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Talin
kohteloJrr
päivät

KUUTERSELÄN taistelujen tauottua joutui rykm'ent-

tini, JR 48, siirtymään perääntyvien joukkojen mukana
yhä kauemrnaksi tutuiksi lgäyneistä puolustusasemista.
Viipuri menetettiin 20.6.44, ja vahvat vihollisvoimat
pyrkivät raivoisasti läoteen ja pohjoiseen. Useiden
epäonnistuneiden ylimenoyritysten jälkeen Viipurin
länoenpuolisten vesistöjen yli venäläiset valitsivat
maastollisesti panssareiden käytölle edullisimman Ta.
lin
Portinhoikan suunnan Kärstilänjärven
Leiti.
kannaksella. Talin suurtaistelujen näyttämö
mojärven
alkoi täten hahmottua.
Alkuvaiheessa joutui 18.D, komentajana kenraalimajuri P. J. Paalu, vastaamaan tämän tärkeän kannak.
sen puolustuksesta. Seo tehtävänä oli myös Portinhoikan maaston varustaminen vahvaksi torjunta-ase-

'irT
Kärstilönjärven vesistölinjo, joko etelänpuolelto rojoitri Tolin
Leitimon konnosto

lr
,|

.*_'""+s*
.§*h

-

maksi, eikä tämä ollut lainkaan helpoimpia tehtäviä.
Divisioonaan kuului varsinaisesti 7 pataljoonaa. JR 48
oli toinen divisioonan rykmenteistä. Sen koment,rjana
toimi eversti V. l'orsberg. Hänen vastuulleen oli uskottu mainitun Leitimon kannaksen puolustus Mannikkalan tasalla olevine etumaisine VKT-aseminecn.
Kesäkuun 20. päivän jälkeen venäläiset alkoir,'at keskittää Mannikkalan seudulle Talin rintamaa vastaan
divisiooniaan, joiden tukena oli vahvoja panssarivoimia sekä hyvin varustettu,ia tykistörykmenttejä ja runsaasti ilmavoimia. Vihdoin 22.6. keskipäivällä he aloittivat hyökkäyksen 27 panssarivaunun tukemana ja

lion maastoon myös Osasto Kiviperä, johon kuului JP
5:n lisäksi panssareita, rynnäkkötykkeji ja panssarintorjuntatykkejä. Er.P 28 asetettiin asemiin Leitimojärven itäpäähän ja sille tuli 24.6. reserviksi majuri
T-O. Erwen komentama lll/lR 48.
l{J.D:n joukkojen ollessa tdten 21.6. taisteluvalmiudessa rajuilma puhkesi Leitimon kannaksella Talin
kartanon ympäristössä valloilleen. Raivoisa tykistötuli rummutti taukoamatta asemiamme. Kallioperäisen
maaston takia oli jylinä huumaava. Taistelunraasto
peittyi kirpeään savuun, jonka keskellä r'älähtelivät
lukemattomat räjähdyssalamat. Sirpaleet repir'ät kiviä
ja kumpareita, joiden takana onnettomat puolustajat

työnsivät JR 48:n patalioonat Mannikkalan linjalta
Talinjoen taakse, jossa Er.P 28 oli vastaanottoasemissa.
JR 48 asettui iltaan mennessä ylijohdon määräämälle
linjalle Leitimon kannakselle puolustukseen siten, että
Leitimon kartaII,/JR 48 varmisti Pärttylinsalmen

kyyhöttivat.

poikki järiestettyihin asemiin, kunnes majuri O. V. Pulkkisen komentama III,/JR 6 vaihtoi
2J.6. aamulla tämän \'äsyneen ja paljon taPPioita kär-

En koskaan aikaisemmin ollut kokenut mitään tällaista. Ylipäänsä tuntui uskomattomalta, että jokin
elär'ä olento voisi säilyä hengissä tällaisessa helvetissä.
Ja kaiken kukkuraksi maataistelukoneet, nuo sotakoneista pirullisimmat, kieppuivat yhtämittaa yläpuolella sekä syytivät sisuksistaan tulta ja kuolemaa kaikkiin suuntiin. Niiden moraalinen teho oli sitäpaitsi

sineen pataljoonan taakse. Taistelussa hajautunut I,/JR

hrrvittävä.

48 koottiin Ihantalaan. Divisioonan toisen rykmentio,
JR 6:n, osin varmistettiin taempana Konkkalan Hiihkallion
Murokallion linia. Samana iltana siir-

Ei ollut kadehdittava niidenkään puolustajien asema,
jotka 1'rittir'ät epätoivoisesti pysytellä Leitimojärven
lounaispuolisissa asemissa. Heikot ja veden täyttämät
poterot eirät paljoakaan suojanneet teräsmyrskyltä.
Sirpaleiden runtelemia vainajia. kellui räjähdyskuoppien pohjilla. Useilta puuttui joko pää tai yläruumis,
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jan ja IIIlJR 48 ryhmittyi
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käilyjään, mutta yhä uudelleen lyötiin tunkeilijat molemmin puolin Leitimojärveä takaisin. Totuuden nimessä on kuitenkin myönnettävä, että miesten mieliala alkoi tänä sateisena päivänd. vähän kerrallaan laskea. Syynä ei ollut niinkään paljon pelko, vaan paremminkin epätasaisen taistelun toivottomuus.
Olen jälkeenpäin ajatellut silloisen kestokyvyn suu-

ruutta sekä inhimillisesti ajatellen ylitsepääsemättömiä vaikeuksia. Yhä uudestaan ja uudestaan tulee

kysyneeksi itseltään, voiko kaikki tuo olla totta ja ker-

ran elettyä elämää. Vastaus näihin kysymyksiin löytyy ihmisen mukautumiskyvystä. Muistan kun Saaren
kirkolla kuuntelin ensimmäisen kerran tykkien kaukaista jylinää. Se sai silloin sydämen hyppimään kii-

t

vaasti, mutta toista oli muutamien taistelukuukausien
kuluttua. Jatkuva vaarojen täheisyys teki meistä karskeja ja kohtalostaan piittaamattomia yksilöitä.
Leitimon kannaksen taempien asemien vahvennukseksi siirrettiin I/JR 48 Ihantalasta 2J.6. varustelu-

JR 48,n komentoio, eversti V. Forsberg

töihin Konkkalan vuoren rinteille sekä III/JR

13

samoin 24.6. Konkkalan sanatorion
Murokallion
linjalle. Kun Leitimon kannaksen etulinjassa
puolustautuvan III/JR 6:n tappiot kasvoivat kuluneen vuorokauden aikana kovin raskaiksi, sen tilalle vaihdettiin
yölld, 24/D.6. tälle uhatuimmalle rintamanosa,llelll/
JR 13:n kaksi komppaniaa. Kenraalimajuri Paalukoetti täten joukkoja usein vaihtamalla tasoittaa niiden tap-

Tolin kortonon moosroo, iosso käytiin Tolin suurtoistelun kiivoimmot olielut

pioita ia

rasituksia.
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Tulikatto alkoi aivan vihollisen omien asemien edestä. Kaikki tiesir,ät, ettei silloin ollut suurempea pelkoa
hyökkääjien lähestymisestä. Tulen siirryttyä takamaastoon oltiin valmiina ottamaan vastaan vihollisen kiukkuisimmatkin ärhentelyt, mutta toistaiseksi r,ain vähäisin voimin Portinhoikan tien suuntaan illalla suoritetut etenemisyritykset torjuttiin tykistötulellamme.
Vihollisen toiminta jatkui Talin rintamalla suunni-lleen samanlaisena vielä seuraavanakin päivänä eli juhannuksena 24.6. Aika ajoin se suoritti jälleen hyök-
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Kuluneiden vuorokausien tapahtumat olivat olleet
kuitenkin vasta Talin taistelujen alkusoittoa. Tähän
asti oli tuon tulimyllyn tarkoituksena ollut vain val'
mistella rintamamme lopullista murskaamista- Kesäkuun 25. päivän vastaisena yön'i ja aamuna toi vihol'
linen eteen Talin aukeille yhä uusia joukkoja. Talin'
joen yli johtava siltakin yöllä kunnostettiin ja pans'
sareita lisättiin rautatieaseman alueelle.
Aamulla kello 6.30 alkoi tykistötuli kiihtyä ja mita
hurjin kamppailu alkoi. Tuntui kuin kaikki maailman
195

kanuunat olisi laukaistu yhtaikaa. Maa keinui jalkojen alla ja valtavat räjähdykset repivät rumpukalvoja. Etulinjan poteroissa kyyhöttävien miesten hengitys vaikeutui ja jäsenet eivät tahtoneet totella aivojen
käskyjä. Tulivalmistelun jälkeen kello 8.10 lähtien
hyökkäsivät viholliset aalto aallon jälkeen edessä olevien peltoaukioiden yli. Ankaria kahakoita syntyi monessakin paikassa, mutta rumPutulen lamaannuttamat
miehet eivät jaksaneet pitää asemiaan. Väistämättömästi vyöryivät panssarien tukemat vihollisen valiojoukot pesäkkeeltä pesäkkeelle. Taistelu ylivoimaa
vastaan oli epätasaista, mutta vastarinta kuitenkin raivoisaa. Sen saivat kokea hyökkääjätkin. Metri metriltä näyttivät viholliset saavuttavan tavoitettaan. Etulinjassa taistelleet III/IR 13:n komppaniat vetäytyivät hajalleen lyötyinä taaksepäin kärsien päivän kuluessa 142 miehen tappiot.
Rykmentin komentajan asema ei ollut todellakaan
kadehdittava, mutta hän yritti pelastaa. mitä pelastettavissa oli. Viestiyhteydet eteen olivat katkenneet
Vönrikki Aulongon rynnökkötykki miehistöineen tuhosi Kuuierselän
io Tolin toisteluisso 5 ponssorivounuo

armottomassa rumputulessa. Tilanne oli sekava. Lähettien perille toimittamat sanomat eivät vastanneet to-

dellisuutta, sillä olosuhteet muuttuivat yhtenään. Tilanne oli kieltämättä vakava, ja saarrostusuhka ilmeinen. Vihollisen murtautuminen Leitimojärven itäpuolella oleviin Er.P 28:n asemiin sekoitti lisäksi suunni-

telmia. Pataljoonan oli pakko vetäytyä pohjoiseen
Ihantalan suuntaan. Taempana siellä olevan III/JR
48:n ei myöskään onnistunut pysäyttää venäläisiä. Vähän ennen puolta päivää sai eversti Forsberg ilmoituksen, että noin 30 panssaria oli tehnyt läpimurron
Hiihkallion luona. Olihan siellä tien varrella tiettä- :
r-ästi ollut pari kolme panssarintorjuntatykkiäkin asemissa. mutta ne olivat häipyneet.
'että
Tosiasia oli,
osa vihollisen hyökkäysvaunuista
rullasi p:rhaillaan hyvässä järjestyksessä Juustilaa kohden. Io rrkaisemmin vetäytyi majuri S. B. Pylvänäisen
patali(ron.r II ,R 48 rykmentin komentajan käskystä
Kärstilänjärren ranta-asemista Konkkalan vuorten etelärinreille. I JR 48 oli majuri E. Hurmerinnan johdolla asemrss: Konkkalan vuorten itä- ja koillispuolisess.r m.i:s:ossr. Åluksi näytti siltä, etteivät viholliset
jatkaisi :-,,:i::n:.rnsa rt'nnäkköä, r'aan tyytyisiunt tuu- rn-ou,o
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Moontie Leitimon konnoksello Tclisto luoteeseen Konkkolon vuorille päin

l,uttamiinsa asemiin. Valitettavasti tällainen ajattelu
osoittautui Iiian optimistiseksi.

Uuno Miettinen

tossa.

SODASSA

Kuten olen maininnut, viestiyhteyksien, kehnous
haittasi,taistelun johtamista. Syy'oli yksistään kalus.Haluaisinpa tosiaan nähdä sen viästimiehen, joka
tuollaisessa tuli- ja sirpaletuiskussa olisi saanut ';tapsinsa" pysymään kunnossa. Radioita täällä olisi silloin
kaivattu. Rykmentin käytössä oli kyllä ns. B-radioita,

mutta ne,olivat liian painavia etulinjan käyttöön. yhteyksien hoitaminen taaksepäin sujui niillä kyllä helposti, mutta etulinjan ja tiemman johtoportäan. r,älinen viestitys oli hoidettava Iäheteillä. Viestimiehet

ja vastuuntuntoista ainesta, eir'ätkä heille olleet vieraita mitkään etuma:rstossa suo-

yleensä olivat reipasta

ritettavai tehtär

ät.

Niukkojen edestä saapuvien viestien johdosta rykmentin komentaja katsoi parhaaksi mennä itse järjes,
telemään veikeuksissa kamppailevan II/JR 48:n puolustusia. Kello 1' aikoihin-kävi painosius kuitenkin
sietämättörnäksi Prtrljoona ei jaksänutkaan enää pitää
asemiaan, r'aan rlkoi vetä1.tyä Portinhoikan suuntaan.
Samaan aikaan vihollinen sai sisäänmurron I/JR 48:n
asemiin. Rykmenrri oli joutumaisillaan saarroksiin,
mutta pelastaurui h.rjeosin Ihantalaan, jossa se koot-

tiin

ankaria kohtalonpäiviä kokeneena uudelleen tais-

telukykyiseksi joukoksi.
Tällä välin oli taemmisse ,johroportaissa Iaadittu
uusi suunnitelma, .jonka mukran 18.D:n tuli Panssari-

t

divisioonan tukemana r1.htvä \'rstatoimenpiteisiin.
Mutta JPr:n pataljoonat eir'är olleet niin vain koottavissa. Hyökkäyksen alku viir'ästr.i ,ja vesta kello 20
tienoilla onnistui panssarien tukeman JP 3:n saada
hyökkäystoiminta liikkeelle. Taistelun kulku muurtui
jälleen suomalaisten eduksi. I(onkkalan vuorten menetetyt asemat palautettiin entisille isännilleen.

Jalkaväkiryhmä

OIT"N
oli aliupseerivartiossa Rukajärven

rintamalla Kellovaaran polun suunnassa. Eräänä elokuun kauniina aamuna lensi kolme vihollisen konetta
asemien ylle. Oma ilmatorjunta ryhtyi niitä tykistöl-

lään

ahdistamaan seurauksella,

että

muodostelma

hajosi. Yksi koneista lensi kovasti ,iyristen

ja puiden

latvoja hipoen tukikohdan yli tykistömme kranaattien
saattamana. Koneen aiheuttama pauhu ja kranaattien
räjähdykset saivat kieltämättä aikaan oudon vaikutelman muuten niin rauhallisen ja tyynen luonnon keskelle.

Kun kone oli tukikohdan yllä, kuului vartiopaioli eräs jääkäri, kiväärin laukaus, ja heti

kalta, jossa

senjälkeen vartiomiehemme juoksi suurella touhulla
majapaikkaansa laavulle vapisevana
Mitä siellä tapahtui?

ja

k'rlpeana:

-???
Mitä sinä ammuit?
- ?
-? Näkyikö siellä "lopo" kun ammuit?
-Nyt vasta kunnon vartiomies rauhoittui ja saaden
?

puhekykynsä takaisin virkkoi:
i(a, eipä sitä aina tarvii näkyä, soattaa sitä muu-

- ampua soassa kun ollaan.
tennii
Sanoi, nosti- kiväärin selkäänsä ja painui I'nrtiopaikalleen.

Kun vihollisen kone samassa tilaisuudessa lähestyi
kovalla rytinällä, sieppasi jääkäri Kukkonen taas pakkinsa !a reppunsa ia lähti pinkomaan metsään.
Minne sie juokset? huudettiin.
-Aina .sanavalmis I(ukkonen pysähtyi, palasi rauhallisesti takaisin ja selitti:
No, kun näytti siltä, että se laskeutuu tähän
niin tein sille tilaa.
laavulle,
197

Hugo Kujola
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Kuuttilohdello Syvörin suupuolen
suoperöisellö rinromollr oli 'l 5.
Pr.n osemot rokenneltovo moonpäällisiksi. Vetäytyneiden loukko-

ien viimeiset miehet horhoutusto
vorten osemisso

Peröytymistaisteluissa l(n
Lootokon ronnikon velöytymis',e

-

\rÅ\HEIIPIEN ikäluokkien

-

\'. 191:

kotiuttamisen jälkeen

svksr-llä .joutui meidänkin "poppoomme"
f9
uuieileen
iärjesteltäväksi. Kun rykmenttimme
JR
oli ko'in hv.rkkarsvaiheen aikana ja sen jälkeenkin
tuntu\'f,!:r l<ulunut. siitä ei vanhojen miesten lähdettyä
tullurkrir. e:.:.:. i:uin vksi pataljoona. Pataljoonastamme tulr sir:er ls Pr:n IV pataljoona ja saatiinpa sil-

lekin r reli e:u.rni:n

asemat Syvärin alajuoksulla

Kuuttilahdell.i

Tukikoh:.i. 'c,§: meille uskottiin, oli nimeltään
"Iloinen kulr:a \::ri olikin hyvin sattuva, sillä se
sijaitsi vesr-,r :rf,.r:rn:Åinan muodostamassa kulmauksessa. Iloinen s:a: itr.rs juontui siitä, että tällä kohrlalla oliv,ri t,:::: i.i vrhollisen esemat niin lähekkäin,
kuului hwin ilman apuvälie ttä prop3-qenJrohiehia
neitä. Tä:ä ohielmer r ihollinen suorittikin päivästä
päir'ään musr:kili.r m:rustettuna. Tavallisesti nämä
tilaisuuder ithtir.at molemminpuoliseen sanasotaan ja
aseiden p.rukkeeseen. Aseiden kaliberin koosta voi
kulloinkin päärellä tunteiden kuumuuden. Tämä oli
sitä "iloa". ioka oli tullut tukikohtamme nimeenkin.
Ker'äällä 1944 alkoi vihollinen pyrkiä asemiimme
mlyrän lailla. Se kaivoi maanalaista käytävää asemiamme kohden ja latasi lähelle päästyään kaivantoonsa
voimakkaan räjähdyspanoksen, jonka avulla uskoi saavansa aukon puolustusasemiimme. Tästä johtunut

(

v
v
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o

Miehiö veläytymismotkollo Kuutlilohdesto pohjoiseen

olevcsso

Piltsun kylässö. Tien vorrello olevot puut on hyvissä oioin Ponos'
letiu lien murroslomisto vorten
.f-l-Loa

li

,l:,' */
lrdrltan /l
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räjäytys sattui aivan meidän asemamme vieressä ja

johti jonkinlaiseen vihollisen menestykseen. Pamaus
oli niin voimakas, että kaksi lähinnä ollutta vartio-

miestä meni tainnoksiin. Räfähdysaukosta syöksyi heti
foukko vihollisia asemiimme, ennenkuin niitä ehdittiin miehittää. Åukon tukkimisessa ja vihollisen "lik-

!

vidoimisessa" meillä oli kovasti työtä aamupuoleksi
päivää. Samalla vihollisen onnistui koukata myös
kolme meikäläistä mukaansa. Nämä miehet se laittoi
sitten jo iltapäivällä meille ohjelmaa suorittamaan ja
olojaan kehumaan. Mutta sattuivatpa nyt meidänkin
puolellamme mielet kiehahtamaan. Tykistömmekin
ampui oikein juhlallisesti. Seassa kuului olevan jopa
kahdeksankin tuuman paketteja, joita uutuutena tarjoiltiin meidän puoleltamme. Ne saivatkin syvän hil-

hiljaisuudessa hyvää matkaa poistuville taistelutovereillemme. Oli Iiikuttavaa nähdä, miten nuo kovissa
koitoksissa tutuksi tulleet ystävät koettivat ottaa osaa
uhkaavalta näyttävään kohtaloomme.
Olomme yksinäisessä etulinjassa muodostui odottamattoman pitkäksi ja hiljaiseksi. Koetimme kyllä aluksi pitää samanlaista pauketta yllä kuin oli ollut aikaisemminkin. Mutta huomasimme, että myöskin vihollinen alkoi vetää joukkojaan pois asemistaan. Tämän
jälkeen levisi oudolta tuntuva hiljaisuus Iloisen kulmamme ylle. Kun olimme saaneet kulumaan yhden
maailman pisimmän viikon, kuulimme vihdoin sanoman: "Suopursu kukkii". Tämä oli kaivattu tunnus,

jonka saatua saimme iättää Iloisen kulman ja kävellä
viimeisen kerran ohi i(uuttilahden. Sinne .jäi taaksem-

uttilahdesta Lernettiin
SA-kau
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jaisuudeo aikaan "aivopesuleitoksella" usean päir'än
ajaksi. Mainittakoon. eträ k:apattujen miesten nimet
olivat aikanaan vaihdetrujen sotavankien luettelossa.
Tämän viimeisen pamauksen fälkeen saimme pian

Piltsun

kivääri miehineen sai jäädä puolustustamme tukemaan.
Sinä päivänä nähtiin joukossamme paljon hiljaisia
miehiä ja vakavia ilmeitä. Niin sitten toivotimme yön

asemissa Kuuttilahden aukean reunamilta. Olimme
sinne tervelulleita. Kiireessä oli asemia rakennettu
yötä päivää. Jonkun päivän perästä saapui odotettu

kovin häkellyttävän komennuksen. Linfasta piti joukkoien lähteä nyt vetäytymään yleisen tilanteen luoksi.
Vain meidän yhden ryhmämme oli .iäätär'ä asemiin ja
otettava ko\o komppanian lohko haltuun. Yksi kone-

Pisin tien vorrelle rokennettuio tcisteluosemio, iotkc

iöivöt köyttämättö

me huoltoportaiden tiheään asuttamat, mutta nyt

täydellisesd hiljentyneet majoitusalueet. Siinä vilahti
ohitsemme saksalaisten sotilaiden kaunis hautausmaa.
Ihmeen kevyeltä tuntui nyt askel . . .

Yksikkömme tapasimme nopeasti rakentamissaan
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Löhdön helkellö 22.6.44 tosotooh Pisin kylässä I5.Pr:n sotopesän
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tovorot miesten kesken

vihollinen. Syntyi heti lyhyt tulitaistelu. Edulliset asemamme kestivät tämän ensi ryntäyksen. Tiedustelijat
toivat kuitenkin yllättävän uutisen, että vihollinen oli
jo etenemässä Piltsuun johtavalla tiellä. Nyt tuli kiire
ettemme jäisi pois pelistä. Useita kilometrejä kuljimme metsän suojassa Piltsua kohti. Kun painelimme
rohkeasti kylän tielle, ilmestyi myöskin vihollisia
taaksemme. Piltsun kylässä olevat rakennukset olivat
kaikki tulessa. Etenimme palavan kylän läpi ja saimme
siinä vihollisen jäämään kannoiltamme. Piltsun kyläaukean takana saimme kuulla, että meidän yksikkömme on määrätty kokoontumaan Pisin kylään.

Pisin korkealla mäellä olivat meikäläisten hyvin
rakennetut tukilinjan asemat. Täällä oli muutamia
oikein betonista valmistettuja tulipesäkkeitä ja asunto-

korsuja. \'hJen tukikohdan miehityksen sai tehtäväkseen meiCän komppaniamme. Osia siitä sijoitettiin
sivustavrrrnrs:ukseen ja reserviin. Tähän jälkimmäiseen ose.ln ilimme mekin ja pääsimme havulaavun
tekoon. ktrsk.:. oli :lkenut sataa eikä telttoia ollut ulottuvillamme.

Pitkin :i:,,:.i. kuulinme vasemmalta sivustalta kiivasta taisrei'::r ::uhue. jr ill.rlla tulikin asemissa olevalta joukk'..:eel:e :re:o. errä r'ihollinen oli murtautunut vasemmel:.r sirusrel:r läpi. Kompaniamme pääl-

likkö antoi siiioin käskyn

r'.rlmistautumisesta vastaiskuun. Kun päJsimme erenemään lähelle tietä, niin
voimme r.r:n tode:a. ertä meikäläiset olivat jo irroittautuneer :semisraan ja. r'enäläiset etenivät pitkin
tietä.

Nyt oli tus

edessämme

koko yön kestävä korpi-

vaellus. \{rtkalla tapasimme naapuripatal joonan komentajen. Hänkin oli jäänyt muutaman miehensä
-f

Vetäytymistä vorten kunnostetoon siltoc
Sommotuksesso 23.6.44
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kanssa komentopaikalleen. Kun heillä oli kenttäradioasema mukanaan, sijoitimme sen kahden ratsun
selkään. Maasto, jota jouduimme kulkemaan, oli niin
soista, että vain suurin ponnistuksin saimme hevoset

vielä lähdetä mihinkään, mutta kohta kyllä, sillä tuo
pommitus on liian kovaa asemissa oleville joukoille.

ku!kemaan mukaoa.
Aamulla saavutimme oman pataljoonamme Alavois-

loisina laahustamassa asemista majoitusalueemme ohi
taaksepäin. Kuulumiset etulinjasta, jotka heiltä saimme udeltua, eivät olleet lohdullisia. Pommitus oli ollut
niin kovaa, ettei siellä asemissa voinut mikään olla,
kertoivat nämä miehät surullisina.
Voimme siis todeta, että tämä tiesi meille lähtöä.
Hiljaisuudesta ja vakavista ilmeistä päätellen näytti
siltä, että jokaiselle oli selviö, mikä meitä nyt odotti.

ten seutuvilta. Huomasin heti pataljoonan adjutantin
oli jotakin hullusti. Saimme hänet
lopulta kertomaan, mikä mieltänsä painoi:
Emme näe pojat Kokkolaa enää, sillä vihollinen
on- noussut maihin Viteleessä, ja meillä on sinnekin
matkaa vielä nelisenkymmentä kilometriä.
Esimiehemme oli niin alakuloinen, etten osannut
muuta kuin lohduttaa häntä:
Kyllähän se Kokkola vielä tämän jälkeen näh- Kuljetaan metsiä pitkin, jos tiet ovat tukossa,
dään.
ja eivätpä ne ole näyttäneet tähänkään asti meidän

ilmeistä, että nyt

C

käyttöömme joutavan.
Kyllä se kovaksi paikaksi muodos'tuikin tuo Tuuloksen -- Viteleen rannikko, kun sinne vihdoin ehdimme.
Tehtiinhän siellä yrityskin murtaa tie auki, mutta ei
siinä onnistuttu. Täytyi vain turvautua tuttuun viholli-

sen kiertämiseen. Onnistuimme vielä kuliettamaan

kuormastommekin kiertoteitse ja lauttojen avulla yli
Viteleenjoen. Paljon tosin harvenivat rivimme siellä

kor.issa otteluissa.

Vetäytyminen jatkui edelleen

pitkin Laatokan

ran-

tatietä Rajakontuun, Manssilaan, Miinalanjoelle Räimälään, Salmiin ja Uuksuun. Muutamissa asemissa

otettiin yhteen kiivaastikin, mutta aina päädyttiin
vetäytymisen jatkamiseen.
Uuksun jälkeen oli seuraava pysähdys Lemetissä.
Täällä olivat jo työvelvollisten hyvin rakentamat ja
syviksi kaivetut puolustusasemat. Asemien miehityk-

senä

oli JR 44:n joukkoja. Niiden

välittömään

läheisyyteen saimme käskyn majoittua valmiina toimimaan heti tarvittaessa.

Siellä tulivat mieleen Hurtti-Ukon mietteet, että

tähän olisi pako saatava päättymään. Mutta jo seuraar.ana iltana alkoi erittäin voimakas tykistö- ja lentopommitus edessä oleviin asemiin. Koetellaksemme

miestemme mielialoja kehoitin heitä valmistautumaan
lihtöä rarten. Tämä oli veden heittämistä kuumalle
kiukaelle Heri tuli vihaisia kysymyksiä: mihinkäs nyt

lihdetaan? Reuhoittelin mielialoja selvitellen, ettei nyt

Heti kun aamu alkoi valjeta, näimme muutamia haavoittuneita ja mieleltään tärähtäneitä miehiä alaku-

Pian saapuikin käsky, jossa määrättiin komppaniamme
heti ottamaan haltuunsa edessä olevat asemat. Lähtömme tapahtui nyt viipymättä. Mutta pitkäl,tä tuntui

tuo vajaan kahden kilometrin matka, kun asemissa
tuntui vallitsevan tuttu pahanenteinen hiljaisuus.
Pääsimme rauhassa pienellä harjanteella viljelysaukean laidalla olevaan asemaan. Keskellä aukeaa näkyi

neljä vihollisen hyökkäysvaunua hitaasti ajelevan
edestakaisin. Tämän hevosenkengän muotoisen au-

kean toisella laidalla näimme vihollisia marssimassa
näihin samoihin asemiin. Tämän havainnon takia
koetimme pyrkiä mahdollisimman nopeasti ja äänettömästi eteenpäin taisteluhaudassa. Omista joukoista ei
täällä enää näkynyt muita kuin kaatuneita ja vaikeasti haavoittuneita.
Pian törmäsimme asemissa olevaan viholliseen. Sillä

hetkellä loppui hiljaisuus näillä seuduilla. Emme
kuitenkaan päässeet asemissa enää eteenpäin, sillä
r'ähät käsikranaattimme Ioppuivat nopeasti vihollisen
pitäessä sitkeästi

kiinni taisteluhaudan jokaisesta

met-

ri stä.

Paikalle saapui pataljoonamme komentaja itse suun-

nittelemaan alkavaa hyökkäystä. Nyt syntyneen
suunnitelman mukaan piti 2. ja 3. komppanian hyökätä takaapäin koko aukean leveydeltä asemiin ja meidän oli jatkettava samanaikaisesti asemien vyöryttämistä. Hyökkäys uusittiin useita kertoja, mutta me-

ei saavutettu. Naapurikomppaniamme eivät
päässeet ensinkään etenemään asemiin, sillä vihollisen
hyökkäysvaunut ajoivat aina heti eteen ja avasivat
nestystä

kiivaan tulen kaikilla aseillaan, kun miehemme tulivat
näkyviin asemien takana olevalle aukealle. Pataljoonan
komentaja ei voinut muuta, kuin ilmoittaa ylöspäin,

Lostokon 13:. <<€ c'i n vetöytyvien
ioukkoien kqnen': :. r:senmclic eversti
H. Soure {JR 2l e;e-s- Å (- s'c 1 5 Pr.),
everstiluuincn:'ii V. C nv-':,:, erersiiluutnontti Heifo lc mc:uri <3<c o nen
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ammukset läheisyydessämme räjähdellessään. Joitakin
pieniä menetyksiä ne tosin aiheuttivat omillekin, mutta

vallan kauheata oli jälki, jota yllättävät tuli-iskut
tekivät vihollisia täyteen pakkautuneessa taisteluhaudassa. Tämän jälkeen pääsimme kappaleen matkaa
eteenpäin, mutta hetken perästä vihollinen toipui saamastaan iskusta ja alkoi taas tehdä tiukkaa vastarintaa.

Nyt löydettiin täältä

jolla sitten olikin

asemasta haarakaukoputki,

ratkaiseva merkitys tehtävämme
Ioppuun suorittamisessa. Komppaniamme päällikkö,
luutnantti Leskinen huomasi, että sen avulla voi hyvin
tähystää vihollista

*+ -,,
*-
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ho c rokoukopul kel lo

että emme pysty valtaamaan asemia, koska meillä

ole

ei

käsikranaatteja eikä panssarintoriunta-aseita.
Ylempää tuli kuitenkin käsky, että asemat oli vallattava ja luvattiin hankkia puuttuvia tarvikkeita.
Tähän asti oli tykistönkomentaja kieltänyt ampumasta tälle alueelle, koska hänen tykkiensä putket
olivat kuluneet paljosta ampumisesta ja hajoitus niillä
oli tullut niin suureksi, että se aiheuttaisi menetyksiä
omille joukoille. Myöskään ei omien joukkojen takaisin vetäminenkään onnistunut, sillä vihollinen oli varuillaan ja seurasi heti perässä, kun sitä keinoa yritettiin. Pian saatiin kuitenkin tykit ampumaan, kun
omille ilmoitettiin asia ja kehoitettiin heitä suojautumaan mahdollisimman hyvin tykistön tuli-iskujen
aikana. Yaltavaa oli nyt pauhu, minkä aiheuttivat 6"

Reipos vetöytyminen roion yli Suomen
puolelle köynnissä 28-29.6.44 Roiokon-

käsikranaatitulta

Ioput krenretit pakenevien joukkoon.

{.1,*x*-'
Vetöytymisen tokorojoksi mäöröiyn U-linjorr
uutto toisteluhoutoo Lemetissö, jonko kor.
keilto reunoilto oli tähystys porosto suorittoo

ja johtaa

näissä

syvissä mutkaisissa ampumahaudoissa, kun ylös ei
ollut terveellistä kohottautua. Vyörytys alkoikin edisryä suunnitelman mukaan. Komppanian päällikkö
antoi haarakaukoputken takaa etenemis- ja tulikomentoja rkä korjauksia pituus- ja sivusuuntaan, ja näin
aina saatiin käsikranaatti osumaan nopeasti paikalleen.
Mutta sitten oli tiellämme kukkulan laidassa jonkinlaisessa takarinneasemassa konekivääri, jonka vaientamiseen kului enemmi.n aikaa ja käsikranaatteja. Lopulta saatiin kuitenkin osuma itse konekivääriin, ja se
vaikeni. Silloin alkoi kuulua kukkulan päältä vihollisen sekavae hälinää. Kun kurkistin sinne näin viholliset juuri kiipeämässä ylös asemastaan ja juoksemassa koht! piikkilankaestettä. Siinä karkasi toivottomaan p.lkLrrrn kolmisenkymmentä vihollista. Heittelin
Viimeisenä

lähti pesäkkeestä upseeri. Sain kranaatin osumaan lähelle tätä pisrooli kädessä juoksevaa miestä ja ennätin nähdä hänen :uupertuvan maahan. Samassa kuului
kukkulan irku suomrlaisten huuto "hakkaa päälle",
joka oli rnnet:u neille tunnukseksi, ettemme tappelisi
omiemme kenss:. P.:.koon lähteneet viholliset tapasivat koht.rlonsr :ukerl:.r pellolta, sillä sinne oli kukkulan laelta erittäic hlvJ. empuma-ala.

Näin oli aluxsi m.rhdomomf,lte näyttänyt tehtävä
suoritettu. -{semissr trllu: r'ihollinen oli ollut hyvin

ja :iukke vesrustaja. Naapuriyksikkömme,
jonka olisi pitänvt \ rörfttää asemia vastakkaisesta
suunnastf,. ei ollut päässyt koko aikana eteenpäin.
Oman onnisrumisemme avaimena oli mielestäni pidetaseistettu

tävä tuota käsikranaattitulenjohtoa.

Suorittameamme asemien takaisinottoa pidettiin
ylemmässä johtoportaassa tärkeänä ja merkittävänä
tekona, joke myös runsaasti palkittiin. Tämä oli kunniakas muisto sodan viimeisistä kamppailuista Lemetin
luona heinäkuun lopulla 1944.
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T. KORHONEN
KESÄKUUN 18. päivä alkoi kauniina. Edellisen päi-

C

rakoon, etteivät iivot tuolla vain kuule. Ei, tämä me-

vän huhu, että JR 8 iättäisi Juksovassa olevat asemansa
ia vetääntyisi Pidmaan, Syvärin Euroopan puoleiselle
rannalle, sai vahvistuksen, kun komppanian-päällikkö,

nee

ymmärrykseni.

hyvät asemamme.
Tätä korsuammekin valmistimme ainakin viikon. Olisinpa silloin tietänyt tämän. . .
Mitähän olisi silloin tehty? Mies katkaisi lauseensa

luutnantti Kokkonen tuli joukkueeni korsuun ja il-

moitti:

Tuli lähtö! Toinen ja

yli

-- Niin, ja jätetään tänne nämä

ja ryhtyi vetämään päivänvaloon

kolmas joukkue jäävät

asemiin
ilman konekivääreitä. Sitten jätätte asemat ja
seuraatte meitä Homorovitsin
Pidman tietä. Ennen
asemien vastaanottoa valmistakaa
kaikki lähtökuntoon! Turhat krääsät jäävät tänoe, ja kaikki tapahtuu

laveriosa alta mitä

kummallisimpia tuohiesineitään, kontteja

ja

virsuja.

Murisi itsekseen:
Nämä mä ainakin poltan, paiskaan riukumon-

- alas, sontiaisten syötäväksi.
tusta

huomiota herättämättä.
Vaikka olimme tuota odottaneetkin, se tuli täytenä
yllätykseoä. Seisoimme mykkinä ja tuijotimme komppaniamme päällikköä. Tämän kasvoilla oli rasittunu,t
ilme. Niissä ei ollut havaittavissa ilon pilkahdustakaan
muuttuneen tilanteen johdosta . . . siirtymisestä koti-

Jos asemiamme olisi ryhdytty vahvistamaan, siitäkin
olisi syntynyt tyytymätöntä mutinaa. Kaikesta, oli se
mitä hyvänsä, kun se tuli odottamatta ja mu,utti ,iotenkio totutun päiväjärjestyksen kaavaa, syntyi mutinaa ja
syyllinen sai osakseen kirpeää arvostelua. Tämä oli
huippuasia, asemien iättäminen
tästä ei ollut vastuussa kukaan muu kuin divisioonan
ylin, ja asiaa
ruodittiin ajatuksin ja sanoin.
Tilanteesta oltiin selvillä. Tiedettiin Kannaksen ta-

kamaraa kohden.
Selvä on, murahdin, koska olin kolmannen jouk- iohtaja.
kueen

Juksovon kylä

t

-16,-
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Luutnantti Kokkonen nvökkäsi ja poistui matalasta

korsustamme.

a

Alkoi sähinä. Kul<aan joukkueeni pojista ei ottanut
uutista tyydytyksellä vastarn. Purnattiin, syytettiin divisioonan komentajaa. Eräs sanoi:
I(ai--me nyt mennään Kvlmän-Kallen perässä
_- Kannakselle, uskokaa mua, pojai. errä niin kä1:.
Kylmä-Kalle oli divisiooÄamme komentaja. Huhu
oli kertonut, että tämä on siirtymässä Karjalan kannakselle, missä painostus vihollisen puolelte oli r-altavln.
Sotamies Vanha julisti ajatukseosa tähän suuntaan:
Ensin tullaan tänne kauhealla touhulla, pidetään
- asemista
kiinni
viimeiseen hengenvereen saaika, ra-

kennetaan korsut ja kanttiinit tänne Jumalan selän
taakse ja tehdään työtä kuin uudisraivaajat. Sitten
lähdetään hiljaa, pannaan kusinen sukka korsun oven

pahtumat, tunnettiin paine. Iloisia kasvoja en kuitenkaan tavannut. Juksovan erämaa oli muuttunut jollakin tavoin toiseksi kotimaaksi. Tunsimme olevamme
kuin siirtor,äkeä, jonka oli jätettävä raivaamansa pel-

lot, kodit ja karjatilat. Usko tulevaisuuteen sai aimo

kolauksen. Että näinkö kävi, jätetään korsut ja kanttiinit sen suuremmitta rähinöittä!
Ei hätäillen. Hiljaisina ja perin alakuloisen näköisi-

nä ruvettiin lähtöpuuhiin. Koetti siinä joku hämmin-

kiään salaillen vitsaillakin. Eräs pojis,tani poltti kamiinassa kenttäpostiaan. Surumielinen ilme kasvoillaan

hän katseli liekkejä, jotka loimuten kuluttivat, ties
kuinka kiihkein sanoin ilmaistut lemmensanomat.
Haudattiin maahan puhdetöitä, visasta ja koivunpah-

kasta valmistettuja esineitä.
Vihollisen tiedustelukoneita surrasi yläpuolellamme.

|oku heristeli nyrkkiään niille:
203

-

Noita faneeritasojako ne pelkäävät siellä tivis-

joonassa

!?

Kaikki tiesivät mitä turha ,krääsä on. Kokemus oli
sen opettanut. Tämä uusi tilanne vaati joustavuutta.
Joukkueemme tuli pitämään vastapuolta aisoissa. Vihollinen ei saanut hajuakaan aikeistamme. Jos niin
olisi käynyt, se olisi saattanut olla kohtalokasta koko
rykmentille. Korsujen tuhoaminen olisi ilmaissut aikeemme. Ne jätettiin paikoilleen. Monien mielihyväksi
kyllä. Tilapäiskoteina ne olivat antaneet meille suojaa. Niiden tuhoaminen olisi ollut häväistys
ja, peeveli vie, kenties tulemme niitä vielä tarvitsemaankin,
ajatteli joku.
Soittajapoikamme, korpraali Lala katseli kitaraansa:
Tämän mä ainakin vien !
- Ja nakkaat
sen sitten tienvarteen.

-

Enkä, piru vie, nakkaa! Se menee kyllä selässäni!

- en tätä iätä.
Tänne
Poika punnitsi mahdollisuuksia, soitti säkeen "Elämää juoksuhaudassa". Sitten hän kävi hautaamassa
rakkaan instrumenttinsa jonnekin hyvin salaiseen paikkun, ja palasi kasvoillaan hyväkin hautajaisilme.
Se ilme viipyi meidän kaikkien kasvoilla.
Hyvästelin seutua. Edestä kuului tavallista asemasodan maaliinammuntaa. Joku harhaileva luoti napsahti petäjien latvuksissa. Taempana haukahteli kiukkuisasti yksinäinen korohoro ja lennätteli Euroopan
rajan yli viimeisiä sukkuloitaan, jotka räsähtelivät kaukana edessä. Sitten sekin vaikeni, sillä senkin asemissa
puuhailtiin lähtöä, ajattelin.
Katselin komentokorsun kivin reunustettua tietä.Kurkistin korsusaunan ovesta sisään. Siellä oli pimeää,
lahonneet vastat
tuoksahtivat vastaani ja kiuas oli kylmä. Tuhannet
muistot tulvahtivat mieleen. Siinä oli kylvetty monet

kylvyt, otettu lomalöylyt, karistettu pinnoista liat ja
täit. Suomalaiselle sotilaalle sauna oli ollut yhtä korvaamaton kuin puhdetyö. Se oli ollut sekä ruumiin että
hengen ravintoa.

Mieheni tekivät ohjeiden mukaan, ammuskelivat

han'akseltaan ja kyttäilivät etumaastoon. Pesäkkeistä
oli konekiväärit siirretty pois. Vallitsi asemasodan hiljaiselo. Tuokioittain vain kivääritulta puolin ja toisin.
Silmäilin haarakaukoputkella tuttua näkymää. Hätäisesti kyhätty,ia esteitä, taempana olevia alastomia

kukkuloita. Oli maaleja, tuttuja kaikki. Oli jalka yk-

könen ja kakkonen, oli tuumat ja kyynärät, oli peitenimiä, jotka olivat kuuluneet alueen kuvaan niin luonnollisina kuin olisivat olleet siellä .jo ammoin esihistoriallisina aikoina. Mutta pian nekin nyt jäisivät.
Vastarannan kyttääjät eivät olleet saaneet hajuakaan
aikeistirmme. Korkealla lensi tiedustelukone ja kaarteli voimalaitoksen suuntaan, josta kantautui korviini
tykistö.rmmunnan kumu. Lähtöpuuhissamme muistin
taas sor.rmies Vanhan sanat: "Pannaan kusinen sukka
korsunoven rakoon, etteivät nuo tuolla vain kuule".
Poistuminen on suoritettu sodan kaikkien sääntöjen
ja
mukrrn. \'ihollinen ei ole pääsevä yllättämään
me, kourellinen miehiä, vartioimme Euroopan -rajaa.
Sitten mekin retä1'dymme pois.
Nuo :utrllr tuler.at kyllä yllättymään, ajattelin. Varmarn FelkIIr'ät ensaa. Lähettävät sanan ylemmille,
ja lenrokon-: teker'ät tiedustelujaan matalalla. Ehkä
antÅ\-ar :i'kis:ötultakin, kaiken varalta. . . ja sitten

hyökkäärl: :r'hiiin asemiimme. Olisipa elämys nähdä
komisserrier \ 3nrneet naamat, kun eivät tapaa asemissa ristin'r:.'.:.:.krrn. Kyllä siinä mölinä viimein nousee

I

Näine ri.r:uksineni silmäilin haarakaukoputkella
aluetta. Odo:ie miäräeikaa, jolloin antaisin vetäytymiskäskyn mr:h:lleri S:lloin saisivat vastarannan tarkoCo::.:.-:. :irkään maalia.
Kär'elin kert.r:iieen kompprniamme lohkon taistelu-

ka-ampujr:

haudan päästä piihan. Poi,rr kvttäsir'ät paikoillaan va-

kavailmeisinl. kuren ennenkin jotain iskua tai partioretkeä r-alrnisiel:re5s!. Kakkospesäkkeen hirsiseinällä
lepatti hulisrunut filmirähden kuva. Tyttö hymyili

SA-Lsa

d"

Suomoloisien Syvörin

yli rokenlomo

il*&
,*

puu-

,i:3 :=.,:..,'ri

silto Vosnezenjon kohdollo

Tuossa oli valkoisista koivunrungoista kyhätty puutarhapöytä penkkeineen. Pöydälle jäi kuhmuinen kenttäpakin kansi. Tupakannatsat ja tuhka kertoivat tuon
kansikupin tarkoituksesta. Kaikkialla vallitsi järjestys.
Sain luutnantti Kokkoselta lähempiä ohjeita linjaan
sii.rtymisestämme. Kokosin joukkueeni ja siirryin ase-

mlln.
Älkää r,ain nyt ryhtykö hyökkäilemään, r,irnuilivat- pois siirtyvät. He tiesivät, mistä oli kysymys. He
poistuivat asemista viimeisen kerran. Asemasodan vaihe oli päättynyt heidän kohdaltaan.
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sodalle. Olin tuntevinani Ritva An'elon piirteet. Åioin

irroittaa kuvan, mutta muutinkin mieleni ja iätin ty'

tön hymyilemään virlloittavaa hymyään uusille valloittaj

ille.
Sitten

irroitin

haarakaukoputken.

Tuttua huoltotietä Juksova

fl66616vitsi talsim-

- olivat raskaat. Niime äänettöminä. Klntamuksemme
Lähteä sukka
den painoa lisäsi apea mielialamme.
ovenrirkoon pistettynäl Se etoi mieltä- ia kaiveli. Mieluummin pienen selkäsaunan saaneena kuin näin, vähän kuin varkaat.

..^'.'.

5,4'Lett

Hrmioen vepsäläiskylä vetöytymistien vorrello

mat olivat todella mainiot, mutta siitä huolimatta
Åurioko oli laskenut. Metsä tuoksui voimakkaana

llhestfrin

iuhennuksen kesää. Taakat painoivat. Juk-

s)van lscmr-sore jäi taakse valmiiksi sodittuna
- aseTiellä Homoror-itsi
Pidma liikkui muitakin
- näky. Päivällä oli siirtyviä
mansa jättäneiti. Surkea
joukko-osasrole häirittf ilmasta käsin. Näkyi muutamia pommikuoppia- sirkynyttä sotakalustoa ja muuta

?

^
'

roinaa. Kuljimme hilfeisina taaksemme pälyilemättä.
Joku tiesi kerto4 että Pidman silta on räjiytetty se oli huhu, jonka alkuperä ei tiedetty. Sellainen
ilmestyy kuin pilvistä, Ia:jeoee ja rikastuu, saa eri vivahtei.ta. Niinpä tämäkin huhu rikastui sillä tiedolla,
että räjäytyksen olivat suorirtaneet omat pioneerimme.
Pinohiiret saivat ankaraa an'ostelua. Heistä tuli matkan kestäessä pahimmat viholliset.
Pelkäsir'ät kai,
että Vosnezeniän pesula-akat ovat heidan
kintereillään
ja siksi posauttivat sillan. Nyt saarnme uida Pidmar
puolelle.
I(un näimme sillan tukevasti ponttonien päällä paikallaan, pyysimme hengessämme anteeksi pioneereiltä.
Astelimme sillan yli ja tapasimme jalkojemme alla
luian kamaran, joka oli sukua kotimaalle. Löysimme
yksikkömme ja saimme uudet asemat, jotka oli valmistettu juuri tällaista tilanteen muutosta varten. Åse-

pidimme Juksovan asemia Maginot-linjxn vs16i5in4

luotettavampinakin.
Nyt silta- oli riesana. Monet manailivat, miksi sitä
ei räjäytetä nyt, kun sitä ei enää tarvita. Itsekin ajattelin siten. Tuntuisi helpommalta, kun sillat olisi kokonaan poltettu takaa maanosaan, jonka olimme jättäneet ikuisiksi ajoiksi.
ja
Seuraavana päivänä silta posahtikin ilmaan
vihollisemme toimesta. Kaikkihan on sattuman varas'
sa
sodassakin. Ehkä r'ihollinen olisi säästänyt sillan,- jos se olisi haistanut suomalaisten tarkoitukset.
ja taivaalla surraavat koneet pudotSe ei haistanut
- alas sillan tiimoille. Yksi niistä
tivat pommilastinsa
tuntia aikaisemmin kun suomalaiset olivat sytyosui
- suunnitelleet. Sillan ponttoneissa oli satoja kilotyksen
jt valtava savuPatsas kohosi ilmaan.
ja trotyyliä
puunsiruja ja kokonaisia tukkeja
Tervalä kyllästettyjä
satoi laajalle alueelle. Syvärin ponttonisilta Iakkasi
olemast4 ja yhteys itään katkesi. Pidma oli meillä.

maihinnousu Tuulokseen ja
Tapaukset muualla
- tapahtuneet sotatoimet
Syvärinniskalta pohjoiseen
tekivät olomme Pidmassa tarpeettomaksi. Vetäydyim-

me Tokkariin, josta matka jatkui Kaskanaan. Siellä
otettiin jälleen kerran yhteen.
Asemasotavaihe

oli

päättynyt.
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Sro-oroir" t olivot 20.6.41 löhtien sitl«eåiti torsterren puolustoneet
Yuol«sen etetöpuoletle horjoonteelle jö?iestömöönsö ns. Äyröpöön sltton-

pöäosemoo, mutto venölöisten vohvot voimot mursivot vihdoin 5,7. sen
kerkustoa, työntyivöt vfuron ronnolle jo ryhtyivöt vyöryttiimöön sillonpöön puolustusosemio. Suornoloisten vortoisr(ut eivöt outtoneet jo luoteisen silloapöösiivea rintomo, Joto puolusti mojuri Y.Toivion komentomo
lltR 19, sol pureutua linjollc Rommå:ki
- Kirkkosoorenlompi. §illoin
lllAK.n komentojo, kenraoliluutnonttl Hj. Siilosvuo ontol 6.7. aantuyöllö köskyn, etl,ö silloapöön luoteissiiven osemot oli uudell*n vallottova
Kakilomplen tosolle sookko jo löhettt Toipaleen suunnolto sinne ovukri
evcrstiruutrrontti A. Sundblodin komentomon lYII9.Pr:n. Potoljoono saoput sillonpööhän kello 7 rnennessö jo pyrki uudistetuin hyökköykin
köskeayyn tovoittceseen. TorJut'tuaon pöivön l«uluesso myös useito vlhol-

Arvo Okkerl

llsen rynnökköjä se vedettiin kello 18.30 lähtölinJolleen puolustukseen.
Kun stuko-koneet kcllo 20 olivot Pomrrrrftoneet murtooluetto, pototloono
yrlttl vlelö kello 22 uudistoo hyökköykenså', rnutto tuloksetto. Toletelu
slllonpå'åisd Jarkul 9.7. tool*o.
Scuroovosso mukano ollut Joukkueenjohtojo kertoo kokernukslstoon
Åyröpöön slllonp,i'å'ssä moi nittuno piitvönö.

Svöksypommituksessd
Aynöpöön
sillg,npöössö
SA-Lpa

Äyröpöön sillonpään luoieisososso oli hiipien
cdettiivö osemi in vihol isen iöhysiö i iö voroen
I
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Pukeutuminen ei niissä oloissa ole pitkällinen toimitus. Saappaat vain ialkaan, vyö pistoolikoteloineen
ja kartialaukku olalle. Ei
paikoilleen,-kypärä päähän
-kun jo
olemme komppanianpäälvie paria minuuttia,

likön luona.

Komppaniamme päällikön, kapteeni Kyrön käskynanto on 1yhyt. Sormeaan karttalehdellä pitäen hän sanelee:

-- Pataljoona on määrätty vastaiskuun sillanpäähän.
Oma komppaniamme siirtyy tähän paikkaan, josta ylikulku järjäitetään. Ylimenokalusto on siellä valmiina.

Ryhmäaseet kuljetetaan autoilla. Ampujat, apulaiset
ja ryhmänjohtajat seuraavat mukana autoissa, muu
or^ komppaniaa pyörillä. Autot ovat täällä näillä minuuteilla, la lähtö tapahtuu välittömästi kuormauksen
jälkeen.
Saamme lisäksi tiedot Patruunatäydennyspaikoista,

,

haavoittuneiden sidonta-

ja

suojapaikoista, oman

komppanian päällikön paikasta sekä siitä, missä ilmoit-

taudumme niiden kivaarikomppanioiden päälliköille,
joille konekiväärijoukkueemmä alistetaan. Niin olemmekin valmiit toimimaan. Minut määrätään autokuljetuksen vanhimmaksi, ja sitä varten saan-tiedon purkamispaikasta sekä siitä, minne autot purkamisen jälkeen ioimitetaan komppanian polkupyörien takaisin

kuljausta varten.

JOKAINEN taistelun touhuissa mukana ollut

tietää,

että pelon parhain vastamyrkky on oma toiminta. Kuolemahan niissä oloissa pysyttelee aina noin kyynärpäätuntumalla. Jouduinpa minäkin sitä katsomaan suoraan

silmiin omakohtaisestikin moniaan keran, milloin
heittoon kohotetun käsikranaatin, milloin parinkym-

menen metrin päässä pärisevän konepistoolin muotoisena esiintyessään, mutta näissä tapauksissa ei kuoleman hätä jättänyt sijaa lamauttavalle pelolle. Itsesäilytysvaisto hoki, että kauimmin elää tässä se, joka ovelimmin osaa toistaan harhauttaa
tai jaksaa kestää
niin kauan, että kaverit kerkeävät hätään.
Ja vaikka oli

armottoman uuvuttavaa lyhytkin tällaioen oman hetgen puolesta kayty kamppailu, ei elämisen tahto sallinut ruumiin eikä hengenkään herpaantua keskeo.
Vastavaikutus tuli vasta sitten, kun kaikki oli jo ohi.
Mutta heinäkuun kuudentena -44 jouduin kokemaan,

Toimintaan päiiseminen,tuntuu näissäkin oloissa hel-

potukselta. L2ihtövalmiiksi laittautumiseen ei kulu
montakaan hetkeä. Puolijoukkueiden johtajat tuntevat tällaisten taPausten varalta määrätyn kuormauspaikan, ja käskynannolta palatessamme on kalusto

ii.tta

1o kuormausvalmiina,

ja saapuvien kuljetusauto'

ierr surina kuuluu. Konekiväärien patruuna- ja !{siLranaattilaatikkojen sekä panssarintorjuntavälineiden
kuormaus käy vilauksessa. Melkein samassa ajassa on

prörillä kulkäva osastokin lähtövalmis. Rynnäkköpak-

ta,rs vain selkään ja henkilökohtainen ase käteen, ja
pian olemme matkalla kohti sillanpääasemaa, jossa

ilellisten vuorokausien yhtämittainen jyly on vaiennut

miltä tuntuu odottaa kuolemaa silloin, kun ei voi vaatia mitään oman henkensä hinnaksi. Sekunnit ovat
silloin pitkiä kuin iäisyys.
*
Elämykseni ulkoiset tapahtumat liityvät yksikkömme Äyräpään sillanpäässä heinäkuun alkupäivinä suo-

rittamiin vastaiskuihin.

)

Taistelut sillanpäässä ovat kiihtyneet ratkaisuvaiheeseensa. Yksikkömme, lY /19.Pr.,

:

F!P' {

joka vetäytymisvai-

#år.t.+p,r

heen alkaessa oli toiminut Metsäpirtin suunnalla, on
irroitettu reserviksi ja siirretty Vuoksen pohjoispuo-

lelle sillanpiäaseman taakse Taljalan kylän maastoon.
Majoitusalueellemme herkeämättä yötä päivää kuuluva

a

taistelun kumu sekä ohitsemme taajaan vilahtelevat
kaatuneiden ja haavoittuneiden kuljetukset ovat antaneet meidän jo tuta, mihin on valmistautuminen silloin, kun asiat etulinjassa kehittyvät siihen, että meitä
siellä tan'itaan.

Heinäkuun 6. päivän aamuna kello puoli kolmen
maissa heräämme konekiväärikomppanian komentoryhmän lähetin ilmoitukseen: "Joukkueenjohtajat komentotelttaan. puolijoukkueenjohtajat järjestävät joukkueet lähtökuntoon ja kaluston kuormauspaikalle."

Stuko-koneito pommitusmotkolloon

kammottavaksi hiliaisuudeksi. "Tyyntä myrskyn edellä" tulee hakematta mieleen.
Tie purkamis- ja ylimenopaikkoihin on meille tuttu.
Reservinä olomme ajan olemme käyttäneet varustelu-

töihin sillanpääaseman takamaastossa ja samalla tutus707

r=;

r'1I'

Poikien oionviettoo
gromofonin äöressö
Äyröpöän sillonpöön

t

louslosso

&4-i--'

tuneet käytettär,issä oler.iin etenemisteihin sekä mahdolliseen toimintamaastoomme. Mutta Vuoksen toisella puolella "sillanpäässä" olevan alueen tunnemme
vain kartasta. Mikä kohtalo meitä siellä odottaa, sen
tietää vain Luoja yksin.
Kuljetus pääsee tapahtumaan vihollisen häiritsemättä, samaten Vuoksen ylitys. 13. komppania, jonka mukaan joukkueeni on määrätty, ryhmittyy rannassa ja
lähtee heti etenemään, mutta ei ennätä kauemmas kuin
iokiäyrään päälle, kun jo ensimmäiset kranaatit tervehtivät sitä. Pian alkaa räjähdysten seasta erottua

myös jalkaväkiaseiden ääni, vaikkakin niin kaukaa,
että emme saa selr,ää kuvaa vihollisen linjojen kulusta. Omat tykkimme ja heittimemme eivät aikaile nekään leikkiin yhtyessään, ja niiden tulituen turvin
työnnymme eteenpäin. Vaikka vihollisella ei ole ollut
montakaan tuntia kaivautumiseen, se on pureutunut

lujasti kiinni maastoon. Sen puolustus on murrettava pesäke pesäkkeeltä. Eräskin kk-asema on ovelasti
koverrettu suuren siirtolohkareen ,juureen, sen räystäsmäisesti eteentyöntyvän reunan alle. Maanpinnan
tason alapuolella kivessä oleva halkeama muodostaa
tälle linnakkeelle osumankestävän suojakomeron, ja
sieltä ei puolustajia tavoita tykistö eikä heitin. Lähipuolustusta varten on siihen sijoitettu konepistoolimie208
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hiä, jotkr :r'srvr'ät rulittamaan joka suuntaan. Hallitsevaan m.r.:srokohtean sijoitettuna tämä pikku siiliasema

on etenemisellemme kiusallinen, mutta

vaike-

asti raivartevissa. Kolmella konekiväärillä saamme kuitenkin sen puolustajat vihdoin sen verran mataliksi,
että käsikranaattimiehet pääsevät heittoetäisyydelle.
Ensimmäinen käsikranaatin täysgsuma ei sitä kuitenkaan vielä lannista, mutta halvauttaa toista kylkeä kuitenkin siinä määrin, että käsittelyä päästään jatkamaan
tehoisammalta etäisyydeltä.
Vuoksen yli tullessamme

oli aurinko heitellyt

en-

simmäisiä säteitään, mutta raivatessamme tietämme
eteenpäin pesäke pesäkkeeltä se on ennättänyt kiiriä jo

iltapäivän taivaalle. Päivän ruokailu on supistunut

siihen, mitä kukin on leipälaukustaan ja kenttäpullos-

taan ennättänyt suuhunsa siepata.
Kello l4 tienoissa saavutamme ensimmäisen väli-

tavoitteemme, Kirkkosaarenlampien tasalla olevan

mäentöyrään. Tästä jo näkyy hyökkäyksemme tavoite,
vastakkaisella harjanteella oleva varustettu asema. Har-

janteen suojassa joukkueet ryhmittyvät uudelleen. Vasemmalla olevat lammet antavat ryhmittymisvaiheellemme sivustasuojan, ja lampien ja Vuoksen välisen
maataipaleen suunnassa

toimii joku toinen pataljoo-

namme komppanioista, joten siltäkään suunnalta ei

&

ja

raskaita tappioita kärsittyään

on komppanran

ve-

täydyttävä takaisin. Menestyksensä huumaama vihollinen yrittää uudelleen iskua vasemmalta Lehtisen
joukkueen sivustaan, mutta yritys tyrehtyy konekivääriemme tuleen.
Huomatessani vääpeli Lehtisen,joukkueen pysähty-

vän äskeisen yrityksen lähtökohtana olleelle harjanteelle vedän myöskin varmistusosastoni taemmas
suunnilleen samalle tasalle. Varmistustehtävämme
mukaisesti valitsemme asemat siten, että pystymme
tähystämään ja tulittamaan vihollisen åskeisen toimin-

nan suuntiin, lammen itä- ja kaakkoiskolkkaan sekä
r'älimaastoon 13. komppanian eteen. Oletan komppanian vetäytyneen odottamaan tykistön tulitukea ja
valmistautuvan uusimaan yrityksensä.
Olen juuri menossa ottamaan yhteyttä Iähimmän
joukkueen johtajaan ja l). komppanian päällikköön
enkä ennätä edes vääpeli Lehtisen luo, kun oikealta
(ervf heitin toiminnosso

Vuoksellc

'§-jt.
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vråra

pää.se

yllättämään. l\Iutt.r l.rmpikerrun '. srrkk.ri-

sest:r päästä, hyökkäyssuunt.r.rmnrc k.1r\,)en eru\riem-

malta, rätisec r ihrrinen kk-tulr. ir n.ivrrr.i silrä. kuin
siellä r llntistclteisiin iskue ete ne. in kompp.rnirmme
sivustairn. Till.riscn r.rp.ruksen r rr.rlrr ii.rn määrä).ksen
sijoittaa puolijoukkueen sir.ustrrermistukseen, toisen

t

)uoksen takaisin lähimpänä olevan kakkoskiväärin

luo ja

määrään sen heti irroittautumaan ia vetäytyVain
ryhmänjohtajan ja tähystä,iän puoliautomään.
maattikir,ääreineen määrään jäämään paikoilleen siksi,

Minut määrätään sivust,rvarmistuksen johtoon.
Sivustavarmistusosastoni etenee konekir,äärit vuoroittain tulittaen rinnan äärimmäisenä r,asemmalla ole-

kanssa jatkamme sitten samaa vauhtia muutaman kymrnenen metrin päässä rinteessä alempana olevan ykköskiväärin luo. Irroittautuminen käy nopeasti sielläkin. Ampuja ja apulainen varsinaista ia jalustaa kantaen lähtevät ensinnä .ia pesäkkeen ymPäristöön var-

van r'ääpeli Lehtisen joukkueen kanssa. Rinteen juurta
kiihtyy etuvasemmalta räiskyr'ä koneaseiden tuli, mutta omien konekivääriemme päästcssä
lähestyessämme

esittämään vastalauseensa vastapuoli häkeltyy

,

- N{iehitys vedetään taemmasl
yaa.

pu<,rli,Jrlukkueen tukress.r etenemistä rintamasuunn:rssa

ja valmistrutuessr sisiänmurron .rntamiin tehtär,iin.

IJ

juoksee vastaani luutnantti §(/esterholm ilmoittaen:
Stukat tulevat pommittamaan vihollisen etulin-

sen

1'erran, että Lehtisen ,joukkue pääsee tap;rioitta edessä
olevan aukeaman yli ja rinteeseen kiinni. Mutta siinä
tuleekin kova eteen. Ryntäysosasto iskee vihaisesti
päin, mutta varustetussa asemassaan oleva vihollinen
ei sekään anna periksi. Aseman sijainti jyrkän harjanteen päällä on puolustuksellisesti erinomeinen.
Hyökkääjän on edettär'ä käsin ia jaloin kiiveten,

joten kulku on hidesta ja raskasta, eikä

käsi-

kranaattikaan jrksa ylamäkeen pitkälle lentää. Koncpistoolien lippaat ty'h je ner'ät, käsikranaatit loppuvat,

kunnes ykköskir'ääri on vetäytynyt ohi. Lähettini

mistajiksi sijoitettu loppuryhmä sitä mukaa kuin
edellinen menijä on häipynyt näreikköön näkösuojaan.
Lähettini kanssa jään viimeksi tarkkailemaan, miten
vihollinen suhtautuu vetäytymiseemme, sillä huomaamatta se siltä tuskin on jäänyt, r'aikka pyrimmekin
taitavasti liikkumaan. Pitkään emme mekään aikaile,
vaan toisten häivyttyä näkyvistä sieppaamme pesäkkeeseen jääneet pari tyhiää r'yölaatikkoa ja riennämme
harjantcen lakea kohti.
Emme ennätä r'ielä harjanteen päälle, kun vastaamme nousee puiden latvojen takaa huumaa'r'a. pauhu:
Stukatl Vihållisen puolella rämähtär'ät kaikki putket
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syytämään vimmattua sulkutulta, vilkaistessani taakse
näen valojuova-ammusten tanssivan taivaalla yhtä
tiheässä kuin kipinät hämmennettävän ahjon yläpuolella. Edelläni juokseva lähettini, sotamies Katajamäki
huutaa:

irtosivat! ja hän parkaisee melkein
- Nyt pommit
jatkoksi:
välittömästi
Ne tulee suoraan meijän

4

-

päälle.

I kerkiän kiljaista, ja samassa olemme
nurinniskoin
harjanteen päälle kaivetussa, tavallisen
Kuoppaan

sarkaojan syvyisessä kaivannossa. Vaistomaisesti käännän katseeni ylöspäin. Jokaisen koneen alle on ilmesty-

nyt musta täplä. Koneet Ientävät

samassa linjassa,

ainoastaan yksi niistä on hieman alempana. Huomaan
vain, että tämän koneen alla oleva täplä kasvaa muita

nopeammin ja tajuan sen tulevan meitä kohti, joten
pako ei auta, kuoppamme on paras suoja. Vaistomaisesti kallistan kypärääni niskan suojaksi, panen kädet
korvilleni ja odotan loppua. Näin pitkiä ei voisi uskoa sekunttien olevan. Kauhu lamauttaa ruumiin,
mutta ajatus risteilee sitä nopeammin. Yhdessä väläyk-

siinä tulevat mieleen omaiset ja rakkaimmat.
Miten paljon olisikaan heille sanottavaa ja miten paljon elämässä toimitettavaa. Nyt vasta näen, miten
rakas elämä minulle on, ja miten lujasti siinä yritän
riippua kiinni.
Kaiken pohjalla soi mielessä:

sessä

"Halvasta meni henki . . ."
Kuinka kauan tämä odotus

I

l

menevät
,;

kestääkään

! Nyt

ovat

koneet jo päällämme ja ylitsemme, niiden aiheuttama
ilmanpaine puristaa selkää ja jyskyttää kylkiä. Ehkä

yli pommitkin! kerkiä jo toivo

vilahtaa

mielessä, kun ilmassa kuuluvaan vinkuvaan ääneen
yhtyy matalampi humina. Samassa maa keinuu allamme, ia suoiakaivantomme seinämät pullahtavat sisään.
Kimakka räsähdys vihlaisee korviani, sitten hukkuu
kaikki kosken pauhua muistuttavaan kohinaan, johon
epäsäännöllisin vdlein' yhtyy vaimeita jytkähdyksiä,
ilmeisesti räjähdyksen ilmaan heittämien kivien putoilua maahan. En kuule syöksypommittajain tuttua
vonkunaa niiden kurvatessa takaisin pomminsa hei-

tettyään, mutta epäselvästi tajuan kaikkien palaavan

helvetillisestä torjuntatulesta piittaamatta takaisin.
Verkalleen nousemme kuopastamme ja syljeskelemme hiekkaa suustamme. Huomaan yhä vielä puristavani kädessäni patruunalaatikon kantoripaa. En
oikein jaksa uskoa, että vielä olen elossa. Melkein
koneellisesti lähden jatkamaan keskeytynyttä taivaltarnme.

Huomaan lähettini suun liikkeistä, että hän puhuu
jotakin, mutta sanoista en saa selvää. Verkalleen harppaillen rinnettä alas pääsemme toisten luo. Joku pistää kouraani kenttäpullon, jossa on tilkka vettä pohjalla. Siemaisen suullisen ja tökkään pullon sitten kohtalotoverini kouraan. Vähitellen alkavat aistit virot4
ja ensimmäisen lauseen, minkä kuulen ja tajuan, on

Enscn'å^'.3' pcmn;tuisen

iöl1iltä

OLI sotar-uosi l9lo. Päivä valkeni kirkkaana, taivas
oli tär'sin pilvetön. Tiimä kirkas kuulaus tiesi ja en'
nusti varmaa ilrnahrökkäystä. Vuoksen varrella olevan

Enson tehdasalueen rhdyskunta valmistautui siihen. Ihmi-

set tiesir'ät sen. He vain odottivat hetkeä, milloin
hälytys annettaisiin. Parin kilometrin päässä tehtaalta
sijaitsi pieoi. rauhallinen Virolan kylä muutamine
tal-oineeo, mökkooeen. Ja luon kylän asukkaat val'
mistauluivat m;öskin rulevaan hälytykseen.
Kun mata.lalte kurkistavan auringon ensi säteet sin'
koutuivat metsån takaa talojen ikkunoihin, alkoivat
tehtaan hälftrssireenit soida tuota nousevaa ia laske'
vaa ulinaansa. Yaikka kylän asukkaat olivat kuulleet
tuon voivoruksen melkein joka päivä sodan aikana,
herätti se heisså aina samanlaista, selittämätöntä kam'
moa. Ehkä he eivät tottuisi siihen koskaan. Åivan kuin
i.tse kuolema olisi soirtanut torveaan, ilmoittaen ttllostaan. Ja kuitenkaan ei kylä ollut vielä kertaakaan

joutunut hyökkävksen kohteeksi.
Koneet olivat aina lentäneet harjanteen ylitse,

niä tulipaloia. Mutta nyt tuossa hornamaisessa, nouse'

LAPSEI

Katajavuoren yksikantainen toteamus:
Olipas se tälli !

-

louKo
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pudottaneet tuhoatuottavat kuormansa tehdasalueellg
mitään suurempa:r vahinkoa silti koskaan tuottamatta.
Etupäässä suuria kuoppia tienpintaan, ja joitakin pie-

FTNNI

ja laskevassa voivotuksessa oli kylän asukkaiden
mielestä ikäänkuin uusi ääni. Joko vihdoinkin oli
koittanut tuhon päir'ä?

vassa

Kylän ihmiset tähyilivät levottomina taivaalle,
toivoen, että se pysyisi yhtä puhtaana ja hiljaisena,

kauhistuttaven paljon kuolemaa.
Samassa pääsi heh,etti irti. Ensimmäiset koneet olivat ehtineet tehtaan yläpuolelle. Kumea jyrinä kantautui kyläläisten korviin. Ensirnmäiset pommit olivat

oli saatu tieto, että läheiselle lentokentälle
oli viikko sitten tullut hävittäjälaivue, tehtävänään

räjähtäneet. Noiden räjähdysten seasta kuuluivat oman
ilmatorjuntapatterin kimeät laukaukset, mutta niiden
.rmpumat kranaatit räjähtir'ät toivottoman matalalla.
Joku räjähdyshattara ilmestyi scntään alempana lentä-

kuin nyt aamuhetkinä. Vielä ei surmanlintuja näkynyt, mutta ne tulisivat varmasti. Jonkinlaisena loh-

dutuksena

teollisuusalueen suojaus. Heti sireenien vaiettua olivat

nuo omat hävittäjäkoneet jyrisseet matalalta tehdas.
alueen ja kylän yli, suunnaten lentonsa kaakkoon,
ehkä ottamaan vastaan mahdollisia vierailijoita.
Kun hiljaisuutta oli kestänyt jo jonkin aikaa, alkoivat kyläläiset elätellä toiveita rinnoissaan, että vihollisen koneet eivät ehkä tänään tulisikaan. Mutta tuo
toive häipyi, kun joku heistä sattui vilkaisemaan kaakkoiselle taivaalle. Siellä äärettömän korkealla näkyi
valkoisia, lyhyitä juovia. Samalla kantautui korviin tuo
tutuksi tullut, urkuja muistuttava. d'dni.
Vihollisen pommikoneet olivat saapuneet. Mutta
koskaan aikaisemmin tuo urkujen humina ei ollut
kuulunut noin voimakkaana. Nyt se tuntui täyttävän
äänellään koko taivaan.
Tällä kertaa niitä oli kauhistuttavan paljon. Koko
kaakkoinen taivas oli täynnä noita valkoisia juovi.r.
Kun tarkkaan katsoi, erotti iuovien edessä hopeisie
pisteitä. Kylän asukkaat tähyilivät pelon sekaisin tuntein lähestyr.iä koneita. Satakolmekymmentä kappalettal Tähän saakka n<lita surmanlintuja oli ollut aina
korkeintaan parikymmentä. Asukkaiden mielet valtesr
rhdistus. Oliko vihollinen päättänyt tällä kertaa tuhotr
kokonaan tehtaan ja asutuksen sen ympäriltä?
Nyt erotti silmä jo koneiden ääriviivat. Olivat pudottaneet korkeutta lähestyessään kohdetta. Nyt c,lr

$
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,joukossa jopa nelimoottorisia jättiläisiä. Sellaisia ei
ollut enncn näkynyt. Tuollaistcn kotkien vatsoissa olisi

Venälöinen pommitusesksoderi motkollc pommitiomoon S-i-åqsutuskeskuksi o

;-rEFf,r,l

neiden keskelle.

Sitten alkoi todellinen sirkus tuolla sinisessä korkeudessa. Omat hävittäiät olivat olleet jollakin toiselI.r suunnalla torjuntalennolla ja chtir'ät nyt suojaamaan
tätä tehdasseutua. Nämä pienet, ketterät koneet kävi-

r'ät kuin ampiaiset noiden suurten rumilusten kimpPuun.

Vahalan mökin lapset, tyttö ja poika, saivat katsella
todellista taitolentoa aivan ilmaiseksi. Eivät he täysin
i'mmärtäneet, että tuolla huimaavassa korkeudessa käyriin säälimätöntä kampparlua elämästä ja kuolemasta.
He seisoivat pihakuusen alla, ja katselivat oksien lomitse yläpuolellaan tapahtuvaa näytelmdä. Silloin eräs
koneista syttyi tuleen ja putosi liekehtivänä soihtuna
keues metsään.

Tuo kone sai täysosuman pensatankkiin, sanoi
- Äänestä kuvastui hämmästyttävä varmuus. Olipr,ika.
r.r:hrn he nähneet samanlaisen näytelmän jo niin monen monta kertaa ennenkin. Mutta nyt he näkivät sen
ensi kertaa näin valtavana. Katsoi minne tahansa tai-

rrlle, joka suunnassa silmä kohtasi hurjasti kaar:rievia ja kieppuvia koneita. Taistelu oli levinnyt yli
l-,ic, r.rivr.rn kennen. Nloottorien uh'onnan seasta kuuiu: silltrin tällöin tiheitä laukaussarjoja.
Åmpulrt konekir'ääreillä, totesi poika, Iievä jän:::;- s :.aness:-in.
E:is nc,isra nelimoottorisista jättiläisistä oli vioittu:.:: ::hrs:i. Se laskeutui alemmaksi ja alemmaksi, ver
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täen mustaa savua Perässään. Sitten siitä irtosi mustia
möykkyjä, yksi, kaksi, kolme. Kone lensi jonkin mattaa. Siil.n siitä irtosi vielä yksi möykky. Ja iokaisen
möhkäleen yläpuolelle lehahti valkea laskuvarjo au-ki'
Miehistö oli iattanyt koneen. Tuokion kuluttua rysähti
tuo valtava teräslintu metsään kylän taakse.
Koneet jatkoivat pommitustaan. Kumea jyrinä kantautui harjanteen takaa silloin tällöin. )oku tulipalo oli
syttynyt, koska tehtaan suunnalta nousi mustaa savua'
tntuitu' vähitellen alkoi taivas tyhientyä noista teräshaukoista. Moni niistä lähti ontuen lentämään takaisin
omaan maahansa siipirikkona Ja jälleen säästyi tehdas,
niinkuin sen ympärillä oleva asutuskin. Pommitus oli
tapahtunut jälieen korkealta eikä ollut mitenkään tarkkaa. Viimein tuo suuri sirkus päättyi, ,ia taivas tyhjeni'

Vihollinen

oli saanut iättåä käyntinsä muistoksi,

paitsi valtavan pommimäärän, myöskin kymmenen teiäslintoart lepåamaan romukasana ympäristön met-

siin. Ja ainoastaan yhden linnun miehet olivat pääs'
seet ålävinä maahan. Näiden miesten etsintään oli
ryhdytty r'älittömästi, kun oli havaittu heidän leiiaile'
van maata kohti. Erikoisesti tällaisia tehtäviä varten
koulutettu ja aseistettu joukko lähti haravoimaan kylän ja tehdasalueen r'älistä metsää. Jo iltapäivällä saatettiin kolme vieraan maan lentäjää naapuripitäjän
sotavankileiriin. Mutta missä oli neliäs mies? Laajoista
etsiskelyistä huolimatta ei tät:i löydetty. Ja miehiä oli
ollut nålfa. Noiden kolmen kertonlan mukaan kadoksissa oleva oli ollut koko vierailun pänllikkö ja eversti

an'oltaan.

:r
a;

Vahalan mökin lapset, kymmenvuotias Raili ia kolmetoistavuotias Eskä, oliriat iääneet kahtlcn k«rtiin
iltapäir'äksi. Isä oli rintamalla. Äiti kävi työssä teh'
t.ralla. Nyt hänellä oli iltavuoro. Ja hän tulisi vasta
ky,nmeneitä kotiin. Lapset olivat - tottuneet olemaan
klskenään. Esko osasi io laittaa ruokaa. Kun ilta pime-

ni, poika ryhtyi laittamaan illallista ja Raili auttt'ri
pu.huunt" mukaan. Poika nouti perunoita ja pesi ne
iruolellisesti. Raili oli laittanut tulen hellaan, ja tuossa tuokiossa Perunat olivat kiehumassa.
Hei Raili, tehdäänkö kastiketta? kysyi Esko
- Tehdään vaan. Tyttö hävisi ulkokomeroon ia toi
- kuluttua lihaviipaleita, joita poika ryhtyi paishetken
Vuoksen ylöiuoksullo olosommuttu vihol
liskone volmiino romuno
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tamaan pannulla. Tuo kaikki kävi häneltä erittäin
näppärästi. Mutta niinpä äidillä olikin aina ruoka odottamassa, kun hän saapui työstä.

Silloin kuului ulko-ovelta kolinaa. Tulisiko äiti nyt
mielissä. Mutta he säikähtivät
pahasti oven auetessa, kun siitä työntyikin sisään pitkä,
lentäjän turkishaalareihin pukeutunut mies, lentopää-

jo töistäi r'älähti lasten

hine päässään.
Turassa oli hetken hiiskumaton hiljaisuus. Lapset
katsorret silmät pyöreinä pelosta, aivan jäykkinä ovella sersc.r aa miestä. Tämä seisoi liikkumatta, katsoen
tiuk.rsri vuoroin molempiin lapsiin. Mies kuunteli . . .
Oikeassrr kädessään mies piteli isoa pistoolia. Lentäjä
otti muuteman askeleen keskemmälle huonetta. Lapset
perävtvrr ar keittiön perimmäiseen nurkkaan toisiaan

kädestä p:räen.

Nyt mies puhui viitaten

kamarin

oveen.

Lapser ;udrsti'r'at vain päätään. He eivät ymmärtäneet tuc,:r 'ierasta kieltä. Miehen vierasmaalaisuus
lisäsi he: j:r :e lkoaan. Nyt Esko tiesi, kuka tämä mies
oli. \'ksr ..,,r:i miel,istä, joiden he olivat nähneet päir'ällä pu:...:.:':r:
Lentä.: r:r'i':äjsi kamarin oven auki ja kohotti pistooliarn. H"r.::essaan huoneen tyhjäksi mies rauhoittui silr:::r:::ih:lr lsti. Hän istuutui tuolille pöydän
ääreen ;:. :::s';: is;:ropäähineensä. Mies katsahti pistooliinsa. 1cr: hi:- ej,elleen piti oikeassa kädessään. Sitten häne:-r s::trs::f,:. kuului lyhyt naurahdus, ja hän las-

ki

pistc'c i:r-. l.:.:::..1e irlkansa viereen.
Lasten ;e-i:. i.:lvensi hiukan tuo lyhyt, pehmeä
hymy. tr se. =::: :::::s ei c-rsoittanut enää heitä-pyssyllään. Nr': r,::. :-h::: :lr.s outoa, pehmeää kieltä.

\frtahl:: si ,r,:,-. ) kuiskasi Raili.

- En :red..: T:.::-: ,.:. sc neliäs lentäfä, ioka putosi
- suur*:.:. .: :.==-:: L'si<:itaisinkoh:rn minä mennä
siitä
nostams.ln ::,-

aikoo.

:. l=:-:,:-<.:::len

Yriti. <.::si:.: F.::.:

Poika

hellaltai,

Srtten näemme, mitä mies

iäirs:;: --.:-1.:i'.ia: pelosta

jäykkinä. Hän

äret;:. '.:. r:-*.r.1 mteheen. Mutta tämä vain
hymyili. Srre:: ;c:ii t,::: ketttlan ia valutti tottuneesti
veden perunLris:.i S:-=.i seurasi koko ajan lentäjää.
pääsi sen

hrnv heihdutti pelon lasten mielistä. Reilikin usirlsi rulla nurkastaan veljensä rin'

Tämän rauhc,i::.:ri
nalle.

sanoi.

Ei se varmasti teekään meille mitään pahaa, hän

set olisivat voineet aavistaa, että eversti Kamarov itki

Ei niin. Johan se olisi meidät ampunut, jos se

ikävästä. Kun sietämätön jännitys oli vihdoin lauennut
tähän vihollismaan mökin pöydän ääreen, palautui

- olisi meinannut. Sehän laski pyssynsäkin tuonne
sitä
jalkoihinsa.
.

Lentäjä puhui taas, pitkään, katsoen vuoroin molem-

Pla.

Mitähän se puhuu? Tahtookohan se jotain? ky- Raili.
säisi
EsEn tiedä. Olisikohan sillä nälkä tai jano?
ko- rohkaisi luontonsa ja kysyi len.täjältä:

-,

"

Onko teillä nälkä?
-Mies tajusi, että tuo lapsi kysyi häneltä jotain.
Njet ponimai, vastasi hän puistaen päätään, ja

rauhoittava
hymy levisi jälleen hänen kasvoilleen.
Minä tiedän, ei se ymmärrä meidän puhettam- Tuo "niet ponimai" tarkoittaa että: en ymmärrä,
me.
valisti Esko sisartaan.

Nyt mies osoitti vatsaansa ja suutaan, tehden syömistä kuvaavia eleitä. Ja jäi sitten katsomaan lapsiin.
Minä vien
I(yllä sillä on nälkä, sanoi Raili.
- sen eteen, tuo sinä perunoita.
leipää
Lapset kattoivat aterian. Raili haki vielä maitokannun pöytään. He jäivät odottamaan, alkaisiko mies
syödä. Lentäjä epäröi vielä hetken. Hän katsoi vuoroin lapsiin ja vuoroin pöytään. Sitten hän ryhtyi syömään, nopeasti, melkein ahmien. Lapsetkin rohkaisivat
itsensä, ja söivät lentäjän kanssa. Nyt he tarkastelivat
lähemmin miestä. Tämä oli kovin tummaihoinen, tukka oli melkein sysimusta. Lapset eivät täysin ymmärtäneet miehen kasvonpiirteitä, mutta sen he näkivät,
että mies oli komea. Turkishaalarien kauluksen alta
näkyi miehen arvomerkkejä, jotain punaisia laattoja.
Esko katseli niitä hyvin kiinteästi. Nuo hän tahtoisi
tältä lentäjältä, koska naapurin Pekallakin oli kaksi
punaista emalista tähteä, kokardia, iotka tämä oli saanut veljeltään. Eipä Pekka aavistanut, että heillä
oli edessään mies, joka olisi voinut antaa paljon an'okkaampia merkkejä kuin nuo kokardit.
Nyt lapset katselivat hieman ihmetellen lentäiää.
jonka syönti oli muuttunut rauhallisemmaksi, pahimman nälän tultua tyydytetyksi. Mies itki.
l(4f5e, Esko, se itkee, kuiskasi Raili. Mitähän

varten

?

Niin, minkähän takia tuo lentäjä itki2 Mistäpä

lap-

everstin mieleen hänen oma kotinsa, omat lapsensa
kaukana Ukrainassa. Hänelläkin oli juuri kaksi- lasta,
tyttö ja poika. Ehkä hieman vanhempia kuin nämä,
vihollislapset, jotka olivat antaneet hänelle ruokaa.
Ajatus "vihollislapsista" tuntui everstistä vastenmieliseltä. Eiväthän lapset voineet olla vihollisia. Sota
oli julma siinäkin, että se piti jopa näitä pienen mö-

kin lapsia hänen vihollisinaan.
Kun hänen laskuvarjonsa oli aamupäivällä tarttunut korkean kuusen latvaan, hän oli saanut keinoteltua
itsensä vapaaksi varjon valjaista. Ja hän oli jäänyt kuusen tuuheiden oksien suojaavaan varjoon. Hän oli

nähnyt korkeasta lymypaikastaan koneensa miehistön
kohtalon. Nämä vihollissotilaat eivät kohdelleet hänen tovereitaan lainkaan huonosti. Heitä kohdeltiin
paljon paremmin kuin mitä he olivat odottaneet. Mutta mikä olisi hänen, koneen päällikön kohtalo? Jospa
hän yrittäisi omalle puolelle. Hän oli kuitenkin satojen kilometrien päässä rajalta, vihollismaassa. Tuntui melkein mahdottomalta pääsy omien luo. Tuolla
retkellä joutuisi varmasti vangiksi. Hän oli pimeään
saakka pysytellyt puussa. Nyt hän istui tässä mökin
pöydän ääressä, edessään viattomat lapset, jotka muis-

tuttivat häntä kotiseudustaan, omista lapsistaan . . .
Hän oli tullut mökkiin suuren jännityksen vallassa,
mutta kohdannut ainoastaan kaksi lasta, jotka olivat
pelänneet häntä kovin. Kun hän oli havainnut mökin

laarattomaksi hänen jännityksensä oli lauennut. Hän
io katui ajatustakin, joka oli tullut hänen päähänsä
puussa istuessaan, että ampuisi itsensä. Hänellä ei ollut
mirään srt'tä toimia niin. Ei, tuhat kertaa ei! Hän halusi sielä nähdä r'aimonsa, lapsensa, rakkaan synnyinseuiunsa. Ukrainan laajat tasangot. Nämä mökin lapset olivet saaneet hänen muistonsa pulpahtamaan esil-

le, saaneet hänen ikäväosä

kasvamaan.

Ja tuossa pöydän ääressä syntyi piätös. Hän antau-

tuisi vapaaehtoisesti. Vain sotavankeuden kautta

hän

pääsisi takaisin omaistensa, perheensä luo. Mutta miten
hän voisi tulkita näille lapsille pyrkimyksensä? Hänen

kieltään he eivät ymmärtäneet, ja tuskin hän osaisi
eleilläkään kuvata ajatuksensa. Jospa joku aikuiqen

saapuisi mökkiin. Eversti ei jaksanut uskoa, että vain
Omio koneito lmotron ylöpuolello

a
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nämä lapset asuivat tärä mökkiä. Sillä vilkaisu huonei::

siin osoitti, että aikuisiakin olisi mökin asukkaissa.
Hän oli vihdoin kylläinen. Ja hänelle alkoi tulla
kuuma. Tupa oli lämmin, ja hänellä oli paksut lentoturkit yllään. Hän aukaisi haalarinsa vetoketjun edestä ja sytytti savukkeen.
Jospa hän antaisi pistoolinsa tuolle pojalle, tämä
tietäisi selittää jollekin vanhemmalle ihmiselle, kuka se
sitten olisikin, hänen rauhallisista aikeistaan ! Mutta
entäpä, jos poika yrittäisi ampua häntä kaikesta huolimatta? Olivathan nämä lapset antaneet hänelle ruokaa, ia, voittaneet pelkonsa, niio hänestä ainakin tuntui. Pelko saattoi silti vielä asua heissä, ja se voisi pistää pojankin yrittämään . . . Hän päätti kokeilla. Hän
tekisi edullisemman vaikutuksen mahdollisiin vangitsijoihinsa, jos nämä huomaisivat, että hän oli vapaaehtoisesti luopunut aseestaan !
Katso, Esko, nyt se ottaa pyssynsä ! sanoi Raili

hätäisesti.
minä

Ei ole
sen

hätää

I Sehän ojentaa sen minulle. Otanko

?

En minä tiedä. Jos se pamahtaa? Jos se kuiten-

kin- ampuu?
Ei ammul Sehän pitää piipusta kiinni. Tuo

- pyssy.
komea

on

Niin, mutta et sinä sitä
omaksi. Se pitaä
- ilmasuojelumiehille. Eskosaa
antaa
lähestyi varovaisesti
lentäjää ja otti arastellen tämän kädestä pistoolin.
Huh, sehän oli painava I Esko ei tuntenut vielä aseita
tarkemmin. Yhdeksänmillinen Tähti-pistooli tuntui
pojan kädessä raskaalta. Lentäjän ilme jännittyi hetkeksi. Hän seurasi pojan jokaista liikettä valppaasti.
Jos poika tuntisi aseita tarpeeksi, hänen elämänsä olisi
enemmän kuin veitsen terällä.
Esko katseli hetken asetta kädessään ja käänteli sitä.
Mihin minä panen tämän7 hän kysyi siskoltaan.
- En minä tiedä, vastasi tämä ymmällään.
- Minä panen sen tuonne kaapin päälle. Nyt ei
- ole mitään hätää. Ei se tee meille mitään pahaa.
meillä
Kun se antoi pyssynsäkin meille. Voi jee, jos se antaisi
vielä noita merkkejään minulle! Kyllä Pekkaa keljuttaisi. . .
Kun lentäjä näki pojan panevan pistoolin pois, laukesivat hänen kasvonsa jälleen hymyyn. Hän tahtoi

istui edelleen, mutta kohotti kätensä. I(olme kiväärin
piippua oli suuntautunut häneen.
No voi jehkuna sentään! Täälläkö tuo äijä on- puhui joukon joht{a,
kin?
punakka kersantti. Kylläpä
meitä tuurasi. Nyt ei meidän tarvitse nuohota joka
taloa. No lapset, onko tämä lentäjä tehnyt teille mitään p.rhaa ?

Ei ole, vastasi Esko.

Se antoi pyssynsäkin meille.

- N{issä se nyt on?
- Minä panin sen tuonne kaapin päälle.
-Kersantti otti pistoolin osoitetusta paikasta. Hän

tarkrsti sen ja pisti taskuunsa. Siten hän astui vangin
luo jr koetteli, olisiko tällä muita aseita. Niitä ei löyt) nrr.

\o niin, pojat. Pankaa kiväärit vain olalle. Tämä
- runruu olevan
rauhallinen. Ja siksi toisekseen,
mies
tämä ern korkea upseeri, eversti. Tunnen nuo arvomerki:.

l{iehe: hsitir'ät aseensa riippumaan olalle. Kersantlen:tiää lrskemaan kätensä ja seuraamaan
heitä. Ku: =::her olir-rt jo ulko-ovella, lentäjä edellään. kii:.:::: E's,: he:dän peräänsä. Hän oli kääräiss)'t no;eai:: r-h:::r lervIn paperiin muistaessaan, että
van-eeil.i.:. k'.:':-==: ,,-.r rinr kor-a nälkä siellä leirillä.
Kers:nirn -::'.:--' l.:.:: ,:,'ens: cekerin lentäjälle. Tämä
otti sen \- j.-i:-:- '.:. -<.:.:s:: i:lkurtuneen.r kiinteästi poikaa silm::: S:::.:: l.:.: ilintvi 1a lähti sotilaiden edellä kulke=::: .::.1:: r'tnkeuttaan. Jäyhän kersantin
kasvoj.r ll.::s: :::i::: iimmin hymy.
Taprh::::..:. -.. i::i: kappale inhimillisyyttä julman

ti viir:rsi

sodan kess=..:

ERÄS YANG'NS'EPPAUS-

RETK'

lisätä ystävällisyyttään näiden lasten silmissä. Hän tiesi

tarkoin, mitä tuo poika halusi niin kiihkeästi. Joitakin hänen arvomerkkejään. Pojan silmät olivat vähän
väliä nairliutuneet hänen kauluksiinsa. Tuollainen halu ei ollut yksin tämän pojan. Se esiintyi kaikkialla,
missä sotaa käytiin, jopa jokaisessa rintamamiehessä.
Hän tahtoi yllättää pojan. Hän tahtoi, ertä tämä poika saisi ikätovereilleen kertoa, kuinka hän oli saanut
merkit itsensä lentäjän kädestä. Hän irroitti rinnastaan
hopeiset siivet, joiden keskelle oli upotettu punainen
tähti, hänen lentorykmenttinsä tunnus, ja hän antoi
sen pojalle.

Silloin kuului liikettä ulko-ovelta. Lentäjä valpastui.

Joko saapuisivat vangitsijat ? Aivan oikein. Sisälle
työntyi kolme miestä, kersantti etunenässä. Etsintäpartio, joka oli saanut tehtäväkseen haravoida ympäristön uudelleen, neljännen lentäjän vangitsemiseksi.
He olivat päättäneet kysellä kylän taloista, oliko näkynyt ketään epäilyrtävää miestä. Ja rryt tuo kaivattu
mies istuikin ensimmäisen mökin tuvassa!
Eversti Kamarov tiesi, että hänen elämänsä riippuisi
nyt siitä, mitä lapset noille sotilaille sanoisivat. Hän
214

Sotamr=h-

K:lr je Lintu, jotka taistelivat

Valkea-

rin:r=:llr

I:tkosodan aikana, olivat keskenään
hyr'ät krve::kse:. Kun Lintu kävi lomalla, hän toi
saaren

palatessun reiiiuomia, joita miehet yhdessä nauttivat.
Juoma elko: ;irn vaikuttaa rohkaisevasti, ja niin päättivät karerukser mennä partioon vihollisen puolelle
ottaakseen r'.ragin. Siellä he sitten särkir'ät konekiväärin, muma jou:uivat taisteluun, jossa sotamies Kala
haavoittui jrlkr:n. Tästä säikähtyneenä Lintu lähti
palienemern ornrlle puolelle ja iätti Kalan omaan onneensa. Ifutrr sotamies Kalakin saapui ennen aamua

omalle puolelle. r'ieläpä kahden vihollissotamiehen
kantaessi häntä perreilla. Kala selitti, että hän oli itse
sitonut ialkansr ja ryöminyt erääseen tyhiään kk-pesäkkeeseen, joka oli lähellä suomalaisten linjaa. Oltuaan pesäkkeessä jonkin aikaa siihen oli saapunut kaksi
vihollisen sotamiestä, jotka hän oli venäjänkielen taitoisena ja mukana olevalla pistoolilla uhaten saanut
antautumaan ja tekemään Paarit manttelista, vyöstä
ja seipäistä. Sitten vangit kuljettivat hänet omalle
puolelle.

Kuvous Viipurin dromoottisen kotostrofin voiheisto
korkeimmon oikeuden qsio-

kirjoihin,

hoostotteluihin,

kirjeenvoihtoon jo henkilökohtoisiin elömyksiin perus-

tuvo.

"Tömö kirjo pitöisi

soodo

historion

kertouskurssiksi
koko konsollemme.'Vi ipurin

a

viimeinen pöivö' on jörkyttövö dokumentti konsokun-i§+1

non kohtolonhetkiltö kesökuussq 1944. Sille nökyvö
poikko jokoisen Suomen koin ki rjostoon "(Aniti J. Rontomoo, Wqrkouden Lehti).

d

=-

ri Jäntti
VIIPURIN VIIMEINEN PAIVA kesöllö 1944
Lou

"Jöntin teksti on torkkoo jo sononto elövöö. Kirjon hoikeon lömmin, 2. poinos-8.tuhot. 133sivuq,
liiqstq korkeruudesto jo syytöksistö vopoo sövy ei voi ollo koskettomottq 47 kuvqq, 3 kortiopiirrosto.
lukijoo. Koiken koikkioon teos, joto ei pidö jöttöö lukemotto" (Helsingin 4:50, kongosk,6:Sonomoi;.

KANNAKSEN SUURTAISTELU ISSA kesöllä 1 944
412
"Arvokos osiokirjo, joko pyrkii totuuteen jo erittöin elövösti sekö hovoin- 3. poinos
- 13. luhqt.
15 korltqnollisesti kertoo, miten topohtumot kehittyivöt vuoden 1944 kohtolokkqon sivuo, 92 kuvqo,
piirrosto. Kongosk.7:80.
kesön oikono" 1Wolf. H. Holsti, US).

WSOY
Erkki Arni
TAISTE LU TYYN

Borrie Pitt
E

N

MAAILMANSODAN

MEREN HERRUUDESTA LOPPUNÄYTÖS
1941 -1945
"Tekijölle on syytö ontoo tunnustus uudesto qluevoltouksesto suomenkielisen sotohistorion olollo
loojo jo perusteellinen teos" (Touno Kuoso, US),
WSCY:^ - :'.- :< rjosto. 489 sivuq. 133 kuvqo, 54
kortloc .c <::.::c,'1 5:60, kongosk. 18:30, nohkqselk.22:E:

1918
"Kiistottomosti yksi merkittövimmistö ensimmöisen
mooilmonpolon syyselvittelyistö

loistovoo, ehdot-

tomon outenttisto reportoosio"- (Pouli A. Kopperi,
Kouppolehti). Suom, Touno Kuoso. WSOY:n Historiokirjosto. 363 sivuq, 56 kuvqo, 17 korttoo. Kongosk.
'11

:10, noh kqselk. 1 5 :60.
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RAAPAISU
NUIJAMAALLA heinäkuussa 1941. Koko Suomen
kansa odotti. JR 26, jota komensi everstiluutnantti
E. Laaksonen, odotti, Majuri T. H. Luukko patalioonineen odotti, samoin Viljo Leskisen komppania sekä
sen toinen joukkue. Ja niin myös odotti alikersantti
Mattilan ryhmä, jossa olin kiväärimiehenä. Jotain oli
tekeillä. Arvattiin mitä se oli. Se oli hyökkäys alueelle,
ioka oli Karjalan kannaksen uuden rajan takana. Alu-

eelle, jonka Suomi menetti rauhassa 1940.
Joukkuettamme komensi luutnantti Ekholm, Helsingin poikia, sillä suurimmaksi osdksi oli JR 26 koostunut "stadilaisista", niin kuin se kotimurteellamme
kuuluu. Rykmenttimme kantoi edelleenkin Talvisodas"Ässön"

ll

potolioonon poikio

LEO PUILINEN
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t-

saarnaansa kuanieliesta "Ässä-rykmentin" nimeä,
vaikkakin sen numero tksitoista oli joistain jär'
iestelysyistä muutettu. Ehkä siksi. ettei vihollinen
saisi heti tietää olevaosa tekemisissä sen rykmentin
kanssa, joka antoi sille Talvisodan päir-inä paljon
harmia ja piinvaivaa.
Komppaniamme oli majoittunut Nuijamaalla Pion'
kylä-nimiseen paikkaan. Tai paremmin: sen liepeille,
siLlä olimme siellä telttamajoituksessa. Alue oli metsäistä, ja se soi meille hyvän ilmasuojan. Varsinaista
tulikastetta emme olleet vielä saaneet. Toiminta käsitti hiljaista lähipartiointia ja pikkuisia rajakahakoita.
Talvisodassa olleille se oli melkein kuin kotirinta'

sa

a

Portio Iähdössä Nuijomoollo 3.8. Johtoio iokoo käsikronootit

malla olemista, ja tuossa odotuksessa kului korttipakka
toisensa jälkeen muodiksi käyneessii. pokanpeluussa.
Mutta tuon odotusvaiheen aikana saimme muutakin
ajattelemista kuin py'hän pokanpeluun. Erdänä iltana
tuli luoksemme joukkueenjohtaja, Iuutnantti Ekholm

ja ilmoitti. että alikersantti Mattilan ryhmä saa ensi
yönä tehtä\äkseen pujahtaa rljan taakse ja ottaa sel-

vää siellä sijeitsevasta kukkulasta, jonka vaiheilla 'r'ihollinen puuheilee jotain erikoista. Sota oli alussa.
sen tuottami.r r'äsymystä ei vielä tunnettu, ja niinpä
ryhmä otti tuon pikku komennuksen, vaikkakaan nyt
ei ihastuksella, niin ainakin melko löysin rantein vastaan. Pokanpeluu keskeytyi,

ja aloimme

valmistautu.l

tehtä\'ää varten.
Keskiyön taipeessa

ei ollut enää kovin valoisaa.
Sen turvin pujahdimme sopivasta saumakohdaste
vihollisen alueelle. Alikersantti Mattilalla oli kartta.

jota hän himennetyn taskulampun valossa tuon tuosrakin silmäili. Tietysti tuollaisella vihollisalueen met-

sässä hiippailemisella ovat omat jännityksensä . .
pelkonsakin, koska muistan matkan varrella pahoitelleeni ajatuksissani sitä, etten ollut lähettänvt ennen
matkalle lähtöämme edes kenttäpostikorttia omaisilleni. Toisten ajatuksista en sano sitä enkä tätä, mutta kaipa hekin jotakin tuumailivat, koska itse tilanne vaati
olemaan sanattomina. Joskus pysähdyimme kuuntele.

maan,

kin

ja silloin mielikuvitus teki

tepposiaan. Pienin-

risahdus luonnossa sai aikaan tunnelman, kuin
olisimme törmänneet päätä pahkaa kokonaiseen viholl isdivisioonaan.

\{utta kaikki sujui hyvin. Ålikersantti Mattila kuis-

I

kesi vihdoin, että lähestymme kohdettamme. Kiersimme erään peltoaukeaman, jonka toisella rannalla paloi

muu:.rni: leiritulia. Siltä taholta kuului myöskin
puhe::.r. :.: joku kaihoisa naapurimme näppäili balalaikkans:. li:eiiä. Samaan aikaan alkoi lyhyt pimeä
hiljalleen lrli::r. \ousimme kanen'an peittämää loivaa metsäk.rn,r.rs:.r vlös, ja siinä ohitimme vihollisen
melko läheltä. sillä olimme törn.rätä suoriran sen tiheäksi rakent.1rn.1.rn korsuki'liän. Onnistuimme vdlttämään 1'hteenoton. ,3 n\': iiers::rme r in.rs:i rl.rsuun-

taan, kunnes muutaman sadan askeleen päässä aloimme .jälleen nousta kohden mäen lakea.
Olimme vihdoin perillä.
Seisoimme mäellä hajanaisena ryhmänä ja koetimme

k:tsella etusuuntaan. Siellä oli vain metsää. Mitä se
klrki sisäänsä, sitä emme erottaneet, emmekä aavistane:.. Oli vielä r'arsin hämäräkin. Maasta kohoava
sun'rukin teki hrittaa. Katsoin alikersantti Mattilan
su'.rn:rf,n. Hln seisoi .ja tuijotti metsään. Seisoimme
nl::: .1.:rkki. hrrrvser vain inisir'ät surun'r'oittoisesti
.l!1:1 :ssf,mrn3 K:ikki oli hil,yaa, ja ellei jännitys olisi
,:.'.'.rnnur mreiiämme, olisi tuntunut siltä, että

sotaa

:i

oi:sik.rrn. Tuntui kuin olisimme jollakin tavallisella
:räretkelli odottaen päivän valaisevan jotakin määräti','ä kohdetta, minkä havaitseminen olisi onnekasta.
Mä meen tsiikaan tuonne alas päin ! Siellä voi

- sloboja.
olla
Nämä olivat sotamies Åbergin sanat, ja se olikin
viimeinen lause, minkä kuulin tämän miehen huulilta
pitkään, pitkään aikaan. Sotamies Åberg laskeutui
muutaman askeleen alaspäin. Silloin joku raapaisi
tulitikulla tulta ehkä vetääkseen hermosavut.
Saakeli, älä polta meitä, murahdin.
-Ei kulunut pitkään, kun meidän takaamme amm,uttiin värillinen valoraketti. Siihen vastasi edestä
toinen ja kolmaskin. Muistan, että useita sellaisia
kulki taivaankannen alla, ja sitten avattiin meitä koh'
den tuli. Heittäydyin ison kiven taakse. Konepistoolituli pyyhkäisi ohitseni. Sen ilmavirta sai minut toteamaan, että tosi on edessä. Vihollinen posotti tultaan
umpimähkään mäen laelle, missä olimme. Kukin oli
valinnut hätäisesti asemansa, ja pian vastasimme tuIeen. Konepistooli räkätti aivan lähelläni. En käyttänyt kir'ääriäni, r'aan nopeasti poimin esille rintataskustani munakäsikranaatin. Järvinen ampui samaa maalia
konepistoolillaan. Kuulin, että Puukarin pikakivääri
oli yhtynyt leikkiin ja alikersantti Mattilan colttikin
sanoi painavat sanansa. Saimme nyt tulta monesta
eri suunnasta, ja siitä selvisi meille, että olimme auttamattomlsti motissa. Ennätin tuumailla, minne sotarnies Åberg oli mahtanut kadota. Päir'ä oli tullut, sen
2'.17

il
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18.74-1964
Keskinciinen Vokuutusyhtiö Kolevo, kotimoisen henkivokuu-

tustoiminnon uronuurlojo, iöyltöö tönö vuonno 90 vuotto.

Kiitollisenq Kolevqlle osoileiustq luollomuksesto lulemme
edelleenkin työskentelemöön konssonne vokuutuslurvon jo
hyvi nvoi nni
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roiolto Nuiiomoollo

valossa havaitsin koko ryhmän olevan kunnossa,
Åberg ainoastaan puuttui.
Yritetään läpi, huusi alikersantti Mattila.

-Irroitin nopeasti munakäsikranaatistani sokan, napautin asetta kiveä vasten ja annoin sen lentää kohden
räkättävää konepistoolia. Muutaman sekunnin aikana
heitin kaikki neljä käsikranaattiani, ja ammunta lak.
kesi heittoni suunnasta.
Nyt yritämme.
-Tottelimme
kaikki

kehoitusta . . . kaikki, paitsi

prirr.-\:rääriampuja Puukari. Ennätin nähdä, kun han
sei :ulrsuihkun takaraivoonsa, ja siihen hän kellahti

as€rnerc Emme yrittäneetkään pelastaa asetta, ja
oli rurha sellaisessa tilanteessa ruveta raaha:.mun Far:s. Iuoksimme hajanaisena ryhmänä alas
mäkei kohden :ulosuuntaamme. Alikersantti Mattila
tunsi alueeo. siilä hän oli silmäillyt karttaa tullessamme paikalle. Hio iuoksi edellämme ja huusi:
Seuratlar lruauÅ kierrämme tuon näkötornin.
-Siinä olikia ens iol:nij.rlkainen
tähystystorni, jossa
ei ilmeisesti ollur kcr.:.:r. Åinakaan siltä taholta ei
avattu vastaamme rultr.- Per]ämme ammuttiin sensijaan kiivaassa rftmiss:- mut:e tästä ei ollut enää vaaraa. Pääsimme eksltt;mrz'c. vihollisen hänniltämme ja
huohottaen nopeasta juoksus:e pääsimme lähelle ylimenopaikkaamme. Siinä osui sestaamme pieni viholkuoUu::e

r)

lisryhmä, mutta ei avannut

rulrr r'.lro

puf ahti metsään.

Kysymyksessä lienee ollut aseetoo rröporukka. Heistä oli vain se vaara, että saattaisivat hälyrtä läheisen
majoituspaikan miehet peräämme.
Viimeisen kosketuksen saimme vihollisiin lähellä

oli vain kolme miesti, mutta olivat
vahvasti aseistettuja. Lisäksi heillä .iokaisella oli hevonen. . . seikka, joka koitui meidän eduksemme.
rajaa. Heitäkin

Heti kun vastasimme ratsurien avaamaan tuleen, hevoset kääntyivät kavioillaan ja ryntäsivät nelistäen

tiehensä. Miehet kiristivät ohjaksista minkä voivat,

mutta sinne korpeen he katosivat. Onnistuimme kulkemaan rajan yli ilman avustusryhmän apua.
Siellä sitten nuolimme olemattomia haavojamme,
surimme kahden toverimme kohtaloa, tietämättä, että
toinen heistä joutuikin vain vangiksi. Hänet tapasin
Helsingissä joku aika rauhan tulon jälkeen.

Hei Leli, sanoi minulle jokin parroittunut ja
- kaveri. Ek'sä tsennaa?
Iaiha
"Tsennasinhan" minä lopulta,

sillä Åbergin

akan

poika siinä tuli vastaani. Kertoi olleensa monella eri
vankileirillä aina sisä-Venäjällä saakka. Siitä kukkulan
kupeelta oli joutunut vangiksi, kun oli heittäytynyt
maahan laukaustenvaihdon alkaessa.
Elokuun 21. päivänä alkaneen hyökkäyksen valmistelussa antoi tykistömme rumputulta sitä kukkulakohdetta vastaan, jossa sotamies Puukari kaatui. Sieltä
hänet sitten löysimme ilman asettaan ja henkilökohtaista omaisuuttaan. Vihollinen oli ilmeisesti haistanut
liikkumisemme tulitikun raapaisusta vahingoksemme.
Raapaisijan nimi jääköön "tuntemattomaksi".

Lllkoo hengltysellmlö
Eräässä JR 30:n joukkueessa taisteli sotamies Kemppainen. Hän oli lihava, pullea soturi, mutta hänellä oli
eräs paha tapa. Nukkuessaan hän kuorsasi sekä tuhnasi valtavasti,

Eräänä yönä hänen yläpuolellaan nukkuva alikersantti kiljaisi harmistuneena:
On se yhtä riivattua! Miksi yhdelle meistä on
- kahdet hengityselimet? Sulkisi edes toisen!
luotu
Koko korsu heräsi, mutta-Kemppainen kuorsasi
ja tuhnasi yhä vain.
719

Tykkivene Hämeenmoo

Yöllinen
merlO

ko mennus
Nrrro IERToLA

ERILLISEN laivasto-osaston miinanraivaajalaivue oli
pitänyt Haapasaaren Vanhankylänmaan lahtea tukikohtanaan koko alkukesän 1942. Olimme raivailleet
Haapasaaren ympäristövesiä ja varsinkin sikäläisen
maja-kkatornin ja Suursaaren välillä olevaa laivaväylää,
johon r-ihollinen yön aikana laski miinoja sukellusja torpedoveneistään ja ehkä joskus lentokoneistakin.
Raiseaialaivueeseemme kuului kuusi raivaajaa, joista
Kuha- Siike sekä Salakka olivat vanhimpia ja Karppi,
Säynäs l:. Harjus vasta keväällä Tolkkisten telakalla
valmisrunertr. Jokaisessa raivaajassa oli kahdeksan hengen miehistö. joista raivaajan päällikkö ja koneenhoitaja oli maioitettu peräskanssiin, toinen konemies
ja yki roiinematruusi tai miina-aliupseeri keulaskanssiin, lopui k,rlme miestä ja kokki taas asuivat aluksen
keskiosessr §eikka nämä raivaajat olivat pieniä, vain
noin i- = pr:ursia ia, 4 m levyisiä, ne oli silti
1-arustei:x .:.i:<:ll.r mukavuuksilla. Niissä oli keskuslämpö. §C 'r (11§:n l'rltakuntana pieni keittiö; radio
taisi mrös -.--r '.rk.risessa raivaajassa. Voimakoneena
oli kark:ss: :.-:.:s.ssr Lister Diesel 70 hv moottori,
joka antor ::..-s ::-.:: 10-1 I solmun hirmunopeuden.
Åmmusr'.:::-.::,==-. oli louhittu Haapasaaren pohjoisrannelii :,:.::: s:.1:on sisälle, joten se oli pomminkestävä su"- .;.

nen r3u:i.::3.

L:::':::,::' iohti

:::

r.arastoon kapearaitei-

.:--<s:::ö::iin pienillä matalapyöräi-

sillä r'aun'::.-.r
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Heinäkuun 8. päivän aamuna kello 4.30 tuli laivueeseemme puhelinsanoma, jossa määrättiin raivaaiat

kyllä sitä tuli reippaasti vastapuolelta meikäläistenkin
sekaan. Varsinkin vihollisen lentotoiminta oli hyvin
vilkasta. Pommeja pudotettiin toisinaan satamalla.
Myös vihollisen laivasto otti hyvin aktiivisesti osaa
taisteluun, ja kaiken lisäksi Lavansaaressa olevat raskaat aseet, kauaskantoiset tykit ampuivat Somerin yli

pussa, ammustäydennys toimitettava mahdollisimman
nopeasti tykkiveneille."

kranaatteja meikäläisiä aluksia vastaan.

Karppi ja Kuha (K-a ja K-3) viipymättä viemään
Haapasaaresta tykinammuksia tykkiveneille. Sanoma
oli sotilaallisen lyhyt ja selvä: "Tykkiveneet tulitaistelussa Somerin suunnalla ammusten alkaessa olla loRyhdyimme kiireellisimmin täyttämään tehtäväämme kuliettaaksemme ensin ammukset laiturille. Sitten
saatuamme suurella työllä ja vaivalla lastattua raskaat

f

ammuslaatikot raivaajiin suuntasimme matkamme
edelleen kohti Someria.
Lähestyessämme Someria huomasimme sillä suunnalla olevan vilkasta taistelutoimintaa sekä merellä
että ilmassa. Tykkiveneillä ei ollut endd 40 mm Boforsin ammuksia, joten ne ampuivat vain 20 mm
lvladsen

-

i
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tyk

eiII

ään.

Ajoimme heti tykkiveneiden sivuun ja aloimme kiireesti purkaa lastiamme. Tykkiveneet avasivat taas
ammuksia saatuaan viipymättä kiivaan tu'lituksen Somerin rannalla olevaa punatiilistä rakennusta kohden.
Jokin suomalainen hävittäjälentäjä teki myös useita

syöksyjä rakennusta kohti ampuen samalla konekivääreillään. Kaikesta päätellen oli edellisenä yönä saareen
maihinnousun tehneillä vihollisilla huonot oltavat.

Heillä ei näet ollut varsinaista tulisuojaa, ainoastaan
mainittu tiilirakennus, joka sekin alkoi vähitellen murentua kiivaan tulituksen johdosta.
Jos vihollinen saikin lujasti "kranua" niskaansa, niin

VERI

E LAVA

Koska ammuksien kulutus oli suuri, saimme määräyksen hakea vielä lisää tykinruokaa hinaaja N:o
763:sta, joka oli tuonut lisää ammuksia taistelualueelle
ankkuroimalla Ulko-Tammion vesille. Vietyämme lastimme tykkiveneille palasimme me raivaajatkin takaisin Ulko-Tammioon, jonne jäimme yöksi.

Yön tulokaan ei sanottavasti hiljentänyt taistelutoimintaa. Koko yön kuului Somerin suunnalta kovaa
tykinyyskettä. Tykkien suuliekkien leimahdukset sekä
valojuova-ammuksien monivärinen lento oli pimeänä
yönä melko mielenkiintoista katseltavaa. Vihollisten

lentokoneitakin lenteli vielä yön aikana runsaasti ja

pudotteli pommeja meikäläisten laivoja

kohden.

Åamulla varhain ne aloittivat kiivaan syöksypommituksen tykkiveneitä vastaan. Sekä lentopommien että

tykin ammusten aiheuttamat vesipatsaat peittivät toisinaan tykkiveneet kokonaan näkyvistämme.

"Kärräsimme" kaiken päivää ammuksia tykkiveneille ja veimme tyhjiä hylsyjä paluumatkalla, hinaaja
N:o 761:een. Vasta puoleenyöhön mennessä saimme
rmmushuollon rankan urakkamme selväksi ja pääsimme nruttimaan hyvin ansaitusta levosta.
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Ulko-Tommion tukikohto

Kun taistelutilanne Somerissa alkoi seuraavana päivänä kallistua suomalaisten voittoon, saimme määräyksen lähteä jälleen jatkamaan varsinaista leiPät),ötämme, miinanraivausta. Silloin raivatessamme väylää jonkio matkaa Suursaaresta Lavansaareen päin miina räiähti raivauskalustossa ia särki sen käyttökelvottomaksi. Nostimme särkyneet vekottimet ylös merestä

ja rloimmc

Suursaaren laituriin yöksi. Seuranneena
päiveni menimme Vanhankylänmaahan, jonne saavuimme kello ll.4O, ja pian saimme määräyksen läh-

teä hakemun Kirkonmaansaaresta uutta raivauskalustoa.

Tähän ;ä:r-ikin lopullisesti meidän raivaaiiemme
osallisrumrnee Somerin taisteluun. Mutta meidän sotamme

serlr:er:I lm. miinoja vastaan jatkui

edelleen

aiheuttaen irenelle reivaaialaivueellemme raskaitakin
menetrks:1.
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O. Selinheimo

Soksoloisio Yonkejo
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ELOKUUN 20. päivän paikkeilla aikaisin aamulla
Kiestingin rintamalla suoritetussa vastaiskussa jouduimme Kapustajoen motin läntisellä siivellä ottamaan saarroksiin jääneitä vihollisen sotilaita vangiksi.
Näitä oli sillä kertaa neljä miestä. Komentopaikallani
aloin kuulustella miehiä ja totesin ihmeissäni, että he

eivät

ilmeisestikään ymmärtäneet yksinkertaisimpiakaan kysymyksiä, mitkä tein heille venäjäksi. Enhän
itsekään venäjän kieltä täysin hallinnut, mutta olin
Iukuisia vankeja siihen mennessä kulusteltuani oppi-

nut selviämään kaikesta oleellisesta. Vain yksi näistä
neljästä osoitti ilmeillään tajuavansa, mitä heiltä
tiedustelin. Tilanne selvisi, kun mies selitti:
Herra komentaja, emme ole venäläisiä, vaan

-

saksalaisia.

Kun mies oli tämän sanonut, ajattelin ensiksi, että
miehet olivat varmaankin saksalaisia kommunisteja,
jotka Hitlerin valtaantulon jälkeen olivat paenneet
Venäjälle. Mutta kun keskustelu sitten kääntyi saksan
kielelle, kaikki neljä olivat pian yht'aikaa äänessä
selittäen monisanaisesti, että he kuuluivat siihen saksalaiseen r,äestöön, joka noin 200 vuotta sitten oli siirretty Saksasta Venäjälle näiden maiden hallitsiioiden
keskeisellä sopimuksella. Silloin Venäjälle muuttaneita
saksalaisia oli ollut parisen tuhatta, nyt heidän jälkeläisensä käsittir,ät jo parimiljoonaisen väestöryhmän.
Heidän kielensä oli säilynyt miltei muuttumatta sellaisenaan näiden kahden sadan vuoden ajan. Tästä
iohtuikin, etten täysin ymmärtänyt kaikkea, mitä miehet'kertoivat. Kieli oli jonkinlaista alasaksalaista murretta, joka puoliksi venäläisittäin äännettynä tuntui
melkein tuntemattomalta kieleltä.
Kun minulla oli naapuriteltassa saksalainen pateljoonankomentaja, tulisikin pian selviämään, mitä nämä miehet tietäisivät. Käskin lähettini pyytää obersiurr'..lb.rnniiihrer Schreiberin puheilleni. Häntä odorell:s'.r:i tiedustelin esimieheltä näyttävältä vangilta
hänen r::::iIn. Pidättyvallä ja epär,armalla äänellä
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-En vonutS::::rb:r.
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pian luoksemme sirpu','rllr saksllaisella pataljoonankomentajalla samr sukurii-:i. Telt.rn oviaukon ken-

§

ir

iämerä saksalainen upseeri
ilmoittautui hitler-kunni:: :ehden. En r.oinut olle
leikkaamatta vitsiä:
Tässä on Teille, hyr'ä Schreiber. oikeir.r. suku-

gas heilahtelikin samessa

laisia.

Kun hän vilkaisi noihin puna-armeijalaisiin ja katsoi sitten minuun, näin miehen muodosta, että pi:heeni oli ollut liian paksua. Pyysin anteeksi leikinlaskuni selittäen, että vangit ovat syntyperältään sak-

salaisia ja kehoitin häntä kuulustelemaan vankeja.
Schreiberin ensimmäinen kannanotto asiaan oli se,
että hän aina kädessään olevalla varsikäsikranaatilla

E/erstiluutnontti Selinheimo kuulustelee soksolc s c vcnkejo

nrp.lutti lähintä puna-armei,ialaista teräskypärnän ja
srnoi

syr'ä11ä

rintaäänellä:
r'ihaankaan näitä vihollisial

Ifiten minä

-Selitin sitten, etteir'ät nämä suinkaan ole saksalaisia yliloikkareita, vaan saksalaisperäistä väestöä Neuvostoliitosta, joka on siellä asustanut jo Fredrik Suuren ajoilta alkaen. Kuulustelussa saatiin tietää, että
heidän pataljoonansa, 500 miestä Volgan saksalaisia,

oli neljä päivää aikaisemmin tuotu pohjoisesta kier-

täen meidän mottimme ,la Kiestingin väliseen maastoon sekä sieltä käsin suorittanut jo kaksi vaka't'aa
hyökkäystä linjojamme vastaan, iotka maiuri Koskimaa oli kuitenkin melko helposti torjunut. Nyt aamuisessa vastaiskussa nämä miehet olivat joutuncet vangiksi. He tiesir,ät kertoa, että Louhen asemalle saaPuu
päivittäin joukkoja ja nostomiehiä pohjoisesta ja etelästä. Sieltä nämä järjestetään noin )00 miehen vahvuisiksi marssipataljooniksi, jotka varustetaan kir'ääri-

aseistuksella ja marssitetaan 28-30 km, jonka verran rintamastamme on matkaa Louhen ja Ä{uurmannin radalle.
Tällä lailla sai selityksensä se, että vihollinen tuntui saavan jatkuvasti tuoreita joukkoja, jotka, vaikka-

kin heikosti

koulutettuina, vaativat meitä olemaan
yötä päivää varuillamme. Tästä myöskin johtui se
miestemme kadehtima seikka, että kaatuneet ia vangeiksi joutuneet venäläiset olivat aina paljon siistimmin puettuja kuin meidän omat miehemme, jotka eivät etenemisen aikana I(uusamosta Kapustajoelle kahden kuukauden aikana olleet tilaisuudessa kuin kerran vaihtamaan alusvaatteitaan.

Ed
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_ Talvisodassa palveli eräässä erillispataljoonassa kolonnan johtajana raja-alikersantti Jallu Kekäläinen.
Pataljoonaan vaihtui jossakin vaiheessa uusi komentaja, jota Kekäläinen ei entuudestaan tuntenut. Uusi
komentaja poikkesi kolonnan majoituspaikalle, missä
Kekäläinen oli juuri antamassa kaskyja alaisilleen.
Komentaja oli pakkasessa turkkiinsa kääriytyneenä,
kaulukset pystyssä, joten hänen arvomerkkinsä eivät
olleet näkyvissä. Kun Kekäläisen käskyssä oli jotakin
korjaamista, hän puuttui muutamin varovaisin sanoin
Kekäläisen käskyyn.

Vanha alikersantti

ei

sietänyt sivullisten ohjeita,

vaan tokaisi ärhäkkäänä vastaan:

Älähän sinä, äi jänkäppyrä, sotkeennu näihin
asioihin,
kun et sinä näitä kuitenkaan ymmärrä.
Majuri oli hetkisen vaiti, mutta sanoi sitten har'r'akseen:

Pitäisihän minun jotakin tietää, kun olen tämän
pataljoonan
komentaja.
Kekäläinen yritti häkeltr'ä näin yllättä\.ästä asioiden

käänteestä ja oli tuokion sanattomana, mutta iski sitten kantapäät yhteen ja karjaisi:
Se on sitten eri asia, herra pataljoonan komen_
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Päällikön esimerkki
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Hugo Kuie.e:
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Jatliosodan hyökkäysvaiheen aikainen )./JR 6:n
pääilikkö, kapteeni Aarne Mytty, Susien jiapallo_

joukkueen jäsen ,la Säiniön suojeluskunnan aluåpäällikkö oli tapaturmaisesti menettänyt näön toisesta sil_
mästään. Hyökkäysvaiheen loputtua joutuivat miehis_
tönkin jäsenet ahtaassa komeotokorsussa palvelutehtävien yhteydessä läheisempään kosketuksein päällikön
kanssa. Iltaa istuessa hän kertoi pelänneensä monta
kertaa tykistön keskityksissä ja kii.ääritulessa ainoan
näkevän silmänsä puolesta. Mutta ammattisotilaan ei

auttanut tätä muistaa, oli vain puskettava eteenpäin.
Kapteeni Mytty antoikin tästä hyr.än esimerkin
-omella rohkeudellaan.
Komppania oli edennyt I(irvun
Tietävälästä kapeata metsätietä aukean laitaan. Maastossa oli harvakseltaan kantoja ja kiviä, mutta ei alus-

kasvillisuutta. Saatiin vastaan jr..tulta ja hyökkäys pysähtyi. Joukkueenjohtajat komensir.at miehet
liikkeelle, mutta satoi, ja mieliala oli apea han.ennees_
sa komppaniassa, eikä hyökkäys lähtenyt kunnolla
liikkeelle. Silloin kapteeni Mytty kair.oi pistoolin kotelostaan ja Iähti mustan sadetakin Iiepeet heiluen
etenemään yksin keskeltä aukeaa ampuen aina r.älillä
vastapäiseen ryteikköön.

Näettehän, ei siellä ketään

ole! hän huuteli perästä konttaaville
miehille.
Näin
- rohhyökkäys jatkui, ja sekin paikka tuli vallatuksi
kean esimerkin ansiosta.
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Arvo Okkeri:
S\'ÖKS\'PO\I}(ITUKSESSÅ ÄYRÄPÄÄN
SILLÅ\P.{.{SSÄ
Jouko Finni:
LÅPSET

JA LENTÄJÄ

Leo Pullinen:

KOHTÅLOKÅS TULITIKUN RÅÅPAISU

Niilo Jertola:
YÖLLINEN
O.
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MERIKOIUENNUS

Selinheimo:

SAKSALAISIA VÅNKEJÅ

Kirjoittojot vostoovqt esittömistöön
mielipiteistö
Kösikirjoituktct poloutctoon voin
porti mokrun rcurotcr3o

221

NOPEUTTA

HELSINGIN
SYDAMESSA
aa

aa

KONE-pikohissii Helsrngin Sööslöponkrn uudesso toimitolossc

Tömq tehokos kolmen hissin ryhmci liiketolon olo-oulcsso heilostoo
srto nopeutto jo jousiovuulto, jollo osiqt liike-elomössci on ho;dettovo.
Leonord-jörjestelmön ovullo löhdöt jo pysöhdykset topchtuvot huomoomoltomon tosoisesli. Hisseisso on outomootlinen iommönsoötö jo
ilmonvoihto. Nopeus 1 ,5 m/sek.

HrssEJÄ
- LTUKUPORTATTA - NOSTUREITA
KULJETTIMTA
- SÄHKöNOSTTMTA - SÄHKöMOOTTOREITA
HAMMASVAIHTEITA
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Hyvä piippu, mukavaa musiikkia ja Clan

-

siinä seurassa viihtyy Lasse Mårtensoa

Skottilainen valmistusohje, hollantilainen tupakkaperinne ja
suomalainen ammattitaito : niistä syntyy maailmankuulu CLAN
aromiltaan ainutlaatuinen
piipputupakka. CLAN palaa jo
56 maassa - maultaan samana,
viileänä, tuoreena, tuoksuvana.
CLAN saa piipoumiehen viihtymään.
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piipputup akan maailmanmerkki
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