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Kun Teillä on
KAYTTOT I L I
ette ole riippuvoinen ponkkiojosto.

Köyttötilin tolletusshekeillö voitte mok-
soo mm. koupoisso io huoltoosemillo.
Köyttötilin ovullo voitte viettciö huoletto-
mon kesön eikö Teitö hoittoo se, ettö ponkit
ovot kesökuukousino kiinni louontoisin.

Kill SALLIE' ! t[K[' IAIIKKI ;:li:.
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YTHTAVUORI ROYAL
keskinopeus V5: 370-380 m/sek.

keskipoine: 650 kg/cmi
houlikoot: 4, 6,7, 8,9, 10 jo 12

YIHTAYUORI METSO
keskinopeus V5: 360-370 m/sek.

keskipoine: olle 650 kg/cmr
houlikoot: 4, 6,7, 8,9,10 ja 12

VIHTAYUORI MUSTARUUTI
keskinopeus V5: 290-300 m/sek.
keskipoine: olle 300 kg/cmr
houlikoot: 4, 6, 7, 8, 9, 10 ja 12

YIHTAYUORI
toriooo

töyden sorion
YTHTAVUORI OLYHPIA
keskinopeus V5: 360 misek.

keskipoine: olle 650 kg/cml
houlikoot: 2, 3 io 4

VIHTAYUORI SKEET
keskinope.'ls V5: 350 m/sek.

keskipc:e: olle 650 kg/cmr

ho-l <o<o:2

YTHTAYUORI TRAP
kesk nopeus V5: 3'10 m/sek.

keskrpoine: olle 650 kg/cmr

houlikoot: 2 jo 3

v I H TAV U O Rl - siihen voitte luottoo
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EINO YRJÖLÅ

KESÄYöN hämäryys on laskeutunut vehmaan luon-
non ylle. Vieressämme lepäävä hautausmaa korostaa
yön hiljaisuutta ja rauhaa. Puhumme kuiskaten, aivan
kuin haluaisimme antaa luonnonkin nukkua. Hyräilen
mielessäni: "Maa on niin kaunis, kirkas Luojan tai-
vas..."

Mikä on tämä paikka, joka lepää kuin unissaan kau-
kana sodan jaloistaT Hämärässä erotan kartalta sanan
TALI. Yö vaihtuu pian aamuksi. Kaikkialta saapuu
väsynyttä, hiljaista miestä kuin yhteisestä sopimukses-
ta. JR 48:n osat vetäytyvät uusiin asemiinsa Leitimo-
järven länsipuolelle. Ei kuulu komentosanoja, ei ki-
roilemista. Hiljaisuus jatkuu suorastaan painostavana.

a..kS

S Å-Lura

Konkkalan vuorimaastoa Leiti-
mon kannaksella

Hautausmaan pehmeä hiekka antaa miehille suojaisia
syvänteitä. Tuuheat lehtipuut peittävät varioonsa muu-
rahaisarmeijamme.

Eteeni osuu ruohottunut, kivillä yrnpäröity syvän-
ne, jota yritän lapiollani suurentaa. Maa tuntuu sitkeäl-
tä eikä irtoa hevin. Erotan maatunutta kangasta, re-

pun hihnan iätteitä ja löydän tuntolevyn Talvisodan
ajoilta. Otan sen talteeni ja vaihdan paikkaa hiukan
syrjemmäksi. En halua samaa kohtaloa tuon Talviso-
dassa asemiinsa kaatuneen kanssa.

Edessämme on aukea, jonka takana olevaan metsän-
reunaan aina välillä vilkaisemme, aivan kuin odottai-
simme jotain 

- 
jota varten olemme tänne saaPuneet,
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Selkään haavoittunut saa ensiavun paikan päällä

jotain vastaanottamaan, toivottamaanko tervetulleek-
si ? Asetamme aseemme valmiiksi tuota oletettua tulo-
suuntaa kohti, arvioimme etäisyydet maastopisteisiin
ja toteamme, että ampumatarvikkeita on riittävästi saa-
tavilla. Olemrne valmiit aloittamaan.

Yht'äkkiä rikkoo hiljaisuuden aukealle laukkaava
tykkivaljakko. Heti kumahtaa oikealta vierestämme,
ja valjakko peittyy räjähdyspilveen.

- Ei olisi vielä pitänyt ampua ja paljastaa asemiam-
tne, kuulen jonkun sanovan. No, nyt se on myöhäistä
katua, perästä kohta kuuluu.

Pian ilmestyykin aukealle hyökkäysvaunuja useam-
piakin, ensin kaukaa kiertäen ja sitten viimein suoras-
taan läheltä härnäten. Ette uskalla ampual ne tuntuvat
ilkkuvan. Kyllähän täältä, kun ehditään, ja samassa jo
yksi vaunu alkaa palaa, kohta toinenkin perään.

Jo ryhtyy aukean takana metsän reunakin meitä tu-
littamaan. Tuuheat lehtipuut ravistelevat oksia pääl-
lemme, ja sirpaleita tuntuu satavan ikäänkuin raekuu-
ro piiskaisi maata.

Valjakkoa ampunut nuori vänrikki kannetaan vai-
keasti haavoittuneena ohitsemme. Kellon ja sormuk-
sen hän pyytä kotiin vietäviksi.

Nyt kuuluu uusi ääni jylinänä joukosta, aivan kuin
perunoita olisi kaadettu laariin. Olin kuullut puhutta-
van urkupyssyistä, olisikohan tämä nyt sitä? Pian la-
kosi maahan räjähdysten sarja. Tulenleimahdukset vie-
ri vieressä näyttivät siltä, että tuon peitteen alta ei
monikaan palaja. Kuuluu huutoja:

- Tänne sairaankantajia, täällä on vaikeasti haa-
voittunut. - Joku huutaa jatkuvasti:

Vettä, vettä, vettä . . . Lähimpänä ollut mies hyppää
kenttäpullon kanssa kuoppaan. Ääni hieman vaime-
nee, mutta edelleen kuuluu:
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- Vettä, veltä, vettä . . .

Pr.iskatykki on saanut täysosuman ja kolme vaunua
tuhonnur r'änrikki miehineen makaa haavoittuneena
rlkin jäännösten ympärillä. Keskitys on ohi ja savu
vain leijailee kaikkialla. Tuntuma on saavutettu puo-
lin jos toisinkin.

Huonor ovat asemat puiden alla, sen oiemme jo
aixa:semminkin kokeneet. Hieman taempana on vino
kaiiioa seinämä, josta saamme kuin katon päällemme.
\i't e: olisi ainakaan urkupyssyistä pelkoa, rauhoitam-
me :rseäi:rne ja alamme kaivaa uusia asemia kallion
juureile. Se on kuirenkin rapakiveä eikä siitä tahdo
lohiera kuin sokerinpalan kokoisia kappaleita kerral-
larn. \:.:;uri-<in antae meille nyt sentään työrauhan,
keräa .:.r: ,.lia .ik"a ammuskasora seuraavaa tuli-iskua
var!en.

Orke:lla sirullamme on nyt kallioseinä, katto on
plällä;:rme, r'asen sivusta on avoin, ja sieltä kuuluu
jatkuvaa pauketta, joka hiljalleen siirtyy vasemmalle
raaksemme Joku tietää kertoa, että siellä olisi venäläis-
ten partio, joka yrittää Leitimojärven takaa Ihantalan
tielle. Isonlainen partio tuntuukin olevan raskaista
aseista päätellen.

Kolme makuukuoppaa ehdimme saada valmiiksi,
kun jälleen pamahtaa. Emme heti älyä, mistä se tuli.
Juoksemme kiireesti niihin harvoihin monttuihin, jot-
ka ehdimme saada valmiiksi. Joku hyppää päälleni sa-

maan kuoppaan, kun taas jysähtää. Harmaa kivenpöly
ja räjähdyksen katku täyttävät keuhkoni. ,,Nyt osui",
kuulen päälläni makaavan miehen huutavan ! Tuntuu
kuin hengitykseni salpautuisi. Vääntäydyn päälläni
makaavan m;ehen alta pois, tulitus tuntuu taas lakan-
neen. Tuolla pahuksen partiolla näyttää olevan piiskat-
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kin mukanaan - päättelemme, kun sidomme päälläni
makaavan miehen selkää.

Tässä touhussamme emme ole ehtineet huomata,
mitä kallion päällä tapahtuu, ennenkuin vihainen kone-
pistoolin tuli suihkaisee joukkoomme kallion harjalta.
N)'t on paras jättd,ä nämä maisemat ja kiireesti. Hai-
raan kuoppani reunalta pakin ja leipälaukun mukaani,
mutta heitän laukun kohta menemään huomatessani
sen kuin haulikolla ammutuksi.

Juoksemme muutamia satoja metrejä taakse katso-
matta: Työnnämme liejuun juuttuneet sairasautot tielle
ja mukanamme juosseen haavoittuneen autoon. Eivät
olleet hyviä ne kallioasematkaan, toteamme hengästy-
neinä talon kokoisen kiven suojassa. Vilkaisen vais-
tomaisesti kelloani, joka. näyttää puolta yhdeksää. Mut-
ta onko ilta vai aamu, sitä emme tiedä enempää kuin
viikonpäivääkään. Valoisat yöt ja jatkuva valvominen
ovat vieneet ajanlaskun sekaisin.

Kuivaa muonaa olemme saaneet aina kahden päivän
kuluttua, mutta viimeksi saatu annos jäi asemiin. Et-
simme tämän vuoksi komppaniamme toista puoliskoa,
jooka pitäisi olla Portinhoikan tienristin vaiheilla,
mutta emme löydä. Ovat varmaar. menneet jonnekin
lähistölle suojaan, tienristeyksen ollessa jatkuvan ty-
kistötulen kohteena. Useammankin porukan joukkoja
on kertynyt Ihantalan tielle, jossa on käynnissä niiden
uudelleen ryhmittely. Tie Inhalaan on poikki ja pala-
tessamme polkua pitkin Leitimojärven rantaan juoksee
vastaan jokin jalkaväen luutnantti ja sanoo saaneensa
juuri käskyn irroittautua sekä miinoittaa polut.

Taas uusi suunta ja uudet asemat Portinhoikan tien-
risteyksen länsipuolelta. TäUä kertaa asemat valitaan-

"Kiitän teitå, pojat! Talin taistelut
ovat takana. .."

kin keskeltä aukeata, jossa maakin on pehmeätä kai-
vaa. Tykistötuli siirtyy hiljalleen kohdallemme, ja joku
vihainen isoputkinen piiska pyyhkäisee aina välillä
monttuni ohi kulkevaa tietä. Venäläiset näyttävät ve-
tävän ilmapallonkin taivaalle tarkemmin tähystelläk-
seen. Se ei ole oikein hyvä'merkki.

18.D:n joukkojen vetäy§mislinjat
Leitimon kannaksella juhannuksen
aikaan 19214

Joukkue miehiä näyttää tulevan juoksujalkaa ta-
kaapäin. Ennenkuin ehdin varoittaa suorasuuntausty-
kistä, se on jo myöhäistä. Tie peittyy harmaaseen sa-
vuun, jonka seasta kuuluu valitusta ja savun hälvettyä
makaa 4-5 miestä tielle jääneenä. Jotkut yrittävät
haavoittuneena kontata läheiseen metsään.

Nyt kuuluva kumina, joka hiljalleen vahvistuu, saa
minut kurkistamaan katetun poteroni aukosta. Niin
pitkälle kuin taivasta riittää, on pommituskoneita tu-
lossa. Lasken kymmenen auraa peräkkäin, kun ensim-
mäiset pommit alkoivat irrota. Painun matalaksi kuo-
pan pohjalle ja tunnen, niinkuin joku yrittäisi kangel-
la saada kuoppani eri paikkaan siirretyksi. Maaston
korkeat kalliot kaiuttavat äänen moninkertaiseksi, niin
että lopuksi kaikki on vain yhtenäistä, suurta kuminaa,
jonka kallioiden kaiku pehmittää ja tasoittaa. Tuntuu
kuin sadat tehtaideo torvet huutaisivat yht'aikaa. Ääni
tuntuu jatkuvan ikuisuuden.

Musta savu p€ittää näkyvyyden. Joku näyttää kaatu-
neen aivan kuoppani reunalle, komentohihnasta pdd.-

tellen upseeri. Reppukin on vielä selässä. Vaistomaises-
ti haparoin tupakan suuhuni, vaikka kieleni aivan kir-
velee jatkuvasta tupakoinnista. Rauhoitan täten itseä-
ni ja sytytän jatkuvasti uuden savukkeen. En huomaa
keskityksen loppumista ennenkuin savu alkaa hälvetä.

Näen hevoskärryn kiiruhtavan paikalle Mies heittää
lakin päästään ja rupeaa tekemään kuormaa kaatuneis-
ta. Tajuan, että tuo lakin heifto oli miehen osoittama
kunnioitus vainajia kohtaan. Korvissani kuuluu edel-
leen tuo ääni, joka välillä kasvaa ja välillä heikkenee,
aivan kuin urut soittaisivat suruhymniä kaatuneiden
muistolle. . .

"Vierivi aika, verivät vuodet, miespolvet vaipuvat
unholaan. . ."
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EERO

KUUSSAARI
75 YUOTTA

Lehtemme toimitussihteeri, jääkärieversti evp Eero
Kuussaari täyttää tänään 75 vuotta.

Nuorena ylioppilaana hän Iiityi jääkäriliikkee-
seen hetkellä, jolloin sen syntysanat lausuttiin. En-
simmäisinä tehtävinään hän ryhtyi jo r-. 1914 järjestä-
mään jääkärien ja aktivistien salaisia kulkuteitä rajan
yli sekä salaisia käsiposti- ja kuriirilinjoja Helsingin
ja Haaparannao välille. Toimintansa avuksi hän iai
lukuisia avustajia rajaseudun asukkaiden ja virkamies-
ten keskuudesta. Kun sitten suuri jääkärivärväys !rro-
den 191J syksyllä alkoi, eversti Kuussaari laatl suun-
nitelman jääkärialokkaiden kuljettamiseksi peräpoh-
jolan kautta Ruotsiin ja vaikufti ratkaisevalla taialla
myös etappitoiminnan järjestämisessä. Itsekin hän
toimi värvääjinä ja Tornion etapin johtajana 18.5.
1p16 saakka, jolloin joutui santarmieo takaa-ajtmana
pakenemaan maasta. Tällöin hän liittyi jääkäripatal-
toonaan.

Keväällä l9f7 kävi Kuussaari komennusmatkalla
Suomessa. Venäläiset sotilaat pidättivät kuitenkin hä_
net heti, mutta neuvokkaana miehenä hänen onnistui
paeta.

. Vapaussodan aikana Kuussaari toimi mm. påämajan
tiedusteluosaston päällikköaä ja Hämeen ryhmän iie-
dustelu-upseerina Tampereen valtauksen ailana.

Seuranneina rauhan vuosina Kuussaari palveli
useissa esikunta- ja komentaiatehtävissä, kunnej hänet
Talvisodan puhjetessa määrättiin IV ÅK:n operatii-
visen osaston päälliköksi. Koko Talvisodan zuurim-
man tuhoamisoDeraation suunnittelussa ja läpiviemi-
sessä Laatokan koillispuolella on eversti Kuussaaren
osuus kiistaton. I
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Jatkosodan alussa hän perusti Ylipäällikön käskys-
tä Suomessa esuvista heimomiehistä, yli-ikäisistä hei-
mosorureisra ja muista vapaaehtoisista Prikaati Kuus-
saaren ja komensi sitä useissa Itä-Karjalan voitokkais-
se taisteluissa. Joukkoyhtymän tultua sittemmin teh-
tär'änsä tä)rett,ään hajoitetuksi, määrättiin Kuussaari
ItäKar.SE:an komentajan apulaiseksi ja myöhernmin
Päiimaj an sotahistori allisen toimiston tutki jaupseeriksi.

Pian Jatkosodan päättymisen jälkeen heräsi eräiden
isänmaallisten ja aikanaan merkittävissä asemissa ol-
leiden upseerien keskuudessa kysymys sotiemme aika-
na koettuihin tapahtumiin liittyvien muistelmien tal-
lettamisesta tuleville sukupolville. Tätä varten perus-
tettiio 3.6.1957 Sotamuisto-yhdistys ry., jonka perus-
tajiin myös eversti Kuusisaari kuuluu. Laajalti sota-
historiaa tutkineena, jopa laajoja sotahistoriallisia
teoksia kirjoittaneena, hän täysin ymmärsi yhdistyk-
sen tarkoitusperien arvon. Kun yhdistys sitten teki
päätöksen "Kansa taisteli - miehet kertovat" lehden
julkaisemisesta, katsottiin Kuussaari sopivimmaksi
toimitussihteeriksi taipaleensa aloittavalle lehdelle.

Toimitussihteerinä ei eversti Eero Kuussaaren an-
sioita jo kymmenen vuoden aikaaa voida yliarvioida,
sen osoittaa jo lehden tilaajamääåt vuosittainen kas-
vaminenkin. Erityisesti on merkillepantavaa hänen
taitonsa julkaistavien kirjoitusten muodollisessa muo-
vailussa ja asiallisessa tarkistamisessa sekä niihin liit-
tyvien autenttisten valokuvien hankkimisessa kuin
myös kirjoituksia valaisevieo karttapiirrosten laatimi-
se5sa.

Merkkipäivänään on ev. Kuussaari matkoilla.
R. K.



Suomalainen sukellusvene merellä
sahahamPaineen

keulassa olevine

Yöllinen
löhitaistelu

,,[,e,,:ellö
vErKKo xvYrrÄtNrN

ON s/<sy 1942. Kolme sukellusvenettä on saaren ran-
nassa naamiointiverkkojen alla vierekkäin. Dieselit
pauhaavat täyttä kuin pinta-ajossa, mutta nyt vain vesi
ei kohise keulassa eikä sivuilla. Koneet lataavat säh-
köä yli sataan akkumulaattoriin, joista suurimmat pai-
navat 700 kg. Akuilla voimme kulkea syvälle ja hil-
jaa. Huoltotyö oo käynnissä. Torpedomiehet ovat ve-
täneet "sikarinsa" ulos putkesta, ja se saa viimeiset
voitelunsa yötä varten.

Syksyinen aurinko pilkistää pilvien välistä. Menen
taistelutorniin ja kytken periskoopin nostomekanis-
min. Kuuluu hiljaista hurinaa, kun periskooppi nou-
see. Okulaaripää kohoaa kosteasta kuilustaan. Rupean
sitä kuivailemaan.

Naapuriveneillä on mieliala korkeampi kuin meillä.
Heillä on siihen hyvä aihe. Periskooppihuolto saa
jonkin naapureista iloisella äänellä letkauttarnaan:

- Meinaatteko sukeltaa syvyysPommeja kannella?

- Se ei tavallaan ole leikkiä. Tilanne on erikoinen
ja on ollut jo lähes kuukauden. Meillä on jokaisella
veneellä syvyyspommitelineet peräkannella täynnä
syvyysPommera.

Toimintamme alkoi siitä, kun venäläiset sukellus'
veneet tulivat röyhkeästi Pohjanlahden puolelle ja
upottivat siellä kauppalaivojamme. Vastaveto oli kek-
sittävä, ja se oli juuri tämä: sukellusveneisiin asetet'
tiin syvyyspommit€lineet, ja ne lähetettiin partioimaan
öillä kapeikkoon, joka on Ruotsin ja Ahvenanmaan
välillä. Veneiden valttina olivat hyvät vedenalaiset
kuuntelulaitteet ja äänetön liikehtiminen sähkömoot-
toreiden avulla veden pinnalla.

Venäläisten aikomuksena taas oli jatkuvasti pujah-
della tämän matalan kapeikon lävitse pimeällä pinta-
ajossa, mutta siinä he panivat päänsä pölkylle.
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Partioalueemme oli jaettu lohkoihin ja jätetty sopi-
va "ei-kenenkään-meri" niiden r,älille, sillä jos saim-
me pimeän sukellusveneen näkyviin, niin kimppuun
vain kyselemättä. Sukellusvalmis vene ky,kenee mene-
mään pinnan alle vähemmässä kuin minuutissa. Yllä-
t1'smomentti oli tärkeä. Useita miehiä olikin komcn-
tosillalla tähystämässä kiikarilla omaa sektoriaan pi-
meyteen. Kun silmät r,äsyivät, näkökenttään tahtoi
tulla aina r'älillä sukellusvenekin, mutta silloin saivat
toiset kääntää kiikarinsa tarkistaakseen asian, ja taval-
lisesti oli tuloksena pettyn)'t toteamus: "Ei mitään".
Radion käyttö oli kielletty, paitsi hätätapauksissa. Täl-
lainen oli toimintajuonemme pääpiirteittäin.

Naapuriveneemme olivat kumpikin jo upottaneet
yhden venäläisen sukellusveneen. OIin kuullut mo-
neen kertaan jännittär'än takaa-ajon kuuntelulaitteita
apuna käyttäen. Samoin venäläisen ylöspulpahtamisen
läheisyydessä ja kuinka sitä Madsenilla tulitettiin.
Niin ikään venäläisen sukeltamisen ja kauempana
ylösnousemisen, jolloin torpedo kylkeen ja "selvä"
tuli. Sitten vielä tarinaa syvyyspommilla ylös saadus-
ta todistusaineistosta.

Toisen veneen tarina lähenteli samaa, mutta ko-
mentosillalla olleet venäläiset jäir'ät veden vataan,
tuotiin "kotiin" ja lähetettiin sisämaahan ammattikuu-
lustelijoiden puhutteluun. Niin "Ikuturso" ja "Vesi-
hiisi", mutta meidän oma "Vetehinen" oli tehnyt yh-
tä monta raskasta yöpartiota ilman tuloksia.

*

Hämärä laskeutuu. Dieselit ovat vaiennect ja nea-
mioimisverkot riisr.rt.ran. Ennen lähtöhetkeä olemme
jo nahkavaatteet päällä kannella, ja useat puhelevat
hil jaisella äänellä. Toivotellaan naapuriveneen mie-
hille onnea. Toiset kätteler'ät vastaavaa virkavel.jeään
naapuriveneestä. Nrr s.lttuu korviini kuitenkin lause
toisen veneen kannelta kuin loukkaus:

- Tehkää tekin n1't jotakin I

Tähän kuitenkin hrllntuulinen konemestarimme
l\[artin-Jussi sanoo iloisesti:

- - No, me tuomme i hden lenäläisen tänne hinauk-
sessa.

Järjestäytyminen kannelle. Päällikkömme, kapteeni-
luutnantti Antti Leino saapuu. Åsento - ojennus -huomio. Ilmoittautuminen tepahruu hillit)'llä äänellä.
Päällikkö kysyy yhtä hiljaisella äänellä sähkömestaril-
ta oikutelleen hyrräkompassin kunto.r ja saa vastauk-
sen, että kyllä taas vanha vesijäähd1'tteinen Ånschiitz
käy. Päällikkö komentaa:

- Irroitus !

Konemiehet laskeutuvat peräkansiluukusta alas ja
vetär'ät luukun perässään kiinni. Viimeinenkin valon-
kajo här'iää peräkannelta. Kansimiehet, tykki. ir tor-
pedomiehet jakautuvat keulaan ja perdån. Miehet ir-
roittar-at kiinnitysköydet ja työntävät sitten puisilla
hrk.l-rrsilla veneen irti naapurin kyljestä. Päällikkö
puheputkeen:

- Hiljaa eteen I
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l{atka partioimisalueelle alkaa. Nyt on kansi koko-
naan r1'hjä. Keulaluukkukin on suljettu. Ainoa henki-
reikä on tornista alas menevä luukku. Tornikin on
pimennetty, mutta alempaa, keskuksesta hohtaa vieiä
hiukan valoa, Se ei näy kuitenkaan ulos.

Olemme 'tulossa merelle. Tähystäjät tulevat sillalle.
Åsetan juuri yötähtäintä telineeseen periskooppien
ulostuloreikien väliin. Tönimistä - kunn65 jokainen
löytää oikean asennon. Avoin alasmenoluukun kansi
jää jalkojeni väliin, kun kiikari silmillä teen tarkis-
tuksia yötähtäimen lävitse. Ehkä liian kirkas on valo-
ristikko tässä pimeydessä. Himmennän sitä. Sää on
kirkas mutta pilvinen. Kuinkahan pitkän matkan
päästä tässä pimeydessä kykenee näkemään pimenne-

'tyn matalan sukellusveneen ? Ihmettelen. Majakat
Ruotsin rannikolla näkyvät kyllä kirkkaasti. On hyvä,
että niistä saa tarkistetuksi asemansa. Niitä se veli
venäläinenkin suuniii, kun asettaa keulansa Under-
stenin ja Märketin väliin. Suomen puoli on pimeä ja
synkkä. Ajetaan hiljaa. Radiohytissä sähköttäjä, kuu-
lokkeet korvilla, kuuntelee veden r'älittdmiä ääniä.
Hiljaa hän kiertää rattia ympäri etsien ääniä . . . vie-
raita ådnid.

Tornissa oleva lair.akirjanpitäjä ilmoittaa sillalle:
Sähköttäjä sanoo kuulevansa takavasemmalta

polkurin ääntä. Oma potkuri häiritsee. - Päällikkö:

- Hyvä on ! Kone aivan hiliaa ! - Sitten vieressä

olevalle ruorimiehelle: Vasemmalle!
Äkkiä kohoaa jännitys korkealle. Sana kulkee läpi

laivan: Kosketus saatu ! Tähystäjät pinnistävät nä-

köään. Alhaalta välitetään puheputkella päällikölle:

- Noin sata astetta vasemmalla ! Kahdeksankym-
mentä vasemmalla ! - Niin edelleen. Kohta on suun'
ta kohden.

Kaikki miehet jännittävät sillalla katseltaan. Kiika-
rit viuhaavat oikealle ja vasemmalle. Ei näy mitään.
Päällikkö sanoo alas:

- Missä päin kuuluu ?

matalaääninen ilmoitus:

- Ei kuulu mitään. -
- Puolivauhti eteen !

- Kestää kotvan ja sitten

Päällikkö puheputkeen:

Kukaan ei virka mitään. Hiljaisuutta kestää hetken.
Yht'äkkiä, kuin epäillen, eräs tähystäjä sanoo hiljaa:

- Siinä se on, hiukan vasemmalla! - Heti näke-
vät toisetkin. Heikosti erottuu sukellusveneen siluetti,
poikittain etuvasemmalla. Siinä se kelluu seisautetuin
konein pinnalla.

Nyt seuraavat tapahtumat noPeasti toisiaan. Pääl-
likkö antaa nopeita käskyjä ja sitten kääntyy Puoleeni:

- Ja ammut ensimmäisen keulan ja tornin väliin
ja toisen tornin ja perän väliin! - Ruorimiehelle:

- Hilf aa vasemmallel
Nyt tulee vihollisveneen keula valoristikkoon. Ris-

tikon pystyviiva siirtyy torniin päin. Keulatykin etu-
puolella oletan sen olevan laukaisupisteessä. Sanon
painokkaasti:

- Laukaus!
Tornissa, alapuolellani painetaan laukaisunappulaa.

Tunnen rungossa pienen tärähd1'ksen, kun ilmanpaine
sysää torpedon ulos putkesta. Valoristikko siirtyy keu-
latykin kohdalle, mutta h;taammin. Nyt ristikko py-
sähtyy tornin laitaan. Silloin käsitän ja sanon ääneen:

- Se ottaa takaisin. Suuntima ei muutu enää.

Vihollinen on huomannut meidät fa arvannut, mitä
on tulossa. Päällikkömme pelkää hädän vivahdus ää-

nessään, että vene pääsisi karkuun ja komentaa;

- Suurin eteen ! Ruori enemmän vasemmalle ! Mie-
hitetään tykki !

Kuin oravat juoksevat miehet tykille. Osa tulee
tornin luukun kautta. Osa on ollut sillalla tähystä-
mässä ja pudottautuu kannelle. Kova harjoitus on
saanut aikaan, eltei mitään kömmähdyksiä satu, vaik-
ka kaikki tapahtuukin pimeässä. Vene suurenee kiika'
rissa. Sanon ääneen, mitä muutkin näkevät kiikareis-
taani

- Nyt ne meinaavat sukeltaa. Menevät alas tornin
luukusta.

Samassa kuuluu kova rysäys. Veneemme vapisee.

Keulamme on uPonnut venäläisen sukellusveneen si-

vuun. Tykkimme sylkee tulta ia ravta . Ensimmäinen
laukaus läv;stää tornin. Pyöreä valorengas välähtää

osumakohdalla. Päällikkö huutaa kovalla äänellä pu-
heputkeen:

- Täysi takaisin !

Sukell usveneen koneosastolla
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Kestää hetken, ennen kuin kone seisautetaan ja sitten
takaisin. Vesi kuohahtaa perässä, kun konetta rasite-
taan.

100 millin Boforsin puoliautomaattitykin hylsyt ko-
lisevat peltikannella. Lähteekö keula irti vai painu-
taanko pohjaan yhdessä7 - Irtoaa! - Siihen tuli hir-
vittävä reikä, sillä keulamme on varustettu sukellus-
venevetkon leikkaajalla, joka on kuin kaksi iättiläis-
sahaa. Niistä toinen menee keulasta viistoon alas, toi-
nen yläviistoon. Sahan hampaat ovat 20 senttiä kukin.
Venäläisen veneen perä vajoaa. Keula nousee korkeal-
le ilmaan. Runko tekee ihmeellisen pyörivän liikkeen.
Torni ja tykit kääntyvät vasemmalle. Keula melkein
taivasta kohden painuu venäläinen sukellusvene sa-
massa syvyyteen.

Ilmoitus alhaalta: - Keulatorpedo-osastossa vuoto.
Pumput laitettu käyniiin, mutta ei vielä voida sanoa,
jaksavatko ne imeä tarpeeksi. - Päällikkö käskee säh-
köttäiän ilmoittaa naäpurilohkon veneelle tapahtu-
masta ja pyytdä tulemaan lähemmäksi, koska voimme
tarvita apua.
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"Vetehinen" lähdössä. Kirjoit-
taja luukun vieressä

Lähdemme kohden Turkua. Osoittautuu, että pys-
t)'mme pumpuilla hallitsemaan vuodon. Nyt on siis
kaikki hyvin. Keskustelua ja juttua riittää. Upotertu
oli C-luokan vene. Ainakin 30 metriä pitempi kuin
meidän. Sillä oli kaksi suuremman kaliiperin tykkiä
meidän yhtä Boforsiamme vastaan. Mitähän, jos he-
kin olisivat miehittäneet tykit sen sijasta, että yritti-
vät sukeltaa! Varmaan nyt päästään lomallel

Turussa moottorit vetivät sukellusveneemme heti
kuiville. Keulavantaan välissä oli sylillinen venäläistä
trasselia. Telakointi kesti viisi päivää. Syvyyspommi-
telineet otettiin pois. Ruotsin puolella oli kuultu kes-
kustelumme naapuriveneemme kanssa ja lehdissä oli-
vat siellä isot otsakkeet: "Suomalainen sukellusvene
ajanut venäläisen sukellusveneen päälle." Meiltä oli
täten mennyt yllätysmahdollisuus. Siihen loppui pin-
tasotamme, mutta pinnan alla se jatkui.
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RYHMÄ Oinas oli edennyt Syskyjärveltä Koirinojan
rautatiepysäkin lähettyville. Neljästä pataljoonasta se
oli uudestiryhmitysten takia huvennut kahteen ja nuo
kaksi, rnajuri A. Å. Å. Nikulan komentama Er.P 8
sekä kapteeni R. Kivilahden I/JR 37 olivat monissa
taisteluissa pahoin kärsineet. Mutta niiden henki oli
erinomainen. Työ oli tehtävä loppuun, viimeksi Koi-
rinojan itäpuolelle saarrettu "rykmentinmotti" oli
tuhottava. Tuo ajatus elähdytti jokaista miestä, koetut
kärsimykset ja menetykset eivät sen rinnalla merkin-
neet mitään.

Helmikuun 9. päir,änä kello 0.15 oli vasemmalla
olevan naapurin JR 39:n komentaja, eversti P. Åutti
soittanut Ryhmä Oinaan komentajalle, majuri R. Ka-
lervolle ja kertonut partioittensa ilmoittaneen havain-
neensa Vorojenkiven tienoilla liikehtimistä, joka viit-
tasi venäläisten irtaantumisaikeisiin. Tuo puhelinkes-
kustelu johti siihen, että vänrikki Muuranto ilmestyi
osastoineeo pilkko pimeässä yössä motin eteläpuolella
parveilevien vihollisten keskelle, sulutti tien, sai yh-
teyden Pukitsanmäellä oleviin joukkoihin ja löi tul-

,,Rykmentinmotin" taistelu-
maasto oli täynnä kaikenlais-
ta sotamateriaalia

pan rykmentinmotin ja Koirinojan pysäkin väliselle
maantielle.

Tapahtumat seurasivat toisiaan ja niin tultiin hel-
mikuun 16. päivään. Venäläiset lienevät lopultakin
työlästyneet katsomaan miten vähäinen suomalais-
joukko päivästä toiseen ahdisti heidän saamoksissa
olevia tovereitaan, sillä jo kello 4 kävivät 168.D:n
joukot Koirinojan pysäkin maastossa todella vakavaan
hyökkäykseen Vorojenkiveä ja Pukitsaa vastaan. Lie-
nee. ollut kyseessä "viimeinen taisto" motissa näänty-
vien pelastamiseksi, sillä jo alussa osallistui siihen
kaksi pataljoonaa seitsemän panssarivaunun tukernana
ja puolenpäivän tienoissa arvioitiin hyökkääjien vah-
vuus jo kokonaiseksi rykmentiksi.

Raskaita menetyksiä kärsien Iöi Er.P 8 takaisin ryn-
näkön toisensa jälkeen, kunnes vihollisen hyökkäys-
into alkoi iltapäivällä laimeta. Monasti oli tilanne päi-
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"Rykmentinmotin" ruuhkaa

Oli siellä "rykmentinmotissa"
onnenkenkiä, mutta vähem-
män onnea

vän mittaan ollut arveluttava, mutta pimener'ä ilta
toi Er.P 8:n aseille voiton. Kun tuon rajajääkäripa-
taljoonan miehet lopulta pääsivät levolle hyvin suori-
tetun työn jälkeen, he tuskin aavistivat mikä seuraus
taistelun epäedullisella lopputuloksella olisi ollut. Ei-
vät he liioin tienneet, että nyt tuo itsepintainen motti
veti viimeisiä hengenvetojaan.

Helmikuun 76. päivä oli kaikesta jännityksestä
huolimatta todellinen ilonpäivä. Juuri tänä aamuna
saatiin lisävoimia, jotka tekivät rykmentinmotin tu-
hoamisen mahdolliseksi. Majuri G. Blomqvistin ko-
mentama Uudenmaan Rakuunarykmentti (URR) alis-
tettiin Ryhmä Oinaan komentajalle. Tuosta jalkaute-
tusta rakuunarykmentistä oli tehty hiihtopataljoona.
Se oli varusmiesjoukko, erinomaisesti koulutettu, erin-
omaisesti johdettu ja taisteluvahvuudeltaankin yli 600
miestä.

Er.P 8:n ja l/JR 37:n taistellessa henkeen ja vereen
valmisteltiin taempana hyökkäystä motin lopulliseksi
tuhoamiseksi. - Se alkaisi jo 17.2. kello 4.

Yö suojasi hyökkäysjoukkojen ryhmittymistä:
URR:n pääosat vastapäätä kukkulaa 50 ja yksi eskad-
roona kukkulan 55 itäpuolelle. I/JR 17 pitäisi pää-
osin motin lännen puolelta saarrettuna ja hyökkäisi
osin Vorojenkiveltä erästä pienehköä "erillismottia"
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vastaan. Er.P 8:n oli torjuttava kaikki ulkopuoliset
avustusyritykset lännescä käsio.

Ryhmä Oinaan tykistö, kaksi keryttä ja yksi raskas
patteri (IV AK:n ainoa) sekä rr"kaat kranaatinheit-
timet suorittivat läpi yön 16 1-.2. häiritsemisammun-
taa mottiin, kunnes varsinainen tulivalmistelu pantiin
käyntiin kerrassaan 86 kranaat:lla.

URR:n hyökkäys alkoi rajulla voimalla, se oli to-
dellinen näyte ratsuväen hyökkärshengestä. Kello 6
oli kukkula 50 vallattu ja kello 11 olivat maantien
ja puron välillä sijainneet suorasuuntauspatterit ma-
juri Blomqvistin käsissä. Vastarinta oli ollut lujaa
eikä suorasuuntaustykkejä ja ampuria konekiväärejä
vallata noin vain. - Rykmentti menetti suurenmoi-
sessa hyökkäyksessään lähemmäs 30 fc vahvuudestaan.

Kapteeni Kivilahti oli voinut osallistua hyökkäyk-
seen vain 70 miehen voimin. Hän saavutti sentään
Vorojenkiven koillispuolella olevan puron ja tuhosi
erilli smotti nsa.

Raskaat menetykset pakottivat ryhmittämään jou-
kot uudelleen ennenkuin hyökkäystä jatkettaisiin ja
tällä välin kello 19 tuli I/JR 37:ltä hälyttävä tieto.
Vihollinen oli ryhtynyt kootuin voimin murtautu-
maan ulos motista. Ja pidn saatiin samanlaisia tietoja
sekä pohjoisesta että kaakosta. - Rykmentinmotti oli

alkanut purkautua kahteen suuntaan, länteen ja lou-
naaseen.

Ruunaviidanmäen heikko puolustus ei kestänyt pai-
netta, se murtui sitkeän vastarinnan jälkeen noin kel-
1o 20.30. Läpimurto oli tapahtunut. Suljetuin rivein,
upseerit etumaisina pyrki monisatapäinen - 

joukko
"uraata" huutaen Vorojenkiven ja Ruunaviidanmäen
välistä notkelmaa kohden. Siellä olleet kaksi suoma-

laista konekivääriä ampuivat patruunansa loppuun -ja vaikenivat. Mutta rohkeiden kk.miesten tätä ennen
tekemä jälki oli kauhistuttava. Toisen kk.aseman
edessä oli valtava, verinen ruumisröykkiö, 200 kaatu-
nutta samassa läjässä ja lähimmät vain parinkymme'
nen metrin päässä konekivääristä.

Taempaa enempää kuin naapuriltakaan ei apua ol-
lut odotettavissa, ratkaisu tapahtuisi pakosta ennen-
kuin se ehtisi perille. Tämän takia heitettiin nyt jo-
kainen vapaana oleva mies, sairaatkin sekä lievästi
haavoittuneet murtokohtaan. Sinne lähetettiin viesti-
ja kss.miehet, Iähetit, keittäiät, pioneerit, sotapoliisit,
räätd,lit ja suutarit, yleensä kaikki mitä irti saatiin.
Lopulta iätettiin kolonnien hevosetkin puihin sidot-
tuina yksikseen ja ajomiehet kiiruhtivat taistelualueel-
le. Yöllä ehti hätään vielä majuri Blomqvistin lähet-
tämä rakuunajoukkue suoritettuaan todellisen kilpa-
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hiihdon pohjoisen kautta kiertäen läpi pimeyden ja
kaatuneiden puiden peittämän metsän.

Koirinojan pysäkin suuntaan yrittänyt vihollisjouk-
ko lyötiin melko pian, mutta läpimurtokohdassa siir-
tyivät taistelut hitaasti länttä kohden. Yorojenkiven
pohjoispäähän saatiin sentään aivan viime tingassa
pari Er.P 8:n konekiväd.rid., ja ne avasivat tulen lähi-
etäisyydeltä. Se vaikutti tuhoisasti suljettuihin rivis-
töihin. Noin 60 X 70 m suuruiselta alueelta lasket-
tiin taistelun päätyttyä yli 500 kaatunutta vihollista.

Yöllå t7 /18.2. alkoivat eri tahoilta häI1'tetyt osas-
tot yksi toisensa jälkeen saapua paikalle. Er.P 8 oli
uhkarohkeasti kääntynyt pohjoisen siipensä ympäri ja
iski komppanian voimin luoteesta Ruunaviidansel-
kään, ionne vihollinen oli jo päässyt tunkeutumaan,
ja vähin erin alkoi Ryhmä Oinas saada yliotteen. Kel-
lo 3 maissa oli läpimurto torjuttu ja vihollisjoukon
rippeet pyrkivät takaisin mottiin. Mutta nyt se oli
myöhäistä. URR ja osia Er.P 22:sta oli idästä ja kaa-
kosta käsin ehtinyt mottialueelle, jonka puhdistus oli

Taistelu tauonnut Ruunavii-
danmäen rinteellä

parhaillaan käynnissä. S.unran aikaan tuhosivat I/JR
37 ja E;:..P 8 Ruunaviidanselän ja mottialueen välillä
tapaamansa vihollisosas;or - I{istään ei enää löyty-
nyt pelastusta, ei edes 168.D tullut läheiseltä Kitilän
alueelta avuksi.

Kello 8 jälkeen 18.2. alkoilat taistelut laimeta.
Enää oli lyötävä takaisin vain niitä voimattomia hyök-
käilyjä, ioita 168.D'nyt vihdoin koetti tehdä.

Vihollisen tappiot olir-at r.arsin suuret. Kaatuneita
laskettiin lähemmäs 1.200. \raake;r orettiin 311, jou-
kossa 1.7 upseeria ja 2 politrukkia. Lisäksi mainitta-
koon, että motin idänpuoleisissa metsissä tuhottiin
150 miestä - ei tosin Ryhmä Oinaan raholta, mutta
Pukitsassa taistelleen Er.P 22:o toimesra.

Saatu sotasaalis oli sek:n merii:iär'ä: 20 panssari-
\raunua, 35 tykkiä ym. joukossa 100 a joneuvoa, 2)
autoa, 17 traktoria, 32 kenttäkeilt:ötä jne. Sotasaaliin
joukossa oli myös neljä lippua. rcm. 18. jaroslavilai-
sen divisioonan upea, kulta- ia ho:erlangoin kiriailtu
lippu. Nämä oli rauhan tultua palautetla\-a takaisin.

"Rykmentinmottilaisten" epäonnistuneet yritykset purkautua pakoon
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SA-lN Partisaanien käyntejä ko-
kenut Juntusen talo Suo-
mussalmen Juntus-
rannassaSisukq.s

isku
pg,rtisg,g,neille

HENRTK 

'. 
VUOKKOLA

KYLLÄHÄN se tiedettiin, että takanamme toimi sota-
poliisi ja jossain vielä taempana is.komppania. Ja oli-
han siellä - ainakin Uhtuan suunnalla - varmistus-
osasto, jonka tehtävänä oli varmistaa pitkä huoltotie
Lonkka-Uhtua. Näin tämä Uhtuan rintaman selusta
oli jonkinlaisen verhon suojassa Suomussalmelle saak-
ka. Mutta sitä, mitä nämä osastot joutuivat tekemään
näennäisesti rauhallisella alueella, sitä emme tienneet
kuin huhuina. Ehkä tämä kertomus valaisee osaltaan
tätäkin puolta sotatoimistamme.

Suomussalmen Ruhtinaansalmi oo Kainuun koillisin
kolkka ja Juntusrannan kylä sen pääkylä. Tänne ei
ollut Jatkosodan alkaessa maantietä, vaan kaikki liiken-
ne tapahtui Kiantajärveä pitkin Suomussalmen kirkol-
ta. Juntusrannasta valmistui maantie Taivalkosken
valtatielle vuosien l94l-42 vaihteessa, mutta se otet-
tiin liikenteeseen vasta keväällä -42, jolloin liikenne
Kiantajärvellä loppui luonnollisista syistä.

Juntusrannan kylään oli sijoitettu seuraavat elimet:
Kenttäsairaala 12, autokorjaamo, lomakeskus, pesula
ja korjaamo, polttoainetäydennyspaikka sekä Uhtuan

suunnan kenttämakasiinit. Näiden lisäksi oli siellä sak-
salaisten ammus- ja asevarikko (jonka he itse räiäytti-
vät syksyllä -44). Alueen ilmatorjunnasta huolehti it.
palteri. Kaiken tämän sotaisen elämän valopilkkuna
toimi oma sähkölaitos. "Vanhalla ruialla", Juntusran-
nasta itään, toimi sotapoliisi is.miehillä vahvistettuna
puomivartiona. Siinähän sitä kahden maailman sau-

massa kuultiin päivän asiat ia tarkasteltiin mennen tul-
len loma- ja komennustodistukset. Lonkassa oli hevos-
sairaala ja Kursman kasarmi oli myöskin otettu käyt-
töön. Alussa mainittu varmistusosasto piti tukikohta'
naan Vuonnisen kuuluisaa runonlaulajien kylää, jossa

oli luonnollisesti myöskin joukkoja ja erilaisia elimiä.
Vuonninen oli melko tarkkaan hävitetty, muutamia
Vuonnisjoen pohjoispuolella kauniilla kumpareella
olevia ehjiä taloja lukuunortamatta.

*
7.12.1942 kävi Juntusrannan kylän Valtalan isäntä,

Aatami Juntunen hakemassa heiniä noin kymmenen
kilometrin päässä Juntusrannasta kaakkoon olevalta
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Palojoen niityltä. Koska keli oli hyvä ja sää edullinen,
hän lähti reissulle seuraavana päivänä uudelleen, mutta
paluumatkalla hän sai yllättäen vieraspukuista seuraa.
Yksi nainen ja viisi miestä piirittivät isännän ja alkoi-
vat kysellä kylään sijoitettuja huoltoelimiä. Mikäs sii-
nä auttoi, rsännän täytyi alistua enemmistön päätök-
seen. Siinä kyselyjen lomassa partisaanit - niitähän
nämä vieraat olivat - kertoivat olleensa paikalla jo
edellisenä päivänä, mutta nähtyään isännän sotilas-
manttelissa, eivät uskaltaneet tulla esille, koska epäili-
vät sotilaaksi. Samalle he julistivat, että on heitä enem-
mänkin paikalla. Tämä osasto, jossa piti oleman myös
kuusi henkeä, ei näyttäytynyt. Kun näin oli vaihdettu
ajattrksia ja tietoja puolin ja toisin, ja partisaanit otta-
neet tarkoiksi luulemansa tiedot karttaluonnokseen,
alkoi ankara neuvottelu siitä, mitä tehdään isännälle.
Osa vaati häntä mukaan, mutta kun tällä ei ollut suk-
sia, niin päätyivät tulokseen, eltä antaa miehen mennä
kotiin. Otettuaan kirveen, puukon ja tulitikut he pääs-
tivät isännän lähtemään; mutta vannottivat lujasti, et-
tei saanut kertoa kenellekään tästä tapaamisesta.

Mutta isäntäpä olikin toista mieltä. Päästyään ky-
lään, hän meni oitis ilmoittamaan tapauksen varuskuo-
nan komendantille kapteeni Lucanderille. Tämä soitti
sotapoliisille antaen käskyn ryhtyä viipymättä takaa-
ajoon. Sotapoliisi Veikko Luukkonen, joka oli sillä
hetkellä vanhin, soitti vuorostaan Vuonniseen varmis-
tusosastoon (peitenimi sillä hetkellä "Kuusi"), josta
saapui samana yönä vänrikki Tolvasen johdolla 16
miestä. Kun sotapoliiseista irroitettiin Iisäksi 3, niin
takaa-ajojoukkueen vahvuus nousi krhteenkrmmeneen.

Jokaiselle annettiin kahden .'uorokauden muona. -{seis-
tus oli hyr'ä, sillä puolelia r-ahruudest.r oli konepis:..o1:
ja kaikilla käsikranaatti. Puomivartio s:i trkar-,:io..n
lähtevien tilalle vahvistusta Lonkan hevossa.irrrlesr.r.
Yhtenä vahvistaf ana oli kirjailija Pentti Haanpää. joka
eräässä sodanaikaisessa kirjassaan kertoo lyhesti ta-
pauksesta.

9.1.42 kello I otti joukkue suunnao Lehtovaara-
Niemelä-Palojoki, jossa tutki jäljet. Niistä päättäen
osasto oli ollut suurempi. Majapaikkanaan he olivat
käyttäneet niittysaunaa. Lähtöjäljet selvitettiin pian ja
takaa-ajo alkoi. Vänrikki Tolvasen käsky kuului: aje-
taan niin kauan, kunnes tavataan ajetut tai törmätään
omiin linjoihin (Todettakoon, että käskyn tämä kohta
oli hyvin sattuman varainen, koska erämaan taistelu-
toiminta perustui kaukana toisistaan oleviin tukikoh-
tiin). Lisäksi Tolvanen aotoi ohjeen, että mahdollisen
kahakan sattuessa ja takaa-ajon jatkuessa tdytyy haa-
voittuneiden jäädä paikalle tai, mikäli kykenivät, py-
rittävä omin voimin takaisin kotiin. Joukkue pelasi
uhkapeliä: suoraao latuja pitkin, ei sivustavarmistuk-
sia, vain tunnusteliiat hiukan kauempana edessä. Pe-
rusteluna oli se, että partisaaneilla oli lähes vuorokau-
den etumatka eiväfkä vatmaan epäillea dkaa-ajoa.
Samoin tiedot Juntusranoan kylän elämästä painoivat
vaa'assa paljon. Ties mitä oli odotettavissa!

Partisaanit seurailivat Martiniokea itään. Keskipäi-
vällä saavuttiin valtakunnan raialle, jossa joukkue tör-
mäsi vihollisen miehittämättömään tukikohtaan, joka
oli korsuin ja piikkilankaestein varustettu. Lähempi
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tutkimus selr-ini. että :ukikohta oli tehty Talvisodan
aik.ra.:. ir aivan Iskerräin korjattu. Pitempiaikaisesta
n-rrjor;uxseste ei näklnyr merkkejä, vaan kaikesta huo-
:.i:si s::1 sär':erln vain täydennyspaikkana. Niinpä
nIn,ik:n prrrisaanit olivat suorittaneet täydennyksen
i: i:tl:neet matkaa etelään. Hetken levähdettyään
:urukkue prrhälsi jälleen taipaleelle. Suunnasta päätel-
len seuraara tavoite olisi Leväjärvi (eräissä kartoissa
Levijän'i), jossa tiedettiin olleen rajavartioston var-
rion. sen rakennus oli kuitenkin hävitetty sodan alus-
sa. lfutta mistä tiedettiin, mitä oli odotettavissa?
Siksi paikkaa lähestyttrin varoen, vaikka ketään ei ol-
lut täälläkään vastassa. Rakennuksista vain ulkoraken-
nus törrötti pystyssä, joskin siitäkin vain toinen puoli
ehjänä. Siinä oli pieni varasto, josta löytyi jopa suksi-
voiteitakin.

Tunnustelijoita vaihdellen kiivas tahti jatkui kohti
Yöjokea, jonne saavuttiin nimensä mukaan yöllä. Joki
oli jäätynyt niin tiiviisti, että joukkue hiihti koskipai-
katkin yli. Tähtikirkas yö loi joen kanioniin vain kel-
meän valonsa, mutta kuitenkin tarpeeksi jälkien ha'
vaitsemiseksi. Miehet lykkivät kuin aaveet äänettömi-
nd. ja dd.rimmäisen jännittyneinä. Kaikkialla näkyi
mainioita väijytyspaikkoja. Tuoltakin jyrkänteen laelta
suunnatut konepistoolisuihkut tekisivät hetkessä sel-
vd.t takaa-e.iaiista. Osasto eteni kokonaisena, varmana
ja päåmäärästään tietoisena. Selustan miehet tahtoivat
ntiyttää toisillekin, että he ovat kuin sisukas terrieri,
tyypillinen suomalainen sissijoukkue. joka iskee lu-
jastl ja vihaisesti. Kotien puolustusta se oli tämäkin
ja juuri sitä sanan varsinaisessa merkityksessä.

Rohkea ja hellittämätön takaa-aio tuotti tuloksen.
Eräässä vaiheessa kun latu poikkesi Yöioen uomasta,
havaittiin kaukana tulen kaiastusta. Puoliyö oli sivuu'



Juntusrantalainen isäntä Edvin
Juntunen sekä tyttärensä Lyydia
ja Kyllikki

Venäläisten partisaanien tuho-
toiminta-alue Uhtuan rintaman
takaisissa rajaseudun erämaissa

tettu, kello näytti kahta. Väsyneisiin miehiin tuli
eloa, kun tiedettiin toiminnan alkavan. Paikkaa ja
karttaa verrattaessa todettiin partisaanien tehneen
nuotion Yöjoen ja Venehjoen yhtymäkohtaan, niin
ettd takaa-ajajien täytyi pakosta ylittää toinen joki,
jos aikoivat iskeä.

Osasto jaettiin kahteen osaan siten, että isompi
hyökkäisi vänrikki Tolvasen johdolla tulosuunnas'ta
hiukan vasemmalta ja pienempi koukkaisi rujajääkäri
Ilmari Mannisen johdolla idän suunnasta ja iskisi se-

lustaan. Nuotion ollessa pienehkön kumpareen takana,
oli matkaa sinne vaikea arvioida.

Mannisen osasto - 
johon kuuluivat sinnikkäät kai-

nuulaiset Toivo Lauronen, Veikko Heikkinen ja Eino
Riihelä - eteni ensin jokivartta ja nousi nuotion ka-
jastuksen suunnassa mainitulle kumpareelle ja oli vä-
hällä työntyä partisaanien nuotiolle. Niin olivat lä-
hellä, että "silmien valkuaiset välähtivät".

Nopea silmäys kertoi partisaanien tehneen vanhan
niittysaunan kupeelle laverit, joilla neljä miestä Ie-
lepäili, aseef vierellään. Vartiomiestä ei näkynyt. Ha-
vainnot tehtiin muutamassa sekunnissa. Nyt, nyt täy-
tyi toimia. M;ehet olivat valveilla ja saattoivat havah-
tua pienimmästäkin äänestä tai merkistä.

Samassa silmänräpäyksessä, kun Mannisen osaston
aseet alkoivat laulaa, heittivät Tolvaseo äärimmäiset
miehet käsikranaattinsa kohti ouotiota. Hetkessä pääsi
hornan tuli irti. Konepistoolien repivä rätinä ja käsi-
kranaattien räjähdyksei kiirivät kauas erämaahan. Yl-
lätetyt miehet hyppivät laverilta alas etsien suojaa tai
ampumamahdollisuuksia. Saunan sisältä syöksyi nai-
nen huutaen suomen kielellä omilleen: "Antautukaa,
antautukaa!" Mutta huuto kaikui taistelumelskeen
mukana erämaahan. Vain huutaja itse pelastui. Kolme

jäi nuotion äärelle malkansa pään saavuttaneena. Yksi
haavoittui. Mutta missä oli kuudes? Selvisi, että hän
oli rartiossa partisaanien tulojäljillä. Kun takaa-ajajat
eir-ät loppumatkalla seuranneet latuja, ei miestä ha-
vaiftu. Tulitaistelun aikana mies pääsi livahtamaan
karkuun. Pakoon päässyt oli arvoltaan luutnantti ja
porukan johtaja.

Molemmat vangiksi saadut puhuivat karjalan mur-
retta. Nainen, jonka etunimi oli Loora ja kotoisin
Jyskyjärveltä, toimi radistina. Mies oli pitkärantalai-
sia. Naista kehoitettiin ottamaan yhteys omiinsa, mut-
ta radio oli rikki. Miehet suunnittelivat jo herkutella
pienellä harhauttamistempulla.

Leviihdettyään joukkue jatkoi toisen vihollisosaston
takta-ajoa. Jäljet näkyivät selvästi lähelle Vuokkinie'
meä aina Venejärvelle asti, mutta siellä sotkeutuivat
moniin muihin jälkiin 

- olihan näillä mailla asukkai'
takin paikoillaan. Katsoen tehtävän suoritetuksi Tol-
vanen antoi käskyn edetä Vuokkiniemeen, jossa van'
git luovutettiin kenttävartiolle.

Kerrottakoon vielä, että Martin.ioen latvoilla ollut
muonatäydennyspaikka eli tukikohta tyhjennettiin
meikäläisten toimesta ia eväät vietiin alussa mainitul'
le Kursman kasarmille. Pakoon päässeestä luutnantista
mainittakoon, että hänet saatiin myöhemmin uudes-

taan kiinni, vietiin Suomussalmen Haukiperän van'ki-
Ieirille, mistä onnistui karkaamaan jälleen. Kehuikin
päässeensä "jo seitsemän kettaa pakoon täpäristä
tilanteista".

Kesällä L942 ja keväällä 1943 sattuivat tämän ker-
tomuksen jälkitapahtumat. Juntusrannan Mäkelän
isäntä Edvin Juntunen oli lastensa kanssa heinäniityllä
2t.7.42 Löytöjoella, ioka on Palojoen suunnalla. Pai'
kalle tuli kaksi rniestä, jotka mainitsivat olevansa rin'
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tamakarkureita ja kysyivät oliko Aatami Juntunen nii-
tyllä. Heinäväki arvasi asian liittyvän edellisen talven
tapahtumiin ja antoi kieltävän vastauksen, vaikka Aa-
tami työskenteli toisella niityllä vain parin kilometrin
päässä. Miehet kertoivat olevansa matkalla sisä-Suo-
meen ja pyysivät Edvin Juntusta viemään joen yli, min-
kä tämä tekikin. Toisella miehellä oli saksalainen ase-

takki ja toisella suomalainen kesäpusero. Näkyvää
asetta ei ollut. Edvin Juntunen teki kotiin mentyään
ilmoituksen, ja takaa-ajo järjestettiin, mutta tällä ker-
ralla tuloksetta.

Kevättalvella L941 olivat Päätalon Arttu Juntunen
ja Edvin Juntusen poika Jaakko Juntunen häkemassa
heiniä niitylrtääo. Arttu Juntunen työskenteli omalla
ladollaan, kun kuuli Mäkelän niityltä kovan räjäh-
dyksen. Mentyään ottamaan selvää sen syytä, hän
tapasi Jaakko Juntusen kuolleena. Ladon keskelle
oli asetettu munakäsikraoaatti ja siitä viiksilangat sei-
niin. Heinämäärästä päättäen Jaakko oli ehtinyt nos-
taa yhden hangollisen heiniä veturiin, kun toisella
nostamallaan laukaisi ansan tuhoisin seurauksin. Sota

vaati jälleen uhrinsa. Tapauksen jälkeen suomalainen
partio tarkasti kaikki heinäladot, mutta ei löytänyt
muita ansoja.

Mainittakoon, että "rintamakarkureiksi" itsensä
esittäneistä toisen tuntomerkit sopivat hyvin edellisen
talven partisaaniryhmän johtajaan. Arpi kasvoissa ja
miehen koko sekä kuvausten perusteella todetut sei-
kat saivat Aatami Juntusen vakuuttuneeksi siitä, että
mies oli sama ja oli kostomielessä laittanut ansan la-
toon - mutta väärään latoon. Pitkä oli naapurin
käsi. ..

Sellaistahan se oli elämä ja toiminta selustassa. Laa-
jat selkoset ja vähäinen vahvuus eivät kaikkina aikoi-
na käyneet yhteen. Mutta alueen perusteellinen tun-
temus, kainuulainen sitkeys ja suomalaisen sotilaan
tunnettu sisu aikaansaivat jonkinlaisen tasapainon
näilläkin kulmilla. Yrityksistään huolimatta eivät vas-
tapuolen partisaanit saaneet aina aikaan suurempia
häiriöitä, vaikka jotkut kyläkunnat saivat kokea ko-
viakin kohtaloita.

t
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VÅIHTOKAUPPA kukoisti Tampereen asemalla lo-
malaisjunan saapuessa kello 5 aamulla. Lähes huo-
maamafta siinä tupakat ja viinapullot vaihtoivat omis-
tajaa. Sitten juna jatkoi matkaansa kohti pohjoista
hilpeän mielialan vallitessa, sillä olihan Tampereella
'taas tullut vaihdettua tupakalla vin'oitusjuomia. Pian
avattiin ensimmäinen pullo ja seurueen an'ohenkilö
sai kunnian maistaa ensimmäiseksi. Mutta ilo loppui
lyhyeen, kun maistaja tokaisi:

- Tämähän on selvää vettä !

Hämmästys oli suuri kaikilla eikä vähiten vaihto-
kaupan tekijällä, joka viimein virkkoi:

- Sammaltahan ne minun tupakkanikin olivat.

MTIPIJI //HMIS//Ä

TÅIPÅLEEN kannaksen Terenttilässä alkoi JR 23:n
mies, eteläpohjalainen E. Pitkärisku eräänä päivänä
ihmetellä, minkälaista hommaa tämä sota oikein on-
kaan, kun tuo Volgan poika ampuu yhtenään vain
tänne päin. Niin sitten Pitkärisku kohotti vallien ta-
kaa päätään ja huusi julmalla äänellä viholliselle:

- Hullupa sinä oot, kun ihmisiä päin ammut,
ek'sä näe, jotta tääl' on ihmisiä - tuloo vielä vahin-
ko, niin mitäs sitten sanot?

Åmmunta hieman vaimeni, mutta alkoi uudelleen
täydellä höyryllä. Silloin Pitkärisku laittoi kintaansa
kiväärin piippuun, nosti piipun ylös ja heilutti sitä
huutaen viholliselle:

- Ohi on ! Sihtaa paremmin, ei tule muutoon mi-
tään - menöö sun paukkus harakoillen eikä se kan-
nata ostaa kruutia ja ampua variksia !
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OLTIIN juuri lähdössä alueelta, missä oli vietetty
yötä. Teltat oli purettu ja miehet lähtökunnossa,
paitsi Savolais-Pekka, joka istui kannon nenässä ja
söi hyr'ällä halulla hernesoppaa. Joukkueen johtaja
sattui silloin paikalle ja sanoi Pekalle: "Savolainen
Iopettaa nrt m)'ös syömisen, ottaa tuon kokoonkääri-
t)'n teltan ja vie sen ajoneuvoon !"

Tähän Pekka vastasi: "Älähän sinä luti hätäile tur-
haan, nääthän sinä, että minä syön!"

Siihen taas luutnantti: "Eikö Savolainen tiedä mitä
tapahruu, jos iättää esimiehensä käskyn täyttämättä?"

"No voe tokkiisa, enhän minnäe teällä olisikaan,
jos minä sen tietäisin !"

MATOKUUR'STA KUNN'AA

KENR^ALI jakoi kenttäsairaalassa kunniamerkkejä
haavoittuneille. Saavuttuaan eriän kenttäpapin luo,
joka oli saanut matokuurin ja oli kalpea, hän ojensi
vapaudenristin. Silloin pappi yritti selittää, ettei hän
ole sitä ansainnut. Kenraali, tuntien suomalaisen soti-
laan vaatimattomuuden, keskeytti papio selityksen ja
sanoi:

- Ei tarvitse selittää, kyllä minä tiedän, missä te
olette olleet !

ENEMMAN VALOA

KENRAÅLI Svensson vieraili JR 9:n etulinjan korsuis-
sa Syvärillä ja tiedusteli eräässä korsussa, jossa ei ollut
minkäänlaista valaistuslaitetta eikä ikkunaa, minkä-
laisia toivomuksia miehillä olisi? Eräs sotamies vastasi:

- Odotamme valoisampaa tulevaisuutta.



YETKKO JUVONEN

ALOKASAIKÅ ja Lemi jäivät taaksemme. kun ryk-
menttimme JR 1 eräänä keskikesän yönä 1941 siir-
tyi Nuijamaalle, rajan pintaan. Partiovierailut alkoi-
vat pian olla molemminpuolisia. Vihollinen keskitti
myös tykistöLlään ja. kranaatinheittimillään tulta sijoi-
tuspaikkoihimme. Komppanianpääl1ikkömme. luut-
nantti Aku Köhlin teki minusr,r rrisrelulihe:in. Näin
jouduin komppanian IV joukkueeseen. ;oka oii alis-
tettu eräälle jalkaväkiosastolle. Jouskue:n:oe oli ko-
koonpantu Talvisodan aik.rrsrs:r r'-:nhur:str jermuist.t,
joiden joukossa tunsin rtseni nelso ":":".reeksr".

Satuinpa sitten näkemään parill.r mich:11ä uuie: r'e-

näläiset automaattikir'äärit, jotka Rr:öa:en:: -f:sk.r

oli edelliseltä partioretkeltään tuonui. Ilinuiie :uli
kova halu saada hankituksi itselleni mr'ös seil.rine: k:-
vääri, mutta kovista yrityksistä huolimatta asekau;cr:s-
ta ei tullut mitään. Pukkinen, joka oli pohjoises;r io-
toisin, viittasi sen sijaan rajan suuntaan ja sanoi:

- Tuolta niitä saa, sen kun vain haet !

Jotta en olisi näyttänyt pelkoani, tunnustelin varo-
vasti, josko löytyisi kaveria, niin että lähdettäisiin ki-
vääriä hakcmaan. Sillä kertaa ei kuitenkaan ilmaan-
tunut "vapaaehtoisia", mutta minua lohdutettiin, että
kunhan Jaska tulee, niin saat hänestä kaverin. Ehkäpä
pienoinen pelko kuulti lävitseni, koskapa eräs vanha
jermu yritti vakuuttaa, että turhaa niitä kiväärejä on
sieltä naapurista hakea, kyllä Suomen valtakunnassa-
kin tussareita löytyy.

Itsekseni tyydyin vain ajattelemaan, että taisin in-
nostua r,ähän liikaa. Mutta siihen katkesikin ajatuk-
seni, kun Jaska työntyi sisälle telttaan. Pojat selittivät
silloin kuin yhdestä suusta:

.- Rytöniemi, nyt löytyi kaveri yksinäisille retkil-
lesi, sen kun vain lähdette kivääreiden hakuun.

Minun oli myöhäistd perdåntyi. Teltan ulkopuo-
lella Jaska kyseli ja neuvoi minua, ja niin riensimme
ma:kaan. Alkoi elämäni ensimmäinen partioretki.

V.rrsinainen njan ylitys sujui hyvin. Matkaa "vasi-

Ensimmöinen
pa?tio-
retkeni

Moskovan rajan merkki Nuijamaalla
§A-ba
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Panssarintorjuntakiväåri asemissa Nuijamaalla her^å<-- a'3:

lin" pk-asemalle oli noin puoli kilometriä.
toon oli hakattu ristiin rastiin tähysti'sLn:
päistä ei ukkoa puuttunut. Vaikeuksia oli
lujasti. Jaska edellä ja minä perässä r1'ömi
tavortettamme.

Oli kovin hiljaista, ja se tuntui prhrce::::--':.
Hermoni tuntuivat jännittyneiltä. Kaikesla vi!,-i :.::-i-
destamme huolimatta Jaska sattui kontrarn::- .*-:r::.
oksan päälle, ja sen katkeamisesta johtur:':: .:.:.:.: s.:.:-

kui kuin olisi tykillä ammuttu. Jaska rr',':';: r --.:i:-
semaan kalpeita kasvojani ja lohdutti:

- Älä välitä, samaolaiselta se ensimmäi:e: :e:ss-::
tuntui. Kyllä me nyt tästä selviämme. ku: :.:.::.:::
pitkälle olemme päässeet. Sinusta tulee r':e-å 

=:es
kymmenille tällaisille retkille.

Hänen sanansa vapauttivat hiukan il:::it;'s:iri.
Hetken kuluttua rohkeuteni kuitenkin k.rtos: :,::' sen
tien, kun Jaska yht'äkkiä painoi miout mrrrl.iksi rnaa-
han ja suhautti jotain korvaani. Litistyin nä:täo ku-
peeseen kuin torakka seinän rakoon, uskrl:r::riiå tus-
kin hengittää. Kuulostelin epätoivoisesti. kur.rle:natta
silti muuta kuin sydänparkani raivoisrt lr'örnit. En
tiedä kauanko ehdimme maata vatsallarnne. kun vie-
relläni oleva Jaska taputti varovasti selkääni ja nyök-
käsi päällään eteenpäin. Katseeni saavuiri 3-miehisen
vihollisen tarkastuspartion häipyvän vase;nmalla ole-
van kummun taakse. Jaska sadatteli edessään savuavaa
mahorkan natsaa:

- Kyllä minä opetan teidät viskelemään kessun
natsoja silmilleni.

Minunkin rohkeuteni teki hilialleen paluutaan.

Jaskan rauhallisuus sai sen aikaan. Tunsin jo varmasti
suoriutuvamme tehtävästämme.

Aloin hiukan katsella ympärillämme olevia maise-
mia. Edessämme oli laaja peltoaukea, jonka takana

Kananoian kartanon päärakennus Nui-
iamaalla ja sen edessä räjäytetty venä-
läinen bunkkeri
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Korpraali Jaakko Rytöniemi, joka tun-
nettiin pelottomaksi partiomieheksi sekä
panssarintuhoojaksi ja joka myöhem-
min nimitettiin Mannerheim-ristin rita-
riksi

*
***

ii ii 1.. i

häämötti Kananojan kartano. Vasemmalla pellon kul-
rna rajoittui jyrkkään kallioon, jota reunusti muuta-
man metrin levyinen vesaikko. Tuon vesaikon luota
meidän oli ryömittävä lävitse päästäksemme edessä

kohoavalle rinteelle.

Jatkoimmekin kulkuamme ja pääsimme pensaiden
läpi kuin koira veräjästä. Tulimme tavallaan jonkin-
laiseen kuolleeseen kulmaan. Nyt lähti Jaska vasem-
malta kiertäen omalle reissulleen. Minä jäin paikoil-
leni tähystelemään ympäristöä.

Siinä katsellessani tuli mieleeni epäedullinen ase-

mamme, jos vihollinen meidät huomaisi. Näitä aia-
tuksiani miettiessäni kelloni osoittimet siirtyivät muu-
taman minuutin eteenpäin. Sormeni kiristyivät tiu-
kemmin kiven ympärille, jonka Jaska erotessamme
työnsi käteeni.

Nyt ! Sinkosin kiven vihollisen pk.pesäkkeen yli
oikealle etuviistoon. Samanaikaisesti kuului ontto ku'
mahdus, jota säesti heikko korahdus. Ennen kuin eh-

din tajuta mitään, oli Jaska vierelläni ja pikavauhtia
lähdimme rnenemään kohti linjojamme.

Pääsimme kuin pääsimmekin onnellisesti takaisin
omalle teltallemme. Saaliinamme oli yksi pikakivääri
lippaineen ia automaattikivääri, jonka Jaska luovutti
kätttööni. Siitä tulikin minulle sodan melskeihin hyvä
toveri, jota katsellessani saatoin aina muistella ensim-
mäistä partioretkeäni.
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JATKOSODÅSSA asemasotavaiheen aikanakaan ei
etulinjoissa nukuttu. Molemminpuolinen partiotoi-
minta vanginsieppaamisyrityksineen piti pientä jän-
nitystä ja jatkuvaa varuillaan oloa yllä. Vaikka mitään
suurempaa toimintaa venäläisten taholta ei ollut odo-
tettavissa, kaikki vartiopaikat valvoivat öiseen aikaan
jatkuvasti. Tällainen oli tilanne ainakin JR 9:n III
pataljoonan 11. komppanian osalla sen ollessa asemissa
Syvärillä Ostan suunnalla.

Oman joukkueeni lohkolla oli pimeän aikana viisi
miehitettyä vartiopaikkaa, joista uloin toimi parivar-
tiona. Sinne oli korsulta matkaa runsas puoli kilo-
metriä. Meistä vasemmalla sijaitsivat III joukkueen
asemat. Parivartion ja III joukkueen ensimmäisen
vartiopaikan välillä oli parisataa metriä aukeaa pel-
toa. Siilä kohdin ei etumaastossa ollut piikkilanka-
esteitä, mutta tämäkin aukko oli määrätty varustetta-
vaksi näillä esteillä. Kun esteitä ei voitu rakentaa
paikan päälle kiinteäksi linjaksi, oli ne rakennettava
taustalla ja pimeän aikana kannettava pellolle asemien
eteen. Talvella tarpeet tuotiin asemiemme taakse
näkösuojaan, ja kevättalvella piikkilankaesteet koot-
tiin kannettavaan muotoon.

Eräänä huhtikuun iltana L941 annettiin sitten mää-
räys hämärän tultua kantaa esteet etumaastoon. Oli
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lll,'JR 9:n 11. komppanian upseereita
Syvärillä Ostan suunnalla. Oikealla
komppanian päällikkö, kapteeni Paar-
mala

selh:nen ilra. jolloin kuu nousi vasta ennen puolta-
r'ötI. Pä:r'änlaskun ja kuunnousun välisenä pimeänä
aikana joukkue ryhtyi töihin, ja aaveiden tavoin ilman
äänrä esteet siirtyivät miesvoimin paikoilleen. Kaikki
sujui häiriöittä. Kuukin alkoi jo kelmeästi valaista,
kun riimeiset esteet saatiin paikoilleen.

Vartioruoroni alkoi samana iltana kello 22 ja var-
tiopaikkani oli äskeisen työmaan läheisyydessä. Tove-
rikseni vartioon tuli korpraali Koistinen. Åseistuk-
sena pesäkkeessä oli pikakiväärini ja Koistisen hen-
kilökohtainen kivääri sekä muutamia käsikranr.rtteja.
Pesäke työntyi hieman eteenpäin yhteyshaudasta. Puo-
livälissä oli sirpalesuoja, jonka katos kohosi pesäk-
keen reunoja korkeammalle häiriten näkyväisyyttä
taaksepäin. Mutta edestähän se vaata tavallisesti
uhkasi.

Iltayö henki tyyntä kuulautta. Kuu nousi yhä kor-
keammalle valaisten seutua salaperäisesti. Silloin täl-
löin kulki pilviä kuun edestä, ja piikkilankaesteiden
varjot lankesivat lakastuneeseen ruohikkoon. Muuta-
man sadan metrin päässä etuvasemmalla häämötti
Sasona-metsikkö tummana pellon keskellä. mutta tie-
simme sen tällä puolen neuvostosotilaidenkin katsele-
van kuuta.

Äsken paikoilleen asetetut esteet ja kuutamon va-
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laistus antoivat jonkinlaista turvallisuuden ja huolet-
tomuuden tuonetta. Juuri olivat asevel jetkin tulleet
etumaastosta pois, eikä mitään epäilyttävää ollut näky-
nyt. Åjattelimme, että eivät ne nyt sieltä ilman ääntä
yllätä, kuo ovat nuo esteetkin, eikä näin tyynellä
kuutamolla kukaan hiippaile. Siksi emme olleet eri-
koisen valppaita, vaan seisoskelimme vastakkain pe-
säkkeen seiniin nojaten ja iuttelimme siviiliasioista.

Vain puolisen tuntia oli kulunut toisten lähdöstä
korsulle, kun Koistinen kesken juttelumme äkkiä
terästi kuuloaan. Hänen kaulansa venyi pitemmäksi,
ja pdätään hitaasti käännellen hän tutki ympäristöä,
mutta mitään epäilyttävää ei näkynyt. Kysyin:

- Mitäs kurkoilet?

- Tuntui kuin olisi kuulunut .iotain laahaavaa
ääntä. Kuulitko sinä?

Vastasin kieltävästi, mutta molemmat jännityimme
tarkkaavaisiksi. Ehkä toverini oli kuullut paremmin,
kun hän oli minua päätään pitempi ja seisoi pesäk-
keeseen johtavan käytävän suulla. Käytär'ä johti
taaksepäin. Ensin oli mainitsemani sirpalesuoja, sit-
ten muutama metri ja oikealle erkani muihin pesäk-
keisiimme johtava yhteyshauta. Samaa yhteyshautaa
jatkui korsuillemme saakka, mutta tässä se päättyi
tähän uloimpaan vartiopaikkaamme. Pesäkkeestä johti

Kannettavia piikkilankaes-
teitä, "espanialaisia ratsu-
ja" tehtiin Ostan asemien
takana

EINARI AHOLA

myös käytävä suoraan taaksepäin vartiopolulle, joka
kulki näkösuojassa asemien takana. Tätä polkua käy-
tettiin yleensä liikuttaessa, yhteyshautaa vain tilan-
teiden aikana.

Herpaannuimme pian jännityksestä, mutta jonkin-
lainen valppaus säilyi kuitenkin, kun se oli alkuun
herätetty. Nähtävästi Koistinen vaistoten epäili jota-
kin, koskapa hän mitään sanomatta otti pikakiväärin
penkalta ja lähti se kainalossa hiipimään taaksepäin.

Jos hän olisi jostakin asiasta ollut varma, olisi hän
maininnut siitä minullekin. Tällöin olisimme tieten-
kin ottaneet käsikranaatit esille ja poistaneet varmis-
timet. Niitä säilytettiio kastumisen estämiseksi sirpale-
suojassa, samoin kuin patruunoiden ylimääräistä va-
rastoa. Mutta Koistinenkaan ei ollut epäilyksistään
varma, hän halusi vain varmistautua kuulemastaan
kahinasta. Hän ei tieonyt sen paremmin kuin minä-
kään, että kuunvalolta suojaisaa yhteyshautaa pitkin
lähestyi meitä 6-8 venäläistä - hiljaa ja äänettö-
mästi kyyryillen. . .

Pesäkkeen, yhteyshaudan ja vartiopolun välimailla
kasvoi pajuja ja lepikkoa. Taempana oli rappiolle
päässyttä peltoa pensaikkoineen. Sitten maasto tihen-
tyi metsäksi noin sadan metrin päässä asemista.

Koistinen tuli yhteyshaudan kohdalle. Hän näki
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ennen ensimmäistä yhteyshaudan mutkaa kolme venä-
läistä kyykyssä parin metrin päässä. Mutkan takana
oli lisää vihollisia. Hänen kädessään oleva pikakivääri
puhui yhtä aikaa kuin naapurienkin konepistoolit.
Lipas loppui, ja uusia venäläisiä purkautui mutkan
takaa. Heillä ei ollut enää syytä hiiviskelyyn. Koisti-
nen juoksi tyhjän pikakivåärin kanssa takamaastoon.
Mutta venäläiset tiesivät toisen miehen olevan vielä
pesäkkeessä. Hänet olisi saatava vangiksi, kun heidät
oli sitä varten partiomatkalle lähetetty.

Olin melko avuton pelkän pystykorvani kanssa
pesäkkeessä. Ja käsikranaatit olivat sirpalesuojassa.
jota kohti oli suunnattu venäläinen konepistooli venä-
läisen kädessä. Samassa lensi kasapanoskin pesäkkee-
seen. Sellainen, jolla ei ole tarkoitus t^ppaa, v^an
tainnuttaa.

Salamannopeasti kiepautin itseni penkalle. Ehkä
samalla hetkellä venäläiset odottivat räjähdystä, jonka
jälkeen he syöksyisivät kimppuuni ja sitä tietä veisi-
vät muille maille, koska minua ei ammuttu. Viivana
tein heti Koistiselle seuraa takamaastoon ja kuulin,
kun pesäkkeessä tussahti. Pakoni huomattiin heti.
koskapa perääni ammuttiin konepistoolisarjoja, mutta
heittaydyin suojaavaan pajukkoon, eivätkä luodit osu-
neet. En uskaltanut kivääripahasellani paljastaa olin-
paikkaani, ennenkuin näin venäläisten nousevan yh-
teyshaudasta ja lähtevän juoksemaan kohti piikkilan-
kaesteisiin tekemäänsä aukkoa. Silloin sai kiväärini
rätkyttää kuin vihainen rakkikoira. Arvelin Koistisen
kiroavan jossakin pusikon juurella, kun ei ollut pat-
ruunoita.

Naapuripesäkkeeltä tulitettiin myös pakenevia venä-
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Esteet kan're::J:na etumaastoon. Ta-
kana vasernraia håämöttää Saso-
na-metsikko

ll./JR 9:n poik!a puhdetöissä kor-
sunsa edustalla Ostassa

läisiä. Srn.:1.:.i-<:.isc:l alkoivat ensimmäiset kranaatit
tippua kors'::.::e=ile i.r asemiin tukemaan venäläis-
partion per!.;:;::::s:i. Tuo vaihe tuntuikin kaameim-
malte =:.:.:e .:';ke.rssa maastossa, kun joka puolella
räiskli i: ;ö1:si. Pian keskitys kuitenkin taukosi ja
ensin::::iis:i e.eveikkoja alkoi tulla asemiin meidän-
kin ;ssik<-.le asti. Kukaan ei ollut kaatunut tai haa-
voii:unui xesxityksenkdån aikana.

T:rki:r.ressa yhteyshautaa oli lähellä pesäkettä run-
saasri rerte, jonka vanat jatkuivat vihollisen perään-
rvmis::ellä. Lisäksi oli asemiin jätetty suuret määrät
suo:renkielisiä propagandalehtisiä, joiden sisällön
stra::3.1 an-ata.

\'leisenä olettamuksena pidettiin, että silloin kun
es;eirä siirrettiin etumaastoon, niin samanaikaisesti
renäläiset tekivät aukkoa jo ennestään olleisiin piikki-
Lrnkaesteisiin. Tämä tapahtui pimeyden turvin ja
pesäkkeestämme noin 70 metriä oikealle, kun taas
pojat työskentelivät saman verran vasemmalla. Venä-
iäiset olivat valinneet tuloreitin asemiimme suunnil-
leen vartiopaikkojen puolivälistä. Meidän pesäkkeem-
me oli yksinäisempi ja enemmän eillad.n. Ehkä he
myös olivat laskeneet, että parivartiosta on paras mah-
dollisuus saada toinen eldvdnd', ja lisäksi sellarsessa
vartiossa ollaan ehkä vähemmän valppaita. Valitet-
tavasti meillä ei ollut konepistoolia, sillä pelkkä ki-
vääri on liian köpelö silloin, kun vaadittaisiin nopeaa
toimintaa. Kiväärin lataaminen ja kertalaukaus vie
liiaksi aikaa, kun pitäisi silmänräpäyksessä toimia.
Mutta joka tapauksessa vedimme nytkin pitemmän
korren - vihollinen vesiperän.



ERIK VÄNTTINEN

IMBJAtAlI

ON väärin työnantajaani kohtaan, että ajattelen työ-
aikanani muutakin kuin työhöni liittyviä asioita, mut-
ta niin kuitenkin tänään tapahtui. Istahdin vetämään
henkisavut rauhoittaakseni työssä jännittyneitä hermo-
jani. Ja miten lie, ajatukseni palasivat monta vuotta
ajassa taaksepäin siihen aikaan, jolloin lyötiin arpaa
Suomen kohtalosta.

- Tapasimme ensi kerran sinä kiireisenä aamuna,
jolloin suomalaisten oli iätettävä rakas Karjalansa jo
toistamiseen. Olimme irroittautuneet ja vetäydyimme
kohti tynkä-Suomea, kohti uutta valtakunnan rajaa.
Tie kiemurteli pitkin kaunista Laatokan rantaa. Jouk-
kueeni eteni hyvässä epäjärjestyksessä pitkin rantatie-
tä, kukin tyylillään, melkeinpä allapäin. Tien varressa
kohtasimme vanhan miehen ja vaimon. He olivat jo
toistamiseen kotinsa jättäyä vanha karjalalainen paris-
kunta. Muutaman nyyttinsä kanssa he odottivat ehkä
eteen sattuvaa sotilasautoa, jossa pääsisivät matkalle.

Vanha mies kävi juttusille kanssamme, ja me puo-
Iestamme istuimme tien varteen tauolle. Vanha pari
ei salannut melkeinpä murskaavaa suruaan joutues-
saan jättämään kotinsa jo toisen kerran lyhyen ajan
kuluessa. He olivat palanneet kesällä lg4L ensimmäis-urffi0

Karjalalnen vanhusparlskunta
lähdösså Laatokan rannalta
evakkoon
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ten suomalaisten mukana luvan saatuaan takaisin kori-
mökilleen Laatokan rannalle, ja nft he olivat jänä-
neet mökkinsä lähtien viimeisten mukaan.

Vanha mies kertoi, että hänellä olisi verkkojakin
mökillä, joka on muutaman sadan metrin päässä ties-
tä, mutta hän ei voinut ottaa niitä mukaansa, koska
ei enempää jaksanut kantaa.

- Otetaan verkot mukaan, sanoin minä. Onhan
meitä miehiä kantamaan.

Ja niin poikkesi koko joukkue mökille ja pakkasi
ukon verkkoja reppuihin, kaivoimmepa vielä muuta-
man kenttäpakillisen uusia perunoitakin evääksemme.

Vanha pari ei eronnut meistä pitkään aikaan. Kul-
jimme monta päivää, ja he seurasivat meitä, vuoroin
kävellen, vuoroin jossakin autossa tai kärryssä kyytiä
saaden, mutta aina tapasimme uudestaan. Osa van-
huksen verkoista kyllä ymmärrettävistä syistä joutui
tien varteen, mutta muutamia kuitenkin säästyi. Luo-
vutimme ne Sortavalassa ukkelille, kun hän siellä sai

evakkokyydin edelleen.

Åjat rauhoittuivat, vaikka puute ja epävarmuus vie-
le olivatkin jokapäiväisinä painajaisina. Monivuoti-
nen sota oli iättänFt kammottavat jälkensä. Niitä kor-
jattiin ja. kansaa sijoiteltiin uusille asuinpaikoille. Elä-
mä jatkui raskaana.
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Ti:i i:k-: kohtesin tulevan puolisoni. Nyt elämä
r':.:.:r :.:iiis:: :renetettyjä vuosia, Sota-ajat olivat olleet
raakar ia :Ir-nnään elämälle vierasta kylmyyttä, mutta
nt, .l.isisrr olot tuntua täyteläisiltä, vaikka siitä vielä
puurruik:n paljon. Kun kaksi kovan koulun käynyttä
ihmis:l oli 1öytänyt toisensa, he tarrautuivat toisiinsa
lujin ottein toisiansa kaikin tavoin tukien ja osasivat
kulkea tietään niin, että siteet alati lujittuivat.

Luoruin myös sotilaan ammatista ja aloitin elämäni
siviilitietä. Ostin tontin it aloin rakentaa ensimmäistä
koriani, sillä sotilaallahan ei ole oikeastaan pysyvää
kotia, asunto vain. Kun sain taloni harjakorkeuteen,
olin iloinen, sillä toiveeni oli täyttymässä. Kulkuri oli
saanut kodin. ..

Silloin juuri linja-auto pysähtyi rakennukseni koh'
dalle. Siitä jäi pois vanha, kumara mies. Hän lähestyi
rakennusta, pysahtyi ja huusi vanhan miehen nöyräl'
lä, mutta humoristisella äänenpainolla:

- Päivää ! - A, tiiättes' työ, onko tääll' päi muita
karjililsii ko mie tässä.

Vanhan miehen leikillinen, karialaisittain tehty hu-
moristinen kysymys palautti sillä silmänräpäyksellä
minut Laatokan rannälle pakkaamaan verkkoja rep'
puun. Hän se on - on varmasti ! Ääneni melkein
petti, kun sanoin:' 

- Odottakaahan, kun tulen täältä alas. . . Tästä



puultuu enää vain muutama naula ja sitten on katto
kiinni.. . Tulen aivan heti.

Ellemme olisi olleet suomalaisia, olisimme syleil-
leet. Mutta suomalainen peittää tunteensa ja lukee
ystävyyden ystävyydestä muuta kautta.

- Å, mie oon kulkent' ko toise luoka mustalainen
paikast' toisee, en mie oo mihinkää kotiutunt', niin
hän sanoi.

Mutta lähellä taloani oli vanha, asumaton mökki,
ja niin kävi, että ukko osti sen ja toi elämänkumppa-
ninsa siihen. Yhdessä he kunnostivat mökkiä, ja minä
kiireitteni keskellä kävin heitä auttamassa vointini
mukaan. Löysimme toisemme ja meistä tuli hyvät ys-
tävät.

Evakkovanhus paikkaili verkkojaan ja kalasti.
Kuinka monet keitot hän minulle kantoikaan, kun en
kiireitteni keskellä itse joutanut pryntiin. Maksua
hän ei koskaan ottanut, vaan suoritimme tällaiset
asiat muuta tietä. Tarvitsimme toisiamme.

Perheeni kasvoi, syntyi poika, toinen ja kolmaskin.
Kaikkia näitä vanha tr{arja-evakko kiikutteli ja hoi-
vaili. Hän uhrasi vanhuksen rakkautensa lapsiini.

Oli sitten kelirikkoaika. Vaimoni olisi pitänyt jäl-
leen viedä laitokselle, mutta autot juuttuivat liejuun.
Synnytys tapahtui kotona, kätilönä vanha Marja-
evakko.

- Å täähä onkii tyttö - No, hää on sit' vissii
Marja, ko mie hänet maailnaakii autoin. - Ja niin
tuli meille Marja.

On asioita, joita me tavalliset ihmiset emme aina
ymmärrä. Lapselle oli saatava nimi papin sanelemana,
vaikka hänet jo Marjaksi oli nimitettykin. Sylikum-
miksi tietysti tulisi vanha Marja-evakko, mutta se ei
kuulemma papin mielestä kirkkolain mukaan käynyt
päinsä, koska evakkovanhukset olivat kreikkalaiskato-
lilaisia ja me luterilaisia. Tarvittiin viisaita neuvoja.
Lopuksi asia järjestyi, mutta muuta tietä - ei kirkol-
lista. Ihmettelimme, mutta emme vaimoni kanssa an-
taneet periksi, sillä tunsimmehan Marjan, parhaan ys-
tävämme, ja pidimme asiaa suorastaan kunniakysymyk-
senä ja ajoimme tahtomme läpi vanhoillisia sääntöjä
vastaan. Tällaista oli naapuruutemme.

Olimme kalassa vanhuksen kanssa. Keskustelimme
usein uskonasioista. Vanha evakko puhui elämänkou-
lun käyneen, kokeneen vanhan miehen viisaudella,
minä kuuntelin.

- A kaso sie Erik, kui Jumala on sinnuu siunant,
siul on talo ja siul on kultane vaimo, - a oot' sie
kiittänt Jumalaa siit' kaikest'?

Niin - niin on siunannut. Miten lie tulevaisuu-
dessa. Rakensin taloani sunnuntainakin. Kadonneeko
siunaus. Olin liian malttamaton - en viettänyt lepo-
päivää, kuten sanassa sanotaan. Niin tekivät monet
sotien jälkeen, koska talon oli noustava melkeinpä
kokonaan ylityönä. Köyhyys käski, järki ei kieltänyt,
omatunto oli kovettunut jumalattomana sota-aikana.

- A luulet' sie Erik, et' Jumala on niin huono
mies, et' hää ei köyhää ymmärrä? - Näin vastasi
vanhus järkeilyyni ja lisäsi:

- Å jos siu Jumalais' on nii huono mies, et' hää
ei sinnuu ymmärrä, nii sie käännykii miu Jumalai
puolee, hää on enemp' mukava mies. Ain' ko mie
häne apuaa oon pyytänt', nii ain' hää on minnuu aut-
taot'.

En tietenkään muuttanut uskontoa, ja leikkiähän

puhe oli hänenkin puoleltaan, mutta näin keskuste-
limme ja viihdyimme toistemme parissa.

Vanha pari kaipasi äärettömästi takaisin Karjalaan,
mökkiinsä Laatokan rannalle. Heidän puheensa sivusi
usein tavalla tai toisella kotiaan Karjalassa. Ja kuin-
kas muuten olisi voinut ollakaan, sillä siellähän he
olivat elämänsä miehuusajan viettäneet, siellä raken-
taneet ja rakastaneet, kyntäneet ja kylväneet, siellä
olivat heidän juurensa ja siellä viipyivät heidän aja-
tuksensa. He kaipasivat sinne takaisin ainaisella jäy-
tävällä kaipauksella.

Ei missään ollut niin hyviä kalavesiä kuin Karja-
lassa. eikä mistään saanut niin hyviä kaloja kuin Laa-
tokasta, eikä missään rantamainingit kohtaa rantahiek-
kaa niin kauniin loivina ainaisesti vyöryvinä, tasaisina
aaltoina, kuin heidän kotimökkinsä rannassa Karja-
lassa.

- A usot' sie Erik, et Jumala on viel' johattava
karjalaiset takasin kottiisa Karjalaan, - nii hää on
johattant' Israelinkii kansa, kons' hää on luvant' sen
tehä, viel' hää meil' Karjalankii antaa.

Niin puheli vanhus, mutta hän ei toivonut Karja-
laa takaisin muuta tietä kuin Jumalan kädestä.

- Ja kons' mie Karjalaa pääse, ni silloin mie alan-
kii uottamaa sinnuu, et' sie tuut miu kanssai kallaa
sinne. Lämmitettää sauna ja lasketaa verkot, kylhä
myö kallaa saahaa ja sit' mie pijänkii sinnuu vieraa-
nai, kons' siekii otit miut vastaa, ko mie tänne vie-
raihe joukkoo tulin, mut samanlaisii kulkuriloiha myö
molemmat ollaakii, siks' kai myö on nii hyvi sovit-
tukkii yhtee.

Niin hän raken'teli unelmissaan Karialaan paluu-
taan, ja kuinka hänen kasvonsa loistivatkaan, kun
hän edes sielunsa siivin pystyi lentämään Laatokan
rannalle, laskemaan verkkojaan ja lämmittämään ran-
tasaunaansa.

On väärin työnantaiaani kohtaan että istuin aina-
kin puolituntia ja elin kaiken tämän menneen läpi
aiatuksiini vaipuneena, kunnes heräsin mietteistäni.
Tartuin taas työhöni, kunnes päivä päättyi ja palasin
illalla kotiin.

- Mustareunainen kirie tietää kuolinsanomaa. Sel-
lainen odotti tänään minua kotona, palattuani työstä.
Vaimoni ei ollut uskal'tanut sitä avata, kun pelkäsi

iärkyttyvänsä, jos lie läheinen omainen.' Minun ei tarvinnut avata kirjettä tietääkseni, kuka
oli muuttanut aiasta pois. Seisoin kauan paikallani
mustareuoainen kirie kädessäni. Korvissani alkoi kuu-
lua laineiden liplattelua, ja ilta-aurinko teki rnoni-
värisenä laskuaan. Laatokan mainingit soittivat ikuista
lauluaan Karjalan kauneudesta. Ja vatha ukko puik-
karoi verkkojaan hymyssä suin. Hän oli palannut ko-
tiin. Hänellä ei näyttänyt vielä olevan kiirettä, hän
odotti toveriaan soutajaksi, vaikka tämä jostain syystä
vielä viipyi.

- A sit' mie alankii uottamaa sinnuu kanssai kallaa,

- mie piänkii sinnuu vierainai, kons' siekii otit miut
vastaai ko mie vieraihe ioukkoo tulin. Mut' myöhä
ollaakii samanlaisii kulkuriloi.. .

Niin olemme elämän matkamiehiä. Häneltä
matkan ensimmäinen taival on kuljettu, ja hän odot-
taa minua ikuisen Laatokan rannalla kanssaan kalaan,
soutaaksemme kohti kauneinta auringon laskua.

Eikä hänen tarvinne kauan odottaa. Ajattomuudessa
ei lasketa päiviä eikä hetkiä.

ii
I

t

I
[,

185



KIRJASSA,,Koivisto ja Viipurinlahti" mainitsee
eversti Reponen kuvatessaan Inon taistelua L5.6.44:
'Maantien laidassa suorasuuntausasemissa ollut tykki
ampui sirpalekranaatteja viirneiseen saakka.'

Niinpä vainkin. . . Kun sattumalta jouduin toimi-
maan mainitulla tykillä, toi tuo kertomus mieleeni ta-
pahtumasta yhte ja toista mukana olleille ja ehkä
muillekin mielenkiintoista.

Kev.Ptri 211 oli osana Osasto Fridellin puolustaman
Inon vanhan linnoitusalueeo puolustusjoukoista. Pat-
teri oli ollut kiinteäksi asennettuna vanhan aallonmur-
tajan luokse rantaan, multa paineen Vammelsuuta vas-
taan lisääntyessä se oli jälleen muutettu liikkuvaksi ja
siirretty Inon aseman pohjoispuolella olevalle harjulle
maarintaman tueksi.

Venäläisten suurhyökkäyksen alettua 9.6. oli liike
idästä länteen ollut pitkin aikaa verraten vilkasta, mut-
ta L).6. vasten yöllä tuntui kuin jokin sulku olisi auen-
nut virran tieltä. Nyt Iappoi ohitsemme tien täydeltä
kaikenlaista kulkijaa, jalkamiehestä )" tykkiä vetävään
autoon saakka. Kaikilla tuntui olevan vain yksi pää-
mdd;rä: länteen ! Useimmilla vetääntyjillä oli 

'sellainen

luulo, että vihollinen oli noussut maihin rannikolla ja
että tie Viipuriin oli poikki. Saimme useimmilta ke-
hoituksia pakata kamppeemme ja lähteä mukaan, jos
mieli säästyä tallaantumasta vihollisen jalkoihin. Re-
peämä oli siis enemmän kuin todennäköinen. Emme
vain saaneet selvyyttä, missä ja miten pahana se oli
tapahtunut.
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Kello oli ehkä 9 maissa aamulla, kun Vammelsuusta
saapui auto, pysähtyi leikkaukseen harjun alapuolelle,
ja siitä jäi pois tuttu mies. Luutnantti Erkki Lyly, en-
tinen patteriupseerimme oli ollut Vammelsuussa tu-
lenjohtajana ja tuli nyt luoksemme. Nopeasta selvityk-
sestä saimme tietää, mitä nyt sopi odottaa.
Vammelsuusta oli luovuttu, omat vetäytyivät rannan
ja maantien välisen metsän kautta ;'a ensimmäisiä vi-
hollisia oli odotettavissa milloin vain.

Patterin päällikkö, kapteeni Kinnunen oli kutsuttu
osaston komentopaikalle, ja Lyly rupesi touhuamaan
viholliselle vastaanottoa. Miehissä siirrettiin I:n tykki
alas harjulta maantien laitaan. Åsemaa valitessa oli
meillä Lylyn kanssa pieni, mutta merkittävä sanahark-
ka. Lyly halusi tykin leikkauksen itäpäähän leveämmän
sektorin Yuoksi, mutta minä totesin, eftei tykkiä eikä
miehiä tarFeeo tullen saa millään keinolla suojaan
vastamäessä. Sitäpaitsi oli harjulla kolme tykkiä, jot-
ka hallitsivat vasemmalla olevan maaston. Sain tahto-
ni läpi arvaamatfi., etiä samalla varmistin omankin
vetääntymiseni.

Nopeasti oli tilapäinen tykii-r kannuskuoppa maan-
tiessä ja ammuslaatikoita ojassa tykin vieressä. Kapu-
sin muiden mukana takaisin harjulle ja totesin, että
etumaasto alkoi elää. Pitkin pellonojia valui viholli-
sia kohti asemiamme, ja jalkaräkituli jatkui täydessä
rätinässä.

Panssareita ei ainakaan toistaiseksi näkynyt eikä kuu-
lunut. Venäläiset IL-taistelukoneet sensijaan pörräsivät

lnon linnakkeen rau-
nioita

SA*t.

päällämme, mutta olimme jo tottuneet aikaisemmin
siihen, että niissä oli ääni pahinta. Havaitsimme samal-
la, että Kronstadtin ja Yhinmäen tuli, joka oli yhtämit-
taa viikon ajan vellonnut maisemia ympärillämme, oli
siirtynyt selustaan. Oikeastaan tilanne tuntui melko
vaimealta.

- Hei Reiman, tuolla tykillähän ei ole ketään, huu-
si Lyly osoittaen tien laidassa olevaa tykkiä. Olin tu-
lenjohtoaliupseeri enkä oikeastaan ollut kiinnittänyt
koko asiaan huomiota. Tykin miehistö oli kaikessa hil-
jaisuudessa hipsinyt varvikkoon, eikä huudoista huo-
limatta ketään ilmestynyt paikalle.

- Ota muutama mies ja mene sinä, kehoitti Lyly.

- Ketä tulee mukaanT - Tulihan niitä: Siren, sorta-
valalainen alikersantti, Aaro Klemettilä, Hailuodon
poika ja vielä Heroeojan Niilo, myhäilevä loviisa-
lainen, ja muita, joiden nimiä en muista.

Laskeuduimme tykille, Matkalla tapasin vänrikki
Pahlon, joka tuntui kovin vaiteliaalta. Suuntasin tykin
muutaman sadan metrin päässä olevalle sillalle, hajoit-
taakseni sen. Joku vetääntyvien joukkojen luutnantti
varoitti kuitenkin avaamasta tulta, koska edessä var-
maan vielä oli omia. Paikalle ilmestyi myös taistelua
johtava kapteeni Fridell, jolta tiedustelin minkälaisia
maaleja saa ampua. - Kaikkia, kuului nopea vastaus,
ja hän kiiruhti pois.

Edessä, maantien molemmin puolin, oli rakennuksia,
joiden suojaan huomasin vihollisia kertyneen tuntu-
vasti. Ehkä sadan metrin päässä ilmestyi tielle myös
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vihollisupseeri, joka käveli meitä kohti. Sirenin kivääri
pamahti, mies hieman kuin ällistyi, ja heittäytyi tien
viereen, juuri piikkilankaesteen kulmaan. Aukkoa var-
ten rakennettu ,,espanjalainen" oli vetämättä tielle, ja
se sattui jotenkin samalle linjalle. Maalihan se on tuo-
kin, arvelin ja suuntasin tykin esteen kulmaan. Ilmaan
lentänyt esteportti sai miehen seurakseen.

Siitäpä se sirten alkoi. Rakennus toiseosa jälkeen
hajosi kranaattien voimasta, ja stojaa hakeneet viholli-
set saivat hakeutua muuanne.

Tien vasemmalla puolella oli pieni ränsistynp mök-
kipahanen. Sen omisti Sirkiän Mari niminen leski.
Kuusi poikaa oli muorilla rintamalla, ja muori leh-
mineen oli 'toistamiseen joutunut evakkoon. Monta
maitopulloa olin sodan aikana häneltä ostanut, kuten
koko patterin porukka. Yksi oli mummolla lehmä,
mutta riittoisaa oli maito. Joskus sentään ihmeteltiin
muorin siisteyttä, kun maidonkin pesi !

Hajosi siinä kahinassa mummonkin mökki, mutta
toivon, että ainakin osa pojista säilyi rakenta,maan
mummolle uuden.

En osaa sanoa kauanko siinä ammuimme. Rintama
tuntui siirtyvän sivu, ja ammuslaatikko toisensa jäl-
keen tyhjeni. Jossain vaiheessa oli tykki poikittain
tiellä, kun yritimme ampua sulkua oman linjamme
eteen. Vänrikki Pahlo juoksi ohitsemme kohti rarttaa.
Siellä oli kiinteä tykki, jonka räjäyttämistä hän ilmei-
sesti lähti varmistamaan. Oli annettu vetääntymiskäs-
ky, mutta se ei meitä tavoittanut. Olimme kai liian
avonaisella paikalla, niin ettei kukaan ehkä tullut sin-
ne saakka tai sitten meidät unohdettiin.

Komentopaikalla oltiin sillä aikaa valmistauduttu
myös vetääntymään. Luutnaotti Lyly siellä mainitsi
korpraali Einar Juslinille: "Kylläpä korohoro amPuu
taajaan". Korohoro kuitenkin samassa työntyi tielle
valmiiksi autoon lastattuna.

- Mitä tuo sitten on? Lyly kummasteli yhä. - Rei-
man sinne jäi poikien kanssa ja ne siellä pitävät puo-
liaan. - Lyly ei tarvinnut muuta

lnon taistelu 15.6.44

Sodan aikana saatiin usein lukea urheilupalstoilta,
miten "villi" Lyly kilpaili seurattomana menestykselli-
sesti. Muistan ainakin kerran toisen tilan mestaruus-
kilpailujen 100:lla metrillä.

Luulen, että Lyly juoksi tällä kertaa elämänsä juok-
sun. Seikka, että hän itse oli mdärd.nnyt meidät tykille,
antoi lentoa askeliin.

Autuaan tietämättöminä tilanteesta jatkoimme am-
pumista, kunnes Lylyn karjaisu sai meidät havaitse-
maan tilanteemme.

- Ja äkkiä nyt matkaan. Muut ovat jo aikoja sitten
vetääntyneet. Ollaan pussissa.

- Räjäytänkö tykin? kysyin.

- Ei ole endd. aikaa, matkaan vain !

Irroitin kuitenkin nopeasti lukon ja paiskasin var-
vikkoon. Yritin vielä tien yli tykin vetokärryille, jossa
oli reppuni, mutta räjähtävät luodit tiella ja tykin kil-
vessä saivat minut toisiin ajatuksiin. Kersantti Joonas
Hujanen oli jaosjohtajana jääoyt tykin lähelle pitäen
kivääritulella lähimpiä törmääjiä kurissa. Sain hänestä
n) r seuraa syöksyessäni toisten perään.

Yilkaisin vielä taakseni ja totesin, että kaikki eivät
rielä olleet lähteneet. Näin Sirenin kuukkivan tykillä
kir-ääriä pyöritellen.

- \f itä h-tiä sinä7 ala tulla!

- En Iördä kivääriäni ! Olin lähtiessäni temmannut
Iähimmän. j: se sattui olemaan Sirenin.

- Tääl' on prssys', joko tuut' tai . . .?
Pikeliir'ärin suihku leikkauksen päältä särähti ty-

kin alus:.ran. Siren vilkaisi sinne, tähtäsi, ja laukaisi.
I{ies r-ieri ales peokkar. Nyt kelpasi oja Saulillekin.

Ifaan:ie ja r.ruratie kulkivat sillä paikalla rinta rin-
nan. P.rrinsadan metrin päässä oli alikäytävä ia siihen
prrimme. Ilma tuntui kui:snkin olevan alikäytävällä
niin selieaa. e:ri siiri oli lurhr rrirtää läpi. Ei muuta
kuin Iäpi puseikon nt.r;enkereelle ja siitä yli.

Hiemen sliilhi.in::re. kun radalla. melkein koh-
dallamme se:soi puoliksmmentä vihollista. En muista
kellä oli kp.. mu:te se parkaisi kuitenkin sopivasti, ja
kiväärirulelh siesräeo sröksyimme radalle ja sen yli
kohti Inon ranhaa lioooitustietä. Sivuutimme komen-
topaikan. foka oli jo tulessa.

Jalkasäen ruli pian hiljeni, ja matka jatkui vastuk-
sitta. Hujeneo päivitteli, että panikin paraatihousut
jalkaansa. ja an-eli, atä punaiset nauhat vetävät vihol-
lisen tulen puoleensa. Lohduttelin, että paremminhan
me muut säilymme. Kymmenisen kilometriä kuitenkin
saimme taivaltaa, ennenkuin tavoitimme oman yksik-
kömme

Vänrikki Pahlo oli juossut suoraan vihollisketjuun ja
kaatunut. Vaikka muita tappioita ei silloin tulltrtkaan,
monasti on tullut mieleeni, että kuinkahan olisi käy-
nyt, ellei Lyly olisi lähtenyt meitä hätistelemään?

Lylv kaatui seuraavana iltana Muurilassa, Siren 1.7.

Teikarissa, Klemettilä sai siipeensä Tiurissa 18-19.6.
ja Hujanenkin haavoibtui 5.7. Viipurin lahdella Me'
lansaarella.

i)trr»t\' ,, L. I
L LrP26ALZl'1-'.

HUONOT rÄnnlr
SALOKYLÄN äiiä kuunteli selostusta sotaherran
kinlavetilla tapahtuvasta viime matkasta ja tuumi:

- Eik' niillä sit' paremPia kärriä ollut?
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HEINÄKUUN 5. päivänä 1941 olimme ehtoopuolella
ylirtäneet valtakunnan rajan, marssineet ensimmäisen
taisteiupaikan läpi ja asettuneet pitkähkön rnatkan jäl-
keen lepoon tasaiselle kankaalle.

Åamuyöstä 7.7. oli jv-komppaniamme (9./JR 52)
päällikkö, kapteeni J. V. Salmi kutsuttu pataljoonam-
me (IIIIJR )2) komentajan, kapteeni U. Läikön käs-
kynotolle. Lähetin välityksellä saimme määräyksen
valmistautua liikkeellelähtöön. OIin I joukkueen ;oh-
taja ja näin ollen jouduin vastaamaan valmisteluista.
Varsinkin ensikertalaiset tuntuivat kaipaavan hieman
rauhoittelua vanhalta Talvisodan aikaiselta veteraa.
nilta.

Åamulla aikaisin me sitten lähdimme. Paiouimme
mies miehen, joukkue ioukkueen ja komppania komp-
panian jälkeen soiseen maastoon pahimmat hetteet
kiertäen. Kuljimme hetken perästä jo poljettua suunta-
uraa pitkin. Äkkiä alkoi vastaamme valua kovin vä-
syneitä poikia - 

ja pian myös paareilla kannettavia
haavoittuneita miehiä. Saimme kuulla, että edellisenä
iltana oli 2./JR 3L (kapteeni Kakon komppania) io
vallannut Nimettömän lammen - Maasjärven välisellä
kannaksella olevan korkean maastokohouman, mutta
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Maaston p. 255,8 valtaus Kolvasjärven
taistelussa 7.7.41

:

Kapteeni U. Läikkö ajelemassa puri-
laalla tiettömässå erämaassa

Venälåinen kk.pesåke Kolvasjär.
vellå

tuskin tuo komppaeia oli päässrt tähän maastokoh-
taan, kun riholLnen oli suoritranut siihen kovan ty-
kistö- ja krh-kesk:..=isen rukemana ankaran vastais-
kun. \feikiläis:eo oli luor-urtava maastosta ylivoiman
edessä rask:in iap;ioio. ).'ämä näyt ja uutiset painoi-
var n§! r'elhoiste miehistä kootussa yksikössämme
mielec hrlin roaralalle.

Ennen puolr: päivää saavuimme alueelle, jossa mei-
dän oii mäirä rrhmittyä hyökkäystä varten. Kävin
kompp:nianme päällikön kanssa edessä tutustumassa
maasroon. \(eidän oli suoalueeltamme noustava loivaa
metsää kasvar-aa rionettä ylös harjanteelle, josta äkki-
jyrkän notkelman takaa havaitsimme kiikareillamme
vihollisen tulikorsujen mustanpuhuvat, uhkaavat aukot.
Tälle harianteelle asetettiin konekiväärit ja pst.kiväärit
( j.KKK /iR 52) tukemaan hyökkäyksemrne alkuvai-
hetta.

Hieman yli kello 12 se sitten alkoi. Juhlallisesti von-
kuivat oman tykistömme ammukset päittemme yli.
Talrisotaan verrattuna tämä tuntui kerrassaan ihmeel-
liseltä. Ensikertalaiset painoivat päänsä matalaksi, mut'
ta huomattuaan asian todellisen laidan, he hymyillen
nostivat päänsä pystyyn nyt suuresti muuttuneissa
oloissa.

Heti tykistö- ja krh-keskrtyksen jälkeen lähtivät 7.

ja 8. komppania liikkeelle kiertäen oikealta Nimettö-
män lammen ja vasemmalta Maasjärven rannat siten,

että kummaltakin puolen hyökkäsi näistä komppaniois-
ta kaksi joukkuetta. N{eidän komppaniamme (9' K)
liirtyi mukaan toisesta linjasta vyörytysvaiheessa. Me-
nimme kahdesta kohdasta esteisiin tehtyien aukkojen
läpi. Pian sen jälkeen jouduin joukkueeni- kanssa vi-
hollisen kahden konekiväärin kohdalle kuolleeseen
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Miinoitettu murros Kolvasjärvellä

kulmaan. Toinen läheteistäni joutui pois pelistä haa-
voituttuaan toiseen nilkkaan rinnettä ylös juostessam-
me. Ollessamme noiden vanjojen konekiväärien alla-
rätinä ja räiske oli valtava - huutoa ei kuulunut.
Maassa maaten tunsimme asemien vyörytyksen vih-
doinkin alkaneen käsikranaattien räjähtelyistä päätel-
len. Yhdyimme viittauksestani leikkiin ja heitimme
käsikranaattimme kk.pesäkkeisiin. Ensin vaikeni niistä
toinen, ja heti syöksyivät pojat sen kimppuun. Pian
vaikeni myöskin toinen, jolloin hurja riernu täytti mie-
leni. Pojat olivat onnistuneet. Hyppäsin miesteoi kans-
sa taisteluhautaan. Kuin sumussa näin vihollisen mo-
lempien konekiväärien miehistöjen luhistuneen aseit-
tensa ääreen.

Kiireesti järjestin etenemisemme jatkumaan, sillä tie-
sin, että pian oli tuleva vihollisen vastahyökkäys, ja
siihen mennessä meidän oli saatava edulliset asemat
puolustaaksemme menestyksellisesti saavuttamaamme
voittoa. Työnnyimme edessä olevan hakkuulinjan toi-
selle puolen viettävälle rinteelle. Asetuimme Nimettö-
män lammeo - Maasjärven kannaksen puoliväliin puo-
lustukseen. Oikealla puolellani oli komppaniamme II
joukkue ja vasemmalla IV joukkue. Yhteys sivustoille
oli järjestyksessä, 

- Komppaniamme III joukkue oli
määrätty erillistehtävään. Maastokohdan p. 255,8 oi-
kealta puolen oli löydetty vihollisen miehittämä kivi-
korsu - sama, josta vihollinen edellisenä iltana suo-
ritti 2/lR l1:n selkäpuolelle hyökkäyksensä meille
raskain seurauksin. Vänrikki Arvi Paananen oli jouk-
kueineen sitä nyt vartioimassa ja tuhoamassa.

Tuskin olimme asettuneet puolustukseen, kun vi-
hollinen aloitti jälleen kovan vastaiskun. Sitä edelsi
erittäin voimakas tykistö- ja krh.-keskitys. Åinakin

kymmenen minuutin ajan olivat korvamme tukkeutu-
neioa räjähdysten voimasta ja jokainen meistä oli pai-
nautuneena maata vasten niin tiiviisti kuin suinkin voi.
Tuntui siltä, kuin ilmanpaine nostaisi miehen maasta
ylös. Heti tämän jälkeen alkoi vihollisen hyökkäys.
Yliammutut, räjähtävät luodit paukkuivat takanamme
puihin osuessaan. Tämä aiheutti sen, että useat miehis-
tämme luulivat meidän olevan motissa. Kävin harjan-
teella ja palattuani rauhoitin miehiä ilmoittamalla ta-
vanneeni vain lääkintä- ja huoltoväkeä. Sain kuitenkin
pian käskyn saapua heti pataljoonan komentajan pu-
heille, sillä komppaniamme päällikkö, kapteeni J. V.
Salmi oli kaatunut vihollisen tykistötulessa. Pataljoo'
nassamme oli muitakin upseeritappioita. Komppanian
päällikön lähetit olivat lähettialiupseeria lukuunotta'
matta poissa pelistä joko kaatuneina tai haavoittuneina.

Ilmoittauduin kapteeni U. Läikölle, jolloin sain hä'
neltä seuraavan käskyn: "Otatte vastaan 9. komppa-
nian päällikkyyden ja pidätte jo saavuttamamme ase-

mat keinolla millä hyvänsä!"
Kiiruhdin miesteni luo ia ilmoitin joukkueenjohta-

jille olevani uusi komppaniamme päällikkö. Valitsin
uudet lähetit ja yhdeksi sellaiseksi pojat kehoittivat
ottamaan sotamies Kalle Nousiaisen eli Leppäs-Kallen,
ison miehen körilään, jota jossakin kylätappelussa oli
joskus aikaisemmin siviilissä ammuttu kylkeen. Tätä
valintaani ei minun tarvinnut katua koskaan.

III joukkueen lähetti, sotamies Otto Sikanen kävi
pyytämässä lisää kasapanoksia, entistä suurempia, sillä
1 kgrn panos oli vain vähän heilauttanut tuhottavan
kivilorsun kattoa. Ilmoitin asiasta pataljoonan ko-
mentajalle.

Sen jälkeen vihollinen aloitti jälleen vastaiskun an-
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karalla tykistö- ja krh.-keskityksellä sekä hyökkäyksel-
lä asemiamme vastaan. 

- Havaitsimme metsälinjalla
kaksoisjohdon menevän siihen kivikorsuun, jota vän-
rikki Årvi Paananen joukkueineen vartioi. Sieltä il-
meisesti oli johdettu tulta. Hakkasimme kirveellä tuon
turmiota tuottavan johtimen poikki ja seuraava keski-
tys ei vaikuttanut niin voirnakkaalta, kuin edelliset.
Vastaiskun kestimme nyt hymyillen. Olimme voitta-
neet vaikean, sydäntäkangertavan pelon, joka vaivasi
meitä aina siitä lähtien, kun olimme kuulleet, kuinka
edellisen illan hyökkäyksen oli käynyt. Vihollinen ei
enää päässytkään hyökkäämään selkäpuoleltamme, ja
olihan meitä taistelussa sentään koko-pataljoona sekä
mukana erinomaisia upseereita, kuteo fuutnantti Iikka
Kaakinen, joka esimerkillään sai miehet pysymään pai-
koillaan vaikeassakin tykistö- ja krh.-keskityksessä.

Illan kaihkeessa saimme jälleen käskyn hyökätä
eteenpäin. Miinakenttään olimme merkinneet valmiik-
si kulkureittimme. Saimme saaliiksi osan vihollisen
kuormastosta ja siitä paljon kaivattua tupakkaa, ma-
horkkaa. Viimeiset tupakkamme olivat jo aikoja sit-
ten savunneet ilmaan. - Åamuyöstä palasimme ma-
joituspaikkaamme. Suuri oli ollut tuonen saalis ja pal-
jon makasi nyt JSp:llä kavereitamme myös haavoittu-
neina. Vänrikki Arvi Paananen oli jäänyt joukkueineen
tuhoamaan kivikorsua, mutta hänkin palasi poikineen
luoksemme aamupäivällä.

Sitkeä, kovin sitkeä oli ollut Paanasen tehtävä. En-
simmäiset kasapanokset olivat nostattaneet korsussa
oli jat laulamaan "kansainvälistä". Ulos ei korsusta
päässyt ryntäämään ketään, sillä se oli varmistettu jo-
ka puolelta konepistoolimiehillämme. Pienikin ulos-
pääsy-yritys tukahdutettiin alkuunsa. Useampia kasa-
panoksia sidottiin yhteen, ja ne pudotettiin ilmanvaih-
totorvesta alas. Puolustajain laulut muuttuivat "Jeesus
Marian" huudoiksi. Yhä enemmän ja enemmän oli
joukkue työntänyt trotyyliä suurentuneesta aukosta
sisään, kunnes vihdoin aamupuolella yötä oli tO-kiloi-
sen kasapanoksen avulla syntynyt täysi hiljaisuus. Kor-
sussa oli ollut aivan valtava siivo, sillä sinne oli jää-
nyt arviolta 50 kaatunutta.

Tie Repolaan oli aukaistu, ja pienoisen levon jälkeen
marssimme jatkui jälleen kohti uusia taisteluja ja koh-
taloita.

Pataljoonamme oli koottu melkein yksinomaan Pie-
laveden miehistä.
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