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ette ole riippuvoinen ponkkiojosto.

Köyttötilin tolletusshekeillö voitte mok-
soo mm. koupoisso io huoltoosemillo.
Köyttötilin ovullo voitte viettöä huoletro-
mon kesön eikä Teitä hoittoo se, että ponkit
ovot kesökuukousino kiinni lquontoisin.
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JAAMEREII RAIITAKAIIII|IIIA
LAURI LEIKKONEN

Jäåmeren rannikolla Kalastajasaaren-
non vastaisella rintamalla oli huolto
hoidettava usein miesten kantamana
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VENÄLÄISET ovat tietämättään kohteliaita. kun an-
tavat minulle elokuun 10:nä 1941 nimipäir.ärauhan.
Kotopaketti on ehtinl't parahiksi. Vasemmalla kohoa-
valla Mustatunturilla isännyyttä pitävä 6.,/JR t4:a
päällikkö, luutnantti Sauli on ensimmäinen vieraani.
Tullessamme muutama viikko takaperin valrauttamaan
täällä sotaansa käyvät saksalaiset, oii komentopaikka-
nr vaiheilla Välikallion maastossa paljonkin merkkejä

Kilpailussa parhaimpien
ioukossa palkittu kirjoitus.
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takana olevista pahoista päivistä. Sirpaleitten silpo-
mia varusteita siellä tnälln ja syrjemmässä muutama
vielä tuorc, kypärän peittämä hauiakumpu. Nyt näyt-
tää vihollisen painostus siirtyneen meistä oikealla ole.
valle 5./JR 14:n miehittämälle Harakanpesän harjan-
teelle. Heti har.ianteen takana on pieni lampi, ja sillä
kohden näyttää sisäänmurto houkuttelevimmalta. Puo-
lustukseen ei ole järjestettävissä syvyyttä. Nimensä har-
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Luutnadtil Sauli sBuraamassa
Tarkka-ampujakukkulan venå-
läisten asemien kuritusta
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,anne on saanut risuista, joilla venäläiset ovat naamioi-
neet harjanteen luoteiskulmaan rakentamansa pesäk-
keen.

Minulla on nimipäivävieraalleni ohjelmaakin. Kello
13 on saksalaisten määrä ampua tuli-isku alempana
edessämme olevien kahden pienen lammen väliselle
kannakselle. Olemme hyvissä ajoin. tirkistelemässä
eteemme aukeavaa avataa maisemaa. Etuoikealla hää-
möttää Muotkavuonon perukka. Kutovajan lahti. Sen
pohjoisrannalla olevaa kylää on luutnantti Juva kurit-
tanut raskailla heittimillään saaden osumia useampiin
taloihin, mutta venäläiset liikkuvat kylässä silti melko
huolettomasti. Kun pieni hinaaja puksuttaa lahteen ja
kärryt kolisevat venäläisasemiin johtavalla tiellä, on
Harakanpesän harjan,teella pian sirpaleita ja kiviä il-
massa. Taitavat vastapuolella elää "kädestä suuhun".

Pahana merkkinä olemme oppineet myös pitämään
sitä, että kauas tähystettävissä olevassa maastossa alkaa
liikehtiä säkkiä selässään kantavia miehiä. Kantajat
tuovat käsikranaatteja eivätkä ole pahemmin hätyytet-
tävissämme, sillä he lähestyvät Harakanpesän harjan-
netta meistä oikealla olevan Tarkka-ampujakukkulan
suojassa. Joskus ovat meikäläiset aikansa kuluksi am-
muskelleet kohti kaukaisia liikkujia ja ainakin yhden
laukauksen nähtiin osuvan, kun taakkaansa kantava
mies räjähti olemaltomiin.

Odottelemme Saulin kanssa luvattua tuli-iskua,
mutta sitä ei kuulu. Menetämme mielenkiintomme
asiaan, kun Tarkka-ampujakukkulalta ammuttg luoti
vingahtaa korvissamme. Tällä kohden asemissa olevan
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I joukkueen johtajalta, vänrikki Mikkolalta voisi kyllä
p)')'tää kuittausta äskeiseen laukaukseen. Hän on jos-
t.rkin saanut käyttöönsä pi,enoisheittimen ja sen taval-
lisin maali on ollut yhä vihatummdksi tullut Tarkka-
:mpu jakukkula.

S.ren toisenkin vieraan. 'Komppaniaan on tullut täy-
dennvksenä r'iitisenkymmentä miestä, osa jo viime
i'uosis.rdan puolella syntyneitä, osa nuoria vapaael»
rorsia. useimmat koulupoikia jostakin Porin puolesta.
Io koulutusta saaneet on jaettu joukkueisiin, mutta po-
jista on komppaniaan muodostettu viides joukkue, jo-
k.r on saanut ,johtajakseen ja kouluttajak,seen tehtävään
h1'r-in pystyvän kersantti Lain,een. Tuolla parin kilo-
metrin päässä takamaastossa on aloitettu innokas tou-
hu. Laine on nyt'kertomassa kuulumisia.

- Taidan saada hyvän joukkueen, tuumii Laine
äänessä hiven oikeutettua ylpeyttä. - Alku tosin oli
r'ähemmän kunniakas. Menin täydennysmiehiä vas-
taan, ja joukkoa tuonut alikersantti Johansson oli juu-
ri saanut paririvin kuntoon ja kiirehti tekemään ilmoi-
tusta, kun lähiharjanteen takana asemissa ollut saksa-

lainen kanuunapatteri yllättäen kimautti ry'hmän kra-
naatteja ylitsemme. Alikersantti kääntyi katsomaan ta-
kaansa kuuluvaa hälinää. Osa miehistä seisoi tiukasti
asennosta ja kasvot suunnattuina sinne mihin pitikin,
mutta osa heittäytyi maahan odottaen kranaatteja nis-
kaansa.

Laine kertoo kuulumisensa ja palaa sirten mieli intoa
täynnä takaisin joukkueensa luo.

Viimeinen vieraani on luutnantti Pulkkinen Stål-
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bergin komppaniasta Harakanpesältä. Turun Lyseota
käyneinä meillä on yhreistä muistettavaa, vaikka olem-
mekin hiukan eri ikäluokkaa.

Päivä on kirkas ja lämmin, kiitos lauhan etelätuu-
Ien. Tuulen kääntyminen pohjoiseen tietäisi heti su-
mua ja viileää. Ilta merkitsee kaukaa kannetun ja jo
haaleaksi ehtineen soijakeiton saapumista. Lämpimänä
se maistuu, mutta jäähtyneenä sen harmaus luo mieli-
kuvan hypynyttä rasvaa sisältävästa astianpesuvedestä.
IItaan kuuluu myös iltarauha. Auringon painuessa
muutamaksi tuokioksi piiloon on tullut tavaksi olla
joitakin tunteja ihmisiksi puolin niinkuin toisin.

Ålkava yö tekee poikkeuksen. 'Kello 3:n paikkeilla
vihollinen alkaa syytda kranaatteja 5. komppanian loh-
kolle. Joukossa on srapnelleja ja annoksensa sylkäis-
seet srapoellin kuoret helisevät myötämäkeen Hara-
kanpesän harjanteella.

Välikallio saa jälleen olla rauhassa, mutta seuraam-
me levottomina naapurikomppanian kuulumisia. Kra-
naattituli on lohkonut kalliosta sopivaa rakennusmate-
riaalia ja siitä on pitkin etulinjaa rakennettu lukuisia
suojakoloja. Useimmat ovat kartamartomia ja niitten
tarjoama suoia varsin puutteellinen.

Vänrikki Mikkola mieliasei-
neen

5. komppanian ja sen takana asemissa olevan kra-
naatinheitinosaston puhelinyhteydet ovat heti poikki
ja yhteyttä taaksepäin hoidetaao komentopaikkani pu-
helimen kautta.

Jo on tulossa ensimmäinen pahan sanan tuoja. Ve-
näläiset ovat käsi,kranaa'ttiryöpln jälkeen päässeet kal-
liolla sijaitsevan rajapyykin vaiheilla II ja III jouk-
kueen asemiin. Tällä kohden pääsee vihollinen jyrkän
rinteen suojassa aivan käsikranaatin heittoetäisyydelle
asti. Vastapäätä olevalta Tarkka-ampujakukkulalta voi-
daan helposti valvoa, etteivät meikäläiset pääse kur-
kistelemaan, milloin sieltä tullaan.

Saan käskyn hälyttää reservinä olevan kersantti Lai-
neen joukkueen. Viime päivien vastaiskuissa useita
miehiä menettänyt pataljoonan jääkärijoukkue on
myös jo tulossa apuun luutnantti Kallion johdolla.
Taistelulähettini Konto on saanut raskaan henkilö-
kohtaisen huolen. Venäläisten yllättävän hyökkäyksen
aikana on muutama 5. komppanian mies ,kaatunut,
jonkun kohtalo jäänyt epäselväksi, mutta Konton vel-
jestä tiedetään, että hän makaa menetetyn kallion kor-
keimmalla kumpareella yhden miehen pesäkkeessä
pääs,emättä tulemaan sieltä pois. Venäläiset o'vat eden-
neet kahta puolta hiukan ohi Konton, mutta aukea
kallio on meikäläisten tulelia hallittavissa, ja niin on
mies siellä odottamassa kohtaloaan.

Laineen joukkue kiirehtii jo jonossa pitkin huolto-
pol,kuamme, joka on venäläisten tähystettävissd' Hara-
kanpesän harjanteen itäpuolella olevan notkon kautta.
Kersantti Laine on määrännyt etäisyydet riittävän pit-
kiksi. Seuraan koikeammalla olevasta'komentopaikas-
tani, kuinka aivan samalla hetkellä, jona kranaatti vi-
heltää yläpuolellani, joku kohta pitkä'ksi venähtänees-
tä jonosta jo paiskautuu maahan. Onnellisesti on ko,ko
joukkue hetken päästä poissa venäläisten tähystyssek-
torista ja tuli siirtyy toisaalle.

Äsken koettu jännitys näkyy vielä juoksusta huo-
hottavien kasvoilla. Saan käskyn irroittaa vielä yhden
joukkueen asemista ja liittää sen vastaiskuos'astoon.
Vänrikki Mi'kkolan miehet ovat tässä lähimpinä, ja
he turltevat parhaiten vastaiskumaaston. Lähdön edellä
tulee jälleen paha uutinen. VenäIäiset ovat ryhtyneet
levittämään sisäänmurtoaan kohti Välikalliota. Lähi-
naapurinamme oleva luutnantti Pulkkisen joukku'e on
sivusta iskien yrittänylt saada venäläiset vetäytymään,
mutta urhea luutnantti saa luodin reiteensä, ja kun
häntä tuodaan iaaksepäin, ovat 'kasvoilla jo nähtävissä
lähdön merkit.

Heittimemme takovalt hetken menetettyiä asemiam-

me, ja sitten lähtee vastaiskumme liikkeelle. Venäläi-
set ovat jo ehtineet pesiytyä useihin kivipoteroihin, fa
heidän tulensa aiheuttaa heti tappioirta. Alikersantti

Johansson haavoittuu kuolettavasti, ja kun- kersantti
Laine yrittää mennä aunamaan, hän kaatuu. Tuli pyyh-
käisee nurin useita varomait'tomasti ryntäileviä vaPaa'

ehtoisia. Jonkun kypärästä leikkaa luoti hihnan- po-ikki,

ia mi,ehän kaatueisa kypärä kierii pitkin ikalliota.

Vänrikki Mikkolan miehel ovat jo siksi kauan olleet
vihollisen tuntumassa, että he selviävät vastaiskusta

mllttei menetyksittä. Muutama venäläinen kaatuu aseen-

sa taakse, loikut puikkivat pakoon, mutta Tarldka-am-

pujakukkuian tulästa 'on iaikuvasti haittaa. Vastaisku
johtaa vain osamenestykseen. Muutama maastoa hal-
iitseva Pulkkisen tukikohdan pesäke iää venäläisten

haltuun.
Lähenini riemuksi pääsee kuubi pitkää tuntia venä-
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läisten lähituntumassa piilossa maannut velimies ryö-
mimään pois, kun venäläiset sillä kohden ovat joutu-
neet hiukan vetäytymään.

Vastaiskuun osallistuneet kaksi joukkuettamme ve-
detään pois Harakanpesältä. Mielet ovat maassa. Lai-
neen joukkueesta on jäljellä vain 8 tulikasteensa eheänä
läpäissyttä. Aliupseereista on hengissä vain alikersantti
Kalliomäki, hänkin haavoittuneena. To'tisin silmin kat-
selevat 8 orvoksi jäänyttä toisiaan. Lähetän mieha
lepäämään. Siinä on ainoa, mitä osaan heille sanoa.
Oma sisimpäni itkee. Kukaao ei saa nähdä naamarin
taa..

Komppaniallemme alistettu luutnantti Laineen kk.
joukkue jää vielä Harakanpesälle mutta avuksemme
lähetetyt 80 alppijääkäriä miehittävät suurimman osan
5. 'komppanian lohkosta. Heillä ovat edessään kovat
ajat. Muuan kuolettavasti haavoiltunutta komppaniaan
kantamassa ollut pysähtyy paluumatkallaan hetkeksi
komentopaikalleni ja purkaa julki ajatuksensa:
"Schlächterei! Ich bin der Folgende!" (Teurastamol
Minä olen seuraava!)

Elokuun 1.2:na koemme sen harmin, etdi eräästä
venäläisten haltuun'jääneestä pesäkkeestä pystytään
tulittamaan takdmaastoa, jossa ennen saattoi liikkua
täysin turvallisesti. Elokuun 13:na on komentajamme.
kapteeni Heino päättänyt, eltei näin saa jatkua. Venä-
läisten hallussa kalliolla oleva pieni sil,lanpääaserna
meikitsee lisäksi jatkuvaa uhkaa. Harminsa on tosin
venäläisilläkin. Aivan komentopaikkani lähellä on Vä-
likalliolla mielenkiintoinen luonnonmuodostuma, pa-
rin kolmen ,metrin syvyinen ja vajaan metrin levyinen
kallionhalkeama, jota pitkin pääsee täysin salassa pie-
nelle kalliopenkereelle vihollisen puolelle Välikalliota
Siellä on huolellisesti naamioituna ja venäläisiltä tär'.
sin salassa pysyneenä pikakivääri. Sillä pystytään tulit-
tamaan kallionseinämää, jota venäläisten on noustava
päästäkseen omalta taholtaan Harakanpesälle. Matkea
on noin 300 metriä, maali näkyvissä vain hetken, mut.
ta tämän tästä on tulen tehoa tähystävällä ilmoitata.
vana jonkun jyrkännenä kiipeävän pudotus. Myöhem-
min saatu vanki lcertoi tulemme erinomaisesta tafkkuu-
desta.

Päivästä päivään olen pelännyt piiSkatykin sivallusta
penkereelle, sillä sekin ase on vastapuolella käytössä.
mutta pikakivääri pysyy salassa tuon elokuun 13:kin.
vaikka sillä on päivän mittaan maaleja paljonkin.

Illan edellä tulee kapteeni Heino komentopaikkaa-
ni. Nukkumzrkoloni edustalla on laakea kivi ja sen
äärellä pidetään pitkään neuvoa. Luutnantti Saarinen.
Saulin joukkueenjohtajia, tuntee Harakanpesän tie-
noon erikoisen hyvin, kun on aikaisemmin joutunut
pitkään puolustamaan tuota venäläisten himoitsemaa
maastokohtaa. Seuraan vierellä hänen erinomaisen
piirtäjäkätensä jälkeä, kun hän tdkee kartan Harakan-
pesäharjan,teen maastosta. Åjatukseni hyppää hetkeksi
kauas. Juuri samoin täsmällisin vedoin syntyi Turun
Lyseossa kaikkien (openaiat poisluettuna) iloksi tä-
rnän tästä taululle piirtäjän vanhemman veljen Veli
Saarisen reheviä luomuksia tiedonjakajistamme.

Kartta on valmis ja piirtäjä saa vielä esittää suunni-
telmansa vihollisen haltuun joutuneitten pesäkkeitten
valtaamisesta. "Tuli ja liike"-periaate on jälleen ker-
ran otettava käyttöön. Tulena ovat tarkalleen mää-
rättyihin maastokohtiin heitetyt käsikranaatit. Tehta-
vään määrää kapteeni Heino kolme upseeria ja kulle-
kin johdettaviksi J miestä. Enemmistä ei väliä. Tappio-
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Taistelulähetti Saksi kolonsa
ovella

luvut saattaisivat vain nousta. Luutnantti Kallio alkaa,
luutnantit Saari,nen ja Laine jatkavat. Kaikki ovat jo
läsnä ja näyttävät ottavan tehtä\'än vastaan rauhalli-
s€sti ja päättäväisesti. Kello 24 on yrityksen määrä
.rlkaa.

Yöstä tulee pimeärnpi edellisiä .ia sumun hämär-
tämä. Hyvissä ajoin ovat iskuryhmät paikoillaan, ja
kello 0,05 ammutaan neljällä kranaatinheittimellä ruli-
isku venäläisten asemiin. Maalialue on kapea, mutta ei

ole pahitteeksi, vaikka harjanteen taustakin saa osansa.

Huoli upseeritovereistani sekä tehtävän onnistumi-
sesta painaa mieltäni. Käsikranaatit alkavat kumah-
della, ja eroitan räjähdysten valossa juoksevien ja käsi-
kranaatteja heittävien miesten silhuetteja. Melske vai-
menee hedkeksi. Näen ionkun iuoksevan kohti komen-
topaikkaani. Tulija on luutnanni Kallio.

- Ilmoita, että ensimmäioen vaihe on onnistunut!

- Kallio ymmärtää, ertä kaPteeni Heinolla ovat
komentopaikassaan sekunnit pitkiä. En ehdi puheli-
meen, kun se pärähtää:

- Tädllä Heino. Saksalaiset ovat saaneet vangin ja

kertovat, että venäläisa hyökkäävät kello 0,30. Mitä
tehdään ?

- Ensimmäinen vaihe onnistunut. Jatketaan poisl



- Selväl
Näine tietoineen Kallio kiirehtii takaisin Harad<an-

pesäharjanteelle, ja siellä kumahtelee jälleen. i(allion
;ääkärijoukkueen miehillä on pienoisheitin muassaan.
Olen erorrr.:.vinaai sen haukahtelun muitten äänien
seasrÅ. munÅ sitten hukkuu kaikki tavattomaan ryskee_
seen. \'eoäläiser ovat aloittaneet kovan tykistökest<ityk-
seo hallussamme olevaan Harakanpesäharjan,täen
osaan. Jos puolituntinen sitten liikkeelle lähteneet is-
kuryhmät olisivat vielä lähtöasemissaan, niille kävisi
huonosti, mutta nyt menee keskitys liian pitkäksi. Ve-
näiäisten tulenjohto ei ole tilanteen tasallä. Tällä ker-
raa riittää venäläisten kranaatteja Välikalliollekin, ja
kaikkien on pakko suo,iautua. Väsyneitä sirpaleita he-
lähtelee ympärillemme. Täälläkin tuntuu pa}alta, mil-
tä sitten tuolla Harakanpesän kurimuksessa. Sinne me-
nevä yhdyspolkummekin on niin kovan tulen alla, et-
ten osaa lähettää ketään kyselemään kuulumisia.

_ Taistelun äänet hiljenevät välillä. Nyt tulee joku.
Tulijalla ei tunnu olevan kiirettä. Hän on luutnantti
Saarinen, joka on saanut viunman jalkaansa kranaatin
sinkoa,masta kivestä. Saarisen kertomiset ovat hfviä.
Tavoite on saavutettu ja äskeistä keskitystä seurannut
venäläisten hyökkäys torjuttiin. Omat tappiot ovat
vähäiset. Sotamies Blom mainitaan kaatun-etksi. Hä-
nen pienoisheittimeensä oli tullur putkisuutari ja ase
mennyt käyUtökelvottomaksi. Blom oli yrittänyt ki-
vääri kourassa eteenpäin. mutta silloin oli luoti hän.et
tavoittanrtt.

Kerron kuulumiset komentajallemme ja odotamme
tilanteen jo rauhoittur.an. mutta venäläisillä onkin vain
Iuova rtauko. Kello 6 heidän tykistönsä aloittaa jälleert.
Raskaita rannikkotykistön möykkyjä jostakin kaukaa
ja pienempiä vähän lähempää. Viestimiehemme yrit-
tävät saada tapsinsa kunroon, mutta toivottomalta
näytiää, kun johdot ovat pieninä pätkinä pitkin kallio_
ta. Keskitystä seurannur r-enäläisten yrityJ päästä koko
Harakanpesäharjanteen herroiksi torjutaan jalkaväen
asetn.

Aamusumu haihtuu. Penkereelle sijoitettu pikaki-
vääri sekä edulliseen sirusra-asemaan sijoitettu,- pitkiä
sarjoja laulava konekivääri helpottavat edes hiukan
kovassa pain.eessa olevia naapurikallion puolustajia.

Jälleen hiljenee. Näen parin miehen astuvan yh-
dyspolkua. Toinen taluttaa toista. Tulijat ovat jalkäan
haavoittunut luutnantti Kallio, jolla oo rtukenaan tun-
turikoivusta taitettu karahka ja taluttajanaan jdäkäri-
joukkueen ainoa ehqiksi jäänyt, sotamies Lampi.

- Kaikki asemat ovat meikäläiscen hallu,ssa. On
siellä vielä luutnantti Laine, mutta seuraavalla yrityk-
sellä voivat io tu'lla läpi.

Vapaa-aikansa tunturikasvistoa tutkinut luonnon-
tieteililä lähtee ,taluttajineen eteenpäin ja jää 'mietti-
mään olemattomia mahdollisuuksiamme seuraavan
hyökkäyksen torjumiseen. Heittimillä kuuluu vielä
olevan ammuksia. Lähetän lähettini viemään luutnantti
Laineelle valopistoolini. Jos venäläiset vielä yrittävät,
ampukoon luutnantti sillä tulipyyntönsä. Kirjelappu-
seeni liitän vielä tervehdyksen: "Kyllä nyt olet aniain-
nut vapaudenristisi". Urhea uuskaupunkilaismaisteri,
joka on vähätell6 tekojaan, on kersanftinsa Tarmo
Kehinojan säestämänä vakuuttanut: 'Ei me tältä mäeltä
lähdetä !'

Lähettini, sotamies Saksi palaa onnellisesti rnatkal-
taan.

- Mitä luutnantille kuuluuT

. - Otti h.än valopistoolin ja haurahti sille kirjelapul-
Ie, mutta niin oli väsyksissään, että voileipä putosikä-
destä ja sitten hän söi voileivän roskineenl

Jälleen tulee ilmoitus: "Luutnantti Laine on kaatu-
nut." - Nyt ovat siis kaikki Harakanpesäharjanteen
puolustuksesta vastuussa olleet upseerit-poissa pelistä.
On minun vuoroni lähteä. Kivääri kädässä kiirehdin
tutuksi tullutta polkua. Äskeioen ilmoitus oli sikäli
erheellinen, ettei Laine ollut kaatunut, vaan makaa
päin vihollista viettävällä tkalliolla tajuttomana pos-
kipää ja silmän tienoo kranaatinsirpaleen repimånä.
Rinta liikkuu hiljaa. Verinen il,makupla nouseä ,ja hs-
kee hengityksen tahdissa. Luutnantti on väsymyksen
turruttamana lähtenyt oikaisemaan pesäkkeitten väliä
ja nyt hän makaa sellaisessa paikassa, ettei sinne ole
menemistä. Ryömiessäni pitkin harjanteen laella ole-
vaa painannetta en näe edessäni ainoatakaan meikä-
läistä. Onkohan täällä vielä omi,a. Nyt näen jonkun
lähestyvän ryömien pitkin samaa pai,nannefta. Meikä-
läisiä näkyy olevan, mutta kasvot ovat vieraat. Olem-
me jo miltei nenät vastakkain, kun näen nuoren sota-
miehen kasvoilla leveän hymyn.

- Ette taida tuntea. Minä olen uusia miehiä. Ma-
tikainen. Olette Soanlahdella pitänyt minulle rippi-
koulua-

Silloin sytytti. Matikainen I Sama poika, jonka ker-
ran jouduin kurittomuuden takia ajamtan luokasta,
mutta hänellä oli niin avoimet, kiltit silmät, että mi-
nulla oli kiukkua ihan vain ulkokuoressa. Kaksi kät-
tä puristuu lämpimään tervehdykseen.

Saan ihmeelcseni kuulla entisen rippikouluoppilaani
suusta selkeän selvityksen koko Hardkanpesäharianteen
senhelkisestä tilanteesta. Kk.jou,kkueeseen vastikään
tullut täydennysmies on keneltäkään kysymältä ottla-
nut johtajavastuun, ja nyt saan hetkessä kaikki tarvit-
semani tiedot Harakanpesäharjanteen puolushJksen
kuntoonsaattamiseksi.

Puoliltapäivin henkäisee Jäämeri hetken kylmästi
ja sumu kattaa tienoon. Luutnanfti Laine saadaan sil-
loin noudetuksi pois, muttta henki on jo paennut.

Monta kertaa on vielä kuunneltava, miten ensin vin-
kuu, sitten räjähtää, mutta monta kettaa palautuu
myös mieleen luutnantti Laineen ia haavoitttunutta
hakiessaan kaatuneen kersantti Kehinojan testamenrti
'Emme me tältä mäeltä lähde'.

Jäämeren tunturirintamalla oli sairaat
ia kaatuneet kulletettava pitkät matkat
kantamalla. Kuvassa sotamies Lamberg
ehtinyt matkansa päähän
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Venäläisten malhinnousulai-
vaston hyökkäys Tuulokseen
Laatokan rannalla 24.6.44 iasuomalaisten joukkojen ryh-mittyminen vastahyökkåik-
seen

2-OEQ
RE|NO KALERVO

EVERSTILUUTN^NTTI Korvenheimo teki päätök.
sen hyökätä ja kaventaa vihollisen saamaa sillanpäätä
ennenkuin se saisi vahvennusta. - H-herkeksi mää-
rättiin 23.6. kello 12.

Kesken hyökkäysvalmistelujen tapahtui komenro-
suhteissa muutos. Jo kesäkuun alkupäivinä oli ken-
raalimajuri Blick pyytänyt Päämajalta, että kaikkr
rannitkkopuolustusjoukot vanhaan rajaan saakka alis-
tettaisiin hänelle. Nyt vasta tähän suostuftiin, jolloin
III ja IVIRTR 13 tulivajt VI AK:n komentajan joh-
toon. Tämä määräsi heti hyökkäyksen johtajaksi kaa.
kossa everstiluutnantiti N. Roosin, joka keilo 11.1)
saapuikin Tuulokseen. Luoteessa iohto iäi edelleen
Korvenheimolle.

Jo L0.6.44 - heti kun tieto Karjalan kannaksella
allcaneesta suurhyiirkkäyksestä saapui antoi VI
AK:n komentaja käskyn Nurmoilasta Säntämän kaut-
ta Viteleeseen johtavan tien kunnostamisesta. Työ-
hön käytettiin osia Täyd.P 4:stä ja Täyd.P 5:stä sekä
työmuodostelmia. Kun Laatokan rannikon suuntaiset
rar.r,tatie- ja maantieyhteydet olivat sillanpään laaje-
tessa katkenneet, muodostettiin VI AK:n linnoitus-,
huolto- ym. muodostelmista vielä aamupäivän kulues-
sa kapteeni S. J. Saaren johtama, noin 350-miehinen
osasto tämän tien varmistamiseksi. Sehän oli nyttem-
min jäänyt VI AK:n ainoalcsi vetäytymistieksi.

Huolimatta siitä, ettei tykistö kail«kialla ehtinyt tu-
Iivalmiiksi alkoi hyötlckäys käskettynä ajanl<ohtana.

Jos kohta vihollinenkaan ei vielä ollut saanut maihin
kranaatinheittimiä raskaampa kalustoaan, ei ilman
tykistön tukea suoritettu yrifys onnistunut. Asernat
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iäivät kaik{<ialla ennalleen ja joukot alltoivat kaivau-
rua sillanpään ympärille. Tästä huolharta tehtiin
kello 17 vielä uusi hyökkäys sillanpää:ä \-istaan. Nyt
oli tykistöäkin jo jonkin verran käfertärissä ja tuli-
valmistelu ammuttiin noin 300 krana:t:ila. Huonojen
yhteyksien vuoksi tapahtuivat etenemisrrirlkset sil-
lanpään eri puolilla kuitenkin eri aikoina. eikä hyök-
käys päässyt juuri lain,kaan liikkeelle. \rrin Pion.P 28
paransi hiernan aserniaan ja Tuuloksenjoen aeläran-
nalle muodostunut vihollispesäke puhCistettiin. Luo-
teessa työnnettiin vihollisen etumaisi.r, r'armistuselimiä
jossain määrin taaksepäin Lindojanjärven eteläpuolit-
se tehdyllä, komppanian voimin suoriterulla iskulla.

Läpi yön iafkui tulitaistelu kautra koko etulinjan.

*
Oli saatu selvästi kokea, että lisäroimat olivat tar-

peen mikäli maihinnoussut vihollinen haluttiin hei't-
tää takaisin. Niinpä kenrm. Blick siirsi majuri K. E.

Vaarnaksen komentaman Er.P 21:o Kuujärveltä Tuu'
lokseen, .ionne sen ensimmäiset osat saaPuivt 23.6.

kello 18 ja pääosat 24.6. puolenpäivän aikoithin.
Myöskin Ri.P 3 (maiuri Å. V. Rautsalo) sai käskyn
marssia sinne, mutta jätettiin sitten Alavoisiin "uu'
den maihinnousu-uhan vuoksi". - Harhaan osuneen
tilanteenarvioinnin takia iäi tämä pataljoona toimet'
tomaksi juuri taistelun ratkaisuvaiheessa.

Maihinnousun toriuonan komentajaksi määrättiin
nyt evl. K. Y. Viisterä, joka saapui Tuulokseen 23.6'

t<etto tg. Kaakossa jäi evl. Roos hänen alai'sekseen, kun
taas'luoteessa johti Lindojanjärven kannaksen puolus-
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tusta majuri V. K. Ker:unei: evl. Korvenheimon alai-
sena.

Åunuksen R1'hmän ( Åun.R ) komentaja, kenrl. Paa-
vo Talvela oli kohr.r m.:.ihrr:noususra tiedon saatuaan
asettanut reservinsä kenrm. Blrckin käyttöön. Juna-
kuljetuksin Mäkriältä Åi.rrorsrin j.r edelleen marssien
saapuivat nämä Tuulokseen l{.6.:

- Er.P 15 (ma;uri \r If . Lindqr ist) kello 10.10 var-
sin rasittuneena

-- Rj.P 1 (Majuri tr{. J. Ti:rol^i) kello 11 hyvässä
kunnossa ja

- Er.P 18 (majuri R. B. Backström) Tuuloksenioen
eteläpuolelle kello 16.

Tykistöä oli asemissa jo lli krmmenen patteria:
Rask.Psto 3, Rask.Psto 24, Rask.Pesto 10, osia KTR
4:stä, yksi suorasuuntaustykkijaos sekä 21.Rask.Krh.K
16 putkea). - Nämä muodostrvat tvkistöryhmä Årt-
!on.

Juhannuspäivän vastahyökkäys

Evl. \/iisterä oli aloittanut hyökkäy'svalmistelunsa
jo 23.6. rllalla, mutta niitä ei saatu loppuunviedyksi
24.6. kello 15.01 mennessä, jolloin hyökkayksen tuli
alkaa. Tähän vedoten pyysi Viisterä VI AK:lta lupaa
H-hetken siirtämiseen, mutta siihen ei suostuttu. Niin-
pä hyökkäys - keskeneräisine valmisteluineen - aloi-
tettiin käskettynä ajankohtana 10 minuutin tulival-
mistelun jälkeen.

Evl. Viisterän käskyn mukaan hyökkäsi etulinjassa
kolme patalioonaa, oikealta lu,kien Rj.P 1, Er.P 1, ja

Er.P 21. Hyökkäyssuunta oli lounaaseen tavoitteena
Laatokan ranta, jolloin sillanpää jaettaisiin kahtia.
Siipipataljoonien oli tämän jälkeen vyörytettävä luo-
teeseen ja kaakkoon. - Reserviksi tuli Er.P 18 Tuu-
loksenjoen etelärannalla.

Tykistör,almistelu alkoi kello 14.)5. Autojen puut-
teen takia oli ammuksia saatu paikalle riittämättö-
mästi. Laskutoimituksissakin oli tehty virheitä, jotka
osittain joutuivat jalkar,äen kannettaviksi. Niinpä Rj.
P 1:n sotapäiväkirja kertoo mm. dttä suurin osa kra-
naateista putosi ryhmittyneen pataljoonan keskuuteen
ja taakse. Er.P 15 mainitsee osan kranaateista jääneen
lyhyiksi ja tuli-iskun olleen miltei tehoton. Pion.P 28
valittaa mm. luutnantti Purasen haavoittuneen tulival-
mistelussa.

Keskeneräisten valmistelujen vuoksi pataljoonat läh-
tivät hyökkäykseen niistä asemista, joihin niiden mars-
si oli pysäytetty.

Rj.P 1:n ensi tå1'oitteena oli rautatien ja maantien
risteys. Maantie saavutettiinkin, mutta suurten tappioi-
den takia oli pakko vetäytyä takaisin lähtöasemiin.

Er.P 15 pääsi eteenpäin vain vasemmalla siivellään
(2.K), jolla se ylitti maantien. Mutta kun komentaja
haavoittui, eivätkä oikealla olleet komppaniat suurten
upseeritappioiden vuoksi juuri lainkaan edenneet, ve-

täytyi z.K:kin takaisin. - Erityisesti aiheuttivat pa-
taljoonalle tappioita vihollisen laivatykit sekä kra-
naatinhei tt imet.

Er.P 2l hyökkäsi sillanpään kaakkoiskulmaa vas-

taan Täyd.P 4:n osien liittyessä siihen etelästä. Pääs-
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tiin jo melkein rantatörmälle, kun erittäin kiivas tuli
pakotti ra§kain menetyksin vetäytymään rautatien poh-
joispuolelle.

Lopulta olivat tappiot kohonneet kaikissa joukoissa
sellaisiin lukuihin, että hyökkäys tyrehtyi 24.6. kello
16.10. VI AK:n komentaja suostui siihen, että joukor
ryhmitettiin puolus,tukseen. Hän oli tällöin itse asiass.r
menettänyt toivonsa sillanpään valtaamisesta,je,rn-
toi illalla armeijakunnalleen käskyn vetäytymisestä
Suomen rajaa kohden. Perääntyviä joukkoja alettiin
ohjata Säntämän kautta kulkevaa kehnoa, kunnostuk-
sen alaisena olevaa tietä Viteleenjoen pohjoispuolelle.

Er.P 18 oli pvsvnvt koko ajan reservissä. Viister.in
pyynnöstä huolimrrta ei kenrm. Blick antanut sitor
sitä taisteluun. \'aan siirsi sen Ålavoisiin miehittäm,i.rn
vastaaoottoasem,lt 15.Pr:n selustassa. Tämä tapahtul
tosin aivan liien aikaisin, mutta kcnrm, Blickillä er

ollut tällä hetkellä koko pri,kaatista muuta tietoa, kuin
että se oli epäjärjestyksessä "korpivaelluksella" Pisrn
seuduilta pohjoista kohden.

Omat ilmavoimamme tekivät kello 14.10-15ltl
hyökkäyk'sen 9 Cu-koneella maihinnousualuksia r-a-s-

taan, jolloin kaksi konetta meneteltii.r. Venäläister:
voimakkaan ilmatorjunnan vuoksi iäivät saavutuk:et
pakostdkin vähäisiksi. Vastustaian lentäjät sitävastorn
ahdi'stelivat .ioukkoiamme miltei keskeytyksirtä ia r'.rr-

sinkin sen maatai§telukoneet aiheuttivat tappioita ir
sekaannusta.

Taistelun epäedulliseen ratkaisuun vaikutti olennri-
sesti kolme tekif ää: liian lyhyt hyökkäysvalmisteluaikr.
reservien puutteesta johtunut hyökkäyksen {<eskelträ-
minen ja tulivalmistelun tehottomuus, joka viimeks:

.l; t . - t

ttt,
,*
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mainittu sekin johtui tarpeeftomasta kiirehtimisestä. -Voidaan enemmänkin kuin arvailla olisiko ratkaisu ol-
lut toinen, mikäli Rj.P 1 ja Er.P l8 olisivat olleet pai-
kalla.

+
Taistelun aikana näytti ratkaisu olleen aivan veit-

sen terällä, sillä venäläisten nähtiin paikoin juoksevan
takaisin rannalla olleisiin maihinnousuveneisiin.

Venäläisten ase.ma oli kaikkea muuta kuin lohdul-
linen. "Vojenny-istoriskij zurnal" kertoo, ettd jo 23.6.
kehi'ttyi 70.Meri.jv.Pr:n tilanne niin vaikeaksi, että
Karjalan rintaman komentaja päätti siirtää sen lisäksi
vhden it.rykmentin, 3.Merijr'.Pr:n ,1a yhden haupitsi-

i.rtterin, ja kohta 70.Merijv.Pr:n II portaan noustua
maihin lähetettiinkin kuljetusalukset Sviritsaan nouta-
rn.ran näitä. Eräs mu'kana ollut venäläinen upseeri
\omkapt. Gorjainov puolestaan kirjoittaa: "Siitä huo-
limatta 24.6. puoleenpäivään mennessä rannassa olevi-
en maihinnousuosastojen toiminta vaikeutui. Viholli-
sen aloilettua vastahyökkäyksensä pohjoisesia ja ete-

Suomalaisten rivistöjen oli kier-
rettävä Tuuloksen sillanpääalue
Säntämän kautta Viteleeseen,
kun ne pyrkivät vetäytymään
Suomen vanhaa rajaa kohden.
Kuvassa vetäytyviä ioukkoja ia
naamioituja autoja 27.6.44
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l;istä osastomme kulutti raivokkaissa taisteluissa mel-
kein kaikki a-tarvikkeensa. Täydennystä otebtiin lai-
voista - Ja edelleen: "On otettava huomioon,
ettei maihinnousuosasto olisi suorittanut tehtäväänsä,
ellei oper.r.rtion aikana sitä olisi päätetty vahvistaa.
Svirirsasta operaatioalueelle heitetty toinen prikaati pe-
Irsti tilanteen."

Kesäkuun 25. päivä
Hrökkäys sillanpäätä vastaan oli epäonnistunut,

suurempien resen,ien irroittaminen muualta sen j*t-
xamiseksi ei kiynyt päinsä -- nrahdollisuuksia mai-
hinnousseen vihollisen lyörnisecn ci enää ollut.
Ponnistelut oli nyt keskitettävä varn siihcn, ettei vi-
hollinen saanut enää pitemmälti jalansi,irra.

Edellisenä päivänä puolenpäivän jälkeen oli sää
huonontunut, alkoi tuulla ja sataa. Yöllä 24/25.6. il-
ma kylmeni, tuuli kiihtyi lounaismyrskyksi. Vihol,lis-
laivasto ei enää voinut pysytellä paikoillaan rannikon
edustalla eikä jatkaa kuljetuksiaan sillanpäähän.
Alukset hajaantuivat merelle, missä aallokko ei ollut
niin jyrkkää.

Taistelutoiminta sillanpäässä rajoittui miltei yksin-
onlir.ao partiointiin, kun lentotoimintakin vaikeutui
sään takia.

Rask.Psto 3 oli jo 24.6. kello 20.15 alkanut siirtyä
uusiin tuliasemiin, aluksi Viteleen lentokentän lähetty-
ville, muitta sittemmin Viteleenjoen pohjoispuolelle.
Sieltä se ei enää voinut osailistua sillanpään taistelui-
hin.

IItapäivällä saapui 2.Raut.Prrr takaisin Kannakselta.
Se olisi pystynyt ampumaan kaukana merelläkin ole-

via aluksia, ja kun lisävoimien ja tarvikkeiden saanti
sillanpäähän oli tyystin lamassa, kehoitti Aun.R:n ko-
mentaja kenrm. Blickiä vielä kerran hyökkäämään.
Hän oli valmis uhraamaan jopa koko 15.Pr:n, kun-
han sillanpää vain eliminoitaisiin. - OIiko tähän
nyt enää mahdollisuuksia?

Sillanpäätä vartioi luoteessa Täyd.P t (paitsi komp-
pania) vahvennettuna 24.TK:lla, suora-ammuntapatte-
rilla \4,r76 K), krh.k:lla, pst.osastolla sekä eräillä
pienemmillä osastoilla. Kaakossa oli Täyd.P 5:n komp-
pania, Rj.P 1, Täyd.P 4, Er-P l1 jaEr.P 21. Reservinä
ollut Pion.P 28 oli lähetetty Salmiin. Kaikki nämä
joukot olivat kärsineet suuria tappioita ja oli.r,at kovin
trupuneita. Hyökkäyksessä olisivat lähinnä tulleet ky-
symyksecn l5.Pr:n (eversti A. Kuistio) joukot. Ne
ylittivät jälkiosillaan Åunuksenjoen kello 19. Vastaan-
ottoasemassa olivat Er.P 18 sekä jalkaväeksi muodos-
tetut III ja IV/RTR 13:n miehet. - Vihollinen ei sa-
nottavammin painostanut millään taholla.

Ottaen huomioon 11.Pr:n joukkojen hiljan koke-
mat järkytykset ei kenrm. Blick pitänyt mahdollisena
hyökätä enää sillanpäätä vastaan. Olihan hän jo 24.6.
nntanut armeijakunnalleen vetääntymiskäskyn. Yhtey-
det VI AI(E:n .ia 1).Pr:n r,älillä olivat myös niin keh-
not, eltei Blick pitkiin aikoihin tiennyt, mitä prikaa-
tin suunnalla itse asiassa tapahtui.

Näin jälkeenpäin ajatellen tuntuu varsin todennä-
köiseltä -- kun otetaan huomioon venäläisten tappiot,
a-tarvikepula ja myrskyinen sää - että päättäväinen
hyökkäys olisi kaikesta huolimatta johtanut menes-
tykseen. Mutta taas oli tapahtunut muutos komento-
suhteissa ja tämä lienee osaltaan aiheuttanut epävar-
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Taistelu käynnissä 27.6.44
Viteleen suunnalla venäläis-
ten maihinnousua vastaan.
Kuvassa l/JR 2:n osia

muutta. Oli näet käynyt niin, että evl. Korvenheimo
oli siirtynyt Sortavalaan johtamaan sieltä käsin Laa-
tokan itärannan rannikkopuolustusta ja hänen tilal-
leen Viteleeseen oli määrätty evl. Viisterä. Viimeksi
mainitun "postin" peri evl. O. C. Lilius, jolle nyt
kaikki sillanpään kaakkois- .ja Iänsipuolella olevat
.joukot alistettiin.

Lilius oli yksinään voimaton, hänen alistamisensa
ev. Kuistiolle ja tämän johtama yhtenäinen hyökkäys
olisi kai ollut ainoa mahdollisuus tilanteen selvittä-
rniseksi, mutta sitä ei korkeammissa johtoportaissa
liene harkittukaan. - Viimeinenkin tilaisuus jäi käyt-
tämättä.

Kesäkuun 26. päivä
Yöllä myrsky laantui ja vihollisalukset palasivat

takaisin rannikon lähettyville. Koko aamupäivä käy-
tiin tykistötaistelua laivojen ja rannikkopatterien
(Vitele .fa Ukonniemi) kesken. Kello L2.41 avasi
2.Raut.Ptri tulen, jolloin tykkiveneet väistyivät sen
kantomatkan ulkopuolelle.

Maarintamalla tilanne sai uuden käänteen. Er.P 18
irtaantui Aunuksenjoelta kcllo t3.3o ja vetäytyi Tuu-
loksenjoen vartta pohjoista kohden. Sille alistetut
rannikkotykistön osat joutuivat räjäyttä:mäan tykkinsä
(VK/04) ja a-tarvikkeensa, kun eivät ajoissa saaneet
perääntymiskäskyä.

Tuuloksenjoen pohjoisrannalla oli näihin aikoihin
l/JR 44, mutta tekemättä mitään ilmoitusta, se ir-
taantui aiheettomasti kohta, kun Er.P 18 oli sen si-
vuuttanut. Evl. Liliuksen vasen sivusta jäi tällä tavoin
avoimeksi, ja hänen oli pakko antaa pataljoonilleen
käsky irtaantua ja vetäytyä maaston läpi poh joista
kohden. Niin siirtyi Er.P 21 soitten kautta ja metsä-
tietä Viteleen eteläpuolelle ja Rj.P I Viteleenjoen
suuhun. Er.P 11 ja Täyd.P 4 pysäytettiin varmista-

714

meln Säntämän tietä marssivien J.D:n ja 15.Pr:n
;oukkojen sivustaa.

On pantava merkille, että edellä kuvatut irtaantu-
nrrser eivät johtuneet vihollisen painostuksesta. Nii-
hin r-aikuttivat monet myöhästyneet ja väärin ymmär-
rervr käskyt, ja niistä johtui, että vihollisen maavoi-
nrrr jo 26.6. illalla saivat yhteyden sillanpäässä ole-
riin .joukkoihinsa. Jos kohta Lindojanjärven kannak-
>ell,r ja järven etelä1räässä olleet asemat säilyivät suo-
mel.risten hallussa 27.(>. saakka, päättyi varsinainen
maihinnousutaistelu 26.6. illalla.

Torjuntatoimenpiteiden epäonnistumisen syyt
ja seuraukset

Pohjimmaisena syynä vastatoimenpiteiden epäonnis-
tumiseen lienee ollut se, että Aunuksen kannaksen
j.r Laatokan rannikon puolustamisesta vastuussa ol-
leer komentajat eivät kyllin vakavasti uskoneet tällai-
sen operaation mahdollisuuteen näin kaukan.r rintl-
man selustassa, vaikka viitteitä siihen ei puuttunut-
kaan. Aun.R ei liioin suhtautunut maihinnpusuun
riittär'ällä vakavuudella, koska Päämaja oii vastuussa
johtosuhteista ja myös rannikkopuolustukseen kuulu-
\ r.n kaluston poisviemisestä. Eihän RTR 1l ollut
Åun.R:n, r,aan Merivoimien komentajan llainen, jon-
ka tarkoituksenakaan ei ollut lyödä, r.ran ainoastaan
rljoittaa sillanpää. Kaikki olisi saattanut olla toisin,
jos rannikon puolus'tus olisi alistettu Vl AK:n ko-
meotajalle jo kesäkuun alussa, jolloin hän sitä vaati.

Venäläisten alkumenestys on panta\'.r tyhjän mai-
hinnousualueen ansioksi. Pion.P 28 saapui Tuulok-
seen alkupäällään vasta 23.6. kello z käytettyään 50

km polkupyörämarssiin kokonaista kuusi tuntia.
Vastatoimenpiteitten tehottomuuteen vaikutti kiel-

tämättä sekin, että suomalaisten joukkojen johto vaih-
tui viisi kertaa 56 tunnin kuluessa.

Sillanpään taistelut sitoir at neljän pataljoonan j:r

nel jän patteriston voimat, ioita olisi saman,aikaisesti
tarvittu etelässä. Tämä vaikutti osaltaan ratkaisevasti
VI AK:n ennenaikaiseen irtaantumiseen PSS'Iinjalta.

-- Säntämän kehno tie pelasti VI AK:n pääosien

saarroksiin ioutumisen.



Tuo kaikki oli nuorille asevelvollisille uutta ja ou-
toa ja teki heihin valtavao vaikutuksen. Monet heistä
kurkottelivat päätään lähtöasemassaar. tai pesäkkees-
säåin nähdåikseen paremmin murtokohdan. -Joku 

me-
netti hermonsa ja judksi eläimellisesti huutaen taakse
vithollistykistön vastavalmistelun kohdistuessa lähtö-
asemaan ja aiheuttaessa tappioita. Jotkut taas tajusi-
vat, mitä taistelu tulisi vaatimaan ja paiaautuivat tiu-
kasti maan kamaraan huulten supattaessa äidin kauan
sitten opettamaa "Isä meidän"-nJkousta.

Mutta tuo ,tulitaistelu vaikutti mych joukon johta-
jiin, vaikka monet heistä olivat olleet mukana Talvi-
sodassa. Niinpä 7./JR 7:n päällikkö, vänrikki Ti,kka-
nedkin - myöhemmin niin tunnetuksi tullut ja kesäl-
lä L944 Äyräpää\n sillanpääasernan rtaistelussa kaptee-
nina kaatunut "Isä-Tikkapg6" 

- kataeli mietteliäänä
tulivalmistelua. Mitä hänen sisässään liikkui, on vai-
kea sanoa. Ehkä hän näki sielunsa silmillä Talvisodan
sekä katkerat että epätasaiset taistelut, joissa suoma-
laisten tykistöltä oli putlttunut tulivoima, ttai eh'kä hän
tunsi'tyydytystä, jopa pientä vahingoniloakin, ja ajttte-
li itsekseen: 'Nyt saatte maistaa sitä, rnitä tarjositte
meille Talvisodassa. Koettakaapas nyt töllistellä pystys-
sä ia ajella autoilla täysin valoin etulinjassa!'

Kaikesta huolimatta tuolla tulivalmistelulla ei saa-

vutettu toivottua tulosta, vaan kun rykmentti lähti

TAUNO LAAKSO

Tyrjän teistelut 31.7.-3.8.41

Tvrlön
löpimurtotaistelu
kesöillö 1941

KUN eversti A. Kempin komentaman JR z:n hyök-
käys Saaren pitäjän alueelta saamansa käskyn mu,kaan
3O.6.L94L alkoi, se saa\-urti heri huomartavaa menes-
tystä. Rykmentti työntyi t.l. Tyrjän kylän edustalle,
mutta sitten alkoivat raikeuda. Pataljoona toisensa
jälkeen juuftui lujan puolustusaseman eteen, johon
oli ryhmittynyt viholliseo JR 461 sekä osia rujavar-
tiojoukoista, joiden tehtävänä oli torjua suomalaisten
hyökkäys Elisenvaaran-Lahdenpohjan-sortavalan
rautatielle. Tosin hyökkäystä pyrittiin välirtömästi
jatkattaaan, muEta kaikesta huolimatta se kulminoitui
ja tavoitteena ollut Tyrjänkylä jäi valtaamatta. Eversti
Kemppi käski rykmentin ryhmirtyä tilapäisesti puo-
lustukseen, kaivautua ja pitCä saavuttamansa asemat
mihin hintaan tahansa. Noissa asernissa oltiin heinä-
kuun lopulle saakka suorittaer sekä varustelutöitä
että joukl<ojen ryhmityksiä ja ennen kaikkea tehokas-
ta tiedustelua, kunnes itä,Kannaksella toimivan II
AK:n suurhyökkäyksen alkaessa 11.7. oltiin valmiit
aloittamaan uudelleen hyökkäys vihollisen puolustus-
aseman murtamiseksi sekä Tyrjän kylän valtaa,miseksi.

Hyökkäystä edelsi voimakas tulivalmistelu kaikkial-
la tkäytettävissä olevilla tuliyksiköillä. Siinä tulitti
niin raskas kuin kevytkin tykistö yhdessä kranaatin-
heittimien ja suora-ammuntatykkien kanssa murtokoh-
taa. Mutta kaiken tuon mylläkän'keskeltä saattoi erot-
taa selvästi järeän patteriston lähes sadan 'kilon pai-
noisten kranaattien repivät räjähdykset niiden kyntäes-
sä vihollisen asemia ja heittäessä suuria puita juuri-
neen ilmaan.

klo 12.30 tunkeutumaan kapealla kaistalla murtokoh-
taan, se sai vastaansa kiivasta tulta. NiinPä kapteeni
A. Aholan'komentamaan II/JR 7:nkin hyökkäys näytti
pysähtyvän heti alkuunsa, 'kun osa etumaisten joukku-
eiden miehistä kaatui, osa haavoittui ja osa heittäytyi
muuten maahan koettaen päästä tulelta suojaan. Mutta
kärjessä hyökkäävän komppanian päällikkö, vänrikki
Tikkanen huomasi vaikean tilanteen. Hän nousi oman
hen'kensä uhalla pystyyn, osoilti "Ukko'Mauserillaan"
suuntaa ja huusi kovalla äänellä:

Jumaa . . lau . . taa, pojat ! Ei yhtään periksi,
suudta on tämä ! - Tuolla teolla hän veti miehet mu-
'kaansa ja kohta kaikui voimakas huuto aseiden rätinän
säestämänä:

- Aaaa....änd'ä. . . keleel
Niin päästiin kiinni Tyrjän ensim'mäisiin pesäkkei'

siin, jonka jälkeen alkoi vihollisen puolustusaseman
vyörytys. Se oli katkeraa taistelua, sillä vihollinen P!9-
lustautui erittäin sisulakaasti ja heidät oli melkein poik-
keuksetta tapettava joko käsikranaateillatai'kka kone-

pistoolitulelia monttuihinsa. Kuuma ilma, metsäpa.lot
ja kitkerä savu haittasivat niin ikään suuresti joukko-

ien toirnintaa, sillä miehiä eksyi ja jorlkol talhtoivat
väkisinkin hajota. Kaatuneita jäi tulen 'keskelle, jossa

he käristyivät muodoftomiksi möhkälei'ksi. Sinne iäi
myös haavoittuneita, ja siksi tulenlieskojen keskeltä

kuului yskintää ja surkeaa hurttoa:

- Tulkaa, hyvät pojat. . ',köh ' . . au'ttamaan-! fal-
kani on poikki ia 'minä palan . . .,köh . . . kuoliaaksi !

Multa noita onnet'tomia pystyttiin vain harvoin
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lllJR 7:n komentaja, kap-
teeni (myöhemmin majuri
ja Mannerheim-ristin rita-
ri) A. Ahola kuulustelee
"naapuria"

auttamaan, ja niinpä nuo avunhuudot muuttuivat en-
sin mielipuolisuutta muistuttavaksi rääkymiseksi ja
ruikutukseksi: 'Eikö kukaan tule auttamaan? . .. tana
tuokaa. . . köhä köh. . . edes ase!. .. Älkää, älkääl . . .

Äiti minua. . . polttaa. . .!'
Vihollisen ,rsettamat miinat olivat myös suurena

kiusana, sillä niitä oli paljon ja monet niistä olivat
erittäin ovelasti viritettyiä. Ne räjähtelivät niin kuu-
muudesta kuin miestenkin laukaisemina aiheuttaen
tappioita sekä saaden aikaan sdkaannusta. Tuota kaik-
kea täydensi vihollistykistön tuli, joka kohdistui hyök.
kääjnän voimakkaana pakottaen sen tuon tuostakin
suojautumaan. Yksi raskas kranaatti muodosrui mr'ös
eräån haavoittuneen ja kahden lääkintämiehenkrn koh.
taloksi, kun he yrittivät päästä klvrvssä juosten :r'-
kistötulen läpi. Kuului vain kova rrsähdvs. m.l.1..1 ;.r
pölyä lensi ympäriinsä, ja paine iski ilkeästr lähelle ol.
leiden korviin. Kun he riensir'ät paikalle. oli siicä
jäljellä suuri kuoppa ja siellä täällä Iihan riekaleita.
Joku siinä surkuttelikin tapausta ja kyseli, ketä he
olivat mahtaneet olla, mutta sotamies Rautiainen -tuo ikuinen "irvileuka" 

- lopetti kyselyt alkuunsa
toteamalla yks'kantaan: 'No, niiden poikien hautajai-
sissa ei ole kantajat kovilla.'

Mitä syvemmälle päästiin, sitä katkerammaksi kävi
taistelu, ja tappiot lisääntyivät joka hetki. Taistelua
oli pakko käydä aivan pala palalta raivaamalla käsikra-
naateilla ja kasapanoksilla sekä konekivääri- ja tykistö-
tulella tietä. Tuossa taistelussa kunnostautuivat ai-
van erikoisesti muunmuassa II/JR 7:n jääkärijouk-
kueen johtaja, vänrikki Sihvo taistellessaan miehineen
aina kuumimmassa paikassa, sekä saman pataljoonan
konekiväärikomppanian ylikersantti Tanninen, joka
ratkaisi monta vaikeaa tilannetta ja 'tuhosi myös pans-
sarintorjun'takiväärillä erään maahan kaivetun panssari-
vaunun Kulikalehdonmäeltä itään.

Taistelu vaati joukoilta paljon eikä tavoitteeseen
pääsystä ollut tietoakaan. Niinpä kapteeni T. L. Mart-
tisen komentaman IIIT'JR 7:n hyökkäys pysähtyi Savi-
ahon ja Kukkalehdonrnäen välillä olevien vihollisase-
mien eteen. Ma.iuri E. Polönin komentama I/JR 7 jou-
tui niin ikään erittäin katkeriin taisteluihin Huuhta-
Iammesta lounaaseen eikä päässyt eteenPäin. ll/JR 7

tunkeutui sensijaan ankarasti taistellen syvemmälle vi-
hollisasemaan. valtasi Kukkalehdonmäen sekä saavutti
Tyrjdn - Iijärvenkylän maantien, mufta senkin hyök-
käys pysähtyi Iilammen luoteispuolella olevien vihol-

236

JR 7:n komentaja, eversti
A. Kemppi tarkastelee
taistelun iälkiå Sonneen
talon luona

i:s-r-semren eteen. Taistelun kuluessa vihollinen suorit-
:r monta kiir.asta r astahyökkäystä, mutta ne kaikki
roriurriin. Tämä oli taistelua jokaisesta pesäkkeestä,
loi<aisesta kumpareesta. Ei ollut ollenkaan harvinaista,
e:tä r'iholliset jouduttuaan toivottomaan tilanteeseen,
ioko ampuivat tai surmasivat käsikranaatilla itsensä,
ennen kuin antautuivat vangiksi. Taistelu ei ollut sil-
mitöntä päälle menoa. Sen melu kuului kymmenien
kilometrien päähän, ja aurinko näkyi savunsekaisella
rair-aalla vain punertavana pallona.

Taistelu jatkui myös 1.8. erittäin kiivaana, jolloin
ruhottiin selustaan jääneitä, mutta viimeiseen saakka
puolustautuvia vihollispesäkkeitä. Tosin tuolloin saa-

tiin r'ähäinen helpotus, kun Kirkonpuolen tukikohtia
kiivaasti puolustanut vihollinen ir,tautui ja suomalaiset
pääsivät tulella valvomaan Rokkolanlahden suuntaa.
Tilanteeseen vaikutti osaltaan myös hyökkäykseen JR
7:n itäpuolitse määrätyn everstiluutnantti Kotilaisen
komentaman JR 28:n hyökkäys Åkkaharjun suuntaan,
jolloin rykmentti uhkasi vakavasti Tyrian aluetta Puo-
lustavan vihollisen selustayhteyttä. Tässä tilanteessa
määrättiin III/JR 7:n rintama linjalle Sonneenlahti -Kirkonpuolen kukkulat 

- 
Kukkalehdonmäki 

- 
Iila'm-

men poh joispää, sekä päätettiin kaakosta käsin ta-

pahtuvalla, säarrostavalla hyökkäyksellä tuhota Rok-
kolanlahden liepeillä olevat vihollisasemat.

Tätä varten l/JR 7 ia IIljR 7 irroitettiin 2.8. aamu-

päivällä asemistaan ja siirrettiin Iilammen eteläpään
lasalle, josta niiden tuli hyökätä samanaikaisesti Rok-
kolanlahden suuntaan. Hyökkäys alkoi heti puolen'
päivän jälkeen. Siinä edellinen tuhosi noPeasti tiellään
olevat vihollispesäkkeet, mutta joutui katkeraan tais'



Venäläisten vastahyökkäys
on päåttynyt. Tuhottu rivis-
tö Hiekkamäen tukikohdan
edeSSå

teluun Hiekkamäen tukikohtaa puolustaran vihollisen
kanssa. Jälkimmäinen pääsi niin ikään t.ristellen etene-
mdd.n ja saavutti Tyrjästä itään johr.rr.rn ma.rntien.
Mutta tuotakaan matkaa ei pääsn ilman ttppioita, vaan
joitakin miehiä kaatui, joitakin haer-oitrui. Eräskin as-
tui miinaan ja lensi nurin niskoin kankaalle. Kun häntä
riennettiin auttamaan, mies kompuroi omin avuin is-
tumaan ja nykäisi saappaan jalasta. Sitten hän katseli,
vuoroin ruhjoutunutta jalkaansa, r'uoroin ryhmänjoh-
tajalta la'inaamaansa saapasta sekä ähisi hikisiä ja noki-
sia kasvojaan pyyhiskellen: '. . . kele, kun meni . . .

tuon Vilanterin saapas!' Hän on niitä suomalaisia mie-
hiä, jotka eivät järkyttyneet vakavassakaan tilanteessa.

Hyökkäys jatkui Sonneen ja Rokkolan talojen suun-
t^an, j^ siellä suomalaisten väsynyt joukko joutui yha
edelleen lujiin taisteluihin epätoivoisesti puolustautu-

vien vihollispesäkkeiden kanssa. Tuo taistelu jatkui
taukoamabta koko yön 2, J.8. r'aatien raskaita uhreja.
Siinä kaatuivat muunmuassa vänrikki Sihvo ja yliker-
santti Tanninen, miehet, joihin heidän .johtamansa
joukot olivat oppineet luottem.ran vaikeissakin tilan-
teissa - miehA, joille ehdotetrua Mannerheim-ristiä ei
ennätetty myöntää. Edellinen johti joukkuetta vielä
lievästi haavoittuneenakin, jälkimmäinen taas kokoa-
miaan miehid, erdd,n tulikorsun valtauksessa. Noissa
kamppailuissa kunnostautuivat monet kovat taisteli-
.jat. Siellä oli kapteeni Ahola itse mukana rohkaise-
massa henkilökohtaisesti miehiään. Siellä johti "Isä-
Tikkanen" komppaniansa rippeitä näyttäen pelkää-
mättä esimerkkiä muille. Siellä johti luutnantti Raas-
sina, myöhemmin kaikkien tuntema "Rasa", niin ikään
komppaniansa rippeitä päästäkseen käskettyyn t.rvoit-
teeseen. Siellä johti erään konekiväärijoukkueen joh-
taja, ylikersantti Eelis Kuronen - myöhemmin yli-
vääpeli Savon Pri,kaatissa - kiireesti kokoamaansa is-
kuosastoa erään tukikohdan valtauksessa. Siellä tuki-
vat kylmäveriset konekivääriampujat, sotamiehet Hii-
ri, Mattila ja Kinnunen sekä useat ,muut tulellaan par-
haansa mukaan armotonta taistelua.

Taistelun jatkuessa edelleen ankarana koko seuraa-
van päivän murtui vihdoin vihollisen puolustus Rok-
kolan talon kaakkoispuolella ja. taistelu alkoi laimeta.
Samaan aikaan sai I/JR 7 kiivaan taistelun jälkeen
haltuunsa Hiekkamäen tukikohdan sekä sen eteläpuo-
leisen maaston, jolloin oli päästy Tyrjän kyläaukean
reunaan ja kylää voitiin valvoa tulella Rokkolanlahteen
saakka. Rajajääkäripataljoona oli lännestä käsin edcn-
nyt Rok,kolanlahden eteläpäähän ja niin oli vihollinen
saatu saarretuksi Tyrjän kylän alueelle.

Mutta vihollinen ei suinkaan aikonut antautua, l'aan
taisteli viimeiseen saakka. Niinpä se kokosi voimansa
raivokkaaseen vastahyökkäykseen murtautuakseen
saartorenkaasta Åkkaharjun suuntaan. Onneksi tuo
aikomus huomattiin ajoissa ia kaikin asein ennäteniin
sulkea heidän tiensä. Mutta vaikka tämä ei tullut yllä-
tyksenä, saivat loppuun ajetut joukot tais'tella henkeen
ja vereen torjuakseen hyökkäyksen, joka yhä uudel-
leen ja uudelleen, kuolemaa halveksien vyöryi suoma-
laisten puolustusasemaa \rastaan. Hyökkäys maksoi vi-
holliselle paljon, sillä murhaava tuli teki tiheässä epä-
määräisessä Iaumassa hyökkäävässä vihollisjoukossa
kamalaa jälkeä. Heitä kaatui suorastaan kasapäihin ja

haavoittuneita virui kaikkialla. Koko tienoon täytti
kiivas rä'tinä, huuto ja valitus. Kaikkialla tuota kaa'
meutta lisäsivät vielä haavoittuneet, kuolin'tuskissaan
hirnuvat hevoset, joita oli Akkaharjuntien suuntaan
pyrkivän rivistön'mukana. Tien sulkivat lähinnä pans-
iarintorjuntatykit ja konekiväärit tulittaen sitä kiivaas-
ti. Suomalaisten puolustusas'ema kesti. Tie oli auttamat-
tomasti tukossa, ja vihollisen oli vuorokausi,a kestänei-
den yhtämittaisten taisteluien iälkeen todettava kärsi-
neensä tappion.

Tyrjässä oli taistellut vastakkain kaksi kovaa jouk-
koa. Toinen toriuakseen uhkaavan läpimurron tär-
keälle rautatielle, toinen vapauttaakseen tuon synnyin-
maan kolkan vieraista valloittaiista. Kunnia heille,
jobka kaatuivat armottomassa taistelussal Kunnia heil-
le, jotka haavoittuivat vaikeasli ja joutuivat raajarik-
koisina elämän kovaan taisteluun! Kunnia heille, iotka
säilyivät ehjinä ja kestivät taistelun rasitukset! Kun-
nia vihollisellekin - kunnia siksi, että se kärsi kun-
niallisen tappion !
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Blenheim - lentäjien us-
kollinen "peltihelkki"
låhdösså Vårtsilån ken-
tä[ä

Koekäyttöä kiitoradan päässä: mukavasti tekivät
Mercuryt kierroksia, bensan- ja öIjynpaioeet olivat
passelit. Sitten lähdet'tiin. l70O hevosvoimaa nosti lka-

verukset jyminän ja kohtalaisen pölypilven myötäile-
minä kuin pikahissillä taivaalle. Telineet vain sisään
ja no0<{<a itään. Korkeutta tuli nopeasti tuhannen ,met-

rin verran, että oli mukava suunnistaa,
Tapahtu,mat alkoivat täten kehittyä 22.6. kello 15

tienoilla ja pian häipyi Jänisjärvi autereeseen. Viisi-
kymmentä rninurntia mitattiin Aunuksen järvi- ja
korpimaisemia, ja siellä näkyi hiekkaläntti ,metsän

keskellä, Nurmoilan kentitä. Parin pompan jälkeen

tt

:

*

Evöspaketteia
astnne

kauemmas
TUURE HANNULA

VÄRTSILÅN kentällä, jolla tapoimme aikaa, kun
r.rli "hiljainen kesäkuu 1943" rnenossa sil'loisissa hom-
missa, ahersivat mekaanikkomme BL-106:n mootto-
rien kimpussa. Jotakin oli sentään nyt tiedossa, koska-
pa lentueen päällikkö, "kippari" Jor,kka Turpeinen
oli vihjaissut, että pankaas moottorit kovaan kuntoon,
sillä nyt on pitkä keikka edessä! Mekaanikot tekivät-
kin parastansa.

Kun oli vaihdettu kohteliaisuuksia, kiitetty kippa-
ria luottamuksen osoituksesta meitä kohtaan, että
päästään jälleen mielenkiiotoiselle reissulle, kipusirn-
me kulkuneuvoon, ohjaaja omalle pukilleen, "tähtäri"
hänen viereensä ja allekirjoittanut kk.torniin radion
ja Browningin, 1600 keritaa minuutissa laukeavan
",morsiamen" seuraksi. Taputtelin ja hyväilin sitä,
niinkuin mielitiettyä tuleekin ja ajatuksissani juttelin
sille, että ole nyt uskollinen ainakin vastoinkäymi-
sissä.
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BL asettui tukevasti pyörilleen, ja niin rullasimme
vanhalle, tutulle paikälle lennonjohtokorsun luokse.
Vaihdettiin terveisiä veljien "hätäjäpilottien" kanssa,
jotka hiippailivat siinä koneemme lähettyvillä katso-
m"ssa, miitä kaukaa vieraat tulivat. Mekaanikko jäi
konetta huoltamaan ja me toirt lähdimme kolmisin,
ohja$rna kersantti Kalervo (jäi myöhemmin palaa-
matta pommituslennolta Lavansaaresta), tähystäiänä
vänrikki Sjöström ja kk.ampujana allekirjoittanut, et'
simään majapaikkaa ia syOtavae. Kaik-kea löytyi. ia
niin vieti,mmä muutaman tunnin "häätäjien" vieraina.

Tarinat olivat karkeakaliperista luokkaa, 's€n arvaa'

Huoletonta porukkaa oli isäntäväki, eikä meitäkään

suru painanut, silloin otettiin elämä päivä kemallaan'
Keilo re seutuvilla korsun puhelin hälytti ja mars

- koneelle, niinkuin olisitte iä ! Kaikki oli niin sala-

oeräistä. että aivan harmitti. Koneella sitten sen ver'
i'an kuitenkin valkeni, että sapuskaa piti lähteä vie-



mään kaukopartiolle, koska keattäposti ei kulkenut
sinne saakka ja etälle ne muonatorpedot piti kul-
jettaakin. Koneen luona oli myös itse kaukopaltio-
majuri ja hänen kanssaan kerratt.iin valotunnukset ja
tarkastettiin kartalta paikka. Isäntäväkemme antoi
vielä pakkolaskun varalta hyvän neuvon ottaa mustat
lasit ja tekoparta, niin eivät tunne I

Lähtö vähän lykkäytyi. kun siihen aikaan kesästä
harvinainen pintausva hiipi kentälle. Se alkoi kuiten-
kin myöhemmin hajautua, ja kello L).4O jyrisi "pelti-
heikki" taivaalle mekaanik-ko Savusen jäädessä jän-
näämään peukut pystyssä. Sitten vain ruvettiin kipua-
maan yläkertoihin, aina 4000 metriin, jossa korkeu-
dessa oli Syvärin yläpuolella pilviterros. Sen suojassa
voitiin ovelasti ylittää liniat ja alettiin viipotella
Bjelojeozeron (Valkeajärven) suuotaan. Suojaavaa
pilveä riittikin aivan tarpeeksi, mutta suunnitelmana
oli painua eteenpäin pintalennossa loput matkasta.
Kun sitten oltiin tarpeeksi kaukana vihollisen puo-
lella, tultiin pyetfssä pintaan nopeusmittarin näyt-
täessä sangen kunnioittavia lukemia, ja taivallus jat-
kui puuo latvoja nuoleskellen. Niio aika ajoin tuotui
kuvannollisesti sanoen pihkan tuoksu sieraimissa.

]oku pikku kylä siinä menossa hurahti ohi, mie-
leen jäi vain tienristeyksessä tukkikasan päällä istus-
kelevat lapset, ja vähän kauempana järvellä yksinäi-
nen onkimies kyyristeli veneessään, kun vierestä hu-
rahdimme potkurin kärjet kareita tyyneen veden pin-
taan iättäen. Tämän kylän ylityksen jälkeen täy'tyikin
muuttaa suuntaa harhauttamismielessä, sillä eiköhän

Ohjaaja vasemmalla ja "täh-
täri" oikealla pitävät ahtaassa
ohjaamossa "sotaneuvotte-
lua" oikeasta suunnasta

siellä jonkinlainen "ivak" tietenkin toiminut. Eikä
sikäläinen lennonjohto ainakaan pitänyt, kun niin
törkeästi rikoimme lentomääräyksiä, ensinnäkin ilman
lupaa ja liian matalalla! Mutta me mentiin la n...
Åinakin oli vartio siinä tornissa, johon olimme muu-
tama minuutti myöhemmin törmätä eräässä mäen ku-
peessa. Se muistutti meikäläisrtä kolmiomittaustornia,
ja joku heppu siellä kiikarin kanssa katseli ikäänkuin
tunteakseen.

Nyt täytyi vååntdä kurva kotimaahan päin, sillä
varmaan puhelimet soivat jossakin hävittäjäkentällä.
Alkaa meni hukkaan tällaisessa operaatiossa, sillä täy
tyi pitkän aikaa mutkitella, ettei todellinen suun-
tamme tulisi ilmi. Mutta kyllä se Rasse-vänrikki taisi
hommansa. Runsaan tunnin lennon jälkeen alkoivat
maisemat näyttää sellaisilta, että perillä alettiin olla.
Nuotion savu oli näytelmän alkumerkkinä, näytel-
män, joka kohta alkaisi erämaassa. Yleisöstä ei tässä

vaiheessa olisi väliä.
Siellä hiukan vasem,malla

patsas puiden välistä, suunta
l(an Paalla.

nokasta kohosikin savu-
sinne ja koukkaus pai-

kuulokkeis-
paikan yli,- Voi pahus, akkoja siellä on ! kuului

sa ja niin tosiaan oli, kun humahdimme
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- latopahanen ja siinä nuotiolla heinäväkeä, viitisen
. naista. ja pari poikaa. Helmat hulmusivat ja jalat te-
kivät tuhottomasti kierroksia, kun porukka otti suun-
taa lähimpään lepikkoon. Pakosta tuppasi nauratta-
maan, vaikka ei olisi ollut mitään naurun aihetta
ornassa tilanteessamme.

Ohjaajakin alkoi hieman hermoilla öljyjen takia,
Mercuryistä nimittäin voiteluöljy tahtoi ensiksi lop-
pua ja pelkällä bensalla ne eivät kauan käy. Parin
sadan korkeudessa etsimme yhä silmät tapilla, eikö
muuta savumerkkiä jo näkyisi -Jo näkyi ! Parin kilometrin päässä edellisestä nousi
savukiemura taivaalle. Siinä ne olivat, pienen puron
varrella niittyaukealla sissit. Oli niin partaisia mie-
hiä, että kun matalalta koukattiin yli, pelättiin, että
parta takertuu potkuriakseliin. Nyt saatiin oikeat va-

lotunnukset, uusi suunta paikkaa kohti ja sinne me-
nivät molemmat muonatorpedot, toinen melkein
nuotioon. toinen 10-60 metrin päähän siitä.

Vielä kerran kaarroimme matalalla paikan ylt. fa

l).rrt.riermut olivat jo panneet töpinäksi. Laskuvarioja
k.rsattiin, ja toiset aukoivat torpedoja, joissa oli ta-
vallisen muonan lisäksi hiukad " juhannustuliaisia".
moinen fuhla kun oli ihan ovella. Ilo oli molemmin
puolinen, sissit hyppelivat ia huitoivat alhaalla iloi-
sina heitellen "verikauhojaan" ilmaan. Meidän "lai-

vamme" teki pari arvokasta tervehdysvaaputusta. Sit-
ten aloitettiin kotimatka pintalentona niinkuin tulles-
sakin laulellen:

"Peltiheikki hattaralta hattaralle käy,
päin kotia se suunnistaa.
Vihollisen Laggeja kun ei missään näy,
voi paluumatka onnistaa."

Yritimme hyräillä vanhaa mukavaa Mikki-Hiiri-sota-
laulua, jotta se olisi vähän tasannut melkoista hermo-
jännirystämme.

Moottoreitten tasainen kumina oli nyt jotakin hie-
noa musiikkia korville, ja niin sitä vain tultiin ilman
epämiellptäviä yllätyksiä pilven suojassa lähelle Sy-
väriä sekä kesäyön lievässä hämärässä neljässä tunnis-
sa omalle puolelle.

Np rupesi olo jo helpona,maan jr pian näkyi edes-
sä Nurrnoila. Sitten "istuttiin" kenttään, ja vielä oli
niin paljon polttoainetta, että rullattiin seisontapai-
kallemme metsänreunaan omilla moottoreilla eikä
tarvinnut hinaustraktoria vaivata. Siellä mekaani'kko
"lievä pääskysen hymy toisesta korvasta toiseen" toi-
votti meidät tervetulleiksi takaisin. Iso taakka Putoaa
aina silloin mckaanikon hartioilta, kun tuttu "laiva"
ilmestyy näkyviin.

Olihan meillä aina näillä reissuilla muonavyöt, re-
put, konepistoolit ja hieman pienemmät reikäraudat
pakkolaskun varalta koneessa. Mutta tämä ei ollut
siinä mielessä sotainen lento, että olisi "ruutia j,a ver-
ta" haisteltu. Saatiin se annettu tehtävä ilman niitä-
kin suoritetuksi. Eikä tarvittu laseja eikä tekoPartaa'
kaan.

Paluu Nurmoilasta Värtsi-
lään alkaa onnistuneen
muonitusretken lälkeen.
Koneen påållä kersantti
Kalervo, edessä vasem-
malta ylikersantti Hannula,
vänrikki Siöström ja me-
kaanikko Sawnen

{

I
it/

't4I)



KtlHTI

RUIGJABUEA
PENTT! HIUNU

ttIT

',{#
t

JR 10:n I pataljoonan päällystöä. Vasemmalla 3. komppa-
nian päällikkö, luutnantti Raimo Raevaara, keskellä patal-
joonan komentaia, majuri K. A. Majewskl ja oikealla 2.
komppanian päällikkö, kapteeni E. Laisto

ELOKI-iUN puoliväli oli kulumass't 1941. JR l0:n en-
simmäinen pirtaljoona tunkerrtui vihollisen sivustaxn
heikentääksecn sen puolustusl<yky'ä Rukajärven päätien
suunnassa Tsirkkakemijoella, jossa maasto tarjosi sille
h1'vät puolustusmahdollisuudet. Joen vastarannalla au-
keni laaja, puuton räme. Ser-r takana olevasta kankeasta
tvöntyi lähelle jokea eräs nierneke, jonka vihollinen oli
miehittänyt. Trrkoituksemn.re oli nyt vuorostaan täälli
nruftaa vihollisen puolustus ja edetä Ontrosenvaaraan.

Joki oli 15 m leveä ja aika syvä, joten sitä ei pys-
ty,nyt aivan syöksymällä ylittämään. Takanamme puu-
hasikin pioneeriosasto portaitr joen ylitystä \,arten.
Portaat oli koottava rannassa ja työnnettävä heinikkoa
pitkin joen ylitse. Tehtär,ä oli hankala, sillä r,ähäinen-
kin Iiike jokivarressa sai vihollisen konekiväärit prprt-
txmarn vimmatusti. Mieshukkaa kärsicn 1>ortaat kui-
tenkin vihdoin sa.rtiin veden päälle kellun.raln, j;r nyt
makasimme rantamarstossa hyökkäyskäskyä odotellen.
Vihollisen tykistö ja heittimet pikkuvekkua myöten oli-
r.at jatkuvasti toiminnassa.Tykistön tuli ei ollut kuiten-
kaan erikoisen tarkkaa, \'aan suurin osa kranaateist.r
meni liian pitkiksi, heittimistä ia vekuista oli suurem-
pi kiusa. Taistelumaasto oli täydessä tulessa, oli savua

ia liekkejä.

Ontrosenvaaran taistelu
elokuun alussa 1941
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Pataljoonan jääkäri,foukkue oli saanut käskyn en-
simmäisenä ylittää ioen. Jännityksellä seurasin tapahtu-
man kulkua. Nyt ryhmä lähti syöksyyn ! Ensimmäinen
mies olikin puolivälissä porrasta, sitten kaksi heti pe-
rässä. Vesi vain pärskähteli vihollisen luotisuihkusta.
Pari miestä jo taisi päästä vastarannan heinikkoon.
Vesi kohahteli ja harmaat puseron selät hävisivät nä-
kyvistä. Nyt vihollinen antoi kaikkea mahdollista tul-
ta, mitä se kykeni antamaan. Suihkut ja sirpaleet repi-
vät ilmaa omalla nuotillaan, jota korva oli jo väsyoyt
kuulemaan. Omat aseernme puhuivat myös täyttä te-
rää hyökkäyshetken alusta lähtien. Kun joen ylit-
täminen näytti toivottomalta, yritys lopetettiin. Aseet
kuitenkin olivat toiminnassa verkalleen koko päivän.

Joen vastarannalta vesirajasta alkoi myöhemmin nä-
kyä elonmerkkejä ! Siellä olivat pojat vedessä, pää vain
näkyvissä. He yrittivät nousta meidän puoleiseemme
rantaheinikkoon, mutta pienikin varomaton liike sai
aikaan kovan tuliryöpyn.

Vuorostaan alkoi tilanne kärjistyä meistä kauempana
oikealla. Pataljoonamme 2. komppania oli kapteeni
Laiston johdolla päässyt siellä joen yli ja edennyt rä-
mettä pitkin lähelle kankaan reunaa. Viholliset eir'ät
olleet sillä kohdalla hätähousuja - antoivat Laiston
porukan tulla tasaista rämettä hienoisessa heinikossa
melkeinpä nokkansa alle ja sitten vasta aukaisivat tu-
len. Mölinää ja uraa-huutoja kuului I Aavistelin jo pa-
hinta. Ja niin sirnä kävi, että 2. 'komppania rkärsi mu-
sertavan tappion; siitä ei ollut kuin rippeet jäljellä.

Päivä kului iltaan, aurinko laskeutui. Rämeen ja
joen ylle alkoi nousta sumua, joka vähitellen kohosi
asemiimme asti tuoden mukanaan yön viileyttä. Nrt
oli mahdollista pelastaa pojat joen takaa. Sen suoritti-
vat heidän oman joukkueensa miehet. Eräs pelasre-
tuista höpisi hampaat loukkua Iyöden: 'En olisi rau-
han aikana kunnianteossa pinnannut, jos olisin tämän
reissun anteeksi saanut'.

Sitten sai puolijoulCkueemme tehtär'äkseen kärdä
tutkimassa vasenta sivustaamme. Etenimme .yoitalin
kilometrejä. Vihollista emme tavanneet. Metsät vain
paloivat yön tyyneydessä hiljaa lepattaen. Honkapui-
den juurilla liekit vilkkuivat ahkerammin saadakseen
nurin kuivat, vanhat seisojat - lahommat puut aina
silloin tällöin kaa'tua romahtelivat.

Palasimme takaisin lähtöpaikkaamme. Leipälaukusta
löytyikin jotakin suuhun panta'vaL. Sitä purressa väsy-
mys jo alkoi saavuttaa. Oi'kaisin itseni vieressä ole-
vaan poteroon, toisten miesten kaivamaan - kone-
pistooli käden ulottuvilla, lakki naiunan päällä, reppu
peitdksi ja kädet kyynärpäi'tä myöten taskuun. Unta
ei tarvinnut odotella, se oli valmiinr aina, kun vain
siihen oli tilaisuus. Yön kostea kylmyys piti huolen
heräämisestä aikanaan. Koko ruumis hytisi, ettei tu-
pakka hampaissa pysynyt.

Åurinko teki 8.8. nousuaan. Ty'kistömme afl<oi toi-
mia ja haki vihollisen pesätkkeitä, ioista eilen saimme
niin kipeitä suihkuja. Samaan leikkiin yhtyivät heini-
met. Vihollinen vastaili hiljakseen. Siirryimme hyök-
käysvalmiusasemiin, josta seurailin, mihin nyt siellä
"röpsät" tippuivat. - Nyt sai vanja sellaista ryöppyä,
joka alkoi tepsiä. Se lähti pötki'mään, ja joki ylitettiin
vaivattomasti. Vihollisen asemissa oli vain isoja hyl-
syläjiä, hajanaisia lipaslaatikoita, kaatuneita miehiä ia
särkyneitä lik:n kappaleita.

Etenimme ilman suurempia vaikeuksia palokankaalle
pataljoonan varmistaessa itsensä hevosenkengän muo-

212.

:oon Joukkueemme johtaja Kalle Pousi antoi käskyn
:i::lie rrhmälle edetä vielä vajaan kilometrin verran
i rhollisen huoltotien varteen väi'jymään ja katkaise-
::u.:: m.rhdolliset viestiyhteydet. Aiattelin siinä mat-
i.rr6sr. että miksei pataljoona edennyt syvemmälle vi-
hollisen selustaan, nythän siihen olisi ollrrt taas tilai-
ruus. Olihan Omelian mottihomma äsken onnistunut
:'.'',:n i.r sotasaalista tuli runsain mitoin. JäliestäPäin
hu,vmrsin tähän syy't ja totesin, ettei yhden joukkueen
näköpiiristä voi yleistilannetta ollenkaan arvioida. Tä-

mä antoi minulle lisää luottamusta ylempään johtoon.

Tarkistin karttaa - nyt pitäisi tien kohta olla edes-

sä. Tuossa vasemmalla oli limpi, ja maasto nousi edes-

sämme, ia tuolla tienmutka jo näkyikin ! Maasto tarjosi
hyvän väi jytyspaikan. Silmiini osuivat tien varressa

pr.ritt.n o,kiien-lomissa roikkuvat puhelintapsit. Niitä
äli useampia. Otin maasta risun, venytin lankoja alem-

maksi ja 
-sitten 

puukolla poikki. Haettiin- hyvät ase-

mat, kaivettiin vähän syvennystä ia naamioitiin.
Äiattelin, ettei kesti kauan, ennen kuin vihollisen

vikapartio on näkyvissä, sillä päätien paikkeilla varsi'

naisesta rintamasuunnasta kuului tappelun jytinä kai-

ken aikaa. Pian rupesikin kuulumaan kahinaa ja kop-

setta. Tien mufkan takaa tuli hevonen kärryineen'

toinen ja kol'mas, miehiä kuorman päällä..Sätkät savu-

sivat ja jotakin siinä keskusteltiin. Åjattelin, että tuos-

t. n.ip^"*rne nätisti vankeja, tulkaahan vain rauhassa

taneÅået<si. Koetin kuiskailla pojille, eltei saa vielä

laukaista, mutta samassa jo ioku paukautti, ja siihen

yhtyivät toiseikin. Myttyyn menivät aikeet' Hevoset

iraa'voittuit at ia ne oli lopetettava. Tut'kimme kärryiä
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- etulinjaan siinä oli muonaa menossa. Ryynivelli va-
lui pitkin tietä, ,ia viejät retkottivat tien poskessa. Ase-
tuimme jälleen väijyksiin silmät ja korvat entistä her-
ke n'rpinä. Olihan selvää, että vain tyhmän enää sa-
rnassa paikassa ansaan saa.

Nälkä kurnisteli suolissa. tailas painui pilveen, sa-
taa suhjutti useita tunteja. Joku miehistä, muistaakse-
ni Matilainen kuiskasi, että hänellä olisi siviilipaketti
repussa, koska hän oli äsken tullut täydennyksenä.
Vuorotellen kävimme suoja-asemassa, jossa Matilainen
avasi siviilipakettinsa kehoittaen popsimaan kaikki,
mitä se sisälsi. Aavisti varmaan matkansa kohta loppu-
van. Seuraavan aarnun tappelussa hän sitten katosi.

Ilta hämärtyi. Väsytti ja jännitti. Vallitsevl hil.jai-
suus oli varmasti r'äliaikaista. Sivustapäin alkoikin kuu-
lua rapinaa 1a hiljaisia lippaiden kolahduksia. Keitä oli
tu lossa ? Ol iko t u lossa meil le va ih to, jo ta od ottel in,
vaiko vihollisen hyökkäys ? Hiivin siihcr.r suuntaan,
mistä kahina kuului, ja totesin, että tulijat olivat mei-
käläisiä. Vänrikki Orkamon .loukkue tuli rneidän tilal-
lemme. Me lähdimme takaisin kankaalle, missä oli pa-
taljoonamme. Rupesimme sieliä suojaisessa paikassr
keittämään saikkaa. Vesi kielellä odottelin sen valmis-
tumista ja kuvittelin sen päälle saavani ottaa ndkka-
unet.

Kohta tuli kumminkin paikalle eräs Orkamon jouk-
kueen miehistä, alikersantti Hänninen, ilman lakkia.
vyötä .la saappaita ja muutenkin hvvin revityn näköise-

Joukkoja Rukajärven val-
tatiellä
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nä. Jotakin oli nyt vinossa. Hän sopersi jotain viholli-
sesta kysyen:

- Missä on kornppanian päällikkö, kapteeni Rae-
v aara?

Sain tietää, että Orkamon joukkue oli ollut saar-
rettuna, ja Hänninen oli lähten1't sotamies Hiltusen
kanssa ottamaan yhteyttä komppaniaan. Tullessaan he
olivat joutuneet vangiksi. Yön hämärissä oli vihollinen
yllättäen iskenyt heiltä aseet käsistä ja repinyt heiltä
vyöt, saappaat ,ja Iakit, olipa rielä annettu muksuja
kiväärinperällä polviin. Sitten oli viittoiltu suuntaa ja
kiväärinpiipuilla selästä tr'öntäen kuljetettu eteenpäin.
Pitkälti pojat eir'ät kuitenkaan kävelleet, kun tekivät
pakoyrityksen, juoksivat mutkitellen, minkä kolhituil-
ta polvilta suinkin Lrääsir'ät. Vihollinen ampui minkä
kerkisi. Hiltunen sai osuman eikä enää palannut. Hän-
ninen pelastui kuin ihmeen kautta, mutta sodan myö-
häisemmässä r'aiheessa hänkin haavoittui suolistoon ja
kuoli sairaalassa.

Joukkueemme johtaja Kalle Pousi sai käskyn lähteä
joukkueensa kanssa ottamaan selkoa tilanteesta. YIIä-
tyksen tariosi ny't tilanne meillekin, menimme näet vi-
hollisten keskelle huomaamatta heitä! Mutta yllätys
tuli vihollisillekin. koska niitä makasi kanervikossa
selkä meihin päin. Syntyi huria kahakka. Laulatin ko-
nepistooliani yhteen mittaan kolmen rumpulippaan
ajan aina maalei'hin suunnaten. Orkamon jouk'kueen
rynnätessä toiselta suunnalta meitä vastaan vihollinen
jäi kahden tulen r'äliin. Sekaan tippui kranaatteia. em-

me tienneet kumpi niitä ampui, omat vaiko vihollinen.
Ainoa pakenemissuunta viholliselle oli vasemmalla ole'
va suo, jota pitkin se syöksyi menemään. Samaa suota

syöksyimme mekin turvataksemme sivustamme. Nvt
saimme tulta Orkamon miehiltä ia viholliselta. - Sillä
matkalla suolla saltui eteeni myös Hiltusen ruumis

Siinä mies makasi mahallaan kasvot suossa ja jalat pal-
jaina kuulematta enää mitä ympärillä tapahtui.

Syö'ksyminen jatkui kovan tulen alaisena yli suon
kankaalle, jonka vihollinen oli miehittänyt vahvemmin
kuin osasimme kuvitella. Olimme joutuneet vihollis-
asemien eteen.

Makasin petäjän juurelia tirkistellen etumaastoon.
Luutnantti Pousi syöksyi viereeni. Suihkut pyyhkivät
kangasta, luodit vinkuivat ja kranaatit pöllähtelivät
edessä ja takana. Pousin petäjän juurella näkyi olevan
vieläkin pahempi tuisku. Sylkien sammalta ja hiekkaa
silmiltään hän kiroili:

- Saatanen perkele, tännehän kuolee koko joukkue !

Oikealle, oikeallel karjui hän edelleen. - Siirryimme
sir.uun pahimmasta tuiskusta Pousin alkaessa ottaa lu-
kua miehistä, haavoittuneista ja mahdollisista kaatu-
neista. Paikalle saapui Orkamon lähetti kertoen heidän
olevan takanapäin ,ia että siellä lääkintäryhmä sitoo
haavoittuneita.

Saimme käskyn vetäytyä kankaalle, jossa pataljoona-
kin oli. Joukkueemme kaikkien muiden miesten koh-
talo oli tiedossa, paitsi Matilaisen, josta ei tiennyt ku-
kaan, hänen ei oltu nähty kaatuvan eikä katoavan.
'[oukkue supi'stettiin kolmeksi ryhmäksi.

Nvt tuli tilaisuus nukahtaa ja saikotella, olihan
komppanian muilla joukkueilla varmistustehtävä. En-
simmäisen komppanian kohdalla tun'tui olevan riitaa,
siellä napinoitiin jatkuvasti. Eihän meidän pataljoo-

Panssarivoimia etenemäs-
sä Rukaiärveä kohti
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namme enää paljon muuta käsittäny&ään kuin kaksi
komppaniaa.

Tilanne kiristyi tunti tunnilta, vihollisen toiminta
tuli aktiiviseksi. Varmistusta oli tehostettava. Kaivet-
tiin asemia, jotka nyt muodostivat jonkinlaisen ympy-
rän. Puhelinyh'teys meillä oli, mutta sekin melkein jat-
kuvasti poikki. Eivät sitä viestimiehet pikkuporukalla
voineet pitää 'kunnossa, sillä vihollinen vä.ijyr atna var-
masti katkeaman kohdalla. Soppaa tuli yhden ainoan
kerran, sekin oli niin hapanta, että vaahtosi. Tupakat
loppuivat, ja pian kaikki alkoi olla kaikki. Patruunia
sensijaan oli, sillä eihän pataljoona vielä oikein tosis-
saan ollut taistellutkaan. Mutta kaikki merkit viittasi-
vat siihen, että kohta oli sota alkava.

Niin tulivat meidän lohkon edestä kuulovartion mie-
het kiireen vilkkaa asemiin ja suihkivat tullessaan:
'Nyt se tulee ja niitä on paljon!'Itse kukin painui po-
teroonsa, asetteli lippaitaan ja varmaan tuumi itse,k-
seen, että tulkoonpa vain ! Pian alkoikin etumaastossa
näkyä liikettä. Mutta ei tultukaan suinpäin. Ihmette-
lin, missä kranaatit viipyivät, olihan aina ennen hyök-
käystä ollut pirullinen kranaattituisku. Nyt aloitti jal-
kaväki ensin. Minun'kin asemani eteen hiipi yksi mies
oikein mukavalle paikalle vähän niinkuin sivuttain. Oli
nähtävästi rajamiehiä, koska sillä oli vihreä koppalak&i
ja vihreä päällys. Pikakivääriä hän rouhusi asemaan,
mutta ei kerinnyt ampua yhtaän sarjaa, kun laukaisin,
ja nokka painui mättääseen.

Meistä oikealle oli tilanne jo kärjistynyt täyteen
vauhtiin. Mielessäni Iiikkui jonkiolainen turvallisuu-
den tunne, olimmehao nyt kaivautuneet maahan ia io-
kaisella miehellä oli oma kolonsa. Nyt ei tarvinnut
hyökätä vaan puolustaa. Ei jänoittänlt sekään, että pa-
taljoonamme oli käytännöllisesti katsoen motissa. Tie-
sin sen olevan vain väliaikaista, ia että vihollinen vain
hyökkäyksellään turvaa päätien suunnassa olevien
joukkojensa vetäytymistä. Tämän kaltaisin miettein
valmistauduin vastaanottamaan vihollisen hyökkäystä.

Vihollisen tykistö ja heittimet alkoivat pian annella
täydellä terällä, niiden tuli oli nyt yllättävän tarkkaa.

^semistamme 
alkoi kuulua valituksia ja lääkintämie-

hille kohdistettuja huuto ja, jotka häipyivät puolustus-
asemiamme peittäviin räjähdy'ksiin ja savupilviin. En
nähnyt pitkiin aikoihin mitään. Jyrähteli ja maa allani
tuntui keinuvan, selkääni satoi jatkuvasti 'hiekkaa,
mättäitä ja puun kappaleita. Kypärä päässäni humisi
ja jydkyi, ruumiini jännittyi. Pelkäsin mahdollisten il-
massa lentävien kivien jysähtävän selkääni. Tilanne
oli tukala. Silmieni edessä vilahtelivat räjähdysten lie-
kit, pöly ja hiekka tunkeutuivat korviin ja silmiin,
oli vaikea hengittää . . . Koetin kaikin keinoin suojata
konepistooliani hiekalta ja pölyltä, sehän oli ainoa elä-
män turva, jota aivan hyväilin . . .

Keskitys siirtyi taemmaksi, ja nyt alkoi rihollinen
rynnätä. Mölinä ja uraa-huudot kuuluivat rätinän seas-
ta, ruskeat puserot vilahtelivat edessämme olevasta
pensai'kosta, ja suuliekit leimahtelivat mättäiden välis-
tä. Koetin itse tehdä mahdollisimman tarkkaa työtä,
un enää hätääntynyt, olihan tämä jo vanhan kertausta.

Muistan, kuinka taistelutilanteen jatkuessa eräs so-
tamies syöksyi päälleni jonkinlaisessa hysteerisessä ti-
Lrssa itkien ja rukoillen. Koetin sanella hänelle iotakin
rohkaisevaa. Nyt tuntuu uskomattomalta, että olen jos-
kus ollut rautaiset hermot omaava sotilas ja kyennyt
r:elä toisiakin rauhoiftamaan. Näitä tapahtumia muis-
:ellessa ia uudelleen eläessä vaihtelevat ruumiissani

kylmät ja kuumat väreet, sydän tykyttää jt kyynel
karkaa poskelle. Sotiemme tapahtumat ovat tulisin
kirjaimin painuneet sieluuni ja niiden vaikutus on kiis-
tämdtön.

Oikealla puolellani kuului heikkoa valitusta. Vihol-
lisen kranaatti oli osunut aseman vieressä olevaan
puuhun ja lyönyt sirpaleillaan sotamies Hei,kkilän ruu-
miiseen ammottavia hazvoja, joista verta tuli pulppua-
malla. Hän ei kyenny.t enää nousemaan. Kasvojen väri
v'aaleni ja kuoleman koura lujensi otettaan. Kovia
tu§kia tuntien hän pyysi armonlau,kausta tai ladabtua
asetta.

- Koeta kestää hetkinen, kohta olet kai'ken voit-
tanut, lohdutteli hänen ,kamppailuaan elämän ja kuo-
leman rajalla seuraava serkkunsa.

Osui siinä silmieni eteen myös meikäläinen kypä-
rä, joka läheisen aseman vieressä keikkui ylösalaisin,
hyljänynä, reikiä täynnä kuin seula. Sen kantajalle
kuolema oli tullut silmänräpäyksessä. Ajattelin, kuin-
ka helppoa on lähteä siten, tuntematta tuskia ja kuo-
leman kouran otetta, joka a§te asteelta vähitellen ku-
riitaa.

Vihbllisten hyökkäys kilpistyi aseittemme'tarkkaan
tuleen ja taistelut taukosivat. Vihollinen vetäytyi iät-
täen asemiemme et€eo joukon kaatuneita. Paareja kan-
nettiin ja uusia tehtiin pingoittamalla telttakaokaita
kahden kepin väliin. Paareja kantava jono lähti hiljai-
sena matkaamaan kohti takalinjaa. Meille ehjille ja
terveille, joilla vielä hermorkin olivat kunnossa, tuli
muonaa ja tupakkaa ku,kkuramitoin. Keitettiin sii'nä
useampi saikkapakki yhteen menoon ja silloio jos kos-
kaan ruoka maistui hyvältä. Pikku nuotioita virisi
sinne tänne, pakit höyrysivät, jalkarätit levitettiin au-
ringonpaisteeseen kuivurnaan, syötiin ja kuorsattiin.
Vatioita ei kuitenkaan unohdettu, olihan yllätysvaara
vielä olemassa. Parin päivän perästä sen saimme ko-
kea.

Pataljoonamme oli päätien suunnassa levossa - nu-
kuttiin nuotion ympärillä. Vartijat olivat paikoillaan,
mutta jostakin välistä pääsi vihollispartio tulemaan,
hiipi nuotiolle, jonka ympärillä pojat nukkuivat, ia
sieppasi meikä1äisten konepistooleia sekä alkoi niil-
lä 

-paahtaa nukkujia. Heräsin tähän rätinään, kuten
kaikki muutkin. Vihollisporukka oli pieni ja yritti
luopua ottelusta, kun huomasi meikäläisten ylivoiman.

Juostiin siinä perävilkkaa pitkin kangasta, kuului huu-
toja:

- Täällä on jo pari kellellään. -- Samassa aliker-
santti Huhtanen huusi vierelläni:

-- Tuolla täh','eltää yksi ! - Juoksimme sivustapäin
vastaan, saimme sen hollille ja selvä oli !

Ei ainuttakaan vihollista päässyt karkuun, mutta yh-
den meikäläisen onnistuivat kaataa ja kahta haavoit-
taa.

Samalla kankaalla lepäilimme muutaman päivän,
saimme täydennystä, ja ensimmäinen viihdytyskiertue-
kin tavoitti siellä meidät. Martta Kontula ia Eija Hiltu-
nen lauloivat meille kuin herran enkelit. Naisen 'iäni ja

viehkeä laulu semmoisen myllerryksen jälkeen tuntui
'korvissa suorastaan satu'maiselta, mutta kun silmä nä-

ki ja korva kuuli, niin uskoa täytyi. Kuuliiakunta oli
suorastaan esittäjien lumoissa, suosionosoitukset olivat
valtavat.

Kohta kumminkin alettiin taas elää taistelujen mer-

keissä. Monta kovaa palaa oli vielä purtava, 'seuraava

ehkä kovin: Rukavaara.
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Syvärin rautatissi llanpåån komen-
topaikalla 13.9.1941. Keskellä etu-
alalla seisomassa kertomuksen
kirjoittaja, lfuR 34:n komentaja.
kapteeni Eero Suna ja takana
JR 34:n komentaja, jääkärimajuri
Armas Perksalo. Taustalla Syva-
rin rautatiesilta

VUONNÅ 1941 syyskuun 10. päivänä kello t0 saa.
pui allekirjoittaneen komentama I/JR 34 Syvärin poh-
joisrannalla Vaasheninjoen yhtymäkohdassa sijiitse,
vaan Vaashenin kylän maastoon ja asettui saamansf,
käskyn mukaisesti telttamajoitukseen. Takana olir.rr
Hirsijärveo ja Saarimäen taistelut sekä pitkät, rasir-
tavat etenemismarssit milloin ,kovassa helteessä, mrl-
loin sadesäällä vanhalta rajalta Syvärille. Erityisen rr-
sittava oli viim.einen taival Torasjärvi-Kotkatjärr.i-
Pätsinselkä-Mäkräjärvi, mihin oli mennyt aikaa kol-
me sateista vuorokautta. Varsinkin tieosa Kotkatjärr.i

-Mäkräjärvi 
oli monin paikoin vain kinttupolkua je

runsaiden sateiden johdosta liejun vallassa, mihin ajo-
neuvot upposivat akseleitaan myöten, niin etteivät he-
voset saaneet niitä irti, vaan ne oli miesvoimin kiskot-
tava eteenpäin. Tie ei siis ollut mikään "masinatie",
kuten paikkakuntalaiset olivat Kotkatjärvellä meille
selitelleet tarkoittaen sillä moottoriajoneuvoille kul-
kukelpoista tietä.

Oma 17. divisioonamme (komentajana jääkärier.ers-
ti A. Snellman) eteni valtatietä Aunuksenkaupunki-
Syvärin asema. Pataljoonamme oli toiminut sen vasem-
pana sivustasuojana pitäen yhteyttä ainoastaan radiol-
la. Marssin teki vielä rasittavammaksi se, että oli edet-
tävä varmistettuna, koska divisioona oli 9.9. kello
12.45 tiedottanut vihollismotin Säntämässä purkautu-
neen .ja -siitä hajaantuneita osastoja saattoi esiintyä
marssitiellämme pyrkimässä itäänpäin.
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\fuutaman päivän lepo I/JR 34:lle olisi siis nyt
.riiut erittäin tervetullut, ja siihen oli jo anoettu toi-
:e:trkin. Mutta toisin kuitenkin kävi. Ei ollut ai'kaa!
\-ielä saman päivän iltapäivällä käskettiin patal joo-
;:rn komentaja JR 34:n komentajan, jddkdrieversti-
luutnantti Årmas Perksalon komentopaikkaan, missä
hin sai käskyn pataljoonan siirtymisestä Syvärin rau-
:rrieaseman maastoon. Käsky kuitenkin kohta sen jäl-
keen toistaiseksi peruutettiin. Pian se muuttuikin niin
että L/JR l4:n tuli olla seuraavana aamuna eli 11.9.
kello 4 Syvärin virran ja Vaasheninjoen yhtymäkoh-
drssa valmiina vesistön ylimenoa varten. Mukaan piti
ottaa aseistuksen lisäksi vain kuiva muona ynnä yksi
purkki säilykelihaa l0 miestä kohti. Pataljoona tulisi
toimimaan jo aikaisemmin Si"r'ärin 1'littäneen taiste-
luosaston ensimmäisen portaan reservinä.

Joen ylitys alkoi r r.9. kello 4 paikalle kootuilla
pienillä sekalaisenmallisilla, -kokoisilla ja -kuntoisilla
reneillä ja ruuhilla järjestyksessä: 1.1( - Esik.K +
Kom.porras - 2.i< - 1.KKK - Krh.joukk. - Pst.
joukk. (3.K oli divisioonan käytössä varmistustehtäviä
varten).

Sateet olivat jo ohi, mutta aamu oli sumuinen ja
lämmin. Vihollisen ilmatoiminnasta ei näyttänyt ole-
van sanottavasti vaaraa. Ylityskalustosta ja virran koh-
talaisesta vuolaudesta johtuen toiminta oli melko hi-
dasta, mutta kello 8 mennessä oli ylitys sentään lop-
puunsuoritettu. J,oen vastarannalla oli todettu vihol-



lisen partioita, ja niin oli maasto tarkoio haravoitava.
Kello 16.30 päästiin kuitenkin etenemään kohti seu-
raavana tavoitteena olevaa Valdoman kylää. Sinne saa-
vuttiin kello 18.45 ja majoituttiin tyhjinä oleviin ta-
loihin.

17. divisioonan taisteluosaston ensimmäinen porras
oli tämän päivän aikana toiminut omalla suunnallaan
länteen ja etelään. Etenkin Lotinanpeltoon johtavan
rautatien suunnalta oli ajoittain kuulunut kovaakin
taistelun melskettä. Illalla kello 22 saapui sieltä ma-
juri Alpo Marttinen selostamaan tilannetta. Viholli-
nen oli jatkanut perääntymistään Syvärin etelänpuo-
lista rantaa itäänpäin Syvärin kaupungin suuntaan ja
menettänyt raskaamman aseis'tuksen (tykistön ja kra-
naatinheittimet) ainakin suurimmalta osalta perään-
tymisen aikana. Sen sijaan sen jalkaväen tuli oli mm.
rautatiesillan kohdalla joen yli melkoisen kiivasta ja
hyvin suunnattua. Myös Lotinanpellon suunnalta sekä
etelästä käsin se teki jatkuvasti yrityksiä häiritäkseen
vastaiskuilla etenevien joukkojemme toimintaa. Venä-
läisten vahvuudesta ei ollut tarkempaa selvyyttä. Sa-
malla majuri Marttinen antoi käskyn, jonka mukaan
I/JR 34:n piti ensimmäisen portaan taisteluosastolle
alistettuna hyökätä 1! minuutin tulivalmistelun jäl-
keen 12.9. kello 6.1t rautatielle. Hyökkäyslähtölinjana
oli Pogran myllyn eteläpuolella oleva metsäinen har-
janne ja tavoitteena Syvärin rautatiesilta.

Seuraava päivä oli lämmin ja aurinkoinen. Tykistön
tulivalm,istelun jälkeen lähti hyiikkäys hyvin liikkeelle.
1.K (kapteeni A. Kekki) eteni rautatien molemmin
puolin, siitä vasemmalla oli 2lK (luutnantti P. Nikka-
nen), l.KKK (kapteeni T. Takalo) ja krh.joul*ue
(luutnantti P. Niemeläinen) sekä pst.joukkue muodos-
tivat tul,ikannan. Yksit joukkue 1.K:sta ja jääkärijouk-
kue (luutnantti R. I{iek,ka) seurasivat toisessa linjassa
1.K:n takana. Pogran purouoman yli pääXiin hyvin,
multa sitten tuntui vastustus voimistuvan, kunnes
hyökkäys tykistötulen lakattua pysähtyi purouomasta
n. 300 m koilliseen. Seurasi monivaihei,sia tilanteita.
Muun muassa yritti eräs vihollisosasto oi.kealta rauta-

l/JR 34:n hyökkäys
Syvärin yli 11.9.41

Venäläinen it.tykki Sy-
värin sillanpääasemas-
sa

tien yli Syvärin rantaa kohti edetä pataljoonan taitse
eriytääkseen pataljoonan selustayhteyksistään. Tilanne
saatiin kuitenk,in nopeasti selvitetyksi jääkärijoukkueen
tekemällä reippaalla vastaiskulla. Näin kului päivä ilta-
puolelle, jolloin saapui divisioonan lähettiupseeri otta-
maan selkoa tilanteestamme ja välittämään komenta-
jan käskyn, että pataljoonan oli vielä tämän päivän
aikana vallattava rautatiesillan eteläpuolella noin puo-
Ien kilometrin syvyinen alue ja varmistettava näin saa-
tu sillanpää. Si'lta oli säilytettävä ehjänä. Sen ehjänä
säilytCämisestä ei tietenkään voitu tmennä takuuseen,
sillä olisihan vihollinen itse, kuten oli vahvasti epäil-
tävä, saattanut sen miinoittaa.

Lähettiupseerin kanssa sovittiin tykistön tulivalmis-
telusta kello 19-19.30 rautatiesillan eteläpuolella to-
dettuihin vihollisasemiin ja senjälkeen ammuttavasta
sulusta radan suuntaan. Samalla ilmoitin hänelle hyök-
käyksen jatkamista varten ryhmittäväni pataljoonani
uudelleen ja hyökkääväni joen rantapenkereen suo-
jassa. Suoritettuani päivän tapahtumien ja kokemuk-
sien perusteella tilanteenarvioinnin tulin näet siihen
tulokseen, että 1) rautatien suunnassa olisi pääsy eteen-
päin vaikeaa ja tappioita aiheuttavaa, 2) olisi käytet-
tävä hyväksi pensaikkoisen sekametsän tarjoamaa tuli-
suojaa, 3) hyökkäyksen oli perustuttava yllätykseen
ia, 4) $tä varten oli ryhmittyminen suoritettava uudel-
leen salassa sekä vihollista harhaannuttaen.

Nyt oli kuitenkin huolena se, että hyökkäys tulisi
suoritettavaksi pimeänä aikana, jolloin joukot saattai-
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sivat pensaikkoisessa maastossa mennä sekaisin sekä
pahimmassa tapauksessa ampua toisiaan. Oli siis hyö-
kättävä kiilana jonomuodoissa, johon joen rantapen-
ger antoikin mahdollisuuden muodostaessaan kuolleen
kulman oikealta tulevaa tulta vastaan.

Esitin yksiköiden päälliköille suunnitelman ja pää-
töksen sekä annoin senmukaisen käskyn: Uudelleen
ryhmittyminen oli suoritettava mahdollisimman huo-
maamattomasti ja kaikin tavoin annettava viholliselle
sellainen kuva, että hyökkäyksemme tänä päivänä olisi
lopetettu ja tulisi todennäköisesti seuraavana aamuna
aloitettavaksi uudestaan saavutetuista asemista ja, jos
se jotain Iiikehtimistä huomasikin, arvelisi se toivot-
tavasti joukkojemme vetäytyvän yön ajaksi lepäämään.
1.KKK:n konekiväärit, jotka taistelun aikana oli ve-
detty tulikannasta eteen komppanioiden etenemistä tu-
kemaan, jäisivät saavutettuihin asemiin varmistettuna
yhdellä kiv.ryhmällä kukin. Kuitenkin yksi kk.joukkue
irroitetaan ja alistetaan siitä puolijoukkue 1.K:lle ja
2.K:lle. Muu osa pataljoonaa vetäytyy taakse ja puro-
uoman suojassa ryhmittyy lyhyissä avojonomuodoissa
järjestykseen: 2.K, l.K, leveys 100 m, syvyys 200 m,
pst.joukkue, krh.joukkue, kom.porras, jääk.joukkue.

Pataljoonan siirtyessä uuteen ryhmitykseen tavattiin
maastosta yksi käyttökunnossa oleva vihollisen jättä-
mä it.tykki ja sen vieressä runsaasti ammuksia. Vahin-
ko vain, että sillä ei ainakaan tällä hetkellä ollut omil-
le joukoille mitään käyttöä. Olimme hyvissä ajoin en-
nen tulivalmistelua hyökkäysvalmiina. Kun se sitten
alkoi, olikin- se voimakas, olihan toiminnassa joukko-
jemme koko tykistöryhmä. Valmistelun loputtua aloi-
timme etenemisen, mikä ei kohdannut sanottavaa vas-
tustusta. Vain hajanaista konekivääri- ia, kivääritulta,
sekin umpimähkään suunnattua, sillä olihan nyt pi-
meää. Etenemisen aikana koettivat päälliköt ja joh-
tajat antaa vauhtia hyökkäykselle sekä pitää joukkon-
sa koossa huudoilla "eteenpäin". Kaiken totisen tou-
hun keskellä kukki huumorin kukkanenkin. Rynnäk-
köhuutojen seasta erottui kaikuvana huuto "hei Ha-
likon hakoniskat!" Olihan suuri osa pataljoonan mie-

histä Halikon pitäjästä, missä toimii sen niminen vir-
keä urheiluseura. Ohitimme vihollisen korsuja ja vi-
hollisen tuli voimistui, mutta kello 20.45 oli rauta-
tiesillan eteläpää ja ratapenger hallussamme. Pian tä-
män jilkeen saapui oman rykmenttimme, JR 34:n,
joukkoja siltaa pitkin joen pohjoispuolelta sen etelä-
puolelle. Muodostettiio sillanpääasema noin l/2 km
säteollä, missä t.K varmisti länsilohkon ja 2.K itä-
lohkon väliraia,na, rautatie.

Varmistustehtävistä yapaana olevat joukot majoit-
tuivat sillan eteläpuolella oleviin muutamiin rikkou-
tuneisiin taloihin, maastoon ja vihollisen iättämiin
korsuihin. Olihan varmistusrenkaamme sisäpuolelle
jäänyt koko sen it.patteri korsuineen ja runsaine am-
musvarastoineen. Åikaisemmin päivdllä tapaamamme
it.tykki oli nähtävästi juuri tästä patterista. Vankeja
saimme 9, jotka seuraavana aamuna lähetettiin ryk-
menttiin. Yön aikana sattui ikävä tapaus. l.KKK:n
päällikkö, kapteeni T. Takalo oli lähettinsä ja muu-
taman miehen kanssa mennyt eräälle viholliskorsulle,
minkä olivat hyökkäyksen aikana ohittaneet, trrkoi-
tuksella yöpyä sinne. Avattuaan korsun oven hän sai
vastaansa konepistoolin suihkun kaatuen heti. Muu-
tama sisään heitetty käsikranaatti tietenkin hiljensi
korsun, mutta vahinko oli jo ehtinyt tapahtua. Pa-
taljoona oli menettänyt hyvän aseveljen ja vaikeissa-
kin tilanteissa optimistisen, ripeäotteisen upseerin.

Pataljoona oli suoriutunut annetusta tehtäviistä suh-
teellisen pienin tappioin. Kaatuneita 1 ups., 1 au. ja
haavoittuneita 4 miestä. Tähän oli tietenkin suu-
rimpana syynä vihollisen raskaan aseistuksen puuttu-
minen. Seuraavana päivänä 13.9.41 kävivät 17. divi-
sioonan komentaja ja JR 34:n komentaja sillanpääase-
massa. Seurasi toimenpiteitä sen laajentamiseksi Laa-
tokan ja Äänisjärven suuntiin sekä etelään Syvärin
kaupungin valtaamiseksi. Näin olivat alkaneet taistelut
Syvärin sillanpääasemissa, mitkä kestivät vuoteen 1944

la mihin pataljoonammekin osallistui usein hyvin vai-
keissakin tilanteissa.

SWårin reutltie§€mrllr lomallelähti-
iärå
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ELETTIIN elokuuta 1941. Kuuluimme Jp 3:een, joka
foppujen lopuksi lienee hajonnut, kukatiei osa ehka
kuolleina tahi harvoittuneina ja osa siirrettyinä toi-
siin pataljooniin. Meitä oli jäljellä alkuperäisestä pa_
tal,foonasta ainoastaan 3 miestä, paavo, Vai.rO ,ia ä;-
nä..Kuuluimme n)'t 11.D:aan, joka oli alistettu II ar-
meijakunnrlle. Tehtäväksi oli meille annettu maihin_
nousu Ulaskanniemelle. koska venäläiset olivat ahdet-
tuina moftiin sen edustrlla olevalle Huiskonniemelle
eli Kilpolanniemelle j.l s.rm.rnnimiselle saarelle. Sissi-joukkomme oli r..rhvu:rJel:ren ehkä noin g0 miestä.
Sen.tukena oli kk.loukkue sekl ruuhra pioneereineen.
Päällikkönä toimi siss:i..:<.:ueerr.-Å" Iuutnantti
K. Katajainen.

Maihinnousu Ulaskannrer.relle ..li suunnitelru vöksi
20/2L.8. OIin muiden muk.lr:.r klsk,,,no:ossr. joss.r sil-
miinpistävää oli se, että jok-rine:: o.: hr.r:n h:liriner
ja itseensä sulkeutunut. r\{onelle r.rmr ehxr erl:si r.:r_
meinen taisto, sitä pelkäsimme jokaine:. s:1..: etcsj
oler.a vahva vihollinen ei antautuisi .r.ls:.:.rinrl::r.

. .P11r9 k1,syi minulra kahden jäät1.ämme. rrj huo-
lehtisin.ko häncn perheestään, jos hån jäisi rille reis-
sulle, kuten myöhemmin kävikin. Ihmertelin !uLrrL
kysymystä ja yritin häntä lohdutella, sillä emmehän
saisi antaa pelon vallata itseämme kokonaan ennen
taistelun alkua. Täytyi myöntää, että hän oli koske_
tellut tuolla kysymyksellään minunkin sisintäni.

Kello lähenee kahta yöllä, jolloin meidän on rnäärä
suorittaa maihinnousu. Huokailemme, sormeilemme

tthka-y"itys
hermostuksissamme kivääreitämme ja konepistoolei-
tamme sekä odotamme tuskaisrna tuota hetkeä, jota
jokainen pelkää sisimmässään, sillä emme tiedä mitä
on edessäpäin. Vihdoin kuuluu hiljainen kuiskaus;
"Veneisiin l" Lahden l liti's suoritetaan mitä r,arovai-
simrnin, ja ihmceksemme saamme huomata, ettei vas-
tarirnnrllr ole ainuttekaan vihollista.

Erenemme 1'lös loivaa harjua, jonka takana tietä-
nr.imnte mukrrn pitJisi olla venäläisten majoitusalue.
\'lliss.r on kuirenkrn silta, jota venäläiset käyitävät
::rr:lessrän ioukko,jaan pois Huiskonniemestä lähellä
.rlevelle Kilpolrnsaarelle.

-{likersantti L on määrätty mukaamme, joten mei-
ri on osastossamme neljä miestä. Lähdemme hitaasti
erenemään pitkin Laatokan rantaa erikoisen varovai-
sesti, sillä on pelko siitä, että jokaisen puskan takana
saartaa olla vihollinen, jonka sarja voisi tuhota mei-
dät kaikki. Kuulemmekin edestä hiljaista kolahtelua,
joka saattaa johtua vihollisosastojen siirroista. Kul-
jemme hitaasti eteenpäin ryömien, pensas pensaalta,
mätäs mättäältä. Vihdoin näemme edessämme noin
20 vihollissotilasta, jotka kuuntelevat ehkä meikäläis-
ten aiheuttamia ääniä. Väiski jännittyy ja kysyy:
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- Joko mä suolaan ? - Kukaan ei vastaa, sillä tie-
dämrne jokaisen vain odottavao hetkeä, jolloin ali-
kersantti L antaa merkin. Jännityksemme oousee

!"if.p"ysa, sillä etaämpirä ailkaz kuulua kiivaita kp.-
ja pikakiväärisarjoja.

Silminnähtävästi vihollisemme hermostuvat ja afta-
vat tähystellä ympäriinsä. Kuusi heistä alkaa hitaasti
Iähestyä paikkaa, jossa olemme. Katson syrjäsilnällä
aliker-santtia, jonka silmät ovat vetäytynåei ohuiksi
viiruiksi. Vihdoin ne au-keanat ja kuuluu kuiskaus:

- Tulta naamalle ! Jokaioeo konepistooli räs?ihtää
kiivaaseen papatukseen. Ammumme iippaamme tyh-
jiksi ja jäämme odottamaan uuna ryiläystä, mutta
kun sitä ei kuulu, matelemme hitaasti'tuon 40 metrin
matkan ryömien eteenpäin.

Näky on kauhistuttava, kaikilta kuudelta viholli-
seltamme ovat keneltä nenä, keneltä suu tai silmät
täydellisesti sohjona. Väinö kuiskaa hiljaisen rukouk-
sensa: "Herra auta heitä!" Emme ehdi ihmetellä hä-
nen sanojaan sillä pk.sarja räsähtää aivan läheltä.
Jään yksin aivan vihollisen eteen. Kyyristyn kaatu-
neitten taakse ja yritän likistyä maarhan mahdollisim-
man tiiviisti, multa ruumiit osoittautuvat liian mata-
liksi. Yritän epätoivoisesti nostaa ja vyöryttää toista
kaatunutta toisen päälle, sillä minulla ei käytännölli-
sesti katsoen ole minkäänlaista tulisuojaa. Onnistun
kuitenkin viimein yrityksessäni. Katsahdan ympäril-
leni ja huomaan, että alikersantti L on noin l0 met-
riä taempana ja Väinö vähän sivummalla. Ihmettelen
missä on Paavo 7 Kat3eeni kiertää ja havaitsee häoet
noin parikymmentä metriä sivummalla erään kiveo
suoiassa. Kurkistan varovasti yli rutrmiiden ja havait-
sen neljän vihollisen lähtevän kiertämään meitä oi-
kealta. Tarkoituksena on ehkä saada meidät saarre-
tuiksi, sillä olimme melkein avuttomassa tilassa. Huu-
dan tästä alikersantti L:lle, joka nyökkää merkiksi,
että oo huomannut vihollistennne aikeet.

Nostan konepistoolin vihollisruumiin kaulalle ja
otan kaksi heistä jyvälle. Karselen hetken pitkin piip-
prua, ja silloin tulee mieleeni tuo Väinön rukous
"Herra armahda heitä". Painan liipasinta, kuuluu rä-
sähdys ja näen, että molemmat viholliset kaatuvat
maahan. Toiset kaksi suojautuvat mättäisiin ja ataa-
vat kiivaan tulen meitä kohti -.Samalla kuulen oikealta äännähdyksen ja katsahdan
sinne. Näen Paavon pään retkahtavan kiveä vasten
ja, jäävän siihen liikkumattomaksi. Menetän herkeksi
toimintakykyni ja aivankuin herpaudun näkemästäni.
Silloin kuuluu edestäpäin vihaisia kp.sarjoja, jotka
palauttavat minut todellisuuteen.

Loput vihollisistamme ovat alkaneet €detä meitä
kohti. Yritän oostaa konepistooliani, mutta vihainen
vihollisen sarja pakottaa painamaan pääni matalaksi.
Kuulen Väinön huutavan:

- Vetäydy pois, me suojaamme sinua tulellamme !

- En osaa vielä tehdä oikeata ratkaisua, ennen-
kuin kuulen alikersantin äänen:

- Pois ia heti ! - Tottelen koneellisesti ia vetäy-
dyn askel askeleelta taemmaksi. Tajuan kysymykseni,
jonka teen veliilleni:

- Kuinka Paavon kävi?

- Ei ole aikaa sellaiseen, vastaa alikersantti. -Pois täältä ia pian !

- En kuitenkaan vastaa hänelle ia katsahdan sa.
malla Vä:nöön, ioka nvökkää. Tad.oituksemme on
siis sama: Paavon viemme pois, vaikka se maksaisi
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15. D:n sissiosaston hyökkåys viholtisen selustean Ulaskan-
niemelle 21.8.41

henkemme. Ryömimme Paavon luo ja näemme, että
luoti on mennft poskesta sisäo ja tullut niskasta
ulos. Tiedämme, että hän on kuollut ja iäksi iättänyt
meidät. Tartumme Paavoa jaloista ja alemm6 ysg1l
häntä kohti rantaa. Silloin kuulemme tal<aapäin voih.
kaisun ja katsahdettuamme sinne näemme, 

-mitea 
ali-

kersantti kumartuu ja pitää molemmio käsin vat-
saansa. Konttaan hänen luokseen, jolloin Viinö suo-
i^^ minua muutamilla kiivailla sarjoillaao. Näen
kuinka alikersantti huokailee ja yfittää epitoivoisesti
taistella tuskaansa vastaan. Kysyn häneltä lotakin, jol-
loin hän aukaisee silmänsä ja sanoo minulle:

- Menkää te, minä jään ! - Tunnen itseni iälleen
avuttomaksi ja tuo katse saa minut pahoinvorvaksi.
Sanon alikersantille, että yrittäisi kestää, sillä saamme
hänet rantaan. Mutta silloin hän retkahtaa ja silmät
painuvat k,iinni. Tunnen itseni jälleen voimattomaksi,
sillä kahden ,toverini kova kohtalo painaa mieltäni.
Havahdun kiivaaseen tuleen ja alan vetäytyä hiljal-
leen pois, koska en voi heitä auttaa. Tulee mieleen
vain tuskaisa aiatus: "Herra, auta sinä heita!"

Kaikilta tahoilta alkaa kuulua kiivasta ammuntaa
ja näemme, että koko sissiporukkamm€ on vetäyty-
mässä kohti rtntaa.. Nyt vasta kauhu.ksemme myös
huomaamme, että paluutie meidän ja veneittemme
välillä on poikki. Vahva vihollisosasto etenee pitkin
rantaa kohti ruuhiamme.

Kysyn Väinöltä, mitä teemme7 - Hän katsahtaa
minuun, heittää konepistoolin pusikkoon ja alkaa kii-
ruhtaa rantaan. Teen koneellisesti samat Iiikkeet.

Takaa alkaa kuulua kiivasta ammuntaa, mutta sa-
massa jo paiskaudumme veteen ja saman tien kah-
laamme kaislikkoon, jossa meillä on edes hiukan nä-
kösuojaa. Näemme noin 50 miehen vahvuisen vihol-
lisosaston juoksevan ohitsemme. Silloin Väinö sanoo:

- Nyt: jos'koskaan! 
- Aloitamme uintimme kohti

omaa tukikohtaamme, joka on noin 800 metrin pääs-

sä. Tämä on meille tuskallista ponnistelua, sillä ve-
näläiset alkavat harioitella ammuntaa meitä maalinaan
p;täen. Sukeltelimme ia taas uimme ja taas sukelte-
limme, kunnes vihdoin saavutimme oman rann2n.
Olimme täydellisesti loppuun aiettuia niin ruumiilli-
sesti kuin henkisestikin. Sa;mme tietää, että meille
luvattu apuioukko ei ollutkaan saapunut, joten saa-

toimme arvata tappiomme lopullisen syvn.
Neliä päivää mvöhemmin saimme Paavon ia ali-

kersantti L:n ruumiit pois, ioskio ryöstettvinä. Trrli
loouksi mieleen aiatus, onko ihminen vain shakki-
naonula, iota siirretään rurrdusta toiseen. fokainen
sotilas antaa ainakin tuohon kysymvkseen vastauksen:

Sodan tinkimätön laki oo: taistele tai tuhoudu!
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NÄlN jälkeenpäin asiaa ajatellen liittyi alla esitet-
tär,ään tapahtumaan melkoisesti humoristisiakin piir-
teitä, mutta sen puolen minuutin aikana, jonka tuo
tapahtuma vaati osakseen, minua ei totisesti nauratta-
nut. Kun kokemukseni on hieman erikoislaatuinen j.r

sc,dassa harvinainen, ansainnee se tulla merkity,ksi
muistiin.

5. divisioona oli asettunut puolustukseen prtkin
Tuulosjoen rantamia ja Säntämään. Se vietti ikään-
kuin hengähdystaukoa elokuun ajirn t 94 I , N.rapuri-
divisioonrrn lohkolla, Varloissa serr sijaan linjlr olrvat
cnenrmän liikkuvalla kannalla. ja siellä t.ristelut j.rt-
kuivat kiivainakin. Viimeksi mainitun di\ rsr(,,(,nan
käyttöön oli 26. lääkintäkomppaniast.r .issieriu I louk-
kue toimipaikkana Varloi ja tehtär.änä sr:rarden eva-
kuointi Vieljärvcn kenttäsairaalaan. Taistel::..r kävtiin
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pääasiassa teiden suunnissa. ja niiden väliin saartoi jää-
dä "ei-kenenkään-maata" muistuttavia tlueita, joiss.r
liikkui vain partioita, omia j,r vieraitir. Liikkuminen
tillaisillr erämaataipaleilla oli tämän vuoksi hieman
epär'arrnalr.

Kun 5.D:n alueella oli toiminta täten hiljaista,
26.Li( käytti tilannetta hyväkseen ja pani käyntiin
jatkuvan koulutuksen. OIin sitä r'arten divisioonan
esikunnast:r. siirrettynä komppaniaan. Tehtär'iini kuu-
lui myöskin suorittaa joukkueiden vaihdot Varloihin
.ia takaisin 26.LK:n nrajapaikasta Viteleestä Laatokan
rannaltr. Matkaa Varloihin tuli kymmeniä kilornet-
rejä. Mitään )'llätyksiin viittaavaa ei ollut kuitenka:rn
havaittu, r'aikka matkan olin suorittanut jo p.rri ker-
taa.

Elokuun loppupuolella olin taas matkalla johtamas-

Lrikennettä Varlorn tiella
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sa lääkintäjoukkuetta takaisin Viteleeseen. Jou'kkue
oli sijoitettu kolmen auton kolonnaan, jossa ensim-
mäisenä ajoin henkilöautolla autonkuljettajani, rau-
hallisen ja harvapuheisen pälkäneläisen alikersantin
kanssa. Seuraavana oli linja-auto, jossa oli joul<kueen
miehistö ja kolmantena kuorma-auto, johon oli ase-
tettu joukkueen kalusto. Kaikki autot oli varustettu
punaisen ristin tunnuksin.

Joukkue tietenkin nukkui täydessä unessa erärnaa-
tien epätasaisuuksista huolimatta, olihan thkana vii-
kon yhtämittainen toiminta, koCka vaihto suoritettiin
aina viikon kuluttua. Itsekin torkahtelin silloin täl-
löin istuessani kuljertajan vierellä. Erämaan rauha
vallitsi kaikkialla, ja alkoi jo hämärtää, sillä kello
lienee lähennellyt 22:ta. Kolonnam,me ajoi n. 1OO

metrin etäisyyksin ja puolivaloin.

- Yhtäkkiä kuului tien oikealta puolelta balalai-
kan soittoa. Tosiaan - siellähän oli tanssien pito
parhaillaan. Paikka oli yksinäinen erämaakylä Kinä-
lahdesta Viteleeseen päin.

Ensimmäinen ajatukseni oli, että mitä helkutin pel-
leilemistä tämä oli, pojillahan oli selvästi kai,killa ve-
näläismalliset "sui'kat" päässä. Samassa näkyi auton
valokiilassa eräs suikkalakki ylittävän tien vasemmal-
ta oikealle. Mies kulki hyvin kumaraisessa asennossa
konepistooli kädessä. Tien oikealla puolella taas noin
3 metrin päässä tiestä näkyi samalla hetkellä toinen
vartiomies konepistooli hihnasta olalla. Silloin mi-
nulle selkisi, ettei mistään "pelleilystä" ollut kysy-
mys, vaan asia oli täyttä totta. Siinä yksinkertaisesti
vihollisjoukkue vietti tanssiaisia. Se oli ,kuitenkin var-
mistanut tanssinsa parivartiolla siihen suuntaan, mis-
säpäin olivat lähimmät meikäläiset joukot. Tien ylit-
tänyt vartiomies tieten{<in halusi ottaa yhteyttä toi-
seen ja ryhtyä neuvottelemaan, mitä pitäisi tehdä.
Muistan vieläkin tuon toisen melkoisen kookkaan
vartiomiehen hämmästelevän ilmeen hänen kumar-
tuessaan katsomaan, ketä autossamme oikein mahtoi
olla.

Tuskin koskaan on minulla muutarnien sekuotien
kuluessa ehtinyt tulla mieleen niin monenlaisia asioi-
ta. Olimmehan sodassa - hi,tto vieköön - 

ja minun
kai olisi pitänyt ryhtyä "sotimaan". Mutta annettu
tehtävähän oli'tuoda lääkintäjoukkue Viteleeseen.
Mitä siis piti tehdä? Espanjalainen pistooli oli työn-
nettynä saapasvarteen, jossa se oli helposti saatavilla.
Vaistomaisesti kåisi tarltui pistoolin kahvaan. Mutta
autonkulje,ttaja sanoi rauhalliseen tapaansa, että an-
netaan olla. Samaan tulokseen oli myös minun alita-
juntani ehtinyt tulla. Jos vihollisen vartiomies olisi
havainnut jonkin vihamielisen eleen, niin va.rm 

^nhänenkin konepistoolinsa olisi ollut herkässä. Puhu-
mattakaan jos olisin pysähdyftänyt auton tarkastel-
lakseni tanssijoita lähemmin. Luulen, että hämmäste-
lemiseni olisi saanut äkkinäisen lopun. Olimme siis
molemmat osapuolet, niinkuin ei mitään erikoista
olisi havai,nu. Åuto jdrkoi samaa hiljaista vauhtiaan
ja vartiomiehet ilmeisesti neuvottelivat. Minun oli
erikoisen vaikeata olla katsomatta taakseni. Joka hetki
odotin konepistoolisariaa, joka olisi tehnyt lyhyestä
viren kauniiksi, mutta sitä ei tullut. Vasta joskus
sadan metrin päässä käännyin varovasti katsomaao
taakseni, ia siellä tosiaan tulivat kolonnan toiset au-
tot, ikäänkuin ei mitään v^ t^ olisi ollutkaan. Pojat,
kuten sanottu nukkuivat, ia tanssijat olivat ohitu'ksen
ajalcsi siirtyneet hieman sivumm,alle.
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Antautuvia venäläisiä pol-
kusiltae pitkin Tuulosjokoa
ylittämässä 5.9.41

Emme katsoneet autonkuljettajan kanssa asian an-
tavan aihetta mielipiteiden vaihtoon. Enkä vaivannut
ajatuksiani silläkään, olinko ,menetellyt oikein. Nu-
kunikin sitä paitsi, ja koetin taas saada unenpäästä
kiinni. En kuitenkaan katsonut itseäni miksitkään san-
kariksi, joten komppaniaan pästyänikään en tapah-
tumasta maininnut kenellekään.

Vihollispartion passiivisuus oli oikeastaan ymmär-
rettävää. Se oli ehkä työllä ja vaivalla saanut kerä-
tyksi kylän tytöt tanssiin, joten sen "piirustuksiin"
ei suidkaan sopinut ruveta sotimaan ked<en kaiken.
Varsinkin koska kolonnakin näkyi kaikessa rauhassa
menevän ohitse, niinkuin ei olisi heitä nähtykään.
Kesäinen idylli siis jatkui 

-.Vasta jäli<eenpäin sain selvää juhlinoesta porukasta.
Se oli linjojen taa,kse jäänyt l0 miehen tuholaispartio,
jossa johtajana oli suomalaineo punaupseeri ja enti-
nen painija, kapteeni Yrjö Kokko. Partio teki kyllä
sirten taas monenlaista pahaakin, niin että s€uraavat
kolonnamme eivät aivan rauhassa saaneet turisteina
ajella. J.DE:n,monistetussa rintamatiedoituksessa
rnyöhemmin kerrottiin, että partio oli saatu kiinni ja

saanut ansaitun palkkansa. Kapteeni Kokon viimeiset
sanat olivat saman tiedoituslehtisen mukaan olleet:
"Eläköön Suomi".
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OLI NAIMALOMALLA

SOTAMIES Severi Sutinen oii :::::: siapunut lomalta
Kuopiosta ja oli reissulll.rn ::r'.i::u: srer'än tyhtölap-
sen. Tästä hänelle oli klpsr';r: .:..:.::,s. errä nyt on saa-

tava naimalomaa, ja tuun.lsij. ie1::€to. hän teki ano-
muksen, joka rtietysti hyr'äksr.::::n -\:xanlan tuli Suti-
nen sitten lomalta komppanr:n iur::riieroo. Siellä pääl-
likkö kysyi, onko hänellä nv: ku':.'::us- tai vihkimä-
todistus ?

Sutinen asteli korsun ovelle ;r it1.if,:Si olkansa ylitse:
"Mittees se poi'kamies akalla tekkee. *un ei oo muuta-
kaan perettä!"

Sutiselle tuomittiin 6 motin halkourakka.

,,KUOLEMAN PORTILLA"

ETULINJOILLA taistellut suomalarnen sotilas kertoi
kokemuksistaan. Hän oli ollut kolmasti "kuoleman
portilla", mutta pelastunut kuin ihmeen kautta.

Kerran tupsahti vihollisen kenttätvkin kranaatti
aivan miehen viereen, mutta se oli vain räjähtämätön
"suutari". Kiväärinsä suomalainen kuitenkin menetti,
sillä kranaatti osui kiväärin piippuuo iskien sen vää-

räksi.
Myöhemmin soturimme oli etuvartioasemissa ja

paukutteli vihollista suuren petäjän suojassa maaten.

Yh,t'äkkiä kranaatti iski puuhun, jonka juurella hän
oli. Kymmenen 'tuuman vahvuinen petäjä katkesi met-
rin korkeudelta, ja mies sai puunsirpaleista lieviä vam-
moja. Ne sidottii,n kenttäsairaalassa, ja poik'a pääsi
jatkamaan soraa.

Kolmas "kuoleman portilla" käyoti tapahtui uuden-
vuoden yönä. Miehemme oli parhaillaan matkalla var-
tiopaikalleen, kun vihollisen partio ampui häntä kohti
konepistoolilla. Ennenkuin hän ehti heittäytyä maa-
han, sattui kuusi konepistoolin luotia reppuun. Kuulat
eivät kuitenkaan tehneet suuremPaa vahinkoa,
rikkoivat vain repussa olleen termospullon ja pari
säilykerasiaa sdkä musersivat kuivan leipäannoksen
pieniksi murusiksi.

- Neljännellä kerraila saivat sentään osuman, haa-
voittunut tuumaili. Puolen kilon kranaatinsirpale pyyh-
käisi vasemman käteni melkein irti, mutta jäihän on-
neksi oi'kea käsi, ja sillä kykenee vielä kivääriä lau-
komaan.

KEIHÄSPORUKO'TA

JOUDUIMME ottamaan linjat vastaan Keihäs-Matil-
ta, joka silloin toimi joukkueen johtajana. Matin läh'
dettyä aina sanavalmis Virtanen tuumasi, eltä ei kai
myöskän pyssyjä tarvita, kun tuokin oli vain keihäs-
porukkaa !
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Sotamies Gabriel Tossu
vallatun tykin la koneki-
väärin vieressä Kilpeen-
,oella matkalla Viipuria
kohti 23.8.41

S A-futa

vrLlo loKrvrRTA

Patteni
vallattiin
yllöttcien

Konkkalan sanatorion rau-
nioissa oli llfuR 5:n komento-
paikka
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SUURET sotatoimet Vrpurrr: rmpäristössä olivat
kesän 1941 lopulla lähteneet kirntiin Karjalan pää.-
kaupungin valtaamiseksi. \{e:iin komppaniamme
(2./IR 5) teki silloin koko vLa:=i.llran elokuisen yön
pimeydessä hankalaa taivai:aee vrhollisen selustassa
Kukallusjärven maastossa. E::::.e ku:renkaan tienneet,
mihin meltä vietiin.

Ärsyttävä salaperäisyys lor k::hiteij tunnelmaa so-
tilaan aatoksissa. Puhuttiin k;ills::. errä lentotiedus-
telu oli edellisenä päivänä hrvain;::: rrvokkaan koh-
teen ja meidän piti paremm:n :u:usrua siihen itse
paikan päällä. Oli'tosin enri€n{:: ;o saatu maistaa
tulta, kun vihollinen ampui 6-:uun:.rsrllaan lähiselus-
taamme ta'kka pudotteli'karsäkkeiään" pommiko,
neista, mutta tämän retken ark.ina srataisiin kokea
aivan muuta. Nyt vasta tulrsimrne srnuiksi oman ase-
lajimme 'kanssa, sillä toivonavasti saisimme sitä tun-
tea, en.nen kuin naapurit tiehensä pöciir'ät, Olihan
kuultu sellaista, että vihollisesra kllia saa miehen vas-
tusta varsinkin juoksemisessa. muir3 sirhen me väsy-
neet miehet rensselit selässä emme einakaan kovin
hanakasti kykenisi.

Vaivalloinen tarpominen yökasteisessa metsämaas-
tossa pysähtyi viimein. Upseeripartio lähti eteen otta-
maan selvää tilanteesta. Elettiin riudurtavia epävar-
muuden hetkiä. Muutamat Ieukailivat aikansa kuluksi,
että olivatkohan 'kompassi- ja karttamieha tehtävänsä
tasalla vai olivatko vieneet jo Viipurin ohitse.

Puolisen tuntia parrat pärisivät ja huhut kulki.
Sitten tuli tieto: vihollisen tykkipatteri meistä noin
800 metrin etäisyydessä, etuvasernmalla. Menemme

OLi, YA'N KYLMÄ

ROHKEUDESTÅÅN ja rämäpäisyydestään kuului-
saksi tullut alikersantti Matti Moi,sio oli kaveriensa
kanssa marraskuun sateisena, pimeänä yönä ei-kenen-
kään-maatrla vdhollisen nenän edessä kuulovarrtiopai-
kalla.

Tuo kaveri pelkäsi tosissaan vavisten. Multa Matti
Moisio heilutteli käsiään lämpimi'kseen ja hiljaa hyräi-
li ajan kulukseen. Samalla hän yht'äkkiä ehdotti poh-
jalaisittain kuuluvalla äänellä:

- l(uuls, tehrähän valkia, mun oo niin helevetin
kylmä !

PERK/ÄRVELLÄ

VÄHÄN ennen Talvisotaa eräänä kauniina syyskesän
sunnuntaipäivänä kertausharjoitusten aikana Perkjär-
ven leirialueella loikoili nurmikolla lihavahko, van-
hempi reserviläinen paistatellen pdivää.

Ohi kulkee kapteeni, mutra reserviläinen ei tee
elAtäkään noustakseen ylös ja tehdäkseen kunniaa.

Kapeeni karjaisee: "Miksi ette nouse ylös ja tee
kunniaa esimiehellenne? Mikä mies te yleensä olette?"

Reserviläinen vääotäytyy ylös ja tokaisee: "Ka mie
oun vain Ahlströmin piiiimies."

läheiseen notkelmaao odottamaan aamun valkenemis-
ta. Silloin otam,me patterin ylläköllä vanjalta pois.
Tulentdko ankarasti kielletty, samoin liika pulina
pois !

Upseerimme, komppanianpäälliikkö, luutnantti Her-
mola, l<ornefti Lubbe, vänrikki Vesa ja muut kihisivät
sotilaan riemua:

- Nyt poiat, saatte tapella ! Tehtävä on helppo.
Yastassamme on tykkijoukkue, joka ei voi jalkaväki-
komppanialle yhtikäs mitään !

Tuonussanalksi sovittiin "Välimaa". Monet seikat
ovat unohtuneet, vaan tuo ei milloinkaan. Ta,ktiikka
käytiin läpi niinlkään määritellen; "Kormppania ete-
nee yllätykseen pyrkien huomaamatta niin lähelle vi-
hollista kuin suinkin. Kun heidän vartiomiChensä
hälyttävät, lyömme maahan ja kysymme tunnusså-
naa. Sitten heti nopeasti rynnäkköön ja päälle niinX<uin

pahat henga."
Elokuun yö väreili kai'hoisasti. Metsä levitti rai-

kasta lernuaan ja aamuvirkut linnut pyrähtelivät leh-
doissaan. Luonnon virkeä maa uhosi voimaansa kai[<-

kien aistien tuntemana. Tuntui kuin juuri nämä hetket
olisivat antaneet käsityksen elämän todellisesta arvos-
ta. Siviiliajan ihanuudet, helteinen poutapäivä heinä-
niityllä ja vilvoittava uintiretki senjälkeen tuntuivat
nyt aivan saavuttama'ttomil'ta. Menneiden rauhan,päi-
vien tapahtumat saivat korostetun romanttisen hoh-
teen. Nämä tuokiokuvat vilisivät mielessä hillittöman
nopeasti. Kello kävi armottoman ioutuisasti. Nyt oli
tosi edessä.

Vahvan hämärän vielä levätessä tienoon yllä mei-
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dät komennettiin liikkeelle. Levittäydyimme ketjuun.
Ripeästi eteenpäin. Patruunat esille ja piippuun. Risut
räiskähtelivät jalkaimme poljennossa. ;iiukumiino-
jen" ilmestyminen maastoon oli varma merkki, että
pian oli pelinavaus tapahtuva.

Lähestyimme teltta-aluetta. Olimme siitä 7o-80
metrin päässä, kun kuului yksinäinen pistoolin lau-
kaus ja huuto:

- Maahan, tunnussana, ylös. . .

Yllätys oli jokseenkin täydellinen. Viholliset alkoi-
vat juosta tylCkiensä luo. Eivät ehtineet. Konepistoo-
lien suihkut kaatoivat heidät. Vain harvanlaistä tulta
tuli vastaamme. Kornetti Lubbe sai sankarikuoleman.
Vihollisen tykkipatterin päällikkö, kapteeni arvoltaan,
ampui Tähti-pistoolilla omakätisesti lähelleen ehti-
neen suomalaisen upseerin, mutta eipä ehtinyt kun-
non kapteeni itsekään enää paljon vanhentumaan, kun
jo lähimmän sotamiehen konepistooli "puhui". Savua-
va pistooli kädessään retkahti kapteeni telftansa vie-
reen. Kaatuneen kapteenin taskusta löytyi vetäytymis-
määräys, josta selvisi, että tänään oli ,tykit vedettävä
taemmas. Mutta valitettavasti me ehkä olimme vähän
epäkohteliaita. Vielä eilen räiskytteli patteri meidän-
kin pataljoonamme leirialuetta, mutta ei enää tänään.
Tähti-pistooli koristi siitä lähtien luutnantti Hermolan
terhakkaa olemusta.

Epätoivoisesti yrittivät viholliset paeta apilaa kas-
vavan pellon yli. Toisille se onnistui, toisille ei. Mehe-
vä ja voimakas puna-apilan ihana tuoksu vaivutti puo-
lenkymmentä soturia ikuiseen uneen. Nuoret asevel-
volliset pitivät huolen siitä, että juoksuvauhti säilyi
hyvänä.

Kaksi omaa miestä meneteltiin tässä taistelussa.
Suomalaisen sotilaan arvo Jatkosodan liikuntatoimin-
nassa sai näin ensimmäisen itseluottamusta vahvista-
van tulikasteensa ja säilyi yhä vain kirkastuen ko'ko
ns hyökkäysvaiheen ajan. Silloin mentiin eikä mei-
nattu.

JR 5:n osia Säiniöstä käsin Viipuria
saartamassa
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JO TURKTN SOTAAN
lchte'rien vokuutettujenso vokuutukset piti ensim-

moinen suomoloinen henkivokuutusyhtö KALEVA

voimossq koko historiollisen sotorelken ojon, voikko

- se olikin yhtiölle epcivormoo "epöterveellisen

ilmoston jo turkkiloisten tunnetun vöhemmön inhi-

millisen sodonköyntitqvqn vuoksi".

Nciistö Turkin sodon ojoisto vonkkumqttomoksi ke-

hittyneen yhtiömme jotkuvono perioolieeno on yhci

edelleen vokuuteilujen ioloudellinen turvollisuus

koikisso olosuhteisso.

lrtonumero l:- (sis. lvv.) Helstnki 1966 - Sonomo Osokeyhtiö


