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kirjasta 22.6.ry44).
SOTAÅ ja sen tapahtumia pintapuolisesti tarkastellessa totumme helposti ajatukseen, että kaatuminen ja

haavoittuminen ovat aivan tavallisia, sodan jokapäiväiseen kuvaan luonnollisina kuuluvia rkoksrnuksia.
Tällaisia nämä tapahtumat eivät kuitenkaan ole sotilaan itsensä, hänen perhepiirinsä, työympäristönsä
jne kannalta. Riistäähän kaatuminen yksilöltä kai,ken,
ja vakavanlaatuinen haavoittuminen taas tuottaa hä:
nelle paljon ruumiillisia ja henkisiä kärsimyksiä, monia taloudellisia vaikeuksia sekä muuttaa täydellisesti
ne suuntaviivat, joiden mukaan asianomainen oli aikonut elämäänsä ohjailla. Haavoitturnistapahtuma ei kohtaa häntä vain yhtenä ainoana {kertaiskuna, vaan siihen
sisältyy nopeasti vaihtuvien tuskallisten kokemusten
runsaslukuinen tapahtumasarja. Yritän nyt kertoa tällaisesta tapahtumasarjasta, jonka Jatkosodan aikana

14./IR

6:ssa palvellessani sain kokea.

*

petimme ja menimme kellarikorsuun, josta tykistön
tulta johdettiin. Saimme kuulla, että tykistö pitää putkien liiallisen kuumenemisen takia ,tauon ja jatkaa taas
20-30 minuutin kuluttua. Tästä syystä mekin pidim-

me tauon ja jatkoimme

samanai'kaisesti tykistön

kanssa.

Kokeneet pst.miehet tietävät, että näin ei olisi pimenetellä. Suorasuuntaustykillä ei ole terveellistä ampua näin lyhyin väliajoin kahta kertaa peräkkäin samasta tuliasemasta. Myös minä vaistosin tämän
ja riskiä pienentääkseni määräsin tykille avukseni vain
alikersantti Sinkon lataajaksi ja sotamies Tuomaisen

tänlt

tähystäjäksi.

Tuskin olin ampunut enempää kuin 2-3 Jaukausta,
kun vihollinen vastasi eri suunnista 4-J:llä suorasuuntaustykillä. Osa kranaateista osui tykkini ympä-

rillä kasvaneiden vanhojen lehmusten ja vaahteroiden runkoihin, osa räjähti takana sijainneen tiilitalon
seinässä.

rovkassa 1941. Tykkiryhmäni ampui 37 mm:n suorasuuntaustykillä Munakukkulan Ristibunkkeria yrittäen
saada osumia sen ampuma-aukosta sisään. Tähystäjän

Ehdin
lähdetään ! oli lyhyt komentoni.
- Nyt
nähdä
tähystäjän nopean lähdön, mutta itse- kerkisin
vain vähäri kohottarrtumaan ampujan,tyynyltäni, kun
vasernmalla puolellani, aivan vieressäni kuului terävä

ilmoituksen mukaan saimmekin muutamia osumia.
Samanaikaisesti ampui myös tykistö, pehmittäen Ristibunkkeria ja muitakin maalejt. Tykistö lopetti kuitenkin ampumisensa niin nopeasti, että meillä oli vieIä jäljellä lähes puolet siitä laukausmäärästä, jonka
olimme aikoneet ampua. Haluamatta herättää enempää vihollisen huomiota ammuskelullamme rn&in lo-

vakavasti haavoittunut.

Oli syyskuun 7. pv:n iltapäivä Rajajoella Aleksand-

räsähdys. Samanaifl<aisesti tunsin 'kuuman ja kovan
läimäyksen selässäni. Päästin karrnean ulahduksen.
En tiedä johtuiko se pelästyksestä vai tuskasta, ehkä
molemmista yhteisesti. Jalkani pettivät ja putosin hervottomana kuin märkä rätti tykkini lavetinhaarojen
välissä olevaan suojapoteroon. Tajusin heti, että olin
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ja

kohtalooni alistuen tuonen viikatemiehen

saapu-

mista.

Ei minua pelottanut. Tuntui vain r,ähän haikealta,
kun niin nuorena täytyi kaikki jättää. Tunsin, että elä-

iI
4.

mällä olisi ollut varattuna paljon hyvnn ja kaunista
minuakin varten. Mutta Luojalla, joka antaa meille
kaiken lahjaksi ja lainaksi, on myös oikeus ottaa kaikki
pois, milloin sen parhaaksi näkee. Osasin olla kiitollinen niistäkin 21:stä ihanasta lapsuuden ja nuoruuden
vuodesta, jotka olin saanut elää.
Kului 2-3, ehkä r'iisikin minuuttia. Kuoleman viikatemiestä ei vain kuulunut. Mutta eipä kuulunut
omia auttajiakaan. Tajusin, ettei apua ollut heti odotettavissakaan, sillä eipä ollut viisasta kenenkään lähteä sellaiseen rajuilmaan. Oli siis yritettävä itse auttÅa
itseään.

Kun hetken ponnistelin, sain oikean käteni tottelemaan. Yletyin kädelläni poteron reunalla olevaan pieneen kannon tynkään. Kaikki voimani ponnistaen mi-

nun onnistui

JR 6:n

vetää itseni ylös poterosta. Vasenta

hyökkäysvaiheen

aikainen komentaja, eversti T. Ekman (oik.) ja 14./
JR 6:n päällikkö, kapteeni

L. Rane

Aleksandrovkan

-

Val-

keasaaren rintama Jatkosodan aikana

Jouduin nyt omakohtaisesti kokemaan sen, mitä
olin kirjoista aikaisemmin lukenut. Ikäänkuin nopeana filminauhana sieluni peili kuvasi nähtäväkseni uskomattoman määrän nuoren elämäni tapahtumia,
enimmäkseen kauniita kuvia iapsuudesta, kodista, äidistä jne. Keskeisimmäksi kuvaksi kehkeytyi kuva äidistä, mitä hän sanoo, miten hän kärsii, miten monta
tuskan ja rukouksen kyyneltä hän vuodattaa saatuaan

tiedon tapahtuneesta.
Kirjoita terveiset kotiini I sanoin alikersantti
Sinkolle, joka seisoi poteroni vierellä auttamisvalmiin
näköisenä. Sen jälkeen näin hänen pyyhkäiser.än verta
kasvoiltaan ja lähtevän juoksemaan kohti suojakellaria.
Olin nyt yksin. Kun yritin hengittää, kuulin ko-

rahtelua selkäpuoleltani. Tiesin, että selässäni oli haa-

va, joka ulottui ainakin keuhkoihin saakka, koska sisäänhengittämäni ilma korahteli veren läpi selkäpuolelle. Tunsin myös, että veri valui pitkin rintaani ja
vatsaani. Oletin sirpaleen menneen selästä sisään ja
tunkeutuneen rinnan puolelta ulos. Odotin hiljaisena
290

k.irrlni ja jalkojani en pystynyt liikuttamaan, mutta
oikerlll kädellä ruohoista vetäen raahasin itseäni kellarie kohti.

Ki n elikersantti Sinkko oli juossut kellariin ja seIirrlnlr siellä oleville lääkintämiehille, että olin haavoirtunut ja tarvisin apua, olettivat niin lääkintämieher kuin muutkin kellarissa olevat, että Sinkko
oli r'ähän tärähtänyt päästään ja oli itse avun tarpeessa, koskapa oli yltä päältä veressäkin. Kesti pitkään. ennenkuin lääkintämiesten suorittama tarkas'tus
ja Sinkon vakuuttelut saivat kaikki uskomaan, että hänessä ei ollut naarmuakaan, vaan minusta roiskunut
veri oli hänet noin tahrinut. Mutta nytpä saivatkin rlääkintämiehet vauhtia. Piittaamatta vähääkään jatkuvista
"piiskan sivalluksista" ja seinässä räjähtelevistä kranaateista he juoksivat luokseni ja puoleksi vetäen puoleksi
kantaen raahasivat minut kellariin suojaan.

Kun yläruumiini oli riisuttu paljaaksi ja makasin
vatsallani kellarin maapohjalle levitetyillä heinillä,
kuulin ympärillä liikkuneiden ähinöistä jr kuiskailuis-

,1:,T,ä tilannetta pidettiin huolestuttavana. Sirpale oli
viiltänyt vasemman puolen selästäni kokonaan äuki, ja
rikkoutuneesta keuhkosta pulpahteli ilma veren Iapi

tästä jutusta vielä selviät, sinulla on selkäpuolella
tamuistoja aivan tarpeeksi.

*

selkäpuolelle. Sen lisäksi

törrötti yksi sirpale keskelia
selkää lapojen
_r,älissä, ollen oiittain ielän sisässä,
osittain ulkona. Tutkimus osoittikin, että pitkä sirpale
oli tunkeutunut selän alaosasta. u^r.--rn'kyljen
iuolelta sisään, koukannut parin kylkiluun alitsq jol^loin

se oli rikkonut vasemmaÄ keuhkon, sekä tämän
lakeen
muuttanut suuntaa pyrkien hartioiden välistä
ulos,

mutta jäänyt törröttämään keskelle selkää.
Kun kuulin tämän, pyysin lääkintämiehiä vetämään
sisäelimille vaarallisen sirpaleen heti pois. Lääkintämiehe.t..yrittivätkin parhainsa, mutta ;irpale oli tiukasti kiinni, eikä siihen voinut kunnolla iarttua. Neuvoin heitä kietomaan sideharsoa tai rättiä sen ympä_

rille ja yrittämään uudestaan.
On niin tiukassa, että

i.,i

selkä repeää

eikä lähde

he selittivät.
Painakaa käsillänne selkää sirpaleen ympäriltä
samanaikaisesti, kun yksi kiskaisee sirpaleesta, neuvotn.
Tämä yritys onnistui. Sirpale irtosi ja heitettiin hei.
.

nien sekaan.
Kun Iääkintämiehet olivat kietoneet tukevat siteet ympärilleni ja makasin paareilla evakuointivalmiina, muistin kadonneen sirpaleen. pyysin miehiäni etsi_
mään sen itselleni sotamuistoksi. ltiähet pöyhivät heiniä pitkään ja perusteellisesti, mutta sirpåleita ei enää

löytynyt..Viimein tamperelainen Niemiien Vilho kyl_
Iästyi etsimiseen ja sanbi:
{snx sen raudankappaleen olla! Jos sinä yleensä

-

so_

Alkoi tuskien tie. Makasin vatsallani pa.areilla, jota
neljä miestäni kantoi kohti Åleksandroulian kasarmien
raunioita. Niemisen Vilho yritti rohkaista:
nyt jonnekin' kotiseudun sairaalaan, le_
_-- Pääset
pallet
muutaman kuukauden ja saat kunnon hoitoa ja
hyvää ruokaa.
.

Olin kuitenkin jo sekä ruumiillisesti että henkisesti

väsynyt. Aloin myös jo ajatella niin peloittavaa
mah_
clollrsuutta, etten ehkä koskaan enää voisi elää ja
toi_

mia terveitten nuorten ihmisten lailla. Tähän Lohtaloon en osannut vielä alistua, joten puhe "Ievosta,,
tuotui ärsyttävältä.
Vai
sinä tätä olotilaa nimität! ärähdin.
- eipälevoksi
Mutta
ollut Nieminenkään vastausta vailla. Koska hän tiesi tarkoittaneensa minulle pelkkää hyvää,
vastasi hän rauhallisen ojentavasti: '
rupea nokittelemaan I Aika ei ole ollenkaan
- Älä
sopiva
siihen. Sinulla on nyt paljon tärkeämpää ajateltavaa.

. K.omppanianpäällikköni, kapteeni Lauri Rane kävi
hyvästelemässä. Vaikka olinkin vatsallani paareilla,
saatoin todeta, miten karskilta soturilta vierahii kyynei
silmälasien takaa poskelle ja ääni vavahteli hänen toi_
vottaessaan onnea vaikealle taipaleelleni.
masikköjen, yli soideo ja puronotkojen kulki
,L,api
^
Åleksandrovkasta
Valkeasaaren suurdlle kivitielle jonkinlainen ajoura, "huoltotie,,. Tätä tietä minua nyt iähdettiin kuljettamaan jousittamattomilla ammus"jon.r_
S

A-It

oo

14./JR 6:n tykkiasema, joka sijaitsi Ateksandrovkan suoalueen pohjoislaidassa lähinnä venälåis_

ten

"Muna"-kukkulaa olevassa Mottorin tuki_

kohdassa

Fr*t*
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voilla kohti öljymäkeä, jossa oli lähin joukkosidontapaikka. Åjomiehellä ei ollut minkäänlaista köyttä,
jolla hän olisi sitonut paarit kärryihin kiinni. Sen
vuoksi ne lakkaamatta liukuivat laidasta toiseen aiheuttaen minulle jatkuvasti tuskaisia tärähtely,iä.
Tällä oli kuitenkin hyvätkin puolensa. Molemmat käteni ja jalkani alkoivat tuntea nämä tärähtelyt ja vähitellen pystyin myös niitä liikuttelemaan. Työnsin
nyt kyynärpääni ja jalkateräni paarin laitojen ulkopuolelle ;a tällä tavoin vaimensin paarien heilahteluista
aiheutuneet iskut. Parhaansa teki myös ajomies. Koko
matkan hän kulki ajoneuvojen vierellä ja yritti vapaalla kädellään tukea niitä. Kun pahimmissa puronot-

oli työosastoja sillanrakennustöissä, nämä auttoivat myös ajoneuvoja selviytymään kaatumatta puroihin. Matkan vaikeutta ja tien huonoutta kuvaa sekin,
että tämän J--6 km:n pituisen matkan kulkemiseen
kului aikaa useita tunteja. Ilta oli hämärtymässä, kun
lähdimme Aleksandrovkasta, mutta pimeää oli kestänyt jo pitkään, ennen kuin saavuimme JSp:lle öljykoissa

mäkeen.

JSp:llä pääsin heti hoitopöydälle lääkärin käsiteltäväksi.
14./JR 6:n suorasuuntaus-

tykki tulitoiminnassa Aleksandrovkan suolla talven

d,

aikana

1s;,
|:-

-._ Saatte olla tyytyväinen, että olette sattunut joutumaan varsin pätevien lääkintämiesten käsiin, puhui
lääkäri rauhoittavasti, samalla kun hän suoritti selässäni joitakin hoitotoimenpiteitään. M-sidettä kiristellessään hän jatkoi:
Minun on vedettävä tämä tiukasti kiinni, jotta
rintakehä
pysyisi entisen muotoisena ja haava saataisiin kiristetyksi mahdollisimman kapeaksi. Nyt kun
teiltä on näin paljon kylkiluita poikki, pyikii rintake-

hä laajenemaan ja kääntymään eteenpäin. Teidän on

tosin vaikea hengittää, mutta koettakaa kestää, sillä tä-

mä on välttämätöntä. Annan teille lisäksi niin hyvän
pistoksen, että uskoisin teidän nukahtavan matkalla.
Tunnutte olevan levon tarpeessa.
Kun vielä olin saanut vaatteita ylleni ja potilaslapun rintaani, siicettiin minut ambulanssiin. Seurakseni sain erään kuumepotilaan, joka koko malkan
ainakin silloin, kun olin hereillä
hyräili virsiä. -

*

-

Lääkärintarkastuskortissani ovat merkinnät: "Haavoittunut Valkeasaaressa 7.9.194L" ja "Otettu poti292

laaksi Sotasairaala )6:een (Nokialle) 17.9.1941". Mitä

on tapahtunut näiden päivämäärien välisenä aikana,
eir'ät sotilaspaperini kerro. Kaikesta en tiedä itsekään,
koska olin pääosan tästä ajasta niin heikossa kunnossa,
etten aina tiennyt nukuinko, valvoinko, elinkö vai olin-

ko kuollut. Muutamia yksittäisiä tapahrumia on kuitenkin jäänyt mieleeni. Kun niitä olen jäljestäpäin saamillani tiedoilla täydeotänyt, uskon olleeni tuon ajan
Kyyrölässä sijainneessa kenttäsairaalassa.
Ensimmäiset kenttäsairaalassa viettämäni vuorokaudet olin varsin kehnossa kunnossa. Velli, jota hoita-

jattaret ja lotat yrittivät elämäni ylläpitämiseksi narraamalla ja puoliväkisin syöttää, ei pysynyt sisässäni,

kuume oli jatkuvasti korkea. Silloin tällöin sain jonkun pistoksen, jonka vaikutuksesta tunsin hetkellisesti oloni kevyeksi ja ihanaksi. Tunsin leijailevani
jossakin ylhäällä enkelien lailla. Seuraavassa hetkessä
tämä tunne oli ohi ja alkoi loputon, huimaava putoaminen. Jos puristin käsilläni sängyn laitoja, putoaminen muuttui pyörimiseksi. Mutta se ei ollut sen helpompaa, sillä tuollainen putoaminen päättyi aina kauheaan oksennuskohtaukseen, rnikäli vatsassa

oli

jota-

kin, muussa tapauksessa yhtä hirvittär,iin vatsalihasten
kouris'tuksiin.
Ehkäpä minun hetimiten arveltiin sammuvan, koska

kerran totesin sotilaspapinkin päivystämässä vuoteeni
vierellä. Hän kyseli, olinko valmistautunut siihen, että
Jumala saattaa kutsua täältä jokaisen ihmisen- myös
mintrt -- milloin Hän sen parhaaksi näkee. Vastasin,
että olin selvittänyt itselleni tämän kysymyksen jo sodan alkaessa sekä tarkistanut asenteeni Kaikkivaltiaan
tahdon ja oman mitättömyyteni välillä moneen ker-

tarn sodan kestäessa. Sitäpaitsi rninulla oli varma tunne siitä. etten kuole, 'r,aikka toiselta puolen joskus niin
toivoinkin tapahtur';rn, selitin.

Miten Te tuollaisen toivomuksen

- pappi.
kysyi

perustelette

1

- Olen ny't niin huonossa kunnossa, etten eina
tunne edes kipuja. Jos siis tilani huononee, sammun
pois tuskia tuntematta. Mutta jokarnen päivä kohti
1:raranemista
å{.

I..

:lt

SA-bca

Öljymäen parakkeja

Tietysti asia on niinkin. Mutta Jumala on luonut- ihmisen er.rnen kaikkea clämää \'arten.
Heti kenttäsairaalaan tultuani olin kirjoittanut kotiini kortin haavoittumisestani. Papin kehoituksesta
eloin kuitenkin hänen ilhdettyään kirjoittaa kirjettii.
Lehtiön ja lyijykynän sain hoitajattarilta, jotka tarjosivat apuaan myös kirjoittamisessa. Päätin kuitenkin
saada. kirjeen kokoon omatoimisesti. Kerroirr kirjcessä,
että olin vaikeasti haavoittunut, mutta siitä hrroli Lt-

Aleksandrovkan kasarmien
raunioita
S

tuo mukanaan jatkuvasti uusia kärsimyk-

si ä.

Altoa

I
tl

i,"'Y\. .-* :
'$t,

if"
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ta hyvässä kunnossa. OIin suoritukseeni tyytyväinen
ja hoitajattaren pyysin kirjoittamaan osoitteen kirje-

Ensiavun saaneita haavoittuneita
sotilaita JSp:n korsussa odotta-

kuoreen, sillä tässä vaiheessa jo käteni vapisivat. Myöhemmin sain tietää, ettei kirje oikein onnistunut, sillä

laan

vain pari riviä oli tullut jotenkin luettavaa

massa kuljetusta

kenttäsairaa-

tekstiä,

seuraavien rivien mennessä jo mielivaltaisiin suuntiin.
Vastauksen sain yllättävän nopeasti. Äiti, joka harvoin
kirjoitti, vastasi nyt omakätisesti. Osa kirjeestä kosket-

teli jokapäiväisiä kotiasioita, mutta osa siinä oli sellaista, jota vain äiti osaa pojalleen kirjoittaa ja joka
ei unohdu koskaan: "Ole kaikesta huolimatta turvallisella mielellä. En ainoanakaan iltana sulje silmiäni
uneen enkä ainoanakaan aamuna nouse vuoteestani,
ennenkuin olen ristinyt käteni ja pyytänyt Korkeimman varjelusta teille kaikille."
Minulle oli ankarasti korostettu, etten millään tavoin saisi ilman apua vähääkään muuttaa makuudsentoani. Eräänä yönä tunsin kuitenkin, että jokin sän,kyni rauta painoi pahasti takamuksiani, koska makasin
istuvassa asennossa. Tästä syystä siirsin aivan vähän

itseäni. Mitään erikoista ei mielestäni tapahtunut.
Mutta kun yöhoitajatar kierroksellaan tuli kohdalleni,
hän pysähtyi tarkastelemaan minua, koetteli valtimoani ja otsaani, ja sitten yhtäkkiä jätti kaikki r'älineensä
vuoteelleni ja tlähti juoksujalkaa huonees'ta. Pian hän
tuli takaisin kintereillään sairaanikantajat paareineen.
Minut nostettiin niille ja vietiin ulos pimeään yöhön.
Täällä viileä syysilma kutitti vähän keuhkojani, josta
syystä yritin varovasti yskäistä. Tämä oli kuitenkin
liiallinen ponnistus vähäisille voimilleni ja kipeälle
keuhkolleni. Silmissäni välähti jotakin tummaa ja menetin tajuntani.

Heräsin leirkkauspöydällä. Lääkärit operoivat jorakin
selkäpuoleltani. Ymmärsin heidän keskustelustaan, että
he sulkivat verisuonien päitä. Sen jälkeen minut käännettiin pöydälle selin-makuuasentoon ja painettiin verensiirtopiikki käsivarteeni. Sitä mukaa, kun veri pullosta väheni, tunsin myös elinvoimieni palautuvan.
Lähtövuoroani ei siis vielä ollut merkitty tuonen aika-

kirjoihin.
Kuolema

oli

näissä .oloissa jokapäiväinen vieras.

Tavan taka.a nähtiin hoitajattarien vetär,än Iakanan
pään jonkun potilaan ,kasvojen yli. Pian tämän iälkeen tuli huoneeseen kantajia, jotka Iakanaa poistamatta nostivat sammuneen paareille ja veivät pois.
Näin lähteneistä on erikoisesti jäänyt mieleeni eräs
suoraryhtinen, koo'kas aliupseeri, jonka rinnan olivat
useat luodit lävistäneet. Hänen elämänsä pelastamiseksi kamppailivat lääkärit ja hoitajattaret yhtämittaisesti pari vuorokautta. Samanaikaisesti korkeassa kuumeessa oleva potilas itse suoritti omassa mielikuvitusjota käydessään
oli haavoittunut.
Hälytys ! huusi hän suurella ääne!ä keskellä yötä

maailmassaan jatkuvasti sitä taistelua,

hän

ja -ponkaisi istumaan vuoteensa reunalle. Hetken hänen harhaileva katseensa silmäili meitä toisia potilaita. Hän näytti tosissaan uskoneen, että me olisimme lähteneet vuoteistamme jonnekin. Kun näin ei
tapahtunut, hän huusi:

Ettekö te s-tanan pelkurit uskalla mennä ase- kun vihollinen hyökkää? No, minä menen /kmaan,
sin

!

Pai'kalla olevalla hoitajattarella ei ollut minkäänlaisia mahdollisuuksia taltuttaa hurjistunutta potilasta,
joka kaikkien ällistykseksi veti vuote€n alta saappaat
jalkaansa ja juoksi alusvaatteisillaan pimeään syys:294

yöhön. Sairaalan miespuolinen henkilökunta lähti heti
takaa-ajoon, mutta kului aina'kin puoli tuntia, ennenkuin he palasivat ja toivat mukanaan kovasti vastaan
tappelevan yksinäisen puolustustaistelijan. Tohtorin
annettua miehelle rauhoittavan pistoksen hän talttui
r'ähitellen ja suostui käymään vuoteeseensa.
Kylmä sy1'silma .ja ankara ponnistelu olivat rasittaneet liikaa miesparan voimia ja rikkinäisiä keuhkoja. Vaikka hoitajatar jatkuvasti valvoi huoneessa
erikoisesti juuri tämän potilaan takia ja lääkärikin
kär-i ainakin pari kertaa tunnissa yrittäen tehdä voita\'rnsr.. oli hoirajattaren aamun valjetessa vedettävä
hk.rnrn pää tämänkin potilaan kasvojen yli ja lähdertir'ä hakemaan kantajia. Kun nämä kannettavineen
cliva: porstuneet. r'ailitsi huoneessamme jälleen
ries xuinka monennen kerran
syvä hiljaisuus -ja
- "tilikirjojen vertaimonen ihmissydämen suorittama
lu suuren kirjanpitäjän kanssa.

*
Kllrölän

kenttäsairaalasta evakuoitiin potilaita

slir.r.rnkuljetusautoilla taempiin sairaaloihin. Tällai-

seli.: :urom.rtl<altani jäir'ät eräät tapaukset erikoisesti
mieleeni.

Kun sairasauton paaritilat oli täytettl' käytäväpaikkoia mr'öten, avautui auton takaovi vrelä kerran ja
takapenkille nousi haavoittuneita venäläisiä sotilaita.
Eräältä heistä oli jalka äskettäin amputoitu polven
alapuolelta. Kuitenkin tämä mies nousi omin voimin
autoon. istahti takapenkille, heirlautti töppöjalan terveen jalan polvelle ja pani tupakaksi. Vaikka veri
tihkui valtavan sideharsonyytin läpi, ei miehen ilme
r'ärähtänytkään.

Åutossa oli myös eräs lievästi jalkaan haavoittunut
suomalainen potilas, joka nipin napin oli kelpuutettu
paaripotilaaksi. Itsekeskeisyydessään hän oli jatkuvasti

jotakin vailla: milloin hän valitti, että jalkaa särkee
ja pyysi lääkettä, milloin se taas puutui niin, että hoitajattaren piti siirtää se toisenlaiseen asentoon jne.
Kun tällaista huomion kipeyttä oli jatkunut jonkio aikaa, loppui erään potilasjermun kärsivällisyys:
Häpeä, äijä, ja katso mallia takapenkiltä ! mu- hän. Kaikki yrittivät tähyillä auton takaosaan.
rahti
Siellä istuvan todellisen "kovanaaman" tiukasti yhteenpuristetut huulet kertoivat kovista tuskista. Mutta
rauhallinen katse loi uskoa meihin toisiinkin:
Kyllä me tästä vielä selviydymme!

-
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2. OSA
SOTAUANKEUTEE]I

Rajavartiomies Kale oli joutunut Rajajoen vartiossa
Talvisodan syttymishetkellä rnarraskuun 30. päivän
aarnuna rajan yli hyökänneiden neuvostosotilaiden
vangiksi. Niiden päällikkönä oleva luutnantti määräsi heistä kolme kuljettarnaan Kalea sen jälkeen

Neuvostoliiton puolelle.
Yksi sotilaista heitti vangin käsineet lumeen, toinen
riisui häneltä housunkannattimet ja pisti ne taskuunsa. Luutnantti jäi sotilaineen futkimaan Kalen kiväärid ja ojaa, jossa hän oli ollut.
Kale käveli punasotilaiden edellä. Häntä painoi yhä
ahdistava pelko. Häntä nolotti ja suututti, koska ei
ollut voinut toimia aktiivisesti vihollista vastaan. Hän

tunsi itsensä perusteellisesti nöyryytetyksi. Hänen
kohdallaan oli muuttunut todeksi se, m'itä he silta-

vartiotuvassa tilanteita pohtiessaan olivat eniten peolla vartiossa sillalla sodan syttyessä. Hän
länneet
ny,t ensimmäistä kertaa vangittuna ja
totesi olevansa
ehkä ensimmäinen vanki alkaneessa sodassa.
Ohitettaessa siltavartiotupaa Kale näki, että se oli
alaosastaan ammuttu seulaksi ja aivan mustunut noesta. Olipa onni, ettei hän ollut tuvassa sodan alkuminuuteilla. Kunhan eivät Lauri ja toiset miehet olisi
jääneet sinne. Missä lienevät Hämäläinen ja Perasto?
Ehkäpä ovat saaneet tiedot siltavartiolta.
hänen entisellä vartiopaikallaan
Sillan luona
joka seisoi siinä kasvot kaloli jo puna-armeiialainen,
kohti.
Kalea
Hänen
kiväärinsä
oli
ojennettuna
peina.
Hän aikoi ilmeisesti ampua, mutta huomasi jäljessä

kävelevät aseveikkonsa. Nuorukainen oli nähtävästi
pelokas, vaikka olikin hyökkäävän armei jan sotilas.
Olihan tilanne heille kaikille outo. Sotaa oli käyty
vasta ensimmäistä tuntia, joten kukaan ei ollut vielä
tottunut siihen.
Kalen sisimmässä oli liikkunut jokin outo tunne jo

ennen sodan puhkeamista Se oli pahimmillaan hänen
ylirtäessään Rajajoen sillan, jolloin olo tunhri hänestä
erittäin tuskalliselta. Hän oli saanut ilkeän 'kolauksen

vangiksi joutumisesta, mutta tuo tunne lakkasi kuitenkin miltei yhtä nopeasti kuin oli tullutkin.
Se

oli ollut jotakin selittämätöntä aavistelua lähesNyt hän oli melkein suuttunut ym-

tyvästä vaarasta.

pärillään oleviin vihollisiin, jotka kuljettivat häntä
kuin mullikkaa teurastamoon.

Kale ei ollut voinut aavistaa, että hänet kuljetet-

taisiin tuona aamuna vankina sen portin alitse, johon
oli kirjoitettu: "Kaikkien maiden proletaarit liittykää
yhteen". Tämä oli kuin painajaisunta. Terijoelta päin
kuulul yhtämittaista taistelun melskettä. Hän tiesi,
että jokainen vihollisen valtaama a'lue tulisi vaatimaan
siltä kalliin hinnan.
Kale tunsi edeltäpäin vihollisen silloisen asenteen
naapureitaan kohtaan, joten oli ilmeistä, että häntä
tultaisiin kuulustelemaan ja puris'tamaan häneltä tietoja. Hän päätti kuitenkin, että hänestä ei tule mitään

tärkeätä irtoamaan, vaikka pahimmassa tapauksessa
siitä olisi kuolema seurauksena. Vankila tai työleiri
häntä joka tapauksessa väistämättömästi odotti.
Kalen mieli oli kovin ,kan,as lähestyttäessä Valkeasaaren asemaa, mutta katsellessaan ympärillään olevien varustautumista sotaan, hän tunsi jonkinlaista
tyydytistä siitä, että sota hänen kohdaltaan oli ohi.
Se oli kestänyt vain l0 minuuttia. Miten paljon saattoikaan sisältyä tuohon lyhyeen aikaan! Hän oli nipin
napin selvinnyt hengissä, vaikka kymmenet koneruliaseet olivat raivokkaasti sylkeneet kuolemaa. Hänen
onnekseen vihollisluutnantti oli malttanut mielensä
ja pitänyt r4iehensä kurissa. Kaikki olivat jättäneet
tekemättä pientä liipaisinliikettä sormellaan.
Kale työnnettiin Valkeasaaren raja-aseman odotushuoneeseen, jonne suomalainen vain harvoio oli astunut sisälle. Siellä oli joukko vihollisen sotilaita,
enimmäkseen upseereita ja aliupseereita. Vanki tajusi
heti asemalla vallitsevan ilmapiirin. Hän oli vaistoavinaan jotakin pettymystä naapureiden joukossa. Miehet
liikkuivat hermostuneesti ja huut'elivat toisilleen. Kai295

kesta saattoi päätellä, että tekeillä oli jotakin tavallisuudesta poikkeavaa.
Ehkä sota ei ollut mennyt-

kään aivan niin kuin -oli suunniteltu, Kale tuumaili.
Viereisen huoneen ovi oli vähän raollaan ja Kale näki
siellä marsalkka Voroshilovin seisovan pöydän ääressä. Hän keskusteli

karttoja. Talo

oli

jonkin everstin kanssa ja tarkasteli
ilmeisesti heidän esikuntapaikkan-

sa, josta sotatoimia johdettiin.

Kale käskettiin
eteen. Seh takana

odotushuoneessa olevan pöydäo

istui kapteenin arvoinen

sotilas.

Tämä alkoi kysellä:

Mikä on nimenne?
paikka

Syntymäaika? Syntymä-

?

Hetken perästä Kale arveli, ettei näitä rietoja kannattanut valehdella, ei myöskään yksikköään, sillä
varmaao jotkut sotilasheokilöt olivat nähneet hänet
vartiossa Suomen puolella. Lisäksi rajavartioston lähetysten kuiltauskirjassa oli hänen nimensä.

Hän vastasikin totuudenmukaisesti henkilöllisyyttä
koskeviin kysymyksiin. Sillä kerralla he eir'ät halunneetkaan muuta ti,etää. Tuntiessaan takaapäin työnnettävän jotakin kylmää rautaa niskaansa hän kääntyi
ympäri ja näki takanaan pistoolin, jota vahingoniloisesti hymyilevä punaupseeri piteli kädessään.
Nyt lähdetään etsimään kätkettyjä miinoja, soKalelle.
potettiio

Pitää kai lähteä, vaikka hänestä ei taida suurtakaan
hyötyä olla niitä etsittäessä, tuumaili Kale mielessään.
Hän yritti näyttää siltä, niin kuin 'tässä ei olisi
mitään salattavaa. Kun hän ei ilmaisisi salassa pidettäviä tietoja, niin hän tuntisi toimivansa kunnon suomalaisen sotilaan tavoin. Hän muisti samalla, että hän
toista viikkoa sirten oli rajamies Termosen kanssa
laittanut 400 kiloa trotyyliä rautatien ja maantien risteykseen, mutta siitä hän ei hiiskuisi mitään, vaikka
kuinka kysyttäisiin.
Kolmen sotilaan seurassa Kalea lähdettiin viemään
takaisin Rajajoen sillalle päin. Yksi saattajista oli pis-

toolia r,äläytellyt luutn.rntti. Karkaamisyritystä

ei

sillä ympärillä oli
valppaannäköisiä asemiehiä. Sillalle alkoi kerääntyä
kijavaa vihollisjoukkoa, joss.r oli muutamia naispuoIisiakin sotilaita. Joukko oli uteliasta, kiihtynyrtä ja
näissä oloissa kannattanut ajatella,

suulasta.

Kale pysäytettiin Rajajoen sillan Suomen puoleiseen päähän. Hän valmistautui kaikkeen muuhun,
mutta ei minkäänlaisiin paljastuksiin. Joukosta kuului karvaita uhkauksia. Näytti siltä, että häntä pidettiin enem,män rikollisena kuin vihollismaan sotilaana.
He näyttivät olevan halukkaita väkivaltaankin, ellei
Kalea Iähellä olisi ollut vartiosotilaita. He syyttivät
häntä miinoittajaksi ja Mannerheimin verikoiralcsi.
Eräät solvaajat kiljuivat suomen kielelläkin. Joukon

.rÅÅ(KsrÅr'r
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§ll)rtämänä alkoi saattajana toiminut aliupseeri

vaa-

t:-r häneltä tietoja miinoituksista:

Minne olette kätkeneet miinoja ja räjähdysrineita?
Sanokaa hetil
Parjauksen aikana Kale koetti vahvistaa mieltään
ja päätti olla kertomatta mitään tärkeistä tiedoista.
Koska henki ei ollut suorastaan vaarassa, hän saattoi
nyt toimia sotilaana olernalla passiivinen ja tietämätön. Siksi hän vastasi toistuvasti:

t

En tiedä.

- Vai et tiedä. I(yllä
jasi aliupseeri.

sinut saadaan tietämään, kar-

Kale vilkaisi siihen suuntaan, jossa tiesi ison paukun olevan. Se sijaitsi noin 350 m.etrin päässä sillasta

betonirenkailla suojatussa montussa. Paikka oli tasoylikäytävän keskellä. Siellä näkyi olevan suomalaisia
rautatievaunuja, mutta panos ei vielä ollut räjähtänyt.
Hän olisi kyllä kuul'lut räjähdyksen. Rajajoen reserviläisosaston tehtäväksi oli jäänyt rnjäyttää se heti sodan sytyttyä. Muitakin miinoja i(ale oli toisten rajamiesten kanssa kätkenyt teille ja poluille, mutta hän
ei kertoisi mitään.
Hän oli yhtä vakavan ja päättäväisen näköinen kuten aikaisemminkin seisoessaan punaluutnantin kanssa
silmätvsten.

Ympärillä oler.a vihollisjoukko muuttui yhä meluis.rmmaksi. Se kiljui hänelle kostoa miinoituksista ja
sotimisesta Puna-armeijaa vastaan. Eräs toppatakkinen
pullea naissotilas survasi Kalen käteen soralapion ja
sanoi tiukasti:

Nyt heti on

lähdettär,ä näyttämään miinojen

kätköpaikkoja
!
Punakersantti tiukkasi vangille:
Jollet äkkiä ala neuvoa räjähdysaineita
- niin
noj:r,
saat astua miinaan.

ja

mii-

päättäväisesti vetämällä
oikean kätensä kämmensyrjällä poikkipäin kaulansa
kohdalla ja sanoi:
Vaikka heti katkaisette kaulani, niin en tiedä.
I{inulle
ei ole uskottu miinojen kätkemistöitä, niistä
töistä huolehtivat pioneerijoukot.
Huutelut ja rähiili yltyir'ät karkeana, venäjän ja
suomeo kielen sotkuna.
Kale seisoi hiljaa miettien. Sekunnit tuntuivat pit-
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kiltä. Hän tunsi olevansa viheliäisemmässä tilanteessa
kuin koskaan aikaisemmin. Piinallisten hetkien kuluessa punaisten keskellä Kale odotteli kielteisen kantansa arvaamattomia seurauksia lapioonsa nojaten.
Samalla hän muisti, ettei hän ole ainoa, jota piinalliset hetket olivat kiusanneet. Hän muisti Lutherusta,
joka sanoi: "Tässä seison enkä muuta voi, Jumala minua auttakoon". Hän pysyi rauhallisena.

Äkkiä tilanne muuttuikin paremmaksi, sillä Iapio
temmattiin häneltä yhtä nopeasti pois kuin se oli annettukin. Kersantti tönäisi häntä olkapäähän ja komensi kävelemään Valkeasaaren aseman suuntaan.
Taakse jäi vihainen, raivosuinen joukko etsimään ja
haravoimaan miinoja.

Kale luuli pahimman

kuulusteluvaiheen olevan

sillä kertaa ohi. Hän oli kasvoiltaan jäykkä, kuten
sillallakin seisoessaan. Hän oli mielissään siiUi, etfä

oli voittanut tämänkin erän Rajajoen sillalla,

kranaatteja, joista kuljetusvaiheen aikana oli jätetty
sytyttimet pois. Hänen jälkeensä heitettiin vielä siltavartiolta otettu turkki, jossa näkyi olevan muutamia
luodinreikiä.

Kun auto lähti liikkeelle, Kale yritti seisoa siellä
kuten muutkin, mutta hänet kaadettiin armotta lavan
pohjalle, eikä hänen sallittu katsella ympärilleen. He
ilmeisesti pelkäsivät hänen näker,än tien varrella olevia sotasalaisuuksia.
Kale yritti kaksi eri kertaa nousta lavalla, mutta
hänen oli viimein uskottava, että naapurin sotilaat
olivat tosissaan, sillä potkut ja tönäisyt kiväärien perillä olivat kovia iskuja. Sotilaita tuntui kovasti huvittavan vangin itsepäis1'ys, kun hän ei tahtonut totella
käskyjä.

Kalesta tuntui keljulta, kun ei tiennyt, mihin oltiin
menossa ja mitä matkan varrella olisi nähnyt. Kale

koetti muistella, mihin suuntaan alunperin oli lähdetty ja kuinka paljon oli käännöksiä matkan aikana,
mutta siitä ei ollut mitään apua. Hän muisti, että
Siestarjoelle oli rajalta matkaa neljä tai viisi kilometriä. Ja hän

oli tietävinään, että auto oli matkalla

ren rantaa pitkin Leningradia kohti. Ajoneuvo

teli tien

ohessa

ja väisti vastaantulevia

mepysäh-

raskaita ajo-

neuvoja.

Kale osasi venäjää r'ain muutaman sÅnan. Autonlavalla olevat venäläiset tuntuivat kuitenkin puhuvan
mielenkiintoisista asioista mainiten sanat Molotov ja
Mainila. Hän oletti kysymyksen koskevan Mainilan
laukauksia. Siihen hänen mielensä teki sanoa oma
käsityksensä niiden ampumapaikasta.

Kale vastasi kersantille

r

kuljettaa Kale jonnekin, josta hänellä ei vielä silloin

ollut tietoa. Auton lavalla oli ennestään puna-armeijan jal,kaväensotilaita kaikkine aseineen. Lavan perällä oli ,kookas pino vihreäksi maalattuja varsikäsi-

vaikka

se tapahtuikin vankina ollessa.

Kalea ei enää vi.ety Valkeasaaren asemalle, vaan hänen piti nousta sotilaita kuljettavan kuorma-auton Iavalle. Sotilaat saivat rintamaesikunnalta määräyksen

Suomalaisia koneita ei sinä aamuna ollut r'ieli.
alueella lennolla, sillä vähät ,koneet tarvittiin vihollisen pommituslaivueita vastaan kotiseudulla. Ne eivät
voineet häiritä vihollisen huoltoyhteyksiä selustassa,
joten puna-armeijalaiset saivat suorittaa rauhassa ammus- ja materiaalitäydennyksensä joukoille.
Auto pvsähtyi, ja Kalen käskettiin laskeutua alas.
Hän huomasi olevansa Terijoen kylän kokoisessa kaupungissa, joka ilmeisesti oli Siestarjoki. Kohtalokas
sumuinen aamu jatkui sotilaiden marssittaessa häntä
tunternatonta kohti. Paikkakunnan siviiliväki, etupäässä runsaasti liikkeellä oleva nuoriso, osoitti hänelle mieltään, ivaten ja kompasanoja huudellen.
Kale marssi sotilaiden edellä vakavana, katse alas
suunnattuna. Häntä ihmetytti se näytelmä, jota hänen
ympärillään käytiin. Kaikilla saattajilla olivat tummat,
keltaisenruskeat piikkihatut ja punaiset tähdet hatuissaan, sekä vihreänkeltaiset kaasunaamarit kaulassaan.

He luulivat kai suomalaisten käyttävän

taistelukaa-

suja.

Kalen mieleen tuli kuva mahtavista vihollisjoukoista, jotka nyt tunkeutuivat enrsimmäistä päivää
Suomen rajojen yli. Oli kuin teräsmyrsky olisi takonut suojamuureia etsien niistä heikointa kohtaa. Vahvimman muurin Kale tiesi olevan Suomen kansan
teräksisessä tahdossa. Heikoin kohta oli aseiden, arnmusten ja miesten vähyydessä.
Matka jatkui edelleen, kunnes he pysähtyivät korkean, harmaan kivitalon luona.
Uudistuneiden
- erääseen vankikuulustelujen jälkeen Kale sijoitettiin
parakkiin.
297
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Venäläisten

taistelupesäkkeitä

Hautavaaran kansakoulun mäellå, jossa kåytiin kiivaita taistelu,a

VEIKKO SAVOLAINEN

KARJALAN armeijan joukot olivar heinäkuulla t94t
taistellen edenneet keskustassaan Viel.iärven-HyrsyIän-Näätäojan linjalle, mutta kohtasivat täällä kovaa
vastarintaa, koska vihollinen halusi lujdsti puolustaa
Suojärven useiden tiensolmujen seutua. Tälle rintamalle keskitetyistä voimistamme muodostettiin silloin
19.7. suomalais-saksalainen yhtymä, joka sai ensi tehtäväkseen koko Suojärven valtaamisen. Sotatoimet
eivät kuitenkaan aluksi johtaneet tuloksiin. Eri järjestelyjen jälkeen antoi Karjalan armeijan komentaja
17.8. uuden käskyn Suo,järven alueen valtaamisesta.
Hyrsylän kohdalla toimivien VII AK:n osien tuli
ensin vallata Suvilahdesta 14 km kaakkoon oleva rautatiesilta ja senjälkeen hyökätä Suvilahteen samalla
kuin saksalaiset hyökkäävät sinne lännestä käsin. TuIoksena olikin, että JR 10:n osat valtasivat kapteeni
V. Lieskan johdolla 19.8. Ignoilan je, 20.8. Hautav^^tan. Vallattuaan sitten Suojoen sillat rykmentin
voimat etenivät yölln 20/21.8. Suvilahteen.

*
Elokuisen illan hämärtäessä pysähdyimme ja jäimme pyöriimme nojaillen seisomaan tielle. Olimme

Sodssso

\Iäen tekaa kuului ajoittain kiivaita laukaussarjoja,
välillä oli tauko ja taas alkoi kuin alusta.

Tiesimme, että siinä oli Suvilahti mutkan takana.
\faantietä sivusi kohdallamme venäläisten välirauhan aikana rakentama Petroskoin-Suojärven rautarie. Sen penkereeseen olivat rakentajat tehneet punaisista tiilistä, tiilimurskasta ja värillisestä hiekasta hyvin }{olotovin näköisen kuvan.
Joukossamme oli sotamies Vihtori Kautto, romuluinen, suulas jättiläinen, joka totteli vain "pikkupolitrukkia", ryhmänjohtajaansa alikersantti Vilho Liimataista ja usein myös minua, mutta jolle jokainen upseeri oli kuin punainen vaate härälle. Hänet tunnettiin erikoisen rämäpäisenä miehenä, ,ja siinä hän nyt
hirnahteli:

Olit kunnon veikko, kun rakensit tämän radan !
- pitkin
Tätä
vanha jermu kohta höyryää lomille. Viiksesi, Molo, kaipaisivat tosin lisäväriä, mutta olkoon
nyt

I

joku

kaverit, Ukon auto saapuu!
sanoi.
- Kas kummaa,
kun ajaa näin eteen? Taisi kuski
erehtyä.
Huomio,

Musta henkiöauto pysähtyi viereemme. Väinö Lieskan tukeva hahmo työntyi siitä ulos.
Kersantti, mikä tilanne?

muutamia tun,teja varemmin Iähteneet Hautavaaran
kylästä tunnustelemaan valtatietä Suvilahteen päin,
jota venäläiset pitivät tiukasti hallussaan ja jota sak-

Saimme

ja

saapuu, ilmoittakaa, että otan teidät omaan käyttööni.

salaiset joukot eivät olleet pystyneet lännestä käsin
valtaamaan. I/JR ,0, johon jääkärijoukkueemme kuului, oli saanut tehtäväkseen iskeä venäläisten selustaan
avata tie.

Kuulostelimme kymmenen miehen korvapareilla.
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--- Herra

kapteeni ! Tavoite tuon mäen 'takana.
tulla koko matkan häiriöittä, ilmoitin.
Hyvd kuin mikä! Leiriydymme pitkin tienvartta.- Kohta on pimeä. Yö on lämmin, eikä sada, emme
pystytä telttoia. Kun loppuosa jääkärijoukkueesta

Tat tattat tat tattat. .

!

Suvilahden valtaus

Hautavaaran ja Suvilahden välillä oleva Suojoen
silta, joka saatiin haltuun
ehyenä
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Srrvilahden liepeillö
Noin 30:n metrin päästä ratavallin takaa rämisti

venäläinen "Emma"-pikakivääri pitkän sarjan. Pidin
pyörääni sarvista ki.inni, mutta sen runko heilahti
yht'aikaa kilahduksen kanssa. Salamana romahdimme
tielle. Kaksi hämärää päätä näkyi kiskojen piillä ja
pikakiväärin suuliekit välähtelir'ät.

Mel'koisen painavaksi mieheksi kapteenimmekin

maastoutui hämmästyttävän ketterästi. Ja jo samassa
minä, alikersantti Liimatainen ja sotamies Kautto
syöksyimme kohden väijyjlä konepistooliemme sirittäessä kiukkuisesti. Naapurin päät katosivat. Samaa
vauhtia painuimme ratavallin yli ja tutkimme pen-

saikon . . . Ei ketään ! Naapurit olivat olleet meitä
nopeampia ja kadonneet maisemasta. Palasimme tielle.
Kapteeni oli jo pystyssä ja puhisi kiukusta.

Senkin lurjukset! Kun ilmoitatte kai,kki selväksi
javanjat
ovat aivan vieressänne. Saitteko ne?
Emme. Sinne häipyivät hämärään.

- Senkin. .
-Lähemmin autoa tarkastettuamme

kapteenimme römäkän äänen

ja

kömmin

harmistuneena tielle. Olin jonkinlainen vt. joukkueenjohtaja sinä päivänä ja arvasin, ketä haettiin.
Vanjat valtasiVat tuolla taempana "jiiäspeem- Ottakaa muutamia miehiä mukaanne ja menkää
me".
katsomaan

I

Kyllä, herra kapteeni ! sanoin, vaikka ajattelin:
Helvetti
sentään I Säkkipimeys ja naapureita pensaat
täynnä ! Ja juuri, kun olin päässyt makeimpaan
uneen

I

Huutelemalla löytyi korpraali Autio, Iso-Ahola,
Hetemäki, sotamies Kautto ja pari muuta kumppaneikseni. Marssimme vilkkaasti kilometrin verran Haut^vaataan päin. Pysähdyimme. Näillä paikoin sen jiiäspeen piti olla, kuten kertoi lääkintämies, joka oli
pelastunut vihollispartion yöllisestä hyökkäyksestä.
Sen neuvottuaan mies katosi äkkiä yöhön.

!

selvisi, että Emman ampujan tähtäimessä olikin ollut tyhjä auto, jossa hän yhä luuli parhaan saaliinsa istuvan. Minä,
autoa lähimpänä ollen, olin ollut aivan tipalla: luoti
oli tullut pyöräni satulaan aivan kupeeni ohi ja istuimen jousi oli poikki.
Ilta pimeni. Tykkikomppania siirtyi kolmosen mukana etuvarmistukseen. Muut pataljoonan yksiköt,
joista vain 2. komppania vielä puuttui sekä joku tuntematon kenttätykistön porukka ottivat sopivan paikan kuivalta männikkökankaalta, ja miehet kääriy-

tyivät päällystakkiensa sisään mättäikköön. Siinä
din ;'uuri torkahtaa, kun joku karjui:

Missä iääkärijoukkue? Tänne, tänne heti!

-Tunsin

eh-

Huutelimme miestä hetken lähimetsästä, jossa jodimikkojen teltan piti olla . . . Ei ääntäkään.

Naureskelimme, istuimme kahden puolen tietä
ojaan ja sauhuttelimme.
Hautavaaran suunnalta läheni tahdikas marssin kumu. Vihollisiako?

Joukko pysähtyi satasen metriä rneistä. Silta koh-

dalta suon laidasta kuului ääniä.
Ketä siellä?

-Selvä. Tuo oli kakkosen

päällikön, luutnantti Kan-

kaan ääni.
Metsä vaikeni.

-

Antakaa niille vähän myötätuntoa

!

sanoi

taas
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luutnantti Kangas ja pikakivääri rämisti muutamia
pitkiä sarjo,ia sakeimpaan kuusikkoon.
! Käykää katsomassa

Selvä
-Näimme,
kun sähkölamppujen
!

valokiilat halkoivat

yötä. Kuusikosta kuului äänekästä naurua

jat"

palasivat takaisin. Taas naurua

ja

ja

"katso-

epäselvää pu-

heita.

Komppania! Liikkeelle, maars!

-Nousimme
-

tielle tulijain

eteen.

Seisl Ketä te?
Osa jääkärijoukkueesta.

Oliko tuolla kuusi-

- vihollisia ?
kossa
Perhana ! Luutnantti tuntui olevan harmissaan.
-Muutamia hevosia ja tyhjät teltat.
- Ratsurit, tiesin sanoa, tulipatteri lie jossakin
Mennään pojat!
- Paskiaiset!tömisteli
Komppania
edelleen ja me jäimme

edessä jo.

I

Pimey-

teen.

Nojailin Aution kanssa pienen sorakuopan penkja panimme savuksi. Äkkiä Ossi tarrasi minua
käsipuolesta ja piilotti savukkeensa.

kaan

Kuule! Tuolla suolla on tulijoita.

§

t

- Ketä siellä
-Poistimme konepistooliemme varmistuksen. Yö oli
?

äänetön kuin hauta.

-

Taas se liikkuu, supisi Ossi.

Lyhyet sarjat, hypitämme ylös alas. Nytl

*ti-:n

Tuhoutunut venäläinen hyökkäysvaunu,

ioka 21. 8. aloi suurella

nopeudella

suomalaisten joukkojen selustaan lör-

mäillen autoihin, hevosiin, sairasvau-

nuihin ym.
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Ei ääntäkään. Istuuduimme ja juttelimme hiljaa.
Jos tulija oli vihollinen, hän varmasti häipyi. Samassa
kuului neljänneksen päästä suolta vaisu ääni:
Tohtiiko sinne tulla?
- Kuka pirulainen? Laputa tänne räpylät pystyssä!
Katsomme,
kuka olet I
Kxl5srnrne? Voi hiisi I Kuinka voi katsoa pussi-

-

pimeydessä.

Ja tulihan kaveri,

tuli

sukkasillaan, Iakitta, vyöttä,

aseitta. Raapaisimme tulitikun:

Kuka

sinä?

- Tuolta patterista, alikersantti. Vanjat valtasivat
telttamme. Jouduin käsikähmään. Tapoin yhden puukollani.

Painu muualle valehtelemaan

-Ja niin karkotimme

I

pojan pataljoonaan pilkallisen

naurumme saattelemana. Siinä sitten torkuimme, kunnes itä hiukan ruskotti. Palasimme komentopaikalle,

mitäpä meillä asiaa enää tyhjässä metsässä. Tuskin
ehdin ilmoittautua, kun kapteeni komensi:
Ottakaa jääkärijoukkue kokoon ja menkää valtaamaan
tuo Väli,kylä. Olen jo ilmoittanut viestijoukkueelle, että vetävät sen laitaan puhelimen teitä varten. Olette saanut levätä yön, nyt jaksatte taas. Varmistakaa sitten sen notkelma. Tuo kohta tuossa.
Levättykö yö? Nauratti ja kenkutti. Yön lepo: tisurissa maantienojassa reilu kolmannes joukkueesta.
Parinkymmenen miehen ketjussa lähenimme varovasti Välikylää, Suvilahden esikaupunkia, sahan taakse

Suomalaiset joukot etenemässä Suojärvelle

lUitä ihmettäl Tuolla yhdellä on viestikela hartioillaan? .. . Sotilas kääntyi ja kukas muu kuin korpraali
Iso-Åho, joukkueemme Pikku-Aaron vanhempi veli
siellä r'eti meille tapsia, meille, joiden oli midrä valIata juuri tuo mökkiryhmä. Hän oli jo siellä kamppeineen.

Ääneen naureskellen painelimme poikien luo. Hiukan heidän naamoissaan näkyi epäilyttäviä ilmeitä,

kun huomasivat olleensa 200 metriä edellä niistä, joi-

oli määrä puhdistaa tämä tavoite vihollisista.
No, tapahtuma kuitattiin naurulla ia parin tunnin
kuluttua meitä tultiin hakemaan pois seuraavaan tehden

tär'ään, toisten ottaessa paikkamme.
Olimme juuri laskeutumassa kankaalta komentopaikalle. kun Suvilahden suunnalta kuului kovaa mete-

huutoa. Tiesimme, että kylä oli jo vallattu.
Olimmehan Välikylään saakka nähneet, kuinka joku
uskalikko kiipesi palosta osittain mustuneen kivitalon
(lienee ollut Seurahuone) katolle siniristilipPumme

liä ja

kanssa.

I{ölyn ja jyrindn

säestämänä sieltä

tuli

34 tonnin

Sotka-r'aunu hirveätä vauhtia, tykki vinottain pystyssä

sojottaen. Se mennä jyristi tien Iaitaan pysähtyneen
pataljoonamme pitkän kolonnan ohi Iaukaustakaan
ampumatta.

Havaksen poiat ovat vallanneet vanjain tankin

!

mistamassa.

- Hyvä, pojat, hyvä, hyvä!
- Saakelin tohelot, ajoivat hevosen kuoliaaksi
- Nyt se tyrkkäsi myrkkybussiamme! Perkele!
- halki
Kuve

Kolme miestä näkyi rauhallisesti liikkuvan lähimmän mökin pihamaalla. Varmaan heitä olisi siellä
s:roja. Oli jo melkein valoisaa. Nostin kiikarin . . .

antaa, mokomalle aiaiallel

slntynyttä mökkikylää. Pysähdyimme n. 200 metriä
leveän aukion laitaan. Sen ylitys maksaisi monta
miestä, mikäli naapureilla olisi muutamakin mies var-

!

!

Kato hitossa, se pökkäsi myös rykmentin koauton perän ruttuun I Turpiin sille pitäisi
mentajan
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Siellä on vanjoja, voi helvetti. Kato, kun vilkuttaa- luukusta ! Sillä on verinen rätti käsivarressaan.
Voi hitto! Siinäpä vasta vanjat! Ei noiden poi- päätä ainakaan palella. Murtautuivat noin vain
kien
läpi. Mutta miksi ne eivät ampuneet?
Yltiöpäinen rohkeus saa aina tunnustuksen. Vihollisiltakin. Meilläkin oli siihen varaa. Ihailimme vilpittömästi noita veikkoja, jotka uskaltautuivat tuollaiseen tekoon.

Mikä tuho olisikaan tullut, jos he ampuivat kai- tankin aseilla?
killa
Katsokaa nyt ! Ainakin tuhat
miestä kuin tarjottimella pitkin tien vartta iatkuvana
nauhaoa ja hevosia kuin muurahaisia.
Hälinä oli melkoinen, vaikka tan'kin ohittaessa
kaikki olivat rauhallisesti makailleet ja katselleet naureskellen sen menoa.
Auton perässä nukkunut luutnantti Heikki Rissanen oli saanut kallonmurtuman ja makasi ta,iuttomana
tiellä. Etuistuimella torkkuneet alikersantti Neittaanmäki ja kapteenin 14-vuotias poika olivat töytäisystä
Ientäneet avoimesta ovesta vahingoittumattomina tiepuoleen.

Kuinka Rissasen kävi? Kumarruin hänen puoMuistin nuo piirteet hyvin Talvisodasta, jossa
oli komppaniamme päällikkönä ja kenties silloisen
pataljoonamme rauhallisin ja rohkein mies.
Ei selviä, Iääkintämies arveli asiantuntevasti.
- on sisässä, hyvä, jos elää sairaalaan asti.
Kallo
Viikkoja myöhemmin kuulin, että luutnantti Heik-

leensa.

ki

Rissasen elämä päättyi kahta vuorokautta myöhem-

min Hyrsylän kenttäsairaalassa.
Poistuin mieli apeana: Miksi useimmiten juuri pidetyimmät miehet kaatuvat ensimmäisinä?

Komentopaikalla kävi kova vilske. Kaksi saksalaistakin upseeria ajoi sinne moottoripyörällä, saivat tilanneselostuksen majuriltamme ja palasivat takaisin.
Sakemannit olivat höökineet viikon turhaan. Me
- tulimme, kerralla heltisi.
kun
Joo, me sitä olemme sentään eri poikia!
-Ja kukas
muu kuin lääkärimme hörppi aamukahvia
tien poskessa vanhan tuttavani Rauhalan Jussin
kanssa.

Kuule, tunsin äänesi, kun huutelit yöllä tuolla
- Se meidän telttamme oli siitä vain viidenkymtiellä.
menen metrin päässä, Jussi selitti. Hänen leveät isännänkasvonsa olivat puhuvassa virneessä.
Olisit vastannut. On siinä heppu, kun ei aukaise
Meiltä meni puoli yötä turhassa vouhotukpäätään.
sessx.

Ei ollut va.raa. Yanjat makasiJussi vakavoitui:
- keskellämme. Supattelivat 'kesvat ympärillämme ja
kenään, kun hihkuitte tiellä. Ei meillä ollut varaa
inahtaakaan. Kun vaaleni, he katosivat. Me myös,
mutta tänne.

Tuliko tappioita?

- Ei, selvisimme säikähdyksellä.
-Koko komentopaikka hörähteli

hiukan kiusaantu-

neiden jiiäspeen miesten kustannuksella.

Tänne jääkärijoukkue!

- Herra kapteeni, täällä onkuului kapteenin ääni.
- Hyvä! Tulkaapa jokainen tänne! Aiatte itään,
Iähin tavoite Veskelys, matkaa kolmisenkymmentä
!

kilometriä! Välillä saattaa olla vihollisia, mutta perillä on jo eversti Autin rykmentti. Varatkaa majoituspaikat pataljoonalleni. Lähtö heti
Selvä on, herra kapteeni !

- niin
Ja

!

taas polkupyörämme ahmivat keltaista

maantietä.

Suojoen erään sillan takana tapasimme vanhan tusen läpi murtautuneen tankin. Se Iojui tien

tun

mutkassa,
ulkokaarteessa mahastaan pehmeään hiek-

kaan juuttuneena. Yksi vainaja, vihollisupseeri, lojui
sen vierellä, toinen hieman kauempana.
Outo luutnantti, ehkä Aalto nimeltään, asteli luoksemme ja selitti hymyillen jokunen tunti sitten tapahtunutta erikoislaatuista tilannetta:
Tankki jymisi suoraan päin. Ohjaaja oli kai
r-aromaton,
kun ajoi tuohon tomuhiekkaan. Istuin

telttani luona ja luulin tankkia omaksemme. Tuosta
luukusta nousi silloin mies ja kiersi tankin ympäri.
Kun maleksin laiskasti lähemmäs, sotilas viittoi minua kiirehtimään. Vasta kun hän huusi: Idi suda!

-

älysin, ketä kaverit olivat.

Luutnanttia nauratti

jo

säikähdyksensä.

Peläs-

tvimme kai vhtä paljon kumpikin, kun tunsimme
toi-

semmc vihollisiksi. Naapuri loikkasi tankkiin ja

n'öntli

samassa konepistoolin kanssa uudelleen esiin.

){inä taas loikin

hakemaan poikiani. Naapureista
kaksi kaatui tähän, eikä se kolmaskaan antautunut,
vaen tappeli kuin paholainen. Tuonne sitten kaatui
jokir-arteen.

Turkimme tankin tarkasti,

ja

selitys siihen, miksi

ollut ampunut ainoatakaan laukausta, selvisi sam:lla: t;kl:i:crni oli ,juuttunut Karstulan poikien ampum,§ta pst.ammuksesta kiinni, putki kohti taivasta.
Se oli ponnahtanut aivan pst.miesten eteeo, ajanut
vetovaunun ja siinä olleet ammuslaatikot säpäleiksi
ja jatkanut matkaansa, kunnes juuttui hiekkaan.
Kova kohtalo rohkeille miehille. Tosin heillä ei
silloin enää ollut pienintäkään mahdollisuutta päästä
tankillaan läpi, koska JR 8 oli jo kaukana edessä.
Tuollaiset heput olisivat kyllä saaneet kunnialla

se ei

- kotiinsa, joku tokaisi.
selvitä
Sen he todella olisivat ansainneet, toinen säesti.
-Kukaan
ei tuntunut olevan eri mieltä. Jatkoimme
matkaa, suuntana Veskelys.
Suvilahden palanutta kylää
.f A-fuca
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VÄtNö HAHTELA
YLITETTYÄÄN Syvärin 6.r}.4t suunnattiin 7. divisioonaan kuuluva JR 9 sillanpääasemaan siten, että

II/JR 9 tuli Ostan ja IIIIJR 9 Levinan lohkolle.
l/JR 9 toimi tässä naiheessa rykmentin reservinä.

7.D, johon kuuluivat myöskin JR 30 ja JR 51, joutui Syvärin eteläpuolella vastaamaan alueesta, jonka leveys Äänisjärvestä Iänteen päin oli noin 60 ja syvyys 2r-J0 km. Tulkoon tässä mainituksi, että tämä
oli Syvärin rintarnan levottomin osa syystalvella 194L.
Viholli'sen Siperiasta tuonan 114.D:n alettua hyökkäyksensa 14.10. Gongenitsijärven-Orenshenskojejärven alueella meikäläisten JR 51:n asemia vastaan ryk-

menttimme joutui erittäin vaikeisiin torjuntataisteluihin. Tilanteen helpottamiseksi suunnattiin JR 30 Homorovitsista ja I/JR 9 (p.3.K) Goran kautta vastahyökkäykseen. Vihollisen heittäessä kuitenkin jatkuvas-

ti

lisävoimia tuleen omien joukkojemme hyökkäykset
keskeytettiin ja niille annettiin 23.10. kåisky asettua
puolustukseen. Näin ioutui I/JR 9 Shumilian korpeen,
jonne se Tivg-järven pohjoispään tasalle ryhtyi valmistamaan puolustusasemia. Pataljoonalle alkoi saogen
mielenkiintoinen, lähes'kaksi kuukautta kestävä taisteluvaihe, josta seuraavassa on tarkoitukseni lähemmin
kertoa.

Vihollinen oli edellämaini,ttujen hyökkäysten aikana

oli heikentynyt
a ak ti ivisuus selvästi lamaantunut, ai,naki n toistaiseksi.
N{itä omien joukkojernme kuntoon tutree, si,inä ei myöskään ollut hurraamisen aihetta. Koko kesän ja syksyo
kcstänyt hyökkäysvaihe noin 600 km pituisella sotapolulla oli väsyttänyt rniehet. Jatkuvat taistelut ia taPpiot olivat kuluttaneet joukkoja oiin, että yksiköiden
kärsinyt raskaita tappioita. Sen voima

j

vahvuudet olivat vain

4r-60

miehen paikkeilla. Oli

6rehdyttävää puhua esitnerkiksi pataljoonasta, sillä sen
taisteluvahvuus saattoi olla vain l/4 nornaalivahvuudesta. Mielial.aa ei ollut omiansa kohottama,ao sekään,

että siirryttiin Syvärin eteläpuolelle suur.ille metsäaiueille, jossa huoltovaikeudet olivat aika suuret.
I/JR 9, jouduttuaan pois rykmeotin yhteydestä, oli
suoraan 7.D:n alainen. Luutnantti Väinö Salmelan 3.
K oli jäänyt rykmentin käyttöön, mutta tilalle oli pa-

laljoonalle alistettu PPK/7.D, jonka päällikkönä oli
luutnantti Yrjö Keinonen (nykyinen puolustusvoimain
komentaja). Tämäkin komppaoi4 pei,tenimeltään tun-

nettu f'Pinna", oli kutistunut vahvuudelbaan varsin pieneksi ja käsi,tti ehkä vain pari v$aata. ioukkuetta.

Puglustusryhmitys Tivg-järven asemassa

oli

seuraa-

va: Vasemmalla, järven itäpuolella 1.K, päällikkönä
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luutnantti Korpr.lahtr ja konrpp.utran edessä eteeotyon.
nett) asema. Orkealla järven länsipuolella 2.K, päal
likkönä luutnantti V. Siitonen. KKK, jonka pääl
likkönä oli kapteeni A. Juutilainen, oli jaettu kiväärikomppanioille. Reservirrä olivat PPK ja Jääkärijouk-

ip6" -

t

t

kue. Oman krh.,joukkueen lisäksi oli alistettuna raskas
krh.ryhmä. Tykistön tulta ei ollut saatavissa. Pioneerijoukkue tuli myöhemmin käyttöön. JSp. oli noin 5 km
trkana Karkan taloirsa. Kuormasto kokonaisuudessaan
oli pataljoonan yhteydessä. Vaikka t4.t0. satoi jo lunten maahan, rekiä ei ollut saatu kuin muutama muonan ja sairaiden kuljetuksiin. Ajoneuvoina ol,ivat siis
kuormastossa kärryt. Pataljoonan komentajana

oli kap-

teeni V. Hahtela.
Shumilian korpr oli koskematonta, komeata metsää,
iossa kirves ei varmaankaan ollut heilunut kymmeniin

vuosiin.'fivg-järvi olr laajan asurDattom,an metsäalueen
keskuksena. Liihimmät kyläpahaset olivat huoltotiemme varrella: Karka, Gora ja Konselkä. Matkaa asemistamme Baranin-Ostan maantielle oli t3 km.
Pataljoona perusti nyt Tivg-järvelle erillisen korpitukikohdan, jonka lähimpänä naapur,ina oikealla lännessä oli 1 km päässä Vaskusjärvellä II/JR 30:n asettama kenttävartio, ja vasemmalla oli itään päin täysin
tyhjää 11 km Levinaan saakka. Ottaen vielä huomioon,
että tukikohtamme ulottui omista linjoistamme kiilana
kauas eteen, noin

4 km päähän vihollisen päähuolto-

ticstä Vinnitsy-Osta, olimme kuin veitsenterällä, jos-

oli käytettär,ä kaikki keinot, ettei jonain hämäränä
aamuna herättäisi vil.rollisen syleilyyn.
Oli selvää, että äär'immäinen aktiivisuus oli väl,ttänrätöntä. Jokapäiväinen tiedustelu kohdistettiinkin nyt
etelään vihollisen huoltotielle, ja tähän toimintaan li,ittyivät tuhoamistehtävät miinoituksineen. Tämä ei kuise

tenkaan riittänyt, sillä vihollinen alkoi toimia avoimilla sivustoilla pyrkien jatkuvasti huolto,tiellemme.
Sivustat vaativatkin ;atkuvaa partiointia- Tiedustelu304
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Suomalainen etuvartio Sy-

värin korvessa

l/JR 9:n komentaja, majuri

V.

JR 30:n miehet rakensivat

Syvärin korpeen piikkilan-

Hahtela (kertomuksen kirjoittaja),
adiutantti, luutnantti Malinen ja
luutnantti Erkkilä komentokor-

kaestettä
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tehtär'rrn käytettiin pää.rsiassa PPK:aa ja JääkärijoukI..uetta. Lähiradiot olisivat olleet nyt tarpeen, mutta
niitä ei silloin vielä ollut. Oli keksittävä muita keinoja
ntrpeiden yhtevksien aikaansaamiseksi, sillä lähettiyh-

teys

,r+*

oli tiian

hidas. Niinpä kummallekin sivustalle

nräärätyille varmistusladuille rakennettiin yksijohtoinen puhelinvhtel's siten, että tapsi oli lumen alla piilossr. Partioilla oli puhelin mukana ja kun vihollispartion todettiin ylittäneen latumme, partio ilmoitti siitä

1
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heti tukikohtaan. Näin päästiin viipymättä

takaa-

ajoon tuosta ylitySkohdasta samalla kuin toiset partrot eteni\'ät selustasta käsin vihollispartiota vastaan.
S, steemi oli crirtäin tehokas ja harva vihollispartio

'r' b
Up ,*

g-,

pääsi täysilukuisena takaisin. Vihollisesteiden ja latujen miinoituksissa käytettiin monenlaisia menetelmiä,
ioiste tässä tulkoon eräs tapa selostetuksi. Tien rai ladun läheisyyteen kätkettiin puihin krh.ammuksia, joistr johti räjähtävä tulilanka kulkuväylällä olevaan polkumiinaan. Kun polkumiina räjähti, etenevä vihollisosasto ioutui tehokkaaseen krh.tuleen. Kranaatit olivat

noin metrin korkeudella puissa tiheiden oksien suojassa. Tämä oli ni,in tehokas "salainen ase", että erään
vihollispartion tuhoutuessa yllättävään krh.keskitykseen vihollinen hylkäsi tämän ladun käytön kokonaan.
Aktiivisen partiotoiminnan ohella aloitettiin puolustusasemien kiireellinen rakentaminen. Työjärjestyksessa olivat poterot, taisteluhaudan pätkät ja välittönrästi senjälkeen korsut. Sitä mukaa kuin miehiä saatiin irti asemat rakennettiin myöskin ympäripuolustusta varten. Kun tukikohta oli joka suunnalta uhatruna, tällainen puolustus ja kaikkien vapaina olevien
miesten harjoittelu oli aseman eri osissa välttämätöntä.
Kaikki toiminta tällaisessa synkässä metsdssä oli osittain verrattavissa toimintaan sumussa ja pimeässä. Tähystysmahdollisuuksia parannettiin a aamalla kapeita
Iinjof a tukikohdasta eteen ja sivustoill,e.
Kun puolustus oli saaru tyydyttävään kuntoon,
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tuli

polttavana esille rniesten huolto ja viihtyisyys.
Muona oli tänä ajankohtana kaikkein heikointa, mitä
se oli koko Jatkosodan aikana. Hirviä oli onneksi erittäin runsaasti, ja ne antoivat jatkuvasti lisäsärvintä valtion laihoihin sapuskoihin. Viimeksi oli pataljoona
saunonut elokuussa Sortavalan valtauksen jälkeen. Likaisuus vallitsi kail<kialla ja tietenkin täit, joita oli
ylettömästi jokaisella, ikään ja arvoon katsomatta, ei.
vät enää suoneet lepoa väsyneille sotureille. Sauna
oli saatava välttämättä. Niinpä reipas ko,mennuskunta
siirsi Goran kylästä aseman lähelle talon ja pystyni
saunan valmiiksi muutamassa päiviissä. Se oli tietenkin
savusauna, jossa kiukaan suuruus oli usei.ta kuutioita.
Löyly oli saunassa verraton nirin maun kuin kuumuudenkin suhteen. Se lämpeni aamusta iltaan, jakun parsille levitti varusteet, niin kaikki otavaa pienemmät
elukat paloivat korpuiksi. Muutaman päivän kuluttua
oli koko pataljoona kylpenyt ja yksi "vihollisarmeija"
oli rtuhottu viimeiseen y'ksi,Iöön. Takaa tuotu ja höyrykaappeja ei tarvittu.
Seuraavana oli rakentamisvuorossa kanttiini. Piti
hankkia miehille jokin paikka, missä saisivat viiv?ihtää
hetken ja juoda edes kupio kuumaa. Kanttiini olikin
valmis jo joulukuun alkupuolella" jolloin odotimme
vihreiden sisarten saapumista. Onneksi he josta.in syystä viipyir'ät ja heidän tulonsa Tivg-järvelle jäi lopullisesti totcutumatta tilanteen pian muuttuessa kokonaan
toisenlaiseksi.

Päivät kuluivat tukikohdassa aamusta iltaan kovan

työn merkeissä. Miehet häärivät kuin

muurahaiset.

Kirveiden iskut kajahtelivat synkässä korvessa. Edessä ja sivustoilla paukkuivat tuliaseet, ja miinat sekä ansat räjähtelivät. Kaikilla

oli yhteisenä päämääränä

saa-

da tukikohta talveksi hyvään kuntoon. MieliaJa nousi
jatkuvasti. Tähäo vaikutti kova työ, saunominen, menestyksellinen partiotoimintamme ja lyhyet vuorolomat.

Marraskuun puoliväli toi yllätt?ien piristystä korpirukikohtaamme. Lounaasta alkoi kuulua kovaa tykistötulta. Taistelun aiheuttama kova kumu kuului päivä

päivältä yhä selvemmin ja läheni fatkuvasti meitä.
Kuunneltiin ja kyseltiin, mistä moinen melu, ja pian
asia valkeni. Saksalaiset hyökkäsivät Tihvinässä. Meikäläisistä jo moni varmaan näki mielessään saksalaisten ilmestyvän asemiemme eteen, sillä pitihåin t?iiillä
jossain saada heihin yhteys. Ne ajatukset jäivät kuitenkin vain toivekuviksi, sillä pian alkoivat taistelun äänet häipyä takaisin sinne, mistä olivat tulleetkin.
Viholl,isen toiminta rajoittui marraskuun rikana ja

vielä joulukuun alussakin kahakointiin etulinjassa,
krh.- ja tykistötulella häirintään sekä jatkuva&n paltiointii,n, ;oka alkoi joulukuun puolella seJvästi tehostua. Vihollisen mielenkiinto kohdistui jatkuvasti huoltotiehemme. Sen varrella noin J km etulin.fan takana
oli ikivanha kaatunut kuusi, jonka juurakko oli kuin
jättiläismustekala monine lonkeroineen. Tämän juura-

kon vihollinen otti vakituiseksi

väiiysspaikakseen,

josta kdsin sen onnistui tuhota pari hevostamme ja
saada ainakin yksi ajomiehemme vangiksi. Sama paikka oli koitua eräänä marraskuun yönä myös paialjoonan komentajan ja hänen adjutanttinsa tuhoksi, mutta
rvkmentin komentajan ystävällisestä pyynnöstä he jäivät yöksi Minovaan ja pelastuivat. Vihollispartio oli

jolloin pataljoonan komentajan piti ajaa
tukikohtaan, väijynyt juurakon takana. Perusteellinen
samana yönä,

miinoitus karkoitti lopulta viholliset tämän heille niin
mieluisaksi käyneen kuusen Iähettyvittä. Vihollisen aiheuttamat tappiot olivat meille koko puolustusvaiheen
aikana verrattain r'ähäiset.
Oma tiedustelu-, tuhoamis- ja hävitystoimintamme
oii sensijaan varsin menestyksellistä. Sotapäiväkirjan
mukaan. johon tarkoin merkittiin kaikki tapahtumat,

rihollisen tappiot olivat lokakuun lopulta joulukuun
alkupuolelle 12 upseeria, 410 miestä, 42 hevostq J
kenttäkeittiötä sekä sotasaaliioa kymrneniä konetuliaseita, Tällainen partiotoirninta vaati miehiltä rohkeut-

I
Goran kylää, jossa raivosivat kiivaat taistelut vuoden 1941 lopulla

ta. sitkeyttä ja erikoisen hyvää henkeä. Johtajilla piti
olla nzuvokkuutta ja harkintakykyä, jotta vältyttiin
turhilta tappioilta, sillä vahvuuksien ollessa pienet tap-

I
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pioihin ei

ollut
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joskin niitä aiheetromasti oli

kaikissa olosuhteissa vältettävä, mikäli johtaja aikoi
nauttia nr,iestensä luottamusta. Partiointiin käytettiin
päasiassa Keinosen komppaniaa ja Jäkär,i joukkuetta.
Joulukuun alkupuolella alkoi vihollinen toimi,a entistä aktiivisemmin. Eräänä yönä vihollispartio pääs,i
keskelle tukikohtaamme ja suori,tti tarkastuksen saunamme ympäristössä. Oli näet mahdotonta varmistaa
kaikkia suuntia käytettävissä olevilla voirnilla. Mutta

jotain muutakin oli vihollisen puolella tapahtunut.
Kun eräs partio palasi retkeltään, oli sillä tappioita ja
se oli kuin siiville lyötynä. Vihollisen joutuessa partiomme tuliylläklöön se ei enää jäänytkään lannistuneena odottamaan tuhoutumistaan, kuten tavallisesti,
vaan avasi tulen partiotarnme vastaan salamaonopeasti
ja antoi takaisin niin. että korvar soivat. Oli ilmeistä,

että uusia hyvin koulutettuja joukkoja

oli tuotu vas-

taamme. Käsityksemme osoittautui oikeaksi, kun pian
saimme kaksi vankia. Hyrin puettuja ja koulutettuja
siperialaisia joukkoja oli tuotu rintamalle ja ilmeisesti
täydennetty vastassamme oleva 114.D. Meidän ei tarvinnutkaan kauan odortaa, ennen kuin saimme tutustua uusiin tu'ldkkaisiin.

l'

I/JR 9:n tukikohta Tivg-järvellä muodostui viholtiselle erittäin kiusalliseksi. Se oli Iiian lähellä heidän
huoltotietään, ja sen aiheuttamat tappiot olivat viholliselle suhteettoman suuret. Lisäksi se aiheutti ainaista
epävarmuutta liikenteelle. Siksi vihollinen päätti pyyhkäistä pois tämän kiusallisen "kylkimyyriäisen", vallata saman tien Goran maaston sekä ehkäpä edetä aina
Baranin tielle saaklka.
Tapahtumien vyöry alkoi 13.12., jolloin havaittiin
vihollisen pesiytyneen tukikohdasta noin 1 km 'kaakkoon kukkulalle L78,4. Samaan aikaan todettiio vihollisen vilkasta liikehtimistä tukikohdastamme suoraan vasemmalla metsälinjoilla. Etulinjan komppanioita vastaan alkoi tavallista voimakkaampi painostus, jota säesti voimistunut tykistö- ia krh.tuli. Yöllä
1)/14.12. soluttautui komppanian vahvuinen vihollis-

SA-bca

Hakattua metsäaukeaa l/JR 9:n
asemien edesså Syvärillä

osasto jäitse Tivg- järven pohjoisrannalle, mutta tuhoutui suurimmaksi osaksi rannalla olevaan miina- ja
ansakenttään.

Vihollisen pesiytymistä kukkulalle L78,4 ei sallittu,
vaan Keinosen komppania, sai 14.12. aamulla karkoit-

taa vihollisen ja ottaa ko. maaston haltuunsa. Nyt
oli kuitenkin isketty arkaan paikkaan, sillä vihollinen
valtasi jo iltapäivällä kukkulamaaston takaisin yt
aloitti etenemisen pitkin metsiä pohjoiseen. Keinosen
tehtäväksi tuli pysyä vihollisen kintereillä ja estää
sen eteneminen. Tiedustelua tehostettiin sivustoille ja
huoltotie varmistettiin ajomiesten voimin. JSp. ja sen
yhteydessä olevat huollon osat pantiin hälytysvalmiuteen. Ålkoi iännittävä tilanteen seuraaminen, josua
divisioona pideniin jatkuvasti ajan tasalla.
Jo aamuyöstä Lr.l2. alkoi vihollisen painostus Keinosta vastaan, jooka oli viivytystä käyden hiljalleen
vetäydyttävä tukikohdan suuntaan. Heti päivän valjettua totesi vasemmalle lähetetty tiedusteluosastomme
vihollisen etenevän pitkin metsiä kohti Goran kylää.

Osastomme iskivät lujasti, yrittäen estää vihollisen

etenemisen, mutta voimamme olivat liian vähäiset.
Pian katkesi puhelinyhteys ja huoltotietä varmistanut

talousaliupseeri

ilmoitti, että tie on vihollisen

hal-

lussa. Saavutetluaan huoltotiemme vihollinen alkoi
edetä päävoimin kohti Goran kylää 'ja osillaan suoraan selustaamme. Åjomiesosasto piti kuitenkin tässä
suunnassa Ioistavasti pintansa ja pelkällä kivääritulella aiheutti kymmenien miesten täppiot viholliselle.
Nyt olikin rintamia tarpeeksi. Tukikohdan läntinen

puoli oli vielä toistaiseksi vapaa, mutta kuinka [<auan,
se oli arvoitus. Olihan sillä suunnalla 5 km rniehittämätöntä korpea, joten sieltäkin saattoi vihollinen
tulla millä hetkellä hyvänsä. Miehet olivat tietoisia
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tilanteen vakavuudesta, eikä sitä ole syytä yleensä
salatakaan tämänkaltaisissa tilanteissa. Toruuden
ilmaiseminen lisää aina luottamusta.

Puolenpäivän tienoilla

hevostie, jota

oli vihollisella

hallussaan jo

pifkin tapahtui joukkojen kuljetus

he.

vosajoneuvoilla suoraan selustaamme. Tilanteen kehitys antoi aiheen sen perusteelliseen arvosteluun. Vihollisella täytyi olla jo selustassamme moninkertainen
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ylivoima. Kun omia joukkoja ei ollut kuin nimeksi
huoltotiemme lähettyvillä, vihollinen saattoi edetä
Gorasta aina Baraniin saakka. Ottaen huomioon vihollisen todennäköisen ylivoiman ja nopean kaivautumiskyvyn maahan, sen lyöminen ei niillä voimilla,

iotka olivat käytettävissä Baranin suunnalla, ollut todennäköistä. Tukikohtamme tilanne kävi hetki hetkeltä vaikeammaksi. Åmmukset olivat jo melkein lopussa, ja muonaa ei myöskään enää saatu takaa. Kaikkein vaikein oli kuitenkin haavoittuneiden tila, sillä
lääkäri j, JSp. olivat takana ja vihollinen välissämme.
Oli ilmeistä, että viimeistddn 16.12. aamulla vihollinen aloittaa itse tukikohdan valtauksen saartamalla
sen ensi,n joka puolelta. Pataljoonan komentajan mielestä ei ollut aihetta jäädä taistelemaan tänne kauas
ete€ntyönnettyyn kiilaan kaiken menetyksen uhalla,
vaan pelastaa yön aikana kaikki mitä pelastettavissa
oli. Saatuaan 1).12. iltapäivällä vielä radioyhteyden
divisioonaan komentaja ilmoitti tilanteen ja pyysi samalla lupaa irtaantua, jos tilanne ei helpotu. Divisioonan esikuntapäällikkö vastasi, että pataljoonan tuli
toimia oman harkintansa mukaan. Vastatoimenpiteitä
luvattiin JR 30:n taholta.
Tilanne ei parantunut, vaan illan pimetessä se vain
paheni. Keinosen oli vetäydyttävä tukikohtaan, ja
1.K:n päällikkö ilmoitti, että komppania saa tulta
suoraan asemiensa takaa. Näytti siltä, että vihollinen
oli työntynyt komentopaikan ja etulinjan väliin. Nyt
alettiin toteuttaa päätöstä irtaantumisesta. Kuten tavallista, taistelutoiminta alkoi illan pim«essä laimentua. Oli ilmeistä, että vihollinen vetäytyi taemmaksi
levätäkseen yön.

15.12.

klo 22 mennessä pataljoona oli irtaantunut

ja ryhmittynyt etenemistä varten huoltotielle. Kärkenä
toimi PPK, sen perässä komentoporras, esikunta-

komppania ja kaikki ajoneuvot sekä jälkivarmistuksena 1.K. Sarnalla ohjattiin 2. komppania asemistaan
suoraan Vaskusjärvelle JR 30:n yhteyteen.
Eteneminen oli äärimmäisen hidasta, sillä suurin

oli vielä kärryvetoisina. Puolenyön
maissa kohtasi Keinonen Kusrajärvien maastossa viosa hevosista

KUN

Ot'

cm. Ja vaikka maasto olikin verrattain tasaista, niin
kaikkialla oli suuria kaatuneita puita ristissä ia rastissa muodostaen mitä tehokkaimman murroksen.
Matka kesti vuorokauden, mutta se ei ollut ihme, sillä melkeinpä joka mies tarvittiin kirvein ja sahoin
raivaamaan tietä, ennenkuin 80 kärryvetoista hevosta
pääsi suon suuren murroksen läpi.

I(un tätä korpivaellusta väsyneinä ja masentuneina
metri metriltä taaperreniin, niin moni opetus johtui
mieleen. Kuinka tarpeellinen olisi ollutkaan varahuoltotie ja varapuhelinyhteys. Nyt sammui radio jo
r5.12. iltapäir,ällä, ja sen jälkeen olimme vailla mitään yhteyksiä ylempään johtoon.

Päästyän 16.12. illalla Baraniin, komentaja otti
JR 30:sta yhteyden 7.D;n komentajaan, eversti Svenssoniin, joka totesi, että'jälleennäkernisen ilo on erittäin suuri'. Ktrn 16.12. Tivg-järvel'le suunnatun I/JR
30:n rastahyökkäys ei onnistunut alkuunkaan ia mitään yhteyttä ei ollut koko 16. päivän aikana l/JR 9:

än, niin oli

SOTA-AIKANÅ VUONNÅ -43, jolloin oli suuri ruo-

tunut ia sikavainaan ulsteri paistoi reiästä, hän huomautti: "Näyttääpä olevan kirja ja oikein siannahka-

Ialla, että Åuouksen kannaksella Baranin suunnalla on
I ,R 9 tuhottu viimeiseen mieheen. Totuus oli kuitenkin se. eträ pataljoonalta ei jäänyt minkäänlaisia
r-arusreira. r-älineitä eikä aseita mottimaastoon, vaan
kaikki ruotiin tarkoin pois. Mitä siis I/JR 9:n tuhoamisvrintseen tu.li, se oli viholliselle täydellinen vesiperä.

Edellä kuvatut taistelut olivat pelinavaus Goran
neliviikkoisille erittäin raskaille hyökkäystaisteluille.
Ennenkuin Goraan päässyt vihollinen saatiin tuhottua. tarrittiin taisteluun 6 meikäläistd patalioonaa ja
niiden tueksi 42.000 tykin ja krh:n kranaattia.
I JR 9:lle oli Tivg-järven mottivaihe ja motista
paluu sekä aineellisesti että henkisesti erittäin raskas.
Se rntoi kuitenkin erään hyvän ja arvokkaan opetuksen: Luortamus johtajien ja johdettavien välillä Iujittui. sillä tajuttiin, että vain oitkein johdettuna voidaan selvitä vaikeistakin tilanteista. Tätä luottamusta
tarsittiin vielä myöhemminkin, sillä Tivg-järven
motti ei jäänyt viimeiseksi.

TIUKAT PAIKAT
KÅKSI rintamakaveria jutteli levossa ollessaan etulinjan tiukoista oloista.
Meillä ne olivat niin tiukat paikat, ettei tahtonut
- sopia, kun rautaromua tuli niin vietävästi, jutsekaan
teli Lipponen.
Niinpa tuntuvat olleen, sanoi Kakkonen, 'mutta
- se vasta ahdasta oli, kun oltiin niin pienessä
meillä
korsussa, ettei siellä Pystyn)rt syömäänkään muuta kuin

lettuja.
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luonnollista, että tämän pataljoonan suh-

oltiin divisioonassa huolestuneita. Venäläisten radio ilmoitti suomenkielisessä lähetyksessään 16.12. ilteeo

RUOKAPULA

kapula, lähetti eräs suuren talon tytär Keski-Suomesta
tuttavalleen pienen palan sianlihaa ja mefkitsi lähetyskorttiin paketin sisältävän "kirjan". Kun sitten postivirkailija toi paketin, josta paperi oli hiukan rikkoukansissa."

jo aavistaneet, sen lyöminen
ja tien avaaminen oli ilman vähäisintäkään taskasta
tulta mahdottomuus. Niinpä pataljoona kääntyirkin
tieltä länteen, ylitti Kusrajärven jään ia kiersi näin
vihollisen asemat. Matkaa oli nyt Baranin tielle lähes
10 km, mutta tämä taival oli vaikeimpia kaikista
marssiteistä koko Jatkosodan ajalta. Lunta oli 50-60
hollisen. Kuten olimme
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sg,ksalaisiq Yastaan
Ranuan tiellä
oLAV! VENESOJA

SENJÄLKEEN kun JR 4 olr r.:rhrrnut r.äsyneen Jääkäripataljoonamme (JP l:n r Vuos.rlmella rintamasta

kuerovereiltaan. Toinen sai sitä erikoisesti

samassa

20.7.44

.joukkueessa palvelevalta veljeltään, joka
"toista maata".

Jääsken

Koulutusvaihe kesti 28.8. saakka, jolloin suoritimme marssin Pullilan kylään, Vapaussodan kuuluisaan

kello 13.30, yksikkömr,e siirtyi Antrean,
ja Kuurmanpohjan ieutr:. Lokkarilan kylään.
Paitsi lepoa tiesivät seuraevar päivät ja osin yölkin
ankaraa koulutusta, jonka tarpeellisuus oli tullut sel-

västi näkyviin Vuosalmen päivinä. Pirkät pyörämarssit
mm. Immolanjärven ympäri, yöharjoitukset ja yhteistoimintaharjoitukset panssarien kesken (30.7.) seurasivat tiukassa tahdissa. Tästä pitir'ät huolen pataljoonan komentaja, everstiluutnantti J. Hynninen, kenraalimajuri Lagus, joka suoritti pataljoonassa koulutustarkastuksen 15.8. (edellisen yön 80 km:n pyörämarssin jälkeen) ja eversti Nordgren, joka otti Jääkäriprikaatin johtoonsa 17.8.
Pari Vuosalmella "nostelemaan" lähtenyttä jääkäriä palautettiin takaisin yksikköönsä. He saivat hyvin
ansaitsemansa ojennuksen sekä johtajiltaan että jouk-

oli kokonaan

taistelumaastoon, kenttävarustustöihin. Lapiot heiluivat ankarasti, ja hieman piristystä saatiin myös vihollisen tykistön toimesta, joka ajoittain ampui melko
kiivaasti.

1.9. kello 21 kutsuttiin yksikön päälliköt komentajan puhutteluun, jossa saatiin käsky suorittaa yön
aikana tarvittavat toirnenpiteet mahdollista siirtoa

varten. Kello 00.10 pidettiin joukkueen;'ohtajien,

komppanian vääpelin ja asealiupseerin läsnäollessa
puhuttelu, jossa herätyksen toimeenpaneminen määräitiin tapahtuvaksi kello 3. Sen jälkeen tuli suorittaa
välittömästi työvälineiden luovutus ja kello 4 telttojen purkaminen sekä kaluston kuormaus.
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maassa 15.9. jälkeen olevat saksalaiset joukot. Tuu'
mimme, että tuskiopa sentään meidän pataljoonamme
enää tähän joutuisi, olimmehan pitkän sodan aikana
vuodattaneet verta riittämiin. Samoin lienee aiateltu
monessa muussakin yksikössä. Eiköhän pian jo päästä
mallaamaan siviilivaatteita päälle, jos jostakin onnis-

tuu sellaiset saamaao.
Toiveisiin tuli pahoja "muttia", kun 18.9. kello 15
saatiin käsky valmistautua marssia varten Antrean
asemalle, jossa tapahtuu kuormaus junaan. Matkan
päätepisteenä

oli Oulu, joka selvitti jokaiselle

pikai-

sen kotiuttamisen mahdottomuuden.

Eräs jääkäri hermostui tästä oiin, että "riu'ulla"

ollessaan raplaili pistooliaan niin varomattomasti, että
se laukesi ja luoti osui vasempaan kämmeneen. Lää-

kintämies sitoi haavan, mutta kun merkit olivat pahat

vahingon aitoudesta, niin hän sai luvan seurata mukana ilman "prenikan" jakoa. Hermostumiseo oireita
esiintyi toisissakin, mutta sen ilmeoemismuodot olivat

I

i
I

toista laatua. Ilmeisesti ylemmissäkin portaissa hieman

tr

hermoiltiin tai ainakin tunnettiin raskaana tilanteen
Niinpä komppanialle oli luettava "mafkaeväiksi" kenraalimajuri Laguksen tiukkasanainen päiväkäsky, jossa kiitoksen ohella oli vakavia sanoja sotilaan velvollisuuksista ja niiden tinkimättömästä
täyttämisestä. Päiväkäsky sisälsi luettelon eräissä jou-

il;

vakavuus.

li
li
!r

koissa kenttäoikeuden päätöksellä langetetuista kuolemantuomioista velvollisuuksien törkeän laiminlyönnin seurauksena. Tämä oli vakavaa puhetta, joka pa-

$..

launi

"uskossaan" mahdollisesti horjuvat takaisio

"maan pinnalle".

,t

Kello 6.41 nykäisi juna (196 miestä) liikkeelle ja

t1l

ll:

suuntasi kulkunsa Elisenvaaraan päin. Kuopiossa oltiin aamuyöstä (20.9.) kello 4.10 ja puolen tunnin
pysähdyksen jälkeen matka

Jääkäriprikaatin eteneminen Muhoksesta Ra-

nualle

27.9.

-

3.10.1944

Tilanne oli melkoisen salaperäinen, sillä tulevasta
tehtävästämme ja seuraavasta olinpaikastamme ei tiedetty mitään. Mutta kello 5.30 laukaistiin sellainen
"pommi", että se sai unenpöppörössä touhuilevien
jääkäreiden silmät rävähtämään selkosen selälleen.
Pataljoonan Iähetti kiidätti kenraalimajuri Laguksen
allekirjoittaman paperin, jossa tiedoitettiin aselevon
Neuvostoliiton kanssa astuvan voimaan aamulla kello
7. Komppania otti sen vastaan tyynesti ja rauhallisesti. Välittömästi tämän jälkeen pataljoona suoritti
pyörämarssin Pullilasta Antreaan, jossa majoituttiin
telttoihin.
6.9. komppaniamme siirtyi sisämajoitukseen Antrean koillispuolelle Koljolaan, jossa vastapalvelukseksi hyvästä majoituksesta suoritimme 17.9. saatcka
viljankorjuutöitä. Mieliä alkoivat painaa ankarat rauhanehdot, joista oli tullut tietoja. OIi alueluovutuksia
ja suuria sotakorvauksia ja lisäksi tulisi internoida
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jatkui Iisalmen ja Yli-

vieskan kautta Ouluun, jonne saavuttiin 21.9. kello
!.4O. I{ajoituttiin saksalaisilta tyhiäksi jääneisiin parakkeihin. Sieltä JP 3 siirtyi 24.9. kello 8.20 Ouluioen kaekkoisenpuslsi5ssn maastoon.
Kaikki Pohjanlahden ja Ouluiärven välillä olevat
joukot (Vahv.15.Pr., Osasto Pennanen ja Ps.D, johon
edelleen kuului myös Jääkäriprikaati) Ylipäällilckö
oli 19.9. alistanut kenraalimajuri R. Laguksen johtoon tehtävänä ryhtyä Oulujoen linjalta hyökkäämään
päävoimin pitkin Pohjanlahden rannikkoa pohjoiseen
sekä Ps.D:n voimin Pudasjärven suuntaan liittyäkseen sotatoimiin pohjois-Suomessa olevien saksalaisten
voimien internoimiseksi.
Tilanne jännittyi tähän aikaan Ouluun saapumisemme jälkeen huomattavasti, sillä saksalaisten tiedettiin
olevan asemissa n. 20 km:n päässä "piiput" meihin
päin. Mutta vasta 27.9. kello 12 tuli tietoomme selIaista, joka sai jääkäreiden mielenkiinnon täysin heräämään. Suoritettiin hälytys, ja yksikön päälliköt
kutsuttiin pataljoonan komentajan puhutteluun. Kokeneen komentajan olemuksesta oli heti havaibtavissa,

että nyt on tosi edessä. Seuranneessa

käskynjaossa

saatiin kaiken muun lisäksi kuulla, että sota saksalaisia vastaan al'kaa heidän internoimistaan varten, ja
liikkeellelähtö tapahtuu kello 12.45 kärjessä pataljoooamme 1.K. Kaikki paikalla olevat tkäsittivät, että
komentajan käsky oli näissä oloissa sama kuin laki ia
yksikön päälliköt kiiruhtivat suorittamaan tilanteen
vaatimat toimenpiteet.

Ei ole vaikeaa palauttaa mieliin sitä tunnelmaa,
joka komppaniassa liik,keellelähdön aikoihin vallitsi.

l

l

Suurimmatkin "huumorimiehet" olivat vaiti, sillä

tilanne oli moneltakin kantilta ajatellen varsin synkkä. Ystävät olivat muuttuneet vihollisiksi ja viholliset ystäviksi. Uusi vihollinen tiedettiin hyvin varus-

tautuneeksi ja lujaksi vastustajaksi, jonka kimppuun
ei olisi helppo hyökätä Lapin vairkeissa oloissa. Sotilaalla oli mahdollisuus ajatella ristiriitoja herättävistä

L

asioista mielensä mukaan, mutta vain saamiensa tehtävien tunnollisella täyttämisellä olivat näissä oloissa
menestymisen edellytykset. Nyt oli varmaa, ettei mitään "takaportteja" enää ollut tilanteen selvittämiseksi muuten kuin taistelujen kautta.
Hyppäys pyörien selkään tapahtui käsketyllä kellonlyömällä kello 12.45 niinkuin eilisessä harjoituksessa, jonka aiheena oli ollut pp-kärjen toiminta. Jääkäriprikaatin eteneminen kohti Pudasjärveä alkoi.
Päästäksemme nopeammin käsiksi itse pääaiheeseemme, L.K/JP 3:n taisteluihin Ranualla ja Yli-Portimojärvellä, mainitsen vain lyhyesti ensimmäistä taistelua edeltäneet tapahtumat:

Kello 18.10 (27.9.) komppaniamme kärki saapui
Ylikiimingin kirkolle, jossa räjäytetyn sillan jäännöksiä pitkin jääkärit kiiruhtivat aikaa hukkaamatta joen
yli. Huolto sai jäädä selvittelemään omia pulmiaan.
Kello 22 oli edessämme vuolas Kiiminginjoki, jonka yli ei enää päästy ilman polkusiltaa. Sillan
teko pilkkosen pimeässä oli varsin vaikeaa ja hidasta,
mutta kello , (28.9) se oli saatu sellaiseen kuntoon,
että kärkeen siirtynyt 2.K voi aloittaa ylimenon.
Moottoripyörät, joita oli mm. kaikilla yksikön päälliköillä, kul jetettiin valmistetuilla lautoilla joen yli.
Kello 8 oli myös 1.K päässyt yli joen, mutta pataljoonan muitten osien ylitystä oli vielä odotettava,
niin että etenemistä jatkettiin kello 9.30. Tuntia
n'r1'öhemmin saavutettiin tie Oulu-Pudasjärvi.
Tilanteeseen alkoi nvt tulla "kuumuutta" lisää, sillä aavisteltiin. että pitkään ei enää eteneminen voisi

,jatkua ilman kosketusta viholliseen.

Kello 11.50

ta-

pahtuikin 16 km Pudasjärven tietä edettyä odotettu
'pelinavaus". 2.K oli kärjessä, kun ensi'mmäiset laukaukset kajahtivat aseistamme. Syntyi hieman "lakoilemista" tienpuoleen ja jänliin odottamaan, mitä tuIeman pitää. Vihollinen ei kuitenkaan tässä vaiheessa ryhtynyt vakavampaan vastarintaan. Nähdessään,
että meidän puolelta oli tosi kysymyksessä, se vetäytyi ilta pois, ja jonkun ajan kuluttua etenemistä voitiin jaik'rr.
Kello 15 saavuttiin Kallojan tienhaaran maastoon,
,yossa

yksikkömme ensimmäisen kerran lähdön jälkeen

ja yö sujuivat komppaniamme osalta varmistustehtävissä. 30.9
kello 7 annettiin käsky valmistautua lähtemään jälleen
liikkeelle. Lähtö tapahtui kello 9.30 tavoitteena Iijoki.
Mitä pitemmälle matka jatkui, sitä suuremmiksi kasvoivat vaikeudet vihollisen suorittamien räjäytysten
vuoksi. Kaikki sillat, rummut ja osin maantietkin olivat hävinneet olemattomiin. Niinpä leveän Iijoen ylitys tapahtui sillan puuttuessa muutamilla veneillä, ja
sai hieman levähtää. Seuraava päwä 29.9.

vei näin ollen runsaasti aikaa.
1.10. kello 14.30 olivat yksiköt jälleen siinä määrin koossa, että etenemistä voitiin jatkaa. Nyt muodostettiin myös Taisteluosasto Hynninen (JP 2, JP 3
ja panssarikomppania), joka sai käskyn edetä Ps.D:n
etujoukkona tavoitteena Ranua.

Tunnin kuluttua oltiin jälleen vakavan esteen
yli johtava silta oli räjäytetty.
Polkusillan teko oli pantava jälleen käyntiin ja työ
edessä, sillä Siuruanjoen

saatiin pimeästä ja sateesta huolimatta päätökseen,
niin ertä kello 21.10 pataljoona saattoi jatkaa etenemistä seuraavaan tar,oitteeseen Kujansuun maastoon.
Yaatteet Iiko märkinä, sateen yhä valuessa synkältä r.rivaalra, saavutettiin tavoite kello 1.30 (2.i0)
ilman. että r'ihollisesta olisi nähty muuta kuin hävit1'ksen jäljet. Seuraavan parin tunnin aikana kuivatel-

Siuruanjoen silta Yli-lissä räjäytettynå
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Vetököä jolkoonne
moostoon trt€Dn€ssä kestövät, vormot
NOKIA-sooppoot
sekö kevyt jo oino

joustovo VILLEosu. Niissä torvotkuivono monen
monto vuotto.
Molli Tukki
lujo

te

il

moosto-

jo metsös-

tyssoopos.
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moostoon
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tnn vairtteita lukuisilla nuotioilla ja kaiveltiin

hana-

kasti leipälaukun pohjia, sillä seuraavaan tavoitteeseen
ei ollut näissä olosuhteissa mikään väheksyttävä matka,

sitä kertyi kartan mukaan noin 30 km. Kuuden
tunnin yhtämittaisen etenemisen jälkeen varsin väs1'nyt joukko saapui määräpaikkåansa Petäjäjärven
maastoon ja I'oi hieman levähtää rasittavan matkan

jälkeen.

Tähän saakka

oli I'ielä vältytty

suuremmalta veren-

vuodatukselta, sillä perusteelliset hävitykset olivat hidastaneet etenemistämme ja viholliselle oli jdänyt
riittävästi aikaa vetäytymiseen. Nyt oli kuitenkin vauh-

timme käynyt heille Iiian kiivaaksi ja oli lähestymässä
hetki, jolloin hyökkäyssuunnallamme olisivat raitkaisutaistelut

edessä.

Vihollinen oli asettunut puolustukseen Petäjäsalmen
pohjoisrannalle ja aloitti tulitaistelun. Everstiluutnantti Hynninen antoi hänelle alistetulle JP ::lle tehtä-

väksi hyökätä tien suunnassa ja JP 3 asetettiin saarrostamaan Luiminkajärven länsipuolitse. Kun 3.10.
aamulla asetettiin vielä JP 4 saarrostusvoimien avuksi
ia, JP ) jatkoi panssarien tukemana sisukkaasti rintamahyökkäystään, saksalaiset irroittautuivat. JP 3 me-

netti tässä taistelussa 35 miestä kaatuneina
tuneina.

ja haavoit-

Kun JP 3 oli tämän taistelun aikana saavuttanut
saarrostusretkellään saksalaisten selustassa Ranuan
maantien, niin parinsadan metrin päässä olevasta tien-

mutkasta porhalsi yksinäioen moottoripyö rd, tdyttä
vauhtia näköpiiriin. Muutamia iännittäviä hetkiä ja
konepistoolit suuntautuivat tulijaa kohti. Pyörä hiljen-

si heti nopeutta. Otin
I

I
I
I
I

I

I

I
I

t
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hämmästyneelta mieheltä pis-

O*;7t*,

tooln jr srrttelaukun pois sekä kehoitin työntämään
nrootrori;vörän tiensivuun. Nopea silmäys karttalaukun sislltöön osoitti sen sisältävän mm. kartan, johon
olr merkirrv viivytysasemat "aikatauluineen" kauas
pohioiseen. Ymmärsimme, että "saaliimme" voi olla
sarsin rrr-okas, ja sen säilyttämisestä annettiin komentorrhmf,n johtajalle tiukat oh1'eet. Tämä olikin tarpeen,
sillä mr'ös tuo saksalaisen Vuor.Tyk.R 82:n Iähetti
tunrui olevan kovasti hermostunut menetyksensä johdostr ir vritti myöhemmin saada karttalaukun haltuunsr sillä tekosyyllä, että hän ottaisi pois sieltä henkilökoht.rista omaisuuttaan. Karttalaukku tarkastettiin. murta sen sisältä ei löydetty mitään yksityisomaisuuteen viittaavaa. Karttalaukku, jonka myöhemmin
luovurin osåston komentajalle, everstiluutnantti Hynniselle. osoittautrti arvokkaammaksi kuin osasimrne
r-rdottrekaan.

Sen mukaan saksalaiset aikoivat seuraavan kerran
r-iivlttää vakavammin vasta Ylimaan järvikapeikossa,
joka on 20 km:n päässä Ranualta pohjoiseen ja joka
tarjosi Iuonnonesteeseen nojautuen mahdollisuuden
tehokkaasti puolustaa päätien suuntaan. Tämän arvok-

kaan tiedon perusteella kenraali Lagus antoi jo 4.1o.
käskyn JPr:lle, että sen oli Ylimaan kapeikon haltuunottamiseksi koukattava vasemmalta Peurajärvi-Yli-

Portimojärvi--Saukkojärvi suunnassa noin pataljoonan voimin. Lähetin vangiksi joutuminen aihäurti saksalaisille,tietysti huomattavaa hämminkiä.
Tämä sinänsä pieni tapahtuma osoittaa, miten suuri
merkitys saattoi olla yhden ainoan lähetin menettä-

millä kartoilla ja papereilla taistelujen tulevaan kulkuun.
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Konekiväåri Aänisen etelärannalla. Kertomuksen kir
joittaja Onni Repo oikealla
kiikari kädessä

HYISET, sateisen koleat syysmyrskyt rytistelivät vaahtopäisinä Äänisjärven etelärantaa armon vuonna 1941.
Pilvet liitelivät kiivaasti etelään, joku valoisampi pilkahdus välähteli vain pilviriekaleiden väleistä uänå",
taivaan muistona. Usein nousi miesten katse tämän
vuoksi ylös, vaikka katsena olisi joka hetki tarvittu
il\ylla joka suuntaan. Tässäkin Äänisjärven ja suon
välisellä metsäkannaksella puut heiluivat humisten ja
ritisivät kummallisen enteCllisesti, kun kanavan varresta majoitusteltan luota kannoimme valmisteltaviin
asemiimme lähes puolen kilometrin matkan vetistä,
avointa suota nelimiehisenä ryhmänä raskasta saksalaista valmistetta olevaa konekivääriä.
Olimme 3./Lin.P 8:sta ja alistetut JR 9:n II pataljoonalle, jonka lohko oli ehkä itäisin Äänisjärven ete-

läpuolella. Osastomme miesvahvuus oli heikko eikä
neljästä miehestä liikoja parivanioita iäriestetty. yksinäinen vartiomies konekiväärinsä takana sai hoitaa
kaikki asiat aistinsa tarkkana pitäen.

Järveltä, edessä olevasta metsästä ja aavalta suolta
saattoivat tulla taisteluhaluiset viholliset. Siinä koeteltiin vartiovuoroaan tekevältä hermojen kireyttä, jos
niitä vielä rääkkääntyneellä ihmisellä oli. Mutta olihan
jokaisella kotimaa, koti ja omaiset, ja sen takia mei-

dän oli kestettävä viimeisiinkin voimiimme. Siinä
syysmyrskyn rytinässä tuntui, niinkuin olisi ollut sata
miestä hyökkäämässä yhtä vastaan ja oli tunoe, että

kuinkahan osaan toimia, etten tulisi vihollisen yllättämäksi. Yllätys olirkin puolin ja toisin vaanimasia joka
hetki. Onneksi ei aluksi kummempia taistelutilanteita
vielä ollut, joten saatoimme valmistautua vastaisen

Taistelun
tqhinaa
Aönisen
efelöpöiössö
ONNI

P. REPO

varalle. Hakkasimme metsään ete€mme myös murrokon, että edes vähän oli ampuma-aukkoa edessämme.
Taisteluhaudan sijasta teimme hirsivarustuksen ran-

nalla uiskentelevista tukeista, koska pohjaveden takia

ei voitu maahan kaivautua. Täten saimmekin vihdoin
niissä oloissa puolustusasemamme jonkinlaiseen kuntoon. Telttakin oli jo saatu pystytetyksi rantakaistal-

lemme muutaman kymmenen metrin päähän

ase-

miemme taakse, jotta hädän tullen olisimme kaikki
yhdessä toimintavalmiina.
Eräänä pilvisenä päivänä asteli esimiehemme, isokokoinen majuri lähettinsä kanssa tarkastuskierrok-

selle asemillemme. Samalla hän tarkasti konekivääriasemamme ja kokeili kiväärin toimintasektorin. Tun'
simme suurta tyydytystä majuri Martti Santavuoren
käynnistä luonamme.

Vuosi läheni pian loppuaan, ja joulu

oli ovella.

Sain tuntemattomalle sotilaalle nimelläni ja alikersan'
tin arvolla lähetetyn joulupak<itin Helsingistä ItäKaivopuisto 1:stä, josta kiitos vieläkin! Tunsin 'ilosta

herkistyväni kun näin, kuinka rakkaasti meitä koti'
maassa muistettiin.
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Joulupäivänä nousi luutnantti Vuorensolan kaksitdistamiehinen hiihtopartio maihin asemiemme kohdalla tullessaan Äänisen takaiselta partioretkeltään.
Sen enempiä sotatoimia ei vielä ilmennyt. Naapurikin

antoi viettää joulumme melko

rauhassa muutamaa
kranaattia ja luotisarjaa lukuunottamatta.
Vuosi 1942 oli vaihtunut eteemme. Liikehtimistä
alkoi nyt lisääntyä vihollisen puolelta. Ålkoi kuulua
huhuja, että vastapuoli olisi varannut ehkä komppanian voimat eteemme ja aloimme tähän itsekin vähi-

tellen uskoa, kun kahinaa, kolkutusta, puheen pulinaa ja tulitusta lisääntyi edessämme päivä päivältä.
Ålkoi näkyä myös outoja kasvoja etumaastossa vilkuilemassa milloin mistäkin lävestä
Uumoiltiin vihollisen mahdollisista hyökkäysaikeista lähiaikoina vastaamme. Yritimme olla mahdollisimman varuillamme. Saimme myös vähän miesvahven-

hl
**'

nusta avuksemme ja telttamme asukeiksi sekä vartiotoiminnan helpotukseksi. Suon takana oikealla sivustalla oli vihollinen yrittänyt tien suunnassa läpimurtoa onnistumatta siinä kuitenkaan. Niinpä sitten tamll/JF 9:n komentaia. majuri Marni Sanlavuorr

o,,.il

ri{

JR 9:n eräs kk.korsu Swärin
itärintamalla

mrkuun erään päivän aamu alkoi meidänkin kohdallamme hieman omituisissa merkeissä.
Nukuimme teltassamme täydessä unessa, kun luoti-

sade alkoi tehdä telttamme kattoon reiLiä ja vilkutella niistä sisään valoa. Vihollisen kranaattiryöppy
tuli myös heti perään, mutta osui enimmäkseen taemmaksi. Hyppäsin kuio kirppu puoliunisena sieppaamaan teltanmastossa olevasta oksasta roikkuvan konepistoolini. Siinä hätäkässä tarttui liipaisin oksaan ja
pitkä luotisarja iski tolpan juureen maahan. Se ei on-

neksi sattunut kuitenkaan kenenkään nukkuvan jal31.1

lllJR 9:n partio

retkellään
Aänisen

Äänisen kanavalla
eteläpäässä
SA-kwo

san.r,rll.r sen ririnä herätti raskaampiunisetkin nukkujat p.rhnoiltr. Srarurni konepistoolini

koihin. Mutta

hyppäsin suin päin ensimmfrsenä teltan luukusta ulos,

ja toiset painuivat peräss.rni. 'luoksin syöksyen konekiväärille, joka oli äärimmirsenl vrsemmalla. Tiesin
korpraali Mansikan olevan sielll ;rkrisessa avun tarpeessa, sillä konekir'ääri oli hvvrn suojattava ollessaan
suurin aseturvamme.

Mansikka oli pitkillä sarjerili.i urhoollisesti ampunut niin, että konekir,äärin prippu oli kuumuudesta
turvonnut ja punainen, kuin keitetrl ri1pu. Kiväärin
toimintakyvvtön piippu oli jun'riss.r. Hätätila ja liian
pitkillä sarjoilla ampuminen oli .riheuttrnut häiriön.

Åsemien edusta oli jo täyttynyt sihollisistr.
Tykistömme ampui sivusuunn.lsr.t muutamia kra-

ja vihollisten joukkoon r'ähän taemmaksi.
Asemien edustaa yrittivät kaverir selviträä epätoivon
vimmalla kiväärein ja konepistoolein. mutta tämä ei
riittänyt. Konekir,ääri oli saatava toimin.ran, jos mieli
saada läpimurto estetyksi.
naattisarjo
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Tässä tilanteessa

olin enemmän kuin koskaan koko

sodan aikana pakotettu kiristämään sisuni äärimmilleen saadakseni äkkiä tulipunaisena jumiin kuu'mentuneen konekiväärin piipun vaihdetuksi varapiippuun.

purin hammasta ja hikipisarat vain
tipahtelivat irroittaessani kiväärin piippua "varsinaisesta" ja vaihtaessani toista tilalle, jotta pääsisin ki-

Vastuuntunteesta

väärin kahvaan oikein tosi mielessä.

Slnksi'l's ;Llkoi vähitellen val,jeta silmieni edestä,
kun pääsin lyhyin Iuotisarjoin korjaamaan uhkaavaa
tilannetta. Luodit vinkuivat ohi korvien ja räiisivät
puissa ja maassa, kuin tuonen viikatteen muistutusta
vihloen. Vieraskielinen, kovaääninen hihkunta ja monoli lähestynyt meitä jo melkein
toitt-rttoman tilanteen partaalle. Mutta nyt oli toivoa.
Kesräisipä maltti I Kesiaisipa pää kylrnänä! Olisi onnistumisen tuuria vielä hetken pitäi asemat, jotka

gerrus erumaastossa

olimi'l-re saaluttaneet I
Sen tiesimme jokainen, ettei hirsivarustuksemme takrn.r n.reillä miestungosta ollut. Siksi oli .jokaisen kes-

kitvrtär'ä ankarimpaan hermokoetukseen kohdaltaan
vrhollispainetta vastaan. Aseiden oli siis toimittava
hr-r in. Vrtkastelut eivät olisi tehneet terää yhdenkään
kohd;rlia. Kaikesta vaikeudesta huolimatta oli tärkein
konekir'äärimme, jota vastapuoli eniten vainosi. Se
teki hyvällä tulituksellaan vihollisen kaikki yritykset
o)'t turhiksi.
Niin taistelu ja tulitus lopulta taukosivat. Tappioksemme saimme pieniä naarmuja, mutta Ykspihlajan
Kortesmaaita meni jalka sarrr-alla metsäkannaksella.
Sellaista oii sota, vähemmän iloa antavaa. Ihmiselämän suurinta uhkayritystä. Oli taisteltava tai jos et
vihollisen hyökätessä taistellut, kuolit tai y'äit vangiksi.

Maatamme ja vapauttamme, jotka isämme lakeineen ja uskontoineen ovat meille iättäneet, emme voi
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sata sana,a
Nvkvaikainen palvelumuo-

tll
lt,

ton:me

kortti

-

Pohjolan asiakashelpottaa sekä va-

l<uutus-- että r'ahinkoasioiden

I

,}

:lorioa; se säästää 'I'eidät

li

asi

e:iaa r ieviltä

selvityksilta

;idessanne esirn:
P:,iiolan konttoreissa va-

-tu:t'..:sir tai vahinkoa kosketlsa

as13-is3

autc.<orja:nrossa vahin-

- sel', ittaessanne
koa

au:o-iii<eessä uutta ajo-neul-,'a a,St3eSSanne.
Ponj :.a i:hettaä asiakaskor-

rin iiaikiile riikenne-ja autor-akuutus asiakkailleen

POHJOL.\\ .\SI.{KASKORTTI TEID.{\KIN

H\-\"{KSE\\E

VAKUUTUSOSAKEYHTIO

PO IIJ O LA

taistelutta hyljätä, r'aikka kvlmä, nälkä ja r'äsy mvs
meitä horjuttaisivat. Ne ovat osaltaan tähän katajaiseen kansaan kasvattaneet lujaa sisua pitääkseen vormamme kurissa viimeista piirtoa myöten. Maassamme
on tästä johtuen osa miehiä, joitten sotaretkien luku
ei ole päättynyt yhteen. Tämän kirjoittajakin on kaksi
sotaa käynyt alusta loppuun ja suurin piirtein ehjin

nahoin niin, että olen pystynyt sotien jälkeen saamaan perheen ja kodin avustuksia saamatta. Täten
voin tässä \'apaassa maassa tointani jatkaen lähteä r'apain mielin vanhuuden taipaleelle.
Edellä kerrottujen taistelujen ajalta haluan vielä
mainita jotain sotakavereistani, minkälaisia miehiä
meillä oli. Eräs heistä oli lappeenrantalainen korpraali Talka, joka ei jäänyt toimettomaksi tilaisuuden
vaatiessa. Edellä mainitun hirsivarustuksen takana yksin vartiossa ollessaan, toisten ollessa teltassa lepäämässä, hän näki edessä murroksen takana metsän laidassa. tähystelevän venäläisen upseerin lähetteineen.
Talkan aika oli silloin tullut. Hän teki rohkean pää-

otti konepistoolin kainaloonsa, nqusi hirsivarustuksen yli ja alkoi edetä upseerin ja lähetin suun-

töksen,

TULI APUA
OLTII\ \-rrpurin .itäpuolella Pienperolla. Sinne saai::r .:u1i5i-u pian valmiiksi ja tietysti myös "riuku",
ku:e: :::o tärkeä nimi kuului.
I.::hrnärässä lenteli viholliskoneita puiden latvo,:n irhellä ;a pudotti lentolehtisiä, missä r'ain miestä
Kutnka sattuikin, että riu'ulla istui juuri silloin
nlxi:
'l:r.l:ljn
Kusti, ja hänenkin eteensä putosi lehtinen'
H.r:: o:i, ja luki sen, ja me toiset heti kysyimme,
m::r s:rhen on kirjoitettu?
Tlssä sanoo, että älkää te pienvallat taistelko
vastaan, sillä me autamme teitä monella
s::::e:r-ipia
--...

t.

\iin ainakin näkyi auttavan nytkin, kun sait
paperia, jotta voit pyyhkäistä sillä toist.rr;eellista
; u..l: r.

TlmI on tosi taPaus, Järvelä vaan on kuollut,
r: krvereita oli n-ronta tätä nauramassr.

mut-

taan. Hänen käveltyään miesten taakse, he joutuivat
ymmälle, eir'ät kuitenkaan huutaneet apua. Mutta
Talka ei ollut toimeton hetkeäkään. Hän nostatti kädet ylös ja konepistoolin piipulla osoitti upseerin ja
lähetin kulkemaan hirsivarustusta kohti. Nyt ei enää
hanttiinpano auttanut, sillä miehet tiesivät, että se
olisi ollut heidän henkensä meno. Talka toi sormi liipaisimella upseerin ja lähetin telttansa luo. Toiset
ihmettelivät, miten tämä oli ollut mahdollista, jt vielä
ihmeellisintä, kun upseeri oli vastapuolen komppanian

KERSÅNTTI Heikki L. kirjoitti kirjettä kotiinsa
Etelä-Pohjanmaalle. Silloin korpraali Matti N., joka
oli kersantin siviilinaapuri sanoi:
Kuule,
siihen preivihin, jotta ne
paa
- soirtaasHeikki,
kotuas
meille ja sanoosivat, ettei Masa näe
enää kirioottaa, soon melekeen sokia, pikku paketilla
voisi asia joinkin koriaantu.r. jos siellä olisi vähän

päällikkö. l'alkallc ei lomaa ansiotta annettu.

voita
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I

KUN

sotatoimet Venäjää vastaan päältyivät L944,
joukkomme joutuivat taistelemaan saksalaisia vastaan.
Nämä vetäytyivät pohjoisia rajoja kohden aluksi vastaar panematta, mutta vähitellen vetäytyminen hidastui. Alkoi kehittyä taisteluja, joissa menetykset molemmin puolin olivat toisinaan melkoiset. Ensimmäinen vakavampi yhteenotto tapahtui Kemissä, josta
saksalaiset eivät vapaaehtoisesti halunneet luopua. Lujan vastarinnan takia oltiin tietysti epätietoisia siitä,

mikä tarkoitus saksalaisilla oli. Aikoivatko he muodostaa sinne todella kiinteän rintaman vai mitä. Tätä
selvittämään lähetettiin päämajan toimesta kaukopartio. Sen tuli edetä Akkunusjoen-Lehmikummun tielle, jota pitkin saksalaiset olivat vetäytyneet. Tämän
jälkeen

oli

edettävä Kemijoen vartta ylöspäin Rova-

niemen lähettyviltre.

Partioomme kuului 8 miestä, johtajana kylmäpäinen Mannerheim-ristin ritari, vänrikki P. L. M. Suo-

ranta. Radistina

oli

kersantti Lassila. Lähtö tapahtui

6.10. varhaisena aamuna autoilla Limingasta. Åjettiin
ensin Viantien aseman seuduille, josta tie vei Viita-

laan. Sieltä jarkettiin jonkin kilometrin päässä ole-

valle poroaidalle, josta alkoikin varsinainen taival ensimmäistä tavoitetta kohti. Reput tun'tuivat tietysti
aluksi varsin painavilta, olihan niissä kaiken muun
varustuksen lisäksi vielä 2 viikon muona. Tuollaista
reppua kantoi tottunut partiomies sentään joustavasti.
Noin 2-3 päivän perästä oli jo huomattavasti vaivattomampi liikuttaa raskasta reppua.
Ensimmäinen yöpymisemme tapahtui Kivalon vuoriston laidalla rakovalkealla. Seuraavana iltapäivänä

7.1O. saavultiin Kivaloiden korkeimmille paikoille,

Alapenikoille. Täältä

oli

näköalaa etelään

jå

länteen

kymmeniä kilometrejä, kirkkojakin näkyi 7-8. Kiikarilla oli hyvä seurata kaukana tapahtuvaa liikennettä,,iosta ilmoitettiin "kyynel"-radiolla. Illalla alkoi

OLLI KESTILÅ

Kemissä palaa 7-8.10.44
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Kernrn suunnalta kuulua räjähdyksiä, ja myöhemmin
srirnme kuulla, että saksalaiset olivat siellä räjäytelleet ammusvarastojairn,.loita eivät voineet ottaa vetäytycssään mukaansa.

Illan tultua lähdettiin taas kompassisuunnan muka;rn liikkeelle, oli kaatosade ,ja aivan pimeää. Edetes-

sämme jouduimn.re ylittämään suon, jossa kaiken
lisäksi oli salaoja. Sellaista oli yöllä vaikea havaita,
kun sen päällä oli ohut sammalkerros, ja nyt pimeässä putosivat etumaiset miehet siihen kainaloitaan
myöten. Selvittiin siitä sentään, mutta useimmat olivat pahoin kastunect ja sen vuoksi partion johtaja
päaitti, että heti kun kuivenrmalla maalla Iöydetään
sopiva paikka, y,övytään ja kuivataan vaatteet nuotiun
iiiiressä. Vihdoin erään kankaan rinteeltä löytyikin
kuivia pihkaisia juurakoita, ,joista pian saatiin nuotror
vrln.riiksi. Varusteet kuivattiin, aseet tarkastettiin je

pian olivat myös saikkapakit kuumenemassa. Siinä
syödessämme partion.iohtajr päätteli, ettei maanrie.
ensimmäinen tavoitteemme. enää r'oinut olla kaukana.
Näin ollen hän piti viisain.rp.inrr virpyä tulien
aamuun saakka

ja

ääressä

iramuhäntdrissä edetä tavoitteeseen.

Jaettiin vartiovuorot,

ja

partion.johtrrj,r kär,i vielä lähitiedustelussa yöp1'mispaikan lähettylillä. L.uvua ci
suojaksi nyt laitettu. r':ran .jokainen kääriytyi teltta-

Loojoihin tutkimuksiin

perustuYo teos

tolvisodon topohtumisto

itörintomollo

MATTI A.
AARNIO
Eversti Motti A. Aornio, Motti-Mottino tunnettu,
esittöö teoksessoon murtumottomon itörintomon

ihmeen kohdello tosollo. Kirloittojo käsittelee
Neuvostolii ton suunnitelmio Lootokon jo Jöömeren

välillö jo tuo somollo esille, kuinko perusteellinen
mullistus Eurooponpuoleisen Neuvostoliiton ioukko-osostoille niiden keskitykset olivot. Teoksen
lopusso kuvous yksilöityy Lootokon mottirintomon
toisteluihin, joisso kirjoittojo komensi kuuluisoo
JP 4:öö eli Hiipijöö. 16/20 mk
GUMMERUS

Sotatoimet Kemi.joen varressa 8-.1 1.10.44

Ii.
R

. rrucrr. j.r Pian itsekukin näki unta ties mistä.
'funrui siltä kuin
olisi juuri vasta nukahtanut, kun
r.:rrionties heriitti ja ilmoitti, että kovaa kolinaa kuulLrr .rir.rn läheltä. Hetkessä oli jokainen valveilla eikä
f.ihlöön tottuncita sissejä tarvinnut enempää neuvoii.
Pr.Ln oli partio pystyssä, reput selässä ja nuotitr
!.r:lnrutettu. Ascet valmiina odotettiin johtajan käsj-r.;
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Hitriilernättä ja epäröimättä se tulikin:

Vetä1't1'käli seuraaveln kummun talkse odotta.
:.r.r.rn. Lähden yhden miehen kanssa katsomaan, mikä

..:'ll.r on näin aili:risin liikkeellä.
\iin tehtiin ja r'änrikki Suoranta lähti. Kului tunti,
k:riui toinen eikä rniehiä kuulunut takaisin. Vihdoin

ir:r:enkin Suorentar saapui yksin jätettyään seur.rlrri'r:rs.r r'.rrtioon. Hän kertoi, että r-naantie oli noin J0(t
.rerrrn päässä meidän yöpy'mispaikastanlre. Pieni
i,-lmIu. jonka rinteessä olimrne ollcet, oli suojannut
iruLrtion loimun näkymistä rnaantielle.
!i.rrtt.r.r tutkirnella piiästiin sitten selville, että taroirreemme oli noin 2 km lännempänä olcva kylä. Pää
:ci:iin kuitenkin .juoda aamutee, ennenkuin lähdettäijost:r
'i:n liikkeelle. Valittiin myös uusi vartiopaikka,
r oitrin pitää rnaantietä hyvin silmällä ja suoritettiin
r.rrtionriehen r,aihto. Kun tee oli juotu ja voileivät
srötr', oltiinkin valmiit etenemään kohti tavoitett.r.
Kun trrltiin niin Iähclle kylää, että ensimmäiset talot niikyivät, valittiin hyvä tähystyspaikka ja päätet.
tiin seurata loppupäivä kylässä tirpallu"u" liikettä.
Trihysty.'spaikka oli sellainen, ettri siitä näki sekä kylän että maantien tulosuuntiiamnrc;räin melko pit319

källe. Huomasimme, että kylässä liikkui siviiliasukkaita, mutta saksalaisia emme nähneet.

Muutaman tunnin kuluttua päätettiin, että pari

t

I
t

I

s

.:

I

miestä.Iähtee käymään eräässä talossa, jossa oli pitkä.n aikaa näkynyt muutama nainen ja pieniä lapsia
liikkumassa. Niinpä sitten kirjoittaja lähti vänrikki
Suorannan kanssa hiipimään kohti taloa. Päästyämme
pellon reunaan noin 50 m talosta pysähdyimme tarkkailemaan, ettei siinä olisi vihol.lisia. pian tuli talon
emäntä ulos vesiämpäri kädessään ja meni kaivolle.
Nyt päätimme ilmaista itsemme ja lähdimme kävelemään emäntää kohden. Päästyämme t0 m päähän tervehdimme häntä. Emäntä, joka ei lainkaan ollut huomannut tuloamme, pyörähti hyvin ketterästi ympäri
ja nähtyään meidät lähti juoksemaan kohti met:ää.
Huusimme, ettei hänen tarvinnut pelätä, mutta hän
ei pysähtynyt kuuntelemaan ja katosi pian metsän suojaan. Me sen sijaan menimme taloon ja avattuamme
pirtin oven näimme, että siellä oli vain noin lO-vuotias tyttö ja 8-vuotias poika.
Kyselimme lapsilta saksalaisia ja saimme tietää, etti

nämä olivat aamulla poistuneet kylästa. Käskimme
tyttöä hakemaan äitinsä pois metsästä ja sanomaan
tälle, että suomalaiset ovat tulleet. Talon portilta annoimme merkkejä tähystäjillemme, että voivat tulla
taloon. Tulihan vihdoin emäntäkin takaisin, kun tyttö
oli hänelle vakuuttanut, että me varmasti olimme suomalaisia, vaikka päällämme olivatkin nahkapuseror.
Kun tähystäjämme olivat lähdössä luoksemme, he
huomasivat tiellä marssivan pienen sotilasryhmän ja
sen tultua lähemmäs havaitsivat heidät suomalaisiksi.
Päästyämme miesten kanssa puheisiin saimme tietää
heidän olevan meikäläisten jorlkkojen kärkipartion.
Vielä illalla otimme yhteyden päämajaai ja ilmoitimme, että omat joukot olivat jo meidät saavuttaneet. Åamulla kuulemamme kolina oli johtunut viimeisten saksalaisten vetäy,tymisestld, aivan nenämme
editse pohjoista kohden. Oli onni, että pieni nuotiom-

Varustelutöitä Karjalan kannaksella Kiviniemessä Talvisodan syt§essä syksyllä 1939
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Yilho \t:nnineo:
R.{T.{.\f IES

: Oi.{

me ei meitä paljastanut.

SOTÅVANKINÅ

SOTÅV,TNKEUTEEN

Illalla sai radisti uudet ohjeet p{imajalta. Meidän

oli

pysyttävä paikoillamme aamuun saakka, jolloin
meidät noudettaisiin pois.

Åamulla tosiaan tuli kaksi henkilöautoa ja yksi
kuorma-auto, joissa sitten lähdettiin takaisin, k,rten
luulimme, rnutta päämaja olikin varannut meille yl-

Veikko Savolainen:
SODASSA SUVILAHDEN LIEPEILLÄ

\-äinö Haåtela:

TI\:G.JÄRVEN METSÄTÅISTELUT

lätyksen.

S\'}'STALVELLA

1941

30)

(jatkuu)

oo AKKOLASKU

Olavi Venesoja:

IÄÄKÄRIT SÅKSÅI-{ISIA VASTAAN

IH OIL'SKENTÄIIE
KUN Douglas Skyraider -hävittäiä kosketti kiitorataa,
P

koneen alla oleva polttoainesäiliö räjähti jyristen.
Suurena liekkipallona kone liukui maassa satakunta
metriä, kaarsi oikealle ja paiskautui vasten maav^llia.
Vaistonvaraisesti toimien ohjaaja kiskaisi yltään lentopukunsa, painoi ohjaamon kuomun laukaisukahvaa,
syöksyi pitkin siipeä ja pudottautui maahan. Kiitorata oli kokonaan vahvasti aseistautuneen vihollisjoukon hallussa ja ohjaaja tiesi, ettei se taistelun kestäessä ota vankeja. Pelastuminen näytti mahdottomalta.

Täpärästi onnistunut pakkolasku viholliskentälle ja
lentäjätoverin uskomaton rohkeus muoäostavat puitteet sille hermoja koettelevalle kertomukselle, joka on
julkaistu Valittujen Palojen lokakuun numerossa.
llaoittu
320

R.TNUAN TIELLÄ 1. OSA
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Onni P. Repo:

IÅISTELUN TAHINAA ÄÄNISEN
ETELÄPÄÄSSÄ

Olli

Kestilä:

VIIIUEINEN PARTIO 1. OSA

Kirjoittojot yostoovot esittömistäön
mielipiteistö
Kösikirjoitukset poloutetoon voin
postimoksun seurotesso

)13

b

Tolvisodon ihme
niminen sotahistoriallinen teos on ye-eversti Matti
A arn i o n kirjoittamana ilmestynyt syysrnarkki-

A.

?

I

noille.
Teos poikkeaa kirjallisuudestamme siten, että siinä
perusteellisten tutkirnusten kautta tuodaan laajasti
esille ti«oja venäläisten puolelta. Tapahtumien ajoitus ja kuvaus on erittäin tarkkaa. Milloin on kysymyksessä tärkeämpi NL:n hallituksen ja kommunistipuolueen päätös tai heidän "Suuren Isänmaallisen sodan" historiansa tieto, se tuodaan julki sanatarkkana
käännöksenä. Tapahtumien vaiheissa todetaan NL:n
perusteellinen, pitkäaikainen valmistauturninen sotaan
ja osoitetaan, mi,ten olemattomat olivat Suomen mahdollisuudet syksyn 1939 Moskovan neuvdtteluissa vaikuttaa sodan estämiseen.
Operaatioiden kehittymisen perusteella tekee NL:n

POHIOISMAIDEN SUURIN

NOSTO- JA S ll RTOALAN
ERIKOISTEH DAS

KONE

korkein sotaneuvosto terävät johtopäätöksensä ja jo
tammikuun 7. päivän päätöksellään rajoittaa sodan
päämääriä ja ryhtyy laajoihin uudelleenjärjestelyihin.
Tämä tapahtuu senjälkeen kun ensin huomataan, että
kesävarustein ja kuljetusneuvoin ei voida talvisotaa
viedä loppuun salamasotana. Ryhdytään kuljettamaan
rintamille talvisodan välineitä. Multa io ensimmäisen
kuukauden kuluessa todctaan, että sotaa ei voida vie
dä talvikauden kuluessa sellaiseen voittoon, kuin oli
julkisuuteen tiedoitettu. Jo talvella olisi ollut taas
pakko ryhtyä kuljettamaan sotamateriaalia kesäsotaa
vatten, mikä olisi jälleen hidastuttanut talvioperaa-

Nostureito
Hissejä

Liukuportoito

tioita.
Venäläisten lähitukialueen niukat resurssit esitetään
sen sotilasmaantieteellisessä kuvauksessa. YIIäItävänä

Ku

sen suhteen, mitä aikaisernmin on ollut yleisessä tietoisuudessamme, tulee esille koko puna-armeijan taisteluvälineiden runsaus. Suomen marsalkan muistelmateoksessa sanotaan Nl:lla olleen sodan alkuun mennessä 6.400 panssarivaunua ja Euroopan-Venäjällä
5.000 lentokonetta. Venäläisen historiateoksen perus-

Ijettimio

Söhkönostim io

teella näitä kumpiakin oli neljä-viisi kertaa enemmän. Årmeijan materiaaliset mahdollisuudet selvittäen kirioittaja toteaa kuljetusprobleernan ensiarvoi-

Söhkömoottoreito

sen merkityksen venäläisten sodankäynnille. Sen valossa voidaan ymmärtää monet meille ennestään ou-

dot toimenpiteet.

Tekijä arvelee, että suurin s1y meidän huonoon
aineelliseen valmistautumiseemme sodan varalta oli
nuori itsenäisyytemme. Venäläisten määrätietoinen,
pitkäaikainen valmistautuminen voikin olla hyödyllinen esikuva meidänkin valtiomiehillemme ja talous-

Hqmmosvoihteitq

miehillemme. Historian tuomio kohdistuu ai'kanaan
lopulta juuti heidän tekemisiinsä ja tekemättäiättämi-

v

siinsä.

Uutta ja ennestään julkisuuteen saattamatonta teokovat monet sotilaalliset tapahtumat mm. toisen
strategisen portaan työntyminen ensimmäisen perään
Laatokan-Karjalassa. 15. Armeija suunnattiin 8. Armeijan kaistalle ja VII ÅK LVI AK:n kaistalle. Teoksessa

sen valitut suuret oäköalat ja sen aihepiirin rajoittaminen itärintamallemme muodostavat teoksesta hyödyllisen oppikirjan kaikille sotilashenkilöille.

Jokaiselle lukijalle tarjoavat teoksen armottomat
taistelut jännitystä; joiden vastapainona maantieteelliset kuvaukset laajentavat kansalaisten tietopohjaa.
K. K.
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