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Maaliskuun 13. päiYa 1940
MITEN mielellämme me, sodanaikainen sukupolvi, vajoammekaan muistelemaan sitä päivää, jolloin sota al-

koi. Niin olen tehnyt itsekin ja monet muut minun
mukanani. Se päivä oli outoudessaan niin karmaiseva,
että niiden hetkien tunnelmat ovat ikäänkuin syöpy-

neet mielen hetteisiin, josta ne pulppuavat esille yhtä
hereästi kuin vesi lähteen silmästä. Korrien rumpukalvoihin iskostunut kranaattien ulina ja konetuliaseiden
yksitotinen papatus ei tahdo unohtua, vaikka sitä ha-

luaisikin.

Mutta monikohan on kirjoituksissaan muistellut sitä
jolloin sota loppui ja meille tuli rauha? En
muista lukeneeni montakaan senpäir'äisiä tunnelmia
koskevaa kirjoitusta. Ja kuitenkin: eikö tuo rauhansanolnan tuonut päivä ollut tuhannesti katkerampi kuin
se, jolloin tuo sata päivää kestänyt helvetti alkoi ? Ainakin se oli sitä kaikille kar.falaisille. Siihen hetkeen
saakka he olivat eläneet utopistisissa ajatuksissa: he palaavat sinne kerran, sillä Kannas on heidän. Se maa
on annettu perintöosuudeksi aikojen alusta. Uskottiin
että oikeus voittaa aina. Mutta ei . . . Aina ei käy niin.
Kuinka hyvin muistankaan sen talven raudankovat
pakkaspäivät, jolloin taivaan kupu oli pilvetön ja yhtå
armoton kuin se vihakin, joka ryöppysi tarkoituksettomana ihmisten välillä. Kuinka toivoimmekaan pilviä
päivää,

tuonne päämme päälle ja lumisadetta, joka kätkisi meidät vaippaansa, etteivät turmanlinnut tavoittaisi meitä.
N{utta ei. . . Pilviä ei tullut. Tuli vain sireenien vihlovaa ulvontaa, pommien jytkähtelyä ja hirvittävää tuhoa
kaikkialle, mihin nuo linnut lentonsa ulottivat. Ihminen oli susi ihmisclle.
Ei kukaan, joka ei ole ollut etulinjassa, voi käsittää
niitä kärsimyksiä, joiden läpi miestemme oli kuljettava.

Siellä he taistelivat, kärsivät ja kaatuivat, tulivat sokeiksi ja raajarikoiksi, ja ehkäpä katkeroituivatkin. OIi

Suomen lippu lV armeijakunnan esikunnan
pihalla Suistamon Äimäjärven kansakoululla
13.3.40.

65

L

siko se ollut ihmei Sodan kylvöstä ei voi kasvaa muu-

ta kuin katkeruutta.

Olin itsekin "siellä jossakin", tarkemmin

sanoen

Käkisalmessa, autokomppanian muonituslottana. Olin
saanut koulutukseni iv-lotaksi, mutta tietyistä syistä ei
meitä laskettu torneihin. Saimme tyytyä patoihin ja

kattiloihin, niin katkeralta kuin se joskus tuntuikin.
Mekin olisimme halunneet olla rohkeita. Kuuntelimme
mielet hehkuen niistä suurista voitoista, joita Suomussalmella silloin saatiin. Miliä riemulla toistelimmekaan
nimiä: Suomussalmi, Raate, Salla, Kollaa . . .l Tunsimme vain riemua, unohtaen sen, mitä nämä voitot tulivat meille maksamaan. Vasta kun tiedot kaatuneista
alkoivat tavoittaa meidät, käsitimme, kuinka kalliisti
voittomme olivat ostetut.
Niin jouduin minäkin lähtemään Käkisalmesta kohden pohjoista, mennäkseni siihen ainoaan paikkaan, jo-

ta minulle kotina tarjottiin: Vuolijoen

Joensuuhun.

Nyt oli sota jäänyt kauas taaksepäin. Joskui se melkein
unohtui. Lentokoneet tosin lensivät matalasti jymisten
yhä kuultavammaksi käyvällä taivaalla raskaissa pommilasteissaan ja purkivat sisällyksensä pienen Kajaanin
ylle, mutta syrjäisessä pitäjässä Oulunjärven rauhallisessa poukamassa ei niiden tuho tuntunut. Se ylti tänne vain kohisevana, hiljalleen laantuvana hyökyaaltona,

josta pärskeet lensivät milloin mihinkin kotiin kuolinsanoman muodossa. Mutta niin rauhanomaista kuin
elämä sillä kertaa olikin, ajatukset kävivät sitäkin tuhoavampaa sotaa. Murhe repi sisintä ja pakkanen puri
päältä. Silloin opin tuntemaan, mitä on olla köyhänä
ja yksin. . . voi, miten yksin.
Sitten joskus helmikuun lopulla matkasin pohjoisilta

kairoilta etelään, Hämeeseen, Jokioisten Anttilaan, jossa vanhempani olivat evakossa. Se olikin ensimrnäinen
tapaamisemme koko sodan aikana.
Vasta sitten, kun pääsin omieni luo, laukesi sisäinen
jännitykseni. Enää en ollut yksin. Herpaannuttava ilo
oli musertaa minut alleen. Ir{iten kirkkaana aurinko
kimmelsikään niinä maaliskuun päivinä Hämeen lakeuksien yllä. Se sinkosi säteensä kuin kultaiset keihäät
sen pienen ullakkohuoneen ikkunasta sisälle, jossa
asuimme. Noiden säteiden mukana kasvoi toivomme aikaan, jolloin palaisimme takaisin kotiin. Kuinka kaipasimmekaan omia kumpuilevia maisemiamme noiden
yksitotisten lakeuksien jälkeen. Evakkotalomme väki
oli ystävällistä ia rehtiä, ettei siinä ollut valittamisen
aihetta, mutta ikävä kotiin poltti sydäntämme kuin
syöpä. Kohta sulaisivat lumet. Hankien alta paljastuisi
höyryävä maa siementä odottaen, mutta meillä ei ollut
kämmenen kokoista palaa omaa maata. Henkemme
juuretkin häälyivät ilmassa etsien epätoivoisesti paik-

kaa, johon takertua. Meillä oli vain toinen toisemme.
Maaliskuun 13:nnen päivän aamuna heräsin äkkiä
kuin nykäisemällä. Olin nähnyt ihmeellisen unen. Jos
en olisi kertonut sitä heti muille, minua tuskin olisi
uskottu joitakin tunteja myöhemmin.
Näin unta, että seisoin kotini läheisellä kukkulalla,
jolle oli pystytetty pilviä hipova lipputanko ja jonka huipussa hulmusi niin valtavan suuri Suomen lippu,
etten ollut koskaan nähnyt sellaista. Koko mäki ja lähitienoot olivat väkeä täynnä. En tuntenut siellä ketään. Kaikki katsoivat ylös lippuun ja kurkottivat käsiään sitä kohden. Lipun humahtelut yhä yltyvässä tuulessa olivat niin voimakkaat, että voin suorastaan pahoin. Pelko ympäröi minut kuin hyhmäinen vesi. Äkkiä alkoi lippu laskeutua synkästi kohisteo korkeudes66

taan kohden nTaata. Kaikki ihmiset huusivat suut ammollaan kohden hehkuvan sinistä taivasta:

Rauha... rauha... rauha...l

- Lippu putoaa maahan I Katsokaa,
- laskeko lippua maahan
kää

se putoaa

! Äl-

I

Ojensin käsivarteni sitä r'astran, ja kaikki muutkin
kokoootuivat lipun alle. Se putosi raskaana, tukahduttavana massana päällemme. Saimme kuitenkin pidetyksi niin paljon vastaan, että vain i'ksi sen kulma kosketti maahan ja tahrautui liejussa likaiseksi. Siihen herä-

sin...

Outo levottomuus alkoi kalvaa sydäntäni. Uni oli
niin selkeä ja voimakas, että vieiä herättränikin tunsin
lipun hulmahtelun ja painon olkapäilläni. Ålakuloisuus
kaatui ylitseni ja sama tunne valtasi muutkin. Tunsimme, että jotakin ratkaisevaa oli tapahtumassa. Mitä se
olisi ?
Päivä oli tuskin puolessa, kun huhu alkoi luikertaa
joukossamme kuin käärme paisteisella ahon rinteellä.
Joku läheisyyteen majoitetuistä entisistä naapureistamme sen ensin kuiskasi kuuluville ja vähitellen siihen

yhtyivät muutkin.
On tullut rauha. Kannas on menetetty ja . . .
- Ei, se ei voi olla totta! huusin,
vaikka henges- tiesinkin, että se oli totta. Ei Marski
säni
anna sen

tapahtua! Hän ei VOI!
Miten lapsellista sanoa noin. Marski..

. Niinkuin

hän olisi ollut kaikkivoipa, pysähdyttääkseen kätensä
Iiikkeellä sen, joka oli tulevaksi määrätty. Mutta silloin vielä katsoin häneen kuin ihmeeseen ja uskoin
sillä uskolla, joka meihin nuoriin oli istutettu lapsuudestamme lähtien. Kun radio sitten vahvisti huhun todeksi, oli vihani ja katkeruuteni sanoin kuvaamaton.

Tuntui, kuin olisi koko asia koskenut 'r'ain minua.
Omalla kohdallani ei ollut ketään muuta kuin tuo suuri sotapäällikkö, jota vihata. Hänen nimensä ympärille
kiteytyi kaikki se repivä katkeruus, jota tuosin tämän
iskun johdosta. Mieleni täyttivät määrättömän katkerat ajatukset.Haanpäd toi ne joskus myöhemmin iulki
sanomalla: "On se tuo Mannerheimi huono sotilas,
kun häviä kai:kki sodat !" Jos olisin ollut kyllin rohkea, olisin irsekin sillä hetkellä sanonut samalla tavalla.
Vuosien kuluessa ovat ajatukseni ehkä muuttuneet,
mutta tässähän onkin kysymys vain sen hetken mielialoista. Tarkoitukseni ei ole tulkita sitä, mitä nyt
tunnen.

Istuimme kaikki kuin turtanana iskun voimasta Antsuuressa tuvassa, ja vain radion rohisera ääni kuuIutti uutista, joka ehkä oli ilon uutinen niille, joilla ei
ollut maata menetettävänään. Mutta karjalaisille se antoi kuin kuoliniskun. Se tappoi uskon ja toivon uuteen
päivään. Se vei lukemattomia nuoria miehiämme, tuhosi kodit ja vei nyt sen maankin, joka oli kuulunut
heille kautta aikojen. Heiltä meni kaikki . ..
Alussa kolkutti mieltä vain yksi tulenpalava sana:
turhaan... turhaan... turhaan! Kaikki oli ollut turhaan. Kaikki kärsimykset, kaikki veren vuodatus, kaikki polttavina valuneet kyyneleet olivat valuneet turhaan näiden sadan päivän aikana. Hätämme huuto oli
ollut kuin uhrisavu, joka ei koskaan kohonnut Jumalan luo. Kiertämään tuomittu Kain seisoi peitetyin silmin armottoman taivaan alla. Kain, joka ei voinut edes
ojentaa kättään, tappaakseen veljensä. Vai oliko hän
jo tehnyt senT Siksikö... 7
Jalat tuntuivatlyijyyn valetuilta, kun nousimme ylös
ullakon portaita omaan huoneeseemme. Rintaan oli va-
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Rauhan hetki lyö ja tuli lakkaa
S A-Loa

lahtanut kumiseva tyhjyys ja ympärillämme häälyi yön
synkkyys, hankien kimmellyksessä, auringon lempeästä
hyväilystä ja suvea enteilevästä tuulen tohahtelusta
huolimatta. Meidät oli sysätty yöhön keskellä kevään
kirkkautta. Mies, johon olimme katsoneet kuin yli-ihmiseen, olikin samanlainen pieni ja heikko ihminen
kuin kuka tahansa muu.
Kun pääsin yläkerran pieneen huoneeseen, otin lottapukuni naulasta ja kääräisin sen yhdeksi palloksi. Jos
uunissa olisi ollut tuli, olisin polttanut sen, mutta kun
sitä ei ollut, sysäsin puvun johonkin laatikon nurkkaan
ja päätin: en ikinä, en ikinä tule enää käyttämään tuota pukua! Kaikki, mikä siihenkin oli liittynyt, oli valhetta. Sekin oli pettänyt minut. Se oli kuin symboli
kaikesta siitä, jonka eteen oli työtä tehty. Nyt se oli
hajonnut käsiini harmaaksi tuhkaksi, jossa piilevät tulikipinät polttivat ei vain käsiä, vaan myös sydäntä.

tunnetun runoilijan sanoja. Tämä

oli

vasta vuosien

jälkeen.

Mutta sinä iltapäivänä elin moninkertaisen menettämisen huikaisevaa tuskaa. Nyt vasta pääsivät kyyneleeni vuotamaan. Surun suolaiset hetteet alkoivat tulvia
yli äyräidensä. Itkulle ei tuntunut tulevan loppua. Makasin kuumeessa monta päivää. Huusin hengessäni rauhaa, jota sydämelleni ei annettu. Lippu oli pudonnut
taivaan sinestä päällcni tukahduttaakseen minut ja monia muita minun kanssani.
Mutta sitten alkoi elpyminen. Ihminen on niin ihmeellinen siitä, ettei hän koskaan lakkaa lopullisesti
toivomasta. Kun hänen toivonsa tapetaan, tekee hän
itselleen uuden. Jumala korkeudessaan ei sittenkään
hylkää yhtä luoduistaan, vaar, antaa hänelle kyvyn luoda itselleen toivon idun, josta aikaa myöten kasvaa

Joskus sitten, aikojen kuluttua, leikkasin pukuni matonkuteiksi. Kun poljin sitä jaloillani, tunsin ensim-

voimakas puu.
Se synkkyys, joka ahdisti karjalaisia, alkoi vähitellen
laantua ja he jaksoivat taas nautaa itkunsa alta. Elämä

mäisen kerran päässeeni voittajaksi jostakin. Mistä?
Ehkä nuoruuden huimista unelmista. Ehkä uskomuksista, ettei "toinen ole suurempi toista", lainatakseni

juurilleen.

oli

tuollaista pilvipoudan välimailla olemista, mutta
kuitenkin he alkoivat etsiä uutta pesäpuuta ja maata
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ITA-LEMETISSA
K. A. HEPOURO

l-;'iSS,{ kirjoitLrkscssa ci |1111i,1,, l.,rljonkrr,rr.r rrrsin.Lisista sotatoir-nista, r'aan on paner.r,-ltrttu kertom;irn r'.tin
eräistä sodan sivuilmiöistä sodan karussa ympäristössä.

Kun Länsi-Lemetin n-rotit oli vallattu, joukkomme
saivat Iepäämättä ryhtyä torjumaan ja tuhoamaen
mottien avuksi kaakkoispuolelta 1ähetettylä ler'änneitä ja hyvin virrustettuja hiihto- ja n.rotorisoituja
youkkoja. Niiden kohtalo täyttyi kuitenltin,r.errrten
pian 1-8.2.40 Nietjärven
Lavajdrven'r'älillä pääsctrtluilla.
osiltlan tr{astokrrnklar.r - Kiperäpolven
Näiden taistelujen jälkeen käytiin vielä noin 10
päir,ää kestäneeL ns. Rykmentinmotir.r taistelut, joiden

aikanr Itä-Lemetin,,Kenraalimotti" pyrki pullistclcrnaan

ja vaprlutumaan

suomalaisten taisteluosrsto.jen

lruristtikses'ta.

Motin pohjoisella ja koillisella kaarella toimi pää:lsiiISs.r Pohiois'S;rr'<'rst.r, lrihinn:i lrrIinlahtcltisistrr
koottu kornppania, jonka päällikkönä toimi kapteeni
Kosti Kauppincn. En tuntenut häntä ennestään enkä
ole tavannut häniä sen jälkcen, mutta hänestä jäi minulle rnielikur,;r, joka ei lähde mielestä.
Noin kaksi kuukautta kestäncissä jatkuvissa taistcluissa oli tämäkin joukko. niinkuin monet muutkin,
68

hrrvcnnut r'ähiin, mtrtt;r jäljclle i:irineet olivrrt kotrliutunect tiimär-r soclan olosuhteisiin sitä taitrrt':rlllrlriksi
ja sinr-rikkään.rnriksi. Aikaahan ei ollut jrturi Iluuhun

kuin t;rppeluun. Se löi lein.rrrnsa yhtä hlt:n nriehiin
kuin päällikköönkin.
T'eht,ir rini vuoksi joucluin liikrtskclurl.r-r:r sielläpäir.r
ruseenkin eri yksikön luona il siksi t:i.t.ivdyin joskus

tässäkin porukassa, kuten nriitri t'ksik.ii:.i r-leisesti 1'ei-

rciiieltri kä1 tt,ien ninrircttrin.
Jo ensi näken-rältä r'tri jok.rinen

trilr I'arma

tuort

kon.rppanian piällikiin ehdL)::Lrnl.lsi'1 m;rskuliinisuudesta. Sensijaan hänen ri.rner:si muistr-rtti enemmän
I<lrhuemon mrt,rlrrl i.t-tltr-rhr.lul poik.rsilleen, kun hän
antoi heille isrillisi:i ne'rvoj.r.rn j.r ohjeitaan. Se oli

sointuvaa ja miellvi:rr'än kuulur';r:r kolltrabassoa,
joste kuvlstui lstär'illincn huolenpito, mut'tl .iossl
silti krlsk;rhti strril.t.rn tinkimätön ehdottomuus.
Klpteenin ja h,rnen al.ristensa suhde, ainakin tässä
l(omentotelt.rssa, tuntui hyvin läheiseltä. Teltan ahtaudessa oli sotillallinen muodollisuus tipotiessriän'
T.n';rllrrrn se oli klllä tallella ja huolella sitä hoidettiinkin, mutti se esiintyi ikäänkuin rakas muistokappale tclt;rn rrurkkrrkel.l-iir-r kii nnitctvssii ri l-trsti nrcss.t .j.t re
oli kapteenin asetakki kaikkine arvorncrkkcir.recn ja

kunniamerkkinauhoineen. Siirtä pidettiin huolta, sirttä
seurattiin ja aina se otet'ltiin esil§ kun joukkoa edus'
teltiin, se oli kuin entisaitkojen sotilaiden lippu.

Kuten miltei kaikilla rerserviläisjoukoilla silloin, olir
osaston varusteet ns. m/Ca"janderia.

vat tämänkin

Pääasiassa sekalaista tavaraa,

mitä kukin dli sattunut

ylleen saamaan. Alunperin valkoisesta Pahtina'sta teh-

tyjen lumipukujen alla oli joko puseroita tai takkeja, mutr[arnilla lyhyitä turkkeiakin, väIivaatteina
tufkisliivi tai villapaita. Kaikki ahtaat, kankeat ja
kiristävät vaatteet oli pitanyt iättää ePäkäytännöllisinä
pois, jotta olisi voinurt rtaisteluissa olla nopea jn tiiF.
h)

keissään notkea, mutla kylmän talven pa'kkasissa silti
lämmin. Saman'laiset tamineet jokapäiväisessä käy'
tössä olivat kapteenillakin. Noki, pihka, käristykset
ja ajan hirki oli-patinoinut turkkiliivin kupeetkin kiiltäviksi ja harmÄn, paksun villapaidan venyneet hihalt

ja kaulus olivat jo entistäiinkin ilmavat, mutta vaihtovarea, ei ollut, vaikka vaalteet alkoivat rnuultua jo
ahtaasti asutuiksi.
kiusallisen "eläviksi"
ei ollut saunoia. Lunta
Asumattomassa korvessa
kyllä oli ja joskus löytyi pala saippuaakin k?isien ja
kasvojen hieromiseen, jos-oikein hieno tahtoi olla,
mutta alusvaatteet olivat päällä vaihtamatta usein pitkiä ail'oja.
Oli pakko ryhtyä torjumaan noita sisäisiä vihollisia, joi,la sanottiin olevan kahta päärotua, "ristiselkäisiä" ja "tähtikuvioisia"' kalv$ta. Eräänä iltana oli
kapteeni kirjoittamassa esimiehelleen jota&in ilmoituita. Teltan katosta riippuvan lyhdyn valossa oli

III/KTR

13:n komentajalle, majuri Väinämölle, että
tämä lähdttäisi jonkun tykistökalus0oa tunrtevan miehen hänen luotkseen. OIin jo muutenkin paöteri,gton
lähefti- ja tiedustClu-upseerin tehtävän vuoksi velvo,llinen liikuskelemaan niillä main, joten rnajuri antoi
minulle määräyksen ilmoinautua kapteenille. Silloin
motin itsepintaisempien taistelupesäkkeiden puhdistus
vielä jatkui. Niiden tuhoarnistehtävät oli jaettu eri
taisteluryhmille

ja joukkueillg ioten

kapteenilla

kodttu, että paljon käyltökelvollista kalustoa

lista ja taistelun jdJkiä, saatettiin raskaammasta kalustosta irroittaa tärkeitä optillisia tai muita hieno-

mekaanisia osia ajaftelemattomasti vain muistoesineik-

si, jolka sitten kuitenkin tarpeettomina viskattiin menemään. Mutta varsinkin tässä motissa oli vihollinen
iisekin ryhtynyt s,ellaiseen työhön estääkseen vasitus-

tajan hyötymästä siitä, mitä mahdol'lises/ti tulisi pakosia jäämään jäljelle.
Hyökkäyksen edistyessä oli jo havaittavissa maberiaalin runsaus, joka motista löytyi, jo,ten kapteenikin
varmaan ajatteli, että vihdoinkin saadaan tykistöllekin
kunnon aseet täältä asearsenaalista. Olihan hänkin saanut niin monasti turhaan pyytdä raskaamman aselajin
tukea monissa tehtävi'esä, jo,tka sai suorittaa raskain
veriuhrein vain jalkaväen kevyin asein, 'koska tykis-

töllä ei ollut riittäväs'ti ammuksia eikä

kauluspäärmeestä j,a

aseirta.

löyt2imiään
Tavallista täyteläisemmän otulsen sisuk-

"tlatareita".
sista roiskahti silloin pisara kapteenin poskelle, jonka
vuoksi hän ärähti: "Vie hiiessä tuollaiset porsaat hankun ihan sonta silmille roiskuu", samalla
gerlle

- hihallaan poskipäätään.
pyyhkien
-

Milloin tilanne vahenkin helpotti, ilmestyi

pakka'

sella teltan ulkopuolelle seipäiden tai puideo oksille
ripustetuja villapaitoja, housuja, turkkiliivejä ja muipalelluftamiseksi' Erät naa'
ta asusteita syöpäläisten
-luultavasti
kurillaan, eftä tuo keino
purit välrtivät,
öli tZiman komentoportaan patentti. Joka tapauksessa
se osoitti keioojen- kekseliäisyyttä ja hyväksytty se
patentti oli siften jo muuallakin.

- Tuli vihdoinkin Itä-Lemetin motin

saaitct-

tiin turmella valtauksen jälkeenkin. Kun tais,telun
jälkeen oli paljon uteliaita tarkastelemassa sdtas'aa-

myös eräs hänen miehi§tään napsut'telemassa paitansa

tietysti muualtakin,

irt-

sellään oli nyt aikaa syventyd. ajattelemaan materilalin
pelastamistakin.
Edellisissä taisteluissa ja mottien valtauksissa oli jo

sovelruvia

Kompp,ania oli saanut jo kfmmenkunta vankia
tuon etelävenäläisen Grigorin lisäksi. Siellä oli eräs
suomea puhuva ittäkarjalainen ja toinen aunukselaiseksi itseään sanova Mikko, joka kuitenl<in minun
mielestäni puhui melko puhdasta Keski-Suomen murret'ta. Hän oli kui,tenkin haavoitunut, ettei voinut
edes paljon liikkua, mubta hän 'tiesi aluoen, missä clli
sijainnut joukkojen komenfopaikka, Hän kertoi ttietonsa Grigorille, joka lupasi opastaa meidät sinne.
Itäkarjalainen ei suostunut toimimaan tulkkina. Sen-

tuhoarnisaika.

Tämän komppanian miesten urakka ei siinä ollut
suinkaan pienimpia, sillä juuri he, jos ketkään tunsivat jo valtustajansa ja olivat saaneet sen vahtimisestakin tarpeekseen. Vaslustaja oli vieliikin ihmeteltävän luja.- Taistelua käytiin viimeiseen saakka jokaisesta poterosta. Olisi vienyt liiaksi aikaa tehdä kerralla
"puhd-asta" jälkeä. Siksi hyökkäys oli vietävä läpi motin, jotta raskaammat aselajit saatiin vaikenemaan ja
vasta sitten ryhdyttiin puhdistamaan pienempiä korsupesäkkeitä, joissa hyvin monessa oli sisukkaita itsemurhakandidaatteja. Niiden takia taistelu motista oli
hurjaa, sillä vain aniharva antautui vangiksi.
Erästä kenttätykkipatteria vallattaessa oli yksi mies
tavattu piilottamassa iotakin esinettä lumeen. Auttavasti veÅänä taitavana oli kapteeni ärjäissyt miehelle
kysy'myksen, mitä hän oli sinne piilottanut, jolloin
mies, ilmeisesti yllätyksestä säikähtäneenä, oli alkanut
kaivaa tykkinsä lukkoa esille.
Varsinaisen valtaushyökkäyksen mentyä päätökseen
kapteeni sai ajatuksen lähettää sanan tukipatteristoon,

7 {"
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vuoksi,lii,lti kapteeni iitse taistelulähe$ialiupseerinsa
ja Grigorin mukaan etsirnään tt/kin lukkoj'a ja muita kaluston osia. Grigorin avulla löysimmdkin useita t/kin lukkoja pii'lopaikoisraan ja kiinnitirnme ne paikoilleen. Lisäksi löysimme piilopai-

kanssa minun

koista haarakaukoptatken

ja kolme

suuntakehää sckä

muutakin arvokasta kalustoa.
Seuratessani

'tuon Grigorin rtoirnia ja

'touhukasta

dtsimistä olin panevinani merkille vanhana tykki'miehenä sen, muuten monille meikiiläisillekin luonteenomaisen aselajirakkauden, joka i'lmeni hänen to,irnissaan. Ei 'hän o'llut suintkaan innokas avusta,naan vihollisia näiden houkutusfen, tuskinpa edes mahdollisen ulkopuolisen pakonkaan edessä, mutta häntä
näytti kannusrtavan siihen luonnon ihmisen sisäinen
pakko. Se asemiehen luja kiintymys asettaan kohtaan,
jonka ,takia hän ei halunnut jättää sitä heitteille. Ja
kun hänellä tässä oli rnuodollises/ti ulkopuolinen pakko, hän sai tunnolleen rauhan voidessaan tällä tavalla hyvästellä "morsiamensa". Erikoisesti t?imä nähtiin Grigorin silitellessä hellästi erästä kuuden tuuman haupitsia. Seurasirrnme kapfeenin kanssa Grigoria vähän sivummalta ja näimme nuo hellät käden
tkosketukset sdkä kyynel'karpalot hänen poskipäillään.

ja sitten hän kysyi Grigorifta: "Oliko se 'sinun tykkisi", johon Grigori hai-

Kapteeni vilkaisi rninuun
keasti vain nyökkäsi.

Kun Grigori nåiki tai vaistosi ehkä myös minun

kiintymykseni ja mielenkii,nttoni näihin aseisiin, nä1tti
siltä, kuin meitä olisi yhdistänyt sama aselajiheoki.
Emrne olleet enää vihollisia, olimme vain tykkimiehiä.
Siksi näytti siltä, kuin hän olisi helpotuksesta huokaisten iättänyt "morsiamensa" toisellg jonka uskoi
sitä ainakin huolella hoi'tavan,
Jätimme tykirt, sillä kapteenilla oli vielli muitakin

tehtäviä. Lähettyvillä

oli parin kolmen

vaarallisen

itsemurhakandidaatin tulikorsu, jonka kimpussa eräs

juuri touhusi. Se
juottopaikkaa, josta Mikko oli
puhunut ja jonka alarinteen puolella piti olla se ky-

hän,en komppaniansa tuhoojapartio

oli lähellä hevosten

Grigoriile, että rnenisi katsomaan, mihin se käytävä
johtaa. Grigori käveli portaat alas ja oUti muutaman
aslkelen sisäänpäin, mufta yht'äkkiä pyörähti ympäri
ja juoksi ylös. Kapteeni olti hänet oven pielestä kiinni
ja kysyi: "Mitä siellä oli 7" mutta sai vain päänpuistatuksen vastaukseksi. Kapteeni tiuskasi: "Katso, mitä
siellä on!" johon Grigori vastasi: "Niet" ja painoi
päänsä alas.

Liilsirnme taistelulähettialiupseerin kanssa,h!t[<imaan käytävää. Valitenavasti en muista tåimän reippaan soturin nimeä. Kumpaisenkin a,se oli käyttöval-

rniina, hänellä konepistooli ja minulla parabellumpisrtooli. Suora käytävä oli tyhjä, mutta siitä avautui
oikealle kaksi ja vasemmalle yksi oviaukko. Huutelimme siinä vuoroon jokaisella ovella, mutta mistään
ei vastattu. Viimeisessi käytävän vasemmanpuoleisessa ,korsussa oli vain eräitä patjoja ja muuta rojua,
mutta kun läksimme tästä korsusta ulos, pamahti pistoolin laukaus lähinnä vastapäätä olevasta korsusta.
Alikersantti päästi sinne konepistoolin sarjan, rnutta
kun sen käytävä kääntyi taas parin metrin päästä vasemmalle, pölisi vain käytär'än seinä oiin, etternme
nähneet juuri mitään. Kun pölr oli vähän laskeutunut,
menimme lähelle oriau-kkoa ja ourkao takaa konepistoolilla arnmuttuamme uskoimme salakytän saaneen tarpeekseen. Odorimme muutaman hetken, jotta

pöly olisi jälleen vähän laskeutunut, mutta samassa
kuului taas laukaus. Se oli omituinen tussaus, jonka
vuoksi ajattelimme, iohtaisiko käytävä vielä kauemmaksikin. Alikersanlti jäi oven pieleen vartioon, ja
minä läksin ulos katsoakseni, olisiko siellä takana
toista uloskäytävää tai mahdollisesti kamiinantorven
aukkoa. Jonkinlainen ilmakanava siellä olikin, ja siitä
päätimme heittää sisään käsikranaatin. Sillä aikaa oli
alikersanfti'kuitenkin kurkistanut lamppunsa valolla
korsuun ja nähnyt patjapussikasan, jonka alta läytyi
tuo äslieinen ampuja itsensä tappaneena. Hän oli patjojen alla ampunut sydämeensä viimeisen luotinsa.
Jatkoimme ko,rsuryhmän tutkimista. Lopuksi Iöytyi
tämän "Makkara"-kukkulan eteläpään itärinteeltä eril-'

sitä tu,fkimaan.
Piikkilanka-aidan takana olikin tuo Mikon mainitsema vartion korsu ja lähettyvillä pari muutakin pienempää katcttua maakuoppaa. Metsit<ön keskellä oli
laaja kumpare, jossa oli iso ja moniosainen {<orsu.
(Kts. piirros korsuista) Korsuun laskeutuvien portai-

linen korsu, joka oli jomman kumman korkean vastustajan asunto,korsu. Se oli yksinkertainen, mutta
siisti. Käytävän kohdalla oli rautakamiina, merkeistään päätellen mottialueen ainoasta talos'ta tuotu, suomalaisen tehtaan tuotetta. Kamiinasta vasemmalle oli
noin 3,5 metriä pitkä ja 2,5 m leveä seinämistän
riukuvahvis'teella tuettu korsuhuone, jossa oli yksi
sänky, hylly ja vaneerikantinen, rautajalustainen, kokoonpantava pöytä sekä kaksi samantyylistä jakkaraa.
Oikealla puolella oli vähän pienempi huone, noin 2,5
metriä pitkä ja vajaat 2 metriä leveä. Sängyn kohdalla
oli syvennys, jossa nyt oli kapsäkki. Ovea ei ollut.
Sen asemas'ta oli oviaukossa kuormastopeitteen kappale. Oviaukon seinällä pikkuhuoneeo nurkassa oli
'toinen syvennys, seinäkaapin tapainen ja alb pesuvati.
Vuodelaverin alla oli vielä toinen kapsäkki. Kumpikin kapsäkki sisälsi naisten trikoisia alusvaatteita,
,saippuoita ja muita pääasiassa naisten pikkutarvikkeita. Isomman huoneen hyllyllä oli parranajoveitsi, teroitushihna, kiikari koteloineen, vähän paperia ja kirjoitusvälineet, mutta kirjoitettuja muistiinpanoja tai
asiakirjoja ei löytynyt. Arvelimme, että tämä oli kenraalin korsu. Saattoi olla, että siinä olivat asuneet
molemmat korkeat vastustajat, 18. divisoonan ja 14.

käytävä johtaa muihinkin korsuhuoneisin, hän sanoi

siinä näytti asuneen myös yksi tai kaksi naista.

sytty komenttopaikka. Kun kehoituksista, houkutuksista ja järkipuheista ei ollut apua, oli heidät polnopullolla sinne kärvennettävä. Vasta sitten nuo käsittämättömän järjenömät taistelijat vaikenivat.
Mitkko kertoi olleensa jonkin kerran vartiossa siinä
juottopaikalla, jossa piiti valvoa, ertei tien länsipuolella olevalle piikkilangalla ympäröidylle alueelle kukaan luvatta mennyt. Siellä oli ollut lisäksi sisäinen
vartio, joka saaltoi alueelle tulevat perille. Liiksimme

den vasemmalla puoiella oli iso korsuhuong josta
löytyi kirjoiiruskone, erältä karttalehtiä, monenlaisia
toimistotarvi,kkei'ra ja papereita. Siinä oli myös pari
vuodetta ja neljä erilaista upseerien päällystakkia:
everstiluutnantin, 2 kapteenin ja yksi yliluutnanitin.
Niissä näytti olleen eri aselajimerkkejä. Tästä päätellen olimme nyt ilmeisesti 18. jaroslavilaisen divisioonan komento- tai operatiivisen osaston korsussa.
Olitrnme kapilsstl. taistelulähettialiupseerin,kanssa
korsuhuoneessa, mufta kun kapteeni huomasi, että
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panssariprilkaatin komentajat, mutta viimeisinä aikoina

,Kapteeni käski ttai,steluläh€ttialiupseeria panemaan

naisien puhtaat a'lusvaatteet pienempään l<apsäkC<iin.
Sitten Grigo'ri, joka oli koko ajan dllut oviautr<oasa ullkopuolella, 'kutsuttiin korsuun ja kapteeni sanoi tränelle, cttä Grigorri saa tämän kapsåilin ja nämä alusvaaltteet ormaksi, perinnöksi korkealta esirnietreltään,
joka on livi,stänyt täältä karkuun silloin; kun hänet
iätettiin piilottelemaan tykinlukkoja. Voit ottaa ne
vaikka päåillesi. Kirjo,itan sinull,e komentopaikalla todistuksen, että olet saanut nämä ansioistasi, hyvästä
ymmärryksestiisi ja vilpi,ttömästä käytöksestäsi.
Grigori o0ti vastaan kapsäkin hiernan hiim,menty-

Itä-Lemetin motin pohloisosassa kiivaita
taisteluia johtanut 2./l/JR 39:n päällikkö,
iääkårikapteeni Kosti KauPPinen

neenä, mutta kuitenkin kiitollisena. Eh'kä hän ei ymmärtänft kapteenin puhetta ihan kirjai,mellisesti, rnultta avat'tuaan kapsätkin hän otti muutaman pehrneän
vaatdkappaleen käteensä, tempasi sinellin ja toppattakkinsa pääl'tään ja pujotti pui paitaa päälleen. Entisiä
alusvaattelta ei Grigorilla ollutkaan. OIi mi,ltei lii[<uttavaa katsella tätä kaukaasialaista aron poikaa tuossa
puuhassaan. Hän saattoi nähdä tässä sodan yllättävässä
ja armoftomassa myllyssä jotakin, joka jäi meiltä toisilta ehkä huomaamatta sillä kertaa. Se nauratti, vaikka se oli traagiflis,ta. Hyvämielinen naurunhörinä kaikui ikorsussa, kun tuo yksinkertainen luonnonlapri
siinä sai tuntea omistavansa jotarkin. Grigori iäi siihen naisten huoneeseen pul,listelemaan ridtaansa ahtaanpuoleisen trikoopaidan puristulcsessa,'kun kapteeni kutsui meitä toirsia "tänne herrain puolelle" ja sa-

noi:

,f
V

t**-

34PrP",n
tq'an korsu

Istukaahan noille tuoleille, minä istun tässä ken- vuoteen reunalla.
raalin
Hänen kasvojensa juon- ikäänkuin huolista vateet orlivat saaneet nyt uudet,
pautuneet piirteet. Kuukausien pakkasahava, huolet,
ponnistdkset, vastuu ja alituinen valppaudessa o'lemisen jänni'tys näyrtivät nyt olevan polssa. Hyvän'tahtoisesti hymähtäen hän veti povel'taan kirkkaan pullon,
jonrka kupeessa oli tuo rneille nii,n 'tutun ja omaksutun keikistelevän leijonan kuva. Sama kuva, joka näkyi jokaisessa takkirnme napissa ja niitä oli monessa
muussaki,n paikassa valamassa rneihin roth'keutta ia

uljasta mieltä. Kapteenin kiertäessä vahvalla kädellään
syvä, kuin
korkin auki häneltä pääsi s7wä huokaus,

-

Itä-Lemetin motissa olleiden venäläisten yhtymien komentokorsujen pohlapiirroksia

Kukkulaiseen

kangasmastoon

Uomaan tien varrelle tehty ltäLemetin motti, jonka saarrostaminen alkoi 6.1.40 ja jonka suomalaiset valtasivat sitkeiden tais-

telujen jälkeen 29.2. ja puhdistivat lopullisesti 1.3. Sotamateriaalia jäi taistelukentälle 105 panssarivaunua, 237 autoa, '10 trak-

toria, 30 kenttäkeittiötä, suuri

määrä erilaisia aseita ja 25 kuormaa ampumatarvikkeita. VihollF
nen menetti tämän motin tais-

teluissa noin 2000 miestä kaatuneina
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itse maaemo oli,si sen päästänyt kaikkien niiden kärsimysten takia, jotka sen pinnassa tällä kamaralla jo
kolme kuukaut'ta oli koettu. Hän sanoi päättäväisesti:
Tämän
minä otan komentotelttnni ja.
- tuolit. pöydän
nämä
Minuun kääntyen hän jarkoi:
Me
- poikien kanssa tällä lohkollamrne
olemm,e, näiden
saaoeet vahtia tämän korsun entistä haltijaa ja hänen
ympärillään ollutta, hampaisiin asti aseistettua ja kuolemaan vihkiytyny'ttä, ehdoftomaan kuriin koulittua
joukkoa. Moni poika on jo kylmän kamaran alla tai
odottaa tuolla kentällä koukkuun jäätyneenä viimeistä
palvelusta. Luoja on määrännyt meille kohtalon myöhemmäksi. Tämän luolan kettu on päässyt myös livistämään pois, eikä hän unohda nielemäänsä katkeraa

kanssavelj eään kohtaan.

oli taas piristänyt jo minuntulevaisuus näytti aikaisempaa tuo-

"Leijonanhäntäliemi"

kin rnieltäni ja

kiota paljon ruusuisemmalta, ei tosin niin ruusuiselta
kuin nuo Grigorin matkalaukkuun joutuneet äitelän
tuoksuiset saippuapalat, mutta kuitenkin tahdoin kiittää jo kapteenia täs'tä sattuman ja hänen hyväntahtoisuutensa ansiosta minullekin langenneesta hyvästä.
Tiesin kyllä, ettei ollut oikein soveliasta kiittää esimiestä juuri muusta, kuin mahdollisesta kiitoksesta
esimiehen omilla sanoilla, mutta sittenkin oli tuo kippura an:tanut rohkeutta ja yksi kaulusruusuke arvokkuutta niin paljon, että röyhtäisin kurkkuani ja o'tin
vapauden lausua muutaman kiittävän sanan jalkaväelle

iässä

yleensä sen suorittamasta raskaasta urakasta ja erityisesti tykistön puolesta siitä arvokkaasta ja esimerkillisestä työstä, jota kapteeni oli tehnyt hyr'äksemme toimittar,'ralla meille niir-r kovin tarpeellista tykistöka-

dtti ensin, sillä kenraali ei ollut iäftänyt meille lasia.
Niin otettiin ja pantiin uudet pöllit holkkiin sekä

luston talteenkeräämistä.
Kap'teenikin oli hieman lämmennyt, mufta huitaisi

tupruteltiin hai'kuja. Kenraalikorsun hyllyltä löytynyt
ikiikari oteltiin tutkittavaksi, mutta koska se oli huonompi kuin kapteenin oma, hän antoi sen minulle

kadellaan vaheksyvastr :
Äliihän nyt sentään hörise

muistoksi tästä yhteisestä retkestä.

sotilasta kamaripalvelijana sekä kehua toisiamme,
mutta älähän nyt ala odoftaa, eftä minä rupeaisin
vielä sinua tai teikäläisiä kehumaan. Meillä ovat omat
hommatkin vielä kesken ja tehtävät odottavat.
Pieni hymyn ryppy silmäkulmassa juorusi kuitenkin, että hänkin oli sentään saanut jotakin mielen virikettä tässä perin sekalaisessa pikku seurassa.

palaa. Meidän on sen vuoksi jatkeftava taistelua,
mutta nyt välipalaksi pieni tilkkanen tätä kirkasta
lientä, siksi veirkot, kirkastakoon se raskasta mieltä!
Kapteeni itse vanhimpana arvossa, asemassa ja

Tuo vanhan karskin sotilaan isällinen

pohjavire
pääsi tässä karussa ympäristössä monella tavalla esille.

Vaikka siellä täällä vieläkin jysähtelivät kuoleman
mannekiinien kohtalon iskut, hän osoitti inhimillistä
hyväntahdon mieltä, katkeruutta tai vihaa tuntematta
yhtä hyvin voitetulle viholliselle kuin heikompaa
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Mukavahan mei- tuota venäläistä
- olisi tässä nyt istuskella ja pitää
dän

KUUSISElI

HAttlTUS
II
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7.osa

VILHO MANNINEN

VANKIMÄÄRÄ oli joulukuun puoliväliin mennessä
paisunut niin suureksi, että miesten piti nukkua is.
tuallaan kolmcssa vuorossil. Toiset sailat sillä r'älin
seisoa tai kärellä.

Vankien joukossa oli muurlmia kotikommunisteja,
jotka tekir-ät r'ähemmän mukavan vaikutuksen epäisänmaallisuuteen viittaavilla puheillaan. He uskalsir-at uusissa olosuhteissa nä)-ttää myös enemmän väriä.
Heistä erottautuivat erikoisesti 3O-r'uotias Friiman ja
J5-vuotias Pethman sekä Holmstein, joka aikaisemmin
oli ollut Mäntsälän työväentalon vahtimestarina, samoin 3O-vuoiias Pajunen, joka oli ollut Espanjan sodassa

ja toimi vajassamme

lääkintäalikersanttina.

Nämä aatteen miehet kävelivät vankivajan eteisessä
Ievottomina ja julistivat propagandaa ntinkä ehti'r'ät
syyttäen Suomen kansan johtajia. Ehkä heidän tarkoituksensa

oli

saada toisetkin sotavangit vihollisen

puolelle. He sanoivat olevansa varmoja Otto Ville
Kuusisen kansanarmeijan voitosta nyt, kun Suomen
hallitusta nujerretaan puna-armei jan avulla. Heidän
touhuilunsa ei kuitenkaan tehonnut enemmistön mielialaan, päinvastoin tämä herätti hilpeyttä toisten keskuudessa.
Erdd,nd, päir'änä politrukit toivat vajan pöydälle paperiliuskan ja käskir'ät vankren kirjoittaa sille nimensä. Äkkiä kerääntyi vankien joukko pöydän ympärille
paperia tarkastelemaan. Mutta Kale piti parhaana
lähteä riu'ulle siksi aikaa, ;'onka arveli nimien keräiIyn kestävän. Palattuaan sieltä lista oli jo viety pois ja
siihen oli kuulemma kerääntynyt 14 nimed,. Parin päi-

r'än kuluttua ilmoitettiin vangeille, eltä listoja oli

monistettu ja heitetty Suomen alueelle lentolehtisinä.
Lentoiehtisten teksti sisälsi mm. seuraavaa:
"Suomalaiset sotilaat! Tässä puhuvat teille muutamat suomalaisct sotavangii Neuvostoliitosta. Sotilaat,
työläiset ja talonpojatl Lopettakaa jo taistelu, ei kan-

nata taistella voittamatonta

puna-armei

jaa

vastaan.

Kääntäkää ennemmin aseenne omia upseereitanne
vastaan. Me täällä olevat suomalaiset sotilaat lähetämme terveisemme teille. Me voimme täällä hyvin, eikä
meillä kcllään ole aikaisemmin ollut niin hyviä oloja

kuin täällä. Joka päivä me saamme herkullista ruokaa.
hyvää emme ole edes Suomessa nähneet. Tenllä
n'reitä pidetään ystär'inä ja olemme kaikki tovereita

Niin

keskenämme. Suomalaiset sotilaat
c.htoisesti vangiksi l"

!

Antautukaa vap^a-

Noin viikkoa ennen joulua vietiin vangit poliittiselle Smolnan talolle, jossa Kalellekin oli jo ennen
esitetty suojeluskunta-aiheinen elokuva. Lähes seitsemänkymmentä vankia ohjattiin nyt katsomon penkeille. Näyttämöltä oli esirippu vedetty syrjään ja
sen keskelle kannettu iso pöytä, jonka päälle oli levitetty punainen liina. Vangit tiesivät, että heille tul-

taisiin esittämään jotain propagandaa, multa mitä ja

ketkä olisivat sen suorittajia, ei vielä tiedetty. Selostajista ei varmaan olisi puutetta, mutta tuskinpa mitään muona-annoksia tultaisiin jakamaan.
Pian kohdistuivat vankien katseet näyttämön pe-

rälle, josta alkoi tulla esille tummia

mieshahmoja.

Lähemmäksi tultuaan ne osoittautuivat vanhoiksi kal73

jupäisiksi herrasmiehiksi. Vankien ihmeeksi nämä
tervehtivät heitä suomen kielellä:
Päivää suomalaiset!
Vangit vastasivat pienen -epäröinnin aiheuttaman -tauon jälkeen tervehdykseen.

-Herrat astelivat mainitun pöydän ympärille ja esitteliväi siellä seisten itsensä vangeille. Heitä oli viisi:
Otto Ville Kuusinen, Armas Äikiä, Rosenberg sekä
kaksi muuta. Siinä oli Terijoelle perustetun hallituksen "pääministeri" kumppaneineen. Tämän hallituksen

paikkana tulisi olemaan Terijoki, kunnes Suomi olisi
vallattu ja tämä hallitus pääsisi muuttamaan maan
pääkaupunkiin.

Kaikki punaisen pöydän ympärillä istuvat kaljupäiset "ministerit" r'aikuttivat toimintatarmoisilta. He

selvittelivät vuorotellen omia hallituslinjojaan ja aikeitaan, jotka tultaisiin toteuttamaan. "Oikeusministerillä" tuntui olevan kosolti töitä, jotka alkaisivat Vihtori Kosolasta ja jatkuisivat Mannerheimin koplaan
saakka. Tuholaiset ja Karjalan polttajat saisivat nähdä, mitä kuuluu. Suojeluskuntalaisille voitaisiin antaa
suurimmaksi osaksi anteeksi, koska heitä oli niin tuhottoman paljon eli 100.000 miestä ja lottia toinen
mokoma. Selonteon aikana "ministerit" nostelivat huopatöppösissä olevia jalkojaan polvelta toiselle ja esit-

telivät myös, miten he tulevat toimimaan sodan jälkeen.

Kuuntelijat tajusivat, että mullistukset tulisivat olemaan tavallista huomattavampia, vaikka asiat selitettiinkin melko hienovaraisesti. Selitysten välistä voitiin
kuitenkin lukea todelliset aikeet. Varmaankin oli tarkoitus järjestää keskitfsleirejä eräille kansanosille, ia
evakuointimatkat venyisivät paljon pitemmiksi ja eri
suuntiin kuin mitä äskettäin oli tapahtunut.
Puheiden välillä

Otto Kuusinen tuli

jolloin Kuusinen tiedusteli ihmeissään syytä
tähän. Joku ehätti kertomaan, että suoieluskuntaan
kuului 70 /o työläiskansaa ja 30 /o herroja. Tiistä
selityksestä Kuusinen miltei kimpaantui, mutta arvoneensa,

hillitsi itsensä.
Kuusisen hallitus ei ollut kuitenkaan mikään määräävä tekijä vankien elämässä eikä sitä kannattanut
pelätä, vaikka "ministerit" yrittivät olla ponnekkaita.
Kohokohdaksi heidän selvittelyssään muodostui tapaus, kun "ministeri" Rosenberg iski nyrkillä pöytään
niin, että tömähti ja lausahti terävästi vankijoukolle:
Vuonna 1918 taistelimme jääkäreitä ja suojelus-kuntalaisia vastaan. Silloin voittivat vastustajammg
valtaansa nähden

Hän tunsi varmaan suurmutta nft voitamme me !
- jolloin kostettaisiin enta iloa, koska oli tullut aika,
tiset kalavelat ja hän sai nyt tuoda sen julki vankijoukolle. Nyt oli heille tullut hetki olla lähtöasemissa
kohti Suomea. Nyrkiniskun vaikutuksesta kuului vankijoukosta hilpeä kohahdus, josta ei nauru ollut kaukana, sillä "herrojen ministerien" elehtiminen pöydän
ympärillä tapahtui niin koomillisin vivahtein. Vankien keskuuteen levisi hilpeä mieliala siitäkin syystä,
koska vierailun aikaua ei kenellekään käynyt pahemmin. Joku virkkoikin vankivajaan palattuaan, että olipahan tämä tuollainen korkea-an'oinen viihdytyskierTerijoen hallitus oli täten lyötue talon puolesta.
- Smolnassa vangeille, muttei onnyt nyrkkinsä pöytään
neksi vielä Suomen kansalle.
Seuraavana päivänä vankileirillä alkoi aktiivinen
toiminta, johon osallistuivat leirin "punaiset miehet".

Oli jo perustettu aivan uusi armeijakin, Suomen kansan oma armeija, joka nyt alkaisi taistella muiden

kyselemään

ohella Mannerheimin koplan armeijaa vastaan. Kan-

vangeilta, kuka oli kuulunut suojeluskuntaan ja minkä
tähden. Miltei joka toinen mies myönsi siihen kuulu-

sanarmeijaan saisivat liinyä sotavangitkin. Kaikki saisivat uudet ruskeat sarkapuvut, saappaat ja karvalakin.
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K'ROS' VEHKEITÄ
JATKOSODAN loppuvaiheessa tuli desanttikoulutus

hyvin kiireelliseksi. Niinpä pieniä joukkoja pudotettiin lyhyin väliajoin lentokoneista vihollisen puolelle.
Tehtävät selitettiin miehille tarkasti ja annettiin kartat, joissa oli ristein merkitty paikat, missä tehtävät
oli suoritettava.
Matkaan lähdettäessä oli viimeinen puhuttelu vielä
lentokoneessa. Eräälle miehelle opettaja selitti: Nyt
on teidän vuoronne hyppyy., muistakaa tehtävänne.
Kun hyppäätte ja nykäisette narusta, niin laskuvarjo
aukenee. Jos ei aukea, on vetäistävä toisesta narusta,
jolloin varmasti aukenee. Polkupyörän löydätte päästyänne maahan karttaan merkitystä paikasta. Siitä iat-

katte tehtävänne suoritusta.

Poika hyppäsi, vetäisi narusta, mutta varjo ei auennut. Silloin hän vetäisi toisesta narusta, mutta varjo
ei auennut sittenkään. Poika kirosi huonoja vehkeitä:
Nyt jos se polkupyöräkään ei ole siellä paikallaan,
kuinkas minun sitten käy!

KAMAR'LAULAIA

ja vielä
lähempänä patruunat. Kukapa niille suomalaisille olisi
uskonut aseita. ja patruunoita joka paikkaan.
Åseetkin annettaisiin lähempänä tulilinjoja

Tällaisen kansanarmeijan sotilaan mallikappale ilmestyi myös pienen vankijoukon keskelle kär'elemään

ja esiintymään. Miehellä oli mainittu puku päällään,
ja hän ylisti sitä, miten se oli sopiva ja lämpöinen.

vaikka lähtisi Siperiaan. Hän selitti, että armeijassa
saisi lisäksi palkkaa ja hyvää ruokaa. Vankien keskuudessa hääräsi myös mainittu Espanjan kapin.rllinen,
joka oli siirtynyt armeijasta toiseen. Lisäksi olivat touhussa mukana Holmstein, Pelhman, Friimao ja Leevi
Manninen. Muutamat vangitkin säestivät tätä krartettia, joka toimi johtoelimenä. Ehkä joku lähtisi Suomea vastaan taistelemaankin. Vankijoukon 61 miehestä 19 kirjoitti pöydällä olevaan värväyslistaan nimensä paremman tulevaisuuden toivossa. Ehkä he
pelkäsivät huonoa kohtelua, elleivät ajoissa kääntäisi
kelkkaansa. Kale ja Lauri eivät liittyneet kirjoittajiin.
Monen mieli tuli tapauksen johdosta alakuloiseltsi,

kun omia miehiä liihti vihollisen asialle. Tilanteen
kuitenkin ymmärsi muutamissa yksityisissä tapauksissa, koska heillä saatioi olla jokin lieventävä asianh.rara vieraaseen armeijaan lupautuessaan. Joulukuun
1-. päir'änä 1939 noudettiin nuo l) vd.rvättyä miestä

kuormr-autoilla uuteen paikkaan.
Hyr'ä ertä menivät, sanoivat vajaat jääneet vankitoverit, joille nvt tuli enemmän puhevapauttakin, kun
eräät pukarit poistuivat. Nyt voi parernmin jutella

JÅTKOSODÅN aikana oli eräs asemiesilta järjestetty Valkeasaaren lohkolle. Tilaisuuden kuuluttajana
toimi vänrikki Veikko Itkonen. Esiintymispaikkana
oli amfiteatterin muotoinen painautuma Kannaksen
hiekkaharjujen välissä. Kiviset penkit ja akustiikka
puuttuivat tästä luonnon rintamateatterista. Esiintymislava sijaitsi kattilan pohjalla ja yleisö istui maassa
ylös nousevilla rinteillä. Arvohenkilöitä varten oli hankittu muutamia penkkejä eturiviin. Illan pääesiintyjänä oli kamarilaulaja Herbert Ernst Groh Saksasta.
Taiteilija Groh saapui rouvineen tilaisuuteen airueen saattamana. Laulaja edusti ansiokkaasti olutmaan perinteitä pyylevällä olemuksellaan. Rouva puolestaan oli laiha ja miestään päätä pitempi. Kaikesta
huomasi. että he olivat tottuneet liikkumaan keskiEuroopan hienoissa salongeissa. Oli aivan kuin §V'ind-

sorin herttuapari olisi saapunut juhlistamaan sotilasjuhiaa. Suosittuna levylaulajana
liedejä ja oopperaaarioita
luisa.

-

hyvin kuutaiteilija Groh oli Suomessakin

Åsemiesillan puitteet olivat karut esityspaikkaan

nähden ja vieraiden asenteesta se oli helposti nähtävissä. Mutta yleisön lukumäärässä ei ainakaan ollut
valittamista. Taiteiliia Groh katseli ympärilleen ja ha-

vaitsi monen tuhannen miehen sijoittuneen katsomoon. Varmaan puolet Pajarin divisioonan miehistä
oli paikalla.
Vääpeli Alfons Almi viritti esityksen ensimmäisen
laulun. Silloin välähti saksalaisen pariskunnan katseessa

iloinen ilme

he huomasivat olevansa korkea-

taiteilijoiden parissa.
tasoista ohjelmaa esittävien
Tämä ilta osoitti sotilaille, että viihdytysjoukkojen
tehtävä oli tärkeä sodan yksitoikkoisissa oloissa. Se
jätti pysyvän muiston läsnäolleiden mieleen.

keskenään.

l{oneen päir-ään ei vankivajaan tuotu lisää miehiä
toiselle vankileirille lähtöä. Kalea ei oltu myöskään muutamaan päivään kuulusteltu. Eräänä iltana vartijat ilmoittivatkin, että vangit siirretään seuraavana päivänä suuremmalle leirille.

ja vangit alkoivat uumoilla

ES'KUNTAPATTERI AMPUI
NYT varmahan

ampuu ilamajokisten esikuntapat-

-terikin, kun nuan jymäjää, sanoi sotamies

Eino K.,

kun tykistö suoritti voimakkaan tuli-iskun.
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Matkalla Suursaaren hyökkäykseen 26.3J942

Sormi liipqisimella

A. KARTILA

MUKANA SUURSAAREN VALTAUKSESSA MAALISKUUSSA 1942
JAI'KOSODASTA n'ronet vilrmaan muistar'.tt. nriten
eri'koinen operaatio suoritettiin maaliskuussa 1942
Suomenlahdella. Kannaksen ryhmästä irroitetut joukot (osa kenraalimajuri Pajarin divisioonaa) saivat
Ylipäälliköltä 12.7.42 käskyn eräiden muiden taistelujoukkojen tukemana valloittaa yllätyshyökkäyksellä
venäläisten hallussa olevan Suursaaren. Tämä tehtävä

oli todella vaativa a harvinaislaatuinen, sillä kysymykse ssä oli maihinnousu jäätyneeltä merenselältä
,f

osittain linnoitettuun jylhään kalliosaareen. Me mukana olleet muistamme, miten äärimmäisen huolellisesti valmistauduttiin tehtär,ään. Pieniä yksityiskohtia
myöten lentotiedustelulla selr.itettiin vihollisen varustukset Suursaaressa, suoritettiin miesten, varusteiden,

ja rekien sekä muiden kulkuneuvojen naamiointi mahdollisimman täydellisesti.
Olimme edenneet Kotkasta rannikkotykistön ulkosaarille asti ja rnuutaman päivän tähyilleet etelän
hevosten

suunnassa häämöittä\'ää. salaperäistä, korkeata vihol-

lisen hallussa olevaa Suursaaria. Valmistelut kiihtyivät

kiihtymistään, kunnes lähestyr'ä H-hetki, joksi oli
76

määrätty 27.). kello 4, sai vihdoin joukot liikkeelle.
Meidän oli edettär'ä yli jääkentän useita kymmeniä
kilometrejä, ja tehtävämme oli sen jälkeen yllättäen
iskeä r'ihollisen kimppuun.
Lähtö tapahtui illalla 26.3. Yiimeisenä ohjeena varoitettiin miehiä tupakanpoltosta merellä, sillä tupakkien tuike todennäköisesti häiyttäisi vihollisen varuilleen. "Jokainen malttamaton temppu ja tupakansytytys maksaisi suomalaista verta Suursaaren rannassa", sanottiin meille. Oli mielenkirntoista seurata suhtautumista tähän varoitukseen. Valirettavasti on todettava, että hermopaine vaeti miehiltä savuja ja verenkin hinnalla ne otettiin, srlle ei mahtanut mitään.
On sanottava, että \'rroitus oli kyllä ollut aiheellinen,
sillä tupakoinnin tai jonkin muun syyn takia venäläiset oli hälytetty jo yöllä asemiin. Joukkomme saivat
tulikuuman vastaanoton Suursaaren rannassa, ja tietämäni mukaan useita kymmeniä Suomen poikia antoi henkensä srinä rytäkässä. Operaatio oli kyllä suunniteltu nerokkaasti. Jääkentällä oli suuri määrä apu-

loukkoja harhauttamassa toimintaa tulenavauksellaan.

Venäläiset eivät voineet sen vuoksi aavistaa, mistä

l åtrs.llt
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oli odotettavissa.

Suomalaiset pommituskoneet

pehrnittivät saarta niinikään moneen otteeseen hyökkäyksen ailkana. Unohturnatonta oli [<atsella niiden
toimintaa Suursaaren yllä. Myös venäläisiä lentdkoneita ilmestyi sittemmin paikalle, ja jääIln olleet harhaultamisjoukot lienevät saaneet niiltä ankaria pommiryöppyjä niskaansa.
Allekirjoi,ttaneella oli pieni erikoistehtävä, kun krhryhmän kanssa jouduin tukemaan erillistä osastoa,
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joka kiersi melkein koko Suursaaren, ja. eteläkaakon
suunnasta (majakan suunnasta) suoritti,maihinnousun erillisesti. Kun yön selkään erosimme pääjoukoista ja lähdimme kiertorefkellemme, emme totta totisesti tienneet, miten meidän kävisi. Siinä oli taas uskottava itsensä ja kaverinsa Herran haltuun, niinkuin
niin mon'ta kertaa ennenkin. Erillisellä retkellämrne
vain kau'kaa kuulirn,me taistelun pauhun ja tuliaseiden
rätinän maihinnousukohdasta, sisäänmuttopaikalta,
jossa kenraalikin
miesten kertoman mutkaan
ja aivan ensimmäisten rnuoli ilmestynyt etulinjaan
kana astunut ialallaan Suursaaren kamaralle.
l{e vain jatkoimme matkaamme ja saavuimme pari
tuntia myöhemmin omaan maihinnousupaikkaamme.
Emme mekään päässeet yllättämään venäläisiä. Parernminkin he olivat våihällä meidät pahoin yllättää. Joukkueenjohtajan kanssa ja lähettiemme kera hiihdimme
rantaan eräältä r.auhalliselta kohdalta. Ihmenelirnrne
hiljaisuutta ja maiseman koslkemattomuutta. Siinä o'li

kuitenkin kk-pesäkkeitä hyvin naamioituneina ranoalla ja miehet pesäkkeissä. Kymmenet silmät tuijottivat tietämättämme meitä hyvin läheltä, kun hiihdimme rantaan. Olisi ollut mitä yksinkertaisinta "suolata"
meidät kaikki siihen, mutta venäläisillä oli suuremmat
suunni.telmat. He tiesivät, että meidät ampuessaan he
karkoittavat muut joukot ja kolonnamme tiehensä.
Ja niinpä he ilmeisesti tyytyivät "sormi liipaisimella"
vain seuraamaan rneidän touhuamme, kiikarointiamme

Kranaatinheitin

toiminnassa

Suursaaren valtauksessa
S

A-koa

n

ja

neuvotteluamme.

dollisi,mman tarkkaan, ja alkoivat ampua mereltä
jäykkäsytyttimillä varustettuja kranaatteja vihollisen
niskaan. Keksintö oli oikeastaan poikien itsensä tekemä., ja se tehosi 'kuin tehosikin. Kaikki kolme pesäkettä hiljenivät vähitellen, kun mahtavat jymähdykset

Oli aivan rauhallista, ja niinpä

lähetti,m'me sai mennä niemen takaa haJkemaan miehiä
j,a kalustoa maihin.

Ensim,mäiset miehemme ilmestyivät pian näköpiitavoitteena saaren ran'ta. Perässä tuli toisia, tuli
hevosia ja rekiä. Silloin vihollisen tulipesäkkeet herä-

riin

olivat niitä tärisyttäneet moneen otteeseen. Ilmassa
lensi jääkimpaleita, multaa ja hirrenpätkiä. Lopulta
kiväärimiehet tulivat sivuilta ja puhdistivat vaaralliset pesäkkeet vihollisista, ja niin 'tilanne oli selvitetrty.

sivät. Alkoi aikamoinen rätinä, kun ne syöksivät
aukoistaan tulta meren lahdelle. Hevoset jäällä pillas-

tuivat, särkivät kahleensa ja laukkasivat ulapalle. Miehet painuivat matali'ksi ahkioittensa ja rdkien taakse.

Aivan uskomattoman pienet olivat tappiomme, vaikka

olisi käynyt "kalpaten", jos vihollisen tulitus
olisi ollut täysin ,tehokasta, mutta rantapesäkkeet oli
Tässä

tilann,e

oli ollut niin

u,hkaava.

Rantaa puhdistaen saavuimme sitten Kronstadtin

rakennettu jotenkin virheellisesti, konekiväärien tuli
osui jääkenttään aivan pesäkkeiden eteen ja kauempana oltiin melko turvassa. Päinvastaisessa tapauksessa olisi tilanne kenrties ollut miehille täysin toivoton ja samanlainen lähtö olisi tullut kuin hevosillekin,
jotka kyllä myöhemmin löydettiin ja saatiin ehjinä ta-

puolella olevalle majakalle, jossa taas tuli yllätys, sillä
vihollinen oli ottanut majakan pesäpaikakseen, niin

kaisin.

pelkäämätön ensiluokkainen lähettini kaatui majakan
edustalle aukiota ylittäessään. Majakka ei antautunut,
vaan oli jälleen keksittävä sitä vastaan keinoja. Tuliaseet varmistivat tulellaan jokaisen luukun, mikä majdkasta aukeni, ja ,sillä aikaa muutamat "rämäpäät"
kiväärijaltkaväestä kuljettivat kasapanokset majakan
ovesta ja alakerran ikkunoista sisään. Suurjyrnäyksen
jälkeen tuli taas aivan hiljaista majakalla, ja jäljellä

toivotonta kuin heidän olitkin pitää puoliaan sellaisessa pai,kassa. Joka 'tapauksessa he avasivat lähestyessämme ,tulen majakan ikkunareijistä,
nytksessä

Miltä tuntuikaan nyt rannalta seurata tulenpalavan
iäonittävää "näytel,mää" iäätiköllä! Ensin olimme täysin häkeltyneitä mekin, sitten alkoivat huudot kiiriä

ja käytiin

hätäisiä neuvotteluja rannalla olevien ja
jääIlä makaavien välillä. Vihollinen ei voinut meitä
hätyyttää, sillä olimme heidän takanaan melko rkaukana ja hyvissä asemissa. Huutoneuvonelun tulokseksi

tuli, että uljaat krh-pojat, jotka olivat kokeneita re-

tuli meille

ja ensi hämmenraskas menetyskin, kun mitään

olivat enää puhdistustehtävät.
Nyt lähddttiin saalta samoillen sen sisäosiin, tavoit-

serviläisiä Tampereelta ja Messukylästä, pystyttivät
heittimen jäälle, ottivat suorasuuntauksella pesäk'keen
toisensa jälkeen maalikseen, an'ioivat matkan mah-

teena yhtyminen saaren vallanneisiin päävoimiin. Siel-

Iä alkoikin

jo olla

selvää, mutta meillä

oli

edessämme

Kertomuksen kirjoittaja neuvot-

telussa lähimpienså kanssa toiminnan jatkamisesta Suursaaren
maastossa
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i:eli palion arvaamatonta,
.::heen tarttua kynään

:=lle ikimuistoon

sekin, joka on adtanut
ja kertoa "Kansa taisteli"-leh-

jääneen jänniftävän'tapahtuman

Suursaarelta.

Puhdistustyössä tapasimme useaan otteeseen venä-

läisiä. Heidän sijoittumisensa oli jälleen kuitenkin
käsittämältömän turvaton erillisyydessään, kuten maiakallakin. Eräänkin korkean kalliotöyrään kainaloon
oli rakennettu majoituskorsuryhmä, ioka käsitti oikeastaan vain hirsikämppiä maan pinnalla. Ja vihollisia oli mökit täynnä. Hirsilinnoituksen akkunoista
he tulittivat meitä raivoisasti, koska aavistivat joutuneensa satimeen. He olivatkin saarroksissa, sillä miesten ketju metsässä oli aivan aukoton, ja majojen takana oli noin parikyn-rmentä n-retriä korkea äkkijyrkkii
kallioseinä.

Meillä oli mainio huutoyhteys vihollisiin, ja käytimme kaiken kielitaitomme kehoittaessamme heitä
antautumaan ja selittäessämme, miten'toivoton heidän
tilanteensa oli. Jokaiseen kehoitukseen saimme kuiten'kin pk-suihkun vastaukseksi tai sitten vallitsi täysi
hiljaisuus. Kauan emme voineet odotella, sillä tehtävämme oli ,kesken, ja nyt oli keksittävä taas jotakin.

Upseerit, aliupseerit

ja

miehet sen kun neuvottele-

maan, siinä vain metsässä tai kalliolla maaten. Mitä
tehdään? Ehdottivat siinä, etiä krh. pantaisiin taas
ampumaan ja vetäännyttäisiin vähän taaksepäin. Mutta kiväärijalkaväen upseerien kanssa neuvoteltuani en
kuitenkaan voinut tätä pyyntöä täyttää. Tässä oli
äärimmäisen vaarallista ryhtyä heittimellä ampumaan
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etäisy/ksien takta, ja kovin kauas vetääntyminen olisi
taas aukaissut saartoketjun arveluttavassa määrin. Sitten miehet ehdottivat, että pudotetaan heittimen kranaalteja kalliolta ilman muuta vaan vihollisen korsujen väliin ja päälle. Tätä kokeilimme, vaikka tiesimme sen olevan turhaa touhua. Kranaatit eivät räjähtäneet, vaikka ne kovalla kolinalla putosivat tosiaan korsun hirsien väleihin. Heitinkranaatti vaatii
sen alkusytytyksen, jonka se putken pohjassa olevasta
piikistä saa ennen ilmaan singahtamistaan. Tulipa kokeiltua tuokin asia, ja taas heittimen aliupseerit osoittivat melkoista rohkeutta koetta suorittaessaan.
Jälleen neuvoteltiin. Sitten me krh-miehet saimrne
nähdä suomalaisen sotilaskunnon ja rohkeuden uljaan
näytteen, sillä eräs jalkaväen mies laskeutui nyt kasapanoksia mukanaan köyttä pitkin kalliolta hirsimajojen katolle, asetti ne siellä paikoilleen ja sytytti,
sekä kiipesi takaisin kalliolle. Seurasi kumea jyrähdys,
kun hirsimökit menivät kasaan. Yhdellä tärskyllä
kaikki hiljeni. Ei tarvinnut tehdä enää mitään, vaikka
majoissa oli ollut toistakymmentä vihollista. Kasapanosmies sai kunnian mennä ensimmäiscnä tuloksia
"taikastamaan". Selvennykseksi mainittakoon, että kasapanoksia ei ol'tu kauempaa tänne ennätett) saada
sekä että miehen laskeutuessa kalliota pitkin alas viholliset eivät voineet häntä ampua, koska eir'ät aavistaneet tulosuuntaa ja ylöspäin olisi ollut melko :nahdotonta mistään reijästä häntä tulittaa.
Tuo metsäkohtaus Suursaarella jäi mieleen erikoises'ti suomalaisen rivimiehen neulokkuuden ja huiman
rohkeuden todisteena sekä mi'ös venäläisten kuolemaahalveksuvan uskollisuuden ja rohkeuden ilmauksena. Kyllä ne vanjapojat pitivät pintansa loppuun

asti, muuta ei voi sanoa I }lutta niinhän Suursaaren
paikallinen komentajakin siellä vihollisen puolella
tietämämme mukaan Äjäytti käsikranaatin liiveissään
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että osastomme päällikön on heti saavuttava hänen
luokseen. Allekirjoittanut määrättiin samalla ottamaan päällikkyys saaren eteläosan vallatulla alueella,
ja varmistamaan se vastahyökkäyksen varalta. Kuulim-

Toivqin hartaasti, että osaston päällikkö pian palaisi
päävoimien luota ja saisin luovuttaa hänelle vastuun,
jota en oikein katsonut kykeneväni kantamaan. Vielä
hartaammin ajaitelin, eltä kunpa nyt ei syntyisi mitään uutta ,tilannelta. Miehet olivat lopen uupuneita,
ja itsekin olin aivan poikki. Kävin tähyilemässä rantakalliolta Kronstadtin, Lavansaaren ja Tytärsaaren
suuntiin, multa mitään ei näkynyt. Yö oli pilvinen ja
harmaanpimeä, kauaksi ei voinut nähdä jäälle. Poistuin miesten telttaan ruokailupuuhiin aikomuksena
sitten levätä hiukan. Lähettini jätin rantakalliolle kaiken varalta, jotta nopeasti saisin tiedon, jos jotakin

me, että Suurkylässä parhaillaan pidetään voitonparaa-

tapahtuisi.

tia, joka radioidaankin. Ihmetielimme tätä, sillä meistä tuntui, että tilanne saaren eteläosassa ei vielä ollut
selvä, koska koko saarta ei oltu vielä vallattu.
Saamani tehtävä oli hyvin epäkiitollinen. En ollut

Ruorkailtuani ryhdyin reppuuni nojaten o'ttamaan
pieniä "nokosia". Ne tulivatkin käskemättä heti pai'
kalla, varmaan kuorsasin raskaasti siinä teltan ovi-

nähdessään tilanteen kääntyvän heidän puoleltaan toi-

vottomaksi.

Ilta kului jo sangen myöhäiseksi, ennenkuin erillisen osastomme tehtävä oli suoritettu. Osaston päällikkö lähetti siitä tiedon kenraalille. Sitten valitsimme
sopivat asemat miehille, kehoitimme varustamaan ne
puolustusia varten, ja ryhdyimme suunnittelemaan
majoittumista, huoltoa ym. Komentajalta tuli viesti,

aikoihin ollut

tekemisissä kivääri jalkaväkiasioiden
kanssa, kun heitin oli tullut yhä tutummaksi. Tunsin
itseni suorastaan avuttomaksi ja epävarmaksi. Mutta
käsky kuin käsky. Siihen oli "suhtaannuttava". Kutsuin alijohtajat luokseni, suunnittelimme alueen varmistamisen ja yhteydenpidon. Kerran vielä tarkastimme koko miehityksen yhdessä ja sitten päätimme, mitkä osat joukostamme aluksi päästetään lepäämään.
80

aukon sivustalla.
Heräsin, kun minua ravisteltiin ankarasti. Lähettini
saada minut tajuamaan, että jotakin on tekeillä.
En suinkaan ollut helposti herätettävissä pitkän val'
vomisen ja ponnistelun jälkeen, mutta kun vihdoin
todella palasin tähän olevaisuuteen, tunkeutui vain
y'ksi ajatus esiin: venäläiset tulevat, vastahyökkäys
alkaa, on tehtävä pikainen hälytys!

koetti
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Suursaaren eteläkärjestä tuodaan haavoittunutta, joka vatsallaan maaten yrittåä polttaa
tupakkaa

tässä hämärässä voinut lainkaan arvioida eikä edes
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raskaiden panssarivaunujen määrää. Yhtäpitävästi totesimme, että meidän on valmistauduttava taisteluun
ja otettava asia täyden toden kannalta.
Niin, miten se oyt olikaan? Kuinka tässä tilanteessa
toimitaan? Ensinnä on lähetettävä 'tieto esikuntaan.
Kaksi miestä sai pikaisesti tehtäväkseen ,tuttua tietä
lähteä taaksepäin ja kiertää sitten tulolatuja saaren
toiseen päähän 'tärkeä viesti mukanaan: "Vihollisen
vastahyökkäys odotettavissa. Tarvitsemme lisää miehiä, aseita ja ammuksia."
Kaiken tämän iärjestin teltalla, ja kun jälleen palasin "linjaan", oli hälytys jo "mennyt läpi". Kaikkialla olivat miehet paikoillaan. Heitinkin oli vedetty
suorasuuntausasemaan erääseen notkelmaan ja muut
aseet olivat'toimintavalmiina.
Loin uudelleen katseeni ulapalle. Tumma parvi oli

tullut jo paljon lähemmäksi, se oli jo melkein ampuJa yhä edelleen havainnot olivat samat kuin aikaisemmin'kin tästä tilanteesta: venäläiset
aikovat ottaa saaren takaisin, ja aloittavat yrityksensä
juuri tältä kohdal'ta, juuri minun lohkoltani. Varjel-

n-raetäisyydelle.

koon

!

oli tullut. Nyt olisi toijota
mittava viisaasti. Merkillinen mielenrauha
olin kokenut usein ennenkin ylivaarallisissa tilanteissa
laskeutui minuun ja lähetin viestin pitkin ketjua:
-Sormi
liipaisimella, multa ei missään 'tapauksessa saa
Elämäni jännittävin hetki

ampua ennenkuin komennan: tulta

!

Nyt alkoivat korvatkin jo erottaa "pulinaa" jäältä.
Etujoukot olivat melkein tuossa allamme, ja eribtäin
hyvin ne olivat "suolattavissa" siihen viimeiseen miehyökkäysvaunut
oliheen. Tummat möhkäleet
ja niiden-ympävat jättäytyneet hieman taemmaksi,
rillä oli paljon väkeä. Korviini erottautui aivan sel-

I

I

västi moottoreiden kumea surina.

Kankein leuoin ja melkern änk1'ttämällä käskin lähettiä suoritt^tnaan yleisen hälrtvksen. tempaisin puoliautomaattikiväärini ja sröksrin ulos relr:sta. Ulkona

Nfitä tehdä? Åvatako hillitön 'tuli etujoukkoja vastaan vaiko odo,ttaa? Miehet "linjassa" alkoivat tehdä
ehdotuksia: "Eikö jo saisi ampua? Mitä oikein varrotaan? Arfiaa soida vaan l" Tätä kuulin joka puolelta.
OIin jo valmis antamaan tulikäskyn, tilannehan oli
selvääkin selvempi, mutta viime hetkessä is[<i mieleeni
ajatus: Ovatkohan ne varmasti vihollisia? Mitähän

Tuleeko vastahyökkäys? Aikovatko ne mereltä päin
vallata Suursaaren takaisin aloittaen täältä sen etelä-

vottelin taas lähimpieni kanssa ja päätimme epäselvässä tilanteessa koettaa huutokonstia. Huusin kalliolta
moneen kertaan sameanpimeälle jäälakeudelle: "Seis,
taikka ammutunnussana, seis tunnussana, seis
liipaisimella.
taan . . ." Ja miehet olivat sormet Jo tuli jäällä vähitellen hiljaisla. Ensin loppui puheen pulina ja sitten sammui myös moot'torien jyrinä

oli yhtä pimeää kuin äskenkin. oli kuin omituisen
tumma sumu olisi peittänyt kaiken. Kiipesio kailiolle
ja ryhdyin tähystämään Lavansaaren suuotaan. Vierelläni oli miehiä asernissa, ja mioä näin. ertä he olivat jännittyneet äärimmilleen. Voiiio se olla tofta?

osasta? Tuijotin jäälakeutta. Näkivätkö silmäni oikein? Jäinen tuuli puhalsi ulapalta. Tuijotio silmät

vettä tihkuen.

Sieltä lähestyi tumma ihmisparvi Suursaarta, hajaantuneena laajalle alueelle, aivan kuin klassillisissa
hyökkäyksissä muinaissotien historiassa. Ja tarkemmin
katsoen oli mustan parven seassa myös joitakin isoja
möhkäleltä, kuin kummiruksia. "Hyökkäysvaunuja",
sanoi tajuntani uhkaavas'ti. Ja nuo kaikki lähestyivät
juuri tätä runtaa ja juuri tätä kallio,ta avoimelta mereltä. Siirryin neuvoUtelemaan tämän tukikohdan erään
aliupseerin luo. Samat havainnot olivat hänellä kuin
minullakin: sieltä on tulossa aivan yllättävä vastahyökkäys. Ja niillä on kuin onkin hyökkäysvaunuja
ja ,ties mitä. Vihollisen vahvuutta ei
mukanaan

-

jos ovat suomalaisia? Se olisi kaamea erehdys. Neu-

taustalla.

Hiljaisuu,tta.

Nyt erkani

alhaalla joukosta pari mies'tä

ja

juoksi

muutaman askeleen eteenpäin.

Joko ammun ? kysyi pk-mies vierelläni - en
voi- enää pirättää
Alhaalta huudettiin huikeasti:
Älkää ampuko, olemme suomalaisia. Olemme

suomalaisia
Valehtelevat, pirut, noin ne aina sanovat, kun
meitä oikein jymäy'ttää. Antakaa vain käsky
haluavat
!

ampua, luutnantti

!
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Mutta minulla oli jo sellainen taju, että nyt ei

saa

missään tapauksessa ampua. Lähetin käskyn, ettei saa
ampua ja neuvoftelin taas jonkun kanssa. Vaikka va-

lehtelisivatkin, niin tilanteesta on nyt saatava lisäselkoa. Ja niin päätin sitten toimia joskus poikavuosina

villin lännen

elokuvissa intiaanisodissa näkemäni me-

netelmän mukaan, vaikka

oltiinkin

nykyaikaisessa

Suomen Jatkosodassa a.d. t942.

Huomio! Neuvottelija saa nousta tänne kal- mutta jos muut liikkuvat, niin täältä ammuliolle,
taan heti

!

Sormi liipaisimella-oloa jatkui edelleen. Ja nyt se
vasta jännittikin. Jaksavatko miehet hillitä itsensä,
kun tuntematon nousee kallion kuvetta ylös ties mikä
helvetinkone selässään ?
Sielta tuli todella mies

upseeri

suomalainen

upseeri
upseeri. Tilanne selvisi hetkessä.
Mainittu
valitti, että he eivät edes tiedä taistelujoukkojen tun-

vain tieniekijöitä. Heille oli annettu
Kotkassa kompassineulaluku ja käsketty aurata kaksi
leveätä huoltotietä Suursaareen, joka on jo kokonaan
vallattu. Neljällä raskaalla aurausautolla he olivat
lähteneet liikkeelle. Vanhemman ikäluokan työpalvelumiehiä oli joukkueen verran mukana lapioineen, ja
nussanaa, ova't

Kenraalimajuri Pajari saa ilmoituksen loukkojen noususta Suur-
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puskivat rantaan täällä etelälohkolla, jonka kohtalo
tosiaan nyt vielä oli sangen epäselvä, kenelle se kuului. Hekin olivat jännittäneet tuloaan ja perille saavuttuaan kyllä tajunneet, että tilanne oli heille hengenvaarallinen. He olivat kuulleet aseiden lukkojeo
kalahtelun kalliolta ja arvanneet, että siellä ollaan
sormi liipaisimella.

Mutta nyt kaikki selvisi. Tietysti me "etulinjan"
miehet sanoimme muutaman kovan sanan siitä, että
noin vain tullaan sotatoimialueelle tunnussanaa tietämättä ja mitä olisitte sanoneet, jos me olisimme suolanneet teidät joka miehen tuohon lahdelle. Mutta
loppu oli kuitenkin varsin herttainen ja aseveljeybtä
uhoava, kun kallion takana olevan teltan hoivissa nautittiin korvikkeet tapaamisen kunniaksi ja kertoiltiin
kuulumisia.
Saarella ei sitten enää mitään kummempaa tapahtunut. Ihailimme Pohjois- ja Lounatkorkian mahtavia
näköaloja sekä Suomen sotalippua Lounatkorkian ylväimmällä huipulla, tu,tustuimme Suurkylään ja Kiiskinkylään ja ihmettelimme kevään pikaista edistymistä
saaristossa. Ennen jäiden lähtöä lähdimme mekin
Suursaaresta Kannakselle,
ren haltuunsa.

saarelle

t

kovaa oli työ ollut. Åina vähäo väliä olivat autot pysähtyneet lumivallin eteen ja miehet tarttuneet lapioihinsa. Vihdoin oli Suursaari sentään ollut edessä, mutta sen verran oli suunnistus mennyt vikaan, että he

ja toiset joukot ottivat
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UUNO MIETTINEN

Tönmöttiin
eyensti Dolinin

hiihtoprikaqtiin

KUN Raatteen mottitie Suomussalmella oli selvitetty,
siirrettiin JR 65 pääosin Kuhmon rintamalle t.rmmikuulla 1940. III/JR 61 mäd,rättiin osiltaan Lammasperän tien suunnalle Kiekinkosken ja Hukkajärven
väliselle alueelle. Siellä oli vastaavana komentajana
rajakomppanian päällikkö, luutnantti Kekkonen. Vihollinen oli ollut tunkeutuneena jo noin 30 km sisämaahan eli noin r0 km päähän Kuhmon kirkolta.
Mutta osasto Kekkonen oli kuitenkin sisukliaalla
hyökkäyksellään heittänyt sen rajan taakse, ja tämä
suunta oli miltei tyystin rauhoittunut. Siksi oli väsyneillä joukoillamme tilaisuus hieman levätä vartioinnin ja partioinnin sekä asemien varustelutöiden
lomassa ja käydä saunomassakin sodan här,itykseltä säästyneessä vanhassa savusaunassa.
8. komppanian komentopaikka, jossa olin taistelu-

,

lähettinä, sijaitsi Mäntyvaarassa, jonka läheisyydessä
oli myös Os.Kekkosen komentopaikka. Koska puhelin
etulinjan tukikohdista oli vain Kekkosen teltalle, iouduin majailemaan siellä välittääkseni käskyt edelleen
oman komppanian päällikölle.
KäSkyn saatuani menin komentopaikalle

ja ilmoit-

tauduin:

Herra luutnantti, jääkäri Miettinen 8. komppa-

- ilmoittautuu käyttöönne.
niasta
Hyvä on, ottakaa paikkanne tuos'ta!

-Noudin reppuni ulkoa ja asctuin taloksi. Siellä
vallitsi hiljaisuus, rauhallisuus. Kenelläkään ei näyttänyt olevan edes toisilleen mitään kerrottavaa. Kaikki
olivat miltei vaiti, mietteissään tai suori'ttivat koneellisesti ja vähin äänin askareitaan. Mitään tarpeetonta ei tehty, ei hosuttu liikoja, kun ei ollut
tarvis.

Ajattelin siinä, että kyselen heiltä kaikkea, noilta
rajakarhuilta. Karhunpäät heillä näyftivät olevan jo
ulkonaisina tunnuksinakin olkaimissaan. Kyselen,

koska heillä varmaan on hyvin paljon mielenkiintoista

kerrottavaa jo rauhan ajoiltakin ja myös enemmän
sotakokemustakin.' Näin mietin, kunnes huomasin,
että sehän olisi ollut miltei pyhän asian loukkaamista.
Eivät hekään kysele, eivätkä lörpöttele turhia...

Mistä tämä kaikki johtui? Meidän omassa maiapaikun kävi aina jatkuva puheen sorina. Poh'

kassamme

dittiin maailman tilannetta, arvailtiin Suomen tulevaa
kohtaloa ja sotaa yleensä jne.
Päivät ja yöt kuluvat. Puhelin soi silloin tällöin.
Päällikkö vastaa ykskantaan, lyhyesti, antaa käskyt
ja ohjeet muutamin sanoin, mutta selvästi ja varmasti, niin eltä tarkoituksesta ei voi erehtyä. Miehiä
niitä rajakarhuja. Ilmestyvät jos'tain
tulee ja menee
kuin aaveet ja -häipyivät jonnekin hiljaa kuin aamukaste. Korvesta, kaukaakin he tulevat ja sinne jälleen
häipyvät. Omituista sotimista, ajattelin. -_Tuolta he
tulävat jostakin suunnasta ia taas toisaalle lähtevät,
2-l miestä kerrallaan, harvoin useampia. Tulevat,
tervehtivät sqtilaallisesti päällikköään. Johtaja menee
sitten päällikkönsä luo, lähelle, kertoo jotain hil-

.laisella-äänellä, miltei kuiskaamalla. Karttakin heillä
on, jota silmätään ja osoitellaan ahkerasti lyhdyn valossa. Päällikkö sanoo aina jotain väliin ja nyökkää...
Iliehet asettuivat paikoilleen teltassa. Keitetään kahvia, syödään, kuivataan varusteita. . '
Väätäinen

!

- Herra luutnanfti.
-\'äätäiseksi kutsuttu siirtyy päällikkönsä viereen.
Ottakaa partiovuorossa olevat kaksi miestä ia
tiedustelua Hukkajärven ia r$an välisessä
suorittakaa
maastossa. Siellä

on havaittu

tänään viholliseo lii-

kehtimistä. Tehtävänä selvittää, miten suuri osasto
oo kyseessä, miten se on aseis-tettu,. onko- Ps.vaunuja,
onko'huoltomuodostelmia mukana

ja mihin

se mah-

dollisesti suuntaa kulkunsa' Partioreitti: Syväloton ja
83
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Hukkajärven erelipuoleinen mtasto. Palatkaa tehtä-

r'än suoritettuanne. Onko
Ei, herra Iuutnantti.

kvsr-rrär'ää

?

- Onnea matkalle
-Tuota
olin uurr-roillutkin. Hc siis suorittivat
I

jatku-

vasti tiedustelua. Koneellisesti, melkeinpä "tehdasmaisesti". Mutta kolme miestä öiseen, pimeään korpeen kymmenien kilometrien päähän r-ihollisen selustaan. Huhl Sinne he painur-at, r'ieläpä halukkaasti.

Eivät he puhu nytkään, eivät kyräile toi'ereihinsa,
että kun minun täytyy mennä ja sinä saat iäädä . .
Reput eväineen selkään, ase rinnalle roikkumaan ja
matkaan lumiseen korpeen, 10-40 asteen pakkaseen.
Näytti, kuin heidän oikea kotinsa ja tun,ansa olisikin siellä. Tavallaan niin olikin. Hehän olivrt vuosikausia jo rauhan aikar.ra tarponeet tai hiihdellcet näitä
slmo ja selkosia ristiin rastiin
olivathan he ra- tienoot kr:in ornrtt
jirr-nn-rc vrrrtijoita. Hc tunsir.at nämii
.

taskunsa.

Kuri ja

järjestys sekä

oike

a

toverihenki valli'tsi

heidän lcirissään. Vallitsi väkevämmin kuin rnuualla.
Pitkäaikainen palvelu ja koulutus oli lyönyt heihin
leimansa.

Soi puhelin.
- Prrrrrrrr.....
Kontio... On... Niinkö...? Miten suuri vihollisporukka
. . . ? Pitäkää ne aloillaan, älkää päästäkö leviämään, lähetän heti apual

84

Miettinen

I

f{6s1a luutnantti.

- Noutakaa heti komppanianpäällikkönne
on- kiire.

tänne,

Kyllä.
-Livahdin
kuin

herra luutnantti.
rasvattu sallma teltta-aukost.r ulo.

ja sen tien suksilla

asialle.

Palasin takaisin huohottacn .j.r työnnr-imme teltt.lan.

Vänrikki, ottakaa kaikki täällä olevit miehenne
avuksi hänen komentopaikkansa luo Hukkejärr-en pohjoispuolelle. tehän tieclätte. Hänen komentopaikkansa selustr.an on purcutnnut vihollisosasto, luultavasti partio.
V.rhvuutr.r ei trrkemmin tiedetä. Se on r'älitiömästi
majoitusprikxn tällä puolella maantien kahden puolen. Os.rs:o Vallcn rniehet pitär-ät vihollisen mata.lana tulell,rrn siihen saakka.

ja- rientäkää nopeasti luutnantti \Tallen

Selr'I.

Kompp.rni.rlla
ei ollut muitl reserrejä kuin välttämätön huoltohcnkilökunt.r. Kun nlmt krikki oli nolreasti koottu. s.rrlrin os.tston vrhvuudeksi vain 18
miestä. Siinä olrlrt llhetir. i.r muu töpinä.
liikkeellel
mentiin
pimeässä 1'össä r'aaraa ylös,
toista alas. Olin aikaisemmin käynyt nykyisessä tavoitteessamme, joten tie oli jo tuttu. Sitä oli hevosilla ajettu ja viholliset ja omat joukot olivat sitä
polkeneet viime viikkoina. Kaikkialla tien varsilla
niikyi yhä niidcn käyntikortteia: kaatuneita vihollisia,
funnLr5islij.r

-Ja niin siti

silta

Vihollisia

raviojissa

metsässä.

!

-

Pian

oli osasto suk-

Älkää tulko ne ovat siinä! huusi joku Vallen

miehistä
vihollisosaston takaa. He olivat kuulleet tulomme.

Multa miksi vihollinen ei ampunut? Ei sittenkään,
valkka osas'to järjestäytyi noin 20 metrin päässä hyökkäykseen, ja me emme suinkaan yriltäneetkään salata
yritystämme? Siinä ne olivat raviojissa polvillaan
noin 3 metrin etäisyyksin toisistaan ketjussa. Eräs
joukostamme huusi useita kertoja heille heidän omall4
kielellään kehoittaen heitä an'tautumaan. Ei ääntä, ei
liikettä. Sensijaan sieltä lopulta avattiin tuli naganilla. Vastasimme tuleen tulella ja sama,lla hyökkä-

Suomalaisten taistelupartio retkellä vihollisen selustaan Kuhmon rintamalla

oli piantehty.
Toktor, toktor, huusi eräs haavoittunut. Hänet
- mukaan ja sen lisäksi saatiin kaksi muuta vanotettiin
kia. I(olmatta'kymmentä jäi siihen. Omat tappiot: yksi
haavoittunut lievästi jalkaan.
I(okosimme aseet ja talkastelimme niitä sekä kaatuneita. Hämmästyimme. Kaikki poikkesi aikaisemmasta. Kai'killa uudet, täysin val,koiset turkit, uudet
puvut, puhtaat lumipuvut, aseet, sukset, ahkiot, kypäsimme. Työ

Dolinin hiihtoprikaati hyökkää
rajan yli Kuhmon kirkolle johta-

ville teille vaparttaakseen

mon

Kuh-

Repolan tien varrelle

useihin motteihin saarretun venäläisen kenraalimajuri Gusevskin komentaman 54. divisioonan.
Hiihtoprikaati lyötiin eri taisteluissa kokonaan halalleen

let^.

«it?

hevosia, suksia, kypäriä, aseita, kaasunaamareita. Mutta

matka jatkui, tuo kymmenkilometrinen matka. Joku

vihollisen lentomuodostelma ylittää meidät, mutta
eipä ole nyt tarvis suojautua, onhan pimeys suojanamme. Takaamme, kaukaa Löytövaarasta kuuluu taistelun jyminä. Vihollisen tykistö siellä jauhaa. . .

Vilkaisen taakseni. Siellä noin 30 metrin

päässä

rät, kaikki oli joko verhottu tai maalattu

valkoisiksi. Kai'kki aseet uusia. Pikakiväärejä runsaasti, ioita
he vetivät perässään pienissä, vanerisissa puoliahkioissa. Puoli- ja täysautomaattikivääreitä, vain joku
rengastähtäimin varustetiu kivääri jou'kossa. Meille
nämä automaattikiväärit olivat uutta. Tarkastelimme
niitä ja siinä selvisi syy, mlksi he kaikki eivät avannect tulta. Aseet eir,ät yksinkertaisesti toimineet al-

tulee jokin osasto. Sauvojen piikit kirskuvat jiisessä
tiessä. Taivas on pilvetön, tähdessä.
Äkkiä havahdan: Mitä nuo valkoiset ny/tit ovat

kuunkaan kovassa pakkasessa. Ne

ravioj issa 7
Taivas I
Takanani
ne- myös samanaikaisesti.

lau'kausta

hiihtänyt lähetti huomasi

Olimme hiihtäneet vanjojen keskelle.
Hyppäsimme qalamana suksilta ja juoksimme osastoamme
1'astaan.

kun olivat

vah-

vassa rasvaesa, aivan kuin olisivat juuri varastosta
neljä
otetut. Naganimies havaittiin Politrukiksi

oli hän ehtinyt

amPua.

-

Menimme luutnantti Vallen komentopaikalle erääseen tyhjään telttaan lepäämään. Hefken kuluttua

kertoi eräs vartiomies kuulleensa, kun jokin "kaatunut" oli ottanut jalat alleen ja lähtenyt pinkomaan
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taisteruun

oli saatu kiinni samrna r'önä.
Pittkäksi ei kuitenkaan lepomme muodostunut, sillä
saimme pian uuden tehtävän partioida tien suunn.rssa
Hukkajärven rantaa pitkin sen itäpäähän ja edelleen
Rokonvesistön suunnassa valtakunnan rrialle. Uumoiltiin yleensä siellä jossain iähistöllä olelrn suuremman
osaston, joka lähetti partioita sivusroillemme.
sisämaahan päin. Mies

M ju K

tunnustelijoiksi
- liikkeelle
- Meistähän taisi tulla vakituiset
"tär,yt"
osastolle,
kuulin kaverin roteavrn.

Niin

I

tälle

taisi, murahdin.

-Hiihdettiin

äänetönnä ja talpraana, entistäkin valppaampana, hermot kireälll. sillä olihan äskeinen ylläkkö vielä hyvin tuoreessa muistissa ja sitäpaitsi oltiinhan nyt ei-kenenkään-maalla. Kulkutiemme oli kokonaan vihollisen tossujen tekemää jotosta, noin 2-3

m

leveätä, kovaksi taliattua. Edelleenkin sen sotakalustoa virui molemmin puolin jotosta.
Taivas oli yhä tähdessä ja pakkanen kiris'tyi. Oikealta, jostain kaukaa kuului laukauksia sekä lyhyitä
kp:n sarjoja. Muuten oli hiljaista. Vain laahaava ääni
ja sauvojen kirskunta rikkoivat hiljaisuutta. Mitähän
tuolla oi'kealla ammuttiin, kaukana kon'essa?
Niin, nyt muistin luutnantti Kekkosen partiolleen
antaman käskyn: " . . . Hukkajärven itäpuolitse. . .
siellä on havaittu tänään vihollisen liikehtimistä . . . "

Ilmeisesti se partioi siellä tai mikäpä sen tietää . .
Multa mehän olemme matkalla juuri samaan tiedustelukohteeseen.. ." . . . siellä on havaittu. .. Rokon
vesistö. . . " Hiihdämme Hukkajärven kylän ohi
tai vain talojen savupiiput kertoivat siinä kylän olleen.
järven
Tulemme
itäpäähän. Mustunut palomuuri ja
.

savupiippu siinäkin. Kuului olleen rajavattioston vartio. Jotos kääntyy i,tään järvenpään suunnassa. Tuossa
jälleen pieni taloaukio ja savupiippu. Jälleen tulemme
palomuurin kohdalle.
Pam

!

Ruska, ruska,
ruska. . . kuului edes- huuto. Noin 20paruska,
täpäin
m:n päässä loivan mäen päällä
oli sakea metsän reuna. Siellä pamahti kivääri ja siellä
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joku huusi yllärnainitulla tavalla. Sellaisina nuo

sanat

erotimme.

Jäimme palomuurin suojaan ja avasi,mme 'tulen.
Takana tuleva osasto järjestäytyi myös nopeasti ja
avasi kiivaan tulen. Mutta eipä vihollinenkaan tällä
kertaa kuhnaillut. Metsänreunaan ilmestyi yhä uusia
pikakiväärejä ja muita aseila.
Eteenpäin, käydään päälle vain. Ajetaan nuo
muutamat
vanjat tiehensä! osastomme joukkueenjohtajana oleva vänrikki kuului kehittelevän hyökkäystä
tunnetun rohkeas'ti.
Ketjumme etenikin muutaman kymmenen metriä
paksussa lumessa kahlaten. Yhä uusia aseita ilmestyi
eteemme, ja vihollisen tuli kiihtyi. Suuliekkejä näkyi
vieri vieressä. Ankara polotus täydensi pauketta.
ja vaMitä? Ne ampuvat nyt myös oikealta
semmallekin
ne leviär,ät nopeasti. Vasemmalle- ! Mutt,r
mehän olemme pian pussissa jd'rved' \'asten, jos tätä
jatkuu.

Patruunat loppuvat, sanoi joku miehistämme.

- Niin minultakin, r'astasin.
Rappausta karisi palomuurista niskaamme. Vihollisen tuli kiihri'i kiihty'mistään. ja se levittäytyi yha

enemmän r':semmalle. Pääosastomme oli meistä noin
viisikymmenrä metriä takavasemmalla ketjussa.

Ntitä teemme?
- Yriterään
osrsiomme luokse. Eihän tässäkään
maata. Tähystimme vasemmalle, missä osashyödytä
tomme

piti olla. Mutta mitä ihmettä? Sieltä ei enää

ammuttu?

-Pirkka...7
-Lahtinen...?
Oletteko siellä . . .? Ei. Hyvä Luoja. Ovatko
he-kaikki kaatuneet . . .
N)'t ei ole enää aikaa. Patruunat ovat lopussa
ja -osastomme on häipynyt. Yritetään!
?

Poonahdimme nopeasti ylös

ja

lähdimme kyy-

- painelemaan loittonevaa mäkeä alas tulosuuntaan
ryssä
senkun käpälistä pääsi luotisateen saat'telemana. Omat
eivät olleet enää iiellä. Jatkoimme juo'ksua taloaukean

e

ve!äjästä metsän suojaan. Silloin vihollisen
äkkiä.
Huh, olipa täpärällä taas, totesin.

tuli

lal<kasi

varmasti oman ennätykseni, sanoi ka-.Juoksin
verlnl.
Multa minne se osasto hävisi?

- Kuule, sieltä he tulevat.
Veräjälle ilmestyi- kaksi, kolme hahmoa.
Onko siellä Lahtisen komppania? Onko siellä
omia?
Ei 'r'astausta.

Ukkoja lappoi lisää veräjälle ja taloaukealle. He tupakoivat aivan reilusti salaamatta hehkuvia sätkiään. Epäilimme jo, mutta yritimme vielä:
On'ko siellä omia?
Ei ääntä. Ei, omia he eivät voi olla. Ei suomalainen
polta tupakkaa noin avoimesti tässä tilanteessa.
Lähdimme kävelemään poispäin ja koetimme arvailla, minne osastomme olisi voinut hiihtää. Oli
käveltävä, sillä suksemme olivat jääneet ,taistelupai'kalle. Ei tullut mieleenkään niiden pelastaminen siinä

--

tilanteessa.

Onhan meillä suksiakin, hiihdetään noilla "mo-

loilla",
ehdotti kaveri.
resta vihollisen

Valitsimme jotoksen var-

sinne jättämät
kulkuvälinee,t,

jotka

kyllä erehdyttävästi muistuttivat suksiamme, sovitimme ne jalkoihimme, sauvat vielä, ja kaksi sissiä liikkui
taas liukkaammin, lainavehkeillä tosin, mutta parempi

näinkin. Eivät ne kulkuvälineet yrittäneet aluksi totella uutta omistajaansa, niiden siteerkin kun olivat
teknillisesti niin monimutkaiset, ettemme ymmärtäneet niitä oikein käyttäa ja alkaa kun ei ollut opetteluun. Ja sauvat olivat totisesti sitä tekoa, että r-armasti kestivät nojata
aisan vahvuista rottinkia.
Hyvä, että sormet saivat- niistä otteen . . .
Tunnussana!

- Omia ollaan, vastasimme.
tunnussanankin
muun lisäksi.
---

Olimme kadottanee:

Suomalaisten partio, joka oli väljytyksin

häirinnyt Suomen puolelle Kuhmoon
hyökkäävän vihollis.loukon huoltoa

turkin hihasta. "Mennään tappamaan nuo muutamat,
ei niiltä saa kuitenkaan rauhaa."

Lähdimme. Kiersimme vasemmalle siivelle ja totesimme tilanteen. Vihollinen oli tien pohjoispuolella
ja omat eteläpuolella lumipoteroissa. Siinä tien yli

"nokiteltiin" puolin ja toisin.
Hyökkäsi,mme tien yli vasemmalta vihollisen sivustaan. Se oli heille liikaa. Ottivat hafkat ja jättivät
joitakin kaatuneita paikalle. Vallen miehet vielä ystävällisesti saattoivat heitä omiensa luo, äänestä Päätellen pitkälle itäänpäin. Nousimme jälleen suksille

Onko se K ja M?

ja palasimme

On.

m1.1stoon.

Perhana,

luultiin fo. että sinne i:i;:e i: s::i'

muitte.

Tapasimme osastomme tit'siluiuisena,.l.r.en eteläpäästä. Sen jälkeen oli ;rm::r'ö ro :r:x.:.1i.:. k":n pale'
simme Vallen teltoiile. HeittlrClilnme illieen teltan

takaisin tukikohtaamme Kiekinkosken

Ilutta nyt alkoi tilanne kehittyä r'arsin nopeasti.

Viholline n teki pian hyökkäyksen koko voimillaan
Vallen komppanian asemia vastaan. Hänen oli pakko
suunnattoman ylivoiman edessä siirtyä viivyttäen edul-

lisempiin asemiin Kiekinkosken maastoon.

Siihen

havuille. Tuntui taas suoras:.1an n.:.u:inloli: ier-ätä pit-

asemat kiteytyivät'kin useista vihollisen hyökkäyksistä

källään. Ja

huolimaita.

osaakaan

niin tun'allisel:r. Kuinka r'ähistä sotilas
olla iloinen ja jopa tr'1-ivr'äinenkin elä-

määnsä

Mutta taaskin vihollinen keskeytti lepomme. Paikkaan, jossa olimme illalla vihollisen partion rökittäneet,

oli jälleen ilmestynyt uusi

osasto, n1't huomatta-

vasti vahvempi. Oliko se lähetetty ottam.rrn selvää
aikaisemmin lähetetyn partion kohtalosta, siitä kun ei
jäänyt heille sananviejää? Siellä se kuitenkin oli "neuvottelussa" Vallen miesten kanssa aamun saras'taessa.
Luodit rapisivat ja läjähtelivät puissa. Joku sujahti
tellan hupusta läpi, maas,to oli jokseenkin t4sais'ta.
apuun. Niitä on paljon. Joku huohottava,
- Tulkaa
hätäinen
ääni huudahti teltao aukosta.
Kuka kuorsasi, kuka valvoi, mutta siinä me vain
teltan havuilla loioimme. Rähinä noin sadanviidenkymmenen metrin päässä meistä ei näyttänyt sen
enempää liikuttavan ketään. Sensijaan se liikutti jälleen erästä hikistä, hätääntynyttä lähettiä:
Tulkaa, 'tulkaa apuun I Valle käskee niin. Siellä
on- kuumat paikat. Niitä on paljon ja uusia tulee kuin

Mutta mikä porukka tuo mahtoi olla? Ei sillä
ollut raskaita aseita, ei panssareita, mutta jalkaväen
aseet sitäkin paremmat. N{ihin se pyrki

?

Vastaus saatiin hyvin pian. Se jakoi voimansa Hamaran maastossa kahteen osastoon, jotka sitten suuntasivat kulkunsa etelää kohti tien itä- ja länsipuo-

litse. Omat partiomme häiritsivät ja kuluttivat jatku-

vasti liikkuvaa vihollista. Raja-alikersantti Timonen
tuhosi mm. erärin 50-miehisen osaston crääseen tukkikämppään. Taistelussa kerrottiin heidän komentaiansakin kaatuneen.
Olimme törmänneet eversti Dolinin komentamaan
hiihtoprikaatiin Hukkajärven Päässä. Prikaatiin, jo'ka
niinä päivinä löysi lopullisen kohtalonsa KälkäsenLutjarmaasrosta ja jota selvittämässä olivat menestyksellisesti mm. luutnantit Valle ja Kuronen komppanioineen. Prikaatin tarkoi'tus oli selvä: Kiertää
maastoitse suomalaisen rintaman selusiaan Saunajärven tielle ja täten vapau'ttaa siellä motissa oleva divisioona.
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Vihollisen liikehtimistä tähystetään järven selän yli

Rukajärven
huhtikuulla

rintamalla

1943
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tavallisena kuulaan aurinkoisena, kevään en-

simmäisiä ennusmerkkejä osoittavaoa aamuna L2.4.
t943 käskettiin Rj.P 5:n jääkärijoukkueen johtaja,
luutnantti R. Salmi Rj.P ):n komentajan, majuri Kivikon komentopaikalle Paateneeseen. Pitkäaikainen

kertoi jo tällöin meille jääkärijoukkueen miehille, että liihtö on edessä, mutta mihin, se
jäi vielä arvoitukseksi. Aavistuksemme osoittauruikin
oikeaksi, sillä joukkueemme pääosa, 20 miestä, sai
käskyn valmistautua viikon kestävää partiomatkaa
kokemuksemme

varten.

Mikä oli lopullinen tehtävämme, oliko se vangin
sieppaus, vihollistukikohdan tuhoaminen vai jokin

muu taisteluteh'tävä, oli ainoastaan osastomme iohtajan tiedossa. Emme udelleet sitä, sillä tiesimme saavamme nämä tiedot aikanaan, viimeistään oman varmistuslinjamme ylitettyämme. Jotain erikoista kuitenkin aavistelimme, sillä meille matkaan valmistuville
järjestettiin jokaiselle aseeksi konepistooli ja kaksinkertainen a-tarvi'keannos sekä viikon sissimuona.
Vaikka me jokainen tiesimmekin taas kerran joutuvamme ehkä vaikeankin tehtävän suorittamaan, se
ei näyttänyt ketään huolestuttavan
tai jos kenellä
olikin huolia, hän ei sitä ainakaan ulospäin
näyttänft.
Tähän mielialaan keskuudessamme oli nähdäkseni
ainoastaan yksi selitys: olimme sodan ankarissa
88

oloissa oppineet tuntemaan toinen
omine vikoinemme

ja

toisemme,

huolinemme. Lukemattomat
erämaissa kaukana vihollisen selustassa suoritetut partiomatkat, yhdessä käydyt taistelut ja niissä yhdessä
koetut vaarat sekä pienet lepoaikojen iloiset yhdessäolohetket olivat luoneet keskuuteemme lujat siteet.
Tiesimme jokainen, että vaaran hetkellä viimeistään
astuu aseveli aseveljen viereen, tehden parhaansa toisen puolesta.

Meidät siirrettiin Paateneesta Salkovaaraan autokuljetuksella, josta lähdimme iltapäivällä hiihtämään, tavoitteena eräs harvapuolustuksinen tukikohta Pokonvaari§sa.

Illan jo hämär§essä saavuirnme korpitukikohtaan,
jossa varmistustehtävistä huolehtivan komppanian
päällikkö, kapteeni Y. Kärkkäinen otti meidät vastaan ja antoi mcille ohjcet majoittumisesta paikalla
olleisiin puoleksi maahan kaivettuihin korsuihin. Hajaannuimme ryhmittäin eri korsuihin ja aloitimme
majoitusvalmistelut.
Samanaikaisesti kun aloitimme majoitusjärjestelyt,
taivas meni pilveen ja alkoi sataa lumiräntää. Tuuli
voimistui myrskyksi. Tukikohdan korsuissa virisi pian
keskustelu, kyseltiin kuulumisia, arvailtiin tulevia ta-

pahtumia ja tehtiin suunnitelmia seuraavaa vuorolomaa silmälläpitäen. Puoliyöhön mennessä keskustelu

*§,.
k;
?
Taistelupartio ryhmittynyt etenemään järven yli
Rukajärvellä huhtikuulla 1943

TOIVO LALLUKKA

Sissien
kaksintaistelu
öisellö

,arven
aaa

a aa aa--
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kuitenkin hiljalleen raimeni. Åinoastaan'r'anromlehen vaihdosta johtuvat hiljaiser äner ja ulkooa ulvova ker'äinen lumimyrskl rikkoitar röo hiljaisuuden.
Sanotaan, että m1'rsky. sade jr pimep or-at sissin
parhaita liittolaisia. Ne ovatkin sitä. mutta sen tiesi
myös vihollisemme ja käytti tärä hn-äkseeo. On todennäköistä, että samanaikaisesti kuin mekin olimme
siirtymässä eteen, myös vihollispuolella meneteltiin
samalla tavoin. Vihollisosasto, joka oli saapunut nähtäväs'ti Sorokasta ja oli vahvuudeltaan 150 miestä,
hiihti pimeyitä ja myrskyä hyväksi käptäen Jolmajärven yli Pokonvaaran luoteenpuoleiseen nierneen,
jätti sukset jäälle ja hiipi jalan lännestä komentopaikalle, paikkaan, johon olimme juuri illalla tulleet.
Myrskyn kohinasta johtuen emme nukkuessamme
kuulleet korsujen ulkopuolella ammuttuja laukauksia,
josta johtui myös se, että yllätyimme täysin, kun hieman puoliyön jälkeen suurimman korsun ovi tempaistiin auki ja avoimesta ovesta syöksyi korsuun joukkueestamme kierroksella ollut vartiomies, kaatuen
samalla verissään lattialle.
Vihollisia korsuilla ! olivat vartiorniehen viimei-

set- sanat.
Vartiomiehenä toimineen sissin nuori
elämä oli -katkennut. Viimeisillä voimillaan jä2ikäri
Karjunen oli kulkenut oman maratonmatkansa, ei
suinkaan ilmoittaakseen voitosta, vaan uhkaavasta

raarasta, niin että meillä toisilla olisi tilaisuus pelastua varmasta tuhosta ja tyhtyä ajoissa vastarintaan

ja lumimyrskyn suojassa hiipinyftä vihollista vastaan.
Vartiomiehen suorittama epätavallinen hälytys ja
nyt ulkoa kuuluva kiivas konetuliaseitten ääni saivat
meidät kaikki aluksi hyvin sekavaan tilanteeseen. Korsut tuntuivat muodostuneen sekaviksi muurahaiskeoiksi, joissa jokainen törmäili edestakaisin, kuka
etsien asetta, kuka ialkineita tai joitain muita varustei'ta. Ilmaovaihtotorvet tukiftiin päällystdkeilla tai
turkeilla, akkuna-aukot saivat saman käsiltelyn. Osa
korsujen miehistä ampui jatkuvasti konepistooleilla
korsualueelle pimeän

korsujen ovista ulos.

Hetkessä kuitenkin tuo alkuhämmästys meni ohi ja

aloimme tunkeutua järjestelmällisesti'kotsuistamme
ulos. Nopeilla syöksyillä pääsimmekin asemiin korsujen ulkopuolelle. Järjestäytynyt vastarinta -ja ennen
kalkkea peattara., noPea toiminta sai vihollisen luopumaao jo haltuunsi saamastaan tärkeimmästä valiistaan, ylläkön avaamista rnahdollisuuksista. Hajalleen lyöiynä lähti vihollinen pakosalle tukikohtaamme ympäröivään pimeään erämaahan.
Vähitellen vaimenivat korsualueellamme tai§teluien

äänet. Ainoastaan sill'oin tällöin kajahti vaimea laukaus pimeässä myrsky-yössä, kuin merkiksi, että tais89

hollisen jälki löytyisi nopeasti eikä menisi aikat jälkien hakemiseen tukikohdan ympäriltä. Oli nimittäin
varmaa, että vihollinen oli tullut ja sen olisi myös
poistuttava juuri kyseisen järven kautta, sillä järven
vastakkaisilla rannoilla olevat omat tukikohdat olisivat havainneet vihollisen tulon ennen sen pääsyä
komentopaikan tukikohtaan. lohtajan suorittama tilanteen arviointi osoittautuikin oikeaksi. Saapuessamme jäälle oli vielä pimeä ja pyry jatkui voimakkaana.
Kirkkaana olleella kevätjäällä oli np ainakin pari
senttimetriä uutta lunta.
Järven keskiko,hdalta löysimme selvästi havaittavia

Pokonvaaran sissitaistelu Jolmajärven
iäällä 13.4.1943,

hiihtofälkiä, pääasiassa tulojälkii mikäli tämän voi
pimeässä ja pyryssä oikein määritellä. Järveä hiihtä-
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neen vihollisosaston vahvuutta oli vaikea pyryssä varmuudella päätellä. Ladut eivät lumen vähyydestä johtuen sanoneet paljoakaan ja somman jäljet oli myrsky
juoksuttanut umpeen.
Saimme käskyn pysähtyä. Osa joukkueestamme iäi

^

^

paikalleen, osalle joukkuetta antoi luutnantti Salmi
käskyn tutkia lähellä oleva pieni saari ja eräs sissi
ryhmä sai tehtäväkseen edetä vesistön vastakkaiselle
rannalle saakka selvinämään löytyisikö jäältä rnahdollisesti muitakin iälkiä. Hajaannuimme suoritta-

maan saamiamme tehäviä.
Sissiryhmä, ionka tehtävänä oli tutkia jääalue vastarannalle saakka oli saavutettuaan käsketyn tavoitteensa kääntynyt paluumatkalle. Tällöin sissiryhmän
ja iäälle olevan pääosaston väliin oli muodostunut
arviolta 300-400 metrin levyinen aukko.

'il
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Samanaikaisesti

telu ei ole vielä päärtynyt. Kokoonnuimme johtajiemme luo. Uudet tehtävät olivat nyt edessä.
Kokoontumisen aikana kuulimme yhtakkia hauskan
keskustelunpätkän, joka vähän lievensi vakaviksi pai-

nuneita mieliämme. Kuulimme joukkueenjohtajan,
luutnantti Pekurin ja hänen varajohtajansa rajakersantti Kaukasen keskustelevan asekysymyksistä. Kaukanen lausui:

likko

Oletko sinä perhana lähtenyt tappeluun
aseenasi?

hau-

Hetken hiljaisuutta. Sitten Pekuri:

- yhtaän patruunaa.
Eikä perkules

-Tässä hilpeässä äänilajissa käyty

keskustelu sai
lähellä olijat hetkessä unohtamaan todellisuuden, ja
vapautunutta naurua kuului sieltä täältä. Oli nimittäin

käynyt niin, että Pekuri, joka asui kapteeni Kärkkäisen kanssa samassa korsussa, ei korsusta ulostulovaiheessa ollut löytänyt omaa aseftaan, eikä hänellä
ollut aikaa hakemiseen, vaan ensimmäisen aseen,
joka telineestä sattui käteen, oli kelvattava ja tämä
sattui olemaan kapteeni Kärkkäisen yksityinen haulikko.

Tukikohdan miehet saivat kap'teeni Kärkkäiseltä
tehtäväkseen aloittaa viipymättä korsujen l?ihiympäristön haravoinnin ja meille sissijoukkueen miehille
tuli tehtäväksi vihollisosaston takaa-ajo
lähteä

sutena perään, kuten senaikainen sanonta kuului.

Hiihtokeli oli yön aikana muuttunut hyvin vailumi tarttui suksiin tehden ne painaviksi ja luistamattomiksi. Suksien kunnolliseen voitelemiseen ei ollut liioin aikaa ja tokkopa senaikaiset
keaksi, tuore uusi

voiteet olisivat paljoakaan auttaneet. Vaikeasta hiihtokelistä huolimatta kiiruhdimme nopeinta mahdollista

vauhtia tukikohdan lähellä olevan J,olmajärven rantaar ja edelleen järven jäälle toivoen, että jäällä vi90
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kun

sissiryhmä

aloitti

vastaran-

nalta paluumatkansa, havaittiin sissien pääosastosta,
että jäällä oli liikkeellä muitakin kuin omaan sissiosastoon kuuluvia miehiä. Lännestä, komppanian komentopaikasta päin eteni lumipukuinen 20-30 mie-

hen vahvuinen hiihto-osasto vastarannalta palaavaa
sissiryhmää kohden. Välimatka sissiryhmän ja tätä
kohti hiihtävän tuntemattoman osas'ton välillä oli
enää vajaa 100 m ja supistui nopeasti. Sissiryhmä
oli myös havainnut hiihtäiät jäalle ja sen johtajana

'toiminut kersantti huusi Iähestyvälle osastolle: "Tunnussana!" Lähestyvästä osastosta ei kuulunut kuiten-

kaan vastausta. Välimarka sissiryhmän ja lähestyvän
tuntemattoman ryhmän välillä supistui jatkuvasti.
Sissiryhmän johtaja epäröi, olisiko tukikohdasta lähetetty muitakin takaa-ajajia kuin sissijoukkue? Ratkaisu oli tehtävä nopeasti. Saadakseen tiedon, keitä
tulijat olivat, kohotti sissiryhmän johtaja rinnalla
roikkuvaa konepistooliaan hieman ylös ja ampui nopeasti pari laukausta ilmaan. Nuo kaksi laukausta
selittivät heti, mistä oli kysl'mvs. Lähestyvän hiihtoosaston aseitten tulenlieskat osoittivat, että kysymyksessä on vihollisosasto, joka oli paluumatkalla omalle
puolelleen. Sissien ominaista röyhkeyttä osoinaen oli
vihollisen pyrkimp päästä läpi hintaan mihin hyvänsä. Vihollinen, havaitessaan jäällä olevan osastomme, oli päättänyt murtautua läpi solasta, joka
muodostui erillään olevan sissiryhmämme ja pääosastomme r'äliin. Tässä se olikin aivan oikein valinnut

heikoimman kohdan, erillään olevan pienen sissiryhmän suunoan murtokohdakseen, sillä olihan siinä

vain kolmannes joukkueen pääosasta, joka oli 300400 m:n päässä.
Sissiryhmä ei myöskään enää, saatuaan varmuuden
tulijoista, ollut toimettomana. Avoriviin levittäpyneenä se avasi tulen kaikilla aseillaan kohti päälle

tunkevaa vihollista. Pari vihollissotilasta jäi jäälle
liikkumattomina tummina myttyinä. Etenevän vihol-

Vihollisen asetuttua asemiin jatkui koko sissi;'oukkueemme yhteinen, vaikkakin eri suunnista tapahtuva hyökkäys vihollista vastaan. Vihollisella oli käytössään pari pikakiväaria ja runsaasti muita automaattiaseita. Jäällä risteilevät valojuovasuihkut saivat meikäläiset
ei menemddn maahan
vaan hyppimään
ja väistelemään
suihkuja. Hcidän käytössään
oli m1'ös
tulivoimaa, jokaisella konepistooli. Taisielun ajoittain
riehuessa kiivaana muuttuivat laukausten äänet yhtämittaisesti voimistuvaksi ja laskevaksi myrskyn huminaa muistuftavaksi ääneksi. Lähinnä vihollista olleena erillinen sissiryhmä saavutti ensinnä vihollisen
ketl'un, jossa alkoi kiir.as lähitaistelrr. Samalla hetkellä
kun sissiryhmän johtaja ja hänen ryhmäänsä kuuluva
korpraali Vasko (Salmin poika) pääsivät Iähimpien
vihollisten luo, nousi vihollisketjusta lähinnä korpraali Vasrkoa oleva r.ihollissotilas ylös konepistooli
kainalossaan ja ojensi aseensa Vaskon rintaan kiinni.

lisosaston oli nyt pakko kääntää suuntaa pääosaston
ja sissiryhmän väliseen aukkoon.
Tuulesta, tuiskusta ja konetuliaseiden rätinästä huolimatta kuului joukkueen johtajan, luutnantti Salmen
ääni selvästi hänen antaessaan pääosastolle käskyä:
"Ketjuun ja päällel" Jo alkavassa aamun hämärässä
näkyi selvästi, kuinka pääosasto aloitti nopeasti hurjan hyökkäyksensä. Åseet kainalossa tulta sylkien kävivät aavemaiset suomalaiset hiihtäiät vihollisen kimppuun. Vihollisosasto yritti tulta ja liikertä hyväksi
käyttäen puristautua sissiryhmän ja pääosaston r'älisestä neulansilmästä läpi. Se onnistuikin osittain pyrkim/ksissään. Vihollisen päästyä noin 100 metriä moIempien sissiosastojen ohi, hetkellä, jolloin sille avautui vapaa jääalue omaan suuntaansa, se jostain käsittämäitömästä syystä heittäytyi pitkin jäätä ketjuun asemiin. Taistelu oli tähän mennessä iättanyt jäälle jo
useita vihollisen sotilaita hiljaisina seuraamaan kamppail,aa jäällä. Mutta suomalaisille oli tullut myöskin

Vasko havaitsi vihollisen tarkoituksen,

ja

salaman-

nopeasti kääntyi myös Vaskon konepistooli vihollista
kohti. Samanaikaisesti räsähtir,ät molempien vastaikkain seisovien aseet, Sarjatulella olevat aseet sylkir-ät vielä silloinkin, kun molemmat kaksintaistelijat

tappioita.
Jääkäri Mäki, jääkäri Karjusen kanssa samanaikaisesti joukkueeseen tullut nuori, hiljainen sotilas oli
saanut sankarikuoleman. Lisäksi oli yksi jääkäreistii
haavoittunut käteen ja oli nyt poissa pelistä.

kaatuivat kuolleina jäälle. Kaksintaistelu

oli

näiden

miesten kohdalta ratkennut
tasapeliin. Korpraali
Vaskon ja vihollissotilaan suorittaessa
kaksintaistelua,
tulitti sissiryhmän johtajana toimiva kersantti konepistoolillaan vihollisketjua lähietäisyydeltä siksi, kunnes aseen lukko jäi etuasentoonsa. Hänen viimeinen
lippaansa oli kulunut loppuun. Sissiryhmän johtaja
heittäytyi jäälle, jossa yritti rapisevin sormin ladata

Taistelupartio lähdössä vastaiskuun Bukajärven rintamalla huhtikuulla 1943
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lipasta -_ siinä kuitenkaan onnistumafta. Hänen Iähelleen syöksyi nyt pari sissiä, toinen joukkueen varalohtajana toimiva ylikersantti Tiitus Man,tela. Viimeksimainitun päästyä vihollisketjun tuntumaan, hän
alkoi nopeasti tuhota elossa olevia vihollisia. Vi-

hollinen oli kuitenk:n vielä toimintakykyinen.

Sen

ketjusta nousi jälleen ylös konepistoolimies. Mantela
ei ehtinyt tai ei huomannut ajoissa puolustautua, ja
räsähtävä sarja surmasi hänet jäälle.

Toinen paikalle syöksyneistä sisseistä, Iuullen kaik(Mantelaa, Vaskoa ja paikalla ollutta
sissiryhmän johtajaa) kaatuneiksi, kääntyi ympd.ri ja

kia kolmea

syöksyi iaakse huutaen, että nämä kolme olivai kaatutuneet. Voimakkaampana kuin mikään taistelun melu

kuului nyt pääosaston johtajan, Iuutnantti Salmen
ääni: "Päälle ja nopeasti tai kaadumrne tähän kaikki !"
Kosteudesta tummissa lumipuvuissa kiiruhti pääosasto
taas hyökkäämaån ja lähestyi järkähtämättömästi vi-

hollisen ketjua. Vihollisella oli kuitenkin vielä ylivotma.

Hyökkäyksen aikana pääsi eräs sisseistä vihollisket-

jun vieressä makaavan, elossa olevan sissiryhmän johtajan läheisyyteen, joka tämän huomattuaan pyysi
92

tältä täyrtä lipasta. Pitkin jäätä heiretty lipas tavoittikin vastaanottajan. Saatuaan lippaan kiinni konepistooliinsa hän nousi nopeasti ylös .ja lyhyitä sarjoj.a

empuen siirtyi pääosastoon. Samanaikaisesti osaston
johtaja antoi käskyn vetäytyä läheilä oler-aan niemeen,
jossa osan joukkueesta täyttäessä ty'hjentyneitä Iippaita osa piti konepistooleilia r ihollista kiinni jäässä.
Välittömästi lippaiden täytön jälkeen sissit aloittivat
uuden, rajun hyökkäi'ksen jäällä makaavia vihollisia
vast aan.

Hyökkäyksemme tuorrikin nrt nopeasti tuloksen.
Urhoollisesti taistelleet rihollississit kaatuivat viimeiseen mieheen. Vihollisen sirkeää taistelua kuvastanee
tapaus, joka sattui r'älirtömästi taistelun päätyttyä.
Eräs sisseistämme, r'ielä taistelusta kuumentuneena,
nähdessään lihollissotilaan makaavan kaatuneena pikakir'äärinsä päällä, tarttui aseen piippuun ja kiroten

kiskaisi asetta eteenpäin. Samalla räiskähti aseesta
vielä sarja, onneksi osumatta kehenkään.
Kuollut
vihollissotilas oli vielä ampunut. Todennäköisesti
vihollinen oli juuri puristanut liipaisinta, kun sai kuolettavan osuman ja käsi oli jäänyt kangistuneena puristamaan toinen sormi Iiipaisimessa ja toinen varmis-

t
.ht

.n

\
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tlmessa.

Kuo asetta vedettiin eteen. oli luonnollinen

seuraus, että ase laukesi.

Taistelujen äänet olivat kantautuneet myös komen-

topaikalle, josta kapteeni Kärkkäinen viipymättä lähelti apua sisseille, mutta apuun kiirehtinyt osasto
ehti paikalle vasta taistelun päätyttyä.
Saatuamme haavoittuneemme ja kaatuneemme
komppanian miesten avustuksella pois jäältä, jatkoimme saamaamme tehtävää, takaa-ajoa.

Päir,änvalossa vihollisen jäljet olivat selvästi seurattavissa. Päästyämme jäältä mantereelle alkoi jälleen lyhyt taistelu. Vihollinen oli jo päävoimin lähtenyt paluumatkalle, mutta kuultuaan takaansa jäältä
taistelun ääniä se oli Iähettänyt osaston taisteleville

avuksi. Apuun tulleen vihollisosaston pienuudesta
johtuen taistelu muodostui lyhyeksi, sillä meillä oli
nyt pieni ylivoima. Mitään 'tappioita emme enää kärsineet, mutta vihollinen menetti omiensa avuksi lähettämänsä sotilaat. Näiden kaaiuneiden joukosta
tavattiin myös venäläinen nainen, joka makasi haavoittuneena erään juurakon takana. Naisella oli lääkintälaukku selässä ja pistooli vyössään. Koska takaaajoa ei enää kannattanut jatkaa, osaston johtaja an-

toi

käskyn paluumatkasta. Haar.oittuneen vihollis-

naisen toimme samalla nyös nopeasti valmistetuilla
suksipaareilla. Saamastaan avusta huolimatta nainen
kuitenkin kuoli, hän luultavasti menehtyi runsaaseen
verenvuotoon. Samaan aikaan kun me kävimme jäällä

taistelua, käytiin myös komentopaikalla lyhyt tulitaistelu. Etsintäpartion ollessa haravoimassa maastoa,
kuulivat sen miehet eräästä tiheiköstä suhahtavan
ääneo ja eräs partion miehistä lyyhistyi haavoittuneena maahan. Etsintäpartio avasi heti tulen tiheikköön, näkemättä kuitenkaan maalia. Tulittaessaan hetken pensaikkoa sieltä kaatui jokin vihollisso,tilas maahan. Tältä kaatuneelta sotilaalta tavattiin äänenvaimentajalla varustettu kivääri.
Illan hämärissä palasimme takaisin komentopaikan
,korsuille. Hiljaisina ja väsyneinä nukahdimme samoille karuille laveripaikoille, joista olimme yöllä
niin yllättär,ällä tavalla lähteneet. Väliimme oli kuitenkin jäänyt monta tyhjää laveripaikkaa, joista aseveljemme olivat lähteneet palaamatta takaisin. Niitä
ei kos'kaan voida täyttää. Mutta juuri nuo tyhjät pai'kat ovat iättäneet meille kalleimman perinnön
vapaan Isänmaan.
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Huuhanmäen sairaala v.

1941

AINO VEIHOLA

o oo

SAIN yuhannuksen jälkeen kesällä 1941 lottakomennuksen Varkauden sotasairaalaan. Oltuani siellä pari
kuukautta pyysin siirtoa Läskelän poliklinikalle, koska mieheni ja tyttäreni palvelivat siellä rannikkojoukoissa. Oltuamme pari viikkoa Läskelässä siirryimme

Lahdenpohjaan Huuhanmäen ja Rauhalan sotilassairaaloita kunnostamaan.
Rauhalan kasarmialueelle majoituimme esikuntarakennukseen. Kun päivystäjältä sain tietää myöskin
mieheni olevan samassa rakennuksessa, etsin hänet käsiini ja sitten Iäksimme yhdessä katselemaan tuttuja
paikkoja ja etsimään paikkaa, jossa voisimme kiehauttaa kahvit kotiintulon kunniaksi.
Harhailimme ulkona sateisessa syysilmassa. Kaikki

oli lohdutonta, niin likaista, siivotonta ja

rikkinäistä

kuin vain voi olla taistclun jdljiltä paikassa, joka on
ollut vihollisen majoitusalueena. Näytti siltä kuin
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koko kahvin keitosta olisi luor-uttar.a. mutta sitten
mieheni muisti erään metsälähteen ja lähti hakemaan
kahviin tarlittlvaa vettä. tr{inä taas iör'sin erään keittiön, joka oli säilynyt hiukan eheämpänä j;r mikä tärkeintä, siiä ei syvstä rai toisesta ollur järin pahoin

liattu. Tein tulen hellarn je niin saimme sekä kahvia
että lämmintä. Kun srr.u alkoi näkyä savupiipusta,
meille tuli toistaki'mmentä r-iluista vierasta ja kaikki
sairat kahvikuppinsr, murra siihen ne ilot sitten loppuivatkin. Alkoi taas uusi päivä, jolloin saapui jo
toisiakin lottia ja sotilaskotisisaria.
Åloimme lääkintämiesten kanssa vankityövoiman
avulla puhdistaa ja kunnostaa sairaalarakennusta käyttökuntoon. Ja voi taivas sitä siivoa. KoSka vesiiohdot
eivät toimineet, niin olivatpa vieraat saattaneet komerot ja huoneetkin vessan tehtäviin ilman mitään istumapönttöjä.

Erddnd" päivänä minut vietiin autolla lähellä Ihalan
$emaa olevalle vankileirille, jossa vankilan johtajana
oleva kansakoulunopettaja oli sairastunut keuhkokuumeeseen. Johtajalla, jota jouduin hoitamaan, oli vartiomiehinä 6 invalidia ja n. 150 vankia suori'tti työ-

palvelusta lähiseudulla.

Kolmantcna yönä tuloni jälkeen heräsin kello 2
kauheaan meteliin, huutoon ja molitukseen. Heti luulin, että vangit ovat ryhtyneet kapinaan. Sen vuo'ksi
kiirehdin vartiomiesten puolelle, multa siellä ei ollut
ketään. Siirryin vankilan johtajan huoneeseen, missä
tämä makasi 40 asteen kuumees'sa eikä lääkkeiden
huumaamana

ollut

edes herännyt tuohon meteliin.

Kun melu pihalla ei tun'tunut hiljenevän,

rupesin

miettimään, mitä ,tekisin puolustaakseni itseäni ja sairusta johtajaa, jos vähäiset 6 vartiomiestä vankien
toimesta surmattaisiin. Tulin päätökseen, ettei minulla
ollut muuta mahdollisuuta kuin puolustatrtua niin
kauan kuin suinkin voin. Tässä taikoituksessa varasin
vankilan johtajan kiväärin, jollaisen käyltöön olin jo
aikaisemmin jonkin verran perehtynyt mieheni ampumaharjoitusten yhteydessä. Sitten en muuta voinut
kuin sydän kylmänä odottaa 'tilanteen kehittymistä.
Noin tunnin kuluttua tun'tui 'melu pihalla hiljenevd,n ja pian koputettiin ovelle. Men'tyäni kysymään

Lääkintälotta Aino Veihola
(vas.) ja lotta Lilli Brofeldt
sekä lääkintämies

tulijoita sain huojennuksekseni vastauksen vartijoilta,
joten avasin oven ja päästin heidät sisälle. Vartijat
nauroivat 'touhuilleni ja kertoivat, että vangit olivat
pimeän turvin hiipineet traktorin polttoainevarastolle, josta olivat anastaneel alkoholipitoista nestettä,
juoneet itsensä humalaan sekä ruvenneet 'tappelemaan.

Pihalla oleva vartiomies ei ollut huomannut tapahtumaa ennenkuin metelin alettua, jolloin hän hälyfti
paikalle muut vartiomiehet. Kun sitten pahimmat pukarit oli toimitettu pu,tkan virkaa toimittavaan riiheen, oli toiset saatu viimein rauhoittumaan ja nuk-

kumaan.
Seuraavana päivänä saapui Iääkäri ja määräsi johtajan vietär.äksi sotasairaalaan .Niin loppuivat minunkin

tehtäväni vankileirillä.
Saavuttuani takaisin Huuhanmäen sairaalaan jatkui
siellä sairaalan kunnostaminen. Siisteys oli saatu vähitellen tyydyttäväksi, mutta kalustuksessa ei ollut
hurraamista. Suurin,ta hankaluutta tuoliivat vesi- ja
viemärijohtojen epäkuntoisuus sekä sähkövalojen
puuttuminen. Täten joudubtiin turvautumaan mm.
tilapäisiin valaisimiin.
Erdä.r.d. iltana ilmoitti toh'tori Juho Tiittaneo, että
yön kuluessa alkaa Rahmasaaren valtaus, joten sairaalan on pystyttävä va'staanoltamaan ehkä suurempiakin määriä potilaita. Silloin alkoi kiire ja hoitajattarilla olivat vielä omat kiireensä ja järjestelynsä. Lää-

kintämiehet joutuivat ensiapuasemille ja sairaiden
kuljetukseen, joten minä kahden nuoren lotan avus-

tamana sain ,tehtäväkseni järjes'tää lisävuoteet ym. tarpeellisen kaluston.
Ei siis muuta kuin töihin. Kannoimme alhaalla
olevat n. 60 venäläistä rautasän'kyä toiseen ja kolmanteen kerrokseen. Jostakin saimme vuodevaatteita, niin
että saimme myöskin vuoteet kuntoon. Sanomattakin
oli selvää, että rasrkaiden sänkyjen kantaminen ja muu
kiire ottivat etenkin alle 20 vuotiais'ta tytöistä voimat

pois, jonka takia toivoimme saavamme pienen lepoheiken kiireeilisimpien valmistelujen päätyttyä.

Mutta nyt ei ollut aikaa antaa huojennusta

väsy-

mykselle, sillä ensimmäinen autokuormallinen haavoittuneita saapui aivan pian Huuhanmäen sairaalaan.
Tohtori Tiirtanen suoritti leikkaukset vanhalla ru-

tiinilla sairaanhoitajattaren avustamana ja minä heiluttelin petromaksia parhaan taitoni mukaan valaistakseni tärkei'tä leikkadksen kohteita. Hankalaahan
tietysti oli vaikeiden leikkausten suorittaminen tällaisessa valaistuksessa, mutta ainoastaan yhden kerran
muistan tohtori Tiittasen lausah'taneen, että "en olisi

ikinäni uskonut joutuvani suorittamaan leikkauksia
myrskylyhdyn valossa". Kahden vuorokauden yhtämit.taisen työskentelyn jälkeen sii'tä kumminkin selvittiin, 'mutta sitten olivatkin kaikki sairaspaikat täynnä sekä lisäksi kellari'kerroksen pommisuojassa noin
80 venäläistä haavoittunutta.

Pian tämän jälkeen minut määrättiin yövalvojaksi.
Tullessani toiseksi yöksi valvomaan kysäisin tavanmukaisen raportin yhteydessä, vieläkö vangit ovat alakerrassa ja sain ilmoituksen, että ne oli jo siirretty
pois. Vaikka en olekaan arka, niin kumminkin hiukan
jännitti, kun yöllä pi,ti käydä tyhjentämässä yöastioita,
VC:n epäkuntoisuuden takia, ja takaovi oli pommisuoian kanssa samassa uloskäytävässä. OIin myös po-

jil'ta kuullut, ebtä sairaalan läheisestä metsästä samana
päivänä oli tavaftu muutamia harhailevia vihollisia,
kuten sanottiin "pensas-sellaisia".
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Kun sitten yöllä kello 1 aikaan lähdin

suoritta-

maan tavanmukaista tyhjen'tämistä ja olin ehtinyt n.
50 merin päähän rakennuksesta, näin läheisen pensaan takaa nousevan vihollisen sotilaan. Jähmetyin
pai'kalleni, suuri ja painava ämpäri kummassakin kädessäni. Ensimmäinen ajatukseni oli, että siinä se nyt
on yksi pensas-sellainen. Samalla päätin, etten saa
missään 'tapauksessa näytttid. pelkääväni, vaikka polveni tutisivatkin valtavasti, varsinkin kun näin vanjan tavoittelevan jotain käteensä pensaasta. Sitten havaitsin, että se mitä hän sieliä otti, olivatkin kainalosauvat ja niiden avulla hän lähti lynkkäamidn rakennusta kohti. Silloin vasta minulle valkeni, eltä niitä
vankeja olikin vielä pommisuojassa. Sittemmin kuulin, että syystä tai toisesta oli lääkintämiehiltä jäänyt
hoitajattarelle ilmoittamafta, ettei kaikkia vankeja oltukaan ehditty siirtää pois. Niin laukesi se pelonaihe.
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kuivuva alkydimaali sekä puu- että metallipintoihin, sisä- ja ulkomaalaukseen, valkoisen ja mustan lisäksi 40 värisävyä.
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Hepouro:

ITÄ.LEMETISSÄ

Vilho Manninen:

RAJAMIES
SOTÅVÅNKINA 7. osa.
KUUSISEN -HÅLLITUS ESITTÅYTYY

7)

A. Kartila:

SORIUI LIIPÅISIMELLA

Uuno lliettinen:

TÖRNIÄTTIIN EVERSTI DOLININ

HIIHTOPRIKAATIIN

AMMU,N Är.ÄS /'AMAMOTON
"JOSKUS pelkkä pakokauhu saa ihmeitä aikaan. Tem-

paisemalla rajusti ohjaussauvasta sain ensimmäisen
Zerot tahtaimeeni ja painoin liipaisinia. Olimme vähällä törmätä yhteen, mutta sitten luotisuihkuni repäisi siiven irti viholliskoneelta, joka alkoi kieppua
allani jättäen jälkeensä liekki- ja savuvanan. Kiskaisin
oman koneeni selälleen

alhaalla

Toivo Lallukka:
SISSIEN KAKSINTAISTELU ÖISELLÄ
JÄRVEN JÄÄLLÄ

Aino Veihola:
LÄÄKINTÄLOTAN
JÄNNITYSMUISTOJA

ja ntiin pommikoneen kiitävän

yli viidakon. Painoin koneeni

syöksyyn ja
seurasin vihollista aivan puiden latvojen tasalla. . ."
Jännittävä kertomus eräästä toisen maailmansodan
merkittävästä ilmataistelusta on julkaistu Valittujen
Palojen maaliskuun numerossa.

8'

Kirjoittoiot vostooyot esittömistöön
mielipiteistö
Kösikirjoitukset poloutetoon voin
postimoksun seurotesso

Ilmoitut

Osoitteen muutokset ouh.

19237
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BENSIIN
LIUOTTIMIA

s
a

Nesteen polttoöljy jo

öljylömmitys

luovot
lömmintö
tunnelmoo koteihin,
teotterei hi n, koi kkiol le.
Neste myy polttoöljyö
suorqon teollisuudelle,
kiinteistöille jo omokotitoloille.
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Noontolin öljynjolostomo
O Porvoon öljynjolostomo
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Myyntikonttorii:

Kuopiosso,

Topionkotu 11, puh.

14418

jo

puh.50023 1o 50024, Kokkolqsso, Niittykotu

lrtonumero 1,30 (sis. lvv.)

14419,
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Tompereello, Jörvensivuniie
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