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Kun Teillä on Yhdyspankin shekkivihko, olette

Se on nykyaikainen tapa hoitaa rahankäyttöä

aina maksuvalmis. Maksunne voitte suorittaa

joustavasti, keskitetysti ja turvallisesti. Yhdyspankin shekkivihko on nyt jokaiselle ajankoh-

myös ilmaista pankkisiirtoa käyttäen ja saatavanne voitte ohjata tilillenne. Yhdyspankin tiliotteet ovat silloin kirjanpitonanne. -

ja tarpeellinen. Tulkaapa keskustelemaan shekkitilin tai käyttötilin avaamisesta.
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Sotamarsalkka C. G. Mannerheim
Jatkosodan aikana
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TUOTTAMUSTA
KESÄKUUN 4. päivänä on kulunut 100 vuotta Suomen marsalkka C. G. E. Mannerheimin syntymästä.
Suomen kansa tuntee suurta kunnioitusta tätä sotilasta

ja valtiomiestä,

suurmiestään, kohtaan kiittäen häntä
mittavasta työstä ja maan puolustuksen taitavasta johtamisesta niiden kohtalon vuosien aikana, jolloin kanmarsalkan omien sanojen mukaan
samme
oli
käytävä -taistelua elämästä ja kuolemasta.
Kohtalo oli määrännyt, että Mannerheim valmistui suorittamaan maalleen ratkaisevaa laatua olevia
palveluksia varsin kaukana oman isänmaansa rajo-

ti;
s"

jen, silloisen Suomen suuriruhtinaskunnan ulkopuolella. Venäjän tsaarin armeijassa, sekä rauhan että
ensimmäisen maailmansodan aikana, hän taitavana,

.,#

lahjakkaana ja lujatahtoisena upseerina saavutti sellaisen kokemuksen, joka oli välttämätön silloin, kun
hän historiaa ohjaavien voimien vaikutuksesta tuli
Suomen syntymässä olevan vapausarmeijan ylipäälliköksi vuoden 1917 ollessa kulumassa loppuun.
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Sotamarsalkka Mannerheim
Jatkosodan Päämaiassa Mikkelin
Kalevassa kahvipöydässään. Seurassa
tykistönkenraali V. P. Nenonen ja
ministeri Väinö Tanner

Suomi oli julistautunut itsenäiseksi 6.12.L9L7. Tämä
riippumattomaksi tasavallaksi julistautuminen oli sinänsä ratkaisevaa laatua oleva ja tulevaisuuden perustaa luova rohkea teko. Mutta sen juriidinen tun-

nustaminen vallankumouksen pyörteissä elävän entisen isäntämaan, Neuvosto-Venäjän taholta oli vailla
todellisuutta ja käytännöllistä merkitystä oleva lupaus,
niin kauan kuin sen aseistettuja sotavoimia oli maassamme uhmaamassa ja vastustamassa laillista esivaltaa yhdessä yhteiskunnalliseen vallankumoukseen pyr-

kivien suomalaisten piirien kanssa.
Kehoituksista ja lupauksista huolimatta nämä vieraat sotavoimat .öivät poistuneet maastamme, vaan
Iainkuuliaisen kansan oli ne karkoitettava. Näin alkoi Suomen Vapaussota, jonka korkeimmaksi johtajaksi, ylipäälliköksi, Iaillinen hallitus kutsui silloisen
kenraali Mannerheimin. Hiljattain kotimaahansa jälIeen saapunut ylipäällikkö ryhtyi päättäväisesti käsiksi tehtäväänsä, .fa vaikka hän silloin ei edes vielä
hallinnut maan pääkieltä, hän ennen pitkää saavutti
syntymässä olevan talonpoikaisarmeijan täyden luottamuksen. Tämän taistelun lopputulos on kaikille tun-

Suomen marsalkka Mannerheim
puhuu sankarivainajien muistopäivänå
16. 5. Hietaniemen sankaripatsaalla

nettu: vieraat voimat karkoitettiin. Itsenäisyysjulistus, itsemääräämisoikeus ja vapaus saatettiin oikeaan
arvoonsa ja sinetöitiin lopullisesti veriuhrein knydyssä vapaustaistelussa, Vapaussodassa, jonka voittoisa
johtaja oli Mannerheim. Toisena mahdollisuutena olisi
ollut joutuminen osavaltiona Neuvostotasavaltojen
liittoon. Sitä eivät suomalaiset halunneet, ja nekin
jotka tietämättään siihen pyrkivät, eivät ymmärtäneet mikä onnettomuus se olisi maallemme ollut.
Vapaussodan jälkeen olosuhteet muodostuivat
vuoden
maassamme sellaisiksi, että Mannerheim
l9l9 alkupuolella ollutta valtionhoita,ian- toimintaaikaansa lukuunottamatta .- ioutui noin kymmeneksi
vuodeksi vetäytymään syrjään julkisesta elämästä.
Mutta kun valtiovaita jälleen 1930-luvun alussa piti
viisaampana käyttää hyväksi kuin hyljeksiä hänen
arvovalIaansa, avarakatseisuuttaan, sotilaallisia kokemuksiaan ja ennen kaikkea hänen valtiomiestaitoaan,
hänet nimitettiin puolustusvoimain korkeimpaan toimeen, puolustusneuvoston puheeniohtajaksi: luottamus kyvykkyyteen peri sittenkin voiton. Tässä tehtävässä hän keskitti kaiken tarmonsa ja tahtonsa
maan puolustusvalmiuden kehittämiseen, jossa todelIakin oli palion parantamisen varaa. Oli pvrittävä
täyttämään ne monet suoranaiset tyhjiöt, joita oli
sotatapauksessa muodostettavan kenttäarmeiian, niin
-

maa- meri- kuin ilmavoimienkin aseistuksessa ia
muussa varustuksessa.
Mutta tämä ei riittänyt, vaan kansa oli saatava yhtenäi"eksi, entiset vastakohtaisuudet punaisten ja val-

koisten, vasemmiston

ja

oikeiston, väliltä

oli tasoi-

tettava. Kaikki oli saatava toimimaan yhteisen maan
ia saman kansan puolesta maanpuolustuksen h"väksi'
Vapaussodan päättymisen 15-vuotisluhlassa Helsinqis-

sä 16. toukokuuta 1933 Mannerheim lausui kaukonäköisen ia maattsa voimavarojen kokoamiseen pyrki-

vän valtiomiehen

sanat:

Oien"Elämme levotonta ja uhanalaista aikm.
joka
tahkätemme
takaamme siksi avoin
iokaiselle'
too tehdä tvötä ia tävttää velvollisuutensa. Päätös
seisoa yhtenä miehenä rivissä, ios tämän maan vaD^utta uhataan. siinä kaikki mitä vaadimme. Meiään ei tarvitse kysyä, missä kukin oli viisitoista vrrottå

sitten. Pienen maan suurin voima on yksimielisyys'
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Menkäämme siis puolitiehen toinen toisiamme vastaan

ja

ojentakaamme veljenkättä, älkäämme tuhlatko

kansakunnan voimaa toisarvoisiin kysymyksiin".
Toimintaansa puolustusneuvoston puheenjohtajana

Mannerheim valottaa muistelmateoksensa luvussa:
Kahdeksan vuotta kilpaa myrskyn kanssa. Se on erittäin kuvaava nimitys ajanjaksona t93L-39 suoritetulle työlle maan puolustusvalmiuden kohottamiseksi.
Tuona aikana saatiin paljonkin valmiiksi, mm. perushankintalaki v:n 1938 toukokuussa ja osia siitä
toteutetuksi, ei kuitenkaan läheskään riittär'ästi.
Myrsky alkoi, ennenkuin edes ohjelman pääosat olivat käytännössä toteutuneet. Kun syksy 1939 koitti
ja sota Euroopassa alkoi, oli Suomen armeijan hankinta- ja varustamisohjelma pahasti keskeneräinen
puolustusneuvoston puheenjohtajan monista edellisten vuosien aikana esittämistä r'aatimuksista ja vetoomuksista huolimatta. Mannerheim oli jo edellisenä
vuotena pyytänyt vapautusta tehtävästään ja marraskuun lähestyessä loppuaan v. 1939 hän katsoi velvollisuudekseen selittää, ettei hän enää voinut osaltaan olla vastuussa puolustuksemme laiminlyönnistä,
jolloin Tasavallan presidentti periaatteessa antoi suostumuksensa hänen vetäytymiselleen syrjään.
Puolustuksemme materiaalisen heikon tason vuoksi
Mannerheim pyrki estämään sodan syttymisen ja oli
valmis jatkamaan neuvotteluja Moskovan kanssa ja
menemään myönnytyksissä pitemmälle kuin hallitus.
Hän pyrki voittamaan aikaa puolustusvälineistön
hankkimista varten. Kun Neuvostoliitto kuitenkin 10.
marraskuuta yllättäen alkoi hyökkäyksen maatamme
vastaan, riensi Mannerheim valtion päämiehen luo
ilmoittamaan, ettei hän yllättäen muuttuneissa olosuhteissa tietenkään enää pitänyt kiinni eroanomuksestaan, mikäli presidentti ja hallitus katsoivat maan
tarvitsevan hänen palveluksiaan. Presidentti kiitti ja
pyysi sotamarsalkan ottamaan vastaan ylipäällikkyyden. Päätettiin myös, että tehtäisiin vielä yritys sovintoon pääsemiseksi hyökkääjän kanssa, mutta jos
Suomen itsenäisyyttä ja olemassaoloa uhattaisiin, pantaisiin kova kovaa vastaan. Luottamus oli jälleen
perinyt voiton.
Talvisota oli alkanut ja Mannerheim antoi ensimmäisen päiväkäskynsä, jossa hän erityisesti vetosi luot-

tamukseen puolustustaistelun johtajaan. Molemmin
puolinen luottamus oli oleva ehto. ,,Te tunnette minut ja minä tunnen Teidät.
Tämä sota ei ole
-- ja sen viimeinen näymuuta kuin Vapaussodan jatkoa
tös. Taistelemme kotiemme, uskonnon ja isänmaan
puolesta." Näinä siivekkäät sanat olivat päiväkäskyn
sisällyksen ydin, sen ymmärsi jokainen rivimies, jokainen Suomen mies ja nainen. Suomen kansa eheytyi, ei ollut enää punaisia eikä valkoisia, oli vain
maataan puolustavia suomalaisia. Entisiä Vapaussodan aikaisia punakaartilaisia ilmoittautui ioukoittain
vapaaehtoisiksi rintamalle tai väestönsuoielutehtäviin.
Hädärr hetkellä kansa luotti ylipäällikköönsä ja ylipäällikkö luotti kansaan. Mannerheimin vetoomus
vuodelta 1933 yksimielisen kansan voimaan kantoi

nyt hyvän he.lelmän.
Raskaan Talvisodan,

10i kunnian päivän taistelun

päätvttvä ylipäällikkö antoi päiväkäskyn, iossa hän
Suomen krrnnixftL""n armeiian sotilaita. Trrskin
koskaan ja missään muualla on annettu niin ylevää
ja kaunista päiväkäskyä: ,,OIen taistellut mo-

kiitti
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nilla tantereilla, mutta en ole vielä nähnyt teidän
vertaisianne sotureita. Olen ylpeä teistä, kuin jos
olisitte omia lapsiani,
olen yhtä ylpeä köyhän
- majan pojan ja tehdastyöläisen
kuin rikkaan miehen

tarjoamasta uhrista.
Teidän sankaritekonne
ovat herättäneet ihailua koko maailmassa, mutta kolme
ja puoli kuukautta kestäneen sodan jälkeen olemme
edelleen melkein yksin.
Meillä on ylväs tietoi- suus, että meillä on historiallinen
kutsumus, jota
edelleen täytämme: länsimaisen sivistyksen suojaaminen, joka vuosisatoja on ollut perintöosamme; mutta
tiedämme myös, että olemme viimeistä ropoa myöten
maksaneet velan, joka meillä on länteen ollut."
Onnekseen oli yksimielinen kansa saanut ylipäällikökseen miehen, joka syvästi tunsi vastuunsa ja itseään sädstämättä teki kaiken mitä tehtävissä oli.
Mannerheimin johdolla oli mahdoton tehty mahdolliseksi, oli tapahtunut Talvisodan ihme, sellainen ihme,
että kärsimämme tappio oli loppujen lopuksi kuihyökkääjä ei pystynyt toteuttamaan
tenkin voitto
alkuperäistä suunnitelmaansa,
koko Suomen valloittamista, siinä oli meidän voittomme.
Jatkosodan lähestyessä loppuaan kesällä 1944 sekä
poliittinen että sotilaallinen yleistilanne oli kehittynyt sellaiseen suuntaan, että Suomen oli vakavasti
pyrittävä irroittautumaan sodasta ja löytämään tie
rauhaan. Sotilaallisen tilanteen vakauttamisen kannalta hieman aikaisemmin välttämättömäksi osoittautuneesta Ribbentrop-sopimuksesta oli päiistävä irti.
Sen allekirjoittaja presidentti R. Ryti oli tästä syystä
empimättä valmis luopumaan virastaan. Näin oli mahdollista tänä erittäin kriitillisenä ajankohtana keskittaa

korkein poliittinen ja sotilaallinen valta yhden henkilön käsiin, henkilön, joka johtaisi maan rauhaan.
Mannerheimin ehdokkuus oli täten tuotu julki. Hän
oli edelleen se henkilö, johon kaikkien piirien, niin
hallituksen, eduskunnan kuin n.s. lojaalin oppositionkin luottamus kohdistui. Elokuun 4. päivästä alkaen
Suomen marsalkka oli sekä presidentti että ylipäällikkö eduskunnan hyväksyttyä yksimielisesti marsalkan valitsemista koskevan lain.

Viimeisessä vaiheessa Jatkosodasta rauhaan suomaoli aselepoehtojen mukaisesti käännettävä aseensa entisiä, kolmen sotavuoden aseveljiään saksalaisia vastaan. Voidaan syystä kysvä, oli-

laisten joukkojen

siko tällainen jyrkkä asenteen muutos onnistuout
jollekin muulle kuin Mannerheimille. Varmaa on,
että Suomen marsalkka oli ainoa mies, ioka saattoi

käskeä Suomen armeiian tähän sotaan. Tätä käskyä
totelniin katkeralta kuin se saattoi tuntuakin

-tiin,

koska suomalainen sotilas viimeiseen-

saakka

luotti ylipäällikköönsä.

Suomen marsalkan muistelmien viimeiset rivit päättyvät toteamukseen, että sulkemalla rivinsä vaaran
hetkellä Suomen kansa lunasti it"elleen oikeuden
vastedeskin elää omaa itsenäistä elämäänsä vanaiden
kansakuntien piirissä. Suomen kansa on tervettä ia
luiaa ainesta. Hänen ohieensa on edelleen, että jos
pvsymme uskollisina itsellemme ia järkkvmättä pi-

dämme kiinni niistä arvoista. iotka tähän päivään
asti ovat olleet Suomen vaDatrden perustuksena, isänmaanrakkaudesta. päättäväisestä ia uhrivalmiista puoIustustahdosta,

niin

voi luottavaisena
on Mannerheimin luot'

Suomen kansa

katsoa tulevaisuuteen. Tämä
tamuslause Suomen kansalle.

Näkymä Vuokselle suomalaisten
asemista Vuosalmella

Verinen
aarnupäivä Ayräpäässä

OTTO JOKINEN:

II

TALVISODASSA toimi Karjalan kannaksella Kevyt
Osasto 8, johon kuuluivat keskipohjalainen polkupyöräkomppania, eteläpohjalainen ratsuväkieskädroona sekä ylistarolainen konekiväärijoukkue, jonka ri-

silloin palvelin. Joukkomme saapui 4.3.4o
Vuoksen pohjoispuolelle Ventelään, josta aamulla
veissä

lähdimme marssille Vuoksen yli Äyräpäähän. Siellä
saatiin tietoja vihollisen ankarasta painostuksesta, mikä antoi aavistuksen edessämme olevasta tehtävästä.
Mieliala joukoissamme oli kieltämättä vakava, jota
kuvaa parhaiten matkalla kokemani tapaus.
Marssilla ollessa "naapuri" antoi aika ajoin keskityksiä maantiellemme. Joukkueemme marssiessa eskadroonan jäljessä näin erään keskityksen aikana eskadroonan heittäytyvän matalaksi tielle. Kun kävelin lähemmäs, tuli vastaani kersantti Salokorpi, jolta kysyin:
Pelkäävätkö nuo
miehenne noin kovasti,
- tässä ei nyt tule teidän
vaikka
tulta edes lähelle?
Salokor-

pi

vastasi verkkaisesti:
pelkää !

-_ Ei ne

-

Mutta kär,eltyäni

lähemmäs

- polvillaan tiellä päät painetnäin, kuinka miehet olivat

tuina kivääriä piteleviin käsiin. Käsitin, että he pyysivät Korkeimmalta rohkeutta ja voirnia edessä olevaan
tehtävään. Här,eten äskeistä ajatustani käännyin hiljaa pois.
Saavuimme Äyräpäähän 5.3. aamuna noin kello 4.
Saamamme tilanneselostuksen mukaan omat joukot
hallitsivat Vasikkasaarta ja Lammasniemeä. Vihollinen
oli edellisen päivän taisteluissa vallannut kirkonmäen.
Nyt oli eskadroonan tehtävänä kk.joukkueemme tuke.
mana lyödä r,ihollinen takaisin ja ottaa asemat kirkonnräeltä.

Tunsimme tehtävän vakavuuden, lnutta sitä kuitentykistövalmistelu
ennen toimintamme alkua. Konekivääripuolijoukkueeni sai käskyn ottaa asemat etuoikealla olevalta kukkulalta, josta sen tuli saattaa tulellaan hyökkäävää eskadroonaa sekä sen jälkeen edetä eskadroonan jäljessä ja
ottaa asemat kirkon oikealta puolelta.
Eskadroona ryhmittyi hyökkäysvalmiusasemiin nimeämämme "putkiojan" penkereeseen. Määrättynä
aikana kello 5,55 tulikin tykistövalmistelu, mutta luva-

kin lievensi luvattu 150 kranaatin
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disti etelänpuoleiselle rinteelle ankarimman tykistötulensa. Ohittaessamme silloin ojanpenkereessä asemissa
makaavan Isonkyrön komppanian kaksi miestä sekä
kun joukkueemme vanhin mies, sotamies Ruuskanen
oli juuri heidän kohdallaan, heidän väliinsä tuli kranaatti, joka heitti toisen miehen Ruuskasen päälle ja
samalla peitti heidät paksuun maa- ja jääröykkiöön,
niin että vain vähän saappaita näkyi. Vedettyämme heidät esille totesimme toisen miehen kuolleeksi, mutta
Ruuskanen vain kakisteli kurkkuaan ja puisteli likaa
kamppeistaan. Tiedustelin häneltä:

Miten kävi? johon hän vain tuhahti:

- Perkius, ei suinkaan täs' kuinkaan käyny ja
- kiväärin jalustan olalleen, ja niin matkamme
heitti
jatkui.
Edettyämme läiremmäs Vasikkasaarta saimme sieltä
Omat ampuvat! välähti
vastaan kiivasta tulitusta.
aivoissani, ja saman kuulin -muidenkin suusta. Hetkisen
siinä asiaa mietittyäni sanoin, että kyllä ne ovat sitten-

W
Äyräpään seutu
Vuoksen varrella

kin vanjoja, meillä on vain väärä tieto tilanteesta,
ja niin siirryimme harjanteen oikealle puolelle. Ollessamme vielä jonkun matkan päässä tavoitteestamme
juoksi meitä vastaan eräs eskadroonan mies kehoittaen
pyörtämään pois, koska siellä ei ollut enää ketään meikalaisia pystyssä ja naapuri teki vastaiskua. Päätin,
että menemme suorinta tietä äskeisiin asemiimme.
Laskeuduttuamme alas kirkonmäen rinteen Pölläkkälän ja Äyräpään lossin välisen rautatien yli ja noustessamme siitä loivasti ylenevää rinnettä alkoi kirkonmäeltä laskeutua alas valtava vihollismassa meistä noin
150 metriä jäljessä ankarasti mölyten ja epätarkalla tulella meitä saattaen. Katsoin täten mahdottomaksi toteuttaa suunnitelmaa, ja niin otimme asemat kahden
lähekkäin kasvavan mäntykäkkärän alta. Päivä oli myös

jo

täysin valjennut, ja vihollishävittäjät kurnuttivat

päällämme.

tun 150 kranaatin sijasta tuli näkemäni mukaan niitä
vain noin 15 kpl. ja nekin menivät välimaastoon. Sen
jälkeen eskadroona sai käskyn lähteä etenemään.

Silloin syttyi sellainen tulitaistelu, että oli kuin
hornan portit olisi avattu. Pienempien tuliaseitten räisyhtyi heti vihollisen tykistöbasso ja kohta oli
koko harjanteella käynnissä sirpalemyrsky kuin hiiden

keeseen

henkien hurmiotanssi.
Oli kaunista katsella asemistamme kylmäpäisen eskadroonan päällikön, luutnantti Peltolan ,iohdolla uljaasti etenevän joukon hyökkäystä tuossa tulimyrskyssä. Vaikka rohkeasti joukkonsa kärjessä etenevä

päällikkö kaatui aivan taistelun alkuvaiheessa, niin
yhtä sisukkaasti vyöryi eteenpäin tuo johtajansa liikkeelle saattama eskadroona. Näytti siltä niinkuin ei
mikään mahti voisi pysäyttää tätä "hakkaa päälle"
-husaarihengen valtaamaa joukkoa.
Erikoisen maininnan ansaitsee myös eskadroonan
sanitäärien toiminta. Mitään arkailematta he painuivat
ahkioineen tuohon myrskykeskukseen tuoden aina jonkun haavoittuneen veljensä suojaan hoitoa saamaan ja
taas kiireenvilkkaa takaisin. Kokonaisuudessaan tuota
näkyä ei ikinä voi unohtaa.
Konekivääriemme ampuma-alan yhä supistuessa pidimme viimeksi matalana vihollista oikealla olevassa
talorauniossa, kunnes sinne edenneet eskadroonan miehet pääsivät käsikranaattien heittoetäisyydelle. Tämän
jälkeen Iäksimme siirtymään tavoitettamme kohden.
Katsoin turvallisimmaksi etenemistieksemme harianteen Vuoksen puoleisen rinteen, koska vihollinen koh-
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Komennettuani kiväärit näihin asemiin aloin pystykorvallani napsia vihollisia senkun kerkesin. Kun sitten
konekiväärit;lkoivat takoa sarjojaan, olin ehtinyt ampua jo 20 laukausta ja niistä todennut vain yhden ampuneeni ohi. Näissä väliasemissa ollessani totesin, ettei
naapuri välittänyt vangeista, sillä kun he.tapasivat haavoitiuneen meikäläisen, antoivat he kylmästi armonIaukauksen. Nyt saimme jatkaa tulitustamme melko

häiriintymättä, vaikka pian etuvasemmalta. alkoi kuusi
vihollisån konekivääriä tulittaa meitä, niin että havuja vain satoi päällemme.
Näihin asemii., iätin kovahermoisimmiksi tuntemani

miehet, ja toiset saivat mennä aamullisten asemiemme
takana ol"u"rt ojaan suojaan. 1. kiväärin ampujaksi

jätin korpraali U. Perälän apulaisenaan sotamies Luoma ja 2.' kiväärin ampuiakii korpraali- O. Kaukosen
ja aprrlaiseksi sotamies Fahlströmin. 1. kk. oli suomaiaisella kiihdyttäjällä ia metallivöin varustettu kova
oeli. iota Luoma hoitelikin niin tottuneesti, ettei
leskeyiystä tullut lainkaan, ennenkuin sai räiähtävän
luodin oikeaan silmäänsä ia kaatui vyön päälle'
Makasin itse tämän kiväärin vasemmalla puolella ia
käskin Perälän tuupata Luoman svriään ia siirtvä syöttämään vyötä. Itse siirryin ampuiaksi. Näin iatkettuamme ionkin aikaa osui taas kivääriimme naapurin kksuihku, niin että vedentäyttöaukon reunus irtautui vaiestäen näkemästä tähoasta ia nousi kansineen pystyyn
'yhdellä
nyrkkini iskulla
iai-;a, mutta se koriaului
ammrrnnan keskeytymättä.
Vähän päästä saimme huomata, että naapuri

oli aia'

nut oikealle sivustallemme kaksi hyökkäysvaunua, jois-

ta rupesimme saamaan vastaamme raskaampaa materiaalia. Kun sitten vähän päästä katkesi edessämme oleva mänty noin metrin korkeudelta ja latvapuoli peitti
näkyväisyyden, huusin kavereille:

Eiköhän pojat lähdetä,

ja kaikki olivat

samaa

- Niin nopeasti kuin ehdimme siirryimme hyökmieltä.
käysvaunun tykkitulelta suojaan ja suojaisinta tietä
edelleen kivääreinemme aamullisiin asemiin.
Kahden konekiväärin, niiden kovahermoisten käyttäjien ja ammuttujen 4500 patruunan ansiosta pysähtyi kerrottu vihollisen valtava vastaisku.
Niin masentavalta kuin kirkonmäen takaisinvaltaamisen epäonnistuminen ensin tuntuikin, saimme suorituksestamme kuitenkin jonkinlaisen tyydytyksen, kun

Laurilan rykmentin kaksi upseeria myöhemmin tuli
asemiimme kiittämään meitä toiminnastamme .fa kertomaan, kuinka vaikea tilanne olisi syntynyt, jos vihollinen olisi päässyt etenemään edullisempiin asemiin.
Nämä arvioivat vihollisen menetykset ainakin 300 kaatuneeksi.

Surullisen suuriksi totesimme kyllä omatkin tappiomme. Eskadroonan 110 miehestä oli jäljellä 23. Konekiväärijoukkueestamme kaatui 4 miestä, haavoittuneita
en muista. JR 23:n I pataljoonasta tuli kiväärikomppanian osasto vapauttamaan eskadroonan rippeet, mutta

meidän kk.joukkueemme

jäi näihin asemiin

sodan

loppuun asti.

Tekisi mieleni kertoa vielä pari tapausta, jotka ku-

vaa:,z;t joukkomme reipasta mielialaa ja taistelutahtoa
vastaiskumme aikana. Kun valmistauduimme tähän
toimintaan, niin kotikylän hyvä mies Olavi Lahti sanoi
minulle leikkisästi nyrkkiään puiden: 'Muistakin, Otto,
jotta nyt annetaan sen Ylistaron pommituksenkin erestä.' Hän oli toisessa puolijoukkueessa ja näin kuinka
hän osastonsa johtajan, kersantti Helkilinnan rinnalla
ryntäsi eskadroonan kärkipään mukana. En tiedä paljonko hän kerkesi "antamaan", mutta nämä molemmat

jäivät tälle reissulle.
'I'olnen
Toinen jännittävä
kun kersaotti
kersaotti Salo,ännlttävä tapaus sattur, kun
korpi näki lähellä kirkkoa maahan kaivetusta kuopasta
piippalakin ja heitti sinne käsikranaatin. Sen räjähdettyä hän syöksyi itsekin samaan kuoppaan, mutta siellä
olikin vahingoittumaton vihollismies, joka ampuen
haavoitti Salokorpea aika vaikeasti. Käyden käsikähmään mies sai haavoittuneen Salokorven alleen ja kuristi häntä kurkusta, mutta kaikeksi onneksi samaan
monttuun hyppäsi myös toinen Nurmon poika ja nähtyään Salokorven tukalan tilanteen rupesi huitelemaan
pahoinpitelijää kiväärin tukilla ja vapautti Salokorven
tukalasta tilanteesta.

On merkillistä, että uhkaavien tilanteiden lähestyoltiin yleensä äärettömän vakavia ja tehtiin tiliä

essä

eletystä elämästä sekä pyydettiin varjelusta edessä olevaan tehtävään. Mutta tilanteen tuoksinaan jouduttua
unohdettiin usein koko kuoleman pelko ja toimintaa
sävytti kaikkia hermojännityksiä laukova huumori,
vaikka usein hirtehinen.

Äyräpään kirkonmäki,
iossa jo Talvisodan lopulla
käytiin kiivaita taisteluia.
Vasemmalla kirkon raunioita

Äyräpäässä

rakennetaan asemia
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Kaatuneiden evakuoimiskeskus
"siellä jossakin"

RASKAS

SOTATYON'
ELSA PIETIKÄINEN:

PAKKANEN paukkui nurkissa, jäätävä talvinen kyl-

oli

vallitsevana. OIi ilmahälytys. Jokaisella oli
kiire sirpalesuojaan, pommeja satoi, tulipaloja syttyi,
omat ilmatorjuntapatterit ampuivat jykevästi.
Talvisota, raskas vaihe Suomen kansan elämässä, oli
käynnissä. Jokaiselta kysyttiin silloin, voisiko hän tehdä jotain isänmaan hyväksi 7 Nuoresta iästäni huoli-

myys

matta kysyttiin samoin minultakin, r'oisinko ruveta
työskentelemään Ryhmä Talvelan kaatuneiden evakuointipaikassa, Värtsilän ns. KEK'issä, joka sijaitsi
tehtaan vanhalla riihellä hautausmaan luona. Sanottiin, että siellä olisi vainajien käsittelyssä paljon työtä
eikä tahdottu saada työntekijää. Lupasin yrittää, jos
suinkin osaan ja opin tehtäväni.
Muistan aina ensimmäisen aamun kekissä. Oli tuulinen aamu, kun astelin riihelle päin. Siellä jo odotettiin minua. Pastori Toivo Winter ia päällikkö Huttunen toivottivat minut tervetulleeksi ja sanoivat toivovansa, että tulisin viihtymään työssäni.
Katselin työpaikkani ympäristöä ja olin vähän ihmeissäni. Oli ruumiita, oli verta, oli hajua ja lisäksi
kova kuumuus. Sitten näytettiin minulle pöytä, jonka

oli ruvettava työskentelemään.
Lääkintämiehet toivat ensimmäisen potilaan pöydälleni. Pastori neuvoi, mitä oli tehtävä: ensin riisu-

ääressä

taan, sidotaan haavoittumiset, pestään yleensä ja tukka
kammataan. Sitten oli katkaistava tuntolevy, jonka perusteella saatiin vainajan nimi ja kotipaikka selville.
Toinen toisensa jälkeen tuotiin vainajia pöydälleni.
Tein heille viimeisen hoitoni ja sitten laskimme heidät
hiljaa arkkuun, joka odotti vieressä. Sen jälkeen siirrettiin arkut ajoneuvoihin, jotka aloittivat matkan
omalle synnyinseudulle rakkaitten omaistensa luokse.

Åjattelin, kuinka minä voin jatkuvasti tänne tulla.
Hiukan pelottikin nyt ensimmäisenä päivänä, sillä meidän työtämme säesti myös jatkuva ilmavaara. Muutenkin tunsin olevani lähellä kyyneleitä, kun ajattelin,
kuinka moni koti saa ottaa täältä vastaan raskaan viestin.

Tuli sitten ilta. Pääsimme vihdoin lähtemään kotiin.
Juoksin, minkä jaksoin ja aina tuntui siltä, kuin ne
kylmät potilaat olisivat olleet ympärilläni. Kotiin päästyäni isä kysyi, jaksaisinko vielä huomenna mennä sinne työhön. Sanoin, etten taida uskaltaa. Samana iltana
lähtivät äiti ja muut perheemme jäsenet evakkomat136

kalle. Minä en lähtenyt, r'aan sain jäädä Värtsilään
isäni kanssa. Päätin nyt, että koetan mennä jälleen
sinne, missä minua tarvitaan. Täytyihän sitäkin työtä
jonkun tehdä. Aamulla, kun heräsin, pelotti kovasti,
kun ajattelin, että täytyisi taas lähteä. Mutta panin
kamarin oven kiinni, polvistuin tuolin viereen j^ pyysin Ylhäältä r'oimaa ja rukoilin, että Taivaan Isä olisi
tun'anani ja varjelisi meitä kaikkia, jotka olemme raskaassa työssämme. Siitä sitten nousin ja läksin iloisena
suorittamaan tehtävääni, joka oli uskottu minulle, nuorelle tytölle. Nyt en enää pelännyt mitään. Tahdoin
ilolla suorittaa palvelun heille, kaikkensa antaneille
sotureille.

Tuli sitten tammikuun 13. päivän aamu. Päivä oli
työntäyteinen ja minulle iännittävä, sillä oli syntymäpäiväni ja isä oli luvannut muistaa minua pienellä lahjalla. En hiiskunut tästä seikasta työpaikallani mitään.
Tein vain helläkätisesti työtäni. Päivällä menimme tavalliseen tapaan aterialle lottalaan. Kun palasin syömästä riihelle, pastori ja lääkintämiehet olivat paririvissä ottamassa minua vastaan ja onnittelemassa 17vuotispäiväni johdosta. He olivatkin muistaneet tarkalleen ikäni.

Astuin siitä sitten työpöytäni ääreen. Siinä oli kaunis maljakko ja 17 punaista tulppaania. Olin niin liikuttunut, että väkisin silmä kostui. Ihmettelin, kuinka
näin sodan ja vainajien ympäröimänä sain viettää syntymäpäivääni ja kaikki onnentoivottaiatkin olivat minulle vieraita. Tuota erikoista syntymäpäivääni en tule

koskaao unohtamaan eikä niin juhlavaa hetkeä ole sen
jälkeen elämässäni ollut. Harras työni siinä sitten jat-

kui ja pastorit antoivat minulle ylennyksen nimittäen
minut "alilääkäriksi". Päivemmällä saimme lisäksi
nauttia hyvät munkkikahvit, ehkä pastoreiden pyynnöstä lottien järjestämänä.

Joka päivä jatkui kiireellinen työmme. Laitoimme
päivittäin ,t-6O vainajaa matkalle. Uskallan hyvällä
omallatunnolla sanoa, että jokaista ruumista käsittelin

yhtä hellävaroen. Sidoin, pesin ja kampasin heidät.
Sitten peittelin vainajat viime vuoteilleen arkkuihin.
Moni koti sai täten lähettämänämme l'astaanottaa
järkyttävän lähetyksen ja raskaan uhriviestin sodan
keskeltä, mutta samalla myös tiedon, että nämä miehet
olivat antaneet kaikkensa isänmaan vapauden puolesta.

Heidän nimensä olivat piirtyneet kultakiriaimin tauluun, jota meidän silmämme eir'ät näe.
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HEIKKI J. SILVENNOII{EN:

SIIRANMAEN
KIIRASTULESSA

Siiranmäki nähtynä lännestä

sinne johtavan

Ahiiärven tien puolelta

YHDENNENTOISTA päivän aamuna kesäkuulla -44
olin kokenut omituisen elämyksen. Olin palaamassa sotilasjunassa Viipuriin sotasairaalasta yksikkööni. Jou-

duimme odottamaan Leppdsuon asemalla evakkojunaa.
Se tuli
pitkä vaunujono täynnä nuoria tyttöjä
mukanan- viimeiset siviilit pakenemassa sodan jaloista.Lähdimme yhtaikaa. Tytöt kai sen aloittivat. J'oka
tapauksessa pian lauloimme kaikki "hyvänyön valssia".
Sitten kasvoja, hymyä.. Kasvoja, kyyneleitä. . kasvoja,
Ientosuukkoja.. kasvoja, kyyneleitä ja yhä kyyneleitä. .
Ympäri Euroopan heitä kulkee. Kasvoja, kyyneleitä. .
12.6. olin yksikössäni 1./JR 7:ssä ja seisoin Siiranmäen laella seuraten taistelun kulkua rajaseudulla,

Hartosten, Seppälän ja muiden kylien jäädessä vähitellen viholliselle. Mäen kohdalla paloi kylä, ja sen
Ioimussa vilahtelivat väsyneiden miesten varjot heidän
peräytyessään VT-linjalle.
Ympärilläni oli outoa väkeä. Komppaniamme oli
menettänyt paljon miehiä Kaljalanjärven alkukahinasta lähtien, ja sitten myös Vihtaniemessä päällikkönsä,
luutnantti Pekka Vannisen haavoittuneena.

teki ilkeän vaikutuksen kopin sisällä. Tärykalvot olivat
haljeta. Tässä vaiheessa jaettiin joukkue kahtia. Toiset menivät monttuihin ja toiset jäivät "lepoon." Menimme kaikki samaan korsuun. Se oli oikeata uhkapelikaikki tai ei mitään !
henkeä

mennessä
Puoleenpäivään

oli kaksi bunkkeria täysin

hajalla. Istuimme tylsinä pyöreässä pesässämme, kun
yhtäkkiä pirullinen melu pyöri ympäri kopin seiniä.
Korvia alkoi särkeä ja joku antoi ylen. Kymmenen
metriä korsumme ovireiältä oli kuoppa, johon olisi
voinut rakentaa uuden bunkkerin.
Olimme kaikki nuoria miehiä. Itsekin olin iättänyt
Parikkalan yhteiskoulun kuudesluokkalaisena. Korsussa
sopi istumaan vain turvallisessa keh2issä jalat kasassa
toisiaan tuijotellen. Niin sanoivat myös koulussa uskontojen eräänä syntysyynä olleen turvallisuuden tun-

Siiranmäen rinteessä
oleva Seppälän talo

Seuraava päivä 13.6, meni tavanmukaisessa vartiopalveluksessa Siiranmäen vasemmalla rinteellä. Mä-

ki

kohosi paljaana naapurijoukkueen lohkolla. Aseoli rakennettu 5 betonibunkkeria asuntokorsuiksi. Peittämättöminä ne olivat verraton kohde lentokoneille. Saimme päivän mittaan jonkin verran tykistötulta niskaamme, mutta pääpaine oli kuitenkin mäen laella ja sen oikealla puolella. Sieltä kuuIui melskettä pitkin päivää.
Valkeni sitten 14. päivä kauniina, niin kuin vain
kesäinen päivä voi. Aarnuvarhaisesta alkaen maataistelukoneet lensivät pitkin linjaa uhreia etsien. Ja olihan
niitä. Ennen pitkää ne löysivät bunkkerimme, ioiden
järjestelmällinen tuhoaminen alkoi. Jo sarja räjähtäviä
miemme taakse
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teen etsiminen. Olimme vieraita toisillemme ja kuiten-

kin parhaita uskonveljiä. Minä näin parin

poy'an Iäh-

asioista. Nyt olin itse jalkaväen etulinjassa täyteenpeuhatussa haudassa mahallani teräsmyrskyssä. Kyllä koulunpenkki sentään oli turvallisempi paikka. Osasin

tevän, mutta kenen asialla liikuin, kun en estänyt heitä karkaamasta?
Näihin mietteisiini tuotiin komppanian päälliköl-

useimmiten läksyni, joten en tarvinnut pelätä opetta-

vitaan apuun mäen laelle. Vasta matkalla tajusin, että
alikersantti Kamrat sanoi: "Vapaaehtoisia mäelle!"
Mutta kuinka ihanaa oli talsia Luojan avoimen taivaan
alla, eikä enää umpikoppia.
Taukoamaton tykkituli piiskasi mäen lakea. Me toistakymmentä vapaaehtoista kuljimme vapauteen. Em-

Tuossa rynkytti Klimi-vaunu aukkoa hv-esteeseen
ja tunki itsensä läpi. Ja pellolla tultiin
laulaen
huutaen! Ammuin sekaan tiheämpiin -ryhmityksiin.
Tiesin hyvin, että tällä joukollamme emme voi jäädä asemiin rynnäkön tapahtuessa. Ehkäpä taempana
jo koottiin iskuryhmiä tueksemme. Pää kääntyi vaistomaisesti taaksepäin. Noin 100 metriä olisi juostava,

tä, luutnantti Ahtolalta sana, että vapaaehtoisia tar-

jaakaan.

JB 7:n upseereita iutustumassa VT-linjalla oleviin

Siiranmäen asemiin ennen suuria vetäytymistaisteluja

mekö juuri sitä varten taistelleet? Tuolla mäellä tietää kuoleman nimen. Bunkkerissa voi pimeys tavoittaa sielun ennen armoniskua.
Syöksyimme ohi Seppälän talon raunioiden taisteluhautoihin. Missä täällä ovat entiset asukit? Montut
olivat tasaisiksi täyttyneet, ja väkeä ei näkynyt missään.
Hitaasti tajusimme, että naapurijoukkuetta ei enää ol-

Iutkaan, muutamaa erakkoa lukuunottamatta.
Lukijani i Älä r'aadi selkeyttä tältä tarinalta. Pellolla
tulla jyrisi kaksi KIim Voroshilovia ja muutamia pienempiä panssareita. Niiden jäljessä huusi "uraata" ehkä komppania jalkar,äkeä. Parin sadan metrin päässä
olevalta vastarinteeltä suorasuuntaustykit möyhivät
asemiamme. Ammuksista oli ohimenevästi puutetta.
Mutta maataistelukoneita ei kukaan enää huomannut.
Tämän riehunan keskellä muistin koulupoika-aikaani, jolloin en saanut lukea Remarque'n "Länsirintamalta ei mitään uutta", koska se kertoi liian raaoista
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ennenkuin lepikko antaisi näkösuojaa. Kyllä kai ne
ainakin auttanevat sieltä juoksun aikana. Naapureilla
oli vielä kiivettävänä noin 30 metriä aika jyrkkää mäkeä, ennen kuin ehtisivät tähän. Nyt olivat ensimmäiset päässeet jo kivipaasien suojaan hv-esteelle.
Missä sitten olivat panssarit? Ne kiersivät parhail-

laan liki tienristiä mäen lakea kohden. Kenties ne
kyntävät meidät ulos montuista. Äkkiä joku selvästi
tempaisi puseron kauluksestani. Kauhu sai hetkeksi
yliotteen. Niskaan hyökättiin. Lähellä oleva sotamies
naurahti:

Eikö olekin kelju tunne, kun piiskan

- laheltä.
menee

ammus

.._ On se, on se!
Yhä useampia hyökkääjiä oli ehtinyt esteiden taa.
Tuossa he olivat vain 30 metrin päässä. Pellolle oli
kyllä monen matka ;'o loppunut. Oli vaihdettava ampumapaikkaa yhtämittaa. Ei silti, r'iimeinen lipas oli

jo konepistoolissakin. Ehtisikö tuonne lepikkoon sillä
aikaa, kuo... Ei. ..
Oikealla hulmahti jokin tulenlieska. Årvattavasti jopanssareista oli joutunut pois pelistä. Oli katsot-

kin

tava tarkasti, etteivät nuo esteillä olijat yllättäneet,
kun takaa uhkasivat panssarit. Teimme toverini kanssa
työnjaon. Toinen tähystäisi eteen, toinen taakse. Minulla oli ehkä puoli lipasta jäljellä ja toverini täytti

vierelläni uutta. Se oli säästettävä pahimman rynnäkön varalle. Vihollinen sai lisää väkeä jatkuvasti
mäen alle, mutta ne olivat visusti kivilohkareiden
takana. Vain jalkoja näkyi sieltä täältä. Ei hyödyttä-

ylioppilas, kenties lukemassa jotain. Tiedäthän, että

juuri nivelreumatismi oli pitänyt minua vuoteeseen
kahlittuna kokonaisen kuukauden. Nyt olisin siellä
kotona. Niinpä niin. Silloin oli niin helppoa pelätä
tovereiden halveksivia katseita. Olin lapsuudessa paimenpoikana Oron salolla tottunut vapauteen. Tuo
sana oli sokaissut silmäni ja ajanut minut koulutieltä tännc Siiranmäen laelle sodanjumalan kiukunpuuskan kohteeksi. Täällä montussa ei ole ketään,
joka kieltäisi minulta vapauden. Voisin vaikka ponnahtaa pystyyn ja kirota koko maailman tuossa pikku
kivellä seisten. Mutta voittaisinko sillä vapauden sie-

Kolme venä|.

0lvt5;69n36

N-.

ta
(

0

500

Sclituksiä,
1t Suoa.tistlue*n lffi

m
?iihlrilenlocil ggg lr;vi.rfe

«

Venålåisten hyökkåys
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nyt ampua. Ollapa nyt käsillä kranaatteja. Ne olisivat valtteja.

Tällä välin olivat panssarit pädsseet läpi ja nousivat mäen laelle. Jo sanoi toverini yhden sellaisen

näkevänsä. Sotamies

ei saanut ajatella, niin sanottiin

alokkaalle ennen vanhaa. Mutta väkisin alkoi epäi-

lyttää tuo 100 metriä. Kuinka se

oli

juostavissa?

Muutamat intoilijat syöksyivät jo esteiden takaa rinteelle. Rätinästä päätellen oma väkemme oli varuillaan. Luultavasti jokin h-hetki liihestyi, koska tykistötuli nräen lakea vastaan kiihtyi äkkiä. Mullos kiehui
ympärillämme. Saimrne uuden montun oikealle puolellemme viiden rnetrin päiihän. Esteillä oltiin lähtöpuuhissa.

kiihtyi.

Klim ajoi mäellä keskityksen

seassa. Melu

Äitini ! Minun on tunnustettava Sinulle jotakin.
Silloin syksyllä -41 kutsunnassa Harjulinnassa minut
olisi raakattu ja olisin saanut jäädä kotiin. Olisin

Venälåinen panssarivaunu päässyt
osalliseksi "Molotovin cokteilista"

lulleni ? Tässä minä vain tuijotan käyden kahta taistelua yhtaikaa. La.iha lukutoukka kytkettynä monttuun hyökkäystä odottamaan. Vapaaehtoinen punnitsemassa uudelleen vapauden arvoa.
100 metriä on niin pitkä matka. Nyt ne lähtivät.
Yleinen liikehtiminen esteillä alkoi. Ammuin sekaan
hetken älyttöm?isti. Juuri silloin kuului huuto vasemmalta:

Vetääntykää aukion yli

!

-Sitä käskyä oli helppo noudattaa.

Nopeimmat van-

jan hyökkääjät nousivat jo rinnettä. Edessä aukealla
kaksi Klimiä pyöritti tornejaan, ja aivan toisen editse
oli pakko juosta. Olimme pä?isseet noin 20 metriä,
kun edessämme oleva käkkärämänty åikkiä räjähti.
Latva silpoutui pirstaleiksi, savupilvi pöllähti, teja samalla oli harpattava, sillä niinrävä pamaus
sanoit: On kelfu tunne, kun
kuin Sinä aseveljeni
piiskan ammus menee läheltä. Mutta ei enää ole.
139

Näin jotakin, joka varmisti asian. En tiedä, olisiko
minulla ollut rohkeutta auttaa, jos olisi ollut mahdollisuuksia. Tuskin vapaaehtoisesti. Klim oli enää
vain 10 metrin
tässä aukealla.

kin.

päässä, enkä

REINO MANNINEN:

voinut edes lyödä maihin

Takn jo ammuttiin. Ehkäpä sitten-

.

Pikkupoikana kuumensin pikeä saunan katolla naapurin Iekon kanssa, kun yhtäkkiä kuului hänen isänsä
ääni melkein viereltämme. Miten lienenkin aivan kuin
vahingossa pudonnut alas ullakolta ja kyllä oli kiva
tunne siellä missä Iekolla oli paha. Samoin nyt. Kompastuin matalaan ojaan, tajusin pelastuneeni vielä hetkeksi, ja pian olin toisten luona lepikossa.
Tänne matalan pensaston suoiaan oli saatu kootuksi ketju hillitsemään hyökkäyksen kulkua. Talon
raunioilla rätisi kuitenkin vanjan kk. ilkeästi syytäen
luoteja pitkin rinnettä vasemmalle. Sain itselleni kiikarikiväärin, koska en ollut ehtinyt täyttää konepis-

toolin lippaita. Kiikarin läpi näin tuon

ampujan,

mutta en tiedä, olinko se minä, joka vaiensi aseen.
Moni sitä varmasti yritti. Uutta miestä ei löytynyt.
Seosijaan hurahti edessä olevan ns. Toikan talon
takaa Klim, joka samassa ampaisi kaksi laukausta
piiskatykeillään ja peräytyi välittömästi talon tar. Jo
ensimmäinen tehosi. Olin ehtinyt väistää maahan ison
kuusen juurelle, mutta vasen käsi jäi koholle jonkun
oksan päälle. Se sai osansa ammuksesta, joka samalla
haavoitti kohnea muuta miestä.
Komppanianpäällikkö potkaisi leikillään takamuksiini kysyessäni lupaa mennä JSp:lle:
Et olisi osannut toivoakaan ParemPaa onnea.
- tuosta täysi käsi vielä tulee. Kello
oli 15.30.
Kyllä
sotija,
mies,
vapaaehtoinen
kulki
metsässä
niin
Ja
peläten hirmuisesti lentokoneita, Partioita, kranaatteja, takamaastossa harhailevia miehiä, kaikkea. Jokainen askel joudutti minua pois painaiaisunesta, jonka
olin nähnyt Siiranmäen laella. Siellä nyt toiset jatkoivat huonompionnisina taistelua vihollista ia omaa
pelkoaan vastaan,
Vuottaan palaneen kylän laidalla kävelin vihdoin
edestakaisin linja-autoa odottaen. Taukoamaton jyrinä
muistutti sodan olemassaolosta. Minua ahdisti tunne,
että siellä, mihin nyt pääsin, voivat jonakin päivänä

uuden ajar.r noitavainof ia kerettiläisroviot repiä kaiken sen, mitä Siiranmäellä sanottiin vapaudeksi. Sil-

loin kaikki tämänpäiväinen olisi turhaa. Astuin van'
han kokeneen miehen askelin saaPuneeseen autoon ia
silmiini ilmestyi jälleen kaikesta huolimatta kujeita
etsivän koulupoian katse niiden tähystellessä tien mutkassa tulevaisuuteen.

Sattui Hultt
SYYSKESÄLLÄ L94r pysähtyi 14. divisioonan hyökkäys joksikin aikaa Ontrosenvaarasta lähes kymmenen kilometriä länteen sijaitsevalle Tshirkka-Kemijoen linjalle. JSp:n teltta oli muutama sata metriä
linjojen takana päätien varressa. Sen käytössä oli 3
sairasautoa, joista yhden kuljettajana toimi Selenius
niminen vuokra-autoilija Helsingistä, toisessa oli Myry
niminen maanviljelijä Ruovedeltä ja kolmannessa

tämän kirjoittaja. Ympäristö oli jokeen viettävää,
kallioperäistä maastoa, jossa kasvoi harvaa, pientä
männikköä. Päivän mittaan olin vienyt lastin toisensa
jälkeen haavoittuneita takana olevaan kenttäsairaalaan. Illan kuluessa tilanne rauhoittui hiukan, vaikka
edessä vielä räiski ja papatti ja ilmassa vihelsi, mutta
haavoittuneiden tulo tuntui toistaiseksi loppuneen.
Lähistöllä oli venäläisten aikoinaan tekemä maakuoppa, jonka kattona oli riukuja ja niiden päällä
sammalia. Lääkintämestarimme kehoitti kaikkia sillä
hetkellä vapaina olevia miehiä menemään siihen yöksi,
josta hän tarvittaessa heti saisi meidät käsiinsä. En
muista, antoiko joku määräyksen parkkeerata sairasautot kuopan taakse, näin kuitenkin teimme ja sovittelimme itsemme kuopan pohjalle odottamaan hetkeä, jolloin meitä taas tarvittaisiin. Tätä ennen katsellessani ympäröivää maastoa, kiintyi huomioni noin
200 metrin päässä olevaan "variksentallaamaan" tasalatvuiseen, hyvin tuuheaoksaiseen mäntyyn ia alitajunnassani tuumailin: mitähän tuokin kätkee itseensä.
Siinä maatessani mieleeni palautui aikaisemmin päivällä sattunut pikku episodi. Sotamies Kumpu Petäjävedeltä tuli juttusille kettoen saaneensa kotoaan
paketin ja ehdotti, että mentäisiin vähän sivumpaan
keittämään oikein "rasilialaista" kahvia, joka oli silloin
hyvin harvinaista. Tietysti olin heti valmis, ia pian

olivat mustakylkisel pakit tervasnuotiolla. Siinä is-

tuimme vieressä nokittain muistellen siviilielämän ihanuuksia, kun ilmassa parkaisi kranaatti iskien melko
lähelle meitä. Toverini suusta lipsahtivat kuitenkin
heti sanat: "Ei olla milläänkään, eivät ne meitä tarkoittaneet !"

Kastelivat kukkia
TALVISODAN päättyessä mökkinsä menettänyt ukko kertoi jättäneensä tuvan pöydälle kirjeen: "Hyvät venäläiset ! Muistakaa kastella
kukkiani !"

Mahtoivatko totella?

- Kyllä. Sinne kun
Jatkosodassa palasin,
- näin, että olivat purkaneet
koko katon ja
niin
antaneet Luojan kastella kukkani.
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Iltayöstä alkoi tykistön toiminta kiihtya. Taka-

namme yskähteli 6-tuumaisten tulipatteri

ja

ilmassa

kaarisilta. Pian myös jysähteli
kohosi ';porsaitten"
-jossain
idän
suunnalla. Seasta erottui tulekumeasti
vien kranaattien viheltävä ääni, ja niiden kiviseen
maaperään sattuneet huumaavat räiähdykset iskivät
hetkin kuluttua meidän itäpuolellamme melko lähelle. Pian tuli toisia samasia liniassa hyvin lähelle
kuoppaamme, maa keinui ympärillämme. Samassa vihelsi'jelleen, ja isku osui ylitsemme muutama metri
kuopan taakse. Osa seiniä ja katto tuli päällemme,
räjähdvslieska sokaisi silmät, ilma tuntui Ioppuvan
ia räjähdysaineen käry täytti tienoot. Olimme hetken

färuen huoltotiellä

Haavoittuneita suomalaisia
Rukajärven rintamalla JSp:lla

nuotiolla odottamassa
kenttäsairaalaan låhtöä

huumautuneina mullan ja puitten seassa. Kukaan ei
kuitenkaan haavoittunut pahemmin, ihme kyllä. Räjiihdykset loittonivat hitaasti harventuen.
Mitenkiihän autojen kävi, oli ensimmäinen selkeä
ajatus, jonka aivoni pystyivät tuottamaan. Eräs toinen meistä ajatteli ääneen:
lostakin varmaan jokin
- menimme
"naapurin" poika n?iki, kun
tänng mutta
mistä? Otetaanpa tästä aamulla selvä, jos tdssä aamua
vielä nähdään.
Samalla tuli myös mieleeni:
Nyt

- krane varmaan tarkoittivat
meitä! Onneksi nämä
naatit olivat hyvin herkällä sytytyksellä ja räjähtivät
heti pinnassa, olivat kai hyvin kaukaa ammuttuja,
koska lähtölaukaus kuului vain heikosti. Tykkitulen
vaiettua sen verran, että voimme ryömiä esiin, totesimme Seleniuksen autosta olevan jäliellä vain nokkapuolen, peräpuoli oli romuttunut ruman niiköiseksi.

Åjokistani, joka

oli hiukan etfimpänä, oli

sirpale

Iävistänyt tuulilasin, pysähtyen selkänojaan juuri ratin
taakse

!

Nyt kaikkien huomio kiintyi mainittuun tasalatvapetäjään. Siitä oli näköala myös oikealla olevan majuri L. Kumlinio pataljoonan huoltotielle, iohon aina

tuli

iskuja, kun vain joku siellä liikkui. Tätä kaikkea
ihmeteltiin, ja niin pidettiin selvänä, että siellä oli
mies radiolähetin mukanaan, ja hän ei suinkaan pitänyt omana tietonaan, mitä ympärillään näki, vaan
hänen tulipatterinsa sai tarkat lukemat maaleista. Pian
oli tuo tähystyspaikka loppuun käsitelty tykistömme
toimesta, kuten kertottiin, ja samalla vihollisen tykkituli loppui kuin tuppeen näillä mailla.
Eriis sotamies kaavaili: "Se oli varmaan kylmää
hommaa
meinaan, pojat, se oli todellinen sankari
se piippalakkinen
ukko siellä petäjän latvassa, nääs!"
Lomalla käydessäni sain kuulla, että äidilläni oli
aivan erikoinen hätä ja tuska minun tähteni juuri
tuona samana yönä. Hänen täytyi silloin puolestani
paljon valvoa ja rukoilla, joka tåissä edesmenneen
hurskaan äitini muistoksi mainittakoon. Rukouksen
yliluonnollista voimaa on usein koettu yksilön ja
kansojenkin, myös Suomen kansan kohtalon vaiheissa,
kuten monet meistä ovat tunnustaneet.
Rukajärven kylän pohjoispäässä sijaitsevasta tienhaarasta länteen johtavan tien kahden puolen avautui
Iännen suunnassa noin 7 km levyinen vaivaiskoivua
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ja männyn taimia

kasvava Peräsuon aukea. Taistelut

olivat pysähtyneet sen itälaidassa olevalle jokilinjalle.

oli

autossani olevien potilaiden elämä todella heidän
piirunlaskijansa kynän kärjen varassa.

Eräänä aamuyönä palatessani JSp:lle oli sidontapaikka vaihtanut sijoitustaan eteenpäin. Kysyin sen
paikkaa hämärässä syysaamussa tapaamiltani miehiltä, jotka keskustelivat tien varressa:
Hei kaverit, tiedättekö, missä kohtaa nyt on

-- Nyt olisi meilläkin vähän kiire, lausuin poNopeusmittarimme viisari
heilah- numeron kahden puolen. nousi
dellen sadan
Siellä naapu-

Miehet vilkaisivat toisiinsa. Sitten eräs heistä tuli
autoni viereen ryhmyinen kävelykeppi kädessään, jolla
hän viittasi eteenpäin. Rauhallinen, kunnioitusta herättävä olemus, selkeä ja isällinen puhetapa herättivät huomiotani. Huomasinkin isoja ruusukkeita hänen
kauluslaatoissaan, jonka vuoksi kysymykseni sanamuoto nolotti ja hävetti.
Kyllä te sen paikan siitä löydätte, päätti mies

meitä kohden. Kuinka voikaan olla etäisyysmittaus
niin kaukaa niin tarkkaa liikkuvaan maaliin sekä
kuinka sivusuuntaan aina "heitti" joka kerta saman
verran ja aina vasempaan- Tätä jäin ihmettelemään.
Pian olimme kuitenkin suoaukealta poissa, ja maastoesteet peittivät näkyväisyyden.
Novaja-Tiiksan kenttäsairaalan tunsivat useimmat
14. divisioonan henkilöt. Erään taistelun riehuessa
toin jälleen lastia sen Å-osastolle. Pihalla seisoi siinä
paitahihasillaan mies, jonka kanssa lyöttäydyin juttelemaan ilman muuta. Oletin, että hän oli sairaankantaja tai joku muu tavallinen tekijä. Rupattelimme
siinä kaikenlaista. Vihdoin hän kysyi:
Millainen tilanne siellä edessä nyt lienee, kun
- haavoittuneita niin, etteivät tahdo tilat riittää?
tulee
Vastasin, ettei sitä tavallinen sotamies muuta
tiedä kuin minkä näkee ja kuulee.
se naapuri tuntuu törmäävän tännepäin,
- Nyt
mutta
eiköhän se lakkaa, kun aikansa pullistaa. Minulla olisi täällä nyt vaikeasti haavoittunut potilas,
eiköhän kanneta se pois2 Otappa kii tuohon toiseen
Siinä kun lähespäähän, niin viedään se sisään!
tyimme ovea, selitin vielä:
Älä vaan kolauta sitä ovipieleen, ettei siihen
- se kun on kipeä muutenkin! Mihinkäs' me tää
satu,
lasketaanT Saat nähdä, että kun tää joutuu lääkärien
kynsiin, niin ne tekee siitä vielä miehen, joka kä-

"Jässäpeen"
teltta?

opastukseosa.

Kiitin niin sotilaallisen kohteliaasti
- jatkoin matkaani. Paikka löytyikin
kuin osasin ja
helposti. Arvelin, että siinä oli rykmentin ja pataljoonan komentajien neuvottelu käynnissä.

Mainitun Perä- eli Rukasuon itälaidassa kohosi
loiva metsikköinen mäki, jossa oli vastapuolella tietysti vihollisen tähystys- ja tulenjohtopaikka. Siten
koko suon leveydeltä kulkeva tie oli heidän tykistönsä
tulitettavana.

Päivällä, kun autoani lastattiin, sain suon itäreunalla olevalta JSp:ltä haavoittuneita. Silloin ilmassa
syntyi tuttua ulinaa. Åutoni sivulle, vasemmalle, vähän matkan päähän tuli kolme kranaattia. Onneksi
oli maa siinä suoperäistä, niin että saimme autoon
vain mutaryöppyjä. Ajettuani noin 1,1 km toistui
laukaussarja jälleen vasemmalle ja yhtä kauas autosta.
Sitten taas ajattuani noin 2-3 km ilmestyi auton
rinnalle uudelleen räiähdyspatsaita. Täten selvisi, että
olimme naapurin tykistön tulenjohtueen haarukassa.
He näkivät siis suurta vaivaa meidän tähtemme.
Noina minuutteina, jonka matkamme suon yli kesti,

tilaille.

rin

puolella

velee itekin

t,
n.

142

A

nyt ukkoja

veivaamassa

!

tuli

l+DE

Y"t.

takanamme

paikalle hoitaiattaria, jotka puhuttelivat tuota kantajakaveriani "herra majuriksi". Lisäksi
Samalla

Noqja

Novi

oli

kammesta tykinputkia ylöspäin sitä mukaa kuin loittonimme heidän haarukastaan sekä täräyttämässä välillä

Km

samalla selvisi, että hän oli sairaalan päällikkölääkäri, majuri Sotamaa. Hetkeksi tästä hölmistyin, että
mitäs nyt? Suoritin nopeasti uudelleen tilannearvioinnin, ja sen tuloksena painoin sopivassa tilaisuudessa
vähin äänin oven takanani kiinni ja häivyin näyttämöltä. Monenlaisten ajatusten vallassa palasin JSp:lle,
oli jälkeenpäin minulle hyvin ystä-

mutta tuo lääkäri
vällinen.

Sattui olemaan hiljainen päivä JSp:llä kesällä 1941.

Vietimme aikaa odottaen tehtäviä. Sairaankantajat
olivat tuoneet muassaan terveen sotavangin. Siinä hän
istui kannon päässä saamaansa leipäpalaa nakertaen.
Mielenkiintoni heräsi ja aloin tehdä tuttavuutta. Kas-

vot olivat joskus hänen

lapsuudessaan sairastetun

isonrokon jäljilå arpiset. Mies oli keski-ikäinen, eloisa
ja vilkas. Ajatusten vaihto oli merkkikielellä käynnissä
heti Kädet tekivät vintovkaa poisheittävän liikkeen
ja nousivat ylös. Kaverille Ievisi tyytyväinen ilme sanoessaan:

Bufi, bum, hudoi !
hutoi, vastasin ja noudin lisää lei-

- Bum, bum,
pää vangille.

VasSiberien, hän lausui, osoittaen itseään.
oli todellakin eräs siperialainen prikaati.
Mannargaim, haraso, tuli jatkona.
Hyvin
hellävaraisesti
hän alkoi kaivella taskuaan. -Sieltä tuli
vihdoin esille monien paperien sisällä oler-a valokuva,

tassamme

jonka hän ojensi hymyillen minulle. Siinä oli mies,
vaimo ia kolme herttaista lasta. Ivliehen tunsi hyvin
hänen ulkonäöstään. Siinä oli hänen perhekuvansa.
Näytin vuorostani hänelle oman perhekuvani. josta
hän oli hyvin kiinnostunut. Sitten hän vaipui huoahtaen mietteisiinsä, sisäisen tuskan peittäessä kasvojensa kuvan. Mieleeni jäi kuva kanoon pädssä Vienan
erämaassa istuvasta siperialaisesta sotilaasta, jonka
perhe odotti isäänsä jossakin tuhansien kilometrien
päässä Siperian

jäisillä lakeuksilla.

Tuuhea mänty, ionka latvassa
vihollisella oli ollut radiolla
varustettu tulenjohto

=JR59

r'

Rukajärven rintamalta länteen
johtavan huoltotien seutu

Van$äi^vi

t
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VANKILEIRILLÄ oli tien molemmille puolilla uusi
hirsirakennus. Vasemmanpuoleinen oli kasarmira-

oli majoitettu r'.:.nkileirin vartiokomppania. Toinen rakennus oli huoltoportaan käytössä.
Siitä toimi osa keittiönä jr s.rirastupana. Näiden rakennusten ja moninkertaisten piikkil.rnka-aitojen takana oli kahdeksan rakennuksen telorvhmä. ;oka oli
ympäröity neliönmuotoisella piikkilanka-aitauksella.
Sen jokaisessa kulmassa oli valonheitintorni vartiioi'
kennus, .lohon

neen ja konekivääreineen. Aitauksen kullakin sir-ulla
oli liukuvassa hihnassa vahtikoiria.

Sotavankien saavuttua leirin portille kasarmirakennuksesta tuli komendantti ja otti joukon kirioihinsa.
Vankien luku laskettiin, ja suoritettiin nimenhuuto.

ennen kuin heidät marssitettiin leirin sisäpuolelle.
Porttien saranat narisivat pahaenteisesti heidän )äl-

keensä. Heikossa kunnossa olevien miesten suusta kuului huokaisuja. Milloinkahan täältäkin pääsee vapaaksi 7

useimmat varmaan ajattelivat.

Vankileiri oli noin kilometrin pituinen ja puolen

levyinen. Leirialueen eteläpuolella oli pieni joki. Vankila ja rnuut rakennukset olivat suurelta osaltaan joen
pohjoispuolella. Ålueen halki johti tie, jonka itäpuolella oli eniten rakennuksia. Eteläpuolella olivat suu-

rimmat rakennukset, kuten luostarin päärakennuskin,
joka oli noin 15OO-luvulta. Erästä rakennusta vangit
nimittivät suojeluskunnan taloksi. Sinne vietiin näet
ne vanpit, jotka olivat kuuluneet suojeluskuntaan.
Leirillä oli ollut majoitettuna samana syksynä 3100
puolalaista sotavankia, jotka oli pari viikoa sitten siirretty muualle. Nyt saapuivat suomalaiset heidän tilalleen. Vankeja tuntui olevan monista kansallisuuksista.

144

Pienemmät talot olivat yksikerroksisia puutaloja,
iältään noin 150 vuotiaita, ajan hampaan harvoiksi

syömiä rakennuksia. Kale joutui tällaiseen rakennukseen samassa vankivaunussa olleiden miesten kanssa'
Vähän myöhemmin rakennukseen tuotiin lisäksi muutamia upseereita.
Eteiseisä tervehti tulijaa haju, joka

tulvi

nurkassa

oli ikku'
oli
jäässä.
tturkassa
joka
Ovensuun
oli
paksussa
na,
pönttöuuni. Kahden puolen lattiaa olivat kaksikerioksiset puulaverit. Kalustoon kuuluivat myös vesiämpäri ja vesisäiliö. Likainen kaappi toimi pöytänä
Vaitija lämmitti uunia ja kohenteli hiillosta pevssä
sekä kuunteli vankien juttuja. Joskus hän otti keskusteluun itsekin osaa, koska samassa huoneessa oli veolevasta käymälästä. Asuinhuoneen itäseinällä

näjän kielen taitoisia vankeja.

Toiset vangit valitsivat Iavereilta alapaikan, toiset
ylhäältä. Alapaikan valinneet tekivät huonon valinnan, sillä seinät olivat alhaalta huurteessa. Vilu aioi
heidät pian ylälaverille, jossa oli kyllä tilaakin. Siellä
ei tosin voinut istua selkä suorana matalan katon vuoksi. Mutta olihan saanut istua yhteen menoon parisen
viikkoa, että nyt voi olla pitkälläänkin saman mokoman.

Kun miehille oli iaettu muona-annokset, Kalea tulhakemaan jonnekin. Hän oli koko ajan ollut
GPU:n kuulusteliiain "lempilapsi". Kale arvasi, että
hänen svntilistansa oli lähe[etty leirin komendantille,
ja siitä iohtui taas puhuttelu.
Röyhkeää I Huonoja ovat olleet kuulusteliiat,
olleet saaneet miestä satimeen, höpisi koeivät
kun
mendantti toimistossaan ja huusi: Lurjus tänne ja heti!

tiin

Yartija vei Kalen oikealla olevaan vartiokomppanian
sijoituspaikkaan. Kale vaistosi, ettei hänelle kunnian
kukko näiden tähtien alla laulaisi, sillä sellainen vaikutelma kuvastui jo läsnäolevien kasvoilta.
Komendantti huomasi Kalen seisovan vaatimattoman näköisenä ovensuulla ja marssi hänen luokseen

nyrkkiään puiden. Hän kävi kiinni Kalen puseron
rintapieliin ja puisteli hiukan. Sen jälkeen hän penkoi
vangin taskuja ja huusi:
Missä on "syskoreskin"
merkki? Kun sitä ei löytynyt,
hän lopetti taskujen
penkomisen. Paikalle saapui "Otto Villen armeijan"
asepukua kantava karjalaa murtava soturi tulkiksi.
Kale vastasi rauhallisena tulkille:
Ei minulla
- ottivat sen
sitä merkkiä enää ole. GPU:n kuulustelijat
Systerbekin kaupungissa. Eihän minulla ole sitä asepukuakaan, jonka taskussa se merkki aikaisemmin oli.
Puku otettiin myös ja nämä kuteet pakotettiin pukemaan ylle eräänä yönä Smolnan talon kellarissa.
Kalelta kysyttiin politiikasta ja hän vastasi, ettei
hän ole ottanut siihen osaa eikä hän rajamiehenä olisi niin saanutkaan tehdä. Hänet haukuttiin jälleen
idiootiksi ja sanottiin, etta Venäjällä saavat kaikki
harrastaa politiikkaa. Kalea kansanarmei jalainen kehoitti luopumaan Mannerheimin tuhoa tuottavasta demokratiasta ja liittymään tasa-arvoiseen bolshevismiin.
Oli hyvä, että oli läsnä tälläinen kansanarmeijan
tulkki, sillä Kale oli jo oppinut pelkäämään kielivaikeuksia, joita esiintyi kuulusteluissa. Kale kuunteli hiljaisena miehenä komendantin rähinää, joka lähinnä
aiheutui siitä, ettei hänellä ollut enää suojeluskunnan
harrastusmerkkiä.

Vankileiriksi järjestetty alue oli ennen bolshevikien
vallankumousta toiminut munkkiluostarina. Sen näkeminen herätti mielessä menneiden monivaiheisten ai-

kojen ja tapahtumien tunnun. Päärakennuksen moIemmissa päissä oli torni ja julkisivuilla oli kaari-ikkunoita. Rauha ja sota olivat vaihdelleet sen r-aiheilla
vuosisatojen saatossa. Munkkien hurskaat rukoukset,
messut ja kuorot olivat kaikuneet luostarin kammioissa. Muurit olivat nähneet monien vainottujen ihmisien elämäntaistelun, heidän hakiessaan turvaa muurien sisäpuolelta. Luostarin synkkä historia vaikutti
Kale meni vankihuoneeseen ja py- sanomalehdillä tapetoituja kellassähtyi katselemaan
tuneita seiniä. Tässäkin huoneessa oli varmaan kauan
sitten asunut munkkeja.

tyrmistyttävältä.

kohtaan, etteivät vieneet vankeja paljaskätisinä paleltumaan.

Töiden alkamispäivänä politrukit tekivät vankituvissa työlistat ja pitivät luottamukselliselta vaikuttavan
esitelmän palkoistakin, kunhan työt on ensin saatu
valmiiksi. Joku taisi ihastua kuullessaan saavansa palk-

kaakin. Kenties voi viedä kotiin rupliakin, jos täältä
joskus pääsee pois. Vapautumisesta ei tosin ollut toivoa, sillä heidän piti alkaa vahvistaa puolalaisten tekemiä vahvoja piikkilankaesteitä vankileirin ympärillä.
Piikkilanka-aidan pystyttäminen yli 50 asteen pakkasessa

ei ollut Kalestakaan mitään herkkua. Puristel-

lessa jäistä rautakankea ohuet lainakäsineet kädessään
ja hakatessa jäistä maata tolppien pystyttämiseksi sai
koko ajan takoa jalkojaan yhteen, jotta säilyisi elävänä
jäisissä siannahkakengissä. Niissä asusteissa eivät aina-

kaan kovalla pakkasella työnormit edistyneet, vaikka

sotilaat kovasti kintereillä yllyttivätkin Iämpimissä
huopikkaissaan. Hoputtajia teki mieli lyödä rautakangella päähän Iaskemaan kedolla tähtiä. Åika tuntui onnettoman pitkältä tässä puuhassa.
Mutta
ajattelin, että kestän kyllä tämänkin, tuntuipa
nyt
miltä tahansa. Ei tässä ainakaan sielu palellu, kävipä
ruumiille kuinka hyvänsä. Kovaa hermopeliä tämä
tuntui olevan, jos olivat vangin muutkin tilanteet.
Mutta ei auttanut, täytyi kestää, päätti Kale. Tuskan
ja vilun ollessa korkeimmillaan päättyi taas onneksi
työaikakin.
Eteisen seinällä

oli talon puolesta postilaatikkokin,
ja vangeille ilmoitettiin, että nyt sopisi kirjoittaa vaikka morsiamille Suomeen. Kirjeet menevät perille
varmasti I Mutta ei Kalella ollut mitään postitettavaa,
eikä vankikämpän miehistä kukaan siihen kiriettään
pudottanut, ja mitenkäs olisi pudottanut, kun ei ollut
kirjoituspaperia eikä kyniä. Nuppineulasta kirveeseen

Piikkilangoilla ympäröity
venäläinen vankileiri
lämmitettävine
vartiotornei neen

Puna-armeijan reserviläinen tuli huoneeseen vankeja
kuuntelemaan ja vartioimaan. Piikkilanka-aitojen sisäpuolellakin tarvittiin reserviläisiä, vaikka puna-armei-

jalaiset vartioivat leiriä ulkopuolelta. Vangit palelivat
tässä huoneessa kaksi viikkoa, jonka jälkeen heidät
majoitettiin toisen talon yläkerran huoneeseen. Sen
seinällä oli vain yksi puulaveri. Huoneessa oli kaksi
ikkunaakin. Upseerit majoitettiin toiseen taloon.
Pian Kale muutettiin kahdentoista muun vangin
kanssa ns. Suojeluskunnan taloon. Siellä heitä odotti
vartiosotilas oven suulla. Asunnon vaihto sai miehet
iloiseksi. Ffe saivat istua selkä suorana, eikä enää tarvinnut niin paljon palella. Huoneessa oli myös pöytä

ja penkki.
Heidän

piti päiväsaikaan tulipalopakkasesta huolimatta käydä töissä. Kaikkia vankeia ei voitu viedä samanaikaisesti työmaille, sillä käsineitä oli vähän. He
joutuivat lainaamaan käsineitä toisilleen ja olemaan
vuorotyössä. Vartiosotilailla oli järkeä ja sääliä heitä
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kaikki teräaseet oli huoneessa kielletty. Åarnulla tuotiin leir'änjakotihisuuteen pöytär'eitsi ja vietiin käytön
jälkeen pois. Eräs h1'r'äntahtoinen vartija antoi kerrirn
luvan pitää pöi'tär'eistä niin kauan, että rakuunakersantti Sumila ehti vuolla leppäpuusta shakkinappulrt
rsukkriden aj.rnkuluksi.
Myöhemmin vankeusaikana muutantat rnuovailivat
lasinkappaleilla pieniä puuesineitä, kuten tupakan
imukkeita ja paperossirasioita. Niihin he kuun.ralla rautrlangan päällä polttivat läpiä ja koristeita sekä kirjoituksen "Gornilova 1940". Jotkut tekir'ät puust.r jo1..t
taulun, joka esitti Iuostirrialuetta. Paremmat esineet
GPU:n miehet ostivat itselleen.
Leninin elämäkertateos oli,jokaisessä kirtrirässJ.
Sitä Kale ei lukenut, kun kerran hänen paras kirjansa,
Uusi testirrnentti, oli otettu pois.
Joskus puna-armeijalaiset piirittir,ät talon ja pitirät sisällä kotitarkastuksen. Sotilaiden saapuminen kir'äärineen y'öllä aiheutti ensi kerralla vankien keskuudessa mielikuvan. että nyt ne tulevat hakemaan heitä
ammuttaviksi.
Joka aamu oli vangeilla terveyskär'ely leirin päätielIä. Eräänä tamrnikuisena aamutuokiona marssia suoritettaessa sattui pieni r,älikohtaus, kun tieltä alkoi kuulua: "Kytösavun aukeilla rnailla on kansa, mikä aina
on vaalinut vapauttansa, r'annoivat näin pojat urheat
siellä, orjuus pois taikka menköön henki, jne." Laulua
ei ehditty laulaa kunnollar loppuun, kun se tiuk;rsti
kiellettiin, ja r-angit ajettiin takaisin taloihin.
Gornilovan leirillä toimi Venäjälle paenneen 1rur.r.r-

kaartilaisen tytär Lcmpi Kauppinen. jollrr oli k.rsroillaan pitkä r'iiltoarpi ja jota nimitettiin r.ankien keskuudessir Vääräsääri-Anniksi. Siellä oli rnr'ös kaksi sair.r.rnhoit;r.j.rt.rrtr, nuorempi oli nimeltään Vcer.r ja r'.rnhernpi Jyyra. Veeraa kutsuivat vangit Täi-Tamaraksi, koska hän kierteli täitilirnnetta tarklstelenrassa. Tanlaraan oli joku vangeista ihastunut j.r sli arestiir liias.
ta lähentelystään. Leirillä oli myös vankina kaksi nais-

ta, toinen oli ollut lottana pohjoisess.r. toinen keittä.jänä jossrrkin laivirssa.

Helmikuulla 1940 sattui eräänä ilt.rn.r. että r.angit
s.rivat käydä kylpemrissä kirkosta tehdvss.i saunassa.
Harvoinpl muualla mairilmassa kirkoiss,r kylvetään.
Tuntui miltei rikokselta kylpeä sellaisess.r sr.unirssa.
Kale nousi kiviportaita saunan lauteille. Yn.rpäristö
ja siihen liittl'r'ät tapahturnat saivat a.jatukset harhailemaan mielikuvituksen .ja todellisuuden välillLi. Hän
oli kuulevinirln nrunkkikuoron sointuvaa laulua istuessaan kivip,radell,r vankitoverien joukossa. Kirkko oli
varmi.an ollut karrnis. Täällä olivat munkit kä1'skennelleet. toirnitt,r.neet tehtä\'iään ja tunteneet elämän
surua ja ilol. Kaikki oli ollut rauhallista, kunnes sodirn myrskvt olir;rt |1'1'hkäisseet tämänkin paikan yli.
K.rle tunsi kvlmien viireiden kulkevln selässään. Hän
pesevtvi pope.rsti j.r kiiruhti [.ois tästä entiscstä pyhäs-

ti

p.rikrst.r.

\'ähitellen rlkoir;rt r',rn.{it srrdr nr1'ös hengen ravinto,r. He s,rivat usein Iaskeutu;r .rl.rkcrte.rn kuuntelem.ran heitä r'arten vllnristettu jr esitelmiä. joit,r n.ristulkki i'ritti kääntäri suornen kielelle sotil.rspukuisen
Tehokkaita esteitä ja
lähystystorni venäläisellä
vankileirillä

r,T
T

r.1

§'
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politrukin toimiessa valistusneuvojana. Tilaisuudet olivat jollakin lailla mielenkiintoisia vankien yksitoikkoisessa elämdssä.

Tulkki suoritti työnsä vakavasti ja totisin naamoin,
mikä aiheutti vangeissa hymyhermojen kutinaa. Tuskinpa nainen itsekään tiesi syytä siihen. Hän käytti
näet puheissaan niin runsaasti siis-sanoja, että koko esitys muovautui koomilliseksi.
Politrukki oli lihavahko politiikan taituri. Hän ker-

toi Neuvostovenäjällä olevan teholtaan paremmat aseet
kuin länsivalloilla yhteensä ja valaisi esitystään numerolistoilla. Suomalaiset suhtautuivat asiallisesti näkemäänsä ja kuulemaansa. Jotain positiivista olisi kenties huomattukin, jos olisi vapaasti saatu tutkia oloja,
mutta ainoa, mitä sai oma-aloitteisesti tehdä, oli Leninin elämäkerran lukeminen.
GPU:n miehille oli jostain syystä sattunut tulemaan
virhe Gornilovan sotavankileirillä, vaikka he puheissaan vaikuttivatkin erehtymättömiltä. Erään tamperelaisen suutarin he olivat sulloneet suojeluskuntalaisten
kanssa samaan taloon. Suutari ryhtyi sitten eräänä päivänä valittamaan eräälle puna-armeijan upseerille, ettei
häntä saisi pitää samassa talossa kuin suojeluskuntaIaisia, koska hän ei ole siinä puulaakissa ennenkään
ollut. Punaupseerin tiedustellessa suutarin aatteensuuntaa ehätti eräs Nevala niminen mies ennen tätä suhauttamaan punaupseerille, että suutari on tannerilainen,
tarkoittamatta sen vakavampaa suutaria vastaan. Mutta
siitäkös punaupseeri kimpaantui ja lausui suutarille:
Vielä ilkeätte tulla valittamaan, kun niin syrjäpoli-tiikan poluilla olette tähän saakka viihtrnlt
kuin tannerilaisessa rosvokoplassa.

Eräs vanki nousi kerran valistustilaisuudessa kysymään, että olisikohan kolhoositalonpojan mahdollista
hankkia sivusta lisätuloja elatukseen ? Tiihän vastattiin,
että onhan tietenkin, sillä kolhoositalonpo,jat saavat
työskennellä tehtaissa ja käsityöläisinäkin, elleir'ät lai-

minlyö kolhoositöitään.
Sitten kysyttiin politrukilta, kuuluiko Stalin mihinkään kolhoosiin ja oliko hän yhtä ahkera kuin muutkin

talonpojat? Tämän johdosta tulkkina ollut Vääräsääri-Anna suuttui silmittömästi Stalinin puolesta ja keskeytti politrukin puheen sekä sätti vankeja:
Ettekö häpeä keskeyttää näin tärkeää esitelmää, -siis. Siis
kun me opetamme teille siis vain hyödyllisiä asioita,
niin kiitokseksi siis meille vain irvistelette. Meidän
mielestämme pitäisi teidän olla siis kiitollisia, kun me
uhraamme hyväksenne aikaa, kohentaaksemme iloksenne sivistystasoanne, siis kun olette tyhmiä. Kuulkaa
nyt valistusneuvoiaa. Älkää siis tuottako häiriötä, että

mieliin jäisi hyödyllistä oppia, kun me siis

teitä

auliisti opetamme. Eläköön vapautta ja tasa-arvoisuutta
vaaliva Neuvostoliitto! Menkää huoneisiinne, esitelmämme on tältä päivältä päättynyt !
Vankien joukossa oli myös muuan hiljainen kaveri,
joka ei päivän mittaan puhunut eikä pukahtanut. Si-

vullinen olisi saattanut luulla häntä tylsämieliseksi,
kun hän istui ajatuksiinsa liimautuneena eikä osallistunut minkäänlaiseen keskusteluun. Tällainen olettamus
oli täysin väärä, sen osoitti tämä raiakorpraali Pekka
Pullinen myöhemmin, kun hän suoritti ylioppilastutkinnon.

g

Tämä Pekka poil<a järiesti valistaiille päänvaivaa
ia tovereilleen hauskuutta, kun hän politrukin ja tulkin
intoillessa heitti heille kysymyksiään mm. mistähän
tapahtumasta lähtien on nykyinen kommunistijärjes-

telmä aloittanut ajanlaskunsa?

Ensin oli pitkä tuo- tulkin selitys: tietenkio hiljaisuutta, ja sitten kuului
kin historiallisen ajan alusta.
Sen parempaa vastausta ei tullut.
Kun Pekka huomasi
olevan hyvän tiIaisuuden väitellä,
niin hän esitti vielä tehokkaamman
kysymyksen perään: Mistä se puna-armeija saa moraalisen tukensa ja voimansa?
Kysymys tuli jumalan-

- hölmistyi kertakaikkikieltäiille yllätyksenä. Tulkki

aao, eikä politrukkikaan, poliittisesta valveutuneisuuollut varautunut moiseen kysymykseen. Seurasi pitkä tuokio, epämiellyttävä hiljaisuus.
Viimein tulkki yritti vastata:
Niin
siis, siis
- ja siis -puna-armeiMarxin, Leninin ja Stalinin aatteista
destaan huolimatta,

jan suurista saavutuksista.
Vastaajat olivat sen jälkeen hämmästyneitä, kun
Pekka lateli puolestaan pitkät rimpsut suomalaisten
sotilaiden moraalisesta tuesta:
Kaiken perustana on

se, että suomalaiset tahtovat puolustaa
esi-isiensä luo-

mia perinteitä, kristinuskoa jt yksilön ja kansan demokraattista vapautta.
Pekan loppuesitys sai vanja valistajat katsoivat
kien mielet vakavan hartaiksi,
parhaaksi poistua.

Valn valkoista väriä.
öLJYMÄELLÄ Valkeasaaressa oli viihdytystilaisuus. Nuoret neitoset tanssivat lavalla suuten
miesjoukon keskellä. Tansijattarilla oli pitkät,
yöpaitaa muistuttavat valkoiset puvut. Siinä sitten viskattiin jalkaa korkealle aito can-can-tyyIiin. Esitys sai jermuilta valtavat suosionosoitukset. Tilaisuuden kuuluttaja, valistusupseeri, vänrikki Muhonen kiipesi lavalle ja tiedusteli katselijoilta: "Näkikö kukaan muuta väriä kuin valkoista?" Kysyjälle annettiin vieläkin suuremmat
hei-huudot.

Uudenvuoden aatlona.
KOMENTAJA kulki Uudenvuoden
1943 iokaisessa korsussa

ja

aattona

vartiopaikalla ter-

vehdyskäynnillä.

Komentaja
aikana

oli

antanut k:iskyn, että pimeän

piti jokaisella vartiopaikalla olla

parivar-

tio, mutta liekö juhla-ajan vaikutteita, että sotamies Yrjölä oli vartiopaikalla yksinään. Hän
ilmoitti vartiopaikan asiallisesti komentajalle,
joka kysyi:
No, missäs vartiokaveri on?
kuluttua
tuli vastaus:

-

Vähän ajan

Herra Majuri, eikö näin Uudenvuoden

pärjää yksinkin, kun on hyvä ilta?
aattoiltana

147

:r
I
,

*

t'T

rtr* .1,"+

fnt*''Vå

Y*

Luutnantti Autio (vas.) ja
vänrikki Gadolin Sormenkärjen
taisteluhaudassa

,,\ARASPARTIO"
TOTVO XTAPA:

OLI huhtikuu jo

puolessa välissä t942,

kun

ryk-

mentin huoltopäällikkö, majuri Ekberg soitti minulle
JR 48:n kolonnaan käskien puhutteluun eversti Soran
Iuokse.

Mikä puhuttelu nyt näin myöhään illalla

-

kyseessä

on

?

Se koskee varkautta, lähemmin kuulet, kun tulet- tänne.
Matkalla rykmentin komentopaikalle ehdin miettiä
moneen kertaan, mitä olisivat kolonnan miehet varastaneet. Täytyi olla jotain suurempaa varkautta, kun
huoltopäällikkö ja komentaja kutsuivat puhutteluun.
Taas alkaisi asian tutkiminen ja pitkien kuulustelupöytäkirjojen kirjoittaminen, koska oli mentävä itse
everstin haukuttavaksi. Hoitelin oman toimeni ohella
kolonnan johtajan tehtäviä ja käyttööni oli koottu sellaista armeijan pohjasakkaa, joka oli monet vuodet
viettänyt ristikkojen varjossa.
Onneksi suurin osa miehistöstä oli parhainta ainesta,
joka oli kuin selkärankana kolonnassa. Aina kun lomalaiset toivat viinaa kotirintamalta, niin se tiesi seur aav

^na
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yönä j ärjestyshäiriöitä maj oitusalueella.

Monesti oli yöllä lähdettävä järjestystä valvomaan
urhojen telttoihin, jotka oli kaivettu metrin verran
maanpinnan alapuolelle. Sotaväen järjestyssäännöt ja
rikoslaki oli unohdettava ja otettava käyttöön "korpilaki", joka tehosi parhaiten entisiin vankilan asukkaihin, paremmin kuin tuomarien tuomiot. Monta harmia
sain kokea paatuneiden armahdettujen konnien esimiehenä. Kerran kysyin eversti Soralta, mitä pahaa
minä olin tehnyt, kun hän määräsi kaikki entiset rikolliset minun komentooni. Hänellä oli heti vastaus valmiina:
Katsos, jos minä olisin määrännyt jonkin reser- tulleen upseerin niiden päälliköksi, niin ne olisivistä
vat hänet tappaneet parin kolmen vuorokauden kuluessa, mutta jos hyvin sattuu, sinä saatat elää ammattisotilaana vielä parikin kuukautta, ennen kuin tappavat.
Kiitos sanoistasi, olivat erittäin lohduttavia!
-Sodan aikana menivät omaisuuden omistuskäsitteet
monesti sekaisin, kukaan ei varastanut mitään keneltäkään. Se oli vain evakuoimista, nyysimistä tai lilnaamista. "Varkaus" sana oli jokin siviilien keksintö,
jota ei voitu soveltaa rintamalla.

Menimme majuri Ekbergin kanssa komentajan huooli kartta jo levitettynä pöydälle valmiiksi.
Sora oli hauskalla tuulella ja laski leikkiä kanssamme. Heti huomasin, etteivät ne kolonnan pojat olleetkaan mitään pahaa tehneet, koska "ukkonen" ei jyrissyt, tai olisiko kornentaja leikkinyt pokerinaamaa kans-

olle" liihtölupaa, sen tähden partio lähtee minun vastuullani ja minä olen varma, että sinä tulet partiosi
kanssa onnistumaan. Pajai nylkee nahan minusta, jos
partiolle käy huonosti, että johdakin sitä sen mukaisesti. Huoltopäällikkö avustaa sinua, joten valita vai-

sani.

joukkoon.

neeseen, hänellä

Me olemme majuri Ekbergin kanssa
- partion lähettämistä linjojen läpi, ja sinäsuunnitelleet
saat tehtäväksesi valita partiomiehet kolonnasta sekä itse lähteä sitä johtamaan. Tehtävä on varastaminen viholliselta

!

Minäkö varastamaan?

- Niin, varastamaan sellaista tlyara:a, josta meillä
on puute. Pataljoonan tiedustelupartio on ilmoittanut
vihollisen huolimattomasti hoitavan arvokasta tavataa

ja sinä lfidet varkaisiin lailliselle retkelle. Sinulla
on niitä ammattivarkaita siellä kolonnassa, käytä niiden opittua taitoa hyväksi. Ei ammattimiehistä ole tähän partioon, ne ovat kaikki siviilivarkaita, jotka kätevästi murtavat ovet auki kotirintamalla, mutta tämä
on .io toista laatua varastamista. Jos minä muodostan
partion niistä ammattimiehistä, niille tulee ikävä kaalikeittoa ja votkaa ulkomaanmatkalla, jolloin minä jään
yksin tai tulen harhalaukauksella ammutuksi. Ota samoja miehiä, jotka partioivat sinun johdollasi hyökkäysvaiheen aikana. Niistä on suurin osa jo siviilissä iän
perusteella.

Kyllä minulla on vapaaehtoisia tarpeeksi yhteen

partioon.
Eversti tuli kartan ääreen ja kynällä näytti maaston,
mistä partion on ylitettär'ä Iinjat ja missä kohtaa vafge55a on "Sormenkärki",
rastettava tavara on.
jossa sinä olet monesti- käynyt ase- ja ammushuollon
takia. Tuolla Suomenlahden rannalla on harmaa rakennus, jonka sisällä vielä toissapäivänä

oli

rahan-

arvoista tavaraa, niin on tiedustelupartio ilmoittanut.
tulee sinulle ja partiollesi vain pieni ulkomaan
-Tästä
huvimatka,
sillä viivytte siellä pari tai kolme tuntia.
Mutta jos me viivymme siellä ikuisesti, sanoin

everstille.

§e, jos kohtalo on niin määrännyt, me poistamme- teidät muonavahvuudesta kolmen päivän kuluttua,
Linjassa on meidän yksiihen saakka odotamme.
kanssa olet vanha
köskomppaniamme, jonka päällikkön
tuttava. Hän tulee antamaan sinulle kaikkea aseellista
sekä moraalista tukea. Kranaatinheitinkomppania kyl-

vasi hänelle. Mitäs tykkaät tehtävästä? Jännittävä mat-

ka, sillä entiset partiomatkat on jo siirretty muistojen

Minä yritän, sillä esimiehen kiisky on sotilaan

- Toivotaan, että matka onnistuu hyvin.
laki.
Nyt minä toivoisin, että olisi kymmenen nuorta
ammattiryömijää,
sellaista jääkiiä, kuin meillä oli Jääkäripataljoona 4:ssä Kiviniemessä ennen Talvisotaa.
Sinulla on vielä sitä lukkarin rakkautta entistä rauhanaikaista joukko-osastoa kohtaao. Kyllä sitä on, kun
muistelee niitä nuoria reippaita jääkäreitä sotaharjoituksissa. Sinä puhut ryömimisestä, oliko teillä erikoiset
harjoitukset sitä varten.
Oli meillä.
No, kerro pois !
- KKK/JP 4 -tuli ruokailusta. Poistumiskäskyn jäl- alikersantit ottivat ryhmänsä erilleen ylimääräistä
keen

harjoitusta varten käskien: "Ryhmä Rintala maahan,
ryömikää suuntana Räihänranta, matkaa kuusi kilometriä!" Kerran taas sama ryhmä oli päivällistunnilla isänmaata syleilemässä. Pataljoonan komentaja, everstiluutnantti Martti Sakari Nurmi vair'aja. käveli kasarmialueella ja huomasi simputuksen olevan käynnissä. Nurmi
oli niitä komentajia, jotka pitivät simputusta myrkkynä
suomalaiselle luonteelle. Hän komensi: "Ålikersantti
maahan, suuntana sotilaskoti, ryömikää, matkaa kaksisataa metriä!"
Simputukset loppuivat siihen.
kolonna seisoi nelirivissä, vääpeSeuraavana päivänä
lin tehdessä ilmoitusta. Kaikki Konnunsuon kävijät

oli

erotettu pois rivistä. Kysyin, oliko vapaaehtoisia

lähtemään linjojen taakse partioon? Kaikki tassut nousivat epäröimättä ylös.
Tämä partiomatka tehdään vatastamisen merkeissä.
Joku miehistä kysyi heti, että Pääsevätkö

he Leningradin
kaupunkiin varastamaan?
Ei, ei me sinne saakka lähdetä, sillä saksalainen
- sinne varkaisiin ja hakkaa päätään seinään, iotyrittää
ta jyske kuuluu tänne saakka. Meidän on turha sinne
enää mennä.

4..

Matka harmaalle rakennukselle on lyhyt, mutta
vaikea, sillä siitä tulee teille kujanjuoksu. Vierittäin
hollinen laittaa yöksi rantaan vartion ja tuossa mäen
rinteellä on asetta vaikka mitä kaliiperia. Sen muurahaispesän kun härnäätte toimimaan, niin rautaa putoo
niskaan tonnittain.
Partio voi käyttää kahta tietä.
miehen painon vielä hvvin,
Suomenlahden jää kestää
mutta te voitte törmätä partioihin tai moottorikelkkapartioon jäällä. Minä pitäisin tuota notkoa parhaana
kulkuväylänä, siellä on tosin piikkilankaa, miinoia
ja puita kaatuneina ristiin rastiin. Pimeys on teidän
parhain liittolaisenne, niin myös äänetön liikkuminen.
Partion vghvuuden ja lähtöaian saat itse määrätä,
-mutta kohta taivaalla loistaa "rakastuneiden lamppu"
koko yön ja se valaisee maaston, josta ei elävänä sel-
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Rajajoen suu asemineen ja "Sormenkärki"

viä. Täyden kuun aika on partiolle sama kuin itsernurha.
Divisioonan komentai a ei anna "varasparti'

-
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Tuleeko syytettä, jos varkaus tulee ilmi. Ei tule,
jos- varkaus onnistuu, niin saa siitä kiitosta. Me läh.
demmme laillisiin varkaisiin.
Tunsin monia rivissä seisovia miehiä luotettaviksi
partiomiehiksi, mutta monellakin oli luiden päälle kasvanut ihrakerros haitaksi liikkumiseen piikkilankaryteikössä. Miehen solakkuus oli valttia, samoin rohkeus,
jota ilman ei partioon kannattanut miestä valita.
Muistui heti mieleeni ylikersantti Rahkonen, KeskiSuomen kovanaama, joka oli iän perusteella päässyt
jouluksi siviiliin. Hänestä olisi tullut partioaliupseeri
ilman muuta. Hän touhusi kesällä partiossa ammattimiehen tavoin, kuin jotakin siviilityötä tehden.
Tuleva matka on raskas ja vaarallinen. Jos meillä

on- huono tuuri, niin koko partio voi tulla tuhotuksi
tai joutua vangiksi. saattaa meistä jokin kaatua tai haavoittuakin, että harkitkaa kaksi kertaa, ennenkuin on
myöhäistä. Vieläkö on vapaaehtoisia lähtemään? Joka
mies nosti oikean kätensä ylös.

taakka harteitani, sillä suuri oli vastuu yhdeksän miehen elämästä, monellakin oli perhettä kotona, vaimo
ja lapsia, jotka odottivat isää vuorolomalle. Jos matkalle jää, niin viimeinen muisto menee kotia vääpelin
lähettämänä, sormus, kello sekä jotain muuta rihkamaa
ja yksityisomaisuutta, Kaikki oli jätetty vääpelin hoitoon, tyhjät olivat taskut kaikilla, vangiksi joutumisen
r.aralta.

Kaunis oli keväinen ilta, kun partio saapui linjoille.
Suomenlahden takaa kuului jyrioää, r'ieno tuuli toi
palaneen käryä ja ruudin hajua jään yli sekä samalla
himmensi kirkasta päivänpaistetta.
Fargolle oli katsottu soramontusta suojapaikka ja
kuljettaja jäi miehistökorsuun odottamaan partion paluuta.

Huhtikuinen ilta hämärtyi kello kaksikymmentäyksi,

jolloin partio oli tähystämässä tulevaa ryömimismaastoa. Katselin kiikarilla muutaman sadan metrin päässä
olevaa harmaata rakennusta, jokainen partion mies

§.94

Etulinjaa Rajajoen
suulla. Taustalla
Suomenlahti

Valitsin partioon kymmenen miestä ja yhden aliupseerin, sekä ilmoitin, että jos kaduttaa tai näette pahoja
unia seuraavana yönä, niin jääkää pois partiosta v^paa-

sai katsella sitä kiikarilla. Kiikarilla katsottuna se oli
kuin kämmenellä, mutta ryömimällä oli matka sinne
pitkä kuin nälkävuosi. Kartasta katsottiin tarkemmin

ehtoisesti.
Seuraavana iltana

maastoa.

vällä katseltiin kartasta paikat valmiiksi, mutta lähtö
oli suoritettava niin aikaiseen, että joka mies näki

Tämä paikka, missä olemme, on Sormenkärki.
- oikealla näkyy Suomenlahden jääkenttä. Jos
Tuolla
partio hajoaa vihollisen tulen tai muun syyn takia,
Tuolla vasemniin jäätä pitkin on yritettävä poisl
ja sieltä
malla näkyvä rinne on vihollisen miehittämä,

maaston päivänvalossa.

käsin voidaan meidän paluutiemme sulkea koska ta-

oli lähtö edessä, kaikki valitut olivat virkeällä tuulella, mutta yksi oli jätettävä pois,
koska katujien varalta olin valinnut yhden liikaa. Päi-

oli

valmiina kuljettamaan partion Sormenkärkeen. Partioon lähtiiät huutelivat kotiin jääville: "Sinä saat minun sokeri- ja voiannokseni, jos en palaa matkalta!" ja taas: "Hei, sinä
saat tulevan paketin omaksesi ja jos on viinaa sisällä,
niin juokaa minun muistokseni sakilla!" Joku huusi:
"Kirjoita kotia, että ei meitä surulla ruokita, naurussasuin poika lähti isänmaan asiallel"
Sanoin kuljettajalle:
Lähdetään, tuntuvat ilkeältä
-Autossa istuessa painoi raskas
poikien huutelut !
Pikku-Fargo, bensiinikärry

-
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Edessä näkyvä notkelma on meidän kulkumaastoamme.
Jos me meluamme ja hiivimme huolimattomasti siellä, niin herätämme vihollisen amPumaan.

hansa.

Heti kun tuon yhteyshaudan ylitämme, alkaa oma miinakenttä. Komppaniasta lähtee mies oppaaksi oman
miinakentän rajalle saakka, ia siitä on meidän kuliettava hyvällä onnella eteenpäin. Tuolla näkyvät vihollisen piikkilankaesteet, ioista menemme läpi leikkaamalla langat poikki.
Tähän partioaliupseeri sanoi:
Kyllä taitaa- kamelin olla helpompi mennä neu-

-

lansilmän läpi, kuin meidän tuonne rakennukselle ja
takaisin

!

t^

pojat, kaikki menee hyvin, kun

oli sulanut,

mutta vettä lainehti jäätyneen

Ei mitään va

Onnea matkalle olivat

muistamme
liikkua hiljaa ja odotamme pimeää avuksi.
Heti kun vihollinen ampuu, on mentävä matalaksi liikkumatta, sillä siellä ei säästetä valopistoolin patruunoita.
Lumi

maan päällä pieninä lammikkoina. Joissakin paikoissa
kuumotti vielä lumiläiskiäkin. Kranaattien ruhjomaa
metsää, jossa törrötti pitkiä kantoja pystyssä. Ne seisoivat kuin haamut hämärtyvässä illassa. Kantojen juurella makasi puiden runkoja oksineen, joihin oli kiedottu piikkilankoja sekä väliin asetettu herkkiä miinoja. Heti kun aurinko laski mailleen ja pimeys tuli,
partio lähti liikkeelle. Komppaniasta saatu opas ylitti
yhteyshaudan kyyryssä juosten, piikkilankasakset naksahtelivat, kun hän katkoi aukkoja esteisiin.
Molemmilta puolin ammuttiin iltalaukauksia kone-

monet ehtineet toivottaa,

losta johtunut hikoilu muuttui vilun puistatukseksi,
vatsapuolikin oli jo märkänä. Omalla puolella luultiin
partion jo olevan rakennuksen luona, vaikka matka
oli vasta puolivälissä. Oma kevyt kranaatinheitin louskutti rinteessä olevia vihollisen asemia, tarkoituksella
pitää vihollinen matalana kuopissaan sekä estääkseen
kuulumasta kaikki äänet, joita partoi aiheutti liikkumi-

ja käsituliaseilla aivan kuin ilmoittaen toisilleen, että

myyrit koloissanne. Kiemurteleva polku oli miinoista vapaa, mutta sen löytäminen takaisin tullessa oli varmaan onnenkauppaa, mikäli kuka
takaisin tulee. Komppanian mies kuiskasi:
elossa ollaan, pysykää

sellaan.

Kyyryssä kävellen ja välistä ryömien partio liikkui
eteenpäin hitaasti, mutta varmasti muutaman metrin

Tähän loppuu meidän miinakenttämme,
- on määrä palata takaisin omalle puolelle. tästä
minun
Onnea vain matkaan

jo

aina komentajasta lähtien. Korvissa soi "Onnea matkalle" ja sitä nyt tarvitaankin runsaasti. Partio oli hyvin koossa, oli ryömitty kuin muurahaiset esteiden seassa. Vihollinen oli ollut hiljaa. Tämä pani ajattelemaan, että jos se olikin järjestänyt ansan siepatakseen
koko partion kerralla. Jokin partiomiehistä astui oksan
päälle, eikä muuta tarvittukkaan. Valopistoolin ammukset risteilivät heti notkon yllä. Yöstä tuli kirkas
päivä. Konekiväärit pyyhkivät pitkillä sarjoilla ryteikköä. Kannoista lähteneet kimmokkeet surisivat, kuin
mehiläiset. Partio makasi jäätyneellä maalla, ja monelle sattui makuupaikaksi pieni vesilammikko, josta vesi imeytyi vaatteisiin. Alkumatkan jännityksestä ja pe-

kerrallaan.

Puukko ja piikkilankasakset olivat parhaat työkalut,
mitä esteiden raivauksessa tarvittiin. Paksu puuvilla-

!

Sotapojat vievät suurta
nuottaa veneeseen
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Nuotan perä alkaa olla
käsillä ja siinäpä varmaan
komppanialle saalista
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oli varovasti katkaistava, ettei miina räjähtänyt.
Silloin olisi lähellä oleville tullut autuas lähtö ja vihollinen olisi herännyt sulkemaan paluutien.
lanka

Märässä maassa maatessa

tuli

mieleen kapinallisia

ajatuksia. Kuuluiko tämäkin sotaan, että vaarannetaan

kymmenen miehen henki, lähettämällä varastamaan
viholliselta tav^ra . Hyötyykö tästä rykmenttimme mitään? Esimiehet sen parhaiten tietävät, koska määräsivät partion lähtemään, varkaisiin laillisiin. Tämä on
käskyn täyttämistä yhtä hyvin kuin muutkin partiossa
käynnit, tämä vaan on luonteeltaan erikoinen.
Pois kapinalliset ajatukset! Eteenpäin vain tehtävää
suorittamaan ! Edessä häämötti rakennus tummana, se

oli kuin usvan peitossa, sillä Suomenlahden takaa tuuli painoi saksalaisten ruudinsavua ja muuta palaneen
käryä jäåo yli Suomen puolelle.
Meitä oli varoitettu vihollisen konekivääripesäkkeestä, jonka piti olla lähellä rakennusta. Lähetin kaksi
miestä tunnustelemaan rakennuksen ympäristöä. Miehet palasivat yhtä hiljaa kuin olivat matkalle lähteneetkin.

Rakennuksen ympärille järf estin varmistuksen ia
kaksi miestä sisälle työntämään ulos tlvaraa. Sisältä
kuului: "saatanat kun ovat ampuneet seulaksi hyvää
tava,t^ , meikäläiset tätä tuhotyötä ovat tehneet!" Tämäkin keskimmäinen on kuin rottien hakkaama, otetaan alempaa maan rajasta. Miehet innostuivat puhumaan liian äänekkäästi, heita
vaisuudesta.
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oli

muistutettava kuole-

Suuria merirysiä alkoi kieriä ulos ovesta, siipiverkot oli sidottava vanteisiin kiinni narulla. Vanteet olivat noin kaksi tai kaksi ia puoli metriä läpimitaltaan.
Rysät olivat paksusta puuvillalangasta kudottuia ja ki'
vihiilitervassa keitettyjä, painoa niin paljon, minkä
kaksi miestä jaksoi hyvin kantaa. Miehiin meni ahneuden piru. Mies ja rysä omille linjoille, mutta se olisi ollut partion tuho, jos niitä olisi sillä tavalla alkanut retuuttaa omalle puolelle. Kaksi miestä ia rysd', niin sovittiin. Partioaliupseeri ia johtaja varmistivat kulkureittiä kantamisen aikana.
Kovin oli kalastuskolhoosin päälliköllä ollut kiire,
kun uudet merirysät jätti vihollisen tuhottaviksi.
Miesten laittaessa pakkauksia kuntoon kuului lähel-

tä venäjänkielistä puhetta ia konekiväärin latausotteita. Tämän johdosta oli kiireesti häivyttär'ä pois rakennuksen luota.

Ilmassa kiitävät valopistoolin ammukset sokaisivat
silmät ja vinkuvat luodit tekivät liikkumisen vaikeaksi, sillä usein oli syleiltävä maata kantamuksien kanssa.
Paluumatkalla onnistuimme melkein heti löytämään
miinoista vapaan polkumme, mutta esteet olivat meille
nyt pahempia kuin tullessa, sillä miehen kuliettavasta
aukoita eivät rysät sopineet. Ensimmäinen korkein este
vei rysästä melkein koko siipiverkon, joka oli puukolla
katkottava. Miehet murisivat. että ios joka este vie
siiniverkon, niin perille päästvä meillä on vain vanteet
jäljellä. Rysien kinssa kamppailu esteillä sai vihollisen
Jatko sivulla 159

Viteleen kylä

Juhannusaatto
Tuuloksessa

ALARIK FRANTSI:

Kesäkuun 22. päivä L944 oli ollut lämmin ja aurin-koinen.
Me -2) syntyneet "raukat" olimme tehneet
koskemattomaan korpeen tietä, joka johti Viteleestä

Mäkriän suuntaan. Vaikka työpäivä olikin ollut tiukkatahtinen, meillä oli vielä illan tullen yllin kyllin voi-

Nyt on jotain

-Olimmekin koko tekeillä!
komppania, joukkueitten varajohtajaa ja siitä ylempiä "kihoja" lukuunottamatta,
Täydennyspataljoona J:n "25-syntyneitä" ja vailla
rintamakokemusta.

maa ja halua yhteen jos toiseen touhuun.

"Kovia" saimmekin eräiistä ladosta roppakaupalla
Iaukkuihimme ja taskuihimme. nousimme joukkueittain kuorma-autojen Iavalle ja lähdimme. Siinä matkatessamme olimme uteliaampia kuin pahimmat juoru-

Tässä touhussa ollessamme rupesivat naapurien pommituskoneet rikkomaan kesäillan rauhai ja taisivat

ämmät:

Minä ja paras toverini, Hurtan Ville olimme "korpin" natsojen kartajia ja ryhmyreitä molemmat, ja
mielipuuhanamme narrasimme haukia Viteleenjoesta.
jotain lähitienoota pommittaakin.
Myöhään illalla menimme telttaan ja jatkoimme
vakiintuneita harastuksiamme "pihistämällä venttiä"
tupakat panoksina. Silloin joskui puolenyön maissa,
rikkoi pelaajien kuiskailun päivystijän ilmestyminen

- mukaan
rusteet

laivoja.
Tuossa tuokiossa

oli

ketjumme valmiina, ja kenttä-

lapiot rupesivat heilumaan.

oviaukkoon:

Komppania järjestyy neliriviin! Aseet

Mikähän on osoite?
sentään kestänyt kauan, sillä pian
olimme Viteleenjoen suussa, Laatokan rannassa. SilIoin heti totesimme, että Laatokan selkä oli täynnä

-Arvailua ei

ia

va-

!

Ällistyneinä odottamattomasta ohjelmasta toimimme joutuisasti. Pian oli komppania nelirivissä Viteleenjoen rantatörmälla hämäiäisä kesäyössä. Komppanianpäällikkömme, rajaluutnantti Åku Kerkelä seIosti asiaa lyhyesti:
Ryhmänjohtajat
että joka miehellä
- aseet ja varusteettarkastavat,
ovat
mukana. Marssimme ATp:lle,
jossa jaetaan patruunat, ja siirrymme autokuljätuksltn.

Lähdimme nelijonossa marssille, jolloin meihin tarttui poikamainen into:

Teimme kukin itsel-

- sen parhaamme mulemme poteron ja naamioimme
kaan. Rintamasuuntana oli Laatokan selkä.
Kaunis, rauhallinen hongikko oli täten yht'äkkiä
saanut kiireisiä vieraita.

Aivan jokisuulla, avoimella rantahietikolla soiotti
it.tykin putki kohti kesäaamuista taivaan sineä. Eikä
turhaan, sillä pian oli taivas täynnä herhiläisiä

IL-2- " ma*alouskoneita".
Riemumme oli raiaton, kun it.tykin ensimmäinen
kranaatti räjähti erään herhiläisen vieressä. Siitä tuppääasiassa

rahti savua, ja se kaarsi vaivalloisesti loivassa liu'ussa
takaisin tulosuuntaansa. Emme harmiksemme nähneet, putosiko se maahan vaiko Laatokkaan.
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..Joukkueemme vanjohtaja, komppanian hurmuri
(joka valloitti Pitkärannan varuskuinan sievimmän
Iotan
he ovat naimisissa tänäkin
faivana), ker-ST...ntaa,pyysi
minut mukaania rantaaa, ja
lljllli
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stella yntrmme Iaskea yhteisvoimin ',vesielävien,, lu_
määrän. Tarkkaa lukua emme kuitenkaan saaneet,
koska laivat olivat osittain toistensa t"k n", rnu,,"
suurin pjirtein kymmenittäin niitä oli _ mahdolli_
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sesti syöksyveneitä mukana. Eskaaderissa oli monen-.jrl", kaukaloa: .purjelaivoja, tykkiveneitä ym.
lykkrvenerden kuoro olikin jo täydessä kåynnissä,
mutta huomasimme, että niiden ,,paLettien,, osoitteet
olivat harhautuneet jonnekin Tuuioksenjoen s,.rr.rhuo,
kymmenkunta kilometriä meistä etelään.
Åikansa selällä ammuskeltuaan ja kuhkailtuaan
"kaukaloemot" synnyttivät poikueen: ii.lta
Iahti ri.ua
;ono marhrnnousuveneitä kohti Tuulosiokea. Silloin
arvasimme, että kohta palaa ruuti meidänkin aseis-
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3ul,la..9li komppanian tarkin_konepistooli ja leipä_
Iaukullinen
täysiä Iippaita. Eikä Åeidän tarvinnut
kauan odottaa, kun saimme käskyn: ',Åvoparijonoon!,,
Lähdimme tällä tavoin lii[keelle. karjesse oli
Roimalan. Masan.ryhmä oikealla ja minun ryhmäni
vasemmalla. Etenimme ryhmitykseisa auringon noustessa yhä korkeammalle.Jonkin aikaa taivallettuamme tavoitimme rautatien,
Mäkriän radan, joka jäi Masan ja minun ryhmien
väliin. Silloin ratapenkalla kulki muuan tykistön
eversti ia torui meitä:
, -.Kiväärit pois olalta ja kainaloon! Nyt ei olla
!

Pian teimme saman toteamuksen itsekin. _ Oikealla, lähempänä rataa, jossa oli komppaniamme
II _ioukkue, kävi jo täysi pärinä ia räiske.
Kuljimme harvahkossa männikös"ä, ia vähän väliä
kuului vihaisia surahduksia keskellämme. Kuulimme
noita ääniä ensimmäisen kerran, ja askeleemme kävivät hiipiviksi ja hitaammiksi.
Nousimme loivaa rinnettä aivan radan tuntumassa,
ja siihen pysähtyivät molemmat tunnusteliiani. Toinen heistä, jonka ,,ukko-pekan" olin vaihtanut konepi"tooliini, viittoili jotain. Tunnustelijat eivät tosin
nähneet vielä mitään, mutta vaisto sanoi heille, niin_
kuin meille muillekin, että nyt on ,,naaDureita,' aivan Iähellä, sillä radan oikeaila puolella kävi tavaton meteli-

enäläisten maihinnousulaivasto
- Laatokalla
Tuulosjoen suun pohioisV.

17 alusta

puolella 26.6.44 köilo
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Tunsin itseni sunnuntaimetsästäjäksi, koska mi-

harioituksissa
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Suomalaiset venäläisten
nnousualuetta saartamassa
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Koska kersanttimme

oli

aivan vieressäni, kysyin

häneltä:

Käväistäänkö katsomassa ?
halukas lähtemään, ja niin aloimme matalina hiipiä eteenpäin. En muistanut ottaa edes konepistooliani takaisin tunnustelijalta. Kersantilla oli on-

-Hän oli

neksi konepistooli ia kiikari.
Åurinko paistoi pahasti vasten na.a.m a. Edettyämme kivenheiton verran havaitsin matalassa männikössä vajaan sadan metrin päässä ruskeapukuisen miehen, joka seisoskeli paikoillaan tähyillen levottoman
näköisenä mäelle, meistä vähän vasemmalle. Osoitin
seisoskelijaa kersantille, joka oli yhä vieressäni.
Painuimme heti mataliksi. Laskeuduimme hyökkäysvaiheen aikaisen kranaattikuopan reunalle ja asetin
miehen ukko-pekan jyvälle, mutta tulin samassa le-

vottomaksi ja sanoin kersantille:
Jospa se on omia? Jos sillä onkin suojeluskunta-

Pusero.

Kersantti otti kiikarin, katsoi ja sanoi:

! Ånna mennä !
sai ihmeitä aikaan. Miehen vierestä, vähän vasemmalta, tuli näkyviin ruskeita pukuja noin
ryhmän verran, ja kaikki loikkivat kiireesti ratapenkan suojaan.
Vasta silloin hoksasin, kuinka hölmö olin ollut,
kun olin iättänyt konepistoolini tunnustelijalle. Kaikki
tapahtui niin nopeasti, ettei kersanttikaan ehtinyt
käyttää konepistooliaan, koska hänellä oli kiikari käPunainen kokardi näkyy

-Laukaus

sissään.

Samalla rupesi ratapenkan takaa satamaan "mar-

joja". Silloin heti käsimerkeillä sain ryhmäni ketjuun, ja siinä samassa paloi meidänkin ruuti.
Lyhyitä syöksyjä tehden ja vimmatusti ampuen lähestyimme rataa. Nyt io toimi kersantinkin konepistooli. Tällöin oli kolme nuorta, suunnilleen ikäis-

polveensa-, josta aukesi

valtimo. Lähetin pari poikaa

viemään häntä taaksepäin, mutta uusi suihku kätkaisi
Oipan toisenkin jalan valtimon nilkan kohdalta. Toinen auttajista sai kuulan läpi käsivarren, ja Oippa
jäi edelleen kanervikkoon. Ryhmiistäni oli'täten täsiä
vaiheessa jo kaksi miestä kaatunut ja kaksi haavoittunut.

Vihollisen tuli kiihtyi jatkuvasti. Ratapenkan taakse
yhä uusia miehiä. Syöksy;en jatkaminen pitkin

tuli

_

ollut koko ryhmän
tuho, ja sen vuoksi vetäännyimme 40-60 metriä

myötämäkeä vasten aurinkoa olisi

taaksepäin mäen harjanteelle.
Kun Oippa oli yhä kanervikossa,

otin mukaani

lä-

himmän mieheni ja menimme haavoittuneen luo sekä
ryhdyimme matalina vähin erin vetämään häntä kaina-

loista taaksepäin. Hän kuitenkin kielsi meitä tällä
tavoin vetämästä, koska rikkoontuneet luut tuotti-

vat kovaa kipua. Sen vuoksi lopun matkaa kannoimme
Oippaa suihkujen piiskatessa ympäröivää kanervikkoa.
Saimme hänet harjanteen taakse kuolleeseen kulmaan.

Vedin "maihinnousut" toverini jaloista, halkaisin
ja alushousuista leikkaamistani liuskoista tein kiristyssiteet. Silloin siteitä
kiristäessäni räjähti takanamme korohoron ammus.
Tunsin humahduksen. Sain sora- ja hiekkaryöpyn
housunlahkeet taskuveitselLi

selkääni. Totesin selkäni kuitenkin ehjäksi. Sensijaan
Oippa vei käden falkojensa r'äliin ja sanoi:
Nyt kävi tuonnel
-Epäilin tätä, koska hän oli maassa selällään ja itse
olin hajareisin polvillani hänen päällään. Mutta aukaisin sarkahousut ja
siellä oli tosiaan peukalonpään
kokoinen sininen reikä.
Jo kolmas haavoittuminen kohtasi siis miestä kymmenen minuutin kuluessa. Kannoimme haavoittuneen
vähän matkan päässä olevan polun varteen. Silloin
kantaessamme hänen valituksensa vaimenivat vähitel-

Ien. Erään juuri 19 vuotta täyttäneen suomalaisen
oli tällä tavoin päättynyt.
Hellävaroen peitin asevelitoverini löytämälläni
manttelilla, toverini, jonka kanssa olin tapellut jo
alakoulun ensimmäisellä luokalla. Sitoessani häntä tuli

tämme vihollista jäänyt meidän puolellemme tataa,
ojantapaiseen, katajapehkon suojaan. Tämän koko joukon kersanttimme sai jyvälle. Yksi heistä ryömi valittaen jonkin matkaa taaksepäin, mutta lyhyt sarja
lopetti hänenkin vaivansa.
Tehotonta ei ollut vihollisenkaan tuli. Olin maatuneen kannon suojassa, mutta selvästi jouduin jonkin vastapelurin konetuliaseen jyvälle, koska kanervikko pölisi aivan edessäni sekä oikean olkapääni ja
kylkeni vieressä. En nähnyt kuitenkaan ampujaa, koska aurinko sokaisi minua pahasti. Siksi teinkin lyhyen syöksyn takavasempaan.
Jostakin oli joukkoomme ilmestynyt myöskin reserviläisiä pioneereja, ja heistä eräs, jonka lähelle

me vastassa oli suurvallan monipuolinen ja tehokas
kalusto: Laatokan tykkiveneet, "maatalouskoneet",
korohorot ja piiskat sekä konetuliase miltei jokai-

syöksyin, huusi minulle:

sella jalkamiehellä.

Ei hypitä taaksepäin !
-Kiivastuin vieraan porukan miehen syyttelystä ja
kähisin takaisin:
Mene itse tuohon samaan paikkaan. Koeta sinä

makailla siinä
vuorostas

!

Huomasimme kuitenkin, että riiteleminen ei hyödyttänyt, koska meistä ei enää kukaan päässyt eteenpäin. Takanammekin oli jo useita haavoittuneita, ja
eräs ryhmäni parhaista miehistä, hiljainen ia hätäilemätön sotamies Töyrynen oli kaatunut. Pian toinen-

kin, ryhmäni pienin poika, sai suihkun vatsaansa ia
oli siten antanut kaik-

menehtyi haavoihinsa. Hänkin
kensa.

Kolmas mies, Sepän "Oippa" (Oiva Falkenberg),
lähinaapurini siviilissä ja luokkatoverini, sai kuulan
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sankaritarina

lupaamani hevoskyyti zja.llaan. Ryhmäni rippeet olivat vhä ketjussa harjanteella. Tässä vaiheessa oli siitä
kolme kaatunut ja kaksi haavoittunut.
Juhannusaaton aurinko nousi yhä korkeammalle. Taistelumme ylivoimaa vastaan jatkui. Meidän ukko-pekkojamme, rengastähtäimiämme

ja

vintofkiam-

Nuoresta iästämme huolimatta Iöytyi joukostamme
monta todellista yksittäistaistelijaa. Niinpä pienikokoinen, mutta nopeaotteinen korpraali Mölsä tuhosi
Iyhyessä aiassa kolme vihollisen konekivääriä miehistöineen. Kissan elein hän siirtyi kohteelta toiselle.
Ensin hän heitti munakäsikranaatin ia heti Perään ampui pitkän sarjan Suomi-konepistuolista.
Tuo juhannusaatto vuonna' L944 jäi viimeiseksi hy'
vin monelle 25-syntyneelle suomalaiselle.
Emme saaneet puhdistetuksi Mäkriän radan penkkaa, mutta kun ilta koitti oli maihinnoussut, hampaisiin saakka aseistettu vihollinen puolirenkaan sulkemana Tuulosjokisuun hiekkaisella männikkökankaalla.

Meritoimintaa
Koiviston
vesillä 18.6. 44
SUOMALAISTEN joukkojen siirtyminen Koiviston
saarille tapahtua suurimmaksi osaksi kesäkuun 18. päivän vastaisena yönä. Kevyen laivasto-osaston VM-veneet oli määrätty huolehtimaan kuljetuksista, ja laivueemme saapui komentajakapteeni O. Peuranheimon

komennuksessa Koiviston Möllikän- ja kirkkolaitureihin illalla noin kymmenen maissa. Sää oli mitä parhain. Kirkas ja tuuleton kesäyö oli edessä. Lentotoiminnan kannalta se ei suinkaan ollut parhain, ja odo-

tettavissa olikin yllättäviä tapahtumia. Mutta koska
etukäteen oli mahdotonta mitään ennustaa, otimme

kaiken tavallisten toimiemme tapaisina. Puolenyön
jälkeen alkoikin tapahtua jotain. Sitä ennen olimme
tehneet kolmen VM-veneen voimalla partiomatkan
Koiviston salmesta etelään. Mantereelta kaukaa kaikuva

LEO LAHDENPERA:

tykistötuli kuului kumeana ,iyrinänä, ja Koiviston kylään alkoi virrata perääntyviä joukkoja. Kuljetusproomuja oli kiinnitetty laitureihin ja kiireinen aseiden ja
ammusten lastaus oli käynnissä. Välikohtauksiakin sattui. Eräs kuorma-auto saapui täydessä lastissa laiturille, ja sen kuljettaja sanoi saaneensa määräyksen ajaa
Viipuriin. Hänelle ilmoitettiin, että tie Viipuriin oli
vihollisen katkaisema ja auton oli lasteineen jäätävä
Koivistolle. Suutuksissaan kuljettaja ohjasi autonsa
laiturin päähän, hyppäsi ulos autosta ja antoi sen "rullata" mereen. Årvokas lasti upposi Koiviston salmen
pohjamutiin.

Kello yksi yöllä alkoi laivueemme tehtävä toden
teolla. Molemmista laitureista otimme kerralla noin
80 _- 90 miestä aseineen veneitten miehistösuojiin,
Rannikkoloukkojen evakuointi
manlereelta Koiviston

saarille 18.6.44

Koiviston kirkkolaituri
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hytteihin ja kannelle ja sen jälkeen ajoimme täysin ko-

nein Koiviston salmen yli Tiurinsaaren kahteen laituriin. Kaikki sujui suoritetun suunnitelman mukaan
hyvin ja kommelluksitta. Kello kuuden jälkeen aamulla otimme viimeiset miehet laivoillemme, vain perääntyviä joukkoja suojaavat ja vihollista viivyttävät osastot jäivät Koiviston kirkonkylän maastoon, josta ne
pääjoukkojen ollessa jo saarilla, haettiin. Viisyneitä,
nälkäisiä miehiä, jotka olivat tehneet kaikkensa mur-

tumispisteeseen saakka, hoippui veneisiimme ja vilpui kuka minnekin, saadakseen edes pienen lepohetken. Lähtiessämme Möllikän laiturista $oivat ensimmäiset vihollisen hyökkäysvaunut kylään, jolloin käy-

tiin sotahistoriallisesti ainutlaatuinen taistelu: Hyökkäysvaunut laivastoa vastaan. VM-veneiden Bofors-tykit olivat "terävämpiä" tässä ottelussa ja hyökkäysvaunut saivat vetäytyä nopeasti takaisin metsän suojiin.
Tästä taistelusta selvisimme ehjin nahoin, mutta oli
aivan vähällä käydä niin, kuin vanhan kotkalaisen mie-

hen, joka kerran katseli veneittemme alasampumien
SA-lsa

Vartiomoottorivene

Marski tervehtii Mtv.Lv:n
komentajaa, komentajakapteeni

Orvo Peuranheimoa Virolahdella.
Vasemmalla Laivaston komentaja,
kontra-amiraali Rahola
§AJua

!

{
il
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ä

lentokoneiden ja upottamiemme sukellusveneiden lukumäärää komentotornin kylkiin maalatuista kuvista
ja totesi, että niistähän puuttuu vain hyökkäysvaunun
kuva. Mutta nyt sekin saatiin.
Kun saimme kaiken onnellisesti saarille, silloin he-

"Varaspartio"

koneet useampana aaltona alkoivat parveilla Koiviston
sataman yllä, olimme jo valmistautuneet ottamaan vastaan pahinta. IL-2 koneet lensivät etelästä Suomenlahden yli kohti Viipurinlahtea. Jokaisessa ryhmässä
oli noin 30
50 konetta, ja ne tulivat aaltoina. Kaarrettuaan pohjoisen
kautta ja saatuaan auringon taakseen ne aloittivat syöksynsä ja tulituksensa veneitämme

mättömissä.

räsi vihollisen lentotoiminta. Olimme jo aamuyöllä
nähneet tiedustelukoneen, mutta ennen kuin IL-2-

kohden. Jokainen VM-vene toimi itsenäisesti, a,iaen
joko sig-sag-kurssia tai tehden muuten harhautusliikkeitä. Tulitimme koko ajan ja. käytimme myöskin sumutuslaitteita. Sumun levittyä tuulen mukana laajemmalle alueelle saimme harhautettua viholliskoneiden
hyökkäyskohteet. Useita ll-2 koneita vaurioitettiin
Bofors-tykkiemme ansiosta, mutta Madsen 20 m/mtykit olivat panssaroituja lentokoneita vastaan jokseenkin tehottomia. Taistelun loppuvaiheessa ajoi VMV-

17 Tiurinsaaren laituriin, jolloin vihollinen huomasi
tilaisuuden tulleen ja teki hyökkäyksen sitä kohden.
Pommituksessa ja tulituksessa VM-vene vaurioitui pahoin, 4 miestä kaatui ja useita haavoittui. Mm. Iaivueemme komentaja, silloinen kapteeniluutnantti Olavi Peuranheimo haavoittui pahoin. Hänet vietiin kuoIevana aluksi sairaalalaivalle ja sieltä Helsinkiin invalidisairaalaan. Lääkärit poimivat hänestä yli seitsemänkymmentä sirpaletta, vasen lapaluukin oli murskana.
Ihme tapahtui ja hän jäi eloon lujan ten'eytensä ansiosta. Saatuamme muutaman päivän hengähdystauon
ja vaurioittemme korjaustilaisuuden Kotkassa tuli komennus jälleen Viipurinlahdelle. Nyt seurasi viiden
vuorokauden jatkuva taistelutoiminta, johon ottivat
osaa vanhat tykkiveneemme Karjala, Uusimaa ja Hämeenmaa, sekä melkein kaikki muutkin Kevyen laivasto-osaston yksiköt. Mukana oli myös saksalaisia aluk-

sia. Vihollinen

oli jo Koiviston

saarilla

Piisaaren Alvatinniemeen, josta se

Alusten

oli

tulitti

ja edennyt
laivojamme.

toisensa jälkeen vetäydyttävä vaurioi-

tuneena taistelusta, mm. tykkivene Karjala sai kranaattiosuman komentosillalle, jolloin sen päällikkö ja vahtiupseeri haavoittuivat. Komentajakapteeni Aarne

Karstdn menehtyi kuukautta myöhemmin haavoihinsa.
Koiviston salmen taisteluissa ja kesäkuun 18. päivän
evakuointivaiheitten aikana sattui myöskin kaiken ikävän ohella hauskojakin tapauksia. Eräs niistä oli seuraava: Väsynyt kersantti, joka oli noussut laivaamme
Koiviston Möllikänlaiturissa, sijoitti mukanaan olleet

hereille, piiskatykki ja konetuliaseet alkoivat paahtaa
notkoon, valopistoolit valaisivat seudun, mutta tummat
rysät ia maassa makaavat partiomiehet säilyivät näky-

Mitä lähemmäksi omia linjoja tultiin, sitä huolimattomammiksi miehet kävivät liikkuessaan, sillä kaikki
näytti. onnistuvan ilman tappioita. Kolme ja puoli rysää oli mukana, kun viimeinen oma piikkilankaesie
ylitettiin, sillä neljännestä rysästä oli uhrattava siipiverkko esteelle, katkomalla puukolla langat poikki.
Omalla puolella oli yhteyshauta vettä täynnä, joten
rysät oli jätettävä penkalle, kun partio suoritti pakko-

uintia jääkylmässä vedessä. Vihollinen oli herännyt
sikeästä yöunestaan liian myöhään, mutta se yritti tuhota meidän arvokkaan saaliimme.
Eversti Sora ja majuri Ekberg olivat jännänneet

partion toimintaa soittamalla komppaniaan vähän väliä. Komppaniasta oli heille selitetty, että sinne ne menivät, eikä mitään ole sen jälkeen kuulunut. Everstillä
oli vastuu partion lähettämisestä, koska kenraalimajuri Pajari ei ollut antanut lupaa sen lähettämiseen.
Uinti jääkylmässä vedessä sai miesten leuat hakkaamaan kaalia, mutta komppanian korsussa tarjottu kuuma tee lämmitti niin paljon, että voitiin lähteä yksikköön. Eversti määräsi partionjohtajan tulemaan luokseen, vaikka kellon viisarit osoittivat jo aamuyötä.
JR 48:n kolonnassa oli muutamia päiviä kiirettä,
sillä nuottamestarit apulaisineen häärivät pihalla rysien

kimpussa.

Viikossa olivat rysät muuttuneet Kannaksen suurimmaksi nuotaksi, joka kertavedolla pyyhkäisi kolme
hehtaaria järvestä puhtaaksi kaloista. Pituutta oli nuo134 m ja korkeutta 14 m.
Järvien sulana ollessa ei kalasta ollut puutetta, sillä

tassa,

joka viikko höyrysi komppanioiden kenttäkeittiöissä
kalakeitto, joka oli vaihtelua yksitoikkoiseen sotilasmuonaan. Kenraali kadehti monesti nuottamme saaliita, sillä hänelle ei niistä annettu osuuksia, niin kuin
eräät hänen lempirykmenttinsä kalastusryhmät jakelivat. Monesti hän oli eversti Soralle uhannut kieltää
koko kalastuksen sillä perusteella, että suurella nuotalla kalastaminen oli mrrka rvöstökalastusta. Kannaksen Ryhmän huoltopäällikkö yllytti kuitenkin yhä kaIastamaan, sillä iokainen ruuanmuru, mitä järvestä saatiin, auttoi sotilaiden hyvinvointia.

rniehensä minkä mihinkin laivan tiloihin ja vaipui sikeään uneen miehistösuojan erääseen "koijaan" (vuoteeseen). Kun saavuimme Tiurinsaarelle ja "vieraam-

me" menivät maihin, niin kukaan ei väsymykseltään
huomannut, että kersantti jäi edelleenkin laivaamme.
Silloin kun vihollisen Il-2 koneet aloittivat pari tun-

tia

kestäneen ankarimman hyökkäyksensä. tämä kersantti heräsi meteliin ja kiipesi kannelle. Tällöin hänen

ensimmäinen toteamuksensa oli:
"Voi perhana, täällähän ei saa edes päätään puun
taakse suoiaan
paljon parempi ia turvallisempaa on
- ja jos tästä selvitään,
tapella metsässä,
niin en koskaan
astu jalallanikaan minkäänlaiseen laivaan."

Sivulta 152

Sotahevosten mulsto
Eräs vanha eläinlääkintämaiuri kulki ystävänsä
kanssa Mannerheimintiellä. He pysähtyivät katsomaan Marskin uliasta ratsastajapatsasta. Maju-

ri

huomautti seuralaiselleen:
Tuossa ovat unohdetut sotahevosemme
- muiston mainehikkaassa seurassa.
neet

saa-
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Mehukenraali
5.D:n komentaja, kenraali K. A. Tapolan nähuseasti kiertelevän tarkastuksessa etulinjan
korsuissa ja tukikohdissa. Erääseen etulinjan vartiopaikkaan sattui krh-keskitys hänen juuri sinne saavuttuaan. Niin kenraalin kuin nuoren var-

tiin

tiomiehenkin
jalle.

Kenraali:
Sotamies:

-

oli

"kumarruttava" montun poh-

Oletteko saanut tänään mehua?
?

Tiettävästi tästä johtui kysyjälle tuo "Mehukenraalin" nimitys. Miesten antamana ja käyttämänä tähän "nimeen" sisältyi suuri annos kiitollisuutta pieniin yksityiskohtiin saakka ulottuvesta huolenpidosta.
Kansikuva: Kesäinen kylänäkymä
Latvasta Etelä-Aunuksesta

N U M E R O 6:n K I R, O I T U K S E T

Mustan listan
mahti

K. L. Oesch:

M,{NNERHEIM YLIPÅÄLLIKKö JOKA

NAUTTI LUOTTAMUSTÅ

129

Otto Jokinen:

VERINEN A,{MUPÄIVÄ ÄYRÄPÄÄSSÄ

113

Elsa Pietikäinen:

RÅSKAS SOTATYÖNI
Heikki J. Silvennoinen:
SIIRANMÄEN KIIRASI'ULESSA ..
Reino Mannloen:

Eräs viime vuosien merkit-

tävimpiä

oikeudenkäyntejä

SÅTTUI RUKAJÄRVEN HUOLTOTIELLÄ

Amerikassa oli tunnetun tvesiintyjän, John Faulkin boi-

Vilho Manninen:

sesta jännittävän

Toivo
Kääpä:
,,VÅRÅSPÅRTIO'

kottijuttu. Faulkin puolustusasianajaja kirjoitti tapaukteoksen.

Tässä hän kuvaa Faulkin

RAJÅMIES

SOTÅVANKINÅ 9.

VANKILEIRILLÄ
GORNILOVIN

r40

osa

epätoivoista, vuosia kestä-

nyttä taistelua

valheellista

huhukampanjaa vastaan

se-

kä voittoisaa

oikeudenkäyntiä, joka paljasti radio- ja tvpiirejä hallinneen "mustan

listan" pitäjien mielivallan.
Tämä Louis Nizerin dra-

Alarik Frantsi:
JI-IHÅNNUSAATTONA TUULOKSESSÅ
Leo Lahdenperä:

MERITOIMINTAA KOIVISTON

VESILLÄ I8.6.44

maattinen teos ilmestyy nyt

lyhennelmänä kesäkuun Valituissa Paloissa kuukauden
kirjana.

Valitut Palat-

Kirjoittojot yostoovot esittömistäön
mielipiteistö
Kösikirjoitukset poloutetoon voin
postimoksun seurotesso

on hyvä tietää
Osoitteen muutokset
160
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I
I
I

I

on mukavaa
urheilla nain yhdessä, Nykyaikainen
isä tietää, että raha-asioiden takia ei
kannata juosta paikasta toiseen ja
siten tuhlata kallista aikaa. Kansallispankissa Teillä on ystävä loka hoitaa
puolestanne ,'naksut 1a monet muut
tehtävät Teille 1ää aikaa harrastuksiinnekin, voitte rentoutua 1a kohentaa kuntoanne. Kiireisen työtahdin
vuoksi on syytä aina välillä "ladata
akku".
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