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H:ki, Lönnrotink,

25. Puh. voihde 15088

on mukavaa
retkeillä näin yhdessä. Nykyaikainen isä tietää, että raha-asioiden
takia ei kannata juosta paikasta
toiseen ja siten tuhlata kallista
aikaa. Kansallispankissa Teillä on
ystävä, joka hoitaa puolestanne maksut ja monet muut tehtävät. Teille
jää aikaa harrastuksiinnekin, voitte rentoutua ja kohentaa kuntoanne.
Kiireisen työntahdin vuoksi on syytä aina välillä "ladata akku".
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KAIUTIJI.
PBllPAGA]IIIAA

BIIITAMAttA

TOISEN maailmansodan aikana taisteltiin rnonilla aseilla.
voisi ehkä sanoa kaikilla, mitä ihmisyärki sr-rinkin seiLrtt.ri
keksiä. Rintan.rilla olivat tietysti tykit, kor.rekiväärit, tavalliset kiväärir, miinat yms. valttia, rnutta toisenlaisiinkin
ii1 verertömiin keinoihin myiis turvauduttiin. Propagancl:r
on k,rikissa soclissir esittänyt merkittävää osaansa. Njr',
rr-reilliikin. Lukekaammepa rniten virnhair sotahisrori.r., r.rh;rns;r. niin miltei aina löy'dämme kaikenlaisiir propuc.lnclakikkoja, joita käytettiin milloin rnenesq'ksellii milkrin
tiir.sin tuloksettomina. Tietl,sti huhujer.r levittiij ille edulii-

sir jutruja on kai tehtl; hamasta siitli hetkestä, kun mies
r;rrrrui johonkin kättä piternpään.
Kun toinen sotamme alkoi, oli jokaiseen tiedotuskomp-

TENHO MYLLYMAKI:

paniaan perustettu erikoinen propaganclarl'hn.rä, jonkrr
tuli kaiutinlaitteilla ja lentolehtisiä jakamaila, eliei nvt
voitraa sota, niin ainakin aiheuttaa vihoilisen leirissä

här.r-r-

rrennl'stä. Itse toimin tuollaisen kaiutinpropaganclarvl.rmän'päällikkönä" vuoden päivät. Kaiutinryhmään kr.rr.rlLrivat johtaja, tavallisesti upseeri tai sotilirsvirkailija;
miehistönä olivat alan koulutuksen saanut sähköteknikko
sekä autonkuljettajr. Autot olivar isoja katettuja Ford -ar-rtoja. Meilläkin oli seilainen auto, joka oli saattueessll
vaurioitunut sen verran, että yksi lokasuoja oli lornmolla;
sitä emme muistomerkkinä halunneet korjatir, vaikka olisi

voitukinl
Ensi aluksi meillä oli viipitön aikomus mrutaa iol.,r vi-
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hollisen linjat, mutta sitten vähirellen järkiinnl,irrtrne

jrr

keskityirnn-re vankien sieppaan-riseen. Nehän olivar kullan-

arvoista "tavaraa riedusteluelimillernme. Aurossa olivat voimakkaat vahvistin- eli kair.rtinlairteet, joiclen ääntä

sirattoi kuulla ryyneilä säällä ja etenkin aamuvarhaisella
selviisti 1-l kilornerrin päähän. Puheesra ei kyilii näin
kar,ras

saanut selvää.

Niin, puheesta puheen ollen "speakereina" toimivat sotavangit vapaaehroisina sekä rneikäläiset ver.räläisemigrantit. Päärnaja lähemi rekstiä ja rusramiin niitä itsekin.
Tavirllisir-r teksti kutrlui sisällriltään: Tr-rlkra meidän puolellernrne, tiiällä sairtte hyr,än kohtelLln, olerre jo hävinnLrn

"

JoskLrs annetriin rekstiä rataarin ja ukraiu.rutran ly'stikäs rlpurs.
Kannaksen suunnalla ennen l-ryrikkäy,svaihetta

neet soclanl

Kaapeli johti kniutinautosta kovaiiäniseen. Se oli tuollaista pikkusorrnen paksuista ja kehlla sitii oli 100--i00
metriä, siis varsin vähän. Se oli herkkri vaurioitumiran, ja
vihollisen arnpuessa se katkeili tuon tuostakin. Saipa itse
kovzräiinirrenkin, kuten edellä mainitsin, sinrjrr nahkarrrnsa.
Sitä paitsi tuollaisen mökän piräminen muuten hiljaisessa
etulinjassa kävi hermoille. Tuplkllla lahjomalh seimrne
virrtiomiehet hiljenernään, muttrl rrrpsin vedossa lre 1'leensä vetäyryivät asen-rapaikkoihinsa, kun r-rin silrr.rä vältti.
Sodan viirneisinä vuosina kaiurinl.ron'rn.ri1 parani ratkirisevasti. Ruvettiin käyttämään puhelint.rpsirr, ja sitiihän
riitti. Tällöin kaiutinpropagandakin muuttui tävsir.r ruriininor-r-r

kielellii, rristii kerrorrakoon

Olinlre

antaneet kaiutinp«rpagandaa n.relkein kaikilla slaavilaisil-

ia kielillä. Kun sitten oiirlme q'iint1'r-reet tl,hjiin rlsernun,
löy'ty'i erään upseerin päiviikirjasta rnerkintä: vil.rolliner-r
antoi propagendaa jollain kielellä, josta kukairn ei srranut
selvää. Tekstin välissä soitettiin air-ra äänilevl'jä. Eritoten
"Mantshurian kukkulalla" oli meic'län suosiossrrtnme.
Kaiutinpropaganda ei ollut n-reikäläisten suosiossir. Kovaäär.riset sijoitettiin aivan etulinjaan ja ne p1'rkivär vetärnään tulta puoleensa. Tämä pitikin paikkansa, sillä tuon
tuostakin täytyi Iaitteet lähettää Helsinkiin Helvarille
korjattaviksi. Kaititinmiel.ristön tehtävät eivät suinkaan
olleet vaarattomia. Auto oli vähintään komppanian korkeLrdella, usein lähempänäkin teistä riippuen. Auton ajaminer.r majoituspaikkaan, joka tavallisesri tilanahtauden

vuoksi

oli jossakin pataljoonan tienoilia, ei ollut leikkiä

sekään, koska ryynessä yössä moottorin surina ja vaihtan-ri-

set kuuluivat vihollisen pLrolelle, ja vihollinen ky'llä osasi

liil'tää niiden suunnan.

aiseksi.

varihe työssäni oli aika, jolloin L.ror.r suur.rnrlpy1'dy'stimme piilor.rtuneita vil.rollisir. Liikuimme au-

Kiintoisin

la

tolln kaikenkarvaisia rnetsäpolkuja. Kun rie k.rps6i h.kirtriin puut pois tieltä, ja kun sekään ei rruttrrnut, liihclirrme vetär.niiän kalpelia. Srimme kiväärin'hr.n,in \',rrtroksernme. Kun pojat kuitenkin näyttivät kovin sorrisilra,
py1'sin heitä iäärnään kaiutinauton varrioksi. Tiesin koke-

muksesta, ettei vihollissotilaita saanut lähesr)'ä ul.rkrillen.

Tämä johtui siitä, että vil.rollisen puolella oli merijalk.n'iikeä, jolle antautuminen oli tuntematon käsite. Kun krriutin siis pauhasi tekstiä ja Mantshurian kukkulaa, r'aelteIirnme'me kaiutinporukan miehet Taikinan kylässii talos-

tulin erääseen pirttiin, .jossa oli pLroli
tusinrra solttupoikia. Tiesin, ettei tässä kannattanlrt rnvet,r
aseilla pelarrr.raan. Nä1,tin kartasta miehille, missä he ovat
ja eträ pekeneminen on toivotonta. Lisäksi näytin eräälle
ti1 taloon. Itsekin

upseerin rirvomerkkejä kantavalle parabellumiani, jolloin
minulie heti ojennettiin lahjaksi nagani. Käskin näiclen
poikien ottae r'lleen r'älttämättömät hyntrl'yg ynnä leipää.
Ja niin me m;rrssimme kerävspaikelle. Jostain ihn.reen
Kovaääninen Syvärin

voimalaitoksella 1942
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nurkasta paikalle ilmesryi silloin ratsuhevonen. Minä virnhana tykkirniehenä kiipesin venrtereineni hurnman sel-

kään. Komensin mieher neliriviin. Ikäni tulen mr.ristamaan, miten viimeinen rnies hr.rusi "vajaa '! Reilusti kolrnattilsataa miestä seisoi siinä kuin parr.arissa. Upseeri ilmoitti rninulle joukkonsa .la vaikken osannur yhtään ve-

näjänkielistä sanair, osasin mongerrax "lepo", niin että
klikki mielret ymrniirsivät.
Koko rähinän aikanar en runrenur minkäänlaista pelkoa,
mutta myiil.remmin ky,llä. Olimme tk-miehinä siviilin veroisia. Emme olleet raskaissa taisteluissa oppineer runremaan vihollisra. Toirnimme kuin herrasrniehet. Eräskin
vihollisvei.jari asteii luoksemme pikakivääri olallrr, jolloin
autonkuljetta.jarnrne slnoi, että aseer kooraan yhteen läjään eikä niitä saa heitellä pitkin tien varsia Kilrisri
"vankimme ' marssi kokoontumispaikirlle . Kr.rr-r sirrerr irstelirnrne Inoon .johtavtra rierii, rlkoi eriis jirlkairn hrur,oirtunut .lääclä rntrista .jälkeen. Pisähdvtin koko pomkrrn, ;rs-

tuin alirs kaakkini seliistii jrr komensin

hrrrrloirtuneen

nousemaan tilalleni. Nlies \';1sil.rsreli. ntr-rrtl e n ,rnrllnut pe-

riksi. Tähiin vrrikurti rrvös pimeiin pelko: olisirnrne pin-reiissii tien poskessl ehki klrriiilien pr.rskrrvanjojen armoillrr.

n si tre n s,r,n' u i rnme peral j oonamn-re komerr toparikaloli n.rrjuri Åscl.ran saird;r halvauksen. Liki 300 vihollisra: Hän oli lntanut rninulle iuvan härnärään asti pyyclystää r'enäläisiä. Ellen onnistuisi, tulisi Kanervan porukka
ja an'rpuisi haravoidessaan kaikki. Olriin nimittäin sydäKu

le,

misn'neitä sen vuoksi, eträ k.o. kevyen prikaatin esikunrapäällikköä oli joku 'puskasellainen ampunur jalkaan.
NI

r-r

r.rten ecletessäm rne patalj rxtr-raa kohclen vierelliir-r

teli venäliiinen upseeri. Hiir.r kerroi

i

as-

olevansir siviilissri
parturi ja tarjoLrtui nyrkin .liamxirn partani. Nielaisin kaLr-

huntunteeni
pussa

I

-

sotlvanki puukkoineen kurkkuni kim-

Kaiutinryhn.riitkiiän eivät priässeer rappioirra. Niinpä
onta irutonkuljettajanikin sai sirr.rn reireensä ja tämä johti
välillisesti kr-rolernran. Mies oli rnuuten huir-napäiser-r rohkea.

Kerran asemasodlrn vail-reissa r-neille oli sattua hullusti.
Oiirnn.re "virkarnirtkalla" jr etsiskelirnme rnajuri Gripenbergin korr.rentopaikkaa. Olimrne jo niin pitkällä, errii
meidän olisi pitänyt oller oikeassa tienhaarassir. MLrtta sitä
ei vaan kur-rhrnut. Vihcloir-r tulirnme tienkohcairn, jossa itli
paksu n.ränn1'n rurrihrs esrämässii erenemisrä. Siihen sitten

iln.restyi vartiomieskin. Hän sanoi: "Ei piii rliinniil " N{inii
kysf in tiihän s\'l,tii, johon tuli vastaus: "Siäliä on vihoiaisial "
Voitte kr-rvitella här.r'rrninkiän.rme. Tiiin tuskin uskalsim-

rne perävq'ii, sillii olirnrne kuuluisalla Konnun krhkolla,
jossr veniiliiisillä olivrt erittäin vahvlt bunkkerir. "Ei piii
rrännii", kaikuu vieläkin korvissrni.
Kaiutinautorl'[.rmästii jäi minulle mielli'ttiivii rnuisto.
Kun sitten ryhclyir-r rintan.rakirjeenvaihtirjaksi, rninulla oli
paljonkin apua entisestä t1,östäni. Osasin olla vlrovainerr
ja tunsin .jossain rnäärin vil.rollisen soclirnkäyr.rtitavar, sillä
kaiutinporukan rnajoituspaikoissa rniehet kertoivar kaikki
kuulumiset.

Kaiutinpropagandaamme haittrrsi kaluston puute. Vain

yksi kliutinryhrnii liikeni armeijaktrntair kohden ja se oli
vähän. Vannaxn kuitenkin r.noni komentaja muisrelee
meitä rnielq'rnyksellä, sillä yleensä viivyirnme ao. lohkolla
niin kauan, ettii joktr yliloikkari tuli puoleilernme. Murra
m.itiiiirl vallankumoustl" rai linjojen nlurruluisrx emme
sarneet irikaan!

Propagandaa Hangon
rintamalla Skogbyssä
megalonin avulla
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Partio levossa Onkamuksen
maastossa syyskuussa
1941

TAUNO LAITINEN:

Onkamusjoen
taistelu
TAAKSE olivat jääneet sodan alkuvaiheen taisrelupaikat,
kuten Aittojoki, Suojärvi, Vegarus. Kaitajärven eteläpuolitse jatkui Ryhmä Oinosen marssi itää kohden. Enemmittä kahinoitta ylitimme vanhan rajan. Laajar korpi-

Vihollisen kaatuneita oli runsaasti joka taholla. Tästä
päätellen purosta oli käyty kova kamppailu. Sylskuinen il-

maisemat avautuivat eteenune. Siellä täällä oli tuli poltta-

ratsumestari von Essenin johtamana.
Eteneminen alkoi välittömästi. Vihollinen oli nähtäväs-

nut aluskasvillisuutta, muca jykevät jättiläiskuuset vain
nostelivat uljaasti latvojaan kohti raivasta. Kelohongat
kuulsivat vihreyden keskellä. Luonto näytti siltä, kuin se
olisi aina saanut olla rauhassa ihmiskäden tuhoilta.
Kauemmaksi raj asta ehdirryämme ilmesryi näköpiiriimme jo alkeellinen tukkisavotta, josra päättelimme, ertä
hakataan täällä sentään metsääkin. Mutta eteenpäin,
eteenpäin! "Hakkaa päälle" oli tunnuksemme. Niin sitten lähesryi meidän Ryhmä Oinosen osamme Onkamusjokea syyskuun 24. påivänå 1941.

Jo kauas kuului sieltä taistelun melu. Joukot, jotka olir
vat taistelussa vihollisen kanssa, olivat päässeet jokipahasen yli, vaikkakin vähin voimin. Ne eivät enää voineet
hyökkäystä jatkaa, ja tappiot olivat suuret. Haavoittuneita

tuli

vastaamme jonossa. Kenellä pää siteessä, kenellä
taas käsi paketissa, joitakin vaikeimmin haavoittuneita
tuotiin ptirilailla. Vähemmän haavoittuneiden kasvoilta
kuvastui suoranainen ilo, kun pääsivät ainakin vähäksi
aikaa pois taistelun melskeestä. Nämä kehoittivatkin
meitä sanomalla:
Menkää pojat, siellä tarvitaan miehiäl
-Lohduton oli siis näkymä joka ruli vastaamme. Siinä tuli ajatelleeksi itsekukin, että tuodaankohan minuakin
kohta tuolla tavoin, vai joutuukohan heti "suorasääristen"
joukkoon. Sota on julmaa ja ratsuväki raakaa, sanottiinkin
silloin.
joeksi sitä ei voinut niTuota pikaa olimme purolla
ja sen takana rinmittää. Puron.pkana oli tukkik'ämppä
teessa melkalalset asemrssa.
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ta alkoi hämärryä kun Ryhmä O:een kuuluvan HRR:n
2. eskadroona oli valmiiksi ryhmitetry hyökkäystä varten

ti

vetäytynyt uusiin asemiin, koska

ei tullut

laukausta-

kaan vastaamme. Männikköinen rinne laski loivasti noin
sata metriä leveälle suolle, jonka takana oli kitukasvuista

'mänrymetsä.

Etenimme ketjussa. Maasto alkoi vähitellen nousta sekä
metsä harveta. Lopulta alkoi pimeys jo haitata, eikä enää
nähnyt eteensä kuin kymmenkunta metriä. Joka hetki
odotimme milloin pimeydestä pamahtaa.
Eteemme avautui laaja peltoalue. Sen suuruudesta ei ollut tietoa, mutta mentiin vain eteenpäin. Metsänreunan
alkaessa edessä hädmöttää näkyi sieltä muutakin. Hyökkäysvaunun telaketjut kiilsivät pimeydestä uhkaavina.
Eräs ryhmäni miehistä konttasi luokseni ja ilmoitti havaintonsa kiroten, että
kele, jos olisi ollut kasapanos,
- siihen paikkaan, koska olin jo
niin olisin råjåyttånyt sen
aivan sen vieressä. Kauan ei nyt ollut aikaa pohtia rilan-

netta. Ilmeisesti vihollinen

oli kuullut

äänemme, koska

metsän reunasta alkoi kuulua rytindå. Hyökkäysvaunun
moottori surahti käyntiin, ja samalla alkoi ammunra pimeässä umpimähkään.

Me makasimme pellolla, eteenpäin ei ollur menemistä,
odotimme. Samalla tulikin käsky vetäyryä pellolra pois ja
ottaa asemat metsän reunasra märäyksellä, että aamulla
jatketaan.

Taivas vetäytyi paksuun pilveen, pimeys vain syveni,
lopulta ei nähnyt mitään, vaikka olisi toista sormella silmän pistänyt. Hiljaisuuskin oli syvä. Ei ammuttu puolin

eikä toisin, tuijotettiin vain pimeyteen ja kuunneltiin.

I

:L
Vihollisen räjäyttämä silta Onkamuksen itäpuolella

Åsemat olivat

niin lähekkäin, että kuuli heikommankin

tä haavoittui päällikkömme, ratsumestari von Essen

ja

yskähdyksen naapurin puolelra.

useira muitakin.

Kello kymmenen tienoissa illalla alkoi tippua raskaita
sadepisaroita, ensin hirrvemmin, viimein vettä tuli kLrin
kaatamalh. Syksyinen sade kasteli pian läpirr.räriksi mie-

Taistelun jatkuessa eräs lähelläni oleva rnies kys1,i, olisiko minulla kuivia tupakoita. Kun käskin tullrr hakernaan,
n-ries yritti norrsta montlrstaan, mlltta samalla jyrähti hyökkiii'svrtrnirn tvkki 1a r.r-rieheltä lensi puoli päätä pois. Ei
ollut eniiä rnitään tehtävissä sen miehen tryväksi. Iltapäivä
oli kiisillä, vertä vain valui taivaasta yhtenään. Ihrneeksemme näimme että hy,ökkäysvalrnlr perä1'tf i vähän ja
pvöriihti sirten yrnpäri, häipyen metsään. Kaikki :.unnruntrr vil.rollisen pr«rlelta loppui kokonirirn. Kävimme tutkimAssil etumir.asroa, siellä ei ollut enää ketään. S1'viä verental'rrimia vakoja oli vain suoila, josta oli vecletrl' kaatr.rneet ix haavoittuneet pois. Tilanteen näin selvittyä sairnn-re syty'ttiiä suuren nuotior.r, jonka äärellä lärnmittelirnrr-re ja kuivailin-rr-r-re likc»niiriksi krrstuneita vanlsteitiult-

het, joilla oli yllään vain kesäpuserot.
Aika kului etanan vauhria. Miehet vrirjcitrelivät lepikossa, kaikki sotilaan "ystävät" kiusana, uni, ky'lrlä ja nälkä.
Aemuvöstä r'ihollinen lähti hyökkäysvaunullaarn Iiikkeelle, ljoi suori.lirn asemier.nme eteen ia jvrräsi siinä koimen
neljiir.r rrerrin päässä edestakaisin. Sammutti vielä moottorin ja kuunteli. että kaukanako me ollann. Tuolloin air.rakin olisi ol|.rr k;-rsilpirnos tarpeen, mutta ei ollut, tuskin
sellaista oli edes koko eskadroonallakaan. Aikansa siinä
ajeltuaan var-rntr lähri or.nirlle paikalleen peiion yl2ireunaan
Viimein rarnr.r vrlkeni. jr silloin vasta tosi r1'tinä alkoi.

Viholiinen oli r'ön lik;rna kerännvt mukaansa rseitr

irr

jos jor.rkir-rhisi:r. Nr-t oli luotisuihku niin valtava,
ettii n-reiclär-r puoleltamme rupesivat katkeilemaan ,;o käsivartta paksummat puutkin. Oike:.rlia siivellä alkoi tr-rlla
tappioita kovin runsaasti, jonka takia meille tuli käsky perådntyä samaan mäkirinteeseen, josta olimme illalla lähr.r-riel.riä

teneet.

Vetäytl,minen oli nopeaa, mutta vihollinenkaan ei vitkastellut tullessaan perästä. Erlme ehtineet saada kr-rnnollisia asen-ria, kaivautumisesta pnhumattakaan, kun vil-rollinen oli io suon reunassa, jonka yli juuri rärnmimme.
Ensirnmäiseksi q,ökseen vihollinen posaumi reilusri
hyökkäysvaununsa näkyviin käkkärämänryjen lakoillessa
ja alkoi suruttomasti loksautella suoralla suuntauksella
asemiimme. Ja rr-rikäs sen oli arlrpuessa, koska se riesi, ettei meillä ollut mitään raskaampair asetta, jolla valrnur rul-roaisi. Koko päivä siinä sitren tapeila nal.risteltiin. Meil-

me.

'

Seuraavan yön vietimrne joen rannalia olevassa tukkikärnpässä. Varti«rrniehet virlvoivrrt ulkona ja sisällä, koskr

siellä oli nukkumassa kahden vrltakunnan sotilaita. Siinä
l-re nukkuivat rinta rinnan väsyneen r-niehen unta kerätäkseen voirnia tulevia koitoksia virrten. Virngeiltrr tosin oli
sota loppunut, odottivat vain siirtoa linjojen taakse.
Vähitellen muuttlri syksyinen yri piiiväksi. Vankirvhmä
sai kaivaa slrLrren hrlr.rdrrn kaatuneille tovereilleen. Kun
kaivanto oli vilris, he ryhtyivät sitii rr-ryös tiiyttiirr-rään jr
tiil,teen se tulikin kaatuneistir vihollisista. Erään karrttrneen jäykistynyt kiisi kLur ei pysynvt hiekar-r alla, r'iran .rrina nousi pysryyn, eräs vanki herrnostui ja sivalsi lapiolla
käden poikki, naLrraen vielii pinrllisesti. Ajattelin itsekseni, että tuskin sr.rorntrlrrinen sotilas olisi tuotr tehr-ryt kaa-

tuneelie aseveijelleen.
Saatuamme nrokax nälkäisiin vatsoil.rirnme, Iiil.rdin-rn-re
uudelleen etenemäiin siihen suuntaan, josta etiellisenä piii-
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Nyt ernme kohclanneet lainkaan
vastarintaa. Ohitin'rme rnyös sen paikan, johon hyökkäyksemme oli p1,sähryn1't. Piiiviinvalossa näirnme miten
hvrikkär'svlunu oli rnyllertiinvt asemiemme edessä tuona
vänä olirnme rulleer.

pinte.in.i. s.rteisen;r r'önä.
Edetn'iimme noin kolmisen kilon-retriä näirnme, kuinka

k:irrl tiheiissä kuusikossa. Sielli oli sama
l:n miesten
polkupr'öriI. ,f P 1 kun oli katkeissut vihollisen peräänt1'misrien tälll kohr.r.r: r'iholiisen p;rinostus meiti vastaan
l.rkkrsi ;; se suunrasi hrökkävksensä JP I kohden. Mutta
loppr-rnur oli n.rrös irr.ökkävsvaunr.rnkin matkanteko. Siellä
kor'.r krhlkka oii

hr'ökk.ivsr'.runr.r ruhionut alleen krmrneniä JP

se iojLri kr.rusikoss.r

rikkiräjä1'tettynä. JP 1:n miel.ret olivat

tlrhonneer sen. kun me emme olleet siihen p)'sq'neet.
Niin i.rrkui m.rrssimrne erlelleen kohti uusia taistelujrr.
Puhelinmiesryh mä
Onkamuksessa 1941
!t*

:1:
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Tähystystorni Hangon lohkolla Skogbyssä

K. U. LINDQVIST:

Eräs yö Hangon rintamalla
ELETTIIN kauniin ja lämpimän sy,ksyn, oikean "intiaanikesän" viimeisiä päiviä "Pirunsaaren lohkolla" Hangon
motin liepeillä r'. 19-tl.
Kuu kumottaa meikein pilvetrömältä taivaalta luoden
aavemaisia varjoja kituk;rsvr.ristir puute

vaan "ei-kenenkään-muhan

jl

pensmta kasva-

.

Skogbyn kylän kohdalla
Ekströmin pataljoonan 2. komppanian konekivääripesäk-

Juhola vääntäyryy haukotellen polviiieen, karselee ikiiv)'sn'neen näköisenä ampuma-aukosta. Ei maksa vaivaa
katseila pitkään kerraliaan. N{ielikuvitus tekee helposti
tepposia, panee näkemään kaikenlaista. Tuulen huojurtlma pensas, pur-rsta riippr.rva katkennut oksa rai välimirastossa omia aikojaan liikuskeleva jänis ovat aiher.rttaneet
jo monta harmillista hälytystä taempana olevassa asuinkor-

keessä istuu parivarrio tiihlillen ampuma-aukoista kapeaa, vihollisesta erotta\'rri rnaakaisraletta. Päivällä näistä
rei'istä ei ole hlvä kurkistellir. sillä vihollisen tirrkka-arnpujat pitävät niitä silrnällii sormi liipaisimella. Periskoopin avulla onkin päivisin tr,rn'irllisernpaa suorittaa täh1,srystä, vaikka joku joskus sattuukin saamaan sieltä peilinpalaset silmilleen. Iltaisin saavat vartiomiehet kuunnella
venäläisten kovaäänisten tavanomaista musiikkia: "Vol-

sussa.

ga, Volga, äiti armas

kin

Uni painaa vartiomiestemme r'äsvneitii silmiä, koska
viime aikoina on tullut nukurrua huonosri. Vihollisen rykistötuli on ollut ravallista vilkkaarnpra syksyn tultua.
Öisin se on vähän hiljaisempaa, murta voimistLrLr raas aa-

mulla, ja jatkuu pitkin päivää, pitää välillä taukoa, ja
kiihtyy usein illalla hornirmaiseksi myrskyksi.

Vartiomies istr.mtirr.r takaisin pesäkkeen pohjalle.
parhusl Kylmäkin tässä taas pakkna tttlemairn. -- On
sentään hyvä, että on kuiva ilma, niin ettei tarvitse miirkiinä vär.jörellä.
Niin, tässä sitä on oltukin jo useita viikja hermoille käypäii tiirnii ikuikoja.
Yksitoikkoista
Tulis' nyt se vaihtokin, että päiisis
nen k1'ttäärninen.

Voi

kuinkal.ran siellä k«ltonatästä taas "koisaamaan"l-Jaa,
jaksavat.
Ovatkohan saaneet viljat korjatrtr:r.
se vaimo lähertänyt rloneen päivään.
Ei ole kirjettlikään
Pää alkaa nuokahdella ja prrinuit rniehen rintaa vasten
- Juholan vartiokaveri, Kiiski, sarnan ky'län miehiä, isttru
hänkin pesäkkeen pohjalla, nojaten seinäin upotettLrun,
laudoilla päällystetty'yn lokeroon. Siinä on saksalaisia varsikäsikranaatteja, muutamista kansi valmiiksi poistetttr231

na, valkoisen vetonappulan roikkuessa nuoran päässä.
Kiiski ryöntää nappulat takaisin varsien sisään ja kääntyy

vilkaisemaan ulos ampuma-aukosta. Samassa kuuluu asuntokorsulle .johtavasta suojahaudasta askelten töminää.
Silmäkulmallaan
Jokohan vaihto saapuu-i ajattelee mis5.
pitkin käytähän huomaa tummien varjojen lähenevän
vddt

Mitä? Kolme, neljä, ei! nyt ei ole kaikki kohdal- Kiiski karkaa pystyyn, kopeloi konepistooliaan,
laan!
mutta

szunassa seisoo

hänen edessään merisotilaan pukuun

puettu venäläinen, sojomaen pistinpäistä asettaan hänen

Kädet ylösl kähisee suomeksi tuo tuiman

nä-

pienen kokoinen vihollinen. Miehen takaa ryönköinen,
ryy esille vielä kaksi muuta sotilasta konepistoolit käsissään, neljännen jäädessä taemmaksi.
Kiiski nostaa vitkastellen kätensä, tuntuu kuin kylmää
vettä kaadettaisiin hänen niskaansa. Sekunnin murto-osassa välähtää eletty elämä hänen silmiensä editse. Tulevat
taas vaimo ja kotiväki mieleen.
Tämäkö on sitten lop-

Vangiksi, sieppaavat vankeja, leimahtaa hänen aivoissaan.
Tummanpunainen raivo valtaa vartiomiehen
mielen. Hän sivaltaa kädellään pistimen syrjään ,fa potkaivoimakkaasti vihollista jalkojen väliin. I\{atrr"rusi taituu kaksinkerroin, älähtää ja putoaa poivilleen.
Kiiskin valtaa pakokauhu. Hän käänryy selin vihollisee

mässä

vallin päälle mahalleen ja saanut toisen polvensa

ylös, tuntee Kiiski jalkaansa tartuttavan. Kooten kaikki
voimansa, hän ponnistaa uudelleen ja ponkaisee pysryyn.
Saapas jää venäläisen

käteen

- - mutta sen katkaisee
Kiiski törmää hurjaan juoksuun,
pesäkkeestä tuleva konepistoolinsarja. Leimahdus ja rd,rinääl On kuin tulikuumalla piiskalla sivallettaisiin reiteen. Kiiski kompastuu, lyö päänsä jonnekin kovaan, ja
kaikki mustenee.
Vihollisten tunkeutuessa pesäkkeeseen

rintaansa kohden.

pui'

siin, kurottaa kätensä hiekkasäkkien päälle, toisen jalkansa puhelinlokeroon .ja ponnistaa. Juuri kun hän on pääse-

havahtr.rr,r myös

Juhola, mutta ennenkuin hän älyää rnitään, l.ränet tempaistaan .laloilleen.

Hälyq's, i'rittää Juhola huutaa, mutta samassa peine- rätti hänen
taan
suulleen ja saman tien se sidotaan pään
ympäri takaapäin. Ir{ies rimpuiiee kaikin voimin, mutta
matruusir pirävär pintansa ja vaantåvat häneltä kädet selän taakse.
Juholan valtaa masennus ja syvä voimattomuuden tunne, hänen on p,rkko antaa periksi. Pistin tunkeutuu hänen kylkeensä rehden kipeää, ja jotain lämmintä valuu
pitkin lonkkaa aias saap.rsvilrteen.
Tappavat, perkeleer. kirisrelee Juhola.
- Tee niin kuin kåsketiin t;ri muuten
sinun käy huo- mutistaan hänelle sr-romeksi.
nosti,
Venäläiset irroittavat konekir'ä.irin irlLrsrastaan .ja otta-

Hangon rintamalla toimineen
suomalaisen pataljoonan
komentaja. everstiluutnantti
Martin Ekström. joka tunnettiin
Suomessa jo entisenä vapaustaisteiitana ia heimosoturina
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vat sen mukaansa. Juhoia työnnerään yli vallin ja pakotetaan ryömimään kahden vihollisen välissä kohden heidän

siellä paukuttelevat huvikseen, hän ajarrelee.-Turha ampuminen on kielletty, mutrl usein.vartiossa olevat aikansa kuluksi "kokeiievat aseitaan". Toikka kääntää kylkeään 1a vaipuu huokaisten Lrneen.
Yht'äkkiä tempaistaan korsun ovi auki, jolloin kaminan äärellä isrunur "kipinämikko" hyppää peläsryneenä
pysryyn. Ovella näyttäyryy viereisen "poppoon" mies, jo-

ympäriinsä ylvästellen, pärissään kypård., johon oli liidulla
piirretry pääkallo sääriluineen. Kaikille halukkaille hän
kertoili Talvisodan seikkailuistaan.
.- Hm, no eihän pelolie mitään voi, kun se orraa miehen valtaansa, myhäili Toikka.
Samassa rdiåhråå aivan lähellä. Pesäkkeen etureuna lnhistuu ja puu katuu heidän päälleen, kuin peitteeksi
Seurair hiljaisuusl Rr.rmputuli lakkaa yhr'äkkiä,
niinkuin se oli alkanutkin.
Vihollisen kovaääninen jatkaa taas musiikkiaan. Bala-. N{ielaikka-orkesteri vetäisee jotain haikeata
het alkavat körnpiä sekamelskan keskeltä- ylös, koerellen

ka huutaa:

paikkoiairr.r.

asemiaan.

Kk.ryhmän korsussa havahrr.u.r alikersanti Toikka hereille ulkoa kuuluvaan konepistoolisarjaan.
Taas ne

Hälyrys, hälyrys! Vihollisen parrio on päässyt läpi ja
- teidän vartiomiehenne
vienyt
mennessään.

Nyt

saa

Toikkakin puhtia itseensä.

Yltis heti, joka mies, huutaa hän karjuen ja veriii

- saappaita jalkaansa.
malla

s.r-

N'Iiehet pomppivat hätäisesri I'lös lavereilta j;r alkavat
kaahia varusteita käsiinsä. Alikersanrti selirtää heille tilanteen, tarttuen samalla puhelimeen jl ilmoitr.i.r ;rsian
komppanian päällikölle. Krpteeni käskee heidän painua
heti asemiin tarkkailemren. murr.1 kielrää ylrkCsti tuliruksen, ettei ammurraisi omi.r. r'ihollisen sieppaamia miehiä. Vain pekorravissa rapauksissa saa ampua. Hälyrys
toimitetaan edelleen koko lohkolle.
Toikan miesten saapuessa kk.poteroonsa l.re näkevät
siellä kär'dln epäroivoisen kamppailun jäljet. Käsikranatrrit ja kenttäpuhelin ovat sikinsokin pesäkkeen pohjalla.
Tuossa on Kiiskin toinen saapas ja käsineer maassa. Muutama hiekkasäkki on pudonnut alas vallilta. N{aasra löyn'r' m1'ös rypistynyt, venäläisen matmusin lakki ja vallin
päältä pistimellä varustettu venäläinen puoliautomaartikivääri.

Taicletaan tässä sentään vieiä ehjiä olla.

- Oli se hemnetinmoinen rytinä, tuumailee joku.
-Taivaanrirnraan ilnesq,y aamlln ensi ka.jastus ja kolea
;1;1mu-Lrsvi.1

alkrrrr

hiipiä pitkin suojakaivantoja. Viin.rein

tulee ilmoitus, että hälyrys lopetetaan. Vartioon jätetään
vuorossa olevar, ja korsu ottaa rniehet lärnpöisiinsä jntkarma:rn kesken .jääneitä unia.

poissa muonilta ja yks' hälytys vähemmän,
- Kaksi on
kuulur-r joku unissaan murahtelevan.
Niin, että se rai-

taa olla niin taas, että "Hangon rintamalia
ei rnainirtri-

vaa".

Hämärä valkenee hiljaa, kuin huomaamatta, uucleksi
päiväksi, asemasoclan yksitoikkoisuuden saatossa.

Vartiomies asemissa Skogbyn
kylän kohdalla tähystämässä
ampuma-aukosta viholl ista.
Edessä varsikäsi kranaatteja
valm iina

Samassa kunluu pesäkkeen edestä vaimeaa valirr.rsra.
Sieltä löyryy Kiiski, joka on tullut puolittain tajr.rihinsa.
Hänet laahataan kiireesti suojahautaan.
Toimittakaa lääkintän-riehet ränne, käskee Toikka,
- auki ensiapusiteitä. Hän tempaa puukon vyöltään
rePien
.ia ratkoo auki haavoittuneen housun punrin. Reisi näyttää
olevan 1'htä veristä massaa. Kiiski menettää tajuntansa,
kun Toikka i'rittää sitoa verta vuotavaa haavaa.
Viimein lääkintämiehet saapuvar ja asertavat haavoitrr.r-

neen paarille.

Kiiskin osalta ainakin on tämä

sota ohi, roteaa joku.

- Hei sitten varn, ja parane pian! Toimitamme tava- perässäpäin. puhelee Toikka miehelle, kun hänrä
rasi

lähdetään kanramaan pois. N{utta Kiiskin silmissä on
poissaoleva ilme. hän ei tajua eikä runne enää mitään.
Samassa vihollisen läheträmä kovaäänismuusiikki katkeaa ja miellvttär'ä naisääni kuuiuttaa:

Ohjelmassa seur.1.1 n'kisrötLrlta Hangosta.

-Samassa vihollisen puoleinen tirivrlanranta leimahtaakin
ja kr.ruiur.r etäistä jlliniä. Tuntuu kuin rnaailn-ranloppu
kaatuisi päällemme. Ei erora lksin'isiä räjähclyksiii, vaan
kaikki on yl.rtä hornirmirist;r mereliii ja kmosta.
Toikka miehineen paiskiuruu suojahautaan ja pesäkkeen pohjaiie. Maa tärisee ja keinuu l.reiclän allaan, tulirnyrskyn sitä repiessä. Sirpaleet vonkuvat ja surisevat korvissa. Kiviä ia maata putoilee miesten päälle.
Aiikersantti kohottaa päätään jr vilkaisee ympäriiieen.
Tuossa makaa Korpelakin, kasvot tiukasti maata vasten.
Kädet kaivavat epätoivoisesri hiekkaa rinnan alta, aivan
kuin mies aikoisi painua maan sisään. Toikka ei voi olla
naurahtamatta, hän muistaa ajan, jolloin heidän joukkoosastoansa koottiin ja perustertiin. Silloin käveli Korpela
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VIESTILOTTANA
KANNAKSELLA
ALLI PELTONEN:

YÖKELLO kilisi iloisesri ja pitkäiin. Samassa hetkessii
olin valveilla ja riil'sin tietoinen siitli, rnitä oli trrpahtr.rnr.rt.
Siiri nukkui 'alrrkerrassa", nrinä sirrnan sängyn yläosassir.
Pehmeä ei vuode ol.lut, rnuttl uni oli tuntunut nriristr.rv.ln.
Oli tär'sin pimeää. Hapuilin kädelliini lör'tääkseni tnskulrur-tpun, jonka olin iilalla pannut tuolille, mLlttir enncn
kuin eh.lin saada sen käsiini, oli Siiri jo ktpsal.rtirnut vu«rteestrli.ur

ja

lö1'tänyt keskuksen.

Kilinä lakkasi.

N{uttir

ei sitten talpirhtunutkaan. Odotin, ettii Siiri vastrrisi, muttir ei, hiin kömpi takaisin vuoteeseensrr jr nrr-

enerr.rpäii

krhti

Ttrskin l.rän oli kokoniran heriinnytkäiin.
Lr)ysin taskulrrmpun jI rrloin laskeutua yläiLnoista lrrrtialle. Sarnirssa kilinii alkoi r.ruclelleen.
Sarrnko Jarrtr 120 jrr Pallo 17/ pyysi iiäni.
-Kello oli kaksi.
Säähavaintoasemx irlkoi luetella ntrrneroita, jotkir yksitoikkoisesti toistettiin. Odotellessrni prrhelun loppumista tarkastelin hökkeliri, johon meidät oli
srrt.t.tirssr.

illar-r pir:reiissä

«rh

i

kulkevrstil xur()sr.r reverc»inernrne hci-

terty'. KeskLrksen asentirjat olivtr jiirriineer meille hLurlirllilttomasti laaclirun peitepiirroksen. selostaneet nopeirsti
rärkei n"uniit yh tey,r-le t, kel'rorraneer pvy'tiimiiän tirrv irraessir
ja sitten nousapua vankileiriltä jr naapr.rrikesktrksisra
- stlrrtasi ja nre
seet aut(x)n, joka oli meiciiir tuonLrt. Se
kaksi krtraa olimnle i'ksin keskellii metsiiii, lähimpiinii naa-

konaan kiisittäneet. Se oli "lsku"-kone. lok.r Iähirnr.r.rän
puolentoistir kuukauden ajan tuli oler-tuan elf,m,imrne keskipiste, vieläpä singen vaativa ja oikLrllinen. Huoneentrne kalusttrkseen kur.rlui lisiiksi kaksi tuolie, nekin srrngen alkeellista tekorr, mLrtt!1 siinä olikin sitten kaikki.
Onneksi j«rkin merkillinen vaisto oli kuiskannut r.ninr.rlle,
kun nyt neljärrnen kerran joLrduin Siirin kanssa liihten.riiiin
viestipatalioonan iiirlillisestä l.relmasta tuntemxtonr:r p:i:imäiirää k«rhti, että tiillä kertaa olisi tarpeen ktrikki, mitii
suir-rkin voisirrme orti.ril mukil.ulme. Tosin minulle nrtu-

rettiin, kLrn nostir-r kuoml-rruton lavalle muonittajalta tivrstlrnani pesuvrdin ja sangon, ja IV AK:n intendentti

ti kiukkLrisesti, kr-rn piciin kii nni virirtirn uksesrsn i, etrri
kcrrossiinkvkin oli saatava rnukaan. Mutta tällii kertaa ei
toclellirkaln ollut rnitäiin talon puolestl. ktrten niissä esikunn,rn keskuksissrr, joissir aikaisernnrin olir-ntne olleet,
joten tervrrrrurtrne olivirt hi'vään tarpeeseen.
Yökello kilisi taas. Nyt se oli loppr-rsoitto. Kiskaisin
pisrokkeer irti .ja kiipesin yläkertaan. Olikin )o hiukan
kyhnä, sillii hLror.reessa ei ollut rninkiiiinlrristrr Lrtrnil. Päiirin
aarnr.rlla heti ensi tijikseni ryhryä puuhairtnrran sellaistir,
rnutra pian nukahclin sr.rtrnnitellessani, rnitä klikkea rneiiiriih

cliin pitäisi talouteeulme vielii hankkia.

Oli lokakuu i9-i l. Minä olir.r heti

Jatkosoclan irlttssa

srl-

purinarrrne kilometrin päässii olevl sorxvankileiri. Hitk
kelissärr-rn-re, jonka ovi vei suorarrn ulos. ei ovessir «tllut

nut kornennuksen rintarnrirllc vänrikki Esko Sillanpiiiin
tiivclennvsjotrkkueen rnukrna, joka liitettiin rikrisemmiu

ecles l-rakira, lukosta puhurltartrirk;ran.

Olin rrino;r lotta viirisenkvrnmentii miestii käsirriiviissä j«rr.rkkr.reessa, joka lasrrrrriin Helsir.rgin ;rser.r'r.rllr hiirkiivarrnLrihir.r rr.ratkalle kol.rti
ir.i.i. Å.rnrLrliistii tulimme .rsemrrlle. jostir lr.rtojen oli mäiirri
h.rke.r n-rei.liir. mrrrt;1 .ruroj,r ei r-räki'n1't missään, jotcn nte i.liir.r oii p.rkko r'öpr ri Liheisellii nuorisoseuran ralollir. Lor.rn sijoirt;rrnisest.r tuli miehille päälvaivaa, muttr loftll-

Ei voi kieltäii, että tunnehra oii hiukirn kolkko. N{iirskärnn-re py'iirelit hirret olivat tumrrr.lr kuin en-el.rntilrriscn
vierashurneen seinät, mutta huojuvallrr ).r lik,riselh pi)r leprrttrrvLr kynttilä esti meidät rrmeliarsti niikemiisrii
vksiq'iskolrtia. Pör'diiliä seisoi venäläisrnallinen kentriikeskuskone, ihrneellinen kapir.re, jota asentajarkaar.r eir'är ko-

rliillä

liihteneeseen Viestipateljoonl Ii:een.

Puhelinkeskus "lsku"
Kaukjärvellä lokakuussa 1941
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t;r keksirriin när'rrämön takaa pieni pukr.rhr-rone, jossa sain

dät ja vilkasta oli. Perjantaina, eiokuun 29. päivänä olin

r.rirriiii nukkLrmisre. Lauraseinien takaa kuului korrtien

yövuorossa, ,ja tavattomasta kiireestä jo saattoi päätellä, et-

l.iiskerrl j.r kovaäänistä meteliä sekä silloin tällöin ritariliisen b.rssoäänen my,lvähdys: "Olkaa hiljaa, että se lotta
sre nukkuirl '
Seur;r;rvana aamuna pääsimme keskuskomppeniaan
Sippolern. Parikymmentä helsinkiläistä viestilottaa odotteli sieliä komennusta. Rintarnalra kuului jo jysketrä, ambulenssit kuljettivat haavoittuneira ja näimme ilmataisreluja. Siiri ja minä saimme kahden muun lotan kanssa
lähtömääräyksen AK:n huoltoporraaseen, "Kynnykseen".
Kun-rpikaan meisrä ei ollut aikaisemmin saanur kokemlrsta "oikeasta" keskuksesta, sillä olimme käyneet vain viestikurssin, ja nyt jouduimme tulikokeeseen. Keskuspöytä
oli vain )O-linjainen, murra omirlrinen sekamuoto, jonka
muutamat viestimiehet olivat Talvisodan aikana konsrruoi-

tä jotakin erikoista oli

tekeiliä. . Kenraali Oesch soitti

usein, eikä pioneeritoimisto nukkunut hetkeäkään. Etsittiin Viipurin karttoja, sillä raivaukseen oli heti ryhdyttävä
Viipuri oli vallattul
Syyskuun
9. päivånä "Porras". siirtyi Uudellekirkolle.
Osa lotista sai lähteä ennen muita. Kuorma-auto tr-rli kukkuroilleen sänkyjä, jakkaroita, kaappeja, taloustavaroira,
reppuja ja n.ratkalaukkuja. Kaiken kruununa me iotat is&rimrne hr-ropien sisällä. Lähestyimme väliaikasta rajaa.
Siiri ja minä olimme kotoisin Antreasta ja muistimn-re hyvin Kannaksen i.rymyiievät maisemat, vaikka oiimmekin
jo ennen sotaa muuttaneet Helsinkiin. Sydäntä vain raasti,
kun totesirnme, miten kaikki oli muuttlrnut. Niiryt olivat
kellastr,rneen l.reinän peitossa, ohdaketta ja suolaheinää
Puhelinkeskus viestilottien hoitamana
Karjalan kannaksella
sodan aikana

neet. Nauhxp.rrit olir';rr s;1rr!lnviir.isiä eivätkä edes kohclakkain. Läpär runtuir'.rt riprrhrelevtn al.rs kaikki ytrriiaikair; pul'relujl kiilrtiiviir upseerir olivrrr herruostuneirrr jrr
kaikilla oli kiire. Ei senriiiin rrrn'innur verää kaikkiLr pistokkeita pois .jl irloitt.ur llusr;r. kuren esentajirnrrne "Davirri" rleitii neuvoi. Pirn s.rimmekin suuremrnan keskr-rsprivdiin ja tyiin.rme .rikoi sujLr.r paremr.nin. Jonkin ajan
kuluttua "K1'nnvkseen sr.lriin rrrn(ii.in on-ri.r puheltrnviilittäyiii ja rneic'lär lot;rt Lrin.tttiin kuuk,ru.leksi pioneeripataljoonrn keskLrkseen.
JoLrkkoj en rrlkaessrr eclerii Krrr.rr.r.rkselia nre i tiik in rrrrvi rriin ntuklna. IV AK:n keskus oli ril;rnreen johclosra jaktrutunut kahtirr. "Uljas -keskus roirni Kirvrurtsrrirrelle
linja-rLrtossa n.riinojen räjiitrclellessii ja vihollispa.rtioiden
liikkLressa yrnpärillii. "Prtrras -keskLrs oli vielä Musrohssa

j.r tarvirsi tiiyciennystä. Siiri ja r.ninii jorrciLrin.rnte l.reti tosi
n'iihrin. Keskr-rksessa «rlivat vierekkäin 10 ;a S0 linj.rn pöy-

krrsvoi kaikkialla. Joillakin seuduilla näkyi kuitenkin au-

ringonkukkirpeltoja sekii reheviä romaarri- ia kurkkun.rritl. joilta sato oli korjaamatta. Taistelun jäljet olivat
vielä selvästi näkyvissii. Siellä täiillii oli kaatr.rneita hevosia

jrr niistä Iäl.rti ellottava hajtr. Rikotut ikkunat ja törrörtävär

savLrpiiput antoivat seuduille lol.rdurtomln leimar.r. Kai-

voihin oli kiinnitetty lappu: "kaivo sililsrrrremrr". Tien
varrelh oli kilpiä: r.niinat poisrerru rinoasrirrn tieltii",
muttir sekäiin ei oilut varmaa, sillä .yoiliakin kohclin oli tie
poikki, kun arva:u'naton miina oli nijähtän1.r.
Ajoin.rrne Viipurin l.rrrlki. Kadut olivar lasinsirujen peitossa, ja sähki)lankoja riippui tien poikki, lail.rojir kissoja
ja koiria vilahteli riun ioi,.len välissii. I.Jäir-nrnc n'tur.rriuniil
sotilaita; rnLu.rten kaupLrnki vaikutti kuolleelta. J«rkr-rnen
lol'rcluton vrnki.jono kLrlki kauptrngin laic.lalla. Muttir linna.r
kohosi uljaar-ra entisellii paikrrllaan, jrr sen rornissa liehui
Suomen lippu.
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Matka jatkui. Sillat olivat rikki, täyryi kiertää tilapäisiä
teitä pitkin ia ajaa varovasti. Kämärän ja Säiniön mottialueilla oli tavattomat määrät autoia, hyökkäysveunr-ria,

traktoreita

ia

kårryjå ehjinä

ja rikkinäisinä, poikittain

kääntyneinä ja kokoon lysähtäneinä. Katkottuja puunrun-

koja kilometrien laajuudelta

ajoimme Sr.rr:rman ohit-

se. Ser.rdun yllä oli koikko ja-painostava tunnelma: yksitoikkoisesta maisemasta kohosivat rikottujen bunkkerien
oviaukot. Tien oikealla puolella näkyi venäläisten pvsr)'ttiirnä sodan muistornerkki, jossa oli kornea auringon kuva.

Maasto alkoi kumpuilla. Järviä oli rnolemmin ;ruolin
tietä. Ajoimme tuhoutuneen kirkon raunioiden ohirse: siinä oli vielä äskettäin taisteltu. Hautausmaailakin oli kaaruneita vihollisia; tien molemmilla puolilla kohosi ajokaluröy'kkiriitä.

Poikkesimme tieltä ja ajoimme korkeaa harjua pitkin.
Olimnre perillä. Keskus sijoitettiin entiseen surnrr:rn, rnissä saimme tehdä tuttavur.rtta lutikoiden ja torakoiden
kanssa
molempia oli vilisernällä. Pioneerit olivat työssä
- ja parakkeja kohosi kuin sieniä sateella. Sähkökoko yön
johclot vedettiin, moottori alkoi käyclä. Seuraavana päivänä saapui kenraali ja silloin olivat parakit jo kunnossa.
Keskuksissa oli vilskettä. Uusia puhelimia kytkettiin, van-

hoja irroitettiin. Lopulta "Uljas" starttasi ja ajoi pois
Kavantsaarelta, "Porrars" muuttui "Jarruksi" .la alkoi hallita Kannaksen puhelinliikennettä.

tsli taas lähtömäiiräyksen kolmeen eri
ja
keskukseen. Siiri
rninä saimme salaperäisen komennuksen, josta meille ei erukäteen annettu mitään seliryksiä.
Yhdeksän lottaa

Ja niin meidät kiidäte.ttiin illlan pimeressä "Iskuun",
Kaukiärven vankileirin keskukseen. Nyt olimme toclella

oikeassa kenttäkeskuksessa ja olimme siitä iloisia.
Aamuherärys oli aikainen. Se oli taaskin säähavaintoaserna, joka tällä kertaa pyrki Kaljahousuun. Siiri oli jo
virkeä ja arloitti tt'ön, rnutta kesti rnelkein puoli tunria, ennen kr-rin reitti oli seh,ii. Alkoi rulla muicakin soirrojl ja
oli iännittär,ää niihclä, rniltä asuntornme ja sen ympäristö
näyttäisivät päivänvalossrr. Koska seinät ja lattia olivat ku-

viamattoman likaiset eikä meillii ollut minkäänlaista
harjan, ei auttrrnut muu kuin pvvrää apua vankileiriltä.

"Vanja" osoittlutuikin sangen vstäviilliseksi. Ennen pitkäii ilmesqi itse leirin pääilikkö, luurn;rntti Rahkonen
tarktrstr.rskäynnille koiransa kanssa. Sovittiin tuvirn pese-

misestä, moansairnnista, uunin rakentirmisesta ja öljvlrrmpusta. Lopuksi vielä luvtrttiin haka oveen. Luurnanrin
rnentyii saapuikin pian kaksi vankia inkeriläisen tulkin

ja plrin päivän kultrtturr ilmesq'ivät m1'ös muurarit. He olivat saksalaisiar emigrrlnr.
teja Novgorodin Lihistöltä, .ja olivirt vangiksi joutuessr,rn
ollcet Viipurissa t1'rivelvollisina. Nopeasti he työskentelivät, kantoivat tiiliä ja mr.ruriiaastia, ja vanl.rin rniehistä
muurasi heilan paljain käsin. Savupeltejä ei ollut, joter.r
saimme tulla toimeen ilman niitä, mutta hellalevyn oli
eräs vartijoista löyränyt metsäsrä !a ttrontrr meille. Jo kolmen tunnin kultrtttra keitimme kahviir ornassa hellassamserlrassx pesernään tupaiunme,

me.

Keskus oii päivällä melko hiljainen. Yökello soi silloin
tällöin, muuten häärirnme siivouspuul'rissa. Vuorotellen

kävimme tutkirnusmatkoilla lähitakrissa, joissa valiitsi tavaton sekasorto. Jostakin löysirnme sentiiän siistin kirjahyllyn, ehiiä tuoleja, kunnollisen piiydän ja astioita. Kirnnoimme ne pihamaalle ja pesimme. Hr.ronekalut siirtyivät puhdisrettuina sisään, muttel vuodevaatteemme liehr,rivat iloisesti nr.roralla kirpeässä syysilrnassa. Se oli jokapäiväinen näky pihamaallamme ja vartiomiehet slivntkin aihetta ihmetellä, oliko meillä ainir sur.rrsiivons.
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"Iskun" keskuskone toimi yleensä hyvin, mutta erdänä
yönä se teki lakon. Läpät tipahteliyat alas, ja vaikka yökello pirisi, puhetra ei kuulunut. Yritimme molemmar huutaa, mutta turhaan,

äni ei

kuulunut lankoja pitkin
tuli jatkuvasti. Mitä

enempää kuin ilman niitä. Hälyryksiä

tehdä? Vikapartiota ei pieneen syrjäiseen keskukseemme
riittänyt ja huoltoportaan keskus oli kilometrien päässä.
Siiri muisti kuulleensa, että hätätilassa voisi kuulokkeeseenkin puhua. Kun "Sarka" taas soitti, hän huusi kuulokkeeseen kaikin voimin.
Emme osanneet käydä nukkumaan. Sangen huonotuulisina lähdimme katselemaan loistavia revontulia, jotka leimusivat yli taivaan. Kaukana punoitti taivaanranta:

Kronstadt paloi.

Oli jo puoliyö, kun hökkelimme eteen saapui auto. Saoli tupa täynnä tuttuja vikapartiomiehiä ia hälinää. Kysymyksiä, ihmettelyä, naurua ja ryyryväisyyttä.
Huoltoportaan lotta oli kuullut Siirin viimeisen epätoivoisen avunhuudon, vaikkakin sangeo heikkona ja piipittämassa

vänä. Keskuskomppanian vikamiehiä oli heti lähetetry
matkaan huolimatta siitä, eträ oli yö ja rasimava päivä
edessä. Linja oli jo tutkicu, vian täyryi olla irse keskuksessa. Se oli pian hajalla. Siiri keitti kahvia ja minä paistoin
räiskäleitä, jotka katosivat sarnan tien. Pari asentajaa kiroili keskuken outoa kytkinkaavaa, mutta muut kertoivat hauskoia juttuja. Pian keksimme, eaä saisimme kohtalaisen kuoronkin p)'srlTn.

Vika ei ollurkaan helposti korjarravissa. "Isku" jäi hajalle. Hökkelimme "vierashuone", jossa oli niin voimakas ja imelä hajuveden lemu, eftemme itse voineet siellä
lainkaan oleskella, oli miesten mielesrä oivallinen r'öpuu
Pian koko katras nukkui. Säähavaintoasema ykin valvoi.
Se soitti soittamistaan ymmällä siitä, ettei "Isku" heränrryr.

Seuraavana aarnuoa muut vikapartiomieher palasivat
keskuskomppaniaan, mutta asentaj at jaivå.t. Puolenpäivän
tienoissa vika oli korjattu, ja "lsku" toimi taas.

hökkelimme isoilla petäjillä, ja yksi niistä oli lähtenyt vierimän katolta ja kaatunut suoraan puhelinlankoien päälle. Pelkiisimme niiden menneen poikki, mutta ne olivat
kestäneet. Vain ristikytkintelineeseen oli tullut jotakin vikaa. Seuraavana aamuna oli taas pyydetävä vartiomiehiä
avuksi, ja kesti kauan, ennen kuin puu saatiin alas.
Ainoa ikävä seikka "Iskussa" oli, että emme koskaan
päässeet kahden mihinkän. Silti tutkimme seutua laajaki
yksinkin. Metsät olivat täynnä ampumahauroja ja korsuja,
joissa oli suomenkielisiä lentolehtisiä, mm. Stalinin radiopuheita painettuina. Mutta maisemat olivat samoja kuin
rauhan aikar,a, jånet ja kukkulat yhtä ihania kuin ennen-

kin. Kirkkaat syksyiset päivät tekivät sodasta huolimama
mielen valoisaksi, sillä toivoimmehan, että raunioista oli
nouseva uusi Karjala, kyyneltenkin keskellä hymyilevänä.

Siiri ja minä iouduimme taas äkkiarvaamatta siirry-

mään muualle tutusca "Iskustamme". Ero oli hiukan haikea. Edessämme oli kylmiä ilmoja, jolloin saimme palella
hatarassa saunakamarissa, minne keskus oli paremman
puutteessa sijoitettu. Tunsimme usear keskukset jo omasta
kokemuksestamme, tiesimme ilman peitepiirrostakin, että
suorin tie "Koppi 13":een kulki "Vasken", "Voiman" ja
'Makkaran" kautra, että matka "Naattiin" oli äärimmäi-

sen hankala, koska komentajapuhelu melkein aina keskeytti jonomamisen jossakin "Kitaran" vaiheilla, ia paljon muuta samankaltaista. Meillä oli tilaisuus päästä Ollilaan karsomaan oman yksikkömme edinjan keskuksia.

Vihollisen asemat olivat paikoin 70-100 metrin pädssä,
ja keskuskorsut olivat niin pieniä, että tuntui ihmeeltä,
miten neljä miestä saattoi yhtaikaa mahrua niihin, vaikka
oviaukostakin oli vaikea kiemurrella sisään. Minä sain
myöhemmin komennuksen Aunukseen, missä tutussuin
kauniisiin itäkarjalaisiin kyliin, jotka jäivät lähtemämömästi mieleeni. Kaikesta siitä olisi paljonkin kertomista,
mutta kuten Kipling sanoo, se on io toinen jutru.

Eräänä yönä heräsin vikinään. Taskulampun valossa
näin astiahyllyllämme hiiren, loka oli nähtävästi menossa
marmelaatipurkille. Herätin Siirin, joka kirkaisi ja kiipesr
luokseni yläkertaan. Pidimme sotaneuvottelun ja tuloksena oli, että uskaltauduin ruolille ja siitä varovasti keskuksen luo pitäen koko ajan silmällä, ettei otus vain pääsisi
sinnepäin. Hälytin vartiomiesten päivystäjän "tappamaan
hiirtä". Vuorossa oli Penna, luotettava talonisäntä, ja kun
hänelle selvisi, mistä oli kysymys, hän aikoi konepistoolillaan ampua hyllyllä kökönävän hiirulaisen. Me taas pelkiisimme ampumista melkein yhtä paljon kuin hiirtä, ja
saimme lopulta Pennan suosnunaan siihen, että hän o$aisi halon ja yrittäisi selvitä sen avulla. Penna hyökkiisi,
mutta hiiri oli varuillaan. Synryi kova meteli. Penna hosui
ja huusi, me säestimme. Lopulta oli todertava, että vasrustaja oli, viisaasti §llä, pujahtanut ovenraosta pihalle ja
siellä pysyi. Huokasimme helpotuksesta. Penna oli nyrpeä, kun emme olleet antaneet hänen ampua, mutta se oli
jo myöhäistä. Kiitimme ritarillista suojelijaamme, joka
lähti torkkumaan vartioftlpaan. Me suljimme oven ja nukuimme taas.
Kerran oli coisenlainen yöherarys. Jyrisi ja suhisi omiruisesti, sinen seurasi kova jysähdys ja puhelinlaogat al-
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VA!N KUOPPA

_

EIKö LASKUVARJOSI AUENNUTKAAN?

koivat soida ikään kuin olisivat olleet menemäisillään
poikki. Olimme ponnahtaneet lattialle valmiina maastoutumaan, sillä mei[a oli kokemuksia pommiruksesta' Mutta

rässä oli kysymyksessä jotakin muuta, salaperäistä. Kun
mitään ei enää kuulunut. uskalsimme lähteä ulos tutki-

maan asiaa. Selvisihän se. Venäläiset olivat naamioineet
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JR .ii:een kuuluva 11. komppaniamme oli saapunut s1'1'skLrun lopulia l9.il Neugilamnen maastoon Itä-Karjalassa. 1/2-joukkueernrlre arsernat olivirt kapealiar kannaksella.
Järvien välillä virtasi pieni puro, joka aivan kuir.r katkaisi korkean kannaksen matalalla syvänteellään kahteen

eri osaan. Niin erillään olevia osia niin.rii kannaksen

päät

sitten olivatkir.r, eträ toista päätä hallitsin.rrne rne ,iil toisen
päiin isännyys oli vihollisten hallussa. Mainittu puronotkelrna teki hanr.rillisen kuolleen kulrnan asemien viiliin...
Karnnaksen itäisen osan rantrr, joka oli ;y,rkempi ;a kapearnpi, kuului allekirjoittaneen ryhmiir"r puolustettaviin.
Läntistä osaa, joka oli laakeampi .la loivempi, ptrolusti 2.
ry'hmii 1,hden konekiväärin tukemrna. Meidän asernamme
olivat noin )0-{0 metriä ec'lessä 2. ryhrnän asernista .j;r
kun lisäksi konekivääri oli sellaisessa paikassir, että se ei
voinr,rt ampurl rlr-tlta kuin 2. r1'hn-riin eteen, niin runtui
krrin olisimrne olleet yksin.
Meitä oli ryhmässän.rme neljä n.riestii. Väinö Tarrrmir.ren
pikakivääreineen oli suurikokoinen voimanpesä ja kirvesrnies Mets.:imaalta. Väinö Sinnilä oli liukaskielinen kauppamies samastil pitäjästii ja toirni eclellisen lippaankanta,jana. Heillii oli l,l.rteinen isol.rko monttu oikerrlla siivellii
keskernmiillii krunrrstir. Rannirnrnirisessr montussLl piteli
puoliaan Uuno Kuisrna, vilkas karjalainer.r, konepisto«rleineen. Näiden viilissä oli minun monttuni. jossrr 1'ririn
hiiäriä puoliautornarlttini ia parinkymrrenen englantilai-

TAMMINEN
PYORITTI
LEVYA...
tl

!t

OLAVI JARVELAINEN:

ir-r avr.rlla.

Kuisman konepistooli

oli jotain

keskieurooppalaista

vlhnistettrr jrr sillii ampui, silloin kun arnpui, toisin s;rnoen

silloin kLrn oli rauhrrllisempiur. Murtrr )os sen krrnssir I.rätäänryi, silloin se vrnnasti Iakkasi pelirarnasra. Sanoirnrnekin aina Kuisnrirn krrnssa, että se tietysti kLrului asiaan, viihän niin kuin jiinniq,ksen lisriiimiseksi
- - ja sen
Kuismasta vrrsemr-nalle oli pieni rrrntapensrrikko
trrkrrnrr parin-kolmenkvrnmenen r-nerrir-r ievvinen hiekkl-

rantrr, jolla

ei kuirenka,rn kukaan sillä kertra rnielinvt
krikoilla, niin piiiviinprrisreinen iln.rrr kr.rin oIkin. E.lessiirnn-re olevir puro reki kohdrrlLinme pienen murkrrn
meitrinpiiin, niin ettii sen jvrkkii rrrntrr pimeine kr.rlmineen
kurkotti asemirrnnte kohden r';rin noin 11 metrin piirihiin
rneistii.

Kor.npprnirunme

oli hajoirertu riiren jokr

p111;l6lls

m.lir.stoon vrrrnistr,rsreh tävi i n, m trr.r n osan p.rr.rl r-x rn.1s r.1 nt me hyökkäillessä tien sLrunnrlss,l r;rvoirreen.r SLroj.in'en
Mundjärvcn tie. Y<illä pimeässä oli rnei.l.it jokin lst.i-viillinen henkilii tiinne opastrnut ja kelt.rht.»rsur. j,rilr..i
j

pesiikkeet perirnrne. varkr.urttivat, errii p.rikk.r

Niiin evistetryinri ja

valkenemista ja mitii

on

kurj.r

krhdr.rtettr-rina odotrelin-rr-r-re .1.rnlr.n
taas tulernan pitiiisi.

Kohta aarmun sari.lstxessx alkoivatkin niilpurit uteli;rir-r;r
kurkistella, rnir.rkähänlaisia nalmo.ja täiillii nyt mahtoi ollir
vastassa. Mikii ihrr-re lisäksi. kirn koko r.rteliaisuus tunrLri
keski tq,vän yksinornaan rleidän ryl.r rnäämn.re. Liekö svv nii
ollur se, errä olimme lähimpänä naapureita. Harjtrn toist,r
rinnettä vartioivxt osat saivrt joka tapatrksessir ollir suurin

piirtein

rauhassr.

Ensin hrxlnasirnme puron taklna virstakkaisella rinteellii pientii liikettä. Siellä juoksenteli miehiä pensaalta toija sitten taas jossakin vilahti
selle. Välillii oli tarrko

- iiike tuntui ensin tapahtuvln
rries puiden viilissii. Tämä
vain kuin sivusuunuirssa. Sitten juoksijar rrlkoivar siirrvii
irina alemtnas jrr llernmas, rrivirn kuin hllomaalmattil. Koska ei ktrirenkaan olltrt s11'tä piiiisriiii heitä noin v.rin pLrron varrelle suo)rrirn. mei,-län oli pikku hiljaa aloitettava
häirintä.
Napauttelimn-re rrluksi laukiruksia hirrvakseen sinnc tän-
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ne, missä julkeampi naama tai varmempi maali näytti
liikkuvan... Päästipä Tamminen väliin jokusen sarjan peekooliakin. Eikä kulunut aikatrkaan, kun naapuri alkoi
vastaiila... Kun rinne edessämme oli meiko jyrkkä, hyvin
louhikkoinen ja pensaikkoinen, se tarjosi viholliselle mainioita pesäpaikkoja ja etenemispolkuja. Niinpä ruli, jota
saimme vastaamme, alkoi heti täydellä teholla ja sellaisessa äänilajissa, että havaitsimme heri alkuun leikin olevan
kaukana. Emme voineer kuin l1'hy,in kurkkauksin tähysrellä ja seurata tilannetta ja heittää jokusen laukauksen väliin, kun kuulaa tuli vastaamme ihan solkenaan. Samalla
huomasimme errä osalla vihollisia oli mainiot paikat harjun laella, ja ehkä puissakin, rähtäilläkseen meitä alapuolellaan olevia jokLrsia hullula maaleja. Tarkoituksen ja tavoitteen arvaaminen ei myöskään ollut keino eikä rnikään. Kuten alun pitäen pelkäsimmekin, tr.rli oli ajoittain
niin kovaa, että emme aina voineer nostaa päätämme

montun reunojen yläpuolelle. Eikä kulunut aikaakaan,
kun ensimmäinen käsikranaatti räjähti edessäni mLrrrra-

eteen pari viheriätakkist^ vanjaa. Nämä saimrne kuitenkin Kuisman kanssa yhteisvoimin suolatuiksi heti, ja
kun päälle iskirnme vielä kumpikin ,loitakin kdsikranuja,
niin kohta tuntui kuin tilanne olisi hetkeksi rauhoittunut.
Ja rauhoirtuihan se
- -kauankaan, sanoi Sinnilä, kun mif nrmg kestä tässä
nä-ryömin heidän monttulrnsa kuulumisia kuulemaan.
Lähtö täältä tulee kohta, jos vain tätä menoa jatkuu

ja -jatkuuhan se, mikä sen estäisi.

Mekin mekin saimme käsikranaatin melkein suuhumme,
pisti väliin vaitelias Tamminen.
Juu, kyllä minä sen hr-romasin, ja samaten kävi minullekin.
Mutta älä sinä hosr.r sen peekoon kanssa niin
julmenrn pystyssä, pääsevät vielä raapimaan.
Mikä siinä auttaa, kun kol.rta ihan syliin pakkaavat
ja -milläs sitä tuonne montr[tln muuten]'
Jrru, ei sinne muuten kuin käsikranua vain väliin

- kauan kuin meillä niitä on.
niin
Mutta niillä kans' ei päästä puolipäiväänkään. Em-

ri
1

Jääkäripartio Mund1ärven tien suunnalla

man metrin päässä r.nonrustir. Siinä oli heidän alkutavoirteensa saavutettu, ja me oiimme miltei voimattomia sitä
escämään. Kiväärituli vaimeni l.rieman, mr-rrta käsikranaatteja sen siiaan alkoi tulla useampia ensimmäisen perään.
Nyt alkoivatkin olla hlr'ät neuvor kalliita. Laskin kiväärini viereeni penkaile valn-riiksi ja aloin tosissani tarkkailla, mistäpäin niitä kranuja oikein lentelee. Toiset pojirt tuntuivat tekevän samoin. Ainoastaan Tamminen

tähräili edelleen pikakir'ääreineen.
Hetken haistelun jälkeen sainkin kaksi kohdeca, joihin
voin minäkin viskata kranaatteitrni. Kuisma ja Sinnilä tekivät samoin, Tamminen keksi kohteen levynsä p1'örin'kseen. mutta samassa ilmesn'i kuin maan alta Kuisman

mekä tämmöisessä perkuleen paikassa kestä niinkään
kauan. kun se taas alkaa, sanoi Sinnilä väliin.
f666 kestä ja kun lähdetään, niin "huju" tttlee pe- Mene sinä Sinnilä Uudentalon luokse heti ja sano.
rässä.
errä alkavat kaivaa kiireesti uusia pesäkkeitä sinne toisen
r1'hmän korkeudelle sopivaan paikkaan. Me yritämme vielä vähän aikaa pidätellä, vaikka varmasti jor-rdumme vetäytymään sinne ennen pitkäli.
Sinnilä ei tarvinnut toista käskyä. Muonakuskista hän
puheli mennessään itsekseen ja lupasi toimittaa meillekin
sapuskaa kunhan kuski saapur-r.
px1x56n valmistua veräytymään, sanoi Txmminen,
- ei enää tänne tule takaisin, kun hänet kerran käsSinnilä
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.ja rnr-rutenkin meitä on täällä aivan liian vähän.
trissä pärjäisi suuremrnallakaan sakilla, jatkoin
- samalia, kun aloin hivutella Kr.risrnan rnontulle piiin
rninä
selvenrämään aikornuksiamn-re.
Hy'vä on, sanoi Kuisma. Minii aioin jo äsken lähteä
vetämään,
kun ne hujut ilmestl,ivät tuol-ron rannalle. Mutta samirlla ajattelin, emä kyllä ne sentään ensin pitä:i ripistrrir pois silnriltä. Periiiir.r ne ampLrvat kuitenkir.r. J,r
saatiinhan ne vmn rnataliksi.
No niin, ihmeen pvsq'ssä ne siihen tulivatkin toljlilemaan.
Olivat ihan kuin eivät olisi käsniinneet meiclär.t
tässä oievank.ran. Alii lähde kuitenkrran I'ksir.r vetiiyt)'mään. Siitä ei hyvä seurra eikä se niin vain onnistukaan
kesken rähiniin.
Sitähän rniniikin pelkiisin koko rjan, että milloinkr
te -läl.rdette sieltä )a minä .lään tänne 1'ksikseni hujun kans-

kit lähteä

Ei

si1.

Ei sitii niin vain mennii. Mr.rttrr jos prrri tuntia vielii
sairclaan
tässä pidäteln'ii, niin eik«)hiin silkrin jo ole pojille
sen verriln krooppia, ettii slrtlrran piiät pii[es6.
En n-rinä muutir kerinn)'t sirnofiI]rnkrrrn. kun kuulal
taas alkoi vinkuir korvissir kuin satatuharrrl pienrii pinrhista olis ympärillä pyörinyt... Olin rnaannrlt Krrisrnrn rrrontun pirrtarirlla jrr siitii aloir.r kiivaasti rvijmiii or.nrlleni . . .
1';15s;ii11stt rinr-re oli
Tals kuhisi, kuin muurahaispesii
jo rär'ttä päätii
vihollisia nrustanaan. Tamminen laLrlatti
pikakivääriään ja Kuisman koopee piiästi prLiLrr-pntrt-sar-

jojaantakanani...
Siinä tuoksinrssa ei tajunnut ajan kulu;r eikii prljoekarrn
kaverien toul.rtrja. Jatkuvasti nousi naama.l niikvviin r',rstaisella puolella
ampuen
sy'öksven j;r svöksven
- eivät kuirenk.i.rn p.i.isscer
- runtui, eträ
ampuen. Ihrneelrä
suuremmalla joukolla purosyvänteelle. Kuirenkrn rlkoivrrr
taas jonkin ajan kuluttua käsikranaatit lentää...

Ktrismir paiskeli kuin vin.unatnr. Välillä hän päästi sarrjan konepistoolistaln, ky1'risq'i stroiaan ja taas heitti kra-

nlln...
Tarnminen

oli kurkoittanr-rt puolittain rnonttLlnsa

rell-

nan päälle ia ampui jrtktrvasti, levl'n toisensa jälkeen.

.

Hr-rusin l-ränelle tttonta kertrrrr:
Hei Tamminen, alernrnas, sinä olet liitn hyvi nrlali! -Lo;rulta l.riin hr.ronrasi ia vastirsi jotain mir.rulle hei- pk:n
lautti kärtäär.r, suu hyrr.ryssii ja hiki otsalla sekä jatkoi

laulrrttrurtistl . . .
Katsoin viilillä Ktrismitn sLluntrsrl
[111115in
Hiintri ei nii§'n1't missäiin

nrirä ihmettiil

- Peri hLrirra «rli
-.
strojrrssa Il'riltci
rantapensaiclen
tlas piiiissyt erenemiiiin
pttoli,tttrontr.LKr-risman fflontun korkeuclelle
- Anlntttit-t
tillirr.ri ne rnataliksi ja heitin sakkiin I'ielii kiisikrlnun...
koetin kttrkotrtar niihdiikseni niin
Huusin Kuisrnaa

Ei, ei näkyn1't rrissäiin mieskorkealta, kuin uskaisin
ja meinasin silnoa T;llllrlliKäännyin
tä, eikä kuulttnltt
- havlinroni
selle sanottavlni .ie
Tamrninen oli retkirhtanrrt -montun trrkirseiniiii r'.rstcr-r
piiä l«rtlin liivistämänri. Hrin oli jääny,t ihmeelliseen ;r1,st1'f11pasentoon, krrtse kohti tzrivrrsta kuin lnovalla
- - Ltrotetrninen, paras ja l'iihin toverini tällii sotarerkellii.
tava ja uskollinen kaveri
väkivrl'rva voimiltaan, uupr.r- ja taistelussa
maton marssilla, ryönteossa
nl,t ne suolalr.irt rlintrt
seurarvrrnar
Nyt olin yksin
siihen paikkaan
Pois, kiireesti pois tiiältiil Käsikraihme, etti en sxrnarrtri räjähri taas- miltei sihnissäni
nrrt rnuuta kr.rin tomua ja nokea kasvoilleni
- Kuisrnan
Rantapuskikossa hiipi kohne rniestä jonossa
monttua kol.rden
{l11sin lipparan tyhjäksi niin nopeasti kuin voin sinnepäin.
Sen jälkeen aloin iskeä käsikranrrrrttien syryrtimiä kiväärintukkiin ja paiskoin

niitä

pLr-

niin

nopeasri kuin ehdin... Sitten siepplsin
puolirrr.rtr>mirattini kainaloon ja aloin juosta raaksepäin sell;ristr vrruhtiir kuin suinkin pääsin. JokLrsia kiväärir.r luote1r vinkui korvissa saatelien rninua yhä hurjempaan loikkrrn... Puolipökerryksissä pääsir-r vihdoin heinäyrymään
ensinrrriiiseen Uu.lentalon poikien kaivamaan monttLrun,
ja Kuisrra
n;lrrmllttomir.
Kuisrna oli triiillii il
rouomaan

mielir'lnii jr ehjänLi
Ilinne herrmettiin sinä hiiivf it. Temrninen on kaatuni,lt
s.ri kLrul.rn liipi 1..iiik.rllon. rnin.i jiiin vksin j.r si- p,rrra,rsi r;illlii.
n.i n.rLrr.rr
-

\[inulr.r loppuivrr käsikranut. Etkös sinä ktrullut,
jr kr.rn ttro perkuleen koopee lakkirsi pe-

kur.r n'rin.i hutrsin

I.r.rntrsr.r
Sitten kun ne vanjat läksivät rvörnimään pir- silloin minä läksin. Minä huusin aivan sun takin rrnc.r.r.

kan;rsi ja kLrn sinii vielä heilautit kättäsi, niir.r rninii jat'y'enäläisten puolustuslaitteita
Mundjärven tien varrella

Suomalaiset saapuneet
M und järvelle
7.10.194

1.

koin mrtkr;r tänne.

Itlinä l.reilautin Tammiselle jr ne olivatkin viirneiset
joitir rne siinä vaihdoimtne. Sinun liihtöäsi en
rerveiset.
huomlnnur. N{utta rnitiis siitii n1'r eniiä, piiiiasia on tiillii
erlii. ettri ollaln täällä ja taas on poterox alla, nrissä oleilla
Åsentrrt olivat hyviit ia so;rivalla paikallii. Kun vielii
srrimrne noin parin ttrnnin kuluttua sopivan q'kistiikeskitvksen nirapuriasemiin, niin rrlkoikin tilanne vähitellen
vrrl jet;r.

oli nlapuri tipotiessään, ja me rrloimme
Toimitusjoukkue toi rletsäpol- .ja ruokaa. Telrat pysrl'rettiin
rneilie- teltirt

Ennen iltaa

oc'lotella ornia eteen

ku.jr rnyöten
juhlalliselle paikalle harjLrn korkeirr.rmalle kohrlalle, josta

hier-rot näkörrlat kummallekin järvelle. Kiivimrne levolle. eikä kukaan iaksanut jäädä vartio<r
Tan-rmisen ruurt-ris oli nostettu prurreilie polun varteen
ja suurta herätvstä
odottamaan ramua

oli

- -
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HENRIK J. VUOKKOLA:

SOTAA
SODAN TARJOSSA

I

I

3. O.SA

Malahvian kylän
surmanylläkkö
trrisrelun priiiq'ttf ii arrrnuvijllii t.-.L9ti t.riivrr
korpraali Olavi JuntLrnen jir sotrunies Kr.rivinen liihtcneer
Malrrhviirn ki'liiiir.r hakentaan lääkintiiavustr.rstrr. Siellii heitii kohtrrsi kuitenkir.r utrsi järkytys. Sotihiclen telrr,r oli
tuhktrn,r, ja Hcrmrrn Kinnusen mi)kin rappLr)en e.lessii
rnrrkasi vanhrr nainen kr.rolleena.
Mirlrhvirssa «rli ollLrt trsukkrrite paikallrr i +.7. k.rksitoistl je sotilrrirrr kaksi. toinen oli lääkintiialikers;rntti
Heslin. Nlrl,rhvial;risista oli seitscmiin mrrjoirtunr.rt Erlvin
Kinnusen saun.un j.r viisi Herrran Kinnusen miikkiin.
Mutta rninne olivrrt vilrtiorniehet menneet ja missii oli vä-

VIIANGIN

s.r.rr.rviss;r

he tulir',rr huonecseen, jolloin isrintii heirriiltyi valekuolIeeksi. P.rrtisrrrrnir irviiritriviir hänrii, jl uskoivat miehen
kLroilecksi. Isiinniin vcli Kalle Pekka Kinnunen (s.

r.nitiirin irPua, miehet kiiruhtivrrt takaisin Viiankiin. Virstrr
r-ni'iihen-rn-rin selvisi, ettii prrrtisrrirnit olivlr osillaan hviikänncet n.tyijskin Nlllrrhviairn. Tiirillii oli trrisrelu ollut lr'-

kLrr.rro, eikii tiennyt mitiiiin iulrrnunnastlr.
Hän nukkui l.rvrts;rll.r. mihin partisrranit kohrlistiv.rt tulensl h.r.n'oittrrcn Pekkrrlr vaikeirsti. Hän kLurli serlrlrllvi.r-

kit,

I

I

n'riittii. Sanrassr lensi toincn kranarrrti, joka riijiihtäessiiän
repi l.rrrirrn ja haavoitti vaike;rsti vanhaernrinrii Elsl Mari,i.rls. I Ll.lS61). Ernrintii kicriihti lirtrialle ja lauteir'len irlle. Kur-r plrtisalnit eiviit s;raneet hrrltuuttrr.rnsrr tuloste kran:.rteill.r. he irmpuivrrt ikktrnasrl konepisrrxrlilla, jolkrin
is.int.i.in slttLri luoti poskecn j.i kieleen. Nvt prrrtisl,rnir
rulir'.rr ovelle ja alkriivirt rr.nrpr-1r.1 sisiille. Emiintii Anna Leen.r r5 ll.l.llifl i ) kuoli lLrorien liivistiimrinii jr isänniin
i'eijen;,1;ili1 Åarr.rc Eclis (s. l(r.-. l9 i) ) san.urin lirutei.lcn
.rlle .ir:rrnurrlrnir. T«rdetturr,rn. etrei sisrillii ole eniiä eliimiiii

Ktrn täältii ei missiiiin

tirpiruksessrr

olltrt siis

hyt ja vksipuolinen:
Isäntii Ecivir.r Kinnunen oli ollLrt i'ijllii vrlveille ja kutrl-

Iut

Viirrngisri.l rln'lrrtuntil.l. Hän kiivi r,rlkonir kutrkrsteler.nrssa )ir l'rerärri sitten vrrrtiorniehet. Koska peliirtiin p.r-

hinta, hiir-r piiiitti varimonsa Anna Leenan kanssa, ettii koko perhe viediirin T«rrnior.r rir.nti.lir.n ja siitii liihtletiiiin turvrrrrn

pitkin vesireittiä.

Silloin varti<>mies liihti ukrs ja ehri mennii nnveriul nLrrkirlle, kun hiintä kohti jo arnn.rr.rttiin, ja mies kirattri haavorttuneena maahan. Alikersantti Heslin ryntäsi rnt'öskir-r ul<;s, rnutta ovella sattui häneen kuolettava

luoti.

Sa-

rnrssa heitettiin ikkunan lasin läpi kiisikranaatti, joka
pr.rtosi isiinniir.r jirlkojen viiliin. n.rtrtta iiii onneksi riijiihtii-

ll.l.lS§St oli
r-rr

piirviin,i. Henn.rn Kinnusen tirlossir prrrtisairnit rrrttptri-

r'.rt r',rnhlert.tänrii Elsa Krrisa Kinnusen (s.

2.10.

lli)(r)

j6n ereen jrr hrravoirrivrrt isiintiiii Hertrt;rn Kinuustir
j:r tiim.in eniiinriiii Emiliaa niiiden nrrkktressa siingvssii 1'hdessii tvttiirensii Ly,yclian krrnssir. Hiivityksen lisäksi he
r.tppr11

Eclvir-r Kinnuscn silLrnrn ja kar)arakennukset tuleen. Vair-r viisi mintruttia he viipvir'är tiiiillri, rlrr.rttir sckin riirti tekernäiin tulrotiiirii.
Edvin Kinnuncn r1'htyi 1.:rrtis.r.tnicn pt.risturruir ripeiisti
roi mi m zrrrr-r pelrrstrrc n pllavrrstlr surn irstrr kltrltu neet ( slrtlen
vaikeita prlohrrirvoil kiisiinsä) ja sitten rirllistrr hevosen.
Tehty'iirin rninkii niissii okrsul.rteissa voi, hiin lihti Marjoki'liiiin hakemaiur ilpr-ri.r. Hlavoittunut virrtitxnies rucnl

svtltti\'ät
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Lirwajiirvelle jir loput Malahvian astLkkaisra Henlan Kin-

nusen johdolla Hyryyn, josta edelleen vartiomiesten
kanssa Marjokylään. Kun Malahviaan ja Hyryyn kuultiin

selvästi Viiangin taistelun äänet, oli luonnollista, että pyrittiin turvaan toiseen sLluntaan.
Kun korpraali Olavi Juntunen palasi takaisin Viiankiin, oli siellä yritetry pelastaa karjaa palavasta naveras-

ta, mutta vain 1'ksi hevonen saatiin pelastecuksi osin palohaavoissa. Todetruaan tilanteen toivortomuuden korpraali Juntunen lähri soramies Kuivisen ja Jussi Kinnusen
kanssa hakemaan ap:ua Paahkimovaarasra, mutta jo mat-

kalla tuli kersantti Mikkolan johtama joukkue vastaan,
oli kuultu raisteiun melske. Pai-

koska Paahkimovaara;an

kalle hälytemiin myöhemmin lentokone. murra sarrui niin
ikävästi, että luutnantti Vepsäläinen oli rakaa-ajojoukkueineen ollut juuri näihin aikoihin taistelussa edellisen rihuryön tehneen partisaaniosaston kanssa ja haavoirtunur
Livojoella vaikeasti. Kone ajoi Viiangin kautta ja heilurti
vain siipiä merkiksi, effä oli nähnyt rilanteen, murra ei
voinut tehdä asian hyväksi mitään.
Alkoi toinen väestönsiirto kaatuneineen ja haavoirruneineen. Kun Hyryn rapauksen jälkeen vain kuolleet ia
haavoittuneet vietiin pois, niin nyt karsottiin aiheelliseksi
viedä koko väki pois alueelta, ja lyhin tie liikemaailmaan
oli Paahkimoyaaraan. Alkoi murheellinen vaellus, ensin
Viiangin järveä veneillä, sitten hevoskyydeillä Paahkimovaataan ja viimein takaisin koti-Suomeen Suomussalmelle. Terveet asukkaat vietiin alkuvaiheessa evakkoon Kerälänkylään.

Kaikkien henkiin jääneiden oletettiin olevan mukana,
kun kiireellinen lähtö tapahtui. Mutta niin ei ollutkaan.
Emäntä Mari Kyllönen, joka hyppäsi ikkunasta ja juoksi
suojaan rannalle, jatkoi vähissä vaarteissaan juoksua kohri

latoa ei arvattu tarkastaa, jäi poika sinne. Vaikeasti haa-

voittuminen sekä siskon tuskanhuudot

ja

vanhempien

kuolinkamppailun näkeminen oli vienyt pojan voimat ja
hän oli vaipunut horroksiin. Herätryään hän lähti ryömimään rantaa pitkin salmen kohdalle. Siellä oli avattu säilykepurkki, josta sai syötävää. Rannalla oli vene, iohon
hän ponnisteli ja polvillaan olien meloi vajaan sadan metrin matkan toiselle rannalle. Todettuaan 1ääneensä yksin
hävitetryyn ja yhä kytevään kylään hän palasi takaisin kylän rantaan. Ilma oli muuttunut sateiseksi ja pojalle tuli
kylmä. Hän ryömi toiseen latoon, jossa kaivautui heiniin
ja vaipui taas horroksiin. Tässä tilassa meni jälleen yö ja
herätessään Yrjö näki sotilaita istumassa ladon kynnyksellä. Kun ei saanut selvää puheesta, hän pelkäsi miesten
olevan partisaaneja. Kipujen särkiessä ruumista pojan teki
kovasti mieli huutaa miehille, murta ei uskaltanut, sensijaan hän kaisaurui r-hä si'vemmälle heiniin ja pysytteli
hil;ar j.r puri hampairaan vhteen. Miesten lähdetryä unohri roinen iseensa ladon ovelle. Palatessaan sitä hakemaan
mies huomasi ladossa liikerä, jolloin hän komensi: "Kädet llös"i Iioissaan siitä, että kuuli suomaleisia sanoja
poika huusi vastaan: "Tädlle Viiangin Yrjö."

Suuri helpotus valtasi pojan, joka nyt

nälissään

ensimmäiseksi pyysi saada leipää pitkän yksinolon jälkeen.
Kadonneeksi luultu poika saatettiin Paahkimovaaraan
ja sieltä edelleen sairaalaan. Yrjön löytäneet miehet olivat
kajajååkåripataljoona 8:n miehiä, joita johti vääpeli
Iikka Matero.

Partisaanien lukumäärä arvioitiin Viiangissa 3C-lt0
mieheksi. Kaikkien tällä suunnalla toimineiden partisaaniosastojen varusrus

oli rehokkaasti

suunnirelru,

jota todisti polttopullojenkin käyttö Viiangin talojen
syryrtärnisessä ja heidän aseirtensa tulivoima kauan

Malahviaa, jossa hän näki hävityksen jäljet. Järkyttyneenä
hän riensi edelleen Hyryyn, jossa tavoitti juuri Marjokylään lähtevät.

kestäneessä tulitaistelussa.

Aittojen väliin mennyr Yrjö Kyllönen, joka luuli kaikkien muiden tuhoutuneen häviryksessä, oli ryöminyt latoon. Täältä hän löysi peitehuovan, johon kääriyryi. Kun

Sodan kasvot ovar aina mielettömät, mutta kaiken tämän häviryksen jälkeen joutuu yhä uudelleen ja uudel-
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Heidän akaa-ajonsa onnistui

ja monet partisaanit löysivät matkansa pädn kd-Karjalan
korvessa.

leenkysymään-miksi?
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Kannakselta vetäytyneet

joukot alkoivat asettua
myös Kuparsaareen VKT-

linjalle. Kuva otettu
22.6. 1944

K.irellcssiin-rn-rc siinii rirkrja kohclen rrjaruksenmrc kcs<r.::r .ikkiii pieni s«rr.rnir.r k:ippvrii. jokrt siintiisi vihclikos:.. r:rr:llllle I.ellolle . piiiitintpte keskcvrtriii tiir-piip ruatkep
'., :-.:rr.isinrr.r'rc molentm.rt nrrrllin jiilkeen. Trnoirin scn
:';r:::-.c.rli.i peilolla. sain hiinniistii kiinni je pvr)rintrnc siinii
.<-.:,.rr;i;.'. kunnes Viivrvnen joutui avr.rksi. Nvljintnte j,r
.--.. :::(intnrc nr r nrLrllin rrtrkorruksella jiiryesriiii kont1.1111:r:.,.-; :iii,i kunnon so[)prril. Olrko tiintii rekontntc siilten
..:

KALLE TAKALO-ESKOLA:

i,

s.:.,:r .ir\'.1n iLrvellinen, lnutrir ()rrlrcn huomio<tn rinum.rrr
:.: :

i..,nr.-c-n niiir-r kuitenki n reir.n rne.

unohtumaton uimaretki
OLI jLrh;rnntrs.rrrrro 19-l t. \'ksikkiinrrnc III/JR I I oli vc.tiivn'nvr viivlrvsrrristelLrja kiivclcn Kivenu;rvrrlrir Kup.rpsaitrcen. Vetiiltlmisen takia oli nriclirrla kaikkirrlla mer;rlrtr-trr, mrrttrr jokaiseste r-r-rctrisrii kuitenkin vhii reisteltiin.
Silloir-r ikrksemrne kuLr.lintme srrilvi.urrne lyhkiiisen lev«rn.
Kaikcn viikkoja kesriineen kempprrilrrn jrilkeen tiir.n.i tLrnrtri hr"r,ir-r ten'etr.rllee.lra, r,aikka lcvosra ei rulisikrran pirkri.

kuee r.r.rr.ne

Ilta-irurinko paistoi. Oli rvvni jrr Iiimn'rin. Telrtarnrne oli
si joitettrr krrtrniin miien rintecseen. Siinii loikoillessirrnrnc
rrjrrrukset kLrlkivat korikLrnnrrille ()mrt isrellltle parissa. Alikersrtnrti Viiyryser-r kirnssl, joka oli santan kllän poikirr.

nrrne relrr«r jer-r pvswrtiirr iscr-r j iilkecn k ichaurraneer korr ikkccn. jotrr |,L1l1xillx.ul nirutilltlnc.
E.lessiirrme <;levirllrr hrrrj trllr nriky i ioitak ir.r teloj a, jotka
:ictlsti olivrrt ;rr.rtioinrr. Koska ntcitii ei rtrntunut erikoii;::nriu r.iisvttiiviin, piiiirimn.re liihteii kiiymäiin näissii trr-

oI

§,imr-ne r';.rnkrrn irterilrrl ja rrsetuinlne tup11111 penkillc
[-i,r1le. Se kuitenkin lopplli ly1,t'."n. sillii sisiiiin ttrli jorrkrn vicr;rrrn lksikiin nrichiii, jotkrL rrlkoivar keittiiii korvikcrr.r. Siirn imrrckin nVt nilvetiur vintille nlrkkun.tartn
i.iljc-mmille til«rille. Sainrmc .juuri unen päästii kiir.rni, kLrn
;,rLrkkLrccsrarnnte sotrrnrics Riiisiincr-r rtrli meitii hcriittiinr.i.in j.r kiiski saapua heti rel«rille. Siellii sei ;ruolijouk-

i

.

:.:.r. Sirii cnnen ilmoitinrnre kk-jotrkkueentme .fohrrrjal::-.r>r.i t.ikrstrr n.reitliit liivtriii, jos liitrtii tulee. Itse olin
'.-.:,,, :',,:: kkLrccr-r ohtrr j ir ja Viivn'ncn kivriririn jotrt.ry.r.

.r.

j

määriivksen liihteii viipl'miittii Liets:rrrrcen, jos-

cnnestiiiin oli vrrrrt-tistrunassrr vksi jalkavLikirvhmii. Kell,r oli silloin vhden mrrissa viillii.
Kun priiiisinu'ne silrlrceu, jiitirr l . n'hmiin toistrriscksi srrrr-

s.r

rtn,rlkrrpiiiihän

vrrrntistrrnrrr.:.rn. S:1i.rrcn piruus

t.r.rkseni r.roin 2 kilometriii, ja sen puoliviilissii

oli

oli

nrLris-

is«r prr-

n.rinen takr. jonkrr ikkLrnoihin oli rrtntnurtu. Oppairmurc
Iruomrrutti. cttii hiinen tukrmrrtk:rllaan olivat ikkLrr-rrit viclii
«rllcct chvet. K«rska liihctti oli nr-urri tulokrrs, ei hiintii uluksi uskotru. Kun sitten piiiisirnrre sarrren toiseen piiiihiin.
en.rrne sieltii lrivtrineerkiiiin rrrrir.rittuir ryhrnäii. Erii;iltii
l-rurrn oksrrlt,r liit sin rupirkkirlaatikon klnnen, johor-r oli hiitiiisesti kirjoitettLr: "Jos tulitre tiinne sillii pignsIlii poru-
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kalla, koettakaa heti päästä pois keinoila rnillii tahlnsa".
Saari oli siis kokonaan venäläisten rr.riehittärnä.
Piirn alkoi saaren toisesta piiiisrä kuulua kiivasta an.r-

ja juuri sieltä, rnihin l. ryl.rrnär'r.rme jäi. N{eille
selvisi, että asiirt eivät olleet niinkuin pitiiisi.
Liihclimrne kulkema:rn pitkin saaren läntistä rantr;r toivoen, että lö1'tiiisirmne veneen, sillii näillä voinrillir en'trne
voineet saarta puhclistaa. Pian liiysirnrlekin rannalta pienen veneen, joka tosin oli kovirr laho ja vuotava. Llrstarnuntai..r

siihen vlrusteemme ja olirnrne jo kaikki veneessä,
kr.rn l. rl,hmiin suunnalta kuLrlui .lälleen ammuntaa. Pidirnrne lyhyen r-reuvottelun jrr päätirnn-re luopua veneestä
sekii liihteii krrtsomaan, voisirnrneko pääsrii I'trtey'teen r1,hsin.rrne

rniin

kar.rssrr.

Tällii välin oli rnainittu 11'hmii pääss1't
oli tullutkin saa-

vetii),ti'rnään takrrisin
sarnaa reittiii, iota

v

tl
I
t-.

reen.
Etenir-nrne tiimän .jälkeen v.rrov:rsri avojonossa kk. erotettunr .ja olimme juuri ylittiin'riissä rnelko rrvoinra kan-

gasta, kun vasemmlltrr arnrnuttiin kp.sirria. Ajatuksiini
kävi ensir.r, errii se olisi rleiclin 1. kk.rvhmiirnrne jrr huusin: "Älkäii rrrnpuko r»nial " N{uma pian riisäl.rri tru,-lelleen ja latrkiruksista piiiitellen olirnrne miltei rnotissl.
Rengas alk«ri heti kiristyii ,1a piippalakkeja vilahteli kaikilla suunnilla. vaan ei siellii. rnissii «rli irvoin ranta.
Kaikki oli kiiynl't niin r.rope;rsti. ettii ernrne olleet vielä
el'rtir.rcet l,hdisriiä erles kk:ta. Sy'iiksyimmc n1't srttatuies
Riiisiisen luo, jonkrr huostilssir oli kk:n "vlrsinrrinen". Kuitenk:ran ei «rllut tilaisuutta vtrclistiiii kiviiliriii, virirn k«rhotin varsinaisen rnättiiän piiälle, ja alikersantti Vi\'rysen
lvustlllrtna rrnnoirrule soida vf iin loppur.rn saakka.
Sihniisin rnrri.rstoa Vuokselle piiin. Siinä oli rivtrn läl.rellä
pystiiaita, vähän r.r-ratkaa risr.rkkoa. koln're l.reiniisarkira ja
sitten rnyrskyävii Vuoksi. Pidin rrmpun-rista toivottotnana
siinä tilanteessrr jir siruoiu poiille: "N1't lähdemn.re kohti
Vuokseal "
Peltojen tnoletrlrnin ptrolin seis«;i piipprrlakkeja r'.rikktr
rlinkii verrln. mutt.r he eir'.it .rnrpuneer, koskl eir'.ir tietvsri uskoneer meidiin mener'.in Vr-rokseen. JLroksintnre
Viivry'sen krrnssl rinn.rkk.rin 1.r krin heirrmme reiif.:rnnr.
pellonojaan, Arvo sanoi, etti nvr r.risi rull.r lopp:r. j,r5 g1vät ammu, niin vangiksi kuitenkin tissl rlimll e eikl
mitään muutr mahdollisuutta nävttinlt olevinkr.rn. kosi:
edessämme oli virta ja takana ja sivuili.r iiir.rrr:rirn.e
vihollinen.
Kaunis siiii mur-rttui I'iillii sareeksi ja mvrskvksi Oiu:r:'..
n,vt vihdoin noin )0 nretrin päässä rirnnlstrr. Siiloin s.rn.,,rn
Arvolle ja irlikersrrntti Laitalalle, jotka oliv;rt liil'rinn.i. eri.i
muu ei auta kuin sLlorrlirn Vuokseen vaanl Tähän L;rit.ri:
ei ehtinr.t srnox mitiiiin, rnuttrl Arvo virkkoi, etrii hiin ei
osair uida.

Näinii lyhl,inii hetkinii olin tehnvt

Kuparsaaren miehistö-

potero VKT-linjalla
suuren rapakivilohkareen suojassa

pääriiksen.

ett:i vangiksi en jää, valn y,ritän niin pitkälle vedessii kr.rin
piiäsen ja jaksan. Vy,ön ja pistoolin heirin vesirajrran. Vi-

hollisen puoleltl alkoi kova riitinä minur.r s1'öks1'essiini
veteen. Jotkut pojista yrittiviit serrratr mukanr, r'rrrn
käänn'ivät takaisin. Väyrynen sensijaan ryhjensi kp-lip
paan vihollisjoukkrxrn, jl hvvriiin maaliin rrrnmuttunl tiimii virrrnasti teki jiilkeli.
Veteen päästyiini runsin vettii olevan rannassa vrin viil.rän. joter-r voin r.r-rennii eteenp:iin pol.rjasra itseäni työntrien. Onneksi minullir «rli silloin kypiirii päiissii, joten tttirtrrlirna r-rirlen ei r:rrralina ollut muuta kuin päii k1'päriin suojaamana. Uskonkin, ettii ilmar.r kypiirää en oiisi selvinnvt, sillii kr.rula;r tuli niin p,rljon, että vesi kiehui joka
puolella.

Tiillä kohclalla kasvoi rannastr viihiin mirtkaa noin n'riehen rnittainer.r varvikko. Päästf iini tiimän tarrkse olir-r täy244

Venäläisten yritys saartaa Vuoksen saariston
kautta 3. divisioonan
vasen sivusta kesäkuun

lopulla 1944

sir-r niiki)sturjrissir

j;r uin nvt

sivLrsur.rnnrlssrr

j()nkin lttilrkilil

peittiiiikser-ri lrilkcni. Srunalla h rr«rr.t-t:rsin, crtii sorem ics Riiisiinen nuorempirna r-nichenii oli chtintt vctccn enncrl lltinu;r, Irtr.lttil ei ollut jiiiinlt vrtn'ik«x-t su«rj:ritlt. r'.r.rn t rirri
jirtkJir suorrlrln erccnpiiin. Vihollincn huorn;rsi kuirer-rkir-r
hiinen vritykscnsii ja im'tp11l r-riip kovtrn srrlru.t Itiinen ereen-

sii. etrii hiinen oli paletreva takaisin. Hu«rnratess.r.Ln rninur hiin huusi. ettii anr.nlduttrlisiin. V.rsrrrsin hiinellc. ettii
cn rninii ainrrk.rirn palarr iiliikii siniikiiiin, vrrrrn piilrtrtlu vrrrvikkrxrn. Sen jiilkeen en hrintii eniiii r.riihnvr jir ltrtrlen, ettii
s;rnontilni hiincllc kiisitti viimeiser suomcnkieliscr sanet.

Irtitii hiin kuuli, sillii n-reikiiliiisten vrrllrrtcssrr sirrlrcn scurilrlvana |iiiviinii hiinet Iiit'dcrri i n P isti melli srrnni.ittunrr..
Koctir-r nt't vc.lcn s\'\.\'vttii. vlrirn kun huon'trsin, cttii jalk.rni civiit ote pohjran, orin kirislik«rstrr trrkca itscllcni je
s.ur.ie kcngiir pois jrrlt>isrrrr-ri, siinii kuitcnkrr.rn,.,r'rnistrrmJtt.r. Tiilli kcrrrur oli rrrnmunte jo lopp1111111 j.r nrin.i

lritin

s

.'t{
,14

seur.rsin krrislrkostrr. Iltircn tovereiltar-ri riisurtiin .lsccr lulin ottcin. Rcppujen sisiiltii niivtti nirePrlrcitir kovin rniel1r rt.ir'.in, siellii krrr-r t>li mnr. tul)irkkir'r eikrr pxljl;n. Vrrngirsrjrt k.iskiviit nvt Viivrvscn huurrrrr n'rinrrlle kehoitukser-r
rrr11.r pei5 r;rnn.rlle, j.r hiin l-ruusikin usc.rr'rmri.ur kcrr.rn:
Ttrlc 1.1.v15, Kirllc, t,rpPrrr';tt [tc strtut kLritenkin sinrtel '
\.iiirin hLLrrtoihin cn luonnrilliscsti virst.urnut mir,i.in.
\r't .LnrnrLrtriin rrrnnrrltir raas pli;11.1 sekii konekiviiiircili.i. Ånrurunnirr-r .rikrrnrr koctir-r ollrr n-rrrlrtlollisimman pxl: rn vcticr.r .rlle. r':rrrn kLrn rrrLllokko oli kovrr. tirhtoi vcrr.i
:rtr;rn.i r'.ikistcnkin keuhkoiltin. Kerr;in jo s.rir-r niin lrrrljor-r

Pioneerit alkoivat karvaa
asemia VKT-linjalle Kuparsaareen, jossa uusien taistelulen syttyessä oli vain
Talvisodan aikaisten asemien
iätte itä käytettävissä
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vertii sisälle, että olin pitkän irikaa kr:in roisessr.r maailmassir. Toimintani oli tällöin aivan vaistomaista. Vieläkään
ei jriterty minua reuhaan, vaan eräs kp.mies lähti krrhlaamxan veteen jrr tuli niin pirkälle, errä vesi I'lettyi kainaloihin saakka. Hän koetti etsiä rninuir. mr-rtta kr-rn ei s.r.tnut niikyviinsä, niin ampui kp.lippaan veclen pinrr.r
rnr,öten oikealta vasempaan, r,Lrihroi vielä toisen lipp.r.rn jr
uLrc-listi saman tefirpun. Mielestiini l-rän suoritri tärnän .rm-

valmistauduttiin lähternään juhannuskirkkoon, kuten oli

ollut aina rapana. N1't vasra ehdin ajarella n.ryös näitä viime yöllisiä .la tiimän aamun tapahtun.ria. Olin itse selvinnvr kaikesrx el-rjir-r nahoin, muma toverir, nuo parhaat sorrr-ajan ysrävär, olir-r nyt menerränyr. Sen vuoksi tlrnsin irser.ri orvoksi .ja yksinäiseksi.
Kllrii tuuli ja sade pakottivat rninur pian liikkeelle 1a
lih.lin kulkemaan ,jotain rnersäpolkua ereenpäin. Erään
murii.ln r.rkrl iln.resq'i eteeni n-reidän toisen pLrolijoukku-

pumisen trjkerristi, sillä hän siirsi sLrihku;r oike:rlrr r'.rsemrnalle h1'vin l.rirairsri. Tällöin minun oli hvr.i seur.rc.r
n.rilloin sui['rku tuli lähelle, jolloin pninuin rinr ve.ler.r .rlie
Tärnän suoritertuaan viholliset luulivat kai tehneens..i

senne i,thrrlr

lliherrinsä kanssa.

He ojensivat heri

.lsecrs: :::inu.r kolr.len. En kyllä ihmertele, jos he eivät
r'itrni-.: jrcrr :-:rreneetk:r;rn, sillä olinhan kLrin joku kumrlit,.s. K..:ii: ::--::l ,,r,in i.ritr;rnut nrrarnioksi päähäni «rli vieLi p.:.:i,,;......:r :.. ::-..1:.ir villrrpaidan hihat riippLrivet rrlle
poh'ien. Ter:'r :r:i.-; ,ir',esri selkoa, rnirii oli tapal-rtunut je

tninusta selviin, koska ampuja kahlasi rannalle ja joLrkkue
läl.rti vangit rnukrrnaan kävelemiiän mersään päin. Nlr
kun rninut jätctriin rauhaan, oli harkitrava, lähdenkö uimiran pois saarestit t,ai piiloudunko sinne. Oltuani kauirr-r
kvlmässä vedessä, olin sen verran jä1,kist1.nyr, että Lrseilr.n-

rlikii oli ni ! ::..:::.

.-:.-t:en kolt.lrrlla.

Sirten Lih:l:: s..,.:t:tr):.r::t.i.1n ol-nlrrln töpinään päin. Sen
olinpaikrsrr ntrn-:.... .. ..-.: :..rkentprri1 rieroa ;a löysinkin
sen vasr.t ilr.rseli:. \I--:s:-.:. i-.::,:..k.risir-r pirtin oven, ruiten ihn-reissäiin poj.1i ,-,.:r ..: :.,:.-:..::.,.irr minur siinä kunnossa. Eräs hiimrnenreir',:,.:; -..::--::--::-r:.i nteit.,rf.ottirr käclessiiiin mitään puhurn.rrr.... O:r:: ..: :...irct.i r.i rr.irler-rsir-r
sen 1'hteen menoon kurkkLrLrnr. ir<:::.:-.:'. :r i,ri.lekin laverille pirkäkserri jr vrrivrrin Ircrr .:ltqcr ::-.:::ss.i r..r.rrreisslni. Olin nukkunut noin kaksi rr.rnri.r. kun p,tj.rt heriittivär
rninur slnoen, eträ joudurnme siirn-nii.irr nei1.i- r'iisikr.mnrer-rtii kilon-rerriii. Tunsin n)'t kuumeen oler',rn n,x,ser-n;.rssr j:r rninua heikorti muutenkin. Koerin kär,ellii ejoneuvojcn jiiljessii. vlan heikon kuntoni vuoksi en sitii

Inan sirclan metrin uint.i tuntui roivottomalta. Siirryin
niin lähelle ranraa, emä jalkirni orrivirr ;rohjaan.
Satnassa tuli joku vihollisrvl.rr.nä .jLrLrri kohclalleni ja rlkoi
kaivaa ,jotain rnonrrua. Koska olin 1'hii klislikon sutrjlss:r,
lniehet eiviit rninua huomanneet. Sarrrelta nyr kuuluvisrx
äiir.ristä päättelir.r, errä sinne ei ollLrt rnenemistii eikä piiloutun-tista voinut ajrtella. Ky,hn11'den vtLoksi minun oli
sen vr-roksi

kuitenkin pian jotain tehtiivä. Niir-r reinkir.r päätöksen, että Lihden uimrran vastakkrriselle mnnalle. Käiirin heiniii
jl kaislojrr kirulairni sekä kypiiriin vmpiirille naamioksi. Uiclessani kaislikor-r rerrni.lsra ereenpiiin pelkäsin joka hetki
rrrnnalla olevien miesten huorrrrln'irn minrrt. Voimilni
siiästäen koetin Lrirla rlLrhallisesri ja viilillii leviiten. Liihestyessäni vihc'loin runtair tunsin jelkrrni orrrlvan pohjaan,
t-ttutta sarnal.la tunsin r-n1'ös voimieni loppuvan, mikii kai

jrrks,rnut. oli r-roustrn'rr kärryille. Siir-rii isttrin jrr viirisin sen
vijr-r. Perillc- p.i.isrvri ntenin naveran sikokrrrsinrrrrn «rljille
rttilirril. Olin sitrrlt r.rsc;rr.r-rrlan piiiviir-r kovassrr krruntecssrr
ja s.trr.rstLrrn n.tiiuienkin nrin prrhoin, etrii jor.rrluin s;rirrrrrlahoirrton.
So.l.rr-r p.iiirr rn.i r'.t;tgix>i t.i.ineer roverini pillilurerriitl

johtui jiir-rnit1'kser-r Iaukeamisesrl. Liihellii rrrnrrra olevier-r
pajupuskier-r lLu; piiiisin vaivoin n timimrilLi.
Siiuii rn.r.Lress.Lni ruli .rj.Lrrrksiirii srviilieliinrii j.t erirr isc.sKuvitrelin. miren koton,r juuri tähiin aikaen
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KESÄ 19.i.i näytti monien rauhallisten sotavuosien jälkeen tuovan ratkaisun. Vihollinen r),nnisti ankarasti

Vartioituamme .joitakin aiko.ia Vtroksen rantojrr saimme
1.1.7. aarnupäivällii käskyn valtnistautua rynnäkktitykkien
tukemana vastaiskua varten. Olin patalioonan vanhin ttpseeri komentajan jälkeen, ja hiinen kzrnssaan pohdiske-

Inaella, rrrerellä ja ihnrssa, ja pienen rrrrneijrrnrne voimer

olivat ehtymäisillään. Ulkomaisen avun toiveirakaan ei
enää ollut, sillä aseveljemrne Saksa

limmekin mahdollisuuksia puoleen ja toiseen. Kävirrure
tutusturlassa malrstoon II/JR )7:n lohkolla, jonka liipi

oli itsekin henkitoreis-

saan.

III/JR ;?, jonka 10. korr.rppaniarr päällikkönä toirnin,

meidän olisi hyökättävä jn oiin erittäin iloinen tavetesseni
tuon pataljoonan komentajan, majuri Antti Hännisen,
jonka alaisena olin aikoinani palvellut parisen vuotta. Hänen rikkihakattu jotrkkonsa pysyi koossa.enää vain komentajansa persoonailisr-ruden voitnalia. Å1'räpää olikin
vaatinLrt siltä niin raskran veron, etten ollut joukosta löytää yhtään tuttua naarlaa. Hänninen tunsi minut erittäin
hyvin ,ya niinpä kysyinkin häneitä suoraan:

oli

päässyt irraanrurnisvaiheesta Lempaalanjärven länsipuolelta ja vetär'rmisesrä VT-linjan kaurta Vuokselaan
pelkällä säikähdi'ksellä. Tappiot olivar olleer mitättömär,
mutta sen sijaan oii nyt paljon vakavampi uhka noussut
pataljoonan taivaalle. Taistelunhenki oli painunur luvartoman matalaksi, koska vanhat rinramamiehet tiesivät,
että kysymys oli enää vain viivyttämisestä. Tai elleivät sirä
tienneet, niin ainakin vaistosivat sen Länsi-Kannaksen tapahtumista, joisra vääräksi ruomittavan reseptin mukaan
ei joukoille annettu totuudenmukaista selostusra. Kaiken
Iisiiksi oii pataljoonassamme tapahrunut konrentajan vail.rdos, mutta ur-rden tulokkaan, rnajuri N{. Kangasvearln jl
pataljoonan välillä ei ollur vielä mitäiin kosketusra. Miehet, osittain jopa pääll1,stökin, olivar hänen suhteensir
odottavalla kannalla.

Pääsenköläpipainopistesttunnassir/ Parroirrltnltr,
kookas
kornentaja (sitternrnir.r Mannerheim-ristin ritari)

vilkaisi silmiini.
Paljonkos sulla on rniehiäi'

- Puolentoistasataill
Hänninen hymähti.
- [nsmrn[n kuin r-r-rinul.lr.
Pririset iltnan tnttuter.
-Ja sitten hänen sormensrr teki n-rutkia kartal.la:
-

Painu ttrohon

j!1

tuohon slruntaan. Täiiltii voi tulla kk-
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Konepistool imies Vuosalmella valppaana vastaanottamaan edestäpäin
vähemmän toivottuja tulijoita kuultuaan metsäryteiköistä ääniä
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Uusi, levännyt taisteluyksikkö saapuu etulinjaan Vuosalmelle

t
I

tulta, no, minä pidän ne kr.rrissa. Tuonne päriset hlvin.
mutta sitten alkaakin jo tulla takaisin.
Tuon tiesin itsekin. Se hetki, jolloin tavoite on saavutettu, on venäläisten kanssa aina vaarallinen. He isker'ät
keskiteryn krh-tulen tukemina välittömästi takaisin, ellei
oma iskumme ole tullut täysin yllärtäen. Rauhoiruin sentään täydelleen. Entinen komentajani oli heckessä pun-

ninnut asian kouliintuneella älyllään ja hänen varma
asenteensa teki minut luottavaiseksi rulevaisuuden suhteen.
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I
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Illan vietimme kukin mietteissämrne. Lähtö vastaiskuun tai -hyökkäykseen kuuluu olennaisesti taistelun kulk'.run, pirullisinta siinä on odorus. Minäkin kierrelin
komppaniani parissa rilannerra selvitellen ja väläyrellen
ennen muura sitä, että "kerrankin on, pojat, rykisrön rukea riimämiin, sillä kerrassaan seitsemän parteristoa avaa
Ieikin, ja sehän on meidän oloissamme jorainl " Omaan
porukkaani luotin täysin ja tiesin myös miehisrön luottavan minuun omalla, yrmeällä tavallaan. Eihän kai yksikään pitänyt päällikköään minään Runebergin sankari248
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oli joka tapauksessa tr.rrvallisen
rutunomainen ja rauhoirtava. Sitävastoin kuume, joka alkoi tunkeucua ruumiiseeni, antoi aihetra huolesrLruriseen.
Olinkin iloinen, kun "Luutnantti-Paavo" puikahti relrraaI'r.rhmon.i. murra runrurna

ni tarinoimaan.
Se

on sillä lailla, haastoi Paavo rr.rlevrstir hviikkävkses-

rä.- että sinulla henkilökohraisesti ei ole

miijin

irärää,

kunhan vain saat kr.mmeesi py'st'miiiin .risoiss.r. Sen sijaan

on paha, errä olet siclottu omaan

sr.runr;1.§i.

sillä jokin yi-

lättär'ä tapahruma voi aiheuttaa seurl.rmuksia. joissa uudella komentajallarnme on pureksimisr.r. Ilinii voin näin
toisen porukan miel.renä ja ravrrlle.rn siis ulkopuolisena sanoa. että nyt trrler.at esiin meidän demokraarrisen armeijamrne varjopuolet. Nliehisrähän moner leskevat aivan oikein, miten sodan kär' j,r uuder ruuler, jorka puhalrelevar,
tuskin piittaavtrr soden aikan.r repahruneisra rikkomuksista. Kun kurikäsire on reserviläisjoukoissa koko lailla
muodollinen, pvslr'är miehet paikoiilaan erupäässä totrumuksesta, jota edustavar ennen kaikkea tutur, koetellut

johtajar. Kukapa suorasraan kehraisi jäträä

upseeriaan,

jonka kanssa on jakanr.rr moner hyvär ja pahatkin päivär.
Puhumattakaan, että jouruisi pidetyn komppanianpäällikkönsä haukurtavaksi pelkuruudesta.
Etköhän maalaile kovin mr.rstin väreini, tokaisin joukkoon.
Sinä hölmö, et sinä sitä edes huomaa eikähän siirä si- kohdallasi ole kysyrnyskään. Sinä olet saumartomasti
nun
osa joukosta. Mutta miksi lähecellään uusia, vaikka hyvinkin päteviä miehiä, jos vain entisiä voidaan käyttää. Kun

nykyisin haavoittuu mies lieväsrikin, on häntä ruomassa
JSp:lle kaksi, kolne tai neljäkin huolesrunutta toveria,
jotka pysyttelevät poissa haudoista juuri kriitillisimmät
hetket. Jos uusi upseeri, olipa "lirnaskeja" kauluksessa

ffi

enemmän tai väherunän, menee irsiasta huomalltramaan,
tulee heti vasraus: "eiks' kaveriakaan saa enää aurraa... on
sitä ar.rtettu ennenkin... miräs jos itte saat ruotoos... jne."
Vanhalle viskaalille ei näin sanora, vaan luikitaan lläpeissään takaisin. Nyt ios koskaan taisrellaan persoonallisr.ruksien voin-ralla, jol.rtajirpersoonien ja raisrelijapersoonien. Jokainen mies, oikoon minkä arvoinen tahansa, joka pysähryy kysymään "rneniks' huonor kaverilta housuihini"' on pahassa paikassa kullan arvoinen.
Paavo jatkoi vielä pitkään ja l.ränen filosofoinrinsa prrni
hieman arvelemaan, sillä siinä oli aina kirkas, selkeä ä\,
poh jallrr.

Katsoppas, jatkoi Paavo. Ikävä kyllä, menen vielä pija ennustan, että nämä rintamajermut rrri osx
temmälle
heistä, heikoin osa, kiljuu vielä kaduilla jr tr.rruilla sinun-

kaltaisillesi hävyttömyyksiä, "miesren tapartajisra" ja
"upseerinulkeista"
.ja he ovat juuri niitä, ,joilla nyt on kiire JSp:lle

"rr*1.

kv"

ryffi

ffiI

?i'3:E1Ii'l'

ilman aihetral

- Päivänsäde, levitetty,äsi aurinkoisia näky'miä
Kuule,
- teitan hämäryyteen, voisit tarjota n.rinullekin sitä
tlnne
ponrikkaasi, se ei juuri haise pahernmalta kuin äskeiset
puheesi rintamamiehistä. Rajansa kaikella, yhdessä on leikit kestet§' ja yhtä piclecään edelleenkin aseveljien keskenl

Jl nt't

irla larputtaa, koetan vetää parin ttrnnin noko-

set. olen mur:tenkin melkein tainnoksissa näistä "aroorneist.r" ja kuumeestal
(

jatkuu

)

t t.-:
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Suursaaren syystaiste
1944
GUNNAR LEVLIN:

"'!tt{;r

a

;;:;1i.,,;,,

dri§:;:'*

Kiiskinkylå
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SLIURSAÅRI er en.iii

u

rsaa ressa

kuLrlLr Su,rnreen. ntrrtti.r

jok.rinen. j,,-

ka kerrankin on ih:rillut sen ihmeellisiii r.nrriscrli.r
I

i

t

i.r

nalrrtintrt ser-r kcsiistii. ci voi sit.i nrilkrink.r.rn Lrnlroitr.r.r.
2+ vuottir sirter-r jou.luin srcli.i roimimrln kenrc.ip.rppr.
nir. Heln-rikuussLr l9t.l ei ollut niink.i.in heipp,,.r p..i.i.r.i
srrirrelle. Meressii oli ahtojiiitii ja miinoj.r. I.i vih,rllise n lcr.rrokoneet sliattoivat eina hviikärii iL-n,rsr.r. L,-,r-lr.rilevre'i-r,.,
rnuiden joukk«r klsr,«ri yhä suurernrnaksi \'.inh.rnx,, i.inlttirilssrl odottaen piirisvii etecr-rpiiin. Pitkii.i .rik.r.r r.L;.rrrr;r
t.nrrrssi- ja latrluharioitLrksilla. Eräänii piiir'.in.i l..i.i:in r ri:-

cloin n.ratkiran 1'htiessii everstiluutn. Ir'I. J. i\lierrisen r.,
rluic'len kanssir :r\'onlrisess:l rrlutilveneessä. Kulku ei nr t ,,ilut rniellyttäväii, sillä meressii ajelehti jäälauttojrr j;r nrrrsky raivosi. Vihdoir-r srrirvuintme kuitenkin Suursl;rreen.
ja n.rielenkiintoinen aika rrlkoi.
Sarrri on kahclentoista kilon-retrin pitLrinen. Toisess.r
päiissä on Suurkvlii ja k:iuemprr.trr eteliissäpäin Kiiskinkr-

Lirtikkrr. Eriis mirka-

kirjoitin: Eiler-r oli srrirressir julrlrr. Kcrrrr.i1.i r.p.r Björklun.l vihki ren.rpirelin. Hiintii rrvttsti scirscrtr.itt
l.).9. 1 9+1.

p.rppi.r. N{uutrrmir klnttilii svtvtettiin jr vietiin .Lltr.rrille.
L'lkonrr liihetti kclkr krrikunsa vli rienoon. T,inr.i oir ::noltI'!:nt.irtomr.rn jtrhlahctkcn alktr.'
Kerron sailrestrl It-tuuttt.uirr rnttisrol,r. Oi i rr c:.i.i..,i rclrils:.i i.1k;1nut kenttiivirsikirirrt p()iillc j.i nrci.i.in ':r:r veisrt.r
vrrsi Jo joutr-ti rrrtrtits aik'r". ktrn tr.is sr,:1,.,:. , ,k.r oli tic-

i.int.itiin hlrtrrushetkcstii. ruli :ir.ill. s.,:.:.:r.,:t
i,r-n,rhousttr klriualosslr.

1,1111.1 ,

iloiser-r.r

rlt \ .:i.,\ ,r ..s:., K..rr It.in

t,r-

Irrnssi;[rro

rille oli raskrrstr puuhirrr. Aika tuli pitkiiksi yksiniiisissii

ti.lmi1i.1n

näk1'

fr

<>li rouvrr

sisr-rstettiin k«rrsukirkoksr. Kirjeessiini, [riiiviitn

teluirsemiir ja korstrja. Rakennrrsaineiden laahaar-r-riueu vuo-

Poh

niikiiala merelle, j«rka n.rilloin raivosi, rniiloin lepiisi. K.runiir-ra kesäiltanir srirttoi joltakin vuorelta niihdä lrrskcvarr
iruringon ntuo.lostin',trt kuItaiscn sillan mereen. Sellainerr

I

i.i. Sorilaskotien johtajrrnir

siini

j.r iJiissii rtt;Lt,tlr L.tr'.tns.t,tri.
Saarta puolusti Rannikkoti'kistiirykmentti 12 noin 1i00
miehen voimrllrr. Rrrkennettiir.r piikkilankaesteitli, tais-

joiskorkialta. Miikrinpiirilli'kseltä, Hrrukkrrv ttorelt.t
j a sriirren eteliip:iiiissii olevaltrr Lott urrtkorkialtl oli l trnto;rr',r

§

keir.r pojille. Viihrlvtvkscstii r';rstrsi Rannikkosotilrri.len
hLroltovhclis§ s, jolle oIi kvn-tmenktrnta sotilrrskotia'sairrel-

i.:sr rii,rnreen, oli hlirt.tt\.irt >s:-.:l.Li,r.--;:-....r1t,rltsi 1.t1Er.i;in.i
i( )nnur t;rir'.r.ist.r It,rilll.t.I>ccll -.:-';.:'.
h i it.risen.r viir-r.i t.r.rs itcr.isi ::-.::-.. i'- :. s : :t x'. ..iss.i .i.inekkiiisrrn r'.rlitushLirrtorirr:.t. L.:..,:::-.::-.r. c::.r s, rr.i oir l.Lrlt jennttr.
Er,is sr,rril,is , rli 1-.ti.tttn,:: ::', ; ':r.i::, ::cci-t.i iottt.rlr.r j.r e rti
p.rtre:i:ns.r. ioi.r sill.i r .ilrn,,^: ::t-:.:it.iniit Kiiskinkvliiiin.
H.irr sui:nt.rsi k.:ik.:;r..: r',ri:r.:i(':t.in l.ipi jl PLrtkintiin;r rrijrihti. J.irkrtrrneen.i ir.irt i.r,rk,r kvl.i.in ja heriitti kaikki.
\/;rrsin.rist.r r'.ririni<o.r h.in ei ,,llLrt kiirsinvr. rttuttir illllbu-

lii.

F

tukikohdissa, koska ei trlPrthrunut Initiiän. Usein ktrtrli
r'.rlitcttrrvan, ettci ollLrt vhtriiin tup.rkkia. Ni\'tti siltii, ettii
''S.rnakin vaikurri prlrcnrnrin. jos prrstori voi jakaa srrvuk-
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unohtur.t-trrton. Kiurkanrt ereliissii näkr'.i Tl'tiirsrrirri

tuli SuLrrkVI.in I.ihcll,i oler';tstrr sirirairlrtstrt t't<ttthiir-rtii. Lorn,r s.ri tliren erikoisl:r.rrtrisen lopunl

i\Iuisr;rn m;rrnpakolaisuudessa olevat juutalaiset, jotka
.rsuir'.ir mökissä Kiiskinkylässä. Heidän joukossaan oli
:nn: n,rori l.rkin.ries \Wienistä, joka puhui suomex jr ruotsi:.. Sielli asuivat myös eräs sydäntaLrtien erikoislääkäri
sekJ kelloseppä, jonka hermot olivat pettäneer. Viirneksi
::'i.rrnittu 1'ritti rakenraa iankaikkisuuskelloa. Heidän elärn,insä oli surkeaa, murra eräänä päivänä näin heiclrin
iloisesti vilkuttavan jäähyväisiksi kuorma-auron lavalta.
Oii musikaalisia l.rarrastuksiakin. Tätä roclisti Sr.rursaaren korsuorkesteri. Taso ei ollur korkea. Lnr.rlua "On elämä lyhyt kuin lapseila paita" laulettiin trsein.

Mutta pilvet kokoontuivat vähitellen Suursaaren taivaalle syksyllä 194.1. Ylldttaen alkoi myös saksalaisten l.ryökkäys saarelle ja syyskuun 1). päivänä raivosi kiivas raistelu siellä suomalaisten ja saksalaisten väliliä. Syyskur.rn
4. pnä oli näet vihollisuudet Suomen ja Neuvostoliiton välillä lopetettu, murrir Suomen oli ajettava maesta pois
saksalaiset joukot, mikä ei ollut helppo tehtävä.
Saksalaisten laivojen piti matkallaan Kotkastir Viroon
poiketa Suursaarelle ottaakseen mukaansa sikäläiset saksrilaiset. Todertiin, emä saksirlaiset olivat rnatkallirirn Kotkasta rniinoittaneer kulkuväylän ja Sr.ursaarellir annerriin
illalla l-i. s),yskuuta hil.lainen häI1'tls. Hrlrvrlr kiisirrir.iir rilanteen vakavuuden.

Kiivin illalla tolrtori Friijclnanin luon.r s.rrr.r.rl.rss,r j.r rr.r-

lin

väsyneenii kotiin Kiiskir.rkvliirin. IILrrr;r vijllii heräsin
j jälkeen. Mirii nr r: Tr kinp.ri:kcrt.r 1.r Lrisrl'irr prlI

kello

loja taivairllal Tieriotus:

S.rks.rl.uset

irvökk.iiiviiri

Ha-

keu.lrrin SuLrrkr lii.i k,rltti. T.rir.r.LIi.r n.ikr r suurennroinerr
ilotLrlitLrs: loisrevi.r prlioj:. etsintf,- j.r nirrit.r valoja. Vähitellen irlkoi SuLrrkll,isr.i kuuiu.r l.rukluksiakin. Sairaalan
lähellii tapasin rohrori Frö1jn.r.rnrn ja sairaalal.renkilökunnan menossa IrIäkiinpiilh'kseen. Kaikilla olivat §,pärät,
ja he oiivat muutenkin sot;risen näköisiä. Sotilaskori sisr-rsKenttäpi ispa Blörklund

puhuu korsukirkossa
Suursaarella 29.9. 1 943

tettiin poiiklinikaksi. Mutta mitä oli tapahtunuti Oliko
kaikki vain tekomanööveriä vai oliko nyt todellx sotx?
Aivan hiljattain saksalaiset sotilaat jn upseerit olivat
vierailleet luonamme ja esittäneet ohjelmaa Kiiskinkylän
urheiir.rkentäilä mm. härkätaistelun, tierysti ilman eläviä
härkiä. Saattoivatko nämä "ystävät" käydä hyökkäykseeni
Vastaus trrli harvoittuneiden ja kaatuneiclen muodossl,
joita vietiin Mäkiinpäällykseen hoidettaviksi. Käydessäni
saaren komentajan everstiluutn. Miettisen luone en voinlrt hänen raLrhallisur-rdestaan johtuen käsittää, ettii olisi
kvsyrnys sodasta.

Yön pirnel,dessii saksalaiset olivat yrittäneet ylliittiiä
puoltrstuksen. Heiclän onnistLri saada ennärl,sajassa n-raihin
Suurkylään pzrljon tavaraa ja aseita. Maihinnousualukset
otettiin käytäntöön. Eräs oli täysosurnirn jälkeen satarrassa
isi ollut mii2iriitq,-

jii nrisia Kotkastrr. Tuskin tämä piti paikkansa! Mitii
varten nrisia olisi olh-rt juuri siinä veneessäi/ Kun hy<ikkrivs ruli lllät1'ksenä ja suomalainen laiva oli läl.rtövaimiin.r Suurkllän

satarnassa, matkustajirt

vr.rravr'öhlkertä. Eräs sotilaskotisisar

joutuivat keskelle

oli piilossir laiturin

;rlll, kunnes kaikki oli ohi. Hänen oli onnistunr.rt saada

so-

tasaaliina ihania saksalerisia limppuja, ja hän suri vain sitä. ertei oliut hamstrannur niirä enemmän.
Merellä oli kolmisenkyrrunentä saksalaista laivaa, jotka
ampuivat meitä. Vihoilinen tunsi puoiustuksemme liiankin hyvin sekä sen, että olimme evakuoineet saarelta paljon rykkejä ja muita aseita. Olihan saksalainen yhdysupseeri koko aj:,n asunut saarella, ja hän oli hyvin onneton

taistelun alkaessa.
Tapal.rtui I'lläryksiäkin. Kerrotriin, että olimme hiukan
aikaisemmin tehneet erinäisiä ptrtterien ja joLrkkojen siirtoja. Kranaatinheittirnernme lienevät ratkaisseet toisrelun voitoksernme. Kukkuloiltir oli helppo ampua Sur.rrkyldssä olevia vihollisia. Se seikka, että saksalaiset eivät
voineet kuljettaa pois haavoittuneitaran, iienee rnyös vai-

kuttanut taisteluintoon. Saksalaiset taistelivat hyvin

ur-

hoollisesti. Jälkeenpäin sirattoi havaita, kuinka heisrä monet olivlt kaatuneet paikoilleen. K;ratuneet sotilaat, iotka eivät antautuneet elävinä, viitoittivirt tiristelulinjan.
Taisteiussa, jokir kesti vuorokauden, kaatui l5,l saksalaistir. Rauhanneuvotteiut, joita pidettiin taistelun kestäessii,
eir'ät vielä tuottineet tulosta.
Kaksi lääkäriä t1'öskenteli vr.rorokiruden yrnpäri kr-run.reisesti.

Noin,i00 potilasru hoidettiin

alkr.rk,rnt;risessa

poliklinikassa. M1,ös saksalaisiar potilaita ttrli sinne ylpeinä
ja aseistettuina, mlrtta lääkiiri komensi heidät laskemaan
aseensa. Tiristeiun kestäessä veimme osen hiravoittuneistilmme noperrkulkuisilla aluksiila Kotkiran. En ktritenkaan tieclä, miten tämä oli n-rahclollista.
Ilmassrr niikvi myös lentokoneitar. Olivrrtko ne saksalaisiir. sr.romalaisirr vaiko venäläisiiii' Venälliisetkin lentokoneet otrivat tavallirirn osair taisteluun pornrnittarnalla sak-

srlaisia hvökkääjiä. Jälkeenpäin lriyclettiin

valtavasta

pommikuopasta Suurkl'lässä rn1,ös omia kaatuneitir. Saksirlaiset olivat onnistuneet saalraan rniril-rin noin 2000

miestii. Vangit majoitettiin Kiiskinkylän sotilaskotiin ja
korsukirkkoon, ennenkuin heiclät luovutetriin.
Suursaaren taistelu päänyi. Miehemrne olivat siinäkir-r
osoittaneet sitkeyttä ja rohkeutta. He pelastivat vielä kerran Suomen kr.rnnian. Maamme pääsi vielii kerran sodan
puristuksesta. Olimr-ne teoilll osr-rittirneet, ettii l-riclimrne
lupauksemme.
Tällä taisrelLrlla syyskLrusstt 19+1 oli suuri poliittinen
merkiq's tuonir vaikerrna irikana. Se oli erikoislaatr.rinen
taisteh.r, jossa entiset liittolaisemme kärsivät raskaitar r.rhre-
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Rann ik kosot ila id en

huoltoyhdistyksen sotilaskodin vihkiäiset
Hau
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toir«rttornussa tilantecssr.t. N{inkii riilrtlcn hei.liir-r lriti

siihen rvhtviiT
Suurkyliin trristehrrirnner oli peloittirvrrn niikiiincn. Pier.rellä altreeila oli pal,jon kuolleita. rrseita, rrsiakir.joja...
Eriiässii sirirastuvlksi järjestetvssii mijkissii rnakirsi Örilas
kii.let ristissii. Krrikki r'.rikrrtti k«rvin c|iitorlclliseltrr. Saks.rl.riser h.rtrrlrrttiin krrtrniille prrikrrllc SrltiIInJl.rl)(len r.urn.rlle Krrsinon liihcllc.

I

Ttrli sittcr-r hcrki. jolloin rtiiin StrLrrs.t.rrcn ir.ii1.r'r'iin kau.,i r:.trrrlic. Å j.rruksiin r'.Li1.Lrrrrcn.r srisoir-t LLir,rllrr ja näin
r.,.r:sn .i.iliriir'.rr virl.i h.ir:t.irin.i. Sr.11.i ,rlr i,lt'lliner-r s,rtrr'::r >.:.,r:. ,si.: r,ii:.r \'1cr::in\ r k.rh.lcn kesiir-r ihirr-rLrrr.icn jrr
:..\ .::::t-.: ....\rir-,.,ii, ,:r-.;.: iLrr,isi:i. \ltrisrr.,jer-r esik.rrr.rr-r,riss.r
.. ...,.,. :..:;:l:.,ii.i,.(:t r.iitt()nut kirjoirterr rtiinlii rivit. Eh-
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lsaavuTlama

iinl'a
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irr

lukcekir-r
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vin viihiiinen, mutrir olcn kii«rlli-

:'.;:'.. (::.: \.iln r)li.r siciiii r,risrelussrl rllukiur.I r.rkk.r.rn
::'.::r. u i rtori.tn kohrelokkrrrrne eikenrr.
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Saksalaisten hyökkäys
Suursaareen ja suomalaisten vastahyökkäys
1
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Koulutuskeskus Hämeessä
sodan aikana 1942
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irLrhrikLrLrn

l():nnen p.irr.in ilr.r

vr-lonna l9++. JLrurr sis.iitijns.i l.rirurille l.trrerttr.r h.irk.ivrrunu istrr koorru.r j Lrn.ur oiri in siirriirriissii roiselle r,ri rcc-1-

le. Kirjaviir-r siviilivrrrusreisiin

nuorr,rklisjoLrkktr
tiil'tri ahtirirn ;rserritlrrirurin. Tungcksirtiin priiimiiiiriiii r.,rilla. tiir-rittiin n-retkrrlaLrkLrilIa erlessii olevia.
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non rilp:1istir. Kiiskl'jen virrtivrrssa siivvssii villhti .rvrrrtrrn'rr-rr.rs. Käsketriivilrii puumuivrrr sotilaellisen kiii rriiyrr nriscn perusrrlkecr. X,Irrrisinr
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vrrt krtr':tt.

katseltirn l.r'ijreir.r si|.r.ri1. Piriiisi mrrjoitturr. Vrrik.tti kolkoltrr. r'iiieiiu vier;rs oli runneL.r.lrr. Jokarnen sai nint.ikkoPetinsii. niin mr'ös sorilrrsvlrusreensil pr-rolecn viiltiin
menncssii. Kovia kokeneen rrrmeijrrn sotiIrrspLrvrrt. loilla se
verhosr tul«rkkrut. eiviit «rlleer viimeistii htrrrro;r. Heiveriiisilie harti«rille heiretriin nrskehrrr'".rr srrrkrrrekkr. ;onk.L
k,rr,rlrr-ar-rkk<xtn jiii rur-rserirsti vapirrrra ilrrarr. Irlrrihinnoustrt tttlivat leunossa ;reriiiin valitserrarrrr sen prremr.trir-r
kär'rtiijiinsii jirlan kokoir tai nilkilä. Ensir.r.rn.riiinen r'.rrLrsrci-

.len pinkkaus vielii srunanrl ilrlrr-rrr. Poikrx)srlsrossi.r hilrjrrrrnttrneellc se ei ollut uutrir, mLrttrr n-rLrille tuiki rLlnrelrr.ikiisitc. Hu«rnrenissrr

n<>llrrn

reriilLi n-rviis rukka poisl

Yhriiliiisvvs t>likin sitren liikurravrr. kun pvöreii1'roskiset.
'. :;i,i l.rfrser-romeisia piirteitii ornlavar ;rojirt olivrrr fiLrerrui:-... i.rLrirtuneisiin, viiljiin s«rrilrrsirsuihin ilmlr-r hiuksen
.

.., r..

r

nt.r. Åikrrisemr-nin rukrrn ;rcittiintiit piiiinelnt loisrivrrt

i..-'..,i..rin,r.

\.. :i;r

arnrei

jlrn l-,rlvclLrkscen.

so.l.rnrrikaincn ikiilLrokke. Lr vu<.rrrrr tiiyrriinvt,

Aloirrrrr.r-tlrlrn ;rse-

rcir',rllisuLrtcnsrr tiivttiimistii, .jor-rka pituudeksi kororr liih-

.r.cr:.iess.i rre.lertiin viihir-rriiiin krrksi vlurttrr. Vir;rtirn.rrr,,rr:t.isr.i i.istiiiir-r hrrolir.r-trrtt,r ntonen nuor ukirisen mielrii Peir-tor h.roli Isiinr-t-trran kohtakrsta. Olilirrn licisrii lrrkuise
joukko scll,risi:r, jr.rrka iiskettiiin olivrrt seisseet isiin rai r.cljen .ivoitrten hrturlitn iiiirellii. Nvt oli he idiin ornrr vuoronsi.l

op.pi.i pLLoiustiun:1:ur sirii r.nrrrrtrr. jok'r veeren lrctkellii r>li
krrtsurrLrt heidiit poikkeuksellisen vrrrhrrin rrscfrrlyglllkseell.

J.rlk.rviier-r k«rulurtrskesktrs

nrin r.rtstiviier-r perinteistii

Tuiri;rr ohj,rttrir.r punrrtiilisiin kilslurrcihin. Paikkoja

r,rr-r

,,ir t.itcn .lsrunut

i. oli

sijoitettu Lirppeenrrut-

kltrpunki ir-r. Keskiprrisuir.et nrtrn.trralil
r'.rirverlr-niksi. koskrr r-riuk.rr kouluttrrjrrvoimat trrhtlottiin
Srtorttesr.t

krxrtut

ri kkrr.rseen

rrl rkrrskompplrli;11

'kiir ttiiii r-u;rht|r ll is i rlm.ur reh( )kki1rlsti.
Siir.i se rrlkoi nLioriurm.rn ikiilLrokirn sotiLtsura sr.rljetLrr-r
jiiriesn ksen h.rrjoituksill.r. Ser-r rrjer-r tin,rrn lr-tlrkrrrrn koLrlrrrus oli r'.i.rtir'.r.r. Pinr-r.rus ci urrttrrnut. sillri sc tiesi poikkr Ltkscrr.L

\,rnt'l.r.l k.tr,Lrrttin vrnl):iri. rn.rrs. rtt.rrs

t.ri

vlin-r.i.iriiisrii l.trul-rrrrr. Korprrrali oli alokkrrrrllc csiItlics. jot.r l.Lritutelriir-r tiukrLsst asennossi.l scisten tietl llii

n'rLrLrr.r

kunnioirtrkseliir. Krrsrnnin kenttii pi)lisi ja leirikentiillii kr-

tisi

miirkii s<>hjo. Srrin-trli.ru rirnnilllir
varuskLrr-rnan sirLuri.rn miellyttiivan hr«.rsrrrvrr

r-tt,rihinnor,rsrrr-rr-r"

kvhji)ttiiviin

liar hikeenn'rriiiin p1'rkiviistii finnasr;1.
A.krkirskoulutus rrlk<;i sLr j ua sil.le vakii r-rttrneisi ir-r Lurmi irr.
I.in.rpii i1p1l61.1i
JoLrkossrr r>li

vksiliiitri. jor.lcn raso troikkcsi vksikiin
uttrr

n erittiii

k«rLr-

onnisruncesri.
Pcrr.rsrcttiin Osilsto N;ltuncn . jonke peikkrr oli kor-npprrniar.r hiinr.rillii. AlkLrun siihen kLrLrlui vain pxli. kolnre krrveriu, tttutt:.r pian se krrsvoi p111;lijclukkueen vahvuiseksi.
Iuttrstesostrr.

N{

:rsi :L rrrtkrr

isri

i

r-r

253

.-[-:

--

'

--->
-E.dr

I
'/ r\,r

i

"r

i,

Kenraaliluutnantti L. Malmberg

ja kapteeni L. Pihkala sotilaspoikien koulutusla tarkastamassa
Hämeenlinnan Aulangolla

Alokkaita hämäläisessä
sot i laskou I utus kesku ksessa

v.1942

TOIMITUKSELLE
SAAPUNUTTA
KIRJALLISUUTTA

Ambler, Eric:

Pelon kierre (Gummerus)
Charters, Leslie:

Pyhimys n:o 14 (Gummerus)
Gardner, John:

lsku vyön atle (Gummerus)
Sariola, Mauri:

Budapestin uni (Gummerus)
Sariola, Mauri:

Susikosken vaikein
iuttu (Gummerus)
Tuovinen, Arto:

Tervetuloa Moskovaan,
Bormann (Gummerus)

254

Kersantti Paavo Nurmi
opettamassa soti laspoj i le
ensimmäisiä sotatemppula
poikien sotrlaskou lutuskeskuksessa sodan aikana

()s.isro N;rttrsclr" jiisenisrii kchitrvi cnncr) f irkii:i k,rikin

I

l.Lrolin keh'ollisi.r r'.rrusnrich r ii kcrs.rrrrri N.rtLrscrr lksilirlli

sqn tehokk:r,rss.r korrlLrtukscss.r.
Erii.inii r iinii s.rttLri viikkrrellir nriclikrrvrtrrkscllrr jrL critr.iir.t "svr.nmctrisillii liinkisiiiirillii vir.l'usrcrru. cncrl.lin(11

Vrlle Riiis.i siviilirrnirr kokicssrrrrn

Priro.rrlr.ri.ru vliipesill;i
k.ts.tnt.tir.r scl)rcnttiPcnlrrnrtollc r\ltrstclntia svltrvl \':ilriin
r,,ji.1 p11,,k.lJr 5.rrn,ilrin .tik,,iiriu ri...lrrsr..lrrrrr rnrrtrr.u'rri.r
r.rp.r.rehro s .L r.LtsLrr'.ikccn siirrcttiiviksi. Rriisiin Viilc il:tt( )ltt.lurLri hvviinii r kkiiscnii. Tiilliiin sukeutLri .rslilsril kes^.rsttlLr.r..

\'.i.ipcli Sirvolrrincn. N{rtiis nrLrstclnir,r .rkrk.is R.iis;in

:l,r.i::l.i:S.1 ()ll1
.\i, rk.rs R.iisii:

Ilerr.r viiii|eli. Iutosin viill.i I lripctilt;i
'

\'.i.ipeli S.rvol.rincn:

J:r l)1 1,1,. rirtsu\':ikcer)a

.\t,,k.rs R.iisii. Krllii. hcrr.r viiiipcli.'
\'.i.ipc1i S.rvol.rrncr.r: R.rrsLrviicssii oll.r.rn hcvoserr scl:is..i :rcll.i ci rrrn'ir.r nricstii. jok.r ci Prsv vliipcrill.i.

:iiircn

r

k.LtkcsivrLt :LLrkrrs l{iirsiin nr.rhdollisLrrr.lct r.rrsLr-

.irqt':r 1-..i.iscnriscksi.

L.ir.'.rn pLrh jcrcss.r k.rrrr j.r rctrnLrsr.Lviir.r vrr.Lltrcroiltin ;rlk,,r :r:r:.ril.ilr.l k.ult.rrrruil levotrontirr uutisi.l. l:rii.inii ilr:in.: trrisir.ir "L.rgrrkscn f.rr.rss.rrir" irririn. Ilnt.rltiilt'rvkscr
tiilt-nrr.rt. r rholliscn tictltrstclulcrtrtor lisiiiintt'iviir. ILl.rtor-

'.:.:.,..1:trt.l\tt'rt jrr0r'.rt lr.rlk,,ir'.rr krrtrl.rst.r
K.is.Lri:terss.t nLrktrtriirr vir,lttcct r

llii

r.rr

kCr'.irr.Llr'.rsr.r.

oltiin

sirP,rlcsuo-

t.r::.1. Lcirikcnriillc nrrrjoitrLri Iiiivirtiiliil.rivrrc. K.rs.rrntir-r
1.ultik.rrro r.rikLrr vhtcniiiir-r kor-rci.lcn st;rrr;1rcss.r r'.r.rrir rrn

rcht.iviins.i. Olivrrt ,rhkerr.r j:r urlrcir.r |oiki.i nLro h.ivirriij;ilcnt.i1.it. Hci.liirr rt'iiskcntclvnsii oli tclrokrrst.r, niin kcrt, )r\'.rt Llutisrr. i\l Lrtte koulutuskcskLrksen .rrkip;iivri j.rtkrri
lr.ilrrrksi.i lrrkuuuott;rmrrttt nriltci Itiiiriinrrnt.irriirn.in.i.
\'.Lrkk.r i.liisr.i k.Lnt;rutrrikin trrtisr.i sclrcrnl-.in.i r lrriirtritrrinun n kkicn jvliniil
K.rLrPunuin h.rlki joht.n'rr k.rtrr riivrli crii;inii I-riir'.irt.i
Sis.i-Sutrntccu |r'rkivistii irrrkolaisisr;r. Linjrrr nrLrrtrrneet
K.rnn.rkscll.r. tictlcrri in. NLurrinrnren ikiiluok;rn nriclrii ricto siir'.ihLlvtri. r,rrikkr se ei elik;i niikrnvtkiiiin piiiille piiin
K,r.ltut riivttiivii P.rkol.tisr"rtir tuntui k>1.11111;,r.,,1,.,. Krrn ;r.rntLrlla hcriisi. kLrr'.r oli srrnrrr ktrin illrrlla: r'iisvncrr.i r.rnhLrksi.r. r;rr:keasti .rsruvien ltc\'()srcrt vcr,intiss.i krirn iss.i
lrrIsia, krrrjerr t;rluttrn'irr nrrisi.r, r'rrk;rli.t krrsvoj.r. alistrrncir.r

ilrneirii, rttuttrl ci cPiitoir«rrr, ei vrrlittrulistrr.

Ri

i1r;1i5(1'.111

verkkainen virt.r... jrtr.rka ;rlkuliihtect olir':rr sicllii, rnistii jr'Iinii kantautui vhränritteisenrr rrkkosrne.
Vihollisen l)()r)trtlittlsl;Iiyuei.lert yyijrycssii srs;ilr.iaha,
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KorrlLrtuskeskuskir-r Iastirtriin jLrnaan. SivLrraiteella oclorelläht«rii. Mihin sr-rr-rntaar.r/ RintamallekoT Sinneki), jos-

tiin

tir harmira pakolrrisvirta solLri liinteen päini Sitä pohciit-

riir.r ja arvrrilriin. Jos marka suunrirLrtuisi irliin, silloin olisi rneicliin vuorornrle...l Murrir ei suuntautlrnltr. roiserrlle
liihdettiin. Rikki pon-rmitertujen ratojen krrtrtr;r r-nrrrkrr I rrrktri hitaasti. Jossakir.r paloi vielii ilserrrurlkennrLs. joss.rkir.r
kiin'si elintirrvikevaunu lromrriruskuoppien kesllel i,i.
Rippik«»rltrLrnkos p«rj x1... :' kvsel ii iir \';rsr.r.lrttLr le\. ien sr)ti I rrsj u r-r ie

n plrrakkrut milrk

Llsr.1 I.l

r.

Juhrrnnuksen alusviikoil,r m.rioirLrrtiin Prlrl.rn ni.r:rn-relle". Kor.rltrttrs jrrtkLri er-rtisr.i tiiviin-rp.in.i. KoLrlutr.rj.rr
vrtihtr.rivrrt usein. Ul-seerir-r t.ri .rliLrpseerin I.iir.lerrr.i rrrtr.rrralle peikka tiivtettiin roisell,r. usein resen'isrii kr,irsLrrtril-

la voirrillrr.

Rrruh;rllisessrr hiimiiliiisvmpiiristrissii sil.rtriir.r

tlisrelukoulr-rtrrstir. Vilrrrrsti m«rnelle siellii olleelle on jiiiinyr eliiviisri mieleen vhreiset voimakirsl-renkiset iltrrhrrrtiruclet. I\[rrhtirvrrnrr vr'örvi virren "Jumala or]'rpi- linnrlrnn-re siivel t\'\'neen kesiiiltruu-r.
Kesri liiher-ri krppurrrrn. rint.rm.r r'liirf i entisen rajan 1li

yhii

enerr-rn.rlin Iiir.rteen

piiin. Vielii

siirto

Pirrohn

nur.n-

r-uelra" Hiin-reenlir-rnrur kasarmiin. Sitten srurptri mieliii
jiirkyttiivii r.nltincn: Rlskas pakkorrruhrr... Nu«rrimnr;rn
ikäluokrrr-r vuoio ei tullut. So.l,rn repiviir otrcet eiviit siihen
ehtineet ulottua. Se kotiutettiin viidenrenii piiivänii lokakLrLrta 19-1-i. TLrntolevyii

ei katkarstul

Kot iuttrrtnishetkellii ei virl

r ilt >isen ri elrrrkrrs rn ielirrla. Jokrrinen rrljusi vrlprlu(lcn Itrrtnrriksi trrn'ittujcn Lrhrrlusten vrltrrisrrn miiiiriin. Nlurtrr: mielen riilrti nirrni kiitos siitii, ettii kotiinpahtr sili riU)ilhruri n.iin l.i.rn. Jrr srri tirl

rr-rn u

prthruit Isiintnrran krt-t-trrrrrlle. jok.r

Kansikuva

Summan suunnalla Leipäsuon
puolustusasemissa kivi-

ja piikkilankaesteitä

NUMERO

9:n

KIRJOITUKSET

Tenho Mvllvrniiki

KAIUTINPROPAKÅNDAÅ
RINTÅMALLA

r>1r \'.1f.1.1...

22t

Tauno Lrritinen:

,ONKAMUSJOEN

TAISTELU.

2l ri

.

K. U. Lindqvist:

tll

ERAS YO HANGON RINTÅTIÄLLÅ

MBMSB EB8SEtr&E
- rniehet

kertovat

Alli

Peitonen:

VIESTILOTTANA KÅNNÅKSELLA.

2ii

.

Olavi Järveläinen:

zis

TAMMINEN PYORITTI LEVYA...

lehden tarkastettu levikki vuonna 1967.

Henrik J. Vuokkola:

Levikintarkastus Oy on 26. 6. 1967 tarkastanut Kansa taisteli lehden levikin maalistoukokuulta 1967 ja todennut sen seuraavaksi:

SOTAA SODAN VARJOSSA

i.

osa

MALAHVIAN KYLAN SURMAN
YI-LÄKKÖ

l-r

Kelle Takalo-Eskola:
Keskimääräinen painos

josta vähennetään:
Vapaakappaleet, joita
k

85.300

UNOHTUMATON UIMARETKI . . . .

I

11

Kerjo Katajainen:.

ei lueta

\,ÅSTAHYOKKAYS VUOSÅLNTELLÄ

nettolevik-

iin

lrtonumeropalautukset ja työkappaleet
Keskimääräinen nettolevikki
josta:

Yksitellen tehtyjä tilauksia.....
Vapaakappaleita, jotka luetaan nettolevikkiin

Myytyjä irtonumeroita
Keskimääräinen nettolevikki yhteensä.

40
8.591

76.669
62.560

1...-.19-t-+ 1. osl
G'.rnn;rr Levlir-r:

SUURSÅÅREN S\'\'STAISTELU I.I+.I.

Ilrrrri

,

122

13.987
__29.699.

l+r

lt0

Riss.rnen:

YL'ORO

EI TL'LLL'T

Kirioittojot yostooyot esittömistöän
mielipiteistä
Kösikirjoitukset poloutetoon voin
postimoksun seurotesso
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.

I

2t

l

I
l
I

Turvallisin
mielin
Turkin sotaan

Kun Suomen Kaarti vuonna 1877 lähti kohti

Konstantinopolia, oli monella kaartilaisella henkivakuutus KALEVAssa
Suomen ensimmäisessä
- Ja
henkivakuutusyhtiössä.
KALEVA piti vakuutukset täysin voimassa huolimatta "epäterveel-

lisestä ilmastosta ja turkkilaisten vähemmän
inhimi I I isestä sodankäyntitavasta".

Tänään tarjoaa KALEVA vakuutetuilleen nykya

ika isen henki - ja sa i ra usvaku

utustu rva n. Sa i raus-

ja. e.läkevakuutuslakien antama .perusturva on
pieni ja usein riittämätön. Siksi se kannattaa
täydentää KALEVAN henki- ja sairausvakuutuksilla.

t(Esl(trtÄrrErr YAI(ll uTr, 5Y llTlÖ
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VrIKr,n
^
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h

VERI
-ELÄvÄ LÄÄTEAINE
LU OVU TA VERTA

PELASTA IHMISHEN KI

SUOMEN PUNAISEN RISTIN
V E R I PA LV E L U

lrtonumero 1,5O (sis. lvv.)

Helsinki 1967

-

SANOMAPAINO

