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KESAKUUN 19. p:nä 19.i1 pertrsrerriin Korialla erillir.ren valonheitinjoukkue, joka liitetriin Pion. P 14:ään.

oli vuorossa tutkia R«ruhialan voimalaitos. Vänrikki Tuomisen johdolla alikersantit Arvila, Iivarinen, Ojairrmaa

Joukkueer-r vahvur.rs

.la allekirjoittanut su<>rittivar tarkastuksen voimaiaitoksen
pad«rn puoleisella rannalla. Miinoituksia ei havaicttr.
Pian oltiin sitten Viipurissa, jonr.re joukkue sairpui katrpungin valtar.rksen yhreydessä 29.t). Karjalan (ent. Loikkasen) esikaupungin kautta. Ylitirnme Sortavalan rautatien ja käännyimme Papulan tielle. Siellä olivat talot raunioina, mutta kasarmirakennukser olivat vielä n-relko hyr'ässä kunnossa. Rar.rtatieasema oli sen sijaan soraläjäksi

oli I upseeri, I kirnta-arlitrpseeri ja 2.i
esevelvttllista. Pataljoonan kor.nenrejana oli kapreeni V.

Tiirir-rer-r.

Aamulla 20.6. joukkue lähti liikkeelle ja siirryi paikkakunnalra roiselle lähernmäs rejaa. Kun sota 25.(r. syrtyi,
joLrkkue lähetettiin Lappeenrannan kautta Irnatran ereläpuolelle. Tiillöin joukkueer.r johraya, vänrikki Y. Tuorninen ilmoitti, että joukkue oli sairnut oikein iskujoukkueenrr rehtäväkseen ryhr1,ä raivaamaran rniinoitLrksia KarjaI.rn kannakselta.
Sctrraavana ilarnuna kello I joirkkue iiihti vänr. Tr.romisen johdolla Penttilän kyiä1ir.r raivausryörä suoritramain.
]lrin,rharavoilln löydetriin ensimrnäisct rniinirt. Ne oli si',riretru 2 merrin välein maastoou n. i-10 cm syvyyreen
:-,::n allc.
Sc-ur;ilr,ana kohteena oli Enson rehdrsaltre, jossa rutkit::r;r vrrsinainen kylä ,ja sen puutarhat. Miinoitusalueet
r':n:sretriin v;rroiilstatrluilla "miinoirertu". Sen jälkeen

penrsteellisesri räjäytetry jollakin salaperäisellä tavrrlla, joka rämän jälkeen pian selvisi. Karrpungissa ralot olivat
yleer.rsä vatrrioituneet. Kapt. Tiainen rnääräsi joukkueen
majoi ttumaan Neitsytniemeen.
-lO.ti. kello :i lähti puolet joukkueesta vänrikki Tuomisen johdolla tutkimaan Puhelin- ja lennätinlaitoksen taloa. Tutkitriin lennättimet, puhelinkeskus, releehuoneet,
akkuhuoneet yrn. Saaliir.ra oli n. 100 kg troryyliä. Kaikki
paikat oli miinoirettu. Ullakolta löydettiin .i venäläistä sotilasta, jotka antautuivat vangiksi. Yhdellä heistä oli mu161

dyspanoksia, noin 10 metrir.r päiihiin tlion nurkista. Pil-ralle ei sensiiiran ol[rr ]er-rr.irl't nritiiiin. 'fiirnä oli vrlrmasti insinöijrien töitii. N{utr.r miten r.ijiivrvs oli suoritctrr.r, se
rninua askarrLrtti. lvILrrt,r keir-r,ri.r ei t.issii voir-rr.rt olla kr.rir-r

karuan valkoiner-r koiranpentu, kuten valokuvmta havaitaarl.

Tiirniin jälkeen sratiin

errä Sommeen morisra, Viikuorrnavai.rnusra oli löydetry
laitteita, jotka «rli sijoitetttr kannettaviirr kangaslaukkuiriet<.r,

purin itiiptrolelta, erilistä

aikamiina tai sähkösvn'n'ksel1.1 s,.()rrrcttLr räjiiyt1,5, 61166o
mitcn/ Kuopat, joihin riil.ihJvi.,rr.-.'f oIi sijoitctttr, olivirt
noin l.....'1 m s),vvydess:i. sii: :.'r.isrr :okkelin alla, k«rska
sokkelist.rk.rau ci «rllut nrit.r.i.r'.,. .....
Palattuani takaisin tcin k..ri.s:.. r.:::,rrrLrkscn kapteeni

l'rin. Asiantuntijrrt totesivat, errä laitteet olivat radioita,
joihin kuuluivat liiherin- ja vastaanortokoneet sekä anten-

trit. Rarliot oli

.i09-.i10

virite

rtl' srrmirlle

aaltopittrudelle

joka oli Tallinrrn aaltopituus.
Tutkimuscen ohe.lli saevr-rimrne Viipr.rrin hävitetyr-r rtrorniokirkon rar.rniorllc. Tiimii kohralokas tulos ei ollut kuiteukrralr jol'rrtrnur Jilrkosod;lu rniinoiruksista, vaan Talvisotlirn likrriscsrir lenro-p()mnrituksesta 8.2.I9,i0. Mairrittakoorr.

n.r,

cttii jo 15.10.I9j(r riissii kirkossir oli

Tiaiselle.
SrLir-r häneltä heti rräiirrrr kse.r ..::: :::..,rr1r,1 sotilasp«rliisiroirnistossa. Sir-rne sael-uir .ir ::--., ,: ....-::r..r,rri f . Miettinen jl eräs rykkinries sek.i ri:::--::.;(:: i:n rru)ter-naton
eversti. I-is,iksi paikalle rLr()ilr.-. \ -.:-.i. ---. -:r ., r cniiliiinen

jrur.ralanpal-

Viipurin rautatieasema raunioina. Eteen on asettunut
osa valonheitinioukkuetta. Keskellä kapteeni
V. Tiainen ja oikealla vänrikki Y. Tuominen
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veltrkscr-t aikarr-rl kesken sair.rnln eräs kalakauppies ja srr.rr-

iiiutit.rntri. Eversti t«rinri krrtrlustcli janrr ja tl,kkimies ttrlk-

nar.rja

kin.r.

Mikko Reponen, Iiikar.rir.neltii "Virpurin prol-eettr"
noussut puhumrran .julistiren, että Viipurin astrkkair.len tuli
tel.rrlä parannus, sillii Jumalan iLnoituksen mukam rämä
karrpur.rki tulee tulella poltettavaksi jir sen tuor.niokirkko
pian l-riivirettäväksi. Ennustus oli siis roreurlurur.

lllalla 1.9. kello 20 kuutui keskikatrpungilta voimakas
räjähclys. OIin Lrlkona ja nriin pölypilven suunnilleen vanhan Kellotornir-r suunnrlta. Kapteeni Tiair-rer-r kiiski tiillöin minun rnennä ttrrkimaan tätäkin räjähclystri. Otin
mukirani rrlikersar-rtti Arvilrtn ryhmineen. Lähcliurn're f.ir-

satamarrrnrair ju rnenimnte Mannerheiminkaclulle,
koska epäilin Puhelin- jir lenr.r;itintal«ra. Siellä olikin puolet kadustrr soraliijän tukkirnant. Pystyssii oli ainoastarn
rrlko-ovi kaarineen. Mltrr seinät olivar lentär'reet karlLrlle.
Epäilin jotair.r otrtoa. sillii «rlir.rhan nähr.ry,t jo Talvisodan aiktrnir miten talor vatrrioituvrrt porllnituksessa. Pihalle tultuani huomasin heti. ertii sokkelin rlle oli sijoitemrr rlijiih-

kin
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Seivisi. ertä ruo vcniiläinen oli insir-rijtjrilLrutnentri, joka
r.t it.tstituutissa Nischni j -Nos g,iro.lirr

oli opiskellLrt Lenini
kllrpur-rgi55n.

Eversti satroi itttttuantille.
nriinoj.r. Trrnnertcko rti itä :

-

Olenll'tle liivtiineer raclio-

Kyllä tunnen.

- Oletteko itse olltrt niirler-r karrssa tckemisiss.il
- En. C)lin toisell:r <>srrstoll:r rviissii. Olen klllä ttrtustulrur- r-riil'rir-r.
-

teer-r.

Löyderyr rniinat on

Orrko

viriterrl' 109--{

1t) rn rurlto;rituu-

r-riir-ri'

K1,llä onl

- Eriis vangittr-r keurirali ou l.rrhtrlttr 100
- niir.ri'
Or.rko
-

miin.rsra.

En riecli.
Onko kaikki miiner viritetty srrnoille metriluvuille/

Viipurin
tuomiokirkon
raun iot

Vesisäil iörakennuksesta
löydetyt runsaat räjähdysaineet.
Laukuissa radiomiinat ia antenni

Eivät kaikki, noin

- tarkkaa iukuir.
aivan

2i /)l <;n rnuilla

lLrvuilla. En tiedä

Kuinka suurelll teholla radiomiinirr roimivrt/
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- Pattereitten teholla. Kest«raika on kaksi kuukaurta
jälkeen, kun prrrrerir orr kr-tketn räjähcl1,saineeviritykserr
seen eli miinoitetttrun kohreeseen. K.rh.len kuukauclen
kuluttua ovrrr nriinlr rchorronri,r.
Kuirlkrl syvällii ()\.rt :rntennit.'
- Noin (r0 cm ml;rnpinnrrn lll.r.
- Miren rränrri r.r.liorniin.rt roinrir'.rr.,
- Radioss:1 on sek:i läherin- errä \'asraanorrohire. intenni ja kello, joka ky,tkee sähkövirran. sigr.raalin (merkin) saaruaan, syrytyslankaan ja räiäyttää panosterun rniinoituksen. Lähetin- .ja vasta:ruotin toimivlr .iatkuvesri
vuororellen rnääräaikoina, joko minuurin, tunnin tai vlrorokautlen viiliajoin. Kun virta loppr.ru pattereista, on radiomiina rehoron eikä pysq, räjäyrtämään panosrerrua
n.riinaa. Samasta racliomiinasta voidaan rtijdyttdä eii aikoina eri pirikkoihir.r par.rosterut n.riinoitukset. Kun läherinlaite antaa merkkinsä, niir.r venäläister.r puolella oleva rä1äyttäjä vuorostaan anraa oman signaalinsa, jolloin radion vastaanottolaite ottaa vasraan saarrallsa merkin. Merkin saaruaan kello irlkaa roirnia ja siirtää siihkövirrirn pikalankaa r-nyöten panosrerruurl kohreeseen ja rajayttåå

nIlnan.
Eversti:

I
I
trl
I

Siis langaron räjiivtrsl

Kvllii.-Eversti nojautui eteenpäir.r ja rrlkoi n.rietriii sekii

sar.roi

Meidän on siis jiirjesrettär'ä rldioasenra, joka
ja hiiirirsee läheterrljl signlrleja.
roimii voimirkkaarnrnin
:riin errei niitä voida kur.rila. Siis aivan sarntrrlla trrt'oin ktrin

vihdoir.r:

Ven.ijiilrii kiisin häiritään Llhden racliorsem,rn Lrurisliihe-

.-:l

^\r\'.rn niin. sanoi vangittu luutnantti.
-K--.-.:rclLi
loppui tähän ja varrki vietiin pois. Eversri
rui:i: ::-.;::.: Scn j,ilkcen poiSruirnnre.
Se;::.r::j., .i;lr.nuna sain rnääräyksen lähreä vankien
kanss:. J-.;s::.:n mruntielle. Sielläkin oli rapahrunur räjihdls. R.:.iiLr:-.irnr: .rj.rrtelin heti. Orin yhden ryhrnän
mukaani j.r iih:rn'rme hlkemiur.r vankeja leiriltä, entiseltä

KTR 2:n ks:r::ti:.i.reelr.i.
Auro ver meriir perilie tienhaaraan, iosra lähdirnme
kaikki kär'elien uerl prtkir.r creenpäin. Niin nrltiin riijäyter,'n tien kohd.rlle. \tilriisin 1':rrikan, mistä rarkastr.rs
aloitetaan ja rlihin suunrr.ln k,rrvetrrrrn. Lopulta tuli esille
2 m syvyl'dellä

l2 sähköjohtor. Kiiskin

lrior.reerikersrntti-

v;rngin kirtkaista .johdor vksirellen siren, erreivät ne kosketa toisiaan.
Pankaa lapiot kiireesri heilum.r,rn. silLi voinrrne lenrää- ilmairr.r. Tässä on radiomiinoirLrs.

Kaivaustyöt jatkuivat, tuli uusi panostetru kohcle. Syvyys taas 2 m, etäisyys 6 m räjäyterystä ;raikasta. Trotyylit otettiin ylös. Nyr oli maassa 11 johtoa, siis 10 panos-

tettua miinoitusra. Jälleen uusi panostertu paikka, j«rssa
johdot katknistiin. Räjähd1'snallit poistettiin ja taas saxtiin
troryylia 50 kg. Näin ti,ö jatkui, kunues kaikki oli selvää.
Monta sataa kilol troq'1'liä ja ra.li«rr.niinrr sekä ruttenni
nosrerriin tiiten maasta 1'lös.
Sirren suoritettiin Viipurin vesrsriiliiitalorl tarkastus, siln-rr'ös tapahtunut riijrihdvs. Olivarko racliornii-

lii sielLi olr

net jälleen'roirnineet/
Åi«ritimme vesisäilirin sisäpuolelta, koska räjähdy,s oli
taprhnrr.rut sisiillii. Siiiliön pohioinen julkisivu oli epäilrynä kohreena. koska se sijaitsi kaltevalla rinteellä. Kiiskin
pitää kiirerrä. Vrngit olivat peloissaan. He riesivät jotain,
murrii kiivoivar kuirenkin. Kaivatrs- ja raivausq'ör kestivär noin i-+ päivää. Rakennuksen nurkista löydettiin
.jälleen johclot .ja piar.r paljastuivlt itse miir.rat radiolaitteineen sekä irntenni. Rltiiomiinojen 1'hteyteen oli panostet-

nr troq't'liä noin 200 kg. Vesisäiliön

kar.rnarir.rpilarien

vierestä siriltiin ylös 1'hteensä (r00 kg troryyliä. H),vä saalis

I

Seuralvana iramunil, klrn l-rain vrrugit, sirin heirliin iotrkostaan rnielenkiir-ru;isen rrsiiultuntijan. Kun puhuin hiinelle radiorniinoistir, hiin sanoi rninulle:
Mennään
Viipr.rrin lirrnaan.
Kr.rn tulirnme linnirn etupihalle, l.rän osoitti missä rac'lio-

rniinat olivat olleet varasroituinir. Menirnrne

sir-rne.
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'fiissä hvllvssii niitä oli.
Jakelin esineirii, kun niirii

l-rlettiir-r.
---

IMonrlko niitii oliT kysr.in.

Kl'rnrlenkunta.
On puhr.rttu .i00:stir. C)nko NiiinT
Var.rki ptrclisti piiätliiin:
Ei ole ollut.

Viiprrrin linn.r- rniinoirerru/
En ole niihr.rvr sellaista n'iirä riiiillii.
Oletteko vannaT
Olen, hiin vasrasi.
Nlenimme karsomaan mahdollisia epliilvttäviii paikko.jr. Tutkittiir.r, rrurrir ei liivq,r.rlr ntitiiän. Sanoir.r vangille:
OtrLn teicliit air.ra vankileirilrii muklan, koska Te rehcl-

---

-lisesti
-

Q11lio

selosrrrtre minulle rrsier. C)lerteko lr.rker-trt n-ries7
vlsrrius.

Kyllii, tuli

rniinoja, kun rarliorrsernirn liihettiimii rnLrsiikki esräii rrrr'lion.riinojen toirninnan kurrlernisen Veniijiillii. Srrurlue tiiteu rinrhrrssa kirivaa. Il-rrniset eivät kiisirä. rninkiilaisessa
hermopaineessa ovat rniehet, kun eivär tietlii, rnilloin rniin;rt riijäht:ivät. Kun seisomme jLruri rniinoirusrer.r päällii,
emme voi puolustautua rniliärin tavall,r.
Ill;rlla kerroin pojille, errii nyr pideriiiin raclio auki jatkr.rr'.rsti. Väärrsin raelion -i10 metrin arrltopituuclelle .ja
txlorimme.

N)'r pojirt, olkaa jtrkulaut'hil.jaisial Tiirnri rntrsiikki

- n-rcille.
nrlee

Nlirii ruleei

k1'sr,i joku.

- Shhhl Hillaal
- N), kur-rluu. Heikosti kur.rluu. Hanurirr-rtrsiikkia.
- \'.i.ir-rniin nappulaa. N1't kur.tluu pirrernnrir-r, vIänniin
Tarkastus
puhelin- ja

lennätinlaitoksen
talossa suoritettu
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Sprechen Sie deursch:

Herr Feldruiibel.
- Jau,ohl,
Gutl
-Menirnrne nyt uudestarn linnan alakellariin. Tutkirnrne, murra mitärin ei löydetry.
Seureavana päivänä oli vuoro tutkia Tornitaloa Kan-

naksenkadulla. Nousimrne portaita rnyöten kerroksesta
kerrokseen. H:rvaitsimrne, että ylin kerros oli toimiuut rttlenjohropaikkana. Sähkö- ja puhelinjohdot olivat pai-

koillaan. Kiirettä oli ollut, kun oli pitänyt jättää kaLrpunki. Kaivaustyöt aloitettiin useammista paikoista. Kannaksenkadun ptroleisella julkisivulla oli ollut jotakin,
koska peruskallio näkyi. Ovar siis yrittäneet. Mistään ei
löl'rynyt kuitenkaan johtoja eikä merkkiäkään racliomii-

vielii. Nyt kuulutt selvästi. Kaikki ovlt hiliaa Vihdoin po-

jat sanovat ääneen:

SAKKIJARVEN POLKKAAI

-Kuunrelimme, olirnme ibisia. Tämii oli

rntrsiikkia
meille. Selostir.r nyt poiitle koko asiirn.
Kuulkaa, pQiat, tärnän Siikkij:irven p<llkan ;tnsiosta
- radion roimintir häiritsee racliorniinojen xntalnia
tämän
signaaleja. Mc voimtne uvt rauhassa rxiv;ltil radiorniint,j,r.

loppui taas. EiPäs, jo taas alkra.
ia taas loppui.
Eipäs vaan, se alkoi taas uudestlrttt.
-Se ei toistaiseksi loppunut. Meninrtrle ntrkktrmaan. Valv«rin jatkuvasti ja kuuntelin. Koko r'ön toi rrrclio SäkkiiärSe

-Kuur.rtelimme

ven. polkkaa yhtämittaa. Aar.ntrila lLihdcrtiin taas raivatts-

nolsta.

töihin.

Seuraavana aamuna kapteeni Tiainen määräsi minut
menemään Papulan urheilukentiin luo, jont.re saapLrr,r radioauto:
Ohj.ttkaa sitä ja olkaia siellii tr;runa.
luona ohjasin auton vastaplrolella olevalUrheilukentän
le niirylle, jossa se olisi suojassa. Radioaseman hoitaja ilmoitti tällöin:
Pysrytämme tänne radioaseman je aivaikka meillä on vain yksi levl'
omme antaa musiikkia,
nyt aluksi. Toinen radioasema menee Sortavtrlaan.
Tämä on hyvä asia, että saamme kaivaa ylös radio-

Kun tulimme töistä takaisin. Säkkiiänen polkka kuului
radiosta edelleen. Taas, taas, raas ja vhäti.
Ihanaa musiikkia n.reille. Kuuntelimme koko illan samaa Säkkijärven polkkas, ia r'ön lisäksi.

-
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Ei mistään eniiä kuulr,rr.rur riijähdyksiä. Lu<-rja var.ieli
meitii ul.rkaavilta räjähdyksiltä radioaseman avulia soittaessamme Säkkijän'en polkkaa. Luojan varjelLrs oli ihmeellinen ;a Hänrä meidän räyryi kiittää.

Rann ikkol in nakkeen

asemta

EERO A. MARTIKA!NEN

"KUl|LET UANMASTI .'""
SUOMENLAHDEN itlosassa sijairsevassa laivaston tukikohdassa sain 6.6.19+-i korner.rnr.rksen Somerin linr.rakkeelle. Se on 18 kilornerrin päiissii Ulko-Tamrnion luor.rnonihanasta patterisaaresta etelään, Sr.rometrlal'rclen leveimmän kol.rdan keskeilä. Komennus rlerkitsi samalla
;rstrunista etulinjan kaltaiseen elinympäristöön. Kuin salaman iskernänä sain kokea sielusynryiser-r sanoman: haavoitut...
Koska toinen elossa oleva veljeni, Kauko, oli Sallassa
slakka en voinut ottaa l,hteyttä häneen ner.rvotellakseni
olisiko vielä joitakin taloudellisia asioita .järjestärnättä äitin.rme eiättärniseksi, jos mir.räkir.r r.ryt tulisin ryökyvyttömiiksi. Oli siksi yksin laadittava mierintö, jonka cekerniner-r kesti kohne tr"rntia... Ir-rtuitiivisesti tlrnsin, että en
ir;rlvoitu pahasti... Siir-rä istr.ressani tulivat kärr.rppäkaverit
xvslmään itsepintaiser-r istumiseni syytä ja sanoin haavoit:',:r'.lni Somerissa, mutta en pal-rasti.
Poirsila-hir.raaja

otti rneidät Ulko-Tamrnion rniel.ret

i::'inelleen ja täyden valoisuuden vallitessa saavuimme So:-,e:in slrrren läheisyyteerr. Koneet pysäytettiin ja oclotet::ii s.lrreen silloin keskitetyn rykistötulen loppumista.
Tlnr oli uutta sotilasurallani. Lentopornmituksia oli oilut
Heisrn-eissi

ja yksi laskuvarjomiinahyökkäys Ulko-Tam-

nliossa, lnutta firuutoin olirnrne srlaneet olla rauhassa viholliselta.
Sor-nerin sarama on suoirrtrrssl lrrhdessa, jonr-re pääsy oli
sodan takil puorliesteellä sul jetttr. Este irvtrtti i u laivallerr-rme, .ja ranrautLuttinen voitiin suorittaa laiturille, joka oli
el.rl'r, vuoder.r 19-i1 kovista piiivistä huolimatta, jolloin vihollinerr vritti valiata saerren väellä ja voimalla. Oli kohta-

lon leikkiä niille miehille, jotka toivat meidät Someriir.r.
He olivat osallistuneet aikaisernpaan Somerin taisteluun.

Minä kuuluin alikersar.rtti Per.rtti Tulokkaan ryhrniiiin.
Olimme vänrikki (fll.tri) Holger Lybäck'in jaoksen rykkimiehiä ja saaneet perusteclliser-r

k<>r-rlr.rttrksett

Rysäkarilla

ja Ulko-Tammiossa. Tunsimrne järeiin ja kevyen rt-tykistön perusteellisesti, sarnoin käsiaseet ja konetuliaseet
vaikka siLnät kiinnikin. Terveytemme oli paras mahdollir-rer-r, ja ikärnrne erinomaiueu l9 vuottzr.
Kypärät päässä ja pakkaukset tiukasti pykälässä m.rrssirnrne Somerirr itäpäähän ne 100 metriä, jotka saaressa
on varaa kävellä avointir kalliora rnyriten. Kolrnen ttlttrnan
Canet-jaos sai näin utrden miel.ristön. Tehtäväkseni tulivat
taistelulähetin puuhat, kuter.r asia käsitettänee sotilaspiireissä. Käytär'rnössä työt olivat pesuveclen lukeutistrr ttpseereille ja mr-ruta elärr-rää helpottavaa askaretta.
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Oltuani murrtarnan päivän iräpään .jaoksella sirin kokel

isen "tvkisriikeskiq'ksen ". Ttrl i parukku taivirirltir
ja riijiihri. Ei niikynyt eikii kuulunut vihollisra, mutta olihan Lavirnsrrrrri l2 krn piiässä. Sieltä tuli siis krrnaltre,jir,
jotkrr veteen puclotessaln n()stivat parinkymmenen ntetrin
k«rrkuisia valkoisia pirrsaitrr. Valokuvasinkin yhclen sellai-

ensirnn-rii

Sitten tuli srir«r keskis:rirreen. iossa

si

jairsi -l-rrrLrrnirinerl

laivrq'kki.iaos luurnanrri Hrirrnälän kornennossa. Parreriupseerina oli viinrikki Lybäck, nrler.rjohtoaliupseerin.r
alikersantti Ek>rirnt,r, viestialiupseerina alikerslutti Kekkonen jir taistelullhettinä rärniin kirjoirraja.
Vih:rnpito <lli kovin yksipuolisra. Lavans:rirri arnpui vii-
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Somerin saaren "ltäpää"

I

Somerin ltäpäässä oleva
rakennus, johon vihollinen
yritti pesiytyä. mutta

a
ä

suomalaisten tykistö
teki siitä selvän

d

t
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rnunnan alkaessa, lähriilarukaukset ilmoitcttiin kirk«rnkellor.r kor.rg-kong lyönneillii, josta tiedettirn suojautur
t'l-rden rnintrLrtin ja viicler-r sekunnin kuluessa hengenme-

non uhallir. Krirn.rirtin lentoa seurattiir-r usein liihdöstä
norrtiin liian aikaisin ihmettelen'riiiir.r kranaatin "viipymisrii" j;r siihenhän se
mi.rrrhrn s.rirkkil, mutta kerran

sen.

:

den ja puolen-tuunraisilla putkilllrrn kai huvikseen silloin
tiillöin. Oli tullut tirvaksi peitrii;i stluremllle sirvr.lurl iun-

ereemme put<.rsi nruutamirn nretrin päähän. Eipii eniiä roiste oltr.r utelilita...
Heir-rlkuun eriiinä aamuna olin suojapoterossir ottirlnas-

rurinko;r. ktrn kong-kt.,ltg taits ihnoitri nkistöhiity'q'ksen. Nousin monrurl rcunalle ,a niiin laivoja n-rielestiirri

srr

os<ii:.^-:.. \-:.:rteirta juoksin "rulenjohrotorniin", jona
:orri L.iiiol1e il'hätry, valkoisella rappauksella maalartu
.i:r'iiehl. Torni oli noin 2 metrin korkuinen ja tilavuudel-

-',e i.>
,-'.r

-::

m

x l,J

m. Tässä rakennelmassa, jonka karrona
vasraan viholli-

oh;r kivikerros ilman rerästä, orimme
roiminnan.

\äimme, kun 2 Moskova-luokan rykkiveneträ ja 2 Fu-

g.:s-reivaajaa saattoivat 12 pienempää alusta raivaus- ym.
:ehrävissä Somerin edusralle noin kolmen kilometrin pää-

hän ranraviivasta. Tilannetta seurattiin tulenjohtueesta
rarkasri, ja kun laivojen eräisyys oli fo kohtalaisesti rykkiemme kantaman sisäpuolella, päätettiin avata tuii eräsrä alusta vasraan, joka oli etenemässä raaksemrne Somerin

lisäsi, eträ jonkun on mentävä... "Minä menen", sanoin ia
läksin, kun näytti olevan vähemmän räiskettä kalliolla.
Ehdin ehkä 20 metriä, kun takanani räiähti kaksi kranaattia muita voimakkaamrnin. Lensin silloin kummasti

kuin hissillä siirretryrrä puisille portaille, jotka veivät

alas

korsun sisäänrnenoaukolle. Pääsin korsuun ja hälytin maa-

ilman rauhallisimman "RT-jv-ryhmän"!
Ei mitään kiirettä, kaikki vehkeet ensin mukaan ja
- alikersantti viimeisenä taisteluhautoihin.
sitten
Todettuani käskyn täyteryksi yritin ulos korsusta. Sain
samassa oven eteen kaksi kranaattia ia taisin silloin tutkia
"säätä" ensi kertaa makuulta käsin. Tyhjä korsu velvoitti
minua kuitenkin palaamaan tehtäviini patterille, mutta

Puinen valetykki Somerin kalliolouhikossa
ja Ulko-Tammion väliseen salmeen. Etäis1-1'sn-rittaajana oli
P. Tiilikainen Mäntlahdesta. Hän istui erillisessä pääsky-

kymmenkunnan metrin päässä meistä. Etäisyydet tulivat tarkkoina lukemina, ja alikersantti Eloranta
senpesässään

muunsi ne korotuskulmiksi keskiölaitteen avulla, ja minun tehtäväni oii ilmoittaa luutnantti Härmälälle ja vänrikki Lybäckille lasketut lentoajat kelloja tarkkailemalla.

Kun olivat kysymyksessä puoliautomaartirykit, oli kellomiehellä paljon putoamisilmoiruksia... huomio ensimmäinen.. huomio toinen.
Osumien tähysrys oli vastaruliruksessa heimoja kysyvää
hommaa, ja kyllä täytyy tunnustus viholliseile antaa. Åm-

mattimiehiä olivat vastustajamme. Osuessamme lähelle,
he ottivat piencn siirron koneillaan ereen ja taas ampLrivat
meitä. Ampuessaan siirtyi koko vihollisosasto Iähenrnäksi
rantaa ja kun toinen rykeistämme meni epäkuntoon, oli

rullut välttämättömäksi miehittää rantatorjunta-asemat.
Luutnantti Ilärmälä antoi komennon, ja oliessani lähdössä
vremään sanaa korsuihin, sanoi alikersantti Eloranta:
''Kuoler varrnasri, älä menel ", johon luutnantti Härmälä

sinne pääsy olikin elämäni peloittavin. Menin maihin jopa pienen kivenn-rurikan taakse, ja siitä lähterninen oli
todeila vaikeaa, huomasin haavoittuneeni ja keliotkin käsissäni olin puristanur rikki. Vain naarmuksi osoittaurui
selkään tullut veriviiru, er.rkä uskaltanut lähteä sidotuttamaan itseäni. Tulituksemme ja saaren muiden tykkien
(Bofbrsit ja pst:t) yhteisesiinryminen esti vihoilisen lähesrymisen, ja se katsoi parhaaksi strvuttaa ja poistua "näyt-

rämöltä".
Ei liene enää sotasalaisuus, jos kerron, että raskas jaoksemme oii jo tässä r,aiheessa taistelukyvytön. Ykkösrykin
iskurilaite lensi r-rimirtäin Somerin puistoksi nimirerryyr.r
kolmen lepän muodostamaan maastoon ja teki siten tiettäväksi, että rautakangelia ava:ttava. puoliautomaattitykin
lukko voi hajota vaikka miten pieniin aivan huomaamatta. Asemesrari, kersantti Kattelus ei muistanut korjauslaatikkojen sisältöä, mutta minuliahan oli hyvä uteliaisuuteni käytettävissäni ja onnistuin korjaamaan iskurilaitteen. Sitten siirryin auttafiIaan viestialiupseeria, jona
toimi mainittu alikersantti Kekkonen Kotkasta. Vedimme
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tapsit linnakkeen komentot<lrniin, jottei minun olitoistamiseen tarvinnut juostir ihnoittiuni.ran ti'kin tai

r.rudet

si

rykkien epäkunnosta kapteeni Lertolalle,

linr.rakkeen

komentajalle.

*

{
:

Iä
''l

:

I
F

;

Kunnioitan rnuuten kapteeni Lerroha ihmisenä suureskoska hän kielsi ampunlasrr kohti sirä kurnivenettä,
jolla kolne vihollis-lentiijäii pakeni linnakkeemme ohi Lavansaareen. Amrnuimrne shrapnelle ja .i-tur,rmaisilla,
n.utta läpi sousivat venäläiset. Kun rorpedovenekir.r kadotti kumiveneen r-räkvvisrään Sornerin jrr Lirvansaarer-r
välillä, oli sy1,tä odortaa pommituksil ja niirä saatiin viikon kuluttrra ainir aamuisin kello 9. K.rksi pomrnituskonetta ja kaksi hävirrä)iiii einl lhdessii Suomen puoleltir
matalaila lentäen av:.rsivit rulen vl-rraik;ia meiclän it-aseiden kanssa, sitren pommirtirrt i.r poisrr.rivar. Olen vair.r
kerran nähr-ryt katkeramntan niiln kuin tällöin, kun pom-

ti,

rni putosi

Madsen-rt'kir.r pesäkkeeseen

jutrri

arnpuvien

r.ruorukaisten jalkoihin, rä;ähti 1e surrnasi molenrmat jr-ruri
saareel) sairpulleet aliupseerioppil;rat. Toinen pommi pLrtosi rykkirnonrun kä1'tär,Iiin vrrl.ringoirramatta ketään,
mutta sen siiaan Bofbrs-jr.ros kärsi n'riehistön ha,rvoittumisen takil rirppioita. Tykkien sijoirus oli meillä ihneises-

ti

virheellir.ren, koska hyökkäykser rehtiin rrina tykkiriviä

pitkin...
Ilmapornmirrarninen ja rykeillä arnptrminen jarkr-ri sodan krppuurl saakka Sornerissar. Me sen kun vain olin-rrne.
Kaivautuminen kallioon kyllä rLrpesi maistumaan, mutta
sotakin loppui ja uusi raja vedettiin Somerirr ja Pisin saarten väiisrä. Eipä muuta kuin putket aluksille, ammukset
mukaan ia ensi kertaa pitkästä aikaa oltiin päivännäöllä
merellä trskollisen Poitsilan hinaamana markaila Pisin saarille ja jälleen asemiin. Lierree harvinaista maailmanhistoriassa, että sotla käytiin puolia vaihtamalla, vihaamalla
ja sopimalla aina vain käskettäessä ilman henkilökohtaisca
kaunaa. Kapteeni Lertolan pitämä pr.rhuttelu on tästä ku-

vaava esimerkki: "Mieher, tästä lähtien taistelemme
kaikkia saarelle tulijoita vastaan, olemme yksin ja voirnme
luottaa vain itseemme ja Korkeamman voimaan."
Miksi Somerin hälytyskello löyryi äskettäin Pisir.r saarelta, saanee myös tästä seliryksensä. Samoir.r vietiin Pisiin
se räikanta, joka Sorr.rerissa jalostettiin lutikoiden kanssa
huippuäkäiseen kuntoon.
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VEIKKO HOLLILA

ELETTIIN juhannuksen .rlr:svrikkoj.i vlronn;1 -lr, jolloin
suuri juhla kangrrsteii jttk.irscn mielessii. Sitii tuskin mr.ruten hr.rornasi, nrutt.r kun puheer käänry'ivät siihen, niin
jokaisesta när'tti, ertii sr.n()mr.ton prrino ahdisti mieliä ja
miesten olen'tust,r. Niin jou.lurriin viettiimään poikketrksellir.rer.r, tosi jr.rhrnnris. lok,r lährernättörnästi or.r .iäär.ryt
mieleeni.

Palvelin JR 2):n I per;rljoonan i. kornppirniassa konepistoolirniehenä ollen ikäluokkaa -22. Monien vaiherikkaiden tirpalrtumien 1älkeer.r olimme ;rääry'neet Kannaksen vetäytymistaisteluissa Karisalnrelle, .iossa joLrduttiir.r
kokernaan sotar silnan tä1'dessä ankaruudessa.
Kesäkutrn 24. ja, 5. päivät olivat vaihtuntrrssa, kltn
otimme II pataljoonirlta linjat vastaau Lvr kr liinjärvenNäätälänjärven kannaksella. Näin siinä tuttu jl poikia ohimennen .ia eräältä Karrko nimiseltä kerkisin krsiiisrii, mil-

lainen tämä tukikohta oli, joh<,rn häu vrrst.tsi. ettii "äiä

mene, siellä ne tapPavat '. Närnä sar.rat lislsiviir rninttun
pai nostr.rsta, mutta samalla rnyös valpp.ru rt.r.

Niin n-reidät vietiin määräryille paikoillle. ioissa ei ollut
mitään valniita pesäkkeitä. Jokair.ren sri k;rsata eteeusä
kiviä ja

tel.rdä oionsa rnal.rdollisirr.rntrtr rrtrr';rlliseksi. Tällä
seudulla olivat nin'rittäin hyvin kivikkt>iset maastot. "Kra-

nuja" sateli siellä yhtenään, samoin nvr mvöskin veträ,
mutta pikktrtunnit kuluivat jorenkin r:uh;rllisesti. Lääkintämiehillä oli alati pientä tor.thr.r.r sirtrssa;rtr heavoittuneita. Aina oli jor.rkur.r vuoro saadr siipeensä jotain vauriota, kr.rka enernmäu kuka r'.ihemmär-r.
Meistii vasemm.rlla oli JR i. jonkl lohkolla tltt.tttti olevar.r

-

leikki

kaukan.r.

Siellä irmpu\'.rt kovilh. .rinrkin iiiinesrä päätellen,

sa-
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Juhannus eräässä
kenttävartiossa

Kaivettava maa

VKT-linialla oli kovaa
kivikkoista soraa
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Ln

t

noir-r Vainiolle,

joka oli mukanrr taistelusse vieressiini.

Kello liihenreli kur.rrta. Vcsisaclc vlq'i, r'nurte niin vltyi
sotakin. Sotrunies veniiliiincn avasi krikki hrrr.rikkrrr.rsa, ja
rautxrl rllkoi trrlle kLrin turkrn hihaste. Me jalkrrmiehet
oclottelinrrne vain nritii tiisrri tLrlisi. Etlessiirnrne liikkui joitakin pieniii vilioll isr>sesroj r, jorke pi.lcrti i n kurissrr. N{rrrta kclLr 9 alkoi ctr.rn'rilrrsrossir:rLrkcallrr nrikvii veniiliiisiii oikein lujesti, niirii rili lcvciilti lrr pirkiilti. Ascenrnrc rlkoivirt soidrr ktrun-reisellir kiiree ll;i. Nlinur-r "pislrrini oli sentiiiin viclri vaiti nratkrrn f.irrrtr.len vLroksi. jr.rskin ,Lnrmuin
kiväiiriilii, joke oli jolt,tkin jriiinr t krLlliolle . Siinii oli jo ll

Petaljoona kiit'nvt kor'rt,t l.rtolttstLrsk.tntpplilllrran, jolkrirr

omistirj:1 oli vrrihtrrnLrt Lrst'in. kLrttn lriiiitrelin krrrrruuci(lclr
prrljourle stl.

N{onelra oli nr.rrllrncn triistelu ()iri
muttil minLur s()- nirkrrPyssvt" trrrrrni kiihn'i kiihtlnrisriiiirr. Nvr elkoiv,rt
koir ilsenrirlrlnrc. s.rnroin piiskrrtvkit, joite nrrirpurilla
tr,rnrtri olcr'.rlt lttciko nrnsaesti, krrren rnuirakin ilsci t.r.,lin.r

it-rvkkerhin s.1.1kk.1. jotke mliiskin
t.ii:k:cll.r .rscnl irlntnre.

rrntPtr

ivrrt

suorrrsr.ruu-

Pr:,.riLrsre«;rvrllrlr.nlre oli noin I00 nicrrin lcvvincn kalli,r. j,rhon oli sijoitettrr I kk:te, I l.k,r" ja 2 kP.tii, joren
niiir',rinrrr,r oli mcilliikin kohtalaiscsti.

Pi.rn riin-riin lrilkecn pr.rtrtrrrivrrt n-tyiis omet heitrimet sc-

hc

t

k.i trkistii ;rsierrn, je oikein lielp«>trr, kur-r aloirnr-ne r-riil-rtlä
nt.1rn kiehuvrul rloin 1i0-l(X) merrin piiiissii. Slmrrlla
hrrornrrsjr.r-tr-ne mvijs viholaisteu olevan jo mclkein kauluksissrrmme kiinni. Ne olivar piiiisseet kuolleessa kuln-raisa
viiijlen liihelle. Nyt j«rs k<.rskrrrrn oli koncpisto<>li rLrnrl'ruIi1'rpainecn trrrpeen, jir viilimatkakin oli eniiii v;irn nt-rrn
J0 nretriii. Tiimii oli tuhoisrr hyiikkiivs vcli-vcnäliiisille.
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Taistelu panssareita
vastaan rytei kköisessä
maastossa

Joukot saapuvat
puolustuslinialle
Kääntymän tien varrelle
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i li ian rohkeasri. Tuli trristelu
jokainen
nuoli hairvojaan rxkrtellcn
.jrr
sarnalla utrttrr jir tictcnkin 1,lrii koven'rpla koitostl. Miehiii
<tli jo krratunut jrr haavoirtunut 1-rr.rolin jos toisin, ntr-rtrrr
lryiikkäiijiilrä trrrrrrn asti enernmiin.
Kenriilrii kr.ruItri valirtrsrl, surkerta huuroa ia voihkcrta.
Silloin ajlttelin, ettii r'oi maeilntur pirl)uLlrra, voi ihnrisrcn
riurkuutral Makrrsin kalliolla elriin nahoin joskin lik«rmiirkiinri, koska vcrt:i tuli kr.rin siurvistir koko aamu;riiiviin.
Tupakirt pysf iviit ktrivina vain lekin alla ja nyt olivlr rar.jotka llilresq' iviitk i n n.rielesrän
trras

t

vilillii hiljcni,

peen hermosiurhtrt, joita vetelir-r ja ;.luhalrelin sxrnrnilliin.
Kell«r «rli siinii kello 1i:n prrikkeilla, kun lLrulin maailtrtanl«rpr.rr-t

tulevirn, niin vllt:rvrr riijiihdys kuului rr,urlrrrrr n

pu«rlelra. Sicltri lähti sunalla rnurhrr:rvrr rirtrtaliil-req,s esen'riinrnle .jl siunaa pauhuir .jatkui puolisen runria. Ajarrelin, ettii nrrrhtoiko ketiiär.r enää ollir hengissri. Minäkin
vartoin noutrrjaen i, niin väistän-riittiirniiltii runtui rilanne,

kun ioka puolella prLrkkui

.1a

niiskyi. Täten

sur-rrircrun

keskiryksen vrrjossa veniiläinen .yalkaviiki h1'ökkäsi sellaisella tulivoimalla ja rniesren paliotrtlella, että rneiltä krppuivat patrr.runlt ja periiänq'n.rinen oli irinoa mahclolli-
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ncrl keino. Sairtuamrne patruunatiil'tlerln)'stii mei.lät komcnnettiin vastaigkuur-r. Mutta silloin meicliin 11'hmänjohtajan.rnrc, alikersanrti Heinonen, .joka oli Viiprrrin
poikiir, sanoi:

Annr

se

konepisttxrli minulle, nrinii liilr.lcn. j.r nrene

- Veikko, s1,ömäiin.
sinä,

Niilkii minulla olikin. sillä roista vtrorr>k.rrrtt.r oli siitä.
kun syr)rnistii oli vähin saattr, kuivr-trt r'.tnik.tn pll.la lukuunottirrnirtra, jota

oli rtllut

leipiilaukuss.r.

Sain puuroa pakkiini .ia «riset liihtir'.it hri.rkkiiärnään,
mtltta en kerinnyt sy,iidli, ktrn koktl jtrh.irtn.:sonneni tnttltrnri. Sirir.r sirpaleen päiikirll«xrni nkin .ir:tr:tiiksen räjähtäessä takaniuri puussa. Tuuttustelless.:rtr. rttlhtoiko tämä
sirprrle vielä olla hengelle kiiv1,i. s;rn.rirt llhreviir.ri lääkinriirniehelti siteen hirkirutt je pxl3.11'.111i hcti r.rkaisir-r. Mtrtta sarnassrr. alkoi uusi kcskitvs. nirn crr.i 1ll-12 tuunreiset
nlänn),t katkeilivat kuir-r rtrlirikur. ir ircitrirt-ren ammrtkset
rä,1ähtelivär ympärilliini. S.rin poskecnr sirp.rleen, joka vei
kahcleksan hammasta. r«riser k.itk'esir':t. roiset rnurtuivirt.
Kieleni meni rn)'iis rnursk,iksi. jrtren pi:irekvkv meni muuramiksi priiviksi. Nvt olr p.i.inr r3vnnl r'limääräisiä rei-
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kiii. Vrretteeui olivlr repalcisct, r,eriscr jrr

kLrrrrisct. Vcrr;r

tLrli strrrst:r htrilrrn:rlrn.
S.r.rvrrttrrruri viimern kompfenirrn sidonrrrpaikrrlle, liiii-

kir-rt.ikersantti sluroi,

että 'tiimii ei ole nrei.liin nriel)iii

.

Olinkin rrivrrn kurjan niikiiincn, krrn piiristii vrrlLrurrt vcri
oli hvvrvnvt poskillc. SrrrrtLrani sitcitii krrsvojcn |cis1;k51,
sain jrrtkrriL r1-rrlrkiri.r JSp:lle. Matkallrrni liirq'i rntrkarrn Erkki r-rir-ninen nries, jokrr oli srrmirn joukkueen poikia, kLrin
n'riniikin. Hiincltii oli sirpelc viilriinvt ncniinpiiiin melkcin
proikki, jotcu tr.ur sen r.riptrkka heilLri, kLrin kukt>n helttrr
riimpiessiin'rme aukcan suon

Karisalmen aseman
luona oleva valkoinen
talo, jonka viereltä
lähtee tie Näätälään

1,1i.

JSp:lla meirliit sitlottiin, jir rnatkr jatkui ensin lurolla
sekii srrten jrrnlllrr. Jou.luin l-ahc'len sotasrrirrurl.i.rn, jrrss.L
rlkoi penrsteellinen hoito .je hrav«rjen siivorrs. Sicllii pcstiin poika ptrl-rtarrksi, ajettiin parrrr jir rLrkkrr sekii rurnettiir-r 1'ruhtarrt rrlr,rsv;.ratteer. Silloin rr-rntr.ri eliimii jo paljon
plrcn-urtelrrr jl ajattclrnkin, ett:i r1),t prrrrulcc v.rrn-r.rsti,
veikkei liiiikiiriii jrL liiiikkeirri olrsikaan Siellii oli hoito kaikin pLutlin erikoisen hyvriii .ja mielll,ttrivää. Siellii roivuin
nopeasti, joskin han-rpaat kesriviit krrucr-r-rn-rir.r parannelll,
r.riitä kun

piti jatkrra

,jrr

paikata.

171

I
a

,
l
i

:
!

åI
:*
.t

Kiviiärven ja Saimaan välisellä Lemin kannaksella
oleva parakkikylä, .iohon oli siioitettuna 11. linnoitusrakennuspiiri tehtävänä sotien välillä rakentamaan
aloitetun nS. Salpa-ltnjan linnoittamtnen. Karlatan
Kannaksen vetaytymtsvatheen aikana Päämaja antot
15.6.1944 käskyn nopeuttaa näitä linnoitustöitä, joten
Salpa-linja herätti luonnollisesti heti venäläisten
desanttivakoilun h uom iota

Desanttipartion
murhatyöLemillä

J

'i
"l

t

,?

TOMMI SAV!KURKI
VOIMAKKAAMPINA ia yhä lähenevinä kantrutuivirt

sodan äänet Kiinnaksen rinramalra Jatkosotakesänä 19i-i
kotiser.rdulleni Lernin Pankkolaan, josta kylän miehet olivat noiden äänien keskellä maata puolustirmassa, siellä,
missä vihollinen suureen ase- ja rniesl,livoirnaansa luottaen teki raivoisia hyrikkäysyriryksiä suomalaisten ;rsemiin.
Me silioin kymmenvuotiaat rniehenah-rr koirnme omie rintamln takaisia sotaseikkailujarnrne, joista r.rseistakin iäivär ikr.riset muist«,rt, joistzrkin rnieiuisat ja muutarnista vähernmän rnieltä ilahdurravar. Surr.rllisin katsein seurlsim-

me vil.rollisen pommituslaivueiden kulktra kotirnme yli
tuhoa tuottavilla lennoillaan sisiirnaarn kaupunkeihin.
Vuorostaan sitten taas jännäsirnme ja uhkuimme inroa,
kun suomalaiset hävittäjät kohtasivat taisteluissiran nuo
tuhon kylvöä suorittamaan tulleet vil.rolliskoneer. Karsellessamme k1'län vllä raivoavaa ilmataistelua olimrne ole-

vinirmme rohkeita pilvenveikkoja, hävirräjälentlijiä, ;orka nopein liikkein saartoivat viholliskoneita, arnpuivar
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konekivääreillä 1a rykeillä noira PrirhrrniIn'rrn lintuja herkeärnättii, kunnes vihollisen oli kiiiinnvrt'ir''i kohti turvallisempia maisernia tiri sal'ttn ttlPrr-Itcss'l k()neest;1 sttlnnattava nokkansa kohti rnaara.
Joskus pahantekijiiisiksi pelotreiirnme korirnme neisie
kiipeämällä talon karolle tnrtk.rn.r irse r':lrnistamlxrnme
pikku pornrneja, jotke Ptrelorir.unie ii:i:ri siiloin, kun nais-

väki pelokkaanir krtscli PonlrllilLlsK(rnelli'r'ueen lnenoa
kylän yllä. Siirä vrrst.r hLttttr,.i k.:.:i,:i. err.i pojan paholaiset

nopeasti pois katolr.r. Inutrten k':,,11'r.:n r.issii kaikki heidän
kolrtostensa t,rki,r.
Vaikka tiesirnrne hvr in. ::titf s,)i.i ()n j.r Il-ritkä ovat sell
seuraukset tunsit.unte k, rcir,.ihsisvr'.'ien rltovirn ttrrvrrllisLtrttrl, jopa tuoli.iisecn pikki: kr:ieiiLrunkin. Olirnrnehan
olleer tnukirn.r srxil.rspoikri,iriesrirss.i j.r kuulleet siellä rnonenlaisr.r r'.rk.rvrmp.i...kin s,.ri.rn klr nnist'i ill sen settriluksisrlr.

Kllän kouiulle oii noin,r .rikoin'r n'r.rjoiterttr trseitil soti-

resoastoja, jo*a oli tuotu sinne rinramalta lepäämään.
Noiden sorilaiden kanssa olimme kavereita. I(ivimme isruskelemassa heidän teltoissaan ja korvat hörössä kuuntelimrrre tarinoita rintamalla sattuneista raivokkaista yhteenoroisca vihollisen kanssa.
Kevärkesällä ennen juhannusta oli meidänkin kylässä
annettu evakuointimäåråys. Tavaroita oli pakaau suuriin
puulaatikkoihin. Hevosajoneuvoihin ja maatalouskoneisiin oli kirjoitettu uuden asuinpaikkakuntamme osoite:
Keikyä. Juhannukseen mennessä piti kaiken olla valmiina, ja marka kohti tuntematonta kotiseutua saartoi alkaa
millä hetkellä hyvänsä.
Oli menossa juhannusviikko ja vihollisen hyökkäys
Kannaksen rintamalla oli entistä voimakkaampaa. Se toi
myös rintaman taakse omia murheitaan. Rinramalta karanneita käpykaartilaisia pälyili pitkin mersiä ja sisämaan teillä. Heidän etsimisekseen piti sotapoliisi jatkuvaa vartiointia maantiellä. Samaan tehtävään oli määrätry myös joukko iäkkäämpiä kylän miehiä, forka eivät olleet joutuneet rintamapalvelukseen. Sotapoiiisi pidätti
noina aikoina päivittäin kymmeniä pakoilevia sotiiaita ja
joutuipa sellaisia myös siviilimiesten vartiopaikoiliakin
kiinni luvattomasta "kaartilaisuudestaan". Joskus kävi
niinkin, että joku nopsajalkainen pä2isi livistdmriän omille
teilleen, vanhojen miesten poltellessa piippu j aan. r\{inkäs
iaikkäät miehet sille mahtoivat, miekkonen rrcni menojaan ja isännät ihmettelivät, eträ kuinkas se nvr noin pääsi karkaamaan.
Me, jotka koko alkukesän ajoimme karjan aamulia iaidunmetsään ja illalla haimme sen sielrä koriin. huomasimme karjanvietimatkallamme eräänä aamuna ennen juhannusta, että kodistamme muurafiran kilomerrin pädssä
olevalle rantaniirylle oli yön aikana ilmesn'nvr useira laskuvarjoja. Kaksi niistä oli takertunut niiq'nlairamersän
suuriin puihin ja loput oli kärketry risujen alle. Löy'dösrä
teimme ilmoituksen vartiopaikan sorapoliisille, joka ryhtyi heti tutkimaan tilannetta. Laskuvarjor toderriin viholIisen omaisuudeksi ja awara jo saartoi, että niiden varassa
oli pudotettu vihollisen desanmipartio.
Tieto vihollisen liikkumisesta paikkakunnalla vahvistui
jo saman päivän iltana, kun kylän syrjäiseen Muukan ta-

Ioon ilmesryi kuuden miehen vahvuinen desanrripartio
tiedustelukäynnille. Talon väki, joka sattui olemaan koto-

na, huomasi kutsumattomat vieraat pirtin

ikkunasta.
Isäntä pakkasi lapset kiireesti peräkamariin ja itse painui
uunin loukkoon piiloon, emännän jäädessä yksin peläten
ja vavisten ottamaan kutsumattomat viholliset vastaan. Sisän saapui kaksi aseisrettua miestä, joista roinen puhui
suiuvea suomen kieltä f a tiedusteli matkaa lähimpään kau-

tieto, hälytettiin §län koululla lepäämiissä ollut sotilasosasto suorittamaan etsintöjä. Suuretsintä alkoi juhannusaarnuna niiltä alueilta, josta laskuvarjot olivat löyryneet
ja roisaalta sen talon läheisyydestä, josa partio oli käynyt

riedustelumatkalla. Etsinnöissä oli mukana myös kylien
takarintaman tehtävissä palvelevia siviilimiehiä ja meitä
poikia, joita kehoitettiin liikkumaan etsintäalueen metsissä ja tuomaan välittömästi tietoja havainnoista etsintäkomppanian miehille. Meille oli ecinnän alkaessa annettu tarkat ohjeet. Jos huudettiin pysährymään, oli heti pysähdymävä, olipa huutaja kuka tahansa, vaikkapa vihollisdesantti, sillä eivät ne pikkupojille pahaa tee, vakuutti
etsintäkomppanian pällikkö.
Etsintä jatkui koko juhannuspäivän pitkin mersiä ja
soita. Väliin kokoonnuimme komentopaikalle kuulemaan,
oliko ketän nähry ja rnissä suunnassa. Eräs etsintdkomppanian alikersanmi tuli kerran vihaisena ja tuohtuneena
komentopaikalle, johon mekin juuri olimme hiukan pelokkaina metsätaipaleeltamme saapuneet ja sanoi, että
hän oli äsken ampumaisillaan yhden meistä pojista. Hän
oli jo poistanut varmistuksen konepistoolistaan huudettuaan )0 metrin pädssä juosseelle miehelle seis-komennon.
Mies senkun vain lisäsi vauhtiaan huudosta välittämärä ja
oli jo kadota metsän tiheikköön. Alikersantti oli kuitenkin arvellut, ertä jos juoksija sattuukin olemaan joku pojista, joita oli lähetetry metsiin tiedustelutehtäviin, eikä
ampunut, vaan aloitti vimmatun nkaa-ajon. Lähesrycyään
iuoksijaa ja saatuaan hänet vihdoin kiinni, oli hän arvan-

nut oikein, sillä karkulainen oli naapurin poika

Eero,

minua ja serkkuani muutamaa vuotta vanhempi.
Tarkalla olikin tuolla hetkellä Eero pojan elämä. Ellei
ruo alikersantti olisi ruvennut epäilemään, olisi hän kuollut suomalaisen sotilaan konepistoolin luoteihin.
OIi- sako Eeron sääsryminen kuolemalta enne myöhemmin
mana iltana satruneille jär§ttäville tapahtumillel'
Ersintä jatkui tarrkoamatta ja tuon tapauksen johdosta
oli määräyksiä kovenhettu. Eeron isä, Taavetti Muukka,

joka johti siviilimiesren toimintaa maantietarkastusasemalla ja myös siviilimiesren osalta desanrtien ersintää, oli sotilasarvoltaan alikersantti ja torui myös poi-

kaansa moisesta toheloimisesta ja karkuunjuoksemisesta,
vasroin annettuja määräyksiä.
Juhannuspäivä alkoi lähetä jo kohti iltaa ja siviilimeiher tekivär lähtöä koreihinsa, koska mitään nä§vää ei
koko päivänä ollut saatu aikaan. Samoin me lähetit saimnr luvan lähteä kotiin. Matkaa teimme maantietä pitkin, sillä tuona aikana oli siellä usein kaikeolaista nähtä-

vä. Olihan

meistä pojista jånnirtåvåå seurata tarkastusa-

kodin lähellä oleva haka sai riittä karjan ruokapaikalsi,
Meitä poikia ei enää pääsren' karjanhakuun, eivätkä naisetkaan rohienneer liikkua mesässä kuren tavallisesti,
koska pelkdsivät joutuvansa mahdollisesri raakojenkin vi-

semien roimintaa ja kaikkea muutakin, mitä maantiellä
siihen aikaan tapahtui.
Sinä juhannusilrana ei maanrie rarjonnut mitään eriryisen jännirrävää, ennenkuin vasta kotikylän tienrisreyksessä, johon oli juuri saapunut telaketjurraktorikolonna.
Niillä seuduilla oli maantiessä suuria mäkiä eivätkä nuo
suurer rumilukset jaksaneet kulkea niitä ylös, olivat kaiken lisäksi puukaasukäyttöisiä. Traktorien kuormasta
emme tienneet mitä niiden valtavissa perävaunuissa mahtoi pressujen alle olla kätkerynä, mutta kuljettajina ja
apumiehistönä oli venäläisiä vankeja. Lienevät olleet itse
rrakroritkin viholliselta saatua sotasaalista.
Samaan tien risteykseen oli saapunut enemmänkin kyIän väkeä mm. alikersantti Muukka, joka aamupäwållå

hollisten kanssa tekemisiin. Turvaki karjanhakuma*alle

oli ollut menettää poikansa. Muistan hänen keskustelleen

orerriin lypsyämpäri, errä rarvirraessa voi seliträ olevansa

traktorikolonnan kuljetusta valvovien suomalaisten upseerien kanssa sodankäyntiin liittyvistä asioista. Siinä pu-

punkiin sekä paikkakunnalla olevia sorilasalueita ia

kaikke,r muura rintanran rakaisista tapahrumisra. TålIä
kerraa desrnrit eivär käyträyryneet väkivaltaisesti vaan

poisruivar hvvåss:i järjesn,ksessä.
Desanmien vierailusta svrjäkylän talossa levisi riero nopeasti §'län muihin mloihin ja pelko asukkaiden keskuudessa kasvoi silminnährävdsri. Kylän naiset pelkäsivät
yhtä paljon kuin mieherkin. Meiltäkään ei enää viery kar-

jaa kahden kilometrin pädssä olevalle lairumelle, v^ai

menossa lypsylle.
Samaan aikaan

kun desanrtiparrion ihnesrymisestä tuli

humiin myös paikkakunnalla liikkuvista desanteisra ja
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niiden parhaillaan jatkuvista etsinnöistä sekä cierysti sotilaskarkureiden pidäry ksistä.

Eräänkin tapauksen silminnäkijänä jouduin olemaan
serkkuni kanssa. Siviilimiesten tarkastuspaikalla oli edellisenä päivänä erääsrä evakkokuormasta pidätetry luvatto-

rnalla matkalla ollut sotilas. Mies oli hermostuneena
kiinni joutumisestaan ja siirryili maantien puolelta roiselle. Juuri kun tarkastuspaikkaa lähesryi eräs kuorma-auto
ja hiljensi vauhtiaan, mies juoksi tienvarressa kasvavaan
kuusikkoon. Tarkastusaseman vartiovuorossa olev ar mie-

notto olisi voinut satrua. Tiesirnme kuirenkin, etrei se
voinut olla kovinkaan kaukana. Ensimmäiseksi tuli a.iatus,
että etsintäkomppania oli jo edennyr ränne saakka ja se oli
tavoittanut desanttipartion samaan aikaan, kun Muukka

her hapuilivat kivääreitään aidan vierestä ampuakseen

oli ehtinyt

karkulaista. Sen esti kuicenkin paikalla oleva Vapaussodan vänrikki, joka huusi, ettei saa ampual Alikersantti

Muukka, .joka sai kuulla tapahrurnasta, ei hyväksynyr täri
ja sanoi vankeja kuljettaneille upseereille, että sellaisen
vänrikin tähder saa laittaa akkojen pöksyn kaulukseenl

Traktorit tekivät lähtöään ja niin mekin mr.run r'äen
mukana. Alikersantti Muukka, joka oli liikkeellä polkupyörällä, lähri rneidän edellemme. Hän meni koriinsa j.r
aikoi siltä päivältä lopettaa desanrrien ersimisen. Jonkin

a.ian kuluttua hän kuitenkin oli kuullut siltä suunnalta
ampumista, missä etsintäkornppanian sotilaat vetivät vielä
ketjuaan. Ammuskelun vuoksi hän oli luullut jotain ratkaisevaa tapahtuneen ;a lähti kivääreineen suuntaan, josta oli kuullut laukauksia. Tie oli sarna, jota rne juuri kul-
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jimme.
Juhannusilta oli jo pitkällä ja kello yli 22. Valoisassa juhannusyössä rne näimme Muukan kulkevan jonkin n.ratkaa edellämme vaaleassa tur.rlikangaspuolirakissaan, mut-
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vuoki emrne olleer aina n]köi hNoin puolimatkassa kotini ja pääkvlän r'äliselli

{

ta maaston mäkisyyden
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tiellä on risteys, jossa kahden jän,en siilinen metsärie r'1.rqy kylätiehen. Juuri tuossa kvlä- ja metsäreiJen risrelk-

.t

teydessä.

kohtauspaikalle. Mutra hänen avunhuuronsa
eivät sopineet tähän ajatukseen. Juosten pinkaisimrne yli
edessärnme olevan mäennyppylän .ja kauhuksemrne roresirnme olevarnme tapahturnien keskellä vain muutaman
kvrnmenen metrin päässä maassa makaavasra Muukasta,
jota vrnpäröi joukko rniehiä. Hän oli aikonut pidättää vi-

hollispartion kiväärillään huuraen kuulemarnme "seis"
kornennon, rnutta harnpaisiin saakka aseistautuneer des;rnrit eivät olleet yksinäisen kiväärirniehen pidätettävissl. Siinä hän nyt makasi selällään tiellä, pää tien vasemmrlir puolella, konepistoolin sarja osuneena vasempaan
reireen. r'il.roilisten ympäröirnänä, voimatta tehdä rnuuta
kuin k:rselle desantte.ia siLnäsrä silnään.
\1e krksi pelokasta poikaa muutarnan kymmenen rnetrin pl;ss.i vepisimrne kuin haavanlehder. Minä, foka olin
ehrinrr ejetä jonkun rnetrin edelle serkkuani, katsoin häneen ri :-:omrsin hänen pelkonsa mul.lttllvan hiljaiseksi
irkuksr. J,,::.. r'rholliser eiviir hrrornaisi rneitä, koetirnme
pvsr.i nr.,,: p...rk,riil;unme. Katrhuksernrne näimme, kun
Jes::r:r: hilrrr'.i: hrrvoirtuneen vrnpärillä. He ottivnt hänen iiv j.r:rrsi r" ilisivrrsrnlLrhlnsrr je enernpiä odottele-

::r-r.i:tr ro;sl jes.rnreisr'r .rrnpui konepistoolillaen sarjen
rrei.i seilillln m.rk.r.rvln rniehen rint;r;rn. Srrrnan tien ko-
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sessä Muukka kohtasi etsirnänsä vihollispartion. Tyynessä,juhannusyössä kr.rulirrune ylläträen edesräpäin kornentavan äänen: Seis, jonka runsinune Muukan ääneksi. Samassa pärähti rnyös konepisroolin sarja, iosta lähtenyt
rnetsän kaiku vairnensi usean peräkkäisen avunhuudon.
Emme osanneet arvioida matkaa, kuinka kaukana yhtee-
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<o joukko loikki yli veräjän metsätielle ja karmea näyteloli päärrynyt. En tiedä, kuinka kauan seisoimme siinä
iJhmerryneinä, mutta tajunnan palattua aloimme juosta
ru.losuuntaan, sillä tuon murhapaikan ohikaan emme us:nä

kaltaneet mennä.
Siinä juostessarrure turtunein ja pelon kangistamin jaloin mieleeni tuli päivän aikana useaan kertaan saadut
ohjeet, että nähryään desanrreja rai jotain epätavallista on
heti toimitettava rieto ersintää johraville upseereille tai lähimmälle tapaamilleen sotilaille. Kuoleman ruotraneet
konepistoolin sarjat olivat jo ilmoirtaneer yhteenotosra
meidän kertomattakin, murra sarnassa saimme vauhtia as-

keliimme, pinkaisimme kohti §lää, josta jo

oii

rulossa

Hän tunsi ylivoiman kuitenkin liian suureksi ja alkoi huutM ap:ua, jota me pelon järkyttämät §mmenvuotiaar pojat emme voineet hänelle antaa. Olisivatko desantit kenties jättäneet ampumatta neljä§mmentäkaksi luotia hänen rintaansa, jos me olisimme alkaneet täyttä kurkkua
huutaa, että täällä on rulossa komppania miehiä apuun.
Olisiko kenties meitä kohdannut tuo sama kuolema, aseettomina seistessämme vahvasti aseisrerun vihollisparrion
lähellä.
Sinä yönä ei nukuttu niissä taloissa, joihin tieto Muukan kuolemasta oli kiirinyt, miehen, joka vaivojaan säästämättä oli uurastanut isänmaan hyväksi. Pelko vaarallisesta ja vahvasti aseistautuneesca desanttipartiosta

oli nyt

väkeä vastaan tapahtumapaikalle. Opasterruamme apuun-

muuttunut todeksi. Kylä oli antanut uhrinsa, yhden parhaimpiin ja rohkeimpiin kuuluvista miehistään. Hänen

massa asennossa

kohtalonsa

na, mutta vielä elävänä. Emme voineet enää katsella tuota murhapaikkaa, vaan jär§ttyneinä menimme koreihimme. Pelkäsimme yhä, että meitä varjostaisi ioka pen-

taman taistelukentällä, melkein oman kotinsa portailla.

rientävär tienristeykseen, jossa alikers. Muukka oli sakuin hetki sitten, pahasti haavoittunee-

saasta

joukko viholl isdesanrteja.

Seuraavana päivänä kerroimme koko edellisen illan rapahtumat meitä kuulustelemaan saapuneelle ersinräkomppanian päällikölle, jolta saimme myös kuulla, ertä
desantit olivat hävinneet paikkakunnalta kuin maan nieleminä. Ilmeisesti heidän oli pakko, suoriterruaan sur-

manryönsä, häipyä turvallisemmille seuduille ja vähin äänin omiensa puolelle.

Eeron isä, alikersantti Muukka kuoli tuona kohtalokkaana juhannusyönä urhoollisen sankarikuoleman. Åikoessaan rohkeasti pidämää vihollisen desanttipartion hän
haavoittui ensin konepistoolin sarjasta vasemrnan jalkanse
reiteen; jalan katketessa siltä kohdalta melkein poikki.

oli ollut tavoittaa tuo useita päiviä pelonaihet-

ta tuottanut vihollinen ja kuolla sankarikuolema kotirinMuutamia päiviä juhannuksen jälkeen haimme tapahtumapaikan ldhimersdstä.kesän ensimmäisiä mansikoita
ja samalla marjamatkalla löysimme metsätien vafteen pensaikkoon heiteryn kiväärin, joka oli kuulunut tuohon
kohtalokkaaseen juhannusiltaan saakka Muukalle ja jolla
hän rohkeasti yritri pysäyttää vihollisen desantripartion.
Kiväärin luovutimme sotapoliisille, joka kiirreli meitä löydöstä ja toiminnastamme avuliaina sotilaspoikina kotirintaman vapaaehtoisessa palveluksessa. Vielä useita vuosiakin myöhemmin Eeron isän sankarikuolema palautui
mieleen kulkiessani kotiin samaa tietä kuin juhannusiltana 1944. Syksyn pimeinä iltoina tietä kulkiessa nuoren
pojan sydän löi muutaman ylimääräisen lyönnin ja katse
pälvili lähirienoolle, jossa desanttipartio oli vaaninut tiellä
kulkijoita.

VASTAUS OLI VAIKEA
LUUTNANTTI piti alokkaille oppituntia ja esirti
§symyksen, johon kukaan ei pystynyt vasraamaan.
Luurnanmi sanoi alokkaille:
Onko tämä nyt niin vaikea kysymysi
Eräs

alokkaista:

-

Herra luutnantti! Ei kysymys, mutta vastaus

siihenl

HYMY HYYTYI
RYKMENTIN pioneeriupseeri antoi joukkueensa
parille miehelle määräyksen ryhjentää talvisena

pakkaspäivänä käymälän alustan. Mukavuudenhalustako lienee johtunut, että käskyn saajat asettivat
pioneereja kun olivat, alustaan melko voimak-kaan räjähdyspanoksen. Tuloksena oli kuoppa
käymälän paikalla ja kynnen suuruisia sirpaleita
ympäri majoitusalueen. Aluksi niille naureskeltiin,
mutta kun tuli suojasää... silloin hymy hyyryi...
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Ventelänselän-Kärsti länjärven
vesistölinja, iohon UJR 6:n
puolustus nojautui

Tilanne Suomenvedenpohjan
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SAMANAIKAISESTI

kun

Keski-Kannaksella, ennen

kaikkea Siiranmäessä kävtiin kesäkuun puolivälissä 1944
ankaria torjuntaraisteluja, q'önryivät voimakkaat viholliskiilat Länsi-Kannaksella kohti Viipuria. Saarrostusuhan
sekä joukkojen uudelleenryhmittämisen rakia joutuivat
monet joukko-osastot tässä vaiheessa suorirtamaan raskaita siirrymismarsseja. Tällaisen suoritti mm. eversti Inkisen komentama JR 6, joka 18.6.44 aamulla irroitraurui
Ayrdpåån
Mälkölän alueelra ja aloitti marssin, joka
- tapahrumien jälkeen päätryi 19.6. kuluesmonivaiheisten
sa Portinhoikan maastoon. Koska myös vihollinen eteni
samanaikaisesti, oli rykmenrin marssittava nopeinra mahdollista vauhtia. Niinpä se marssikin osin jalan, osin ns.
heittomarssina, osin rautateirse Kaukilasta Peroon. Viipu-

riin ei

tässä vaiheessa enää voinut ajaa, koska sen esikau-

prrnkialueilla jo taistelriin.

Vaikka rykmentti siirrymismarssinsa jälkeen oli varsin
väsynyt ja raihnaisessa kunnossa, sillä ei Portinhoikkaan
saavuttuaan olh.rt aikaa lepoon, vaan jo seuraavana aarnuna 20.6. komentajat ja päälliköt kävivät maastontiedustelussa ja seuraavana päivänä koko rykmentti suoritti vastahyökkäysvalmisteluja ja taemman aseman varustelutöitä. Ja sitä mukaa kuin Viipurin puolustus luhisrui ja sen
puolustajat peräyryivär, kasvoi JR 6:n vasruu, tehtävär ja
tappiot. Kesäkuun 22. pnd, jolloin I/JR 6 suoricti vasra176

hyökkäyksen Mustaanmäkeen, patalioorra menetti kaatuneina 9 alitrpseeria ja 23 miesta sekä haavoittuneina 8
upseeria, 23 aliupseeria ja 111 miestä. Vastahyökkäyksestä palattuaan pataljoona ryhmitryi puolustukseen kaistalSuokkaanvirta. Sen ol.rella 2).6. piole Kärstilänjärvi
neerit räjäyttivät- Saarelan puurakenteisen sillan. Tämä
suoritus epäonnistui kuitenkin niin, että vihollisen jalkaväen onnistui räjäyryksestä huolimatta tunkeutua sillan

raunioista

yli. Tämän jälkeen 2)-21.6. käy'tiin

sillan

pohjoisenpuoleisen rannan ornistamisesra ankaria taisteh-rja. Tällöin mm. II/JR 6 tul.rosi vastahyökkäyksillään kak-

si eri

kertaa sillan pohjoispuolelle tunkeutuneet noin
puolen komppanian vahvuiset vihollisjoukot.
25.6. siirtyi taistelujen painopiste I/JR 6:n puolustusaseman selustaan. Tällöin kolmisenkl'mmentä vihollispanssaria murtautui puolenpäivän aikaan suomalaisten
puolustusaseman läpi Talissa Leitimojärven eteläpuolella
ja sanottavampaa vastarintaa kohtaamatta ne valtasivat
Portinhoikan tienristeysmaaston sekä jatkoivat välimö-

mästi

poh

joiseen Ihantalan suuntaan

ja länteen aina

jäi I/JR 6 saarroksiin
Juustilankankaalle saakka. Näin
Saarelan kartanon ja Portinhoikan väliseen maastoon.
Vaikka panssarit eivät erikoisemmin purisraneetkaan pataljoonaa sen selustasta, ne katkaisivat kuitenkin yhteydet taakse Vakkilaan, jossa sijaitsivat tärkeimmät huolto-

raisiin tietoja tämän rärkeän tiesuunnan tilanteesta. Lisäksi komentaja suositteli, että suorittaisin saamani tehtävän yksin, koska hän ei uskonut rnonimiehisellä partiolla
olevan mahdollisuuksia iiikkua salassa ja taistelutrn .iouttrmatta.
Otin mukaani polkupy'örän, jota kantaen ja taluttaen
Kilpcen,ioen
etenin aluksi maastoitse Ventelänselän
itärantaa Portinl.roikan
Juustilan tielle. Tämä tirpahtui
- vastahyiikkäystä suorirtrtvan
ajankohtana, .lolloin
Kenr.maj. Lagukser.r komentaman Ps.D:n ensimrnäiset
panssarivaunur olivirt ohittaneet ern. tasan. Mutta vaikka
yllättäen vastirkklir-r jor.rruneer panssartvaunur ryrnäytteli-

viitkin toisiaan lrrjin laukauksin ja kaikenlaiset kaarituliaseet takoivirt epiin-räiiräisesti riesuunnan rnai.rstoa, ei niiis-

tä riittän1.t montak,ran kr.rneattie etenemisuralletri r;tt.tt,tlepikkoon. EteenpLiinpääsvr',rikeuder alkoivat vrstl tien
runrumaan pääswäni, sillä tie ja sen laitamat «rlivat tiiynnä
rietä auki raivairvirr n'riehiii .jrr panssrrrivar.rnuja sekä kaikkicr.r näiden lomissrr pLrikkelehtivirr srrrtromiehiii jrr haavoitttrneita kerääviä Iääkrrrtiimiehiii parreineer.r.
K;rikesta Irrrolirnirttl onnisruir-t kr,rirenkin piiiiscrr-riiär-r
eteenpäin. Kartan ia evi. Topprolirlta saarnieni ohjeiden
lvulla onnistui rninun vaivlttonrrrsti lövtää l.Pr:n kotneu-

topaikka. Siellii minulla ktrirenkin oli pieniä vaikcuksia.

sillä esikunnan upseerit eiviit ortirneet

r-rskoakseeu, eträ
eclellä ker«rtun tien kautta olisi kukran voinur eheänä säilyen pyöräillii sellaisessa mylliikiissri, mikä siellä parhaillaar.rkir.r äiinistä piiätellen oli käynnissä. Toisiaan vilkuillen he kuur.rtelivat selor.rtekoani I/JR (r:n tilanteesta, mutta kr.rn p1'ysin vastaaviir tie«ria heirlän puoleltiran, kys1,i

eräs upseercisrrr:
Voirreko rr.rirenkään toc'lisraa olevanne evl.Toppolan

lähettämiil

asllta

Er-rhän

ERKK! HOLKERI

elimet. Pataljoonan asem!r.l r'.rikcl:iti

vi(.t is.

cr:.i lri:n-

ne sen rnolemmilla sivr-rsrorlll oii r'..rsr:'r rp.r>e-ir'). Konk-

kalan suunnasta vetär'rlviii joLrkkoi.r rrirerriin prs1vrrJJ

ja koota patal.joonan lhrevreen. Os: näist.i oli kuirenkin
niin pani ikinomaisess,r r-nielenti lrss;r. err,i vritrir'ät Oravasaarta väiietappinaan kir tricn tri.l.r Ventelinseiän yii,
jolioin muutarnia miehiri hukkur. j.r kaikki ne, jorka selviytyivät vastirrannalle. menerrir'är varusreensil Suokkaanvirrar-r länsipuolella tir.isrelevaan eversti Haanterän ko-

1

mentamaan .l.Pr:iin ei pataljoonalla ollr-rt vielä minkäänlaista yhteyttä
Noin kello l4 kursutriin rämän kertomuksen kirjoittaia
paraljoonan komentopaikalle. Komentaja, eversriluutnantti O. Toppola ryönsi käteeni kartan ja selvirri edelläkerrotun yieistilanteen. Sen jälkeen sain tehräväkseni or-

)

rr.r henkilökohtaisen yhreyden J.Pr:n komentajaan, selviträä hänelle I/JR 6:n tilanreen, radioyhteyden saamisek-

si rarvitravar tiedot sekä esictää

toivon.rr.rksen,

että -i.Pr

..errrisi vhrel'smiehen Suokkaaanvirran länsirannalle jat-

i*r-.in lhterdenpidon varmentamiseksi virran eri puolilla
:irs:cievien joukkojen keskerr. San.ralla olisi pyyderrävä
:ie:.r: ...Pr:n tihnteesta ja roimitettava ne Top.polalle.
^{nnerru rehrlvri olisi,suoritettava mahdc-rllisimman nopei.srr. n'r'r.r!.1 kuliertar';.r kuitenkin Ylähovin
Juustilar.r
rrenh;:r-rn
Tinklmonsaaren kautra, jotra-samalla saa-

-

minä nritenkään pystvtrvr tiirä

todistamirirn.

Vaikke minulla olikin kaLrlassirni tr.rntolevy, taskuissani
runtokorrti jne. niin totrahrrn toki r-re olisi ollut n-ryös scll.risellr vihoiliscllrr. jokr rrillii tavoir.r olisi tullut tietoja
urkkim.r.rn Tiissii r',riheess;r tuli krritenkir.r i.Pr:r.r komenr.rj.r relrtr.rn j.r .rsi.rrri kuulru.uut iln-roirri rarvitsenrani tiei.or. r,:p:.sr jJrjest.ii vhre.vsupseerin Suokkaanvirralle sekä
k.iissr; pirien roivotteli minulle onnea seh'iyryä myiis pariur.rmltken r'.rikeuksiste.
Tlllä r'älin oli taisrelu Portinhoikan l.rerrutrclest.r siirq,nvt jo tienristeyksen itäpuoleile. Mr.rtta itse tie ja sen laitamat olivat Ylähovin sillan ja Kyiipelir.rvuoren välillii tupaten täynnä. Uutta menomatkalla oli, että haavoirnrneita koottiin panssarivaunuilla ja juuri omistajaa vlihraneisiin panssarivatrntrihin maalattiin uusia "puoluetunnuksia". Tienristeyksen kaakkoispuolelltr erottui savun seasta isokokoinen pirnssarimöhkäle SU 1)2, jonke omisramisesta parhaillaan käytiin kovaa kamppaiiua.
Kun palatruani olin ryhjentänyt tietoni evl. Toppoialle,
sair-r välittiirnästi uuden tel-rrävän: minun oli rakennerrava
pikasilta Suokkaanvirran yli. Eräs esikunnan upseereista
haali avukseni pr,rolisen tusinaa er.rsimrnäiseki kiinni saamiaan miehiä. Työvälineet ja tarvikkeer saimme hankkia
itse. Käytännössä tärnä tapahtui niin, errä uitimme rirken-

nuspaikalle muuramia rannoilta löytärniämrr-re veneitä.
kaac'loin-rme solakoita mäntyjä ja siderarpeiksi

Tukipuiksi

jourilaiksi jääneirä, ehkäpä seman
tien vielä käyössäkin olevia puhelir.rkaapeleita. Sidoimrne
rukipuut poikittain veneiden päälle ja näihin kiinnirimrne
keräsin-rme maastosta

niskoja 1-2 m:r.r välein. Kaikki alkr-rvalmistelut onnisruimme todennäköisesti suorirtamaan viholliselra salassa,
koskapa se ei sanortavammi n hiiiri nny t työskentelyärr.rrne.
"ruuhilauttamme ensimmäiMutta heti, kun
ryöns.imme
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sen iakson vesille, alkoi mylläkkä. Ensin tuli mur.rtamta
hakuammunnan luontoisesti ammuttuja kranaatteja, senjälkeen jatkui yhtärnittair.ren .lohdonmukainen "tikkaa-

minen". Tulihan oli mainiosti johdettavissa suoraan etelästä, noin

t00-"00 m:n

päässä sijaitsevasta rukikohpieni niemennokka, oli to-

dasta. Rakennuspaikkamme,

sin pinta-alaltaan niin pieni, että suurin osa kranaateista
iski veteen. Murta jokainen rantaan iskenyt kranaatti sitävastoin oli osuma ja saattoi muodostua meille viimeiseksi. Heti ensimmäisistä kranaateista haavoittuikin yksi rakentajista ja herkistä myöhemrnin meni toiselta mieheltä
[12n2x1i6 räfähtäessä aivan vieressä
kulrlo sekä tasa- täysin eheäksi.
mies ulkonaisesri jäikin
Ja siinä vaiheessa, ,lolloin silta ylettyi vastarannalle saakka
ja eräs rakentajista keinotteli itsensä siitä yli, järjesti vihollinen konekiväärin ampumavalmiiksi edellämainirtuun tukikohtaan. Kun sillan ylittäjä oli ankkr.rroinut sillan vastarantaan ja yritti palata takaisin omalle puolelle,
avasi konekivääri tulen. Ensimmäinen sarja ei kr.ritenkaan
osunLlt, mutta peläsryksestä .ia suojautumiseen totrr,rmisesta mies heittäyryi virtaan, josta hänen onnistui kuitenkir.r
peiastautua uimalla omaan rantaan.
Silta ei tullut koskaan täysin valmiiksi. Kun yritimme
kiinnittää siihen käytävärarpeita, ylryi ruli entistäkin riuhemmaksi .ja tarkemmaksi, niin että sillalle maalitaululcsi
pysähryminer.r saattoi olla "hengelle hupaa". Kurr jatku-

-painoaisri, vaikka
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härnäsimme tultr pr.roleemme, tr,rli yhteen veneeseemme reikiii. jolloin vene

villa yriryksillärnme kuitenkir.r

.:

i
a

!

upposi. Vaihtaessamme sen rilalle uuden. .joudLrin.rme sek.i
kahlaamaan että trirniran, jotril srimme rn.r.riit.rulumnic
pienernmäksi.
Rakennr.rsvrriheen ;1ik;rn.l silr.u kivrri I miesr.i. \-lirrii;-

t1
rl
.l

mästi sen jälkeen, kLrn r.rkennelmr s.r.rrirn ulottuma:n
vastarantaan asti, kär'i IrJR 6:n upseerilähetti ott.lmass.r

't

yhteyttä .l.Pr:iin ja r'ähän mr'öhemmin rapahrui päinvastoir.r. Viimeksimainirun palatessa omalle puolelleen oli
vihollisen konekivääriampuialla varmaan sormi valmiina

.1.

:

t'
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I
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l,JR 6:n komentaja.
everstiluutnantti O. Toppola

srcii sri.trinx;:n. kr.in Ps.D oii vlll.rntrr.tt rlk;risin Portinhoik,rn m:].1sron. Tiirnne r.issä suunn;rssa oli edelleen sek,rr-a. koska vihollisen läpimurto oli tapahtunut myös TaVakkilan suunnassa. Tilanteen sen hetkistä sekalin
- todistaa mm. I/JR 6:n sotapäiväkiriaan kello 21
vuutta
tehry merkintä: "Pataljoona ei koko päivänä ole saanut

liipaisimella, sillä perin nopeasti lähti sarja heti, kun lähetti oli ehtinyt sillalle. Saria ei kuitenkaan osLurut ia tästä närkäsryneenä yritti ampuja hätistää lähettiä parilla
un-rpimiihkään suunnatulla pitkäliä sarjalla vielä siinä vaiheessa, kun rnies oli jo hävinnyt vastarirnnar-r per-rsaik-

mitäär-r ruokaa".
Sillar-r olemassaolo muuttui kuitenkin suorastaan vaaralliseksi I/JR (>:lle kello 20 aikoihin, jolloin .3.Pr. vetäyryi

ktxrn.

tuhoamisestir.

Edellämainirut kaksi upseeria lienevät olleetkin einoar
henkilöt, jotka joutuivat siltaa käyttämään. Sillan rakentamista on silti pidettävä tarpeellisena ja tärkeänä toimenpiteenä, sillä sinä ajankohtana, jolloin silta rakennetriin,
se oli ainoa "henkireikä" ulos morista. Eikä sitä haioitettu
Kevyet panssarivaunut
auttamassa toisiaan puron yli

ja virran länsiranta rällä kohdalla .iourui vihollisen l.ralmun. Tällijin I/JR (r:n komentaia antoikin käskyn sillan
Jos siltaa tilirnteen edelieen nahclollisesti virikeutuessa

olisi jouduttu käyttämään, olisi se olltrr mahdollista vain
yöträmärän ja savuverhon suojassa ja silloinkin vain sillä
eclellytyksellä, että vihollisen iähimpänä etelässä si,iainnLrt
tukikohtar olisi vlimenon ajaksi perinPohjaisesti lamautettu. Ilman näitä edellytyksiii olisi vlirnenosra muodostunut
verinen kujanjuoksu.
Lopuksi toclettrrkoon, eträ Saarelrn niemessä taistelleiclen joukkojen selustiryhrevdet «tlivat edellä kerrotru,ien
tapahtumien jälkeen viclii montl kerraa vakavasti uhattuina ennen Portinhoikan trristeluvaiheicien lopullista päättymistii. Mutta uhkr ei kol.rdisrr.rnr.rt enää I[R 6:een, sillä
ttli rässä suunnassa rauhallinen
)6.6
selrrilava päivii
- rintrmavastutrn I/JR (r:n siirryja 27 .6. kello I -«rtti JR l0
essä reserviksi Kilpeenjoen valrteen Yiivedenkylän pohj<lisptrolellc.

Vaikka ern. olosuhteissa tunttti usein siltä, kLrin kuolerna olisi saanut vliotteen elämästä,

toi muuan "pikalähet-

ti" kuitenkin kerran vail.rteeksi päinvastaisenkin irutisen.
I'ämä pikaläheq's oli 2.1.6. kello 4 I/JR (r:n komentajalle
kotirintamalta saapunut sähkösanoma, ioka ilmoitti kornentajalle, että hänen rollvansl oli synnyttänyt terveen
poian.
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HARHAPOLUILLA
AARNE KUMPULAINEN

RÅJAJÅAKARIPATALJOONÅ ykkönerr oli

vetäytyr.r1,r

r'ähää enr.ren juhannusta Vaasl.reninjoen rannalle ja valmistautui joen yiitykseen. Silta oli kapea ja heikko, joren
vlimenoa sai odottaa. Pataljoona oli saanr.rr käskyn vetäyn'ä pois Syvärin varsir.raisilta puolustuslinjoiltn, kun paine Karjalan kannaksella oli pakottar.rut joukkojen uudelleen jär.jestelyyn. Emme tienneet vielä, oliko täälrä päin
viety vahvistusta toiselle puoien Laatokkaa vai haluttiinko
lyhentää linjoja kaiken varalta. Huhr.rr tiesivät kerroa yleisestä peräänrymisestä koko Itä-Karjalassa. No olipa asia
miten tahansa, rässä me nyr olimme ja odocimme vuoroamme päästä joer.r ylitse. Rannalla kyhyötti mtrutama ikivanha ajan haalisrama harmaa mökki, pier-rine vinoruutuikkunoineen, odomamassa asukkaitaan jotka varmaan palaisivat kr"rnhan olot taas rauhoittuisivar. Taicaisivarpe
jäädä Juhannussiivoukset rekemäträ tältä vuodelta, siila
Juhannukseen ei ollur enää rnontakaan päivää ja nyt olivat
suuremmat siivoustalkoot vielä kesken. Juttu kiersi krh.
joukkueessamme kepeästi ja vasra koetut vaivat aikoivat
painr,ra unhoon. Sellainen on nuorren, huolertomien kaikki voittava ominaisuus, joka ar.rrraa selviyrymäär.r pahirn-

man yii.

Siinä jutellessamme tunsimme savun hajua nenässämihmeissään käännyimn.re katsomaan, oiiko joku
pannur saikkaveden tr.rlelle. Huomasimmekin että erään
mökin ikkunoisra löivär liekit humisren ulos. Mikäs sen
nyt sytytri, utelimme: Miehiä kerryi tulipaloa ihmettelemään, mutta ruskin kenenkään päähän pälkähti yriträä

o€,

samrnuttaa paloa. Koht.r sinr-re ruli pataljoonan komenta-

ja, majuri Tiirolakin. Harmistuneen

näköisenä majuri
jälkeen
kuka
palon
sy't1,ttii'
Hetkisen
hiljaisuuden
§seli,
eräs sotilas ilmoittautui. MajLrri sai kysyryksi, minkä takiai "Minä kuivatin jalkarärtini ", vasrasi sotilas. Majuri
suuttni vastauksesta ja tiuskirsi, että tuollaisesta .lo pitäisi
arnmlrttaa. Akäisenä här.r poistui paikalta. Oli annettu vartavasten kielto välrrää rf,rpeeronra tuhoamista ja tämä oli
tosiaan sellaista, mikä soti vksinkertaisren sotilaider.r käsiryskykyä vastaan. Tekikö mies rekosensa tyhrnyydestä vai
ilkivaltaisuudesta, en tullut tieriirnään. Emme käyneet hei-

molaistemme alueella roraalisra soraa, eikä olhrr viisasra
jättää epämielly rtav åå kuvaa Suomen armei j asta. Pingoitrunut tunnglma laukesi onneksi saadessamme luvan ylirtää ;oki.
Majuri Tiitola oli l.ryvin pidetty pataijoonan keskur.rclessa, ja senpä takia tuntui kuin teko olisi sur.rnnarru juuri

häntä kohri, här.r kun oli vastuussa paraljoonan edesottamuksista. Lopulta pataljoona oli ,joen toisella puoleila .ja
marssia .iatkertiin sulrnrana Mäkriä. Edessä oli pirkä jono
pölynharmaita kilornetrejä, ja arvaamaton määrä hiki- ja
veripisaroita vuotaisi maantielle, ennenkuin olisimme revoitteessamme. Kohta aikoivat tuntua rnyös rasitukser
monella tavalla. Ensiksi niillä, joiden jaikineet olivrrt kehnoimmassa kunnossa, jalat hierryivät vesirakoille ja siitä
sitten puhjetessaan vereslihalle, .iohon,lalkineisiin tr.rnkeutlrneet santa ja pikkukivet iiimautuivat aiher-rrraen tulel-rtumiseliaan lisäkärsimyksiä. Eipä ollut ih ne jos "rättimikot" osoittautuivat tällä tavalla vil.rolliser ;rarhaiksi "liittolaisiksi " kieltäyryessään varihtamasta kr lvottomrit jalki
SA-ku a

Suomalaiset lähtevät Syväriltä
22.6.44. Vaashenista
nousevat savupilvet

,
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r.reet
serrä

kelvollisiin, knn niirä pyydettiin. Tietysti
oli rnyös pitkällinen asema.sora.

osrrsyylli-

Ontuen ja lir.rkaren me raitoirnme raivalta ja kirosimrne
rohmuajia, jorka edellä kulkier.r rosvosivar ja polttivat varastoja jiittiinättä jäljelle r.r.ruura kuin savulrvar raur)ior.
Kaiker-r huippuna närnä sankarit tulivat kauppaamaan tupakkaa ja sokeria saadakseen vähäiset raharnn.rekin kyrtittyä. Nälkäisille miehille rär.nä oli kuir.r isku vasren krsvoilr. Lopun alkua tuo tuollainen enreili, ser.r yrnrnärsi jokair-ren. Haaskalinntrt seuraavar ravallisesri n-renehrl,vää
perässä, murta nämä kulkivat edellä hyvinvoivinrr, ur.rsissil
vaarreissa .j.r rul iteräs.rapprissa.

HiIjalleen rivistöt junrrasivrr ereenpäin, ainoana lcll.rdr.rtuksena oli se, että jokainen askel vei liihen.rn.räksi SuoItrert. Tr.rskirt[,it k«rskaen kotintart on klngastlntrt niiu

tuskissaan pyytäen apLra lääkintämiehiltä. Upseerir koerri-

vat saada järjestysrä parhaansa mukaan. Krh:n johtaja,
vänrikki Korpela heilui kuin heinämies ia or.rnistuikin

sel-

viträmään ruuhkan nopeasri. Paikalle karrnettiin sorlrnies
Siren, foka vaikurri jo hengerrömälrä, rnutta elärnä lepatri
kuitenkin tässä aina rar.rhallisessir sorilaassa ihmeer-r sirkerisri ja rnr'öhemmir.r kuulin hänen toipuneen. Ellneu kuin
läh.lerriin .iatkamaan marssia, sieppasi vänrikkimme rninu.r kiisivarrestir kiinni ja käski ottaa hevosen ja ajaa sen
;rcis p;rikirlta. Vastaanpanor-ri ei auttirnut. Hevonen tenssi
suu r..r.rh.bssa kahden miehen pirelemänä, kr.rn n.rinä kiipesin r,rrr;rille. Tuskin kerkesin salrdir sLlirser käreer-ri, kun
he jo lirrsiisir,ät otreensa ja silloin sitä menriir.r. Or.rneksi
rie oli .rvoin. ktrn pillastunur hevonen pinkaisi laukkaan
h,inr.i :i:, rr.rn.r r-nir-nrn piclellessiini kärrvn liricloisrr, erren
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rakkaanir kenellekään, kuir.r siellä Mäkriän tiellä. Vihdoin
saavuimme eräälle l.rarjanteelle, jossa saimme kokea jotair.r
sellaista, mitä enme aikaisemrnin olleet kokeneet, vaikka
koln-re pitkää sotavuorta oli takanamme.
Aurinko paistoi lärnpimästi siniseltä raivaaka rnarssiessamme kaikessa rauhassa, kun yht'äkkiä mylläkkä alkoi.
Kuin salamat taivaalta syöksyivät neuvosrohärvelit kimp-

puumme kylväen kr.rolemaa j<lka puolelle. Yritirnme suojautua mennen tullen ampuvia maataistelukoneira vastaan. Kuormasro oli helisemässä, kun hevoset vauhkoutuivat tuossa jytinässä. Eikä vain ampuen, vaan myös
pieniä pomme.ja s1,ytäer.r nämä koneet aiheuttivat tuntuvia
mener)'ksiä riehuesssaan vapaasri mieliryössäärr. Onneksi
heidän roimintansa oli lyhvt, joten pääsimme pilr r)oistx
pörriäisistä. Noustessarnnte rakaisin maantielle kol.rtasi
meitä siellä surkea näkv. Hevosia ia miehiä makasi revit1,in jäsenin pitkir.r tier.r laitaa, pillastuneet hevoset riuhtoivat itseiiän pääsräkseen irti, haavoitrLrneet voihkivar
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putoaisi. Yritinhän minä hillitä eläin pxllii;1, n'rr.rrta joko
en rxskinLlt käyträä kovia orteirrr tai sitren hevonen vaistosi sr.ritsissa oleviru kaupunkillisen, sillii se ei piiriu.rntrt
mitään, teinpä rnirä h1,vänsä. Tie käänrri mr'öräiseksi ja
trll'raalla rinteen jur.rrella näkli vielii n.rLrtka kaiken päätteeksi. Saapas niihclii miter.r rässii kär'. hiiriänr.ryir.r ajattelemaan, kun kiisirnme kärnt heittelehrien alas mutkaan.
Kerkesin vielä vilkaista kuornr:r.rkir.r. jonke päällä istuin,
ja kaul.ristuin, sillä istuin imrnusla.lrikoiden päällä, onkohan täällä vielä svtvttimiäkin r'.ilihti .rivoissani, kun yht'lellä hun.rauksellir selvisimme mutkrsta. Kaikkeen sitä
joutr-ru, r.nrrnasin irsekseni kun viiletin-rme jo tasaisemn-ralla tielli. Tie alkoi r'ähitellen lletä j.r k,ruempana häämötti
sivurie oikealla. Sinne rninä koeran piästä, päätin mielessäni, sillä onhen siellä näkösuojaa, jos lentokor.reet taas
rulever. Vastarräki uuvurti onneksi ajokkilni joten sain jo
sen tottelentaan ohjaksia, ktrn käänsir-r hevosen sivutielle.
Siellä oiikin rniehiä vastaan ottarlrssa rneitä ja hevosen

:-.- - --.§) ilrrrui kuolaimiin hilliren sen vauhdin lopul-,::::. E::e:.:'rmin kuin n-rielelläni luovurin ohjakser hä.,:.-; O;pr;r ikä kaikki, nyt opirnn.re pelkään.rään lenro-

:..:::.

sa Mäkriälle

rsti, kun

käveler.rrinen on sirä sur) rärä. Vän-

rikki lupasi, rnuttir käski
patirl

«rclottera

Miikriiin ilsentan luonrl

joonan saaPulnista.

los ernme ennen sitä tehneer. ja kyllä niisrli rie-

Orrnellisenrr h1'ppäsin ohiajrrvaan ilut(x)n ja rv1'ryviiisenä

,,^rxin, sen saimme k<;kea. Ornia koneira ei liienr-ry,t
:-..::i.in suojirksi, vaikka kuinka riihl,stirnn.re taivaalle. Tii:--:. purkirutui useir-r mlnaukseksi kur-r "Gurseirin" riihtiioneer yksinäiir-r 1'lviistelivär riiivaalla pirrikl'mruenrii tunrir vuorokauclessa, vrrl«risira aikaa ktrn riirri rnyöhäiin yöhör.r. Taittui se taivrrl r.riiinkin, virikka välilIi käviiisriin
riepuolessakin. Päivii kallisrui iltrran, kr.rn sa;rvuimme
.rlernr.nille maisen.rillc. Täällii kohosivrrr pur.rr rnolenlnirl

oikaisin kivistävät jalkani oikoseksi. Pirrnhrrn sirä aurolla
i-rjair sellaiset rai paleet .ja sarrpuessanlrne irscr.nalle olinkin
jo virkeii 1'roika. LaskeLrduin itutosta tiepr-urlcen niin kuin

-.:

...

puolin rietii, kuin kirkon«rrnir korkcine jir ruuheir.ra. Ilra
hiirniirtyi auringor-r pirinuesslr puiden tukse, murtir rrrivls
kr.rvnstui virale:rna tuuheiclen prriden kimassa.

i n l uvrrnnur j a karsel i n trtel i irirna yrn piiri llen i liiytäiiksen i
jr-rttrrkaveria. Ilrn.reekscni paikka oli keikkcrr muuta kuilr
rsemrli.r virstrrilvrr jl sitripraitsi täy'sir-r aurio. Kiivclin urcliaaua etecupäin nähcliikseni parcrnnlir-t rnicii hrrrvahkorl lnctsäii kirsvrrvan rnutkan tirkanrr oli. Eteeni irveutrri niirry'.rLrke:rrn.r jrr k.urempana niikf i rakenuuksia. Tuo kai or-r
Mäkri iin kvlii, piiätteli n. Mi nripii kiiviiisen siellii kats«rrr.rassa j«rs vrrikkrr saisin suuhun pxntirvira, krrn niilkii r,:rivrrsi j,.,

ol

Suomalainen tykistö
vetäytymässä Etelä-Au nu ksen

Mäkriän kansakoulu lapsineen
jäi jälkeen, kun suomalaiset
joukot vetäytyivät rajalle päin

Kuittisissa 25.6.44

13{ji.Ii

*x7-

Ticllri oli vilkas liikenr-re. kuir sek.r.rn rr'önrvi m()()rr()r()it1'kistö irjoneur'oineen. J.,ik.rr.ikrni.rrssi urolemnrin

tu

puolin tier-r laitarr, r'nurr;r ku,rrn-rlsromntc jourtri viiisrii-

autoja, joten svnrvi pienr.i ruLrhk.r.r. Kesken krriken
tarrs kirnneiura htruto: ilr:t.n,i,rr.ri f ien sLlr.lnni.rssl.l
kuvastui trriv:1stir vrsten mlt;rl.rhvökkiil kseen vrrln'ristau rtrvln lentokoneen hrrhrno. Sillrln rr.-ll.i slnrvi liikertii,
nräiir-r

kuului

klikki koettivat päiistii sr.r,rj.r.rn rlqr:.irr

rii'nrekseen. Is«rt

vctovrr-urut lrjaa 11'rnisteli'r'iir kLrin eurisrrjirn rntstoLlonrir

puskicn voimalla pusikk«xln, jirlk.n'iien puikkelehriessri
rriiirlcr.r hirviiiider.r krrnitse,

jlrn,

suo jaan

k.rikilla

samrr piiiin.räärii. Su«r-

I

Kir«rillen ja kompasarroja l.rr,rr,rdellen lähclerriin rirrrs iirrk.rm;ran mrrrssiir. Yhtäkkiä piilkähri ;riiähäni oiva rLruntir,

x.rn niiir.t miehiii nousevan autoihin, ettii siinähiin sirii lriiii-

.:si nrukrrvrrsti ionkun ntatkira, varsinkin kun jalkaparka-

:-..,,.ir';rr hierrvneet vereslihalle. Tuurnasra toirneer-r, link::,:::-. r'.inrikki Korpelan luo ja kysyin, sranko ajaa,ruros-

a:'r',

strolirr. Sorilrrit.r niikvi hiiiirlviin :rutojen luotu, j«rrcn siunc-

hän minäkin kiiruhJin. sillii niissii on ihmisiii. siel[i on
niin piiiirrelin. Rtrokrre siellä olikin, sillii porLrkkir oli juLrri ruok,rilupuuhissrl j,r koska riesin kokcmukscstrr, etr.i .rinr :itri vh,lelle vierrralle riirriiii jor:rin .trtnettavirrl rrstelin kentriikeittrön lrro vrrntirna asiastrrni. Allistf in, kun 1.r'r'nri.iiini serr.lrt keitto.r srrin §'lyrt vlsratrksen: ei o.lel No. jo1.x5 ,r,-, trrrkkartu sl'riq'. Saanko minii
rnyös rtokrre.

vähän virr-rikk.1.1i klsviu Lru.lelleen. Eil titrskaisriin elttistä
iikiiisenrrn i n. Ei n're'r' ierrurlle attttetir, sutotti ilt seli q'kseksi,

kun haviiitsir'.rr ihrnettclvni. Johan nyr, kuohahri sisuksissani. Trimiipii on ponrkkaa, niikee cttii eiviit olc koskran
puurettir trrn'iltneer kiirsiä. Pitiikööt sapr.tskrrnsa, irjrrttel ir-r
vihoiss.rr-ri. Jos tuolll olisi ollut joku Karjalan pruolcsta,
niin ei olisi trrrvinnut niilkiiisenii kiiiinryii pois, kirosin itsekseni. ettii krikkia perkeleitä sirä tnirir päiilläiin kautiur.
Vihlsrr.rs nosti enristii kiljuvan-unan niilän tunteeu prrkoittaen minur rutkiskelernaan hyljättyjä pahvitelttoja, jötka
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lähtöä valmisteleva porukka jä«i paikoilleen. Ilokseni
löysinkin jo roisesta teltasta muuraman palan yanikkaa ja
nel,iä sokerinpalaa. Nepä vasta runruivar mukavalta löydöltä. Kiireesti hain verrä ja panin saikkaveden kiehumaan. Tuskin vesi oli kiehunut, kun minulla oli jo kiire
käydä "ruokapöytään" ja rauhoimaa äkäisenä murisevaa
vatsaani. Jopas se reki hyvää hr.rokaisin ryyryväisenä, kun
viimeinenkin vanikkapala karosi vatsaani. Nälkä se ruoan
maustaa, totesin vakuuttuneena. Nyt olikin jo aika lähteä
katsomaan joko toverini ovar saapuneet asemalle.
Toivorikkaana riensin rielle ja lähdin kevenrynein askelin harppomaan kohri kohrauspaikkaa. Jo kaukaa näin
tienoon vaikutravan hiljaiselta, joten olin jo varma ennen
sinne saapumistani, eträ olin liian aikainen, muma halusin
varmistua asiasta. Totesin olevani edelleen yksin paikan

päällä. Istahdin riepuoleen ja pisrin tupakaksi. Aurinko
paistoi lämpimtisti ja aika tuntui kuluvan hyvin hitaasti.
Lämpö ja nälän tunreen katoaminen roi uuden hankaluuden, sillä minua alkoi armorromasti nukuttaa. Yritin saada sen katoamaan kävelemällä edesrakaisin tiellä, murra
siitä ei ollut pajoakaan apua. Niin paneuduin tiån oheen
pitkäkseni yrirräen nukkua "koiran unra", murra kaiken
maailman hyttyset ajoivat minur pian siirä ylös. Houkuttelevana nousi silloin mieleeni kuva ryhjästä teltasra, siellähän minä voisin ottaa tunnin rai parin uner, sillä käsirin.
että se aika, mihin autot olivat käyttäneer kolme neljä runtia, veisi jalkaväeltä aikaa vähintään kolme neljä kertaa
pitemmän ajan. Minullaharr olisi aikaa sen mukaan hvvin
runsaasti, sillä tuskin olin ollur täällä enempää kuin pari
runtia.
Palasin kiireesri rakaisin kylään ja painuin heti relttaan.

Heittäydyin latrialle ja vaivuin kohta uneen. Herätryäni
vaistosin epätavallisen hiljaisuuden vallitsevan ympäristössä. Vieras porukka on kai ldhrenyt nukkuessani. Sen
parempi, sillä vaistosin heidän epäravallisen vihamielisyytensä ruokaa pyytäessäni. Vasta paljon myöhemmin ymmärsin heidän pitäneen m.inua karkulaisena. Täysin virkisryneenä astuin ulos teltasta ja silmäsin ympärilleni
uteliaana, olinko yksinT Ei ristin sielua näkynyt paikalla.
Samassa hätkähdin, sillä koko eteläpuoli kylää oli palanut
tuhkaksi. Mitäs rämä oikein oliT kummastelin ihmeissäni.

Olivatko lähtijär tuhonneet kylän vai oliko vihollinen
pommittanut sitä? Olin nukkunut kuin tukki tietämäträ
tuon taivaallista koko tapahtumasta. Epäuskoisena tuijotin ympärilleni aivan kuin sieltä löytäisin vastauksen kysymykseeni. Yhtäkkiä säpsähdin ehkä vielä enemmän

urrtta ihmettä, sillä aurinko

oli alkanut kiertää

vaårad.n

suunraan, vai oliko? Ällisryneenä rirkistelin auringon asemaa, sillä se oli ollut enemmän etelässä nukkumaan pannessani kuin nyt herätessäni. Silloin minulle valkeni, minä onneton olin nukkunut melkein koko vuorokauden.
Tämän käsitettyäni pinkaisin juoksuun, aivoissani ei ollut
muulle nyt sijaa, kuin ehtiä asemalle rarpeeksi pian, sillä
pataljoonan piti nousta junaan asemalla enkä aikonur mis-

tään hinnasta jäädä porukasta jälkeen. Hengäsryneenä
harpoin tietä myöten pahojen aavistusten vaivaamana,
olinko myöhäsrynyt vai vieläkö porukka oli rulematra/
Muma sama ryhjyys kohtasi minua siellä, niinkuin aikaisemminkin. Neuvottomana pysähdyin nrtulle paikalle,
kuulostelin ja tähysrelin, toivon ja epäroivon vallassa, mihinkä liemeen olin nyt lusikkani pistänyr. Isruin kivelle
ja syvennyin pohrimaan tilannetra ja kuta enemmän asiaa
punraroin sitä varmemmaksi rulin siitä, erä mikäli mitän erikoista ei ole matkalla tapahtunut, pataljoonani on
ohimanur paikan jo aikoja sitten. Vain heikko toivo oli
enää jäljellä, viivyrys, siihen takerruin kuin hukkuva oljen
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korteen. Kuinka kauan lienen odortanur, runnin ehkä,
kun minulle pälkähti päähän, errä iospa sieltä tulisikin
omien sijasta vihollisiai Tämä mahdollisuus hermosrurri
minua sanomattomasti. Vilkuilin levottomana ympärilleni, sillä eilen kuulemani rykkien jyry oli lakannut eteläisellä suunnalla. Katsoin viisaimmaksi palata kylään, sillä

siehä kyllä onnistuisin puikahramaan pakoon, kun joka
puolella olisi hyvä näkyvyys, jos vihollinen ilmesryisi
näyciimölle. Menin sisälle ennen mainirtuun telttaan ja
asetuin ikkunan ääreen, josta oli hyvä näk1,vyys tien suun-

taan. Puolen tunnin kuluttua näin jorain vilahrelevan
tien mutkan kohdalla. Nostin aseeni ikkunalle kaiken varalta, jos vihollinen sieltä saapuisi. Tulijoita oli kaksi, siis
runnustelijoita. Samassa näin tulijoiden puseroiden värin,
harmaa, omiahan ne ovarkin. Riensin ulos kiireesti. Rauhallisesti sieltä taivalsivat suomalaiset sotilaar kylää koh-

ti,

paraljoona ei siis sittenkään ollur ohirranut asemaa,
sillä nyt tunsinkin jo miehet. He olivat paraljoonan lääkintämiehiä, toinen korpraali Torvinen, mutra roisen nimeä en muistanut. Miehet selirtivät jääneensä jälkeen pataljoonasra ilmahyökkäyksen aikana ja olivat nyt peränpiriiiiä. Pojar riesivät kerroa, että Aunuksenkaupunki ei

jorfl oli paras lähteä kävelemään sinne. Eir'är hekään tienneet, minne pataljoonan piti ajaa
iun:Jla. mutra eiköhän sekin selviäisi. Nyt matka tuntui

pir:i.isi olla kaukan:r,

sujur'.rn hupeisemmin. Pian me olimme Aunuksenkaul
pungissa ja enemmirtä vaikeuksitta bysimme rauratieaseman. jossa seisoi kaksi sotilasiunaa lähtövalmiina.
Irleille rulr krire asemakonrtoriin riädusrelemaan kyytiä.
Rauratieupseeri lup.r.si euliisri meidät matkustajiksi, joten
tilanne när'rti jo hvsin valoisaltir. Puolen tunnin kuluttua
upseeri ruli ulos ja sanoi errä Tuuloksessa on rapahrunut
maihinnousu ja vihollinen on karkaissur raurariesillan, ioren junat eivät pääsekään lähtemään. Kiitimme häntä
vaivasta ja lähdimme kävelemään kaupungille. Kaupungin läpi virtaa joki ja sen yli johtavan sillan luona näimme jokirannassa nuoren naisen pesevän jotain. Pysähdyimme juttelemaan ja kohta hän kysyikin, mihin me
olemme matkallai' Vastasimme yrittävämme Suomeen.
Silloin nainen pyyteli, saiko hän seurata mukana. Epäröimme, no, miksipäs ei, jos hän kiirul'rtaa, niin voinemme odottaa hetkisen. Silloin nainen sanoi, eträ hän on
kohta valnis, kun hän pesee nämä astiat ia pukee lapset,
niin sicen lähdetään. Onko teillä lapsiakini' Kysyimme
kuorossa yllättyneenä. Kyllä, vastasi hän reippaasti, viisi
kappalettai' Tämä oli jo liikaa, yksi nainen aina voisi jotenkuten selvitä matkan vaivoista, mutta lapset, eihän ne
jaksaisi kävellä tuollaisra matkaa. Niinpä kehoirimmekin
naista jättämään moiset tuumat pois ja jäämän tänne.
Kuinka varomattomia olimme olleet luvatessamme jotain
sellaista, mitä emme pysryneetkään tävträmään. Hyvästelimme häner ja lähdimme kiireesri jatkamaan matkaamme, viisaampina ja varovaisempina vasr'edes ihmisten
kanssa puhuessamme. Olimme Suomen armeijan sotilaita
ja velvollisuuremme oli ersiä joukko-osasromme käsiimme
niin pian kuin mahdoilista eikä auttaa heimolaisiamme
pääsemään pakoon lähesn'vältä puna-armeijalta. Oli hankalinta, kun ei voinur iunae näitä ihmisiä.
Janoisi na poikkesi mme erääseen esikaupungin mökkiin
py'1'rämään juoravaa. Sisällä rapasimme 1'kinään kotonaan
nuoren miehen, jolle esirimme asiamme. Tottahan me veträ saimme ja sen juoruamme aioimme juuri lähteä jatkamaan markaamme, kun nuorukainen huomautri, että hän
joutuu myös soraväkeen kun neuvosroarmeija otraa kaupungin halruunsa, sillä hän oli täyttänyt 17 vuotta. Tähän sain aiheen huomauttaa, ertä seuraavan kerran, kun

Alavoisten elintarvi kevarastoja
Aunul«sanjoen varrella shjennettiin
kiireel liseati 22.6.44 ja väestöt le
iaettiin eamalla muonavaroja

.

n.rahclollisesri kt>htaamme, olemnte sirten vihollisia ja kohtaar-ninen tlp.rhruu ase kädessä. Nuonrkainen hämrnenryi tämär.r käsitetn.iiiin eikä riennl,t mirii vastata. Auroin
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hiintä voirtarnun hiin-rntinkinsä sirnornllla: Ei ammurit,
jos näin kehclen kohr.r.rr.nr.ne, sillii olernmehan samra heirnoa. Hyvästelirnn-te ir.i.ltcr ja jiirintnre nuonrkaisen ;tpri-.
koimaar-r elämrin moninturk.risuurre, tiiniiiin ystäviii, tttromenna vihollisi;rl
Jiiti rnme Åunuksenk.rilpr.r n{i n r;r;rksemme tietoi si n,r, eträ saattoi ollri viirneinen kerrl. kun sen kltujrr asrelimme.
Astelimnre

hivlä r'ruhril nruur.lnl.ln krlurrretrin. rnrrrrrr

ensimmäisen kllän rulrur näkvvrimme Åtrnuksenjoelt r,:rrressa päätimme mennä krsvmriän sieitl. los .rsukk.rilr,r Iiikenisi antaa jotain sy'ötär'ää. Ensimmiis€ss:i r..rloss.r. rnihin poikkesirnme, tapasimme r'äkeI pirtin rlvjelrii. r..rn-

hoja ja ntrcria. Kysytq,ämme olisiko l'reiiii rnrri yor.rin
syötävää, saimrne hiliaisen kiellon ja selin'ksen. eri.i hcilil
itselläkin oli puutetta ruoasra. Ymmärsimme sen hvvin.

kun näimme väenpaljouden, errä l.re puhuivar rorra.

Seu-

raavar kl,syrnykseni, eträ

passia, vastattiin

jo

olisikohan heillä karrraa ia konrvährin vilkkaammin. Se ikäänkuin

laukaisi jänniryksen, kun he ymmärsivät millä asialla
olimme. Ei heillä kompassia eikä karttaakaan ollur, sen
iiman rnuura, mutta halusin yrittää kaikkia mal.rdoliisr-ruksia, sillä tiesin, errä voisirnrne ehkä jor-rtua sellaisrariesir.r

I

<:n t,rrvitsemaan.
- henkilö, jonka kar.rssa olirnme olleet jr.rttr.rsilla, rarjosi
:--;:.^e maitoa juoravaksi. Sehärr oli hienoa, emme olleeri::- s.llneer maitoa, kuir.r joskus lomalla käydessiimme,
: ::.:: oli .rikaa. Kiitollisina otimme vasraan maidon, joka

-:r--i::i.:r pehimman nälän tunteen. Teirnme jo lähtöä,
.r-:: :'.r'I:rrekijämme kysyi, menemmekö Suomeeni Kyl-

ii. r'r.:-.:::rn're, sinne olisi aikomus yrittää. Silloin

nainen

puhkc.r ::humaan purkaen sydänrään painaneen murheen uios. Hin selitti miehensä kuuluneen heimosoruripatal

joonr:n. heavoirruneen

taisteh-rssa

ja

makasi nyr

Helsingissä sotasairaaiassa eikä tiennyt perl.reestään mrtään. Voisiko kirjoittaa korrin här.ren rr-riehelleeni, Totra
kai me sen palveluksen vointme tehclä, lupasirnrle hänelle. Jostain löyryi kenttäpostikorrri ja kynä, katsal.rclimme
toisiimrne, kukr sen kirjoittrl ja vrlir.rta osi minuun. Istahdin pöydän äiireen ja odotin kynä valmiir.ra, r.r.ritä n.rinur.r

piti kirjoittaa.

Liikr.rtuksesra väräjävin äänin tär.nii

sar-reli koruttom.ln sanomansa, joka
lyhyydessäär-rkin sisälsi ser.r mitä perheen isä eniten kaipasi, tietoa omaisistaan. Hyväscellessärnn-re heiclät tuntui,
kLrin järräisi jäähyväiset rakkaille ystävilleen. niin sym-

kovia kokenut vaimo

paattisia voivar vain Karjalan asukkaar olla. Kyyneleet
kohosivat rnyös kortir.r lähettäjän silniin, samal rurrsivlrr
krri rnuutkin, koska joku ehdotti, että emnrekö haluaisi
saLrnolr, ktrn nt't on Juhannusaarttoilra. Olimme sen unohtaneet jil eihiir.r rneillä niin kiire ollut, että ei sar.rnoa ehti-

si.

Poisrr.ressani vakuurin posrittavani kortir-r Suomen
ser.r rnvös reinkin heri rilaisuuden
s.r.rru.rni. Kvlvin'rrne ikivenl-rassa savusaunassa, pesten
mrtkln pölrr pt-ris j.r sitten kiireesri taas raipaleelle. Seurr.r.\'rss.1 krliissri. johon nälkii pakorti poikkearnaan, seimme ruok.lr eriiälti nr,rorelte neitoselta, joka asui vanhrrn
isänsä kanssa pienessä rorpassa. Ruoan maksoi roinen tovereistanr ;ntamirlle vasrineeksi henkilökohtaisra omaisuuma. Svön'ämme alkoi neironen hotrkutella meitä jäämään sinne ja piilourumaan ensimmäisten neuvostojoukkojen saapumiser.r ajaksi. Näiden menryä ohi olisi kuulema vaarattomampaa tulla esille ja anraurlla sirren vangiksi. Mikäli hänellä oli tarkoirus säästää meitä enemmiltä
kärsimyksiltä, hän teki siinä kuitenkin meille karhunpal-

puolelle pääsn'äni, jir

veluksen, sillä se herärri epäluuloisuurra keskuudessamme. Katselimme epäillen toisiamme, mirä ajatella ehdotuksestai' Katkaisin piinallisuuden sanomalla öykeästi,
minä ainakin lähden jatkamaan markaa. Toverini seurasivat hiljaisina jäljessä, oli kai tarpeetonta käyttäytyä noin
karkeasti, rnuma roimin vaistomaisesti enkä harkiren. Tyt183

Rl.P 1 saapumassa

etelästä Tuuloksen
sillanpään taisteluun

Aunuksenkaupun gissa olleessa
"Lottahovissa Suomen liput
liehuivat viimeisiä hetkiään

tii jäi lrolor-re krtselernairn liihtriiimnrc j.r r'.Lsr.r rien p.i.il1.i
muistin, ettii raisin unohtilir kiittiiii ruoesr.r. En kLrrrerrk.i.irr
kehdarnnut paliltir rrkaisiu vlrrn ki irch.lin .rskeleir.rnr p.i.istiikseni nrahclollisimnr:rn k;ru.rs kiusr.rj.rsr,r. Piihttm.rrt,.rminrl taitoirnnte sitten t.rir',rlt.L. irsekukin s\'\'er)n neinii
omiir.r ajirtirksiins.r. Åivan kuin r'.rrk.rin p.il.rsi nttö n.rieleeni, ei eniiii houkuttelij.rn.r. r'.r.rn nciroseur. jokir toisenlaisissrr «llosul-rteissrr olisi ollut nrielllrrär'ii seurirlainen,
sillä ainrrkir.r ulkornuodolr,r hiin oli viehiittär'ii.

Alkoi raas raskas vireltiuninen. jonke teki vielä väs1'trävärnmäksi, ktrn tiesi rnatkrla olevan vielä toivottomirn
pitkälti, ennenkLrin olisirnme Suomessa, .ja pataljoonan
löytärninen tur.rtr-ri olevan eräs ;rrobleenrrr, )oka piräisi
rnfös ratkaista. Iloksernme niiirnrne kuornta-auton seisovan riellä ja sen kul.iettajln touhuavan sen luona. Jokohan meitä onnisti, väliihti rnielessäni, ja niin kai ajattelivirt toverinikin. Puoli jturksua kiinrhclimrne atrtoa kohti
pelären sen läl.rrevän aj;lmaarn millä herkellä hyvänsä, rneidän jiiäclessii ktrir.r "nalle kalliolle." Auton luo saavuttlriunme kvsyir.nnre l.reti pääsemmekö kyytiini' Kyllähän te
k1'r'tiin pääsette, ktrnhrrn rninä sairn tärnän kuntot)n, vastrl-

si kuljetraja je jatkoi

riherrustaan rneicllin pysq,märrri
häntä irutt;rrnrirn rrillään lirilla. Åiklnsa touhuttuiran hätt
sirikin vilr.r korjatuksi. je rne kiipesin.rme kuormirr.r päälle
kuljettajrrn virroitetturr. ettii iln-roitlmme, jos hilviitscrnrne
lentokoneirir. En rnuisr,r kvsvirnrnekö häneltii, minrre lrän
ajna, sillä pääasirr olr. ettii mrrrklrnme jouruu nope.rnrruirt.
sillä jossain trrolla länr)essii piiin oli omr patalioon;rmme j.r
sir.rne piti pääsrii. rnirä pikernn.rin sirä parempi. Tarkklilimme taivasta kuorman päiillä maatessamme ja huomasimme ajavamme ammuskuorman mukana. No, jos rähän
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,)i..1. .,-orrsuiirku. niir-r se on kivuton kr.toletna, mutta sitii
en-rrl- e rien'srikf,iin hllLrnr-reet. ÅmmLlkset allamme herkisri kur.ri,-rmme h;rr';rirsentaln heikoimn-rankin lentokoneen
surinrn. Eipii aikaakaan kun pelättävä äiini kzrntauttti korviirnme, ja kohta saimme sen aiheuttajankin niik§piiriin.
Heti naputimme kattoon rnerkiksi hlvainnostamme, mutta kuljettaja jatkoi ajoa, kLrn r.riiki koneen olevan vielii
niir.r kaukana, ertii kerkeiiisimrne pusikktxrn, jos se nävttiii
hautovan pahoja aikeita rneitii kol.rtran. Loptrlta kone häipyi näkyvistri, kai se olikin vair.r tiedusrelulcnnolh.
Illansuussa saavuirnnte sinne, mihir-r rtuto oli matk,rlla .ia
sen seisahtaessa mekin lryppäsin-rrne rrlls m.t.rh:ttr. Yllätryneenä katselirnrne ympiirillemrne. sillii eikiis tLrolla olekin tutun näkriisiii r.r.riehiä/ No on rott.r vieköön. omiahan ne ovatl Riemastuneeni.l riensin krh. ioukkLreen poikien luo ja tapasin m1'ös viir.rrikki Korpelrrn. jolie ilmoit-

tauduin. Tuntui kLrin olisin ollr.rr rr-rhlr:j.rl.oike, joka palasi isiinsii luokse, ktrn srrin heri p.1L1n tflteen maukastir
l.rernerokkaa ja jsorr säilrkepurkin si.rnlihl.r. Hotkin kuin
koira rr.roan ja vieliipä .rr'.rsin s,iilvkepurkinkin. ennenkuin
"pellit rner.riviir kiinni. Ser.rr.rtrksen.r kaikesta tästä oli
hirveiit r';rtsrrn viiiinteet. i.r niinpii s.rin kiemttrrella h1'värr
tovin rnrr.rss,r. kun r'.rrs.r p.rrk.rni proresroi moista mässäilr'ä r':rsrr.rn. \'iihitellen siitä senr.iän selvirtiin, ja runsin
rarrs oloni kotoiseksi. Kun loppu on hlvin. niin kaikki on
hvr-in. piiättelin ja runsin. ettri siini on vinhe perä. Vänrikiltä kuulin, errä minua pidetriin jo hukklan joutuneena.
Heille ei pälkähtänyt päähiin selhinen mahdollisur.rs, että
joukosta voi jää11ä jälkeen vahingossakin. niin kuin nyt
minun trrpauksessani oli käynvr. Oppia ikä ja kaikki, se
pätee nyt ja aina.
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Tilanne Perkjärvellä

15-17.6.44 JR 5:n saapuessa

EINO A. TURPPO

KUN vihollisen valtavir hyökkäys kesäkuun 9 p:stä lähtien 1944 johti vakavaan läpimurtoon Karjalan kannaksella, joutui r. divisioonaan kuuluva rykrnenttimme JR i
eli "Averykmentti" rienrämään sinne avuksi Itä-Karjalasta. Rykmenttimn-re, jonka pioneerijoukkueeseen olin saanr.rt siirron vuoden 1942 alussa, oli silloin .iuuri marssimassa asemiin Syvärin yläjuoksulle. Uusi käsky sai kolonnat kuitenkin käänrymään takaisin Syvärin takaa, j,r lähtö oli niin nopea, että kun ,funamme 12. pnä kesäkuura
kello ll rullasi Tokarin asemalle, se viheisi jo lähröön kello 17. Jo kesäkuun 14. pnä kello 17 olimme Kannaksella
Heinjoen asemalla. Kauan ei sielläkään viivvrelq', sillä jo
parin tunnin kuh.rttua kello 19 alkoi n.rarrssi kohti Muoiaata. Se oli kovaa menoa, jossa ei liikoja raukoja piderry.

Ilmasilta oli kovassa käytössä Viipurin ja Leningradir.r
välillä. Koneista toiset tulivat ja toiser menivär. Viipurista
päin kaikLri taukoamaton pommituksen pauke. Jyrinää
kuului myös edestämme, mutta se oli pääasiassa tykistön
rikaansaamaa. Vastaamme

tuli

myös evakkoajoneuvoja.
Tilanne oli melkein sama, kuin Talvisodassa. Nyt vain ei
,rllut lunta ja pakkasta, vaan kesä ja kärpäsiä.
Kello U aamulla ohitjmme raunioiksi ammutun Muo-

o5
Kn.

En muista enää tarkoin, rnitä kello oli, kun saavurmn'le
Perkjärvelle, sillä rilanne muuttui siellä niin sekavaksi, eträ siinä jäi kellon aikakir.r ottarrlatta. Iltapäivä oii jokarapauksessa jo pitkälle kulunut, kun lähestyimme rautxtieaseman seutua. Jalkaväki eteni tien molemmin puolin, ja
tie oli niin täynnä rykistöä ja kaikenlaista a.ioneuvoa, että
hevosten päät keikktrivat toistensa kuorman päällä. Kaiken
kukkuraksi tuli takaapäin Laguksen hyökkäysvaLrntrja, loiden tornin luukusta tunki rnies esiin vyötäröitään myöten

ja karjui täyttä kurkkua:
Tie auki! Siirrykää sivummailel
-Siinä ei olisi päässyt siirryrnään mihinkään mr.rualie,
kuin suoraan ylöspäin, joten ei ollut ihme, että kolonnan

ja siirä noin kuuden kilometrin päässä vii:rern pvsäl.rdyimme. Jalkapatikkaa oli tullut peräti yli 40
1.,):':errin. ja lepo oli tarpeen. Teltar pysrytettiin ja ruo-

joukosta kuului kiukkuisia vastaväitteitä.
Siirry itte, tai aja mettään se romtttoosas, tai srtoraan
kaatopaikallel
Eivät panssarimiehet moottorit-t pauhun vuoksi kr.riten-

:--:.i. ,,-s':
murr.i -r-.

kaan noita vastaväitteitä kuulleer, vaan tornimies karjui
entistä kovemmin, kasvot kiukusta punaisina ja kauhoi
käsillään kahden puolen, kuin olisi uinut sammakkoa.
Vaunut vain tunkivat eteenpäin, ja joskus niiden kylki
raapaisi hevosajoneuvoja, niin ertä rattaiden laidat rutisi-

rulikin

vat.

.:..rn kirkon

s.'s:: sr.rtiin eikä muuta, kr.rin saappaat pois jaloista ja
:.-:,: :r,nj.rlie pitkälleen. Siinä uni maistui, vaikka koko
:elr.rr sijairsivat, tärisi rykisrön jyrinäsrä.

\:--<-<-c: :i:per.ri kesäkuun 15. päivä ja vielä yökin,

::.. st,io 10 alkoi marka kohti Perkjärveä. Siitä
r.-:-.x:-:: ::e . Kilonrerrittäin oli tie räynnä joukkoja

.ja kolonnr.:. O.: 'e.r'ii. errei tällainen jäänyt vihollisen
lentoaseeir; n;u::^tr:::tj.irr.. jr kyllä se parhaansa yritcikin.
Koko matken pö:rs:r'Ir vrhollisen maaraistelukoneer ia
hävittäjät kolonnrer.:::e kimpussa tulittaen aseillaan ja

nakellen keveirä sirpjepon'rmejaan. Ihmeen vähän silti
vahinkoja synn'i. En musr.: nlhneeni koko matkan aikana kuin yhden kuolleen herosen. Ilkeältä tuo lenräjien
alituinen kurnutus silri runrui jr rikoi päir,än mittaan käydä pahasti hermoille.

Äkkia ilmesryi jotain ouroa raivaanrannalle. Se pilkisri
puiden lomasta ja hävisi taas Miehet hieroivat silmiään.
Olivarko he nähneer harhanäyn/ Mutta eil Nyt, kun tie
muuttul pitemmän matkaa suoraviivaiseksi, se näkyi täysin selvästi eikä kadonnut, vaikka vähäksi aikaa sulkikin
silmänsä. Joku hihkaisi:
Katsokaal Pallol
- Tähysryspallo, lisäsi toinen. Ja noin lähellä.
- Jos se onkin on-rai' Arveli joku, mutta toinen väitti:

-
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Kyllä

Ei olla meillä palloja nähry eikä pallopelejä pelattu.
se on naapurin pojan. Ja kohta tulee "ranr-rja" nis-

kaan, sanokaa mun sanoneeni!

Arnpuisivat vaikka piiskaq'killä. Luulisi tuohon nyt

- sattumaan.
saavan

Aina joku metri pädstiin sentään eteenpäinkin. Nyt

Levottomuus valtasi mieler. Sen läheisyvttä kaikkein
enimmin ihmeteltiin, sillä jos pallo on noin lähellä, täyryi
vihollisen olla vieläkin lähempänä, mutta omat joukot tässä vain tunkivat eteenpäin, kuin paraatimarssissa. Heräsi
epäilyksiä siitä, että mahtoivatko herrat nyt ollakaan täysin selvillä tilanteesta, ,ja taisihan siinä jotain epäselvää
ollakin. Pioneereja ainakin askarrutti se, että tykistön culi
oli edestä jo aikoja sitten lakannut, ja rämän täyryi olla
merkkinä siitä, että vihollinen oli pässyt etenemään sekä

saavuftiin jo asutusalueelle, lähelle rien risteystä, kun kolonna jälleen pysähryi. Joku utelil
Mirä siellä oikein on? Miksi ei kolonna liikui'
-Alkoi liikkua huhu, että oli nähry vihollisen hyökkäysvaunuja edessä.
Sitä se vielä puuttui, sanoi joku, kun kolonna taas

vaihtoi parastaikaa rykistönsä asemia.
Pian saavtrttiin aukean laitaan, ,jonka takaa rnetsästä
saapui muutamia miehiä tielle. Meidän joukkueemme
miehet ehämivät heiltä kyselemään:
Missäs päin ne lin,iat ovati'
-Yksi miehistä nosti katseensa ylös ja puhelinlankoihin
viitaten kurillaan virkkoi :
Tuossahan nuo näkyvät olevan tien vieressäl
- Ei, mutta vanjati' Onko ästä paljonkin markaa rin-

huutoja.

tamallei
Mies hymähti säälivästi:
Ei siellä mitään rintamaa ole: Me tässä ollaan vii- omat miehet. Pantiin vähän miinoja turpeeseen.
meiset
Jos kuka meidän jälkeemme tulee, se on jo veli-r'eniliinen.

Niine hyvineen nuo uupuneen näköiser emmrrriveliet
häipyivät taaksepäir.r tungoksen s€kir.rn j,r kolonnrr vrirrivät.parhaansa rnukaan tunkel ereenpärn.
Akkiä nrli enemmän liiketr.i jalk.l'äkecn. Jonot molemmin puolin rietä erenivir jo rneikein pikamarssisse, murta kolonnan meno vein enrisesräänkin hidasrui. Tähystyspallo tui,lotri sitä suoraan edesrä, murta kolonna odotti
kuin ahven paistinpannulla. että joku tuikkaisi tulen alle.
Yhä useampi aikoi hermosrua pallon läsnäoloon ja teki
tuskastuneita kysymyksiä:
Eikö ruora saa millään alasi'

- Missäs on meidän lentoaseemmeT Ei tuohon tarviis'
- yhden häviträjän.
kuin

nytkähti
liikkeelle, mutta nytkähti silloin jotain muuta-

kin.
Takana rävähti jalkaväkiaseiden tuli ja kuului hätäisiä

Vihollinen h1'ökkiiä takana tielle. Liiketrä kalossiin

ja -äkkiä kansl
Takaa tulevat hevoset alkoivat hyppiä erumaisten kuormien päälle. Pioneerir seisoivat herken neul'orromina,
mitä tehdä. NIennäkö avuksi, r'ai ei, sillä mitään käskyä ei
kuulunur, eikä joukkucen johtajaakaan, vänrikki Sippolaa
näklnr-r missiiln. llutte kruan ei tarvinnut päätänsä vaivara. silll kr.rkon suunn.rl& .rlkoi kur,rlua pahaenreinen
pupurus. TJhvsn.sp.rllo

oli tehrr't

tehtävänsä.

Kuuitrs:i srlli. kuin pik.rjunr olisi li.hesn'mässä paikkaa
hin'irtlsj.lil nop'eudell.r. Sitren r'.r.lt.rva kohina äkkiä tauktxi. mune s.:'rnlss.l maa alkoi keirrua. muuttuen räiskyviksi helveriksi. Kuiva hiekkamaa pöllähteli ilmaan valt.rvina parsaina ja ropisi niskaan, sirpaleiden suhinen säesrä.mänä. S1'nryi sanoin kuvaamaton sekamelska. Olin
sr'ök1'nyr maahan tien viereen, mutta äkkiä välähti päähäni, että tässähän uhkasikin kaksinkertainen vaara. Oli
pääsrävä turvaan myös 'rillisti rynräävien hevosten jaloista. Kohottauduin ylös ja lähdin syöksymään kauemmaksi
tiestä. Ennätin nähdä, kr-rinka yksi hevosista hyppäsi oikealla olevan säleaidan päälle, mucta aita kesti ja hevonen
jäi mahastaan r.rikkumaan. Kluan sen ei kuirenkaan tarvinnut sätkyrellä, kun yhä uusia hevosia rvntäsi aitaa vasten ja silloin aica kaatui vaitavasti r1'sähtäen. Siinä samassa jo hevoset laukkasivat pitkin puutarha;r. niin että marjapensaar lakosrvlt.
Etsin katseellani tr.rrvallista maastokoht.i.r ia huomrsin-

Eversti Autti tarkastaa JR 5:n ioukkoia Sungunniemellä
1.6.'1944 ennen niiden siirtoa Karialan kannakselle

i

il

Y
Yt

'b

i.
s
,{r:i$J[
186

SA-lata

Eräs JR 5:n
+r'"-'^'.'"
,
;.d..'
*'l::

kin

maassa kuopan, jonne

miltei samanaikaisesti

syök-

syin pioneeri Lindqvisrin kanssa. Se olikin kai joku kaivon tekele ja kaiken lisäksi niin syvä, että tuskin sieltä
olisi yksin vlös selvinnytkään, murta yhdessä kyllä riesirnme pärjäävdmme. Kaikki kävi niin nopeasri, errei minulle jäänyt vieistilanreesta mirään selvää kr-rvaa, rnurra
kun hetkisen päästä kurkistin kr.ropasta, keskiryksen hieman hiljennl'rtyä, en nähnyt koko alueella ainuttakaan
elävää olentoa. Mekln pääcimme poistua keskirysalueelra
ja Lindqvisrin työnnetryä rninur ylös kuopasta, minä puolestani auroin hänet ja lähdirnme .jr.roksernaan Leipäsuorr
suuntaan.
Samassa

alkoi myös rakaa tieltä purkaurua lisää aj<»reu-

voja, ajaen hurjassa laukassa läpi keskiq,salueen. Lindqvist hyppäsi y,hclen kyyriin, ja kun rninä yritin samaa
temppua, en onnisttrnutkaan, vaan jäin riippumaan käsistäni kiinni kärrin perälautaan. Se oli hurjaa menoa, rnurta irrikään ei enää voinut päästää. Saappiran kärjet viilsivät urara tien pintaan, niin että hiekka pr.rä;sii pxillysi ja
jalat pompahtelivat joskus korkealle ihrlan kohdarrurun
jonkun epätasaisuuden. Toinen saappaan poh.jakin irteu-

tLri, ja kacluin jo tekoani, sillä luulin viimeisen hetkeni
tr-rlleen. Jos ote peftäisi, karkeaisi varmasri niskani, mtrrre
viimein sai hevosmies sen verrirn ajokkiaan hilliq'ksi, että
pI.isir.r por.rnistaLrtlrmaan kuonnan päälle. Vasta silioin
hr.:,rmasin, että hänhärl olikin Rosu, omiir rniehiämme. Sa-

::r.ss: kuitenkin iski taas kranirirtti ptrr-rn poikki vieres:i::::e j.r hevonen sai uudelleen tultir kavioihinsa. Mi-

: -: ,li riir si n'ri pysyäkseni kuonnan päällä. HLrrja me:. ,:s..: i.if i :rsutusalueen Leipäsuolle päin, kunnes äki:i :.-,::-:iinme ornia miel-riä erään metsikön laiclassa.
Rr-,s- j;-. ::::re kvlLi, ajokkinsa talttirmaan ja ohjasi sen
mer§:: !-.-, :j: Siin.i rtro eläinparka n1,t seisoi pur.rhirn
kiinnr:e=:.: : :.:csi.i mirkiinii, mulkoiller.r hurjasti ympärilleen. tiui! :--i:.:. icl()st,I r'.rvIsren.
Takaa rreir.i {-*r rJtr5 hurja kavior.r kapse. Hyppäsimme tien viereen

mekään. Sieirä

majapaikoista
Virojärvellä
Sungunniemellä
Aunuksessa

tui vielä

pienen matkaa kärryjen vauhdin painamana.
Hevosmies hyppäsi aisoilra alas ja katsoi höimönä hevosta, mutti] rodettuaan, errei se enää pysryisi liikkunaan,
viskasi ohiakser menemään ja jatkoi fuosten matkaansa.
Me annoimme hänen mennä, sillä rurha häntä olisi ollut
tuossa tilassa yrittää saada järkiinsä, eikä hän ollut meidiir.r
miehiän:mekään.
Vähitellen sentään illan mittaan löysivät kaikki ;oukkueemme rriehet kokoontumispaikkamme. Se oli melkeinpä ihme, sillä paikkahan oli täysin satrumanvarrinen.
Toiset raahasivat mr.rkanaan keksejä, sokerir ja marmelaaria, joita he olivat "evakuoineet" tien.vieressä palavasta
ETp:sra.

Näin rneidär oli toivotettu tervetulleiksi Karialan kannakselle ja tuo toivorus oli varsin rrrlinen. Joukktreellemme

ei tullut

ktritenkaan muuta vahinkoa koko htrllirn-

rnyllyssä, kuin että yksi rniinahevosernme hävisi miehineen päivineen. Mikä lie cll|.rt heicliin kohtirlonsa, mr.rrta
sen koommin emme niitä kumpaakaan tavanneet. Mies
olikin vasta äsker.r tullut tä1'clennl'kserrä joukkueeseen,
rruttr n),t jäi vrljaukseksi nr1,öskin hevr;nen.
Miehec jo l.raaveilivat silavansa iltaseikkaa jar l.röysteeksi

marmela;rtikekseiii, mutta jt-,stakin lör'si ltrokscmme pah;rnihnanlähetti ia srrrrassa jo ku.rluikin komcnto:
Pioneerir eteen!
-Siitä se raas i;rtkui.

I

lmapommitus käynnissä

on-ria ja mitii näim'i:rs-'l-ir:.]n. oliko se

c.r .e:r:.ivl.i I.rukkar

hevonen, jonka

prrkl lcrrvrrr.r. sirpaleen repimlistä reiästä, Hevosmies :eisor ::-rien rvrillä ja pieksi hur,lasci
hevostaan oh jasren periirJ. \-ririn'rme htruraa j;r antrr:r
merkkiä hänelle, murr:i se oir rurhr;. Hän pvyhkiiisi ohi
kuin s.alama, mutta siihcn ioppuivrr mi'ös hevosen voimar. Äkkiä se ly1'hisn'i kuolleini m.,-rhln. r'aikka rilharrkaulasta suihkusr
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Suomen joutuminen Jatkosotaan
ja Suomen valint a 1941 kiinnostavat
jatkuvasti historiarrtutkijoita
PARISEN vuotta sitteri norjalaissyntyinen Amerikkaan
rluuttanur hisrorian tLrtkija, professori H. P. Krosby jul-

Sr.romen välirauhaa koskevan teoksensa "Nikkelidiplomatiaa Petsarnossa 1940-1941", jossa hän läheises-

kaisi

ti kosketteli

kysymystä Suomen jourumisesta Jarkosotaan. Askettäin on tullut suomeksi käännettynä julkisuuteen saman tutkijan teos "Suomen valinta 194 I
T2issä teoksessa

Krosby pyrkii laajan lähdemateriaalin pe-

msteella objektiivisesti selvimämään kaikkia niitä syitä,
jotka johrivat Suomen käymään soraa Neuvostoliittoa vastaan Saksan rinnalla.
Lähdeluemelo on runsas. Se sisältää kaikki asiaan liitq'-

vät käytettävissä olevat saksalaiset ja suomalaiset viralliset asiakirjat, saksalaiser, suomalaiset, amerikkalais-englantilaiset ja ruotsalaiset historia- ja muistelmareokser.
aikakauslehtiartikkelit, runsaasti kirjeirä .ja haastarrelutie-

toja. Lähdeaineisto on siis mahdollisimman rr.ronipuolinen, jota kaikkea tekijä käsittelee kylmän kriicrisesri ir

huolellisesti seuloen, joten johtopäätökset reker-är luotettavan vaikutuksen.

Monet historioitsijar ja arvovalraiserkin muistelmien
kirjoittajat saavat osakseen ankaraakin an-ostelua ja kin'eleviäkin piiskan iskuja, murra kussakin rapaukessa seuraa asiallinen ja oikeudenmukainen perustelu. Niinpä
Krosby pirää muun muassa l{annerheimin muistelmissaan antamaa kuvaa vhteisn'öneuvotteluista saksalaisten
kanssa ja Suomen armeijan liikekannailepanosra epätäydellisenä ja harhaaniohravi.na. Mutra hän lisää samalla,

että se ei suinkaan merkirse Mannerheimin tuomitsemista.

Ei nimicäin ole s1'y'tä unohtaa, että Mannerheimin kuvaus kirjoitettiin Neuvosroliiron sanelemien sotasyyllisyysoikeudenkäyritien varjossa Helsingissä, missä kah-

oli ruomictu mrepäävasruu maansa johtamisesra sotaan
Neuvostoliittoa vastaan. Kukaan noista kahdeksasta ei ollut tehnyt muura kuin velvollisuuterua sodassa, mutta poliitrisisra syisrä heidät siitä huolimatta tuomittiin. Mannerheim, joka enemmän kuin kukaan muu oli vaikuttanut Suomen politiikan suuntaan sodan aikana, ei ollut
tuomittavana, koska hän nautti sellaista arvonantoa, ectä
edes venäläiset eivät uskaltaneet kajota häneen. Edelleen
Krosby jatkaa, että on todennäköistä, että hänen kirjoittamaansa kuvaukseen vaikutti voimakkaasti tarve antaa tukea sodan aikana samuneiden tapausten kuvaukselle sellaisena kuin puolustus sen esitti oikeudenkäynnissä. Jos
asia oli niin, Mannerheimin motiivit olivat kenties kiitet-

deksan Suomen sodanaikaista johrajaa

hinä, joilla

oli

tävät.

Alkuperäisten asiakirjojen ja johtavassa asemassa olleiden henkilöiden lausuntojen perusteella tutkija Krosby
osoittaa perustellusti, errä sorilaallinen yhteisryö Suomen
ja Saksan kesken ralvi- ja kevärkautena ennen hyökkä1'stä
Neuvosroliirroon 1941 on kiistämäön rosiasia. Helsingin
konferenssin jälkeen kesäkuun ensimmäisellä viikolla
Suomen ei ollut enää mahdollista pysyä syrjässä Sakan ja
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Neuvosroliiron välienselvittelystä jos tuollainen selvittely
alkaisi. Tuora aikaa koskevaa rodistusaineistoa on niin
errl se vahvistaa käytännöllisesti katsoen nämä to-

i;1,1i.
Kirjansa riimeisessä luvussa Krosby esittää tutkiruusrens,r vhreenreJorr j,r johtopääökset, jotka oikeudenmu-

iislksi antavar perr.rstellun aiheen pitää hänhistoriantutki jana. Hän
kuren prot-. Å. Korl-ronen teoksessaan Barbarossonoo
j: Suomi errä kysymys ei siis olekaan
sa- sr.runnirelm:
- t.rdtt ntiksi niin tapabtui ja
siirä. miri to.lel.l.: rrprhrui.
kaisuurens.r

tä objekriivisuureen plrkivänä

olisiko r:pehrunur soiru r'f,lrräi. siis olisiko Suomi voinut
veiitr roisen suunni.n. joS s€n olisi annettu lainkaan vapaesri r-.rlir-r. ^\lonenirisir neuvoia on Suomelle tarjottu
so,]in i.ilkeen.Olisi mukr piränlr järrää kohtalonsa liit-rouruneijen huom.ren j.r eräär ovet suuressa viisaudesolisi pitänvt ilmoittaa
sl.ln s.lnoneer. että suomalaisten
seki Sak$lle että Neuvosroliitolle, emä Suomi on täysin

puolueeron ja "vaatii" saavansa elää rauhassa. Jugoslavialaiser olivat rehneer niin, samoin canskalaiser ja norjalatser. Mura suomalaiset olivat hyvin selvillä, miten kävi
Jugoslavialle ja Puolalle. He muistivät myös kolmen Baltian valtion kohtalon.
Ja edelleen Krosby jarkaa: ei ollut ky'syruys L'apddsta t'Lt-

littnasta, ellei acnäläi.rtfurti.stä pid.etä naahd,ollisena taihtoelttona. Todistusaineisto osoittaa, että Suomen valinta
pelasti sen jakamasta Suomenlahden toisella puolella olevien naapureittensa kohtalon. Suomen valinta oli välttämätömyys kansakunnalle, joka arvosti itsenäisyyttään,
vaikka se loppujen lopuksi saattaisikin joutua rajoittamaan sitä Hitlerin Saksan hallitsemassa Euroopassa
mutta niin kauan kuin on elämää, on myös coivoa. Mitään
muuta vaihtoehtoa ei kuitenkaan näyttänyt olevan.
Päätelmiensä lopuksi Krosby toteaa, että Suomen pysy-

minen syrjässä sodasta

v. l94l olisi ollut

mahdollista

vain, jos Neuvostoliitto olisi noudattanut ehdotonta puolueettomuuma Suomea kohtaan kesäkuun 22.. päivän jålkeen kärsitryään Saksan aiheuttamat ruhoisat takaiskut
sodan ensimmäisellä viikolla. Tuollaista ihmertä ei mpahtunut, ja

niin oli Suomen sen mukaisesri rär'tettävä sitou-

mukensa Saksalle. Se maksoi Suomelle raskaan hinnan
sekä kaatuneina että aineellisen,r ruhona,

mrtta

se seluiy'

riippantattontrus kos kenattrrnM,td. On hyttin
epätarmaa. olisiko toisertlainer poliriikha 1940-41 ioh-

tyi

sod,asta

tanut y btä nt1' ört te is e e n t t l r, L s e e n
Krosbyn hyvin harkittu näkemvs on siis tä1'si vastakohta amerikkalaisen Lundinin ia englanrilaisen Anthony
Uptonin heikosti ja hatarasri perusrelluille näkemyksille,
jotka huipentuvat siihen, errä triumviraatti Manner.

heim-Ry'ri-Walden olisivat valinnassaan 1940-4L
rehneet "hirviträvän virheen". Krosbyn kiria on erittäin
selvä, kiinnostavaa, jopa jännittävä luettavaa. Siihen
kannattaa todellakin turustua, sen lukeminen maksaa vai-
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MUISTllJA
:-:- ^--)a '.,, ::: L9-19, YH oli trlkiutut. Moskovassu
:: =-::- . : - :;,i.r r,ruhln siii.lvnrisestä. Koko neuvos: . .. : - .:.:;.-.: rrj.rlla vamstilr.ldtrtuin kuitenkin
r:..-:-rr:--.'.---r.:: L-ri.rrta oii sotir,jora ei klrkaar-r toivon

-:

Oiri: t:--, -r- :-.:i-.:--: i,,irioisessa Kokkolassa, .ionne sain
rrh:,i;ii-, =-::::.:.r:-=. r--.-; prrn pois. Matkiunrne kesti
..

- : <:-::: ::....,Iiselh matkusrirjiriunalla. So{i.- --- =:- .i.,-:. .cisoimmc Seinäjoen asetr-raliakin E cnir". S :-.-. -.::... ruli jir r-r-reni jatkuvasti.
Vaasasta tu.lleesrr j;:r:"
- ss: sr-rrilaira aseman lehtiki;ruolitoisr:.

tilasjunilla

oskille. Katselin kurn<, :.:-r::-:ii1 pojer olivat lähdössä.
Eräskin sot.ilas osti lehct:.. r:-.<":.r sen erusivua, jossa luki, että sota on alkanur. ..-:.:: -. i.lsqnr.r.in ja sanoi, että
paljon pitää olla n1,r sirä h.rui.:;n:.:'i, Heisinkiä oli pom-

JOHANNES KUUSISTO

mitettu kaksi kertaa, raunioita ja kuolleita. Aikaisesta
aamLrsra l.rtrolimatta oli kadLrilia liikettä. Kuormacnrja autoja ajeli eri puolilia kaupunkia. Nämä olivat kaikki lähdössä pois kaupur-rgisra. N{inäkin menin kutsuntepiiriin

ottamaan selvää tehtävästäni ja siellä minulle annettiin
komennus ja littera sekä käskettiin mennä Viipuriin. Sieltä sain rnääräyksen täydennysjoukkoon Neitsytniemen rykistökasarmille, jor.rne oli kasattu noin )00 miestä varustettavaksi. Tästä ei kuitenkaan tullut mitään, sillä jatkuvasti oli hälyryksiä yölld, ja päivällä. Suurimman ajan
täällä olostamme vietimme Monrepoon metsässä. Joskus
kävi niin, että kun rulimrne kasarmille aikomuksella syödä, tuli hälyrys ja taas tuli kova iuoksu metsään.
Tämä oli aikaa, jolloin aina jossakin paloi. Palokunnat
ja sotilaat koettivat tehdä parhaansa sammutlrstyössään,
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vaikka tämä oli vaarallisra. sillä uiipalor erenkin vön eikana ol.r.jasivar lenrokone ira. jorkl useesri pudorrivar
pommejaan tällaisiin kohreisiin sead,rkseen lisätuhoa ;rikaan ja kauhua il'rmisrer.r keskuureen. Kaiken tämän sekasotkun jälkeen tuli määräys muuttaa koko täydennyshomma Viipurisca rauhallisempaan paikkaan. Siten ruli
lähtö toisena .joulupäivänä Hennalaan Lahden lähelle.
Hennalassa rnäärättiin minut Huoltokoulun esikunrakomppaniaan ja räsrä edelleen hankintatoimistoon, jossa
meitä oli 8 miestä iuutnantista korpraaliin. Työnämme oli
l.rankkia kaikenlaista t^v?rta, .jota sodassa tarvitaan, ei
kuitenkaan aseita eikä ammuksia. Hankimme materiaalia
kaupungeista ja maaseudulta eri liikkeistä ja tehtaista,
eterrki n v aatetav araa, jota luovutin-rme huoitokornppan ial le jaettavaksi edelleen rintamalle lähteville joukoille.
Täälläkin oli pommituksia, jotka alati jatkuivat, sillä
suuret ja korkeat punatiilestä tel.rdyt kasarmit näkyivät hyvir.r lentokoneesta ja rnonta kertaa ainakin kirkkaalla ilmalla saimme juosta metsään.
Sitten lähdimme Helsinkiin hankintama*alle ja otimme ison kuorma-auton mukaan. koska tarvitsimme lakana- ja ryynynpäälliskangasta sairaaloille sekä alusvaatekankaite, kuten flanellia yrn. Ensin menimme erään suuren tukkuliikkeen johtajan luokse heti aamulla, koska
tunsimme l.ränet ennestään. Hän olikin hyvin kohtelias ja
sanoi, että mitäs r.räille sotaherroille oikein kuulur.ri' Kerroimme, että olimme culleet näin ohimennen häntä tervehrimään, kun ei pitkään aikaan ole tavattu. Puhuttiin
tierysti sota-asioista ja pommituksista. Sitten sanoimme,
mistä rulemme ja tarvitsisimme vähän erilaisia kankaita.
Aluksi johtaja sanoi, että l.ränen kangasvarastonsa on hyvin pieni, mutta voisihan hän antaa 10 pakkaa flanellia
1a 10 pakkaa paitakangasta, mulrta kr.ur ei hänellä ole.
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Hän sanoi itse vielä varmistavansa sen, että hänellä nämä
olivar, jätti meidät isrumaan konttoriin ja meni alakerraan. Lähdimme hänen peräänsä alakertaan, jossa olikin
valtavat varastot koti- ja ulkomaista kangasta. Kun hän
huomasi meidät, hän yritti kiukustua ja sanoi vihaisena,
etteivät nämä kaikki ole hänen eikä hän voi näirä antaa.
Selitimrne hänelle, että meillä on valtuudet ottaa nämä
kankaat vaikka kaikki ja annoimme här-relle sitä osoitta-

virn valtakirjan. Heti muuttui ääni kellossa. Hän alkoi
selvitellä .ja levitellä käsiään ja lausui toivomuksen, ettem-

me ottaisi kaikkia, koska härlen pitäisi vakiruisille

asi-

akkailleenkin jakaa näistä. Päästiin kompromissiin, niin
että hän anroi meille tavaraa mukarrn suuren kuorma-autolstin heti ja vielä seuraavana päir'änä kaksi autokuormall.ista. Niin erosimrne sovLrsslr jrr lhteisvmmärryksessä.
Tapasirr myöhemmin tiirnän johtrrjirr.r ia l'rän oli iloinen siitä, että olimme vaatineet hänelrä niin paijon kankaita,
sillä kohta tämän jälkeen pornmiruksessa oli jäännösvarasto osittain tuhouturrut, eikä hän saanut siitä täyttä korvallsta.

Hennalassa pidetriin mvös erikoiskurssi, jolla seiostctl.ruoltotoirr-rinraa sdan atkana, kuten erikoi-

tiin kaikkea

sesti maastoon rakennerrevia eiintarvikevarastoja

ja nii-

clen joustavaa toimintaa, kuvien .ia piirustusten avulla.

Kun Jrtkosota alkoi kesäkr.russa 19-i1, olin edelleen
Lal'rdessa erään tehtaan palveluksessa. Lähtömääräyksen
saatuani lähdin 1r.6. kokoontnrnispaikalle Uimaharjuun.
Ja sieltä Lahteen eräälle koululle. Osaston vahvuus oli I.r.
i0 miestä jir 2 kuorma-autoa, jotka kaikki sjoitettiin kahteen rautatievaunuun. Oii iltapäivä, kun matkamme al-

§

,,§;i;{

Kukistetuista moteista joutui huoltomiesten
saaliiksi erikoisrotuisia sikoja, jotka tervetulleina
täydensivät jou kkojen muonakeitoksia

irg;
n.rssrl o11 rr j,r o. T.issii rviissii

& | ,t1."J:..trrr1./"
!rq.r.*x3,

pien Suojiin'elle sekä

koi Kotrvolan. Pieks.int.ic-:r. J()eltsuuu kaurta Kelviin irscrnalle. Jorrduimnte kurrsnkin crclr.llksessii jollckin ntLruIle aser-r-ralle, jOnne t'.ruir,.ll:.,( I,l1t.t\r.r cr()rctriin. Siell:i
tt-tcttinture liiltcllii olevr.rn r,i,.),/u. j,rsr.r rulrkrn tilapärnen
n-rejttitLrspaikkamnte. Sicil.i, rlr hi r.i s..,lrr.r j;r uinr.rr.rrrr:r.
jotka tul i r,irt heri kiivrröön. å i(lr ::-r nt.- ki: i renki n i hmetellii.
kur-r ei kr>k«r paikkakunn.rJl;r o1lur l-,ii.i.rn t,rukk,,-,,5.1sr( )J.r.
johon n-rcillii olisi ollr-rt n-räärii ilntor«.r'.:r',..:. Li:t,lrntrru. urtä tänr-re vttisi vielii trrlla raistciuos.r)r,rntrrs R.O. I.i rtr.i
rle o.lisimmc tu.llcct aikliscr-rrn-tin. rlirrr.r n'rii.i.iit cr kuLilLrllLlt.
Osastonrr-ne kiisi

rri

su u

krisitelliiiin r-riiet suuri.r

r-n;rre-

riaelimiiiiriii. joss;r k;rikcssrr tiivrvr' «rllr miiäriirictoisre toit.ttintarr j.L hr viiii ;oLrstrrvuurrir. ös:rsrttn rt,intintlr kiisitti
k«rko n knrentin sotl-eikaisen huolion, lsep111ll1x lLrkuunottllmtltt;1. Kun olimme ottalteet varllstolltme vastrlillt,
lähti R.O. liikkeelle sururrane Ilon-rar.rtsi .ja siitii läpi kor-

r dj'

rimntaksi osaksi .lal'rrel.risi.r. 1.r,rl

e.lelleer-r vanhan vrrlt.rkurrr,errr;rj,rr-r

vii lrii-K.rrj.rlrur puolelle. Ensirlnräinen siirtomnte oli Ilorrrrntsiir.r, ensin sen pohjoisptrolelle ja sitren erclripLrolelle. josse viivl'in.rn.re pritemn.rär.r ajan Kaikki jakelLr- ja kuljerLrstoir.ni r.rta tapahtr-ri vrikrisirna aikanrr yöllii, sillä ilnrrrv;rarir oli olemassir sellaisella etriisvvdellii rintalnrrst.r. jossl vlcertsä jotrdLrrriirt tointirrr.rrrrr.
Tiiälliikin Ilornrrr.rtsissa slttui eriis n.ruistiin .jiiiinyr trpaus. Kaikki luovutusjakehrr oliv.rr sen yi)n (l i/l>.?.-tll
osaltl lop;runeet kcllo l-i mennessä ja hakijat palannecr
Muonamiehet mieluisissa puuhissaan

r

osr mviis Heinolirsta. J<tukossa «rli kauppiaira, joht.rjir. liikcmiehiii, r-nuttll sr.nrriu osa oli eri rrr-nrnarrialoilta, jorlle
hLroltotehtiivä oli tuntenraton. niiille olivar nyt pidervr oppittrnnit hyvin tirrpeen, josra sitter-r m1'<ihemmin o.lles-

siunme llom:urtsissa sairnrnekin kii«rsmair-rintoja. Kun

tillaista otkrtlrsta oli jatkunLtr muurruniir piiiviii, oli jo

jLr-

rratto. Silkrin liihclimme tllrolla kä1'rnään
Lieksass.r, josta soiurnr.r.rc Lahden sotilrrspiiriin eriiälle
hiu'ulr.rs:1:1tou

ItrLrtnrrntille, jokr <>li tiir.niin kon'rennusmiiiiriil,ksen rrllekir-

joirrrrnut. Hiin kysyi, nrissii olimme olleet, sillii rneitä oli
R C):sta kysclty. Hiin niiiiirrisi, ctä me idiir.r oli heti rreuriivii L,irnahaljuun ja ilmoirtrrutlurtavar R.O:ssa. En-rrne krrirenk,r,rn Iiihtcncct nratkallc juhanrrusa,rrrona, koska sota
ei ollLrr viclii iilkantrt j;r haltrsir-nnre juhrurnuslrrron snLrut-rir.reen lierriiii tiissii, jossa olimrne, je liihtcii sitren vesr.r juhennLlsl.iiir iirrii rtr.rtk:Ll1,..
Osrrsrornrne eli ET1r.2:n piiiillikki)nii oli lur-rrnernrri V.
Pekonen .la viiiipeli nii «rlr riirniir.r kirjorrtrjrr. Åliu1.sss1e1 6r.
oli joukkueen- jrr rl,hmiinjohtajina. Osastossa vallitsi eritt.iirr lryvii lhteisllrrrn.irrys j.r rointiun.ur v.lsruur:l va.rtiva

hcnki sekä ennen kaikkea rehcllisyys, j«rka hr-rolrorr.lir.nir.r-
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asemapaikoilleen, kun aamulla kello 4 hakartiin kovasti
aslrntomrne ovea ja eräs rykistön kuormastovääpeli hr,rusi
meille vaatien ottamaan vastaan hevosia. Nousimme heti
ylös ja ihmettelimme hänen lausnmiaan sanoja hevosteu
vastaanottamisesta, sillä hän oli juuri iltayöstä hakenut
täältä kuorman tavalliseen tapaansa muonaa ym. Huomattuansa ihmertel,vmme hän sanoi, että he olivat kolmella
autolla tuoneet t hevosta, jotka olivat kuolleet ja ne pitäisi
heti nylkeä. Meillä olikin teurastus- ja liharyhmä, .1oka
lähti heti työhön.
Tämä vääpeli kertoi tilanteesta edessäpäin, että he olivat leiriyryneet sellaiseen paikkaan, jossa oli rinratnaatt
nähden suuri n-räki edessä ja hevoset ja miehet seu mäen
takana. Tällä paikalla oli tapeltu pari päivää ja vihollinen

oli paennut. Taistelu oli r.ryt rauhoittunut ja lepo oli tarpeer.r. Tarkoitus oli aamr.rll;r lähreä seuraarnaan vil.rollista
sen vetäyryessä. Kaikki heräsivät kuitenkin siihen, eträ
kello 2 alkoi mlla kranartlr:ja. jir mäen harjalta konekiväiiri antoi tulta, jotta mersii mikui. Miehiä juoksi pitkin
metsää alusl.roususillaan. Huuto ja rnelu sekoittr.rivat tähän
oli sieplrrntrr vartiomiehen. Olik<r

yliärykseen. Vihoilinen

tämä nukkunut tai olivatko mLnrten hiljer.rräneet hänet,
k«rska tällaista voi taptrhtua, ettei sitä kukaan kLrulekaan.
Miehiä ei tässä mellakassa kuollut, muLrtalna oli vain haavoitturlut. Tapasin vuosien jälkeen eräärr miehen, joka
oli ollut tässä "alushousujuoksussa". Hän kertoi, ertä krllä
<lli kolkko herärys, kun kuulaa tuli, että kon.rc s.rivrr.
Hänkin ehti ottaa kiväiirinsä mukaan ja siitähän se r.rFfeIu taas alkoi, mutta vihoilinet'r p:rinui kirrkr.rutr. \iirr pojat saivat taas päällyshousutkin .ielkaansa
Täällä Liusvaaran ja Korentovrtlrr;tn llton, r ih,tllrncr
joutui mottiin, joste siratiir.r hevosirr. sik,rj; i; 1cipJl >eiiJ
lihasäilykkeitä, joitrr ei periiinn r'.i vihoilrnen \.(,)in-i \'.i,jertaa pois. Siat olivar pirkLihiinriisi.i i'l pirk;x.irsii:ri oiler.r erikoisen näköisiii. Niirii kir ir'.it k.rrsom.r.s.r i.ihisc'.rclulla oleet joukko-osesto j en ei.i i n liiäkärirkr n.
Tällä rintanralinjall.r r,ristelr,rt venr ir'ät laskettu;r pirc'Inrnälle, siilä r'ihollinen oli tänne varustanut betonikorsr.rja
järvikannaksille ie korkeilie \'iaroille. Nämä olivat enirnmäkseer.r niin sanortuja rnotirtamistaisteluja, joissa vihollinen taisteli aina melkein viirneiseen mieheen. Tämä
oli meille hyökkääyillekin tuhoisaa.

Lentokoneen pommi
on käynyt tätäkin
taloa tervehtimässä
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TOIMITUKSELLE
SAAPUNUTTA
KIRJALLISUUTTA

PERKJARVEN TULISET TERYEISET
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Mauri Sariola: Sumusta nousee risti (Gummerus)
Leslie Thomas: Neitsytsoturit (Gummerus)
Arto Tuoyinen: Rhodoksella polttaa (Gummerus)
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KIINNOSTAVAT JÅTKU\'ÅSTI HISTORIAN
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Johannes Kuusisto:

HUOLTOMTESTEN
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MUTSTOJÅ

Kirjoittojot vqstoovot esittömistöön
mielipiteistö
Kösikirjoitukset poloutetoon voin
postimoksun seurotesso
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TUTKTJOTTA

Yael Dayan: Sotilaan päiväkirja (Gummerus)
Waller Fuchs: Matematiikka (Kirlayhtymä)
Hans Peler Krosby: Suomen valinta 1941 (Kir,ayhtymä)
Niilo Lautiamus: Me veteraanit (Gummerus)
Feng Men-lung: Kaunis jalkavaimo (Gummerus)
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