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ti. I 9.1 Mr.rtskoilan.rrnen eteläpärissä va.l.rvoissa rsemissrr
olevar-r vil.rollisen. Vil.rollinen jiitti kentälle 200 kaartrr.rr.rtta

ja vangiksi antauttri 80 vihollissotilarsta. -TaistelLrn tar()ttur prikaatiin kuuluva JP > liihri jatkamiun etenemistii
Olkkoilrar-r, jonka se n-riehitti 2.9. illalla. Meitii JP 7:n
miehiä sen sijaan kehoitettiin hakemaan hyvä leiriyrymisalue, sillä nyt saisimme perusteellisen levon. (Ks. piirros!

SUUTTUA

)

Levor-r trrrpeessa kyllri tunnutriit't oltlvrtt't. Virrsinkrn
kor.nppaniiulrme, 2./JP 7, oli air.rrkir-r omasta mielesriiiirr
ullrast:.1nLrt rnelkoisesti. Se oli 'luranntrt ' tien iruki Onka-

n.rusjoelra Mutskoilamr.nelle, tapellut siinä vihollisen
kanssa ja lopulra, JP 6:n tehclessä saarrostr.rsliikettiiän vihollisen selustaan, painosranur vihollista sen aserniin.
Telttunme asetetriin aivan äskeisen tlisteh.rpaikan viereen. Emme I'rakeneet paremprra paikkaa, vaan tnettirnme
relrtoihin. eikä unte tarvinnut odottaa. Aar-nr-rlla virkeinä

225

f
I

I

ffi*."
w.- -**"
;(.Y*i

" Lt"
",.a,d

l'rrt..:

poikina ajelirnrne parmt, pese)'dyimme viereisessä

larn-

ia n.rutirnme levosta. Huorniornme kiinryi tällöin
telttojen vaiheilla liikkuvaan l-rienosti pukeutuneeseetr
luutnanttiin. Mies oli kerrassaan kLrin paraatiin valmistaumessa

tunur kiiltävine saappirineen. Hän kierteli kon.rppani.rmme teltoisslr esittiiyryen uudeksi kornppanizunme päiilliköksi. Nimikir.r oli hyvir.r irikaan ia tilanteeseen sopil'.1,
Rajatora.
Lekottelrrmn'te loppui kuitenkin irlkuuusrr. Liiherti lrrLrk-

kasi teltalta teltrlle iLnoiruksin. emä viiden minr.rutin kLIluttua on komp'rpanian oltava tiellii pyörir-reen, t-uuttrr telt.r.t saivat ,;äiidii paikclilleen. Vil.rollir.ren ou alkanut rrnkrrran hv<ikkäykser.r Olkkoilassaja "r,iitonen" (JP )) on hiitiiri kiirsimissii. Oli kiire irpuLur. Liihetti kertoi vielii siinii
kiireessä sellaisenkin piristiiviir-r j r.rtun, että uusi lLluttliurttin-rrne olisi pv)'tänyt piiaistä kornppirniansa krrnssa riih.ir.r
touhuun mukrri.ul, hän kun oli ensirnmäistii kerrir.i ritrt.rmalla. Tuntuipa ouclolta kun juuri n-reicliin kompp,uri.unrne sai tän-riir-r tehtiiviir-r, murra rnikiis siinii. Trrvrrnmukrrirueu s,rJatrelrr j.r sill,i siisti.
Vihollisen n'kistö mouklroi Olkkoilaar.r j«rhtavair mr.it't-

tietri. Priiisimn.re kuitenkin ihnan tappioitx siinii viilissii
eteenpiiin pari kilomerriii. Jiitimrne p1'örär tien verteen j.r
kovlsti juoster-r etenirnlr-rc tien pohjoisenpLlolistx su()t.1
rn1,öten eriiiille kukkulalle, jossa rnuuan kapteer.ri johti
puolustustl. Hiin jirkoi siinä komppluiantnte joukkueisiin
ia antoi jokriselle joukktreclle rehtiivän. Kiire oli valtitvrr.
Joukkueemrle j uoks i nnettua konr passiltrkernila setlri.lte rt
eclessii olevirl le harjar.rteelle. Siellii oli kahclen kompl-l i.11i
välissä miehictiirniirön kaista, ja se oli siratirva kiireesri ttrkitLrksi. Uk«rt vrrir.r kiireesti ketjuun, n.rutta ttrlivat liirrr
tiheiiiin. Harjrnne oli pirempi ktrin lrrLrltiin. Harvetruetriin viilejii, irr kur.r oikerrllrr vielii jiirjesteltiin ket.jtrrr, v;rr.t
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semrnalla

Miehirys

jo tlpeltiin piiälle tunkevan vihollisen kanssa
piti ja vitrollinen vetä)'q'i sillä kerralla takaisin.

Joukkueessarnrne oli Vill-ro Tavaststjerne niminen mies.
Hiin oli usein kertonrrt veljestään, joka oli ollut Keiteleel-

Li myymiilänhoita,ana jir oli mukana keiteleläisten ;ratalJP ):ssä. Ihmetteli, kun ei ollut hlit.ttä tavanuut

jrxrnassar,

koko sodrrr aikarla, vaikka niiin

sarmoissx ryminöissä olensimrniiisen-vihollisen trr'ökkiiy'ksen
rrruh«rituttul katseli viertrskaveriaan, Itiin nriki juuri krrivarun veljensii siinii mulkoilevrrn.
Krrhcleksrrr.r kerrart "trrrirptrri ' kiivi siirtii päir'än ia vör.r
.rikirna t'rittiimässii i:1 t.rppir>ira rrilteutt;utt:tssir. ltlr.rttJ tie

tiin. Kun hän nvt

pvsli silrii tukossrr.
Årrrnlrlla htrr.rdetriin ntinurr. varaioukkLleer-rjtthrejaer,
cr.iiiseen kuoplr;rx11. Siinii Klen.rola niminen vlpaaehtoinen kertoi edessliin olleesta puseikosta kuuluneer-r liikeh-

rimisrii. Kiivtimrne kaikki hallitsemalnrnc veniii:inkicliser silrlrrr kehoittrksena liikehtijrille tulll esiin, nturtl trrrir.i;rn. Lopuksi Klernola iln1':ui kollspistoolinsrr lipp;r1n
n hliiksi pensirikkoon, rnutta jälleen tulokscttrr.

OIin piiiissyt k1'rnmenkuntl I.nerriii paikrrst.r, kun Kler.noll hlrusi r-r'rinua tlkaisir-r. Hiiner-r ktxrl':,:rsslau seisoi valr.rviln sr-[lri, r«»nuluinen ja tuhraantunut veniiläinen. Oli
pompannut p)'sry\'r) juuri siitii, rnihin Klemola oli lippaan
nhjentäny't ja kiitlet pyst)'ssii jtrossut Klemrllan ktroppaan.
Huomrrsin, ettei venliliiisellä ollut kiviiiiriii. Kysl,rtiiessii
hiin viittirsi veniiliiisten hallussr olleeseetr Olkkoilaan. Viihiiisellii veniijiin taiclollani kehoitin häntii l.rakerlarrn kiviiiirinsii je tvrinsin ukon takrrisin eclessii olevaau puseikkrxrn. Nrrapuri vrurusti selviisti kiviiiirin hakutnltkarr,
rnutrri minkiis teki.
Ir{ies viipyi kaurrn. O.lotir.nrne ja pelkiisinrrne, ertei krrveri rulekirrrn er.riiii tlkrrisin. Niiki vieli hl,viikiis r.neit.liin

Onkamuksen kylää

Haavoittunut mies vedettiin
kuin kelkka taakse suojaan

vähälukuisr.rutemme. Tuli siihen joukkueen joht.i;a. vänEräsaarikir.r ihn.retrelemii;in .iivnr r'.i.livstii. Lähettiiä
nyt vanki kiviiiiriii.in lrrkenr.r.rnl
Mutta odotr.rs pirlkirtiin. \'es.rikko rlkoi rurisra ja jo ruli
l.rakumies esiin. Keukrr h.rertu .rse oli niin hiekk,rinen. et-

rikki

tei lukko juuri liikkunur. mutr.r kir.iriri se oli kuitenkin.
Par-rir-r läherin vlngin mukaln kerroma.rn ltlinen anrautumisestaan, jorta tietär'ät kr.ru.lusrell.r irlnr.i kornenroplikalla. Ja vankihirn kerroi omiensJ kuorm;ri1r'en ravaroi-

taan Olkkoilassa ja polttavan lq'län rer.rnaila relojir. Vil.rollinen aikoo vetä),ryä. Se on esrerriivä. Ja olih;rn "viirosella" tähiin tehtäväär.r komppanian.rrne. Se koorriin kiireesti, annettiin korlpassilukema 1:i,00 ja nliiäriivs karkaisra
vihollisen peräänq,mistie.
Totisesti meitä sur.rttrtti. Meidiithiin oli luvattu lepoorr.

Ensin tiimä ryö tässä hyökkäyksen torjr-rnnassa j.r sirrerr
tien katkaiseminen, niinkuir.r "viitosen kornentajalla,
kapteeni Pokkisella ei olisi ollut on.ria komppirnioiraan tähiir-r hnr-rkalaan hornrnaan.

Etenemissuur-rnirllemme sattui laaja aukea suo. EtenimsLlotir. pitkin, mutta eteemme putkahti ser-r keskeliii
virtrrrlvir, rnelko leveä joki. Apupuita ei ollut, ei muuta
kLiin vereen sellaisenaan. Vyötäisiii myöten siinä uppuroi:iin. r.r.nrrrr lli piiCstiin. Suunta osoitti korkealle kukkulal.. Lcr itr.iv,lrtriin ketjr.run ja pelor.r kutina selkäpiissii
:-. ..s:: i:-, k.rkktrl.rlle.
K:<s:,.:i: :,,isell;r leidalla savusi pieni nuotio. Siinii olivr: s.:rololJN--:ir i.in'rn'tir-rtii slikkaa täynnii- Naapuri oli
huoiri:nn -: :..i,-ri:'tme 1.r i.ihter-l-t mukisernatra suksimaan.
Vieressl,-rii ::-t::ntre slr'.usii k,rllioleikkauksessx. Katkaisunme rierr )l oi()rinlme. \'eniiliiiser olivat kuirenk.in jo
pläosalr.r;rr.r oh i rrrncer pli krn itiiiir.rpiiin. Vain rippeitä ru -

me

.

li

enää lir.rnesrii.

Luulimrne jo ryön.une piiätryr.reer.r tiihiir.r, rr.rutta eikijs
rnitii. Kiireesti oli jatkettavir t.rkaa-ajol. Harevoimme
n.retsikön mennessiimrne edessä olevaan kylään. Pysähdyimn-re kyliin laitaar-r aikornuksenanrme luovuttaa tehtä-

vänme kapteeni Pokkiselle, nrutta hiinellä oli kuitenkin
JP ) päisi leprxrn yhtä kornppania;r
lukuunortarnatta. Tuo yksi komppania sai meidän komp-

or-na suunnitel-nansa.
paniar-r-rnre kanssa

käs§n

jatkaar etenernistii.

Syntyi melkoinen riihinii. Olirnme kerrassaan §,lliistyr.reitii täl.rär.r alistr-rkseerr. Tässähän meilLi teetetäiin koko
hornma. Meillii, joilie oli luvartu Lrenrsteellinen lepo. Siinä
rnetsiin reLlnassrl riihistessiinlne "viitosen" kornppll'ri1
lähri .1o liikkeelle. Se eteni jiirven ja maantien välissä.
Meidiin oli eclertävii maantien vrlsentil puolta kyläaukean
läpi. Liikkeelle liihteneestä silvolais-kornppaniasta kuului
kel'roittLs:

l(os16ak6ehln jootual

Se

oli pisre iin

päälle.

liihri juosterr ylittiimiiän
noin kilometrin leKomppania
rf istii §'liiaukeaa. Oli l.ryvin kirkas kuutrrmo, aivan tiiyden klrun irika. Edessii, metsiir-r pimennossa pirloivat vihollisen konerLrliaseirlen suuliekit. Juosriin vain ereenpiiin. Keskisuornalaisten mitta oli täy'si.
Lähellä aukean toista reunaa huornasin, ettii oikealla

etenevii savolaiskomppania oli jäiinyt meistii jälkeen
100-+00 metriii. Se tulirti hyökiitessäiin eclessä olevartr,
uetsän rerrnrrssäl olevaa vihoilista ja oli vaara, että se irmpuu joukkueernrne miesten selkään, kun porrastus oli
noin sutrri. Meidän joukkueernrne juoksi kaistarnl-ne oikear reunair. aivan rlaantien tuntlunilssa. Kun eteefiure tuli sr-ruri ;roikittainen oja, kiiskin n.riehet ojaan odoctar-nrrln oikealle eteneväii kornppar-rila. Sirmalla sai lähetti
Lihreii iLnoirran'rairn pysiihryrnisestiimrne ja sen syystii
kornppirnian pääl likölle.
227

Lähetti ruli kohra takaisin ja roi komppanian päällikön
käskyn painua viivyttelemättä vihollisen asemiin ja läpi.
Kävimme siinä kaivannossa pienen neuvortelun, jolloin
päätettiin tästä lähteä ja painua suoraan vihollisen asemiin ilman turhia kuppauksia.
Katselin kaivannon reunan yli viholliseen päin. Ma*aa

oli n. 150 metriä. Kun oli kirkas kuuramo ja vihollisen
asemat olivat metsän reunassa, synkkä varjo peitti ne. Niiden yllä oli musta yö, jossa konekiväärien ja pikakiväärien suuliekit paloivat kuin soihdut. Katsoin kelloa. Se
oli tasan 21. Ajatuket kävivät kotona rakkaiden luona.
Onko sielläkin näin kirkas kuutamo?
Hihkaisin pojille lähtökäs§n. Ryntäsimme ylös ja saman tien kohti vihollisen synkkiä asemia. Samalla sil{r.ränräpäyksellä tein monia hätkdhdyttäviä huomioita.
Askeisen kaivannon ja vihollisen asemien välissä oli melkoinen no*o ja sen pohjalla leveä musta joki. Vihollisen
asemat olivat joen takana. Joen meidän puoleinen ranraalue oli aivan avointa peltoa.
Nyt otti ohraleipä, ennätin ajatella, kun tunsin ankaran
iskun vatsassani. Isku oli kuin kangella olisi huitaistr.r vatsaani. Tuntui kuin olisin lentänyt metrikaupalla raaksepäin. Joukkueen miehet olivat niin paljon jäljessd minusra, että he juuri olivat päässeet kaivannon penkalle, kun
Partio orämaan vesistöä
ttämässä
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kaaduin heidän eteensä rinteeseen. He vetäyryivät takai-

sin kaivantoon.

Koin kummallisia he&iä. Ensimmäinen ajatukeni oli,
että eihän minuun pitänyt sarrual En vieläkään krisitä,
mistä ruollainen miete nousi mieleeni. Suussani runrui
voimakas räjähdyksen katku. Olin juossur vihollisen pikatai konekiväärin suihkuun, jossa oli räjähtäviä luoteja ja
sellainen tai sellaiset olivat räjähtäneet varsalihakissani.
Veren lorina kuului kuin pullosta kaataen. Kuoleman ajatus on kaamea ajatus todellisuudessa. N1,tkö jo minun on

kuoltavaT Tämä oli se elämä, mikä minulle oli suotu.
Tuollainen veren lorina ei kestä monta minuumia. Miten
minulle nyt käy, kun minun pitää tähän kuolla? Yritin
tehdä tiliä Jumlan kanssa elämäsräni. Kävi m1'cis mielessäni Siionin virren säe: "Ei ole helppo kuolla näin suuren
syntisen".

En huutanut pojille mitään sinne kaivantoon. Vihollinen ampui vimmatusti, eikä olisi viisästa pyytää ketään
rähän kuoleman ansaan hakemaan kuolevaa miestä. Minun on kuoltava tähän.
Siinä rukoillessani huomasin ihmeekeni veren lorinan
loppuneen. Virkisryin suuresti ja mieleeni ruli kummallinen toivo: enhän minä taidakaan tähän kuolla! Huusin
läkinriimiehiä.
Ei kuulunut mitään. Vihollinen vain

-

r
I

I

;mpui enrisrä kiivaammin. Käänsin päåtani kaivantoon
Kelmznngn joukkueen poiat:
päin ja huusin:
- voitteko aluttaa minut pois
tr{usramo on räällä,
wÅkä?
Heti juoksi kaivannosra kaksi kaveria. Toista
- enää muista, murra roinen oli tdydennysmiehepoikaa en
nä tullut Lehtimäki Jurvasta. He heicäyryivät viereeni,
§selivät vammaani ja cotesivar, etreivät
voi kantaa.

tässä tulituiskus-

sa

Me yritämme vetää, jos kesrät!

Toinen roisesta ja

- toisesta kädesrä veräen he vetivät
- hurjasti juosten
toinen
minut kuin kelkan takana olevaan kaivantoon. Ny,r rulivat
jo lääkintämiehetkin tutkimaan ja sitomaan haavojani.
Vatsan alaosassa oli nyrkin mentävä aukko. Suolinippu oli
valunut vetämisen aikana siitä ulos. Vähän siinä lohdr.rtti
lääkintdmiehen rorearnus, että ei tämä vaarallinen ole, vähän vain on ruosra pyyhkäissyt.
Pojat tekivät lepänrungoista ja vöistd, paarir, joilla lääkintäpojat alkoivat rerulrrraa taaksepäin. Matkaa oli
JSp:lle noin neljä kilometriä merciä pirkin. Markalla ruli
vastaamme toisia lääkinräkomppanian poikia.
Ketäs siinä_viijään, kyselivät.
seiskan poe- Johhii
_ Taeraa olla paeka, oli toisten kiuruveteläisten vasraus.
ja lihava ku mikä!
navai'
-suur
En ole
kuulh-rt itseäni sanottavan suureksi ja lihavaksi,

tien leikkuupöydälle, jossa kaksi Idäk*id repi vaatteet
päältäni. Koppa vain kiireesti päähän. Ennen nukkumistani ennätin kuulla lääkärien päivittelyn: mistä tässä osaa
alottaa, kr.rn koko vatsa on reikiä täynnä? Kertomukseni
Iääkärien toiminnasta olkoon osoitus lääkärien alttiudesta
ja ripeästä toiminnasta JSp:lla ja kenttäsairaaloissa.
Heräsin uuvuttavaan hyvänolon tunteeseen. Olin nukkunut sikeästi leikkauksen jälkeen. Leikkaus oli alkanut
kello 3 ja kestänyt kuulemani mukaan kolme runtia, siis
kello kuuteen ja nyt oli kello jo 13. Tunui rnukavalle
maata oikeassa vuoteessa, mutta missä kummassa minä
olinT Liikahdin vdhän, kipu tuntui varsassa, joo tämähän
on sitä illallista. Karselin ympärilleni. Vieressäni istui lotta ja kameli hyvin kiinnostuneen näköisenä heräämistäni.
Samalla kuulin miel.ren äänen pääni viereiseltä ovelta kysyvän:

Onko se vielä hengissäi

kokoisia reikiä7 Vastasin, etten riedä, mutta luulen sen olleen konekiväärin räjähtävine luoteineen.
Tunsin hirvittävää janoa. Näin lotan vieressä jakkaralla
vesikupin. Pyysin juotavaa. Lotta pisri reelusikan vesikup-

piin ja tipautti tipan vettä kielelleni. Vaikka tiesin
T§alkin

oli lääkintärniehen näkem1's kannettavastaan.
Osuttiin samaan kallioleikkaukseen, jossa vähän aikaisemmin olimme katkaisseet venäläisten peräänrymisrien.
Nyt se oli ankaran rykisrötulen kohteena. Kantajat jättivät
mutta se

minut jollekin kallion kielekkeelle ja maastoutuivat. Lo-

pula jatkeaiin

I
I

matkaa maantietä. Tuli siinä vasraan
kuorma-auto. Minut nostettiin lavalle. Olin aina kuvirellut, että kuorma-autoissakin on jouset, mutra silloin aloin

vakavasti sitä epäillä. Niin kauhea oli ryhjän auron röykirys huonolla tiellä. Kantajat veivär minur JP 5:n JSp:lle,
se kun oli roiminravuorossa
Lääkinräkapteeni Laine oli
- saamaan liikettä unisiin ja
siellä kerrassaan romera mies
ilmeisen laiskoihin miehiinsä. Kovaa lakia hän luki autom-rehillekin, kun nämä lähtivät yön selkään viemään mi-

nue kenrräsai r a.alaan:

Jot viirlrre kolme runtia matkalla, niin niskanne

vääroän
nurin. olivat hänen viimeksi kuulemani sanansa.
Saavuimme Yarpakvlän kenrräsairaalaan äoin 2-3:o
vdlillä aamu.lla. Sinne oli ilmeisesri ilmoitetru tulostamme,
koska autoa olriin jo pihalla odottamassa. Tuskin auro oli
pysähq'n1.t, kun paarejani jo vedetriin aurosra ulos. Saman

l66an vastatessa myöntä-

- mies, tohtori Riwanen,- tuli luokseni kyselemään,
västi
että millä minua ammuttiin, kun vatsassa oli niin monen

-

ve-

Vuohtjärven tie

den olevan myrk§ä varsaan haavoirruneelle, pyysin ja
pyysin vettä. Lorra tiesi tehrävänsä, eikä antanut.
Katselin ympärilleni. Huone oli ehkä 4 x I metrin suuruinen. Sän§ni vasemmalla puolella oli ovi. Oikealle puo-

lellani makasi haavoirrunut mies puolirtain istuvassa
asennossa. Sän§ni jalkopäiissä oli kapea kåytåvä huoneen
yli ja sen rakana rinta rinnan neljä sänkyä, jokaisessa potilas. Tämän huoneen potilaat olivat nähcävdsri vakavasti
haavoittuneita, sillä kohra herädmiseni jälkeen kaki roisessa rivissä olleista kuoli. Huomiotani kiinnimi viereise-

ni miehen ilkeä

naureskelu toisten rehdessä kovissa rus-

Aloin epäillä tuota kaveria ja kysyin totalta: mikä ruo on?
Venäläinen, oli vastaus.
Vaik- kunnossa, unen ja hereillä- olon raka olin perin heikossa
kissa kuolemaa.

jamatlla, pyysin hoirajaa huoneeseemme. Pyysin ettähaa-

voittunur venäläinen vietäisiin johonkin toiseen huoneeseen. Sanoin, errei ollut soveliasta haavoittuneenkaan vihollisen naureskella pilkaten suomalaisen soturin kuolemaa. fuyntöäni noudaretriin.
Viivyin Varpakylän kenrtäsairaalassa 14 vuorokautta.
Tilaani pideciin hyvin toivottomana. Suolisro oli silpou229

tunut monesra kohdasta. Virtsarakko

oli

tohjona. Viisi

sirpaletta oli lävistän1't sen (ränäkin päivänä viisi pientii
sirpaletta kiikkuu rakon seinämissä), eikä kenttäsairaalassa ollut välineitä virtsan q'hientämiseen, vailn erirn'nvr
virtsa täytti vatsaontelon ,;a liika val'ri, kuin lähreestii, haavan kautta ulos.
Vaikka nuo Varpakylän kenräsairaalassa viertimäni
päivät olivat ehkä elämäni tuskaisimmat, jäi tuosra s:riree-

lasta erittlin lärnrnittävä mttist<.r. Liiäkärit Rirvanen jir
Aalto, sliraanhoitajat Lassila ia Nousiainen sekä muistissani jo ni;nensä menettiineet lotar, kaikki he tekiviit mehdottoman nrahdolliseksi hoitaessitan sotttreitaan.

Varpakl'län kenrtiisairaaltrssa

oli

kirnslialottanr neiri

Rirntala. Hän

oli ammatiltaan mitonopettirjrr' Åivan sai-

raureni alkupäivinä pvvsin häntä kirioittirrnaan muutaman rivin vaimolleni tapahtuneesta. Neiti Rantala oli
huomannut sairaskortistani kanttori-arnmatrini ia hän saa-

pui kirjoittamaan mainirttn viestin. H:in oli hlvin innosiunut siitii onnesta. mikii mintrlla hiravoittttessirni oli ol'
lut.

lyk§', kun te l.raavrlittritte vitsaan'
rttota "lykkyä", hiin selitti, ettii jos tuo
paukku olisi srrttttnut krisiin tai ialkoihin, niin en eniii vir'
kaani hoitaisi. Neiti Rirntala oli aivan «rikeassa.
Kahdeksan kuukar'rden ktrltttttta «rlin taas paikrrrtuna
valmis irsrumaan xrmeiilrll rulliin.
Oli

se Luoj:rn

-Kun ihrnettelin

JP 6:n tuhoamia venäläisiä
tankkela Onkamuksen la

Olkkoilan välillä

,1,

**.,

fåsr
'rif;
v1 ,i.-:&,Å
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'ij l.
'1.r.
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T. H. LANKINEN

Eslupseerlt

tulltalstelussa
VtffÄ nl,kyisinkin, kun

keskusrelu vrnlrojen p.rrrojen

kanssa siirryy sodanaikaisiin tapahtumiin. kur.rlee srnottavan, errei viran ole nähry suurinlppisil herroj.r koskaan

siellä, missii luoclit lentäviit... Murt.r

mini niin

j:r kerron-

parikin tap.rusta, jossl jLrurr r:onrppinen herra
pelasti tilanteen ottarnalla osal r.risreli:un. pelorromalla

kin

tässä

esiinry'misellään, itse arseeseen r.rr!r'.ren
teen eduksemrne.

i:

kehirriien tilan-

Hän oli everstiluutnantti T. Kotii;.rnen. JR 2ii:n

ko-

mentaja. Taniikka ja hyvin lupsekk.l. y-rruri. Ukko" leveine savolaisine murteineen. Prlvelin _|rtkosodirn aikar-ra kyseisessä rykmentissä sen ensrmn'i.:.rsessi p,rtrrlj«rnassa pst.joukkueen vxriri()hrJl.rn.r.
Olirnn-re pakkorajan llirern fmne =ienneer melko vaivattomirsti Iijiin'en suunr;11n. \-rher.,isen r,rj,rjoukot oli
lyöry hajalle trri tuhorru. kr:ren xf,r'r P.ilsilisvl;rr.rss:r. jossl

vihollisjorrkkrrr k.L.rrLrr flrcrori:rns.i. S.r.ivrrirnrne sirten

a

kärjer.r mLrkanr Kir im,.iki nimiseen p.iikkrrn. joss;r tiemme nousi p)'srlvn.
Pieni rnarrstonkuvatrs lienee prik.rll.ren. jotr;r ILrkija voisi parernrnin eliiii rrtrkrrnir uprrhtumiss.r. II.iki oli korkerr.
Sen laella sijairsi karjalaiseen rapaan rakennettu maalaistalo. Lr.ronnonkivistä mLtlrattLl naverr,l kuului talon rakennuksiin. Pellot olivar rirkennusten vmpiirille r;rir',rtur.
Kivimiien nimen veroisur.rtta todistir';rr pelloilla olevat lu-

kuisrrt kivirauniot, .jotka arntoivart hvviin suojan mäkeä

puoltrstirvalle viholliselle. Entä tuo na\.ettlr metriä pakstrine luonnonkivisine seinineen. Tähän oli vil.rollinen eriryisesti pesiyrynyt.
Kärkernme eteni r-niikeii ylös rrousevan tien suunnassa.

puolivälissä rinnettä, kun vihollinen lvrsi vasOlimrne
tairrnfile murhaavan tulen pellon reunaan kaivamistaan
j«r

Vain taaja metsä ja nopea suojautr.rminen pelasti
meicliit suuremmiltir tappioilta. Kapteeni Rtrotsalirinen,
joka oli komppaniamme päällikkö, järjesri joukkomme
irr,rdelleen mädräten vänrikki Laitisen yrittämään päin
::r.ike;i joLrkkueineen. Kersanrti Hiikkinen sai tehtiiviiks;en kr.urlluttir kulmaa hlvriksi kävttäen saartaa vasem:.,.:: i.r nousta sieltä mäkeen. Samoin oli oikealle määrrsernista.

:;:.,'
:-,

j.i;lrrostirva .joukkue vääpeli Mäkelän johdolla. Oma
-<:.:,, i:uhoi n.riikeii tarkalla tulellaan koettaen kuitenkin

s.r-.::" :..xennuksia. Aloir-nrle edetä suurta hevosenken-<.: :.::,<r':n.rr'.rssrr kerjussa, put-tita puulie syöksyen ja
r'ö:iren e:eni i.rlkrrväki uudelleer.r kohti rnäkeä. Puolivii-

lissii rinnettä hyökkliys pysähtyi
Vihollinen oli kaivetuissa asemissa, murta rneidän suojanamme
olivat vain
puut ja jokunen märäs. Hyökkäys oli myös pysährynyt
saarrostrvien joukkueiden osalta. Saimrne "piiskamme"
myös ketjur-r tasalle, rnutta sillä ei ollut mitään rnahdollislu.rtta tuhota kaivautunntta vihollista. Olimme pakoiterut vetiiyryrnään mäen juurella olevaan kuolleeseen kulrnaan. Lääkintärniehiile riitti ryötä paikatessa narrmtrj,r
sekii raal.ratessa suojaan vaikeasti l.raavoirtuneita. Vihdoin
ehtivät paikalle heittirnien tr.rlenjohtajat. Heitintuli suur.rnartiin pellon reunaan ja ositrain myös metsään. Oman
keskiq'ksen aikaansaama tulos oli l-ryvä, sen huomasimme
räjrihdysten välillä kuuluvista valituksista.
Pataljoonamrr-re

oli

kokonaisuuclessaan ruuhkautLlnrrt

notkelmarn. Jospa vihollinen olisi tärnän tiennyt ja sillä
olisivat olleet heirtirnet paikalla, olisi siinä käynyt pataljoor-rallen-rme kalpater-r. Krirnaatinheittimet louskuttivat
tlkrnamrne ja säl.risten iskiviit kranaatit rnelkein sekiramme.

Kur.r heittirnien

tuli siirryi kauemmas, poiat

s1'öksyiviit

uuteen yriq,kseerr. Pellon reunassa oleva vihollir-ren oli
kärsir.ryt suurta rnieshukkaa ja pääsimn-re kLrin pääsimmekin sen ;rsemiin. Taistelu riehui kiivaana ympäri mäkeä,

suuret hylsyrö1'kkiöt vallatun konekiväärin vieressä kertoivrrt, ettii luoteja on todella lentänyt. Pellolla raunioiclen suojassa vihollinen .latkoi kiivasta ammuntaa, ffrutta

oli

pi1ko1s11u vähiteller-r vetäyryrnäär-r rakennnsten strojrrarr.

Vänrikki Laitinen syöksyi joukkueineen pellolle

aikoerr

ecletä vil.rollisen .jättämiä kivikasojn suojanaan käyttäen

kohti raker.rnuksia.
Mr:rra nlr alkoi navetta elää

aserr-ra.

se

oli täyclellinen siili-

- ,;a pikakiväärit luotien
Ikkunoissa nakuttivat kone-

p1'yhkiessä peltoa niin, ettii kuiva, hiekkainen maa pöllysi,

sirmoin llsuinrakennuksen kivi.ialassa olevista aukoista
tuiski ttrlra ja luoteja pelloille. Työnsirnme rykkimme pei-

lon reunaan ja saimmekin sen aiclan viereen, mutta efiune
ehtineet ampua laukaustakaan, kun lataajana oleva q'kkirnies Pelrola sai kilverr iäpi ulleen luodin rintaansa. Tuo
kilpi oli kai rakennettu vain ntoraaiiseksi tueksi, sillä sadan metrin matkalla kohtisr-roraan tull.rt iuoti liivisti sen
virivattomasti, .ya minkä kauhean reiän tuo osittain rikkoutur-rr.rr lr.roti tekikään osuessaan sen suojarssa olevaan mieheen... Olisi ollut tahallista itsensä tapattamista jäädä q'-

kille ja niinpä viinrikki

SoLmu, joka

oli

joukkueemme
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Autoo mer-rnii

1'111111r

Lorthos

jvriilrti

jrr trrlcrl lieska

jir -savr-r ruprel-rtivat t-Ii.l\'ctrlll- ikkr.irlt>isrl. Viclii prlri htrkatrste ja LIkko kolrpitsi liihellii oler',LIr.r Ir.riehelr.i kiriiiirin ja
huusi:
N)'r poijaat, irihrrrrn j.r n nrt.itk.i.i n.t'.tk.ttt.inlnle pel-

lollel
Laitisen poirt olivat ptroliPvörrvksiss.i. siIl.i iiIn;rnp,rine
oli rtrnnellut heitii pahoin. Navet;rss.r oli nvr iriljaisra. Savun .irl p«ilvn lripi niih,i Parikvnrrrerrl.i
r.nicsren jiitteitii oli pitkin seiniä.

k.r'rtLtntrtr,t

.i,t

Paikrrllc sarpLli m)'ös mrrjuri Miiller. i.r L-kko s;rnoi hiincllc:

llii.

R11fc5i1'xlpes leppecmiiiin' ktrrl

p.lrltiirl

siLLrre

lla

1'1 s-

R:rkeurtttstett stxrjlssir vielii eltiss'r olt-r.'rr vihollisct iurtilr.rtuivirr. Var-rkier-r joukossa oli eriis k.rpre(ni j1 p6Iirnrkki. Priivii elkoi vrihtr-ra kesiikuun hiintLiriiksi viiksi.
Vihollisen vahvr siilir,setnir oli tiiten tuhottu. Hviikkivs
sr

trri pikernminkin marssi j:rtkui kohti Krrrjalirn
vrr:rroj:r. Isonappinen herrrr jrr iso p1 55v

trllnter:n, jokir oli
kuun irlussrr I9'tl.

k.rLrniira

olivlt

selvirriirteet
verisintpiii crtncn Tt'rjiir-r taisrellr;r elo-

NILrjuri MiilIer, toir-ren kiisirelriiviimme csiupseeri oli JR

-l

}

lS:n I para.lj<x)nxn kornet)rirja. Hiin oli krrrski. Itloltert so.i.rn karaisernrr mies. V,r1',ausso.i.ir.t rrikrnt lriirt oli hirat)irrurrut Viipurin Prrtterinmiiellii piiiihiin, i()rtk;i seur.ruksena hänelle jiii vaikeLr Lruhevika. Mtrttrr hvvirt hiine rr krutssaan tuli roimeen, sillii trän oli rt-riesten parhaitrr,
niin csin-richenii kuin toverillisena ueuvonautirjruakit-t.

J

a

Olimrnc erlenneer Iijiin'er.r k1'liistii Ur.tkttttiemcn ja Jaak-

JR 28:n komentaia
eversti T. Kotilainen

johtajrr, käski rneidiin vcri\'q'ii stroirttru. Hyökkiivs

oli

r.i,'

py'siihq'nyt.
Pataljoor-rln-rme korncntajir, r-uajtrri Miiller oli ioss-rrl
sirarrostlvrru siiven tnr.tkar-rir oikealle. Jrrtkoirlln-re kir'i.irr'
tulta pelkrn reunastl. rrtLlttr se oli yhtii tyhiän krrnss.r. L':rtiner-r oli rukrlassa aserttrlssa pellolla iotrkktrcineerl. H.irl
ci piiiissl,t etecr-r eikii riurkse. Olirnnte irlikersantti S-r.rri:qtt
kar-rss:r vil'urllisen jiirtiimiissii kirivlnuttssrr, ktrtt Srr,tritrerr t'inoi:
Ieer.r

Katso 'Ukko" tuleel ja Ukolla on py'ssvkinl
Eversti
Kotilair-ren tulla trrllusteli verkkirista trrhtilltt vihollisen iisken jiittiimiiiin ku«rppaan, katseli kiikarill.r pirr-r jl sirnui:
Kvllii ne pirur sieltii liihtiiö, liihtekiirihiin poij.rr

haan, vrikka rnrrtkrrir ei ollLrt kuin noir-r 1)0

lrpuun,
errii saahiun o.lo suurempi pt'ssy tr.lohon pell()rl
T),önsimme tuoti.l suurra p1'ssy'ii kilve n srr,,j.r:kuLrlLri vain viheisirr paukeh.luksir luorien kilpisq essii siihen.
reunrlilr).

sa, jrr

- pitikin, sillii
kilpi

Piiivii oli
taivaalra,
rriärnäiir-r

kr.nrmrr,

ja lurir-rko pais«ri rnelkeirt

suorrr.trt

hiki tipptri, r.r'rutta sainrmc l'raupitsir-r Ukon miiiipaikklan. Eversti kor-rttirsi itse aivan irseensa pe-

orti irselleen pLrikan n'kin tirkar.ra.
No niin Poijaltl pirnnaar)Pi.r.s sir-rne ;resiiiin

riissii ja

.unrnLrs

ja sitten ikkunasrrr sisiiin. Alkak,ra vaikka oikeherkkiinä
alta, ja poija;rt siellii pelkrllal Tiiältii ammutiri.ur r)\'t, i()terl
pi's) kiiiitriin liihellä marrtr siellä prellolhI
Valnisl srrnoo r)'kin surrntrraja ja Ukko itse antarr ru_
lik(»neltnolt
232

iin-ran pitiijien raj,rlla olevrten ns. Orpok«rrliu lltr.li.rstoort.
Siellii vihollir-ren teki kovlrr vestrrrirltxil jii melkein kuin
li.lr.ratirrllrssi:r jrrtkunut etettetllisetrlllle I)YsrihtIi. Kompl..rnirrr.t-trt-tc «rli nt't miiiirätq rese n'iksi oltttru.t-tttte Kivintiisstii seakkir kärjessri. Vihollir.ren t'rittr r'.rsrrriskuil oikeirr
l..rnsslrien tukernitr jotrkoin, jir jor.rkkueemn-re sai tilillecn
>o.l.rn ensinrmiiiset vrunur kersantti HLrlkkosen tvkin ttrhorn-tirtir.
Pr.s§ timrre telttamme lähellc Utrktrnietneu
Jaakkim.ur m!r:.ultictii eriiiin suolt reLIllil;Ilt. Siellii sain- tchtiiväk.eni vrrrr-uist:ra Orpokoclir-r tier-rristevksen yhclellii n'killä
j.r rvhmLillii. Kiivas trristelu oli kiivnr-rissii Jrrrrkkir-nar-r sutrnn.rll,r. rnr.rttir se ei tcl)ltvr t>lo.uttltlc rlrilliiiin rrrvtrit't pitr-

Soitruneeksi.

OIin-rn-re yiin tLroll.r r'.trmi stusl.;rik;rll.r i lnr.r rt err.i nli tiiiin
srikoistrr olisi tapahrrrnltt. Å.rmtrll.r klrircnkin t.illLrsteli pa-

ri

vihollisen solttua seltlsrr.lntrttc ioht.tr';rrr rietii melkcr
kiviiiirit seliissii Irihellentmc. Ktttt htrtrsirt 1-1 s,ihrvmiskiiskyn, miehet vrittir'.it hr'1':,ärii ntetsiiätr, tntttt.t
hrL,rietromirsti

ItciJiin nlxtklillsa katkcsi

<>j.rn

Pgrlkrllle Harrrvoitrlrle

ril,i.IStoii aikrr pitkiille vnll.iirisriiiill, lllLItt.r ellll)le liivriineer
r.r-iur-rt.r krrin nr.lo kilksi niicstli joilt.r s.ritt.tt.ue PLr«rliittttom;r.rttikivriririt. Erosen Ville s.ri kok;rr.1in.
III.rlh meicliit kutsr.rttiin pois nurst;r ristevksestii je tilalle

;.iti rullrr vilrmistus Il

prrt1.lj6r,-t.sr.r. Nl.rjoirtrimrue Patal;rxrnrn kornentopaikan r.rs.rlle j.r .ri,,inrrtre viertiiii 1'ön kaikess,r ratrhassa. Kelkr oli nttir-r ll. kLin stloll retlnirssrr ole-

r';r vartiornies kuiter-rkin an'rptti 5,..1,,rt konepist«xrlilla.
Srlloin rrlkoi su()lti.l sltr.l.1 h-rotei.r. jort,r telttojen httpttt htrojLriver. Meitii oli sarnrillrr ktunlrrrreella ;rirralioorlrrrr esikLrntrrkornppanian lisäksi joukkLre k«rnekiviiiircitii sekä
nrc lst.rll iehet. Siillollllltol'l pakokaul-rtr ja sckesorto virltrrsi
teltoisse Iepriiivrir ruietret.-Yllii§ s oli tiil'clellinen, jrr ktrir.rka
olisi kiivnvtkriiin, ellei nrajtrri NlLrller olisi rtrlltrt purikalle.
Eriiiir.r tcltan vierestii hiin koppasi kiviiririn ja lirarikosra

.t
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f
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i(r

(tanrrlikrru

kesiikurr l9 t I t

sei

- kcrrert vicrlrrksccn
Srurrnen N{arselk;Ln riertiiviisri ;rinorrrr
krrrssinsa priiirriijiiisiin. PLrhLunirrrirkrran siitii, e trii NiirrisrrLn "lamellin" ricnrxtr jvnssiittiin nirn, erte i esirn. .rintrrtakrrln tupukrur n:rtsi.1i.t ltivtvnvr ntiLiltrr eikii hirlntcilrir. koko koulu hohri l.uhtauttililn

tr.r()nrl

nrcrkirtiiviirrii vicrrrrlu-

P;iiviinä, kcsiikuLrn rrlkrrpturlcll:r I 9.t.i.
N{rrrs:rlk;Ln scrrnleeseen kLrLrlLrivlrt IruolLlstusnrlnisruru

l/JR 28:n komentaja.
everstiluutnantti E. Mr.iller

P]tnrur)()la.r .ck.i r ri::

:\l

kenr.

:',

:\:.:

:r-...\.r.:;r..1 H.in jrroksi

sutlrt l.tit.L.tn i.L.rlk,,r cr.l.in::-..,::.i..:-.:.,*.....,::-.1-.:.i l..i.ille ttr'l'.irtt.i

,,ir ......::..:. ..::: r-iar

Ir'.r.r rilr,,lli>t.r.

i.,,rt.r1.f i-

sclt.r herr.tlr.t. ert:i nlriisr.ur )cir iN.,:r. \1::.,,in.1\unu.r ci
ttllrrt, nttrrtrr r-riirii ei mliisk.iiin t.ir\ iiii.. -T,,i.,ri)r-n nries liit si Paikkrrnsrr. Puicien jl ntiirr,iiJen s.l,,j.isr.r .rr'.itriirr rnurha;Lve
r)i:

rrtli suolle. Viilillii kuLrlrri Nliillc:rn k.rrkon.Lrncn
I -l'illcr'.rr

.i.i

\.lsernrnrlltil ; a emprr1li,1.1
p. rur .r rNl.rkrrsin rtoin viiclcn nterrin f:i.iss:i
Irliillerisrii ison-k.rnnon sLrojess.L. Eu ollLrt krrsk.r.Ln s()!r.rssir
niihnvr ltiir-r rarrhrrllisr.r n.iirii _ riihriir.s _ l;ruk.rtrs _ l;r_
rinls
kriin iull)rrnrirrird'1lle. OIen 1',rrm;r etr.i nr.1S:Lerrakirrr

- silmille.
vrln

r

jurrn-.rivert
lr-ur.lcista

srri tn«rni hvi)kkiiiijii tiirsosrrmrrn. Kr.rn tr.rli
suoli.r lrrkkasi eterrirlmrc kohti stron kcskcllii oler'.rr.r srurr;r.
K.r.rrrrncit.r vihollisirr t>li kaikkiellrr. Ir{eill:i r:ri1s ei ollr.rr
;..rl jon nruLrr.r tekenrisrii kLrin heriirellii ekxl.t r'.ilekuollcet.
,r:.i liir tr i keikkireu neljiitoistrr. Liihesrvcssiimnre su()s.rr1,
:.:au:[.1 sie ltii kutrlui r]r()ssirl)tirvir riijiiliclt s. Vilrollisosrrston
... ... rr.L jLrri ;lrvolt:rirn oli rii j:ivrriinl'r itscr-rsii kiisikra.:..... \llillcr k.rtseli tLrorrr nrclkein Poikki rcl-cr n rrvtt.i
'- . .. r rrkkoi
' :... :t-.iu: \ irkirycli krli ttrgp teitl
- I'kSi klt,ttLtrltrr. ;.r viiii-"1: . . :. .-.- ::-.r:lr- ()li\.rt l.icllcf:
.

::. 1.1.... -..
,"..... ..:

:.:....\:.

-

-

luurn. Ru,-Irli

§fl

rrlilen,

Piirinrrr j rrn komen rocs i ktrnn,rr.r

piirillikkr) kenr.lutrtrr. V. E. 'l'rrornp«r jrr Nlrrrsrrlk:rn nr.rorcnrpi rrrljLrtrrntti krrpt. O. R. Uiickrn.Ln. Ylipiiiillikkii s:r:rlrtri LlpsccrikorrlLrn f.ih.rr.rriral le sekrr nni llccn cnn:rkolr.r il-

... -.:::, k.istr'.rrrcr-rs.r liipi. Vilrollisie

les-

-'...: .. :...'-:-i..rkin r,rpcil'r. scn to.listevat
........'.:-

lltt.trt.r.
r'.rlrni i na neliriiin jiir;c'sriivrr rrccnii Nr inis:rlon
li1-1,qr[gp1:111:1. Kcsiil.trscrot r)li 1.c511'\1.rlki.rjiin'crr r:lnnirs-

Irt, ri

tcttrrn.t

KLrrssi

.t

j,Lrtk,

oli

:.t. housut j.t
kLrr.ttrx>n,

s.t,t1.1r.t111 srlrltcrtu |.rrll.rrrseen rrrrlr.lollisecrt
kokrrr.lit ()livrrt su()r.rss.r
cikri lhtlcnkiiiin kLrrs-

sil:riscrr l)Lrser,)n n:tIPi ollut e.lcs -r',rlringoss:r jiiiinvt :rtrki

Koirlun johr.rjiut. cversri Viljo KrrupPillll

I

ilnroitctrrr.L

['K i(r.n olrr',rrr r.Llnriin.r l].u'ir.rtik.rtselnrtrksccn olrjclrn.r
:rrjLri .rik.rc.LLrlLrrt rtrLLk.Lisesti. NI.LrsrLlkkrI seurucilrc(rt t.rrk.Lsti rir istiit. \'lip.i.illikijn k.Lrse trrnnri osuvrrn jok:risen
mLrk.rlt.r ollecn silnriin.
Sirrcn \1.rr:.Llkk.r f.iri prrhccn. H:in ci vrrivrrrrtturrrr lrouscnrir.r.n tii.Li:rrLrrr.r \'.rrten rilkcnncrLrllc je korisrctLrllc lrtrlrLrj.rko«rkkcellc. Pieni purnrrrrkscr.t trlrryi11111 lrvrnistrs
ktilki rrvitn .,.ilissii. kLrn Nlers.rlkk:L .rloirri ptrhce rrs,L l;Lrrsurtt.rll.r.
\rrorct .rlokk.r.rtl N.-o. rrl«rkk;rirrrhiur nrr:
krrikki tr{.rrs.rlk.ru
rinnallrr olinrnrc koko J;itkoso.l.rn Jo1-i)uun .rsti. ntLrtt:i tu() Ii1'rs;LlrrlLis pri:isi Ylipiirillikiilrii ilntciscsri r.ir sin r'.rlringosse, sillii kaikcri lr:inen piri .rk>itr.rrr
[)rrhe cr)s,L s.rnonrrrllrr: Nuorer kokcl.rrrtl Sirii mc krLikki nrie t
r

r]«rt ir.nnrc

l

P.rr,r.rtik.rrsclnlustir scuri.rsi olrinr;rrssi. Ålte K.rnrcrrrrlcnin srkiih.lrtriivicn siivelten r.rh.iissrr L,K i6 nr.rr:si niirr
hr vin. ettci Suorre rt NIrrrs'.rik.ril,r cikii lriincn se LrruccllrL.ur
oIIur r irtiilin rttoittccrt sirnir.r sirn()tti.ivi.urJ;ur.
'l'rissii kesiikuussrl tulee l5 vLrottrr krrlLrnccksi rLr,,sr.r
N{.Lrsrrik;rn N iinis.rlorr vicr;rilusrrr, jotcn oli ehkii irvvinkin
.rrhccllist:L rrLllcttrLiL tiirrii juttrr .rik.rkirjoihin.
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eras sunnuntaipäivä oli iltaan kulumassa.
sen yön aatto, joka oli koririntamahistoriamme mustimpia
tai sanoisiko verenkarvaisimpia.
- sunnuntaipäivä ei ollut muista sodan päivistä
Tämä

VUODEN 1941

Oli

millään tavalla poikkeava, olipahan hiljainen sabatti
ainakin Kallion kaupunginosassa, Porvoonkadull4 ja sitä
leikkaavilla poikkikaduilla. Puukaasuttajalla yskivä kuorma-auto ja ruosreenlommoinen pirssiauto olivat siellä
poikkeuksellisia ilmiöitä.
Sota-ajan ankeutta näkyi kaikkialla. Jalankulkijat kiiruhtivat koteihinsa. Heitäkään ei nä§nyt paljoa. Naiset
koettivat sovitella pur.rkenkäaskeleitaan jalkakäytävien rosoisiin pintoihin. Vanhanpr.roleiset miehet kiiruhtivat
nopeasti pois, joko ryöstä kotiin tai päinvastoin. Sotateollisuus ei tunrenut ryötunrinormeja, se kävi täydellä terällän, olipa arki tai sunnuntai, päwå rai yö.
Poikkesin Porvoonkadulla olevaan ravintolaan. Väestönsuojelun keltainen nauha käsivarressani ei herättänyt
l.ruomiora. Sellainen kuului keski-iän sivuucaneen miehen
asuun, ellei hän ryöskennellyr sotateollisuuden palveluktai tehtaalla, jossa valmistettiin mustasta pahvisra
pimennysverhoja.
Tavallinen 4O-luvun ravintola kessun ja pilsnerin tuoksuineen. Istuin siellä, Iuin lehdestä sotauutisia, joiden
mukaan Saksa oli lyömätön. Automaattisoittimesta kaikui: "Koska sinä maksat sen nikkelimarkan", ja eräässä
pöydässä istui sotilasryhmä salakupposineen. Kaksi huokealla puuderilla kalkattua neitosta puhui kohonneista
mustanpörssin hinnoista ja tiskiin nojaava tarjoilijatar tuisessa
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äkäisenä ovea, josta tunkeutui sisään §lmää huurua.
Tähdet nrikkivac taivaalla. Sinne oli kohonnut harsomaisia pilviä. Ne kulkivat matalalla ja olivat hyvin otollisia lentohyökkäykselle. Kävelin pitkin Porvoonkatua ja
silmäilin asuntoien pimennetryjä ikkunoita, joista jorkut
saattoivat olla hr.rolimattomzsti verhottuja. Valoa pilkisti
verhon lomitse ja sellaisesta oli oitis kavuttava kerroksiin
huomauttamaan asunnon haltijalle. Säännöt olivat tiukat.
Mielessäni kyti pelko, outo aavistns, errä iorain on tulossa. Tuntui kuin hälyryssireenien kaulat olisivat taipuneer valmiiksi ulvomaan surkeat huutonsa pimeään ilt.lan.

Kävelin Saimankadr.rn pommisuojan suulle. Koetin

sen

rautaista ovea. Se aukeni helposti. Pommisuo.jan käytävri!lI hehkui keltainen sähkövalo. Vastaani puhalsi kostean-

ldmminrä ilmaa, ja vettä pusertui kallion rosoisesra pinnasra muodosraen betonilattialle mustia läikkiä.

Kävelin pois. Kiersin lohkolleni kuuluvat asuintalot.
Ålekis Kiven kadulla kuuntelin. Pasilan konepajasta kanraurui korviini ryön ääniä. Sepät takoivat ia raurasorvir
purivar rauraa ja terästä. Konepajan korkeasta savupiipusra sinkosi kipinöitä. Ratapihalla vihelsi järjestelijäveturi.
Kello 21 tuli hälytys.

Sekään ei ollut muista aikaisemmista hälyryksistä poikkeava. Ensin ennakkovaroitus, sitten jatkuvaa ulvontaa.
Asukkaica r1'ntäsi kadulle. He kuuntelivat tuokion, ryntäsivät sitten kohden väestönsuojaa. Avustin erään siunailevan eukon suoian eteen. Hän päivimeli ja mennä köpötti virran mukana suojan uruneniin. Kymmenen metriä lu-

Pornmitus ia tulipalot
rieh umassa

jaa kalliota päiin plill.i on senrf,fn prrempi kuin odorraa
hatarassa asuintalossa. minlii lksi rinor palopommikin
saattaa tuhora.
Hälyrys raastoi hermoja. Tunrui kuin koko ääretön pimeys repeyryisi riekaleiksi... ja sirren rulir-ar koneer. Sam-

mutetuin mootrorein ne sukelsivar korkeelra. Ilmarorjunta syyti ammuksia ja valonheitrimien kiilat etsivät
maaleja.

a

Kaikki tuo meteli riistäyryi äkkiä. Hälr'rvssireenien ulinaa ei enään tarvittu. Pasilan parreristo I'ski äänekkäästi.
Se syyri epäroivon vimmalla teräsrä avaruureen.
Pian keliui taivaalla laskuvarjojen varassa ruiipalloja,
kaameita valaistusraketteja, jorka paljastivat kaupungin
kuin tarjottimelle ylhäällä pimeydessä ujeltaville pommiruskoneille. Ilmatorjunta sai osunan yhteen koneeseen.
Vaikea sanoa mikä parrereista. Sadat rykit a konekiväärir
s),),tivät tultaan ylös.
,f

Väestönsuojelumies ei saanut suojautua kuin vasta ää-

rimrnäisen tuhon lähestyessä. Pommien räjähdykser vavistutrivat maan kamaraa ja peruskallioira. Tulipalon loimuja kohosi Eläinrarhan takaa. Nyr nekin asukkaar, jotka
,rlir',rr vähekyneer vaaraa, pyrkivät väestönstrojan rurr":.n Ikkunoita särkyi ilnanpaineesra. Sirpaleita vihelte^: :.:'ltrssJ.
\.J.esrörrsuoja täytryi.

Kaikki tulisivar sinne myöhem::.i:n. rus por.nmitusta jarkuisi. Tiirnän tiesin kokernuksesr:ni. niinkuin senkin, että alueella oli tärkeirä maalel:. k'.:len :rtrtrmme suurin ratapiha ja konepaja, joka oli
kon'.:.::n.:ron r:ur.rriekirl uston kannalta karsoen.

Tuli lyhyt riruko. Toinen pomn-ritusrrirlto lähesq'i. Se oli
edellistä murskaavan'rpi.
Tulipallot kirkastivat kairrnealla valollaan yön päiväksi.
Yhä uusia paloja sytryi, rakennr.rksia sortui. Yl.rä mielertöm'ämmin iirr-ratorjunta lrnpui. Tuhannet rrmrnukset räjähtelivät avanrudessa. Niiden sirpaleira satoi kuuron!1
aias, kvlr'äen Rrhoaan nekir.r ikkr.rr.roire siirkien ja puhk«rn

peltikamoja.
Ur.rsia pomn-iirusaalroja vy«iri'i vträ kirtrpunkiin, r.rusil

osurnia viholliskoneisiin, ur.rsia rulipirloja .jir sortuviir rlkennuksi,t. Uusia uhreja l'nenetettiil-r, kuolleita ja halvoit-

tuneita ikään

,1a

sr.rkupuoleen kzrtsomatta. Pääkaupunki

§'lpi verenkln'aisen'kohtal<xr §,nsissä. Arnbtrlanssir kulkivert lentäen palopisteiden ja sairaaloitlen viilillä. Hrravoimuneiden velitukset hukkuivat teräsrnyrskyn v'rltrvaan ulvonraan. Palokunta, poliisilairos, vamskuntlrnieher, lääkärir ja sairaarrhoitajat olivat q'öss?i. He olivat
kuin muural.raisia, joiden kekoa on kepillä kolhittu.
Väestönsuojien uumenissa istuivat sinne kuuluvat. He
oclottivat, sihnät pelosta iaajentr.rneina. Voimakkaat ji'rähdykset r,avistr.rttivat kallioon koverretur.r suojaonkalon
seiniä. Naiset ja varlhtrkset, jotka evakkotien sijasta olivat
valinneer rämän odortivat valkeneva n aam Lrn annahc'lusta.
Toisia pvrki r.rlos, niin että vahtimestareilla oli ryötä pitää
heidät aloillaan. Useimmat sentään uskoivat, että rr.rkous
läpäisee väestönsuojan katon ja seinät.
Kaivopuistossa, Tölössä, Keskr.rstassa, Katajanokalla
paloi. (1,1n6enet tr.rlipalor kohosivat ilmaan, kekäleitä
riistziyryi pitkälle.
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Helsingin pomm ituksesta näkymä

Pasilankin vrriheilla paloi. Pari raloa Porvoonkadulla oli
saanut oslunan, ja yhä jatktri porrunirusra runri tunnin peräärr. Lentopornn.rittajat palasivat rukikohdistaan Paldis-

L VALIMAA

kista tai Tallinasta uusin pomrnilastein. ILnarorjunnrrn

tuli vaimeni virimenemistaan. Pian se yski viimeisiä ammuksitran. Pääkrrupunki oli nyt rodella kuin rarjottimella ilmassa ujeltaville pommiruskor.reille, jorka pudorrivrr
lascinsa runpimähkään avurtoman asuintiheikön niskaan.

Ja väestösuojiin runkeutuneer odorrivar yhä almua.
Vasta aan-rulla tulitus lakkasi. Saatiin merkki: vaaraohil Ihmiset tunkeutuivar ulos. Räpvrrelevin silmin he

katselivat yn-rpäristöään. Kaikki oli melkein ennallaan.
muutamia ilmanpair.reen särkemiä ikkunoita, joku veriläikkä katukiviryksellä. Toiser rakennukset kätkivät alleen toisten tul.ron. Vain räjiihdysaineen karkuinen, sakea
savu kertoi, ettii .iotain oli tapahtunut. Ihmiset kiirul.rtivar
koteihinsa. Toiser tavarakseer-r siellä sen ruhotruna.
Savu viipyi pirkään. Sitä kohosi vielä joiclenkin talojen
rar.rnioista. Seisoin Porvoonkadr"rn pärissä ja karselin Eiäintarhan suuntaln. Veruri vihelsi ratapihirlln. Se oli merkki. Oli aloitettava niin kuin mitiiän ei olisi trrpahtunutkaan.

Käveiin pois. MaitokaLrpan ikkur.raan aseteltiin suojrIaudoitusta ja eräs talorunies peitteli tuhkalla veriliiikkäii.

KIRKAS ja kesäinen elokuun -i. päivä Savukosken Mar-

rin h'lässä 19.i2, kuten rnuuallakin Kannanlahden

suurl-

nan rintamalla. Elettiir.r oloissa, .jolloin Sallan rauratien
suunnassa

oli

rintan-ra paikallaan .iil asettiutunut asemasooii varmistettr.r

J.rksi. Rintaman erämaassa olevar sivusrat

muutirmin kenttävartioin. Partiotoimintrr oli rnuodostunut
puolin ja toisin erittäin vilkkaaksi, kohdistuen sivustoihin
j.r selustaan.
Olin saapunut joukkueeni kanssa Martin kylään, joka
sii.rirsi rroin 20 krn pärissä Savukoskelta pohjoiseen. Tarkoirukseni oli suojata rauhallista eiärnää viertävän §län
.rsr.rkkr-rita, suorittira vastatoimenpiteitä vihoilisparrioita
\';1sr;1i1n sekä levätä, koska vasta oli palattu pitkältä partio-

reissulta. Oli saarrrkin levätä vartiointia lukuunott.rmatta
k;rksi päiviiä, kun i. fi. kelkr l0 saapui rnajapaikkaamme
\[.rrrinh' liir.r kansakoultrl le (r()-vr.rotias Pekka Ikiiheinro. jok.r ,uui noinl i krn priiissii Viirriöjokivarressa. Huomasin
heri Pckalr rrskelistir, etrii jotrin oli nyt erikoistrr ja hiin sanoikir.r minulle heti:

-

Vihollisen

.j0-r.r-riehiner.r

joukko ruli mökilleni

ia

karkuun, vaikka ampr.rivat perään.
Ilmoitin asiasta heti esimiehelleni ja naapureille. Sain
komenrajalta käsky'n, joka oli lyhyt ja selvä: 'Etsikää vihollispartio .la tuhotkaal '
pr.rlmi sen, pääsin

Helsingin pommitusta 13. 1. 1940

Ånr.roin miehilleni käskyn valmistautua 1 päivän partiorr. \'r.rten ollen lähtöön aikaa 20 minuuttir. Reput olivat
pi.in p;rkxlguina muonalla ja patruunoilla. aseet tirrkastetrtr sekä liikl verr.rsrus järetr1' pois.
Joukkr.re järjesräyryi lähtöä varten kotrh.rn pihalle, jol-

ioin ennoin partiokäs§,n ja coimintaohjeet eri tilanteita
varren, jos vihollinen kohdataan. Joukkue lähti harvassa
jonomuodossa varmistettuna reipasta votrlrtia kävellen
suunrirna Ikäheimon kotipaikka. Suunnistusta tosin ei rrrvinnut. suorittaa, sillä nrinii entisenä Martinkylän asukkrrlnr tunsin hyvin rlaaston. Vastaamme ttrii pian ornan
edessäolevan vartion partio ii1 kerroi rneille vihollisen toimi

nnista

l-r

r-ronoja uutisiir.

Saavr.rimme kahder.r pienen marssitauon jälkeen lkähein.ron kotipaikalle, jossa olivat jäljellii vain savuavat rarrni«rt. Pienen ersinnän ;älkeen lö1'simme vihollisen jäl.iet,
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Sallan erämaamaisema

joitrr lälrdirnn-re
rad iorei

viipl'111'1i16[ seur.1.1n].i.,:r'.-. s.rnr.rll.r

tse iLnoituksen tilanteesr.r

.l

iuuroin

::-.; :r!.i r.rl ie.

Vihollinen oli krrlkenut \/;irrii,,, r.::\.::::.i r'liis;.iin. siis
1-roisliriin n-reisrii. Voirnme l.icni.i rr..' :, ., ,..kLLLrnortlmrrttrl seurati.l jiilkiii noin li kn-t Yrrt.rsr:::.,. ::.-.ilur.rln. Kello
I I tLrli rrrnkkrr vcsisa.le .j;r ilr.i pil:-..:::. \-,:trir erunre cn.iii
vrineet scLrrirtrr jrilkiii. Pii.irin nr.rl, )ri:...: :::rs,i:r .r jlksi Varrrseu rlLrti(x)n trl«xrr-t. jok.r ,rli I i:::-. -:.:-.rs:...
']'.rhtrt

l.ilr.r.rrt l-iiiisn .inrrnc

jtlitin michiii

.r:(:::: : '. ..:::.,::'.rqst:i l.r Itl,r-

osrrn till()n S.rilrr.,..:r. ::'-..::-. :,.,.nnimaln oslll
taloot-t. Trrrkirsrin nr.r j.L;.rikk. '-'::-.: . ::-.:..::...r ,,ic\.,t \'.1rtiupaikat jl kciroirin \.:.r--i()::r:r:::.: ;:.\ ::.a-:-. r.:;;;.lrrccrt.

Micstcrr ktrir.rttL..' \.1:..\:sq:t:.- .::.., i..:.:..., i-....: r'l r.rt.hallisesti. (r. S. krjlo rr o;i k.,rsi-.., ::::.i:,:. ,,..,,t;: ..rt:l,,irt
käskvn rLl()k.lil l.r J.t \'.rlrrlsr.,,:r.:.i t,:iA..:r-..-..l.- .....-.., xr..:.1
iiiiinvttii rchriiviiiirrnre. Senr.rll.r .1nrr()in r.r.rr, r::-.rqire-ls k,,nleurrrialle osoiterur-r s:ulonlrur. jor,r r.rJisrr i.ihrr.rnr.rnr.r.r-r
liiheiselle rriielle.
Ruokrii]unrrre keskeytvi, kr-rn r;rdion'riehen suunn.rlr.r

I

ktrtrlui y,ksi kivriiirin laukrrus. Arvelin, ettii kvsvrnvksess.i
or-r vihollis|:rrtio jrr nrin se tosirri.ur olikin, sillii rnrjoirLrst.rIttmme ikkun:rt alkoiv;rt rulla luotisuil'rkujen vrrikutr-rkscs-

erirtiiin \'()inrrrkirst.l. Liihcstyessiimme vihollisen aserrl;r
havrritsin, ertii rneillii oli tulivlivoimtr, koskrr meillii oli
errcnrnr:in konetuliirseirir kuin'",ihollisella. Hiu,airsirr
rn1'ös, ertii vihollisjolitejrr nousi seisallleen .ja vrirti pirriii

uucloi n j rr vi i t rtti lui n nr ichensii irserui ssa, n-rurrlr v ihollisct
alkoivar vetiivtyii aserristrurn pr>rs. Ktin sairvutimme vil)ollisen irsernrrt, ne olivat nhjiit. Askcn vrrnkina ollrrt rarlioIries Arponen oli e.lessiirnnrc r.roir.r >() m piiiissii. Hiinrii
oli vihollinen runplrnur kiisivarrcsrrr liipi, lriinl't ;.r potkinLrt ja n-reicliin lrihetessri scn rrscr.r'ri;r oli Arponen jiitcttv
It

r

ielii kiviiririllii

lviiqlcn

Retlionties oli siis jiilleen \,:lprtir krtullun hctkistii, r.eikka
hrt.tvoirtrrnecnrr i;r palt«rinpi.lcltvnii, mrrtte tiivsrrr rrrjuis-

:.r.tn j.r kiivelvkrrn«riscrta. Liihemmin vihollisen .rsenti.r
t.irk.rsttllcss.r lrrrr'.rirsin. ctt.i nr>in l() rlicsrii oli ollut;rscnri...i. \iistii oli kaksi k,r,trrrtrttt. Jrillcll:i r>li pikekir,äiiri
,r;p.rirtccn j.r rrscirrr rcp|11j1. Veriscr jiiljct kcrroir',rt iiskei:c-sr.i r.,1'.rlrtLrtu.rst.i.

On.i.ri l.L1.1.1,.,n.rnrc olir.rr Årposcn lisiiksi k.rksi lieviisti
scit |.t.tr', ri rtLr |tLrtt,r.
En:::rc i.i.iirrcr ih rrctrclcnr.i.iu m irii oli r.rpirhttrnut, sil lii
rc-hr.ir.i, rlr is:ker). L,iirctin itl:n oirtur-tcct, sertttajlrt rnukak.if

n.r nrirlcsr.inr rirn.iliisint.r rcittiii Martille kiivellen

trr sisiiiin.

i

ja

rilannettrr tlrk istcttLrani hrn'iri rs in, ettii ol ir:rnre vil-rollisen srlilrtirmrrnil ja rneirii rrrliterriin pikakiviiii-

sreltli .rur,rli.r ..iir.r.rl,r.r:r. H.iinrme Vetasen trrkron iiskcn

reir-r, konclristoolcin

I{.elLr

Pi kaisest

jl

kivririrein Llseilsta sr.lunnast:r. Srlrnanaikaisesti havrrirsin, ertii iisken liilrctriirniini rrrdiomies Ar1>oncn, jokrr oli r-nennl r viihär-r r-ulrke:r vartiomichcstii eteen, oli r-rvt vihollisen vlnkina ja irinakin kolme
vihollisn.riestä kul.letti Arposta poispiiin. Arponen niiltti
:ckcviin kovrr:r vrrsrrrrintaa. joren kulktr oli hitlasrr-r.
.{inoa rrol.cir piiiitökseni oli, ettii virnki oli fclrstettxvir
..,:..r.rksi. Srrunaan majoirtunut joukkueer-r osrl vJst:rsi j()
::-...-.rlr-ri rreiscsti vilrol lisen trrleen. Anr-urin tllossa olevi l le
.:-..::-.:..c kiiskvn trennii ikkunoista ultts, asettua ulkorir-.:'...-i:.rr rrurjrssa avoriviin ja syriksyii pikatulta ampu-

: r.:.:: vihollisen rser.niir.r. Kriskvni toteutui kirjei-..::::. ,,:r.r vicliikin kii«ts Kemijiirven po jille.

\{,..::-.:r

.,::r.r srkLrnnit rLrona ratklisevana hetkenä. kun
*s. ::-,::-.; :-..<!-.irt r li. sillii tulirLrs oli puttlin ja toisin

j

iiiince:r \ .rrLrslc(nr me j.r j.rtkoinrrne viholli scn scu r.r.LmisrJ.
1

i

rik.r..rn s.1;1tui1r'nme rulikosketrrkscn viholliseen.

jolloin v ih trlli nen rlp.Iioi srr kii rsien karkoitettii n S()rirtu nturin i riil.Lrolcll.r. sair.r konenttrjalti.r kriskv. lralata Martil-

le r.ruttr rehriivii.i \';lrten. Palutrrnrrrkallrr Martinkyliin krlr.rlulle ei siltrlurur mitiiiin erikoiste ia fariiornatk:r pLiitn i

r.

L

kell,r

1

tiiten eriirlairssa usein (»nurl sot,linsa.
pur-rnittiin miestcrr rohkeus ja taito. Niillä srrrirtoi olla huonorr jl hrviili onncrr. Prrrtiot kLritenkin trscintrnircn
rlrtkilisi\'.1t itse kohtalonsa, sillii harvoin apu ehri niille aiklnarrrt. Olosuhteet vaihruir,.rt usein Jrvil.uni.ttoman nopeasti, kuten s()trrmies Årpr>senkin kohdella, koska kaikisra vrrrotoirnenpiteisrii hr.rolirnrrtta hiinkin jourui hetkeksi vihrrllisrrr r'.rngiksi, jost:r v;rin ril)ein virst.rt()inrcrlPrrrtir-rr krivrviir

jossa

pitein vrrprurtui.
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ERAASSA vrriheessrr emnre sorineer. emmc .lnrpuneer l.rrrkrrusrrrkrran. rnLrrt.r sirtcnkin se ,iik.r oli erikoir-rcn j.r siin.i
vaiheessrr jiii niic-leeni eriis korl,isoturi, entinc-r-t T,rlvisotlan taistelijrr.
Surxnussirln.rcn r.ri,rjiiiikiirikomppxllix rtli n nninlt helteess;i irl krrrrnruLr.lc'ss;r Os.Hrrlosen kiirkenii eriirna.rn l.ipr
Su«r-nussalrnen r.r1,rit,r Vu«rnniseen. jossa 9.'. 19-t 1 s.r.rtiin
yhteys Raatreesrrr hvijkiinneeseen Malrnin rYkmentriir-r
(JRl2 ). Niiin oli rinsirirtu lepohetki .ja mrrjoirrrsp.irkaksi valirriin Kursmlj«ren ja Vuonnisen viilimir.rsrosr.r

I
I

miinni kkoii kirsvir\' ;r kengls. J uomrrvettä sxrlriin ln uk;t\',tir i
jvrkiihki)n rinteeu rrlla juoksevasrr jrrstrr. Ja verriihiin sir.i
rarvittiin vli viikor.r kestiinecr.r janor.r iiilkeerr.
Kon.t I'rp;rn i rrn leporr i krr ei rr cn nv r rni te nkiiiin pe lkiisrii.in
lorvrriluLrn, sillii .jouclLrirlme partioimrran Vrxrnnisen pr-rirjoisptrolellrr ja ltuolternarrr-r Vuonnisjoer-r y,ligy'k5ss11 1.1joLrkkoj a. Johd in eriistii trillaistrr huolro;orr,t.r
leipiil1.,,1Lpu,., olkapiiiillii krrntaen. Sillii kerrrur otti Ieip.i,
laarikot vr.rstir.ur eriiiir-r is<;n kiven kripeessrr lr.u.rrn.urtri

rnisrrruruvil
I

r.r.rä

n'rerkitsee/ Seurartvirn lälttoivriihclyksen jiilkeen olim-

me varuillamrne, .ja kur.r isku sattui Lihelle mljoitLrsaluettarnrne, ei kenellikiiän eniiri ollLrt epiiselvvyttä q,kisrön
nraal ista.

Siinttiisimn-re ul«rs teltastl ja ri'nräsimrne ktrkrr minnekin
srroirlxn. Toiset s1,öksviviit suorrran rinnetrii alas joelle, rninii heittiivdt'ir.t r.natllrrrr.r makuukuoppilan
meidän kli-

- saman n'hr';rururniser.r-ur-re oli rosin kovin nirsorr
- ,jxryräkässä emmiir) rries Kusti Heikkinen roiseen. Trissä
rne er-riiä kuulleetkrian uutta "liihröä' jir niir-rpii utrsi, valtru';r jy'riihclys .jrr riiiske prni mirirn riirisenriiiin, ,ja rurtrrri
kuin taivaan krrnsi «rlisi aLrennur ympiirilliimme. Pelko
jiihn-remi jiisenet, rnucta kuirenkir-r vaistosin iskun sr.trnnrrn. eikii se sattunLlt kohclallernure, vxan leirin ete.liiiseen
kuLnlirn ikärinkLrin rneistä ttrkirviistoon. Tilssä kuln-rassa
oli kk.joukkueen teltta. ll'reidält rekirsriunme ltoin frrrinkvr.rlrlenen r.netrir.r piiässä. Vilkaisin sinne ja näin kk.telt:rn vieressii olevan puun alkavarr taipuir jl latvirosrn rrintiihtär'iin m:.lirhilrt.

HENRIK J. VUOKKOLA

"Kirluuta,täällä on nyt
rauhallistal"
ni'kvinen ke nrurlinrejuri. Muttir n'ryöskin vls- hiiirirsi leirieliirriiiin.rme. Pientä §'kistön häirtrsr.rjernme
rintiirrrltrr oli jrtkLrvasti jr lent«>koneetkin lensiviit silkrin
tiilliii n ylirscurn-re. Niiir-nrne n-rv<js ilmirrrristelr.rn, jossa srtksrrlainen SttLke ptrtosi al;is. N[Lrttrr sitren alk«ri taprrhtua .lii-

A.l'ernrrisen hiljeisuuclen virllitessa noLrsin jrr

Ylirisktr

hclliinrn-rc.

N{istii liencc johtr-rnut, ettemme nlrkkuneer t öllii

lllll

t . Kr.nrlinrrrc noin kello kolmen aikirrn 12.7 iurnuviisrii n'kistiin liihtöjl miihdyksiri. Arvioimme "röt.t.tssieu'
l)elliin rlnlPuvrtt r-nei rliitr sLtttrtr.r.rnmrc. rrir':rn selviisti nieirliin
kankrrirllemmc. Nlitiis r.iPrrrorrn-tislrrr ikar-r.

Pahusl

Osasto Halosen eteneminen Junlusrannasta
Vuonniseen heinäkuun alussa 1941
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i-.,,kscmrrirn joelle. Lakkini

tarttui risukkoon,

sitii ilnar.r lakkia, tutrn.rin

l.rk.risin

liihclir-r

käänniihdir.r

kun jiilleen

r.':il isku,-eihiin
muttrr n)'t kluernmirs. Ktrstikin -nousi irotertrst.:..rr j.r srmllssil ktnrl imme kk.teltalta irvur-rl'rurrtoj ir. Sieltii
iri:u.ierri ir.r rvtrksi liiiiki nrämiehiii. Enempiiii aikailernirrtrr

rierrsirrme kk.teltrrlle. r,aikka ernrne olleetkarru niitii mieir

i.i

\.ikr n.rel.uritelr.rl[.r oli j:irkltriir ii. Nlietrer ol ivrrt olleet
li:.:ri sr'ökslnriissii ulos telt,rsr;r, kun vksi kr,rnratri riijiihri
rpaleet silnrlnntLlk;lisesti r.us\'ksi heistii oli
per.i.inn nlt relrirste rirkilperin ja hiin oli kontirllaln kylki
.ruxi. Suorrussaimelaiset sotruniehet Einari Hcikkinen
s. i l.- I 901 ), Eir-roJ rrntr,rr.ren ( s.9. ). t 9 I I ), K,rlle Kirtr.turten
s 11.i.190 1) ia Johar.rnes Seppiir.ren oliv;tr rrristclLrnsrt
i.i isrc.l ieet. Nejii nr iestii h lavoi rttr i, joukossrr kk. joukkueen
ioirr.rjr. r:rjaviiiipeli Leobolr Ni.r:tvanto.
Kosk.r p;rikkrr ei ollur rtrrvallinen, kt»trppirnirr siirrerriin
Yuor:nisen §'liin kaakkoislaicrrlr-r pienen harjanreen trrrkse . Ilrirr.i r,iiilliikiiän erltme stillteer ollrr r;rtrhasse. sillii viiroilisen nkistri "lö1,si" nteidiir ja alkoi tr.rlirrira
rnurril
vli. Kerrirn kiivi kohle pr»nrniruskonerrir pudottirfirrlssrr
''nr;rrj.1rrs;r"
alueeller-nme, r-r-urrrt vrrin III joLrkkuecn ti hlii
reltrr rcpevrvi ja rajajiiiikiiri Uuno .)untunen sekii hev«rr.ren
h.i,noittr.rivirr. Muutal',a ei tiistri'leiricliirnrisrii" olckaar.r
kertomistrr, sillii tr.rolllista pientii kiusrrntekolhan se oli
:ri.rrnrtsenr;rss;r11i

P111155;1. Si

1.,rr'.rt neljii rntestii telt;rn ovell;r jrr sisiillii.

riensri

asen-tasoclan

aikana kiruttir linjan

lina

Hangosta

Pets,rmoon...

Kenen rrvioinr-rista ja missii

viril-reessa

lienee lährenvt

t

;&

Tietyömaa Vuonnisen suunnalla

l

iikkeelle epiii\'s, ettii viholl i ner.r vrir r.ir: r hi i1k.ir.i li.lnssl-

rivrrunuilllran Vr,rctnniseen. Pi.lltss.trintl)rliLrtr.rjoukkr.rc
jorrrui irsemiin kyliin Lritarrn pienen r:r.lrirrkiin :rr,;jl;rn.
Joukkueemrr-re moler-t-tnr.rt norsrrf \ ::i : ..1 psr.kir.iiiirir
itseterriin mrlr.ltttien ntolernnrin !.r.r.i:'r -.' - lLivrlmiiksi.
Eriiiissii vr-lorossit olin mair-ritun s( )r.:r:-.r(r K..:ir Hcikkisen
k;urssrt irscmissa. Kusti oli n r'1-illr:rct: s.,l:'r..i:l.rrne n. Ivhyehkii n-ries, jonka vall.lraLrs j.r t.1it() i::is.: iuontorr" oli
kiircrtrivii. Här.rer-r pLrheq'ylinsii oli j,,,-irrr.,.i. irrr,rin rällaisra "ruitii se hyve.fäii viihejiiii j.r Lr:ei:r:-...nr()ri1i.r viiritettf ii. Toisen kivriiirin tlk;rn,r olir'.ir sr,..r:rcixqll.i vuorossrr.
rajrrjiiiikiirit Frirns Tirinen j;r Å.rrne \',:,, ... ::tolcn1n'rilr Nivalar-r poikia. Heir'liir-r :1Sent.uts.i S.,ii,.. ,.i::1.:.rrt vielii 1-ryst)'ssä olevrin miikin krr1.ecll.r. i,rss.. ::-.,:.,ic-r.i ,rli k.rllioista.
Meiriiin kol-rclrrllan-rnre oli m.r.ipc:., :sr::'.e.i.i. j.r oliPl siinii

dyksiii, rrjatrelin hLrvittunecnrr. nturril cn Lrustir-rr.rr r.ir.i :i.ineen. Esitiu. ertii rrriririsi olia r.nukrrvrulpi, j«rs veisiviir eutonsrr hiukan kerrenrmaksi rnurkan r.reksc. Vicr.r.ulrlre
hvr'äksyir,är rrlikcrsaurin csiti ksen ja llikers.rntti perrrutti
iruton sinne mutkxn rrrrkse ja alkoi vet:i;i johtojrr .rsur.niintIIIC.

Kohta luutnrrntti jrrtrelikin ntik«rfirniir-rse jotrrin selleista, cttii
l

oli tullur riinne rrrjiuriesren irscutiin

rijiihcli,ksiii j a r.t-t tr utrr toi

cilr:in

n-ti

tallettuntairrr
ntaa. Hymy i l in-rn're irseksemmc,

siti t.i:illri rriitiiiin..

N[utta istu ja palal Ktrulirnnre ruttrksi kiil'r.reen elkujl,-

eikii eikaak.r:rn, kur.r paikalle iski kimakka
krartaatirtheitinkeskin's. Kalliot raikuiv:u ja puLrr r.r1-isin.riihcll'ksen

virt. Heittiil-rlyimnrc mi t riirr rropeurlell;r kuopprr.tmrne j,r
lLrurnentti siihen vicreen. Hiin jtrtteli ntikr<;tirniir-rsrr siinii

1,i..,ii.. Linrnrirri ntökin

rnarrssukin ja saikin mielesriini so1'rivia viiliihdyksiii ktrin tiluuksesra. Kesker-r keskin'ksen Iriin ktrirenkir-r notrsi jir rrlkoi apulaisensrr kanssa keriii johtoja. Heri kun hiin hiiipvi

Siinii sirii sirten pi.letriur \'.:rii, r:.: L):iu.,:[.,.r1 niin, etrii
Kusti riihvsteli ja si)i Ic-rrLr1,r j.t ntr.,.: ir:ir)riut kirjettii ja
söin n.rliiskin lettLrja. Kvll.i. lerti:j.i.l S.ri:i:r niin. ertii rirja-

ilutoineen, lopprri ntyiiskin tulitus. Silloirt r.iiliihti rniclcc"peiioonir" liihteviir sicltii hijökimiiiin niilr.ri. errii nlt r.re
lii rankeillean. Sic1rp15i11 kiikarin, kiersin ontrrt lukemani

siviilien tekemii l.ienr nr.r.ik:., ,f i.i.:r.kalaktroprpa rislrk.rtroinecn. J,,k.:
si.lunll:1.

nrik.i lienee ollut

trsklrlsih.rn:ir.i. kLLn,,,iiir:r x.:-.^.,lt.r !rirrtllisestlr.

kornppranialla

oli viilir;ruhar-r .rik.rnr

nr r. !:r.inr iss.1

sa lehrniii, ja ktrn liihclerriir-r "ersin-rii.ir-r

rnil", r'riin lehmiit otettiin nrukilln. Sinne

\';lrriois-

Lrr.rsi.r r.rrrioase-

ne Vu,;nniseen

rrsti liin4'steliviit, mr.rtr;r loPpls., nii.ienkin I.iri ulirar.rrtre.
Ja kun «>lir-ntle siraneet KLrrsman k.rs,rrnrilt.L runs.1.1sti sotasaalisrrr rnm. .irrrrho,x, niin liekö rLro r)iin suriri slnri ollLrr, cttii lrerkuttelin-rme silloin riillöin nt,rrk,r.1 reh(lessii.
Kiitos riisrii herkr.rsta Iirnkeair emiinrä I.l.r KilPeliiiselle ja
hiirren aptrlaisilleerr. Hiin olikir.r sitteu rinr.rnt;rll.r .rinrr kcv'riiiscen 194i. Minä kirj«ritin kir.jemä Kustin vrrimolle,
Eliina Heikkiselle
Kustin pyynnöstii, joten ei siinii rr.ririi;in hiimiiriiii t.rpahtunrrt.
Kusti oli niitii perukkalrrisia,
iLrk.r oli jiiiinyr viitriille koultrn iurtimisrir, vaikka ikiiä oli-

j.i rrihlstelin

hetker.r lq

liin

sr.rtrntairn. Eihiin sieltii mitiiiin

rtrllur. Silkrin kr,rLrliu tien t;rkrrl Yliojrrn hilp6iip
Hei. rielrikii siellii t>llerrn elosse/

-

Joo. r'.rst.rsi Heikki11611.

-

1i11,.,.r.,,

Entii sielliil

Taistelu on tauonnut Uhtuan
portilla Eldankajärven lähellä.
Runneltu maasto kertoo taistelusta

jt> kartrunr.rr rnelko rur-rsi,rrlsri (s. 19.).1901 ). Osaksi
:r.:n :.rncli ja osaksi p1'ysi minua kirjoittrunrrirn jotein kau:::.:.r. Niir-rhiir-r se aika r.neni rnukrvilsti iLlriur viilikolr:.....:.r., tiihvstellen, kirjoitellen ia herkurcllcn.
jl omalta suunnaltaan.
\[,.::.r sirren sattui tairs jotain
- rny'öteu .iil rlllt()stil ilsn-ti
:....:.-: :.i.lion korkea luto tietii
., :.:.:.. .,.-.:ir.rr.rrri. Hiin esirrävn'i, jolloin selvisi hiinen

sin

.;r..:. --.'..:.\(,ll.rlr esikuntrltsrlr jlr ninteltii I-lttr;utt;rtri.
li-:'. ....:: :...^.trlrs.1 t,rlletrruttrrirn "läjiihdvksiri", johon oli
i :';:-.:.. ,-::-.:r'.;. i.:pteelli Vill-r«r Haloseu ltrpa- Vai läjiih239

Kohta kuului Tirisen huumorväreinen, käheä ääni:
Pirun luti, kun kävi sotkemassa mukavar "senssir".
-Yhdyin Tiriseen, kun huomasin lettujer.r saaneen hiekkasokeria päälleen. Puhdisrelin lertuja, ja Kusti jatkoi
taas tähystämistään. Hetken riiviin keskitg'misen jälkeen
hän ilmoimi:

Siell' ei när' mittäii, eikä korkeintaan sittäil

- H1'vä kuin n.rikäl \,zxl6l51xnduin jatkamaa. kirjoittan.rista.
Kun Kr.rsti syrjäsihnällä
huomasi minun olevirn valmiin:r I'ränen rsialleen, hiin
selrt

i

er-rsi sanoikseen Lru-

:

Kirjuuta: täällä on nyt rauhallistal

Minä kir.joitin.

-19.7.19i7 loppui lepovaiheemn.re, marssi
- kohri Uhtuar

jrrtkui. Joudurnrnrc rnor-riin koviin reistelr.rihin .l.r niinp.i
Kusti Heikkisen taistelLrt piiiitn'iviit Eklar.rkajärven liihelI.i

l. Luori lör'si
rnaalinsa.
Myöhernn-rir-r svksl'llii kutrlimme ra.liosta nämä Vtror-rnrrnkarissa Kivikukkulan tristeluissrr r.ti.lg4

sen "liijähdykset" jonkin kilpailun yhteyclessä. Olih.rn

he$po tuntelr omat touhunsa.
Ihrnettclirnrne silloin Vuonnisessir. miten vihollinen
l«iytiiii rneitliit menimmepii mihin tal'ransl. Enrii mircn :c
tiesi radio;rr.rton olevan tiellii suojriisessa paikirssiri' Näih in

erlme sill«rin srlneet vllst.rllstel, rntrtta kornentajart-tr.tre tlli
"irrvoituksen

"

ratkaissr-rt, emrnekä er-räii tiissä vaiheess;r
slaneetkaiur "kranuja" niskirrulrne. Paljon m1'öherrmirr

ker«ri silloinen komentajar-r lähetti.

suomtrssalmelrrir-rcn

Suomalainen

partio vuonnisen
etumaastossa

aterialla
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EtIIr

Vuonnisen kylä

Leonard Moilaner.r (Ruhtinansaimen Julman nykyiner.r

isäntä) n-rinulle, ertii vihollisella oli selusrassa rulenjohraja.
Jo ensirnn.riiiser-r iskun jälkeen pataljoonar.r radisti, raja-alikersantti Juho Kohtala väirti, että vihollisellrr oli tulenjotrtaja jossair.r lähellä. Josrain s)'ysrä asia jäi silloin tLrrkimatta. Kun sitter.r rykistön tuli jatkui ja kur.r a.rtokin jourui tulittrkserr kohteeksi, niir.r asiasta ryhdy,ttiin orrarnaarl
selvää. Pirrn paljasrui Vuonnisen ky,län länsipuolelra tule r.rjohtue, jokrr toimi h1,vin nrrurrnioirltrssa kolmiornirreusrornissa. Tornin ollessa sivussl ei siil-rer-r kiir-rr-ritetq' hlrorniota. Sieltii oli ollirr hyvä nä§'vy1,s rulosuunraamrne ja tieller-t-tnre. Leirimme savut iil rtlltou ltosrarran-ra pöly'
ehkä
krrrke.rrt .rrrt, »t k.rrrokin r.ri nt.rinirrilr silr.llrln 5xy111111ikviviit kuirr r.rrjorrimellrr.

Kainuun korpisottrrren olemukseen ovar

kLnlluneer

vuosisataisren koettelemusten kasvattarnir sitkeys j.r r;urhallisuLrs. Onrrn.risrru.ler. joiJen in,ullrr krrinrrul.risct rekiviit ihn-.eir,i jtt T;rlvisorlrrssir. Toisen riirniir-r omineisuuden
toi Kusri Heikkinen rieriirniirriiiin esille Vtror.rr.risen kankailla vksinkerr.risell.r liruseellaarr vallirsevrstrr rrruhrllisur-r.lest,r.

Ktrn sillrir.r kirjoirin Kustin Eliir.ralle, niin haluiur n1.t
kirjoitt;r,r k.rns.iile j.r rehclii kunuiira KLrstille 1a kaikille
kaarr.rneille ko:pis,trLrrerllc...
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PAITALIPUTUSTA
TAHVIALAN
MUSTALAMMELLA
EVERT MERTOLA

ELETTIIN keskikesän tienootar
Sr.romalaiset

19.i1.

olivat jouttrneet vast«rin tahtoaan

uu,les-

taan sotajalalle itää vastaran.
Suuren ylpeytensä paisuttarna Aclolf Hirler karjui eerreriin, että myös suomalaisec ovat nyt hänen joukkoiens.:

aseveljiä, ja nyt hän muutrmassa viikossa lyö ja perirr

murskaa idän sur.rren valtirkunnan. Sitten arjalainen ruc.
hiinen johdollaan luo hänen aatteittensa mukaisesri j;irresteryn ja hallitun uuden Etrroopan...
Näin oli mahtavissa n-rerkeissii sytryneen suurso.j;n
meiskeitten keskeilä meidänkin puoh.rstettavir vapaurr.lm-

me. Se yksikkö,
kaessa kr,rului,

na

r.r-ril'rin tän.rän

kirjoittaja Jatkosod.rn

oli 10./JR 46. Rykmenttirnme

oli eversriluutnanrti H.

cajana majuri G. Visapuu

.i1-

komenr.rl.r-

Saure, pataljoonamme komen-

ja 10. komppanian pääilikkönl

Iuutnantti Laurema siihen asti, kr.rnnes hän Kannaksen ,rlkutaisteluissa kaatr.ri. Senjälkeen oli kornppaniernme
päällikkönä luutnantti Viita.
Kun monen marssimpeirman jälkeen oli saavuttu Talsisodan ehtojen edellyttämän uuden valtaknnnanrajan liiheisyyteen Vahvialan pitäjään, niin siellä yksiköille osoitettiin niiden toiminta-alr,reet ja tehtävär. Meidän kornppaniamme joutui miehittärnään lähellä Telkjärveä sijairsevan metsämaastoisen lohkon. Niin siis jouduttiin jiilleen yli vuoden kestäneen väliajan jälkeen taas vihollisen

tulen alle.
Viikkokausia rintamat kunminkin pysyivät paikoillaan. Käytiin asemasotaa. Silloin tällöin suunnafiiin ku'nJR 46:n komentaia,
eversti H. Saure tarkastaa joukko.laan

,-4*****{q
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maltakin puolelta kiivas nrliryöppy vastapuolta kohden.
Niiin koetettiin jännittää vastusta,jan hermot kireälle. Monesri öisin voitiin aioittaa raivokas arrrmunta kaikenlaisilla aseilla. Venäläiset tavallisesti aloittivat tuon "yösoi-

ron ',
sr.romalaiset eivät aina viitsineet edes vastata siijos sille päälle sattrttiin, niin pantiin monen
hen. Mutta
p,rrrerin rykit syytärnään kranaatteja venäläisten linjoihin.
Suomen rniesten korville tuo omien järeiden aseiden jymin3 j.r n.r1,lvir.rtä oli mieltä juhlistavaa rnusiikkia, miesten,
rorka hyvin muistivat, miten vajavainen oli raskas aseis::ksemme ollut Talvisodan r.rrheitten taistelujen päivinä.
Kelpesi r)),t kuunnella tätä helähtelevien lähtölaukar.rsten
:rnroniira ja sitä ulinaa, rnitä omien putkien ammukset pi:ivfr. kun ne korkeaa kaarirataansa yli etulinjan asernien
.cnsir'.ir vihollisen puoleiseen maastoon.
K,-rko Vahvialassa viipymisemme ajan olivat päivät au:in-eonpaisteisia ja uuvuttavan län-rpimiä. Kuinka läkäh:', rrir;iksi oiisin.rmekaan olomme tunteneet, ellei läheis-,r.:essiimme oiisi olh.rt eräs Mustalampi! Se oli pieni
i.iersien ympäröimä järvi, melkeir-r pyöreä ja noin puolen
xi iornerrin läpimittainen.
Timii Musralarnpi oli hyvin mieluisa virvoituksen lähje kesiin 19.i1 heinä-elokuun helteisinä päivinä, noina
hiii.riselon" päivinä, jolloin ei lohkollamrne muuta mai::i:semisen arvoista tapahtunut, kuin että vihollinen sil.oin tlllöin 1'ritti sovitella rykistötuliryöpyn siihen rnetsikkäjn. jossa 10. komppanian "päärna,jana" palveleva
:iini sijairsi. Tuo tulitus ei kr.rmrlinkaan koskaan aivan

?silF-j;

kohdalle oslrnLrr. Runsas krlon.rerri. rrelkeir.rpä kaksikin,
oli riiheltä markaa Mustalammelle. Komppanian "töpinän" leiripaikka taas sijairsi n'relko iäheilii lampea, rien
ohessa olevassa kuusikossa.

Ahkerasti kävivät komenron'hmän jl roimirusjoukkueen miehet Mustaiammessa uimass;r. I{ielellään nauttivat samaa virvoitusta myös etulin j,rn teisrelr.rryhmier-r
miehet, vaikka joillekin heistä kern'i edesrakaista matkax
jopa seitsemisenkin kilornerriä. Oiihan toki heitä iähempänäkin järvi, Telkyärvi, mutte sen rrnrl;u't ei päiväsaikaan ollut terveeilistä mennä. Jos meni. niin vasrarannan
metsikössä vihollisen tarkk ampr.rja otti halukkaassti uskaiiaan miehen kiikarikiväärinsä rähtäirneen.
Oli taas mlruan kuuma heinäkuun loppupuoliskon päivä. Olin lääkärissä käytercävien karss;r palannut JSp:ltä
ja olin esitellyt sairaskirjan komppanianpäällikölle. Tämä
huomioi ryyryväisenä sen seikan, errä pamljoonan Iääkäri
vihdoinkin oli päättänyt roin-rittaa sen lrnkaraa nivelreu-

IUJR 46:n komentopaikalla elokuussa

§.

\-lar.r

. Oikealla pataljoonan
komentaja, kapteeni V. Kirma ja
vasemmalla 2./KTR 1:n päällikkö,
luutnantti A. Haapaniemi sekä muita
pataljoonan upseereita
1941

Taistelun lomassa
uitiin ja pestiin vaatteita

maa potevan "komissiooniin". Toivortavasti mies
nyt kociutetaan mammansa hoidertavaksi", puheli
luutnantti Laurema.
Pyysin ja sain luvan käydä Mustalammella. Aioin pairsi
uida n.ryös pestä hiestyneer alnsvaarteeni. Miehet yleisesti
pesivät pyykkiänsä lammen rannoilla.
Siellä oli jo paljon sakkia. Oli "röpinän" miehiä ja etulinjan "panoja". Niin,
rosiaan partojal Sinne Mr.rsta-

- parrat jäivärkin, sillä mr.rLrralammen laineisiin moner
mien miesten varsinaisena ravoitreena olikin pitkä parta.
Hauskasti lepatrelivar miesten valkoiser alusvaatteet
r.:ntapuiden oksilla
valkoisiahan ne valtiolta saac.lut
=:rnmäkseen olivat. Vedessä oli molskerta ja vilskettä.
.-

:.er. huolerroman tunruiset huudot kajahteiivat ilmassa.

\f ,::.. pllkkäriä ryöskenteli
-,- l

selkä köyryssä matalassa ran-

---.,
-:. =-:>:J.

\{:::.-<-:i pui.rl.rutin itseni järveen ja uin lyhyen kierrok-

s:- S:-:: :"nin likaiset alusvaatteeni likoomaan ranta\.:-: ^<:',.: :i.e je nrpesin niirä pesemään yl.rtä kerral\{--:. ::'.::. :;resn'i tirivaalle lentokone.
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päin se ruli ja lensi hitaanlaiscsti aikr korkealla. Se suuntasi kulkr.rr.rsa 1'li larnn.ren, mtrttl ei lenriinyt pois näköpiiristä, vaan kaarsi takaisin tulosuuntaansa. Sitten se r,ielii
teki kierroksen llrnmen ympiiri.
Mikäpä tiiällii rnuu lensi kuin vihollisen tähvstelijiil
Mustrlamrnen rilnnr.ur runsls ja kesätuulessa il«risesti hLrlr-t-tuava valkoliputus, ne paitlrrt jir alushor,rdut puiden oksilla, rupe.;ivar sitii kiinnostirnailn. Sc'n jo iilysir-iir miehetkir-r lentokoneen elkeitii rrrrkatessliur. Ruvettiin 1..1il.i.,
pelkäämiiiin...

Lentokolre lopetti kierrelvnsii ja suuntasi menor'rs.1 nrtri.
ko kar-ra-s liinteer-r. Sitten ktrului iclästii1'riiin linjojen t.rk.,.,
q'kistöpatterin lähtölaukausren jyminiiii. Hetken kuiLrrri:.i
krluaetit vrlittaen ujelsivat rantlvesissii olevien nls:ic:l
ilitse je putosivrt lrrmmen vastapäisen rrlnnrln kirikx, .,:.
Sicllii ne riijähtiviit ja nosrattivrrt ilnraan korneir.r \c:rr, ,r:.

niiltii ticr-roin olisi silloir-r sJJ11..r i-r ,imiir palion tlir-ttuneitir ja kuolleira kaloja. NIutt-r N..i.::
keita. Varn-raankin

hullu sinnc nyr olisi r-ne11r'ryt/ Iimassa pörriiiirri viir,r.,;s::
tiihysteli jii yritti johtrra omrrn ;ruolcr.tsa tykisriin tu1r.i \1...rllrmmen uimrrreitlen ja p11'kkärien hengerr n'.(:-.,i::

Kiireen vilkkaa kipr.ristiin yliis vedestii. Kukin .;.;:.,-:
niin kuivat kuin nriiriitkin virrltteeusir kainokxrr-r::. --.::.
jossr he irriir.i\ r::::-. ::-.--:välisi in kur4rpiin mikilarnrl!ln jrr o.1ott,ir:-,...-:- i=.kiq'kser-r loppumistrr. Monta rrrnmussrrr j lrr v ih, i; ; i :r :. -- --:.
ter-r juostiir-r kauemr.nas rnersiiiin,
täic'ler-r

kisia heliihiäen liihri. rntrttr vähiin lii.rn pils:.. ....:.Ei vhriiiin krturaettie frrJ()r)nL:i,-..:: :,,:.::-.

iunlnutriir.r.

riultltmar.lst(x)r-r, .jouka suojissa me rnicher 1,,'--.'--.Sitter-r q'kit vaikenivrrr. Miehet r ctel:r'.r: \.-.-:::.:.- :.,-,.-

leen. Vihrillisen lenrokone kierreli r:i:itr!:.:.,;: ..,:-.' ::.:., ...,
puttlella. Sen ntetro oli hidrrst;r j.r .i.ri:: :-.:.:c'. -,.. \1,.:...
liinr-rer-r srtunrtaltrr nrpesi kuulurl.r.in :,,i:;:..:.:i-: r r-.-.--.:
Sieltä Iiihestli k,rksi Suornen ilr-r-i.rr,):::-.:::r i',....--i---- -..'..,-

tiijiikonerta. \iih«rllrsen kon€- ()ru k-:rs:rr-r x,:'.:: i.,-,.i-< .,
|rlutti1 nopeirt här'ittiijrir s.l.rvrltIl\'.it scn. Krrrkc..jtrsi.. :..pcsi kuulum;r;rn konekir',i.irren kiir.rs r,irin.i. l":-r:'.::. isestii vavlhr]ellen k.rrselin-rme. kun vihollrsen k(lnqsrt \..,
sen t.rso melkein t\'\'estii k;rtkesi j.r irti reik;rht,ien r'.:iL-s:
pr.rtoam:.ran. Onnistuivatpis omirr miehemme konckii.i.ircineenl Sruttnss:.r tuprel-rri viholl.isen koneest.r r'.rlt,rr..r s.,vu. ja koneen rurkka kiiänn'i ntaatrr koh.len. K;rksi m,:rtrrrr pistcrtii irtaurrri palavrrsta ja nuahan syiiksvviistii k.,ncestlr. Pirrn lehrrhri kummankin pisteen lliipuolelle- kiri:r

irieni valkoiner-r poutrrpilvi.
Mir:i nlirnä olivat/
Viholliskoneen lentiijiit ja heicliin Irrsktrvarjonsrl
Hetken aikarr hrivittäjiikor.reet kierteliviit sr.ruress;r kehässä varjojensa varirssx verkellen hskeutr,rvien lentiijien
vn.rpärillii. Sitten ne palasivrt länteen ttrkikohtaansa.
IvIr'<jhemmin krrrrIimme, ettii vihollislentiijiit «rlivat joutrureet laskeutr.unirirn suolle etulir.rjan lähetryville. Meikii-

liiiser soti lrrrrt olivat heitä siellä virstirirnottlunrlssa. Toinen
ler.rtäjii antrLrtui var.rgiksi, rnurta toinen piiritti piiiviinsii
omall:r ;ris«rolillarn vielii ilrnassa ollessansa je vaiptri kuolleena Suomer-r kamaralle.

Ei Mustalampea silti hyljätn', vrrikka vhter.rii piiiviinii
rloin joudurriinkin sen r.rntrunilLr isiir.rmaata sy,leilemriiin,
vieliipä aivan ilkipalleir-ra. Joka ;riiivii Mr,rstallrrrness;l uitiin ia sen rirntavedessä py1'kkiä pestiin sinii aikar.ra, kun
niillä rnlin oltiin. Muttrr sc virrl tiistii liihtien pidettiin, et-

KAUKO TUKlAINEN
F.T1'll)OllJÅ sckii r)rLrut trristclrrl-rik.rt «rlir.rt j.i.inct'r
.. ::-..,rk.Llt kurn ;rj.Lnki n l)Lrolcsrrr k.tu.ts rrt.tksc. sill.i

- ,r,i ricriilrr.inlt siit.i.

kurr vlirinnrc Stron.tcrt

ktrLr-

r.rj.rrr

...ii\tl()llil.

.

i-.LLn lt). Piiiv;inii vlrrcrtiin K.trntel.trtsrtlnri Sortava....r.,,.i. j.r tLron:t fiiiriirr.i kohrrsi l..trrcritt.trt.tc ;trttttttts:... :irirrirtrttrillcert, sillii rtkkirrtrrtc .rrttILIivrLt silloin
:..i::>.it.1,r kr.urlLlrtrtlt. I)ltrtcritllrllc ttrlcrrjtlll t,rj;trlil t()illli
... :'.,rrin.i r.irrrikki Pe Ikoncn. II.in johri tLIlt;r I l.S. .rl, ,,',,' Krrlr.rr Lurrcu rtiikiirornistrr. kr>sk.r siirii oli rrr.ri.i \ i ): Sort.n rrirrn k;rupunkiin j:r Lihir Inl.iirisriiiin.
.-...:.:.crlrrlrr:rj.r-r'iinrikkinrnte k:l:rrui sitrr.'tuntitt rttlct.t-

,-...i.,.,.i.irr .r\cnr,r5()(lJn .tlktrr'.Lihccss;r

St

r'.irin

t;rk;r-

i--..-... - , s. kLrLrlLri Sott.tr':rlrrsr:r \'.Ilt.1\'il r.ij.ih.lrs. \/ilrol..-. -. :.. .i, rt.ini r K.rrj.Ll.Lrr sill.Lrr. ;ok.r oli rttcrkkirrii sii-

r:... -; .,ri, )i ;.:()irr:.i ],rfLLllr.crt k.rri1-1111.i11 1'Lt,,ltlst.t.:.: - >-.t:.-.:t r -., r1 ri,i.l.lrt) X-:,i:c::., , )lt-..i: ir):tkk()ttltltC

.

.i. ...., ,,,i u:1.:.i R,tLrra-

Kl-R - :r ::riciriilc

ser.r.

..::t,it,.., ig1.6.. jok.r k".

SIi:r \.-:..:::--:::. '.. ,: .. .- .-.i..:r:: ;-.il.1isttrst.r, jrlskin
>irir.i ::.:.i:- :-..: :.-',........jr .;r.,::,.rxiir. \'1i ktrtrkrrrr.len

kcsr.irruc:: :.., <r...:\.,..'.r.;-. .,,<cci.l tllilrlrllekin tiivsin
rtlc-ts.il,ilSa. i:;;:. :'.:::l r:::l -, .::::i:is5,1 tllltrt fillrlL crliiii

ollut niihtiivissä piritaliputus-

rttLrulls k..:l'i .i, ::-.:..-.,. ., :t..ii.;l:-,isellc. Orlla ttlk«rn:ikii
oli j.i,ini t si\..r(t.l.,llr: P.,::., ,i,t ,rllitr .rjrutlattrr viikkokatl-

ra. Ja jos vihollisen puolelta tulevia lentokoneitir surisi ilmrrssa, niin pysyreltiin näkymiittörnissä siihen asti, kun-

sirr. Ii1ssv1;i5,.r rt.,i:: f()t\\.i. il()LL\ttjetl Polvct rikki jrL tak;rprx;1.1 riek.iicrn.',. Lr:.ikri .tlitrr,t.trtccI olivirr scn rtiikiii-

tei

rantrrpuicler.r oksilla enää

nes ne

oli pakoon

hiiipy63.'6.
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rrjertrr rrri muuten o.livrrt niiköpiiristii

siii kLrrn niill.i,rli.i ii:t:ti:ttL: stkstisen rartssilrrvart larrirr.
Aseetkin olir'.tr osirr.tr n ru()sr.Iltcct.

Näköala Kuhavuorelta
Sortavalaan

Karjalan silta Sortavalassa
ennen räjäyttämistä

Ule[äruen
kuutamomarssllle
Elokuun 21. piivånä lähdimme sirten marssimaan Impilahden-Koirinojan-Uomaan kaurca kohti tuntemaronra Irii-Kerjrrlaa. Koirinol.rlla pirlcrriin koko KTR 2:n

kiisittiivii 1:,arruti elokr.run 2ti. piiiviinii kello

ll.

Sen;iil-

keeu tnarssi j.rrkui vhii tiher-reviissii vesisirteessrr koko ytin.
Kr.tu ararrnur-öllii kello I slrrvuirnnre Uornrriru kvliir-r lrritaan,

olimrne kaikki likomärkiii.

Sikäli kuin teitroja saltiin pystvl r.r, llkoi kova krnriinanlärnrnity's. Vairtteet ripustettiin kuivr-rmuan teltan si-

t

slille ja viihitellen yksi ja toinen nukahti teltirn ratrkaisevassa liirnrnössii kuka enernmiin kuka viihenruriin alastr>l111na.

Tunrrin tai parin kuluttua alkoi

asen-rary'hnriin telrasta

kuulua eliiimellistii krrrjunraa, joka heriitti herkkiiherm«risirnrnat nukkujat. Siellii tiiiillii tiirmiiili nriehiii kiviiiiri kiiilessii hakien kirtseellaln oletetturr vihollisrrr. Muutarnrn
teltan ovesta siintiisi irlrrston nries hin'eiiii kyytiii n-rännikkörin, toisaalla p11i rniestii teki samrra puolipukeissmn
viil illii maahan-vliis s1,iiksyer.r. Hiin.rmi r.rkiii kesti ktritenkin
vain 11,l.rven ajan, sillii pian selvisi i)isen nriilir.riin r.nerki§'s:
slr stii tai t«risesta oli lsernart'hmiin telrtrr leirnlhtanut prr.-:r'i.r.in. Krripa altrksi oli ollut joku kipiniimikkonakin,
::-.-.::.r l.inrn-uin rlukrrisernirrra hiin oli kiri «rrkahtirnur. Tl-.
-..-:r:.rir.rn oli. ettii varti«»niehen torkkuessir jotakiu ra:'.:.-: \[ircn siinii «rlisi lopuksi krivnytkiiiin, ellei teltas-

:::-,:i-; .::i nr,rj.rillur vliluonnollisia kvkyjii orr;rrv;r
.< rrr:: . K.,i:()irer). jok,r kuudennen listinsl avullrr pair,::. ::i...i-- :..:.i.i.

Te.::..

:....-.

kcskert Illitkeillilt't;ul r.lllcrl.
*::Lrlur iruuro, jokir hcriitti kaikki muut

p.rirsr xe:s::-.::: Ki::r.il.i.isen. ilsclnirn'hrniin lirh.jakkrrimnr.tn k'.lors:..,-i:l

Sillii hetkellii t>li teltan katossa tnetriu liipimrttarr.rerr

rer

k,i. ionkr

reu trttissit

ttrli levisi ttlLtlllill) sektrnti nopeudel-

la jok.r suuutrtlltl. Alikersantti Kokko 1'ritti ttrkirhcltrttail
plkr.r hr.tovrrlLl, lnttttit siirä ei ollLrt nlitiiiirl rrptrrr' silli l-rtrop.rkin ;rlkoi kiirvtii tcltrrn lisiiksi. 51'nq'i n'ntrils ovirr-rkolie. k«rskr telttrrir ei r'<.rittt sat.utnttttaa. Niinpii oli jokrriser-r
ktxtert.rvl l.el,rstla itsensii kiirvenq rniittii sekii kehmlista
ulos plrkiess.iiin jotakin vi.trltettil t-nttkirirttsa. Ulosryrltiil'stri
kesri-;.1r9lsn I't-tit-tt.tttritt verr:.Itl, jrl serl ktrltrcssrr oli k«rko relt,rr-r k.rrro-os,r l-,rl,ruttt ja lrillellii olivat rrinoastliru telttakeppien kannattamat pysrysuorat seinät, jotka nekin ro-

mahtivat pian kesaan.
Telt;rn peik.rll;r oli nvt viitt s:lvtutvn, laaia rieptrkasa,
joss.r k.insir'.ir rnonct l)r.lserot, s,txPPil;tt iit lllt-lLlt varttsesineet.

Iuu. Ntik.i siihen p,iiitiikirjrran lie l.iilon st'yksi rnerkirl',

se or-r j«r unohtuuut, nrutta tavitllisin s1,y niissii oloissa oli

errii'k;rmiinltorvi oli ollut ilrlan kipiniihattua

jl

kipinii

lelrtiiult rorvestir teltan karolle. Tälitiin kipiniillä oli

krrksi

rnirhclollisuuttrr: se joko

polrti teltan kiltt(x)ll sl.ltlrenlln:.rll
rrri f.ig116,.r-rrr-liin reiiiin ja sarnr-ur-ri itsesriiiin. Toisesse trrpauksess.r relrrirklngrrs on iatktrvasti liintntiretriiessii ollut
eritriiin kuiva .ja silloin syrn'l telrtrpal«r, jota on rniltei
mirhtlotor-r vl'rtlen nriehen srunmLlttiril, jos reikli otr palatrttt
vaikkrrp.r r.uerrir.r liipinrittrriseksi, kutert nt't n'reillii srrttui.

Ken on irse joutuntrr sellaiseen telrtalral«xrn, tietiiii rilanteen: hvvii kun rnics irse pelastr-ru ia enniirriiri kahntirista
rttttk.t.trts,t sttttrirnnr,tn osrlr v:trusteist.t;ur.
Kun rrrrrssin'rme priiviillii jatktri, niihtiin nirranriellii io-
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PUOLIVALISSA eloktruta l9 1-l oli Ilornrrnrsin sLrurtrristeIujen vrrikein v,rihc sivtrutetru j,r siirrltq suoritt,tnr,r.rtr
taistelujer-r tulolisena syr-rryneiden rnottien ;,urkamis- ja
pul.rdisrustöitä. Kornppaniamme ( 10./IIU2 l.Pr) tehtiiviiksi
ruli tiillöin mrn. "Nimettömän kylän ' valtairminen ja puhdistaminen vihollisista. Erikoiser-r nirner-rsii tiimii kylii oli
srirr-rut varsin luor-rnollisesta syystä, sillii krrrttirirn nimeii

r.rille jätetry

k1.läpal'rar.rer.r

oli ristitq,

mLrittrr rnutkitrir

"Ni-

::rerrömiiksi kyläksi ".
KlI.ir-r tärkeir-r-rpänä varustukser-ra oli kukkula-rrsema. jo.:- :::i riukasti puoliaar-r. Ainakin rlitä oli uskomisra nii-

:-:. :-,:esren puheisiiri, jotka 1o olivat yrittiineer kukkulal11116[5611x. Ja oli-: i- :r:)c\',1.u tukikohdar-r valtaarnista
:.:. :-,;.:j:: pLrheisiinsa nskominen, kr-rten
rn1'öhempi kcl!ia:. --i-\=:-. ::r - ru li osoittamaa n.

Tr.":-:.e ,,.: k.rikir.r pLrolir.r epiiseivä, niir.r kyliissä kuirr sitä su,-rr::r,l ii:kkLrl.rnkin kohdalta ja siellä saattoi olla

r

\Yf

2 e- 't J 1,

hrii hlvin

sr.rorualaisia kuin veniiliiisiiikin joukkoja.
II joukkLre, jol'ror.r ktruluin ryhrniinjohtatiin.rrin kiusallisen kukkulir-aseman selvitettäväk-

Kompp.111i1111r.ne
j

lr.rr.L.

slr

see11.

Epiiniiiiriiisistä tiedoista johtuen etenitnme h1'vin v;rrovaisesti l-iiiin.riiäriiän-rrne kol.rden. Jonkun matkair kuljethillaistLr.ln']me .rlkoi eclestiipiiir-r kuulr-ra heikkoa ä2intii
kerta valitusrl. Lör'simrne hauvoittuneen suornalrrisen
sanrin. jokl liikLrntakyq,ttömänä jir ositrain tiedottomanir
olisi r,rrn-nrtsti pian r-nenehtynyt l'rzravoihinsa, eliemrne olisi
sattuneet hiintä löytämiiiin. Hänen tilansa oli niin huot.to,
ettei hiin pysr)'n\rt aLrttamailn n-reitä milliiärr lailla kukkLrlalla vrrllitsevan tilanteen selvittän-risessä.
Erener-nisernme jatkui edelleen hitaasti ja tunnr.rstelleu.

Tä1'dellinen hiljaisuus vallitsi edessiimme levittäyt1'vän
kukkLrlar.r laella. Ketju eteni yhä ylen-rrniiksi, kttnnes olimme jo suunnilieer.r puolivälissii kLrkkLrlaa. Silloin havlitsi
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joku miehistämme pientä liikettä kukkulan laella, jolloin
hän huusi kovalla äänellä:
Onko siellä omia?
Omia.
- Pahaa aavistamatta -aikoi trilomial kuului selvä vastaus.
löin jokainen kiirehtiä askeleiraan huippua kohden.

Meitä kohti sllunnattlr koneruliaseiden

yhreisiauk,rus

lopemi kuitenkin etenernisemn're äkkiä. Minkädnlaisra ko-

mentoa ei tarvittu, kun koko joukkue oli herkessä mresloutunut. Olimme varomattomuudessamme menneet suoraan ansaan. Joukkueen johtaja antoi hyökkä1'skäskvn j.r
l.retken kuluttua s1'öksyimme päin cukikohtaa. Muur.rm.rn
pädssä minusta oikealla eteni syöksyjä tehden sor.rrnies Lauri Saarinen pikakivääreineen. Kuulin hrinen

metrin

huutavan: "Minuun osui" ja vähän myöhemmin "Jalktni
ovar runnorromar: " Näin hänen makaavan liikkumarro
marra. Hyökkä1'ksemme ei runtunut sr.l,r.rvan muurenkaan, sillä meihin slrunnatru tulivoima oli liian mursk:.rva. Niinpä hyökkäyksemme pysähryikin kokonaan.
Saarista oli iähdetry viernään JSp:lle, missä hänen elin-

päivänsä kuitenkin päiitryivät lyhyen ajan kulr.rtrr.r:.
Kuultuani ruon sirruviestin mieleeni palautui ellivrisri t.imän rehdin, nuorinta ikäluokkaa edustavan pikakir'äiriampr"rjan viime vaiheet. Tuskin puolta vuotta oii ehrinvr
kr.rlua hänen edellisestä haavoittumisestaan Vansjän-ellI.
josta selvitq,ään hän oli palannut sotasairaalasta ten'ehn'neenä jälleen keskuuteemme. Hänen tiensä nyt kuitenkin päätryi lopullisesti Ilomantsin korpeen.
Hyökkäyksemme oli juuttuneena paikalleen. Makesin

ylärinreessä näkösuojar.rani pienikokoinen kutrsi. Olin
'ok>sr.rhteisiin nähden' ryyryväinen, sillä totesin h,rotisuihkujen menevän korkealta ylitseni. Tuudittauduin jo siihen uskoon, että olin onnistunut valirsemaan erikoisen
hyvän paikan, joka olisi kuolleessa kulmassa. Mutta erehdyin. Olettamukseni kuolleesta kulmasta osoittaurui liian

t
fi

iil
rti

+!
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optimistiseksi, sillä luotisuihkur alkoivat kol.rdistua vh;i
enemmän alaspäin, kunnes vihdoin viimein tavoirtivat näkösuojar.rani olevan pienen kuusen alimmat oksat, jotka
alkoivat ritisten katkeilla. Harrr-rittelin vähän sitä, ertei
ryölläni sillä kertaa ollut yhtään käsikranaattia, sillä hi'vdllä onnella olisin saattanur heirtää sen heti alkuvaiheissa suoraan vihollisen pesäkkeeseen. Maahan oli mahdotonta kaivautua, koski alustana oli melkein pelkkää kailiota. Painauduinkin vain entistä tiiviimmin sitä vasten.
Siinä maatessani kantautui korviini joukkueen johtajan
taistelulähetin, sotamies Väinö O.lalan välittämä vetä)'n miskehoitus. Hivurrauduin matalana rinnettä alaspäin
toisten joukkoon.
Uusi suunnitelma tukikohdan nujertamiseki oli l1'ör
lukkoon, ja sicä ruvectiin vrilittömdsti toceuctamaan. Tulivoimaamme lisättiin yhdellä konekiväärillä, joka sijoicertiin ylärinteeseen sopivaan paikkaan. Kornppaniamme I

joukkue lähti kiertämään tukikohdan oikean sivustan
taakse. Samanaikaisesti kun meidän joukkueemme aloitri
kovan culituksen uusista asemista pitääkemme vihollisten

I

I
t

päät matalana, aloitti I joukkue ylläryshyökkäyksen vihollisen tr.rkikohdan oikeaan sivustaan. Ei kestänytkään kauan, kun vihollisen tukikohta oli vallattu. Oma joukkueemme säilyi tässä loppukahinassa tappioitta, vain I
joukkue menetti yhden miehen haavoittuneena.
Aluki näycti siltä, että tukikohdan puoluscajat olisivat
kaatuneet viirneiseen mieheen. Kaatuneiden joukossa oli
sotilasarvoltaan korkein kapteenin arvoinen, joka varmastikin oli ollut tukikohdan päällikkö. Tutkimme kuitenkin tarkkaan lähiympärisrön ja löysimme erään pensaikon suojasta piilor.rtr.rneena nuoren venä[äisen sotilaan.
Ainoa mitä tämä sisukas nuori vankimme, joka varmasri
oli saanut poliittisen erikoiskouluruksen ja jolla tästä syvs-
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tä oli pärissään punareunainen koppalakki, suostui meille
kertomaan, oli ikävLrosiensa määriin. joka oii vaatimartomat 17 vuotta. Hän puri hampairnsa vhteen ja sisua siinä
tarvirtiinkin, koska koneruliaseen luotisuihku oli lävistänyt hänen käsivartensa, kuten tark,rscuksessa roresimme.
Tukikol.rta oli vallattu, mutta Is'Li ei ollut vielä täysin
hallussamme. Ennenkuin kaikki vastarinra

oli siellä mur-

rettu, jor.rduimme valitettavasti menerrämäiin vielä yhden
miehen kaatuneena. Sotasaalista saintme jonkin verran,
rnm. kuusi keskiraskasta venäläistä krena.rtinheitintä.
Meidän onnemme oli ollut, että heittimien kr.rnaarit olivat loppuneet melko varhaisessa vaiheessa, koska kukkulakahinassakaan emme saaneet niitä enää rhrään r.riskaarnme. Nimertömän kylän pLrolusrajar olivrt taisteileer
viirneiseen kranaattiin ,ja kaatuneet yhtä vaille viimeiseen
mieheen.

Tilanteen rauhoituttua tutkimme joukkueemme

mucr-

nevahvuutta ja päädyimme luktrun 1.3, joukkueen johtaja
rnukaanluettuna. Joukkueemme alkuperäisestä miesval-rvuudesta ei ollut siten enää puoltakaan ;äl;ellä, siitäkin
huolimarta, eträ olimme saaneet jonkin verran täydennys-

r,i. Tämii mieskato oli tapahtuntrt kahden kuukauden aikina, murla siihen sisälryivät raskaat viivytystaistelut
K.rrl'rumäen suunnalta saakka sekä parhailhrur kiil,nnissii
olevar Ilomantsin mottitaistelut.

Vihollisen puolelta kohdistunut paine Pohjois-Karjalaa
oli kuitenkin näiden viimeksi käyryjen taisteir.rjen
iohJosta aivan oleellisesti vähenrynyt ja seudun siviiliväesrö sai siitä lähtien hengittää vapaammin, sillä olihan
vr.sr;1an

mottiraistel,rissa tel.rty mm.

kaki

venäläistä divisioonaa

:rrsrelukyvyrtömäksi.

FINNHIR
AMERIKKAAN
KEI|AAILA1969

TOIVO HELANDER

II

Klp era
Suo*en\"h1i

I

I

Suomalaisten eteneminen
Rajajoen mutkaan
syyskuun alussa 1941
ja

rtri kiirkeen, kun liihclinrnre rniltkrrrur. Miiiiriiupiiiinii oli

pt'siih.ly'imme joksikin ajrksi Io .iirr.im.i.in. Niii n r>li piiiistl uuclelra rajirltr-r vrrnhrrlle rljellc.
Kysymy'ksessii oli Jrrtkoso.l.rn eterrcnrisvrrihe laajoine
tlisrcluineett. Palvelin silloisess.r JR t,;.51. jora kontensi
eversri T. Ekurrn. Rlknrenrri kuLrlui P.rj;rrin 1li. ciivisirxrururrt. JR (r:n ntieher oli kootrr: SLrtrnten eri puolilta: HtiIneesrii, \'uoksen l.r.rks,..rst.r. Poh l,rrt nt.r.r l r.r. Keski - Suorues-

R.rjayoki liihellii Mainilirrr, ,jotrr vihollinen tiLrkasti priti hal-

OLIMME

srr:.rvr.rttrulcet

piiiirriiiir.in J.ippil:i Joutsetkii

ta jrr Turr.rstrr.
Vietetq'ämn-re le;roherken Joursellrr muisronterkin luo-

na jäimme oclomamran kenrräkeirtiötä. Ktrn se vihdoin
tuli, ry,hclyirr.une nrokailemiran kaiken kilinän ja kolinln
keskellii.

Oli merkillistii, etrii tuohor.r erik<iiseen 1':aikkaan pirikin
.1iiädii. Muistonrerkiltii rrukenevrr niikijala oli konrerr, j:r
paikka oli kaikin puolin murrrenkin mukavir. Mtrtta sc oli
"naapr.rrinkin" mielestä sikäli mukava, että sillä oli erinomainen tilaisr.rus kiikaroida meitä ja tehdä havainroja rajan takaa Mainiiirr-rr-niieu suunnirlra. Årvrrsimnte, ettii vi-

hoilisella oli korkeille paikoille rakennertr.rja tiihysrvslavoja ja niirii oli sillii ;ruissakin.

Aavistelin levorror.naua, ertii rtx>kailun ollessa kiil'nnissii
vihollinenkin saattiril antaa meille onrat kirpeät rnausreensr, rykistökeskiq'ksen muorlossr. Sa.rtrurni rä1'clcn annokscn keirroa kiiruhclin parin roverini kanssir läheiseen so-

:.!mol'lrrLlr.lu vai liekii tuo ollut hyl.litq. perr.rnakur>ppa.
,l ,i.r repatrksessa ei kulnnut aikairkirirn, ktrn rneille tr-rli en:.::'.:r'i:iinelt rervehclys, kranaattti. Kuului hirveii 11'sävs, jn
::.- ::r rrrli ntviis keirtiörniehille kiire verävq,ä sclppatvk-

i-::i:
: :::

x.rrtssrr sr-rojarirn. Niir-r ersiviit
: --:\'.i.1..

siinii rnuurkiu

ntairs-

T .=:r ;.rr.rljoonan (r. kornppaniirn piiiillikkö, luumanrrr K--.-.=-: .-.nroi ohjcer joukkueenjohtajillc. Kolmas joukkue. :,r:t.i: t,,irlkrssrr oli niinii hetkinii kokelas Ailrri. aser-

Itrsslr;ut.

Avoparijor.rrxrnl krrjelrti kokelarn iiiini.
SeLrmsinrme- kiiskvii jrr liihclimnie liikkeellc. Ttrskin olintrnc
|ii.isseer nruisror.r-rerkin luorl liikkeelle , kun rrras "killaisi " ja

riijiilrri. Hiekkaa lensi ilmarrn, .ja savr-r;r lcvisi vmpiiristiii)n.
Hetkessii oli joka iikka pirkin piruuttrran nrrrrrnricnojxssrl.
Kokel;rs Åirrri ei ehrinvt §'llin ejoissa mililstoLrrLli.l, virrrn

e511i i.rrhirsti hiirtcn kiisivarteens;i. N{ies oli sillii
eriiii 1.1;i55,1 pelist:i.
Enrnte krllii jiiiineet siihcn peikkrulr-r irslllnrliur. Etenimme kiireen vilkkrre k«rhti R.rjajokc;r. NI:rasto vicrti alaspriin j.r n'tuuttui rrl,u'.rksi. Olinrr-r're tiirer-r ktrin tun',rss.r, .ritukin runrui srlrii. Krrrra.rrir niiet ujeltelivar r';rir-r ylitsenrrne .jr r.i jiihrivir t.rk.rnrunnrc. \/ihollisen 11'kistii jatkoi
ru.litusrlrrn. Åsetuiurme ktrk.r mir-rr-rekin vihollisen kaivarniin t;risteluh,rutoihin. Rilimiehen niikiikulmastir katsotrLura ne olir',rt [-rvvin k;riverru.jir, st'viii ia klpeirrr. Niisrii
sirirnme hrviirr sirpalesuojan. Viholliner.r oli vetiivtl'nyt Re-

sirpil6

jajoen re.rkse. mLrtt;L entlne tienueet kuinkrr katrrrs. Ylipäiinsri err.tme jLruri olleet selvil[i siirii, nrirä eclessiimnre
oli.

Iltrrpiiivii kului tiillä tavoin pitkiille. Nrilkrikin irlkoi uuclelleen vaivirtir. Minnekähiin se k«»rppiruian s«rppirn'kki
mahtoi ni't jourr.raT Sen tr\'q'iolla jossain trrkanrunr.ne. Loptrlra piiiitimme, että joku 11'turrinrnrc miehistii liihtisi sitii etsirnäär.r ja ottaisi toistcnkir.r prkit nrukrrrr.rsa. Alikcrsrrntti P<iyh<inen oli tiin.rä mies ja sinr.re hiin iräipyi metsiin
siimekseen, sur.lntaan, josta iisken olirnn-rc tulleer. Ajlrtelin, ertli kuir-rkahan uahtla miehen ki\'clii ruorrnlrrrkurnltkallaan, sillii vihollinen tuntui vhii ampuvrrn hiiirintätultr
jtruri sirrntan sulrntaan.
Aikr ktrlui. ja arloinrme jc» tunreir levortomuurra aliker-
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sirntrinrnre krtl-rtlkrste. Nlurrilvihcloin mies sr,rkelsi

krulnrnre lrensrri.lcn keskelrri. kasvoilra.tn lik.risrn.r
ruruurenkin yltiipririlt:i hie krrssrr j,r srrvessl.

Siepp;15111

t.r-

l.i

p.,1,,,

hiinen kourastirirn. Kirtsoin vuoroin rrlikers.urrti,r j,r ru,,.
roin astiaa, jossa niikvi melkein enemnriin hiekk.r.r kLrin
ve

lliri.

En liihclekriiin vrih;iiin eikaan so;rprrreissulle. s.ri Pii - sanoruksr. Krrrnirrrrri oli rullut erittiiin liiheilc. Oir
hiihen
onni, errii nries selvisi ehjin nrrlroin. No, hickka r'.tin p,,r.
vellin piirilrii. kuorinrallahirn sc l;ihti. Velli vain p.rrcnrf u:'.
suihin. Ok,l tlrr-tttri sliin-risen jiilkeen prrrcn'rnrrrlt;r, j.r ilt.rkur
hiimiirn i.
Yii nruorlostui pitkiiksi. k1'yrisrclinrnre nr«rntuiss.r rr.rr:.
taiseksi. Vihollisen rykistii trrrrtrri nrtrtrtt;rvrur sr.lr-lnt:r;u)s.:
Korpi nskli jr P111p.5r"1i. Fnrrne olleet tiivsin sel'r'ill.i srrrii. niitii vihollinen tarkoirri tiillii tulcllaar',. Ih[;i 5c r,i:
rarkoitcttu hiiirinnriksi. kosk,r sc oli vriin rt>iskint;r,r rrnrr.
tiinne.
Arrrr.tupuolellr sitten kaikki triljeni, ja nrc n'hrnin inrnr.
ruuclel leen. Virikutti il meisel tii, cttii i'riii viin tul lessa vii rr.ir -

sin.rme Rrrjajrrn, joka paikka

plikoin oli kuirenkin

kLrin

vain kalrca puro. Oli s\'\'skuun 2. piiivii, krrn liihrlinrnrc
liikkeellc pitkin nrctsiiii, joka k:rsvoi han.rksclraan kuLrsi.r
Rt'hntii kerr,rllean krrljimnrc liipi tiherisri kasr',rvicn

1.gv1-

srrstojen.

Krrn joki vihcl«rin tuli etcen, krrtselinrmc ueuvortorttilt.,
eclessiimrne olevaa jokcrr, joka tiillii koh.lin kt'lliikin oli k.rpea. Nlillii trrostrr nvr piiiistii ktrivirnrr vlit Joku liitsi scntiiiin pitkospurrr. Siir:i vain mies kcrrrrllrrrrn vlitse
.

Vieliikiiiin enrlre siriulcet tuntunririr viholliseen. Oli mel-

ko hiljrrista j«;kiuoman tiherissii

prritrkossa. Sitten kasvilli-

Miehet menossa
pitkospuita pitkin
Rajajoen yli
Mainilassa syyskuun
alussa 1941

l,"
t,

i

,
rt; !

E.
'r*.*,{

250

'ryX..n;#

s.:..s r.nriLrttui jrr rrlirskasvillisuus viilrcni, tuli rrrrkeamprrrr.
H.rn.rkseltaan esiirrn'vien isornpien prriclen rakrrna niii'rri
oievln jonkinlainen auker tasrrnko. Konrppanirrn piiiillikkii q'1.,,t; antrmrrur liihenrpiii «rhjeira jotrkkrrecnjohrajilIe, jotka liihes k«rkona:rn olivat srr:lnccr ntiehcnsii jocn yli.
Si i r-rii rt'hmiissii, jossa ol i n, raPahttr i jonki nliristrr srk:r,rnnusta. Ehkii enlne r:ivsin kiisitriineer rilrrnncrrrr. Oli miten oli, joucluinrrnr etlcssiinrrne olcvrrlle rrtrkrollc. joka oli
.jonkinlainen vrrlvrlntlrlinjrrn taPrrincn. \/rrjrrrr n'hnr.intnre
vlitti rukion, mrrrt;r tiinrii oli kriv.lii ntcille kohrrrkrkk,r,rksi.
sillii nruu kont1rp111i.1 jiii rrsentiin hrrrr'.rn rnersiir.r rcuur.rrut
eunen etrkiot,i.

Vrrstrrss:r ol ivrtr vrrltvrtt pi i kkilankaestect. Er:is s()tilrristrl,

I-iihreenm;iki.

iski kenttiilapiolla toll.piin kiinnitetcjii

l,iikkilrrnkoja.
Kukrr niiirii riihiin trillrisia on rilrusrclltrtr kvsiiisin.
-Sruu:rssrt krrLrlirnme liikertii piikkilirnkrresrci.len t,rkrr,r.

Itnken p.i.ilt.i. KLrrrlur krlrrLrs. Joku avasi kiviiiirin lrrkr>n.
Ktrtrltri hilj.rist,L irtrhett.r. Sc ci olltrt srr()ntcn kiclrii. Oitis

pilinr.rimrrlc nr,rr.iirrki vhrcnii nriehcnii. Onuckserrrnrc oli
paikirlla pcns.rir.r i.r pitkiiii ktrivunurrrr hciniiii. Hcinikko
k,itki mei.l.ir
Vrrjarr rr Irnr.inrnrc ()li pirkkrlrrnkl-rri.lrru lrronrr, kun vc-

pe:.ikkcisrirrsii. Ilrrncrcllii tiivtvr'. krru
rnichircrn inii.
Nleirliin,iikcisr.Lnrnre ei r'.rst.rl.trolellrr niihtiiviisti olrrr scl-

niiliiiset

s.t.tirL111.i1

niitii ci l.i.lrrn srll.i k,,ir.i.rll.r j.rtkLrr';rsri
villii. Vcn.ii.ii:cr

kr

li.i kiinnitrir.it

r.rkkriscss.r rc.:n.i)!.r :r.rkvr.i.in

hrrr>nrionsa iruki()n virs-

liikclr.linr.i.in Niinpri

Irc

irvrlsivirrkir) ri:lcn ntctel.in rf.ipLirrieir.irnrnc. Nlcikiiliiisct
v,rsttlsivrrt rri jua-ir !,lk;1.1rlrnre. Olctrnrrre. ctt:i ontiur k()rlt P-

pJrliiurlrte nticltc'r olisir'.rr rtcrotsi.r nrci.liin

nr.lr.ltrrnr;rn

nriehen oli np.irk.ist.r.

.,'.-,
)r
1*'t
-r

Olinrnrc rihoiir:cn nen:in Jll.r. kcrr.rk.rikkirr.rrt krrlr.lcrr
ttrle

n r.ilr...i Olrrlrlc

r)r.ltt.l
r trl.rnreiss.r nr()rri5s.l.
-l'.ilr.inkii
Ttrrrsirr k.rnrn'r,r;r.
p.iiitse Irrr,i r,.irri. jokrr tiih;in rrsti oli seur.uulul llrLrk:llliullollce

cnr n.tcp.i t L:L:rr t.ri i.iiscss.r.

tli

lnc:
Nfuk.rsimme heinikossa melko ktrrrn, nlielessiimnre toive. err:i sJ.rsurme jotain .rpurr onrilt:i. Äkisti kuului sirrja
liilrri ji.r::k.,::k.r.r r.rk.r.rn.rrr.rc. ()nrrrrkin
rrlkoir.Lr siis

[rutkct

Joutselän taistelun
muistomerkki

Tähystyslavoja korkei I la
paikoilla puissa

ILririi.r. \',,rr:r.rkk.r.rsri Lrlisrcu kran.rarir lensiviit vlirsen-rnrc.
l\1.r.r r.ir.iirrcli Trr«rll:r herkcllii riesinrnre vain. etrii viholliscn irL)()i!-ils nc r,treniviit. Orrrrlrstelintnte. ctt:i lic osrrrsir'.rt
Lri.x.ii.x:r:r.r.rn kuuluun N{rrinilrrn ntiikccn. J;r sirtuu nc

ositr.rirr,,:Liir'.irkin. Tvkisriin trrli rtlkoi sitrcrt r'.ihircllcn

r.rir:.tr-t.i \l.rk.L.inrnre lhri li ikkrrnrartrr vilrolliscn etlcssii.
Yirt.ikkr.i kLrLrlrri hin,cii riijiivs, joka j;irisytti nrrrrrrir virserltr.tl.rll.i llLrolcll.ullrlle. PtrunkaPpaleitrr jrr piikkilangan

l-.irki.i s.ir,,r r ln nrpiiriinsii. Krrtrlui kor':r.r
nreik.il.ir:r.i olr sittcnkin p:iiissvr .rLrkion

hLrrrrorr. Joukko

Ili

rrvukscrnnrr.

Ilicirer r()r\.1t nrukilll;lJn kirsirprrnoksie. j«rir.r nteillii ei olILrr. He .,rir.rr n tinne§'ksi kasalrrrnoksen esrrcrr ellc kiivttiicn rpLru.i.rn jr>nkinlrristrr riukua. Kurrlrri k«rucpisrrx>lirr
riitin.i.i \-i,i1-pr1llcll111inre «rleyas pcrtkiru piiiillii jgostiil
kt lr'.r -i.

t'

,

Sa ()n \Lr()r'lr.rl;listcn l)uhcttir, jote siclrii kurrjLrLr, s:rrroi
- rt»cruisr.rni. SilLrirr olinrnrc
jokrr
mekin hcri [rrsn ssii. Tt>-

t;l

.lcrtn.ikiiisesri vcniiliiiser vctiit'n'iviir noP(jxs6t sivrrstrrrnrri.rn. Til.rnue sclkeni, j.r nvr olikin j«r r»iesrii s«rlkcnrr:rrr
nrello)).r .Lrt.r.rn

4.1

rl
(-'
.'r')

r,i

j.ivter\'srii ilukostir.

J.iikeenp.iin s.rin kuull.r erriiiltii sorilirirlr;r, errii vihollinen ()iisl ircrrtiiuvr sckrrrrntrne kiisikrana:rrrrr. kun rtrakrrsirnrle rLrk.rl.rss.t itsentilssirnrnrc. Krlrnrurtri ei krritenklrarr
cnkii irse niihnltkiiiin riitii kiisikranir.rtri:,ll;i:,ri.11,,,,,,,,)rr

i

t'

Levirt.irJrinrnre nopc:lsti kcrjrrtrn j;r liihtlirnrne ctcncrttiiiin rlerrcvii.i rinr-rettii. KonrPp1111111111ntc piiiillikkii lLrLrrlrrntti Kuuselrr sai klllii p«rrLrkkrrrnsa iikkiii liikerrri. Mcitii veti krirlessii viinrikkr Sinkko. Ilntrrrt r;rppioir.r cntntr
ihrrn senriiiin sclvinneet. Niiillii kolrdir) krlirrui s()r.unics
Ruorselirincu, ja criis toincnkin, lonka rtirncii ert nruisr.r.
Joka ralrxllli5essir lriiiisinrn-rc crcelrpiii n sLrhrccl l iscn Ii uu i n
rlppioin. Saeru.rmme krP11111 r\lrrinilan kvliin Itrrlruutrtntc

piiiviin iltapuolcllrr irloinrnre erlcrii scn kriLrtr:r kulkevan kivitrcn ereliipuolirse koliti Aleksan.lnrvkar. ionk.r
s:ur-ran

\'.rltirsinl r)tc lrrt iilrcrnrrt i rr.
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LA I { DErr- POHJ

ÅÅ kolidcn hvi)kkiiiiviiiin l.

.l iv rsr<.ron.r.i r:

kurrluvrr JR rli oli ,i.S. t I nrenncssii runkeurr.rntrr Oin.L.urvir;rriln .rluccllc. Etcncnrisemnie r>li l'rvsiihn r-rvr jrr I p.rr.ri-

JonkLrn rr:rrk.rn piiiiss;i rr-rcistii oli rrtrtio telo. jonk.r l.ilr.'is\'\'rcelr villrllir'rcr-r oli vlrrrrsrlrntrr ttscllecn Iujen k,rrr.k:viiiiriPcsrikkcen. P:iiittelin siirtii ascnrissa oilessrunrnr i.iir
teii hiertrrui t;rrk;lstclcnli.rrln tLr()r;r hvljiirrr ii pesäkertii. k,rikr scn suojissa clrkii h1 r'inkin s:t.ttrrtisi teh.iii jot.rin kiLrs.i.:

-

n:rrrPuriPrroillc. Otin konePrsrrxrlin krrin;rlrxrni ja iriiviir

lriljrrkscen on-rra teitiini t:rloon. Sc «rli rvh jii, ktrren olin .trvennutkiu. Åstuin ikkunan piclecn, lostrr oli hlvii niikii,rla j,r vain 1'rienr ,rlnlrr.rrnavrili vilrollisen pesiikkeeseerr
Åjrrttclin. ertii r.issii riivn v hrcnrrrn llliittiiii vrrnjoj.r. ;,rrk.r

Ir:iiiriisiviit pesiikkcessiiiin nrir,iiin prrhrre
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x,

rh.letr. Keksi konckiv:iiirinliestii krrrrttri lreti siihcrl

sLrilrkLrrli hietllrrll vrlsclllnl;1llc i:I llvt
konekiviiiirin prrttss.troi.ittst:r strrtlttkvanj.ttr
rl,r.,r
,..,,,:.
:;:i., t>ki rr.rlr.r. Nlicher olir':rt rieterlkirt h.irk.ihr.irrcct cn-

:'.-..i.r.in. Kriiinsirt

jtxrn:rn konekivii:irikompPalix oli nriehittiinvr eriiiin linjrrn rir':,u vihollisen ;rser)ricn ctlcssii.

'I';rrkkrr.rrr riih.liiren
[.riiistin koncpisrrxrlistlni

.r:-:.,

i.ril\'isr,rr'n.rtt.r.
llhten s,rrj.irr

:.i-.. rlLrtt.I olir';rt sitrert tloPeitrr Poikir r,rilllirtl.t.rtl. He
<...r:r.lr'.ir [-trrketts.t Inintta ktlltti. j,r

1.11,., ri1'1t11i1.,, I'trLrrls,i-

ikkLrn.rnpiclisrii viholliserl lltotierl r'.tikt:rLrkscsta'
()., ,nr .rlkoi kiiv.lii rtr«rssa t:rloss.t ki.ttttn.iksi. i()rcrl krrts<-rill
:'..:ir.i.iksi l.oisttrrr k<>ko lriikkelistii. Koskr Ltlk,r-ovi oli ot-t:r.ksi vihotlisctt r',tstekkaisell;r 1.trolcll.r. p.iiisin vhtii hel11lq11.t viilr,irt Ilrl'cktrin ,rlin tullLrr sisiiänk111

.r;:

:].]ll'|],,,t,

-

lst,r.irJin kLritcnkin hctkeksi suoj.risillc kivil'ort;rille'

.ilinltlr.rlle r'lp11ll" j:t Panin tuPaktrksi \"rrlj;rt rr'rhlrrsivet tiil.i .rik.rr-r.r [rrrrisctt vviillistii prttrttttttoit;r riilriirl r:rltxrrl. niill
crt.i nrinli io.rj,rrrclin, ctrii krllii rrlon isiir.rtii srr;r t:isrii cniiii

r.tirr risirisctr rltkctrtrttksell.

Pian minun

oli kuitenkin

lähdettävä siirä isttLmasra,

kun vihollinen lopulta innosui kranaatinheittimellään
pommittamaan talon seutua. Vihollinen kai luuli, eträ
meitd oli useampiakin talon suojissa, sillä tuskinpa he yhtå miestä olisivat heittimellä rlrvenneer tuhoamaan.
Omat asemamme olivat metsikössä parinsadan merrin
ja pian olin siellä jälleen omien parissa. Olinpahan
saanut aikaan hyvän hämmingin vihollisen keskuudessa.
En malrtanut nytkään pitkälti viipyä omiila linjoillamme, vaan lähdin jälleen markaan orramaan selkoa rnuidenkin lähellä olevien vihollisten puuhisra. Koko ajan oli
kohdallamme ollut melkoisen tiukkaa kahakointia ja vihollisen vasrus oli ollur niin kovaa, errä erenemisemme
pä:issä

oli pysähtynyt.
Ldhdin nyt tiedustelemaan yksikseni roiseen suunraan.

vaikka naapurin pellolle, jos jotain riitaa sattuu synrymään. Vihollinen ei jättänyt meitä kuitenkaan vastusta
vaille, vaan pehmimi suLlremmilla heittimillä asemiamme
melkoisen ankarasti koko päivän. Täten rneistä tuli sinä
päivänä hyviä kranaatini.reitinmiehiä.

Venäläiset pitivät jatkuvasti lujasti puoliaan OinaanJR +8:n kornentaja everstiluutnantti Sora ryhmitti 6.8. kuluessa voimansa uudelleen ryhryäkseen
ya\raamaan §läaluetta. III/JR .i8:n tuii tryökätä pohjoisesta ja I/jR 48:n lännenpuolelta §lään.
Kun puolijoukkueeni oli saavuttanur päivätavoirreen,
erään kallionkielekkeen ja siinä tarkasrelin valtaamaamme maasroa, uli paraljoonamme komenraja, kapteeni
Y. Hyvärinen luokseni. Hän sanoi, eträ jonkin matkan
vaarassa, mutra

pädssä takanarrrme

on joirakin viholiisia, joiden

kanssa

Kovin pitkälle en ehtinyr, vain 70-80 merrin priiihän asemistamme, kun tapasin kuolleen vihollisen. jolla oli vieressään pienoisheirin kranaatteineen. Täm;i oli minulle

olisi tehtävä välit selviksi. Mitäpä siinä ktrin pieni partir.r

helppo saalis, koska muita vihollisia ei näh'nvr läherryvillä. Otin heittimen ja pari kranaattilaatikkoa mukaani se-

kueen miestä.
Pädsimme noin vajaan sadan metrin päähän vihollisen

kä lähdin rakaisin omiin asemiimme.

asemista, kun äkkiä alkoi ympärillämme vinkr.ra ja räiskyä
Iuotia jos minkälaista. Viholliset paahtoivat rneidän suun-

Kranaatinheitin herätti poikiemme keskuudessa hyvää
tuulta, ja kiireesti pystyrimme sen parhaan taitomme mukaan tulituskuntoon. Se oli meille konekiväärimiehille
aivan outo kapine, emmehän runreneer koko laitosta.
Mutta kauan ei kestänyt, kun sen konsrir jo selvisivät, ja
sitten ampua posotimme vihollisen asemiin kaikki mukanani tuomat kranaatit. Pojar jo ilahruivar aseeseen kovin.
Joku sanoi, että sellainen pitäisi siviiiiin piiiisq ä saada mukaan Leivonmäelle. Sillä olisi sirren mukavl ammuskella

O

inaanvaaraa valtaamassa

3---6.8. 1941

o.lll'l 1' t

3 lt
Krn

5

kokoon ja matkaan tarkastelemaan vil.rollisen puuhia. Mu-

kaani otin kaksi konekiväärimiestä ja kolrrle kiväärijouk-

taamme parilla konekiväärillä, pienoisheittimillä ja
muutamilla pikakivääreillä. Me painuimme maahan ihmertelemään tätä lämmintä vastaanortoa. Joku meisrä
heitti jo käsikranaatinkin. mutra se ei menny,t pirkällekään riheässä kuusikossa, vaan räjähri lähempänä meitä
kuin vihollista. Luotisade .fatkui kiivaana. Mekin innostuimme samaan leikkiin ja suuntasimme konepistoolim-

me vihollista kohti. Puiden rungot alkoivat jo paistaa
valkoisina luotien kuorieSsa ja silpoessa puiden kaarnaa.
Ehdorin pojille, että eiköhän tehtäisi syöksy vihollisen
asemia kohti ja vallattaisi ne rynnäköllä. Poikia arvelutti

tiimä tuuma. Sanoivat vain, ettemme selviäisi siitä leikistä
elävinä. Oikeassapa taisivat ollakin.
Taskussani oli sellainen kdsikranaatti, joka räjähtää vasra osuessaan maaliin. Heitin sen, ja tietenkin se osuessaan puuhun räjähri ennen aikojaan. Nyt kimpaannuin
hieman 1a lähdin painumaan vasemmalle yrittäen kiertää
pesäkkeen taakse toisten jäädessä konepistooleineen paikoilleen. Onnistr.rin yriryksessäni ja pian olin vanjan kkpesäkkeen takana. Näin siinä suuren joukon vihollisia
parin konekiväärin ääressä, joukossa upseerikin. Paiskasin
kasapanoksen rnonttuun ja ammuin konepistoolillani perään. Pesäke vaikeni n)'r §')'stin.
Painuin siitä nopeasti pesäkkeen reunalle polvilleni,
sillä n1't alkoi tulla sivulta, 20-30 metrin pärissä sijaitsevasta viemäriojasta kiivasra rulta minua kohti. Siellä oli
vihollisia, jotka pitivät minua maalitaulunaan. Olin kuitenkin suojassa, josta minun oli hyvä tulittaa ampu,jia heti, kun joku heistä kohotraa päätään ojan reunan yli. Konepistooli teki kylmää tehtäväänsä. Kestotulen alla oievassa pesäkkeessä naaplrrit huusivat ja valittivat. Siinä sitten minäkin hetken kuluttua huusin pojilleni:
Mutta
Tulkaa tänne, täällä alkaa kohta olla selvä!
- eivät kuulleet kehoirustani, vaikka olivatkin- vein vapojat
jaan sadan metrin päzissä. Konepistoolistani olivat nyt
lippaat ryhienryneet ja varalippaat olivat poikien luona.
Oiin parabellumini, ammuin muutaman laukauksen vielä
vihollista kohti ja lähdin sitten poikien luokse noutamaan
varalippaita. Kehoitin myös poikia tttlemaan mukaani:
Nyt lähdetään pian tekemään vihollisista selvää, se
kestä!
kauan
ei
Ja niin lähdettiin. Juoksin innoissani

-
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Kevyt kranaatinheitin
taistelussa

c.lellii j.r lriiiisin pi.rn salral kk-l.csiikkee11 rctrrrelle. j61k.r
ilskcn olin telrnlr hil;rriseksi. Ptrri siinii ollcista r'.ut1, 'i.r.,

olikin valekuollrrtra. kosk,rprr srlr.U)ucssru)i olir,:rt juuri i.iirreneet liikkcellc, n-tutt;i hcitliin n-r:rtk:rnsrr tuli kuitenkr:r
lyhveks i.

Olin

trras polvillani Pesiikkeen reuurrll,r

jrr

rrrnnrr.rr:

heittiviit nvt sieltii kiisikr;rr-rrrrrrtejrr. \'ks:
niisrii Iurosi virin P:rrir.t mctrirt piiiihiin r.ninusra jr herrir

ojrrrrn. Vihollisct

ll
l'

l-

koncpistrx>li n pois kiisistiini. Sai n keht>oni r.r-rur.rrirnr i.L .ir.:,
je, rnLrrtrr mr.lutcn oli krikki e.lcl.lcer-r krrnuossrr. Srinr.rii.,

hetkellii olrvirr lltrj.rtkin jr> r>j,rlr reunirlLr jr [r,rtrht,,ir'.rr r:.
hollisirr Ose nristii piiiisi siinii nrerelissii krrrkuunkin. L.i,
Itcllii oli picltchkii I.rptpi. Eriis oltltetolt yrttt j. r rtrtt :tri.,
Lrimrrllrr vlitsc. nruttrr kLrn niiki, cttci siilrcn kvkcnek.i.ir.
rrijiir tti kiisikrrrnrrrrin lcukansir alla.
SrLitntlc nrctclin irikrrna n-rviiskin pari r':rnkirr. j,ri>r.r r,,it'tct.t vitstltsi s()tiLlsirrv()ltilirn I likersitntrre. Krtvitsti Ite :iilt.r

ihrnerreliviit. Olihrrn olltrt lrienoinen vlliin's heilic
kur.r.lcr-t nriehcn tcken-rii hvijkkiir s.
Sarnrn-tc mclkoiscn sarrliin. Kk:r

r,im.r

tietenkin orirnrlrc hri():,

t:rrlnrnrc, setrr>ir.t pikakiviiiirit je nruit:r rrscita jrr ;ut-uruksiil. Kil.rtuneen trlrsr:crir-t hrrllustJ li)r'tIi ten,ertrllcitrr k.rrr-

roia. Mintrllc juttu mrrks«ri Prrrin viikon srrire;rlrurlon. l'oi-

furnlslonrir.l eu kLritcnkrurn pitiinvt krrrn i p:iivii;i. sill.i
rrticlt'ni rcki t.rk.risin kk-rnirsrcn lr.rliirt.
N{iehenr olrr':rt sillii .rika,r clrtincct jo crcliiiscllc K;ur.
r-r.rkscllc. sillii r';rnh.rllc r,rirrllc oli cniiii r'.rrrt lvhvr nrrrtk.r.
254

Rahapussin nimipäivä. sanoi 1ääkäri. kun päiväku ittasi.

-rahansa

Rykmentin lotieläimiä
LAINA VIRTANEN
Eversti Maskulan

kili "Jegaderina"

kesällä 1941
lsokorkiamaalla

fÄSSÄ kerromani tapahrrrmar liirryvät Jatkosodan

erene-

misvaiheaikaan.

Eversti Maskulan rykmentillä oli jälleen

2

j.8..il illantuli Sak-

suussa muurroliike käynnissä. Sijoituspaikaksi

kolan Vilakkala Taipaleen kannaksella.

Kuormasrossa,
jossa kuljeterriin
rykmenrin esikunnalle kuuluvat kalustot

ja muonavarasror, "rnarkusti" myös mukanamrne vihollisen jäljiltä evakr.roiru ja kornenrajalle lahjoitertu vuohi eli

kili, jonka nimenä oli 'Jegaderina".

Metsrin suojaan järjestettiin telrtarnajoitus ja ulkoilmaravint,,ltr, jossa pöydär tehriin puupukkien päälle ja istuimet kocltriin laudoisra. Tavallinen leirielämä alkoi, oli
rr.rokailua ja pakkien tutrua kalinaa. Tur.rli suhisi leppoisasti puissa, teltrasavujen ruoksua oli iLnassa. Lähitienoolta kuului Aki Lievosen hairarin säveleitä: "Mä vartiossa seisorr nyr yössä" ym. Taipaleen soraroimisra johrr.rneer iiiinet kuuluivat tietenkin ohjelmaan.
Mainirru Jegaderina antoi mairoa pienen mukillisen
päivässä. Tämä jr.roma tarjoilriin iltateen mukana komentajalle. Jos se ei sarrunur mahrumaan ju»ralasiin, käymi
lypsäjä lopun omaksi l.ryväkseen. Ja vahvaa jtrotavaa se olikin, vaikka aluksi maisrui melkein mille roskalle hyvänsä. Tärnä eläin kun oli kaikkiruokainen. Pojatkin antoivat joskus salaa tupakkaa Jegaderinan poskeen.
Sotilaskorisisaret ja rne rnuoniruslotat olimme saman
teltan asukkaita. Yöllii 2+121 .8 alkoi kuulua hajanaisia ry-

kin laLrkrrLrksil ja ostunat aina viilrirellen äänestä päiirellen Lihestviviit leiripaikkaarnme. Olimme pelon ja jänniq'ksen vallassa kuultuamme liihrölar.rkauksen vihollisen
puolelra .ja ammuksen anrarnan karmean äänen, joka riesi
alueellamme räjähdystä. Tärlrä toistui useampia kertoja.

Jostain teltasta alkoi vihdoin kurrlua valitravia äär.riä.
Siinä haavoittui 4 sotilasra, 1,ksi heistä eräs aliupseeri. En

tiedä tarkoin toisten suhtaurumisesta rilanteeseen siinli
teltassilmme, rnirrta tämän kirjoirta,ja ainakin pelosta hä-

Eversti Maskula
ja vänrikki
Väisänen mukanaan

"Motti" -koira
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diin herkellii pisti rrina piirinsii nrnvn .rlle. j.t nrt.,rtet ltiljaiset huokirukser prrrisrurr'.rt. kuten

r-t.tr.tinoit.t operusl;rs-

ten rr-ryrskl'ssii: Herre rlutrr. nrc oientr.ne h.iJ:is:.i
Jegaderina oli mvi)s \'.Ii\t,)nnLlt rl.rr.in j.L rcti 3rikki
kiiy.len, jolla oli si.Lrttr.r l.rrrrlrLrn ,\:ini:i krrt,lru.r.rn :r kiipitteli telttlrnme luo. nosri s.rn iil.rrrn heikosri r'tt,,1-11.st,',

telten re.une:r j,r rnet.rl.rrr.r hiipi srs;ille. Riijiih.lrsri-n r.ili.
ejoin vririnrrrlc s.lrvrst.r r e r.icn j.r rrrkerr n iint.ien !.i.i!t.r
lol.trlt.i siin.i «rnnistucnkin. Nliin r,,L.i:..:i..
siunlnc iluresn i urviis ovi.rukolle viinrikki Viiis:isc:r l'isirL
pviireii N1orti ,koir.r j.r .rikrrnsrr huojuen teit.rrt ii:.:-....
vi.r:rtteen pii.illii. sckin nriitk;ihti sisiille.
Kovan r.ijiiir.lvksen 1;ilkccn poisrLrivrrt iikki.i rclr.r:...::-.,
rnc olleet Iort.r j.r nuorerrpi sorilrrskotisisar st:r.,i:qc:.
pinreiissii stulj.rir tnLrulrlrlr. Ktlval toirrtintlra kesti n(,rit :-.:'.nin ljrrn. kello l. i0-1.l() r,iilin. Aarntrn alk.rc-.... .... ..
trr. palirsir';tr niimii sislrct takrrisrn telttrrrut. Hc kcrt, :..,:
olleenslr trlrvlrssrr toinert hcistii iunrTr.lsi.u.rton .tli.r r., :, :eliiin-rer-r trkrs i;r

nen suoiiliscssrt ntouttLrlririk.rss.r. Yijllii lottrt htLot.tt.t.t ::'.'
mishi.ihntoicn liikcrtii jrr lrrrrsui. Onhan tiiiillii tor:r.ix::.
rnuttlr ei sltanrrr nrir:i:il) \':lstiu.lsrir. Åikar-rsa oltu.l,lri i., ...,n'tu\'ön val«rn lisii.ino essii hut.rnrasi hiin kauhuksC-ell ir-.' :-.tLrssl krrvere illrr olevan toPl'r161ilii1
.

piiiviin l 9:iiii vrrnkirr varrioitiin Ieiri.rlLrcs.....
rntrrtil vi.r.ilr:1n uhrrtessrr he Iil'istiviir virrtiornichelrri j.r c'..Eclellisen

viir suojaa. Siirii johrtri erlellii kcrrottu rnourruerelr.lvs.
Aarnr.rlla

oli krikki

Kansikuva: llmatoriuntatykki taistelussa
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Kuka tietäisi jotain veljeni, alikersanrti
( Kassu )
Johannes Rutasen kohtalostai' Hän

Kaarlo
katosi

6.7.1941 Tulemajoella. Yksikön numero oli i875 . Otan
kiirollisena vastaan mahdolliset tiedot hänestä.

Toimi Rutanen
Os/ KorkeavuorenkatLr
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