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TAUNo vR.löruen

Teikarsaaren

vallaus 29.8.1941

OLI elokuun kolmas viikko 1941. Osastomme rnajapaikkana oli Säkkijärven pitäjän Vilaniemen kylä. Pysrytim-

me telttamme männikkökankaalle laiturin välittömään
läheisyyteen. Siinä meillä olisi yöllä 28129.8. aikaa huokaista ja kerätä voimia tulevan varalle. Silloinhan elettiin
etenemisvaiheen aikaa.
Osastomme (Os.M) tehtäväksi oli annettu Teikarsaaren
valtaus. Osasto kuului rannikkojoukkoihin ja oli sitäpaitsi

vielä ns. iskujoukkoja. Aika vaativa nimi sotahommissa.
Miren me sen ansaitsimme, sitä emme itse tietenkään
osanneer arvioida, mutta luullakseni toirnimme sentään
ryl'dyrtävästi. Maihinnousujoukkona oli kapteeni V. Vuorelan komenrama RP 2, jota ruki kaksi patteria. Komppaniamme päällikkönä oli silloinen vänrikki (myöh.
kapteeni) K. A. Vakkuri, tavattoman energinen ja tarmokas nuorehko upreri, joka koetti juurruttaa meihin sotataitoa ja kuria parhaan §kynsä mukaan. Tulkoon tässä
mainiruksi kaikessa ystävyydessä eräs hänen jyrisevä pu-

huttelunsa ykikkömme edessä, missä hän manasi meidät
pataluhiksi toistuvien "puntisreissujen" takia. Sodanhan
piri pääryä pian, mutta mistä sen silloin tiesi, ei hän eikä
kukaan.

Olimme aloirtaneet sotahommamme Virolahden Huroli tulru heirrikuussa -41. Aluksi ei

punniemessä, minne

naapuri varmaan ollut tietoinen olinpaikastamme, koska
saimme olla suhteellisen rauhassa. Koulutusohjelmaa saa-

tiin suorittaa melko normaalisti. Muca

eräänä päivänä

keksivät lähisaarten, Pukkion ja Martinsaaren vihollispatterit uimarannalla olevan meikäläisiä. Tuli kova rykistön
keskirys, jossa muutamia miehiämme haavoittui, ja eräs
upseereistammekin sorsui silloin haavoihinsa. Sen jälkeen
ei enää ollutkaan rannalle mcnemistä, ja koko lähiseutu,
myös meidän majapaikkamme, oli toistuvan kranaattitulen alla. Onneksi ei tullut yhtään täysosumaa minun rie-

tääkseni, vaikka miestä oli melko lailla asukkaina maahan kaivetuissa korsuissaan ja teltoissaan. Jokapäiväistä
mesdpalojen sammuttamista meillä oli siihen aikaan kyllä
tarpeeksi.

Erikoisen jännittäviä olivat moottoriveneellä tehdyt
partioretket Martinsaaren edustalle. Tietenkin ne tehtiin
yön pimeydessä, tarkoiruksena tiedustella naapurin tulipes:ikkeiden sijaintia ym. Olin pari kertaa mukana tällaisella reissulla ja råycyy suoraan sanoa, että helpotuksesta
huokaisin, kun veneen keula käännettiin paluumatkalle.
Sitä näet runtee melko avuttomaksi itsensä istuessaan pienehkössä moottoriveneessä, varsinkin jos kk.suihku sen
ylIättdtä.

Mutta nyt olimme jo ehtineet Säkkijärven rannikolle
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tr-

asti. Taakse oli jätetty pitkä piitkä rantaviivaa, oli kolLrttu

Pukkiot, Pisir, Martinsaaret, oli ollut I'hteenotto.ja vihollispartion kanssa Ristinienressii, oli kaaderru vertä srappaista io rnonesti, kiirsitty väliir.r hienoista niiläntunnettakin, mutta eteenpäin oli mentl'. Naapr-rrihln oli myös j<r
siihen aikaan katsonut parhaaksi vetiivtvii lihen.rn.räksi
omira pr-roltaar-r, joten suurernpia hankrilLruksia ei heidiin
taholtaan varsinaisesti tullLrt rneille.
Mutta ensi yönii liilrclerriiisiin jiilleen tLronne aavalle n.tc-

relle. Tehtiivänri oli tutkir Teikarin sarlrra, oliko mal.rclollisesti siellä vihollisia. Se oli orettava haltuunrrlre, jos
suinkin mahdollisr,r Tiimii saeri, joka sijritsee Viipurin
lirlrclen liir-rsislarist«rss.r. ei ole kooltaan suuren surLri, r.tttrtt,t
oli s«rraroirnien suhteen jor-rkinlaisessa hirllirsevassa irser-nassa .ja seu villrlrrril'ren olisi meille tiirkeiitii.
Siratirn vielii hvlin n'tLrisraa tuon elokuun iltlf iir-r lrihtiitunnelnrrr Vilaniemen laiturilla, kun kiipesitrllre l'nootroriveneeseemr.ne. Torisia poikia oltiin, eikii kukaan suurempil puhunut. Kaikki ylimiiiiriiinen kar.rtamus oli )ii-

se

tetq'

p<.ris,

yllä oii vain täydellinen sotavamstus. Siinii

liil.rtiessämme huomatriir.r myös ykskrrks, ettii eräs joLrkkueerrrne rr-riehistä, korpraali Purho Vehkalahdeltl pr.rutrui.

Häntii l.ruudeltiin, ja jönkin ajan kuluttuir kaivrrtu mies
tulikin veneeseen. Ehkii hänellii oli jonkinlainen vrist,-r ttt-

levasta kohtalostrar.r ja halusi niiin vielii viiviihtii:i Ilantereella ennen liihtöii. Perheellinen kun oli ja viihiin rtreitii

vanhem;rikin.
En rnuistu il'ran tarkalleen liihtiirikaa Ilittrrista, sc ttli
ennen pucllrayötii. Ajaa s1'tki ttelimrlre kohti miiiiriinpiiiitii.
Ilma oli tyyni ja nreri kohtll,riseu rlr.rhallinett. Moott«rrintme iiiini tuskin kr-rului kluelllnlrts. sell verrrlll rllcrellii <ln
aina lair.reiden loisketta. r.nihin iiiini hiiviiiii. Kaakosta ktrului I'trtän.rittaista q'kkien jyriniiii. Tuler.rkrimr.r Viiptrrin
sr-trnnalla tlas kasvoi kasvartrtistut't, r'eniiliiiscr syryttiviir
kaupungista periiiinryessiiiin taloja prrlrrt.t.trtrrtr jl sil«>jrr riijiiyteltiin. Mutta rne olin.tme jo liihestvmiiss.i Ilrrtk.rrr piiiit'ri, Teikirrsalrra- Luouuolliscsti me t rititrt tttc Ittailt i rtttottsua ulk«rrnereltii kiisin.
Ei aikl,rk,r.rn. kurt vetteernrtre Ittoortori prs.irrcrriilr i.r

kuului hiljainen kiisky: rtlrs veneestiil Hvppiisirnrtrc llcreen, vesi ulottui 1'li polvien, trtttrta tuskit't kr.tkirarl htrornasi erles kostclrtta, niin palj«»r itse kr.rkin oli iiinnirtyrtyt
mielessiiiin. Sruunmeko tuliscn tervehdyksert, se vairt oli
jokaisen aiaruksissa. Mirriiin ei ktritenkaan ktrr.rlttuttt, niikvvvvttiihiin ei ollutkaan, sillii y<i oli pirneimmilliiiin. Jotenktrten siitii selvisir.nme, ia ,liilleen oli kova nraa jalkojen .rll;r. Hiiriiisesti kaadoin ntiniikin veden saapprtisrirrti,
i;1 s.rrri.ln rien lloimrne levittäytyii ketjuun. Mtrisrarl, ertei

5A-kua

Veneitä kunnostetaan
toim intaan Vi ipurinlahdella

?-'-'{
T
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Venepartio
ampumavalmiina

Teikarin
vesillä
maasto ollut suinkaan tasaista, oli rantakiviii, leppiä jne.
Kon.rpastelirnrne ja nousimrne 1'lös, ja vielä tänäkin päivänä ihnrettelen, että oli rneillä sentään onnea, ertei juuri
sillä kohdalla ollut ainuttakaan varriiaa meirä vastaanorrarnassa. Varmasti oli jol-rtoportaan-rr-ne paikan parhain"lrnaksi arvioinut.
Väl'rän kerrallaan me näin pääsirnme sisernrnälle saareen. Vastassa oli yhtäkkiä talo, jonka piirteet jollakin
lailla erottuivat pimeästii yösrii. Joku meikäliiisistä kolkurti ovelle, toiset r.raputtivat ikkunoil.rin. Ei kuulunut rnitäär.r, sy,vii hiljaisuus vain vallitsi koko tienoon yllii. Supisin.rme siinii keskenärnrne, ettei tällä sairrellrr ole eniiii ketäär-r, se oli jiitettl, autioksi ja asukkaar muurraneet rnuille
rnaille. Jatkoirnrne etenemisrii hiljalleen ja piarr oli edessämr.ne toinen talo. Jälleen sanrat kolkurukset ja nrrpr.rrukset. Mutta nyr olivarkin niistii toisenlaiser tulokser. Sisiiltä alkoi kuulua hätäisrä pulinaa ja liiketrii. Samassa silmänräpäyksessä selvisi rneille jokaiselle, ettii olirnnre pistäneet piiiimrne, sanoisinko an-rpiaispesään. En voi käsittäii, r.niten iikkiri alkoi laukausten räiske siinä yön pimey'dessä. Vihollisellamme täyt1,i olla vartiomiehet talon ym-

plrillii, sillä niin

nopeasti alkoi luotisade meitä kohti.

Tuo talo oli ehkä myös heicllin keskus- ja hälyryspaikkanVisa. koska sen ikkunatkin olivat laudoilla vlroratut.
ur-rh. r'iuuhl vihelsivät luoclit ja niiillii hetkillii sai- nryös
edell,i nrainittu korpraali Purl'ro sankarikr.rolemansa. Talon ruhoeminen olisi nyt vrilttiirnätöntä ensi tilassir vihollisren ruho.rmiseksi.
Silloin leim.rhri joukkueernme neljännen ryhrnän johtajan, alikersanrri Pekka Viirrin aivoissa jotakin. Virolah-

den Sik:ijiin'en poik'r. hvvii korkeushyppiiiijii muuteu,
hyppäsi pirneiiiin röhön luorisareessa talon ikkunan alle
kasapanos kiidessään. Prri rrisr.ra riul.rtaisua, ikkur.ran suojaksi asetetr.rt laudat sinkosivat svrjäiin, lasin heliihdys ja

kasapanos lensi sisään. \'iel:ikin voin kuvitella näkeväni
ruon silloisen näyn: ralo ikäiinkuin nousi ihraan, huojahti
kerran pari ja laskeutui jälleen alas valtavan räjiihdyksen
voimasta. Sisällä olevien äänet vaikenivat, ja talo alkoi hiljalleen palaa sekä valaisi näin taistelunäyttärnöiirnrne. Se
oli uroryö Värrin Pekalta, sanon sen vieliikin. Härr oli to-

della Pekka Pek>ton. Aamupäiviilläkin saaren jälkipuhdisrusta tehtäessii hän

oli

ensirnrnäisten joukossa. Kun

seurasin hänen touhujaan, en voinut muuta kuiÅ ihrnetel-

lä, ettei hän sinä päivänä saanut naarmuakaan. Myöhenr-

valtausoperaatioiden aikana hänet palkittiinkin rautaristillä, ja sen härr todella

n-rissä vail-reissamffre Suursaaren

ansairsi.
Jatkakaan.rn.re taistelusttr,

mikii oli nyt torista rocta. Ko-

ko saaren puolustajat olivat nyt todella heränneet. Tuskin oli hetkeä, jolloin laukausten ja koneruliaseiden ritir.rii ei ollut vallalla. Palavar.r talon lähellä oli perunamaa,
iota r.r.ryöten liihdin.ur.re hiljalleen etenemään. Pirneys vallitsi silloin vielä luonnossa, vain tut>n tulipalor.r kajastus
l.rei jastui jor.rkin verrar.r 1,n.rpäristöön. Yhtäkkiii vereni seisirl-rtr.ri. Metsän reunamasta ilnesryi kolne hahmoa, eräällii heistii oli pitkä, musta meriviien rnantteli 1'lliiiin. Tiesin
heti. keitä he olivat
vihollisia. He olivat noin 20 n.r:n
- tapaaminen teki kai sen ettemrne
piiässii, rnurta ylliittiivä
ehtineet si i r.rä hetkessii kiiyttää asei tar.nrne.
Maahan ja iikkiii! tuli huulilrani vaistornaisesti, rnurta -jonkin metrir-r piiässii oleva toverini, sotamies Mauno
Schr.reider ei ehkii kyllir.r r.ropeasti reagoinut tilanteeseen.
Hiir.r sai luodin kasvoil'rinsa, ktrtrlir.r hiinen lyhyen ajan vllittavar.r ja sitter.r hiir.ren r.ruori eliilniinsä ioppui. Nuo kol-

rne edessä olevair venäliiistä olivat rnyös suojautuneer
rr-retsikön reunailn. Kr-ruiin heidiin puhettaan, n-rutten niih-

nyt heitii.
Makasin siinii pemnanraan vaossa ja rnietin ankarasti,
mitii tehdii. Eteenpiiin menoa ei voinut ajarellakaan, saarer.r puolusrajien kerju olisi siinä epiiilemäträ edessä, ja se
olisi varmaa menoa. Ykskaks rnuistin, että jor.rkin nratkan
päässä or.r oja. Jos piiäsisin sir.rr.re jollnkin keinoin, olisi se
serltiiiin parempi suojapaikka. Alysin myös, että olin yksiniini joutunut ehkä liian kauas muusta joukkueesta siinä
taistelun tol-rinassa. Lähdin varovasti, metri pari kerrallaar-r
kierittärlriiän itseäni ojaa kohri ;a lopulta purosinkin sinne. Herken huokaistuani uskalsir.rkin jo kohottaa piiiitiini
ja kurkistaa ojan reunalta eteeni. Aan-ru oli alkanut sarirstaa ja r.riiir-rkin jonkun matkan päässä kahden viholliss<>tilaan §yröttävän männyn suojassa. Kohotir.r hiljaa kone-
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pistoolini tähtäysasentoon ja painoin liipaisinra. Klik! se
vain sanoi, toisen ja kolmannen kerran sama tulos. Ojaan
kieriessäni ase oli yollain lailla mennyt epäkuntoon. Todennäköisesti multaa syöttölaitteisiin tai jotain muuta.
Tuskan hiki kohosi otsalleni, olin nyt melko avuttornana
vihollisen nenän edessä. Kyllä he nyt varmasti huomaisivat liikkeeni, jos lähtisin jonnekinpäin yrittämään. Mutta
taas tapahtui jotain uutta.
Kuulin kranaatin tulla ufeltavan ilmassa. Se iskeyryi samaan perunapeltoon, rnissä olimme. Omat rykistöpatterimme olivat ehtineet saada mantereen puolelle käskyn
antaa joukoillemme tulitukea, ja niin alkoi rulla "paketteja" toisensa jälkeen. Ilmassa vain surisi sirpaleiden "sinfonia". Eräs kranaateista j1,sähti noin 20 m:n päähän ja
runtui aivan kuin oja, missä olin, olisi lirisrynyt kasaan ja
pusertanut minut ohueksi levyksi. Olen melko varma, että
tuon keskityksen aikana olivat kaikki, niin omat kuin viholliset, niin lähellä maaemon armahtavaa pintaa kuin
rnahdollista, iirteinä kuin pagnukakut. Niin makasin minäkin ojan pohjalla, olin käänrynyt vatsalleni, ja siinä tilanteessa ei voinut muuta kuin odottaa seuraavan kranaatin culoa, tuleeko se kohdalle vai ei. Täyryy muuten sanoa, ettei omista miehistämme ainakaan kukaan edes
haavoittunut, niin tarkkaa työtä tehtiin tällä kerralla
omien pattereittemme taholta. Tilanne kohdallani oli sel-

lainen kuin oli, mutta vielä dramaattisempaa oli tulossa.
Vihollisellakaan ei ollut paremmat oltavat, henkikulta oli
heilläkin samalla lailla hiuskarvan varassa. Yhtäkkiä kuulin römähdyksen, kolme heistä hyppäsi samaan ojaan,
missä minäkin olin, miltei viereeni, myös kranaattitulelta
suojauruakseen. Makasin kai sillä hetkellä juuri liikkumattomana ojan pohjalla suullani, ja vieraar päättelivär
luonnollisesti minun olevan jo vainajan. He tulivat, ry'öjurmivät ylitseni, vaihtoivat muutaman sanan, mutta
koivat matkaansa. Eivät kai huolineet jäädä ihan -kaaruneen viereen suoiaan. Tämä herki ei kesränyt kauan, ehkä minuutin tai pari, mutta luulen, että siinä oli jo räysin
tarpeeksi minulle. Jos sanon vielä, ertä s1'dämenikin oli
pysähtynyt siksi ajaksi, ja tuskin oli veren rippaa kasvoillani. en liene paljon väärässä.
Joka tapauksessa pienen herken jälkeen saatoin jotenkin todeta, että suurin vaara ainakin vihollisten raholta
oli ohi. Makasin vielä ehkä kymmenisen minuuttia samassa asennossa.

Mutta sitten alkoi edestäni kuulua yhtäkkiä suomenkielistä puhetta, omat ioukkomme olivar rehneet hyvää ryö-

päässeet jo tilanteen herroilsi. Tajusin, että tästä
voi vielä selviyryä jopa hengissä. Tykistökeskiryskin oli jo
tauonnut. Ylitseni ryömineet venäläiset olivat jonkun
matkan päässä ojassa, kuulin sen heidän keskusteluistaan.
Koetin kaikin voimin pirisryä lamaannuksestani ja her-

tä ja

mojänniryksen aiheuttamasta hirmuisesta paineesta. Päätin, että hyppään ylös ojasta. En jaksa enempää, kävi
kuinka kävi. Nuori kun olin vielä, ja jonkin verran urheiIua harrastanut, reräsrin iceni ja ponkaisin ylös ojasta.
Korvani juuressa kuulin vielä kimeän paukahduksen. Venäläiser olivat huomanneer' ertä kuollut heräsikin hen-

kiin. He lähettivät vielä minulle

tervehdyksensä. Joka

olin nyt kontallani ylhäällä oiasra, enkä koskaan unohda myös niitä kasvoja, jotka ensimmäiseksi
näin siinä edessäni. Ne olivar pst.miehen, haminalaisen
Lasse Nakarin kasvot, jo siviilisä rurun poian. Huutelin
vieläkin suustani tunnussanaamme: "Oljyä-rasvaa." Lastapauksessa

kysyi heti, olinko haavoittunut ja tarvitsenko apua, sillä varmasti sen näköinen olin. Vastattuani kieltävdsti hän
kuitenkin ohjasi minut suoiaan taaksepäin. Muuten kerse
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olivat ottaneet rnyös mukaansa
konepisroolini ja puukkoni tupesta.
Nyt oli jo pahin jännitys mielestäni lauennut, rnutta
niin paljon olin vielä kaiken jälkeen jollakin lailla turtunut, että minun täyryi istua vielä jonkin aikza erään ladon suojassa. Palasin sirten taas ornien joukkoon, sain
uuden aseen ja jatkoirnme saaren puhdistusta. Ei kestänyt
kovinkaan kauan, kun ne miehet löytyivät, joilla oli minun aseeni ja puukkoni. Mies, jolla ne olivat, ehti vielä
ror.r vieiä, että venäläiset

arnpua laukaukser.r sotamies Rauni Hovia (Säkki1ärveltii)
kohti, ja luoti lär'isti hänen lakkinsa lipan. Samassa kuitenkin Hovin pk:sta lähtenyt sarja lopetti naapurin eliimän.

Tällainen oli taistelu minun kohdallani Teikarin saaren
valtauksessa. Murta helppoa se ei varmasti ollut kenenkään joukkueemme .jiisenen osalta. Varajohta.famme, silloinen vänrikki N{artri Pukonen sai luodin kaulaansa ja
korpraali Kauko Sahalalle. oman ry'lrr.näni pojalle kävi aivan samoin. Mr'öhemmin illalia pojat kertoivat myös, et-

td joukkueemme johtaia. r'änrikki Uljas Hän-räläinen
juoksi tuon perunalnain ns. 'eliirniinsii" juoksun. Vaikka
vihollinen tulirri jarkuvasri pk.s,rrjoillaan aukeaa peltoa,
hänen onnistui pädstä suoiun j.r johran.raan toirniaan.
Vaikka aarnupäir'ä olikin jo pitkillii. saapui vielä jouk-

kojemme harrniksi kaksi vihollisen n'kkivenettä ja hinaaja, joka veri souruveneirri perissiln. Tarkoituksena oli
rietenkir.r saaren puoiusraiien evakuoiminen. Luonnollisesti saimrne vielä niskaamme aika ry'öp)'n niiden taholta.
Mutta saari oli jo rneidän kello 11.,10 mennessii. Lisävoi-

mia oli saatu tarpeeksi, miehä, Psr.rykkeiä ja konekivää-

reiä. Tykkiveneidenkin oli pakko vetäyryä takaisin eteliiä
kohti, eivät voineet enä aurtaa omiaan.
Saanen kerroa vielä. err:i pataljoonamme komentaja.
kapteeni \/eikko Vuorela (myöhemmin majuri) ehti myös
leikkiin mukaan. Muistan hyvin, kuinka hän iso pistooli
kidessään oli ensimmäisten puhdistusmiesten joukossa
Iainkaan henkeään pelkäärnämä. Illalla kuitenkin kerrotriin, errä hänenkin henkensä oli ollut hiuskarvan varassa.

Ylikersantti Onni Sota (Haminen poikia) oli tempaissut
kapteenin suojaan vihollisen tulesta. Kerron vielä samasta
kapteenista, että kun kaikki oli ohi ja vangit koottu yhteen, hän komensi nämä riviin ja sotilaalliseen asentoort.
Ei hän sillä pahaa tarkoittanut, mutta el.rdottoman kurin
ja sotilaallisen järjesryksen mies kun oli, hän halusi sen sovellumaa myös vankeihin. Joku koiranler.rka meiscä sanoikin: nyt ruo Vuorelan Veikko alkaa pitää heti sulkeisharjoitusta vankien kanssa. Meillä kaikilla kun oli kokemusta jo Virolahden Hurpunnien-ren a)alta asti.
Näin oli siis päivä 29.9.11 Teikarissa päätq'nyt. Saareu
puolustajia ei ollut kuin noin satakunta miestä, mutta
aseisuksena heillä oli kaksi +7 mim nkkiä, pikakiväärejä
ja konepistooleja. Siis runsaasti tulivoimaa pienehkön saaren puolustamiseen. Eikä heiilä ollut ainakaan toistaiseksi aikomustakaan jättää saarta. Siitä oli todisteena saarella harjoitettu perunanviljelys ia ennen kaikkea kaksi hevosta ja muutama komea porsas, joten naapurille täytyi
antaa runnusrus hyvin suunnitellusta maa- ja karjataloudesta. Murta rietenkin meidänkin huoltoportaamme suu
vetäyrli hvmv1,n, kun saarelta palatessamme moortoriveneernme kannella olivat valmiit possunruhot.

Yön pimeydessä suoritettu ylläryshyökkäys oli kaikin
puolin hyvin suunnitelu. Tappiomme olivat taistelussa 8
kaatunurta ja L4 haavoinunutta. Merivoimien yksiköillähän täliaisia yhteenottoja sattui verraten vähän maavoimiin verratruna, mutta saimrne sentään tosituntuman siihen, mitä on sota ja ryömiminen kranaattitulessa.
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Tyrjän taistelukentän ruuhkaa

Venäläinen
pikakiväärimies jakoi
kuolemaa Jaakkiman

MATTI PRATSKONEN

kirkontornista

KERRONPA seuraavassir rivirniehen niikiiktrlmasra kokcmuksia Jatk«tsodan alkutaipaleelra edettiiessri elokuulla

I Tyr.yiistri käsin Larrtokan lu<tteisrannikkoa kohden.
KLrn ol r sarrtu Tyrjiinkvliin kovrrt t.risrelur k.iv11 ri. rrlkorvrLt Lu.r(ler vaarar viiijvii e tcncnr istrclliinrnrc. Jotrkk(»lnrc,
jotkrr ktrrrlrrivat JR ;:;irin. liiksiviir ajrrnr,urn viltollistrr trrkrr;r
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L.rliclcnpolrj:rrrn piiirr. jrr srrinrnrckrn siilien cusintntiiiserr
koskctuksen llraliur ascrtr.rrt luortrr. Jo Akkahrrrjtrll,r elkoi
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vihollinen meitä häiritä pitäen rykistötulta yllä, koska se
pysryi hyvin tulittamaan meidän liikettämme maantiellä.

Me pääsimme

iltahämärässä Ihalan rautatieasemalle ia
jäimme siihen yön ajaksi, mutta aamun valjettua huomasimme, miten vaarallinen tämä yöpymispaikka oli, koska

aivan )0 metrin päässä olivat vihollisen kolmirutrmaiset
rynnäkkötykit asemissa. Vihollinen alkoi ampua niillä
meitä kohden, mufta ampui onneksi vain yli. Silloin meidän ensimmäinen joukkueemme katsoi parhaaksi ottaa
aseet siltä pois, koska ne näkyivät olevan huolimattomissa
käsissä. Niinpä pojat saivat ne näppärästi kaapatrua. Saman tien kävivät he ottamassa myös vihollisen korohoroaseman, jotta sekään ei enää häirinnyt meitä.
Sen päivän aikana oli vihollinen teh'-y vaaratton'raksi
koko Ihalassa ja aloimme marssia kohti Jaakkimaaial.ahdenpoh,faa. Saavuttuamme Jaakkiman asemalle sielli oli
vihollinen jo meitä vastaanottamassa. Hyökkäsipä oikein
kahden hyökkäysvaunun kanssa ja oli saada aikaan pakokar.rhun, sillä meillä ei ollut panssarintorjuntavälineitä
lainkaan siinä lähellä. Oikeinpa se ryökäle heitti meitä liekinheittimeliäkin, mutta ei saanut vahinkoa aikaan.
Aikoi taas elokuinen ilta hämärtyä yötä kohti. Jäimme
siihen asemiin ja kohta rupesi kuulumaan auton hurinaa.
Lahdenpohjasta oli tulossa autokolonna, joka yritti tun-

keutua Käkisalmeen päin. Huono oli kuitenkin "tuuri"
sillä kolonnalla, sillä kerkesimme viedä kasapanoksen sen
eteen keskelle tietä. Kolonna lähestyi niin sopivasti, että
saimme laukaistua panoksen ensimmäisen auton alla. SilIoin joutui koko kolonna yhdeksi ruuhkamöykyksi, jonka
sai aikaan äkkipysäys.

Hetken päästä aloimme kolonnan yleisen tullauksen
rutkien mitä mahtoivat kuormat sisältää. Siitä taes ei sotrmies venäläinen oikein rykännyt, koska alkoi n.reitä aiaa
pois konekivääreillään. Kyllähän me olisin-rme mur.rtenkin
Iähteneet pois, rnutta kun ei oikein osarru venäiän kieltä,
naapuri käytti tuota luonnon rnenetelmäii meitä vastaan.
Niin siinä evakuoitiin kolonnasta rnirä vain irri saatiin.
Yön pidimme vartiota ja asernia siinä kolonnan Iähellä.
Aamun koittaessa alkoivat uuder 1'hteenotot Jaakkiman
kirkonmäeliä. Kirkontorniin oli pesiyrynyt vihollisen pikakiväärirnies ja oli siellä aika hankala kaveri. Ei me sitä
ensin huomattu siinä taistelun touhussa ja se kerkesi tehdä
jo liikaakin pahojaan. Sellaista

se on, kun on konetuliase
huolimattomissa käsissii. TLrli se sitten r-routaja hänellekin,
vaikka sillä oli hyvä asemapaikka ttrlirtaar Ir.reitä poikasia.

Suomalaisten hyökkäYs elokuulla 1941 Laatokan luoteisrannalle saartaen venäläiset
sotatarvikkeineen suuri in
motteihin
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Kun kirkkovihollinen oli saatu vaikenemaan ia vähärr
muutakin, alkoi kunnantalon kellaria vastaan sitkeä
kamppailu. Sinne oli pesiytynyt viholiisia, joilla taisi olla
siinä io-entopaikka, koska halusivat olla siellä, kuten
mvvrä kolossa. Sitten vasta saatiin se Pesäke antautumaan'
kuÅ oli panssarintorjuntarykiliä tunmuttu kivijalka rikki ia
laitettu iinne terueisiä käsikranaamien muodossa'
Saimme kellarista tulemaan kaksi rr-riestä' Näillä oli oi
kein pokkamiehen naama ja pirullinen h1'my.suupielessä'
Toisei olivat amPuneet itsensä, koska pelkäsivät, errä ne

"vinskit" puhkoå sihät ia kidutcaa' Hyvin oli siinä kaikki puna-armeijan sotilaat peloitettu..Sir,.t ,u^ oli kirkon lähiseutu hiljaista, ja me rtrpestm-

me siihen korviketta keittämään ja syön-riän kuormaston
antimia. Kun olimme saaneet korvikkeet kiehumaan, po-

jat kokeilivat sotasaaliina olevia sirmakoita ia balalaik'
Loja. Tulipa siihen samassa itse eversti Kemppikin ja alkoi potkia meidän nuotioita hajalle. Hän sanoi, että miehet b"at l.ryviä, mutta johto huono, koska antaa miesten
ruvera kahvin keittoon keskellä vihollista' Kemppi käski
meidin l.raiaanrua pois mäeltä, sillä oiimrne siinä, niinkuin sanotaan tarjoitimella. Otimme opista vaarin ja Lihdimn're kohti Lahderrpohjan kauppalaa.

Pääsn;imme kauppalan laitaan alkoivat taas sitkeät
taistelui. sillä r'ihollinen piti siellä kovasti puoliaan' Kun
olimme siinä mäenrinteeisä, niin eräs nr-rori sotamies Sikiö jourui vihollisen kanssa käsirysyyn ja oli poika parka
jo tiukalle. \'iholliner.r oli paljon vahvempaa tekoa ja yritti
iskeii poikaa pistimellä. joka oli kiväärin päässä. Mutta Sikiö r'iin t:risteli sitkeästi, olihan kyse elämästä ja kuolernasta. Kun vihollir.ren ei poialle nritäiir.r mahtantrt, niin
silrä pääsi irku. Vänrikki Taipale seurasi sivttsta tätä rnea'
"mokkeri
orrelua. jossa oli heikko
ia puna-arnreijen
vahva edustaja vastakkain. Siinä kai olisi vieras voitrauut,
mutta erotuomarina oleva Taipale loperti kar.nppailun hy-

vin tähdäryllä laukaukseila.
Siinä sitten koetirnme hakea rintamasta heikkoa kohtaa, että päästäisiin kamppailemaan. Kiersimme Huul.rann.riien kastrrmille ja jäimme siihen asemiin.
Teimme Huuhanmäeitä käsin pikku partiointeia, ja
eräs niistä koitui n-reille onnettomaksi. Olin-rme lähter.reet
sieltä liikkeelle ja tarkoitus oli merrnä Rar.tltrlan kasarmille sekä rutkia sitä yn-rpäröivää maastoa. Noir.r rnatkan
puoliviilissä tuli meille ylLirys, sillä vihollinen oli jäiinyt
vriijymririn nteitii paikkaan, jossrr

oli

k,illionre,rstorr ja le-

Rynnäkkö Jaakkiman
asemarakenn ukseen

Näkymä Rautalahden
motista
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;.ikkoir. Se lirski meidiit aivan kiviiiirin piipLrn piiiihrir.r ennenkuir-r irr.rkaisi hirn-ruisen rulen. Ylliiq'ksessii kaaruivat
rnei.liin molemrnat ryhmiinjohtajirmme, alikersantit Raita.rho j.r Tr.urminen.

T.iIr.i or.rnettornirl trr retkeltii palasin.rme yksitellen ja tiiy'l.ur.ruturteina, sillii 1'llitys oli tel.rnyt pahan isktrrr
'iir
::',.ririn. IlLurl sen jiilkeen ei euiiii tllvilttLt ketiiän maasttts:.r. :i,i.i n.ihr.ir.iisri vihollispartio oli viirneistä kertaa siel,.: .iikkeL-;i.i. \'uorokauclen piiiistii oli katrppala meicliin
ir.riii:ss..r:-.::-.c. ]Ieill.i ei ollur aikaa olla siellä enernpiiii,
koskl ,.,ii i.ii.:eri.ir'.i .rjrurrurn vihollista takat, jotte se ei
pii.isisi pesivnr',.r.in nr.r.rstt>on. Se ei liihtenyrkiiiir.r irti ktrirr

,ulpr.un.rlli

Nvt ne

j:

k.rr':sri sirrer-rkin.

elnr-ne

vrh,;llisr.r r.rvoirr;.rneet, ennen

kui.r-r Rar,r-

liepeill.i Sieli.i se kvllii vielii piri lujasti pLroliirirn, kosk,r sen oli viivlterr.ir'.i meikiiliiisiii joukkoja. Sillii
olikin siellii prljou r.l.rr.r.r er'.rkuoir.nrrtta lastarusprriklsralal'rclen

tiIi.ul.

LoppLrjen lopuksi saimne R;rutrlrrhden vallattua ja siel-

soLl;1ss;1

rln'itiran eikii vilrollinerl kerirlrll'r paijiia

gris. NIeillii. olisi ollut s.iellii

In

vieclii

ielcnki i ntoista evakuoinr is-

ra, murra el annettu srrhen tilaisuutta. Oli vielä käytävä
turkimassa yksi tavoite, nimittäin lähellä oleva Puutsaari.
Pian sirren tulr sinne kaikkien aikojen syöksyvene. Siinii oli vanha siviilirloottori ja kaksi venettii rinnan, joisrrr
oli tehn' liurttl, sarnanlainer-r kuir-r ennen kairjankuljetuksessa. Kar.iirstirl.ran mekir.r kyllii kiivirnrne sillii kertaa.
Jos rlnnassa olisi n1'r ollut vihollisia, niin tuskin olisi
sielrii kLrkaan palannut. Mutttr rrinirkin sillii kertara eliin.rii
hvn.rvili meille. Ktrn saari oli haravoirr.r eikri miriiän s;ratu,
tulirnrne sieltri pois. Niiin olivar sielliipriin taisreltrt piiätryneer. Koska rny,ös Sortavala oli jo meikiiläister.r l.rallussir.
sair.nrne kiiskl,n palara rakaisin Lahclenpohjaan ja siellii leviirii koln-re vuorokaurtrr. Sitren saapuivat isot kuljetusirurot. joilla r.r.reidiit siirrettiin Kannakselle. Eversti Kernpl'ri
sanoi ennen lähtöii, ettii siellii Klrjllln kaunaksella on n1,t
kova pala purtavana .ja niin meicliit trrotiin Vuoksen ran-

rliur

Tirl jalar-r tienhaaraan.

lii oli valtavan suuret sotrrslaliit. Siellii oli kaikkea. mitii
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Nuosjärven rannalla
oleva Niemelän kylä

VILJO VIKANT!
OLI syyskuun alku 19:i1. Sodanjumalan

raskaat vankkurit

vyöryivät Aunuksessa kohden Petroskoita. "Salama" -divi'
sioona (1.D) oli pakollisen tauon fälkeen lähtenyt Vieljiin,en sLrLrnnassa liikkeelle lvödiikseen virstrlssirirn olevrlr
viliollisen voinrrrr ja joutlurtrakseen siten krpulliscrr rrr',rirtccn saav trttntn istr.t.
Sanrlan ,.1ivisirx>naan ktrulrrvirn III/JR i6:n osrrIra olivat
rrrskalt )a veriset Kin'esiiin'en t«rrj untirtrristel ut j tr rr r i piiii r§'nccr jrr pataljrxrnrr oli 1'riiiisslr ansaitscnrlrr.tsrt lepoort
Vieijärven maastoon. Kauan ei lepoa kestänyt, sillä;o 3.9.

patalioona heitettiin autokuljetuksin Savinovah kautta
plstecn Ilr,l l;ihcrsccn mirast(x)n, Nuosjiirvcn rasallc. Vihollinen oli niier purerrtr.rnur niin tiLrkasti kiirrni Vieljiirvelrii Perroskoihin j<>htrrvln tien vrrrrellc, noin 1,5 knr
Nuosjiin'eltii lorrurrascen sijaitsevalle "Korsukukktrlallc",
ettei sen lrvvin vrrrustettuja ja voimakkarrsti lru<>lrrsrettuja
aser-t-t il voitu ri ntrurrrhvrikkiir kse Ilii m urtui.l.
KorsuktrkkLrl:,,,,r,r1.s.r., LLrkist.rrrisr,r silnr.ill.i pitiien
eversri Pairlu oli jtruri l)erustirnut esikunrapiiiillikkiinsii
johtarnan Trristeluos;rsro Gl.rrrrzi n. johor-r p;r1xlj1;onilnlrtekir.r kuului. Svvskuun t. piiiliin.i k;rp16c11i L. Miettinen

slikin kriskyn kotrkate

Prrt.rl.irxrnall;ran Korsukukkulrrn
noin 1 km l.;i.iss;i Nuosjiin'elt.i
IouItr.tirseen eriiär-r pur«rl i n j an koh.lrrlI ;r j;r kiiiinn ii liinteerr.
raakse, katkaistrr rnalnrie

vilrolliser-r selustaan.
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Tiirnii sv1'sktrinen piiivii oli kolea ja pilvetkin kulkivet
alhaalla ja raskrrina, .joten sarlekin oli ockrrertrn,issir. Mieliala oli rnatala. Muttir kriskl,oli krisky, ja sitii oli norrdarcrrava. Lähclettf iiiin puolenpiiiviin r.joiss:r liikkeelle prrtalj«x»ra siu;rlri tavoittceseensa hlvissii rrjoin cnnen hiinriiriin
trrlorr. Sr>isesta ja riimcikkiiisesr.i nl.r.rsrosr.r huolintarra
suuttnistus onnistr-ri hvvin j.r rn.i.ir.itrv i.rrrolinj:r r:r\'()ircrtiin. Kiirkivarmisruksen eh.'litrr.i l.ilrcllc r,rvoiretrir riisiilrtiviit eusimmiiiscr k«rne1-isrooiis.rri.rr
tuLrn-rnte «rli ha-

vaittu jrr se tiesi rlisteltrri.
Niin ollen uo|el toinrinr.L trli r.rrireen. Yhdeksikkö",
jonka IV joukkueen joirr.rj.rn.r rtrolloin tointin, siri vilsrrrr.r
1':ltal.jrxrnirn vrlsenll.rsr.l :rivesr.i. Pataljoona nintittiiin
kiiiinrvi liinrcen uh.rrerr sircn Korsuktrkkulan selusraa.
Kun ktritenkin ()milss,r selusr;tssamr-r'rekin oli vihollisia, sai
komppani;ulrnte tehr.ir'.ikseen torjua silrrikin rrrholta trhkllven virilr.rn. Å ir';rrt

r'.rsenrmallrr

ceni reht.ir'.i rtlikin siirii
ruen

rniekk.r"

.jol.rruen

si

ivel

lii olevrrn joukku-

ikiiiinkuin kaksireriii-

irrjJiikseen ereen ja taakse, jopa rarpeen

- Siksi sijoirinkin .l,rLikkueeni
rullen sivullckin.

marlsroon
Iievosenkengiir-r n.ruoroon, oikean siiven nojautrress.l nli,rrrnriehen j.r \';1sen1n1i1n
avointeen k<trpecn.
"sijoirturlur mrrasroorl,
H.i.lin rLrskin kon-rppar-ria'oli
jo
kun NLrosjärl,en suLrnnr.rlta alkoi ktru.lua r.r-rtxrtrtlrin suriru:.r1. Tuoss;r tr.«rkiossir riesuorrur ;räiihiin ilntlanrui v iholli-

sen pakerriauro, joka yritri porhaltaa tåyttä kyytiä ohirsemme Korsukukkulan "varuskuntaan" omiensa luo.
I{utta kun poikamme ruohon arkaan valvoivat "niin
maalla kuin merelläkin" ja tiesivär tehtävänsä, niin jopa
nvrkin joku heistä painoi peukalollaan kk:n sonnilevyä
tatatatataa
Rysähdys vain ja auto, jonka kuljet-taja oli saanut -"nikkelihalvauksen",
-.
syöksyi metsään. Aurossa lisäksi istunut majuri oli
ihme kvllä
täysin
tietoinen olemassaolosraan, joskaan
ei ympäristöstään.
Niinpä tämä kömpikin ulos auton hytistä, ja kun paikalla

eräänlainen "rangaistusretkikunta", joka avasi klvaan au-

tomaattiaseiden tulen joukkuettani kohden. Matalahkon
harjun rinteellä torjuntataistelua käyvien miesten olo aljopu vaaralliselta, sillä minkoi jo tuntua tuskalliselta
- vielä ehditry kaivaa. Tulta
käänlaisia poteroira ei ollut
tuli edestä ja takaa. Mutta ei siinä kaikki, sillä kesken kii-

vaan taistelun "naapuri"

toi paikalle raskaarnpaakin

aseistusta. Nuosjärven suunnalta tulla kolisreli tietä myö-

ten hyökkäysvaunu, melkoinen teräshirviö, emmekä ol-

leet

koukkauksessa voineet kuljertaa mukanamme

IUJR 60:n komentaja,

kapteeni Riikilä kranaatti-

kuopassa johtamassa
hyökkäystä Nuosjärvel lä

sattumalta oleva 11. komppanian päällikkö, luutnantti
Salminen osui majurin näköpiiriin, vaikurti se ehkä ärsyttävästi, sillä majuri sieppasi "naganinsa" ja yrirti ampua
Salmisen. Tämä oli kuitenkin nopea, mutta ei härähinen
ja ehti laukaista parabelluminsa ensin. Hyvin tähdätry
lreirtolaukaus osui majurin orsaan. Näin ollen majvi ji.i
kal<sir.rtaisreiussa roiseksi, mutra siitä huolimatta Salminen

oli vihainen, sillä hän oli vähällä jäädä auron alle

sen

sröksi-essä metsään. No, heidän aurohurjasrelunsa päätryi,
ja me saimme sotasaalisra.

Tuskin rämä välikohraus oli vielä kunnolla selvitetry
kun jo jonkinlainen ambulanssi- tai sairasauto ajaa ramisteli tärrrä vauhtia samaa tietä kuin äskeinenkin. Ymmärtämykemme mukaan aurossa ei ollut haavoitruneita, joten päätöksemme oli, etrei se niitä noudakaan. Sääliksi
kävi, mutra hllin suunnatru pk.suihku sai tämänkin au-

ton poikkeamaan suoralta tielrä metsään ja sen ohjaamossa olleer kaksi miesrä ensivisiitille "isiensä luo".

Vastustajamme "ylemmissä portaissa" ei ehkä kuiten-

kaan hyväksyrry toimenpireirämme, sillä rangaistustoimenpiteet alkoivat välitömdsri. Korsukukkulalra näet
suunnattiin raju hyökkävs paraljoonamme oikeaa sivustaa
vastaan. Uraa-uraa-huudot säestivät kaikeo kaliiperisten
aseiden dta, mutta "vitjamme" ei siihen sornmur. Samanaikaisesti lähesryi asemiamme Nuosjärven suunnalta

pst.rykkiä. Kohdallemme saavurruaan hv. avasikin kiivaan, mutta umpimähkäisen rulen rykillään ja kk:llaan.
Sen tarkoituksessa ei ollut meille mirään epäselvää, rnurta
onneksi suomalaisille tutunomainen metsä suojasi meitä
räälläkin.

Luulimme jo tuon rumiluksen ajavan Korsukukkulan
mottiin, mutta ei, siihenhän tuo pysähtyi aivan kornppanian kohdalla ja jatkoi tulitusta. Onkohan tuo tarkoin tie-

toinen sijoituksestammeT Millä voimme sen ruhotaT
Tuollaisia ja monia muita ajatuksia vilisi aivoissamme. Jo
rulivat mieleen kasapanoker, polttopullor ia muur suomalaisen sotilaan "salaiser" aseet. Niitäkään ei ollur mukanamme. Kun kaiken Iisäksi alkoi sataa rankasti ja muuramia miehiäkin haavoittui, tilannekäyrä laski matalalle. Hyaunu lopetti ammuntansa ja låhti liikkeelle, murra voi
perhana
ei pois, vaan käänryi tieltä'ja ajoi linjojemjoukkueeni taakse, rnöyryten siellä ja
me läpi -mersään,
aloittaen kiivaan tulen joukkuetta kohden. Samalla vihollisen jalkaväki kehitti kiivaan hyökkäyksen Nuosjärven
suunnalta komppaniamme vasenra sivustaa vastaan. Joukkueeni oli kahden tulen välissä ja kaiken lisäksi kaivaurumatta. Jo alettiin huutaa apua, lääkintämiestä. Rivit
olivat muutenkin harvat ja haavoittumiset harvensivat sitä
yhä. Tilanne alkoi tunrua vaaralliselta. Havaitsin jo hermostuneisuutta miehissä. Menipä kummalle puolelle har265
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jannetta tahansa, aina oli alttiir.ra vihollisen tulelle ja vii-

santti Haukka oli saanut oslunan lt-vaurtut-t

katemiehen tavoireltavissa.

Hänet saariin v.rikeasti haevoittrrneen,r suojean, rnuttl roiveita eloon jäärnisestii ei ollut. Muistan vielii hiinen kiitollisen katseensa ja sanallisen kiiroksensakin: "Kiitos
pojat, ettii viette rninut pois tiiiiltii, piiiisen oman pitiiiän
n-rr-r.ltiir-r, asevelj ier-r viereen sankarihautrurnl' Hiinen rlistelunszr piiiitq,i, ja hiin piiiisi toivor.nransr leposijaen, k«rtipirii jiinsä kirkkom aar.r sankarihautaan.
Mutta n.reidän jäljelle järineiden kohdalla raistelu jarkui. Tilirr.rne yhii kiirjisq,i. Reserviaptrakran erlrme saaneer jrr trras puhuttiin asernien jättrin-risesrii. Kuin alira-

Tilanne taisi ollrr rnuuallakin yhtä tiukka, silli.i eriiirii
mtriden kon.rppanioiden n.riehiä harhaili mersiiss:i. Pul'rLrttiin jo aser.r.rien järtän.risesriikin. Sitii en mielessiini hvviiks1,r.ryt, sillä rilar.rr.re ei senriiän ollut toivoton, .joskin se
r-räytti kel.ritryvär-r hyvin vaaralliseksi. Emme saaneer rvkistöapuakaan, vaarr rneidän piti rulla toirneen omilla jalk;rväer-r aseilla.
Kesker.r kuunan taistelun vilal.rri mielee- päivä, jolloin jätin l-ryvästit vanher.nr.nilni se kesäkuinen
leni ja liihdin mr.riden mukana raistelemaan "Kodin, Us-

arnrnuksestrr.
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konnor-t jir lsiinmaan ' puolestil. Veristen taistelr.rjen voimalIrr olinrn-re raivrrnneet riemr-ne tänne l-reir-r-roveljien-rr-r-re
asLrinsijoille, r-r-rutta kuirenkir-r nteille vierairseen rnaahiru,
kauas korpeen. Ulotttriko tLro kiisite riir.rne irsti!' Ajlrtrkse-

ni kiitiviit. sydiin jyskytti

rriesreni kohralo huolesrr.rtti.
Suurit't osa heistii oli lrrl-s1;1;5r,ru"rairani; rrrnsin heiclin
r rrrhertrp.rrtsrr. r',riritorrst .j:L rnorsilrnerrs.r. je rlorrt,r riristcIuir olimure jo vhdessii taistelleet. Voinko pakottaa heitliit
.ja

hirvittiivii tLrli heitii rxirsroi. r:r.p.
poii Murra nLro sanirt Koti, Uskonro ja Isiinmlir", ne
pvsymäär-r asen-tissa, jossa

velvoittivat riiiilliikin. Aj arrelin ettii ellernme jaksa raisrella tiiällii, ellernme rne jaksa ja uskalla uhrara irseiirrme
n.reille uskotussa tel.rtiiviissii. ei noilla ktrnr.rioitetr.rr.r Ylipiiiillikkirmme sirnoillirkrrirn ole ntiriiiin merkin'st.i j,r r;rustra kotiseudulliunrnekaln.
Havahdr-rin ajrrruksistirnr rarrs karmeltan toclellisuuteen,

sillii liiheltiini kuului rrvunhuuro. Lapsuustoverini, rrliker266

junnallisesri tulir',rr mieieenr r.1r.s nLlo snnar "Koti, Uskont<;, lsiinmrr,r". \r i.r niiJen tirusta antoivrrt nrinulle
voiuirrr jrr rohkcurr.. r,rrste.ll.r vaikka viimeiseen veril.is.r-

II joukkucen johrejean,
kLln h,inkin oli veriil.ti,nrisr.i vasrrr.rn.
piiätimn-re r;r isrell.r j.r pvsvii pirikall arnnre. raprrhtLr iprr rn i t.i
railn.

Slriltrr;11-ri

sirren rhrevden

kersantri Koskeen

j:

ttrhirnsa.
Se oli kuitenkrr-r helpor-nr-nir-r sanorru

rohklisrrr p,:iki.rni

jl

kuin tehn. Yririn

niivttiiii hcille csimerkkiii MLrrrl

se-

kin olr r'.rike;r.r. Niihdessiiän roisten hrrrrvoirruvrrr-r j.r karatuvrn, ei irsekiiiir.r rnielelläiin liikkunut rlnkarilssr risrirulessa. Pelko
ku«rlernanpelko vlltasi nrieler-r. Tarkkiril-

lcssani joukkueeni
miehiii roresin heidiin lrenno;ensir ole-

vln

kltkeamispisteessii. Yksi ja toinen ponn;rhteli hlrjlnteen toiselle ja taas «tiselle puplelle. ntr.rtrl kr.rn missiiiin ei ollut turvlllista, hiiriiisen niikiiiser krrseer kiiiinryi-

viit jo rr.rlostruntaulkiu,

n-retsiiiir-r. jossa

pinteiin jo piar-r rul-

olisi tLrrvassir Niiytti jo silrii, ettii jos rksi nries jLurkklrkrtutr. jourttvnt rnLlLrt pirkokitrhr,rn r'.r.Lt,r.Ln j.r scu-

Rir.rtrrrnrrsr,runnassa trristelun r-nelske

r.lir\'rt esimerkkiii. Sitii ei seanur trrf11116111.
Ikiiiinkuin joku olisi riilliiin kirisk;rnuut kon.r.rnr
''Millainen on joltrirja, sellainen or-r hiincn

Iäheni.

Patirljrxrselustirart ja kapteer.ri Riikiliir.r johrirmat JR (r0:n joukot urr.trsivirr kaikerr

icss,r

see

nilnll-ne oikea sivustlt

löi

iskLrnsrr

tltotilt

virstlrrinnarl rintrrrlasuultnirssit, jotelt ptroleertyöhiirl ltteltncss:i Korsuknkkular-r ' vilrLlskuutrr oli tLrhottu. Se osr
vihollisestrr. joka ei krrrrrunut tiri jiiiinvt vangiksi, pakeni
rnersiiiin jiitriien sotasalliiksi hviikkiivsvatrnLtia, ;1uruiil.
q kkcl;i j.r j.LIk;rr'.ien .rscit,r.
Tiliurteen ollessa jo .ioukktreeni kulidalta seh'ii j,r m,tissakin ratkerrmeisillairr-r liihdin komppruriiu) kotnetrt,rl-.rikalle rikoen viipf ii siellii vnin hctken. Keskr.rstelttrarti

ir11.1t:

l.rirkkons.rkin
Saltuani tiillaisen rohkaisLrn rrousin lr.i.itr.ir.i>ri r lös j.r kiivelin harjrurteella n-riel-resrii n-riehecu rohk,risrcn ireitii ;e
kehoittirert kestiimiiiin vielii Itetkcn. sill.i rriinne oli vrrrlnrsri selviiivii ecluksemrne. IlkeiilrLi runnri l.:Lrrreu vir-rhke, tlutrrr etenkir-t I)-\'iu,lnun irnrnrusren si::,ih.ius. JokLr j«r
huusikin: "ÄU Vitl tapata irseäsi' . Tämi oli kuirenkin vii.
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,",\Suomalaisia hyökkäysvaunuja lähdössä
hyökkäykseen Nuosiärven taistelussa

:r^.cr:r:;:,,.ic:rkorrer'Ii je siihen rartuin. Pojar pelkiisivlit,
...-.. ..:; ;r:i.i l.cik.isirr crrircn. Ortneksi ktrircnkin onta:..-. ..:.. ..:t'...\.:]j,1fi()nt.Ln ulkrlkuoretr. EIt.lin jo .rj:rtcllri
:.:.-:..:-. : '.. .. :..r'.:..r.r It.r.n oitrrilr
kuollil. Joklt hcrki o.lo
- joskin trtiseelrrr
:.:. ..:.-.::-.....:;:. ....,:::,rr.in irsceni.
rrrlrs rrlii-r;,.:1:.::-.. :,,...:..-:.
ri :rrt.i S0.llLSSlt klrrtlrr".

:

Jr)ri.,:.,i-..---\.....-:r:iir(t r.rLrll(rirruirrrt.;rScttrrir'.rr n.i.ir
f.ir'.ir>c>:: :'.::\ .-.:.:'. .- :.,i:rtlir':rt kirtcn srront:LllLiscr soril.rtrr ktlt.ts.,:t.,-.:'.. .-. ::.:r:-. r.,ri: joitttxr|t jtr
StrLrrccn Krlht.tltxrn. T.Li::u... ..,- '.
... :., :u lohri n'rcncsil
ksccn. Pi
-'-. ...1\t,,r i ll.' lrr iikk.ir sr.irrnreiin jo i.i.k.::,:,.::..
nLrkin.rjoi kurr.r:.i
::.,r r:rit l.,rlS rllr llCrrt'SP:iiklrlt.uLtt KorsttkLrkkirt.iir r-..:.:.:,,, :-.. ::.i.i ritlr,rrLtksi sir.i untrnc
ttllcct srr;utccr. J,lttkki:.::..:,. ., i,,i , iiinLir|.rnl,l.rnlltc \':rstrLlur ht iik.innr t j.rlk.rr .ikrk 1: ,,,ir::r :.Lr\rrltins:r ilnre isesil tol\'()tr()n].111il. tOL1L.tL..i.i:t i-.,,:l
r\un k.LrirLrn ' to
Jcli.L rskcviin

konr1.1.1111it11

p.i.illikiin klnssr til:tntecstrr iiihclin

joukkLrecni lur i. s.r.rnrrrr.r vielii

nr

it.iiin

rrusirr olr

rekrrisirr

jcitrr. Setoi

cdclleen 1.1 ).uk.1ulen prLiiillvsrrrkkikin runrLri p,rinlr'.rrt
kuin I()()-kiIrirrcn llLrhosrikkr". Kuinka oilrrk.rrrn. Sarriin
pirne.issii ()srr1r'].1,1n suLrrer), slrojxirviLn krruscr.r alle. TaisrcItLn nrclskckin runtui tirukorrvlur. Olin r'.is1'nvr, rtrskinlra
niin rrrLrnriillisesti kuin henkisesri. Istcnrn-tc viirorrt.un.L
N1 t vrrstrr hcrnrojiinnitt's IaLrkesi
t«rtesin el.ir'.inil Kiitokseni kanrlutui Korkeinrnrrrllc Yli-

tic ttrntLri r.rsk.rrlta.

piiiii)iki)llc. T.ristclLr "Ko.lin, Llskonnorr
[)uoiesrrr ci ollLrt tri.illiikiiiin

tLrrha.r,

ja

Isiinnrarrn'

sillii niirnii kaikki olivat

nrci.ll:i t.rk.rr)ri
-. Se oli kLrin krrniretlo, jokrr Ievitti su,,j.rrrTLur iso kuLrsi.
r':Lr siiPerts.i vllcnr. En v«rirtrrt nrrrurrr krrin Irctkcksi isrehtil.r scu jLrLrrcllc. sen sLro,xil\,icn siipicn;rllc. Vain herkeksi
Svtvtin trrl)ilki1l]. kurr siihcn nvt ()li rilili-;rj.tttclin.
sLrLLs. Se rirrriloitti. rlr.lttir toisiriLittr itkrr
rrtuut:uttlL kc-

-
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JR 60:n komentaja, everstiluutnantti Kari tarkastamassa ll patalloonaa mitalien
jakotilaisuudessa Nuosiärvellä

.N

Venäläisten asemia
uosjärven eteläpäässä

ncnkiiiin niikenriitiin kyvnel

tLr«rn

IopLrlliscn hr.rojennr.rkscu tusk,tan

Åiincr ymlriirill:ini hiljeniviit

ison krnrsen rrllr

toi

pclktxr-r.
- krrikkosir':rt, ei olltrt so-

- kcrsantti r>li ntrkahtrrralr. Eriis Suonrcn rrrntcijrrn viisi'nvt
eioinlten isru;r jrr lcviilrnrrr.
Sitii cn vielii tajunnut
- hctkcn, r'rtitt vhden -tuprrkatr ejrtn. N{Lttt;r ktrn
tiiii r'.rin
rxils ruliu vrnPiiristiistiirti rie«riseksr. totesitt iLiulLut .i(, s.li

l'r.lsti1\'iut ia t'rn [-iiri ll;ilt vall i rsevrrn
stn-rden. Tr,ur iso krrLrsikin tulttiri rn

r

i

kk, rrrt.t

tr,,trl.rn

t r icr.t,rlr.r

h

i l j rt

i-

r.riI irltll.

I-iihelliini ei niikvni't vhriirin cl:ir.i,i olcrtro.t. r'.rin kllrt-rii
iu.rtolnrrrrrtikiviiiirini olr rirtn.tll.tni. irihrt.r kic.lorrtrrt:r kiisivrrrtcrti vrnl,iiri ik.iiinkLrirr srtoj.Lretr r rit,rilisnt.t.tsross:t ttrtkktrnLrrrrL. r'iisvnvttii nr.rrk.i.rl.r.r. KiLitcnkin vrirt vksiniiirtcnkirt l.eikrrllr' ()surrtlt vi1r,,iii..,,ri..rs ,rlisi r orrtr.rr kaikessa liiljlLisLrLrtlcss,t ntikLt!t,t.. Ir'.ril..t slllrt:lt trrteert, josr.t ci
olc cniiii hcrii.inr isr.i
pri.isii Lr: IIiss.i or'.rr taistclLrtovtrini,
Hiirii.innvin
- i,ri;Xk.iccrri.' Nlissii ott koko fataljoooln;r kovirr kokcrri:t
ne. NIenin k,,r:rl.i-..r-,i..ir k,rnrenropaikalle. Sc oli rt h.iii.
likii kLrk.r.ur ,,ii.:r it.ilurr t n.iintttt uukkuvirtr l:ihciscn kLrtrser-r rrll.rt Oiink,, 1istr iirerr:irlvt krviiiirin hihr-r:rn kiisivartc-

:..skin' lliksi minut oli jiitcrrv rtukktrni rnrp.irrl;c
- l()ss.r ir.rj,rlle lyiidl'r vihollisjoukot h;rrhrrinr,r,rn nrci:.i.iil.

lir',rt: \l,,rrr.irr.i .i j.rrr.rksirr vilisi irir'«rissetti. Åj,rttelin j«r sir.ikrn. cr:.i rricr nr:kkun-tisrrrr-ri ole Irar'.rirttt. rttirttrn ehkii
lLrili1...ilt ii.r.cnnscn t;ristelutltttrercelta. Ei, Itiit.l ci srr.ttlttr ol1... Olrrrli.rrr r rut.irtt r l).rrr).lilrri.
\'.,rn.irsrLlrrLr.rni siitii, ettii autolnilxttrni oli rrristelLtkttttn()ss.1 .lsrelin vrlrovirsti tielle, jossa hvökkiirsr'.rtrrrtrjcrt
sriLrret. r.r,r ;rt j.rlrnjiiljcr" olivrrt niikyvissii. E,i niikvnvt kc-

r.i.in.
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si

kurrlrrnut r.ntrurl kuirt katrkaista trtisteltttr rnels-
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kettä. Mikä n),t eteeni l\furr.r .:p..

,-,^r

1
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..,

;.ihc-ll.i Niiin niiet

samalla hetkellii rien vlirse k,.riker',i:r :..:ciin j,rhclon. Olipe
se sitten orna tai vil-rollisen. nil:: ;.:-::.:r:rL:i-.1r.1 sitii. Ehditnäni kävelLi "tirpsia >surj.te:r \.:iir i.{fls.1t.11 n'rerriii

osuinkin suoraan joukkLrccnr nij(ruu..c. \1rk,i ilo vrrltlsikaan rnieleni. Olin taaskin felr-sri:r.r'.:l S..::-,..n tien 1..i.isin
nauttir.naan poikieni kiehlurrrnr.isr.i i, r:r' kkersr.r. j.r k.rikki asiat tunttrivnrt taas ole\';ln hvvin. T;is:ciu oli t.ill.ikin
r

kerrall;r voiterru
ventuneet.

-

rivit olir',rr irrircnkin srrrr's.:.i.in

tr.,r-

Vaikka kukaan ei vihjaissutkaan siiiren suur'rt;.irt. tri.r
olir.r pettiir-ry,t joukkueeni ja paennut taisrelLrkenriiir.i r'.r.rrar.r hetkellä
tosin se nukkuessirni oli jo ohi. nrin kuiter-rkir-r olin eriiicjen
katseista .lukevinani trrollaisen rrjrrruksen. Siitii ajatuksestar-ri en päässytkään irti, ennenkuin
, rlin serrrrurr-assa raisrehrssil osoittanut joukkireelleni trivt:,:r':ni p.rikkrrni heidän jor-rkossiran, I'htenri heist.i
tun::-......:sc-c-n.rni Ktrlin, Uskonnon ja Isär'unaan -piroles:-l

\{--::-. :,.,ri.r riirii en r.tnohdl kr>skaa1
errkä 6yöskäiin
,scr elii,ini. slnkirrikuolemxn- sarlneita tai vielä

s.. :ri,.r:ri

c,r-lSS: , r.cr :.:

Suomalaisten raskas
patteristo etenee NuosiäryenPetroskoin tiellä
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LOUNAIS-F{AMEEN suojeluskuntapiirissä muodostertu
5. divisioonaan kuuluva JR 23 oli komentajansa, everstiluutn. M. von Schrowen johtamana edennyt rnonien kovien taistelujen jälkeen Syvärin rannalle, vastapäätä Lotinanpeltoa. Lempäälän, Valkeakosken, Vesilahden ja Viialan komppaniat käsittävä rykmentin I pataljoona, komentajanaan majuri O. Lampinen varmisti Syvärin Voimalaitoksen ja Pirkinitsin suunnassa, majuri T. Sorrin II
pataljoona ja kapteeni H. Lahtisen III pataljoona olivat
reservissä ja suorittivat voimakasta tiedustelua Voimalaitoksen suuntaan. Tiedustelu selvitti mm. Voimalaitoksen
yläpuolella olevan Retskan suunnan vihollisesta vapaaksi
,fa luutnantti Furuhjelmin upseeriparrio roresi Voimalaitokselta koilliseen johtavan hyvän maantien, jota ei kar-

SYUABILTA

I

,;

i

mar6n) määrättiin rykmentin tukipatteristoksi.
Tiedustelun ja tehtär'än perusteella kiteyryi everstiluutn. Schrowen käskr', jonka mukaan I/JR 23 sai rehtäväkseen varmistaa Slr'ärin länsiranta Pirkinitsin ja Voimalaitoksen suunnissa ja aktiivisella toiminnalla keven-

UllIMATAITtlKSElI
til
KoUKKAUS 12,-15.9.
II
II

I
:i
t
II
I

toissamme esiinrynyt. Voimalaitoksen alueelia todettiir.r
voimakas vihollismiehirys.
ll.9.l94l kello 2 sai everstiluutn. M. von Schrowe käskyn, jonka mukaan JR 23:n oli vallattava Syvärin itärannalla oleva Voimalaitos ja varmistettava Syvärin länsiranta Pirkinitsin ja Retskan välillä. Hyökkäys oli aloitettava 12.9. ja Syvärin vlimenoa varten alisteqtiin rykmentille kaksi Pion.P 1:n joukkuetta, jotka oli varustettu
syöksyveneillä ym. Raskas patteristo 3 (majuri Ham-

A. OJALA

Kapteen i Yrjö-Koskisen
tulenlohtopaikka sijaitsi
Voimalaitoksen valtausaikana taempana näkyvän

voimajohtopylvään
nokassa 52 m
korkeudella maasta.

Naapuri yrittää
iuuri tuhota
tj-paikan 500
kiloisella pommilla
ku itenkaan onn istumatta.
RäiähdysPilvi
näkyvissä
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tää rykmentin pääosan koukkausra sekä olla valmiina

noi Schrowe kiirehtiessään tien läheisyyteen arvioimaan

1'littämään pääosillaan Syvärin Voimalaitoksen pato. II/JR
23:n tuli varmistaa ylimenopaikka Retskassa yhryen kuitenkin pääosillaan koukkar.rkseen majuri Sorrin johdolla.
III/JR 23 asetettiin kokonaan koukkaustehrävään. Erilliskäskyllä määrättiin II/JR 23 siirtämään yön aikana
komppania Syvärin yli hankkimillaan souruveneillä ja
varmistamaan aamuvarhain tapahtr.rva rykmentin ylime-

tilannetta.
Viholliseha ehdottoman salassa pidettävär käskynannot
;a ryhmitrymiset tulevaa tärkeää toimintaa varten veivät
aikansa. Niinpä rykmentin toiminta alkoi vasta kello
12.15 Majuri Sorrin 6. komppania luutnantti Hellevaaran
johdolla painui rivakasti ensimmäisenä maantielle, tehtävänä varmistaa koilliseen. Melkein samanaikaisesti juok-

no.

si rielle luutnantti Ylöstalon johtama

12.9.1941 oli rykmenci kokonaan ylimäny't Syvärin kello 6.30 mennessä vihollisen häiritsemärrä. Samui kuiten-

komppania tehtävänä edetä tavoitteeseemme Voimalairoksen suuntaan. Heti kun Koijärven miehet Hellevaaran

kin pieni ikävä rappio. Eräässä syöksvveneessä ei noudatettu tarkoin annettuja määräyksiä, vaan kun miehistö
pyrki liikaa veneen eruosaan, vene sukelsi ja painui pohjaan vieden mukanaan neljä täysissä varusteissa olevaa
sotilasta. Muut pelastettiin toisiin veneisiin. Viestiyhreyksien puuttuessa tykistö ei voinut tukea aluksi rärä roimlntaa.

Virran yliryksen jälkeen r1'kmenrri hvökkäsi

suunnassa

Itl.00 noin kaksi kilometriä, jonka jälkeen suunra muurer-

tiin 25.00, ensi tavoitreena uusi maanrie. Ereneminen sujui vihollisen häiritsemärrä. Sensijaan maasro oli eri«äin

vesiperäistä ja tiheätä ryreikköä. ioka hidasti liikkumista.
KIo 10.10 ilmoitti maj. Sorri paraljoonan alkupään saa-

vuttaneen uuden rien. iossa r-ihollisella oli vilkas liikenne. Tällainen liikenne oli lmmärrertär.issä, koska edellisenä päivänä oii i7.D:n I JR l-+ r'lirränlr Slvärin koillisessa Vaashenin seudulla. johon suunrean uusi maanrie
johti.
Kyllä Sorrin Tepon sormer nvr str.hr.r'ät, kun hänen
on-ryydyttävä vain karselemaan vihollisen liikennettä, sa-

Kylmäkosken

johdolla olivat ottaneet haltuunsa tien varressa olevat miehittämättömät vihollisen tulikorsut, ajaa huristi Voimalaitosta kohden vihollisen henkilöauto, johon vihollisen
omasta korsusta avattiin tuli ja auto sorrui Jandebajoen
sillan kaiteeseen. Autossa oh ajajan lisäksi kaatuneena vihollisen majuri sekä haavoittuneena jokin korkeassa asemassa oleva polirrukki. Hänet orettiin vangiksi, suoritettiin lyhyt kuulustelu ja lähetettiin divisioonaan. Koijärven komppania eteni koilliseen, valitsi hyvät asemat ia
suoritti sille alistetun pioneeriryhmän kanssa tien miinoi-

ruksen, minkä seurauksena tulevien taistelujen aikana
olikin kahdeksan vihollisauton romuttumisen lisäksi muutamia henkilötappioita viholliselle.
Tien molemmin puolin ryhmirryneenä alkoi III P:n ja
II P:n osien eteneminen Voimalaitosta kohden. Pienempiä kahakoica käyden rykmentti eteni iltaan mennessä
eruosillaan Mr,rnkulapuron maastoon, joka todettiin vihollisen miehittämäksi. Koska etenemismaasto näytti
epäedulliselta ja pimeyden vuoksi sitä oli vaikeahko arvioida, rykmentin komenta.fa päätti antaa miehistön pää-

Syvärin

voimalaitos

I
I
I
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osan levätä, varmistaa n'kmentin sijoiruspaikan ja riedustella yön aikana etenemism.rhdollisuuksia. Lepo oli kuitenkin kyseenalaista. Maa oli miirkää ja koko yön satoi
lumiräntää sekä kaiken lisäksi vihollispartiot häipitsivät
jatkuvasti varmistusosastoja. Han'a mies siinä sai nokka-

unia vedetyksi ja vielå harven-rpi näki kauniita unia, mutta ehkä tärkein
tiedustelu
roimi yön aikana tehok- Munkulapuron
kaasti. Selvisi, ectä
takana oleva korkea
rnaasto oli varustettu vihollisen voimakkaaksi tukikohdaksi, jossa oli lukuisia tuli- ja miehistökorsuja. Saariin
myöskin tietää, että tukikohdan etelänpuoleinen maasto
oli vapaa vihollisesta ja että maasro siihen suuntaan oli
suojainen. Niinpä seuraavana aamuna (13.9.) annerriin
Ypä,1än komppanian tehtäväksi hyökätä päällikkönsä,

laan. Vihollisen tukikol.rta kukistui täydellisesti noin 1)
minuuttia kestäneessä taistelussa. Se jätti jälkeensä noin
60 kaatunutta sekä runsaasri eriiaisia aseita. Ypä,jän
komppanian tappiot olivat muistini mukaan kaksi lievästi
haavoittunutta. Reipas, nopea rynnäkkö oli sääsränyt paljon miehiä. paljon verra.
Miksi sitten ei käytetry tykisrön apua, ruumittanee.

Asia oli ensinnäkin niin, että Hammardnin parreriston
asemat olivat niin etäällä Syvärin roisella puolen, ettei rykistö alkuvaiheissa yltänyr avusramaan. Munkulakukkulan taisteluun se olisi ehkä yltänyt, murra sen pituushajoitus oli niin suuri, ettei sitä voitu käyttää, koska or.nat
joukot olivat molemmin puolin kukkulaa. Yhteydenpiro,

kohtaan.

kuten kartarkin, olivat epävarmoja. Vasra äskeisen raisrelun jälkeen rykistön tehokas käyttö oli mahdollisra.
MunkulakLrkkulan valtauksella avautui iukko Voimalai-

Eteneminen oli salaamisen vuoksi hidasta, mutra noin
kello 12.11 olivat saarrostajat vihollisen tukikohdan selustassa, ja kello 13 oli Ypäjän komppania ryöminyt tukikohdan rinteelle. Se suoritti noin minuutin kestävän tuliiskun, jossa mukana oli kaksi 20 mm:n panssarinrorjuntakivääriä puhkomassa korsujen ovia, ja välitömästi tämän jälkeen alkoi koko komppanian yhtaikainen rynnäkkö "hakkaa päälle" huudoin. Siinä ryntäsivät nyt
Ypäjän uljaat miehet. Korsut tuhottiin tai vaimennetriin

tokselle. Kävi kuitenkin niin, emä pimeys tuli raas esreeksi. Niinpä oli vielä vieteträvä kolkko yö vetisessä maastossa. Nuotioita ei voitu syryrrää, mutra riedustelu toimi
ja suunnitelmat selkenivät. Vihollisen viivl'rrämistaktiikka voimistui, mutta taistellen rykmentti eteni f .i. päivänä syyskuuta Voirnalaitoksen laajan asutusalueen koillisreunaan. Huoltorie oli huomattavasti lyhenq'nyr. Etenemistien sijasta huolto hoidettiin nyt lauralla ja syöksyveneillä Retskasta Syväriä pitkin erelään lähelle Voimalai-

luutnantti K. Aijälän johdolla selustasta mainittuun tuki-

käsikranaatein ja kasapanoksin. Räiske, rytinä ja huuto
olivat niin kovia, että viholliset jouruivat kuin shokkiti272

tosta Tämä oli erikoisesri haavoittuneiden kannalta edullista, koska pitkän ja vaivalloisen maastotaipaleen sijasta,

:JI;P'

Syvärin voimalaitoksen pato

jossa tuli kyseeseen ainoastaan kantaminen, saatiin haavoittuneet nyt nopeammin tehokkaaseen hoitoon.
14.9. aamuvarhain annettiin I P:n komentajalle, majuri
Lampiselle käsky omaa Voimalairos halruunsa. Kello
10.20 oli vänrikki Tapolan onnistunut joukkueen voimin
ottaa pato haltuunsa ja saattaa padossa olevat suuret räjäh-

dyspanokset toiminta§vyttömiksi, muna Voimalaitoksen haltuunotto viiväsryi ikävänluontoisesri. Uuden tehostetun käskyn jälkeen oli Voimalaitos Lampisen pataljoonan hallussa vasta klo 13.20.
Voimalaitoksen

koukkaus 1 1-13.9.41

taan ja vihollisen vartiomiehet jäivät sen alle kuin rotar
loukkuihin. Komppania jatkoi tukikohtaan ja muutiurassa hetkessä se oli vallattu pienin lähitaistelurähinöin. Vihollinen oli voimakkaan rykistövalmisrelun johdosta räydellisessä lamaannustilassa eikä ehtinyt siitä toipumaan.
Tuulispään tavoin rynnännyt Kylmäkosken komppania

voimakkaine hurraahuutoineen ja konepistoolisarjbineen

painoi lamaantuneen vihollisen lopullisesti ampumakr"roppiinsa. Taas oli railakas komppania erittäin reippaaksi
upseeriksi tunnetun ja tunnustetun komppanianpäällikkönsä johdolla sääsränyt rniehiä ja verta. Vihollisen tappiot olivat useita kymmeniä kaatuneira ja muutamia vankeja. Kylmäkosken komppanian tappiona oli muistini
mukaan yksi sormeen haavoittunut.
Sotapäiväkirjaani ja sodanaikaisiin muistelmiini on liitetty v. Schrowen rykmentin mukana seuranneen Tiedo-

ruskomppanian jäsenen, luutnantti Sulo Kolkan (Simeooni) Voimalaitoksen koukkausta kuvaava sodanaikainen sanomalehtileikkele, josta otteita:
"Sattuu olemaan syyskuun 13. pdivå klo 13.00
rykmentin lähtiessä uudelleen liikkeelle. Ei ollut kuitenkaan ai-

kaa taikauskoisiin haihatteluihin. Vihollinen pitää edel-

leen puoliaan si*eästi (Munkulankukkulalla). Sillä on

hyvät asemat ja paljon konekivääreitä. Silloin kukkulalla
tapahruu jotain. Jokioisten miesten komppania on aloittanut vihollisen selustasta hurraa-huutojen ja konepistoolien räiskeen säestämän rynnäkön ja valtaa vihollisen
asemat. Vihollinen pakenee, jämäen noin 100 kaarunutta
ja haavoittunutta. Vangiksi antaurunut luutnantti kertoo,
että Voimalaitosta puolustarn^ o on juuri ruoru kolme
rykmenttiä kdsittävä Siperialainen 314. divisioona. Kun
pilkistän sisään vallatun korsun ovesta, lasken silmieni

Taistelu jatkui asurusalueella. Samanaikaisesti kun vihollinen taistellen vetäytyi talo talolta, joutuivat halruumme asuntoalueen itäpuolella olevat vihollis€n betonikorsut, jonka jälkeen havaittiin asutusalueen itäpuolella vihollisen vahvasti miehittämä ja varustama tukikohta.
Näyttämölle ilmesryi kapteeni Yrjö-Koskinen ilmoittaen kevyen patteristonsa olevan valmiina rukemaan rykmenrin roimia. Nyt rupesi rykistön kannalta "Lyyti kirjoinamaan", sillä Y-Koskinen oli erinäin reipas ja rohkea q'kistöupseeri, joka itse johti etulinjasta molempien
patteristojen rulta, .ia se oli jalkaväelle voita molemmin

puolin leipää. Hän laati myös tulisuunnitelman äsken
mainirun vihollisrukikohdan pehmittämiseksi ja Kylrnäkoskeo komppania sai luutnantti E. Ylöstalon johdolla
tehtäväkren rukikohdan valtaamisen. Ilmassa oli terästä,
muna myöskin hirsiä, kantoja ja kaikenlaista tauhkaa,
kun rykistö ja samaan suunnitelmaan liiteryt kranaatin-

heimimet pehminivär puolen runnin ajan rukikohtaa. Se
oli kova näky, ja siitä olisi saanut todellisen ja vaikuttavan
filminpätkän suomalaisen rykistön tarkkuudesta ja tehosta. Yhtä vaikuttava oli näh', kun Kylmäkosken komppania nousi asemistaan ja söks'i rukikohtaan juuri rykisöden loppuessa. Vihollisaseman edessä oli noin 1,5 m
korkea, tiivis lankkuaita, jonka yli komppania ryntäsi. Aidan takana olivat vihollisen eteenryönneryr vartiomiehet.
Kun komppania ryntäsi aidalle, kaatui aita koko piruudel-

edessä viisitoista veristä ihmismöhkälettä. Seuraavissa
toisruu samanlainen näky. Sora ei sääliä runne, ellei tapa,
rulee itse tapetuksi.
Eteneminen jatkuu taistellen. Voimalairos lähenee. Rykmentin
komentoporras on aivan

enrlinjassa. Saavumme hämärän rullen Voimalaitoksen
liepeille. Vihollinen avaa kiivaan kivääri- ja konekiväärirulen meitä kohden. Heittäydymme maahan. Vieressäni
makaa nuori taistelulähetti, vapaaehtoinen, yhteiskoulun
seitsemäsluokkalainen, posket hehkuen innostusta, ampuen. Hän ei malta olla tarpeeksi varovainen, vaan se tapahruu. Luori on ravoittanut nuoren innokkaan soturin
otsan, errrmekä voi häntä enää auttaa. Aivan lähellä takanamme syyrävär kranaatinheittimet ammuksiaan vihollisen niskaan, muma vihollinen vastaa ja niin on rykmenrin
komentoporras räiskeen keskipisteessä. Enempää vahin-

koja ei kuitenkaan rule. Soturi elää tuurillaan sanoo
everstiluutnantri v. Schrowe.
Everstiluutnanmi M. von Schrowen johtama lounaishämäläisistä muodostemu rykmentti oli tehnyt tehtävänsä. Voimalaitos oli valloitettu. Sillanpääasema oli kuitenkin vielä liian ahdas ja vihollisen 314. divisioona kummiaeli vielä melkein runtemamomana tekijänä Voimalaitoksen maastossa. Majuri Polön saapui jääkäripataljoonineen Voimalaitokselle ja muitakin lisäjoukkoja oli tulossa. Niinpä valrausta seurasivatkin kiivaat torjunra- ja
sillanpääaseman laajennustaistelut.
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PATALJOONAMME I/JR l0 sai rehtiiviikseen rriehittii.i
Virran kannaksella Repolan-Rukajiirven tien sulrunallir 12.1 .-11. Piiiviikirjani mukiran n kisriivaln.risteh.r alkoi kelkr 2.i0, ja jalkaviiki liiksi iiikkeeile
sillar.rpiiiiasen.rat

;
:'

kello

I
t

uturrelevair nrairnrietii

I

+..10. Toiselle jv -kornppanirrlle r.rl isrerru krh. kt.,nr i.p.r.
niamrne liiksi liikkeelle r.r.rajapaikasraan kellt.r (, e.lerrn vrhollisen irnkarassil t1'kkirulessit jiin'en rtrtr.rrirr r.i.ill.i kre-

-l km

piiiissii oier'.r.in Virr.rn ki.

lään. Kun komppania pääsi kvlän ketoaul:ean laitaan.
aurinko paahtoi lämpimästi. 1a lämpriä lisäsi vieli vihoilisen 11'kisri)rLrli. jok;r seur:rsi kiusrllisen rrrk.rsrr kokr.; n-rrtkan. kranaartien rii jiihJellessii .rin.r k,rr:rpprni.rr.t.tme keskellä. Vihollisen rlkisriiu ruien;t.,irrrie oir nler kapern j.ir,
veu takaua puussa r,rrkkriiien munriell.i tllpahtuvaa
j«rukkojen.rme liikerrii aivrn kLun r.rrjorrimellir". ja rulos
oli sen mukainen. Vaikke miehet sr'öksviviir nopear-nnlill
tai hitaar-nrnin, kranaatit seurlsi\';1r .rir';rn kr.rin ne olisivrrt
kuuluneer oleel I isenrr osirna konrpf .lrri;ln krlustoon.
Vain hetkeksi komppania pysähtyi k1'läaukion laitaan.

Jalkaväki oli jo ylittänyt sen ja joen. Vihoilinen ampui useilla pattereilla sulkua kyläaukiolle, kapealle järvikrurnakselle. Ilnrrrssa /illiitrteliviir antntukser, shrapnellit viuhLrivar, sirpaleet trlvoivar. Tr,rr-rrui suorasraan nrirh.krtromalta piiiistii Iiipi tuor.r l.rirvitriivän teriisrnl,rskyn.
Khr', kh1,. Ei se helporr... Seurarkaa, sanoi .joukku-

eenjohrrrje
viinrikki Pakkala k«rhorrauruen sliikslvn. Seurasimme hänrä hajanaisessa laumassa kranaattien nostattaman mulraryöpyn sekaan. Hyvän onnen turvin ja osaksi
kiivttämiillii hvviiksentnte rykistiin ut.rpuntatekniikan runternusta piiiisinime

liipi sulkutulcn syriksvnriillii

nope:rsri

siiher.r, missii kranrartisrrrjar riijiihriviit.

Jalkaviiki oli asen.rissa joelra r.urin 300 nterrin piiiissii
pienellii miikikr,rinplreelll. Otinrrle krh:n ruliaserran vilin
11s11 lQ-19 metriii ririsrelurrsemien rakrnrr. Saaruamnre

-rsr
ire

.r:1

..r ,irum()ss;t riillaisessir keskiry'ksessii, tohotti lii-

r::
-\{rsneiki.r pvsr r

- Hs:\\iils|1.
r:li:l

/

Taitrrrr nrennii pilsnrr.lt sekaisin...

T,,::--i: s:..: xerrr.i rnsimmiiiscn heitrinren .iohtajana ja
:..::--;-.; x(-,^r, :..ir:senr:.n jr-rhraj lnri. Lopettirakseni liihetin
'.: He:kxisen ir u;:,tker j Lrsr.r .riheu runeen viiittell' n mii:i r.i)rn:n-.r:-.1:s::rreirer k.rrkrlr.r treirrirniit.i ketjrrtrn.;:t rirrpeell

mviis .rpusuunr,ujlrkin. Kun iruLrrokerju oli vrrlmrs. ruli rulik.iskv amnrusrniesren l.ipi krrkon,risesri:
Tulikäsk1'... tulikiisky...
\..r..iuessJ.

- Niin rnirii.../
- Tu-li-k;is-ky... ... ...
- Perusslrur-ttaan lisiiä viisikl mnrentä...
- Perus-sulurtaall... Niin mitii perussuuntiran/
- No Iisiiii tien'sti.
- Paljonkoi'
- Voi ...kcle... Penrs-sulrntaan li-siiii vii-si-kym-ment.i.
- Niin, se oli perLrssr.nrntaan viisikln-rmentii..t
- Oli se, jir on se vicliikin. Antiur mennii vaxn perille,
riisrnensi
vrestirr.ries Karppinen. Hiin oli tekijii alallaan, cikii herrnoillut.

Tiit:i huuroketjr"ryhteyrtii ei kLrirenkaan voitu ki\,ttiiri.

tuli kaiker.rlaisillLr putkilla
pieksi jatkuvirsti aselniamme. Milirstoon ilnraantLri srriii

Viholliser.r rykistön murhaervl

kuoppia vieriviereen. Suorir.sutulti.u.rstul i katkoi pr.r iden .larvoja. Kiviri ja rnultaa saroi piiiillernrne, ,a tuntr.ri kr.rir.r koko helvetri olisi klatunirssa päiille. Hairr,<;irrLrneirr ttrli
jatkuvasti. Läiikintämieher sitoivat heitii j.r .rsemisrr komer)nertiin rniehiii k;rntlrnaan hl:n'oirruneit.r. Vaikka
palrit oiivatkin ahkerassn ki\'trissii. hravoittLrneiden rivis-

tii

kasvoi. Lievenrr-nin harrvoitttrnect liiksir .it irse sitornirrca JSp:lle. Siclotut nosretriin tierr r'.rrreen ,;j.rr-rpenkalle
oclottnn-t r.urn Prrarei

a,

n-t

utta vaike i mnl

r-r

ir

l.n.o

ir

tu

r-rei

llc

c

i

Kaikki.lirar

katsottu r,«ritaviur tehclii nritiiiin. hci.l.ir r.rin nostertiin toisista erilleen...
Hrravoirtuneiclen va.litusl-ruuto llrvi. srll,i krrrnaatit rii-

peeksikaan,
vastasi sur.rntrajr Heikkir-ren.

sitomista. Toiset lakkasivrrt r';.rlitt;r.rl.rsr.r. He sirivar nouta-

heitrimet aserniin jLroksi Lihetti tuliasemaan ja

l.rur,rsi:

Huuroker.juvhrevs ruliasemrrsrir tu.lenjohropaikalle.
n.riehet ketjuun. Yhreys on saarava nope;lsu.
Alii perkele siinii inrse. Ei riiiillii ole liikojr... ei r;rr-
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Viestil'hteyrtl ei voi vetiiii. niinkuin niiette. Ei siellii

jiihteliviit heidiir.r keskelliiiin. Sidotr.rt t.rn'irsivrrt

.jirnsir kuusitr.runraisen tiiy'sosumasra.

ti.rrrs uurt.r
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14.D:n partio etenemässä
korpitiellä Repolan suunnalla

heinäkuulla 1941

Sirten alkoi vil.rollisen puoleita airltoilevana sekava möly
ja r.rraa-hur.rto. Vihollinen hvökkäsi. Ker,ju toisensa jrilkeen
vlirti suonotkelnan, ja ne pysähq'ivät asemiemme ereen,

iohon soluttaurui vhä

ur.rsia

porukoira, aivan rykelrnässä.

Åkkil vihollisen n'kkiruli siirryi

Taistelu Virran
kannaksella 12.7.41

sara metriä asemiemme

taakse ja n.rr'öskin jv.aseiden rätinä lakkasi hetkeksi. Sitten tf,as räjähri koko etumaasto. Hirvittävä möly raikui ja
aseer rätisivät t'hrenä pauhinana. Samassa alkoi singota
käsikranaarteja asemiimme, ja mö\, ylryi.
Ny'r rnuuramia toisen komppar.rian miehiä lähti peräänq'mään, ja pian koko oikea siipi murrui. Miehiä juoksi

joelle päin. Komppaniar.r päällikkö, luutnantti Pullir.ren
huusi, ampuen aseellaan ilnaan ja hopurellen r.r-riehiä asemiin, mutta kornppania periiäntyi.
Voi riesat... jalkaväki peräänryy, tohorri apusr-rLrnraaja -Härmä ja tartttri jalustan kiinnirysruuviin aikoen irrottaa heittimen.
Olin itsekin huolissar.ri tilanteen johdosta, murta koska

ei

peräär.rtyn.riskiiskvä

tullut, kehoirin miehiä

p1'symään

paikoillaan.
Luuletko, että sieltä tulee enää ristinsielua elävänä.
- on äI1'ttävä lähteä... inrti Hännä.
Tdstä

Nyt

krh.komppanian päällikkö, luutnantti Raevaara

juoksi asen.tista tuliasemaan ja sanoi rauhallisesti:
Nyt, pojat, tilanne on sellainen. Vihollinen on aserniemme
edessä ja vahnistautuu rynnäkkiiön. Meillä ei
ole muuta mahdollisuutta kuin puolustaurua viin'reiseen.
Emme voi lähreä, se suolaa meidär kuitenkrn ruohon. Onhan meillä henkilökohtaiset aseet. Mennään asemiin ja
heittimet ampuvat kaikki kranaattinsa.
Lähettikin juoksi tuliasernaan ,ja rohorti:
Putki pysryyn ja pikarulra, niin lähelle kuin vain voi

amPua.
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Raevaara ja lähetti jr.roksivat sirten aserniin. Hännä n1,käisi heittir.nen prrtken aivar.r pysry,yn. Amrnuimme niin
liihelle kuirr heitrimellä l,leensä voi. Pakkala anroi käsillliiin merkkejä tj.paikalta arrmLu)nan tuloksista.
f{1,yi11 rnenee, antaa tulla vaan
Heittintet l-rauk- pikatulta. Kranaatit räjährelivät
-. asemiemme edeskuivar
sii olevirr.r vil.rollisn.rassan keskellä. Möly lakkasi. Ålkoi

karn-riva valitushuuto. KoLnannelra heittin-reltä loppLrivar

kranaatit. Toisenkin heittinten johtaja I-rr-rusi, etrei här-rellii
ole kranaarteja. Ensin-rmäinen irn'r1'rui vielii, rruttir viimeinen kymmen cli menossa. Pakkala harppoi tuliasemaan ja sanoi:
Anraa tullr lisriii, pojar, ne rlenee h1'vin, oikein narr- Lähettikin jLroksi ja huusi:
rattaa.
Antakar, pojat, tLrllal Ne liihrevär livohkaanl
-Iskurivian vuoksi ensirnn.riiiner.rkin heitin .joutui keskei'ttän-uiiir-r arnmr.urnan. Vain r-reljii kra.naattia jrii ampumrrtrir. Nyc ver.riiliiincn aikoi viimeisillä voimillaan läpi-

rrLrrtoil .la alkoi treirellii kiisikrarraatreja asen-riin-rnre, j.r
ruraa-huuto raikui taas. R:revaara juoksi tuliasemrran i.l riedusteli tilannetra: Eikö ole eniiii kranaattejai, Olemnte
Irtrklsse. Vilrollinen yrirr.i,i r:r,rs.
Neljä kranaartia oli, r'nLlrra en voinur rnrpul. Kehoirin
toiser-r he i ttir-r-rer-r ohta j aa irlikersanrti
.j

J

aati

sta irmp Lul iliur

I

II

I

n.isi,

Ei ole.
Ei ole rninullakaarr.
Mir.rulla ei ole oliut enää aikoihir.r.
Minä arnntuin äsken viirneisen.
Jospa ne arvaisivat, .riin eivät n«rir.r kiireesti vetäy-

ihrnetteli Karppinen.
Åinoaa myöriirunr«ra anroivar viholiiselle vain Raevaarrrn jr Prkkalan pistoolit. He ;raLrkurrelir'.rr vielii. Mutta
R.revalrrr 4,önsi pist«tolinsa koteloon livln kuin hiiveter-r,

ettei kr-rkean [ruorlaisi

l.räner.r lastenleikkiiiiin. Pakkala
f..rukLrrreli vielii. Vihollinen vetii),r)'i.
PLrllinen sai rniehensä asemiin. Hetkerr oli hrljrista Sit-

teir mriLrl;lmir konepistoolin .1a pikakiviiiirin srrje piiriihti
riir,riiisen pLrolelta. Taas hiljaista. Akkiii jvriihti kLrntea
..iirii,i.,uk,rustcn sarja, johor-r ylrtyivär kaikki irseet. K;rikr.r
;i::: :'...,ki ilmojen. SLrhina ja u.lellus repi korvakalv«rja.

: :'. -., rrr ir'.rr kranirrrttien ilmavirrassa kui n l-rirr-numyrs^i:s., K,,<,r ticnoo oli tiiynnii tulta ja tulikiveii. Tuntr.ri
k,.r:-. .: -r>i Pi16l6111i1tii pvsvnvt lnaassa. Suomalaisten
P,-

-.

.is€::l

is

:;

:.:.rh

:rri in haavoitruneit a töy raan taakse, missä en-

pitkä _ririser e:e^rsessl keskityksessä haavoittuneet
- tien oikern. Tuliasemamme oli
E::.::nn.tiiincn hcirin oli rrivan tien varressa
:ic-..,e. H;rrrvoittuneiderr siclontapaikka oli

ne tietoisena, etrei se pelastaisi tilannetra. En rn,,istir, Jirr-

:.;:: :, risell:r pruolella. Olirnlne suuntaaja
:...., '. r::ekk.-iin vatsallarnrne nraassa. Pai.:: . i .:lr jlilisinrptel rlirtalaksi r-naahan ja

tehdä ryr.rr.räkön, räjähtiviit esemien edessl J;r.rrisen .rnrfur-nat neljii kranrrarria ver-riiliirsten ntiesn kein-r,iss.i. Siil,rin
vil'rolliser-r keskr-rtrdessrr svn n i p,rkt-,k.rir h u. K.r i xk i rlkoivl:
peräiinryii. Raeveirrl jI P.rkkeie .rlkorr';r .1ntF;.r pisrtuici.laan vihollisen peräiin. jr Plkk;ri.. kehorrri !t..usr..x:rr ::'.,. i,.
täilemään sanoen:

-.::a--a-.c s,:::'ini.rieen od«rttaen kohtalozrm-

tinenko vai kollannen l-reittinten johtaja, rrlikers;rnrrr
Leikas haki ne kranaatit, murra juuri kun vihoiliner-r ;rikoi

a

_

-

Ei ilkeä katsella, kun kukaan ei häiritse...
Onko Karppisella panoksiai'

Pioneerit rakentam assa

siltaa 1 4.D:n etenemistiellä
heinäkuulla 1941
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.<-.-: .<:::rcrr vihollisen ampuma kra:":.:-.. ::.i\...,nlnlq. Strtttarirtetf SanOi.:

\'\)isi :rrPua muualle,
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,q.#a4s

b-*
:m,-&

lt.iirt.inr.itt.i,.L j.ri l,rjLrnrrr.rn

stll Ilrk1'l
ils('n t.l lIlIl..:t

SLrLrt.r

\ -...r:-:

Siliit.ut.1... r()(.,l:: >,.i.rr.rrrnc-n ihntcissiiiir-r.
kr.Lu.r.rr:rs..:r., :.ii.ilrri kolrncn rnerrin piiässii

-Scrrrrttr..r

ir r, (titll( JilLtt,utuCt l.(.lk.i:int.i.in st-n trrtnrp.i,i :-.r'.,:t:.,::..,:,',:t:,is.i.in Yritin kii,lL-lliini

IIltl.l.irr tl-tolcltIt-,tit 1.. ..

ttiirtr.i.i sir.lt.lri.r t,1.1^:(..:...::., i.irriti l..ilrli. KoLrkrsrin
l.olrcrtt rriin. ettri s.rin j.i..rir.,li n,rrnr.tr ksi l:r'.rn.r.rrti.r
re.rksc. e trci se :ri\ irn silnr . n: s.:c.r.. , ,ll,.r \'.Likk.r r:L.Lr.Ltott sc r'i sittc'nk.i.in tillrrr. sril.i 'g,,ir.r r,,irtLrr r.ij.ilrt.i.i toi

scr) kr-.lr),L,ltirt r.ii.ihrrir-ss.i :etr l.iitell,i.

\r r .rlk,,i :.,.1. kiiLrlLr.L sek.rr.L rrriilr j.L ur.r.L lrrrrrro. \'ilrr,llrrttn Irri;kk.i.i. \'cn.il.iisrn.rs:.rt rriirlir'.ir kcrjrr rorrcn:.1
'l-oinc.n
l)ct'iisr.i i.L .irn111111.,, r ilrtnt.rrrrrt i JLrr )\tr'\\.l.ln.
k,»rt1-1..Lnr.r .r1koi lcr.it tr;i rlr:rs olrr.rr..rlrlrisesti lLrrrrLr.trrrr
I)Lrlli>cn r.srulrst.i lrLrolirn.rrr.r. [l.r.LroirtLrnt.er r.irrr.irr
n.ilirr.i.in .rlkoir.rr r,Llirr.i.L sLrrk,..,ulnrin ;.r lrLrir:ir.Lr.
i

L.i.ikirrr.intitlrt.r..'l'Lrlk.r.r lr.rkcrn.L.Lnl Otr.Lk.L.r

nrrnLrr

nrLrk.rlrnl

Jokrr lr.r,irriittirlrrt s.u itscns:i i\lr1nt.r.ul

kiilrrr

-

1.1 Ir.it.ilrLrtrrt,

r:

\',ri. r,,i... Ålk.i.i f.irrlikii ntinrr.r r.innt.l

Ort.Lk:L.r rrrrr-
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kaar-rl Olcnhau n-riniikin ilrnriner-rl Orr,rk,ur hvr'.ir veljcrl
Olenlran minäkin puolusr.rrrur... Åurr.rk.r.r... Örrlk.ra nri-

t)ut...

krene,rtit ei'r'.it osunrct .rir.rn k,rhd.rller.r-tnre. Luotisuihku

viuhui kahtal-Lrolen ja f.urss;1ri\'.Llnurt n kin

krrrn.L;rtir su-

ivat vl i tscnrnre liihes h ii.oen i.,i.il.rkc.rnrr»e.
N)'r liilr.lct;iiir-r, r':rsrirlevr.i cr s.r.r j.itr.i.il s.tt'toi Prtkkala -,ya liiksi lrrrrpporn;r;rn .;oelle ir.irn.
Sieppasin vrrstrrlcvl r.t ja toiseen k.itecn svtvtinlaarikor-r
sckri lähclin PlkkLrlan ;rcriiiin. R;rsklltr r'ltkuormatr vutiksi
nrrrtk;r r.aittui hir;usri. Yritin 1.11111t.t.irt r'.tuitti.t, ntutt:t
hehrel

Katsclin rtoit:r avuttonrie k.rrr';rs l..rl.r kurktrssrr j.r liikrrrturteenrl. Tiesin. etrii he olir',rt k,rhr,rl,rn ,irnroillrr. OIisin
ttllur valrlis vaihtanrrr;rn os.rni heiJ.in k.inssrr;rn. jos se olisi
ollut nrahdollistrr. Nvt oli rr r dr rr,ir.i .1nrr.rnlrau r'.rirr nrviitiitutrtoir. Hiljaincn 1r riipiri)n iruok.rtrs koh«rsi htrulilleni: Hvvii Jur-nala. .rLrtJ nolt.1 .rvutromirrl
P.rkk:rlir jtroksi rLrli.rscnll,tn ;.r s.rrr,.,i:

Heirrimer rrr()tet.1.1n j.r l.er.i.innyrii.in no|sx56il \,/i-

h«rllincn
on jo .rsenriss.rrr-rnre. Ernnre vr>i puolustirurr.rir, kenelliikii;in ci ole p.rnoksi.i.
Micher h;iipr ir.ir ltoperrsti ottilelt k;rlusrorr rr,ukauusa.
Jiiin-rme P.rkk.rl.rn k.rnssa kahclclt ;livilu krr in treui trrronr rne peik.rllc. sill.i heirtimen \'lrstrrle\'\', jok.r kuLrltri latrrejalle, alikersrrntti Heinolle. jrii paikallcen. Huuteliu Hernorr.
rnr.rtrrr jokLr nriehistii kr.rulrri sanoviu) menness:i.in. crr.i
Heino olr liihrenlr rrnrmusmiesten krrnssrr krlrnlr.rrrejrr hrLkernarrn. Tilanne oli rosin kitrsallinen. Pakkala siur()i, crtei vasrrilevl'ä saa jiitriiii. Onrru riivsPrrkkatrksen vuoksl cn
olisi jirksanrrt ottirir vrlstilevvii, mtrrrrr vaikce olisi sc jiirtiiii,
kin. Akkiii alk«ri lcntiiii kiisikrer.rrr;rtrej.r riivrri;in rli [ilic].
lenrtrc. Vihollincn oli siis jo jalkaviicn ir.scntissir. Ouncksr

runtui kuin olisin pvsvni'r paiklll.rnr. KrnttLrtrurkirr re1-:,i
kuin riivatru jrr pohkcitrr kirveli aivan kurn nritii olisi nt,l.jerry. Pakkllrr oli jo eclellii. Hiin klrsoi r.r.rksccn ja hr.rr.rsr
nrir-rr.rlle:

-lln

Ei

srur

juosta. hi,i)kkiivsvrr.rnu

tlklnl.

I{.r.rh.rnl

vrrivautrrt.trrt edcs krttsotnaritt tlirksetri. nriren l.ilrcllii
l).rnss.rrivillur.r oli. enk;i kovassl n'tiniissii kuullur sen Itre -

rrli.i. Siirn rn kuitenkin ticnrctrn:.ran ja .jatkoin r'.iir'.rllois-

t.r ctccnpiiin nren()i.1. Oclrrin joka askeleellir, Irtilloirt rel.r-

jLrt 1-,1i11.1isivrrr krrrraPiiilleni. Toivo Pelestunrisest;rrti
oli nrilrer oicrt.t;rtor.t. Airtorr rrjatLIs. ntikri silli hetkellii jrskr trr .rrvoiss.rrri. r>li sc, ktrnhlrr cn vi.rrur vrrngiksi .jouttrisi.
Ol in j, i so.i.rn .rlLrstrr Pii.itriinyt nrielLlunlrnin k4rertrra itseni
kct

jo: r.rr:r :riircrr on ntah.lollisuurra

-rLll)1it \,i:tirN\r. \-t t

ennen kuin .uttlu.l- rttkottksen t.r1.,risvtr«rrot|t soPcrsilt

r,i. \.:,,r(,::r,).:()tiir r.rk.r.rlriiin,trtrlonllrrtkltust.r t:ri hiiikKonekivääri toriuu
vihol I isen hyökkäyksen

{iS4;'*""

(\

\n)

!

tl\

I

,.t{

-iå

,,,

4

G ?,"

"-\

l-)

t;

il.'q

^b'

(-,P

ffi(
*

Lo

\

278

a

käysvaunun ajaran päålleni

ja lopettavan

vihollisgn. Mutta horjuen hivuttauduin jokitöyrälle. Näin
vasemmalla neljän miehen ryhmän juoksevan rinnettä alas
rantaan. Ndmä olivat toisen komppanian oikean siiven
varmisrusmiehiä, jotka eivät olleet saaneet ajoissa tietoa
komppanian perääntymisesrä. Nyt he aikoivat tulla sillalIe, murta nähryään minut he ilmeisesti luulivat viholli-

vaivalloisen
menoni. Aioin iscahraa tienreunalle levähtämään, sillä
runtui kuin askeltakaan ei enää jakaisi. Alitajunnassani
oli ajatus: menen vielä yhden askeleen... vielä... vieläkin
yhden. Tässä toivottomuudessa horjuin eteenpäin. Silloin
kuului taas Pakkalan ååni
hän oli jo jokitöyrän päl-

lä-.
Hyökkäysvaunu kintereilläsi... Ei saa juosta, maascoudul

ja syöksyivät veteen tarkoiruksella uida lahden
poikki. Näin kuinka heidän päänsä painuivat veden alle
seksi

kätensä vielä kurkoaaessa kuin aPua Pyyden. Kaksi heis-

tä näytti pelastuvan rantaan. Ehdin tajuta, että on

Huumaava rätinä soi korvissani. Luorisuihkut katkoivat
pientä vesaikkoa. Selkärepun sisälmykissä tuntui aivan
kuin sitä olisi jollakin hakattu. Aioin keventää lastia luopumalla vastalevystä ja syryrinlaatikosra, mutta ajatuksissani takoi jatkuvasti: ellen saa kalustoa perille, en mene
itsekään. Yhtäkkiä kuului muusra melusta erotuva vihainen jyrähdys aivan viereltäni. Vaivauduin vain laiskasti

ja välinpitämätömästi

tässä

roisiakin kovaosaisia.
Jyrkkä rinne yritti painaa minut juoksuun, ja vain vai-

voin pysyttelin pysryssä. Yhteen hyryyn kävelin jokeen
silta nimittäin oli palanut
hirrenkappaleiden päälle.
ja pääsin kuin pääsinkin -toiselle rannalle. Huokasin heljourumisen
pelko
potuksesta. Olihan välitön vangiksi
poissa. Ajattelin, että nyt levähdän, vaikka tulisi viisipäisiä piruja. Kipusin kuitenkin fokitöyrän päälle, ja vaivalloinen matka jatkui vielä keroaukean yli. Kranaatir räiähtelivät ympärilläni. Sirpaleet ja shrapnellit viuhuivat
korvissani. Ruumiini horjui ia hoiperteli räjähdysten ilmanpaineesta. Mersän reunassa näin vain hämärästi
miesjoukon, oman krh.porukan puiden suojassa, ja yritin
perille. Lähelläni räiähti taas kranaattisaria. Silmissäni alkoi pimenryä. Lysähdin polvilleni ja siirä edelleen vatsalleni. En enää pysrynyt erottamaan vierelläni rdiähtdviå
kranaatteja. Tunsin vain olevani kuin lapsi kehdossa, jota
liekutetaan. Minun oli hyvä olla.
Heräsin siihen, kun Suutarinen ja Lampinen tarkastelivat selkääni ja ihmettelivät, kun reppu päältäpäin oli aivan säpäleinä, mutta selässäni ei ollut naarmuakaan. Rä;ähtävät luodit olivat silponeet repun ja sen sisällön.

katsomaan sivulle. Siinä jyrräsi

panssarivaunu aivan vierelläni, joka nyt, kuljettuaan jonkin matkaa ja ampuen vain konekivääreillään, alkoi am-

pua pitkäputkisella rykillään joelle päin. Kyynärpääni
hipoi vaunun kylkeä, kun se ohici minut, ja kuljettuaan
jonkin matkaa se käänryi vasemmalle tien sivuun ojan yli
vesaikkoon ja ampui vimmatusti joelle. Siirryin vain tienolaan ja ja*oin vaivalloista matkaani. Katsoin taakseni
ja näin vihollisen jalkaväen etenevän tien molemmin puo-

lin hyökkäysvaunun jäljessä ja syöksyen ohitseni vain
muutamien metrien päästä. Sen verran aivoni selvittivät
minulle, että jälyellä ei ollut muuta, kuin "tilinpää6s".
Olin kai sulautunut vihollismassan sekaan niin, ettei vihollinen pysrynyt eroffamaan minua omisraan, koska eivät kiinnittäneer minuun huomiotaan sen enempää. En
kyennyt seuraafiraan, mihin asti vihollinen eteni minun
edelläni enkä myöskään huomannut, milloin minä ohitin
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Partao etenemässä

Röhön korvessa

A. SALMI

leinen
metsästyspäiuä"
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ELETTIIN rny'iihiiissvksvii Llhttran suturn:.u1 sor.ru,ir tr.imiillii irrn'urn vu)nnil l9,tl. Kok«r sykst'n, hviikklivssoc'lrrn
nlr-rLltllttua asemasrrlrrksi, tilanne rintrrm,rll.r t-rii 1.1 51 111
rutthall isena väkivaltaisia riecl ustclrrliviikk;irks i.i i.r t.rr .rrt

1

-

;t prrrt itlk.rlt ;rkoi rrL lrrkrr rr ltorr.,,',','.,,,.,.
Eloktrur.r lopulla tuli JR ,ll:cen kuLrlur',r.rn rksikkijönrme eriis luurnantin ruvoiueu rrpseen j.r rie.lusreli. oiisiko
sellaisir vapitrrehtoisiir m iehiri. jork.r h.rlLr.r is ir'.rr i lnroitt;utnra rr.riiririittvl'r.r tehtiiviiiin. Tehr,ir'.in l.r;rtLr.r j;r sen rrlkrrrr-rishetkeii ei kuirenk;r.rn s.rn()rru. mutr.r er'.isn'ksenii m;rir-rittiin, ettii vain sellaiser iimoirr.ruruk«rr. jork,r luulevat
.jaksavansa retkeillii piternpiri mllrkoi!r. Lör'rr ihiin niitii va-

oltrrt

i

si

päirehtoisiksi ilmoirtautuvia miehi;i meidiinkir.r kon-rppaniastir useitir, jotkir antoivat nimens;i riedLrstelijalle. Luutnanrri liihti nirniluetteloir.reen .j,r asian luultiin jo jiiiineen
runhoou. Kukaan ei enriii muistanr,rrkl.rn koko asiarr, r-nurtrt
sitten lokakLrun klpulla, mr.ristaakseni 2-+. päivänii tuli
lu>ksernme taas upseeri, joka ilmoitti. ettii irikeisernmin
vapiraehtt-risiksi ilmoittirutr.lneet saavat kerltii varusteensa,
vain aseet luovuteraan kornpprniaan. Auto rulee puolen
päivän aikaan noutamaan heidät uureen majoiruspaik.
kaan.

Nvt ilmoitettiin rlry,öskin minkälainen rehtiivii nreitii
odotti. r-nuttir samallir sanottiin, että jos ioku on tulltrt kltumapäälle, niin ei tarvitse lähteä mukaan, vaan saa iåadä enriseen yksikköönsä.

Kuren aikaisernmin olimme arvelleetkin, tulisi r.rusi
tehtiivii olenraan partiointi kaukana vil-rollisen selustassir.
Myöskin ihroirerriin, ettii saisirnme viikon kestävän kotrlutuksen sissirel.rtiiviin, kuten vil.rolliser.r liikennel'htey'ksien tr,rhoamiseen, tiedusteluun .ja muuhun ptrhantekoou.

Tiillaiseen tehtiiviiiin joutun.rinen ;rani rnonen miehet't
muLlttarraan mieltiiän. Er-rnakkoilnoittautuneita oli ollut
l.ryvär.r joukon toistlsataa JR 11:stä ja .i2:sta. Keriiiinnytrr'ämrne tulevalle telttar-r-raioitusirlueelle uimenhuudoss;.r rodettiin meitä olevan kaikkiatrn l+ rniestä. Joukoss.r oli 2
lutrtnirnttia, .l vänrikkiii, aliupseereira jr sotarr-riehiii.
Majoitusalueelle saavuttuau-une saimre heti jokainen
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i( :r.;:s:, " .::. Lrs.:is: r,,.1li11ce-11- j.r n hmiini,rirr.riil....::::c:::::: ri.-:::.:: i.: kut:.rp..issrr. Iliehcr j.rcrriin
r().:i-i-.(i::::r '.. :', il:rltit. Sisslus.ist()n jtrirrrjrksi rrli ntiiiiriit-

rnies '.:,:;.:

:.

,.:..::r:ar:r K-:,,ervo Leskinerr. p.rpir'r poik.r j.r opiskelii.. K.rir:r,isr.:. Telrtrin pi sq'q's .rikoi r'.ilittömiistr.
Telr:t oli sitren sr;1tu jo n-relkein plsn'tertvii, kun ruli

ir.ilvns. Uhtuarr-Riihön viilisellii tiellii oli ver.riiliiinen
prrtio krapannur meikäläisten kaksi postilähetriii je vienyt heiclir mennessäiin sekii rietenkir.r postin ia polkupyöriir.

jo

Ei kulunut rnontakiran rrinuuttiir, kun koko porukka oli
autojer.r lavalla .ia niin olirnme valn.riit iähtemii,in en-

sirnmiiiselle partioretkellernme. Yksi rnies jiitettiin teltrain vartijaksi.
Saavuimrne paikalle, missä kaappaus oli stroritertu,
rnr.rtta siitä ei näkynyt eniiä .1älkeiikiiiin. ei posriLiheteistä
eikä venäläisestii ptrrtiostakaan. Hrrrtvoin.rn.re Iähimaaston, missä oli liiktrrtLr. rnLrttil muutir tehtiviiii siinii ei ol|.rtkaarr. Päätimrr.re liil.rteii ajarnaan trkl.r veniiläisiä ja heidiin vankeinaan olevia sturrral;risi.t. Use,rn runnin takaarr.ion jälkeen pysähclf irnme je keirin.rrne kahvit. Kahvi- ja
rlrokatar-rolla ollessamme Poh,limme tihnnetta,ja ttrlirnme
siihen tulokseen, errii tak,r,r-rjol ei kannata jatkaa, sillä takaa-ajettavillir or-r liiln suuri etuur;ttka. Tosin hekin olivar pitiineet raukoja j;1 rrerioineer, koska olivar jättär.reet
jälkeensii q'hjiii säilvkepurkkeja ja eväspapereita sekii
kaappaamiensrr suom.rhisren pakettien jiitteitä.
Paluurnatke sujui verk,rlleen tLrlojälkiärrme seuraten ta-

kaisin Röhön tielle. Näin sujui er.rsinrrniiinen retki niin,
ertei saaru koskerr.rsrl viholliseen. Eivät he t>lleet nryöskiiiir.r suorirriureer miinoituksia, vaikka sitä pelkiisimme.
Er.r.rme kr-rirenkaar.r päässeet jatkamaan kesken jiiänyttii
telttoiemme prsn'rriirnistä, sillä paikalle saapui henkilöautolla pari upseeria, jotka ilmoinivat, että Röhön kylän
liepeillä oli nähry vihollisen partion liikehtivän. Hetkisen

kulr.rrrua spaptrivat kuljetusar.rtot, joihin nor.rsimrne .ia jatkoimrne rnrrtkair lähellä olevaan kenttävirrtio<>r'r, rnissii pi-

Jinrme nrokailutlrLron. I)rtrirt tunnilt kultrttLr,t j;rtkoirtlne
nlrrtkrrr Riiliiin kvl:iii kolrti.'I'icn Iiilreisvr'.lrss.i olcviss;i
puissa oii srr.kritrain tecriii j;L ntctsojrr. IUrrut;rnr.tt;tLttotr l.tvrrllri olleist.r nriclrist.i .r\';rsi\'.rt tLrlen j,L rrirtir'.it lrrtrrkki;r
IintuPeistin. MLrttrr vlliittiiviin trrlcrtrrvrrLrkscn jolr.Irst;r rtLIrot tckir'.rr .ikkipvsiivkscn j.r rrriss.i olcrat stiikslir'.it ukrs.
kosk.r lrrtrlivrrr, crtii vilrollise n |.1p6111 oli nrciJlit vlliirtiinlr.
Trr,rt.r 1.11i.1.p trl.rrtrtt'st'lvi'i r.r .,,r itrrirt. .rtti tn.i.i .ininrur.r
marrlcin,r olcvirr lintLrj.r. Sovittirn ::rriiskin. err,i pi.ler.iiirr
hLrorttcrrn;r "t lcirtcrt nrcts,r:tr :p,,ir.i . krrrt ort slr:rttr nr.r j,,inrs.rlrrecr krrr.rtoon.
SLrtrrin oslr sissl()s;lsr().r nt.il,,itrLLi Riihönjiirvcn r;u)nirllir
olevr.trt vilnl).r;In ri iltccn j.:,,:.t jtrntrckit.t lLsuittrlrkctrnuksecrt. Minri jt>utlu i It jorrkkL:ucrti k.rnssrr Riiltiirr-Kicsrincin r'.iliselle ticllc § k::,.:r 1-.i.ih.in. j«rnnc pvstvtirlnrc rcl-

trur jir r)ru(xlrstilttn-,r kcrrrt.ir'.trrton. Saavtrinlrrc lrcrillc
|iiiviin jo pinrcrc::.r r,..rksr. J;irjcsrin vartionriehct. jotk;r
olivrrt r':rrtios:.1 i ii:lrr.i kcrrrrll;rlrrt. I-isriksi orti I tLrnnin

viili:rjoin k.rk.i:lr.iruicn p.u'ti() krrnrnr;rst.rkin p:iiist.i rlrrcltr:i nr.Lrk.rn p.r,,1rr.iii:s.i olcr'.rll.r sillrLllrr. l'.inr,i silt.i r.r'

r.rlr,r. cttli jot:tur erikoist:r tep:tlrrtr isi. K.rikki siritri lrvr rrr.
r-nrittl krrn rtetnr-tllir kcllo (r lährenvt tl-rtclspartio oli rnatkrrlla. johon rrir':.ttt sitttrtmrrlta kutrltri kaikkiaen (r mics-

rii. e i rnirtk:tn te ko cr-riiii str jtrnr.rrka,rtt ,rivln
r.nirsti Ncljii r»icstii lähri mtrkaan vain siinii

kivLrtto-

rnielcssii,
ettii s,rtt is ir' :Ia s.tilrniriur l in tul.eist i n rLIokll\'lll ioollslr.
KLtn , rltrlnu s.r.r1r.1s1cllc'tl rrrlin i krn:n rn:ltkiln. llu()
ul.l\irlnl(. LII.L ULI) \.t\( |lltl].llt.r I'Lr,,l.it.t ttrlr r rrtrrff.tin
LL

Polku rellc r.t:t t'rk.rni lrcti ticlr.i 1.r>is roiselic irLroiclle.
tr1c prs,ilr.lrinrnr.. r.rrkk,rilenr,r,rrr til.rrtrrcrtrt jir s.rnlirll.i
rrrlotr:rrrr.r,rn k,,intc.r ntrcst.i. lrltk.r oJir';rr rLrllccr lrill.tllccn
Pt'riissiirtrttc. KLrn 1.,,rLrkk,r oii krxrss;r

j,L

oli Pi.lcrrv

Irir.rrr

nctn'ottclu :irr.i. ::rrr.r trlr.l.i.in. ;lrtkoirlnrc \':r.r'()\.l5ti nr.rtk,rlr. Sllllrlle. k,,i:r,rL 'r..rik.Lll( \ r.r\ rltLrilnllt(, t()tL\intntr.
ettii toinen vhrevsp;rrrir-, er s:1;U)unrlrki.lan plikalle. Seurasin-rrne viihiir-r ;rik;r;r ril.tnrten kehittymistii. Pian elkoikin
Riilrtin sLlLrr) n11lti.r kr-rr.rl Lr.i k( )\'.1.1 .unnru r-rtrr;r j r pier-urishcitrilttrcrt l.ttks.rltrclLt.r. \r r l-,.:ciult LlLl\r rrcLtrorre lLr j.t ril.Ltutcrtrvtoirtri. rrtink.i riri, r].::crl., l-.i.irrtrrirr j.rtkrLrr nt.ttkrr,r
Riilrii,i kolr.lcrt. I).trt nttcri..,,ii .ili.l k.rrrn.rll.r. t tt.i l-.11.11.1.1,1
tek;risirr kcntr.irrrrtioot). ntiirr.! irskrn:rtrt.rr crrjLrsir.rt. etr.i
kr ll,i on Ii.lrrl\t.r ilr(-nlr,i (.:(.(.;-:-.ll:t r)ir,int.r rn sr'lr.r.i. ntrt.i
on tirpalrrunut. Enncn kcntt.ivrrrir>strr liihtiiii ol i valriomiustcn krurssx s«x'ittu, ertii ios jor.rin crikoist.l t.r[)rllrtrrr]. hc
toirrivat. kutcn illallrr jo oli sovirtu.
llrerrrrlrlr sill:rlt.r ertsin tier.i l.rrkrn ir.rrr.Ls:.r ji,n,r\\.r.
rt r,tr r.r ll,ilrii.i I.iltUstr t ss.irrtn r( t.r .lrtil.,L.,I).ril \ (,tr r't:tttt r:.t

"H uolto la ivasto'

Kainuun vesillä

e ree nl..itn. Iinrrrtu 1.rrk.i.irr l..i.rsscctkii.irr. kLrrr jo r.rst.r.rrnrlc tirli rlLrrrr.rn'ti.r rcnril.iisi:i sr>rii.rira. \'ritinrrne s;uL.lrr vlr.icn vi.utqul. ntLrrr.r
h.irt oli Itol.c.uttPi jtL l).i:i\i k.rrkLrLrrt. lln-trnc';rr'.tnncet ttrlt.L
Itcit.i vrtstrtrrtt. rlrLrttir civiit lrck:irin trrlirr.Lrtcct rrcirii. 'I'icrr

Ircnin.uttc ticnvirrsinr('ts.i.i 1-rtkrn

vrrst'rttnr.rltrr l)u()lelr.r rilre.ist.i kLrLrsik,rst.r krrtrltrr k,rr,i.r rno
lirrrLrr j.r.tseitrcn krrlirr;1.r. ii.ini'r.i l..i.itclltrr siuirli oli rrrLrss.r isonrl-i |ortrkk;r. krrrc'n srttcrr r'.ilittiinrristi IrLrornrrsinlrtckirt. Åsctuintntc' (, rniclre rr yoinrltllrr lrrrrr:L.rrt kctjLrtrrt ticrt \'.rrtccr). Krrrr 1-cr.iiintr vii lcn.iliiisp.rr-ti, s.L.rpr1i
rrivrrn liihelle lnrnc. lreitirnrlr el)sir) l'nuk,rn,rrnn.tc r>liccr k.r-

rikt,ut.r.rtrr I r'kk.i.irr. .rl.rsl,.qi11 r itrr.ir.i.irr nnl(LsLLn \(n:i
i.iistcn joLrkkrxrn j.r scn j;ilkcen ,n rLsinrrttc koncl.isttxrlirLrlen. 'l'iisr.i vcniiliiiscr |cliisrviviit niin. ctrri 1,.rke rrir.rr srrin
1..iin :Lr,rr'.L.irr rtnnctrii rrlrs Riilri)n j.incilc. [1e cir.it .rnrl.Lrnuut l.ruk.rusrrrklr;rn nrcit.i kohti. kosk;r olir rrt lrLrorrorn-

n.Lii,L l.LLrrleli;r rnc tirirt niilr.icn.

.,*
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r
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Ilc chk:i lrrLrlir.Lt

rneir.i

il,rrr.irtkill :ill.i crr rrrrt ..i.i:r..rrt(t 1..rtrttttn,,it.tttt.
ntr. \,1,il't .utrt()lntntc k,rncl.ist,xrlcitrcrtntc l.rtrl.rlr.
KrLn ,,linrnrc n.iin lrcl|oll.r :clvinnce t r.ist.i |.rrti,rst.r.
,

llc\.rIl

L

IlL

j.rtkoinrnrc nr.rrk.L.r rier.L pirkin Itiihiiiin. Jonkrrn nriltkxr)
Pii.iss.i tie rr r iuress.i oicr.in kir urt r.rk,rn,r nr:rklrsi nriu: .rsucn;r.rn kir'.i.iri.'I-ic'.lLrrtclinrnrc iriincltri. krrk:L sicll.i on.
nrurt.r lr.irr cr ilnr.Lrs>Lrt hcnkiiiillisr r triiiin cikri f uhrnrut
rnitiiiin. Ån'el inr:rckr n ir.incrt olcvirn vcniiliiistcn jiilkecns.i
jrirtrinr.irr r.LrntistLrsrtticire n. sill.i Ir.inert karsccrtsrr oli suun-

nlrttLr Riiiriin \LLunr,r.1n. NILrrrrr lriincn r',rrLrstcrns.r ntLri:-

nrrti\'.lt niirr 1..rljo11 onri.r r.rrrr:rcir.rntntc. crt.i .rlvclirr hiirtcn oler'.rn orri.r nriehi.i. SrLnoin pr>jillc. cttii cip.i iriitriii-

lli. r>tctirrLn rrrirhcsr.i ensiu sclviiri. Niin jrLrkoinmrc nrrltkrr.r. rrtrrrr,i,ri rrrnre kuircnkirr vrLrrrilllrrlnrc jlr konrl-isror,-

Itt

I
I
I

rrnrpLrrnrtvrrlnriin:r. I)liiistllinrrrc Ir.tichcn lLto. torc:inr-

nrc lriiuct srrornel:riseksi tviivclvt>lliscksi, jokrr r>li |;11.1111
tiillc nr;icllc vrrrti(x)n. Kvsvintrne rnielrclr.i. nriksci hiiu vrrst:llrr.lt lluut()()ninlc. Hiin srrnoi lrrr,rllccnse rncitri vcn.ilirrsiksi cik:i uskirltirnut ptrlrLrrr nririiiin. Jiitirnrnc nrielrcn virrriol'raikallccn, nrrrtra kclioirirtrlc srrurttir,lnr,rrllr kirtsccnsil
p.ii nvlrste iscc n sr.l r) ti.ri.rn.
Jatkoinrnrc nrrrtk.ur rtlanriikce n, tietii pitkin, sillLi kvliiss;i
r.r
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Luutnantti K. Leskinen (vas.)
ja kertomuksen kirjoittaia
(oik.) "perusasennossa"

oli käynnissä vielii täysi rähinä. Lr.rotia tuli lujasti, ja räjähtävär luodit räiskyivät joka puolella. Kävelimme tietä
eteenpäin ja totesirnme, että etuoikealra korkealta vaaran
laelta meitä myös arnmuttiin. Tässä kohtasimme osastomme johtajan, luurnantti Leskisen, sekii n.ruutamia rntrita
n'riehriin-rrne. Leskinen ihrr-retteli. ettii olimrne elrrineet sa-

rnaan "rokkapataan" rnukaan leikkiin. Hiineltä kuulinrme, ettii meitä vastassa oli ollut n. 90 miehen osrsto, ix
roiselta suunnalra tullut ver-riiläisren osasro

oli n. -i00 mie-

hen vahvuinen. Tiirä isornpaa partiora vastaau taistelivar
vielii miehemrne sekii Röhössä sattumalta ollut kahden
ryhrnän vahvuinen pioneeriosasto. Lisäksi Röhössii oli pa-

ri

saksalaista l.ryökkäysvaur.rua, jotka ottivat osaa taisreluun, samoin kLrin kyllissii olevat työjoukot. Aikarnme

neuvoteltuamme menirnme r-r-rekin samaan otteluun ajarnaan vihollisia pois kyliistii. Noirr parin tunnin kiivaan
taistelun jiilkeen alkoikin vil.rollinen irtaantua, mutta teki
yhii ankarasri vasrarinraa. Kun vihollinen lähti per;iiinrl rnäiin, jiiiviit pior.reerit pois taistelusta ja n.re aloitirnrne
takaa-ajon, jota jatkoirnn.re usean kilometrin matkan. Kun
meilti alkoivat prtnnmzrt klppua, joucltrimrne plllamaan
takaisin.
Kun taistelu

oli rären lopussa, alkoi kaaruneiden ja haavoitruneiden kokoaminen. Kaaruneita löysimme kenrälrä
kaikkiaan 53 miestä ja haavoirtuneira oli 11. Elossa olevistakin oli rrrLllltarnil haavoitruntrr niin vaikeasri ett.i oli kr seenalaista jäisivätkö he henkiir.r. Vihollisen irr.n'oirri:neista oli yksi yliluutnantti ja vksi rrliltrurnlnrti. \'eimnre
heidär riiheen, rnissii sidoimn're hllvlr. \'lilLrurnrnrrr er
puhunur sanaakaiur. rntrtra repi puukoll;r sirrp.rshousur-r
lahkeensa auki. että saimme sito,r [r.r.l'ln. Åliluutnantti
sensijaan oli avon.rielinen ja kertoi. err.i heidiin osasroaan
oli kotrlutettu toista kuukar.rrta jl rrrkoiruksenr oli vrrllata
Röhön k1,lä sr.rornalaisilra nöioukoilrr. NIr.rttr il.rmeekseen
he totesivat joutuneensakin kor'.rarr raisreluun. Lisäksi hiin
kertoi, että ränne piri rulla roisenkin -t00 miehen sissiosaston, mutta sitä ei syystä rai roisest;r cullurkaan heic'liir.r
avukseen. Hän kertoi myös, että kol-rraskin sarnan sulrrui-

nen partio oli liikkeellä rnatkalla Hiinieenkyläiin valtaamtran rykmentin esiktrntaa. Tiimii parrio tekikin hyökkäyksen, rnurra kun sitii os.rttiir.r jo odottara, niin se ei onnistunut aikeissaan. Tosin siellä tuli muutaman miehen
rnenetys ja kentripostikontrori ruhourui rulipalossa.

Vangiksi saatu aliluutnantti puhui saksaa ja kertoi olevansa siviiliarnmariltaan insinööri. Hän pelkrisi kovasti,

ettii hänet afirmutaan, mutta rauhoittui, kun niiki. ettii
olimme ystävällisiri ernrnekii osoittaneet minkiiiinlaista vil'rarnielisyyttä.
Palataar.rpa ajassa takaisin aamutunneille
mirii tirpal.rrui Röhössri ennen taistelur.r alkua.

ja

katsotaar.r

Kuten alussa on mainittr,r, rra,joirrr.rivat meidiin miehemme riiheen edellisenä iltana. Yör.r he olivat nukktrneet kaikessa rauhassa, sillä kukaan ei joutunut varrioonkaan, koska vartiot oli järiestetry ryövelvollisista. Mutta
aamulla kello 6 irikirzrn ulkoa oli kur-rluur.rt miinan laukearninen. Kukaan ei kiinr.rittär.r1't tähär.r er.ren-rpiiä huomiota.
Röhön liihiyrnpäristö oli miinoirerru ja kaikki olettivat,
ettii poro tai jänis oli laukaissur miinakenrässii rniinan, ktrter.r joskus aikaisemminkin oli tapahrunur. Varoirus par282

Korpitaistelu

al

kamassa

tiovaarasta

oli kyllä annettu, rnutta kun varriopaikoilra

kuulunut hiilyttävää, kaikki olivar ruuhallisia ja

ei

ruskir.r

kylkeään käänsivät.
Noin kello 7 alkaan alkoi rapahturnien vr'ön kuirenkin
nopeasti rnuuttaa rauhallisen elän.riin melskeeksi. Riil.reen
majoitetuista rniehistä oli yksi mennlr kiln'riiiin ulkona.
Hän oli alusvaatteisillaan ja avojaloin H.in näki vartiorniehen juoksevan riihen ohi .johtar'.r.r rieri ereenpäin.
Vartiomies ei puhunut hänelle n-ririiln eik.i rehnvt hälyrystä. Mrrtra tiin-rii riihestä tullur miel'remn.ie huomasi riiher.r
välittörnässä läheisyydessä epriih'rrlrJJ Iiikerti, sillä kuu
antoi pilvenraosta serr verran valo,r. errei ollut aivan säkkipimeää. Aamun rauha muurtui äkkä helverilliseksi aseiden rätinäksi ja kuoleman lauluksi. Ulkona ollut ja viholiisen huomannur miehemrne krrj:.rsr riiheen menryiiiin:
Vihollisia aivan riil.ren nurk.rll.rl
Sem.rssa avasivat venäläiset ankaran koneruliaseiJ.en- n'öpvn riihrä kohti ja
alkoivat hyökkäyksen. T.im.i .rnror irsir'.ruhria riihessä oleville miehille. He eivit ehtinee: ;rkeuru.r. r'aan alusvaar-

teisillaan syöksviviit ulos i,t:i--::-.::r hvökkrivstii. Muutamat harvat oli\'tr s.itnea: r e:e::, : lumipuvun 1,lleen,
mutta kun riihi olr pinre-i. rr s:e...:. nihnvrkiiiir.r n.ritäiin,
hyvä kun liivsi rseen klreens: \'k-ii miehisrii ei päässyt
tulos ollenkarrn. sillii h.in h.rrr',,,iri;i r'-:ike;rsri kiviiiirin luodista kiiteen. Luori meni kvr n:r;--,:si.r sis.i.in jrr tuli olkapiiästä ulos. Hän oli joukkom:::e n:orimpil ja joutui ensimn-riiisenii vihollisen uhriksi.

Tärnä veniiliiisten kannalta liian aikaisin alkanr,rr taisreLr pelasti meidiit ehkä hyvinkin raskailta tappioilta. Osar
parriosra ei ollut vielä kerennyt asetftra hyökkäysvalmiusasemiin, joten yllärys ei ollut täydellinen.

Vartiopaikalla oleva ryö;oukkoihin kuuiuva mies oli
myös huornannur l'en:iliiiset jo vähän aikaisernrnin, rnutta
oli liihter.ryr juoksemaan nrir.japaikkaansa tekemiiträ hälyrystii. Heistii oli rnuutakin han.nia taistel.rn aikana, sillii
heidät oli tappelun liken.r viery xseuriin ruainitun vaaaran
rinreelle, misrii oli l.rlvä n.ikrvvvs koko kylään, ja he kiiyttivät sitii hyväkseen ampumall!1 umpimähkiiär.r rninne srt-

nri, myöskin ornia rniel.riii.
Onneksi

r.r.reiclän orr-rar

rirppionin.re jiiiviir aivan mitärtö-

rniksi. Sisseistii ei haavoitturlut muita kuin iisken meinitnr nuori sotarnies. Lisäksi haavoittui pari lottaa lieviisti ja
muutarna työvelvollir-ren, eriis heistii vaikearnnrin.

Mainittak«;n vielä, ettii veniiläisillä partion.riehillä oii
jokaisella aivan ruliterät arnerikkalaiset vamsteet. Muonitus heillä sensijaan oli heikko, sillä heiltä tavattiin vain
korppuja ja kovaa leipäii. Toisiralta heillä oli huomattavat
rniiiiriit kaikenlaisra kir.jallisuutta ja lenrolehtisiii, joista
osa oli veniijiinkielisiä, osa suomenkielisiä.
Kaatuneir'len veniiliiisten joukossa oli air.rakin yksi politrLrkki, yksi rnajuri ja trseira tr;rseere,ja. Upseerit tuntuivar
pitiivrin joukot kovasse kurissrr.
Näin piiritryi sissien "l'leinen n'retsiistyspiiivii", jonka tuloksena oli kolrtalaiscr.r hyvii "siralis".

DIETER NOLL
Itösolsoloisen
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KARJALAN kanuirkseu suurtlisrelu oIi rrrivonrtut jo rLrnsran viikon kesiikuussa l9-r+. Rrrj;ilr,r lrihrien taistellect
joukkornme oli osittain lvöty hejalle j;r ruorcir.r vt.rirnir
l-reitettv vastahvijkkiiyksiin Viipurin t:rsrrltir sairkka.
17. clivisioonaan kuuluvl II/JR 1r oli kirreesti siirretq'
jLrnakuljetuksin Syviiriltä Kannakselle. Parirl;oona oli purerttr ja eteni r-topeasti kiiskettyvn irsemi.ri.ln t.D:n l«rhkol-

le Niiiiriiliinjiirver.r itiipuolelle JR i:n vrrhvennukse ksi
Kaplainn.riien-Viemnriien Iin jrrlle.
Edessii eteliistii piiin periiiinryviin ,joukr>n rohker jiilki-

oli n1'r 21.(r. eniiii vain parinsaclan ntetrin piiiissii. Vihollisen luodit vinkuivrrt jo ilkeiisri l.ruitlen lilr\,oissa. Oksia putoili rrrlahau.
Pataljoonan k«rnrentajana tointivln ka1'rteeni L. Lrrx6nir-r
rivot q'iiskenreliviir kuurneisesti. Hiinen oli selviterriivii tilanne noperrsti. Viivvtriiviin jrlrkon humrrurr-rtuuut eversti,
joka saapui viirneisren nriesren mrrklna, oli varrrassar. Hiin
ar.rtoi kiiskr,n kahdelle jiiiikiirille t«rinrirraa evcrsri raakse
turvaaln. Itse hiin riensi ntieli ankc,rn,-r. ntutrrr lriiiitriiviiisenii jiiiikririjoukkueensa kurssa ereen.
Ny, jos koskaan on toimittavir, hiin ajetteli. Hiin niivarr.t.tistus

ki -kLrkkulan

laelta, nriten venäliiiset ereniviir

Lv1

krliin

pensrsaukeau yli. Heitii oli kaikkialla. Hiin niiki nrvirs n'riren panssarit jt,risiviit eteenpiiin pöly,pilvessii hiern,rn ta-
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clrtf.ura. Omia ei eniiii niikvnvr e.lcss.i.
hiin kiiski jriiikiirijoukkucen

ja kiirLrlrri kohti

k,rrn1.1..trti,,it.,.

q'rinry,i esiin ntrrtkun rlkrr.r.

5.rl.Lnr.Lrrn,rl-e.rsri

rtserrLr.l h.rr j ullci,

l.uolusrukseen
,rst.r unsrnrnr.iinen .jrr

kiiros, hiin ntr.rrisr. :iin,ih.in ne onneksi jo
- Juntalan
rulevat,
aivan viinte rins.lss.1
Kunp.r r,rin kelpo jiiiikii- jonkin aikaa. Hiin htruri,joLrkktreeni kestiiisi edess.i c.les
si kiiskynsä ja viirroili k.isiil.i.in:
Ensimlniiin€rl kon.rpp.111i.r. tien oikeirlle puolelle, roi- \'lrseltlltllle Ip1ylglls. .lsL-ntJ;111... Kolmas, resen,iksi
llett,
rrron kur.npareen iu()...:
Venäläinen oli aluksi hämmäsrynyt kiivaasta vastarinnasta. Jospa suomalaisilla onkin täällä vahvempi viiv1,tysosasro asemissal

Patrrl;oortrrn n-tiehcr lrureutuivat rapakivikrrlli<tlle,,joka

oli melkein puuron j.r r.ivnnä irtokivilohkareita. Muurarna

kilorletri

r;remp.ul,1 r'aintisrivar omat piiiijoukot menoaall
YKT-linjllle. Heillc oli tiihiin vararrava

ur.rsiin ;rser.r'riin

riittii'r'.i;rik.r
Ven.il,iiser eiviir puolestaan jiiiineet liientn.rin ilrmertelen-tiiiin sLtornal.risren sitkeiiii v;tsrarinr.ril, viliu) kokosivat
voimlnsl uurra isktra vartelt. IJsearnrnat plr-rssrrrivlrunur
svöksiviir samanaikaisesti putkillaar.r kraniratteja paral.joonan lser:.riilr. Tvkisri)- ja krh-ruli ylq'i, ja tulinryrskyn ylle

I
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Alikersantti Paul Renvall ja ylikersantti
Kurt Engman (IUJR 13), VKT-Iinjan
taisteluissa kunnostautuneita panssarintuhoojia ia tunnettuja nimellä
"Talin tiikerit"

Tuhottu panssarivaunu Talin maastossa'
Kuvassa keskel lä Mannerheim-ristin
ritari, kapteeni T. Lindblad

ilmestviviit hitaasti eteneviit maataisre.lr.rkoneer, jotkir lirskeutuivirt ntelkein puunlatvojen korkeuclelle ja piiiistiviir
konekivriiirisarjojansa umpimiihkiiiin.
Miehcr niikiviit rniten viholliser.r jalkaviiki jo aktirti
tryökkiiyksensii. RLrskeita raisrelijoira viLrhteli kivilohka-

reiden viilissri. Konepisrtxrlir piipiittiviir jo

s:rr.jojrran.

Myös pansslrit alkr>ivrrt nykiviin erenemisen. Kaksi ontaa
pst.-tykkiii oli kiirecsri sarrru irsenliin. Stalinin rrnrt olivar
piiiittärniiss:i tul ivaln.r istelurrn.
Aanr Lrpiiiviillii ol i p1s3l
I.ttia pst.-rseita, nlrkkejii j.r k.ruhLrj,r. K,rh.len rrrrrnin f.ij11s111l

kakotrluttrs

oli

le j.rertLr Lrusiir, u.lltrentrlrro-

ehclirrr' lnr.r.r nr-lurlnr.rlle mielielle. Ase-

rnat olivar kuirenkin alkeellisr.r \.-.r.rp11si11 rlisrer§. krivrrnistairo olisi ktritenkin jourunur h.ipe.i.in. silli lapi«rr
olivat heilr.ureet ntuutaman hetken ripe.isri. Tien r';rrreltrr
kannettiin rnaatar ja hiekkaa kuin aarretr.r lsentiin. Siulrrnalpeitettii ja turverta revitriin irri j.r kr:nr.rtrren silpo,
nt.1t puut kerättiin suoiaksi. Parruun;rr oli j;retru I.r pLurlikylnrii rLurka hotkirru herki sitten.
Veniiliiiset seurarsivrrt vaunujensa sivuilll ja rrrk.rn.r ;.r l.ihesry'iviir io ul.rkaavasri.

soclan jo kokenut, psr.-kersanrri Eusmln
oikeirn
siirniinsä
ritrkasti pst.-tykin kiikaririihriii;rairroi
rnen kun.risuojukseen. T1'kki oli saksalainen seirsemiin-

Nuori, kovan

millin jrr puolenroisra ronnin l.ainoinen. Hiin niiki kahcler-r surlren, ennennäkerniittöuriin sr.rr.rren panssarivaunun liihesryviin syöksyrtiiin. Niiden tieliii
olevat paksirt männyr katkeilivat kuin rulitikur ja rakamrastoon kyntiviit panssarikranaarit leveirä aukk«rja. Ensimmäir.ren vaunu oli joko Josef Stalin tai Klim VoroiiIov. Hän seurasi Klimiä, joka tritaasti kiiiinsi tykkiiiiin ja
k1'mmenenviider.r

I
{

arnpLri siln.rittör'r.räsri.

Kiikarin ohuwiivainen kohniokiirki oli jo paikallaan.
Engman oclotti rar.rhallisena ja puheli.
En vielii, en vielii, hiin puheli irsekseen räynnii rar- ja uhosi päiittriviiisyyttii, vaikka hiki valui jo otsalle.
rtroa

Leukl «rli q'önrynyr eteen.

Nyt, hiir.r n.rr.rrnisi ja painoi samalla laukaisijaa. Kra- sujirhti ja iski tomin :rlaosaan. Herkeen ei näkynyt
naatti
n-ritiiiin, sillii ilnranpirineen s)' nnyttiirrii piill,pi lv i esti niik1,viiisyy,den. LJusi kranaarri oli jo valnriinir prrtkessa. Muur
q'kkin-riehet hutrsivat:
Hyvii Engrnrrn, vaurtu palaa...!
Engn'ran innostui
;a sai lisriii vannuutta lausuessrrart:
Ttrle varan sinii toinenkin, ttrle vrirn saat sarnanlaisen

tällinl

Osuman saanut Klimi-tankki paloi jo roihuten, mutta
ampui silti kiivaasti kohti rykkiä. Sirpalekranaami iski
pst.-rykin edessä olevaan mänryyn, ja tuhannet sirpaleet
lensivät eri suuntiin. Puun yläosa kaatui ryskyen rykin
päälle. Kilvessä kilahti ilkeästi, mutta se kesti. Joukkueen johta.ja huusi:

Nopeasti vlös ja pr-rtr helvertii11...r

velnrisl

-

Engnran, ole

Hän käänsi vimmatusti putkea paikoilleen sivu- ja kor-

niin rauhallinen mies oli vallan
ja tui)otti hetken mietteissään tykissä olevaa
reksti.i Prk i0. i-11. §'ieder Spannen ', mutta havahtui

keussuunnassa. Muuten

hermostua

kuirenkin .ikkr.i

y.r s;1i \';lLlnun r,rudelleen tähtiiinreen. Hiin
runko.r pois veriiville rrnlrusrniehille:
\/,1rok1.1. pojat. kohra piunahtirl. Seurasi painallus ja
iski rel;rketlr.rn yLipuolelle.
krena,rtri
ULrsi krtrnretri, ja nopeesti. se pyörii vielii... Hän
- uudelleen. murta ei löytiinyt tarpeeksi sopivaa kulrihriisi

hr,rLrsi

rnai. VrLlnu kiirehti pois...
Prjrkii pakoon, annanpa takrrn.ruksille.

- r'.rrrnun kylkeen, kirnnrosi siit.i nrersiiän,iski

Kranaatti
jossa se rii-

jähri.

Vihollisen takaa tulevat valrnut olivat pysähryneer ia
jäivät odottamaan tilanteen kehirysti. Klirn paloi edelleen
roihuter.r, ser.r lutrkku oli jo avatru .ja vaunun nriehistö siirrynyt toiseen maailmaan.
Virnn.ratusti taistelivat jääkärit edelleen edessii ylivoimaa virsraan. Liihes puoiet joukkueen miehistä oli jo p<-ris-
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Suomalaisten raskas rynnäkkötykki
Talin pohjoispuolella kesäkuun
lopulla 1944

sir pelistii. Krl2ltllneitrr lojui marrstrtss.r. \'ih,,1,::r.':-. : .-.:
tiurtui hitaasti eteenpiiin ja valr.rsi kell,r 1- H:::-.::'..-:.:::'..-.
ert, .jortka II/JR 1i jrr muur jouk,rr , rtiir'...: .l,..:cir.irn \ -.r-

tehviikkiivksellii rekaisin. KLur rc:r.r..r:c: i.,i"l,,rr.it 1,rk.t
tirholt:r prlinostrist;1. oli Iof ult,r r cr,:i .:r rr.ir.i n:,ic-rr t.rk;rrinteelle. Prrtrrljoon,r sri keli,r Irt iilr.rrr siirn.i Yierumrielle.
joss.r r ilt,,lliscrr Iilr,kk.ii : i.iilssn t(,rluttiill.
Lc-itimojiilven poh joisl-u6iell.r kiirj isrlneen tilulteen tir-

kir II/JR 1l siirrettiin keskirtjil.i litl t.6. Trilinrnyllln

r.nrrrrsroon. iossrr se joutui ennenniikem:ittiimiin kiivaiclcn
pirnssarihyiikkiil'ster.r kol.rteeksi. Sinne cili niiet kcskitetty

r.nm. t-urin 21 prrnssrrria

Tiiiillii

al

koi

lii ja hurjina

patrrl

sviiksr

kiisittiivii panssrrlil:,ilssi

'.

2 t. (r. i l rapiiiviil nrichcr ctccnlriiin. Onran lvhven

tajrr huusi:

"N1'rkit esillel

Motret ktrrktrr toisrir';rt irttuclou.

Pst.-kersantti
Engman -niiki vajaan viiclenkymnrenen metlin 1:riiiissii öljyisen hirvi«in kxrrtuneic'len puiclen serssrr. Se
«rli hetkcksi py,siilitynyt, sen r.uoottori kiivi hilj.r.r, j.r sen
oti ikiiiinkr-rin vksiniiincrr

torni liikkLri hitrursti.

teetillir.ren lei.jor.ra, j«rkrr seis«xr paikallaan.

ja iikkiri ktrr.rlLri valrer':L rii;iilr111 s. Miehet
iviit nrlrliirn ja painaurr.rivrrt v irsten kiv i lolrkrrrei ra

julrar.rnLrskokko.

etsien suojrra. Var.rnu

oli riijiihtiinl't

iunl)rus\r;1ri.tst(-ritrccrr.

Puunlrltvoien yliipuolella voinristui surir.ra jr iikkiii pLrrosi raskas möhkiilc lnirehrru rrricstcrr keskelle. Hc lrrrrliver viihintiiiin meteorin lru.bnneen ja tutkivat ihnretcllerr
j rr YrrroYrrisesri i rro|rnuttir suurt:r prlrlssrlrilevyii,
loka kihisi
jrr hiivlrsi rulikuumrrnrr... Enr.tcr.t pitkiiii porrsi levvllii pakkivesi ja vli viin siiteili lcvv Irirll.iiii
Vihollisen panssarin moottorit eivät pysähtyneer' j,r
kello kolmelta alkoi tulivaLnistelu. Pelkkää linnunlaultia
«rli erlellisten Iiiivien krrtuaettisa.le ollr.rt tiirttiin r.ttrderl rcpiviin valnristclun rinnrrll:r. Se ,rlkoi heti tiii.lellii votntrtlla. Mieher nukkuivrrt rrscntiss:t. rlruttr.l olivrlt heti hereillii.

vhii kiiltn i ja lr.rnssarci.len iirini kr.rtrlLri lrel«rtt,t'
vrltrr. Mratrristelukoneet ilmesn iviit. rrltrksi kolme rin-

Nlt tuli

nakkain, r-riitii setrrrrsi k«rlme jrr it4rtrksi vielii k<tlrtre. Ktrolet-ttituniitto ttli rrlkar-rlrt jLr jokrr p;rik;rss.r rrii.ihteli. Ttrrlttti
siltä kuin tuhawuotiset kelliorkin olisivat rakoilleer taukoamattomien räjähd1'sten johdosra. Jäljellii olevat hirrvar puut kaatuivar ja silpoLrtuiv.tt.
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set. Tuii i.rkk.rsi eJess,i I.r srrritl ^....cr1::t,ik:r r.r.tkse. Jt'riseviir prrnss;rrit vvön ir'.ir esiin j.r niit.i s.Lrr.rsi ilik,rviiki.
Mlrrtaisrelukonei.len kvnriin-tinen j.rrkLri. Joukkueer-r joh-

iviit

tlilivaLnistelr.rn viirneiset krrrnarrtir iskiviit osaksi lreiciiin

tv

t..iti-t.tit.t. Eisi, :::..,,it.;.r-...r::r'l: :-.<-rc'::l :tliiiitirtk.r.rrl ltlprl:,..,r ',t::i.l1st.lstl r',rliruk-

l.uisi.' Ti:iintvrskr s.,: :t-:ii.-:r.,:

jtxrnan vastrrht'iikk;ivs

keskelleen, nruttir he jritkoivrrr lhii crcnenrisriiiin Talinmvllyn Iiepeille. Konepistoolit lrrukrn rrt ntrrrssivrrir tuItrtrn, .ia
iisken menetetyt i.lsemrt vrrll.rrtiin pi;rn tlrkrrisin.
Vihollinen ei sinä päir.änä uusinut hyökkäystään, mtrttit
panssarien ruli sekä rykistön häirir.rtätuli jatkui rnyöhään
yöhön. Linjojen välissä paloi par-rssarivaunu kuin juhlava

hcirtiit

\{:c:-.r: ::-.-.-'..::\ -.: :-.:. -.-. i:\ i:tt()ilnliss.t.rrt jlr otl<tttivlrt
:,..c:: .,,;;,.:l-,:i:.r 1.. r::--, .-:Sr:: :.:.,,,1. \Iilltrtrtit Ctttrrttir';rr

Se

nr.rjes-

Engman niiki putken suussa il.iettiiviin niikiiisen nriinj,isuu.jrrrrr.rn. Putki syöksi ttrlra jl krrurrrrtti iski tekrtma.rst(x)ll. Joukkueernme johtaje kiljrrisi:
Arnr.uu kylkcen, se liihtee pian liikkeclle. ;ulmLr etr- kuin piill hrilvence. Ensmrtn riihtiisi nvt retrhrrllisesncn
ri. Oikealla petrkrrkilliurn hiin prrrnoi nlrkin iicriijrrr.iisr.i
rurrstaa je nlustil nrutirl.it)f;1111;5 rrijiihtr. Nlrrti lerrsr k.r.trcss,r
nrutti.r
vli. je riij:ilrti vilr.lrlun t.rk.ut.t.
,{11'v111s1 toitrcn. meni lli. r.ihr.i.i .ilcntnt.rksi. r'iilriin
huusi joukkueerr johr.r j.L.
alcmnrrrksi,
Vulrlrult hiurntio kiintr i nr t En{:rt.rrtiir-t. Åt.r-tt.ttutr.ttt ttYrkin turnmrr s.rvLr|il!i oli r.tr,,trt.rl)tLi \.lLlllLltl rniehistiiii.
Engr.n;rn niiki Klinrin t,rrnin k.i.inrtviin hiraasri hlinrii

§'n

kohti. Nrt niikri:cn irrniti.ir.i p1,,Lt selviisti. Hiintii palej.r okserti j.r s.ur.rli.i r:rrii. iriki kiht-rsi orsallc. Tcleketjtrjcn nivelos.rr crr)rtui\.1r tksirliskolttirr tr-tf iiten, jrr hiin oli

li

niikevinii.in lrinr,rkk.r.rsri kiilLrvrrt trttlstirt silntiit. j«rtkrr karselir',rt h.irrt.i i.srr\k()()fin.n'tille. Piirtr scLtraisi latrk.rtrs j,r
hiin olisi l.rri::.rl H.in ei h,tlr.runut kLritenkaarr vielii kLrolla.
Hlin orri l..i.irr.ir'.iisesti uu.len n]'rkitr ja tiihriisi nvt I)ierrti.tlt
rlemrn,rksi kuin edellisellä kerraila ja latrkaisi. Näkyi tulenr'aunuun oli osuliekki. savupilr-i kohosi ilmaan itr
nLrr. Tr kki oli r',tienrtut.
N.r.4.trrip.rrtio laukrrisi myiis n1'rkkinsii vrrlttrrtrr kohti ja
sili ()sum,rn relrrkerjtril-rin. Se

r.r srlti

r',rrrrirlline

oli nvt liiktrrttakyvyriltt, rrrttt-

n. Virutrtttt ntiehistij amptri

kevcillii

.rseiIIrr umpirriihkiiiin. Eugtnan putrcli:
Ånnrrn sille vielii k«rltttrrutteu tiirr\'ksen. hctki vie[i.

-

Panssarikauhu toiminnassa
SA-hata

Koh.nas r.l'rkkr osui torniir.r ja vaunu hiljeni. Takaa syöksyi san-rrrlla esiir-r kaksi vaunua. Nekin olivat raskaita virunu jrr.

Sekunnit olivat kalliitir. Nyt oli vaunut saatava pelistä
pois, rnuuten voisi s1,r-rryii vaarallinen pakokauhu. Vaunut
etet-rivät. Maa vavahteli viider-rkyn-rmenentuhanner-r kilon
alla. Eletär.rtinmetsiist)'s jatkui. Nyrkkipartion r.niehet so-

pivat keskenäiin toirninnasta.

oli suuri

saavurerun rrenesr),ksen johdosta.
Miehet piiiistiviit uhkarohkeasti vrunut liihen.rrnäksi, kyttiisivät asemissaan ja laukaisivar ilseensa.
Vaunuistir eronr)Lrt ;alkavriki «rli sillii viilin alkantrt [rierniur sivur.t.tu.talla hyiikkiil'ksensii kohti uhanrrlaista kukkuiaa. Miehet kr.rulivrrr n-riren vcniiliiisren konentaja keInr-rostus

hrlrri orniaan y'hii parempiin srrlr.utuksiin. Vihollinen
eteni ja

ti

ser-r

rykistii irrLrhoi trk:unir;lstor1.

Val.rvistukseksi annertu pioneerin'l.rm.i r.rkensi hrit.iisespikerniirrrrkentr:iii hiernln t.renrp.ur.r i.r rserri.r rriter-

riin

pariurraa.

Jiiljelle jiiäneet toinrintrrkl'kt'iset panssrrrir irvirsivlt silIoin tiillriin tulen sr.rojassa olevan loivan kukkr.rlan takira.
Niitrin ei piiristii n1,r kiisiksi, silr)oi Engmar.r joukku- johtljalle.
cen
Turrnin kr.rluttua alkoi kuitenkin uusi hyökkii1's. Vauuut
r:: jir.rr tiillii kertaa ilnan saattoviikeä, sil[i jalkaväki aloitti
l:i irrk.ivksensii oikerltl, liipi hakatun rnetsiin. Hyökki\'stii
c:e.s: k:ikkien rseidcn tuli. Panssari- ja 4'nnäkkiiq'kki\,:-.::-.: eicnir',it rohkeasti omien kranaattien seassir.
\ticliii.i ,rii orrneksi n1,t nyrkkejii sekii kauhLrja. He
kr r kx:r..: .<{)1()iss.1iln. helvetin tr.rlen ollessrr vrlloillaan.
En{n-,.::-. :..:..:: .i.irrr k.ilreiinii:
Ne r......:;. tulcr'.rr jo. Niietkri kaksi eclessäl

-Puolr-rsr;1..:: n i<istii j.r krh:t piiiistivät

ti. Kranl.rtir eir'.ir

laihat sulkunsir ir:chtruneet plnssirreihin, rnuttrr .lalkrvii-

en etenerrinen irri.isri:i sivr,rstoilla.

I

I

Klimi ajoi miin.r.rn. murtil rrlkoi xmpr.la. Ryr-rnrikkiivaunu viiistt'i oikerlle. riclr.i slrjiiiin ja syöksyi eteenpiiin.
Pojat, orrrk.rr !e ru(). joke svriksyy, rninä selvitiin
- raajirrikon. huusi En{m.rn. Haavoittunut on ilina
nron
vlirralli nen.
Maralana liiheni Engmrn viuurrrrr, hiir.r teki pienen kiermliikkeen ja pääsi \'!unun rir!1kse. Daavidin ;a Gol.jatin
viil i ner-r kaksir-rtaistelu ol

i

llkern

rrssrr.

Olet arn.roillani, hän murnisi päättäväisesti. Här-r otti
- n-tur-rtarnan alskeleen ja pääsi pierten kannou taakse.
vielä
Hän odotti hetkeii, jolloin vaunu ei ampr.risi. Kuului riiyähdys ia pian oli vaunu ilniliekissii, nyrkin laukaus oli
osunut rnoottoriin. Engurau veti esiiu konepistoolir-r.
Panssarinyrkkim ies taistelussa
Talin maastossa lähestyvää
panssarivaunua vastaan

vl
I

Lr.rukku r.rousi iikki;i je nahkapiiii rrrli niikyviin. Pian f.iiii
prrinr-ri rlrrs ja lrrLrkkLr krksehti kiinni.

Iltapiiiviillii ttrhottiin vielii krrksi viu.urLri.l jrr vihollisen
panssarihyiikkiiys l)iitiin tirkaisin. Vrh«rllinen oli kuitenkin «rnnistunut pureuturraan 1,1-rreen tr.rkikohtaan ja siellii
kiiy t i i n sirr j rr raivokkiri ta kiisi kiih ntii raistel u j a.
Viin'reir-ren Joset' Sralin -v,rulr.l pirloi linj«rjemme rrrkana
taistelujen priiirl'ttvii kcskiyrilli. Vrrsrrr rr:rrnurr.rr-rneilla htrkkui pakrn kajastus.
Seur:.ravrrua iltirna 'r'ilrollinen kokosi vointansir ja truclisrr
rajtrn liy'iikkiiyksensii pxnssiricn rukemirnir. Jiilleen tLrlxrr.
riir-t n-tuutr.rnrir vrlunu. IViehet liikkuivar kuin unirilirssa.
He sr.rorittivrlt konent;lisesri rclttiiviinsii, tiihr.isiviir j.r liiprrisi'r'rrr. Toiset tiil'rriviir lippaita, pviircirii rtrnrpLrlippairrr. Toitnitrtrt strjui vrristt»lirisesti jir vilrollinen kirrr.lertiin
usein omissa asen-rissrr. Usein krrikki oli vhrier-r korriu r'.rresse. Tiit.lcllinen lrrhisrtrnt incu sJirrr()i r.r1-111s,,, ntrlloin

kynrnrcncen vuoroklu,rrccn he eiviit olleer
nukkutreet juuri lainkrran. Sensijaan hc «rlivat [)u()]Lrsr.1Lrttttttct j.t Irriikiirrrrcct Ir,1r11111r111.1.1i.
f'oisittlart viliollisen p,utssarit IrrLlli tsi r':Lr r il.rrursr i.. :.'. :i
lin rniiiirin, nrutre trrr.lcllcen jrr rrLrtlellccn j,,Lrkk,. i:r :...
ri111rL.e1 rrlrr.rrrrur.risrrri j.r.i.rrirtrrrr.iisrrr
1.,,11,1..- ..j. i :..
niviir selvirtiinriiiin r':rikcer ril.rnrcct.
Tirlin "riikerit'. sanroinkrrin koko .irr:-.cr'.::r ::-i .'.... ....
teisrelivlt troinrt r.nlrellcnrnrc niin k(,\:n :.,:r::..'. :.-. \::ikoirta kttnrtirrkkaasri. He cir'.ir olicsl t:ri, :i--- i....-.:t::5.r
olevalt suurtilisrelun krl.purulok:c>:.,. i'.c ::r.,: ...:'S.:itscr
ajatellir katr:rksi tttlevlrisrrtrrecn. \.r.,1-. :tc (..\.:: .sirlterkisi.i
tapelrtumi,r. kuur.t.r.r kcs.i.i k,n.::r :.,rs:si.:ir ::t.i.iiLn.rss,r.
SVtrtt'tl't til.Lnne oli rclrlra'ii.i\.:.::-.-...:§ir s.1.ir!()l\,1t seureukset oll;r trrhors.rr. P..r'l:\..r:: ,,,: ;. r.ii rsrr.ir'.i j.r tr.rhorrava hinnell.r nrill.i t.rh.rn:.i. L'.:.is: rcirokk,rlr. s;rksirlrriser
pst.-rlseelllnte tektr'.ir ()s.1ir.1.rn:.i:-lr.in nr,rhJttlliseksi, nrutt.r
tiirkein elernenrti. ihnrinsn
r.risrelij.r
prrnss.rrinru- onni rlirrrllenrme,
htxrja
oii :n'rrir-r.rsern.rs..r. Oli
errii sil- hri.liin herkell.i oli nriciri;i. jr>illrr oli r.rur,riser
lii suurert
herr.t.t«rt jir liin.rrnin svdiin. IIiehr.i. york.r uskalsivat ja kvkenivät panssarihirviöiden se.lssi seh'irrämiiän epiitorvoiser
tillnteet ja tuhoamaan riirriiviisti noira trhkaavia veuntrje.
trthlrr.rslr. I-iilres

Kansikuva: 3as(as (ranaatrnheitrn

:3.- --assa -a:(csocal a (ana

NUMERO 9:n KIRJOITUKSET

Tauno Yrjönen:

TAPAHTUI TEIKARISSA

KIRKONTORNISTA
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NUOSJÄRVEN KIIRÅSTIILI

A. Ojala:

Aapa, Uula: Partisaanit iskevät (Otava)
Nol!, Dieter: Nuori Werner Holt (Gummerus)
O'Hara, Patrick: Taifuuni Kiinan Merellä
(Gummerus)

VOIMALAITOKSE^r-

.

Niiio Janarn.ro:
TÅISTELL VIRRÅ\ KÅNNÅKSELLA

Spillane, Mickey: Lähtölaskenta (Gummerus)
Wallace, Edgar: Bosambo (Gummerus)

Into A.

faifista ruusuista huoli

JR 3O:n veteraanit

!

"Triss'
Jatkosodan vuosien 19.i1-+.r:n JR 30:n historia
Savon joukko tappeli" on valmistunur ia on myyrär'än.i
Vainion Kirjakaupassa Helsingissä Freclrikink. (r7. Kirjaa
joka käsittää 372 sivta, 117 kuvaa ja 29 karttaa, my1'dään
kluurtikansiin sidotruna omakustannushintaan NIk 1(r:-.
Teos on erittäin sopiva iahja ry,kmenrissä mukana olleille.
Kirjaa voi tilata myös posrirse y,llämainirulla osoirreella.
H isroriatoim ikunta
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KOUKK LS 12-11.9.11

SWÅRILLA

(Gummerus)

Sariola, Mauri: Äta

257

Matti Pratskonen:
VENÄLÄrNEN prKAKlvÄÄntutrs JAKOI
KUOLEMAA JAAKKIMAN

Viljo Vikanti:.

TOIMITUKSELLE
SAAPUNUTTA
KIRJALLISUUTTA

29.8.41
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SaLmi:

"YLEINEN ]IfETSÄSTYSPÄIVÄ''
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Helge Blomqvist:

PÅNSSÅREIDEN SEASSA . . ..

Kirjoittojot vqstoovot esittömistöön
mielipiteistö
Kösikirioitukset poloutetoon voin
postimoksun seurotesso
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