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Stalinin yleiskäskyn mukaisesti
venäläisten 11. 10. 41 polttaman
Porajärven asutuskeskuksen rauniot

i;a**:

Pordäruen
ualloitus

EERO KUUSSAARI

SUOMEN SODAN tgrl-r> syttycssii vallinncen s.rri-
laspoliittisen tilanteen johdosta Ylipiiiillikki) antoi 29.(r.
kiiskyn "lyöclii vrstasse olevrr vihollinen se kii saavuttira Sr'-

viiri ja Aiinisjärvi ". Eriiiinii tiihiin sr-rtrnnirelnrrtrt liitn'vii-
r.rii toimer.rpiteer-rii hiir.r n.riiiiriisi l.l.(r. t l trinrrin kirjoittrrjel.
le tehtäväksi perustiril Sur»ressit rtsttvisrrr inkeriliiisistii.
ar.rnr.rslaisista. v ienarlaisistr sekii vanltemmisrrr sLrornalaisis
tlr sotavetemxr-reista erill iseu. r'rrprurehtoiscn l h ry n'riin.'l'ii
ten jiirjestettiin Kaiaanissrr Prik:rari K. ionkrr rtluksi ,1,,,,
ciostivat Aunuksen ja Vienan hettrtt.rsorttrtpltal,;rxrrrl
(AHSP ja VHSP), II/JR 10. Er.PPK. kaksi rykkikompl-,,
niaa sekii eräiit pienenrnret vksikiit.

Prikaati siirryi Lieksan klrrrtr l(X) knr rn,rrssir.t jiilkeerr
Kr.rutamalahdelle, joss:r vihollincn lrrr«rlrrsteLrtrri n. l0 knr
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levyisissä kenttälinnoitctuissa asemissa. Virilrtelevrrn tak-
tillisen toirninnirn ttrkrksena Kuutirmalahtien kylä saatiitr
27.|i. tiil'sin ehyenä hirltuur.t. Samrrnar pliiviinä Prikaati alis-
tettiin Karjalan irrrneijalle ja sai tehtäväkseen suojar,r rii-
rniin irrr-neijan pohjoista sivustrra sekä valnristautua Porrr-
jiirven asrrtuskeskukserr valtaamiscen.

Suununjoen varrellrr olevan piiiitien suuutrirlla edettiin
viipymiittii eteliiä kohtlen ja tavrrttiir.r vil.rollincn 2|i.8. r'rih-
voissa puolustusasernissir, ;otka ltI-12 kn.r siireellii vm-
piiröiviir Porajiirveii. Närnä etukiiteen rakennetut asemrt
neiitrtuivrlt yesistöihin jLr soihin noir.r 20 km pituisella lin-
j all a TLr n.rasiiirv i-Nurrn rs j'rirv i-Hruki larnr p i-p. 20G-
Iudjlirv i-Akon jiirv i.

Oikealla siivelliiiin prikaati aloitti aktiivisen toiminn;ut
kalkkoa kohcien vallrrtirkseen Hingcrvaarirn )a katkaiscrrk-
seen siten Ilomantsin suunnlllrr 1'hii taistelevicn ver-riiliiis-

ten rriuoln Porajiin,elle j«rhtilvrrn huoltotien.
Hingervirirra otetriinkir-r piirn hirltuun, nrutrit venäläisct

joukot ehtiviir sitii ennen vetiiiinryii Il<xrrntsin tielrri Pora-
järven puolustr.rsrrsen-riir-r. Niitii seurannr.lt 2+.RajaJK
(luutn. E. Siippola) liitettiin prikaatiin.

Jotta sottrtoirnet Porajiirven p1r6lu56115irserrirr vrstirrul
sirataisiin koko rintiunrrn leveyclellii pian kiiyntiin, nhtlvt-
tiin kaikin voimin kiireellisesti rrtkentatnairn 12 krn pi-
ruista hturltotietii eriimaan halki Kutrtaurirlahdelta Hin-
gervarrririln. Jo ennen tien valrnistumista sai kalrteeni L.
Riisiisen (rnviihernrnin kapteeni M. Ry'vniisen) kornenta-
n-ra VHSP irkrittrrir Hingervrrirrasta käsin tieclusreluhl'rik-
kr\'ksen Miigri.jtrclle iir sirrlalla vihollisascn.rien etruniras-

Porajärven valloitus 1 2.1 0.4'l

tor.r vrilrrramisen. Srunr tehtiivii rlnnettiin 2 l.RajaJK:llc
Tunrirsjärven-Nrlrmasiärven kittrtt,rkselIrr sckii majtrri V.
Partiseu komeutrttnirlle, prikairtille alistettrlle IUJR It):llc
Porajiin,en pliiitien lnarlstossrr. Tiecltrsteltra virrten stltlll-
nattiin kapteeni G. Renvallin johrama ET.PPK tirirs Stttt-

nun jocn itäpuolclle, iossa scr.r ttrli p1'rkiii Porajiin'eltii
itiiiin kulkevirlle riellc saakkir.'i' )

Tiedusteh,rluouroisren hyökki\'sten jirrktressrr joka tirhol-
la Porajiirver.r 1'mpiiristössii toclettiin vihollinen hvvin ak-

tiiviseksi h.rjissir .tsemissirrrn, ioistrt se teki koko ajrrn trtr-

siutuvia vtrstaisktrja. Vrrhvrrtr vil-rollisen ptxrlustttksetr
murtarniseksi Karjtrlar-r rrrmeiirllr iohto ltrpitsi vrrhvistrra

prikairtin tulivoimaa mnl. n'kistiillii. Pitkrisrli rxlottrkscsra

huolimattir tiitii ci kLritertkil.Irt silrlttl, foren oli rvvclyttävii
roiurirnirirn vlin kliytettiiviu voirtrirt ja niillc soveltltvir.t

taktillisin keinoin.

J arkuntrt tiecitrstelrrtoin-r inta seh' itti' crtii Prik:trrrirr vrts-

tassrr olevir vihollinert kiisitti'rin.rkirt setlrrti'rvr.lt yksikiir:

JR 126:n (p. kaksi kt»npplni;r.r). tisi.r JR Ill:strr, Poraiiir-
ven rajavartiokrluIun, erillisen riedtrsteltrkotnpf:rlri;trt,

lrioneerikomppatrian, pirrtisrrrttlios:tsrotl. osiir Hatrp.R
2 17 :stä sekii muita crilaisiir n'kistiit-ts.rsroi.r. krrttuirtitrhei-
tiru;sastojrr .i 

a pirussirriosastolt.
VHSP, iolle «rli alistetttrna ET.PPK' 1'rk.K/JR )2.

Pion.P 2.i:n ioukktre ia Rask.krh. joukkue. s.ri kriskvr.r ryh-
r)'ii hyökkiivkseen i.10. rtirmttlh reht.ir'.inii I11i'rirstorl

*)Martti Miikinen, Heimosorurina Porai.in'en suunn.rlll tPr'K:n
partiotoimintaa) Kansa tiisteli 
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lli l.l valtairrninen, jokar hallitsi rnrr.r. Hingervaarasra po-
rajärvelle johtavaa tietii.

AHSP:n (p. Pieningän eriimaatien varmistuksessa ole-
va, kapt. Å. Kalstan ja rnyöh. J. Takkisen johtama 7.K)
tuli vahvistettuna raskailla kranaarinheitimillii, q,keillä ja
pior.reereilla liimyii hy<ikkäykseer-r edeten VHSP:n läpi er.rsi
tavoitteena lin,ja Nurmasjiirven koilliskulma-Mägrijoen
rr-rutkar-Miigri joki.

2.i.RajaJK:n tuli sarnanaikaisesti jarkaa harhlr.rrr;Lmis-
tryökkäystään oikealla, varsinkin ktrn vihollir.ren oli silrii
kaapatuista tiecloista präätellen tuliur käsirykseen, errii su()-
mahisten hyökki\'s olisi tulossa Turnasjärven-Nurmas-
järven kanr.rakselra.

Vasernmalla piiiitien suur.rnalla oli II/JR 10:r.r jrtkerrava
lktiivisuurtaan toistaiseksi taisrelupartioir-rnillrr.

VHSP:n toiminta alkoi siter.r, etä 2.K (luurn. M. Sisto)
n'trqi ).10. kello,i hyökkiiykseen Haukilamrnen etelän-
pLroleiselta kukkulalra Miigri.jokea kohder.r kukkulirn
1til.i pohjoispr.urlitse. Kornppania saavutri Mrigrijoen
kello l0 mennessii noir.r .i krn leveyc'lellä. Sar.r.rrrnrikrrisesti
hr'ökkiisi sen oikeallir sivusralla jääkiirijoukktre pohioisesrrl
kiisin kukkulaa 181.i vast.uur. VHSP:n hr'ökkiivsrvhmiin
piiiiosat taas aloittivrrt kello 1.10. hyökkii1'ksen Hingen.r.r-
rlstir käsit-r Nurmasjärven luoteispr.rolisesta rnllsrosr.r si-
ten, että 1.K (luutr-r. V. M. Rlrjaler) suuntiutui sr.rr.rnnitel-
r.uan rntrkaisesti kukkulasta 1ti 1,.j kaakkoon jol-rt.rr'.r.r vi-
holliser.r huoltotietä kohden ja ET.PPK sekii l.K (luurn.
K. K. Railo) vihollisen tukikohtaa (1U1.1) \'rrstrriur.

1.K siravutti Nurmasjiirven nurtrurilrrstoir eder(n l.r \ i-

-,4

holliser-r varmistusosia vastaan taistellen samana aarnuna
rnainitun huoltotien ja asetri vannistuksen tien suuntaar.r
kaakkoorr päin sekii ryhtyi ktrivzrutumaan. ET.PPK ereni
sen vasemmalla puolen osillaan samalle rielle ja levittäytyi
tien ja rnaaston 181,i länsipuolella olevan pikku kukku-
Itn välille. .J.K eter.ri Hir.rgervaaran-Porajiirver.r rien
sttrnnassa .ja valtasi viirneksimair.rirun pikku kukkulan
haltuunsa.

Aamupäiviillä 6.10. työnnettiin 6.KiAHSP (ltrutn. T.
Ryriti) kukkulan 181,i saarrorenkaan vahvistukseksi
ET.PPK:n vasemrnalle puolelle, jorta tän.rä sanmoi ry,htyii
hyökkiiysvahnistelr.rihin vihollisen tr.rkikohtaa vasraru kaa-
k«rsta käsin. Kur.r 2.K oli nyt myös saavuttanur idäsrä
päin välittön-rän yhteyclen ET.PPK:aar.r, oli vihollisen tuki-
kohta 1U l,i aan.rulla (r.10. tr.rllut .joka taholtrr tiiviisri
sirarretuksi ,ja saartavien selusta itäZir.r ja karrkkoon päir.r
vannistetuksi.

Iltapiiivällii 6.10. ry'htf ivät ET.PPK ja 2./VHSP hyök-
kiil,kseen tiiten morirerrua kukkulaa 1Ul,.i vastaan, mlrrra
saavuttuaan n. 100-200 m levl,iselle kukkulaa ympäröi-
välle murrokselle ne srrivat niir-r voirnakkaan trrlen vas-
taansa, ettZi eteneminen py's:ihryi ja joukkojen oli kaivau-
cluttirvir. Käytettiivissä olevan l'reikon tykistön avulla
näytti tukikohta vahvoine asemineen, lukuisine bLrr.rkke-
reineen ja esteineen oler,;ur vaiv<-rin rnurrettavissa. Se oli
siis on-rier.r trrppioider.r v älttän.r iseksi r.rään r.rl,remiiv ii ur ra u-
tllllllIan.

Piiivän 6.10. kuluessa vil.rollinen suorimi kaakostr kiisin
ensi hyökkäyksensä 1.K:n aseffriil vasraan ja 7.10. aamullar

*D )!

Venäläisten räjäyttämän Porajärven suuren sillan
jäännösten varaan pioneerien nopeasti
rakentama polkusilta, jota pitkin osa
joukoista suoritti heti Suununjoen ylimenon
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se Lrudisti hf i)kkiiyksen kiivrrar.r n'kistö- ja krrrr.rriarinhei-
rirttulerr ttrkcrn,rn.r v.rhvertrrD irr r.oimi n, n.lutrir t()r,rrttiin.
Tiirniin jiilkecn vihollinen hyökkiisi piiivän kulucssrr
l.K:rrir vastarrn rien srnlnnassir kalk«rsta viclii viisi kcrrarr
rrvltrrkscen rien sarrrreruillc sarnallrr kLrin niirnii rnorrikuk-
kulan ,joukor ioka kerta hyiikkiisiviit Ir.PPK:aa \.irsr:riur.
Hyrikkiiyksct kLriter.rkin torjurriin joka kcrra ruorr.ren vr-
lrollisellr ntr)sirit.r rirl\lrioir.t

Toista \,uorokauttir rllrkltrirssil tulcssa olleer) I . K/
VHSP:n tilalle vaihdetriin 7.10. illalla (r.K/ÅHSP. jol,
l«>in edcllincu kornppania siirq.i morriirluecrl kruuais-
Itrolcllc.

I'i. I0 j.rrkui vhii ntorrikrrkkrrlan pchn.rirtiirninen k.rikin
:rs(-in. Sirntoirt vih«rllincn jatkoi lakk:rrunrrrr:r \':rrsir)kin
krl-r.tult:r kiivaana Irikrrrrtirr joukkojrr vrlsriri.ut j.r srrorirti
kolnreen otrcesecn jiillccn hl,iikkiiyksen. [.iscir.r rurrtc;.r
kestiincissii trristeluiss.r vilrollrscn yrin ksct lviitiin r.hii t:r-
kaisin. Illallrr virl)rrrrrri 5.KiAHSP (lLrurn. L.. S. Ålarrrlot
Ilotin iriipuolcll:r ncljii lriiiviiii ririsrcllccrr I KiVHSP:n.

Koko r:ristclun rrj;rn oli nrviis Piuri()t()intinr.r vilrolliscn
sclustil;rn j;Ltkrrnut vilkkiriutrL. M:rinitrakoon. err;i viinrikk i

I-crnken jolrrarn:r p;rrrir> riij:iyrti y,iillii r1S 10. Kciniisjrir-
vcn-Srrununjtrrt viilillii olcvrrn sillau.

Vrholliscn ti]ennc niii tri rrlkrrven nrLl(x.l{)sru.1 k.irjisn-
rlceksi. sillii k.r.rl.rrrrrn s;rn()nt:ut ntrrk:r..ul sc li.l0. pr.vsi lLr-

Pirrr l,er:ivrvii n. 2() krn itri:irrpiiin pu()lusrLrksccn Jiink;ijrir_
vcn-1-sh in j ii.r's11-K1 11s11 jiirvcrr li n j rrl lc.

9. 10. r'ilxrllincn n lrrr i \.r.rol.()sririur i.l.isrri krisin lrr iik-
kiivksecn lr'tiigrrjr>en vli k.rlr.len konr1.1..1111.111 r,,inrirr j.r

trtr.lrsri scrr iltrrpiiiviil[i. Ilriikk.irs lriitiin ktrrrcnkin .illt.
Ittt, rttt.rtt.rvr rt r.rfr1.1,,1,, r.rk.risi rr.

10.10. keskirti vilrollincn jiillccn ke lkr S liihticn k.rikki
ilseensir lnotin kairkkois|trolcllc Rr ii.lrn j.r Re nvirllin
konrPp111i1;i1;r virsrr:ul.'I'vkisrii- jrr krlr.r'.rlnristciurr kcsti rr.- tr.urtirr, ntinkii jiilkcen vrlrollinen su«rrirri r.creksin voi-
min hviikkiii'ksen lickinhcirtinten ;.r s.rr trr crlrr>n .r\ Lisr.r-
rnirrta. KoncrLrlirsei.le n avrrlla ;iirjcstcrrr r rr lrrjrr.rn trrlr-
vviihy'kkecseen sorrui nvrkin scr) hriikk:irs. I'iirnii oli vi-
Ir,rlliscrr viinr«.incrr hyiikk.ils r.iss.i:t.rr lrrr'ikkiirsrr.rr r.rr;.rr-
s:r ktrkkul;rn lS l,,l saartorcnk,urn lnrrrriuniscksi \.ii(lct)
vuorokJudclt aikirnrr. I-:ihcs k:Lksiki ntntcntii scn cri lrr.iik-
k,ir sr,i,rlr rorjrrrtrr j.r rLrott.rrLr sill(. tUt)r uvi.t t.r1rI j1,1,.,

upseeristoa

i

1'r.rnrasjiin'er-r-Nrrrmirs,iirven kiinnrlksella oli I t.Rir-
jaJK priivirriiin kok<> rrj:rrr jatkantrt kovrrir prinostusti.r ve-
niiliiisten rrscmiil vi.rstililn 1-riiiisen-riirrii kuirenkiun ctecr-r-

piiin Ntrrn-rasjiirven liinsi rannrrr) ntililsr()a ltrktrunorr.r.r.nrrr-
ta. Sicllii sille irlisrcrLrr lriiikiirir ryiinti'ivrit jiincn ctelii-

1'riiiin trrsalle.
1'a111.ioiden r';ilttiinriseksi ci Pr.K:r.r jotrkkojrr olru (r.I0.

jiilkecn surumrltru n nniikkiiiin viholIiscn tselni:l vrrsrrl;l.lt.

Mutta ni't vrholliscn tilrrnne rrlkoi niiyttiiii kypsriltri. Scn
niiclirrla «rli lultistunrrr i.r riilr.irr oln'.rr.rlirror.naiscn tulcn li-
siiksi vli kurraneet Itteg.rfi ru i|.rolrag,rn.la, raketti lentoleht i-
set ja krrikcn lisiiksi niilk.i. kurerr vliktikkrrrir kerroivat.
\/rrin jt>nkin politrukin l-.linostiun:urir oli []r.r()lustus
p)sYnvr k<xrssa.

I0.I0. piiiviillii liihercttiin l.iuncsrii kiisin keskcllc rnor-
tiktrkkulrra sirvr.rrlheittimicn kclrrrt.inr.in s;n,uvcrh<>r.r stur-
jassrr lLrtrtu. H. Ilkrmrren j.r r'.inr. l-cnrkcn jolrtkrlla ric.lLrs-
telrrfrrrtio. joka nregalirnill.r kc-h,rirri vilrollisre rrr)ri.urrr,r-

r-r')iriln. mr.rtt:r vlrii rtrloksctt;r. Sen j.illcrr.i rliirrncrriin nrLrr-
rt>stcn lii1.i lisiiii voirnia, jt>rk.r n ltrr ir.it k.rs.rIr1111;kqi11 111-

jiiyrrclcrniiiin korsuj;r. [)ian suirlut.rrrrrn ntorri.r virsrilill]
n-riiis ka:rkosra k:isin l.K/VHSP. jok.r lLrutn. 5iston johclrl-
la ctcni raistellcn Iulr(lisrrlnrJrur .ilrrurr.i. Krrkkrrl.r vrLllat-
riin kcllr l- menncssii. Vihollrsi.r .urr.Lirrui r.illiiirt ntlrn
Pu()lis.Ir.Iit viurglksl. 'l'iitii cnnen e.rnrrrll.r ,,li ktritcnkirr s.r-

t,tkrtttt,r vilr«lllist.r vritr.invr |.rL-1.1 nr(,n\r.r |olrjoisccn,
ltl.lttir n:inr:i krrattrir':rr t;risrcllen srcll.i olcvrile soillc. K.uL-
tLrnei.lcn vilrollistcn lLrktr riiten kiir Jr ss.i ns. \urnrrrsjiir-
vcrt t:tistclussrr t-I0.I0. ;rniorriin rrsciksi ..rJoiksi.

Nft rrtikLrkkrrl:r lfi l. i oli os<>itrerrttrnLrt P,,r.ij.in crt r.risrc-
Itrn r;Lktilliscsri rrttkrriscr'.rksi .rr';rinrcksi. sillLi vrlrolliscn

l)uolustus .rlkoi nt'r vtrr>rr>krrLr,lcn ktrlucss.r IrorjLr.r jt>krr r;r-
holla. Nirrrl.ii Sissil) I ilnrr>irti Kosr;rnrLrksest.r l(). 10. l)rii-
r.illii. cttii lilrollincn oli rrlk:rnrrt irrott.urtrr.r j,r l.,rr,Llj,r,n,L
oli Ililiqq1 1 ctcr)cnrii:in noin lJ knt |ii;i11,i11 I)or.rjiirvclrii.

Nfirttikrrkkrrl:rn rrrlrrrrrkscn j:ilkccn srri AHSI) hctr kiis-
kln rt htr ii k«rkrxtrne.rrr r.ristclun ktrlLrcss.r cri r.riroillc joLr-

tLrrtcit:r ()siir.ln i;r vahvistcttLrn:r Ilr.l)l)K:ll.r \'.lir)ri\r.rrrru.l
ctcl)cnrii:in Porrrjiirvcn kvliialLrctrrr kolr.len. 5cn si;.r.rn
\'[]SI) srri rttrrtrr osillrrrrn riiltii koniPPrrni.rlr.r r'.rst.r.rn kerr-
koss.r j:r Nliigrijrrrr vrrrrcll.r sil;lvr.rtctLrt .rsenr.rt. Il .lR lo
t.r:rs \iri kiiskr It n lrrt'.i 1.xr111;1.istc oikc.rll:r crcncnt:i:il) N{lig-
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ri j oel ta Kr.r utan-r alahclen-Pora.i iirven rien llt rl;lsro()n srtr-
taakseen vielii mahdollisesti siellä vrsti.rssilan oler';rt r-il'rol-
lisosat, sillä sieltäkin r.rä1,tti vihollinen irrorrr.r.rrur':rn.

Yi;llä l0i I 1.10. ryhtyi 2.i.RajaJK sarunilsrriln k.iskvsrii
tehostamaau toirnintra Ntrrrnasjiin'en liinsipuolirse mrn.
rrlllstostil Iti1,1 etellilin tulevln tien kirrk;tiserniseksi. Tii-
Inär-r johcklsta vihollinen irlkoi Ttrmrrsjiin'en-NLrrmls-
järven kann:rksclta ja srunoir-r Nunr-r,rsjiin en-trI.igrijoerr
viilimirastosta verii)'n ii pLiir iillii I L 10. Por;r j.in ellc f iiin.
Vihollista ajettiin tirkrrrr Liustrlrrhden-Porrjiinerr rie-
suunnilssir Sout.joelle slakka. jossa ill.rll.r koh.l,rrtiin
rraantien silta palavana.

Prikaatin vasemmallrr siivellii olevrrn IIiJR I0:r'r rvhcli'r-
q'ä arn.rulLr I1.10. etener:tiiiin lännesrii kiisin N{igrijoen
yli Kuutamalahden-Poraiiirven tietä kol.rder.r, vihollinen
vetiil'ryi siltäkin rintarnalta Porajiin'elle päin.

Kun ka;rteeni M. Olsonin komentarna AHSP «rli piii-
vällii I l.l0. alkanut srracll orrlat viisl'neet kompplrri.rns.r
jrr virhvennukseksi rniiiiriiryt 1,ksiköt kokoon, se sai kiiskvn
etenentisel) .jatkarnisestl Pomjärvelle ensi viilitavoitteen.r
lir.rjir Nurrnasjiirven ereläpiiä-Kcinäsjiirvi. Patirl j«xrnrrr.r

vahvisruksena olivat rnm. Er.PPK, 2::i.RajaJK ja Tyk.K/JR
t2.

Porajiirvcn yhclyskunnan saarnineu ehyenä l-raltutrn oli
priivrillii alkanut näy,ttiiii jo mahdortomalta, sillii sieltä oli
rrlkauut kuulua r:iiähdyksiii ja näkyii selvuir. Illan pirnetessä
voitiinkin t«rdetrr, että koko :.isLltusseuru oli suurenir rtrli-
rnerenii.

Vrrhv.AHSP:n eturnaiset osat lähtivät etenernäärl kello
2 1 .ja miinoiruksien hidirsti.ressil etenemistä kärkikomppa-
nia sairvutti ensi tirvoitteen 12.10. kello 0.+1, rnutta pa-
talj<xna sai jo tiitii ennen Pr:n kornentajan kiisky,n orrair
Porajärven kylän .1a sen itäpuolell!r olevan sillan l.raltr.rr.rnsa

yhdellä kr»lppar.rialla. Tämiin,johdosta ia n.riin,rrirl-pioi-
den välttärniseksi suunnattiin ).I(AHSP Nurmasjärven

AHSP:n komentaia,
kapteeni
M. Olsoni
(oik.) ja
ET.PPK:n
pääl I ikkö,
kapteeni
G. Renvall

kaakkoispäiistii suorintu rietii pirlavaa k1,lää kohden. Het-
kistä rn1'öhernmin sai myris (r.I?ÅHSP ntrasr<>irse aloirraa
etenemisen. Kelkr l.-i0 miehittivär ).K:n etunteisec osrrr
Porajiirven palavan kvlrin luutn. Altrtalon johdollr Vilr,rl-
liner.r vetäyt1,i Suununjoen itiipuolelle jrr riijiiytri sen 1,li
.johtavan suuren rnirantiesillalt.

i2.10. kello 7.55 vedettiin Suornen lippu Porajärven il-
rnavirlvontatorniin, mrrtrir koko k1'lii liekehti raur-rioina.
Pr.K «>li kr.ritenkin sirrrnut vlllattrksi vastaisille sotatoirnil-
le tärkcän tiesoLnun su<lrnalrristen joukko jen haltuun.
Hyökkiiysroirnintr Suunrrnj<rn vli jatkui vrilitriimiisri.

VHSP:n komentaja, kapteeni M. Ryynänen
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SYDAMEEI[
K.O.J. RAIVIO

I-AATOKAN llincet l«riskivat tiras kesiillii l9.ll vrt[.;rirr,r.
Sortrn'rrlan ja Kirjrn'rlrrhclen kallioilla tripui kiikkiiriimrin-
rt' liinsitr.rulessrr. Nlrrttu sota «rli lakaissut 1li seurlLrn, .jr rru-

tio. hiivitcttv hiljarsuus kertoi karkcran reistelun raskais-
ra vaihciste. Viimciser viholliset oli ryiinnetrv lli rajan.

Krrrjalrrn arnrcijan viisl'neitten soturien rivistöt. r'ielii
vr>imissrrrrn nrirrssivirt lrvvin rrnsirirruun lel)oon Koirinojrur
krrnkrrellc. Sinne kohosivet reltrojen rivisttir kuin sieuet
sLrtccn jiilkeen. Nuolti ir-r haavoja, kutert sitr-totrrrur. rent()r.r-

rlurriin l)erustccllisesri. Niikynriir Karjel,rn krrur.riist:r
rn:r:.rstil soclrrn rrrisklrarnana olivat tuoreena r-nLristoss.r. Kcsii
t9 r I oli vili[)umrlss;l hisrrlrirran eriiiinä Suonren rirsk;lirr-

n-t istir.

Muttr sottlrrrrr, eipii torkLrta ,ja trnehnoicla liikoja. Sorrr ei
ollut vielii ohi. ci liihimainkerrn. Vain vrrivriset neljii 'r'uo-

rokrrurtrr saivat rnichet leviirii, kun jo rarrs sotilr(Jrvct soi-
'r'rrt. Eteenpiiinl Kohti itiiii 

- 
kuului kiiskv. Ort:unaln

haltuun heir.r'ror-nrratl vlrr.r-ristettavaksi. Årmci jamnre joh-

.lolla oli suunnitelmrrnsrr, j«»rka an'osrellr jriiiktiiin koh-

.lrrltamrnc.
Seurlrrunnre vrrin tlrfrirhtun-ricn kulku;r Åttntrksen k«rr-

piin. Kolrrrsclkii-Palrrlirhti, siinii ensimmiiiser nimet rrr-
jirn takrra. Ålru'arr, tasrrist.r l)elt(xri,risernle. Niikv ei ollur
erikoisen .luntoavrr. Murrir hetkeii mvtihemnrit-t r-t-rr.tutrui

kr.rva. Maisemir viiritty i, tr.rli kr-rmpuilevaa, mersiiistii, jlirvi-
rikrsta seutuir. Oli melkein kuin Suontessrr. MLrrt;r jor.rirr

ptruttr,ri, ei tier-rr-ryt n-ritii se oli. Maisernliur oli piirrl'n1'r jo-
ktr sirlaperiiinen vienLs siir.y. Se ei irntirnut sitii "jotlkin '

suornrlaiselle. kuten antu esim. Punkaharju, Erelii-Poh-

.janrnaan laketrs tai Hil-neen ttrrvallinen rlultrr Kangars-

alar.r strvisilla harjar.rteilla.
Vieljiirvi! Viirneiner.r kosketus siellii rnyös stxrrnirlaiseen

naiseen ;ritkiin aikoil:in. Taisi vierähtiiä usearnl.ri kuukiru-
si seurrrirvairn rapaamiseen. Joskus vasta jotrlukrrrrssa sel-

lrrisen rlpasin Aiinislinnan asemaravintolassa lornirlle
mennessä. Lotat olivat tulleet Vieljiirvelle kanttiini:tttroi-
neen rnyymiiiin kaikenlaista, kirjoitLrsvälineitä ja sen sel-

laista, vehr.räsräkin raidettiin tarjota rnehun kera. Muttrr
rnuita selvemrnin on lnieleen jririrryt eriis artikkeli 

- 
Eiiu

de Cologr.re 
-, 

jota oli tarkoitettu kiiytettäväksi prrrran-
ajon jälkeen, muttl miten kävikäiin. Monetkin ajattelivar
ihon siliiivän paremr.uin, kun ottaa mainittttr ainetta sisiil-

lisesti. No, tiesihiin sen, tniten kävi, kun iuuri sirrr-rana ii-
tana ttrli marssikiiskl'. Huvittrrvinta oli, kur.r niimli sisus-

kalujensa kaunistajat nhkeruran "maastotttttivat" tier-r

oheen. Varrnasti eräiit myöhrisryneiniikin, koskapa taisi ol-
la pikkuriikkinen ruskeata alirnmaisissa tekstiileissä. Tä-
rnä siitä pääteitynii, kun rivistöstä kttului htrut<-rja: 

- 
Ko-

lir.rajturpr>t, pysvkiiä tuulen alapttolellal No eihiin tiin-rä

niin viraru.llrsta ollut sotirtoimia ajatellen, päin vastoin nar.r-

nrlihakset saivat piristävää liikuntaa. Mtttta se, mikä'seu-
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puolivälissä 1941

rasi riimiin jiilkeen, hcvosten rrrrPr.rrninetr IiejLrtrn, oli prll-
jon rrrcrk iryksel I isernpii.i.

Vieljiirveltii liihdcttiiessii alkoi oike'r korf ir'rrelltrs. Lic-
jtriset tiet vrrirtivat l-revosilta 1'livoiInaisir foltrlisteltrix. Jx
niin kävi,, ettii heikoirnmirt he\'oset s;trtttt'ttli\';.lt ry1'srin.

Kuonlat, ioitir hevoset sotaoloissir jouttrivrrt kiskomaarl,
eiviit «rlleet mitäön kevf itii, t«risell.r rrtt-trnttsl;uti, settrairval-
la telttoja, aseita ytrt. Ensir-r n-riehissii vritertiin atlttar P,r-
l.rin.rpier.r kurakoiden yli pvö1;5g;i viiiintiintlll. Menihiin se

ionkur-r rnatkaa r-riinkin, rnLltt;1 piillt heikoilnnrat hevoset
sarnmuivat kokonaan eiviirkii päiisseet rnetriiikiiin eteen-
piiin, vaikka olisi n'killii kon'itttjttttressa ermmtttttt. Hevo-
nen kun sammuu, se on lrerusteellisesti poikki, eikii sc

siitä selviä norrnarlliin tervevteen milloinkaan. Heikohkot
ruokavaliot soclln olosuhreissl tärnän aiher.rttivat.

Kun r.riiitii loppuur.r ulrpuneita hevosia yksi trlisensa jiil-
kcen tipl'rui tiepuoleer.r, oli prrkko rnäärätä kokonainer.r
jotrkktre tr.rrva- ja apujoLrkoksi. Näin rnr.rodosttri jiilkiosas-

«r, .jor.rka eteneminen kiivi hyvin verkrrlleen. Väsyr.reitii

korreja oli syötettävä )oka 3-i kilon.retrin päiistii. Enem-
pää ne eivät jaksaneet kulkea vaikka niider.r kuorn.rakir.r

vähennettiin kevy'en-rrnäksi, toisilta kokonartn. Metsäisiltä
korpitaipaleilta ei )utrri ruohoa löyr1'nyt ja se vaikutti hc-

v()sten hitaaseen toiPumiseell ratkaisevasri. Mieher ioren-
kin elanror-rsa aina hatnstrasivat, vaikka eiviit saaneet 1'k-

siköstään muonla. Käsikranrrateilla kalaa, n.rissä järvi ttrli



Liejuiset tiet h idastivat
etenemistä Aunuksessa

vilstilrn. Ky'lien kohdrrllrr tarrs oterriin lerLln;1.r l-eikrst.r.
mr.rttr ei pak<;tetru siviilejri rnihinkiiiin prrlvelukseen. OIi-
sihan oll ut mahclollist.r ;rseett«rrri.r rniiiir.ir.i r'.rikka k.iir'.r-
lnarur Perurloita. Kuten l-ristori;rt kertovlt. o!ilt voirt,ri.lt
r-riiin tehr-reet ja parljor-r ener-nrniinkin. Nlurtrr sLrorr;rl;rinelr
sotilas «rli herrasmies 

- 
ihminen. Tuskin tuntee sotien

historia humiranisernpai esimerkkiä r'oittejan kävttiivn'-
n.risestii kuin n.ritä suomalaiset osoittivat. Ja sirmlnaikai-
sesti, eikä kovirr kaukar-rakaan, riehuivat rnilj<xrnateurirs-
tajat 

- 
n-ruka sivistyskansat. Tuskin l.reitä enäii voi edes

sanoa ihrnisiksi, petoja julmempia olivat.
Myös voiterr.ro maan naiset saivat rauhassa pitää kehon-

sa pr-rl.rtaina suornalaisten taholta. Oli yksilöllisiii leLrhki-
joita, jotka alemmuudenrunnossaan kerskailivat valloi-
nrksillaan, mutta ne jutut olivat enimmäkseen valhetta,
itsetehostr-rksen tarpeessa keksittyjii suurin osa.

Jäljessä tulevilta yksiköiltä, kuten pioneereilta je mo-
nenllrisiltx n.ruilta puljLrilta saatiin soppila römpsään.
Kaksi kertaa autoilla ohiajanr.rt ETp sai asiakkaiur uupu-
neitten hevosten porukasta. Kuivaa muonaa monen päi-
r,än annosl Jo kelpasi rniesten rehvastella Työmres
hirrnpaissa. Sehän oli tärkeintä, kuivaan n.rlronean si-
sältyvä tupirkka-annos.

r\lrten lignevät pärjänneet etujoukot majoituksen sul'r-

teen, kun pari teltta-a,joneuvoa oli tässä porukassaT No,
eivätl.rän ensi kertaa sotilaat joutuneet yöpymään paljaan

i
&-

tlivtirrn alla. Se oli aivar.r tavirllista tryökkiiysvrriheen aika-
llrl.

Pitkier-r korpitai1',aleitten jiilkeer-r iln-resq'i air.ra pieni ky-
läpahanenkir.r, tyypillir.rer.r iriikirrjalair.rer.r saiokylii. Asrrk-
kaat olivat lleensii paenneet piilopirtteihin. Vain joissa-

kir.r harvoissir kylissä olivat astrkkairt jällleen kotiucuneer.
Kylien laitan-rilla olivirt puoltrstLtsirserrat taisteh.rhatrtoi-
r.reer.r ja pesiikkeineer.r. Niissä retkotti vielä kiurttrneitrer.r
ruumiitl hirtrtzrru-r1attourinir rnitä eriskumrnallistmmissn
asennoissa.

Maataistelukoneet 1'llättiviit toisinarru jälkiporLrkkam-
n-re ja tulirtivat, mutta eivät saaneet r-nainittavaa tuhoa
aikaan. Myös hiippailevia vihollisen pirrtioita sai eina va-

roa. Mutta pääjoukkomme eteni kylä kylältii ja tunkeLrtui
yhii syvernn-riille Airnuksen sydärneer.r.

Parin viikon kulutttra jiilkijoukkornme saavtrtti eter.rijät
Kuskanan kylässä, rninne rykmentti oli .rsettunttt lepoon.
Sen valtaaminen oli olltrt kova urakka, ja yhä häiritsi tap-
piolle joutunut vihollirren ylläryshyökkäyksillä kylää.
Kaskanan kylä oli tosiaran korpier-r kttrvessa, todellinen sy-

dän Aunuksen mittaamattomissa erärnaissar. Siellä saa-

vtrtti huoltokin vihdoin joukot. Miehet saivat posti:r j,r

sehän se riemua nostatti. Viestit kotoa omilta ja rakkaim-
rnilta roivat l-retken haikeuden ja ikävän. Eivät merkin-
neet puhtaat alusvaatteetkaar.r viikkojer-r jälkeen sen rin-
nalla rnirään, kuten nuo valkeat kirjeet Suomesta.
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Kanttiini saapunut autolla
jakamaan virvoitusta marssivil le

Selvimn.rin Kaskanan kylä on jäänyt mieleen siitä, ettii
siellä oli paljon lehmiä. Lihaa riitti nyt ker.rttiikeirtiöön. Jir
rnelkein jokainen joukkue sielrä lähdettäessii otti ornau r.ti-

mikkolehmänsä mukaan, lypsi ja ru<lkki sitii j.r naurti
herkuilisesta vastalypserysrä maiclosta.

Lopulra oli pakko teurastar lehmät, kun niitlcn rehrrt
loppuivat. N1't alkavilla äärettörnillä soilla ei ollur heiniiii.
Mittaamat«rn, suuri suoalue oli edessä krrlrulrrsilroineen.
Kuka lie tehnyt kymrneniä kil«rmetrejii tiitii k,rlrulasiltaa
tänne asrurattomaan kolkkaan, yli veristen, l()[)l)umirtto-
mien soider.rT Ilman niitä olisi etenemirren ollrrtl:in rivan
mirhclotontir. Mutta kaikki krpl'ruu aikaniratt, rrirn loppui
kapulasiltakin vihdoin viirnein ia suo. Mutt;r kun kovem-
pi tanner oli jalkain alla, silloin lop;rui tie ;a etenemi-
nen hiclastui. Oli raivattava tietä sitä mukla kr.rin edet-
tiin. Ryskien kaatuivat esteet ia päästiin hitrrasri eteen-
päin. Lopulta tultiin ns. rir.rtamaille, pellor ,rtrkenivat jrr

avarulrtta jir aurinkoa riitti. Tu«rlla korvessa oli ollut kuin
olisi ollut pimeyteer.r sul.jettu ja koko ntrririlmasta eristetry'.
Nyt helpotti, hengirys vapautui ja mieli virkistyi.

Tarsepol oli ensinrmäisen kylän nirni. Autio kylä, rnrrtta
kauppal'rrxrti oli. Joitakin tavirralaatuia <lli .jiil jel täkin rnm.
tulitikkuja, joita pojat pistelivät reppuihinsrr eirno irnnok-
sia. Ne olivat eestiläistä valmistetta.

Muurrnannin rata lähestyi, srmoin Ärinis,y:irvi. Mrruta-
man rnarssipäivän jälkeen tervehtivät ratrtrrtictykit tuli-
joita ja Aänisellä kajahteli mahtrvien laivaq,kkien jynri-
nä. Pe.täjäselän asemalla kuultiir.r eversri Pa.rlun vrllan-
freen Aänislinnan. Meille alkoi nyt mrrrssi Syviirille 

-etelään, jossa uLrdet loputtornat koettelemuksct odotrivat.
Sieltä eivät tuhanner meistä palanneet kert()nrrar.r rnilloin-
kaan kokernaansa. Tämän krr,;c»rttajaa onnistt parentmin,
muutenhan tätä tarinaa ei olisi luettavissa.

N@KIA

TEOLLISUUSRYHMA
OY NOKIA AB

Selluloosaa, paperijalosteita, kumiial-
kinerta, renkaita. teknillisiä kumituot-
teita, kaapeleita, iohtimia, kondensaat-
toreita, kevytmetalliprof iileia, digi-
taalisia mittalaitteita, teleteknillisiä
instrumentteja, muovituotteita, metsäs-
tysase;ta.

N@KIA
N@KIA

KIA
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ELETTIIN Jatkosodan ensimmäisrä, kylmenevää ja sateis-
ta svksr'ä. Sortavalan valtauksen jälkeen suuntautui 7.D:n
"jotos" kohti itää, Vieljärvelle ja sielrii edelleen Aunuksen
kannaksen poikki, tavoitteena Aiir.risjärven ranrarnar.

Liejua ja likari oli syksyisillä teillä, joskus jopa yli saa-
pasvarren. Mutta nekin riet loppuivrrt ehkä siinä markan
puolivälissä, ja silloin alkoi Kaskanan korpivaellus. Tien-
viittoina olivat senjälkeen sellaiset harrnarrr ränsisq,neer
k1,lät kuin Kaskana, Tarsepoli, Lawarn asema ln-r. ja kai-
kista oli sitkeästi taisteltava. Niillii eriirntra-alueillir oli si-
tiipaitsi voitettavana muitakin virstuksia kuin ihn'riner-r vi-
hollisen hahmossa. Oli rakennettava kaptrlateirii klmrne-
niii kilorr.rerrejii.

Saavuttuamrne Petäjiiselkäiin j:r rurvrur Äiinisen iluerrLul
eteerlme tur-rttri kr.rin olisirnme piiiisseet pois pirneiisr,i s.i-
kistä. Marssi jatkLri välittiimästi Aiinisen rirnrirrierii k«rhri
Svviirir-r niskaa. Vihollisista oli riensuunnrrn puhclisrrrnut
Tristelulsasto Pr.rhakka (lll/JR ,1 + PPK) jo rnLrLruurirr

IT

divisioonan toimesta varattu ruuhet ja pioneerit Pion.P
3):stä. Ne olivat olleet jo muutamia päiviii ylimenoalueel-
la. Vihollinen häiritsi tässä vaiheessa rykmentin leirialu-
etta ilmapommituksin .la rykkiveneiden tulelia Aäniseltä.

Seuraavana aamuna lähti kapteer.ri Hahtela tiedustehr-
retkelle mukanaan kornppar-rioiden piiälliköt ja esikun-
tansa upseerit. Kuljettiin pitkin Syvärin poh,joisranrea.
Oli tarkoin varottava, ettei tämä liike näkynyt, sillä olihan
selvriä, että virrirn eteläpuolelta tähystettiin valppaasti
pohjoisrirntaa. Silloin tällöin kurkistimr.ne kr,rirenkin me-
nomatkallrr tuohon ntahtavaan virtaan saadaksemme siitii
jor-rkinlaisen yleiskuvan. Vielä näin jälkeenpäinkin mr.ris-
tuu rnieleen, miten mahtrrvan.jer salaperiiisen vaikutukser-r
teki n.reihin sr.rornalirisiir.r ruo Åäniser.r ja Lmtokan I'hclistä-
vä vesiväy,lä. Olihar.r siitä iraljon puhr.rttu jo kirnsakotrlu-
per-rkillii.

Saavr.rimme väl.ritellen ylimer-r«tpaikalle ja tapesimme
siellii ;:rioneerit. He opastivat .jrr ohjasivrr paikallistunte-

IT

SYUANN YHJUI|KSUN
YIITYS 6. 10. I+l
Syvärin yläjuoksun ylityspaikka 6.10.41

piiiviii akaisemrnin. Näin alkoi 7.D kokoor.rrua Syvärille.
JR 9:n saavuttua Syvärille alkoivat ylirnenovalmisreltrt.

Ensimmäiset ylimenoyrirykset eivät olleer onnistuneet.
Sen vuoksi JR 9:n komentaja, eversri A. Kuistio kursui
Iuokseen I/JR 9:n komenta.jan, kapteeni V. Hahtelan. Se-
lostettuaan tilanteen Kuistio määräsi ylimenovalmisrelut
heti aloitettaviksi. Rykmentin komentopaikka oli korkeal-
la metsäisellä mäellä vastapäätä Voznesen,jaa, joka oli
melkoinen asutuskeskus Syvärin niskalla, sen etelärannal-
la. Ylimenokohdaksi oli määrätry sieltä noin kolmer.r ki-
lometrin päässä oleva maastonkohta, jonka omanpuoiei-
nen ranta oli hyvin suojainen. Vastaranta sen sijaan oli
aukea ja tasainen, rantaviivalla muurama taiopahanen.
Seuraava päivä (5.10.) varartiin tiedustelua ja valmistelu-
ja varten. Ylimeno oli sr.roritetrava yllättäer.r yöIld, 516.10.
ilrnan minkäänlaista tulivahnistelua. Ylimenoa varten oli

VAINO HAHTELA

muksessl. Oli <tltava erirtiiin vrrrovirisia, ettei likeemrne
paljastuisi. Onneksi lepikkö oli tiheää aivan rantaviivalle
asti ja sen suojassa oli hyvä liikkua. Aioitimme tähysryk-
sen, jota varten jakaannuimme pienempiin ryhmiin ja
kukin sai oman kaistansa.

Syväri on tältä kohraa noin 3)0 merrin levyinen, melko
vuolaasti virtaava, murra virran nopeus ei haittaa kuiten-
kaan ruuhilla ylittärnistä. Sairnme muuraman tunnin tä-
l.rystyksen jälkeen yhteenvedon vihollisen miehiryksesrä.
Kaikkiaan oli vastarannalla ylimenoalueen kohdalla kuusi
bunkkeria. Ne oiivat rantaviivalta noin 100-200 metrirr
etäisyydellä, mustien suuaukkojer.r törröträessä kohti jo-
kea. Rakenr.rr.rsaineena oli ilmeisesti käytetry hirsiä ja ki-
veä, mutta ne saattoivat olla yhrä hyvin betonistakin. Se
ei meitä kuitenkaan suuremmin kiinnosranut. Paljon huo-
lestuttavampaa hyökkäjän kannalta oii se, että kaikki

/lvankovo1c.,.l*'
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Syvärin etelärannalla
ylimenon kohdalla

oleva venäläinen
bunkkeri

kuusi bunkkeria oli miehitetty. Niiderr lähetryvillä näkyi
rniesten liikettä ja kaikista nousi savua. Mikii aseistus oli
noissa bukkereissa, sitä erlme saaneet selville. Mutta il-
rneisesti niissä oli konekivääreja ja pikakiväärejä. Rarlta-
talotkaan eivät ilneisesti olleet täysin astunattornie, sillii
savua pihisi sieltä täältä ja muutamia kanoja asteli pih;r-
rnailla. Osar sorilaisra oli rietenkin ottanut talor m.rj.rp,ri-
koikseen. Lopetimme tieclusteir-rn ja palasimn-re iltapiii-
vällä rykmentir.r leirille. Annettuamme selosruksen tie-
dustelun tuloksista sai I/JR 9 lopullisen käskvn völlistl
ylimenoa varten.

Illan hämärryessä siirryi I/JR 9 viitoitettua urax pitkin
ylimenomaastoon. Pataljoona oli nuorta varusmieslinesrl,
joukossa vain väl.räinen mä1irä vanhempia resen'i1äisiä.
Kur.r edessä oii hyökkäys vesistön yli, oli ilmeistii jänniq's-
tä havaittavissa kaikkialla. Siinä ei sinänsä ollur mitään
ihmettelemistä, sillä nämä varusntiehet tuskin olivat kos-
kaan olleer edes rauhanajan vesistöl.rarjoituksissa. Ja ve-
sistöhyökkäys oli kokonaan toista kuir.r tuntea liikkues-
saan kova maa anturainsa alla.

Yö ei ollut läheskään säkkipirneä, sillä tä1'si kuu valaisi
pilvipeitteen takaa r.riin, että r-räki rnelko hyvin. Kornppa-
niat saivat viimeiset oh jeet ja tavoitteet vastarannalla.
Niistä oli sovittu jo päivällä, joten jokaisella oli selvii kuva
joen toisesta rannasta. Sovittiin vielii yhteisq'östä pionee-
rien ja rnuiden aseiajiedustaiier.r kanssa.

Er-rsirnn-räiset ylirysryhmiit vietiin rantaan ruuhien luo.
Oli annettu ankarat rniiäräykset pysyä hiljaa. San.roin oli
kielletry tupakrin polrro ja tulien teko. Yksi tulitikun sy-

ryttäminen voi ruollaisessa tilanteessa paliastaa hyökkäii-
jän aikeet. Kummekstren katsoivlt nuoret vanlsrnicl-ret
synkkää virtaa, jonka toisella puolella oli vihollinen.
Monenlaisia ajattrksiir risteili miesten aatoksissrr. Piiäsem-
mekö yllättäer.r yli vai tuhoairk«r puolusraja ruuhi muhel-
ta tuli)ani' Onko tu«r ktru|.risa Syväri märkä lrautitmtne/
Täh1in saakkrr oli pataljoona h1ökänny't loistrivrsri, Itrr.rttrt

trirnii oli jotain hyvin outoa. KaikenLiiset huhut siivittivät
rniesten n.rieliä. Koko syksl,n oli sanottu, ettii Syvärille
rler-rnäiin, muttir ei piternrniille. Esimiesten sar-t«rihin ei ol-
Iutkarrn luottamista. Aikir rnrteli hitaasti. Johrirjat katsoi-
vat kellojaar.r. Kaikki odr>ttivat puoliy,<itii, jolloin ensim-
rn'iiiset ruul-ret irtaantuisivat rannirstil. Kornentaja oli
vr.roreuvanna siitii, etrii I'limerro alkaisi suunnitelmien rnu-
kaan. Mitri tapnll61111 sitten vastaraunan tr-lntllrnassa, siitri
ei voinut kuklrn strnoa rnitiiiin etukäteen.

Kellon osoirtirnet liihesryivrit piinallisen hitrasti ptroli-
yritii. Kaikki «rli livar.r hiliaista, paitsi jossain kaukana, jo-

en toiselh puolella ulvoi k«rira kaarnealll iiiinellään 
-vai lier-reekö t>lltrr l-rukka. Hurtta varmaan vainr-rsi vierai-

clen, outo.ien miesten aikeet ja var<litti kyläiäisiä ulvon-
r.rallaan. ILna oli q1,ni ja liimmir.r.

Kello 2.i r-neni komentljir rautaan nnthien luo. Hän ai-
koi siinä seurata ensirnmiiisen portxan menoa. Mtrtra mi-
tä helvettiii, ruuhet eiviit triy'tykiiän miehistä. Vain pio-
neerit ovat valmiina kuljerusta varten. Yksikön päällik-
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't-lr'r'' JR 9:n komentaja, eversti A. Kuistio (vas.)
.ia kertom uksen ki rjoittaia,
l/JR 9:n komentaia, majuri V. Hahtela

kö, jonka tuli jol.rtaa ensimmäistä porrasra, ilmoirri, errei
hän saanut miehiii nruhiin. Komenta.jan reki mieli huuraa,
mr-rtta se ei kiil,ny't, sillii vihollinen sen kur.rlisi. Oli oltava
vrin hiljaa. kuin hiiri ,la nielrävä "pahapala" kurkusta. Ei-
kii huudolla yleensäkäiin sodirssa piirjätii. Tilanne «rli nyr
srrna kuin ecleltisilliikin yrittäjillii. Nyt oli vihollisen lisäk-
si voitettavir su<»nahinen pataljoona, jos aikoi riiyrtri:i en-
netun tehtäviin. Komentlja keskey,tti y,limenotouhur jir
siirsi ptrtal.joonan kauentrnaksi rnetsäiin. Ylimenon ei.iion-
nisturnisesta ilrnoitettiiu rykmenttiin.

Siellä rnetsiin suoiassil kootriin pxralioona pienelie alu-
eelle ja kornentiria selosri tilanteen. Samalla hiin kysyi,
oliko jokLr, .joka ei lähde S1'r'ärin ylil Ei ollur yhtiiiin mies-
tii. Nyr kysyttiin vapaaehtoisiir. Niitri r>li suurin osa jokai-
sesra kornlrl'rill)ilrstil. Missii 9li sittelt s)')' epii11nrtistLrl'ri-
secnT Se oli siir-rii, ettii ensirnmäisten rvhmieu rol)keus
petti. Vaplael.rtoisin voinrin ei lähdctq' uuteen yritvkseen,
vean piclettiin siitii kiinni, ettii pirtaljoonan oli r.r'rentiivii
niin ktrin kriskettiin. Kornppaniat hajoitettiin rnctsii:in .,a

kiiskettiin levolle.
Ylimenon epiionnist'.rminen vaikutti lnasentirvasri sekä

johtajiin ettii rnvöskin miehiin. Kuiskailtiin ia kiroiltiin.
Syyteltiin niirii, j«>tke olivat kärjessii. Eniter.r tiimii prainoi
kuitenkir-r patlrli(rcnan komentajan rnielcä, sillä hrinelliihän
oli vastur.r. Hiinen harreillaan lepäsivät koko itiiisen Au-
nuksen klnnaksen raprhtumat painol':isteessä. Rykmen-
tin 1,e-upseeri, kirpteer.ri A H. Virkkunen kä\'i rLrrLrstu-

rnassa paikan päiillii tillnreeseen.
Åarr.ru alkoi hiljllleen valjetr. Ptricien alta, missii miehet

r-rukkr.rivat hrrvu jr irlusenrran, kuului kovla kuors,rustl.

.)ohtajien rrnet jiiivät siltii yöltä olerlattorniin. Korncntrrj:r
rneni piiällikriiden je esikunnrrn upseereiden kirnss.r jr-ro-

mrran aamukorvikkeet ja haLrkkiramaan leipälarukun anti-
nria. Siir-rä irrvosteltiin tilannetta .jl tr.tunrttiin yhteisvoi-
min ratkaisua. Uusi ajatus s)'nr)'i kuin itsestiiiin. Tehriiviiii
ei «rllut ylemmälrä taholta petuutettLr. Oli siis rnentiivii i'li
Syviirin. Koska ylimeno epäonnistui yöllii, niin oli n.rentä-
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vii sirten piiiviillii. Tiimii 1,iiätiis lrrukrrisi koko .rnke.ur ti-
lanreen. Hahtela soirri Kuistiolle jir iln.roitti. err;i I JR 9

ylirriiii Syviirin vielii samrlnir priiviinii kello I t. Rvkrnenrirr
k«»-rer-rtaja oli hyvillään piiritöksestii, rnuttrr tulttr.ti ku irert-
kin siltii, ettii hrir.r selvristi epiiili yriq'ksen oltnisrutttist.L
priivrillii. Prtirljot.rnarn kornentajrr v,rkuutti, ertii rueni st-
teen tri slrveen , niir-r ehclotrtirnxsti vrireriiän. NlLrtr.r [-iii-
viillii oli mentiivii rulitukee hvvriksi kiivttiien. Ri'kn.rer.rrti
lupasi kaiken avun, nritii srrar:n'issrr oli ja niin oli .rsi:r sel-

vii. ULrdestir l,riwksestii ilrr-roirti rvkmeutti Inyös clivisio«r-

uiIlIn.
Yiimenopaikalla alkoi uuclen päiiröksen johdostir kr.rtr-

meinen kiire. Jiiäkärijoukkuc vänrikki Lrrrmon johck:rlll

rnäiirättiin n1,t kiirkeen. Tiissii vaiheess:i illistettiin filtill-
joonalle PPK, jonka päällikkrinä oli Lrtrtnantti Yriii Kei-
nonen. Suunnitehnirn mukaan 1.K luurnantti Korpilah-
den johdolla menee yli ensimmäisessii porruassa yhdessii

iääkärijoukktreen kanssa. Kapteeni Reino Penttisen joh-

clolla tukevat I'lirnenoir I ia III/KTR 2. Divisioor.ran jouk-

ktre mr.rod«rstaa vlimen«rnajaksi savuverhon vastarlnnirlle.
Konekiväärikomp;rirnian päiillikkö, kapteeni A.[,. Jtrtrti-
lainen «rimii rLrlitukiportaan j«;htajana, kiiytössiiän l2
kk:ii j a pst-kiväiirit sekii krh-joukktre. Ptrhelil'htey's jiirjes-
reriiiin vesikrrapelilla yli ioen viesrijoukkueen toimestrr
r'älimiirnästi yliqksen jälkeen. Lenriijiä p1'ydetään ylime-
mrn aiaksi paikllle. Miehet orientoidautr Lluteen tilrrntee-
seen selostanlalla hyökkäysen kulku .ja erikoisesti sitii ttr-
kevat lseet.

Määräryllä herkellii alkoivar ornrt patterit "pLrhtra" ja
pehrrittäii vihollisen bunkkereita. Samoin alkoi vastarrttr-
nalle rnr.rodostua tasninen savuverho. Kur-r 12 konekivää-
riii ja pst-kiväärit yhn'iviit vielä leikkiin väh1in vaille H-
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hetkeii, niin siinii olikin sr.rre.r.r soitt,r.r r.rr|ccksi. Krh-
jorrkktre tikkasi miiiirrirq' jri pesrikke itii vrrsr.rrr nn.rl i.r.

Otl]ltt trrkeYrrt aseenlmc ltivitn kr.r in renrIrtisil'.11 1,,,.,p,r,
rtrrtkrrrrts:r. Rrrrrlri rrruhen iiilkeen irtlrlnrrti r.Inn,rstil,l
alkoi lipLra kohti vrrstarirntaa. Vilrollinenkin oli heränn1 t.
I-nsinr mii i ncn p( )rrils sir i v rrst:rilns;r nrelko voit.u,rkkrrrrn jal-
kaviikiaseiclcn trrlen. N{ikriiin ei kuitenk;r.ur voinut enäii
estiiii ylimenon <»nnisturnista. Piln olivrrr jo ensimmäiset

ryhrniit rannalla ja alkoivat viilittömiisri bunkkerien vl,ti-

ryttiimisen. Sillanpäiiasema rnuodostui nop61511 6iiy5in
sr.r.lnnitelmien rnuklatr-t. PPK sur,rnn.rtriin -.D:n kiiskyn
mtrkairn pitkin Syr'ärin rrrntrra l;inreerr. KLrsrrrn k1'liiiin,
kr.rn taas pataljoona aloitti Irviikk.ivksen Voznesenjan val-
t.riuniseksi. Ylirreno onnistr.ri nvt Ioistrrr'.rsti. kestiien t;r-

slu runnin I pataljrxrnan osalrrr. \'iholliselle se tuli yllä-

ryksenä. Siitä kertoivat bLrnkkererhin j.iiineet kalakeitok-
set, .iorkrr hr\,rysiviit vielii kuuminr irir,lillii. Trrl-piomme
sur-lnlr.ls r>li vajaa joukkue. vhreensii l+ miestä. Prroleen
yöhön mennessii 'r,altlsi perrl joon.r Voznesenj.rn, ,;osta
käytiin monin laikoin kiir';ritrr t.ristelLrjr.

Ktrn ylimeno oli prrrhriill.rrrn kiivnnrssi. ilmestli eteläi-
selle taivaalle kaksi viholliserr pommituskr>netra, jotka
lensivät suonan )lirnenopeikk,r;r kohden. Niiden tarkoi-
tuksena «rli tietenkin ponmirr.r;r vlimenojoukkoja, Se jäi
kuirenkin eikon.rukseksi. si llii srrmrr.rn .ri kartr.r i lmestyi poh-
joisesta 7 ort.ttr:.r hiivittiijiiii. jotkrr niippärillri syöksyillä pu-
dottivat toisen pommituskoneen hctr j;r liihtiviit ajrrmeln
toista takirir. Se lie sarrnut sar-nan kohtalon kuin edellinen-
kin. Ylin.renoioukoille tiirnii "lentoniiytiis" oli riemtrisa
eliirnys, .joka sai aikaan kovia hi,viilruutoja ornille lentiijil-
le. Olisihan kapean ylir-nenokohdan purmitus voinr.rt .ri-
heuttaa sutrriakin tippiorril ornille joukoille.
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Kur.r puheliny,hteys oli jo kunnossa joen vli. soirri k.ip-
teeni Penttinen patirljoonan komentajalle jrr ilmoitu. errä
kahden komppaniar.r vahvuinen vil'rollisosasro oli ollur rLr-

lossa Voznesenjasta ylimenokohtaan, murril h.in h:joirti
ne kahden patteriston tulelia. Mitäpä siinä p;rtaljoon;L olisi
voinut rnuuta kuin kiittää taitavaar ja aina r',rlp.rsr.r nkrs-
tönkornenrajaa, Reino Penttisrä.

Tuskinpa montakeran taistelur oli kävn'. etteikö joku
humoristinenkin tapirus sartlrnur siinä ohelir. \iin kiivi
Syvärin toisellakir-r rannalla. 2.K:n piiällikkö. p.i.isn'i;in
r.r.rail.rit.t, huornasi erään tnlon pihrllir k.rnoj,r. \o. eih.in
r.riir.r kiirettä, etreikö siinii sivussa el.rrisi evlkuoidr k.rn.rn-
paistia. Ja niin jatkui sitren erenerninen. piiiilliköllä ja lii-
hetillä kun.rnlallakir-r räpistelevä ja kotkorrlr',r k;rnr r',r-
serlrmassa ktidessii, oikeassa konepistool i.

Divisioonar-r viestimiel.rer olivat n.n'iis pirärreer silminsä
auki. Kun pataljoor.ra oli pääss1,r yli, oli heirii rr.rilur mr'ös
on.rilla veneilliiiir.r toiselle puolelle ja kohr,r vieriin rannalla
olevaa härkän.rullikkarr veneeseen. Sän'in ;rlkoi r.roil'rir.r rri-
koihin olla kenttiikeittiöissii viihissä. Kun seuraar';rna päi-
vänä etenerninen jatkui kohti Osraa. oli II JR 9 edessä.

Silloin kiintyi monen huomio tienvarrella olevaan kome-
aan r-nustanvalkoiseen lehrnäiin, jota konepistoolirnies
vartioi. Ei ollut kenelläkiiiin rnenemistä lehmän lähert1'vil-
le, sillä kohta kuului karmea kar,jaisu: "Seis, lehmä kuu-
Iuu r-najuri Aan-rion huoltoon. '

Tiissiipä tuli kerrotrua Ylä-S1'värin yliq,s ja vähän sen
vaiheissa synryr.reitii jurtuja. Ylirnenoon liitryisi paljon
opetuksia, mutra niiden erirreleminen ei mahdu tämän
kirjoituksen puitteisiir.r. Syvärin yliryksestä tuli sodanai-
kaisen JR 9:n merkkipäivä, .jota vieläkin vietetään asevel-
jien kesken.

.,,fu

Lauri Lamminpää
BLENHEIMIT
LENTAVAT SUORAAN
Jyhkeä, kokemuspoh.iainen
pomm ilentäjistä jatkosodan
kuvauksiin tähän asti lähes
sektorin-
255 s. 13,-/16,-

romaani suomalaisista
aikana. Se tuo sotiemme
tuntemattoman toim inta-

Ulauri Sariola
MARSKIN RITARIT
Mauri Sariola on haastatellut Mannerheim-ristin rita-
reita ia omistanut heille ja heidän kokemuksilleen
tämän harvinaisen ja rikkaan teoksen.

Jean-Francois Steiner
TREBLINKA
Treblinkasta on vaiettu, koska se oli
keskitysleirejäkin pahemoi. Jean-Fran-
cois Steiner, Ranskan iuutalainen, on
vavahduttanut maailmaa julkaisemalla jär-
kyttävän todistusvoimaisen kuvauksen tuosta
tuhoam isle iristä.
17.- 121 ,-
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TIE tuntui nousevan pysryyn.
Seisoimme esikunnan portailla jossakin Rilaksissa. Oli

juhannuksen aaton aatto l94l ja olimme, Einari ja minä,
aikoneet kotiin juhannukseksi, murra linnoirusroimisron
kapteeni 52nsi' - sit

- 
Me karkaamme, minä sanoin. Kapteeni nauroi. Hän

poltti sikaaria ja nauroi ja selitti sitten, ettei sora kaivan-
nut yhtä eikä kahtakaan miestä.

- Meillä on, pojat, tayaraa ja miehiä. Palatkaa rakaisin

ryömaallenne. Tådhä ei noin vain karatakaan. Ja - hän
selimi 

- 
te olette tarpeellisia sodankdynnille täälläkin.

Seisoimme pihalla ja kiroilimme, Einari Hyytiäinen
Heinjoen Hevossaaresta ja minä.

- Me emme pääse täältä mihinkään. Bromarvissa on
tiesulku ja sotapoliiseja niin, että kuhisee eikä kapu... kele
anna passeja pois, Einari sanoi synkkänä.

- \,zsngngzan jos sattuisi jotain, sanoin minä ja me
venttasimme kunnes satrui. Muudan alikessu ajoi pihaan
kunnanlääkärin auton ja ilmoittaurui eräälle luutnantille.
Kuulin luutnantin sanovan, eträ hän vie itse auton Tenho-
laan ia minulla syrytti.

- Kävele perässä, sanoin Einarille ja menin auton luo.
Selitin luutnantille, että meidän on ilmoirtauduttava
Kankkonummella ja kysyin päästäänkö hänen k11'tiinsä.
Hän käski hyppäämään sisään, ja niin meitä vietiin. Sota-
poliisit tekivät kunniaa, auto hyrisi ja me pojat nauroim-
me jir nojauduirnme selkänojaan kuin herrat. Kaikki mi-
tä rneillä oli mukana linnoitusryömaalla, alkaen elintarvi-

kekorteista ja passeista, ryökaluihin ja vaatteisiin ja palk-
kasaataviin, jäivät Rilaksiin, mutta meitä ei huolettanut.
Niin me tulimme Kosken asemalle, jossa minä asuin. Hy-
västelimme Einarin kanssa tietämärtd, errä se oli todelli-
nen hyvästijättö. Hän kaatui myöhemmin. Kunnon veik-
ko. Oikea ilonpitäjä.

Neljä päivää myöhemmin olin likimain samoilla pai-
koin, mistä Einarin kanssa lähdettiin. Kylän nimi oli
Tronsböle ja joukko-osasroni JR 34.

Muudan monokkelisilmäinen upseeri piti meille lyhy-
en, sotilaallisen tervetuliaispuheen esikunnan pihassa.
Hän sanoi ratsupiiskalla ranskalaisia säärystimiään napu-
tellen:

- 
Nimeni on von Haartman ja arvoni majuri. Ja me

menemme joko taivaaseen tai helvettiin 
- 

kukin ansioit-
rensa mukaan 

- 
mutri vanja me ajecaan maasta pois.

Loppu!
Hän oli Kollaan sankari, pataljoonan komentajamme,

mainio mies kerrassaan, kuten sitten nähtiin.
Kun laahustin komppaniaani, tapasin ensimmäisenä

Jussi Rahkosen, oman pitäjän pojan, vuoleskelemassa jou-
tessaan pajunoksaa.

- 
Jgrus, hän sanoi. Tuier minun ryhmääni!

Sen paremmin ei voinut käydä. Sain nimittäin puoli-
joukkueen johtajaksi ylikersantti Kalle Karppisen, jolla
oli takanaan viidentoista vuoden palvelus Ranskan Muu-
kalaislegionassa ja rivittäin kunniamerkkejä. Hänestä tu-
li sirtemmin perustetun iskuryhmämme johtaja.

0ttakaa

uiholliseen!
SULO PASANEN

Irosketus

Näkymä Hangon
saaristorintamalla

vihollisen hallussa
oleville saarille päin
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Niin alkoi sotrrr.ri 19-i1.
Maattiin. Uiriir.r. Pelartiin pokkaa. JoskLrs tr-rli kranaat-

reja, josktrs lentokor-reira, muura vlihrelua ei ollutkiran
filoneen viikkixrr-r.

Eriiänä ir;lrnLrni1 hain mr.ritoa kylListii. Kävelir.r p,aljain jr-
loir-r Österglo nirnisen lirhclen ranraa. Toisella ptroler-r 1ru-
likoi l-raaleassa vedessii arvir>ltr pLrolitoisra sataa miestii.
Äkkiii niiin kr-rolleen, kiipristy,neen kalan vireltaven prrin
metrin priiissii. Kur.r il'u.r-rettelin niikyii, krla pysälrtyi jl sen
takair nousi 

- 
r.rskokair tai älkiiii 

- 
käiirmeen piiii. Kiiiir-

n-re knljetti kuollurta siirkeii ties mir.rne. Se ;,eliist1,i r.ni-
nua. En voinut heittiiii sitri maitol'rrkillar.ri enkii liioin ral-
Iara jaloillar.ri ja se liihti uir.naan leilrclen poikki.

Mir.rä kirr.juir.r keuhkojeni tiil,deltii: 
- 

Hei, täiiltä rLrlee
kääm-re. varoklrrl

Minua nitrrirtti errsir-r, millaisella kohinalla miel-rer kl-
paisivat marrlle. Sitten n-rinua alkoi huolesturrar. Mieller
eiviit niihneet rnitiiiin käännettii, vaikka tuijottiv;rr risr.rr
rrseinaan, ja l.re alkoivar huudella minulle uhkauksiri,rn.
Olin petkuttanut heitä ja er-rsaitsir-r sakin hivtrtLrksen, kun-
han siellii saataisiir.r eriniiisiii housuja jalkoihin..!

Krtsoir.r parhlaksi livistää ja piiloLrtua, enkii sirren eniiii
ollr"rtkaar.r varmrl, ol i nk«r r.rähr.ry t rn i tiiiin käiirrr-ret rii.

Tiir.nii vain r.riii,tteeksi, rniren viihiin sora koskerri rnirru.r
r-noniir-r viikkoitrir-r. Sittert rr.Lp',esi kumrninkin rlp;1|11r-,-

ll).lillt.
lVluutlrnrur lteiniikuun lopptrpr-rolen iltana Krrlle K.rrp-

pir-ren tLrli lr.ulkseni palattuirirn esikr.rnnastrr jir s.rn,ri rner-

*Q.-"r

diin lähteviin partioirnaan, vaihreeksi veneillä, liihisaa-
riin.

- 
Pistiitlin vehkeesi kuntoon, kai sinä n.rukaan tulet/

Se oli ilrr.rrrr.r r.nuutrr selvii. Er.r olisi jiiiinyr pois r.r.ristiiiin
hirtnirsta. Jussi Rahkoner.r ehri toiseksi vaprael'rtoiseksi ja
sitten tuli muutln.ria mr.ritakir.r, rnutta ei kylliksi, sillä ret-
ken outous. ver.reillä )a keskellii yörii, pisti miehet arvele-
rnrrln. Lopr.rt porr.rkastl oli miiiiriittävii.

Meitii oli kaikkiaar-r kahcleksar.rtoisrr rniestii, kun liihellii
keskiyötä marssir.nme Öbyn kvliin rrr.nrrrnn. Oli kolme ve-
nerylrmiiä. Yhtä .johti Kalle Karppinen, mir.nrrr ver]err.ini

Jussi Rahkonen, kolnarta alikersirntti Leppär.rer.r, hitrkan
omapiiinen kaveri, joka sitten aiheuttikirr sorkLra rrarkan
virrrella. R1'hr.r-rien johtajilla oli ohjeensa, mLltra se oli niih-
cläkser-ri epiionnistr.rnur irrrru, errei meirii miel-riä neuvorru
sen paremrnirr. Oli vain kysl'm1's koskettrksen orremisesrrr
viholliseen. Vain siitä. Heti kun kosketus olisi smtu. me
prrlartaisiin. Taistelur.rn ei saanut ryl.rtyii, pairsi itsepuoltrs-
rukseksi, ktrter-r rlajuri selitti.

Katselin veneir:i arvellen. Ne olivat rapistr.rneir.r, vLroti-
vrrt kuin setrlat ja ne o.li vrnrstettLr pullrappihankaimilla,
joissa airot kolkuttivrt kuin ;ruimervarstat riihen larrialla.
Niilliikö r.r-reiclär.r tuli liikkLra triljaa ;a iiär-rertömiisrr7

Mtrtta en napissur, vaikka n-rieli reki. En herlunnur maa-
lata pirua seinälle, v.usir)kill kun rnnkanr oli kirvereitrr,
jotkrr eiviit «rlleer vtparrehtclisia ja jorka murisivat rnLllrren-
kin.

No niin. nousriin veneisiin. Asetuir-r keulaan 'vehkeer-ri'

Saaristorintama Hankoniemen
pohioispuolella 1941
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katrssa. Se oli venhrr tLrttr.r, l-rrhti-Sekrrantrr pikakiviiiiri.
VernrLru,:lcksi olin sironrrt suunnillern ki,mnrencn ltlrrtstrL
ynrpiirilleni, ctteu pinreiissii kedottaisi niitii. Nlyiihenrrlin
vasta ajattelin, erteiviit nc olisi sr-rinkrran pitiinccr ntinLr.r
pinn:rlla, jos olisin joutLrnut Lrimasille.

Nletsiit jt siterct niivttiviit mrrstiltir ja vairrrrllisilr,r. \'rr-
sen-tmrrll.i kohosi Krrn'rsholnrrr. Sc «il i meikiiliiisrcn. I)c rn iii-
liiincn krrverini Srrlt> Latr.letr teppeli sicllii kr;rrr.r.rrtci.r i.t
n.tctsiil.rrl,rirr \':t§t:titll tltlkisctlir kttirl 1-rrlr, rl't itrt'tr.

Eclessii, n-rclkein r«risiss.trur kiirtrti. olivrrt Obr lrolnlin j.r

Krrlvlrolnrin sarrrcr tLrskin puolen kil«rnretrir-r f.ii.iss.i. \irs-
sii ei tiettiiviisti viclii olltrt kiit'rtt r nrcikiiliiisiii, l'.t.rrr1'.111.1.

niikvmiirtiirnissii, tlli Raglt«rlnr j:r sen trtkrtt't,r Sve.llclt,rlrtt.
Koko lotrnrrisett teivrtltnrltt-urlIn t:ivtti InLlstiIlliI j.L Lrhk.r.rr.i-

rurr Bcugtsar. Sicllii Ieinrrrhrcli. ktrn Brotttrtn'iss'L,rler'.t
onrlr rlrsklts t1'kistiitllnlc PltlLItttli. Berlgrsar oli t,L.trLL.rr r i-

holliscn It;illussrr. kttrctt sett pohioisptroleil.r,rlcr.rr Pr.is-

riin. Bockholnrin sckii Kilbohohnin sarrrerkirr. Trhr.ir.i-
niin.tntc oli orteir selviiii. nritcn lritkiille vihollincn rrir ntic.
h ittiinyt tiimiin Öbr srii []cngtsariin rrlorrLrr',rr.r s.r.1rrl,,n(,r).

Jo salrness;r 
- 

kirrsimnrc K:rlvlrolrin ,rikc.Llr.r 
- 

,rli
vettii n'hdyrtiivii .rr.ttmenrrrr-nrrlrn. Sitii rrrlvi jok.Lrrc.r.t s.trr-

ntrrstrr. \'ksi rnichistii r)rti |3lsiscl1 |csur'.rrlin j.r rr irn r ko-
lis(rn.r.rrr rriin. r'tr.i k.rn.rr rr,,rrsir.rr l\'\r\\rr r',x.r1.ri'..i.
Sitten soutanrlliln t()trunlilttonrlrr 1.ojat elk()ir.rr k.r,LrLrill.r

taakscpiiin, air<it lrriskahtelivirt ja kiriku kcrt.i.: :.,,,ricn
metsiisei niinr issii riiinct n-,on i nkcrrrrisiksi. T.rki: Lr l l.. r ill, rln-
r-ne kur-rltiir-r Henkoniemen kiirkeen esri.

Oli vcrrtttain f.irneiiii. Vcsi liikahtcli l.,isk.isri. K,rlr'-
lxrlnr kasvoi nolreasti, r'likkr ctenemi5rnrn.]c ii:rrrilrkin
lritarrlta.

Kerroin srrtrnnitclrnlrsta: oli «ltertln'rr kosker,.:s vrh,rlli-
seen ja prrl:rtt:rv:r takaisin. MLrrta eipii ollurk,L.rn ii sri.i l.i-
hesrf ii musrrruir kohoavrrl sarrrtr niiin mcreliiiJer-r. T.iht,ii-
lin rantrrviivaa. Jostrin saattilisi ruikrrhtrrr kipin.i. s.r.rtrei-
si tosiaar-rkin tuikrrhtrrr ja leimahtrrir hiiik.iiser.iksr tLrli-
suihkuksi .ja silkrin olisi elr.littiivri mah.lollisimnr.ln n()Iic-
asri je terkasti vrrstrrrrrnrrrur. Neljriskin venc liittvi kLrlkrr-
eesecrnnrc. Se oli rykisrrin tulcn)ohtirjien. Hc I.rp1.1;i1'.r,

tilf sti.l lllereelt s( )r.lt;1cssi.tlIlt.

Venepartio etenemässä
Hangon saaristossa

Si i nii oli K;rlvltolrtt. N{vi)henrmin srlin kr-rtrlll strtrrlllitcl-
manlt olleetr mltiliitttttlttsttn, jrts rliin voisr sarltllr' i<lkiri-
sccn siarcell. \/crtc kcrr.rl l.i,rn. tt.ristetl o.lotcllcssl trtlistro-
jlure. sturrittrrisi Itt.rihirlrlottstttl jlt r',lstlr ktttr s;llrri <>lisi rtrt-

kittu, siirrt'ttiiisrin cteerll..iin:cttriL'tr'.trLIt:.t.rrectl Mtttt;t
jo ;rluss:r mcrtiviir P.tSltrrrt hitrk.rn scklisirl, sillii Obl'holrnin
jiilkccn ktrrt jrtk,rimrne Icvciin srltnctt t'li llirglrt>lnrie koli-

.len, kaikki rtcljii verlcrrii olir'.tt 1'htlcssii tl:rtth.rs:.1. rtlei-

.liin ensin-rntiiiscr-rii. kOsk.r ntei.liin rr-r.rihinnolrsus.rirrcnrnlc

olisi vesrrr Svc.lielrt>irt't. iot.r ci viclii e.lcs rliikvnvt Riglrol-
min tek.ut. Krtksi crlsirllrlliiistii s.r;rrtri oli siis ktritatttr joktr

kokt>ttealt tehi vrtirl Iint'rl'tlolisell'L ttrrktrsrttkscllrr' Ltrtrlt'i-

vrrsr i n i itlert trskotti irl oler',rrl rll tclt i rr.irrli.irtiilrl i ii.

N{inii «rlin keLrlrrn.richenii pik.rkir:iiircincni j.r pcriiii f iti
;rin:r rrtrrlr:Lllitrcn Jtrssi Rahkotlerl. J-.ihestt inlrr-rc Rirglrol-

mi;r. Sc oli korkeerrrntairlcn kellios.r.rri. tillc.in It.tvttltler-

siin Peittiirnii. Iv{r'iihctllrllin s:t.rri.rtllioittrisi lo1'1'11111116t'-

rnicn tvkistiitiristeltrjerl rrtlsit-rstir. SieliLi rtriisir.rt vicrttilc-

mrrrrn iiisillii s()tltrrrerkillii sekii I irrljat ettii rls. k.rrts'Lirrr''i-

lisen lrrikrr,rtitt trtichct. joi.lcn roill-rirtn;rsta itiir''rltrrl'tittclt
Ir'Iolnrrr sitrcrlrtttirt kirjtritti kirjall: Hans«rrl tnortirr lriir-

ltitlllllllssll

Nlutrrr nrur kLrulLrisiksi tullcet veneprrrtiorcrkcr. joist,r

N'lrlnir kerrrxr. r)c [)iu]i elktrtrn JR i t trillii rcrkcl[i jr>ll:r

nvt olimnrc. Scu vrurksi. ctrii tiimii oli cnsirnnriiirrer) rcrki.
oli kalusrokin purrttecllistrr. Ir1iterr p.rljon l-ercnrl.i t>lisi ol-
Iutkarrrr nrekrskcllrr iiiinerriimiisti kcr r iilii l..rlkovcnciilii.
ktrten kansrrin'r'iiliscn Irrik:ratirr nrichcr.

Triiillii scntririn liihcstr ttiin iriljernnrirr NI it.lrt't olir'.rr
tottuncct ,riroilrin j;r vcnci.icn s;runl.lt ,riir.it p.ri'ttttuut
ullrpecn, niin rrtei kencrrkiiiin enriii r;trr itrrtttt illtt-
nrcntlrlr vertii.

Siinri oli sarrri. Hitrriuti liukui vcrteeltlme sell ()hi. K;rrp-

ff;l1 "... Iaski n.raihin ja Iniehet katosiver kivien lo-

Tiissii vrriheessrr ttrli sekrt:ttrtltrs elikersrrr-rtti Lepl.iisen
ansiosta. Hiin ei t)'\'t)'n)'t t.tlelottlrrrttt vauaveclcssiilntne,

varn ohitti vcrteeltlttte itrtrri Ragholn-r irl luoteiskiiriessii'
n.rissii mei.liin olisi piriir.ryt oclrtcllir merkkiri nlaistir, jrr ka-

«rsi kelliokielekkcen roisellc ftt()lerl. Tiinlii Ilrn'rrhtltrtti
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Svedjeholmissa väijyvän vihollisen. Lyhyen tuokion oli
Leppäsen vene kuvastunut pohioista, valoisampaa taivrsta
vasten ja siirtynyt kalliokärjen ohi sulautuakseen taus[aan-
sa näkymättömäksi. Kului muutamia minuutteja. Åirot
oli vedetq' sisään, vain Jussi Ral'rkosen mela oli vedessä
valmiir.ra kuljetramaan venettä eteenpäin.

Ber.rgtsårissa jyrnähreli vitrollisrykistön iähtölaukauksia.
Kirkkaita leimal.rduksia näkyi puiden lawuksissa. Myös-
kin läntisessä saaristossa käytiin rykistökaksintristelua
luultavasti vartioveneiden kesken, sillä riiinistä piiiitellen
oli kysyml,ksessä pienikaliberinen tykistö. Muutami.r vrr-

loamrnuksia sinkosi taivaalle ja valaisi lähisaari;r a,rve-
maisella, lepattavalla valollaar.r.

- 
Nyt!

Se oli merkki. Korkeaila kailiolla kuvasrui taivrsrr r';rs-

ten rnies, joka antoi rr.rerkkejä kor,rkistamirlla käsir';irrr.r.rn
ylös ,la .alas. Jussi vetäisi melallaan, vene alkoi Iiikkur. .ja
niin siirryimme rne vuorostimme kallionkärkeen j;r sen
ohi.

Sen ohikoT Kyllä. Me soluimme hiljaa kallionk,irjen
ohikin, vaikka juuri sillä hetkellä, kun olirnme n,ikvvissri.
hiljaisuuden repäisi hajalle konekiväärin riiriserJ s.rrl.r.

Jotain lel'rahti poskeni ohitse, ikään kuin jokin vöperho-
nen olisi keveästi liihoitellut läheltä, nopeasti ja sul.l'rsti.

Ääni rävähri ylitsernme kaikkialta. kalliot monistir'.rr
konekiväärisarjan satakertaiseksi ja se kur.rlui k,rikki;rltrr
yrnpäriltämme.

Vilkaisin ylös kalliolle: mies oli kadonnut. Sielr.ikö
meitä ttrlirettiin, meitä tai muita veneitäi' Liu uimme hil-
jaa kallionkärjen ohi kohti Rågholmin ja Svedjeiroln.rin
välistä salmea. Minusta oii ääni kuuluntrt teriir.in.rm.ilt.i
Rågholmin suunnasta. OIi syytä epäillä ettli se s.r.rri oli
miehitetry. Sanoin taakseni Jussille:_ Laske rantaanl

Takaani kuului rnutinaa, en saanut seir'ää, mitä Jussi rri
joku rnuu sanoi, mutta vene ikään kuin liik;.hri jr s.rin
kuin sainkin toisen jalkani litteälle rar.rtakiveiie. Siinä
kohden oli kallio jyrkkä. Työnsin pikakir'äärini rsemiin
rinnettä ylöspäin .ia odotin toinen jalka veneess.i roinen
rantakivellä. Juuri sillä hetkellä Sved.jeholmissa rihlstir'ä

SA'lu t

kk-ampuja varmaan laski veneemme siirryneen pitemmäl-
le, koska hiin ei voinut enää nätrdä sirä, ja lasketteli pit-
kän rätisevän sarjan kallionkupeeseen ehkä viitisen met-
riä minusta niin, että kallio kipunoi ia savusi.

Nyt minii tiesin, misrä meitä anrrnuttiin.

- Jussi, sanoin. 
- 

Melo takaisin kallion ympäri.
Härr ei vastannut ja katsoirr ensi kerran taakseni: mie-

het, kaikki viisi, makasivat veneen pohjalla sekavana r1,-

kelmänä. Jussi, joka lojui perätuhdolla, liikahti juLrri sillii
hetkellä, kun vene alkoi liikkua pois;riiin ja minun oli nos-
tettava toinenkin jalkani kivelle. Kuulirr Jussin srrnovan
voipuneella äänellä:

- 
N[i611gn 5n11111t

Kaikkiin viiteen oli sattunut. Kumminkirr onnistui Jtrs-
sin hitaasti melaansa käyttärnällä, siirtää vene krrllionkie-
lekkeen yrnpäri suojaan. Hetken ajan se oli jälleen alttii-
r.ra tulitr.rkselle kuvastuessaan selkeää pohjoistaivasta vas-
ten, .fa olin valmiina räväyttämäär.r vastaan, jos venettii
ammumaisiir-r, rnuttir. sirä ei arlrnr.rrtu ties mistä syystä.
Niin olinkin sitten virpaa siirtymään turvallisemmallc
puolelle kalliota minäkin. Kuin orava kaptrsin kalliota
ylös ja liu'uin toiselta puolen alas.

Valkamassa kävi metakka. Karppinen määräsi terveen
soutajan ja läherti haavoittuneet oikopäätä pois. Minä sair.r

käskyn asettua aserniin kalliolle rintamasuunta Svedjehol-
mia kohclen. Kuulin rykistömiesten hokevan taemp.rna
puhelimeen kutsuaan: 

- 
Kuuleeko Itikka (vai oliko se

Lutikka?) kuuleeko ... kuuleekoi
Samassa jylähti salmessa, välähti kirkas saianla ja näkyi

sir.rkoavia pirstaleita. Leppänen oli rä1ähdyttänyt veneensä
komennettuaan miehet maihin.

Emme saaneet selville, kuinka vahvasti Svedjeholm oli
rniehiretry, eikä se kaiketi ollut tarpeellistakaan. Koskettrs
oli saatu ja sille tuli hintaakin, kuten odottaa s<-rpi. Viisi
haavoittunutta, ei sentään enempää, eikä ainuttakaan toi-
vorroman vakavasti. Jussikin palasi aikanaan saadakseen
uuden tällin !a selvitäkseen vielä siitäkin l.rengissä, mutta
tän.rä tapahtui jo kaukana Vienan Karjalassa.

Me kokoonnuimme veneelle Karppisen käskystä. Tu-
lenjohtue oli saanut yhtey,det kr.rntoon ja lupasi meille

Hangon
saaristossa
käytettiin
partio-
retkillä
kumiveneitä
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niiytöstii. Mutta kun Karppir"ren kuuli q,kiscön ixrpuvxn
rneidiin saarertme Rågholrin yli, hän kornensi rneidiit he-

ti vesille ja paluumarkalle.

- 
111s6[ns saarissa minä sain kylliksi oman n'kistr)rr

rulesta, Kalle Karppineu sanoi synkästi. 
- 

Saatrepir niih-
clii että cnsirnmäiset ammukset osuvat Rågholmiin. Nvr
rnentiin!

Oli turhaa varmistaa tägitäyttri venettä peräiin .isete-
ruilll kahdella pikakiviiiirillii, rnurta teimme sen, koska
r.riir.r tuli tehdäkin. Kirksitoisrr nriestä täytti veneen iiiirim-
milleen eikä ollLrr varar kiiiintliii kieltä poskesta roiseen.

Jrr niin rne lähdin.rme paluLunatkalle soutaen ia kolistellen.
ktrten ttrllessakin. Puolivälissii salrlea kutrlimrne sirren
liihtiilaukaLrkset jostrkin K«rrsniisin ja Tronsbxilen viili-
n'railta ja kiivi, kuten Karppinen ennusti, errii ensimm.ii-
ser paketit ripahtivat Råghohniin. Mutta seuralvien osoi-
re oli kyllä jo oikea eikii tulenjohtuekaan kärsinlt mene-

§'ksiii ornasta pienesrii laskuvirheestiiän.
Lrnme olleet arnpuneet irinuttakaan laukausr.r. r',rikkrr

runnassa, jonne puolen tunnin meloskeiun jiilkeen sltr-
vuintrne, oli olru varmoja ankarasta tulitaistelust.r. niin
rnoniääniseksi olivat kalliot n.ruuttaneet kaksi vihollisen
rrmpumaa konekiväiirisarjaa. Lisiiksi oli kuulemm.i R;rg-
holmiin tiputettu pieniii "knakujakin", r'rikk;rk.r;rn rne

siellä olleet emme 
- 

luultavasti jänniwksen vuoksi 
-niitii huornanneet.

Kok«> ajarn q'kistö jauhoi nyt Svedjel.roln.rir. \iiimme
Räghohnin hiernan kiruemprrir rannasta katsoesslmme ku-
vastrrvan ivlhänri silhuertina kranaattien leinr.rh.luksiri
vasten. Saaressa, olletikin Svedjeholnin kokoisess.r. ei r',rr-
rnalukairn ollut hauskaa keskiryksen aiklna. ntutt,r rneis-

tii trrskin kukaan säälitteli vihollista.
Rannasser Karppinen sanoi minulle:
".|tunaliste, tuletko rnukiran ensi 1'önii: Nlenniiiin krh-

.lesraan ja kan<xtrilla eikä noilla ,1uukelir.r ruuhill.r. tr[en-
niiiin ja pistetärin Svecljeholnr rnatahksi. Se mir.i siirii
jiiii. "

- 
Merrn;iän, minii srrnoin.

Menernärrä meiltii kurrtrninkin jäi. HlluLr olisi kvllii
riitriinyt, mutta herrat karsoivat t,r,,.[.,,-rrrrr-r. r.lrireg11,,.r.,li-

Pah.rumatkalla leirille n.rajuri kulki Karppisen j;r nrinun
viilissä .ia kyseli rarkirsti huontioitarnrne. Hiin sanoi rerken
onnistuneen, vaikka se rneidän mielestiin-rnre oli klikkea
n-tuutii kuin onnisrlrnur. Kosketus oli saaru. Niiitlen .s.ia-

rien kohdalla oli nyt Hang<;n rintamrrlin,ja el.rt.t ja selkeii
eikii sitii seikkaa sopinur väheksvii. Nyt kun riedettiin
missii vihollinen oli, sitii voitiin piriiä silmiillii enristii pa-
rert-unin.

Tykistörnrne tuliroiminra houktrmeli vähitellen l.rereille
koko Hangon rinrunan. Skogbyssä rärisiviir käsiirseet, saa-
ristr.rssa leirnahtelivat pr.rrkisalirmar. Ajoitrain oli jlrirrii
suorasta.lul korviir hrtumaavira.

Katselimme komeal nä1'celntäii öb1'n rakaiselra harjan-
teelta, kr.rnnes n.rajuri muisti erään asian ja vei meiiliir
mukiiniian rielle, jonka virrrella töpinämme rnajaili. Siellii,
hiljaisten reltrojen välissii alkoi majuri kariua heriirysrii jir
sirirtur!ln käsille mtrr.rtamia unisiar rr-riehiä, rnäiiräsi keirrii-
nriiiin rneille teerä ja lirittirrnaan voileipiä.

- 
Miehet ovat olleet tyrissä ja heille pir:iä anral lryviiii

mokarr, n-rljuri hrrr.rsi.

Se oli n-rielesriinrme oikeaa puherra. Vahinko vlin, errei
jorrkkorr-rrne ollut prilaressa yhtii lukuisa kuin nrenomirrkal-
lir. r'r.rutta sellainen on socian laki. Ja rneidänkin kohcial-
lamme «rli sora rosiaankin nvt alkanur.

Uoimalaitoltsel
,/.lr{
bv,z

"E
Km

Syvärin voimalaitoksen
sil lanpään laajentamistaistelut

syyskuun lopulla 1941

SYVÄRIN voirnalai«ls, noin 10 kikrmetriii Lotinanpellos-
ta koilliseen, oli l-1.9.19i I joutunut lounrishämäläisen

rykrlentin (JR 2i) halrr,run, muttll s()«ltoimet jatkuivat
raskarina. Kuten tulevissa tristeltrissa kaatuneiclen vihollis-
tupseerien kartoista ia kiiskyisrii selkeni, rninkii rnyöskin
vankien kuuh.rstelur toriistivat, oli vihollir.ren piiättänyt
valloittaa voimaltritoksen alueineen tirkaisin. T«rclisteer-rit

siirä olivat rn1'öskir.r uurlet voirnakkailt viholliscn joukko-
osastot (3li.D). .j«ltka tähär-r rehtäviiiin «rli Svvrirille io
keskiterry.

Muma JR 2.1:n komentajalle, everstiltttttn. NI. von
Scl.rron'ellekin oli tulossir lisävoimia. 1).9.+l kello i.)0 sai

hän henkilökohtaisen 1'l.rteyclen maj. P«rkiniin, jonka ko-
mentarnx JP i paraikaa 1'limi vihollisttrlen rilrrisenl Svvä-

riä voirnaliritoksen paclon kautta.
Rykmenti r.rkomenraj irn kiiskyn mukiurn irloitett i i n s i rren

välittömästi hyökkiiys etelään aluksi majLrri Sorrin komen-
rarnan ll/JR 2i:n voimin, ;oihin liitn'i mviis osia rnaj.
Lampisen UJR 23:sta. Tykistön ja r1'knterrrin kr,rurratiu-
heittimien voirnakkaan tuen avulla voitiinkin vihollirren
t1'öntää eteläär-r, niirr että asernamlne kello 19 Ineuttessä
olivat noin kilornetrin verran patorakenteesr,r eteliiin.

16.9. loppui rrlistuksemnre 1.JPr:n kt»nentrrielle, eversri
Lagukselle, .jonka alaisuuteen olimme kuuluneet Tuulos-
joen hyökkäyksestä lähtien. Siirryimme omiran i. divisioo-
naan, jonka komentaiana oli eversti I. Karhu. Ryl«nentti
sai käsky'r.r kaivautua, ,ja niin oli sillanpääasenra hankittr.r.
Koska se kuitenkin vieläkin tuntui ahtaalta, rykmentin
kornentopaikalla laadirtiin suunnitelma, jolla sillanpääase-
mar olisi laajennerrtr niin, että se erelässä ulottuisi Persi-
purolle ja kaakossa voimalaitoksen asutusalueen ulkopuo-
lelle. Suunniteln.rien tektxrn oli nyt aikaa, sillä päivät oli-
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sillanp ääaseman laaf ennus -

Ia torluntataistelut
vat ratrhallisern;ria. Åsernien paranramista ja n;rjoitLrso.lo-
ja voitiin kohentirir, jr riirnä olikin tarpeen, sillii n.knen-
tin päiiosa oli valvonut jr raistellLrr l,htiijaksoisesti noin
neljii vtrorokautta.

lfl.9. vihollinen hyökkäsi ;rsemiarnrne vr1sr.1;1n n(,irl
kor.nppanian voimir.r. 19.9. noin kahclerr kontpp.rni.rrt j.r
20.9. noin pataljoonan voimin. Kaikki hvrikk;ir kser Ivö-
tiin kuitenkin hel|1;56i rlkeisin.

Taisteluissa alkoi r.r1,t uusi vzrihe. 2+.9. kiiri er.ersrr K.rr-
hu JR 23:n kor.ner.rtopaikalla ja anroi kiiskvn sill.inp.i.in
laajer.rtan-risesta, r.riin errä siihen liitettriisiin mr.ös Tenenir-
sin kylä. Schrou'e sclitti krritenkin rehriir.:in ,,ier.Lr.r nlie-
lestriiin liirrn laajan ryl«'nentin suoritetrrr..rksi. i..rikk.r
n.r1,ös Kev.Os. -i (korn. majtrri Hulclen) oli 1r/.9 ;.lisrerru
n'krlrentiile. Hiin prerusreli ajartrstairn sillii. err.i rieiusrelti
oli rodennut Tenenitsin itäpuoleisessa rnrl.lsross., \ ( )rni.ik-
krrira vihollisosrrsr«tja ja eträ silliinirii;i.rsent.rn cl-..i:rj.rn
pituus kasvaisi k«rvin paljon joukkoje si«n..rksi 

-f 
,,s iehr.i-

vä epiior-rnistuisi, olisi olemassa suurr r..r.ir.,. c::.r n k-
tnentti rulisi työr-rnetyksi Sy,väriin. \'oin.rrrn,:r.,.,:::inen
olisi tarl.een.

Eversti Krrrhu p1'svi priiiöksessii.in j.r Terrcniisrn i.irrrc-
Itrt irlkoivrrr.

Everstil. Schron'e al<titti heri voint.ixx..,.,:t :re.l..:sieiur.r

Pitiien suorir-rra rictii lrarharrn,r r-n.rirJ,,riii:cn.,
Paral.joonir Sorri ttlrJR I j r s,ri reirr.ir..rxsrcn Tcrenirsir-r

valloittamisen. Kcr'.Os. -t:n r ksi i:,,r11;^..,- . ;::.i.ir.irrirrr
Sr-,rrir-r oikear-r sivusr.rn rLroj.rksi j.r n kr:--crtrirt i.i.ik.iriioLrk-
kLreen tuli suojrrre S,rr: in hrökk.i\ ii.i Tc:.rtrtjli:rrt fohioi-
S€tlptlr 1l 15a5r.t' Il).l.lSt,S..:

25.9. kelkr ll.ll .rlor:rr S()rrr erertc::'.rscrr>.i. Lrs.iksi i.i-
hetettiin Svviirirt ri1nn.1lr sLluna;1.1n io;.lkkLreen r..rirr.rinen
osasto tiedustelu- ja suttjrrusrehtir-iss.i. P.rr.ilj, 

^ 
rn.r p.i.isr

etenernään sul-rteelliscn helposri nlers.in sLrol.rs:., .,rn.r ki -

liiiin asti, jonka se srrin'urri 1(r.lJ. Ker.Os. .1:n kr)n-:pf.r-
nirr serrsija4n .jotrrui rLrlitaisreluun .jrr sen erenenrinen hi-
clirstu i. Sanroiu kär,i rannrn srllnrlilssil eteneviille j,u.:kkLr-

eelle.
Kello 1ii.,li vil.iollinen reki voimakkaan hr.iikk.ivksc-n

§rrrin l.rroltrsrtrs;rsenricn l.ipi kllkost,r Hviikkiirsr,i.in ri-
Irolliner-r ttrki raskaallrr lransslrikom;rpanialla. jok.r It.imii-
riistii huolin-ramil rri()i 1',uolusnrs,rsentan liiPi Tenenirsin
kyLiiir-r aiherrtrircn rappioitrr. Sarnanaikaisesri vil-rolliner-r
k«rhclisti voimakkarn hyiikkiiy,ksen ki,län pohjoisl-Lrolelra
Sorrin patal.j«r,rn,rn l,rr,,lt,»,htåyksille j",e1i,st"",.,. prrnss;r-

rintorjuntakiviiiirir eivär teh<tnneer rluksikrrln hvökän-
neihin panssarihirviriihin, jotkr tulra sLrihkien jr .rsei.len
riitiniin säesriin.rinii aj<>ivirr pLrolustLrslinjrrn lii1.i Kasapra-
noksetkin olivar liian pieniii. rnr,rrrl niitii vhc.listiimällii
srariin kolne hirliötii liikLrnrakyvytriinriksi. Paral.ioonr
siLi muutamia.r vankcja. Niiiltii saatiir.r kuullir, ettri hy<ik-
kiil'ksen suoritti Siperilsta siirretq'JR 7(r(r, joka oli erir-
riiin hyvin aserstettu jrr vlrusrettu.

Ilta oli l.rämärr1,nyt ja vihollisen tuli kiil,nvt epiitarkaksi.

Majurit T. Sorri ja
H. Lahtinen taistelujen aikana

nruttrr sam;.rlll hiimiin'vs oli vihollisen panssirrien riehues-
sa kl liissii aiheutrlnur mvi)s Pienrii hrrjalnnuste. Koskrr
prrtirlioonan oli nralrriorontl jarkrra rehriiviiiinsii krhdelta
suunnrrltl tulleen voir-nakkaan vihollisen hvrikkiit'ksen
johckrsta, S«rrri kiiski sen kokoonruil n()in k,.,lrirc kiLrnret-
riii Tenenitsin lrroreisl:,rrolelle riskeiselle etcnemisrielle.
Siellä patal.joona oli Sorrir.r ilmoituksen rnukaan kello
19.-r) ja sai tehtiivrikseen .jiiädii siihen .rscnriin rinr;rrn:r-
suuntana Tener-ritsi sekii,r,irrmistaa itiiiin.

- 
Vi1151111s1r reissu, senoi Sorri. Kaiker-rlrristr 1>iru

hulluilla reertriii, n'rutta tiivtvyhiin sotila.rn y ksi raisrelu s<;-

r'lassa hiivitiikin.
Kello 20 antoi rykmentin kon-rentiiirr von Schro*,e kiis-

kyn sillanpiiän larrjcnrarnisesrir orraen hu<>nrioon vilrolli-
serr silnelemilr r>krstrlrteer. On ehkii mielenk i ir-rroisr.r nt,r i-
nitrr, että nyt sartiirr korkeemr.nan jolrclon ltrvaIl,r roreur-
rrrrr jtrr-rri sama suunnitelnre. n-rikä j«r aikaisentntin oli esi-
miehille esitertr'. rnutta joka ei silloin kclvrrrrnrrr. Voi-
clalnhrrn r'äirriiii, ettii'risrirerki l-enenirsiin vaikrrrtr
n-ryöskir-t viholl iseen hcrnrosturrlvlsri. r'uuttrr kyllii tiiniii
retki JR 2.1:r.r rrpscericn rnielcstii oli pienoisk«xrssa Talvi-
srxlar.r "hriLniintiilmär'srii " vrlstairvir. Enitcn kiirsi risrirer-
kesrii 1'ler-rnvksen srrhteen everstiluutnantti r,«tn Schrori,c.
koska hiin Lrskalsi olla suunnitelmissa eri ntielrii.

Åirrnuv:rrhrrin 22.9. alkoi [rt,ökkiii's«rintintrr §llrrnpäii-
rrsenlan loirLrlliseksi ntuokkarrntiseksi. Maj. Sorrin (ll P)
tehtiiviinii oli levenriiii 1'ruolusrusasentllr-rsrl'I'ener-rirsiin
johtavan kiirry'tien molemr-nir-r puolin. Ml.jrrri Lirhrinen
(lll P) sai tehtiiviikseen orrilir h:rlruunsa PersiPuron poh-
joisrannan Sorristrr Syviiriin ja n.rajLrri I-ampinen (l P)
irscttuir lserni i n Sorrista vlrser-nmalle r.ruclellc ntarrntielle ls-
ti. rirltlrnasttrnta krrekktxn.

A. OJALA
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JR 23:n päällystöä: vasemmalta
majuri H. Lahtinen, majuri T. Sorri,
ev.luutn. M. von Schrowe,
majuri O. Lampinen,
kapteeni V. Koppinen
ja luutnantti M. Yli-Paavola

Puolen tunniu rtrlivaln.ristclun iiilkcer.r Iiihri hvökkiirs
liikkeelle. Vihollisen vrtstr.ts oli kaikkialle kova. KelIr Ii
suoritetti in ur.lsi voinrlkrrs t1'k istiivalm istelu j rr sett .tt)sit ts-

t;r Sorri sairvutti trrvoittcensrr kello l (r. lltrau tnennsss.i
Lirhtiscn laatrlioollll oli slrin'Lttt;rntrt Sl'viirin rirt)r'liur, rltr.rttil
I)ersipuron pohioispu<-llcllrr oli vielii vahvrr tukikohta tr-rli-

korsr.rinecn vihollisclla. lskuryhrniii iäriestrimiillii sli I-:rh-

tinen riin.riir.rkin rukikoh.larr hrltttunsii lli.9 kelkr I9.10.
r)rurtil hrrr\'()ittui johrrrcssrurn irse tiirii iskurt'hmiirointltrt,t.t.
Ill P:n kornent;Lj.rksi miiiirrirriin ka;,teeni Veikko Koplri-
nen, jokrr siihcn asti oli roinrinut rykmcntin kr,rtt.t.ttitt-
hei rir.rkoml.pan iln piiiil I ikkiinii eritriiin rrnsi«rkka.rst i.

Tiristehrt silIrrnpiiiiaseman llajcntuniseksi olivar ollect
kovia ja 'r,erisiii, muttl siunlr)laisil olivar nrviiskin rule\'.lt
torj u ntatrristel rrt. joitrr trrlti i n kiiynriiiin vcreksiii v ilrr >l l isen

n kmcnttcjii jlr rasklrita |.rnssitrivilr.rnLrjJ virst:riul. NiinPii
lli.li. kelkr [2.i0 r'ihollincn rrloitti voir.nakka.trt h1 iikkiiyk
sen i.liistii voin-ral:ritoksen surruri.riln. R1'kn-rentir-r ,;riiikiiri-
j«lrkkue joutrri r':trrtrisrusrehriiviissiiän ollen koviml-.t:ttr
leikkiiu vrrrrrj«rukkrrccnjohtajrrnsa joh.lolla. Joukktre lrtro-
Iustrrutr.ri urhc:rsti rrina liihit.risteluvirilieeseetr astr, jolkrin
jtlhtlja krratui jl joukktre jottttti :rttrrrntiritrt []criksi. M'ti.
l-rrn-tpincn sai tchtriviikseen lvi)tli icliistii sruirtilvrrn viholli-
sen jl vannisraa riintiirt sLu.lrlrtiut. Resert'issii olevart I pl-
trrljrxrnan kornppauia jou.luttiin sitotnrrirn raistcluun jir
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rvknrentti sai JR 22:st.r. jokri oli siirretq' Syviirille, sen

tilalle konrppaniirn resen ikseen.

Divisioonir pi.lcrtiin .jatkrn.rstr rilrrnrcen rasalla. Kcllo
Ili. t() tiivisirxrnrrn k«rment.rj.r rie.l,rtti. ertii P;rraljrxrnrt f-lu-
sitrrl<> saalrtrrr rl knrentin r'.rhvennukseksr. ettii .livisioo-
trau sissiosrtsto ()r) silrrnr.lt kiiskln hiiirir.i vihr>llist.r scrr si-
vr.rstxssi.r voirnaleirokscn iriil.uolcll.r j.r err.i.Os.rsto Riitc-
srr«l vrrikuttlrr 2().(). i.rrllnustil ;rlk.ren vihollisen sclLrst:urn
n-ryriskin voinreIaitoksen itiipuolelIrr.

Vihollisen hyökkiiys iclästii sarrtiin r;ijoiteruksi fieneh-
kiirin painunrlan ctr-rlinjassrrmrne. joskin kiir'.r.rt r:ristclut
jatkuivat koko yiin ja serrraavrrr.r lriii'r':.inkin

29.9. kello 2 ilnroitti kapt. Kolrpir-ren viir,rilistn .rloitt:r-
ueen srrkeln ytiusvan suojassrr hriikkiivkscn crel.isr.i. Kel-
Io i.l() hiin iln-roitti viholliscrr l.ii.issecrr srs.i.inntr.rrtoon.
Uutlentalon patrrli(x)nrrstir l:ihetcrti i n Pi tk.iscn k, rnt l-1-;1y 1 i.g

Koppisen kiit'ttiiön r',rsteiskLr.r \'.rrtcn. K,rppinen oli tätii
cnllen s.lrlnut'r'etiit'rtneirlcn k«rrrekir'.i.irrsn tulella rnuo-
.Irsteltur hlviin trrIivirrrtiistrrkscrr :r:.i.inr:rurtokohclart

l.ohioisPuolelle, j<>llrin hiiu nrm. krrrriliisinrnrän herkcrr
t< >in-r i irse korrekiviiiiri nlrn I11 j.111.1 rn.r i n i russ;r konck iviiii-
rissii srrtttu)eitlen rniehisrirt.rIPirv1.lc11 t,rkia. osallisttrcn
rnu utenkin eritriiin rrkti iv iscsri s i:,i.i rr nr rLrron I irajenenr iscr r

clrkiiisyyn. I{eti kun Pitk;isen kourl.p:rni.r saaprri, [,1p1.

Koppinen liihetti scn virstiriskurur. nrik.i konekir'äiiritulcn
rrihcuttaneicleu vilrollisen tilfpi()l(it:n t.rki.r takia onnisrui-
kin erittäin h1'r'in. Krrpt. Koppi56li., oli n«rpeesri cntiser
r.rscmrlt hlllussarrrt. Noin li() r'ihollisr.r jiii kirrrrtrnein.t .rse-

nricmnre seltrstaan.
i0.9. kello 2.0i vilrolliner.r aloitti Lru.len hviikkiivksensii

nknrentin voinrin jiilleen idiisrii. P.rinosruksen 1,hii kasvrr-

cssrr liihetti evcrstiir.lr.rnr. Schrot'e k.rptceni LIu,:lentalorr

Prrt;rl jrx.rnrrsrrr konek iviiiiri joukkucellrr \':lhvennetun konrP-

Paruiirn n'rr jr.rri Lan-rPisrn kiivttiön. Os. Riitesuon hiin
kiiski v«rirnrikkaasri roimirr vihollisen selusrrrir vastiran.
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MLrtta lihollisen prinosrlrs senkun vrrin k.isr',;,i. T.iisrelti-
kentrille iln-resq,i parikl,rurnentä rirskrrsr.r l.1nii,.rr... i()isr.i
osa ajoi liipi ;rLr«tlusttrslinjarnrr-re ja ereni n'kr-ueni:n ko-
urent«rf aikrur läh ir-nrlstrxrn. Panssrrrinrt,r junr.lrvkk imme
eiviit tehonr-reet panssirreihirr ja krrsap;rn,.,kser,.,i i. -,r Irr.rrr
pier.riii, joter-r r.riitä oli 1'hdisrettiivii, rnrirr.r rrekin i,,p;.irir'.rt
kesker-r. Ma.j. Sorrir-r Tenenirsissii sirrrmien k,rkern,.rsren pe-
nrsteella oli rykn-renttiin tilatttr slrurempi.r k.u.ip.rn, rksi.i.
Vapaael.rtoisia panssnrrintuhooj ia otettiin k,rikrsr.:. jr,ukko-
osastoista, n-ryiis tykistöstä, ja heitri ihn<lirr.rLrrlri k.rs.rp;r-
nosten jakopaikalle toistrrkymrnerrtä. ErLrlini.i hurrjrri.
rntrtta rohkeimmat taistelijat pysr.ivär ilsentisi.r.ut. eik.i r i-
holliselle annettu rnahclollisuutra solurtr.r i.rlk.rr'.ike.i.in
panssrriensa mukana. Kasapirnosmrehet sLrorrrrir.,r rcip-
paxsti ia uhkarohkezrsti tehräväiinsii. Irt.ri. \'riij-Koskinerl
vei henkiltikol-rtaisesti kolmen rrurmi.'rrr n kin slior.,.iiurr-
tausaserrilrur aivan etulinjlen ja roinrirri n kille Ir.1nss.r-
rikranaatteja. mr.rma nekäär-r eivät tehrtnnccr KLlin \'.runu-
jen relaketjuil.rin. Useira h1,ökkrivsvlunLr j.r s.r.rti in kuiren-
kin tul.urttrksi ja toisia liikunrakl,vyttömiksi. Prhin oli si-
ren voitettu. Niinpä vil.rollinen alkoikin veriivn'ii jrr hina-
ta rnukanaan vauiioituneirir vaunrrjililu. j.,ss.r se mr'öskin
osin or-rnistui.

Tänä taisteiujen kovana päivänä sa;rpr-ri JR ++:n ko-
mentaja. eversti Y. Tuornpo liihirnf.ine apulrrisineert
everstihlutn. v. Schrowen komenro[.rrikkit;1n. turustrrxk-
seen tilanteeseen ia ottaakseen rvkmentteineen vrlsrir:.tn
rintamirvastuun. JR .i,i:n tykkikon-r;.prlnie veclerriir-r l-reri

enrlir.rjaan .ja sen piirillikkrir.rii toimiva kapteer.ri Pentti «rtri
johclon pirr.rssarintor.iunnassrl. Hän srri henkilökohraisella
rohkeudellaan jrr reippaalla asiallisella toiminnallaan ai-
kairn sen, ertä vihollisen panssarir alkoivat vetäy'n'ä ja 11

vaunLra jäi taistelukentälle.
Tykistömme oli majuri Yrjö-Koskiser.r johclolla toin.ri-

nut aivan erinomaisesti. Se antoi voimakkaita tuli-iskLrja

vihollisen liihesn'missr-ruutil11n, n'l.rnritysalueille ja hvök-
käiiviin jc,Lrkkoihin iriheuttiren vil'xrlliselle ilsemicrnrne
eclessii su r-rrirr ta1-:,pioita.

I.10. otti n'rajtrri Tcirrrn patirljoona etrrlinjrrn vastilalr
majtrri Lrrmpiselta. Taistehlt riehLlivat jo vastaan<lttt-,r,li-
heessa ja Pirlssilrit ajoivat uudelleen lir-rjojen-rn-re läpi.
Kolme l)iulssaria asettlri mtjrrri Teirirn kornentokorsun luo.
Onncksi puhelil'hteys maj. Teiraar.r siiilvi. "Hyviisti Han-
nir jit lirpset" sanoi 'Ieira puhelimessa. Tilanne sirxtiirl
trras .jiirjestl'kseen ja Teira sanoi, etrii "Lyyti alkoi taas kir-
.joittee 

".

30.9. aarnuyöllri osui vihollisen 6-rutunainen krirnaatti
everstiluutn. Schrovn,en komer-r«rpaikktr:r,r, jolloin Schrowe
haavoitttri lieviisti jalkaan, mLrtre jli sitornisen jälkeen
johtarnairn taisteluja. Ennenkuin JR :i,i oli ehtinvt rrttee
rilltrll-navirstulrn, [rrravoittui eversti Tr.rornpo vaikeasti jtr

hiinen seuraajakseen tuli everstiltrutn. Tiirikkala.
Taistelut alkoivat vähin erin hilyetä ,1a vaihroa jarkettiin.

2.10. kello 21. i) oli asemat kokonaan ltrovutertu JR
ii:lle ja san.ranaikaisesti tuntui siltii, että vil'rolliner.r itro-
prri strr.rrren tappioitrensa johclosta voirnalaitokser-r valloi-
tuksesta. Vankitietojen mukaan viholliselia olivat divisi-
r»nan voimat hyökkäämässä voimalaitoksen taistelussa.
Sarnaa todistivat kiistattomxsti kazrtLrneelta viholliselta löy-
deryt käsky,t ja karrat. Vihollisen ryl«r.rentit 766, 326, jtt

I l6 olivat lrl r'in aseistettuir nr.lortr j.r reilrest,L aincsr:r.
Vihollisen kaatuneiclen mäiirää oli vaikea arvioicla. kos-

ka tykistön-rrr-re tuli oli niiden huorlattava aihetrttaja.
Tur.rtuu kuitenkin todennäköiseltli, ettii se menetti klatu-
neinir noin (100-900 rniestä ja huor-nattavasti enemrniir-r
hiravoittuneina. Var-rkej a rl,kment r t nrme sa i koko voimtrlai -

tosklutenairn ,i80. Omat tappiornme olivat kaattrneina 7
r.r;rseeria ja 126 aliupseelia ja rniesrä.

-1.10.41 rykmenttimme siirtyi haavojaar-r krlrjaenrrren
Kuittisiin. II patalj<mna jäi Uutujärvelle 1.D:n reserviksi.
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lGmppanla
korPl-

uaelluksella
erruo nÄrnö

ptfKÄllÄ jrr raskaella viivvtvstrrilrrrlecll.rrru II.r.ucl.in
kirnnlkseltrr Vansjoclta I l rn-rrrr-rrsiin. ol i p;rr,rl j, ron.rr.r.rrtrc.

IIIrl l.Pr, s.lill)unLrt l9/r- I I LiLrsvr:Lr.rn kr i.i.irr. t(,:r,)ir )§
rrscttui [rLrolLrsrrrksccrt. I]riklrarinrme oli s.r.rnLLr ^.lrr.,.r:ti
k,rkc:r. crrii vcli vcniiliiincnkin oli oPIi11111 :..( ):,..:..llrL lr

stursirr.trrn kotrkk.rtrst.rktiikrrn. ()lilr;Ln ric r.ik.,ii.r::.::,c N.ir-

k.tisrrr ntoltce ll ottccsccrl. nttrrt.r p.rlrcntp.r.L , r,r r :.1,i u.]u.-
sii, niinkLrin scrrr,r.tr icn lriiivi.n .rikrru.r s.rinrnrc ii,,t ....

KotnP|111i11111nrc. ().tll l/l l.Pr. jorrk:r l.ii.illrkki,ri.i r,,irrrr
krrPslc'111 L.rlro S.rlnrincn.. sij,rirurriin 1..11.,1,,,,)rr..ir \.i\unr-
nrrrllc siivellc. r.nLrrrt;ru'rirr kiit>rnctrcjii n.t.r.rrrricr't 1.,,ir1,,i.-
lrLrolcllc. j.r scrt lcvciirnrniillc ci rriclrirr >r.i :-irtt.rri tx.i.in.
IlciniikLrtrn l0 |iiiviinri rvlrtvi vihollinun lr\ irkk.ir i;:curr
ticn strunn,rss.r. j.t .rsem:Lt kr I,iss;i ntcnctctriin. \'.,.i.iirri,k-
kiit ksct civiit trrott.rncct trrlost.r. j.L vilroliiurn i'.i.1:r rrt rt

suunrlilss;r. toist.L kikrnletIi.i ctterrI].iin. \.trtt.r.rrt.irk.,..tl t,,-
.lctrrin scn sLroritt.rr':rn s:r:Lrtoliikcrtii .rscnricn.tr.r'r. 1.,,i11' rr.-

lrLl,riitsc jrr kr>n.rP1-;111i;u.rrrrc joLttrri IlLr.lt.r.nr.In ke lr.rrr rL.ii

koskcrrrksccrt srrrrr()stiivicn joLrkkojcrr k.inss.L :ck.i iir.i,irr
nrcnncssii vctiinriiiirr nrliiskin sivtrstruru-tntc t.r;Lkstp.iin

l)rrolcrtviin jiilkccn rrlkoi r.rk.rrrpiiiu krrttrtLrtLr.t .ink.Lr.i.L

t.ristclrur nrclskcrtii. SrrertoI ri kkec'n srurritt.rnu i i' rlr, rllisrr k-

rncntti t,li sicll.i tLrnkcLrtLrn)itssil .rino;tllc r lttcr sticllrnrnte
rrkisriirr ttrlirLsenricrr kolr.lrrll.L. [)rik.L.rtin rcscnir k.irir.ir
lreri r'.rst.rlrviikkiirksccn ticn .rr',r,rnti:cksi. nrrrtr.r ilr.rl..ii
villin jrLikuucisr.r kovistrr r rirr ksisrii ItLrt.rlirnertrr rie 1.1 '1 

j

vilroiliscn Ir.LllLrss;r. I)iiiios.L P1ili11;rtirt rrrisreluvoirnisr.r k.r-

lLrstoirtccn srkii vlr.len l..rttcrist,rn rrkit olir.Lr nr')tii\.r I.L

niitii trhk.rsi r)()l)c.r tul)o .los ci ollrrt lrcl1.1.o;r rivirnichill:i.
rrrin cipii voi k.r.lclrri;r lrrik.r.rrin korncnr;rj,rn .rsent.r,tk.t.tn
trroll,r lrctkclliil Evcrsri llknr.rn pririrti kLritcnkin kvlnriilc'
risesti jolrt.r.r jorrkkonsrL r)l.L.rst()u k.rLrtt.r ricn crcliilrrrolitsc
krrtkrLisrrkolt.l.rrt liinsil,rrolclle'j.r tiinrii nrvii:kin orlr)istut.
Kiir ntrrtc nr t liihcntnrin t:rrk;r5tclcl)trr;rn konrpp.tlti.unntc
jrr sitii scLrr:Lnnci.lcn k.rh.lcn loukkLrccrr r'.rihtit.r. jotk:L

lnu( )(l( )stu ivirt r'.rrsi rt eri koisl.r.Lru isiksi.
Irr.iLrtrrnrisk.iskrn s.rrriLrrr.rrt korn1.1r;v1111111vnc i:ilrti prrki-

nriiiin kohti Irtrrrrntictii. jonkr etcliilrtrolrtse piti tu() rrlk.trr.l
,rlcr',r k.rtk.risrrkoht;r siytrrrttrr.r. \'rtlirctt.rvrrsti olinrrrtc kLIi-
trnkin lrrrlr:Lsti nrriihiissii. KLrrt srrrtvLr ir.t.'r.r'tc tictt trttttLt'
r)rir.ur. I)uorll.rsirtultc sert olcr',Lrt riir rrrr.i iiirrrccnl)iiin rict)-
triviii vrliollrsirL.'l'iillirin krrlrtccni Srtlnrincu nriiiirrisi j«rLIk-
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kor.rs,r tckcnriiiirr riir skiiiinniikscn jr ricnsi itse kiirkecn.
Åscnriin jiiiinccn jiilkivrrrnristukscn sckii ricn polrjoisptro-
lellc jiiiiuccn n.rrrlrLrrikornl.l.eni,trt vh.lcn joukktrccn lii-
ttrnii ntLrk.rlut otctrri|t sr.lulrt.r.lscrll;r.lrlrllc vrtscrllrlllrlllr si-

vLrst,rllrr olcvrru jiirvc'n Iiinsil.rLolitsc k,r11.s('11.

Ntt1rc.11t jrr l..i.itt.ir.iis. rt t(,irrliltr).ut .trt.i,,'t.r lr'iii.sittlnlc
In'lrlrtlulrrlrn slrtir.t-tcst.L j,t jotrkkonrrtre l.ihrr Irt.il5\int,r.lll
ricn srrunreisesri. ulrrtrt,rr.t'ti,r kikrmrrrcjii scrr poltiorspu«rlcl-
lrr. kohti liinrtii. f';rvoittccn:Inurc trli Sairrij;irvcn p.rikkeil-
le t>lcr'.r strlkLrrrscrn:r, jossa oli t«rivcit;r l.iiiistii tintien t lrtcv-
tcc n. Viilill:i kLrire nkin 1ii pirucni jir kiivrcrrviinrruc Ii-
nrcirnnr,in ,rj.ur lc1'lx,rr j.rtkoinrnrc kolrti t.Lvttitcrrrr. Scn lii-
licisvr'.lessii tiilnriisi k;irki vihollisccrr. Iinrciscsti piirilli-
kiilliirnnrc ci ollLrr \';rrnrur.lttir siir.i. oliko sLllkrr,tscnt.t cn,i.i
rncikiiliiisten li,rllLrss;L j,r ktttr etctrctrtitrett erttiscsr.i:ttLtti-
n.rss.rnrnre niivtri nr.rlr.lottorn;rltrr, hiin l-ri;irti jt>lrt.i.r jrttrk-

kons.r KLrolisnr.L.rn t'csisriilirrj.ur tilitkse. Sicll.i s.r.rrtoi

txlott,r.r nreikiiliirsterr ptsrvviin l.irent[.i:tik:risLUrt \.t)t.rrirl-
t.r.Ln. I).Ll.rsinrruc jt,rrkin nrirtk.r.r t.r.rksclriiin. j,rrrk.r j.il-

kccn srrLrnt.r otcrtiin koirti pohjoistrt jrr pitk;i korl.ir.rcllLrs
VLrrrtroj.irricn lrolij,rrslrii,rlirsc .rlkoi. 'l'.isr.i rLrlikirr sell.ri'
rrcrr lcnkki. r:ttii siirrii kLttttotttrtte j«rtrrLri toJclli:r'r'tt tttli-
kokccsecn j,L s.tinrnre iiinnittiiii viirttcisctkirt r,,iltt.ittril--

I.ect stlr it rt iiksertrrtrc. Jt.rLr.ltrilttrttclt;tt) I).tri\\.' r itorok.ttr-
.lcrs.L t.rirt.ult.L.rtt k.rrt:tltrt ntitrLtctt ttoirt S(t ktlr:tt r.ti1..t-

lccrr tictiirrtii k, rr1.c.1. ;ost.L strtrri ()s;l sLl()t.1. \' iltrrl lisi irttrtlt'
liirrr i r icl:i criis r',trsitt voitl,tk,ts tckijii. nintitr.irrr nrilkri.
()iirnntc siI.Ir)ett Litrsr.t.trrtst.t iiilttiintltre u.iei,i.tIt.i I..iir.i-
nii k.rlr.lcn l.iirr'.in ktrir'.Lrrttr()rtrtn. jok.L 1,, r.,t'iiLrksctrllt.tc

.iik.rcsr,r oli srrLrrin.rn.t.tksi os.rksi sr iirr .

NI icitiinrntc I.,titt,ri resk.titrr,r Ittt iis cl..itiur,i:utls,tscvcl-
jienrrne k,rht.rlosr,t: olikrr Prik;r.rtttt p ii,,.,ttt ()ltllilttllttlt
ntr.lrt.tltu.r s.L,Lrrokse:trL r''ti oliko sc k(.tlt ir: rLtlroLLrLtrlttr t li-
\'()lrlr.riscn vrlrolliserr IrLtrisrukscts.t.',\lrll.Liscksi silloirr
nr.r()(i()stLlisi ()nr.I kol)t.ll()nrntc. siil.i rier.i.ik:crttnte ei lrihi-
scrrtltrll.L ollut rttLrir.L onri.r joukkoj.L. I{ci1.1..r.1s1i kLrite nkill
r.ri tcrri irt t.rir';tit.r j.r konckiliiiilc jiiki n r.L.rlr.rrt i ir.t Ittttk.Ln.L.

srll.i cnncn f.itkri;i rriitii viu'ntiisti rtrlr.risiin t:rrvirsurtt.t.llt.
llr.i.Ln rlrenncss.i ne oli ktritcrrkirr j.iterriirii.

Vrrotrojlirvic'n IrolrjoispLrolcll,L r.r1-.tsinrrrtc r'.Llir'.trt. liitr-
rct.npliirr jolrt.rr'.ttr "jotokscrt j.r sit.i sctrr.rstr'.tt Itttiis 1.11-

Irclintrrl.sir. llrncisesti .siitii oli t.t't.ttssitlttr lttloltt.tirrtr rttt



lårniyaari121

^r'

21 .Pr:n osien vetäytymisvaiheita
Liusvaarasta llomantsin itäpuolelle

vahva vil.rollisosasro kol.rri Kuolismaare. Niimme mr-öskin
muutamiln vihollispartion, murla seh'isimme niisrä ilman
pahempia välikohtauksia. Vesisröesreen rultua kierren-ki
suunta otettiin lounaaseen, luutnantri Rirunron huoleh-
tiessa suunnistuksesta. Kyllä erämearJ riirrikin. suor.r,

[:i::r, 
jokunen puro, harju ja fälleen suotir, loppumarro.

Yö hämärryi jälleen, ja riheässä kuusikossa rorkuimme
pimeän lletker. Jotkur keittivär reetä ja söivär viimeisiä
leivänpalojaan, kenellä r.riitä srrrtui olemaan, useimmilla ei
ollut. Ei ollut aikaa pitkiin lepoihin, ja hämärän hiiiplessä
matkantekoa jarkerriin.

Aloirnn-re nyt lähesq,ä Koitajokea ja partio läheretriin
tutkimaan sen ylirysmahdollisuuksia. Parrio palasikin pi-
an ja ilmoitti löytär.reensä sillan, .jonka kaiteet olivar cä1'n-

nä kuivumassa olevia vihollisen jalkarärrejä. Sinne ei siis
ollut asiaa. Läheisyydesrä lö1'q,i kuitenkin koski, ja siitä
pädsimn-re melkein kuivin jaloin ylitse. Samaa reirtiä oli
käyttänyt rnyöskin vihollinen, sillä rannalla oli suuri mää-
rä seipäitä, joita he ilmeisesri olivar käyrräneet rukenaar.r
jokea ylittäessään. Löyryi myöskin heidän ruokailupaik-
kansa ja ryhjiä säilykepr.rrkkeja, joita katsellessaan näl-
käiset miehet lar.rsr.rivat erinäisiä väkeviä sanoja, joira ei
tässä voi toistaa. Argenriinalrrista l.räränlihaa näkyi olleerr
eväänä. Merkit osoittivat rncidän olevan tunkeurumassa
vihollisen vahvasti miehittämälle alueelle.. Nyt jälkeen-
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pdin vilkaisu Ilomantsin sotakarttaan osoirtaa, errä alu-
eelle oli ryhmirymässä kokonainen vihollisdivisioona, jo-
ka oli tulossir korvcu liipi Kuutarnalahclen seudulta. Täs-
tähän ei päällysrömrne luonnollisesrikaan ollur selvillä,
vaikka se rnahdollisesti olikin ylerlmän johdon tieclossa.

Olimme saapumassa Lel.rmivaaran kyliin Iäheisy1,reen ja
tavoitettuamme sinne,johtavan poltrn, kapreeni SrLninen
lähetti parrion tunnusrelemaan rierä. Kohrir rärnär.r jälkeen
l.rän antoi korpraali Hanskin ja allekirjoittaneen tel.rräväk-
si lähteä partion perään ja rur.rnusrellir Lehmivaarastrr
lähtevä polku Ilajan- jrr Luovejärvien väiiselle kirnnirkselle
saakka. Emrne kuirenkaar.r ehtineet ky,lään saakka, kun
sieltäpäin kuului konepisroolin kiukkuisirr piirähdyksiä, ja
kohta tulivar edellämrne läl.rteneer.r parrion rniehet virs-
taarnme ja kertoivat §lär.r olevan vihollisen miehirtä-
män.

Palasirnme siis pääjoukon luo, joka oli kuullut Lehrni-
vaarasta annetur tervehdykser ja oli tilanreesta selvillä.
Poikettiin taas metsään rarrkoituksella sivuuttaa §lä sen
eteläpuolitse. Kohta tämän .fiilkeen tavoirimme rientaprri-
sen, joka ilmeisesti johci Lehmivaarasra Kuolismaahan ja
lähdimme sitä pirkin erelää kohti. Melkein välittörnästi
törmdsi kärki jälleen vihollisen varmistukseen, ja rie oli
kiireesti jätettävå. Jatkoimme sen länsipuolelle, jossa koh-
ta oli edessämme avoin suo. Nopeasri vaan ylitse ja kaik-
kien ihmeeksi ei peräärnme arlrrrurru yhtään laukaustir.
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Suon vlirct§'iirnn-rc oli erlcssiirnnrc mcrsiiincn hirrjanrrc,
jossrr koh.lirllrulnte niikvi nrerkkej:i rrsuruksesra j:r .j«rnka
torcsir.unte viholliscn nrichirriinriiksi. Ni'r ;rlkoivrrr rori5csri
h1 r'iit uetrvor olla trrrpceu. Vitrollisir «rli jrik.r puolella, n'ri-
tiiiin kier«rrictii ci niivtriinlt «rlcr,;ur. Srruli osa michistii rrl-

koi rrrsirtrkstn ja niiliin rrrkirr olla el,rrrrtrisLrtrtrrr liihcntelc-
viissii rilrrss.r, civiitk.i rlut[)ur]tirvtr.u.nntckrrrrn kestiiisi pi-
tcrnIixili1iqi,, r'ihrrnPirojrr. Siihcn rinrccn jtrtrrcllc. p.i.il-
Irsriinrn-tc vnrpiirillc. kcriiiirrtvi pian koko joLrkkonrnrc.
vi.r.rr,lst.r '"':ilirtiinriitrii. l-r'ltverr h;rrkinnrrn jiilkecn rcki k,rp-
tccni Slrlllincrr rrrtk,ristinslr: Sur>rrrrrrr Itrrrj.urrcert r lrrsc j.t
viikisrn l.i1ri. sckri scn jiilkccrr crcenpiiin kohri Ilrrj.Lnj.ilrrrr
jir I-Lrovcjiirvcn k.rnr):rsrri. NI.i;ir.irrr iiiin l\1 jorrkkLrccn k.ir,
kecn j,r I jorrkkLrcenrr)rc scrrrir;rnr.r.rrrr viilirriinriisu r(,i)L.n.L

[)()rt.i.l,rir lriin .Lrtroi hr iikkiir skiiskvn. HLrrj.rsri lrLrur.r.rt l.L

k.iikiii.L rrscillrrnrnre ttrlirtircn syiikst rutnrc rinnsrr,i iii,:.
l-iipintLrlto onnistui riirtlclliscsri, jrr rrir.ro.rsrrt.ut.Ll iksrr.,nrrr
Kctrrrncn srri ltro.l in olk,rlriiiinsii liivirsc. H.trj.rnrccu r.ik.r-
rirttecssii oli rrLlo, ;onk,t ikkunoist.r lrri.istc]rn-rrn( r,,,i,,r i.,
srirjoj.r sisiilic' tiir tlcuriicn rriirii kiisikr;rn.r.rrcill.r T.Li,rn kci-
l.rrikcrrokscss:r niikri vihollisellrt ollccn kk..rsent.L. i,,nk.L

Jou kot etenemässä Lehmivaaran
suunnalla llomantsin taistelun aikana
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rulll)r.lnr:lscktori oli kuircnkin piiinr'.rst;rincn ktriu trrlo-
suuntiulnte. Pihlrnrrurlllr oli nrrrnrcttrulut kunl[)rlre kcs-
kellii tllevinc svvcnni'ksitreen, vi.rnhrr lrrhisttrr-tut |erun;l-
krrt1.1.,1 Hrppiisin vliis krrn-rIapgellc j:r koskrL l)iltftluniun-
n'tc olir'.rt viiliissii. sieppx5ill svvennt'ksessii olcvasrrr pk.
-iIserIl.ist.1 koLrr.rllisrrt l)irtnlur)()it.t r.tskLrrr|ri. Koh«rtesslrni
r iii: k.rl.rlrti r.ik.r.rni rncrsiisrii Irttrk:rLrs ja rrrnsiu vilil:risrrn
,iikc.r.s.L k.iJess.ini. L,rikk.r:in ktrrrr1..r1'cc.11 sturj:r.rn j.r rorc
sirt irto.iiu k.trk.ri::r'un niutt ttiinr.in s()nricn .j.t rLrlrjonrcrr
n.tviis ntuit.r. HriLr.lertLr.rni i.i.ikiur.inrirsrii s.r;rl.rri lLrokscni
s()t.IIrtics \'.tiuio j.r sir,ri k.Lrcni onr.rll.r tnsrrr|Lrsitt.clliini.
P.rik.tlle s.lilptti lrcrkcn kLrlLrrrLr.r nrri)s k,rnrl.lr.rrri.rnrnc Iiiii-
kintii.rliLrpsccri. kcrs,rrtrri T'urhcl.i

ItccrrPiiin el.iviirr miclil I-Jc:r.inrnrt oli j,illct rr 1..rrin-
kolnrensaclrrr.t nrctrin lcvr irre n srr().rukr.r. Jorrk.r t,i:ctrr
rcurlililll jotrkkornnrc ttli piiiiscnr:i.s.i k.ircni tLiltLr.r si.lorLrk-
si. L:ilrJirunrc sirs l'crhcl.u) kruts\.1 r.ir oirr,Lrrr.r.rrr rorsi.r.
Vrrinr«r oli jo clrrint t c.lcllcrrmc. Olintntt l..i.i:r.nr.i:>.i rncr-
siirt sturjarur, kLrn trLkrr.rntnte rrlkoi krrrrltr.L vcrt.il.iisun ko-
nukiviiiirin tLrrtrr louskrrrtis. P,rrensirrrnrr r.rrrhti.L. rnrrrr.r
krrrt s.tn.tnr.rltrrkot .rikoir,;rr lc.nncllii j.rloiss.rni. sr iikst in
r'.ristor.nriscsti r.r-r.r.rlrrrn crii:irr rrLhkrrntiittiiiin sLu,j.i.rn. -\.r-
nralirL hetkcllii kLrn runsin kosrcrLn s.unmillccn krsloill.r-
ni. osLri \';rscllr[]irrlt) j,rlk.L,rrri kovrL. r,ihl.riscr':r iskLr. I-rrori
oli I.ttetrnvt l,iikiiist.i sisiillc. ttrllLrr jrrlkrrtcriin rrlkosvrjiistii
tr krs ja mu rsk;rnrrrr r j,rl k.rlriivJ;in lLr ir.r, n i inkLr in nrviihenr -

Irtil) ro(lcttiin. HtrLrsin jotrrkin Tcrlreliillc i:r s.lll.r.lu .li-
ke;rn h.inkin krrrj.rhri, ;olLrrn r rnnr.irsin lriirrccnkiu osrr-
rtccn. Tulirukscn lak.rrrLre liihJin niintint.iiirr kolrti nrr.r-
siitt rcttttltrt.ja ortnistLrinkirr sinnc l.li.iscrrriiiin. nruttir clt tir-
vrlnrrut sicltii enii.i kcr;iiirr.

'f ilanne koh.lallani ci r.riivrt.inrt sillri hcrkcllii crirr iscn
vrrkrisalta. Olinhen vksin:ini. h:uvoirrLrrrecn.r j.r ilruan
ktrrtt,r,r j a krln-rprrssia tii|sirt rtrrtrcnttttontirss;l krtn'essa. Ve-
renvr.lot() jalastrrni tunrui olevrin nrelkr>inen. koskaprr saa-
pas ilkeiisri rurskul)rcli vrittricssiini orrrril ilskclcira. Kiir'-
tctriivissiini e i nrviiskiirin ollut ntuitir sitletarpeirrr krrin li-
krri sct al usvairttecni. Hark ittuar-r i lterkert ri lanncrta piiiiti r-r

ensimmiiiseksi lritriiii rirvoirrxrr rovcrini ja liiksin pvrki-
ntiiän siihcn sur.llrtiu.ln, johon rrn,ioin hcirliin jrrrkenecn.
Löysinkin lxrlrrntapaiscn ja arviolta kikrrr-rctrin verriln nil-
kuteltLruri, r,iilillii llrrlel[i jallllrr krikkien. tirpirsin iouk-
kottture polrrr-t vicrestii istLrmrrsra. Siinii isrui Tcrlreliikin
,ja oli )trLrri sitornessa rcitriiiin, jonkrr luoti oli liivistiinlr
Iuir;t rikkont;trtrr.

Veren tiiyrtiimii s:lirpas kiskottiin j trl,rsr,rni jrr rrrh.jor.rtr,r-

rtut iilkrlrcrii sitlotriin, rnuttrr srriU)rrstrr siihcrr ei e-n.iii sair-
nrrt. Nlirrlilmir trrr-ttui mrrstelter';ln sllntiss.ini sirii vrirtiics-
siini. Liiiikinriinrichcrnrne t>lir'.rr kLritcnkin kul.jertrrnccr
Inukirnlan vhcler pirirrir, .joille rninut nvr rtsetettiill iouk-
komnre liihtiessii liikkeclle. K.rikcksi onneksi roisct hrrrr-

voittur.rcct p1'stt'iviit itsc lirkkum.r;rn. ÅlLlksi roilriv.rr
krrntajinani oman joukkucen pojx6 ktrkin vtrorolli.rrur, rnur-
ta kun tLlli mr.litten vrronr. ci kuk.r.rn niilttiinl,t olcvan
kiiuuosttrt-tut rnokomasr.r touhuste ja niin koko prlrrrkka
rnirrssi ohitseni kenenkiiiin k.rjo;un:rrt;r parrreihin. Ticdus-
telin muutarn:ur kcrr.ln. ettii .rikovirtko he iiirtiiii nrinur
riiutre, rnuttlr en slrilrlut nluutrl \'ilsrilustir kuin poispiiin
kiiiinnett't kirtseet je enrisrii kiireisemrniit askelcer.

Jiilkeenpiiin rrjrrrellen en voi heitii prrhernrnin nr()itti.r,
virikk.r silloin karker.rlta tunruikin. Virrntlsti monella oli
tiil'si tekerninen onlien jalkojensir liiktrttelemisessrr, niirr
l<>1'rpu1111ij6111rja kaikki olivat. Hrrrkitsin jo mirhclollisurrk-
slrull seufir.t;l onllrl \,olnri n, ntuttil rilluri huornirx)lx)tti,lelr
tunrLri nelinkontir-r ktrlkeminen melko roivorronralta. En
kuitenka,rn ehtinvt kokeilla konttrrrrntista, sillii jonon hiin-
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nillii kulki krartairrinhcittirttcn tulcnjohtrloht-:u r,,irt.tj.r-
niran viinrikki, jonkrr uinreii en vrlircrr.rr.rsii i..i1::r ricr.i-
n-riiiir-r. Saavutruaan koh.lrrllcni vrinrikkl i):imnr:irn netru:i
rie.lustel i, etrii nti tii tiinrii tiil l;ri nen mcrk ir:cc : \i( )s rertu,r-
ni rilirnteen hiin kiiski rniestens.i r.rrrrLrnr.r.,rr p.r.irciirin j,r

karjaisi 1.rysiihryn.riskehoirukscn eteenp.iin. Jon,r prsiihrvi
ja paarit kirnnettiit-t scn etrrp.i.ih.in. Sicll.i t.ri..Lsinrnrc
kt»nppanirirnme piiiil l i kiin. jok.r ku iil ti:.r.:n r .iu ri kur iinroi -

tuksen miiiiriisi .jokai scn vu( )r( )ll.1.ur r( )rnr i nr.r.in k.rnr,r j.in.r
jrr viinrik i n r,:.rI r'<)turtrru k.iskvns.i r.t, ri:.i.r!t.un r sr;i.

Matkirnreko j;rrkui jiilleeu j.r p.rri-k,,in.re kiIonrcrri.i krrl-
jerruiunr-ttc kuului kiirjestii hrruro: Omi.r c.less.il Scrr r.ri-
ktrrtrs oli srtmira luokkrra kuin KolunrbLrksen r.ihrst.ijin il-
rnoitus: Mrrirta niilq viss,il HLrolcri vt.rin s.rnr,., ,,,rr.,r,.,
ktlh.lrrstani, ettei sen il'ri,ur;urpil;r musiikki.r. kuin r'ruo k.rk-
si siruiur, ole sitii er-rnen eikii mliihemmink.i,in k,rn'iini
silttr,lnut. Olimmc lt4rultrrkir-r tavoi ttcess.rmr.r-rc. i,, usr.r.rrr
kertrr,rn Irrrrinitullrr Ila.janjärver-r jrr Ltrovc j.irven r',iiisellii
krrnnakscllrr. Kornppanirrmn-rc oli sclvivrvnvr ruiikokecs-
ti.l:.In.'V:.lstlrirnott«rk«rmirelur-rrtte nttro,Irsti joukko h.irn-
rniisq' r.reitii q,kkinriehiii, .jotkr Li usvarrr:ur moriss.r k;rlus-
tonsir rrcncttiineinii t>livat joutuneet til;rpiiisesri j.rlk,n iicn
tehriiviin. Auliisti he tarjoilivat tupilkoil;rrin j.r kcrtoir'.rt
ihmetelleensii kerrkrra vihollisen puolclrrr krrulunLrrt.r r,ris-
teltrn melrrlr.

Siihen l«4rpuikin nrinun sotrrni. Jrrukkueeni aseveljet
joLrtu ivat' v ielii vi imeisi llii voi m illeen krurti,unrrrln l..r.rrej.r n i

puolisen peninkuLnaa 1'rrrhaisrrr kinttupolkua pitkin, s:urt.

tllirkseerl t'uiuut nrrrlrnticn vrrrteen si.lonraprrikallc. Kii-
tokseni heille ie ten,ciseni kaikille ntrrkrrnrr olleille. Vrik-
ka civiithiin terveiseni liilreskiiiin kaikki.r eniiii tirvoitir,
silIii rnoni siitiikin joukosta joutui vielii rintiulr.rr.r.rl kallcim-
pilrtsrr scuriuurcissr.I rurkrrrissrr trristcluissa, joissrr osJt
v:rilrrtrivrtt i,t rtrorirt,tj,trlrnlc vu()rost.rilrt jtltrrrriv,tt itse nt,rt-
tiin.

llomantsin
nuoria
saarrostus-
taisteliioita
Lehmivaarassa

Urheilu joukoissa.

- Onkohan täällä jotain kipeille jaloille,
herra vänrikki?
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ELEl'1'llN Jrrtkr>sorl:rn cnsintntiiisrii s()r.r:\ k\\ :i. f riliincn
lcnrrrccnrnre oli srr:Lnur ttrliklrstccrtsrr -l'rrrkLr,L 

l.riolLrsrlrcs-
s;1;1n. nr.ltt:r. Hlrrtgon nrtttin ktlrsvrrtii s.rintnte kiisktn 1.,r-
krrr;L kruttl.lrce rurttc j.r siirtt ii sille j61trtki1 . L:rr.lcksi
sijt>irtrsIaikeksi tLrli vrtnhrrn rrrjrrn rrik.ru.r Tiiksjiin,err
kenrtii Rrrk:L.jiin'en sutrnn:rll:1.

Tiiksyiirvellii tiurrsimrre liihriirotrhrriss.L l.rivtreenrnrr l.
lennrecr.t. Trrparuriscu rl<> oli moler-nn'rir.rl.uolista, sill:i
olinrmc cronncct Porissa vli kolnre kLri.rkrrrrra aikrriscnr-
nrin jrr tiimiin jrilkccn o.li enniitriinlr trrP1sl1111;1 lraljon.

N{eilrii rulokkrrilt,r <>li rietcnkir-r otetr.rvir "luonro 
lrois 

'

ja niinpii kakkoslenttrcen Lelrcu År-rtti valisri mcirii vtur.
lrtssanrriscsti kerrocrr urm. liihiricnoon sr.lorirsrrren vilisc-
viin vihulrrisia". Ar-rrir-r t;rrin.rr oterriin rictenkin leikin
krrnnrrlta 

- 
tiirkeintii oli. ctrii olintnte l«r1-i1111 l.ii.issccr

rt-nrk;rrrr.t oikein nriesten triiliin. 'I'trrktr kun ci mielesriimme
sirrcnkii.in,rllLrt oikc.rrrr rirrr.rrn;r.r.

Krrkkoslentue hiiiPf i seurarrvana |iiiviir-rii uuteer-r ruki-
kohtlausir ja me srriIrr-r-re Perinniiksi hcicliin ktrtrsikrrlnrai-
ser palrvitelttansir. K«rska veniiliiisct olivar vilsrrt iiskctriii n

rilivrurncet ker.rriin riheiiiin nrctsikkiii)r.r kiskomirlla trakro-
reilla 1111111 

jLrtrriuecr-t mlllstrl, olivar kentiin reunrrt riil nn.i
valrrtvia kar.rtorl'keln'r iii. Jurrrrrkoitlen viil iin oli jiiterrl' p.r-
rin rnetrin levyisiii kiiytiiviii, i«ritlen varsille «rli marrsr«xr-

tertu hajasijoirukseen -i pahr,irelttaarnrne. UlseereilLr.
rnekrrar.rikoilla jl apumekrrrnikoilla oli kullakin arvon h-
n.riillii on'ra telttrnsa jr neljiis <>li ns. huolt«rtelrtl. K«rneis-
trrrrtme, joita oli 7 I'ksipaikkaista Fokker-hiivittrijiiii. <>li (r

sijoitetru telttojer.r puoleisellc kentiin sivustalle i,l.rreen ri-
viin n«rin 100 mctrin mirtkalle. mutra lenrueen päiillik<in
nin.rikkok«rne ol i <x.nassa yksiniiisyvdessiiiin kiiroratlan roi-
sella puolerr.

Yksi ;a toinen oli ehkä sitter-r ottaltur "Lehen Ånrin"
puheista hieman onkcensti, sillii koneiden viereen alk«ri il-
rnesq'ii suojapoteroita ja reltrojen lätrelle errmrrirsroorl
rsetetti in rrinr.rt i rrrrll iner-r I t-konekiväärinrme tuiiasernirirn

- 
liih innii n-ratalaht'rikkiil'sren rorj trntlrl vilrren. Ler-rrok«r-
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trci.icn. kcrrr.irr j.r nr.rj,rirLr:.ililcrn f.ilrir'.rrriornti oli ns.
kcnttiihrurltoj,rrrkkLrcerr tclrr.ir.irr.i.'l'ilr.in joLrkkrrecscclr

ktrrriLri erLrpliiiss.i r'.rnhenrrtr.rn ik.ilu,rk.rrt nticiri,i. ;,,ir.i nrc
rtuorct rrrhot ninrirtclintmckrr.r or.n:rss.r kcskuu.lcss.rr.r'rrr.rc
''jouluIukeiksi 

.

Ålkupiii,',iit kulrrivet sekri Pikkutalrlreluisse naa|urin
lroikicn krruss:L cttii n()rnr:l:rlin kcntriiPrrl'r'clurr mcrkeissii.
nrihin sisiiltv i riivtlell incn raisteluvrrl nr irrs veloisenrr irikan.r
sckii k«rnci.lcrt htrolto. Kullekin nrekrrirnik«rllir oli lroirkrs-
srurn n irn ikkokorrc,,jonk;r reistel u.r,rrhn i utlessa l. itiim iscssii
hiinrii rLvrrsti elrurnckaenikk«r.'l'chtiivi in krrrrlrri rr-rn-r. hcrii-
n's n. t5 rnilt. cr-trtcr-t irlr.nlulr silrlrstrrsrrL, jolkrin kLrkirt nte-
kerrnikko csiliinrmitri j.i krrkiivtti 'or.r-rrrn konecnsrr" liih-
riivrrlnriiksi. Surrttoivathan nrrrrprrrinkin r':rriksct r>lla rur-

nrtrvirkku.ja j.r liikkeellri jo Iirinriirissii, krrtcn trscin s.LrtLri-

krn.
Syvskrrun Jr. piiiviin arrnrLrPimeiissri rrn'isteli lentrreen'r-

rnc "teknillinen keLrlrr". Heikkisen "Pirre ' rneitii me-
k,urnikkoje hcrciIlc, kurcn r-ttuit-tr-Lkin ;riuttuinrr. Olin Piiiil-
likiin korrccn vrrstilirvlur , Rr>senbergin Ranktrn lretika-
veri, ja kuulin kLrink;r Rankku liihti tcltasta. Minun hoi-
.krssani ei jrrrrri silloir-r ollut nimikkokonettrr, jotcn srr;r-

roin rurrhassrr kiskoa i,llcni lruoviur kulrn:rrr. [-e1.1.r1i5r.,,,
tiU)ilrlltsil Pirrc ltcrritteli siinii LrLrclelleen rrrrmu-urtisirnl.i.1 1.p

sckrsti päiviin lcn«r-ohjelnraa. PukeuclLrrrui.uur h;iipriviir
kavcrit viihin iiiinin toinen toisensa jiilkcen relrasra. Irse
ajattelin ottair vielii pikku nokoser...

Si l loin'jysiihti l Jostaki n liihcltä ktrtrl ui kiisikrrrn;urti n rö-
miihcly,s, ja sitii scurasi viilittiimiisti kor.retuliaseer.r repivii
nakurus. Kavehrlin |yst\')'n. Pirrc tem|eisi nirgtninsit esil-
le, syi)ksf i teltirstrr ja ampui jo heri oviurkollu. Lisiiii rii-
jiihdyksiii, joihin sekrar.rtui kor.retulirrseiclen krlmanniru-
nta keutiin joka ptroleltrr. Pirren liilrdettyii olin ainol
r.uies telrirssrrn'rnre ja rnielccni jysiihti raskarr5li 

- 
111's 1111

vrrnjl vlliittiini'r nreicliit lrah:rn kerrirnl Tietenkin Pirre oli
jo oviirukolla jouturrut silmiitysten Pilrolakkien kanssa .ja
.rrn1.Lri siitii slvstä oitis...

i
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PENTTI NIEMELA

Kicp511[1qlip petilrri srihiikristi. Hantr.rilin hiimiiriissii rel-
tassa her.rkilrikohtaista rserrirni, Terni-kiviiiiriä, kun rote-
sinkir-r Rankun ukko-mrruserin r<likkuvan kerrospetinrme
tolpassa. Tempaisin sen kiiteeni ja yritin slmalla srrllourr.ra
sarkal-urr-rsujeni sisään. Laskin mielessiini, ertii kun ovesra
ler-u.riihtiiii krisikranaarti relrraln, on rynniittiivii ulos suin-
piiin, olipa virsti.rssi.r vaikka itse piiiipaholainen. Rätinii r.rl-

kona kiihtl i, ia raas kuului mutrrrrmi:.r voimakkaarnpia tii-
rnrihclyksiii. Saaturrni sxirppxar jalkoihini syiiksyin telras-
tlr...

Verenkarvainen loirnu heijastui noin i0 rnetrin piiiissii
olevan konerivistön suunnalrrr, suuliekkejä lein-rahteli

Fokkerit
starttaavat

Lentorykmentti 3:n kolmoslentueen mekaanikot
kesällä -41 . Seisomassa vasemmalta:
Väinö Hemminki, Kauko Koski-Ukko.
"Pirre ' alias Aarne Heikkinen,
Pentti Niemelä ja Helge Sillfors.
Eturivissä: Ragnar Rosenberg,
lnto Mäkinen ja Roy Ala-Outinen.
Taustalla lentueenpäällikön,
kapteeni llveskorven Fokker

\s\

vlt'1'mpiiriinsii ja vrrlojLrovalttotien ttrl ikiirpiiser" pyyhki-
viit krnr.urkkoa, InLltt& 1'trriiiin vihttllista en pir.ueiissii erot-
tlnut. Vrristoni ktriskasi, etteivät .iutrrakoiclen vriliset le-

veirnrniit "piiäkiivtiiviit" olleet riillii hetkellii ttrrvirllisirrl-
pia liiker.rr.rereittejri, ja niinpri sukelsin vli poltrr.r p1'rkierr

siu.nan tiett yli pirrir.r.retrisen kantoriiykkitin. Mtrrr,L jtrtrri

kurnokor.t harjalla j trtrtr-rin ki inr.ri. Oli n kiireissiin i ttuohta-
nrrt nostait ht.rttsttttkitunlttimeni olkapiiille ja r-r1'r Ire tie-

renkit-t tirrttuivat kilnnokon r<jrriittiiviin iutrriin. - 
Sano-

txan, etrii vlaran ltctkellii niikec ihr-rrinen uteetltleet rsiilt
kuin fllminatrhalta. Ehclinpii rotisesti miniikin krrtsella elii-
n.räni kirjokudostir trrelkoisen piitkän roikktressani siinii
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j:rlat taivasta kohden armei.iiur lu<;tettavan vahvojen hou-
sr.rnkannattimien varlssa, tulijuovaluoricn risreillessä .jo-
ka puolella. Oli vielii härnäriiii, ,ja pralavier.r koneiclen l«ri-

mu 1'hii vahvistui. Siinii rimpLrillessani jalar kohti raivrrsta
tr.rnrr-ri selviiltii, ettii n-ruut on jo rcilatru, ja rninii 

- 
rrinoiL

elossir olevir 
- 

olin n-relko kr.rrjassrr jamirssir.

Sitter-r irtosin 
- 

ei ollur aikair rarklstarr, nlpitko vrri
ommel antoivat periksi. Piiiisin uLrdelle polLrlle ja aloin
hiipiri kohti koneitamnre. Muutrmln metrin priiissii tuli
vastatni irPtlmektanikko Hannu soPertrlelt silm;ir h.rril-
liran:

- 
Hetki sitterr mii istr.rrn t<-lss,r tooslrssir j,r nir on kok<r

kone nijiihtän1't ja liekeissä.
Kun Hannulla ei ollut n-rir-rkiiiinlaisra irserril muk.ln.r.ur.

kehoitin hiintri .liiiimiiiir.r ryteikön suoirrur. Min.i j.rrkoin
r.rkko-mrruseria kätlessiini tiukasti purisrren kohri 1..1111',1.1
koneriviä. Edestiini kuulin hiljrrista valitustrr jrr 1ri.rn liir sin
polr-rlla rnakaavan Kauko Koski-Ukon, jonkrr r.rrs.rnriu-
n«rn oli konepisrtxrlin sarjir liivistiinyr. Koskir rulirus lh.i
jatkui ja Koski-Ukko arveli selviiiviinsii jonkin .rik.r.i r k-
sir-rkir-r, en )iiiinyt hiinrii hoivaarltr.rut, vrri.ln prrir'r erctrrt-
päin. Siinii sar-r assil kohtasin Pirren ja rnuLrtirrniin s.ln,rrl

)iilkeen «rli "sotasuunnitelmrrnrrne" selvii. Vajlrrn it) mer-
rin piiiissii etumi.lstossrr oli rneidiin trillii herkeli.i .i.rncri,n
"tulikukkon-rn-re". 

Jospa t,ritärnrne sinne, r'rrikk.r fcs.ikc
olikin "ties kenenkii rnaallrr".

Yksittäiss1,öksyin ja toisillemnre tulituke.r .1rtr.r(n I..i:i.
simrne kk-asernaln. Se oli q,h;ii 

- 
je sen sekrrnnir-r sitr.

n;.rilnlilssr iraaltrloimme aseellrr etumrr,rsro.r sLrulrekkej.i
kohti.

Kun tuleemrne ei enää vilstattu ja rrmn-rr,rnr.r kentän lli-
tamillakin vaimeni viihin erin, krpetirnme mekin. Aarrr.r
alkoi .luuri niinii hetkinä kajasr,ra ja hil.j.risuus laskeutui
eriimiran ylle. Kuuntelirnn-re ja tiihf ilirnnre eri tahoille 

-

Mekaanikkojen Järviön ja Vaajavuoren
kone taistelun tauottua
Tiiksjärven lentokentäl lä.
Moottoria on lopuksi yritetty
sammuttaa h iekalla peittämällä

316

kaikkialla hiljarista, vain savu, palaneen kiiry ja l.riipuvat
loin.r u t kor.re iden suu r.rnirl lir kerro ivat riskeisestri riihiikiistä.
Ainrrkin kr>Lne Fokkeria oli irrvelumrne ntuka.rn poissrr
plistii, r'nr.rttil miten on kiiynyt kavereitten. Onneksi alkoi
teltoilta piiin kuulua "härrniiläistii" sekii r.r-r1,ös näkyä lii-
kettii. Kömrnirnme pesäkkeestä ir p,rlasimrne tel«rilic.
Siellä selvisi n.r1,ös viihin erin, rnitii oikein oli tapahtrnut
slr)'saarnun pirneässä Tiiksjiirven korpilentueen tukikoh-
dassa.

Tr.r<»ra kohtalokkaana mrrr.uril oli eriis porr.rkkarnme
nr.rorukaisista, le ntosotamies Ai jiilii, herännyt .rrrmunri-
rnrran tuutien pikkukursurnusta luoutoon. Siistinii miel-re-
r.rä hiir.r ei kuitenkaan jiiär.ryt teltirn nurkalle, v:.ran suun-
nisti sivurnmirllrr olevaa pikkulampea kol-rti. MLrttr r-r-ritii

ihrnettii 
- 

mitii kurr-rmaa poppootr oli pLrlisemassil tuossl
Lunnren rannirlla. Ja vieliipä tiillii pu«rlella larlpee. Mics
hiipi lähemn.räs ja rikkiisi neljiin piipp«rlakin vilahtavar.r
vlrr j oi nlr h iem an v irirlenevrrl iriun rl rri vlst.r v rlste n. Uskoako
silmiiiiini' Mies palasi iiiinettrimiisri teltalle ja mietti sarnal-
l.r rrnklrirsti: j«rs nyt poppo(xr kuoptrksenl lreriitiin "van-

h.rt ja viiitiir.r niihneer.ri pipojir aivan teltan takana eikä
n.iirii sirren liivtt isikiiiin, riittiiisi siitii nmrnra lrrypuiäk-
sr... Ei. pirrlstrl ensin vrnnistua asilsta. Nuomk,rinen otti
rruk.r.rns.i f .rri nr tr nrrkiisikranerrttia 

,; 
a liihti uuclelleen ul«ts

- 
\ksin .\rsrit r',rlppair.ra hiir.r hiipi kohti lrrrrl',eir. Sitten-

kirr r,rtr.rl Hilj.rinen lulin,r on vierirstrr kieltii, jollr neu-
\()lll.itr,.r k.ir rr.ir. \\ t r)rr roirnirtrrr'.r n()l)e;rsti, ertnen-
kr.rin...

\,,rnl.listin irri _ rks k,rlm.rr _ _ k,rks k«rlnrer" ja
hcitt«r kohri sLtpi561 .. n lrmii.i. \'9i 1.-11s- kurt trtcrti tlhil

N1utte riijiihclvksen iiiini ;riiiisti tulunvrskvn vrrlloilleen.
Ympiiri kenrräii rlsemiin xsettuneet konetulirrscet ekritti-
vat k«rlkon soittonsa ja häviq'stehriiviin r.r.räärätvt viholli-
sen sissit vr.lorost:.-riul yrittiviit tuikata "molotovirl cocktiri-

Mekaanikkojen Taulun ja Hannun kone
venäläisten sissien hyökkäyksen jälkeen
Koneessa Hannu istui vielä silloinkin,
kun vihollississi työnsi polttopulloa
käsi kranaatte ineen oh.iaamoon



lir.rsa" käsikrnnaatilla teriistetrynä nimikkokoneensa sisäl-
le. Muutamissa hetkissii muurttri eriimarn ratrhir rulil-rel-
vetiksi. . .

Teltassarnrne kiis§'njaolla ollur Heikkisen Pirre rilysi
heti räjälrrlyksen kuullessrL:ru. errä rrlt on f.is11 nrerrrrssa jrr
yritti suorittarr yleishälvry,ksen naganin lrrtrkiruksilla. Tot-
tzrpa kaverit tir,juavrrt, ettii n1'r on tr.rinritt.rv:r... Jir tulihan
sitä toiminrurr, synrf i «lrlellinen ku--heriin's, kuten ru«r-
cliksessa san()ttiin...

Kokonaistalrpionrme olivat 2 kaatunurrrr. r'ksi [rrrirvoir-
tunut jrl 5 p«rlttopulloin ja kiisikranairtein ruht>rrurr Fok-
keria. Kaksi konetra säiisq,i, ktrn niiden rul.u;ksi r,rrkoite-
tr.rt pull«rt eiviit kiireessii syttl,r'reet.

Rankku Roser-rberg ;relastui kuilt s;rrrunt.tn k;rr.rlrrrlla.
Hiin oli lrenossa kentiin «risella pu«rlen oler'.ille koneel-
leen ja oli jo liihellii sitii, kun här.r pvsiihrvi :vrrrr.inr.i:in
1'riippuiran. JLruri sill«rin kuultri jl,srihclvs j.r rulrrus .rlkoi.
Rar-rkkLr maastoutui tr-rliiuovavcrkon irlle j.i s.iilr i. II.rr.rse-
rinsir teltttrrn jiittiineer-rii hiin ei voinur teh,l.i ntir.i,irr. niin
tarkkirkiitinen kuin olikin. ecles niille varriomiehiksi luu-
lentilleen varjoille, jotka hiinen neniinsii .rll.r rrirrrr,ir sr-
q tt.i;i 'piirillikkökoueerr" jrr rlyöskin h.in.n irirnrkk,,k,,-
ncclrsrl 

- 
siin;i ktritenk:rir.n ()nr)isturn.rtt.r.

Hiravoirtuncellir talpiliunrlni Koski-Ukk«) si1,iriin r.uirc-
Iur-r trruottun r.ropersri kenttiisairealrrrrn, lcik.rrri in j.i p.ii.rsi
muutiuni.ur ktrukauclcn roiptunisen jiilkeen j.ilieen j,ruk-
k<x»nrne.

Krihtirl«rnsl rrrvoirrivrrt sinii rramuhiintrir:inii k.rksi p r.ier-
n'ii ja rehtiri kaveria, n'rekrar.rikko Asser Jiin iir j.. ir.inun
xpr.unekaiurikkonsa, korprirali Varrj avr.rori. i\ft rlcmni.rr iiir -

detriir.r lrurtien liivistiiminii koneensrr vierelt.i. 1,,k., , ,.1 k,,-
nerivissii iiiirintntiiiscnii, liihintpiinii lrr ökk.irii.i.i Iintc-rses-
ti heic'liit oli vriterty' sie|111 vangeiksi. \'ll,irern in.. :,c ,,.r-
var joutuneet rrristelemarLn prl.jain r-rl rke in .rscr:rerur.l r i-
hollistrr vilsti.liur. Tirrkallc siinii oli orerrrr 

- 
r.ri.is.::n i.il-

jet kert«rivat karLra kieltriiin. Muttrr ntirii ririreL:: i., \(,r1r.r,
klran autt<livar rtrlieseite vxsrrrrurl

Jiilkiselv ittell'ssii kiiv i i lnr i, cttii iln'reisesri r.nc r.l.i :i icnru-
ecmnlc tuhoruniseksi liihetettt' sissiIartio o1i r.irkk.iillur
"clintllrojamme ' kentiin koilliskulntrrllrl oler .in r.r.rr.rrr
rintceltii ja liratinut havaintojensa perustccll.i vkrrn iskLrit-
taiscn tuh«rar:-tissuunnitelmirn: koko .rlue oli k.,rkr-:r.i
piiiirtiien peirctriivii k«rnetLrliaseirlen risri ruleli.i. J, rk.risr.r
konetta vi.rstil:.ln toin-ri sissi polrroirulkrinccn j.i :e neij,in
tniehen 11'hmii, jonka kiisky'njixrn lentosor.rntics .\rl.il.irr
heirriirnri kiisikranrrarti pirlrentrnan kerrln sek, ritrr. oI i s.r.i-
nut tchtiiviiksi tuhora mcitliit telrtoihimme.

Muu onnistui. rnurra viimeksi mainirru ei. S,rrrur rr.icr
sorarnies Äiliitiin'pikktrhritii" oikerran .rik.r.rr.r. T.ir.i sat-
tunliur pohdiskeltiin tictcnki n .liilkeenpiii n r.r'ronelr,r k;rn-
tilta, naureskeltiinkin scn verrun kuin rovereirremnte
kohtaloa muistrren oli s«rveliirste. I\Iutt,r vh.1en j.r r,,isen
rnieleen jiii k1,temäiin piiriretnr;i, etr.i kr ll.i i.ri K.rLkkivrlti-
ns voi kiiyttiiii niiinkin arkisia asioitir silloin. kun 1..iiviim-
Ine hiinen kirirurpiclossaan eiviir vielii ole kr;,r.rssa.

Er.rräpii vartiomieher/ Koneittemrne'r'aiheilla «rli kvllii
vartiossa jr>ulupukki" 

- 
jo ikiiselL1i116y1 

- 
ja heri kun

hiir.r oli to.lennut vihollisen sissejii hiippailevan konerivis-
tön tunrurnirssir, pellscy'i hiin pahar.rpiiiviiisesti ja sukelsi
Lihimpriiin poteroon. llmeisesti här.r arveli meicliin juuri si-
tiivrrrren poterot kaivaneenkin, suoirrksi... Ja sielrä suojas-
ta hän riihiikiin ,jlilkeen nousikin toclistarnirirn, rniren ruli-
kiirpiiset lensiviit yli...

Pommeia kiinnitetään
Fokke r- koneesee n
Tiiksjärven kentällä

KESKO
liikevaihdoltaan

Suomen suurin

liikeyritys.

Konttoreita 23,

vakinaisia asiakkaita

yri 10.000.
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Nuoren lasku-
variojääkärin
autenttinen
kuvaus
Normandian
maihinnousun
kriittisimmis-
tä hetkistä.

,1Itul

TAPPAJAT Donald
TAIVAALTA R. Burgett

KAUNO HEINONEN

II

ullmemen
"kampa"
pnÄÄSÄN-eVrf Ä1ÄnVEN r.r.rotriraistcltrjen r,.rinren-
nutturr s1'1'skuun alkulrrrolclla 19-il siirrettiin "Vclu' eli
Kev.Os. l 0 "lc1.r«xrr.r " Priiiisrijiirven itiipuolelle. Lei.t1 1,., t1-

kiili. errii vrrikke jiin,cn toisellrr puolclla lr,rrin kilometrin
piiiissii «rlivirr varsineiscr linjat, j«rssa JR 29 oli rrsrrrriss:r jrL

raistcli rr-relko rrktiivista vihollisra vrlstrrrln, ei nrcitii n'rrris-
raakseni hiiirittv kuin r.nuutrrmana piiiviir-rii lentokouciu j:t

kerran Puhuttiin lrrrrti«rstrr. Me klrtselirln-rc :rivrurkuitr
niivttiinriiltii t<xlell istir sotra, joka kov ine tr k.isriikesk in'ksi -

necrr olikin mrrhtrrvrrr.r. Tykistiiii oli 
- 

keirriijmiesrcn nrtr-
karrn 

- 
koortr.r nteidiinkin puolellc lJ 1-11sg1j5t().r. r.rs-

kaita jrr iiireitiikin joukossa.
Tarkoittrkscmrnc «rli jatkrra hcti hriikkrivstri Perroskoi-

hin. j,r se nreidiin lcponrnrekin oIi uLr.lcn n hn-ritrvmisp.;ri-
krrrr suolu;.re. Olinrmc Kiilrrn tIl.Dr oikc.rll.r siivcllii
vrrltliiua eter-remäiir-t setr tuukrrtrrt kor1r1611 kiltrrr;r 

- 
lliilt-

kuin sitren tcirnnrekin 
- 

Petroskoihin. jorrne s.r.rvuinr-
mc prrriviikkoisen k«rrlrir'.relluksen jiilkccn I . 10. 19 t I
kello .i.2t). Liihc'lcttiin siirii sitren etenenriiiiu riivsin hrrk-
kalmrrtt<.rr.nessa n.tctsiissii j.r kaikki vilrusteet ja trn'ikkect
krurtrren mukanrr. Olin viesriosaston rrrcliojoukkueessr,j.r
rnitenkiipii ue rilcliorkrl.ln mLnlten kuin miesren seliissii.
Muistan osalleni rulleen liihettinren, jonka pirir-ro oli lti
kg, ja siihen lisiiksi nrtrLrr vlrr.lsteet. Etenen-risvauhti oli
kyllii srrlrteelliscn Iridasr:1. i()ten cl'r ulrrist,t suurqrnlriil viri-
keuksia noista kannettavista ollccn.

Erenirnme siinri viriltirnrlttomin 1:liiiviimerkoin, sillii
tr,rollu tiensuunnassa olivat raivaustytit vielii kovarr tf iin t.r-

kanrr, r'arustettuja lsernirr kur-r «rli toineu toiseuse trrkrura,
ja ne oli prrrettrva motti rnotin perään. T<lisekseen ei
vleishyrikki\'s vielii liene ollut rrlkanutkarn. Mr.ristaakseni
kolmrrnnen piiiviin iltana 

- 
kun osastomrne oli jo leiriv-

I

ti
t
i
I
I

!

:
:
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J
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NIILO LAUTTAMUS
Haavoittuneet

Gleijonat
SS-pataljoonan
toipilaskomppan ia G razin
kaupungissa !tävallassa
on Laultamuksen uuden
hurjan kirian näyttämönä:,
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"18f,.
., itt

.t r-" \., .(''
r\ tlt t, rclt;tt l)\'sr\'tctt\ j,r s:rik;rnkcrtt()nu()ti()t \ riltctt\ 

-tttllrt tassttrreli pitkin liilkiiintme licvr.rrrcrr j.r krrrril.r,ir.i-
rrrtrrrat i;ikkiiiin rcscrviliiissolraarin oh.j;rilcnt.rn.r. KLrn
Ittititst(), jostrr olintnrc rullcct. «rli n-rielcsriirun.rc .rjoncur ollc
riivsin kulkrrkelvoron. jo riheiin ntersiinkin r uoksi. r,,irr.r i.L

ltrhikoista puhunr,rrt.rk.r.rn. heriirri ruohorr nr r ruliur he-
\,onelt rrrttrrilteen j.r tlilsirtc kLr,rrrninc iltrlcri rr.i 1.r ilt.ri-
l Lr rt.

Åjontics ei paljoe Iuhelltrr. kr sr iP.ihlin r.Lin kontenr.r-
j... 

- 
Komentrrjrr olrkin Iiihcll;i j.L purki rirntcrrelrns.i

Irtirsi utrrtkirn terk«rittrksccu. utviiskirt n'tircu ntics rrli
vlccnsii 1'riiiisslr tulcn.r;rirn j.ilki.imrnc. 

- .|.i ruircn j.i ktrk.r
hiincr liihetti i'Jrr nriksi, sillii nte er.nnrc olleer eJes plrr.i-
r)cct.

Ajt»ttiehcllii oli kuonnanil 
- 

[1ipy1'1 r:ivnnri 
- 

hiiik-
k.ivsr.LtrrrLrrniirtoj.r. Liihettiij.inii ,rli r,rl,rrrsrrl.sc,rri j.r ,r r n.i
r;ttliosan«rrtt:ut-une, j«rssa sclvrikielellii <>li |1 1 qlcrr\' \'.rr.r.r-
nrirrul jil liihettiintiiiinkin 

- 
ntuttrr vrl.stil M:1rrossi.llt .rviu.l-

rluttr.ra ja scn krrurtir 
- 

lcipiiii. Leipii merkirsi kLrirenkrn
srrlakiclcllri jLruri lri iikkiivsvlnrr)turiinoja, ja kun niirii oli
1r1 

y.letry. r'tiin srrantan pitiiril Olivarhan arntcijet kulkc-
nect Al|Pi6r.rkin vli, niin mikii, ettci |aralj<xrrlrlrr lreriiss:i
nrics I)e\,osen krl.ussir osilrr n-rersiissii. Osrrsil-ran tuo. J:r ruli
l htenii piiiviinri. Vrrin kaksi kertaa srrnoi Itrrkrrnecnsrr
kuont-trrn, kuutrrnccnsrr ntiinirr pari kappalcrtrr kerrrrllaru-r
vrrikcllt Paikart i li, r.rlr.rttatrccnsrr hc\'osen .ia veriinccrrsii
k.irrvr irsr.. J.L perillc tLrli.

- 
No, .ja - 

tiiruiin tehriiviin suorirus oli rncille rtrpee-
str<>rirus siniinsii sellainen, crrii pxljl;11 va:rriut.lrr()-

It'trurtmist;r ansioristejii .jiretartn, oli komentajal) Iopl)ure-
tcltrnus.

Olipahan siinii l.riiiviin prrri tiintrin hevosntiehen jorrk-

krxrn.tlrtc tLrlt>n jiilkccn rrs. Villcn (.Jlt 50 ) nrr>rri ki psr -

nt.issii N{rrrrossan liclrcillri. Me oclr>rtclir.r'rntc sen lrLtrke;r-
ntistrl jrr crcnenrisen alktrun |iiiisvri. 'l'clt:rtkin olivar P1 s-

n'ssii .jrr vrusiltaisix vrlnllistirnlirss.r j,L Ix1111vi11r.rssrr olcvia
tristelujotrkkojrt lLrkrrtrrrotti.rnri.ltttr, «rlivrrt osrr.st<>n krp111

rttiehcr tcl«rilla. Kuinka oll;1kilillt, Pultelinn-riehct olivar
si inri kesk ipiiiviin aiklan jr >llaki n l)irrtiore issull i.rrln ti.rvi.rn-

Itect jrl orrruleet nruk;.r:.rnsrr venkcinrr 2-l vihollist:r. K«r-

krrrrli oli viclii siihen eikarrn 'kovrtrr vrrlLrtrrtrr;r" jrr lr;rlut-
tttjrr voitorutterkkcjii. Ja pojrrr 

- 
rriirnii virnsirsi,.lt 

- 
s,ri-

vxt tieo'sti niinrii kokerrlir
Kello oli siinii l(r paikkcilla, kLrn kajrhti ntrrr,rrama lau-

katts rrt,ts rilktit slu-nllltx srrrrrtnlrltlr.

- 
N)'t liihettiin, Krrtuto. hrtkcttraan kokartlcjel 

- 
\/s-

tiiviini .ja csin-richeni. kcrsrrntri Åhri Helttunen sc niiin
ntinuil l)\'\'tcli nruka,rnsa. Olin heri vrrlmis, r'ii) j,r I,.r1s1111-

narusku 
- 

yksi rlinullrr vrrin olikin ja sicl[i i) 1..11111r',-

nrrir. Rintirtilsktrssa mintrlla oli kuitenkir-r unklrrilrrirtcn

Peltikuorinen, nrr-rsta-Punrn'iirinen munakiisikrrrrt.rrrtti. jrr

rictysri kiviiiiri otcttiin rnukrrirn ja silkrin jo mcntiin. Hr.rt-
rusen Onni, srlnlt()lr Kvviiirvcn lroikrr. liittyi mr.rklan ja
jrurksimnre. r'ascr.nmalle k:.r,rrtrren iiskeisrcn lrrukausren
sr.lunt:r;ln. Taaskin nirpsalrteli. Kk: r'r virrtionr iehenii olevrr
[eme]i Mrrlrriuen oli siellii pitkiiniiiin rrililssrr reisi liipirrn.r-
mr.rttunrr. 

- 
Mistii jrr rniren/ Tuollil 

- 
vilrokarl nii)'rti

N{ulronctr. Ja sielliihiin niirii oli puri n hmiiii vihollisirr jrr 2
konekiviiiiriii, joitrr kiireesti asettelivat runPumrrkunroon.
Niikiviit mcicliin rcltoille rnair)iosti, silLi rnrrrkrur oli trrskin
srtrra nrerriii. Ja telmilla kvn.rmer.riii "laiskojrr rniehiii" 

-ei ihme. cttii tuollrrinen muali kiinnosri. Toiseksi me olin'r-
rne io sivussir, ellemme hiemiur takrrnirkin. Meicliin lisiik-
si siellii oli ktritenkir-r viclii yksi ki,rveri 

- 
Suojiin,eltii

t'
L
)',

ll*
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Kannonkoskelle evakuoitu irlikersantri Gromoff 
- 

pu<lli-
automalrttinsa kanssa, nins:rur(,ll(.n rrirrr kk:n rtulksc aset-
tumaan pyrkivän pois. Siksi eiviir nr.ro kk:t vielä olleet
irvanneet tulta.

Me olimme lähellii, virin 20-10 nretrin pririssii vilrolli-
sista. Pirkii heinä vain esri r.räkvvvvden maasrrr 

- 
vieliipii

polveltakin. Oli ammtrtr:rv:r seis,irrlrrr, kuin .liinismersäliii.
Ii rnennl't rr-rontrr rniuuutria, krrn huomasin tr'önr:iviini
viimeistii "iratruunakrun;raa" kiviiiiriin. Kauhistuin, r'rrik-
ka ei sc ollut kaikki lrelk«rakaan - 

siinii «rli irscsyl'rrisr:i

ia voimakasta elämiinhalua ,ja petrymisrii... Se olisi sitren
nyt loppul Loppui prrtruunrrr je eliimiil Takena oli sirii-

l'rriitsi aukea nrir.i.r.st() 
- 

prrkenen'ristir ei ktnnrrtt.rnLrt .rj.r-
tellakrrrn. Jtruri silkrin riiiskiihri vihollisen ja rneicliin r'.i-
lissiirnme olevassa isossrr hairvassa... Paineaalro iski nri-
t-ttttttrkiu, trtuttl ei "kir1rxl55116" 

- 
Hllttrrlen se siellii

heitti kiisikranrrarrinsa ja tuohon hirirvan oksiin... r-riin scl-
visi n-rinrrlle. Hiin oli kuitenkin htvri Pesii|ell,rrrrrrs. j.r

.tkun nrin.ikin .rloirr r,,rlinistella ornirni heirtt>a. en epiiiilvt
hetkeiikririn nakirta v iclii varm istetrua rnur-rrrrl Iriinelle. Hiin
jatkoikin hcti ja osr,ri nvt kasaan. jossl nteirii l.ihimm.in
kk:n Pii111.rr .jo uhkaar,.rsti heilLri rel«rille lriiin liurliklnt-
mentii rnicsrii tairksecn n'hmit§'necnii. Srn'u.r j.r ntr.r.lr.ra

fil[ihti - 
rncrirllin kiliniiii ja pclticn treliniiii... Loikk.rsin

ruolror.t k:Lsiuur, iossa Iraavoittrrncita ja liikerrvncir.i r ihol-
lisi:L lojrri 

- 
konekiviiiiri kurnollrran... Vvij sviirr.ij,is:.il oli

cnsi ajatukseni. Koskrr minun oli srrirravlr prrrruun()ir,r.. nlr-
tii oli nyr tiissii. kaliiPcrir s;rnt:rr senkun kcr.i.irr rr.r,rst.r
kk:n vy<istri.

Kumirrrtrin 
- .ja Irtronr:tsin pitkiin vliltrtrtn.rnrin kvljcl-

Iiiiir-r r,aarcr-r losr.ryiyt kiitt:irirr _ jrr kiidcssii n.rg.rni_1.i5_

t<xrli. Mrristrrrr ikrini nrichen krrsvot. niin r'.irrn.rt j.r lLL j.rr.

rurrrstat silnriit irr Yrrlk«risct vhteenlrurrut h,rntl..r.rr l.r n.tq.r-
nin pii1111n, j«>krr jtrLrri otti IrtinLrrr jrviillc. Nlurr.r ntrnull.r-
kin «rli l):ltruttttil Pii1111551, je ticsin. ctrii r'.iirt:c Inei>r.i.
jok.r kcrki;iii cnsin. sarr jatk,rrr 

- 
heittr.,l.rLrk.rLr. j.r luLLtlt.rn-

tin kiisi hcrvahti. Hvppiisin viclri kaiken r'.rr.rlr.r r.urtccn
piiiillc ja irnn()in jiiljcllii olevrrt ncliii [rrrtrutrn.r.r r icrciscllc
kk-ryhmiille 

- 
Llrllsirl rru.lest,riut j:r k.rhntin |.rtrurLn(,it,r

t.rsktrilrirti. Konckiviiiirin,rscttcl ijar olir'.rr jo |( )is5.t l-clis-
tii. Tclroilt.r jturksi nrichrii ;nLrksi, j.r takrn.r olleer vilrolli-
sct irt;rantLrivlt. Sicllii oli :n'er:r rnctsiilinj.r. jost.r I.rp1.oi
miestii llrtcniiiin rIi. Trrlitin'rmc Hrrlrrtrscn k.rnss.r Ircirii
scnkun kcrkcsin-turc. Niiklviiii ttrlosta ei 1;11111 

- f\ sn r:.i
jrr juoksLrrrskcltrr otrrrnrrrtt.r poj:rt" vlittivrit tttor.r lilt j;r.t.

K;i:innvin cvrrkuoinra,rn iiskcistii tirnncrtrl. Krrksi k,rrre-
kiviiiiriii ja l2 rnicstii. joista : irl)\ccri'r. kaikilla kottrcrtt
enralj rkok:rrtlit.

- 
-l'u() 

r'rrrgrrni on sittcn nrinun, .irisin nuorcllc liihctti-
yrjallc Hcikki Jrurkkolrrlle. jokrr juuri irroittcli sitii rli-
Iuurn:rrrti n kii.lest:i.

- 
Minullc tiinrii kiiy l)irrcnrrnnr - 

otrr sinii kokar.lcjrrl

- 
En kiivnr t riitclcrn:iiin. r'eikka trrnsin viiiirvt'ttri kiirsi-

Irccrti. Kcrkiiiii sc tr.ur poikakin joka paikkaan (Jrrakkolrr

oli vaPaachtoinen jrr lli vt«rtias). l.e Py111 kuitcnkirr s.r.ltu.r-
ni P111;li1i1,1',r.,rentii kok;rrtlia.

Mistiikii nc "r'ihulaisct" rrrlivrrtT ()lir':rt siit:i Villcn n't<>-

tisrl fursrrncira. Puhuivrrt kuu.lcstakynrmcncstii 
- 

krrkrr
hciclrit lic luker-rLrtl l'cn'cenii siiilr ncet painrrir';rr kor1.sc11.

Me raas tel«rille .jiilkccnpiiin viihiin ylpeiniikin. \'rikkrr
suurilttr.urtu ryiin siinii Gron-t«rfi'rcki 

- 
lieko hiinrri ktrkaau

nritcnkiiiin ccles n-ttrisranur/ Llnohrxr ei sovi myöskiiiin
Muhost:t, hiili'rvslaLrketrkset johtivat hiinen hrrrn'oirrumi-
seen, airtoarrr.t taPPirxrn mci.liirr [)uolcltillnnre.
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