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Yl i m ääräi si i n
tämär.rtapaisra olin jo osannlu odottaakin. Sellrrisra nimittäin, mikä minun ja monen muur.r kohdalla al-

JOTÅIN

koi lokakr.run 12. päivän iltana A. D. l9)9. Olin siiher-r
irikaan Ptrstrlan kunnln Kärköliin kansakor.rh.rn opettajanr.
Melko n-ryöhään illalla saapuivat koriini Ollaan ralon isän-

tii Niilo Heinonen .ja Mangårclin raior.r nuori-isäntä Valto Mäkinen ja toivat minulle kortin, jossa oli n-riiäräys
silirpu.r ylin-räiiräisiin kerrausharjoituksiin. Jo seruaavana
päivänä kello 12 mennessä oli oltava Ikkaian kansakor.rLrl-

la. Isännät tiesivät kertoa, että aiunulla kello 9

tienoissa

noudetaan kyläkunnar-r mieher kuorma-autoila, r'riin errei
tarvitse jalkapatikassa lähteä parir.r penir.rkuLnar.r päässä
olevairn pitä;än miesten kokounispaikkaan.
Mistlipri olin osannur rätii tällaista odotellaT
Siitä vair.r, mitä sanor.nalehdistii olin lueskellut ja rrrdiosta kuullut ta;rahtuneen .il tehdyn Euroolrrrn silloisten
mrrhtimiesten toimesta. Erirräinkin siitä, mirä r,al'ahdurrirvaa virstikään oli tapal'rtr.rnut Puolalle ja Baltian kansojen
nuorille valtioille, Eestille, Larvialle ja Lierrtralle. Olipa j<r
meidiinkirr kansarnrne johtavia miehiri kutsutru neuvorre-

luil.rin suuren itäisen naapurimaamme pääknupunkiin.
Jotair-r kuuluttiin vaadittavan Suornelrakin, mutta mirä/
Krrnsu-t keskuudessa kiertelivät hurjat huhut slllrsra sllllkerrottiin olevan syrryrnässä, Suomi kun kutrlemma ei ilman muuta noin vaan strostu luovuttalnaan
k,rikke.i. rnitii naaprrri ve,rrii.
Sinii vönii ei minua paljoakaan nukurranur. Varl.rain aamr.rlla nousin .ja järjestelir-r moniir asioira muutaman viikon poissr.roloa r.rr.unoillen. Syrtyipä nyr sora tai oli sytryr-r-riittä, katun ei kotoa poissa jouduta olemaan, jos henkiin jLiädiiiini Nopersti tapahtutr kaikki... Niin arvelin
itsekseni n.rinii. j.i ser.nrra mieltii ihrniser yleensä olivat.
Tuokiossal.ran nuo Hitler .je Sralin Puolastakin selvän rekivär... Hy'vä, errei nlr Hitler ollur Suomeir uhkaamassa.
Sen alamaisuureen jotrdutrressr vasra kurjr-rutra jouduttaisiin kokemaan! Näin aprikoivat monet ihrniser, jos kol.rra
yhteisessii kansassa omartiin toisenlaisiakin mielipireitä;
jotkut jopa suorastaan .iumaloir';rt Saks,rn diktarrtrc,ria.
Kuorrna-auto tr.rli ilnoirerrr.rna aikana ja keräsi kulmakunnan rniel-ret itseensä. Parir-r komppanian verran kohr,rn. Sodan
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koonttri miehiä Ikkalan koululle. Oli siellä rneteliä ja tohinaa. Oli teeskenneltyä rehvakkuutta ja kärsiväii «rtisr-rutta. Varsin paljon oli saapuvi.lla vonnupukuisiir srx)je-

Iuskuntaiaisia, mutta suurena enemmistönä olivet sentäiin siviilipukuiset miel.ret. Lotat olivat saapuneet pitän'riiiin hr-rolta miesten ravitsemuspuolesta. Syötiin, jLrotiin,
tupakoitiin ja hälistiin. Odoteltiin lähtöä eteenpäin. Ei
tiecletty, minne mentäisiir.r, mutta jorrnekin vain. Sinä päiviinii ei kumn.rinkaan liihdetty vielä n-rihinkäiin. Mutta
kun oli yö nukuttu iuokkahuoneitten lattioilla ja oli aamuree voileipäin kera nautittr.r, r.riin sittenpä kiireesti komennettiin rivir kuntoon ja alettiin marssia kohti lähintii
rautarieasemaa Karkkilaa. Sinne tuitua noustiin välirtömiisri "härkävaunuihin", ja jur.ra liihti kolistelemaan arvi.l.lrratonta miiiirär.rpäätänsä kohti. Hyvinkäällä joudutriin .junaa vaihtarnaan. Mutrtettiir-r näet kapearaiteisen
rautatien vaunuista valtion rautateiden suuriin tavaravaunuil-rin.

Ennen iltaa saavuttiiu viilietappiin, Jiirvenpiiiin katrp-

palaan. Siellä sitä oli miestii koolla! Taisi olla koko rykrnentti. Moniir.r rakennuksiit-r sie1lä yksikiit ma.ioitetriin.
Me joucl r.r irr-rme taask irr eriiälle kor"rl ulle.
Pari vr.rorokar-rtta viivl'triin Jiirvenpäässii. Sinii aikana
jaettiin miehille vamsteita ja aseita. Minulle sen paremmin kuin monille muiliekaan kookkaan;ruoleisille miehilie ei löyrynyt päälle sopivia varusteita. Mustan pomp-

patakin ja isokokoiset rasvanahkasaappaat vain sain. Koko tämän sotaretken ajan rninä monien muiden cavoin
jouduin pitämään omia tamineitani, siviilirniehen karrnppeita.
Järvenpäässä pidettiin joukoille rnyös kenttäjumalanpalvelus. Välittömästi sen jälkeen n-rarssittiin rautatiease-

niin meille sanottiin
malle ja noustiin junaan. Alkoi
6ns[xn66[o Karjalan kannakselle.
- Vanhan Viipurin näkeminen sykähclytti lämpirnästi sydäntäni Vii1.111in vanha jykevä linnakin oli kuin vanha
hyvä tuttava. Olinhan monia vuosia sitten Kannaksella asevelvollisena palvellessani kerrar-r joutunut komenr-rukselle
ViipLrriin. Minut, joka silloin olin PPP 1:n aser'rpseerin
kirjuri, komennettiin viemään salaista postia 2. divisit-r<-r321
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Talvisodan aikaisia
suomalaisia joukkoja
sekalaisine varusteineen
matkalla taisteluun

nillt csikunt.I;rn. 1.r r.inriin esikunnan virkrrhuorrcin.r olivrrt silloin Viil-111i11 lttllatr t«rrtril srllit.
NIttrr.t rtr r e i
liiiitr Viifuriin. I-rccnPiiin verrnl Sen mc -Irrrveirsintnrc. ur-

tii jLrn,r ohjrrrrin Koivisron ra.lellc.
rn.i.ir.irrl'.i:i.
'ii. ilntcisusti,,li
jo
jLrna
Oli

Rannrkon l.tL,rlcll.r

Iinre.i. krrn

Pysiihn'i J«rhaunckscn rrscnt.rllc.
r\'Iiclict kt>rr-rcnncttiin r';Lrruuistrr ulos. Mviis r.rvilroill.r l.r\t.ltr.lt \'.1ul1Llt Purcttiin. 1'oinritrrsjoUkkuccn rrj«rnricircr
krrorrnrrsir'.rr ruliscllrr kiirccllr.i rrjoneuvonsrr. Hcvoscr t;iltrtcrtiirt LrIrs «».nisr;r vlrtrr.trrist:rrrrr j,r r',rlj,rstcttiirt rrrrtei.lqn
cteclt.
Eri konr1.1-enirrr hrrrrrclivrrt rn ieh iiinsii koktxrn. Sirir.nnrc
rictiiii. ettii me ktrtrlrrin-tnrc Jll I2:n [i. k«rnrIPanirran. I]ien

olivrrtkin krrikki valnriinrL vijnrarssillc lrihtiiiin. Pimeiille
ticllc krr«rsi I'ksikkii tr>iscrrsrr pcriiiin. Sinne painui n'r)'iis
konrl'rPxlli11111me. jossa «rli sek:i Pusulrrn crtii Vihclin Piriijicn michiii ja jonkrr priiillikkii oli vilrtiliiincn luutnirntrr

An'o Illonrrrrr. Koske nrinii olin liiiikintlialiuPscuri. niin
i n mllrss irnlliur kon'r ppan ian toin-r ittrs jou kkuccn m Lr-

jourlu
krura.
Å

jonctn'or ktrlkivat .jrrlk:Lviicn |criissii. Viintciscnii

rLrll.r

kolistcli kenttrikeittiii cli sopplkxnuunrr Kcitriijiit
\.rt siriurcct nriiiiriiyksen tiir triiri kcnrtrikeirtiiin krrrtil;ur

«rli-

vc.1cti.i j.L svtvrtii:i rulcn Lrtrrriin. S:rkca savlr rrrPl-115i kcirriijn
f.iipLrsr.r. krrn lrevoncn veti rrrskirstx krr«lrnrlrlrnslr. jonklr
p.rrn,r.r lis.isiviit istrrin-rcllansir nr.r()kkuvrl aj«rnrrcs ja rak,rr-ra

..-i.,,r .r kci tt.i jii.'l'oinen kcirriijii scurilsi trlousalirrPscerin

Kcitriijii j,L ntuonirj.r ,,ir.rr.ir rniclclliiiin kiivcunecr kiirryille. ntrrrrrr sirii ei
i.ii,r..:.,1 i..1.:cu:-i. .rlikersantti Ånrri Hiider-rltcinto, suvrrinItLir. H:i:t :.,.i,.r k,nrp1-rrntrtu lrcvosia, joilla kaikillrr «rli ll't., ::-,-.,,nitr,rl.Ln kcrrr n'ruonr.r-lrjolrctrvr>lr.

r.,

\'1ll 1-,il l'l.i\ .ri §,:( )rlll.1t.

Pirk.iiiu ::.,:rii rti i n.

.Lsri.

.ri

n.r Jolt.rrtncksen Krrrhtrlirn

kvlii:in

s.r:n'rrtriin.

K«>nt1.-

()ii r,,,rr: p..,,icrtriln. kun kvliiiin

Sotavoimat liikekannalla
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SotilasJuna matkalla
sotanäyttämölle

f..rni.unme ohjattiin eriiiiu rrrklt tanltr.rville. Piiiisriin rturk.rilcn-rriiur. Kenttiikcirriiisrii srrinrrr-rc vcreen keitctrr.ii
nrirnnaryynivelliii, joka oli hyvir-r mirlltontu nurktir. Kutt
sitii oli s1,öq', etsittiin öljylvhry jen ja siitrkiiraskulan.rl',1',ujen valossl ytipl'mispaikkoja. Tirl,rn astrinrrrkennus oli
pieni. Sinnc et r-nrrlttuuut mrtjtiittuttrrrrrn kuitr k,,rttlrf.:rrti.rnpiiiillikkö ja lriinerr k«».ttcnrort hn'riinsii. il[uut lijvsir iit
r'ösi.jansa ralon rnuistrr rlkcrtnuksist,r. Jotkut r.nentr'.it rt.tvetan vintillc. toiser rcliuletoon.

N{inii ,;a puolik)'rnnrentii n.ruurrr miestii rvrir-rnr inmte
siille lrier-reen hirsiraker-rnukscen. jonkir huont,rsin'trtte

>i-

r.t-

lon lrunn.tassuojaksi. Tiillii p,rikk,rkunnrrlla r.riir rriin sii:
vielii lroidettrrvrrn liurtpiritrr. kosk.rlra niitii tiissiikin suoi.Iss.I
oli kyn.rn.renkLrnta. Niir.r, mitiis vikrta oli lan'rpolassal Kyllii
siil-ren n-rrrj«rittur kelpasil Olivathirn lamparrt krrrsinoiss,r.
j;r ovenslrupu«-llessrr oli nlns:rirsti vilprrrtll lattiatilrra. Joklinen nries roi lecl«rste sutrren s1'lt'kscn tuoksuvirr heiniii j.r
rrllensa. Niin pancucltrttiin makr.rulle ja, viisl'neirii kun kovan nrarssin .liilkeen olriin, pirrn nr1'<is nuktrrriin.
Vilr.r kLrmminkin tah«ri tr.rllrr, kun iLnrr rrlkona ),ön kr.rltress.r k.i.inrvi kolcaksi. ja Irrmlrolan seiniiuvierer olivrrt llin-r-

levirti ne

rn;1u irirsikcrroksen alapuolelra avoimct. Scn tiihrlen
rtotrsimme .r,rnr.ur s;rrirstllessil hvtisrcller-r vltis. Ån'clirnme,
s.rir.r-rr.ne ensin-ur-riiiscn mlrkutuntur.nln si itii, rn iu111ik;il.risi.r rLrlcr.rr viir rirtt.irn.r,,ltlsrrlrtciss,r,rlclttrtxll
- verkäli niiss.i oloi:s.r :irren s.r.rtrisiin nukkua tiimiinkiiiin

ettii nlr

ti1:.1.

Huornrrrriinp.l sent:i:in jot.rin h,rtrsk:rirkin ytin aikrrtta ta-

plhtuneen. Sotrurties L-rlro Sin-rolin oli lrrirtar-rur hyvisrii
apilaheir-ristii itsellens.i vu()rcsn .rir,rn setr karsinan iridirrr
viereen, missii muisrrr Lrr-r-t1..1i51.i eriil,i.in «rli iso piissi. Yiin
aikanir oli piissin onnisrunur,riJ.rnr.urstrr kLrrkotellcn sy'iidii
heiniit rniehen rlta rrilrei loppr.rur.r. Niin sikeiisti oli Urho
nukkunut, ettei olltrt völlii h.n'linnut vu(xleheinier.rsii h:iviiivrin.
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----:- ---:Rajajoen aseman seutu

TALVISODAN

alkaessa palvelin rajavartiomiehenä Kar.r-

l.

Meillii rajamiehillä tuo kutsu ei sanottavammin muuttanut elämiin järjestystä, koska olimrr.re jo asepLrvussa jrr

nukkurr öisin t.ilsiss.i pukeissa. aseet kiiden ulottuvilla.
I\larrskuun i0. p;iiviin aamuröstä olin jälleen partiossa
asemrn l.iheisvvdessä. Prrtiotoverinani oli silloin eräs suojeluskunra.rn kuuluva konduktöri Huuhtanen. Kävelim-

rnääräisten varusteiden luovr.rtus reserviläisille. RaLrhallisuutemme häipyi kyllä pian, sillä tarkkailtavaa alkoi rajan takana olla riittämiin. Venäläisiä kolonnia saapui r,r-

jalle yhtärnittaa täysin kuormin, murra ne palasivat sisiimaahan ajoneuvot tl,hjinii. Myös omalle puolellemme rajaa alkoi ilmestyä kaivtrntoja, kaivantojen eteen murroksia, mtrrroksiin miinakenttiä. Elämä rajalla alkoi muuttua mieler-rkiintoiseksi. Siviiliväestöä evakuoitiin sisiimaahan ja Paasikivi valtuuskuntineen lähti Moskovaan.
Mainilan laukausten jälkeen .ioukkomrne oli vedettiivii
kauenrmas rajasta, ja jäljelle jäivät vain rajuartij* ja vahvennukseksi joukko paikallisia suojeluskr.u.rtalaisia.
Sain erikoiskt»nennuksen. Jouduin rajarnies Paavo Termosen, Yrjö Reijon ja erään suojeluskuntaan kuuluvan
Erkki nimisen miehen kanssa rnuodostamaan räjäyryskomennuskunnan. Tehtävär'rämme oli sodar.r n.rahdollisesti
sytryessä suorittaa eräitä räjäyryksiä rajan pinnassa, Rrrja,foen asemapihan englantilaisvail.rteiden tuhoaminen ja
radan tuhoaminen rataosalla Rajajoki
Ollila. Tehtä- suojeluskunväämme oli vannistamassa ryhmä Rajajoen
talaisia kersantti Rautiaisen johdolla. Välitöinämme tehasernan ympäristössä, junien tlrkastus rajalla sekä puhelimerr päivysrys majoitushu«rneessamme, silloisen Etsivän keskuspoliisin toimistossa Raja-

täviin kuului partioida
j<rn

da

nries p.iisisi kr.liiän tekemään havaintoja rajtn läheisyy
teen I;rirerr.ristl esreisrii j,r rnurroksista.
Raj.in r.rkaisella \/;rlkeasaaren asemalla suistui marras-

valmiina rajalla. Pientä toirnintaa aiheutti ainoastaan yli-

I

asemalla

komppaniassa. Olin toisra vuotta ollut rajalla Rajajoen vartiossa. Olot Kannaksella olivat olleet rauhalliset, rajaselkkauksia ei ollur. Murta lokakuussa 19,i9 hiljaiselon-rrne kuitenkin häiriyryi, sillä eräiin1i präivrinä kiersi viesti Rajajoenkin kylässä: tuli kutsu
reservi n kerrarrsharjoituksiin.
nirksen rajavartioston

(

RAiaioen

asemarrrkennuksessa.

Matkustajaliikenne rajan yli alkoi hiljentl,ri. Eräänä pliivänä sattui jtrnassa viilikohraus suomalaisen vriiipelin .ia
venäläisen kuriirin kesken. Vääpeli, ;oka oli humalassa,
oli paljastettu puukko kourassaan hätyytelll't kuriirirr. T:irnän takia kuriirit alkoivat kulkea kaksin. Toinen rneni
junassa yli rajan, mutta toinen jäi meidän r.riskoillemrne
Rajajoen asernalle. Tätä rneidän sitten piti vahtir, etrei
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kuun lopllll; suomlliristen kansainvälinen mrkuuvaunu

jIi sinne useiksi päiviksi. Jännitys keskuudesk;rsroi.
sill.i ennen kaksimiehinen siltavartio val-rsarnme
kiskoilt.r ja

vistettiin nelimieiriseksi ja lisiiksi srimrne

määrä1'ksen

me asemrsillaila ja tuumimme maailman tapahtunia.

Kun oli kr'lmä ilma, kerroin toverilleni, että minulla olisi
tävsi pullo lämmikettä piilossa jossakin ia että pieni ryyppv trihrin viluun ei olisi pahitteeksi. Sovimmekin, että toverini jiiii yksin vartioon ja minä noudan pullon.
Keilo oli muutamaa minuuttia vaille 7,00 lähtiessäni
noutamaan pulloa. Ehdin silloin ottaa ptrllon käteeni, kun
ulkoa kuultri outo, jymisevä ääni. Harppasin ovelle ja mykistf in. Rajan takana leimusi viilkehtivä valomeri, ilmassa ulvoi ya ujelsi. Jostakin kuului vaimeair kor.rekiväärin

räriniiii .ja Rajajoen sillan suunnasra kiviiärin latrkauksia.
Ohikiitävän hetken kuuntelir.r ja katselin ruota lumortua näytelmää, rykkien suuliekkien virileikkiä idän taivaalla. Sain kuitenkin äkkiä palara todellisr.ruteen, kun lähelläni räsäl.rti. Pullo jäi käteeni. kur.r sr'öks)'in majapaikkaani. Siellä olivat roverini jo heriinneet. Huusin heille
jotakin sekavaa sodastl, silnoir en itsekään muista. Samassa soi puhelin, joku vtrstasi siihen, mutta mitään ei ktrulu-

ntrt. Yritimme heri ottarr

pr.rhelr.rn myös Rajajoen silta-

varriolle, rnutta sieltiiki.in emne sxatleet vtstausta. Nyt
kersanrti Rautiainen liihetti partion siltavartioon, mutta
partio ;ralrsi tak.risin ja ilmoitti, että sillalla ei näy ketään
ja korrekir'äririn luotisuihkut pyyhkivät sillan liiheistä
yhteyden pul.relirn i tse Teri,f oelle
nrissä hengästynyt ääni ilmoitti sinnekir-r tulevrn krana,rrteia, ja samassa pr.rhelu katkesi.
Piiir'ä «rli jo r-alkenemassa, kun iär.jestimme vartion varmisram;un asenran ympäristöä. Ulkona liikkuminen alkoi olla vrihintäin vaarallista, sillii kiviiärinluoteja naksahteli asernarakennuksen kivisiin seiniin. Myös me neliä,
Paavo, Yrjö, Erkki ;a nrrnä ryhdyuume omiin, ennalta
malrstorr. Srn.ral I a

k«»rp.r1'r11plx;1rnme,

s.r i mme

Rautatiesilta Ralaloen aseman luona.
Venäjän puolella nåkyvå portti purettiin
ennen Talvisodan alkua

m.i.ir.irrvihrn puLrhiimrne. Tehriiviinrnre kuului rirjan rirk.r.r r:r.rirJollisesri rr.rlevrrn panssari.iunan räjäyrys. Sitä
r'.rrren oii redar-r jrr rn.rantien y,likiiyriivrin alle kaivettu 100
kg rronvlipanos riijä1,tettävä. Sen jiilkeen taprhtuisi rrrrapih.rn englantiiaisvaihteitten riijäyrriirninen jir pois läl'r-

aita. Åluksi joukostamrne kuului hiljiiista puhelua, muttr
Iopulta niilkä jrL viisymys sekri jännityksen hcrpar,rruninelr
k>pettivar keskustelumme.

tiess.imrne ra.larr trrlroiuninert.

Toinen t<>isensa ;reräiin lensi ylirsemme Viipr.rrin suunr;rirn vil'rollisen lentolaivueita kr,rin kurkiaur«rja. Kauemprra pol.rjoisesra piiin nousi ilmoille savupnrsaira, iln.rei-

Liihdin vielä kersar.rtti Rautiaisen kanssa tiedusteluretkelle siltavartiolle. Mrrtkalla sinrre jouduimme kuirenkin

mltkamme varrella oli kranaatrier.r repimiii kuoppia ja sir-

n'lrulstor.rtumaan. sillii sairlrne kiviiiiritulta vasrllrunrne.
Tarkkaillessarnrne huomasimr-ne rtoin Ii0 merrin piiiissii

olevan mrrkasiinin vicrtrstallrr kaksi lrisrinr-riekkrra, jotka

hiipivrit rneiti kohclen. Sovirnme Rautirrisen k.rnss,r r,rirnitrtastir. Ihn-rettelir-r itseäni, ktrn kiiteni ei vrrpissut, vaikka ihrniner.r haker-rtui ensi kerraa |i's§'kon'ar.ri jvvrille.
Yhtaikarr p1'srykorvanr me plrnahrivrrt j.r setrrrrsi hi I j rrisuLrs.
Pian huornirsimme n,hnriin verrrrn toisi;r vihollisia kvln's-

sä ju«rster-r syöks1'viin n-trlahlr-r keivetun trotlvlikuof l.;rmr-ne kin-tp;,uun ja alkavan kaivrrrr m;ratl. Nvr meillekin
nrli kiire. Juoksirnrne rautarieasernrrlle Plavon luokse, .jolla <>li plnoksernme sähkölaukaisulrrite jo kiisissiiiin. Rrutilinen huusi Paavolle: "Anna palira: '
Pxrlvo kiersi
- .liii vain q'hkrrrnpeir, ja luulen, ettii panoksen.rmc paikalle
jii hautr nmrniineen. Meidiin oli nopeasti pyrittiivä lrois
lscmilr:.lkcnnuksesta. Sitii ennen kuirenkin vielii kirves teki telrtiiviinsii. Lerrr.riitin, radi«r ja Puhelir.r meniviit rikki ja

n mi'iis rrsrr ntonlrne k i r jo i ttrscnglantilaisvriihtcidcr.r rii;attts, ;.r srr-

rii j.iv t i n-rme rii j rihcll,spanokse

f)rJ.in .rllr. Vielii

ren rotetrtui se viu)l)iur Mlsitr trtrelrt-tir: kLrn ltte vi.ttll)rtt
n i i n k iskotkir.r kiertyviit rullallel Ja kierrl,ivrirhiin nc. sill.i jok.r toiscn kiskoliitiinniin kol.rclallir oli valmiin.r k,rh.len kikrrr rrotli.lipanos ja niissii Prikoillaan
n,illir j,r s\ n t\'5l.rnr:.lr. jotkrr oclotrivet vain rulitikun rru[ihien'rnre.

f)ll

I

sl-1.r.

T(llr.ir.inllrlc

)t1{ 'rllcttLl.tllllll( I].rittttitlttlte rrlt'tsiiiirt.
Mersiinreun;rss.r j.irr.iv.lvin kuircnkirr toisten jiilkccn ja
kriiinny'in kiltsorr.r;1n t.r.rk:cni. Sinne jiii rrrjrr, jor,r rtriskusse
.ja rr-tulessrt «rlin r'.rrri,rinLrr vli vuo.len .rj.rn. Sir-rne rajalle
oliu uuonrkrrisen seikk.rilunhrrlun veriinriinii srraPunut hakenraan jiinnin'stii. Nvr olr sir.i r.in.i .r.lnrr.rnil srlilnur kukktrriulir,rirt. Pcnik;rn.r.L lne sirt(.n rn.rrssintrne rrrersiii
tnl,iiretr Terijoen suultti.lillt. jonr-re oli ntitrkrrir noir-r lS knr.
Jrxtkktxrnrrne kuului ll miestii. niiisrii osr jo yli >0-r.uoti-

sesti ensimrniiiset

ra

japinnan kylär paloivat.

Metsiissii

prrleiden pirstornia puita. Eriiän aukeirr.nau kot.rdalta
niiimme merelle, missii risteili sota-irluksia, joitten kl,ljistii
silkrin tiill<iin tu;rrahteli srvupilviii. Arnpuntisen kohteena

oli iLreisesti Terijr>ki.
ILnln taistelukosketusta piiiisimrne vilrcloin Kellomiielle. missii tlprsirnme er-rsimrniiiser ornar ioukkomme ja
srrirnrne l-ruokaisrrr lrelpotuksesta. Olihan rehriiviirnn-re Ra-

jr jocllrr piiiittynyt, emmekii olleet rnenertiineet yhtäiin
miehistilnme. Saimme Kelkrrniielli kuulla. crrii metsissii
Iiikkui rLrnsairsti vihollisen ratsupxrtioira, r'nurra niitii

cmrne rnatkrlnrne irikana olleet I-ravrinneet kertaakaan.
Ir'tvöhiiiin ensirnr)räisen sotapiiiviin iltana pärisimme Terijrrlle. Tier siellii olivat autiot 1a q'hiiit. Vrin joku rrtsu-

liihetri karatrtri

l-revosineer-r

viemiiän

sanorni.r:.r j«rnr-rekin.

Poikkesin-rn-rc eriiiiseer-r Kannaksenrien sekiltilvirr.uny)'rnii-

Liiin. Liikkeessii olivat paikat sckrrisin, tavarira hujan hajan vmpiiri mvl'miiliipiil'tiii ja lrrttioita. Koska emlne tavr.rnneet eniiii mvt'jiiii, otinrme omin lu1':irnn-re rnitii tlrvirsin'tme. Miniikin rungin repfuur.ri .ja tasktrilrini n.ritii nii-

hin nrrrhrui. Otin savukkeitl, sikaare.ja, karrrr.nellejä, sLrkleara ja tulitikkuja. Söin.rme r.nyiis r.nakkirraa ja leivoksia.

Sitii n'rukair kun vatsarnrne tiii,ttyi, alkoi htrurnorikin eliiii,
jrr savupilvet sikareistamrne tuprlhreliv:rr kattoa kohti.
KlLrppaliikkeestii liihriimme sirren etsimiiiin ornril
kor.r'rl.rlrirnirrrmnrc ja sen piiiillikkiiii kaptccni Erkki Palohcirnoa. Pian tiimiin lr\'simmckin, jrr kapteer.rikin ilahtui
niihtlessiiiir.r n.reirliit, sillii iln.reisesri hiin «rli lritiinyt rneitii j<r
menneinii nrichinii. Krrpteenirnrne kiiskystii joLrrluin liihtenriiiin patrrljo()uiur komentajirn 1':uheille teken-riiiin selk«ra
sr'ikk.rilu ist.rrnrnt rrLj rrll,L.
I-iihclin mrrtkiriur Yrjö Re ijon krrnssa. Talrrrsin-une evcrskornenrolrrrikasslrrn, erriiissri kannakselaisessa huvilrtssa. Kun hiin huomrrsi olkiriurissamr-ne rrrjrrvrrrtijtur karhumerkir ja sai tictiiri meidiin ttrlleen Rajarjocn ascntrrlte,

tin
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Rajakylissä alkoivat tulipalot riehua
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triir-r

kiiski rr-reidät istumaan. Ktrr-r u.jostelirnme niin

suLlrerl

herran eclessii, hiin lernpeiillä viikivailalla pair.roi n.reicliit
nojaruolin syvy,yksiin. Sen jiilkeen triin kriski tuocla rneille
lrriyryävää lihasoppaa ja kun olimrne syiineet, hän alkoi
kvscli'n Prrlrrtrnrne mukaart teimme everstille selk«rii tapalrttrmisra r$tila ja sapurnisesramrne omien joukkojen

kosk.r viel.i liirnpöinen veri virtrsi kypiiriistii hiinen kirsvoilleen j;r klulukserr atrkostir uiskaan. Vänrikki vannoi
siinii peik;rssa, ettei l.riin toisre eniiii luvatta kiiytii vierasta
ol11;1iSutrtti.1.

luokse.

Jotkur komppaniirmrne rniehistä olivat alkaneet käydii
völlä evrrkuoimassr Terijoen kauppaliikkeitii. K«rskir keskuuteerrrre oli levir-rnyt l-rr.rl-ru, ettii aat-nulll irroittatrdtr-

Kornppaniaamme palarrualmne sairnme trtrdet tehriivämme. Minä jouduin II jotrkkueen johtirjan, vänrikki

siupuville "naapureille" nlikyviin toclistukser-r kril'hyy.les-

ri1i1n

rsemistrl ja vetiiydytiiiilr taaksepäin, piiärimme .iättiiri

tiimr-ne. Siiirnnre strklaasta vain osan ja lo;run .j'ritinrrne ;-oteror-r laitlalle. M1,ös Bahirra-Bar sikareistir poltiurrue virin

Norovuoren raisteluläl-retiksi. Häner-r ;rerässäiin seuratell
tutustr-rin aserniilnrne pappiIrrr-r lohkolla. KLrr-r pysrihclyirnr-r-re ja kävin poteroon isttunaan, r-rukahclir-r siihen heti.
Ktrurrrt en liene el-rtinyt nukkua, ktrn heriisin kylmiirin ja

osan ia lopun l'reitimnre huolettotnxsti Poteroll reullalle.
Tahdoirnrne vair.r täll1i niiyrtii.i, ettii Ineillii sitii trrvararir ou.

kovaan riitir.riiiin; viholliner.r hyökkäsi. Näitä hyrikkäyksiäiin se Lrudisti rttuutarnan kerran yön aikirr-ra, mllttx mi-

Olisitran nuo sikirrit kelvanneet meille kvllii myöhernrr-rit.r
talven kuluessa. rlrutta eipii keikkee olisi kuiter-rkaan jak-

tiiiin kummer-npia saamatta aikaan.
Sanoraan, ettli krrikkeen sitii ihrniner.r tottuu, ja niin kai
mekin totuimme io sotaankin. Mr.ristan yöllä ihrnetelleer.ri,
kuinka kor-rekiviiiirir-r valojuovalLrodit nirurettirvirn hitaan
niiköisinä lensiv'iit asemiirnme. Uskoi melkein, että ehti-

sanrrt fepussaan kantxx.
Aamun sar.rstiessil siriururekir-t vetiiltlrniskäskyn

simme ne väistiiä. Yöll1i kuiter-rkir.r vil.rollir.ren arnptri lähitalot palarnaan ja tulen krimussa ei vrrlojuovia enäii havainnut, joten stri olla parerlu-r-rin vmnrillaan. Varsir-raisrrr
kuolernar-rpelkoa en tuntenLrt, urutta se kai johtui siitä, että en olltrt vielä läheltii niihny,t hitaasti kr"roleviir, kuten
Ttlv jsodan rnyöh ii isernrn i ssii vai heissa joutu i näkcr.niiiin.
Keskiy,öllii piiäsi asem iemrne liip i v il.roll iser.r parin.r ieh i nen partio, mutta se jclutLri rul.rotuksi. Eräs r,änrikki otti
kaatuneeu venäliiisen sotilrri.Ln kypiirrin jir lait«ri sen piiiil.riinsii. Kunnon vär.rrikki ei kuitenkran pir.r-reiissii rtrllur
katsoneeksi kypärän sisäpuolelle, .jir sitii hiir.r siri katua,
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ja irroittauduirnrne pappilrrn rn:.1i.rstosrr1. Terijoen talot pal«tivat .jo silloir-r, ja stritnme suorittrr;t jor-rkinrnoiser-r kr-rjirr-rjuoksun palavier.r rirkrjen keskellii. Kiisin saimme suoiellrl
klsvojirrnrne, jrr vrr;rrir;rkin oli. sillii meille oli jirettu kasrrptrnoksia, joissrr «rli n.rllir faikoilhan. Pelkiisimrne, ertii
nallit voisivar lrruer.r jrr juoksurnne rnLrurrua viimeiseksi
hypyksi. Or.rnellisesri kuirenkir.r piiiisimn.re kylin laitaan .jir
sulrntasimme rrrrk.unrre Kiikösenpiiiin kyliiän ja sieltä
edelleen kohti \';rmnteljoen taisteluhauroia.
Ensimmiiinen vuorokrrureni sodan kentillii oli piiiittl,nvt. Tirki.rnrmme oli mrrhtava näky. Siellä paloi Terijoki,
kesiiisren riemtrjen .ja l.riekkarantojen iloinen kyLi ja suitsutti kipinöitii jir savua yliis kirkkaaseen pakkasihnaar.r.
Ty'kir jvlisirrit Kirnnaksen kar.rniin lrelmen n-ruistolle.

So an

T

*

-t

t..'5.'
;r.ir,"

"#

ENNEMNIIN rai

rnf iihcr.r'rn.rir.r svtrvv s«rrrrl
lirusuttrrvrur nuo silnlrt. oli rrttrhan aikalr
nr ittrrirvan ti imalasi n sLrppi lo trhkrrar' ;rsti rlh jentvnt t. urrrt-

- Krrn kutrlin

t;r jyviiset vrrluir':rr riistii viilirtiimiirtii vrnkkanir
Iopp 1rxli5ss11

virr.ul.1.

kerrrt..

krurnekscleisl-oik,r. si ntlnlt jrr k.rsr',rnur Kuolernljiirven pitiijrin Siprolln kvliissii. Kosk,r kotikvliiiimr-ne perusrerriin poikxosilst() j,r harrlsruksetrmte
svrj iiisessii nlaalaiskyliissii ol i'r'ar viihiiiset. li irl inrme klikki
sopivrrssl iiissii olevat tiimiin osilston jiiseniksi. Lienen «rlIut jor.rkon virnhinrpia, sillii osirkseni trrli liihteii viikon

Olin li-vuoti,rs

kcsriiville ryhnriinjohrajirkursseille kirkonkyliiiin. Siellii
kttrssi.t jolrti lrit:ijiirr ttttori [r151evi.
Irikoisesti on mieleeni jiiiinyr jokrriltrtiscn ohjclInamnre

r,rri

rr.rtuokio teltassir.

Trrr'.rll isesti Pirsrori l Lrki jotain jiinnittriviiii kirj;r:r, nrurrit
kurs:in viin'reisenii iltana niiinrrne hLinellii r>lev:rn jotrtitr

erikoisr.r sln()tr.rvi.ril. minkii errvistelu s:ri vilkkiurn
joukorr t.n,rllist.r hil.jaisemnraksi.

Kurr rc pir.ij:in vanhintlnirt pojat

<>lette

1-xrikrr-

ni't ktnlla,

- johr.rj.rnrure or-t r.uiurru srulottirvi.t reille criis asia:
rrl«rirti
Ertnerttrttrr't r.u nl\ a;ir(r'nnrirt
sVrtvr sot:t. j:t riitii vrtrten nrcicliin kaikkien pir.i.i oli.r r.rlmiin.r.
Mirii lieTelrrrrrrn ttrli l..rinosr.6.r [.rtr.lapIiljaisrltls.
r-ree kr.rkin rneistii ;r j,rtellut kuulrr.reen tuor.r sr-rorrrsukirisen
cnnustuksen, jok.r jo k;rh.len vuoclert kulLrrrua roteutui.
K«rrikyliini eliimiin n'rmiss.i ei r.r.ikvr.l t merkkeiii so,.larr
Iiheisl,ydestii. Nupurinrr <.,ler'.rn Perk jiin'en tykistiileirin
jokrkcsiiiseen ohjehrrrirn oli niin totutrll. ertii hrrrjoitusrrmmuntojen iilinet, joukko-r,s.rsrojen ut.rrssir j,r Fokkerien
lcnn«rt kirtsottiin kuulLrvan jokrpiiiviiiseer.r leipäiir.r.

Nlapurikyliissii Sumrnrrssir «rlivat ki\'nnissii prurhrsrusliritoksen linnoitustl,iit. Tiitii ei Pirletty nriniiiin ihmeenii,

eikii soclirn enreenii, sillii Surnrnaa oli linnoitetru jo kohta
ensirnmiiisestii muilrnansoclasta liihtien. Kukrran ci elvisr.rrrr-rt, ettii linnakkeita trrrvirtaisiin .jo ennenkrrin nc kunnolla ehtisiviit virh-n isturrkrrarn.
Niii nii vtrosina liikku i r.nielessiini ristiriitrrisia rrjatuksi a
tulevlrisrruclen kuvrrstir.
Ennenrmin tiri my'iihcnrmirr svr-

u)

- r-r-rieleeni. Olin lLrkcnrrt prrljon
st>ra-. rtrli trrven trrkaa
kinr,jrr" kuvailevia kirjoja, ja «rlin ktrrakuinkin scl-

''r.rjrur

vill;i siitii, ettii krlriseutut-ti o.ltsr .tuicrt.Lrkaa alltettrr s<xlat-t
svrn essii. Olin trsein nricttinvt, ntistiihrir-r sttttttttrtstlt virlkritr;rja tiinnc tulisi. ja «rlin priiiq'nyt Utrdenkirkon ja
Irerkjiirven suuntiin. Soclan uhkir ttli rnnodostutttrt plitr,tjaiseksi, jonka r.riikymiittiimät pihciit ptrristivat ia liittiviit
periikaneettinsa jokaisccn ttrleviristttttta koskcvaan aiattrk-

scen.

SyyskesrillLi 19.19 «rlin hankkitrttrnr.rt linn«ritust<iihin
''Kirrvosen nrontulle ", niinkuin sitii tf iintaata silloin ktrt!uttiin. "Miljrxrn'.rlinnakc" on tnonelle ny'kyisin paljon
rutlunp i n i n'r ity's sarnrlstir pai kasta. H yiikkiiysv atr ntrestek,ti virntorr ia kaapeliojair krrivettiin, viilillii osallisrtrrtiin linnakkecn y'liiosan beronivalr,rr.rn. Betoniseinierl .ia krton
virhvuus, sekii teriisten miiiirii antoivat r-naalaispoialle ser-r

vaikutelnran, ettii mikiiiin ur:rhti maailnrassa ei tiitii ttrhoa.
Myriskin r.uahrirvirt teriiskuvr.rt, joitu linr-rakkceu kltossa
kon'reili kolnre kappaletta, saivat ihrnisen ttttrtetrt.t.rtt Initiittrin.ryytensri, kun ajatteli liihestyviinsä niitii vihollisen
r

»n inaisu trtlcssa.

Eriiiinii i.ri.ulluna olivat ryömiestetr ilrneet vakavat, eikii
karjllrrisellc orninainen huuurori ottanLlt lttistrirkseett.
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Kutsu ylimääräisiir.r kertausharjoituksiin oli tulluc, ja rnonet ryömaan n.riehistä olivat jääneet täsrä syystii seapurnatta.

Nyt tuli kuin itsestään mieieen, errä jorain vakavampaa
or.r tekeillä: Se sodan ukkospilvi, joka idän raivaalle on
noussut, ei menekään ohi, vaan tulee armorromasri päälle.

{
{

Näitä linnoituksia siis sitrenkin rarviraan.
Piiivät kuluivat ja uuteen tilanteeseen rotuttiin.
Nähtiin
rajaa kohti marssivia joukkoja, ja m1'öhemr.nirl
r.riitä iirnesryi q,ömaammekin liepeille aloirtaen heri arnpuma-alojen raivaukset .ja taisteluhautojen kaivuut.

karjalaispojalle, joka koko ikäns1i
oli asr.rnut heimonsa parissa, oli ensimmäinen kosketus
näihin vakaisiin länsisuomalaisiin rr-riehiin. Heidän murteessaan ja käyttäyrymisessään riitri ihmettelernistä. Taisipa siinii keskustelun hienoirnmat vivahteet jiiiiclä puolin

Ikimuistoinen

,la

elän-rys

toisin yrnmärrämärrä.

Å

Myöskin kotikylässä sai tavanomainen elämänn-reno äk-

i

kiä yllättiivän r.r.trutoksen. Isä kertoi eräänä aamuna yöllä

erittäin miellyttäviir.r "sotaherran", ylikersantti
triin oli ollur, tutkirnassa ralor.nrne tilat, ja errä odorerravissa oli reserviliiisn.rajoitr.rs. Sarnana iltar.ra kylään ilrr.restyikin (r./JR I l. Kornl-pani:rrr trpseerit jr toirnisto rrsetnrivnt
käyr.reen

n.reille.

Jokainen kylän taloisra sai ny't rnajoirerravia. rnutta kariselle tiirr.rii e i o llut r.ni nkiiänlai nen koetus. Muutarnan piiiviin kuluttua clitiir-r kuin sarnea

j

altriser.r väesttin sopeu turn

perhettii.

oli koottu

Porvoon ser.r,.lultir, joten
aalto;rituus oli jokseenkin silm.r. Erikoisen m1'önteisen
vaikutuksen itsestiiiin teki tämii hilliryn sotilaallisesti kiiyttriytyvä yksikkö.
Tän-rii kornpl-rilnia

c

Tiihär-rkin eliirnänr.nenoon totuttiin.

Ei ollur

mitiiiin

kumrnaa siinii, ettii piiivl,stiivä aliupseeri isrui keittiön
poydiin takana, kr.rn aamuaskareet aloiterriin, eikii siiniikään, ertii nseistettu vartiorries seisoi pil'rassir. Neuvotte-
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lujer.r kulku.r seuratriin vlirl kiinreiisri niin sotilassiviilieliim.inkin puoleila.
trIoni;r muistikuvia näilrä ejoiltr on jäänvt:

kuir.r

Eriis r'.rrajoukkueenjohtaja, 1'likersantti, kotir,rtertiin an-

k;rr,rn reuntatismin takia. En koskaan unohda kahden
miehen
sanan parhaassa merkiryksessä
hyvästijättöä, ylikersantin
vakuutusta l.reti palaavansa- takaisin "jos
riistä tosi tulee", ja metsänhoitaja-vänrikki Kaislan miehekästä olallelyrintiä. Kaislan osaksi tuli kaatua Talvisodassa.

Aarnulla rivakan tuntuinen päivystävä aliupseeri, jonka
oli herättäii upseerit kello 6, teki tavanomaiser.r
ihnoituksensa upseerien huoneen ovelta: "Herrat rrpseerit, kello on jo kuusi." Huoneen puolelta ei ktritenkaar.r
alkanut kunlua toimintaan tottuneen aliupseerin rl"lieleistä
liikettä ja niinpä l.rän kotvan kuluttr.ra toisri ilmoituksensa
moittivassa äänilajissa: "Herrat r.rpseerit, kelkr t'»n pian
pr.roli seitsen-rän. " Tämä vaikr-rtti.
Kerran äitini navetta-askareillaan n.rer.ri pirneään lat(x)n, sähköä kur.r ei «rllut k«rko kvliissii, ojensi kätensä tutttra pielestii kohti, rnlrttr srrikin orteen sarkirmanttelin liepeestä. Jokin epärnriiirriinen lrr.ruro siinii oli heinänhakijalta päässyt
[ev2151i prrhoilliran oli ollut varticlrnieskin,
joka vastoir-r -varrio-ohieirrr oli oikirissur l-reinälatoon.
tehtävänä

Marraskuur-r lopLrll.r sod.rn uhkapilvet tuntuivat sravan
ir.\'Lrkseen. \-euvottelut katkesivat ja nyt tiesi
jokair-ren. ettii vrrin ihme sarrttoi pelastera sodalrir.

rljtrtuulen

Narrprurin isiintii ehdotti isiilleni korstrn krrivrLrnist;r
jrii kuirenkin toteuttiulatril.
Nl t j ii iv iit viilttiinriitrörn ien kotiaskareiden Lrlkoptrolel I a
olevrr §ör tekemiirtii, ja tavallisir.r puheer.raihe oli "A'mikiihä räsr' oikee rullooi " Miljoonalinnakkeella tehtiir.r

eräiir.r svr.rkiin nrersiirlueen rnäkirinteeseen, ajatus

kuurneisesti peirriim isrriitii.

Virlkeni sekin piiivii, jolloin saatiin kuullzr vihollisutrkoli radio ja iltauutisia

sier.r alkemisesta. Naapurillarnrne

Karjatan tansJ.
lähti evakkotielle

Ir'"
kr.runtelemaan oli keriiiir.rtynl,r sankka .lotrkko sorilaita ja
siviileitä rnm. kaikki komppar-riar.r upseerit. Sen ejar.r r,rutiset olivat r-riukkasarlaisia, air-rakin kuulijair-r mielestä, mr-rr-

ta selväksi tuli kuiter.rkin se asia, errä sora oli syttynl,t.
Kalpea oli, vamraan tr.rlevia piiiviii ajatteleva, olernuk-

seltaan kunnioitusta heriirtrivä kon.r1'rpanian piiiillikkö,
h.rutnanrti Hellrlan, jolta jokLr ky's1.i, ertii kuir.rkas r.r.reidiir.r
ny,t käy, .ja .lohon hiirr rauhallisesri vrrsr;rsi. errii reir'liir ml-

si irtiimiiiin pois sorat«rir-ni rrh-reelrrr.
Totta olikirr luutnantri HelLnrrnnin sana. sillii jo seurrr.rvana iltanr kyläiin tulivat linja- .ja kuormrr-iruro. j«rihin

laan

vanhukset ja lapset koortiin. Nuorer.npirrr jrr rvökvkvisem-

piiii väkeä kehoitettiin

ec'lelleer.r

jiiiin-riiiin kvliiiin karjirrr

hoirarnaan.

Evakuointia valvova poliisi Raatikariner.r rr-rli pirikarlle ja
tiedusteli, oliko joka tzrlosta lähclerty. Karppisia ei näy,
tiesi joktr kertoa. Poliisi hiivisi pimeyteen, ja pr-roler-r tunnin krrllrttul olivat Karppiser nyytteineen paikalla.
\,iin koki kylä äkkiri sltrren rr.ruuroksen: Sotilaar mutrttir..rt metsiiiin telttoihin. ja lrr,,rlet lstrkkaista oli evakuoitu.

Viholliseer.rkin saatiin

jo

ensirnmäinen rullrlrma, sillii

lentokonemuodosteimia lensi y,li silloin tällöin. Erikoisesti
il-uren'rri r-riiden sutrri noperrs, kun oli rorurrr-l 2-tasoisiin
Fokkereiirrn. ll-nlsuojarrn ei kukaan yrnmärtänyr mennii,
mLrttr lienee pLrn.rlenriij illii olltrt tiirkeiirnpiiikin kohteira
kr.rir-r ;.s11i111.n't.r.rl.risk'lii.
Slu-tlt-n lt-t rvi-,t l't.i.it t 6 i eh isrii rn troclgstetti ir-t työkosrppania, josr;r poisriimrsr.r e i srrllirru. Niiin oli tehtäviini rois-

taiseksi

miiiiriirn OIin klll.i rjrrrellur pyrkiii kotikl,liin

komppaniarrn j.r kerr.rn srir.i r.rhj.risin viiiipeli Vesteriselle, joka suhrautlri rsil.rr-r eritt.iin mvijnreisesri.
Kr lii ei eltrirtvr l.irk.iirr.i Lrirrecn ul, rril.r.rn. sillii srrnrrLurtal-aarnLura ruli riero. ettii karjrr oli pii;i516111ivii irri, ja sitii
lähderririn ;rjarnaan Tt öppöliin kvliir.r sr.runrarn. Sotilrat
korlestvet petoihinsa os.rl sioisr.r. rriir.ilr:in ei yoiru orrll
rnrrkaan.

OIi siinii sekasortoa kerrakseen, enkä ole virnlir, p)s)'ir'ätkö kaikki itsepäiser mullikar mukana. Krrrjar.r rnukana
rr.reni kylär.r .yiiljellii oleva viiki, talot jiiiviit tyhliksi, eikä
kr.rkaan vamraan edes yrittiinyt ltrkira niitii, vaikka mukran otettiir.r vair.r kolmen päivär-r muona! kaikki muu jiii.
Korkeintiran 'pönkii ovelle"
tyypillinen karjaiainen il- kotona.
n.reus siitii, ertii ketiiiin ei ollur
Srrman kohta.lon kokivat sama.llar lnoner mllLlr kyliit ja
pir.ijrit: pois oli Lihdettiivii sodar.r jaloisra. Tunrerrrrr()mi.r
rerkikur.rtizr

kulki ohi, jotktLt poikkesivat

lepuutramaan

ja itseriän. Vaiteliaita ja vakaira olivirt evakkot;ripils6n5. ensi askelia ottnvat karjalaiset. Yhteisenii
kerrortavana oli, että kiireiner.r liihtö tLrli.
k.rrjrrar.rsa

Nl il j oor.ralirrnakkeella teh ti ir.r pei rtiir.nistöirii v ielii r.r.raar-rantrripiiiviir-rii, rnLlttrt tyiirii haittasi ainrrinen iln.rsuojlrrr-r
kulkernir.rer.r. Ankara kiisky oli, errei saanur niytriiyry.i.
Totturnrrtton-tia kr.rn olimme 'sodan l-rtrr-rriin", sattui krx'n-

n.rellLrksia.

Kerrln, kun pinkaistiin kovalla kiireellii alas rniehisröstxrjan portaita, kr.rr.rlui pihalra hulrro "kaasua"l Jokair-ren
otti lakkinsa hengiryssuojaksi ja odomi, rnitii tulernar.r pitää. Orl vaikea pukea sanoiksi, miltä siinii rilanreesszr tur.rttri. Joku yritti saacla viirneksi tullr.rtta yrnrliirtärniiiir.r, ertii ovi kiinr.ri. Mr.ristar.r ajatelleer.ri sirii niikyii, rnikii kohtaisi kaasurnl,rkyr)'ksen .lälkeen sisäiir.rastujera. Siinii sitii sitter.r istuttiin siinky.jer.r laicloilla ja ocl«rtelriir.r. Mitärin ei ta-

Krrr1.1111 Viljo, eriis renlpseii tyiirnies, pitkästyi
okrtilarrn, r-urtrsi käveler-niiiir-r ja yritti irisrirar kaasr.rn mäiiriiii pitiier-r kLrirer.rkin lakir.r riukasri suur.rsa eclessii. Ktrn
n.ritiiiin ei edelleenkäiin rapahtr.rnur, voirri uteliaisr.rus rniel.ren. Hän nosti lakir.r reunaa ja veti ilmaa sisiiiin. "Eihii
triril oo helvetinkää kaasuu", oli r.ro;:ea ar.ralyysi, ja silloin
palautuivat kaikkien lakit päiihän tavallisen vikkelästi.
Nyt alkoi ankara kuulusrelu kaasuhiilyyryksen alkuurrpar-rijan löytämiseksi, jar selvisihiin sekir.r. Eriis vauhkoontunut työrnies oli luullur lenrokonernuod«rsrelrnar-r lrako-

l)xhtlrnut.
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Jouluposti
ulkomaille
kaasuvanoja rnyrkkykaasuksi, ja karjunut hälyryksen.
Pari naapurin miestä ehdotti samana iltana kotikylässä
käyntiä, mikä oli jo siihen aikaan melko uskallettua, sillä
olihan mentävä aivankuin valloimajaa vastaan, jonka etenemisesrä tuskin kellään oli tarkkoja tietoja.

I

la

ys-

katuttavaakin. Mrtä kauemmas loululahetykset ovat Iähdössä. sitä varhemmin ne on postitettava. Oheisena on postin

Hylätty ja eloron oli Siprola sinne saavutruamme. Tulipalot idässä loivar aavemaisen hohteen. Sodan varjo oli

-krrJeemme la -pakettimme.
Joulu- tar uudenvuodentervehdys rlahduttaa varmaan kesäi-

sen ulkomaanmalkamme rsantavakea t3r setunnaista

I Krrielähetykset
lmaitse
I i" ltentotertse
lmeirrse I
I

Osoitemaa

Toteen kävi arvioni vihollisen tulosuunnasta,

kään tajua, mistä syystä. Aivoissani takoi konemaiscsti
ajatus: tämä voi olla viirneinen kerta, kun näen kodin.
Vaikeaa ei ollut arvata kotini kohtaloa, kodin, joka oli
minulle rakas ja sen ajan rnittapuun mukaan, ainakin

Ruotsr

8.

12

14. 12

16.12

Noria (etelä-)

7.

12

14. 12

'16. 12

..

(pohiois-)

Tanska

4.12

9. 12

7. 12

14.12

16. 12

5.

Lo,,
lrorrl
| ,. ,,

12

13. 12

28.11

12.'t?

27

11

13. 12

omasta mielesrämme avara ja komea. Sen rakenramiseen

Englanti
Muu Eurooppa
USA ja Kanada

14.

11

olin osallistr.rnut alusra loppuun saakka,

Muut maat

l2

10

se

oli valmistunr.rt-

Melko varrnasti viimeisinä siviilihenkilöinä lähdimn-re

Vuorokautta myöhemmin paloi kotikyläni. Kohta sert
jälkeen vieraan lipun alla marssivat joukot majoittuivat
tälle seudulle ja valmistautuivat hyökkäärnään Mannerheim-linjaa vastaan. Saman kuukauden loppupuolella
suomalaisten vastahyökkäys kilpiscyi Hopialan harjulle ja
Murron kallioille, molemmat lapsuuteni tuttuja sotaleikkipaikkoja.
330

Saksa

712
512

vasta vajaa vuosi sirren.

Siprolasta. Ehdimrne parahiksi näkemään, miten naaptrrikylässä Suikin ja Lääverin kartanornaiset rakennusryl'rrliit
paloivat. Keibelin kartanon l.ruvilaryhrlässä q'öskenteli
häviryspartio parhaillaan.
Unohtumaton elämys 17-vuotiaalle oli tr.ro ilra.
Sota oli juuri sytrynyt. Sen luonnetta ja kulkua ei silloin
runnettu. Mitä huon.rinen päivä ruo tullessaan, oli silloin,
jos koskaan arvaamatonta.

mat-

ioul uaikataul u:

nyt langennut synnyinseudLrlleni. Ei voi kuvailla, rnillaisin
runtein siihen asti hyvinkin ahtaasti maailmaa nähnyc ,ja
kokenut siinä tilanteessa katselee lapsuutensa leikkipaik-

kin

n

Kolorsen loulun tuntua ulkomarlla oleviile omarsrlle

riimävästi.

ne silloin olivat Perkjärvellä.
sillä tieaävästi
Suuret eivät viimeiset valmistelut kotona olleet.
Vratterta kasasin kellariin, vaikka en vielä jälkeenpiiin-

J

atolssa
tåvllle vrevät loulukorttrmme

koja.

a

o

Matkaan lähdetriin ja vartiomiehisrä selvitriin aina tilanneseliryksen jälkeen. Valo,fa ei polkupyörissä sallittr-r,

mutta vähäinen lumi ja idän "vainovalkeat" valaisivat

I

o

14.

12

11412

t

I

I te

I

I

Joulu- la uudenvUodenkorllerhrn loissa vastaanoltalan la
lähetläjän nrmen la osortteen ohelia on korkelntaan 5-sanarnen tervehdys rrrllåå 20 p postrmerkkt. Ktrltohtlekorllr
on låhetettäva sullelussa kuoressa klrleena. lolloln poslr'
maksu on 40 p Poslrlellavren kolltren la klrlelden vahrm'
marskoko on 10 x 7 cm
PS

Jos loulupakelrssanne on hatrrasta Iavaraa orr syyta pakata
se vaunorden valllamrseksr huolelirseslr Jos pakellrnne
päällyksena vrela on yksrvarrsta paperra nopeuluu poslrn
kasitlely vastaanotlalan nrmen ia osoiiteen nakyessa sel'
vemmin silla kUrn krrlavasta loulupaperrsla

B. BRANDT.OJALA

II

RUSSARON
LINNAKKEEN
MIEHITYS

Hanqon saariston

rann i kko k.men

n

usku

n

nan

osasto matkalla
puhd istamaan saaristoa

ER.{.{\.{

:-.,:r.,:r., r, r..,'..krLurt .rluss.r l9 t I Jarkosotlen rrik.tlt.L :.:r::-,::-.c ::-.q Örirrr irnn,rkkcellrr ,tle.,,t r-ic.l,t,-r. e rrii viIiollirrc:t,,,i ..,i.,rrrLr cr .rkruri.l.r Hanrton tukikohtaa. Srrin'rnrc n.i.i.ir.i\k).-n \.11n)isrilLrrue liihriiiin tehtiiviin:i rtrieltit-

r.i.i R::>s.rrirn Iinnrrke, jokr sijairsee Hrrnkorricmen creliipLi,ricli.r 1.r jr>k.r oli ollrrt cnrrcn 1.\etrvosroiiiron kirnss,r
tc'irn.i vuokr;rsr4rin.rrrsta valtvrr ntcikiiliiinen rennikkolinn.rke.

Aikoi kiireinen touhu je vilskc vrtnrsteita ja miehistiiii
k.is.rtr,ress,t. KLrljcrusviilinciksi sain-rnre kolme puuvelrlistcisr.r pLr«rlikrrtcrrtra kal;rsrajrut-ttxrrrorivcucrrli. ioirrclt kul

jetrrrjina t«rimivet linnrrkkccllenrlrc [)illvclcvar ve.ler .ja
viivlrir hl r, i n trr ntcvilr rcsen,iliiiscr runll.lrri krrl irsr.l j.lr.
Kon.tcnnuskrrnnan johrrrjrrksi mriiirrisi Iinn:rkkecnrnrc

piiiillikkii, kap66s11i Å. R,rLrrrir',r.rr.r rcsen ir-r krrpteenin
Pekkrr \\lrrirnin, jok:r os;rsi r.risrc-lenriscn r.ri.lon j.r ttrune rtiin rrrrrhrrlliscksi miclieksi XlLLir,L p.i,iilvsri)iin kuultrr.ie
oli mukrrna luutnrrnrit Blomqvisr j.r \\'.rrjovrrrrr:r sekii nturrir.uprurir

k

i

rjoitu ksen rcki jii. r ri nrikkinii.

lltePiiivrillii saa|ui kiiskr'. err:i kontcnnLrsktrnn;rn tuli
liihteii

j«r iltavi)stii. j«rten totlenniikiiiscsrr srrrrvurreisiiu RLrssrrri)hi)n rrrulun vrrljctessa. Jiinnirvs koltosi suurcsri.' sill;i
olimntchrtr.r liihtliissii kohti srrurtrr scikkrilua, jossrt s,Lrrrroi
1-riliii nr<>ntrr vrr:.1ri.lrr. Ticsintnte, crrii H;rnkr>nienten vesil.lii
sij.rirsi nrerirtriirtoitrcira. je irrrtll:rrrn kcllLrvirL rnerinriilt,rj.L

rii n.ihrv uscinkin. Sanroin

rrskrrrrirrti nr()uen liihrijiin
iq;:.i., ri iko lir-rnakesaeri rvlt j:i vri ol iko sicllii rl ieh rrvsrii.
j,rli,rin r.rrm.r.Lnkin svnrvisi rrrjrr vlrreenorto.
-\.ir:.r .,:r,rir.r |()hdiskcltiin ja mietirtiin Pirkiilri liihri)r.rlnrr:rr.,.r-, rc-hr.ic-ssii. roiser torisinrr. toisct hturlertr».r'rin:r
j.r o1i;.. i, ,..i, )):.rr)lntc \'.lnlli1ir.n joitrrkin, jorklr hientan pel,

nr

kiisir'.itkrl
H,inr.i:.i:: ..,:ir.:n:sr:.r ntic.iritettii n vcllcct.'l'iirnlin kirjoirtr j.r i( ),.: !:i i.::-:scl r \\'.rrLnin \ cnccscclt. ]lnsintnt.iisct.tii veneki:r'r.rrt.,..,::l:rr.irk,r.Ln lurrrnrrr.rtti §fllrrjor,lrer,r
Iltiehineen j.r n.ti:.ri..:ll.r :L.ltii nt\ iilrrntntin nLlut suurlrrurir
H.trtk,rniclrri. l.iirrrrn.. R.....,:,",
Nlrrrkan criisri c:>.i i.. ;,1.,:n.ii:-,rlc Lrlos s.urriston srroj.rstil tulintntc huont.r.ulr.r.irr. cn.i :t,rrer-rk.ir uri oli ntclkoincn
j.r ntr-rrrttui viihirellen k.r.Lkrr r.Lrtr.i..ii.i:qksi rnvrskvksi.
Ohitinrnrc I3cngtskiirin nt.r j.tkk.L-;.i.ircrl. t()ss.t ,rli ,lrrLri.ul.L
kutrkausi .rikaiscntnr ir-r' kiivtv k, » .r r.risrclLr s.r.Lrcn t»r'r isrrrksesta vilroliiscu suorirrrres:.r rll.iit.icrt rrill.i n-r.rihirtnt>rr-

H**'
§,
*'
*l

§F\
ry

surt. n.Llttrr jokrr kLritcnkin sirkciisti trListcllcn oli sirrrtu
rorjLrtuksr. Nlcrcllii krrtsoi krrl.tccni Wrrri:n siiiiolosuhrci.len rtturrttuvlrrl siinii miiiirin, kLrn urvrskv jir riintiisarlc
r hii vlrr iviit, cttii hiin anroi kiiskvn kriiintvii tekaisrn .jrr pvrki,i Bengtskiiri n srrojarrn otlrrtrrnrrrrrn siiiin perar-renrisr.L.
P.iiisin.rmc Ilcn-{tskiiliin. je siellii olevilt :rseveljcnrmc
Iruttoivrrt Ycneenltne nr:tiIr in.

S.rerrrert.r.t.'tc vcncct tu rvir.irn riens i r r.trne jorrkolla nrejekk.rr.rkcnnLLkscen liinrnritrclcnriiiin jrr kuivrrrtelcnr;r.rn krrstLtnr r r.r Yltrtrsteit;rrt.t nte.
KrtPsgl'11i \\'erLn [)u()icsti.lrrn otti yhrcvdcn linnrrkkecsecnurc jrr sckrsri Iii:illikiillcmme Å. Rrrutrrvaarrrlle svvlr
mrrtk;u.nnre keskcvtvkseen. Hiin sai jvrkiin kiiskvn viilirriintiisti hcri siiiin hicnrrrnkirt l-rrrrrutucssrr jrrtkrrrr tchriiviiiirn-

rnc piiiittiksecrr.
I-trrrtltlurtti Warjrlr',urrtrsta jlr hiincn vellekLullrrstilrltl
rDcillii ci ollLrt nritiiiin ticto.r. rntrrt.r cnlnrc r)s.ullrecr ollrl
siitii huolissamnrekililn. koskrr sc oli liilttenvr lniltkxalt pirl-

jon eikrriscnrnrin j.r olihrrn luutr-rrrr-ttti

W'rrrjovrrarrr lrrivas-

ton nriclriii. jollc nrcri er r>llrrt vicrrrs clcntcnrrr.

Ålnruviillii karsoi kaPtecni \(/rrrln nl'rskvr-r t\,\'ntyneen
siinii nriiiirin, ctrii xntoi kiiskvn ulrrtkiln jatk;rrnisesr.r. j.r siiriilriin sc sittcn pirrn alkoikin.
Ensin nrrttkrr sujtri hvvin, nr.lttrl tullessirmrre Rtrssrrriitii
rriin liihelle. cttii sicllii olcvrr nrejel<krton)i i() niikli. rrlkoi
kuLrlrrL Icnt«rk«rncen stlrina;r jrr niinpii surrnen rrihctrtta;a
ilnrestt iki n klrksirr-tixrtroriscrr l.onrnr itusk()l)cell nr trotl rsslr.
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joka huornattuirlr-r meidiit suuntasi lentonsa rneitii k«rhti.
Tehtiiviiii suorittrrmlen liihtiessämn-re olimme siraneet
kiisky' n tut.t t.t uksi urr rn rhcloll is i lle lentokoneille kliyttiiii v altirkunnan lippLre leviterrlt-tii veueen keulakar-rnelle. Kiireesti se nyt sinne levitettiir-r koneeu sttorittaessir raLlhallisesti 1'lilennon. Kun se kiiiinty'i takaisin, alkoi se ru.nPux

Veneernrne keulasopestir kutrltri vrrikerrustir, joten joktr
siellä olijoista oli siis haavoittut.tut luoclin osttrnasta. Tämä

selvisi virikeirksi tapar.rkseksi, jok;r tr.totti veuekttt'tuallet-ume yl-rclen rniehen tlene61,[5611.
Tarkastellessamlne velteen tu I i tr.rksessrr srrat'tl irr v a ttrio i r,t
huomasirnt-ne jonkin strurernman rrlttksert liihestyviin luototr. Tullessaar.r lähernn.räksi se «rsoittatttLri rneikiiliiiseksi
VMV-ver-reeksi. Tlin-rän vlrt iolroot torive ttee tt il rnesq'rr-r i -

Iä

rneir;i korrck ir .iiireill:iiin.
Tiistii riiiskeesrii st'r.rtyi liikettii jos jonkinlrristrr. Putrsiilöjen sink«rillessrr vrr.rpiiriir.rsii heitti\'df in veneen pohjrrlle
rnoottorin viereen. Kapteeni \(arön asetti teriiskvpiiri.irl
piiiinsii suojrrksi jr sar.roi itsekseen: Mitiihiin tästiikin kehirq'y'7 Lojtressatti veneen pohjalla liiskiihti .illleer.r lLrorier.r
slrjr veneeseen jr piiiini vierestii pr.rhkesi veneerl Irri.iasr.r
|-roclir-r liheuttlrnn vesisuihku. Ty'rinsir-r sen tukkeeksi k'rrvalerkkini ja tiirnii hiljensi veclentuloa rlelkoisesti.

I

Moottorikir.r rrlkoi vielii yskiihdellä, mutt.r silinrnre setl
kuiter.rkin jrrrkrrrniran sätkytystiiiin matkan jatkuessa kohri

nr,rksi rrloimrle suunnitella varsinaista ntlihiutrt-,t,tstt,r
Rtrss;rröhön. Tiillöin huomasimtle. ettii siellä olevrtt tnrr-

I

liih intii kall iol Lrotoa v eneiden aj rressir rir.rr.rakkain noi r-r I 0l)
n-r etäisyydellii toisistaan. Leutokoue ilnestyi jälieen prri-

)

kalle ja innostui kaiken huipenturnaksi suorittatnaatl vrrst.lamrrle ;rorlmituksen, rnLrttr osLuDat sittLrivat rlnneksemme veneitternme viiliin. Aitreuttnunatta kttitenkiurn
mitriiin pal.ren.rpaa vrl.rinkoa se jatkoi vielä l.retken atnpLrn.rista kor.rekiviiäreilliiän ja poistui tän.rän jälkeen när'tt.i-

j;rkklrornin huiptrssa liel'rui strr-rrehko valkoinen vaate sek.i ett.i srraren ranualla oli liikertä.
Krik.rrilla krtsoen niiimrne rar-rnalla olijoilh veniiliiiset

!

x

I

rnölrä.

Veneen ollessa jo rantamatalikolla ttrli n.rieleeni, ettii
onnen rneillä oli ollut, sillä olisihan osuma veneessii «rle-

viin

ja

kasirpanoslaarikkoihin saattanut !rntaa
rneille liukkaan lähdön iliis1'yteen.

arnulus-

antoi meille untta uskoa ja voirna;t. sillii olihart siihen
jiirjestetry ilnatorjLrntaxkin, jos vaikk,r Ienrttkotte ilmaautLrisi uLrdelleen paikalle rneidiin kir,rsrrkserttme. Toinen
veneemme oli mi'öskir.r piirissy't ltrodolle. Siinii oli hrtirvoitruen

rr.rnr-rt,

joka ensiavut-t saattlaan liihetettiin ehiiillii veneel-

liirnrne Hiittisiin rnerivoimien sairaala-alr,rs Se.rgulliin.
Tilrrnteer-r r-räir-r selvitessri

l.l2.4 I aatnttlh raultellisem-

sorrl.rsl.ur-ut jrr liitresryessiirltrrle ralttrtrl r-riimii heiltrttivirt ja
virrroiiir'.rr meille niin kttin osoittirakseert pirikkaa mistii

v,p;

ii:11.r nr.rihin srurrelle.
L.:iremnr.iksi rultulnttrte huotnirsiurtne. ettii rrrtttevi ir'.r
,rli ..r.rs,,irerr-: ptrrkinriinoilla ja lu.rkaesteillii, joihin oli
reir:r <..ik..:icr j.r rr.iitiihiin "roverit" siellii nieille osoitti\'.1i

.

OIrci>.:::::::c !i:()riLrtulll.1ss.1 rtleihil'r iLnesq'i plrikirlle
lr:L;trt.r:titt \\-..:i()\ .i.,r.i sek.i ioLrkktre itiirlerl llliehiiiiin, jot-

lsku ryhmä nousemassa maihin
Hangon saaristossa kesällä 1941
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Hangon malakka Russarön saarella

k,r kertoir',rt srrlrrelll olcvicn trtvcricn «>lcr',rn virolrrisilr.
Niimii oli jiitettv saarelle ihnan rrscrrrL n-rrrir'lcn isrinricn liihtiessii 1-r<>is leivoinccn.
Vir«rlaisie oli noin srrr,rkLrnt,r. j;r hc olir'.rt Irvvin ikrisi.r
Ir-reicliin srtot.ulrlrrisren Srurpur11i5g51,,

taa n-rci tii m irl'rcl«rll isu

tr

sinne j.r k,rcrrir.rr

.rLLr-

ksiensrr m tr k.rrrr.r.

Luutnanrti Bkrnrclr'isrin rLrlless.r p.rik.rlle criis Vi«rn 1.r,jistrr ricnsi hiincn luokseen 1.r siiriihriu rien-itr svntvi. k,rske Blon.rclr'ist oli aikoir.raan ollr,rr killran.rrxrtrorif.r'irriiilijii
j.r kiiynvr monte kilPailue Virossrr. Virolrrir-rcn «rli enrincn
kilPrn eikk«r Viron rrrc'loilra.
Si.liltulunme itscllemrnc jrirjcstervksi jonkinlaisen nr.r j, r i rLrkser-r sckii rrrcl i<1'htei'rlen kur-rtoor-r riensi mr.ne rutkimrrar.r
..i.rrr.r liilrcrnnrin. Tvkist<iii oli srrirrclla ollut. mtrttl kirikki
,,r r r.ii.ir retn he j.rllc. Saeren keskusrirssir oli riij:ivtetrr kalli,rrr'r k.rksi suurte keivrntoa jl Virt» poikien kertomrlrl
nrr:k:.ru,,li, rllut rrrrkoiruksenrr raker)trrii niilrin l (i" IartcnI K..r ;'ir trli jiiiinlt kcsker.r. oli kaivrrntojen pohjalle
fu!iurciI.. :si.rrr.rktoreitrr jrr mur-rta rikko«rntunr,rttrr kalust( ).1.

K.rs.rr:::l:..ic-:iu.:kscr j.i cntiset bc«rr-ribunkkerir olivat
ehjiir r'.ri.rrr:i.]..,liisinccn. rnLrrtrr niissii vallirsi stlnoinku-

)tll.:1.). Ilintrrn'ikkeitrr jaullojen j,r r.rvilltoms\'{))en :r:..()J()\s.r,,li nrviis |;rlion. Slrartrlrrurne ktrsarmillir «rler'.rrr kcrtrriiit :rrr orLrksi 1.r kunn«rstetuksi kiir timlre n:iirii hvr'.ikser-ur:c t.iriesr.ien .rlnksi vhrcisnru()nirttksen virol;rrsrert rtlvsrrr;t N..il\\.,. l, ,r.lcn i,,rri<,tssa oli erin
ottrrrisia kcitriijpeivel i i, rrr.i
Tiihi.in kaikkecnhiln se mer.l.in surlri \'.lirilusretki sitten
krpull iscsr i piiiitn' ikin eliim.in .rlk.rc-ss.r truJeileen Russeriin
\/:lall-lrlt()11 Sll\ i ,::r

innrrkkecll rr suor.nll;risiss.r nrerkeiss.i. Suor.nen l iPull
essa vlviiiisti l innekcsrr.ireu n-r.r j.rkk.rrorn i n Ir ri i Ptrl lrr.
l
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HEINAKUUN 31. pr-rä 1941 oli II Ak aloittar.mt ratkai-

aloimme verottaa. Toissailtaisen taisrelun jäljeltä löyryi

Karjalan Kannaksella Vuoksen idänpuoleisella aiueella. Hyökkäykseen liirctry 10.D eteni
l8.D:n Ilmeen suunnalle tekemästä aukosta kaakkoon
Ojajärveä kol.rden jzr siiher.r kuuluva JR 1 Kaukolau kaurta

venäläisten asemista runsaasti rnyös liha- ja kalasäilykkeitä. Mikä mainio soppa syntyikään säilykkeisrä ja uusisra
perunoista.
Kaaruneen upseerin repusta oti lähetti löytänyt piipputupakkaa.
Kurr hän ei ollut tupakkamies,
hän lahjoitri löydöksensä minr.rllc. Se ei ollutkaan mitään

sevar.r l.ry,ökkäyksen

9.f}. n'rennessii taistellen Kaarlahreen. Sinne aserrui n'kmenttimrne sunnuntaiksi pitämään lepopäivää.
Maisernat olivat tuttu.ja "vanhoilta ajoilta". Ky'läkLrvaa
hailitsi korkea kukkula, jonka laelta avaurui näköala Käkisalmen srruntaan. Kacseiir.r sinne kuin Mooses aikoinaan Kaanaanrnaata. §Taldhoffin tehtaan savrrpiippu niikyi n.rets'dn yli. Talvisodan jälkeen kerrotriin, errä se olisi
räjäytetty, mutta pysryssä se vain näkyi olevan.
Täällä oli venäläisillä ollut jonkinlainelr kurssi- tai virkisryspaikka. Kukkulan laella oli ollut leiri, josta olivat
jäljellä majoirlrs- ja ruokailuparakit. Lisäksi oli y,mpäristössä pieniä pahviteittoja. Niissä oli kaikesta pääreller.r

I
t
,I

asr.rnut naisia

It

viihdyttäjiäkö? Hektulaliiset kuvar.

verhot -ja eksoortinen tr-roksu olivat jääneet kerromaan tarkasrelijalle "ilonhetkistä".
Kun meillä ei ollut n-roisia keitaita, oli meidän ryyr1,minen materialistisernpiin nautintoihin
ulrsiin pertrnoi- rnlrrra talojer.r ia
hin. Kaikki kylän pellot oiivat rukiilla,
mökkien seinustoilla oli pieniä penrnapalsroia. Niirä
l.rer'r.rpeät

I

rnahorkkaa. Ei, vaan parasta piipputupakkaa mitä koskaan olen nenäni alla käryyttänyt.
Vuorokauden olin-rme tässä paikassir n.riissriilemässä.
Kun mainittuihin nautintoihin lisätään sauna, niin siiniil'rän sitten ovat ne elon herkr.rttelut, mirä sotilas l-rikisen,
pölyisen ja verisen vaeiluksensa varrelia voi joskus odottaa. Niin 5nsnnr
siitä kannattaakin rr-rainirir, ertä se oli

maan mainio sisäänlän-rpiävä.
Hiitolan

suLlnnassa pohjoisen-rpana

kuului

tLristelu

jatku-

vrrn. Se ettei sieliii oltu präästy ratkaisuun. lierreekin antanr.rt meille tämän tervetulleen lepopäivän. Tällä kohdalla
oli etLrlinja ryönnerry radan itäpuolelle ja I paraljoonan
pojat l.ruolel.rtivat varmistuksesra. Aamnlla he tulivat iloisesti lllätetyiksi saadessaan haltr.u.rnsa venäläisen kanrtiini,rutor.r. Tosin sitä ei oltu Käkisalrnesta llihetetty nimeuorr;1;1rr heille, vaan ylirr-ralkaan Kaarlal.rdessa oleville
joukoille. N{ielestämme oikeille rniel.rille tuomisec siis jorrtuir'.rt. r';rikke täällä olikir.r tapahtunut vahdinvaihto.

Pikkukokemuksialtä'
H. KOLEHMAINEN

I
Kaarlahti, lossa viholl isen
vahvat kallioasemat ol ivat
JR I:n hyökkäysten kohteina
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Meitä kiusasivat usein ns. puskaviholaiset. Heitä saattoi
ilmesn'ä mitä odottamattomimmista paikoisra ja oudoim-

pina aikoina. Yleensä he olivat lauhkeita poikia, jotka
aikansa metsissä harhailtuaan olivat rulossa anrallrumaan.
Mutta oli meillä pieni sotakin erään harhailevan osasron
kanssa. Tämä johtui siitä, ertä osastolia oli upseeri johtajanaan. Osasto oli pyrkimässä rautatien yli ja edelleen
omiensa puolelle, mutta pahaksi onneksi he tulivat l.ruomatuiksi ;a sytryi taisrelu. Kun muuramia vihollisia oli
kaatunut, loput antautuivat. Näiden mukana oli haavoittunut upseeri, eräs luutnantti, herra ja hidalgo, komea
kuin filmisankari. Hän oli puettu hienosri kiiltäviin saappaisiin, kovetettuun kaulukseen ja valkoisiin kalvosimiin
sekä tuoksui par$ryrneiltä jo etäälle. Vaikutti kuin hän oiisi ottanut sodan eräänlaisena urheiluna. Päätelryään, errä
on turhaa jatkaa taistelua hän nousi asemisraan ja käveli
käsi ojossa lähimmän meikäIäisen upseerin luo ja puristi
hänen kättään, kuin hävinnyt urheilija air-rakin. Kova poika hän olikin. Hänen hartioissaan oli vinotrain yli selän
ulottuva haava, jonka konepistoolin iuoti oli kai kyntänyt.
Pahalta se näytti ja verra tuli kovasri. Katselin hänen kas-

voiaan, kun lääkintäaliupseeri siveli haavaa joditupolla.
Selkää täytyi kirvellä kovasti, mutta lihaskaan luutnanrin
kasvoilla ei värähtänyt kivusta.

Kaksi ajomiestä meni lahden tantaan pesemään ruokai-

luastioitaan. Ilman aseita tietysti, vaikka oli ankarasti
määrätry, että ase oli aina pidettävä käden ulottuvilla. Pesupaikan lähellä oli lato, josa oli vieiä ennen Talvisotaa
korjattuja heiniä. Pojat pesivät astiansa, riisuivat saappaansa ja pistivät jalkansa viileään vereen. Silloin kuului
rapinaa ladon suunnalta. Ja voi kauhiscus
ovesta käveli
- merkiksi, eträ
ulos viisi venäläistä. He viittoilivat pojille
heillä oli mielessään pelkkää ystävällisyyttä, murra ajorniehillä ei ollut aikaa sitä huomata. Sinne jäivät rannalle astiat, saappaar ja puserot. Verille raapeutunein jaioin he
törmäsivät leirialueelle huutaen, että vihollinen hyökkää.
Mutta se ei suinkaan hyökännyt. Venäläiset olivat kylläsryneet piileskelemään ja olivat tulossa anraurlrmaan.
Venäläiset eivät tosiaan rähän aikaan enää hyökänneet,
vaan jatkoivat passiivista vastarintaansa. Sen sijaan suo-

malaiset 10. divisioonan joukor jatkoivat hyökkäystään
Räisälän kautta etelään. Samalla kr.rin 1).D pair.rosti vihollista rintan.rasta, etenivät 10.D:n osat Pikku-Vuoksen ereIäpuolitse Laatokan rannalle. Käkisalmessa olevar venäläiset olivat tällöin joutumaisillaan saarroksiin, irroittauruivat kaupungin alueelra 21.8. ja sytyttivät sen palamaan.

Kannaksen sotateillä
Käkisalmi vihollisen
polttamana

Käkisalmen
saa rto-o

p

eraat io
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SISSEJASUM
JOPPE KARHUNEN
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ELIMME hiljaiseloa Hirvaksen erämaatukikohdassa

ke-

sälla 1942. Viholiisen ilmaroiminra ei vastannur rneille
hävittäjälentäjille edes kohruullisiakaan tarpeira, sillä r';rstustajamme vältti rnieluimmin taisrelua kr-rin rurh:np,irten siihen antautui. Se oli rietysti heidän rakriikk.rrnsr.
eikä me sille mitään voitu. Tiesimme kyllä koneirrr heri ilmaantuvan, kun jokin maaoperaario alkaisi. \'ierintme r.rvallista runsaarlman vapaa-ajan lenkkeillen. saunoerr ir

:jj=

Hirvaksen kuuluisia haukilaurnoja pvldlstien. Eriiänii

eniten mieleenjäävänä tapahrurnanl oli suon.r.rl.rrsten sissien tulo tukikohtaamme ja lährö r'esikoneelh viereiseltä
Pällä;ärveltä vaaralliselle retkelleen kauas vihollisen selustaan. On luonnollista, että tiimii rirpihrum;r kiinnosri harvinaisuutena rneitä ilmataistelijoira ravallisr.i enemmän,
saimmehan läheltä tarkata kuuluisia suomalrississejä ja
heidän lähtövalmisteiujaan.
Hävittäjälaivue 2+:n rukikohta oli niiiden rohkeiden ja
sitkeitten miesten viimeinen erappi ennen lenrokuljetusta
sissiretkelle, jolta paluu oli tävsin epiivrrrna. Kun kulje-

- .tt'
Suornalaisen kaukopartion kulietuslento Hirvaksen tukikohdasta Vienan meren rannalle kesällä 1942

F(y)

Eo+
E§.

nrskone heidät yättäisi kauas vihollisselusraan, oli tultava
toimeen luontaisella kestäv11-deilä. neul'okkuudella ja her-

mojen täydellisellä hallinnalla.'Kvynel"-radio olisi yhteysväline, mutta lentäjät koneineen ainoat, jotka voisivat auttaa tiukan paikan rullen lencotäydennyksin trri
noutaa pois takaa-ajavien vihollisparrioitren kynsistä.
Olisi luullut, että odotus ennen tuollaiselle retkelle lähtöä ilmenisi ylimääräisenä levottomuutena, mikä kertoisi
tarkkaajalle hermojen olevan kireinä, murta nämä sissim-

me näyttivät olevan uskomattouran kovista

aineksista
rehryjä todellisia valiosotureira.
Sain kunnian tavata kuuh.risista sissipäälliköistdmme

Hirvaksessa Marttinan, Kuismasen, Honkasen

ja

Mar-

:s'

=

D
5
!
D

&
"M

mon. Kaksi jälkimrnäistä valmistautuivat henkilökohtaisesti johtamaan alkavia sissiretkiä. Tunsin jo aikaisen.rmilta ajoilta Imppa Honkasen, jonka kanssa olimme iskeneet yhteen pesäpallokentillä kouluvuosina. Nyt hän
oli lähtemässä eräälle hyvin vaativalle sissiretkelle Stunar.r
suunnalle yhtä rauhallisena kuin ennenmuinoin pesäpalltr-

1\11

otteluun.

^^^)^

Kuljetuskone HE-11t laskeutui Pälläjärven laineillc
2.7. ranavan sissilentäjän Topi Parikan ohjaamana ja rtrllasi järven lentokentän puoleiselle hiekkarannalle. Nyt
oli meillä hävittäjälentäjillä mieienkiintoinen tilaisuus
selvitellä kaikenlaista sissilentotoimintaan liittyvaa ja en336
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IN SUUNNALLA
Heinkel-115 oli eniten käytetty
sissienkuljetuskone Jatkoso.dassa.
Koneeseen mahtui miehistön
lisäksi 12 sissiä varusteineen

II

i,
lr
t.

il
laisille hiihtiijille ,1a pirkiir.rnrerkrrn jtroksijoille Ei ollLrt
poikien poskilihaksissr milliiikririn liika pyöreyrrii. Rauhallisen kuoren alla

ja

oli kovln trristelijan

oler-r'rus,

aktiivi-

periiiinlntar-r-raton. He Iuottivat laaclLrlliseer-r parernnrullteensrr antpumataidclssa. kekseliäisyyclessä j.r er:ir-rer-r

totturnuksessa.

Kokonaistrutena

olivat sissit ja heic'liir.r piiällikkönsä
jr ttrito toirnir olosul.r-

jotrkkoa, jolla oli verrirton iskuky'kt'

reissrr. rnissä vaadittiir-r parasta r-nieskol-rtaista kirntoa ja

oli saurnirrtornlsti rnuokkxannuttavx kokoSiiröilyyn ei niissii olostrl'rteissa ollLrt varart.
Sissiler-rtiijät ovat luku sir.riir.rsii. He suorittavat hitailla
vesikoneillaar.r sr.rrria tekoja kaikessa hiljaisur.rclessa. Yksistiiär-r sivutöir-rii suoritettu haavoitttrr-reiden evakuointi
taisrelukenttien ääri ltii ansiritsee korkeim rr-rar-r tn t-tr-tustu ksen, sillä oman henkensä r.rhaila lre laskeutuivat etulinjornissii joukor-r
r-raislrucleksi.

kkerr niihclii sissien-u-ne toi n-r i utarr kuon-nausl-r ar j oi nrksien .rik.rn.r j.r liihröherkellii.
K.rrseiiess.rr.ri siionr.rl.rississien vrrliopäiilliköitii heidrin
;rntless.1 k.iskr r.i r.: ,ri:ieir.r .rl.risilleen rotesilt rDoltiJ lnier-rer-r kei

Ienki inr,,isr:

>c:

riii, r:...

sissip.r.iir:ixi , , ,.: :, ,j...::t.:: ,,:::,: j.t sissiens.i joLrkoss.r -henkisren uit-.::t::s..-'ii:c:-s-- -- ::s:::ai,,rqnil j()hdosrl.

sorilasrn'o ei srnjns" ri::r S..--i:.: ::-.tr:i::t:r'.: :r,,iitg '.-'6,,,rmille miehille
itseluottamLls. nopel p.ilrös:e; :..<(, '.r ir..r.:-....x:-.
- huolellisuus sekä r,rrkkuus oli k,irkess.. se.r:s:::--..suuri
vaittavissa,

rehti, valoisa ja suora olemus sai sivullisenkin runte- aidosti, että sissipäällikkö oli henkilö, joka riesi
maan

alansa vaikeuclet ja yrnmärsi, miten sissejä johdetiran ja
n-riten l.reil.rin or.r suhtaudnttava. Kaikki teennäisyys ia rurhat eleet olivat karisseer l.rikenä pois korpia sarr.roillessa .ja
ankarie sissi-iskujrr teh.lessä.
Entä nuo sissin-riehistrjr, jorka vapaaehtoisesti seurxsiv,rr

johtajiaan vaarallisille sissiretkille, oliko heissäkin jorain
erikoista havaittirvissa. Or.r todettava, etrii r.r-reidiir.r hävittäjälentäjien ihailu kohdisrui noil.rir.r suomalaisen soturimaineen parhaisiir-r eclustajiin koko voimallaan, sillä
sairnrne niihdä valiosotureita, jotka edustivat rohker,rden,
sitkeyder.r .la träikäilemiittömyl'den korkeinta asrerra. Oli
selviö, ettei mikään tel.rtär,ä ollut noille miehille ylivoimainen, vaan he olivat valmiit seLrraamaan piiiillikköäiin
vaikka kLrinka hr.rrjalle rerkelle. Fyysir.ren kunto näymi
heissii saavuttaneen sitkel'der-r, joka on orninaista sLloma-

jen järville pelastaakseen eriiurairstir halvoittuneita korpisotureitarnrne kotiseucluu sotrsairaaloil-rrn. Otrrrerr htro-

mioon pienen konemäärär'r
ev ak

or-r

yli 2000 haavoirtuneerl

r.rointia p idettiivii kerrassaatt loistirv irna

ILran lentäjiemrre

sairv tttttksena.
aprra olisi strr-rrir.r osr heistii niiiinryny't

hiravoihinsa tiettömien taipaleirten tirlkse.
Nr.r oli rrer.reilllär-r sissienkLrljetus ja sissilentäjät olivat
r'.rlmiir riivtrrimiiiin osuutensrr tuossa vhteisessii urakass!r.
Ki:n keskLrstelin lenromestrrri Perikln kanssa näistä ler-r:rursr.,. er irrn pir.inlt .lentiiiien oslluttil rlinäiir-r verratttln... srssren reirriiliin. Hirnen pLrheestililtl uhoi kunr-rioituk-

ji
ilrr.rapiiri, joka yhdisti
'en keskin.iisen lr.rorrrrtnukseu
noir.1 molempir os,rpuoli,r. Juuri tuo asennoittuninen oli
varm ;ren suuri voin-r lnliihde, rr-r istä molelrm at auttneusiv at
henr-rovoimia vaarirllisiin tehtäviinsii. Yksi kaikkien ja
kaikki y'hden puolesta
ehkä tämä lar.rse kuvastaa parkeskir-räistä suhdetta. Se oli
l.raiten noiden soraveikkojer.r
aseveljeyttä parhaassa rr.rielessii .ia se kesti kaikki koettelernukset.

Yön

härr-räriss2i

suoritettiin Pälläjiirven rannassa kiireel-

lisiä rnatkavalmisteluja. Sissipäiillikkö Ilmari

Honkaner.r

vahnistautui lähternäiir.r sissiretkelle Sorokan---Oboserskajan radalle. Kaikki kävi tottuneesti ja harkitusti. Ei
tarvinnut käyttää kornentoja ei hurrtojer, pienet hiljaa laLrsutut sanat riittivät. Kuin salaperiiiset varjot liikkr"rivat
sissit siirryen äänettöminä Heinkeliin sulloutuen koneen
al.rtaisiir.r tiloihin taitavasti. Moottorit pyrähtiviit kiil,ntiin
ja koekiiytön jälkeen lipui raskaasti kuormattu kor.re irri
337

lry

rannasta aloittaakseen markal kohti vihollisselustan viraroja ja yiläryksiii.

Katsojan mielen täytti voimakas tunne, jossa pessirnis-

tisiiläkin ajatuksilla oli voirnakas edusttrs. Vaarallinen
retki, ajatreli

puolelta tai toiselta. Jos vihollishävittäjii sattuu reitille, jos ilnatorjr.rnti.l silttltLl olemaan osuutistuulella, .jos laskeutumisjärvi or-rkin varmistuspertioitten
n.riehittiimii jne. Kyllä jossitteluun oli mrrhdollisuuksiir loputtomasti. SiLniiilin saattamxan tr.rlleita sissejii. Heicliin
sihnistäiin kuvastuivat onnentoivotukset sissiveljilleen jrr
roivo päristii piln toiser.r kul,jetuseriin markassll heidiin
Iuokseen. Yl.rteiser seikkailut od«rrtivirt siellä selusrassri.
Jiinniq'ksen tiiytteir-rer-r toilninta kuumensi verenkierro!1
asiaa

.läsenissä. Sinne

sesta

oli tlas päästiivii. Niiiden

siiteili llrottarnuksen her.rki, joka

sissien oler.nuksysäsi sivullisesrrr-

kin pessirnistiset ajatukset syrjäiin.
Kiihtl,vien potkurikierrostcn jyrninii täytti kesiiviir.r
kur.rlakkurrciessa koko läl.risetrclun. Hitaasti kiihn'i vIikuorrnitettrr konc liihrökiitoonsl. Kuohrrvrr vesi p.irskir r.r.rlrtoavana koneen jäljessä kellLrkkeiclen norrsressil r'.iliirel-

len kyr.rnykselle ja jiittiien pian jiirver-r n'\'enen l.rnn.rn
koskematromaksi. Heinkelin markl itiiiin oli rlk,rnur.
Säri oli so1'rivl yksinäisen sissienktrljeruskoneen tunker.r-

tumiselle vihollislinjojen ylitse kiiuas selustaan. Repalepilviä purjehti rloin .100-i00 metrin korkeudessa tarjotakseen iiiirirnn.riiisessä hädiissii kenties riittiiviin sLroian
ahdistavaa vihollishävittäjäii vastaan. Ler.rtomestari Parikka ei ollut huolinr-rr hävittäjäsrrarostiurrne, koska hiin piti
Bres'steriernrre iiiinrä liian voimrrkk:1ilnr1, mikä hiily'rtiiisi
vihollisen varpailleen. Sissien kannriltr oli ecltrllisinta

rnennii viihin iiiinin. Nyt hiin sitten paineli Heinkelilliiin
"sukkasillaan" kohti seikkailujar.
Lentoreitti «rli valirtu r-riin, ettii rintarnalir.rjrr ylitettiin
Äänisjärven kohdalta Heinkelin kellukkeiden miltei hipoessa järven piutaa. Täteå sr.rlirtrtui kuljeruskone pirrhaiten
näky'rr.riittörniiksi jir veden pinra in'ri osan potkuricn surir.rasra. Vil.rollisrannalle tultiin kahden kyiän välisestii n'retsätaipaleesta, jolloin oli suurin rnahdoliisuus pu jirhtaa
huorn,rarnertta liiheisille korpirrlrreille Äiinis.iiirven itiipLro-

lelle.

Salaan-rissyistä

oli

lentoa jatkettava vielä suoraan

irärin, .iottei t«ilellir.ren lentosuunta pal.jastuisi, mikiili vihollisen ilrnav:rlvonta-aserrlilt olivlt havainneer HeinkeIin ilittiineer.r Iinjat. Vasta kaukana suoalueilla kaarroi

pintrrlentorr raivaltava kone pohjoiseen suunnatrrkseen
kr.rlkr.rnsrr sissien r.näiiräjiirvelle. Korpimaiserntrt vilisiviit
i nrr koneen alapuolella. Rlirnettii, suota, rnetsiiä j a
vhreniiiser-rä ketjuna. Asumiltonta kurjatr korpeir.
Åikli.rskelrnrrr pitiviit paikkar.rsa tiisrnlillisesri .ia .luuri oike.rll.r herkellii l':rrtrri eteen Srrmaiiin'en selkä. tnirrrrc sis-

r.,ril'r relev

jin'iä

sir oli m.i.ir.i vietlii. Lenrornestari Parikka kurisri raidok-

k.rrsri

k.r.isLr.r r'.iherrriien n<>Peutleu sellaiseksi,

ettii voi

rehd.i suor.r.rn lähcsn'n-rislennostrr lrrskun ryver-relle iiirvenpinn.r.l.le

r.ihin .i.inin. \rlrovrrinen Iilrkuminen rxntxxn .ia
oli i.ii:itr)'nyt.

sissimme oln..rr periilä. Sissilenriijien osuus

Sissipiiiillrkkö Honkrnen f.irjesri nopeirsti pt.rikalr var-

{tq

4

rr-ristuksen. koneen pirrkarnisen

jl

muut tiirkeinrmät «ri-

menpiteer. Nvr oli'r'.rt sissit om,rss;r elernentissiiän ja tiesivit, miten toirnitaan niissä olosuhteissa. K;riken «rli kiiytävä nopeirsti, äänettömiisri ja vihoilisen yilätysvaara hu«rmioonottaen. Heinkel q'hjentf i nopeasti ja lentomesrriri
Parikka l.ryviisteltyään sisse.jä ler.rsi lentiijätovereineen jiilleer.r liinteen tuodakseen toisia kuljetuseriii seurairvinl öir.rii.

Yl irnriiiriiiset rrrrv i kkeer kln ne tti in liihernmeiksi tt.rinr i ntrr-trluetta ratrlosiur Sorokkl-Suma liil-reisy'yreen. Sieltii
olisi mukav a ottiu riil'tlennl'stii rarv i rtiressa, eikii trrn' i n n u t

kaikkia rarrhrtrr repuissa seliissiiiin.
Seurrtlvart:.r yrinii oli rliiiirii tuocia toinen kujetr.rserii srin-ralle Sumir.jiirvelle Honkrrsen sisseineen vanllistressrl
laskeuturnisen. Kone saapuikin miiiiriiaikana ja rehq,iiiin
laskLrr-r n'htvi rullarunaan krlrteeni Jtrssi Riidvn ohjurr.nanir

rrrnnrrlle. Nyt satt ui vesiientii j ille tuttu ki r.rsrllinen seikkrr,
sillii koneen kellukkeet osuir':rt ve.lenalaisiin kivrin s.urden vuoclon. Siinii tilanteess;r ei .u.rtrinut rruu kuin ry'iinriiä r-ropeasri kaasu piiiille j.r nousr.r ilmiun ennenkuin vesi tiil'ttäisi kellukkeiden krkeror. Heir.rkelin oli pxlx16;1yx
takaisir-r Hirvrrkseer-r rrukiur.l;ur kiPeiisti tarrvittu sissitiiyclennysm ieh

is

rii.

Muurtr.ruut ril.inne ei kuitenkrrrrn tehnyt sissipiiiillikk<i
Honkrrsta ncuvr-rttornaksi, r,lan hiin r1'htyi tarmokkaasri
toimintrrrrn sulrnnitelman toteuttirniseksi, vlikkl sc «rlisikin vaatinut sLrLlre[Iman vahvuuclen. Hiin hankkiutui
edullisiin tiihystl'saserniin So«rkrur .ja Suman viiliselle rltrrKaukopartion pääll ikkö, luutnantti

llmari Honkanen (vas.) tekemässä
Päämalassa selkoa iohtamastaan
retkestä everstiluutn. Y. Pöyhöselle
(oik.). Takana kaukopartioita järjestäneen 1./Er.P 4:n päällikkö,
maluri Hannes Vehniäinen
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osalle osan partiosta l-ruolel-rtiessa Vienar-rlahder-r eteliipuolisen maantien tiihysryksestii. Liinsiliit«ruruneiden
aseapua virtasi r-riihin aikoihin runsansti Mtrrmanskistr-t
eteläiin. Vaikka saksalaiset upottivatkin sa;rttueist.r sr-ruri.r
rrlusrnääriii, priiisi perille kuiter.rkir.r paljor.r. Nvr ne vlhrivirt
sissiernrne nokan edessä etelään itiirintarnan painopisteisiin. On riiysin vmmärrertävää, ettei sissiernrne roiminrehalu saanut pelkiistii tiih1,st1'ksestii n'vdvn'sr.i. r'airn he
kaipasivat vail.rteeksi järeiimpiiii roiminr.r.r. He pr'1-siviit-

Tehtiivii saltiin onnellisesti suoritettua ja pienirnniitkin
jäljct lakaistiit.t tarkoin p'rois. Vetiil'tyessään ratavallilta tiih1'stvsasemiin oli vhdellii sissillii kiidessiiiir.r ptrhelinrapsirr
pätkii, jonka toinen piiii oli kiinnitetq' riijiihclyspanokseen
Aikansa rxlorettuir alkoi ktrtrltra rtrskir"rsti kttormattttr vetr.rrin pul.rinaa. jok.r liihesq'i liihestyrnistään sissiernnre

olinpiiikkaa. Kohta niikvi raskirirnpiin veturitl'yppeihin
kuultrva vecuri vetiien pirkiili sotrrtarvikejtrnla. Sissirnrne

Lentomestirri Utsi Oksrrla olikin 18 19. r'iilisenä yönii
asialla ja sai kuin saikin erirr.iin \';likeitren 1'rirysten jiil-

eliviit jtinnirykserr hetkiii. Viel:i 2j rn - 10 - 5 jrr sicter, lein.ratrti räjiihdysliekki vetttrin alla ia valtava riijiihcll's kun.ratrri ihnoille. Rrrskas vetrrriiiitti kaatr'ri valtavalla ryskeellii ratavallilta sy'viiän montttrurl saaden päiilleen sotltarvikkeilla kuormatttrjen r':.rttnttiett röykkiön. Sissiernme
tempaus oli suoritettu ia nlt oli hriivy'ttiivii paikaittl, en-

oii joutunut vihollisen rrk;u-.rjoroimenpiteitter.r kol.rteeksi. Lentorresrrri Oksrlal eiviir sumu eikä vihollishii-

nenkuin virstatoirnenpireet alkaisivat.
Monet seikkailut koettuaan ttrli viimein piiivä, jolloin
sissipäällikkö Honkanen sisseineen l'rirettiin pois vihollis-

kin

seuraavar.r lentotäydennvksen lhrevdess.i rrijähdysai-

r.retta

ja lupaa käyttää sitii ionkun sor,rr.rn'ikejunen

suisca-

rniseen.

keen tarviketorpedot l.udoteruiksi Honklsen partiolle,
joka

vittäjät p)'st)'neet esriim,i.in suorittamasta tehriiväänsii onnellisesti loppuun. sill.i hin ricsi sissien kipeiisti trrrvirsevan täy'dennvsrri jr se oli heille roimiterravir, kiivi kuinka
kävi. Suorirus oli m.rllikelpoinen ja painoi varmasti paljon

ritlrimerkki.i Oks.rl,rlle

punnittaessa.

Sissien nrielen tiir-rri toimintltarrno sliltr.rlrln hllrtrunsa
p11'tär-r-ränsii rotulin. He suuntasivirt heti kulkunsa SnmanNjul.rtsrrn viiliselle,rlueelle rautatien liiheisyyteen. Tirrkkojen riihvsn shavarnto;en ja tiedustelutuiosten pcr-ustcella tehtiin riijiilo-ssuunnirelma, joka oli häikäilemättörnän
rohkea murra räy'sin toteutettavissa huolimatrr vihollisen
trrrkoistrr virrtioimis- ja sabotaashitorjuntatoirner-rpiteistri.
Varsinainen panosraminen sr.rorirettiir.r keskiyöllä, joka
tosin siellä kaukana pohjoisessa oli ärsi'rtiivrin valoisa.

Näin piiätq'i i2 vrk. kestiinl't
rnan suunnalle. kaikkea sitä Initii retkellii tarpehtui' ei
voi sisäll1,ttiiä 11'hyen kertomttksen prrirteisiin, nlr,rtt.t
voimme aavistirir, ettei sisseilliirnme ollttt yön eikii piiiviin
lelrox, vxx,1 alirtrisesti «rli oltava varttillaan ja valmiir.ra pitkiin marsseihir.t u1':ottirvissa soissa. Siellii oli omirlla sitkeydellii karistettava virinoavat tirkaa-aiajat 1äljiltii. Edelly,ryksenä tämänlaatuisilie sissiretkille oli sissien ja heirliin lentä j ier.rsä hyvii yh teis«rim ir.rta. Parhairuir tunnustrtksena lentiijille onkin piciettävii sissiernme heille antarnira
sissi nim iqrstii, n.r ikii on n.rerkki n'ri si itii kol.rralonyhteyciestii,
jonka alaisenir t-nolemtnlt palvelivirt Inilirtililtl ja mirrski-

II
t:
!i

sissirnatka Su-

seltrstasta.

Luutnantti llmari Honkasen (kesk.)
kaukopartio ensi retkeltä palanneena

"J

Aaaaaa...

qua Vera!
-Jopa tekcc

teräå,

prtää kunnossa ra
hoiraa pojan pintaa - yliveto
Aq ua Vera

VOI{

I

1,95; 3,4or

Luxury 4,95.

OXYGENOL
vuodesta 1912

-

339

rl

il

d

Osa l5 Pr:n
puolustusasemia

Pojat rnenossa
suojattoman avomaaston

Syvärin suulla

yli Syvärin

suupuolella oleviin
asemiin

§:^

ILOINEN KULMA
SALON suojeluskuntapiirissä muodostettu "Salpa"-pataljoona otti 8.10.194i rintamavastuur-r Kareikan lohkolla,
Syvärin alajuoksulla. Puolet patal,jcnnar.r etulinjasta kulki

pitkin Syvärin rantaa tehden keskivaiheilla terävän kulr.nan ja snuntautui sen jälkeen kol.rti Laatokkaa. Maasto
maarintaman osalla oli erittäin vesiperäistä joten asenrat
ja korsut olivat joko puolittain tai kokonaan maanpärillisiä
ja koska kasvillisuutta ei juuri ollut, oli maanpäällisiä laitteita vaikea naamioida tehokkaasti, joten asemat ja korsut olivat jatkuvasti vihollistr.rlen alaisina. Vaikein oli tiIanne terävässä kulmassa, joossa rintama erkani Syväristä.
Vil.rollinen pystyi suorasuuntausaseillaan tr-rlittamaen tärä
nrkikohtaa yli 1tiO' kuhnassa, käyttäen rnyöskin ahkerasti
tiiaisuuttaan hyväkseen. Meitä edeltäneen miehiryksen aikana oli tukikohta saannt nimekseen Kippari, muttr jokapäiväisten tapahturr.rien perusteella vakiintui sen nir-r-reksi "Iioinen kulma". Ottaessamme rintamavastuutt
miehitti Iioisen kulman kapt. P. Pakkasen komppxlliln
(

10/15.Pr.) vänrikki Pajarir.r joukkr.re.
Ottaen huomioon sen, että kyseessä oli asemasotavaihe,

oii toiminta Iloisessa kulmassa sekä raskasta että herrnoille
käyvää reipashenkiselle ja hyvällekin joukkr.reeile. Vaikut-

len taistelul'rautaan. Kilpajuoksu oii kova vil.rollisen puolelta korsu.ien-une tuhoamisessa ja omalta puoleltamme
taas r-riiden rakentarnisessa ja vahvisttrmisessa. Vihollinen
teki ryörään päivällä kun taas n-reidän oii pakko työskennellä yksinornaan yöllä. Niinpä korsut olikin rakennettatakarnaastossa josta r-re öisin kannettiin pölli kerrallaan paikoilleen. Seuraavar-ra päivänä vil.rollinen yleensä
pystyi hävimär.nään sen mitä yön aikana oli saatu rakennettua. Kur-r patal.joona oli kokor-raan sidottuna etulin-

va

jaan, ei ollut vaihtarnisrnahdollisuuksiakaan kuir-r kornppanian keskur.rdessa, noir-r puolet tLrkikohdirn miehistöstii
kerrallaar-r.
Kr.rukar.rsi

oli kulunut ja I'ksi korsu oli tiihiin rnennessä
saatu r"rudelleen rakennerrur. mutt.r ser-r sij.r.rn oli kaksi
korsua samana aikana tuhoutur.rut rir.dellisesti ja niiden
rnukana kuusi rniestä k,r,rtur-tut j,r vhdeksiin haavoittunut.
Tukikohdan kokonlistappiot tiin.i aikana olivat, konekivääri- .la krh-r-r-riel-ret mukr.rnllietruna 1+ kaatunutta ja 23
hrravoittr-rnlrtrrr. \'iimeiseni oli tukikohdasta tuotu paareilla uljas viir.rr. Paj.rn

jr

här'ren tilalleen määrrittiin vrinr.

Suvanto.

Ei ole ihme. etrl

petaljoonassa alettiin suunnitella terä-

timina tähän olivat edellän-rainitun suorasuuntaustulen lisäksi se, että vihollisen asemat olivat Syvärin rantamaastossa maarintaman osalla vain noin 60 rn etäisyydellä. Jos
vähänkin nosti päätäär.r tuli heti kivääritulta ja näinollen

kolmion muodostantan etulin.jan oikaisemista. jolloin etulinja \'henisi noin kahdella kilometrillä,

oli järjestettävä kokonaan periskooppien varaan.
oli sellaisiakirr n-riel.riä

jossa kaivar-rrr-rminen olisi mahdoliista ja vesiperäinen suoalue jäisi ei kenenkäär-r n.raalle. M1,öl.ren-rn-rin pataljoonan
laarima oikaisusuunnitelma saikin sekä Prikaatin että Ar-

täl-rysrys

Sekä viholliseila että ornalla puolen

jorka pysryivät heirrämään rnunakäsikranaatin vastaplro340

väkr.rLnaisen

vksi

kon.rprpani;1

\-apautuisi etulinjasta paraljoonan reser-

viksi, etulin j,rr.r kulkr-r rulisi korkearnrnalle rlaaperälle,
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A. OJALA
meijirkunniur siunrruksen. jolkrin,rlkoir':1r uudelt puolustLISilselll.lll r,rkc-rt |ti:sn i lt.
''Kerterrk.i \ l:,)., , "' i-- :rrr -.ir:.i.irr ,,ll.r .iirrr
ii k.r.rrLrlleittell t1Illlcll.1.in.' >.::t()i P.:\N.::cit \():Ifl,u)i,r,r,.,,.,.1L',Iiihettialufseeri Kcs.irrsn .i..::i.r..:lt.,r:t 1... l.'. i.iirc-

teille

kt>n-rentokorsLISS.l ilrr(,itr5i..itsqlt :t.i<,rr:clt.,. K.ik.i
vttt,rokaUtt,r On l'llcnn\ t r.tFl.i,,tit.i. ,,r(:) i-,,...rr., ;..,tr.t
voi ttroda ikiivyyksiii lisiisi iriin. H.inen i.itr.i .r.i\ rsri:k:ensa tuntui toteutllviur. sillii l.rn-rur-r r';rljerrLr,r ,rlkor nrun.r:u
cnncn tutuksi tLtllut r1,ske kur,rlul iloisesr.i kr.rlmrrsrr. Pu-

meutoportrriur johrrrjac liiherteineen. Vrrltaisir räjähtl1's vef.isLrtti lloista kuLnaa jrr savur-r sexssrr n:ikyi ih-nlss.r suuri.r

oli tiil nnri hiekkaa. Ka;.rsun;r.un;r.rit
pririllii jrtk«ri komentoporrrls etenemistiiiin kohti etulinjur
rrristcl LLher-r rau. \'h te1'shauclmsa etul-nainen heistii koml:,as-

ruta;rkrhkareita .ja ilma

riLi johor-rkin pehn'reiiiin.

mtrttl uolrsi heti ja jatkoi. Taka-

n.r tlrler';rr totesivat yhteYshar.rclassil lraka!1vlul kaatuneer-t
Syvärin suulla olevan suolohkon maanpäällisiä asemia

helinvl-rteydet eiviit roirr-rir-reer, murril luutn. T. Hrrrrrriorr
krrrnlltinheittimet tur-rtuivrrt jo myöskin rvh§'neen leikkiin. rrmpuen niinkutsuttuja "pin-reitii sr-ilkujairr-r" Iloiser-r
kr.rln,rn ereen. Kapt. Pakkanen antoi ohjeitaln kornenron'hnriiile j.r srunirssl korsr.rssa mrrjrrileva kor-rekiviiiirijoukkLreenjohr.rj.r. iLrLrrn. Eikka Heininerr lastasi itseiiiir.r liihettiensii k.rnss.r kiisikranilareilla sarroinkrrin Pirkkirnenkin teiste[il.iherreineen ja silloin sitii rrentiin. Siinii pai-

nui ertrlinj.urn kon.tpp.111i1n resen,i. kon-rppaniar-rpiiiillikkö, kk-joLrkkLreelrjohr.li.l jl heicliin liihettinsii, l,hteensii
ryhr-nän, rDutt;r r.rri.rkk.r.rrt n ltntiirt vrrhvLrisenl .la kiire oli
heillä rrielessii

Piiiisryiiiin Iiihelle rLrkikohr.r.r he haviritsivrrt ilrlrssa
kurnmaa kärt'ä. Koko Ikrrnen kuir-nrr oli pirksur-r kitkeriin
savun peirossa. Kumeir.r I.ihrirl.rLrk.rLrksirr ktrrrlui vihollis-

puolelta teriiviinipien setssrl i.t s.ur.luiJisi.r or.rclon kr.uneita riijiihcll'ksiii tukikohd;rssir krrrnrrrrrien riijiiirrlvsten scassr1. S2rvu

sakeni srrkenentistrliln niin ettei r;lhtonLrt ereens:i

niihclii jutrri ollenkiran. Sir-tne srrvun sekrr:ur plir-nrivat

k«r-
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Pitkiä

vihollisen ja jatkoivar. Sieltä täältii ktrului joitakin konepistoolisarjoja ja kivääriniaukauksia. Tilirnne tLrkikoh-

oli tä1,sin t"Ur"r. Viholliner.r oli savun ja rä)ähclyksen suoiassa rynr-rännyt asemiimme. Kun taisteluhauclassa kuulr.ri liikettä, ei voinut päätellä aiheuttiko sen ornAt
vai vihollinen. Tunnussana olisi paliastanut rilanteer.r,
rnutta sekin oli kaksiteräir.ren rniekka, koskr se sunallir
olisi paljastanut k1'syjän. Siksi erulinjan mieher hiipiviitkin taisteluhaudan läpinrikymättömiir.r savlrn serssr :nieIuimr.nin kädessään su<>rnalainen puukko kLr.in kiriiiiri 1a
juuri siksi rnakasikin tukikohdassa rähiniin tauorru,r neljii
kaatunurta vil.rollista. Savun hälvenernisen ohella veriilrvi
vihollir.renkir.r omalle puolelleer.r .ia tilanne alkoi selr itii.
Uskollisesri etulir.rjan vartiopaikallaan seisonut sorills n.iki nriten kaksi vihollistir raahasi välissiiän suorr;rl.rrsr.r
ornalle puolelleer.r. Kun toinen raahaajista erkani herkeksi
su«rmalaisesta, alrprui vartiomies hiinet. Sanralla alkoi kor'.r
tulitus m1'ös vihollisen ptrolelta. Siitren iäiviit kaikki koldassa

me ei kenenkäär-r n-raalle. Viimeinen, ioskin sr.rrullinen
ni\'ttis tiistii viholl isen vrrnginsieppaust'riryksesrii oli n.ir teln.

ja pöly'n hiiivl'ttyri selkeni, että vihollinen oli r.i.läyttiinyt asemieurr.ne eteen noin j0 n.r etiiisyy'delle valt.rvan mor)tLur, jonka liipinritta oli noin 1+ n-r.ja s1,r'yts noirr
Savur.r

j-)

m. Aikaisemn.rir.r oli tot'lettu vihollisiruolelle iLnesn viin mairkas<-rja ja jopa kur.rltu .iotain outojil r.nazrnalrrisiil
äiiniäkin, niinpä nyt selkeni, ettii vilrollinen oli kaivanut
rnineeraiunalla kiil'riiviin aserrriarnme koh.ler-r, murra tr'ö
oli jostakin syystri keskeytettl' tai laskelmrrt väiiriä, koska
ilmeisesti heidän tark«rituksensa oli rä;iiyttiiii tukikohrirn.rrne. Savun vihollinen kehitti am1':rumalla tukikohtaamrne noir.r l2 cn.r läpin.rittaisia lasi;ralkrja, jotka särkyessriiir.r kehittivät valtaisar.r kitkeränhajtrisen srrvun. Tiirnii
voitiin k«rkeilla niillii muurarnilla anrl':ulleilla jorka löydetriin ehy,ir.rii mkikohr.lrrsra .jrr joista osrr liihetettiir.r 1).
Pr:iin.
IIlan hiirriirq'essii rlor.rti pxrriorrrne krrrlrLrneen tukik«rhdan piiällikön ei kener-rkiiiin maalta. Kunnioitettu jr r,rkastettu sxnkari saltettiin taaksepäin kotiseutr-rnsa sankrrrihautairn l-rar.rdattirvaksi. Patal joor-rar-r j ulkrrisur-r rnuistos;r.
rx)issil silnottiin hänestii rnrn. me jäl.lelliiolevat paljastanrnre ;:iiiimme, ristimrne kiiternrne ja siunrrrunrne hiinen
kr.rnniakasta rnuistoiurn.
IllalIa haudattiin p.rtalitxrr.ran pastorin liisniiollessa tukikohtarrn kaatuneet vihollisen sotilailt, .joisrr vhdelrii eru-

linjan niilkiiiset rotar olivrrr s)'öneet neniin ja osan lroski-

ihaksia. Piirit pal j ristu ivat trissiikin rilaisuuclessa.
Prltalj(x)nan komentirjan palaressa illalla lähetriulrsecrinsa kanssa Iloisesta kulnrasra kornen«4raikkaansir saneli
Iutrtn. M. Lainerna ajatrrksiairn seunavanlaisesti:
I

"Vanhrrn irrvokklan EuroopPrunrt-te hiil in's on n:iinii
piiivinii sairvuttanut huipl:runsa
hlulisin. Moner tuhrutnet kranratit ja suurtl tuhoa-aiheLrttavirt lentopomnrit

1-rut«rilevlt vuorokausittain vanhojen kulrtuurikaupunkien
rr.rhoksi. Teräsjätir nrerellii ja rnaalla ruhoavar toisirrrn jir

voi sitii n.riljirtrrdien nriiiiniii joka lojuu rnerien pohjrusa

cai

romutettuna eri taistelrrtirntereilll, oclorriren piiiisyriiin trrrclelleen sr.rlatusuuneihin, tullrrkseen tairs tapp.ulrilau jl romLrttamirarl. Mitii arvoja kiisittriviirkiiiin ne q'iipiiiviit, jor-

ka It-tcneviit hukkaan/ Mikii onkrran se r;lhrssrl irn,it-rim.rton ja korvaarnxroll llriesren n-riiiirii, joka iriksi kylmenee,
sekii r-re sielr.rn .jr ruun-riin kiirsirnykset, joitir sota il'rn-riskunnalle aiherrttiia/ Onko riirnii klikki sivisryksen ja Ji1.lunati:rn rr-rlostai' Voi sinuir ihr-niskunta, oletko sokea/"
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LIENEE ollr.rt elokuur.r 29. piiivrin aarnu

l9.il

Orrkan-rtrk-

sen maastossa. Vuorokausia kestänyt sade osoitti lop;rumisen nrerkkejä. Taivas «rli saven harnraa kön-rpiessiirnme
märästä teltasta ulos jäseniämrne venyrellen. Siravutmani
yöllä lomalta olin vieLi viihir.r siviilittrt.tnelmisser n),t .se t'r
ja varusteira lähtökun«x>n laitellessani enkii liioin riennyr
tulevastir tehtiivästän-rmekiiiin miriiän. Kxtseliu tliveste
aj atellen, etrei rrillä siiällii vieLi letkkuuh«rrnrn iin lätrdettäisi, rnuttir niin-riil-riir-r ovat erihormnia, siiiistri riippn11n61i1rnia.

2.JR:iin kuuluver pataliooniuunte (JP 7 )

jiirjestriy,rvi

tielle parijonoon, meidän kornpprrniaurnte (2.JP 7) sen
keulrurn. ja niin jonkkor-nn-re alkoi valul itiiiin. Onkarnusjrrn ra;rkse oli edellisinii piiivinri työnnetrl' pierri sillanp.i.i 1r sen ttrrvin jokeen tehtl,silta, jonka vli ny't p1,öriiiIillme.
Sill.rrrp,i,in vannisrukscrt ohitettu.u'nrne ajelu nrtrutti he-

ri

ii:,.,r-rrrctt.r.rn.

Kohta piiriihti "naaptrrin" pikltkiväiiri,

k.irken-,nie nreni riimisten

vitru

ojiin jl

nahistelr.r alkoi.

Oli

so-

ettii j«rs vihollinen ei os«rita irroitnrin ilnirn eri kiiskyii kiirkijoukkut,rukkue koukkaa oikealta jrr sitii seurea-

sr1i.,n r.rkrrnir.
r.ruriLnrisen ::rcrkkej.i.
i,-.r

ett,r selrr.i.i\.r
r';r

n-rei

J.ir-r

Il

l

II
t,

r;.:kkL:eenmre \'.1semrrilltlr.

Yihol l i nen,,i i j.ik.:'r'r ut r'.ikensii p ieni i r-r osast«rih ir-r, jotka
oli porrlsre:rr: ;.er.rix.iin rien r.Lrreen. KLrn k«rukkauksemrne p;i;i5i r rrr vrr,ir.in r iholiisen sivusralle. se irroitr.tr.rtui,
j.r r rikk: k.irkr l.ihu ireti liikkeelle. se taprrsi seurililvassa
sopivlss;r rlen :nutk.1ss.r j.illecn .rsemissil olevan viholIisen.
Sieili iimeisesrr oli uusi. pieni rvhrnä jo odottamassa aser:-tiss.r.rn. l,rrJen iiipi vetiivrl'vä osasto riensi taxs uusiilr
.rserniin. N,iir-r etener-nisernme rnuodostui utrsiutuvaksi
oj;r.rn men«rksi, koukkarukseksi ja taas l,ritykseksi eteenl'li in
PLrolenqriiiviin rienoissa saavutimme eräiin suoaukearnan. Se oli rien suunnassil krrpea, ehkii noin l)0 metrin
levvinen, r:'tr,rtta ulottr.ri tien molenrmir-r pirolir-r kauas rnetsiiiin. Suon reakse oli nairpuri rsertunur surrren'rmin voimin. Joukkueiden tavanomaiset koukkaukset tiU)xsivilt
vil'rolliser-r vilnlstetut asemat ja rneno pysiihtyi.
Krirkikomppanian takana seurrnnut l.lJP 7 sai käsky,rr
kiertää asem,rt vasemmalta vihollisen hrrontrrrrnt.rttrr jir
käiintt'ii vih«rllisen sehrstilsslr n-reidiin et'lcssiinrmc olevan
vihollisen sclkiiiin.'I'iimii toin.renpicie sek«ritti |rrhirsti ver-räläisren suunnitellnirt. St nti'i sek;l\ i1i1 ju«rksenteluir viholliser.r asen'rissa ja lopuksi sen r'.rlrrsi l-:rktikeuhu. Riihir-rär-r vielii sivust«rilla jltkucss.r jotrkkr.reenlne sli kiisky,n

ajaa vihollisasernien
rr-räärii1'ksen

liipi i.r

j.rrk;r.r "sekiun" vain. Sain

kiirjen johrli.rksi. Tl'oirteeksi näy,tetiin

krrr-

l.l-l I

kiLrn'retrin p.i.iss.i olevir jiirvikapeikko.
Olihan se viihiin irorn.rn tuntuista rrjella vihollisten seirssx, rlrutt:r k.rikkeen n.ikvv torruvln. Edelliini iriiurut tun-

talta

nustelijrr,rluksi l.vsrilrreli |i'öriiiinsä nrihclessiiiin aivau

rien tun ttulr,rss.r ven.il.i i sten j uoksentelev rur sr.lrllr.iiln srturri.riln k;1nss.ulnre. llutt;r niin-rii verläläiset sirivilt .lriiidä takee p.iip rtrlevien hoideltirviksi, rneillä
IIr.r h.inr.irsi jo hr r'.irrl.risesri.

oli

tavr>ite illaksi.

Trrroirreeksi miiiiriitq' kapeikko ei ollut n.tiursttlssa kartu.r osoitr;rurss;r p:rllix55rr. Vasernmalla oli kyllii ,jiirvi, mutrrr oikerrllrr oli srrnkkaa ruetsiiii. Joukkueenrr.t.te johtajan,
r'är-rrikki Eriisrraren krrnssr hirinrme sieltii jiirveii. nrrrtra pi-

sekuntela

Rv. Pr:n

jääkäreitä

On kam

poh

u

ksen

joispuolella

I
t

,t
t,
ir

Ir
!r

it

n-reiin takirr lralirsirnmc

ricllc ja jarkoin-rutc

t;rrrs

prri kilon.retriii

Iilkk<4ri-

ereenpiiir.r. Nyt fti1'11,i jiilleen järvi
tien vlsemrrtalta puolelta, n'rutta oikcrrlla oli su«l noin 200
metrin priiissii tiestä. Tie kulki aivar.r jiirvcn ereliiru'rnassir
pitkin jt'rkiin rinreen sivurr. Rinne muoclosri korkean harjar-rteen ia sen taklnrr oli ntainirtu suo. Jiin,err krrakkoisrr-reässii

nurkiur kohr'lrlla hlrjenne jr rkiisti lopPlri j1 r-narrsto niil,tti
Ilinuvrrn lrr,rksoon. l'iihiin me fisiihclvirnnre ja

pimerissii

auetir:rrne vrrrnristuksen h.rrj.rnreen r-rok;rlle j.r
.ja suolle.

siirii

jrirveea,/.,

Piiiviillii oli alkanut jiillecn saraa. «rlinrmc miirkiii poikia, eikii syrirnrsesrrikiiiin ollur ricrrxr. mucta sirtruuhrrn sitii
sodrrssa.

Åarnulla rutkin maisenril ir1 totcsin, ettii eclcssii olevir
oli tiheiin Pensrrikon peirtiimiiii. Aivirn edessiimnre
oli r'ähiiinen kohoutuma, kLrin leiirii. Sen piiiille oli yiillii
tuoru pst.kiviiiiri. Pilvet olivat hiivinncet jrr eurir-rko l)rris«ri Iiin.rpimiisti miirkäiin nrieheen.
lstuin n1't tien laicllssa olevalla kannr>llrr, rnutta olin iiskcisellc istumalraikalleni unohtanut aseeni, konelristrx,nri.ri.rsro

2.JPr:n hyökkäys Tsalkista itään etokuun
lopulla 1941

2

lP"

K;vats)

5\_)
Munduselkä
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EI

lin. Ilmeisestikin tiissii viilrllii «rrkrrhdin, sillii k,.rn j<>st:rkin hiiiriinryneenii rlvrrsin srlnrini, niiin veniiliirserl sotur-niehen seisovrrn tiellii noin kvr.nmenen metrin piiiissii ja

Kutn

kirtselevrul vmpiirilleer-r. Olimnic kLrin kolmiossa: irvvii k:r-

verini Antti Ånrrilrr Pst.kiviiiirinsii kanssa tien vrrrressrr
lurinun crupr.rolellani. sotenries vcniiliiinen rieilii vhtenii
kolrnion kiirkenii ja minii kolmrrntena kulntrure. Nrihriiriisti Anttilakir-r oli torkkun-rrrssl, kur.t e i hrr«rr.nrrnnut s.I.r[)unLrtta nirilpurilr. Srrmessa hetkessii veniiliiinen itttom,rsi
nrintrt ja cnnen kuir-t enl-riitin liikehtlakrran. hiin ,rjcnri kiviiiirinsri. Silmiinriipiivkser olivrrt nvt lritkiii. NiiJrn .iik.rna enniitti rrjrrtteler.n:ran. srrrruuko sc piiiihiin r'.ri rrut,r.irt:
Mutta siinii rrprikoirlessani ryr-rtiisir-r l))'sr\'\'n ;,r hrhk.L.in
Anttilur nir-neltii. Anttilrr, joka oli nretsiinries. her.isi sck.i
siepprrsi mrlilssil olevan kiviiiirinsii. ja vaikkl sot.ulti.t r.r.riiliiincn oli hiinesrii miltei takaviistoon, hiin ojensi rt,,pcesti kiviiiirir.rsii tiitii kohri. Veniiliiinen ei rrrnpunur mrn...,.

äotdq

r.LjLrsi. etrci olltrr viis.rsr:r ,rnrl)Llil nlinur .rsc(t(,lrt.r '.,
kirrkurrr-r t)vrkiviiii nricstii, viri.ul enrlen kuin hiin l.rt.r.r

hiirr

Suomalaiset etenemässä karjalaisen

iseellsr.r urrclelleen, tuo kiviiiiriiirin

jo atnl'ruu hiinet. Näin

o je

ntclcvrr sr.rornule i ncr r

ver-riiliiir-ren vi.rnnrrun

piiiittcli.

kosk;r

hän iikkiii käänsi jo oiennetun irseensir Anttilaa kohri.
OIin jr> ;rysryssä ja seumsin jiinnirtyncenii tilirnnetta. Mi-

rtustr tr.rutui ktrir-r ver-riiliiinen olisi .jo kotvar-r tiihcliinnyr
Ar-rttilrra, rnrrtttl asc ci '''rrin 1-:uhunut. Sensijaan, niin .rinlkin n.tinusta r.riivtti. Arrttilan kiviiiiri ei ollut vielii kunnolIe viurkir-irsennossrr. kun se piurahri ja l'eniiliiinen r'.ri1-rri
ojennetrr.rine kiviiiireincen tiellc. Tiimii oli nrinulle o1r1rirlrnti nukkurnisesta .ja ,rsccn unohtiunisesta pois kiidcn
ukrttuv ilrir.

Kun sitten aarnullir l. kornpfrrrnia liihti etenemiiiin, sc er
;riiiissyt kLrin J0 rnetriii asemistanlrne, kun se sai lujasri

nrltrr vrrstirir.r'rsa. Eclessii oli erittriin virhvrr. lturr-rnon r()tkoihin ja harjanteisiiu rakenr-retttr vcniiliiistcn rrsemrr. Kehden p111lj1nvnrur v<>imin, sclustaan koukkaan-rallir, se vustir parin piiivrin kulutrua mLrrrettiin. Siinii «rli ihn'retrelernisrii, ertii rne niir.r hiljaa «rlin.rrne piiiisseet ltillii asemien
eteeu. Se rrinirkin oli meicliin onnemnle. ettemme vrittiinect f iillii piten'rn'riille.
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Mauri Sariola on haastatellut Mannerheim-ristin ritareita ia omista-

nut heille ja heidän ainutlaatuisille kokemuksilleen tämän jännit-

ja kiehtovan teoksen. Sariola matkusti maan ristiin rastiin
ja etsi ritarit heidän nykyisiltä
asuinpaikoiltaan. Syntyi taitavin

tävän

kynänvedoin piirretty kuvaus 35:stä
miehestä. unohdetusta urhoollisesta,

kustakin erikseen ja samalla kaikista yhteensä. Syntyi kirja teoista. jotka puhuvat.
263 s.
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Rukalärveltä itään Muurmannin
radan varrelle johtava valtatie

II

II

II

NAKYMATON
REN.MANNNEN

TARJELUS

:\-K5\'l-LÅ l9 t I Rukajän'en suunn.rllr

hr

iikk.ir ksen pr -

s.ih.lrtrr:i olivat linjrrt jiihmetn'neer muuliunillt kilon-retrin p.i.ih.in Rukejiirvcn kvliistä iriiiin Mur.rrmannin raclan
\'.rr:uil.r,rlcr:ran Kotsk()ltirar) jolttitvirn tien r.n«rlcmmitt
l.rrolin -f ,rkLi s.rtrr rrctriii liujr>jcn tirk;rnr oli hiekka- )a krl-

lioh.rrt.rnnc-. j,rnkrr rekerintccn .jtrurelle oli levossa o]cvie
jotrkk, r1.,. k :.rn.r.Lti nhe i ri nasenri rr sekii jotrkkositlontapaikkrur-tttte tcit:.,. \.irr,rs.lLrtojen ollessir pys:ikiiityinii ticn r';tr-

tcen. H.in.i., r:-..rnnikkirii krrsvrn'rrllc kankaalle oli lrysttrctq' tnelk,rrnc:r :sl::.r-.ilut.
JSp:n p.i.ilirki,,n.i,rL'ilLrin keski-ikiiincn. lyh)'ehkii
liiiikintiial iups€cir. ;, r;'1..1 :r i m(n ( )lcn vrrl ircttrrvrrsti unohtrrIlr.lt, Intlf ttl h,ittcr.t r.:rxt;il- i.r lrrOlrrlekttr',r,rnS.L cr) \'()i

T,,:::-.:srr.'' :.Lir.ts.rtrtott ktrljctt.rjana
-J()sr.iul slrsrii kchirrri n,riss.r
ol«rsultteisslr viilillcnrnrc :r'r',i. kr:krn.iincr-t luottirr.ttus,
voirtPlr sen«rrr: r'stiivvls. \'.r;.r.,-.r.it r ril-rJr inrnre hvvin t httttohtirl

k<tskrr.rrt.

hiin oli silk>in csinric-i)c:ri

.lcssii kcskLrstellen Itiott.Lnruk:elli:e:ri r.Lk.rvist.rkin

:rsi-

kiihnnrr. r.r.rn r'.rrn.toin. r,ruh,rllisin ortcirr hellitsi vaikeinrnr.rrkin til.rnrccr. Hiinen elai-

orsre. Hiin ei koskaar-r

k.rikki suoritrivrrr tehriiviinsii iln'rar-r picninriik.i.in purn.rLrsr.r. L-sein ih.rilin hiinen irnlnlrtrit.lit().r.rn,
kr-rn li.in k,isirteli jri siror herrvttirruncit:r, niin ornia kuin
suLi!ics5.i.r.u

joskus veniilliisiiikin s.rm.rlla huolella je alrtiuclella. Hiin

«rli todella n-reillc csikLrvirnii niissii hyveissii, joitrr sotilealta
ihr-r-r isenä r'a,rcl i t,ur-t.
Sitter-r eriiiir-rii piiiviinii srrttr.ri tapirlrtrrr.ne, jostrr aion kcr«ra. Piiivri oli kLrrrlrrkkiran kaLrnis. oikcin solrivrr lcntosiiii.

Sillii kertaa ci ollut mitiiiin tchtiiviiii, ja niinpii lojLrir.nr.ne
tcltessa hrn'uilla. ktrn rrlkor, poh.joisen suunnalt:r alkoi
erottr.liuyoir.n isrrn,at lcnrokoncetr strri nerr.

Ktttt

nren irtt ntc

ulos kirtsorrrliln, srlnri.rssil liihesti ikin meitii rinnakkain |nirt,rlallrr Icnriien kLrusi hiivittrijiiii. Jokin j:Llkaviien mics
hihkrrisi: ornirr koncital NILrttrr ikiirinkuin vrrstrrukscna tii-

hiin koncct krrllisrtrivat sviiksvvn tclttrr-alucttarttrnc kohrlcn ja rrLsojcn ctureunr.ri.ul ilrnesrvncct lc1ra6gl1vxg tul.i.juor':rr iskiviit rrrrirlliur jiirti[iisrrurskrrn t;1v()in. Konckiviiiirien ulr'ontrr sckoittui mrxrrtorien jvrt'r,n. Hcrkeksi yr.ihnrcrl in-tnre lririkoil lcnrnrc, nr.lttil liirikintiial i uPsecriutrt tc
Ir,rriLIrtrri ensin j.r kiiJcll.iiirt,rs,ritt,rcrt :;rrtoi:
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Tuonne, tuon kiven taa, äkkiä nyrl
Vähän edem- oli noin ptrolentoista metrin korkuisia
- kiviä ja sinpänä
ne meitä vietiin. Se oli elämämrne kovin juoksu. Suihku-

jen katkornia puitten oksia satoi vain niskaamme. Koneet syöksyivät ylirserr-rme viisisakaraisren punatähtien
loistaessa rungossa ia tasoissa. Koneer olivat omiruisen nä-

köisiä, runko lyhyt ja paksu, johon ikäänkuin sillin'nnöriin olisi pantu siivet ja pyrstö. Ylätaso oli pirempi ja
rungon alla toinen, lyhyempi taso. Mitä liener'ät olleet
ryypilrään.

Siinä kiersimme kiveä hikisinä ja hurhottaen. Koneer
ottivat välillä korkeutta ja syöksyivät aina uudelleen hur-

jasti tulittaen teltta-aluettamme. Onneksernme ne svöksyivät kohdallamrne yksitellen, joten kiersimme klve,i
niin, ertä se oli aina meidän ja hyökkäävän koneen r'älissä.

Jossakin edempänä oleva it-parreri sylki koneiden sek,ran
it.kranaatreja, niider.r rekemäträ lenräjiin rnitään vaikr.rnrs-

ta. Meikäläiselle oli käsittärnätönrä, miren pieni purkki
voi syytää itsesrään ulos niin hirvittävän määrän kr.rulea
noiden sekuntien aikar.ra, minkä syöksy kesti.
Lähistöllä oli toisia sarnanlaisia kiviä, joiden yrnpärillä
oli käynnissä samanlainen "piirileikki". Eräs hyvin nuori
tiiydennysrnies oli rnuutarnan kiven päälle traalannut jostain sotasaalispikakiväiirin, "Ernman", ja lakki takaraivolla, kasvoilla ilkikurinen iln.re l.rän otti jyvälle aina seuraavar.r syöksyjän sekä laski pirkän sarjan su>raan lentiijän silmille. Kone vastasi sarnalla mirallir ja ortelu päiitryi
tasapeliin, kr.ur.rpikaan ei kukistunr.rt.
Koneilla oli myös pieniä, ehkä )0 kilon pommeja, j<lrka
ne rnunivat sekaamme. Niic'len räjähdysren aiheurrarna ilnranpaine aivan ktrin liimasi vaarreer kiinni il.roon. Mereli oli hirvimävä, jonka aiheuttivat rävsin kaasuin yllämrne
kurvaavat koneet, niic'len konekiväärien rätinä, pomrnitus,
surraavat sirpaieet ja it.tykkien louskutus. Lähistöllä oleva
teltta väpätti kk.suihkun tikaressa siihen reikiä. Koneet

pyöriviir iln-rassa n.rilloin rnitenkin päin. Oli ketreriä kavereita ja taitavia lencäjiä, täyryi todera. Kaikki kävi niin
nopeasti ja railakkaasri, että ihrnisen luontainen runne,
Venäläisiä hävittäjiä

{
{

hyökkäyksessä

&

S;\

lrrr

pelko, ei ennättänyt mukaan, se tuli sitten perästäpäin,
kaiken jo ollessa ohi.
Kesken kaiken huomasin, että eräämpänä tiellä pysäköidyn sairasauton yllä kaarteli pahaenteisen näköisenä
eräs koneista. Ennätin sanoa lääkintäaliupseerille: "Katso

" Vastauksena tuli terävä: "Maahanl " Samassa olirnme pitkänämme kiven takana. Näillä
sekunneilla tapahtui paljon. Suihku iski kiveen, josta kirnmokkeer.r ottaneet kuulat parkaisivat ilkeästi mennessään. Sitten se sul.rahti kiven yli, miltei kohdasta, jossa äsken olin seisonut. Kone kaartoi rnatalalta ylitsernme ottaen jälleen korkeutta moottori ulvoen. Samalla autoni
suunnalla jysähti. "Nyt meiltä meni sairasauto, milläs me
nyt haavoittuneita viemme, ties miten paljon niitä taas tulee tässäkin ryäkässä", ennätin ihnoittaa esirniehelleni.
Ktrrkistaessani kiven takaa, totesin kaverin uudelleen
sr'öks1,vän autoani kohden. Koneesta irtosi rnusta möhkänyr, mitä tuo meinaal

le. kor.re oikaisi ja jälleen jysähti. Kurkistaessani näin ilmran nousseen räjähdyspatsaan yllä kieppuvan joitakin
esineirri. ja putoavan maahan. Nyt ne kai tekivät siitä kilorr krrppaleita, totesin esimiehelleni edelleen.

Hurja leikki korven yllä lakkasi yhtä yllättäen kuin

se

oli

.rlkenurkir.r. Serrr.ranaikaisesti, yhtäkkiä koneet lähciviit
suin pf,in it.iiin. kohti kotikenttäänsä, kuten näkymättömiin kI,len heirtiiminä. ILna pr.rhdistui ja korpi hiljeni,
murrl r'.rin herkeksi, sillii lär'rnestä, Tiiksjärven kentältä
lähteneer om.rt hrivirtiijiir pyyhiilsivät ylitserlrne painuen

perässl kuin viheiset arnpiaiset. Kohta alkoikin idästä
kuulua loirtonetien mtxrrtorien riär-rien seasta ankaraa konekiviiärien rririniä. Siell.i oli kiivnnissli iln.rataisrelu. Ätinet hävisiviir pian kuulorljln trukse.
Siiti nousinrme vlös r'.r.rrreita pudistellen ja kuljimrne
pahaa peij)ten l,iäkinriiteltan kautta iruton luo. Teltta oli
onneksi säilvnlt ehvenä. Kaattrneita ja haavoittuneita ei
ainaklan vielii näkvnlt missään. Matkalla selitin:
Se oli hvr'ä auto, komppanian paras, .i7:n mallin
Dodge.
Sen kanssa olin matkassa Repolasra asti. Sillä kolurriin sivustoissakin kaikki kapulatiet. Se ei koskaan piiputellut, r'aan oli aina valmis kuin partiopoika ja nyt se
rneni. Siinä oli vielä koln.ren päivän kuivarnuona ja pieni
henkilökohtainen omaisuuteni. Sen omistaja siviilissä oli
Suomen Matkailijayhdistys. Ei siis päivää, ertei vahink<>a.
Vaunussa oli punainen risti katolla ja kyljissä, r.nutta ehkä
eivär tienneet niiden merkirystii.
"Muistopul.reeni" loppr-ri kun tultiin tielle. Katselirnrne

hiukan hiihnisryen ja sihniärr.rrne hieroen ec'lessä olevira
näkyii: auto seisoi edelleen tien laidassa ehyenii, niir.rktrin
maailmassa ei sotaa olisikaan, renkirat ja iasit olivat ehjiit,
lukuunottanratta reikliä tuulilasissl, jokr siihen ttrli kranaatin sirpaleesta jo Pisn.rajoella. Åuto hvriihti käy'ntiin
heti.

Minähän niiin, kun ne kaksi kertaa sitii pommittivat,
kuinkas
rämä r.ryt on mahdollista. sanoin.
l(xs5s5 n)'t, viisrrlsi lä.ikintäaliupseeri. Sinä ajoit ehkii- vaistor-r-raisesti !ruton ;rivan leikkauksen viereerr, tie
leikkasi hrrjanteen siir.rii kohta:r. Pommit tulivat melko läl-relle. mutra ne rnenir'ät ruon harjanteen päälle, auton
karroa llemn'riis. niiden paineaalto ja sirpaleet löivär ylös
ja sivulle. ja siksi iruto siiilf i. Jos pornmit olisivat tulleet
rielle. niin auro olisi ny't nuuskana.
N{uurkir.r vatrriot jäivät melko pieniksi. Vain yksi n-ries
hllvoittui kiisivarteen ja yksi hev«rnen, johor-r sattui suihku, kuoli. IvLrutarniin relrt<-rihin tuli reikiii lisää. Menerysten pienuus oli suoranainen ihrne. Yllämrne oli täyty-

*.:

nyt olla näk1,n-räön var,ielus, fa siitä olirr-rrre hyvin kiitollisia.
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,!r1i-åiVartiomies Kaskiselän

tiellä Vuoksen
poh

joispuolella

tlTIUATKtl lIE UAII{ SATTUMIA?
Kl'R li:n ("Hilkkecn"),(i.

patteri rili suorittlnut lrsert.i

rrsenrrurvaihtoja Kaskiscliin kl,liissii Ayriipiiiin taisreiLrlcrr
aikana kesiillii l9 i t. Ei siinri ehditq' kunnon korsuj,r tekr-

miiiin, kaivettiin

vai

n jonkinlaisia

1:,oteroita kaiker-r r'.rr.rl

-

ta. Tiinriin vuoksi enimn'riikseen n'rrr jrrilin'rme telroiss.:.
joissa olikin rnukavirmlrarr r«rimir etenkiu l..rtterit,rs,rrt
kanssir. Mutta tuo mukavuuden hrrrirstus oli kiir'.I',i kcrr.rn
kohtalokkaaksi. Hciniikrrun 6. p;iir'.i,rlt,rllLrr sr.rhreellirerr
rar,rhallinen meicliin kohrlallan-rn-re. Ktri nk,r oll;rk;r.rn. tr-ltirllernme saapr.rivat n,kkin-riehet JLrssil.r j.r I-.rlrrik.r int;n. t.r
aivrn kuirr yhteisestii sopimuksest.r .rlkoir'.rt 1-..h'.:.i:
Eiköhän Iuutnrntin olisi ;..11611;.i :ii:n.i :,:,,i1, )r \ r(- poteroon, kun se ort noin
reiseen
hvvin k.rt.:t.-x:u Ei s:-

tii tiedii, milloir-r kranlrrtti

osLrLr tLxrhor.r

teit:..:n

Taitaisipa ollrr lrrrrrrsta. rnr'örtrelin.

-Miesten poisturturl teltlltrrni nuo sirn.rr i.iir',it

kius.r.r-

nraan rnieltäni, eikä aiklaka;1n. kLrn l.ihistölle rip.rhri kr.r-

nairtti. Komensir-r heti
«rtir.nrne

klikki

mieher poteroon. jonr)e
mukaan mi'ös frrrtteritlson ja ftrhelin-ren. Tuskin

Tykkimiehet puuhissaan "patteritason" kanssa
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'.; ,ii(ct r rrttii r.ntnuutulr Poterosslr, kun jiillecn 1y\l-..:.r.r jr rlijiihclyskaasuja ler.rr.rähti ;rotc«romrne.
:....., l.ihclie. rrn,elir.nr.ne. Kun keskirys oli ohi,
:-.:r'.. :.::i.,:tclen.rr;rrr vnrpiiristöii. Siinii rrihjtimi telti.r rtl..1lci5c'11'r, ja kaikki sisiillii olleet
.: :-. ...-::.:::... ,., :::.r.r ,rli kuin iikeellii ajerttr.
. ...:.... : :r.:\ .ri 1.oj.rt. r'rtr.rrra allckirj«rittar-ntt
.;
.;1.:i;.., : :t-. :t:-: is::.r., i,ilkecnl.iiilt. ctr" tlisi 0lla
.r-: -::-.:..::-- i-.:-\, :l-..,::l::-.:.,c it kkillliChillC ttrll Va.--:.:r-. -\ :r..:r:, :.-:.r:r .:5,.Nk,:ii.r I.iltc'Sfr i'.isfii villlfts-

i :'..: i.::.:::,i

T ::.:: :n::reeilinen peh:rr.rs s.rrrui .rllekijroirrrrneelle
::-.--.t.:::.i.i i.lirJ.ä mvöhemmin, jolloin vihollinen 9.7.
s..oriur r',ien r'äkisin Vuoksen y'liry'ksen. Parterisronrmc
jourui vetriyq'rnään taaksepäin. 8. patteri suoritti asemanr'.iilrJon viirneisenä. Ammuimrne vimmatrrsti toisten
petterien virihtaessa, ja kun iltamyöhällä tr-rli vuoromme,
ajoimn.re kovalla vauhdilla uusiin irsemiin, jorka oli ennakolta tieciusteltu. Mutra rninkälainen paikkir/ Ei arnptr-

rrrlsekroriil r'iihiiiikiiiin. Oli n hrlr ttr'ivii k.r.rr.rnt;r.ut rrrkkir-netsiiii, jotta saataisiin runpumrr-irl.r.1.
Sillii uikaa kun t<tiset k:rivoivet k.rnnusku,,1.1.i.r ;.1 :LrLrntrsivät §'kkcjii, «riser veriviit jusrecr.ili.r p.rrr.r rrrrrin. j.r
rrtrkc:rtr tLrli rikkiii. Siinii sirren k.Lts.lrr.i p.rrkk.r.r. nrihin
kontcrtrorcltt.r [)]srvtert:ii\iirr. ., ..:, \:(:crr) 1-.i.ircrrrirr

r'-l.i:kin oli j,, 5.1,1111.
Prtteritrlso oli ntyiis jo kLrnn, ,.... :..:.,:t ..ik, ,prr,,iella. Odok«thta kaivira rny'i.is Potero. Puhc.rn.,

rintntc r'.rirr roinr irrt.rnt.i.ir.ir

k>r..

kiirct;t, ,., lt.qurn k, rntcnror)'hmän
tttiesrct-t klrnssir kaivltnt.l.ri) :-t ':::, ,., Hcrkert toulttrtrrrlrn-tltle til)rll)ri n;reltrtilcli r r.:.-....:..
Ålt.r.r. 1rp6x1[i11

Otin

siir-rä lapior-r

-

s;ltrlnrilrul.

ej

ettcli n

riiv

rvvpii menlt:i nosrun lillln f

iLtrer

i

-

- lapion nronrull reLrnllle ja yhrlest.rso p«ris sereestrrl Iskin
sii ltrutnrrntti l-.ruri .fiintin krrnssa rrrl.esir.r-rnte kirnrer.nrurrr
Irltteritirs( );l l.r.Lrikkoi neen teltrrrrrn.
Olirttrt-rc

luuri |lilis56st telren sisiiPtrolellc, kun iLnan

mitiiän cnltilkk()\ .Lroirtrsrri lruntirliti

ja

srunrrssrr

rri

jiihti.

Yritin-tnte Iviitlli nt,riltin. nlrrtrir rtrskin chdintrr.rc etlcs pt>lvilleen, ttiitt rto|c.tsri se kiivi. J'orcsintntc Jiirtrin kanssa,
että olimnte rhLi ehii.i nrLrrt.r nrircr-r kii','i kavcreirten/ Siintiisimrne ul«rs telt.rsr.L. j.i nreir.i kohrasi nturhecllincu niikt'. Sc krana:rtri .rin.rkrrt oli hvvin suunnllttu. Se oli osuttut ,itluri siiltert kuo1.1.r.,,,. ;,,i., ltctkr :irrcn ,,lir.r rnrrkrrne

Etumainen tykistön tulenlc^:c!ai<ka Vuosalmella
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Tulitaistelu käynnissä iltapimeässä
klriv at.t-tnssrr. KLtoprrn reunrrll :r mrrkrrs r hengerrirnt.i rt.i n kk r
mies Varris ja rnur.rt veikeroivrt i'erissii.in. kuk.i nrircnkin
Itiurvoittu ttecua. Rvh,-lv in-rme J iinti n kiut55.1 n( )f tr.1:r r si rr rnrirlrn h:.lirvoittuneitrr ja oh j;rsin-rn-re heiJ.ir ntsusul.i:ilt
tielle piiin ja sieltii rU)u;1 hilkemil;rr-r. TLrlrp.rtteri rtli rullLrr

hetkessii t«rtrr-rrntrrkrr'\'ttijmiiksi. sillii koko r'oruettlorthmii oli rLrllut kriytiinnijllisesti k,rrsoen l.oisi.rrhkiiistiksi.

Mrrttir tuo iiskeinen rulxrisa laukrrus oli vrrir-r irlkusoitto
sille, mitii ny't seurasi. Slir.nme niskrrrrmrne sellaisen tLrliryiipyn, ettelnme moisra olleet ennen kokeneet. Komensit-t vrser.t-tr-nan ja<>ksen miehet juoksemrrtrn prri sxtlil
n.rerriii sivulle. Lo1'rtrt meistii

EERO TUOMAATA

il$'rHfi,tHE$

$

jiii kyl,ristclemiiiin kivicn ko-

krihin jr kuoppiin q'kkien liihelle. Metsii rytisi j.r srrurct
ttrkit katkeilivat ktrin tulirikut. Mutta kaikestir hr-r«rlimrrtir
ei lisiiii tepl.rioita eniiä tullut. LopLrltrr keskitys päiitq,i, ,;a
juoksin prltteristoufseerir-r teltalle ih.noittrunliu-r taprurksesta. Sairnrre heti ryhtl,ii vrrlristautr.rrt-tilrln rselrirnvaih«xrr-r, sillä silloinen ilsemx oli vihollisen tiedr>ssa. Kr.rir-rkir
riimii oli tullut niin iikkiii sen tiettxrr.r/ Selvisi, ettii vitrollisen vrrkoili)lr, sucrr.nrrlrrisen tykisr<)n hrutniurtin .la alikersirntin pukuihin fukeutrrneinrr, olivrrt vierestii olleet tulta
johtirtrirssir. Hei.liit srriltiin rn)'iihenrn-rir-r kiir-rr-ri ,ja alutnut-

tiin.
Patterirnrne siirq'i nyt irsemiin liiher-nmiis vihr>llistLr, ja
s:rirnnre miehistötiivclennystii. Muttir entinen rrscrrirpnikkanrnte tur-rtLri siravirn eclelleen vih«rllisen tr.rltl osakseen,
vaikka siitä olin-rn-re ny'r virin n-rielissiirnr-r-re.
Monen asevel.jer-r kohclalla tLro kohtrrlokrs laukaus oli rrlktrr.rr pitkiille kiirsimysten tielle. Jostakir.r sy1'stä allekirjoittanutta siiiistettiin. Yksi vesipisarrr kasvoihin oikealla
hetkellii oli siirtär.ryt rrir.rut pois varrrrn paikzrlta. Olik«rhan
t;irniikin pelkk:i sirttun).1/

3s0

Jatkosodan ensimmäinen
päivä osasto Heikuran

miesten kokemana. On-

nistuuko

yllätyshyök-

käys venäläisten

jen taakse?
230 s. 10,-/13,-

lin

jo-

Täss'Savon joukko
tappeli
JATKOSOD,AN

194

K. L. OESCH

1-44

aikaisten joukkr>-osasrojenrrnt,

historiat ovar tämän vuoclen aikana saaneet erittäin mer
kittävän ja tervetulleen lisän. M. Kuosa, täruiin r.rr.rden li
sän kirjoimaja, on suorittanur saaresanoista päiireller.r pal

olisikin rnahdoton seLlrat.l. Huornartava
tLrja

n-räärä hy,vin valitkuvia on myiis omiaan valaisemaln rykmentin pitkriii

ja

irr-rsi«rkasta tietä.
Ry'kn-rentin komentajien, eversti Ruotsalon je eversri
Polör-rin srirtesilnrlt sekä rykmer-rtin ircljutanttin;r toinri-

neen nlklisen kenrl. O. Krlrhosen piirtiimä kuva Sirvon
miehen sotilaallisisra hlveisrii ja ominaisuuksista l,leensä
samoin ktrin eriii.len aseveliien rnr.risrelot .fa "suakkurlat"

ovat orniiran i.l.ntilmrlur re«rkselle lisiiväriä, vivahteita ja
nirutittavuutta. Pairsi JR .i0 miehille ja aseveljille tärnä
historia kelpaa l-rlvin rnuitlenkin sotahistoriasta kiinnosrr.rr.reiden luertavaksi.

jon vaivaa, työrä ja l-ruolellisuutta vatrrivan tel-rtävän anrir,
essaan selvän ja h1,vään asiajärjesrykseen pannun kuvan
Jalkaväkirykmentti .30:r.r toirninnasra ja taisreluvaiheisrl
Jatkosoclan aikarr.ra.

Tässä esireltävii JR .i0:n hisroria, jolle sen [ristoriaroimikunta ()rl anranlrr nimen "Täss' Sav«n .ioukko rappeli",

koska ou nintenornaan kysyn.rys Pohjois-Savor.r
KLurpi- joukoson ja sen yrnpäristöpiräjien
miehistä kootlrsra
ta, penlstuu huolellisesri koomuur-r
arkisroair-reisro<ln, liihir.rr.rii sotapäiväkirjoihin ja taisrelukertonruksiin sekii
rnuuhun irrkistorlateriaaliin. Aineistoa on seulonr.rt ja
alustavrrsri krisitelll,r ry,knrer-rrin tieclusreltr-upseerinir pal-

vellrrt tlilrrutn. L. Trrkirrincrr.
JR .i0:n historia ei ole mikäärr arvosrelu eikä kriitilli-

nen tutkielma «rperariivisista ja takrillisista suoritr.rksistir

ja toirnenpireisrii, se ei ole sen tlrkoituskaan. Se pyrkii
vain antirnraan selkeän ja havninr-rollisen kr.rvan siitä, mitä
tapahtui ,la kuinka kaikki tlpnhtui rylunenrir.r nrutkikkaan
ja raskaan noin )00 krn piruisen taipaleen aikanar Tohnra-

järven seuclr.rlta Laarokar.r ja Aunuksen Karjalan kaurra
ja sieltii
aina Syviirin yläjuoksun eteliipuolelle 5x1[[1i

sodan loppuvaiheessa Karjalar.r kannakselle. SiLniiys teoksen sisäl11,sluetteloon irnraa hyvär'r r.räkynliin
Iuki,lalle, nrissä kirikessa JR 30 on olltrt urukiurir. Penrsrrrrninen Kuopiossl ir sen lähipitäjissii, siirrymir.ren sielrii
keskitl'sal treelle T«rhrn aj iin'clle. Vihol l isen lsenr icn nrurr;lntinen rajir-rrlueellrr, josr,r crcnentincn Kirj.nrrlrrhreen j.r
Sortaviilan valtaus 10- I ,..\i. I l. Seuriurvrrt sitrcn rristelur

Aunuksen valtauniseksi \'.rh«rijiirvell.i jr Kork.rtjiin'ell.i.
Pyhäjärven suurttistelu. r.rsk;rs k«rrl.irlivrl K.rsk.rn.rst.r
Tarsepoliin ja e.lelleen r\luurnt;rnnir-r nd.rll.r Perrosk,rir.r
kohti. Tiimiir-r jälkeen seurrr,r slksvn lgll r,rsirrl .r. sisLr.r
ja kestiivl'yttä vaarinur rrristelr.rtoinrinr.r Slviirin liiheisvr..lessä Oreshenskojen ia Gor.ur r».r.rsrossr sek.i lol'ullisien
asemien virkiinnutrarninen Slr'ärin ereliipuolel.la. Åsenr;rsotavaiheen jälkeen Irä-Karjalassa JR l0 11.D:aan liirerq,nä siirrettiin Kirnnakselle, .jossa se osallistui koviin ja

kulutt:rviin taisreltrihin Talin-Juustilan

rnaasrossa alkaen

28.6.a4 aselepurn ja välirauhaar.r saakka. Tärnä on todella
pitkii ja kunniakas rykr.nentin ansioluemelo, jota tässä yh-

tey'dessii voidaan koskerella vair.r pinr.rallisesti, luertek>rnaisesti.

IR l0:n l-ristoriirn suureuir ansiona ser-r tarkkuuden ja
selvn'clen lisäksi on mainitrava oman joukko-oslston t<-riminro jen nivelränrinen naapurijoukko jer.r toirnintaan ja
.irr.t,r t.rrfeen vaatiessa luonteva Iiittiiminen ofiran sulrrenlr:'.,1 virrr-r'niin, 7.D:n ,la VII AK:n toimir-rtasuunnitelm:.irr i-, kLrlktinkin käy,nr-rissä olevaan operaarioon. Niiin
esri-r:\ n.i n kleurin I-ristoria ei ole yksinäisen joukon taisrel;r. r:-,ii sulrer Ir.rirreer
ratkaisevissa vaiheissa ylipysy'r,ät selkeinä. Kut;r kokrtnaiskuvtr
ioht,r" r',ii;:en
ten hvr'.i-rn sor.rhisrori;lliseen
esiq'kseen aintr r-riin tiihiinkin teokseen on reksrin ;rsi.rnornaisiin kohtiir.r liitetry selvi;i jr r'.ri.rixsi: piirroksi.r jr k;rrttoje, ilman niitä teksriä

Puolustuksemme
ongelmia
V. NIHTILÄ

EVL. J. Z. DUNCKER tuo tiirniir.r

r.rin.risessii kirjassarrn

esille ornar ri.,irtuksensa puolustusvointientnte
koulurtrksen, aseistuksen 1'rn.

nin sulrreen. Ne

jl

.iiir

jestelvn,

r-tinrcnoma.an sodankäynpoikkeavar paikoin hyvinkin suuresti

nvkvisin voimassacllevista periaatteistr. Duncker kehittää
ir,aruksiaxl'l osittain hyvinkin radikaalisesti, nlllttrr siuroo,
ertii kaikki on tarkoitettu pohjaksi keskustelulle, jota hän
roivo<-r sl,ntyvän.
Sotalaitokser ovat 1'leensii olleet vanhoillisia. Ankkuroi.luterrn liiaksi viirneksi kä1't1,1,n sot:r..ur. I maaiLnansoclan
jiilkeen vain Saksirn sotrrvoirnlt kehittivät toclella asettir,
josta seurrrr.rkset olivirt niihtiivissä ll maailmansodan alkur';riheissa. Uskoisir.r rekijiin a,iatusten olevan piristävänii
ruiskeenu vanhoillisirtrden uhkira vastilrln. Vnsta 1>erusteclIirren slvenq'n.rinen kiisiteltyihin kysymyksiin tekee rnahJolliseksi ratkaisra, rnirkä niistä ovirt käytti)kelpoisia ja
rnissii niiiiirin, mitkii sovelrurnrrrtomia ja miksi, sekä mitkii
nr.rhdollisesti ptrolrrsttrsvoirnissrr,jo torcurertu,jrr rai toteutu.nrirssil olevirr. A.jaruksista <llisi v.rrm:ran suurerrrpi os:r

kiii'trökelpoisir. j«rs pLrolLrstusvoirnrut-tr-ue olisivat perustarrisrsteellr. Nvr niitlen rlsiirt ovrt jo vakiir-rtur-reet. IJuttir
voidlirn niihin vrrin "oksastaa" ja silloin katsoa, ettei vanhrr "rr-rnko ' siitä kärsi.
Seuraavassa käsitteler.r lähen.rrn in vain paria kysy nly srii.
Tekijä miiärimelee puolr.rstusvoirniIler.nme sodassa kaksi

"roolia": tavanontaisen rintarnien olemassaol<>on perustr.rvan puolustuksen ja sissisodan. Siellä, rnissä hyökkääjällä
on meitä vastaan xsetettllna rn«rdenrit, ylivoimaiser yhtyrniit or-r siirq,n-rinen sissisotaan ennen puolustr.rksernme
ti\ dellisrä rnurskaarrtrrrnista jir srrrrriir tappioita viisairrtl.
Tekijä havainnollistaa tätii sanonnirlla: "Kenttäan.r.reija
häviää maar.r alle". Onnisrtu.ninen rässä vaatii huolellista
valnistelua .ia suunnittelua. Niinpä vastuualueen johdon
tulee tunteir irlueensar jir olosuhteet "kuin omat taskunsa".
Se luo pohjarn voimien asialliselle ryl.rmittän-riselle ja soramateriaalin ennakkoon tirpahtuvalle varastoinnille. Taistelun suorituksessa tekijä alleviivaa akriivisuuclen tarverta niin, ettii rarkaisevat alueet tehdään viholliselle "noiclar.r

kattiloiksi", joilla sen johto

mer.rettiiä otteensa ja toi-

rninta herpaanttru. Päiimääriinä olisi viltollisvoirnien pirs3s1

tominen ja lyörninen

liin. Silloin morrien

tai morirteminen Talvisodan

r),),-

kukistaminen muotlosrlri raskaan
aseisruksen puutteessa q'öliiiiksi ja aika vlrrrivrrksi tehtiiviiksi. Mottien selvin,kseen lienee nykyisissii olosuhreissii

niin montl tLrnria kuin sill«>in rneni vrrorokirusia. Tekijä esittiiiikin nvkyistä msklarnnr:.rr.r krrrna:rtinl.reittimen hankkinrista, koska raskas rvkistii ei ole sissien aseistukseen sof iva. i0 cm krh:ta rylrrlvrrirn T,rlvisodan niiiitlto'ä suunnirtelernaan. Jostirin syvsr.i sir.i c-i
ptxrlustusvoimille koskaan tullut. Nykyistii järeimpi .r:c
r tl is i sissei lle el.ä i lerniirrii srr:lt.lvt.
käytettävissä

Sissisotaa kiiyclessiiiin

kanslr

ovat heikosti liseistetr.rt l-icrret

p1,st1'r-reet tarsapäiseen

taistehrtrn suurvirlrojen k,rnc-

arn-reijoitrr vilstalln. Kun Jugoslavia vrrst'ikliin ryhn

i

puo-

Iustusvalmisteluihin, niin se julisti |uolustuksensi.r pcrLrstuvan sissisodankä1'ntiin, koska rnairn johto karst-ri scn
olevrrn ainoan rearrlisen ratkaisun mairnsa pLlolusramiseksi
näissii oloissa. Jos johromme ja joukkomme sissisodin h\vin taitrrvlt, niin ihneisesri se takaisi verrnemmin puolueettomur.ltelnme kuin sr,rurvirlt<ljen antamat vrrkuutukser.
Vrrrusnriesten koultrruksesta on tekijiillii n1,ky'isin vellitsevirstrl surlresti ;-roikkeavd kiisity's. Sen mukaan alokk.r.rr
olisi palveltrkseen s.urvuttr.raar-r vietiivii mlhclollisir-nrn.rn

piatr rnrrastoon, n-rissii kouhrtr-rs tapahtuisi harjoitr,rsalueir.r
vaihraen. Kasarmeja ei trrrvittrisi j;r r-re jt.rtrt;tisivlt rnLriltitr
rrrkoituksiir.r. Niiclen aserrasta olisi harjoitusalueillrr va;rtirnatt<>nrie leirejri, joista osa talvikelpoisia. Niiin heicliir
rotutctraisiin sodrrn kannrn eliimiiiin jrr srrrnalla kouhrtcttaisiin sitkeiksi ja taitaviksi sotilaiksi.
JLruri tiillaisiir.r olosuhteisiin keskiterq kenrtäarmeija
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teki.jiin es ity kser-r n-r ukaiscsti koul ureru t nr iehet kutsurtaisiin aseisiin, niin he mukautuisir'rrr r',Lrnt.rsri
stxlan olosuhteisiin Prrljon hell-orrnrin krrin rrvkvisissii k:p,
p«risis;ir oloisse koultrtcrrlr. Ensin nr.rinitLrillc,riisi Lirrrr.r
vrrin se. ettii vihttllincrt rlntIuu kovrll.r i.r ()n r():r):.r.ln. Etljoutr,rr-r. Kur-r

sintrniiisissii taisrelLriss.r s.r.ttet.l.1n r.rrk.rist.r i().:i,)n ri()irt.ikr ja siinä on lrsvvkkiseliii kesroklvr Il.i r.irk.rr.er'.r osiri:..
On selviiii, ettii rLr() kr kr olisi sur.rren.ri-i k.irrinrmiss.i olosulttcissa koulutuksensa s;rrrneill.r. J,rirrLli mieleeni Ir.iKarillrrn eriiiillii joroksclle s;rvukel.r.rrik,rn k.rnteen kir"Polrin t:issii viir-neisen rul,rkk.lni. Herrrrt
i«ritettu teksti:

sortuu elor-r ticllii. J:itkii sen klrn porskurr.r.l

Onrrr \',rlkor.ter.t:

SODAN VÅRJO LANKEAA

Taisteluk«xrlutukscmrne on vleensii ollut melko hvvii,
nrrrrtir sotrriln ei joukkoja olc juuri koulLrrerrtr. Teki.jii on
pr.rutr.lnr-lt urkrran k«rhtarur, muttrr hiincn el'rclottrst.riul r i
valirertavasti voitla scllrrisenaan toteuttxir. kosklr siitii nousisi p11;6s51i6r.r my'rsk1'. Sopiva keskicie olisi liil'clettiivii.
LJsc:uttpia piiiviii kcstiiviii hLrrjoituksirr rurlsilirsti lisririnirillii
ja alueita .jlrkuvasti vrriht.ren epiikohraa voitaisiin n-rclkoisesri koriara. On rr-r;rhckrtor-rta kiisirriili, rniren sissistrlau
va;rtimae koul utusta nr u r.l tcn r,«litirisi i n irikarrns.radlr.
Ivl. Dunckerilla «rn stnrri miiiirii poikkeaviir niielipitcirii.

nrrrtra niiden kiisittclvvn ei tiissii olc cnenrpiii rnelirkrllistnrksirr. Häner-r irjattelunsa on ollut varsin lcnnokasra .jrr
i.lerrt eiviit siksi olc jurrri selleisinrr i0 vu«rrtrt tiivrr.intcss.i
jrr mm. työaikalakeihin kruuoittuuccsse rrrnreijirss.ln'lnrc
kiivrriikelpoisia. Hvvi;i Iieriirreirii kirj,rstrr scn sij.L,rn s.r.r
Toivortrn,rrrr olisi, cttii siihen si vennvrriiisiin kullirnkair',rjan ty1'liin jrr pitiiisin krrivosra n.rclko rikk.ren.r. Toiscnl;rinen jiiser-rtely ()lisi riivisrrin) r ilsiirr l..rrcnrrnirr. nruttrr kVllii
nc ovrrr niiinkin liit'cicrtiivissii.
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