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MOTISSA VIIPURIN
EDUSTALLA
Venäläisten saarrostamat suomalaiset
viivy§sjoukot, JR 58 viimeisenä,
vetäy§ivät Viipu rin eteläpuolelta
20.6.44 VKT-l injan taakse

III/JR ,U oli yksi niistä joukko-osasroista, joiden

aseman

annettu viivyrystehtävä "Kannaksen halkijuoksun" aikana
kesäkuussa 1944 rcki suorastaan kvseenalaiseksi. Pataljoona oli koko Kannakselta peräänrymisen loppuvaiheen
aikana useita päiviä ns. hevosenkengässä eli syvässä rintamapainar.rtumassa vihollisen puolella, jossa mottiin jotrrumisen vaara oli jokapäiväinen. Vihollisen panssarikiila
saavuttamassa Viipurin ja Koivistolla maihin nousseet
vihollisjoukot pyrkivät yhrymään tähän. Taistelun räiske

oli

ja pauke jo kuului ;räiväkatrsia kaukaa selkämme

takaa.

Olimme hermostuneita jr nälkäisiä, sillä huolt<l ei ollut
toiminur kunnolla moneen päivään. Mikäli taistelutoimet
sallivat, otetriin silloin tällriin joku siviilien jättärnä posstr
tai lamrnas, ehkä mullikkrkin saaliiksi ia pisteltiin makoisiin suihin, rnikäli saatiin rilaisuus lihan kypsyttämiseen.
Siinä oli monesti vaikeuksia. sillä r'ihollinen hiiviskeli f at-

kuvasti kir.rtereillämme ja nuorionteko oli paljastlvan savun tähden ankarasti kiellern'. Åinrr jossakin kLrllionkolossa sencään "kärisryskin rehtiin jr oli tehtäväkin, tapal.rtr-rkoor.r mitä tahansir. Senjälkeen oli jälleen vdhän ai-

.*'I-,

kla ttrkeva olo.
Sattui kerrankin näissä "näläntorjurrapuuhissa", että
olimme venäläisten sotilaiden kanssa iskeneet silmämme
samaan, erään peltoaukeamalla olevan talon pihamaalla
tonkivaan, pulleaan sikapossuun. Olimme suurta v.rrovrrisuutta ja vaivrra nähden onnistuneet pääsemään näk1'mättömästi jo talon ulkokartanolle saakka, kun pihasta rupesi
kuulumaen kova polinrs ja sirrn kiljunta. Venäläiset olivat

ehtineet ennen meitä ja olivat näköpaikalle päästyämrne
jo leikkaarnrrssa "kyljyksiään" hengiltä hakatusta siesta.
Tämä harmittil Mutta mikään ammuskelukaan ei aurtlnut. Heitä oli parin ryhmän verran ja meitä vain kolme
miestä, avoin peltoaukeirma takanamme. Oli parasra poistua paikalta 1'htä näkymättömdsti kuin oli tultukin.
Metsänreunaan pääsryämrne kyllä sitten lähetirnme tuliser
nikkeliterveisemme siantappajille.
Monia seikkailuia kokien ja irtauttrmiskäskyn saatuamme olimme, viimeiset 2.i tuntia yhtä mittaa kiirehtien,
loprrlta yöllä 19120.6. tulossa Säiniölle. Tilanne oli uhkaa-

r,;uri n-rcillc lrrrhenernassa. Motti

oli

lttellossil r,unpecn ,it

olirnme .jäärnässä siihen loukkuun, jotir olimme jo Inorrt,t
päivää aavistelleet. Irautumiskdskyn yhteydessä annettiin
ymmärtää, että Säiniöllä oli eräs kallioinen kukkula vielä
viholliskärkien välissä omiemme hallussa ja sitä yritettäi161

siin
Siis

pitä siksi, kunnes olemme päässeet saartorenkaasta.
oli nopeasti edecävä suorinta tietä tälle viimeiselle

'henkireiälle".

Säiniölle rulruamme oli ylitettävänämme vielä melkoinen joki, jonka yli johtava siltä oli räjäytery. Sen jäännöksiä, mukanamme olevia polkupyörlå ja muuta kalustoa hyväksi käyttäen yritimme päästä siitä yli itseämme
kastelematta. Mutta vehkeemme eivät riittäneet täyttämään jokiuom^a, vaan oli uitava ja kahlattava.
Vastarannan pienehkössä metsikössä simen valurelti in
vähän enimpiä vesiä varusteista ja edettiin yksitellen vähäisen peltoaukeaman yli edessä olevaa kallionyppylää
kohden, omien miehiaämää "porttia" kohden, vapauteen
tästä epätietoisesta puristuksesta.

Kaikki oli aivan

hilyais-

ta ja rauhallista. Vain jostakin etäältä Viipurin suunnasta
kuului kdsiruliaseiden rädnää ya yksimäisiä rykinammusten räjähtelyjä. Hiljaisuus oli jollakin tavalla enteellistä,
kuin ryyntä myrskyn edellä, sen lokainen tunsi olemuksessaan. Tunsimme, emä olimme odoterruja
mutta millä
- selvinäneet.
tavalla, sitä eivät mielipiteiden vaihdotkaan
Sovimme varovaisuudesta joka tapauksessa.
Kallion juurella olevaan lepikkoon olimme jo päässeer
kenenkään häiritsemättä ja ennakkojännitryneisyys oli
jonkin verran hälvennyt. Olimme nähneet liikettä kalliolla, muma emme kyenneet tunnistamaan, olivatko liikkujat omia vaiko vieraita. Kaikitenkin omia, koska eivät olleet ampuneet, vaikka varmasri olivat nähneer meidän
ylittävän takanamme olevan peltoaukean. Huutelimme
runnussanoja ja tiedustelimme, olivatko he "omia". Vastausta emme saaneet, ei ampumalla eikä huutamalla.

Olimme jo kapuamassa tuolle kalliolle, kun vastaan
avattiin tuli kolmesta konekivääristä ia ioukosta muita koneuliaseita. Yritimme jälleen saada huutamalla selväksi, että täällä oli "omia" nrlossa ja kiellettiin ampumasta.

mutta konekivääreihin vaihdettiin siellä vain uudet
"ryöt" luotien pieksäessä rinnemä, niin että lepikko tutisi.
Tulims painoi meidät vähitellen alas rinteeltä, kohti
ennen mainittua peltoaukeaa, josta olimme tulleet. Leikkiin oli yhrynyt vielä itäpuolella olevalta Liimatan pysäkin suunnalta ampuva konekivääri. ioka teki lepikon entistäänkin tukalammaksi. Jokainen kuolh.rt kulma, savihaudat ja kaikki kuopat oli kdytettävä hyväksi selvitäkserrrme hengissä tästä ristitulesta. Moni sotilaista pullikoi
savihautojen sammaleisessa vedessä suojarakseen itsensä.
Mutta ei tähänkään voinut loppuiäkseen jäädä. Kallio-

.{f,

nyppylä tuliaseineen oli liian vahva läpimurtoon. Muualta se oli tehtävä, siltä näyrti. Vihollisia liikuskeli nyt vähän joka puolella. Onneksi peltoaukean sarkaojat olivat
poikkisuunnassa ammunnan suhteen. Jospa niirä myöten
päiisisi etenemään ja pois tdstä hornankattilasta. Päätökseksi tuli, että yritetään yksiträissyöksyin ojiin ja niirä
ryömien itään päin, kohti Liimatan ratapihaa, joka näytti
rauhallisimmalta.

Ja ihmeellisellä onnella tästä selviydyttiinkin, vaikka

koneruliaseet pitivät peltoja jatkuvasti tulensa alla. Tuli
vain muutamia haavoimuneita ja kaaruneita.
Vähän ajan ku.lutrua oldin jo koolla rarapihan vierellä
olevissa maanpainautumissa ja muissa kuolleissa kulmissa.
Mutta entisräänkin kaameampien rosiasioiden edessä. Rarapihan leikkaussyvennykseen oli asetettu hyökkäysvaunuket.fu. "Klimejä" seisoi siinä n. 20 m:n välein, rintamasuunta tulosuuntaamme.
Meitä odotettiinl Onnel-

luukut olivat
linen havainto oli, että hyökkäysvaunujen
auki. Näkyi jalkoja ja savuavia tupakannarsoja tipahteli
ratapihalle.

Jälleen käydyn neuvottelumme tulokena oli, eträ rdstä
vrirettiin. Konepistoolimiehet ottivat vaununsa ia asettuivar asemiin tulittaakseen hyökkäysvaunujen aukkoja,
roisren samanaikaisesti ylimäessä aamustunun suoiassa Liimatan ratapihan ja itse välittömästi seuraten. Heti retepi-

han toisella puolella odotti suojaava kuusimetsikkö.
Operaatiomme olikin niin täydellinen yllätys hyökkäysvaunumiehistölle, etteivät he laukaustakaan ampuneet lä-

pimurtomrne aikana. Kylläkin pian sen jälkeen. Kun

olimme päässeet metsään alkoivat pikakiväärit puhua.

Kuusenlatvust,r jr muttta mersänsilpPua tr'rli alas niskaamlvlusgn nyt oltiin saarme r-ähän .rikra. errä hirvitti.
ron ulkopuolell"r. Nvt oli jälieen- toivoa, sen tiesimme.
Rlrrpih.rn viereisen metsikön takana oli niitty, jolla oli
vendliisten hevosie lieassa. prrin vartiotniehen kykkiessä
eräiden rattaiden luona niiq'n laitaan tullessamme. Poi-

kamme pädsivät kalautramishollille" miesten ehtirnättä
anraa minkäänlaista hä11'q'stä. Täällä järjestettiin haavoitruneet ia pataljoonan komentaja, majuri U. Ånthoni hevosren seikään. Matka yatkui yli soiden kohti Viipurin
maanrierä, jossa Tammisuolla saatiin ensimmäinen koskerus omiin joukkoihin, tietä miinoittamassa oleviin pioSuoneereihin.
Olimme jälleen omiemme puolella

piti
Täällä

messa.

-

pataljoonankomentaja myöskin\ mottivaiheen jälkeisen ensimmäisen käskynjakonsa, kiinäen ia syleillen ilosta miehiään, joista osa oli ldhes kelteisillään,
suurin osa ilman jalkineita, jotka oli katsottu caisteluvail.reissa haitallisiksi ja hiertäviksi. Vesiä, savihautoja sekä
soita oli jouduttu ylittämään, eikä aika ollut riittän1't saappaiden hoitamiseen. Pois potkimiseen vain, kesä kun oli.
Eivät olleet paljon paremmin majuri Anrhoninkaan asiat. Hän oli tuolla ratapihan pellolla jotttunut hakemaan
tulisuojaa paljon käyterystä kenttäkäymälän montusta ia
jäljet olivat vielä näkyvissä ia todettavissa selvästi.
"Aromihaiu" oli pettämätön, sen totesi varsinkin käskynjaon syleilyvaiheessa.
Palataksemme nyt kertomukser.r lopussa vielä sinne
"omien" miehittämälle kalliolle, on sanottava, ettei ainakaan tämän kirjoimaja vielä nytkään tiedä, mikä oli siellä
miehirys. Oliko kallio vihollisen hallussa vai oliko niin,
kuten monet silloin arvelivat, että aukonpitäjiksi olisi tuo-

nr joitakin vasta kouluremuja omia ioukkoja, joiden hermot eivät kestäneet tilannetta. Viipurin puolustusjoukkojen tilanne olikin tällä hetkellä mitä jännittävimmässä
vaiheessa.
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Valkeasaaren asemien keskustan maastoa

t(fSÄt(UuN 9. päivänä 1944 ;.ixelutoimer

jarkuivat
Karjalan kanr.raksella Valkeasaaren "Risuniemessä ". Tuon
päivän ja seuraavan yön tapahtumiin liitryy seuraava juttunl.
Seisoin havainnollisesti sanortuna hermor kädessä ja lomakuume kainalossa, parl'raisiin sarrppaisiin ja pLrsakkaan puettuna. Sopiihan toki arvara, että Suomen armeijan ensimmäisen kk.komppanian mieher.r lomalle lähriessään täyryi olla mallikelpoisesti puetru ja muutenkin
näyttävä ilmesrys, kun lähti edustamaan kaaderiporr.rkkaa
koti-Suomeen. Tähän komeiluun oli aisrillisesti vaikurtamassa komppaniamme keulakuva elikkä kapreeni Purontaka, joka osasi mainostaa, kehua ja simputtaa omaa poppootaan, jos vain siihen oli tilaisuus. Murta ylpeilyyn oli
aihettakin, sillä hänellä oli parhaar ikäluokat käsirelrävi-

nään, ja kuri oli säilynyt pientä purnausra lukuunottamatta melkoisen hyvänä. Tämä meidän "Isä" antoi lapsilleen aina ohjeet lomatoclistuksen ja lirteran lisäksi, miten tulee kdyttåytyd. lomalla ollessa. Hän olikin ohjesäännön mies kiireestä kantapdähän, minkä todistaa sekin,
että mies oli sotinut itsensä muutamassa vuodessa kersantista "kapuksi".

Minä r,anoin ko. aamuna juuri tätä isällisrä puhuttelua
ja saikkahevosta linjaan, jorta olisin päässyt lähtemään lomalle, mutta "sotamies venäläinen" sotki minun lomani,

kuten paljon muutakin. Joren "Isi" sai vartroa minua turhaan puhurteluunsa, kuten mekin saimme turhaan odottaa saikkakuskia linjaan, sillä hänelle oli käynyr niin, eträ
kiesit oli arnmurru alta pois ja miehestä taisi tulla ensimmäinen niinkutsurtu "käpykaartilainen" meidän popPOOStamme.

Meillä kaikilla oli varma tieto siitä, että odoterravissa
oli vihollisen hyökkäys. Muma milloin? siitä ei ollut mi-

tään varmaa tietoa kenelläkään muilla kuin ehkä "Tiltul-

la", joka huuteli tämän tästä kehoiruksia meille,

ertä

"Lähtekää pojar litomaan kotia kohti ettei "kivirielle" tule tungosta , mr,rtta Tiltukin erehtyi, sillä harvat meistä,
jotka sieltä lojot lopulta ottivat, käyttivät kivitietä hyväkseen, vaan puikkivat pois suomaastoa ja vähäistä mersää
hyväkseen käymäen.
Niin, kello kuuden aikaan aamulla olin taisteluhaudassa hermoillen ja kiroillen töpinän heikkor.rtta, koska sitä
saikkakuskia ei tullut. Mutta samalla näin itäisellä taivaanrannalla komean 9 koneen muodostelman, joka ei ollut kuskaamassa saikkaa, vaan pommeja möyhentääkseen
maaperåå jossakin. Minä arvelin ensin, että Viipuri rulisi
saamaan todellisen tulikasteen, mutra sitren koneitren saavutnra kohdallemme huomasin erehryneeni rosissani, sillä koneissa, jotka lensivät muutaman sadan metrin korkeudessa, aukesivat luukut ja raivaalta alkoi kuulua kuoleman uikutus pommien irtautuessa koneista.
Ohi menee! sanoin varmaan äänekkäästi ja sain ja.lat
- ja korsuun herättämään poikia ylös. Mutta matkalla
alle
havaitsin jo toisen laivueen ilmesryneen taivaalle, ja se oli
puolta isompi kuin ensimmäinen. Hälytin pojat poreroon
taikka taisteluhautaan asemiin, sillä silloin olin jo varma

siitä, että lomat jäi pitd.mättä
kohtalo tielle heiaää.

ja sai ryyqå siihen, mitä

Ainakin kolmas konemuodostelma ilmestyi vielä taivaalle, ja se oli yhä kasvanut tuplaren.

Muistan, kun sanoin "ryhmyrille" asetettuani konekiväärin valmiiki ampumaan, jos jotakin ilmesryisi erumaastoon:

Ju6s2 menoa jos jatkuu, niin tänään ei nähdä aurin- ollenkaan, vaikka taivas olisi pilvetön!
koa
Pommiruskoneet kylvivät pomminsa, joinen kohde oli
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ohi meidän asemiemme, koska olimme niin lähellä vihollista, että lentäjät eivär uskaltaneet pudottaa pommejaan
omien miestensä ollessa vaarassa. Muca kauempana olevat elimet ja niin rykmenrin kuin pataljoonankin komen-

topaikat sinersivät pelokkaita

ja

pakokauhun 'valtaan

joutuneita herroja ja muitakin.

Tämän ensipommiuksen jälkeen alkoivat sitten mei-

dänkin niskavillamme olla vaarassa ja pelko

pöksyissä,

sillä nyt alkoi rykisrö ampua, eikä se ollut mitään hakr.rammuntaa, vaan täydellistä rumpurulta. Se lähri liikkeelle
aivan etumaastosta ja vyöryi metri metriltä kauemmaksi ,ja
kauemmaksi. Hiekka pöllysi kymmenien metrien korkeul<siin.

Tuskin olivat kranaatit kerinneet räjährää, kun vihollisen jalkaväkijoukkoja alkoi marssia kello r jdlkeen hiekkapilvien keskeltä esiin. Ne marssivar etukumar,rssl, väsyneet sotilaat rintarnalinjassa.,rivan meidän asemiemme
eteen. En osannut mitään muura kuin suolara ruohon
joukkoon kk.rulta. Ler'äsen äidin poika syötri patruuna-

vyön toisensa jälkeen konekiväärin sisuksiin. Minusta
kuitenkin ndyrti kuin kehenkään ei olisi osunur, sillä
miestä ruli kuin Tanskasen saunasta jouluaattona.

n,.-

t,OOu", loppul huusi Leväsen poika vihdoin korvaa-

Sitten mennään mekinl sanoin ja rrappasirr "varsieivät tlloneer täydennystä. Olimme aivan avuttomia, .ioten koetin hamuta
jostakih patruunoita, mutta turhaan. Eräässä taisteluhaudan mutkassa §llästyin varsinaisen kantamiseen, nappir-

naisen"
olalle, koska patruunankanta.iat

sin h.rkon pois

aseesta,

heirin tulikuuman piiptrn

mene-

löin käsikranaatin vrrsinaiseen kotekrn sisälle jr
niin olin kelyesti irseistaurunut Suomen soruri. Parrrbellum vain oli kädessä ja kaikki patnrurl;lr, nriti onrrsrrrr.

mään,

olivat aseeni lippaassa.
Kaverit olivat vetdyryneet io melkoisen mrrtk;rn priiihän
minusta. Minun mieleni olisi tehnyt poikera korsullemme.
mutta se yäi siinä tohinassa rekernättä.
Sotamies venäläinen oli vallannut asemafrme, rnutt.l
mekään emme vetäytyneet kovin pitkälle. Kuinka pitkälle, sitä ei "kuollut" mies voikaan tietää, sillä minä sain
erädssä taisteluhaudan kohdassa kranaatin lähelleni ja luulen ilmanpaineen tainnuttaneen minut. Komppanian lähetti oli sitten kulkenut ohitseni ja koeteltuaan valtimoani luullut pumppr.rni lakanneen lyömästä, kuten oli kirjurille kertonut. Ei <-rllut kiirettä kaaruneiden kuljettarniseen, sillä nyc oli lääkintämiehillä täystyöllisyys vaikeirsti
haavoittuneirten kuljetuksessa. Niin minäkin sain n«.lrst.r
kuolleista omin neuvoineni, mutta ku«rlleeksi minut jok.r
tapauksessa ilmoitettiin aina kotiin asti ja siunarriin 'sirnkarina".
Minä olin nukkunut kauan, ennenkuin l'reräsin, koska
en ollut levännyt edellisenä yönä yhtään. Herätessäni olikin jo iltapuoli. En kuullut muuta kuin hr.rminaa korvissani ja r.rälän kurnuttavan vatsaani. Pistoolini oli jäänyt
alleni, joten sitäkään ei ollur kukaar.r evakuoinut. Se kädessäni haparoin sitten eteenpäin, tai oikeastaan taaksepäin, sillä asemamme oli menetetty ja n.rinä liikuin linjojen välissä, mikäli ,1älkeenpäin arsian ymmärsin. Kuljin
nrtuksi tullurta yhteyshautaa vielä jonkin verran sekapäisenä, mutta pistoolini aina valmiina, kuten partiopojalla.
Matkalla näin pari kaatunutta ja totesin, että ne eivär
olleet meidän porr.rkan poikia. Kuinka kauan ja pitkälle
mirrä olin harhaillut, sitä en tiennyt, lopulta en välittänyt
mitään enkä mistäärl. Päädyin erääseen korsuun ja nuoh<lsin paikkoja eväitä etsien. Eräästä leipälaukusta löysin siviilimdonaa, minkä pistelir.r makoisalln mielihalulla näl-
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kii.iseen nahkaani. Poltin kai savukkeen, heittäydyin pitkäkseni laverille ia nukuin ajatLrksiini, että näinkö minut
on jätetry yksin koko Karjrrlan kannaksen vartijaksi.

Olin varmarn nukkunut monta tuntia, sillä

kesäyö oli

laskenut hämärän vaippansa maan ylle. Nyt oli kuirenkin
kur.rloni tullut ,rinakin ositt,rin takaisin, sillä kuulin selvästi kranaattien räiskertii ja erorir.r jo selvästi konetuliaseit-

ten papatuksen.

Niin, ajatellapa miltii tunnru miehestä, joka on luullut
eksyneensä yksinäiseile seudulle ja lopulta löyrää tien asu-

rulle alueelle! Nyt kuului t.lppelun ääni Suornesta päin
ja läksin nopeasti astelema.rn riäntä kohden. Aäni kuului
vihollisen konekivääristä. jok.r rulirti jatkuvasti poikiamme, joiden huomasin kulker'.rn lhtevshautaa pitkin.
Kuin ihmeen kaupalla pääsin s.rr.rkunr.r metriä kulkemairn
niin, ettei ykikään vihollinen slttunLrl koh.lirlleni. Mutta
sen saatte uskoa, että minä poik,r pelkisin. Ensimrnäinen,
johon törmäsin, oli kapteeni Rummuk.rinen. joka oli tä-

hyilemässä paikkaa, mistä voisi veiente.r ruon vihollisen
kiusankappaleen.
No, misräs te hiippailettei' olir'.rr kipp.rrin ensi sa-

nat.

Koetin selimää hänelle, mistä rulin ja miri tiesin. Näin
kapun huulille noLrsevan leveän hymvn.
No, eikö siellä ollut ketään muira. edes vihollisia/

muistan
hänen kysyneen. Sitten hän nrikk.ui kiisikranaatin käteeni ja osoitti paikkaa, missä r'ihollisen konekivääri sijaitsi. Tänän hän teki, koska tiesi minun oler',rn ionkinlainen heittäiä, kur.r pelailir.r vähän pesäpoltsia. Heitin krarnun, ja se osui varmasti poteroon, minne kippari
oli osoittanut. Mutt;r kulLri v:tin muutamil sekunti. j:r taas
prrplrri kk. f.ienen slrj;ut. Rr'ttnmtrkritren lntoi roistltniseen krln.r.rrin j.r min.i lteitin. murt.t rulos oli riu.t s.rma.
IIr.lisr.rn el.ivisti. miti k.rpteeni Rummuk.rinert sltroi, kun
kr.rnr.lt olir';rr Iopusse.
Tr,() s.l.rr.]nJn monttu on .rlveitten pesil j,r rrrin rne
liin'inrme
r.r.rs omiemrne joukkoon. Minä en rosin rrvanValkeasaaren asemien risuilla verho§ua hiekkaperäistä
taisteluhautaa. Upseeri peiliperiskoopilla tähystämässä
50 metrin päässä olevan vihollisen toimintaa

nur pitkän aikaan oman joukkueen poikia, joten jäin 3.
komppanian poikien joukkoon.
Olen ihmerellvr ruhannet kerrar, että meidän jätetryämme asemarrune venäläiset eivär olleer edes uteliaisuutraan kolunneer korsujamme. Jälkeenpäin sain kuulla, että
meikiläser eivär kohdanneet minkäänlaista varrarinraa,
kun he m.livar asemiin, joisra poisruimme aamupäivällä.
h-örin jonkin aikaa jalkaviikijoukoissa, kunnes rapasin
erän Lappeen pojan, sotamies Menrulan, joka oli samaa
suoimallia" kuin minäkin. Hänen korsunsa oli meidän
korsumme välinömässä ldheisyydessa ja sovimme rerkesrä
rhdesyj korsuillemme. Nuoria ja yltiöpäirä kun olimme,
lähdimme koettamaan onnearilne. Minulla oli syyräkin
tehdä dimä hiljainen evakuointi- ja riedustelumatka, sillä
ieipälaukkuni oli jäänyt korsulle ja se sisälsi pelkästään tupakkaa ja sokeriannolaista keräryn siviililahjapakkauk-

ret törröftivät penkalla ja taisteluhauta oli rukossa.
Sieltä siirryimme vähin äänin meidän korsullemme, joka oli säilynyt kuin ihmeen kaupalla ehjänä. Minä laskeuduin korsuun johtavat porrasrumar alas, potkaisin
oven auki ja siirryin syrjään, koska pelkäsin, että korsumme olisi miinoitettu ja jdtetty sen rakia koluamatta ja
tyhjäksi. Minä osasin pelätä aivan tarpeeksi, sillä ruo henkiriepu on joskus rakas, ja pelon hetkellä sen rulee runremaan todeki. Asruin lopulta sisälle, Menrulan jädessä
ulkopuolelle pitämään posria taisteluhaudan suulle.
Kaikesta näki, errä korsusta oli ldhdetry kiireesri, sillä
kaikki oli hujan hajan. Pari vilttiä oli jopa oven suussa

äitimuorille vietäväksi.
Meikäläiset eivät pääs5sst tai ei heillä ollut haluakaan
palata näihin edessä oleviin asemiimme, luulravasci saarrosrusta peläten. Porukat pysyrrelivärkin niinkursutulla
suoralla linjalla. Koti-Suomessa päin oli kanjooni ja sen
takana viivyryslinja, edessä raas oli viholliseen pdin ala-

Menulaa en nähnyr, kun rulin takaisin, ja minur valrasi
jonkinlainen pakokauhu tai kuitenkin jorain sen kaltaisra.
Pistoolia oikeassa kädessä lujasti puristaen nousin varovasti taisteluhautaan. Kun olin pädssyt sen haurapistokkeen päähän, joka johti meidän kk.pesäkkeen sahanreräpistokkeelle, olin jähmeryä paikoilleni ja niin lultavasti
teinkin. Edessäni seisoi suikkalakkiin pukeurunut vihreäpuseroinen pitkänsotjakka, paljon alle kahdenkymmenen

rn

vasti laskeva, tasainen maasto, edu.llinen paikka asemille,
mutta liian liihellä viivytyslinjaa.
Kärkeen eli siis korsuillemme oli markaa noin parisataa
metriä, mutta niin me vain Mennr.lan kanssa läIsimme
talsimaan niitä kohden. Etenimme varovasri vuorotellen
liikkuen. Menulalla oli konepistooli ja minulla parabellum kädessä ja muuramia munakranaameja taskuissa.
Olin niitä kahminut lähtiessämme liikkeelle. Mihin meillä oli aikomus? siitä ei mainimr kenellekään.
Pädsimme perille kenenkän häiriremämä. Jalkaväki-

oli parin§mmenen metrin pässä meidän korsustamme vasemmalle .johtavasra pistokkeessa. Menimme
korsu

ensin Menrulan korsulle, murta sinne pääsryämme meirä
kohtasi suuri petrymys, sillä jv.korsu oli pelkkänä rukkiläjänä. Sinne oli osunut isompi ammus, niin että kattohirVal keasaaren rintamaloh ko, iohon

kohdistui venäläisten 9.6.44 aloittaman
suurhyökkäyksen pai nopiste
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korsusta.

oleva venäläinen sotilas.

Katsoimme toisiamme suoraan silmistä silrniin pitkän
tovin. Nuorukaisella oli venäläinen kevyt konepistooli
kainalossaan, ja se oli suunnattu minuun päin. Seisoimme
kumpikin vastatusten mitän sanomatta tai mitään tekemättä. Simen näin tämän nuorukaisen suupielessä hymyn
häiveen ja ajattelin loppuni rulevan, koska suhteet aseistukseen nähden olivat yksi kymmeneen tai vieläkin suurernmat. Konepistooli oli pistoolia vastassa.
Aivan selvästi näin menneisyyteni pikaisella filminauhalla, niin hyvät kuin pahatkin tekoni. Olin valmis ottamaan armoniskun ja loppulyönnin tälle maalliselle vaellukselleni. Mutta niin ei käynytkään. TZimä venäläinen
sotilas teki täyskäännöksen ja l2ihteäkeen pois käänsi selkänsä minulle. Tämä oli hänelle kohtalokas käännös, sillä
minulle sattui kohtalokas erehdys.
Minä en tahtonut varmastikaan ampua sillä hetkellä,
mutta sormeni liipaisimella teki tepposen minun tahromattani. Saatte olla aivan varmoja siitä, emä minä en olisi normaalioloissa osunut lonkalta ampuen edes ladon seikaan tai takaraivoon. Laukauksen ammuttuani jäykistyin
melkein paikoilleni, kun hämmäsryin rekoani. Minä värisin, ja hiki virtasi orsaltani noronaan. Olin menossa toiseen suuntaan, mufta menin tämän kaatuneen luo, polvisruin hänen vierelleen ja sanoin:
dnns anteeksi tekonil
uskokaa minua, muma sil- sodan julmuuden. Minä
lä -hetkellä kirosin itseni sekä
olen monet monet kerrat ajatellut ruota tapahrumaa ja
tunnen syyllisyyttä tuon tuntemaftoman vihollisnuorukai-

i'
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Otin leipälaukkuni ja repusra pistooliin

patruunat, jotka olin sinne jämänyt. Katselin ympärilleni
ja hävitin joitakin kirjeitä. Siaen läksin nousemaan pois

nänkään siltä matkalta enkä liioin lyhyemmältäkään,
mutta tuo laukaus osui suoraan tätä nuorta soturia nis-

t
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saakka lattialla.
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sen elämästä.
t
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Palatruani takaisin omien joukkoon ja Mentulan tavatruani hänkin varmasti huomasi minussa jotakin muuttu-

t

neen.

Nyt jälkeenpäinkin, 25 vuoden kuluttua muistan ruon
nuorukaisen kasvonpiirteet ja hänen viimeisen hymynhäiveensä. Ne ovat syöpyneet sieluni sisimpään sopukkaan
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ja rulevat säilymään siellä, kunnes

t
i

t
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suuressa tuntematto-

massa rulemme, jos yleensä siellä tavataan ketään, kohtaamaan ja rulen tekemään tiliryksen teostani. Niin mik-

sii
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HAAPAJARVEN sankarinhaudassa on vainaja, joka on
sinne jourunut monien harvinaisten tapahumasarjojen
päåtyttyå. Koko tykistörykmentti, KTR 4, kait silloin aikanaan hänen eläessään tiesi harvinaisella tavalla rykmenttiin tulleesta 8. patterin tulenjohtueen pojasra ja
vielä hänen kuolemastaankin, sillä koko patteri runsi kasvattiäidin tavoin kaipausta suosikkinsa menettämisestä.
Kuirenkaan hänen elämänsä vaiheet lapsuudesta saakka
eivät ole monen tiedossa. En ainakaan ole koskaan kuullut
kenenkään silloisen patterin miehen kertovan hänestä. Satuin kerran vartiossa hänen kanssaan ollessani kyselyjeni
tuloksena hänen eldmänsä kulusta kuulemaan, vaikka hän
hyvin vähäpuheisena ei siitä paljon puhunut. Kun katselee sankarihaudallamme laajalla alalla olevia sankareiden
henkilökohtaisia matalia kivirivistöjä, löytää niiden jou-

kosta vähän puutteellisin henkilötiedoin varusrerun kiRantia
l9l9-25.1.1942. Hanen s1'nrymästään ei tiedetä muuta
kuin, että hän oli synr)'n)'t Venäjän puolella Inkerissä.
Toivo Rantian äiti oli inkeriläinen ja isä Suomesra, jos-

ven. Siihen on hakattu: Sorm. Toivo

tain Jyväskylän seudulra. Hän aikoi etsiä omaisiaan Suomesta, kun vapautuu, mutta he jäivät ecimättä. Kuulan
osutrua otsaan katkesi hänen elämänsä.

Oruon

tle

oli, mutta kukapa siinä

kaikessa kiireessän

me miestä, jotka känn'ir'är heinäpeltosaralle

keskustel-

len:

täl-

Tuolla on väemmän rallarrua maata, niitetään siel-

Yksi miehistä oni viikaneen ja alkoi niittää, toinen kokosi sylillään heiniä kärnln ja koimas piti hevosia kiinni. Nyt oli hyvä tilaisuus. Hoikke nuori poika nousi ojasta, lähti kävelemään kädet vlhääI]ä miehiä kohti. Miehet
vähän nostivat påätäån.ia karsoivar. murta ty'ötahti ei häiriintynyt. Topi tuli heidän luokseen.
Jfuu, mikäs mies sinä oletT
-Vanki
selitti, että hän oli Venäjän ermeijasta ja oli heitiityty nyt tuonne pellon oj aan antauruekseen srromalaisille
vangiksi.
Laskehan kätesi alas, puuruuhan ne ruolla vlhäälläl
laski kätensä alas ja tarjosi niitii sidottavaki,
Toivo
mutta suomalaiset panivat nauruki :
Ei hyvä poika me sinua sidotai
-Vanki joutui ihmeisiin, eivätkö ne hänrä otakaan vangiksi, vaan surmaavatko ne hänet? Niirräjä päästi viikatteen kädestään ja sanoi:
Uh-huh, eiköhän sitä jo yhden tupakin edestä tullut-

- oni nrpakka-askin, tarjosi vangille ia roisille miehilkin,
le.

Olet venäläinen ja puhut noin selvä suomeaT

SAMPPA JAAKONAHO

Toivo ei ollut saanut nauttia vanhempiensa rakkaudesta. Hän oli koulupojaksi kehittymässä, kun eråånä yöoä
ruli miehiä, jorka riistivät perhe.estä isän ja veivät ties
minne. Sille tielle hän jäi iäksi. Aiti jdrkyqi tästä niin,
että kallistui sairasvuoteelle ja kuoli. Toivo jäi yksin ja orvoksi kylmään maailmaan, mutta hänelle jäi mieleen
vanhempain keskustelu Suomesta pyhäksi muistoksi ja
hän tiesi aina, että hänessä sykkii suomalainen veri. Hän
joutui lastenseimeen kasvatettavaksi, kävi koulua ja oli
opetrajaksi valmistavassa koulussa, kun sytryi sota. Silloin
hän sai rykistökoulutuksen ja .joutui rintamalle rykkipatterin mukana taistelemaan suomalaisia vastaan. Hän muisti aina, kun ammus lähti suomalaisten linjoja kohden, että se menee tuhoamaan hänen heimoveljiään. Hän hautoi
mielessään, miten pädsisi loikkaamaan suomalaisten puo1elle, mutta kun oli kaukana etulinjasta raskaassa rykkipatterissa, niin sieltä oli vaikea irtaantua.
Kerran jourui kuitenkin se tykkipatteri, jossa Toivo
palveli, niin kovaan suomalaisten antamaan rykistökeskitykseen, eträ siinä syntyi täydellinen sekaannus ja pako-

kauhu. Tätä tilannetta hyväkseen käyttäen Toivo heittäänryi syvään ojaan Jessoilan maastossa, jossa pientareelle kasvava pitkä heinä antoi hänelle täydellisen suojan.
Siinä maatessaan hän päätteli, että kovaa rykistökeskitystä
useimmin seuraa hyökkäys. Niinhän siinä kävikin, että pian taakse vetäytyvät omat joukot menivät ohi ja niitä seurasivat hyökkääjät, koska alkoi kuulua suomalaisten komentosanoja. Eräs heistä jo laskeutr.ri samaan ojaan, mis't66

sä Toivo

huomasi turkia ojia. Makaajan sydän vain pelosta ja jdnniryksestä pompotti tavallista nopeammin. Tuli sitten hiljaisuus, hän nousi ja kurkisri piennarheinien raosta. Noin
100 m päässä nä§i liikerä. Toivo mietti, miten menetelIå, ettå voisi antaurua sopivasti vangiksi. Päivä alkoi kallistua iltaan. Tiellä mii silloin kaksi kärryhevosta ja kol-

- Irlinä olen inkeriläinen ja äidinkieleni on suomi.
- §sern..1.,"n ne kuuluvat inkeriläiset puhuvan.
-Toivo esitti. enä hänellä ruolla makuupaikassa on hyvä
puoliruromeamikir'ääri,

.jos

halutaan. niin voidaan se sieltä

ott3.1.

se on kunnon ase,
- Jos
korjuuseen.

niin kannattaahan sen ottaa

Käypä sinä nuoremmuuttas hakemassa

se!

-Venki jourui taas ihmeisiin ja koetti sanoa, että siinä
over patruunatkin.
f6gln kait sinä osaat kivääridsi käsitellä. Ota panokser-pois pyssystä tai pane se varmistimeenl
Toivo sanoi, että kyllä häntä ihmeryttä tämä miesten
§'lmäverinen esiinryminen.
Hevosmiehet olivat sillä aikaa tehneet kuormansa, kun
vanki tuli ja tarjosi kivääriä.
En minä sitä ota, kanna vaan sinä!
- l51uh2n tuonne taake heinäkuorman päälle, viedään

sinr.rt

Kivarin

luokse!

Mikä se Kivari on?

- Meidän patterinpäällikkömme vain.
-Vangille tuli taas outo olo. Nyt he panivat

hänet istumaan panostetun automaattiaseen kanssa tänne kaikkien
selän taakse, josta olisi hyvä ampua joka ukko. Hän esitti
taas, että otetaan nämä patruunat pois. Ajaja nrumasi:
Ota pois ne patruunat, jos ne sinLra vaivaavat ja pistä

taskuusi!

Toiset menivät purkamaan kuormaansa, ja rykkimies
Ahola ldhti vankia viemään patterin päällikön luokse, joka oli nuori vähäpuheinen luutnantti. Päällikkö teki joitakin kysymyksiä ja keskustelu kävi verkkaisesti. Rantia
esitti:
Enkö minä saisi ryhryä palvelemaan Suomen armeijas-

-sal

Hetken mierirn'ään päällikkö pätci ottaa häner lähe-

Toivo saamaan päivärahat valtion kassasta eikä tamnnut

tikseer.r ja ilmoimi siitä esimiehelle.

olla armopaloilla.

Niin

sirten Toivo Rantiasta ruli KTR4:n 8. patrerinpäällikön j.r rulenjohtoupseerin lähetti, johon tulenjohtueeseen minäkin Prädsässä yhdyin.
TlmI Topi oli senjälkeen koko patterin suosikki. Åina
kun s.rrriin päivärahat, niin jokainen mies pani ) markkaa
Topin hvr'äksi. niin että hänelle sillä lailla kerq,i rupakkajr nuur tan'erahat. Varusteita hankiaiin mr'öskin, että
Toivo pädsi venäläisistä vaatteistaan. Lopuksi hänellä ei
oiiut muuta kuin venäläinen reppu ja sekin asia korjaan-

Kun patterin päällikkö kerran ldhti kotilomalle, niin
hän hankki Topillekin 15 vuorokauden loman ja otti hänet mukaansa, .iotta Toivo saisi nähdä, minkälainen on
Suomi. Luutnantti Kivari oli kotoisin Oulun puolesta. He
menivät l,hdessä niin kauas, kunnes uli se sivurata, jonka
varrella oli eräs Toivon kirjeenvaihtoystävä ja myöskin
suuri osa rulenjohdon miesten kodeista. Topille oli annet-

ru vietdväksi terveisiä heidän koteihinsa. Hänen kirjetoverinsa oli siellä niin vankasta talosta, ettei rarvinnur

r.:i. kun rykmentin kenttäpappi Hohti kirioitti asiasta
\ivelaan lotille. Sieltä ruli uusi selkäreppu tär-nnä ravar.1i. §aatetta ja syötavaa. Nyt oli Topi kuin suomalainen
rtilas ainakin.
Kerran oli meitä pftelinmiehiä kär'mässä Äänislinna.,

ruokapaikkoja muualta etsiä.
Sattui niinä pdivinä, kun Toivo oli lomalla, että

tällä

pitäjässä oli sankarien hautajaiset. Hänkin oli niissä läsnä,
joten sai siten olla näkemässä suurempaa väen kokousta ja
suomalaisten suhtautumista yhdessäollessa toisiinsa. Tämä

lähetryvillä oltaessa jollakin ryökomennuksella rykmentissä. Silloin rykmentin adjutantti rupesi klselemään meil-

oli erikoisesti kiinnostanut häntä.
Kun loman loppuminen alkoi lähesryä, niin Toivolla oli
olh.rt patterin päällikön kanssa sellainen sopimus, että hän
nrlee Ouluun ja ottaa yhteyden esimieheensä, niin että saa
samalla nähdä pohjois-Suomeakin. Simen he palasivat yh-

tä, että ainako me keskuudesrarrrne keräämme Toivo
Rantialle tarverahati' Kun myönsimme rämän, niin adjutantti käski sanoa patterin vääpelille. errä pannaan vain
hiljaisuudessa Topi palkkalisralle, siliä h'11ä se menee Iäpi, ettei teidän tarvitse markkojanne uhrara. Niin rupesi

dessä

rintamalle.

Rantia kun sitten kertoi matkansa vaikr.rtteista, niin

Syvärin luostari
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häntä oli erikoisesti'kiinnostanut kotiemme vauraus .ja
siisteys sekä etenkin ihmisten suhtauruminen roisiinsa.
Hän kertoi myös kuinka ihnriset sankarihaudalla suhtiruruivat vapaasti ja toverillisesti toisiinsa, eikä kukaan orjaillut ldhimmäistään, vaan kaikilla näytti olevan vapaus
sanoa sanottavansa. Erenkin uskonrrolliset roimirukser
sankarihaudalla ja kirkossa olivat ihania ja pyhiä. TämC
teki häneer.r, joka ei ollut ikänään sellaista nähnyt. niin
va.ltavan vaikutuksen, etei hän nyt enää il.rmetellyt suomalaisten urhokasta taistelua strurta vihollisra vastaan.
Maassa oli niin paljon hyvää, jota kannatti puolustaa.
Sattui sitten tammikuun 27. päivdnä 1942, ettd venäläinen teki läpimurron Syvärin yli Troitsar.rkonnun kohdall,r
ja pääsi pureutumaan komppanian vahvr.risena joukkona
sr.romaiaisten asemiin. Vihollisen kanssa lähitaisteluun
joutui ensin q,kistön tulenjohtue .ia patterit, mutta sitte,
nrli apuur.r meikäläisten jalkaväkeä. He katkaisivat vihollisen sillanpään, foka näin ruli motitetuksi. Mr-rtta siitii
huolimatta vihollrncn pureutui maastoon sitkeästi eikä antautunut. Tätä mottia oli Toivokin purkarnassa. Pääliikkö
laittoi jonkun mukana sanan, että Topin tLrli saapua hä-

nen luokseen. sillä hänellä oli jokin tehtävä annerravana.
Toivo lupesi liihteii, rnutta kr.rn hän oli juuri jyvälle saarnruse vihollisen. rriin ei malttanut heti nousra. Hän nosri
r'ähän päärärin niihdi.kseen paremmin, rnutra sirä ei olisi
pitinr.t teh,l1. sitl.i kuula iski silloin venäläisten pr.rolelra
Toprrr ors.r.rn j.r nJJn piiiirn i nlloren miehen seikkailurikas

elimi.

H.irpiilnelie lomrllr trllessarrn oli Toivo esitränyt kirieroveriiieen i()r\'()n'luks€n. ertä jus hän kaatuu, niin olisi
ih-in: pJisrJ reml.n pirliln multiin. Kun yksikössärnme
rrejertrrn rjmi toivo:r',:s. nirn kenttäpappimrne, kirkkoherr: Hohri h;nkkr luvrn r.imf,n ei mihinkään kirkkok'.:nt:rn kuiilum,rtromrn inkerillisen hrrutaamisesta

rormrruksen irselieen, jos olisi ollut kaksr veihtoehtoir: Venltälle p,rlaaminen tai kaatuminen suomalaisren riveissä.

Kenttätykki asemissa Syvärillä
'q
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san-

o;rih:;r:.rn. Lupt nrli ;r Toiso nroriin Harapajärvelle
h.:'u.i.:nl;rksi je siun.rrriin srnk.rrrh.rLrrun saaden osakxen krr.rniin ja plhän toimiruksen.
Jo .rikaisemmin sankarih.ru.laila pidertv roinrirus,
ror.r Toivo oli kuunnellut. oli svöpvnrr hf,nen mieleer-rsl nirn. emä hän olisi varmaan T'.r.linr'rur samirnlaiser-r

VAINO HAVIA

T\'ÖTÄ i.r ruux::l TlmI on useasti käyrerry iskr.rlause.
Eik.i ole ii::::sxijn. rtrth.rn jokapäiväinen leipän'rme eräs
r.irkeinr::-.is:.: .,j::tr:rehJoisrrmme. Tärnä pitää paikkansa
niir.t :.r.-i:..:: .l-i:: ttr:enkin aikana. Sodan aikana voi jou.-... i(,.<c:-- jj:r .jij.rn puLltetta kr.rljetushäiriöiden takia, jrr

-.-<::: \:::: .r,iorn rulee rarkemmin ajatelleeksi huollon
i-ir'.::, T:-ss1 ruon esille muutamia pieniä elinrarvike;.r i..i.-,r.:,r:n Iiimvviä tapuhturnia Kev.Psto 2.i:n vetäyty::::sr.:i:een :i.rlra Kanr-raksella 194i.
P.::c:rsion huoltoporras, johon kuuluivxr m)'ös parre-

ri::t;.r.n §erä1'rymisen Peippolasta Kaukjärven itäpuolir- S-.:umrn ja Viipurin kauma Portinhoikknan, siis koko-

:.r....n roisrir tierä kr.rin tr.rliporrm, .loka vetäyq'i Kaukjär-

\§n lfnsipuolitse

Työpp<iliin, Krrrhulan, Kai.jalar.r, Ylä-

:lmrneen .ja Viiptrrin katrrra Portinhoikkaan. Tällä

ta-

rien suunnassa verä),n'minen ruorri huoliolle
struria vaikeuksia. Kun puolLrstuslinjir oli murtunur, reisreIu- ja vetäyrymisvaiheet seLlrasivilr noperrsri roisiaan, eikä
voir-r kahden

tl, rninkä takana tonkka oli, vaan räyryi mennä seuraavalle pinolle. Murrl ennenkuir.r tr-rohinen tuli siellä valrniiki, veräyr),i siitä ohi yksi jv.loukkue, kulkien kuten
tarvarllista rien sivuilla ilmasuojassa. Tällöin eräs mies huomasi pinon vieressä tonkan, meni ja potkaisi sirä kylkeen. Se tuntui tävsir.räiselrä, ja kansi avartiir.r.
Voi veljer
täällä on ruokaa!
Koko sakki ke- lmpärille, ja ihmetelrävän
rääntyi
heri rorrkan
nopeasri
se tyhjeni miesten ker.rrtäastioihin ja sirä myöten suihinkin. Tuohinenkin ruli §'11ä pian vrrLniiksi, muttl nyt ei
siihen enää mitään ronkasra herunur.
Mitäpä tuosta, hyvään rarpeeseen se ruoka oli niille
jv.miehillekin. Tämän jälkeen oli\'rr rllLr.rrrrrnar pojar r.rähneet Karhulassa j uoksentelemassa rn uuti.uri.n kr.rukauder-r
ikäisen porsaan. Päätökseksi

tuli:

se evakuoidaan ornrrirrl

paraanl Pari miesrä lähti sirä etsimään, ja se löyryikin
erään aution talor-r pihalta nllrmea kaluamasra. Sattui nyt
jLruri kuikemaan siitä ohi eräs kolonr.ra, joka sai vihollisen
pomn.ritta.iat päiilleen ja siinä räiskeessä kolonna hajosi
kuir.r akanat tuuleen. Siirnjahraajat juoksivat talon kivinaveran seinust;rlle vi-rtsirlleen, saaclakseen iotain suojaa. Si-

Sattumia Kevyt
Patteristo 23:n
huollossa
Kannaksella 1944
ollut ihmekään, jos päivirräinen huoito häiriinryi ja miesten vatsa pääsi q'hjylttään kurnuamaan. Tällöin omatoiminen huollon täydentäminen sai toisinaan aikaan mieleen painuvia tilanteita.

Niinpä kävikin, kun patreriston ruliporras kaksipäiväisen vetäyrymisen ja raisrelun jälkeen oli asemissa Kinnassaaren seutuvilla, että ruokaakin olisi jo tarvittu. Sen saa-

misesta ei kuitenkaan toistaiseki ollut paljoakaan toiveita, koska huoltoportaan olinpaikka oli vain arvailtrjen va-

Tällöin pston komentaja, maiuri Kivisalo lähetti
a.ljtrtantin etsimään ja ottamaan yhtel'ttä huoltopäällikkön muonan saamiseksi tuliportaalle. Huoltopäällikkö,
Iuutn. Aho oli myös omalta taholtaan pyrkimässä tuliporta.lseen j;r tuii Kinnassaaren ja Karhulan välillä adjutantti.r r'.rsraan mukanaan tuliportaan muona. Osan keittoruoast.r. vhden tonkan, hän oli varastoinut tien varrelia
olelan halkopinon taakse risujen alle, sekä kehoirti nyt
rassa.

adjutanttia ottamaan itselleen ruokaa sieltä. Samalla tr.rlisi
tarkisretuksi. miten tonkka siellä pysyy.
Löyryihän se tonkka ja hyvän näköistä perunakeittoa
siinä olikin. oikein sartumien kera. Mutta mihin sitä ottaa, kun adjurantilla ei ollur astiaa mukana. Oli sentään
puukko ja lähellä pino keväällä hakattuja koivuhalkoja,
joista tuohi oii h1'vin irrallaan. Siitä vain tuohta ja tuohesta astia. Pahaksi onneksi ei siitä pinosta saanutkaan tuoh-

kiljui ja juoksi ensin ympäri pihaa, mutta menl srtten
nätisti poikien väliin pitkälleen.
Pommituksen lakattua pojat nousivat ylös, ja coinen
heistä karsutti possua kylkeen sekä saooi surumielisenä:
henkiin meidänkin puolesta. Mennessään sitten
- Jää
poppooseensa he huomasivat erään kuusen juurella
omaan
kosolti näkkileivän muruja. Siinä oli aikaisemmin ollut jokin muonanjakopaikka, josta murut olivat peräisin. Pojat
pistelivät murut laukkuunsa ja ldhtivät edelleen. Mennessään he päättelivät: hyvä näinkin, possu sai pitää henkensä ja meillä on leipälaukku räynnä.
Rokkalanjoen tappeluiden jälkeen patteristo siirryi YläSommeelle 18.6. Täälräkin olivat siviiliasukkaat jo poissa. Monen pojan mieli teki taloihin katsomaan, olisiko
sinne jäänyt jotain suuhun pantavaa. Niinpä pari kaveria
meni eräseen taloon, toinen heistä oli vänrikki Koskinen, joka sittemmin kaaui. Kurkisteltiin siinä kaapit ja
laatikot, mutta mitään ei löyrynyt. Hellan päällä oli puolika

kuntoinen kattila ja laatikossa puita, joten pojilla heräsi
ajatus keittää hopeateetä, koska laukussa

oli vähän sokeri-

akin.

Tuli laitettiin pesään ja kattila päälle. Koskinen lähti
vielä ulos katsomaan, josko sieltä löyryisi jotain suuhun
pantavaa. Hetken pädstä hän juoksi takaisin pyytämään
kaveriaan avuksi. Hän oli tavannut pihalla kaksi kanaa,
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mutta ne olivat niin villiinryneitä, ettei hän saanut nlltä
mitenkään kiinni. Sitten ne menivät avoimesta tallin
ovesta sisälle ja Koskinen tuuppasi oven kiinni.
Pojat juoksivat tallin ovelle ja raottivat sitä nähdäkseen
missä kanat olivat. Silloin toinen niistä lentää röpisteli
oven raosta ulos aivan Koskisen pään yläpuolelta. Ovi heti
kiinni, ettei toinenkin pääsisi pujahtamaan ulos. Pieni
neuvottelu ja sitten toinen raotti ovea ja toinen kyttäsi
pistooli oven raossa koittaen saada kanan tähtäimeen.
Kuuiui pamaus ja pihametsäsrys päättyi tähän.

Kiireesti ja hyvillä mielin kana perattiin .ia pisrerciir-r
l.reti pataan kieh.umaan. Mutta suola puttttui, eikä sitä löy'tynyt mistään. Akkiä tr"rli muutakin tehtävää. Vihollisen
maataistelukone ilmaantui metsän takea ja ampui talor-r

Hän irroitti sitlähde lentoon kuten se Koskisen kana.
Tästä
ten kielen leukojen väiistä ja pisti laukkuunsa.
ulee vielä hyvä kärisq's seuraavassa pysähdyspaikassa.
Hyvä käristys siitä rulikin. Pienen palan sai maistiaisiksi
useampl mles.
Siirrymme sitten ase- ja ammushuollon piiriin. Nälkäinen mies voi vielä tapelli, murta kun aseet ja Patruunat
puuctuvat, niin on tilanne jo roivotonta. Rokkalanjoen
vaiheen aikana oii pa(eriston tuliportaalla yksi kuormaauto ammusten kr.rljerusra varten. Patterien ollessa tuliasemissa, oli auto tä1'dessä rmmusllstissa Viipuriin johtavan tien varreila, norrr kilomerri Rokkalanioesta pohjoiseen. Pattereilla ei ollut vielä tultoin.rintaa, mtttta tdydessä valmiudessa kyllä oltiin. Åsepuolen l.ruoltomiesten oi-

Korsun kokki
tähellisessä
työssään

Ohukaisia syntymässä

seulaksi. Pojat lähtivät aika liukkaasti ja veivät puolikypsän, suolattoman kanapaistin mennessään. Seuraavana iltana he sitten Laihalammella vaihtoivat kanapaistinsa
neljänneskilon hernepussiin ja olivat tekevinään hyvän
kaupan, koska herneitä voi kenttäpullossa liuotettuna syödä ilman suolaakin.
Olriin sitten 20.6. siirrymässä Lihalammelta ponttoonisiltaa pitkin yli Saimaan kanavah. Siinä metsikössä ylimenovuoroa varttoessaan oli tkm. Sinkko löytänyt leh-

män teurastusjatteitir, kuten pään, sorkat ja sisälmykset.
Kowasen niitä katseltuaanhån lopulta sanoi: taisivat jätråå parhaat paikat meille. Hän §yrisryi ja raomeli vähän
leukaluita:
Arvasinhan sen, kieli on iällä! Tämä ei ainakaan

-
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lessa

huoltoportaan mukana toisen tien suunnassa, madrd'

si patteristoupseeri, kapteeni Kervola vänrikki Havian
nyt huolehtimaan ammustäydennyksestä. Tätä varten hän
lähemi lähetin tuomaan mäd'råystå, joka kuului: "Hae lisä
ammuksia, ATp. on jossain Viipurissa päin."
Autossa olleet ammukset Purettiin nyt maahan ja lähetti vei patteristoupseerille tiedon niiden paikasta ja sitten
lähdettiin etsimään ATp:tä. Vähän aikaa ajettua Viipuriin

päin tuli vastaan henkilöauto, jossa olevalta kapteenilta
ATp:tä tiedusteltua selvisikin, että siinä oli itse ATp:n
päiillikkö. Hän neuvoi paikan ja lisäsi, että ATp siirtää
parhaillaan varastojaan kauemmaksi, mutta kyllä sieltä
vielä saa, kun heti menee hakemaan.Tåmå kävikin hyvin.

ATp. löytyi ja siellä heiteltiin kuorma täyteen, kun

vaan

rinr,rirri mir.i :.,:\ r:...1:t t.': kLrink;r l.,rljon. Sitten kuittaus
r.ir.i:r,rm,i.r:.:r.':cc:: ., i.ik.risin Iiihtöpaikalle. Näkyi ole\.in c!:r-.::--.:-.i.:. i.., ,:::.', ttrosSil vielä aivan koskematta.
Er(c:l r:-.::'.:; : ::--. ;:.ijn PStoll iullrllttsautO. TuSkin Se Oli
:;:-. :ienrt-rlrtkrur trrrrkse, kun edestä päir-r
..-... ..:.:.--r,. .-.-:r-..,-.s. Åuro ttrli viihrin ajan kuluttua trr..:. : .:-.., ,rr'.r r'äiipeli kertoi Rokkal,rnjoen sillrn
:.-..:::-. .-:r-..:.,n,iskeisessii prunauksessrr jrr lrciclän q,k-

.:.-

..:..:-.

\;rl.i

..--.:(--i()tsellit:
Sr:rire-

jriiviir «risct q'kit, krrn hcvoset irnrrruttiin. Tii-

*
*&,1..

hrrtrpitsiprrrreri. Sillri olivrrt irmrnukset air,rrn Lprr55.1 1.,
I-rcille luolutettiin i. f ilttcrix vrrrten vrlrltr.lt haupirsin .rnt-

rnukset. Kuonn,rkin

;oer-r tukltna.

Hrr.-.::. i...'.rttu.t tuli eclestii Päin i. prltterin ry'kkimie. .. :.::.:r nkkikin kolrncn hcvosen veriirrlinii sekii
.:.-:--.. -rr()nerlvo. Muklnlr olcvrr n'kinj«tlttlja slrn«li vii-

-

viclä päiisec q'kin kantarnan ulkopuolelle, k«rrjirrirar.r sielLi.
Vamkuljertaja kär,i ru.rton kurasrrojirn piiälle kyljelleen
-ja piti krisilliiiin johrlon päitii kosketLrksessa. jolktin m(x)rrori taru hy,rriisi ja niin päiistiin jatkrrntrran ntrrtkarr...
Pääsq,än.rme viihiin krruernr.nirksi pysiih.lyin'rrne ja kuljerrr,jl korj.rsi .rtrtou. Olrir:t'r)lrne ir.ioi mLrll.ur nl()ott()r()iru

i.u-rt()ss:.r

ruli täten nonnaalipirir-roi-

scksi.

Atttossrr oli r-ryt vrrin k,rnLrunrrn emrnuksirr. Eikä rncillä
olhrt eniiii mrritl n'kkejiikiiiin kLrin kuntrtrner. 2. prlrreri oli
rrrlossa, mikiili piirisisi soi.len vli. År.r-rnruserrto rrjettiin niiI-

le pirikoin, n'rissii oletertiin

Pxss61i11 rLrlcr,.ru r-neantiellc.

I

t§

^

§

I

&
><
m.i vierliiin vaikka rnuistoksii

riin sirren lrikkeelle
rmpul

tulikin metsiistä kaksi 2.parterin rniestä
nroden ikäviä Lrutisia. Sanoivrr, emä koko patteri jäi suoHetkiser.r kuluttua

[).rirrrksi olivat asiat menneet. Ar.nmusiruro olr siirrettävä
r,..ir.in krtrer-r-rmaksi taakse. Entii marrssl oler'.rr runmukset.
Eir:rr.i.inkö ne vielii hakea )älesrä päin poisi' Åsi.r s.rr irtiin
xi.::-.::-r:rkin niin. errä osa rulmuksista sovitettiin viiiipelin
ki:,rrm.:..rr j.i lofrur omaan autoon toisten päiille. Lähder-

trraksepäin. Mutra viholliner.r alkoi

11gll. i.r k.rrkoi puhelinlangat, jorka kiehkuraen ve-

riivtvnerr.r.i heilriir'.rr riellä. Yksi trillainer.r kiehkunlla;rn
oleva lrng.rn pI.i meni ruton konepellin alle, kur.r sivupelri «rli poissr jrr k.rrk.risi jonkin johdon moorrorisra, .jolloin
se 1:>ysiihq'i. r\{iris nvt. pitääkö au«r järtää tähän/ Kranaarteja putoili edelleer.r. Kuljertaja tarkasteli moortorie .j,r
huomersi viar.r. Sanoi sirren hetken kulurrua:
Kyllä tällä

-

hon tulen alle ja vain

l-re kahder-r pelastuivirt. Tämä ei
nurrunut oikeir.r uskottavaltr ja miehetkin vaikutrivat vä-

här.r täräl.rtäneilrä.

Jonkin ajan perästä tuli patterin päällikkö, kapreeni
Ojala polktra pitkin ja q,kit kolistelivar hänen perdssään,
murta ilman ernmuksia, rahi niinkuin Ojala sen irse sanoi
Minulla on vrrin ry'hjät putket mukauir, koska täyryi

- kevcnrää kuormia.
sLrolll

Oli hyr,ä, kun ammusauro oli lähellä. Parreri sai emmusajoneuvonsa tiiyteen ja ajoi kohta uusiin aserniin.
Seliaista se on hutunkeirto, kur.r vastaptroli pistää siihen
Iusikkansa.
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Viestimiehet vetämässä
kaapelia etulinjassa
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H. I. HARMA

LETIPAALAN.
JARVEN
VESIKAAPELI
II

Ii

VIHOLLINEN oli

tehr.ryt yöllä väkivalraisen riedusrelr-rn
linjaamme tarkoituksella siepata vankeja puoleltamme.
Pataljoor.ramrne lohkoila

oli kolme tukikohtaa miehirettl'-

nä. Lohko alkoi Lempaalar.rjärven irärannasra Viisjokisuusta ,ja nojautui vasemmalla olevan jalkaväkirykmenrin
lohkoon.
Tankki nimisen tukikohdan edessä oli 2-miehinen kuu-

I

lovartio, jonne vihollisen taisteluryhmä oli ryöminyr.
Vartiossa oli kaksi r,rlkolaista vapaaehrorsra, jotka olivar
suorittaneet kovan asevelvollisuutensa aikoinaan omassa
maassaan. Kävi simen niir-r, että toinen miehisrii ust.rrrrirunri pelkuriksi hyökkäyksen aikana ja painui kuulovartion tähysryspaikan alapuolelle kaivertuun poteroon, sirpalesuojaan. Hän joutui jälkeenpäin kenrtäoikeuteen ja
poistettiin rintamajoukol56a.
Toinen mies taas ampui
- ryhjäksi ja heirti kaikki
kaikki konepisroolinsa lippaar
edessään olevat käsikranaarir päin vihollista.
Tuohon mereliin kerkesi avuksi jo koko joukkue tukikohdastaan, joten miehet eivät jouruneer vihollisen vangeiksi. Tähän rähinään ja laukausten vaihroon liitryi
myös tykistö molemmin pLrolin joksikin aikaa, ia tdstä oli
seurauksena, että meikein kaikki puhelinkaapeliyhteydet
menivät poikki.
O[n srllä kertaa pataljoonan viestijoukkueen ,johtajana
ja sain heti aamulla määräyksen korjaurtaa tukikohtaan
menevän puhelinlinjan ja rukikohdasta kuulovartioon johtavan hälytyssoitrokellon johdon.
Menin aamulla tukikohtaan, josta otin radiopuhelimen
hoitajan, sotamies Helin'in mukaani oppaakseni. Tukikohdassa oleva komppanian päällikkö määrdsi meille kypärät päähän, linjassa lentävien sirpaleiden takia ja kehoitti meitä hiipimään hrljaa ja matalina kuulovarrioon
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sekä antoi tunnussanan, jotta sieilä oler':t r',:tromiehet ei-

r'ät ampuisi meitä, koska olivat edellisen vijn

::iir

varuil-

l.r.rn.

Hiivirnme yhteysl-rautaa myöten kuulor',rrricx-,n. Haura
mrr.:..:.. enri piti
melkein ryömiä niistä ol.ri.
Kuulovartiossa oli terdskilpi, jonk,r pääll} ,rlr n.r.:.mioina muutamia oksia. Kilvessä oli senrin levtr;ren. pitkittäinen rako, josta näkyi vihollisen vartiomres klvelemässä noin 50 metrin pädssä, kivääri hihn:sr.i o1,:ll.r. Josrakin
viholliser.r puolelta nrii aina silloin tällöin kiviärin luoteia
läiskähtäen ilkeästi kiviin osuessaan j.r tössJhräen maahan

oli muutamissa kohdin kivier.r takia niin

saruessaan lähellemme.

Katseltiin jonkin aikaa kiikarilh vihollism.r.istoa ja
oteftiin sitten linjapihdit ja erisn'sn.ruh;; sekä .rloitettiin
soitto.fohdon korjaus.
Vääpeli on hyvä ampujal Ånn.r kir'äärisi hänelle, että -napataan tuo viholliser.r vartiomiesl senoi Helin toiselle vartiomiehelle. Tämä ei kuitenk.r.rn rähän suostunut,
sillä hän epäili siitä nousevan sell.risen möräkän, eträ henki olisi kuulema vaarassa.
Ammu6iun sitten, kun nuo hvökkäävät päin, sanoi
vapaaehtoinen vartiomies.
ulkolainen
Jätin jutr-rn sik- Helin
yäi henkiin
seen ja aloimme korjailla kaapelia.
sodan .lälnoissa kahinoissa ja näinkin hänet Helsingissä
keen.

Kun saavuimme korjauksen tehryämme tukikohtaan,
sinne oli jo tullut oma vikapartio ja korjannut puhelinlinjan kuntoon. Läksimme korsuille pataljoonan komentopaikan luo, joka oli Lempaalanjärven pohjoispäässä.
Olin rnajoitettu radiokorsuun, jossa minulla oli B-radioasema. Siellä

oli minulla myös radiopuhelin, jota hoiteli

Radioasema
Karjalan
kannaksella
toiminnassa

stm. Särrjlii, sekä kenttäpul'rel i n.

r'h

; i srern'

ni

p.rr.rl itx-rn.rn

kenttäkeskukseen.

Piirn

tiin.rär.r

jiilkec.n kc-nrrlpi:heii:r ;J.r:Isi. r., pi:heii-

messrl oli JR l):n viesrrk.rprceni. j,rx.: mllrisi 1,r'.:kiii:ee.ni uusil.n;r.rn Lemp.rrl:nj ;in'ess.i oler'.rn vesi k.r.rpciiu. m r.

kii oli vh.listerrv etulinjojen r'[.rtet'ksiin. Hän s;rnoi Ijhertär'är.rsii n'lunentisrri illaila karpelikel;rr .ja kersaurrn viestijoukkueesraan n'öhön opasrajaksi.

Miehemme Särö1ä, Rautio ja Lehtonen olivat hankkineet rykrnentin' htrollon läheltä omenapuista raakileita )a
keirtäneet niistä kiisseliä. He rarj«rsivat sitä minullekin,

JRJS

mutti-r kLur r.niristoir-r tuotir sorkr.ral, se oli niin väkevää ja pirIrrr.r. kosk.r siinii ei ollut sokeria, vaan hiukan sakariir.ria,
ctren vr-riuur sitii svii.iii. Kielsin heiriikin r)auftimasrr.r sorku.r j.r ennLrstelrn heidiin rtrler';rn siitii sairrraksi, mlrrra po-

i.rr söir'lt kirkeriin kiisselinsri nälissiiiin. He tulivat kuirenkin pi;rn koviin vlrslvrrivoiirin ja s;rivar .jrrosta koko
vön r'risteluh;iudan pohjalla kvkkimiissii. Jonkin mrrtkirn
pädssä oli \'llä kenrtäkii1'miilä. murta sinne ei n.rielellään
menn),t pimeiin aikana ldhistöllä liikkuvien vil.rollisren takia.
Jätir-r nuo sairaat korsuun .ia määräsin korprireli Pairvcr
Raution racli«rasemani päälliköksi poissaoloni arikan,r.
Rlutio on nr1'ös vielä hengissä ja on toirnir-ut Otrlun kau-

prr.rginorkcsterin .johra.janrr. Särrjlä tairs roirnii insiniji)ri-

Dxistora

nä Tukholn-rassa.

Otin kaksi puhelinryhrnäii illalla mLrkaani ja rl,krnentistii tulleen kerslntir-r hevosinecr-r ja kelpclikeloineen. I-iiksirnme sitten jiirven rantaan.

Kaapelikelar otetriin kiirq'iltä ja hevosn.ries sei liihteii

R57

Lempaalan rintama
J

atkosod assa

trrkaisin rvkrnentin huoltoor-r. Kelat pviiriteltiin mntirpuskikkoon. Yksi n'hmä alkoi purkaa karrpelia ja toiser.r rvhmän miiäräsin sitä vetärniiän järveen.
Pojilla olivlt kasvot kallreir-tr.t tivrrn ktrin olisivrrr ollcct
stroraan krrolemaan menossir. Vastirpäätii olevi.lss:l nicnressii «rli vihol.lisen pr.urlella pert suorrusLrunteLrsri'kkiii I'm.
iseita k«ik«r ir.jrn suunnattuine rreitä kohti. Ne priiistcliviit
silloin trillöin sarjojaar.r tunpin.riihkiiiir.r. N[iester.r piti rviin.riii veteen ir krhlara jiirvessä niin svviillii, ettei hcistii
nrikl'n1't veclestii kuin päii. 'l'rrli ollrr rriirr hiljarr. ertei l«ris-

kinaa kurrlrruLrt vil-rolliser-r Iuolelle.
Miehillii oli jiirvessä verkkojrr. joistrr toisinlirn tLrli viihän kaleakin. lhmeellistii oli se. ettii jos yksinäinen nries
nreni verkkrija kokem,r,ur jrr jän'een krrhhrrmrran. r'ihollinen ei ampunut krrlrrstrrjrra. Kiikrilla he vrrin kltsclivet.
ehkii ki innostLrnei nrr krrlansrral iist,r.
Kur-t srrur.tr-tittelirnr-t-tc parhaillaan, rnitert tuo kahlrrrrsof erratio olisi pr11;15 suori rrlrr vihollisen huorriliur irff .l. tr.lii lr.ronto meille ;rvr.rksi. Jiin'eltii llkr>i notrsta slrnrtrir illan
hiimärn'essii. l'iivsin lrirneiiii ei kuitenk;rrrr-r sill<>isenrr kesiiviinä tLrllut ollenkaln.
ViiiiPcli on n«ritrr. Hiin on noiturrut
Nl', niiette
- sumurl meillei:,ojat.
tr.ron
srrojaksi, vaikkir ei k<iko viikolla ole olIut strmuir, niin nyt on, kur.t jou.lunrrnc tuonne jorp;rliktxrn kahliremilirrl: salnoi ensimmäisen n'hmiir-t joht.rj:r jrr
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Lempaalan järveen

:

laskeva Viisjoki
SA-boa

*

{

t
komer-rsi miel.rensä

heti veteen kaapelir.r kanssa. Aina
metrin päässä oli mies kiinni kaapelissn, jr niin
tuota vesikaapelia veclettiin järveen, miesten kahlatessa

olisi vihollisen riedossr. ei meirä pelastaisi järvellä rnikään. Miehet pirivir r':kl'ir-t,r suunsr. kiiuni seurrravan

kaulaa myöten sumun seassa järvellä.
Ensimmäisenä kal.rlaava ryhmärrjohtaja, jolla oli kaapelinpää kädessä, kompasnri järven pohjassa olevaar-r kiveen, jolloin kuului molskahdus ja kova veden loiskahdus. Muuta ei tarvirru, kun vihollisen konetuliaseet avasivat järvelle tulensa rr-rolskahduksen suuntaan. Miehet
vetäisivär useamman kerran päänsä veden alle luotisuihkujen viheltäessä päiden yläpuolella. Vihollinen ampui

missä he oli'r-at ill.rih.

.i0-)0

kuitenkin hiukan ylös eikä veteen, jossa miehet kahlasivat. Jos olismme olleet veneellä menossa, olisi rr-rtrmiite
tuliut varrnaan paljon.
Kersantti miehineen päästeli kaapelia rantapuskikossa
ja minä kävelin pitkin järven rantaa sitä mukaa kLrin ryhmä eteni järvellä. OIin jo etukäteen iimoittanut, että

olen rannalla yl'rteysn.riehenä jos apua tarvitaan.
yhdysmiehenä.

Kun läksin kävelemään rantaa myöten, niin napsahteli
maahan yksinäisiä luoteja lähelleni silloin tällöin. Samoir.r
puihin katkoen oksia. Löin maihinkin muutaman kerran,
kun oikein lähelle napsahteli. Kun järveltä kuului tuo
kriskahdus .ja sen seurauksena vihollisen puolelta kova tulitus, jouduin mulltaman kumpareen takana maastoutumaan parikymmentä minuuttia, ennen kuin nrli taukosi
ja pääsin jatkamaan matkaa.

Suunnitelma oli seliainen, että ensimmäisenä y'önä ve-

dettäisiin pr.rolet kaapelista Viisjokisr.ruhun saakka, ja
seuraavana yönä toinen kela, jotta kaapeli yltäisi perille

vuorokauden.

eivlrki

eJes korsukavereilleen kertoneet,

plir'äni iltaan mennessä tulvat miesteu
vlkl'iksi. kun ilta alkoi saapua. Toinen ryhmä
vuorost.r.rn tuleen" eli siis tässä tapauksessa ve-

Seur;rar'.rn:
kasr.or ra,rs
.jor-rtr.ii

teen.

Rlhmä johtavr korpraali katseli ihnaa ja

kauhisteii

koht.rlor.rn silmä.illen aukealle järven seiälle. Kersantti oli
jo päiv.illi tehnyt liitoksen vesikaapeliin, jotta heti päästäisiin Lrskemaan kaapelia, kun keskiyön aikana hiukan
hiimärn'isi.
Trrs tepahrui ihme. Kun ilta alkoi håmårtäa, alkoi pilsisrä tippua pientä tihkusadetta, vaikka pariin viikkoon
ei ollut tippaakaan satanut. Miehet olivat mielissään ja
k.i.rpeli lähti solurnaan nopeasti. Ensimmäisen ryhmän
n.riel.ret joutuivat yksi kerrallaan samaan jonoon järveen
kaapelin mukana. Hiljaa miehet kahlasivat ja kerrankin
nauttivat vesisateen ftlomasta näkö- ja kuulosuoiasta. Kaapeli nrli vedetyksi, ja rninä kuljir.r rantaa myöten yöllä

emlinjaan asti. Ulkona ei kuuluntrt muuta liikettä kuin
luotien napsahtelua. Löin taas matalaksi, kun vihollisen
kranaatinheitin lähetti muutamia kranaatte.ja tukikohtien
huoltopolulle.
Kokosin joukkueeni, jossa olivat molemmat ryhmät nyt
aivan märkinä, vaatteet vettä tippuen, mucta kasvot onnellisessa ja ryytyväisessä l.r1'myssä, kun selvisivät niinkin
l.ryvin.

Näin tehriinkin ja palattiin korsuihin miehet märkinä,
mutta hengissä ja terveinä. Kielsin miesten puhumisen

Annoin pojille luvan kertoa viestimiesten toilauksista
toisillekin pataljoonan miehille, että hekin olivat tehneet
arvokkaan ja vaarallisen ryönsä hyvin. Radiomiehet kauhistuivat, kun kuulivat missä vaarassa melkein koko iouk-

asiasta toisraiseksi, sillä jos seuraavan yön toimintamme

krre

etrrlinjaan jakorasiaan.
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oli prri yötä olltrt.

MAUNO JAUHlAINEN

Nelisen

uuorokautta
harhateillä
TAMA tapahtui kesäkuussa 19'i.i. Saavuin lomalta junalla
Raivolaan ja sieltä autolla Karvalan kllään lomautramiskeskukseen sekä edelleen autoila lähelle Er.P 12:n ykik-

Er.P '12:n lohko Karjalan
kannaksen rintamalla takamaastoineen
kesäkuussa 1944

köäni. Matka ei silloin tuntunut ollenkaan pitkälcä.
Oli kesäkutu.r 8. päivä. Tein ter'.rnmukaiser ilmoiukset
komppanian päällikölle ja esitin todisruken, jonka nojalla olin saanut vuoroloman lisäki vihkiloman. Niin sitten

menin joukkueeseeni lomasr,r ja matkasta väsyneenä. Pojat tietysti onnittelivar. kr-rn riesir'ät miten oli käynyt, ja
yhdessä .iuotiin ruliaiser. Sen jälkeen oli otettava parin
tunnin nokkauner, kun til.inne oli hiljainen. Sitten olikin
jo vuoroni mennä verrioon.
Kuului hier.roista r.mmunr.1r. Viholiinen lienee yrittänyt
sen avulla sotkea, enei niin kuuluisi, mitä sen puolella
touhr.rttiin, koska r'älisrä erortui hyökkäysvaunujen ja autojen surinaa. Pojat kertoivar, ertä se oli aina öisin kaivanut maata melkein asemiemme lähelle ja ryöntänyt eteen
yhder.r vartionkin, minkä sirten hyvin l.ruomasin. Mrrirsto

oli miltei

tasaisra suomaata, siellä täällä kasvoi pientä vesaikkoa. Näkyryys oli hyvä molemm.in puolin.
Pian alkoi näkyä muutakin. Lentokoneet tekivät mei-

dän puolellemme tiedusteluja ja surauttelivat pitkin lin.iaamme niir.r, että kyllä pysyi virkeänä. Vaikka tähän oli
jo tottunr.rt, nrpesivat aivoissa risteilemään monenlaiset
ajatukset, koska tuo lon-rakin loppui näin pian ja tämä sora
kävi näin pitkäksi. Olir-r viidettä vuotta yhteen menoon ollut kahinoissa mukana, joten alkoi jo §syä hermoja.
Jo näynäyq'i jokin vihollinenkin. Surautimme pikakiväärillä parikin kertaa kaverini kanssa. Tuskin sattui, mutta
olihan vaara taas ohi. Niin loppui ensimmäinen vrrtiotuurini. Jopa maistui leipä, mutta uni vielä paremmin, vaikka hiekka vain tunrui rapisevan korsun seinistä.
En dedä, minkä verran kerkesin nr.rkkua, kun tuli hälr'rys. Sain kuulla, että yksi mies oli ainakin jo menetetry
vartion vaihdossa, T. Manninen nimeltään, Keski-Suomen
poikia. Korsu oli noin 1G-11 m metsän reunaste, josta
varsinainen taisteluhauta alkoi, joten täyryi kulkea h'yr)'tsä se matka. Kaarunut aseveli oli pit[ä mies, eikä varma;1n arvannut tarpeeksi kyyrisryä.
Nvt raisi alkaa tosi sota. Joka puolella satoi kranaatteja.
Oli niin mahdoton jyrinä, ettei kuullut mitään, ja alkoi
miestäkin mennä. T'aistehrhaudatkin tukkeutuivat monesta kohdaste. Erds urheilumies, Laukkanen nimeltään,
hiukan vanhempi minua, ampr-ri kaksi pik4kivääriä pehmeeksi ja haavoirrui sitten niin vaikeasti, että kaarui. Samoin sai sirpaleer.r eräs nuori mies, joka tuli meille täydennyksenä. Vihollisia nousi haudoisraan ihan suorana ja
juoksi meidän taisteluhautojamme kohden. Moneen otteeseen vihollisen rykistö ja kranaarinheittimet ampuivat,
mutta onneksi ylitsemme, sillä sen omat miehetkin olivat
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aivan liihellii. Jilleen i lmesrv i letrtokonei tr, jotka,rvtrsriv,rr
hyökkäystä. Lääkinrdmiehillti oli kovasti ryötä.
Tuli rramtr. \'älillä oli vähän rar.rl.rallisempaa. Nälkäkin
alkoi vaivirra. Joukkueen johtaja oli eräs vasta Rrrkista ttrl-

lut nuori kokelas, tottumaton koko touhuun, rntltta onneksi oli ioukossamme eräs oikein reipas kersantci

nimeltään Lesch, joka koetti olnyrkkeiilmies Hesasra
porr.rkkaa. Hän lähetti pari
la tilanteen rasalla ja johtaa
miesrä riedusteiemaan ruokaa ja muuta apua, vaan he jäivät sille rielleen. Toivossa silti oltiin, sillä aikaisemmin
olimme jouruneet sivustasta kalsomaan, kun JR 7:n puolella ker'ätralvella sanui sellainen ryöppy, ettei lur.rltu yhdenkään miehen siitä selviävän, muma heidänkin kohdaliaan pvsyivät linjat entisellään. Tappioita tierysti oli,
en enää muista minkä verran, mutta vastlrsta oli jäljellä
tarpeeksi.

I\'Iutta sitren alkoi lujaa kersanttia meidänkin asemamme epäilyttää. Panokset alkoivat loppua ja miehet myös.
Kun lähetit eivät ruoneet mitään tietoa, niin kokelas ja
kersanni antoivat käs§n, että irtaannutaan, ios sitäkään
enää voidaan tehdä. Jäljellä oli noin 10 miestä, kun läksimme metsän reunasta aivan korsun editse. Emme voineet mennä ottamaan edes leipälaukkua korsusra, vaikka
siinä olisi ollut kotoa tuotua voita ja korppuja. Joku pojista oli ilman kenkiäkin. Kersantti, kokelas ja 6 miestä menivät n. 20 m edellä, me toiset viivytimme, ettei vihollinen pääsisi taisteluhautaan ainakaan kaikkia yllättämään.
Se avojalkainen iso mies keräsi kaatuneilta vielä aseita ja

kehoitti minua myös tekemään samoin. Kaksi muLrta
miestä surautteli konepistoolilla silmä tarkkana. Pääsimme mersään, mutta edessä oli esteitä, hautoja ja kaatuneita puita. Minä heikkona miehenä iärin jo liiat aseet.
Samoin teki toinenkin mies. Nyt edellä kulkevat miehetkin seurasivat meidän kohtaloa. He olivat melkein yhtenä ryhmänä, kun tuli täysosuma heidän keskellensä. Ko175

kelas, ja olisiko mahdollisesti eräs toinenkin mies jäd'oyt.

Kersantti Lesch kyllä oli vielä hengissä, muna jalat olivat
alta poissa, ja miten paljon sirpaleita lienee olhrtkaan hänen kehossaan. Ei kyennyt saamaan pistooliaankaan käteensä, vaan rukoili, että "ampukaa hyvät pojat rninut",
kun toiset koettivat riukuja ja vöitä apuna käyrtäen paauia
suunnitella hänelie. Nyt kokelaan mukaan, mutta sarnaan
aikaan nousi vihollisen miehiä metsään ja konepistooli alkoi roimia. Silloin jalat alle ja puitter.r sr.rojaan, .ioskus kranaattikuoppaan. Sinne jäi Lesch ja luuitavasti m1,ös kokelas toisten, hiljaisten seuraksi.
Metsässä tapasimme 11'kistönkin tulenjohtomiehiä harhailemassa.
Alkoi olla sekalaista porukkaa. Meitä oli jäljellä ) miestä.

että vuorotellen vartioidlan. Keneliekään ei kuitenkaan
uni maistunut. r'rikk;r likrisemminkin olimme rtrivasallir
jounrneet nukkume.rn. kosk.r sellaista jyrinää ja kolinaa
vain kuului kon'iin. Puolin j.r toisin varmaar.r siirreltiin
kalustoa.

Sitten päätimme jrrkrr rnrtk.r;:.mnte, rnuma paljasjalkainen mies ei voinurke.rn kulkea. Risrrr olivar repineet l.ränen jalkapohjansa verilie Siiioin Kolehmainen mrristi,
että härrellä on kahdet si:k.:r. 1: nirn l'rän u.rtoi toiset paljasjalkaiselle. Niin voitirn t.:.:s .rrkkur. Tupakkaa oli kok<-r ) miehen joLrkolla vain puoir t'.:p.rkkaa eikä myöskään
nrlta. Paraiksi kuitenkin .i--::::<,r vil.rhti pilver.r välistä.
Eräällä vanhemmanpuoieiseii: niehellä oli silmäiasit,

Vaeltaessamme kuului edellfunn.re hyökkä1'svaunujen
jyrinaa. Silloin selvisi, että olimme jäärreet rintaman tairkse. JR 1:n puolelta olivat tierä rnr'ören hr'ökkävsr,;runur

joista tel.rtiin oivallinen p'oltroi-:-si. ii pi,rn alkoi savurl.
Vuoronperään sai jokainen ver.:isr.i pikkuisen savun. Nälkä vaan yltyi. Sivuutimme p.:.:: :r*ri-i-\'.r.r vihollista. Oli-

ilnan komprssi;r ja karttaa eteenpäin ja toivoimme pääser'ärnn-re onrren Lrrioleile. Kun oir yö ;a hil,laisempaa, niin me jouduin'rme vihollisen leirialueeile.
Onneksi iima oli usvaisrr ja me,uto selleista vesaikkoa, er-

peljäten että hälyttävät.

nrlleet jäljistä päätellen. Sarnoin JR

-:n

puolelta. Silti

sur,rnnistimme

tei venäläinen vartiomieskään riennlt kumpia olimme,
kun peräkkäin kuljimme ääneri siirl noin 1) metrir.r päässä.

Väinö Kolehmainen läheltä Pieksdmäkeä jäi erikoisesti
rnieleeni, kun suunnisra olimme roisren kenssa eri nrieltä
ja hajaannuimme 11. päivä kesäkuLrr;l.

\\.r oli toisessa

- j;r mir-rä. Koeporukassa 3 miestä ja toisessa Kolehn.rainen
timme löytää sopivaa paikkaa ja herkeä ler,äräksernn.re.
Viirnein olomme tunnri rauhalliselra, sillä tristelut turrrui-

vat olevan lamassa raskaiden aseitren kohdalta. Jrlkar'äen
rlseet iossain kauempanl vain räq'yrrivär. Niin rsenri,n,le
kutrsikkoon. 1 rai 2 miestä jäi vartioorr, kun tuum.irtiin.

vat laittaneet öljykankaan n. +0 cr ::l.1srr keppien varaan. Kai niitäkin väsytti. kun elil i;:x:.ht.rneetkaan tai
luulivirt meitä olevan isomman Fr:jd.].n i; heirtäyryivät
tietämämömiksi. Murta emme mekffr nl:rff,n uskrrhaneet
Edesslimme

oli vihdoin kor'.r r.rin.s. R:':roen llirtd.mioli pJis:J Kivenn.rvalle .ja

nen, sillä suunnitelmanamme

löytää omar rniehemme. Saavuimme R.ii.,.,txiie j.r r'.rrovaisesti erään korkearr penkan päälle, joss.: uh murk.r ,1.r niitr1,. Sillä ptrolella, jossa olimme, oli vih,ri,isen kk. lsenrissa, suLrnnatnrna toiselle puolelle. Irleiili ,r,isi siinä oih.rt
tilaisuus tr.rhota miel.ret takaapäin i0 mctrri päisrä, mutta
alhaaltapäin jokivarresta kuului pulina.r. i: :reillä ei ollut
panoksia enää kuin vajaa lipas ja I kp.. ior.: r",:oronl.eriiän

roikotin-rme. Nousimrne jokivartta ylöspärn i.i runrrustelirnrne ylirysmahclollisuutta. Löysimme prrk;n. mikä

nävtti kapealta

.ja

matalalta sekä tr.rnrui rruhJiiselr.r. Oli-

å-

{"

176

pa siinä vielä sellainen kaarunur puukin rannalla sillä
puolen, josta loikkasimme vereen \noron perään. Samalla
varoimme, ettei vesi kovin roiskuisi. Silloin takoi jokaisen
aivoissa, onnisrummekoT Välimarka oli n. 3-4 meriä,
joten pari miestä oli aina joessa. Leveys oli n. 6 merriä sillä kohdalla Oli kvllä kapeampiakin kohria, mura arve-

limme svvemmiki, kun ei pohja kuumottanut niinkuin
tässä. Sanaakaan ei puhuttu toisillemme, käsin vain näytimme merkkefä. Kun päsimme onnellisesri yli ja märkinä meaän peitroon, reimme uusia suunnitelmia. Kaikkea en muista, mutta asemisramme oli kai matkaa Karr',rl.rn l«'län n. 14 km, ja sen vasemmalra puolelta suunrumelimme kulkua Liniulan luosrariin. Töiselta puolen
olisi ollur aukear kylät ia pellor. Siiranmäesrä ia Harrosesra kantautui taistelun mälu. Ajasra emme rienneet mitään, sillä kellot olivat jääneet verämättä. Toiser olivar
kehoirtaneet ottamaan kaaruneilta kelloja, jorka sirren läheteräisiin heidän omaisilleen, vaan kenelläkään ei ollut
siihen halua. Hyvä vain, kun ehjin nahoin selviäisi, takoi
aina mielessä.

Kesäkuun 10. päivänä kiersimme me6ää. Oli ilta, sillä
yön ja päivän senrään erorimme. Kolme kertaa olimme saman renkaan kiertäneet. Emme edes auringosta saaneer
suuntaa, kun oli pilvinen päivä. Aina tulimme lähtöpaikkaan. Välillä näimme venäIäisen keittiön. Sen vidrellä oli

joitakin pakkeja. Miehiä ei näkynyt. Yksi pakki näyni
koskemattomaita, toisista oli osa jo syöty. Päältäpäin keitto näymi suomalaiselra perunapuuiolra. Niinpä joku po-

jista sieppasi pakin. ja sinen metsään maistelemaan, sillä
olimmehan olleer jo kaksi vuorokautta ilman ruokaa.
Maultaan se ei ollut parhainra, ja siinä välähti monenlaista mielessä. Pelkäsimme vatsavaivoja, koska emme olleet
ennen syöneet sellaisra puuroa. Katkaisimme risun, ,iolla
otimme sitä pakista. raisi ioku ottaa kourinkin. Ehkä vielä

jäikin keittoa, kun lähdimme "kylläisinä", niinkuin joku
viisasteli.
Sitten ylitimme tien erällä mäellä. Silloin
- auto samaan notkoon päin, mistä tie yliterjuuri laskeutui
riin. Autosta ampuivar peräämme, puut vain rapisivat,
mutta keneenkään ei satrunut. Tämä lieneekin ollut elämäni kovin juoksu. ja samoin myönsivät roisetkin mukana olleet.

Erorruamme toisistamme toiset menivät enemmän oikealle. Me emme pädsseet pitkällekään, kun maa muuttui
soiseksi ja autiommaksi. Siinä oli jonkun järven ranta, Iienee ollut Siesjärvi. Seuru runtui tutun näköiseltä. Olim-

me kai olleet josku aikaisemmin muutarnan päivän levossa sen rannoilla. Nyt olimme h1'villämme suunnasta,
mutta se loppui lyhyeen. Nä§i liikecä ja kun puita ei ollut suojana, piti heittäyryä matalaksi ja olla siinä koko
päivän, sillä muuten olisimme paljastaneer irsemme. Yön
rulrua päätimme hiipiä pois ja niin pääsimmekin kuivemEdessä oli tie ja tielle oli pudonnut suomalaista vanikkaa. Sieppasimme palasen ja häilyimme met-

mille rnaille.
sään.

Oli aamu ja kesäkuun 12. päivä,. Niin oli 4 vuorokautta
kulunut, ettemme olleet suomalaista muonaa nähneet emmekä nukkuneet yhtdän. Tässä vaiheessa menetin rajuntani hetkeksi. Silloin Kolehmainen tuli minua nykimään. Herätryäni kuljimme aivan sekaisin molemmat.
Menimme erään aukean reunaan, missä oli venäläisiä. Saruimme niin ldhelle heitä, etteivät viirsineet enää ampua.
Silloin loppui sota meidän kohdaltamme. Olirnme täten
Karvalan kylään päässeet, muffa toisissa olosuhteissa kuin
olimme suunnitelleet. Vtrotruamme huomasimme hämmäsrykseksemme 3 kaveriamme samasta porukasta.
Heidäc oli tuotu ladosta, saman metsän reunasta, vähän aikaisemmin.

Hiipien
edettiin vtrollisen

Er€ttyvillä

177

Aavistus
JR 44:n miehet
valmistautuvat
panssari ntorjuntaan

vihollisen tankkien

VILJO AHO

ei toteutunut

lähestyessä

I
i$r i..rl
lb' '

MIHINKAS

td.mä tällainen kiire, kuulerr jonkun äl.riser'än
j:n 5. komppania paineli ptrolijuoksu.r
takanani.
JR
pal.raista kärrytietä ereenpäin.
Olin-rrr-re vetä1,ryneet Aunuksen rintamasta aivan Suornen vanharr-r rajan tuntumaar-r Vieljärven suunnalle. Plrisen viikkoa olirnrne olleet jo liikkeeliä ja kulkeneer lulki
Aunuksen. Ei kLrirer.rkaan suorinta tietä, vaan välillä p.oiketen oikealle ja vasemmalle, eteen ja ta,rksepäin. Tiirn.in
vihaisen marssin vatrhdistl päätellen jokainen käsirri. erri
§,syn-rys ei ollut mistään sunnuntriretkeilysrä, \'x.1n j\»s.1kin edessäpäin odorti tehrävä, jonka aikarirulu edellvrri
saappailta tavrrllista tr.rlisernpaa vilskettä.
Rakot jalkapohjissani, jotka vielä pari päir'ää sitrer.r
tuottivat rnelkoista kärsirr.rystä joka askeleellir, runrrrivrr
r'ön levon ja lääkinrärniehen käsittelyn jälkeen melko sie.lettäviltä ja voimiakin oli. Muma misrä johtui ruo ouro
levoftomuus, joka oli vaivrinr.rur minua koko päivän7 Se
dkoi jo heti irarnulla, vaikka oiin nukkur.rurkin hyvin eikä
tCllaista tLrnnettx ollut muulloin, ehkä joskus sieiiä Seesjän,er.r Suurlahclessa, mlrttir siirähän oli ,jo yii kaksi vtrotta... Mietin, että olikoharr tämä r.r1.r ns. aavistr.rsra, joka
sotilaskäsitteenii o.li rurnra jo ensirnmäisessä maailmlnsoclassir/ Pelotonkin soruri sellaisen saatuaan menee vrristrksi, syö ja juo kuin viirneistä päivää, testamenrtaa kave-
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:e:i,e s;rppaar-rsa ja karnppeensr ja kaatuu rlramrrattisesti
en:ren .rr,iringon laskr,ra. Yritin nrrural-rtaa omille mietteil,eni. murta vair-r toinen suupieli nousi vrrivoin ylris ja pllruntui omituista r-ripistelyä.
S,rlvuirnme pier-ren .iärven rannlllr sijairser'.r,rn k;rrjal.riskllään, levähdimme siinä hetken ja rnarssi jrtkui riras.
Ihrneen paljon lehtipLrita oli täällä L;r;rtok;rn K-rrl.r1rrssa ja
rehevää luonnon heinää versoi jok,r m;irr.i.illl. trIr.itta n1't
ie.rss.r

ei ollut aika syvenwä maiser.r.riin, sillä eJestSpäin kLrului .io
laukauksia.
Tykkikin, "piiskr". lienee sielll ollur ,ia vä-

lillä kiivasta- jv.

II

ja

aseitter.r rr.rlta.

III

joukkue ketjuun rien moiemmille puolille!
Jotrkkueet järjestriyq'ivät, seursi pieni t.rtrko. Istahdin
erään petäjän juLrrelle enkä r'oinur r'lisrää ir.jarusta, oliko
tämä minun viimeir.ren päivrini r.im.i krunis heinäkuur.r
päivä

-i
Jostakin edestä rullur l,iuk.russ.:ri.i s.rrtui petäjään, jonka juurelle olin kr-rmirrrr.rnr-rt i.i kuivi,r oksia ropisi päälle-

ni. Paine palleassar.ri runrui k.rsr'.rr-an. Painoin pääni
jl r.rprilin :i:ti,rksissani rukorrsta
rrrrttr tingin kuitenkin heti
tapahtukoon Sinur.r rahtosi
riinä
r.räkisir.r
perään
var,iele rninr.rr
piir'änä, että
vielä
omaiser.ri- ja olir.rhlr.r vielä liian nuorikin kr.rolen.raar.r, enhärt
puunmnkoa vasten

ollut vielä ka[.rtakrmmentiik;rhr.r

I

Ketjussa eteenpäin!
Etenimme pitkin tien vartta,
kuuluin
ensimmäiseen ryhmään
aivan rien runrunassa,

kaikesta päärellen olimme kohra perillä. Haavoitrunut tu.li
vastaan pidellen käsivarrtaan ja toinen heti perästä, sirpa-

le poskesra läpi, toinen puoli pääsrä oli rurvonnut muodottomaksi. Kuirenkin hän sopersi ohimennessään minulle:

Sillä on siellä tankkikin
se iski tajun- lujasti rierysti se tulee-Tankki
- ja minä rdssä
taani
tietä myören

tien vieressä,- kylläpä raisi nyt aavisrukseni g66suru2
-2
Mutta eikö voisi mirenkän muutraa historian kulkua,
pakkoko minun oli olla rdssä rien vieressä
Ketjun liik-

-/ ja kohta olin
keellä ollessa hivuttauduin vähän oikealle,
kolmannen ryhmän lohkolla. Samalla olimmekin pienen
painanteen reunalla, sen alapuolella kohisi musrien kivien
lomitse pari kolme metriä leveä puro, siitä vähän loivaa

ja tulisuojakin, pieni harjanne puroon
viettävän rinteen päällä oli kuin luonnon laatima rintavarustus, mutta toisella puolen puurrui näkösuoja kokonaan
ja "rinravamstus" rnadalrui niin, että lirteänä maaren siinä sai röin tuskin ulisuojan. Kymmeninäin 'piiskan" tekemiä räjähdyskuoppia, joista lähti pehmeään maahan
sirpaleitten §ntämiä vakoja, meikäläinen kaatunut pari§mmentä merriä raempana. Siinä näköalat tulevasta asemapaikastani, ne eivät näyttäneet erikoisemmin lohdullisilta. Mutta nyt olin peruutamarromasri näyrelrnässä muhyvä näkösuoja

kana ja

oli toimittava, kun ohfaaja käski.
Muutamalla loikkauksella olin tien toisella puolen ja
mahallani kummun suojassa, orin v2ihän henkeä takaisin
ja nostin varovasti päätäni tutusruakseni maisemiin. Markaa tankkiin oli noin 60 m. Minusra tunrui, errä sen rykin piippu sojotti suoraan kohti minua, sen moottori käJR 4:n esikunta koolla
komentajansa eversti Simeliuksen
johdolla vetäytymisen aikana

ylärinnettä ja sieliä. koivujen. haapojen ja pajupensaiden
seassa vilahteli ruskeita pusekoira
r'ihollisia.
Oma pieni varmisrusn'hmämme. - loka oli tullut jo aikai-

semmin puroaukolle. toivotri meidär rervetulleeksi. Rar.rtapensaikosta puron takaa kuului huuroja. naurua ja venäjänkielisiä rivouksia, jorka runnerriin mvös puron tällä
puolen. Tätä mekastusta säesrivät rulieseirren sarjar ja yksityiset laukaukset.
Onpas tämä tivoli, kummasreli vierellär.ri rulisuojaa
paranteleva
pikakiväärimies. Vilkaisin r'ähän sir-ulleni
tien suuntaan. Siellähän se oli vihollisen hr'ökliilsr.runr.r
keskellä tietä.

Mieleeni ruli ryhmäkaverini siellä tien varressa j.r outo
olo. pelkoakin voimakkaampi, alkoi saada minussa vliotreen. Hetkisen kävin jaakopln painia itseni kansse. iirren
nousin. viitisen§'mmenrä merriä pensaiden suojass,r j.r
sitten olin n'hmämme pk.- ju kp.miesten takana rien reun.§sa. Sain kevereilra vähän kummastelevia karseita,
mutta selvisin senrään seliryksellä.
johraja,
Meitä on n)-r tässä rarpeeksi, sanoi
- miehirysrä piräisi olla tien toisellakinryhmän
mutta
puolella, siinä
oli dsken pari uusimman ikäluokan miestä, mutta olivat
ottaneet jalat alleen. Silmäys tien toiselle puolen riitti selitykseksi, miksi kaverir karkasivar. Tällä puolen oli toki

sA.knta

vi ja telaketjut nytkähtelivät.

Se muistutti hermosrunurta
hevosta, joka raviradalla odotraa lähtökomenroa. Miksi se
ei lähde, pelkääkö se ehkä miinoja, olikohan pr-rron yli
johtava silta miinoitessg
Nyt se pysäytri moomorin,
jos ampuisin ruosra piipusta simurta tuo rykki, mirzihän -)
sän. Minulla oli keväällä saatu uusi "pysrykorva" ja olin

hyvä ampuja, luoti voisi sattua kranaarriin ja silloin
mutta tunruu uskalletulta käydä kaksintaisrelua näin epätasaisin välinein
Miksi he eivät minua ammu, sillä he

- y21rn45gl
olivar nähneet minur
-)
Tien toisella puolen näin ryhmäroverini
Rantasen ja Salon, edellisen kanssa olimme pirkän asemasotavaiheen aikana joskus vähän kinastelleet, onpa ollur välillämme joku pieni riidan poikanenkin, mutta tiesin, emä hän oli

erinomainen soruri, jos haavoittuisin tekisivät he kaikkensa. erren jäisi r2ihän. Tdmä. tietoisuus lisäsi turvallisuuden
runnema.
Vilkaisehan vähän sinne penkan allekin, siellä edel- väirtivät nähneensä vihollisial virkkoi Ranranerr
täjäsi

tien toiselra puolen. Kurkistin yli penkan ja toden torta,
huomasin tui jottavani suoraan vihollisen konekiväärin
piippuun. Se oli keskellä tietä parin§mmenen metrin
päässä. Siinä oli suojuslevy ja raurapyöråt... ja takana miehet... pa...pa...pa... kuuma paineaalto pyyhkäisi kasvoja179
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JR 4:n konepistoolimies
etsii sopivia asemia
korpi ku usi kossa
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r-ri, ehclir.r vielä ndhdä irvistävär kasvot vihreiin klpäriin
alla, ennenkuin ehdin vetää pääni suojarn. \'oi roopej.r,
olivatkohan ne komennettu vai aivanko \'.:f..-,.lehroisesri

nrohon tulivat
-7 tien toiselle puolen. sieir.i pens:iden
Syöksyin takaisin
suoiast?r ryönsimrne Rantasen karrssa kir'l.i:in ir konepistoolir.r kurnpareer.r y,li ja .tr.rlirimme untpimj.hxi.in olerramaani sutrntaan. sillä pensaar esriviit n.ikvr.iisllJen.
olisi käsikrar.raameiir, r'oireli>imme vielä päälle,
- JorRantaselle. Ranrasen kehoir'.:ksesr,r lähdin kyseletuumin
n-rään

niitä kk.-miehiltä. Harrrvoiri..:rr prrkin kerjua sain-

kolne rnunekrir-r.1.rrrr.i i: ,rioin niiclen kera
kun kk.joL:ki,reen johraja, vänrikki
Onali innostui esiasta .yr lJhri n'ii:k.r.rni. epäiller.r kuitenkir-r, että tokkopa siellii oli mrr.if:r Hän jäi kehoitukseskir-r kokoon

.jo palata takaisin,

-,r-J

tani tien viereen, ja r.nini rvömrn enriselle paikalleni, josta kurkistin alas.
Yksinäinen kk. seisoi enriselll peikalla, mr.rtta miehet
olivat poissa. Rrrnr;rnen kenoi kLrulleensa sieltä valirusra
ja arveli kk.miesren s.r.rn.en siipeensä" meidärr tulituksestamme. Selirin rsi;n vinr. Or.ralille ja hän oli hetkessä
vierelläni. Hän halusi itse heirrää kranaatit ja l'.rovutinkir.r
ne hänelle. Ensimn.räinen vieri n.räkeä alas ja aivan kk:r.r
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,,

alle sekä rä!'ähti samassa. KK. klian'i poikinain tielle, ja
huomasin sen vaipassa reikiä. Tornen osui huonommin ja
kolmas meni ohi. Vierelleni oii rilanreen aikana ryöminyt
myös III joukkueesta sotamies Kämärdjnen, joka oli seurannut kk:n romucamista hvmt'ssä suin. \/änrikki oli jo
hyvän matkaa vetdyrym'ässä ja mekin painaurumassa asemiimme, kun penkereen harjalla n'öpsdhri ilmaan maata.

PK.sarja oli leikannut välistdmme ja tavoirtanur merrin
pässä olevan Kämäräisen. Näin hänen hy'mlnsä muutrLl-

vrn tuskan ilmeeksi.

Iäkän mrni

- .rlikersantti Palmroth
Lihesn'i

III

joukkueen loh-

kolta, pvsähn'i noin §mmenen metrin päähän polviasentoon ja i«'svi:

Miren tällä or.er rsiat.,
hänelle merkkeiä

-Annoin

jo maannut, ehkä pari untiaT Tilanne runtui rauhoitruneen, vihollisen puolella oli aivan hiljaista. Mitdhän niillä nyt oli mielessä, kunpa vetdytymiskäs§ rulisi, ennenkuin olisimme taas morissa.

Luutnantti Kangaslahti,

hän kuiskasi minulle, kirje äidille
ol- nousi hitaasti
x.:.päi
ylös, keuhkot hakivar ilmaa - huuiille ilmesn'i vaaleanpunaisia kuplia... Hän oli kuollut...
\':.rlt.r roverini kohtalo olikin tuonur ahdistavan tunre€n. r.:rsrn kuirenkin vähäisrä riemua, erren se ollur vieKuolen

Nlt

maahan, huomasin kranaatin räjähtävän hänen takanaan.
Aprikoin, miten hänen mahtoi käydä. Hän nousi yhtäkkiä ylös, sieppasi hattunsa ja hävisi takana olevaan maastoon.
Huokaisin helpotuksesta. Kuinkahan kauan olin tässä

ja kehoitin suojautumaan,
mutta hän myöhdsn'i Hr'ökkäysvaunun rykki jyrähri,
Palmrothilta lensi lakki pädsrä ja hän suisrui kasvoilleen

III

joukkueen johtaja, ryömi

asemaamme, rohkea, miellyttävä upseeri. Hänen hyväsri-

jätössään joukkueensa kaaruneelle oli jorain herkkää ja
hienoa, varovasti hän ryhjensi kaatuneen taskut.

Vetäydymme aivan kohta, hän puheli minulle.
Haluatteko
te tdmän peilin7 Jos ei ole enrisrä, niin ortakaa pois. Vielä kevyt sively kaaruneen saapasvarteen, ja
hän vetäyryi kohti suojaavaa metsän reunaa.
Komppania kokoontui tiellä parin sadan metrin päässä.
Näin Palmrothin ja riensin onnitrelemaan. Hän selitti
iloisena: En kuule yhtään mitään, dlä puhu minulle mirään, en kuule kuitenkaan, huomenna sitten
Hänen
- minulle
ilonsa lisdsi omaa iloani... Aavistus ei sirtenkään
toteurunut...

181

l',l
I

I

i,l,

ilt.:t

-.t

,+!"

';--

-:

* *t,cr

i

VLIONNÅ |9 tI :rnsrrirsin leipiini

h Hampurin
rnerir.niehcr.r \.1.:ii\...:..

jrt varrrrllisessrr rut-tu-trrtissu. I)rLlvclin silloin Hrrckiin-i irrr,
ntiin laivrrssrr nin-rcltii Riitre H . n'relko vrnh.rss.r ;.r Iti;,,tiokrir.ttoiscss;r ;rltrkscss.r. MtrtrrL

silloin oli sot.r. je

k.Likkr

alukset rrriki trrrpccllisia iiistii j.r kLrnnost,r riiPP11111;1s1.1.
N'lrrtke, jost:r riissii kcrron. alkoi Korkan srltrur.l\r.r I):i:inriiiiriinii Hrrnrpuri. ja sen ,rlktr oli heti kohtrtl«rkkrrrrrt rrLntLrinen. Jorr.lrriurme niiet vcniiliiisen sukcllusvcuccn rorpcrlohliikkiivkscn kohteeksi cnnen krriu rnarkaurrnc oli
I

trolla l.iiiissvt rtl krrntrrrrtr.
l)iiiisn'iimmc onnellisesti av«rmerelle Iiit1,imme siellä ;ra-

kLr rt

rustrrik:ra k«rktxlntLrvlrlrrr "convoilrin cli slrattueesecn, jota suo jrui kaksi srrkellusvenchäv ittiijiiii, saksaleisi,r nttr-

lernmrrt. Kurnmrtkin olivrrt uuclenaikirisia rrluksirt. joren
suhtlu.luinrme markallc liihtöijn strurte huo.jcnnustrl tuuticn.
Saattue r>li tchnyr taivaltir noin .1 tuntia, kun yhtäkkiä
ttrli hiilyti'sl Oikeate sivustaa vrrrioinr-rr hävirtäjä veri I)äIt'tyslpun mastoou, samalll kun se morselar.r'rpullrr viestitti virnn-rattrsri: "Koko saa.ttue, ajakaa sik-sak kurssiir,
sukellusver.rehrilyq'sI "
Pian syr-rq'i liikettä lluksessir. Ensimrnäisenä kornenuet1'liis ja kirnnelle, korkkiliivit .joka rniehel.le. pelastr-rsveneet hskLrkuntoon jl tdhystäjävartior kirk-

tiin virprirvuoro

sin kertaisi ksi

I

Oikealla sivr.rstrrlla olevrr häviträjä risteili eclestakaisin
ti\'clellä r'auh.lilla. Ei kuirenkaar.r vielä käyttänyt syv)'yspommeiir, joten olimme elriitieroisirr, olik«r se todella löytänyt sukellusveneen. Sitter-r lChti si.li.rttlleen vasent.r sivustaa vartioinut toinen hiivittiijii edellisen avr.rksi etsintään. jrr rässä se reki virheen. kuten kohrrr huomrsimmc-.
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Åltrksctrnte oJi P.1i[.11]i."sti k;rikkeirr hrronointntin srjoitrLrnccnlr s.r.lttLlccsrrlr- kosk;L 0lintn-tc virscnlll.rn Jr )lt{)n
virrncinen .rlLrs. trlLlrr.r he ikon korre isronrnrc vtroksi olirnrtlc rrclkcin l).rkrrtc:..: :.ih.irr si j.Lirrtiin.
Yiliitt.icrr

k.i:'t

\.::slrrt.in

.ir,

rr't.rn tiilrvstiijii r)\'r I)\'s-

rccriscnii.
PCI'l\k(,,,1'1-: :..,.. i ::..: cl..\.t.rtlitfl.tllltl
,rlL i,,tit.:: i-::..::-.:;. :'.,lx.ill.L ctiiiS|r'snlittlrri Sil-

-5;tnl.tSS,,

Irtillri. H.irt illn()ti::.
Lt.ii.r r. . -" ::'.i .-

-

..

S.tttt.l.ut lr(nULr)\r':,, :: :......
T, tr1.g.l, ; ( ttt\.1\q::-.:t.......

-.. .: -..

k.rtthLt r ilt.,:; r.i :ir:,:. .,..r ..<i k( )rltcntosillrrlla olijat
111f iis mir)Llr. lr )(., , .::. ...-., '.:.<r-i,i ru()r'issir
- alrrst.r.
jrL siis ohjrrsin
Sitten ktrirenkin krr;,reertr r0ip..: c:...::-.::.,,..::.., .t:rr'-

stii.

S,rler.r'rrrnnolreasti

liiirt olr

.tr.;--:.-:t-.:r'

..

\.:.'.

:'..'..r. \'h.lcllii tcrupaisullr hän ver.iisr :.i. -:;-.., :......;
\:.r..t.r r'.r1.i11.1 ,:1t1.r'rti s:rnt.rll.r kcrl.,., r..:..'..... ......:...
. -::r i-otkLrri rrlkoi tär'clestä vauhrlist.r rc-r.i.i :.,., -:r...,

srL-

t:rn'rrl. Sri:1ttUc hrrjarurriri lriiiistt;inrntc Cirxlt.rvcrtitr iiihcirluksi.t ci rtrllLrr :ill.i kerr.r,r H ;rtrtpLrriin.
HeiniikuLrn 2 r. |.ii1',i11 ilr.Lrr., .L j,rttrtntc Elbcri vliis HrrntPLrri.r kohri ;.r kiinnirr urrnc ().1()tLlsirrittLrirn. N«rirt kelkr
l1 tuotiin.rluk.cllc m.ii.t., k.iskr'yi.iJii siilien yi)ksi, koska

s)'1'teen. Nltritrr

r.it.:n1...\>.I ()li Yielii verrttrtttt.r j.r r'.t:'....-.:.r r...:.....1::.....:
K... ,--. ,,i.u::., ll .o rikkoi hiilyq'ssireenicu vihlov;r

::rsi.i.in p.rikk.Lrrr:r.

::'.. : : :.-.un ()(l()tt:rva ilme. Kestiir'ärkö fotkrirl.r.:tr.::-.
..:.-r;:-:,. ;r:::rxir r'.rrrlrti hi.lastua ttrpeeksi enlten t().ic-

-\...r

.i,i1,..:.c

.\.r,,:r., ;r :..i: 1rrr.1ss.r. S,rrnalle il rnesryivät

...

:: -.,. <,,:r t.r.rn-tispi stettii /

Ili;r;.. :.q ir::r\'.i!. jrr ntyös vauhtimme ehri Iti.l.rsri:.r
rtiirt p,rij,,;:. ;::., irr:ferlo nteni laivrunrre keLllrllt e(lirse
rtoin 10-11 ::-, c:.,:.ir.:clrii. Sukellusveue oli hiivirtnlr 1..rr^Sr
kalta. j,r nvr i:r:cir::r.ir hiir irtiijiir sarnalle paikalie.
vYYsPomrlien lr.Siiritri\ r.rt rri ricuoon, lnLltril vene oli jo

Arvriluksi 1äi, oliko sukellusveneirii p.rik.rll.r k.rksi vaiko täntii yksir Hävitel'rtir-ry't krrclor.i nrc-reu rererriin-rvyrcen.

liihcrti

r)irttom.ur kiitokse n Korkctttccn. KrtPrccttinlrtlc tcki scn
niivttiir ir-r.tntrn ,,rr.ren lakin piiiisriiiirt. kiltsocrt vliis kttrke trtccn iri s.1n()r:r): Kiitos Sirtirlle riisrii. Herrrrl Ili srtrt.r:LkrL.rn eneurl.iiii, nrurrir rlttlvinrttrc hiinen kiit«rkscetrs.t koko siclust;rn]ntc.
'l'iissli olir':rt n"rilrkllmntc rrlkLlr';rikcutlct. Itttltt.r eltlrltc'
rirrrneet viclii silkrin, ctt;i nrcillii oli c.lcssii toitrcn kocrrc'

vhrii prrhrr. cllci r iclii li,Il)crttl)i.
Mltk;ulrrc miiiiriinpiiii oli siis H.Lrtt1.trri. j.L scn vilpir.itsil-

-

kse

keksi.
Hrrok.Lsinrn.te hel|orukscst;t jokrrincn. N'[orri

lcn-rus jrr rritrakin

Jiiltrlertiivir

r

tiilien liikkci:r,i p.i.irclicn niirii «rlisr \'()r)trt I)\'\'rrr ollir

\.r::,

)::--.,.,t].

llltsr.t

tlii kt st mys.

I.::r..:,)::-.li., .iix,ri silloin cnsin iunpuil Brrrrnbeckin ja
e

nsimmii iset val«r-

l.onrrnrr r.rir'.r.rlie. Kur-rhri keskeyryrnätöurii, korvi;r re|i-

r',i.i jrrin,iri kuin olisi rirLrt.rtic\'.u.lrr.rj.r .rjettrr rairtasiltitx
pirkin. T.rir'.rs Ålronen sur-lnnassir oli jo keltaisen pLrn.rinerr, iir krriken yllii soi raskrritteu 1:romr.nituskor.reitten vrrsrenmielinen, r)ouseva ja laskcva, ynisevii vonkultrl.
Pian ptrtosi raskaitir pontmeiil satamirrn. litlcssämnrc,
mrin

i0 rnetrirl

päässä

oli laituriir.r kiinnitcrynii satimahi183
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sä. Yhclessä pe.lopomrnien k.rnss.r r.rsr.i xel-rirtvi

orkea

krrulenr.ru piirelö'
Valravasta rulipalostl kehirtyr,ä \'cto esti r.rnneksemmc
tulen leviärnästä sat.rmasta joelle päin, joten selvisirnme
niLrkin naukin rulemasta "paistettriksi".
Melkeir-r 2 tuntiir kesti tämä kuoleman t:rnssi. Sittcrr
1'rornrnitrrksen jylinii yu ry,kkien paLrke lopptri yhtiikkiii.
Sen .jälkeer-r kr.rtrlui vlin valtavirr-r pilon kohinaa ja p:rklrru-

tojen sireer-rien ulv«>ntira. Sammrrtushir-riraj ia kiirehri serernaa kohti jr ihrneeksernrr.re elämä elkoi tirrr-s elpr ii. r.Likka juLrri äsken tuntr,ri siltä, että koko maailrnrr h.r1,-r,iisi ;.r
hLrkkuisi ruleen ja vereen sekä ;romrnien jllin.i.in
Yhter-rä tulin-rerenä olivirt nyt Barn-rbeckirr. ,{lr,rnrn ja
St. Paulin kar.rptrnginoslt, sarnoin s.rr.rm.i J.ilkeenpiiin
saarnieni tierojer-r mukaan noin -i r, n.iisrii krupungin-

naejrr, ja rlrskairn polnrlrin osLurir tuli veteen tiviln sell
viereen heittäen koko hineajan yliis laiturille. Samalla lirivamme ker,rhlruoli hypähti ylös, kuin vauhkoor-rtunut v.rrsa katkaisren erumaiser kiinnirysvaijerir. Valtava paineaalto ja rnultaryöppy heitti meic'lät kannella olijat minkä

rninnekin. Mutta piar.r äijät körnpivät rnärkinä ja kLrraisinl, toiset hieman kolhLrja ja mustelmia saaneinrl manailIen p1,sn'yr-r. lhmeeksen-rme ktrkiran ei ollLrt halvoittr.rnut
prLhemmir.r. N{iniikir-r, Ioka olir.r sarllssa miesryhmässä, selvisin muutarnallr mustelmallrr.
Älukserrrme heittelehti ja vapisi eclelleer.r ptineaalto.jen
temmellyksessä. PeriipLrolen kiinnirysköydet ktritenkin pi-
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osista olisi tlrhorrtLrnut tuona f iir-rä. ]Ivir> s,rr.rrnr kärsi vakavia vaurioira ja montir laivrrrr Lrpp,rsi. Oii kuin Luojan

johdatLrs, että olirnme jäiineer o.Lrt,.sl,.itlriin yöksi. Voi
olla, että en olisi tätä kirjoitt.rm.rls-,. t()s olsimn-re päässeet
slloraan siltarna.ln.
Ihminen, joka on täll.risen kokeirut. tietää ktrinka pieneksi l.rän tunree itsensii :ill,rrn. kLrn vmpärillä mylvii ja
ärjyy sodan mlsrillinen rrrs:sr.rjl kilpaa kr.roieman kanssa
eikä suo aikarr e.les pieneen rr.rkoukseen. Vain tämän ko-

kenur on mr'ös tunteniit olevrnsl t'ksin h2itänsä kanssa,

jokrr kasvrra sell.rrsren irerkien irikana tr"rhirtkertaiseksi.
Vrrin sell.rir-ren ihminer-r ro.lellr tietää oman pienuurensa.
Tästii krrikesra Korkein meitä sLrojelkrxrn, ettei tällainen
enäii kosklrn roisruisi.

K. L. OESCH

piilältä olisi voinut odottaa Talvisodan päätökseksi erästä
sanaa, nimittdin torjuntatoitto. Nåinhän asian laita on,
koska Suomen itsenäisyys säilyi ja NL ei saavuttanut päämääräänsä.

Taistelu

l.eningradista

ia Suomi

ERÄS kevättalven aikana ilmesrynyr huomamava kirjauuruus on yleisesikuntamajuri H. Seppälän kirioittama teos
Taistelu Leningradista ja Suomi. Tärä taisreiua on tähän
mennessä jo ehditry käsitellä lukuisissa sekä laajemmissa
että suppeammissa yhteyksissä, historiellisissa reoksissa,
esitelmisä ja romaaneissa. Seppälä eloirtee esioiden tarkastelun melkoisen kaukaa, aina Pihkinäsaaren rauhasta,
antaen yleiskatsauksen Nevan alueen so.lista, johon tietenkin kuuluu maininta Suurestr Pohian sodasra (lsovihasta) ja Pietarin, Suomen kohtrlon krupungin. perustamisesta v. l7Ql. Pääasiana teoksess: on rierenkin meidän Talvi- ja Jatkosorrmme.
Seppälä or.r melko perusteelhsesri rurkinut läh.lekirjalli-

suutta ja -arkistoja. Siirä kenoo luertelo kilren.isrä lähteistä, joissa painettujen ldhteiden kohdalla mlinir.ran
suomalaisia teokia 21, neuvostovenäläisiä 19 sekä s.rksalaisia ja englantilaisia 8 kappaletta. Näyträä silrä. ertä ve-

näläiset lähreet (eriryisesti Platonov) ovar kir.joirrrjren
tehneet melko syvän, jossain määrin yksipuolisen vaikuruksen. Onkohan tähän yksipuolisuuteen syynä muun
ohella se seikka, että luettelosta puuttuvat mm. 1) Polvinen: Suomi suurvaltoien politiikassa l94l-44,2) Arvi
Korhonen: Barbarossa-suunnitelma ja Suomi, 3) Mannerheimin muistelmat. Näissä on niin merkittäviä rutkimuksen tulokia, emä ne olisi kannattanut jos ei muuta
niin ainakin pitävin peruteluin kumota.
Seppälä sanoo Talvisoraa edeltävistä neuvotteluista, ettei
tunnu uskottavalta, että NL:n ensimmäisiin vähimmäisvaatimukiin suostuminen olisi johtanut NL:n taholta liiävaatimuksiin ja jopa ma,urune itsenäisyyden menettämiseen. Lisäksi hän panee poliictirn johdon taipumattomuuden strategisen ymmärtdmätrömvvden tilille. Tdssä
voidaan heti kärkeen esittää §symys, mirä merkirsi sitren
Kuusisen halliruksen muodostaminen Terijoelle juuri samaan aikaan kun NL aloimi hyökkä1'krnsä. Ja mitä merkitsivät Kuusisen halliruksen sopimuker aluevaihdoista
ja marssisuunnitelmista Helsinkiin jne. Kaikki rämä merkitsi selvästi Suomen itsenäisyyden ja vapauden ruhoa
muuttamalla Suomi uudeksi osavalrioksi Neuvostotasaval-

tojen liittoon. Miksi NL ei suosrunut heti hyökkär'ksen
.:.lemra moniin Suomen hallituksen tekemiin rarjouksiin

vihollisuukien pikaisesta lopettamisesta ja rauhanomai-

Välirauhan ajalta, iota Seppälä käsinelee melko perusteellisesti, kiinryy hr.romio siihen vähäiseen merkitykseen, jonka tekijä antaa Hitlerin ja Molotovin tapaamiselle Berliinissä marraskuussa 1940. Molotovhan ilmoitti
silloin selvästi Hitlerille, että hän suunnimeli Suomelle samanlaista kohtaloa kuin Baltian maille ja Bessarabialle.
Eikö tiimä puhu tarpeeksi Suomen itsenäisyyden tuhoamisaikeista/
Suomen tilannetta 1941 käsitelliän S:n teoksessa laajasti ja nojauduraan eri lähteisiin, eriryisesti norjalaissynryisen H. Krosbyn teokseen Suomen valinta 1941 , jonka

mukaan kirjoittaja tekee johtopäätöksen: käytännössä
Suomi oli tehnyt jo ennen Saksan ja Neuvostoliiton väli-

sen sodan puhkeamista ratkaisevat päärökset sotaan yhtymisestä Saksan rinnalla. Eiköhän tässä §symykrssä olisi
ollut syytä perehtyä myös prof. A. Korhosen teokseen Bar-

ja Suomi, muma sehän puuttuukin
kokonaan lähdeluettelosta. Lisäksi olisi ollut täysi syy
kiinnicää vakavaa huomiota puolueettoman Krosbyn loppupäätelmään kirjan viimeisen luvun viimeisessä kappaleessa. Tässä Krosby sanoo mm.: "Suomi olisi tietenkin
barossa-suunnitelma

voinut olla'oikealla puolella' toisessa maailmansodassa,
jos suomalaiset olisivat pitäneet parempana kansallista itsemurhaa. Suomi ei olisi myöskän voinut pysyä syriiissä
sodasta 1941. Se olisi ollut mahdollista vain, jos Neuvos-

toliitto olisi noudattanut ehdotonta

puolueettomuutta

Suomea kohtaan kesäkuun 22. päivdn jälkeen kärsitryään
Saksan aiheuttamat ruhoisat sotilaalliset takaiskut sodan

ensimmäisellä viikolla. Tuollaista ihmettä ei tapahrunut.
Suomen oli sen mukaisesti täytettävä sitoumuksensa Saksalle. Se maksoi siitä raskaan hinnan kaaruneina ja aineellisena ruhona
Mutta se selviyryi sodasta riippurnattomuus koskemattomana. On epåvarmaa olisiko
roisenlainen politiikka 1940-41 johtanut yhtä myönteiseen rulokseen.

"

Suomen huoltotilanteeseen

ei S:n

kirjassa kiinnitetä

minkäänlaista huomiota, vaikka kuuluuhan sekin strategian alaan. Kuinkahan Suomen leipäviljan riittävyyden ja
elinkeinoelämän jatkuvuuden kanssa olisi käynyt, kun
saksalaiset lyhyessä ajassa olivat ehtineet Leningradin porteille, ellei Saksan taholta jatkuvalla syötöllä olisi ruol«t-

tu Suomen huoltoa.
Lopuksi vielä toistamiseen kysymys tämän asiatiedoiltaan runsaan kirjan laatijalle. Miksi ei Jatkosodan loppuvaiheessa esiinny termiä torjunravoittoT Siihen olisi ollut
täysi syy Platonovinkin rutkimusren perusteella, koska
suomalaiset estivät neuvostojoukkoja saavuramasta päämääräänsä Kymenjoen linjaa, joka oli tavoimeeksi määrätw.

Ötiri rodellakin aika, eträ noihin pian -10 vuo-

den takaisi in asioihin suhtau dwtaisrin

eräässä

kiihkottontatti (kuten

k.o. teosta koskevassa arvostelussa on mainittu),

rn ratkaisun aikaansaamisesta? Ilmeisesti sen vuoksi, etd Suomen vastarintaa pidettiin vielä silloin perin heik-

murra m1'ös totuuden ntakaisesti. Vaakalaudalla oli silloin h'svmy's pienen kansan elämästä ja siihen liittyvästä

kona ja maan valloitusta jonkinlaisena "rauhanmarssina '
Suomen lär»irajalle saakka, kuten eräistä sotavangeilta
saaduista tiedoista ja virallisista asiakirjoista aikanaan voiriin päätellä. Merkin'stä vailla ei ole myöskään Kansain-

puolusrustahdosra, moraalista

ja selkärangasta, jotka nekin ovat srrategian alaan kuuluvia huomioon otettavia

liiton päärös Nl:oon nähden tässä aseellisessa selkkauksessa. Ja mikä oli Balrian maiden kohtalo aste asteelta
tehtyjen myönnyrysren jälkeen: liittäminen osavaltioina

jöitä.
Kokonaan toinen asia on sodan jälkeinen aika uusine
rilanteineen, Jya-sopimuksineen jne. Jokainen järkevä
suomalainen antaa oikean arvon ystävällisille suhteille
Neuvostoliittoon ja kunnioittaa niitä, mutta hän kunnioit-

neuvostotasavaltojen liirtoon. Kaiken tämän jälkeen Sep-

taa myös menneisyyttä, iolloin maan vapaus

reki

turvrttiin.
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Järeitä tykkei ä ia niider
ARVO SEPPINEN
"KIRJOILLA on kohtrrlonsa ja aseillakin on omansal"
Tämä ajatelma tuli mieleeni, lukiessani Suomen Kuvalehden palstoilta lähinnä kenraali Väinö Valveen entamien
tietojen perusteella kirjoitertua rarinaa eräisrä 105 mm
kaliberin rykeisrä, jotka monien vaiheiden jälkeen olivat
joutuneet näyttelemään osaursa myöskin viimeksi käy'dyissä sodissrrn-rme.

Kun rämän kirjoittaja aikoinaan omalla sorapolulltran
sattui "törmäärnään" kolmeen noisra edellä meiniruisra
rykeistä ja satr.rn tietämään jotain niiden aikaisemmistakin
viriheista, lienee asiallista kerroa niistä jotakin, sillä kLruItrvathan entiset lseasiatkin jo menneeseen historiean.
Nuo kl,rnmenkunta kappaletra ko. rykkejä kr.ruluivat alr.rn-

perin Venäjän keisarillisen Mustanmerenlaivaston eseistukseen. Tdssä ominaisuudessa ne joutuivat "aukomaan
päitään" jo ensimmäisessä maailmansodassa. Vallankumouksen jälkeen, Venijän joudutrua suureen sisällissotaan, joutui Mustrrrtmerenlaivirsto suurimmalta osaltir ns.

'vl.i.:,,:S:i:-.

\.:::::^:::- .s::r Heitä Etelä-Veffäjällä
-...-s: ,- :.r-i.".:. r'.:iremmän tunnetut nimet
k..:: "::--.:.....- K, .:s:-,.< i.t. .'r:::;.rllt Denikin .ia Wran-
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H.. .::.:::: R"nsx"i: '" E::-::.::: riiesta, mainitut kenr.r..:: ,r--:,.1\'tri r;ppi,rl,c i ,:-::.:.: s..r.rsrrOfiSen paOn aiir:-. :--t::;r-i i.rivrsrons:',r-:-. ::.i(,rsren evakuointia
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Suomalaisien kunnostama
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j.r vä-

k,rutta kymmenkunta niiden aseistukseen kr.rulu:--.::-. n kkiä joutui simemmin Suomen vaition omistuk:§r:. :.i :rmeijan käyttöön. Kolme kappaletta noistr r1,-

käyttäiä
keistä asennettiin sitten erikoislaveteilla varustettuna järeäksi rautatiepatteriksi, joka tehtävänsä Suomessa suoritettuaan pakotettiin luovumamaan taas Venäjälle ja sitä
tietä kiirellisesti avustamaan Berliinin valtausta raikka ainakin matkalle sinnepäin.
Etten kiiruhtaisi tapahrumien edelle, kerron tämän patterin vaiheista vielä lisäksi: Heinäkuussa i9+-l sain eräästä "peitenumerosta" komennuksen roiseen peitenume-

roon". Viimeksi mainittu osoirtautui perille tultaessa
305 millimetrin kaliberiseksi rautatiep.rtteriksi. Tämän
suuruisten rykkien kanssa en ollut arik.rixmmin jourunur
tekemisiin muuten kuin välillisesti kehteen orteeseen. Ensimmäisen kerran 6mä tapahtui venil.iisren taistelulai"\[.:rerin' rulitaesvojen "Oktjabrskaja Revolutsijan ' j.r
sa Koiviston pattereita, lähinnä Saarenpätä. joulukuussa
1939. Toinen kosketus taas sattui kesälll 19+1 Hangon
rintamalla, tulituksen rullessa juuri s.::roiire prikoilta ja
samanlaisesta patterista käsin johon
rrl:: iuuri silanut koiohon .rl::

mennuksen. Tästä johtuikin, että katselin nyt näitä pir-

ktä, )2 tonnia painavia putkia kaikella kunnioituksella,
sillä olin nrllur tuntemaan, että niiden ammuksilla oli
muukin kuin pelkkä moraalinen vaikutus. Kesällä 1941

olimme "härnänneet" tällä samalla paikalla ammr,rksilla ja
saaneet takaisin ammuksia, jotka kokonaisina ollen painoivat jopa 170-114 kiloa, niiden sirpaleidenkin siis painaessa enemmän kuin omat ammuksemne.
Tuo järeä patteri, johon olivat asennetut nuo monia
vaiheita kokeneet 12-tuumaiset putket, oli "synrynyt"

seuraavasti: Suomalaisten miehiterl'ä Hangon löyryi sen
liepeiltä jäännökset venäläisten irsensä tuhoamasta järeästä rautatiepatterista. Suomalaiser naarasivat ja nostivat
ylös Hangon satamaan upotetut q,kkivaunut, lavetit ja

muut "tykötarpeet" kaiken muun mereen upoterun

ka-

man kanssa. Merivoimien johdon taholta synryi silloin
ajatus patterin uudelleen rakentamisesta, olihan kenraali
Valveen tiedossa ja muistissa nuo varastossa olevat tykin
putket. Asennustyöt alettiinkin, ja niitå johti kapteeni G.
Björklund, apunaan kuuluisa rykkimestari Laitinen, joka
oli alkukoulutuksensa saanut Venäjällä Putilovin asetehtailla. Jokainen tykki sähköistetriin, joka tarkoitti sitä,
että ammus niinkuin panoskin "lensi" putkeen ailtomaattisesti. Jopa nallin syryrys eli laukaisu tapahtui sähkön
avulla. Samoin rykkien suuntaus. Tykkien toiminta voi samalla onnisrua myöskin käsikäyttöisesti. Tullessani parterille se oli miltei taisteluvalmis ja suoritti juuri valmisteluja Karjalan kannakselle siirtoa varten. Näitä valmisteluja tehdessä toimi pamerinpäällikkönä kapteeni Kyrönhonka ja rykkimestarina Y. Mäkelä. Lähtö Kannakselle siirtyi kuitenkin päivzistä toiseen, kunnes se näytti
unohtuvan kokonaan. Syyksi sanottiin Kar.iaan heikko
rautatiesilta, joka ei kestäisi alun neljättäsataa tonnia painavaa kuormaa, mutta syyt olivat tierystikin "syvemmällä" kuin tären ilmoitettu seikka.
Jos lähtömme lienee unohtunut, eivät meitä unohtaneet

"suuret herrat". Eräänlaisia tarkastuksia siellä pitivät
paitsi saksalaiset, myöskin Japanin ja Ruotsin sotilasasiamiehet. Kerran vieraili siellä sotamarsalkkakin seurueineen. Tämän vierailun aikana-piri patterin suorittaa ammuntaa, mutta kun kuultiin, emei meillä ollttt "oikeata"
maalia, ammunta peruutettiin. Maksoihan yksi ammtrs

pienen talon hinnan ja putkista olisi "ainetta" kulunut
pois puolen kilon verran jokaisen laukauksen mukana.
Tämä "sotamme" oli siis pelkkää valnistelua ja odonrsta
sotaa vaften.

Patterin päällikkökin ehti tänä aikana vaihtua kolmasti,
koska kapteeni Kyrönhonkaa seurasivat maiurit Aarva ja
Laukkanen.
Viimeksi mainittu oli pääilikkönä silloin, kLrn myöhäissyksyllä t9,i.i patterin uudeksi "on-ristajaksi" ilmoittar'rtui
valvontakomissio ja patterin matka kohti Berliniä alkoi.
Tämä patterin luovuttaminen vaatisi oman lukunsa, mutta

riittäköön,

kr-rn kerrotaan,

että venäläisillä olivat hyvin

tiukat vaatimukset. He esiintyivät aivan kuin he olisivat
aikoinaan jättäneet patterin suomalaisille valmiina tir.rkaten mm. erästä ammuntamenerelmissä tarvittavaa kalus-

oli toisenmallista kuin heillä.
Omistusoikeuttaan rykkeihin he perustelivat mm. sillä,
errä purket olivat heiltä, saksalaisten lähesryessä "unohtutoa, joka suomalaisilla

neet". Näinhän ei asia ollut kuter.r edellisestä on selvinnl,tkin, mutta luovutus tapahtui pelkästään Shdanovin
määräyksiä noudattaen.

Niin päätryi noiden tykkien tarina

Suomen osalta, mttt-

ra niiden ääntä kuultiin vielä Suomenlahden toiselta puolen matkalla tuntemattomuuteen......
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KESALOMA.
KOMENNUI(SENI
RAUDUSSA
1943
MARITA PIETILA

OLIN juLrri tdyttänyt

19 vuorta, kun pääsir.r ensimmäi-lle
rintamakomennukselle. Tulin Lotta-Svärd vhdisn'ksesrä
iuianmr-rkaiset paperit taskussa ja olin ikionnellinen n rtö.
Aikaisemmin oti" Lytla muonirranur sorilespoikir i: mortitalkoolaisia, murra nyr pääsin koko kuuk.rudeksi K.rrj.rlan kanr-rakselle. Komenr-rLrkselle päiisli'n rln'irrirn vrn-

hempien sLrostlrmus ja äitini oli räh,in r'.srdr:.kornen.
Tarvittiir-r lisäksi jonkun .unnerun loran suosirLrs. l.i i(n

olin saanut osastoni rnuonirusjaostopäällikölrä. Hän oli
kouluaikainen operrajlni ja uskalsi raara, eträ olin r.rs-

tuuntuntoinen jl hvr'äkär'röksinen.
Lähtö tapirhnri toukokuun 16. päivä 19+-i. Reppu oli j<r
aikaa sitten pakarru kaikkien sääntöjen mukaan. Huop.r
oli siististi remmeillä kiinnitery repun alapuolelle. Litrera

oli manttelin

taskussa

ja viimeki vain lottalakki

päähän

hieman kiellerysti kallelleen. Jätin kotiväelle hyvästit ja
suuntasin nratkani Viipuriin lähtevään junaan.
Tr.rnsin jännitystä edessä olevasra matkasra, sillä aikaisemrlat matkakokernukseni olivat piener. Jännitys kasvoi
sitä mukaa kuin juna lähesryi Viipuria, sillä täällä rarkeaisi, minne joutuisin Kannaksella ja myös tehtävän laatu.
Olin ar.ronr-rt kar.rttiir.riin, koska olin muonituslotta. Kuitenkin olin ammatiltani vakuutusvirkailija ja minuile oii
selvitetry,.että joutuisin niihin tehräviin, missä kipeimmin
apua tarvittiin, ja sen määräisi Viipurin Rajatoimisro.
Junan siravuttua Viipuriin lähdin etsimään Rajaroimistoa. Olin ensi kertaa tässä kaupungissa. Se oli yhrä vilkes
kuin Helsinki, mutta siellä oli aivan oma runnelmansa,
jonka vieras vaistosi heti. Se l.ruokui ystävällisyyrra, iloisr.rtrtta ja romanttisulrtta. Löysinkin vilkkaiden viipurilaisten opastuksella piar.r hakernani paikan. Menin sr.roraan toimistoon ja ,jätin kornenr.ruspaperit sisälle. Joucluirr odottamaan "kr.rlkurilottien" kämpässä ja siellä ta-

,lrrtkuisi kuorma-autoilla. Niirä olikin odottamassa junlr ja
oikea atrro löyryi. Poiat auttoivat lavalle ja autor lährivär
heti liikkeelle. Lavalla seisottiin vieri vieressä. Torrumartornana horjuir.r pLrolelra toiselle, mutta pian opin rällai

senkin matkustamisen taidon.
Perille saavuttua menin heti ilnoittaurumaan ns. yhrevslotan majapaikkaan. Siellä oli odottamassa jo aikai-

semminkin tulleina kolme helsinkiläislorraa, jotka kaikki

olivat kesälomakomennukselia. He olivet nryös ensikertal;risia, mr.rtta vanhempia kuin minä. \'ihdorn meidär kutsurriin yhteyslotan eli n.s "Kannaksen K.ruhun puhr-rrtelr.u,rn. Hän oli yllättävän pieni ja hento. kuir'.ur näköinen
ja puhui hiljaa. Aäni oli pistävä .ja ir';rllinen. Ensin hän tojälleen srrpuneen.
tesi meidän
kesän kukklsten
- lempinimi§'ksenKur.rlin jälkeenpäin
sen olevan hänen
sä meistä kesälomalaisista. Minut här.r ortr ensin uhrikseen ja kysyi ikääni, vaikka se oli seltisri prpereissa.
Slr;rtuirlrn vlstauksen, hän töyke'ästi tok.risi. ettei tällä lapsia tan'ira! Kr-ritenkin sain vähän lsriivilli:emmän katseen hänen todetnraan papereista, ett.i oiin n'hmäpäällik-

kö. Kun kaikki olivat saaneet ir'.rllirn huomeuruksen
jostakin, niin puhurtelu päätryi. Jouduimme vöpr mään
kulkurilottien kämpässä ia aamull.r jrrx;.isimn.re vasta

matkaa.

Sain ensimmäisen kokemukseni nliisii kJmpisrä, eikä
suinkaan pahimman, vaikkir niin sillorn ,::ulin. \';lvoim-

kurr sain tietää, että pääsen sittenkin kantriiniin. Sain uuden litteran ja niin olir-r matkalla taru kohti irsem:rrr .i:r

me pitkään ja arvailimme mill.rist.r r:,rsi määränpädssä
olemaan. Vihdoin maltoimme mennf :r:kkumaan. Ajatukset pyörivät vielä kauan rniele"i. kunnes vihdoin nrli
uni. En er.rnättänyt pitkälti nukku:. k;n vhr äkkiä heräsin
ilkeään pistoon ja ryr.rtäsin s,rm:n.:ikrisesri lotraroverini
kar.rssa ylös sängystä. Rr.rvimme lok.rpuolelta ihoamme,
johon oli nousslrt suuria, pr.rn-risi-r p.rukamia. Aavistin plhaa ja nostin patjan reunf,.r Sieilä oli k1'mmenittäin suuria, lil.ravia luteita ja lisää oli kömpimässä esille lautojen
rzroistzr. Puistatus kär'i Iär'itseni. Järkytryneinä herätimn.re
toisetkin lotat, murr.r he olir'.rr vaan meille tdstä äkäisiä,

Valkjärveii.
Akkiä sitten juna pysiihryi, mutta en nähnyt aseman tapaistakaan ja kuiter.rkin ympärilläni kerättiin tavaroit:i j.r
kaikki olivat sen näköisiä, ertä lährisivär pois junasta. Sanottiin junirmatkarn päätt1'vän tähän, ja matka eteenpäin

koska heitä eir'ät lr.rreer olleer kiusanneet. Loukkaantnnein;r moisesm r'älinpiriimärrömvi'destä päätimrne yhteistuumin nukkr.ra lartialll vierekkäin. Ravisrimme huovat ja
§'1'nyt ulkone. K.redoimme sormen paksuisen vesiviirun
kierrän.rään ympäri vuodecamme, koska olimme .ioskus

pasin lornalle meneviä lottia, joiden riialle me kesälomalrriset tulimrr.re. En ennättänyt olla siellä kuin hetken,
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kuulleet, että luteet pelkäävät vettä. Jätimme myös valon
palamaan, sillä toiset lotat olivat ennättäneet jo uudelleen
nukahtaa. Muutamat luteet olivat kuitenkin niin ovelia,
että yrittivät pudottautua päällemme katosta. Emme paljoa ummistaneet silmiä sinä yönä ja olimme iloisia, kun
aamu vihdoin valkeni.
Kiimpässä näin ensimmäisen kerran kenttäpuhelimen,
jolla "Kauhu" soiai tulevaan yksikköni Rautuun. Se on
huvittavan yksinkertainen puulaatikko, jossa oli veivi sivussa. Se pärisi ja kilisi koko ajan. Siihen puhuttiin kummallisesti ja jälkeenpäin kuulin siinä kär'rettävän peitesanoja.

Pataljoonan kuorma-auto tuli muonanhakumatkallaan
hakemaan myös minut. Kanttiini johon jouduin oli jalkaväen ja rykistön yhteinen suuri kanttiini. Siellä ensin jou-

misin'olemaan kahden vanhemman loran apuna pari
viikkoa, kunnes olin oppinut ryöt, ja sen jälkeen ldhtisi

toinen heistä lomalle.
Isruin kuljettajan kopissa kahden jalkaväen pojan kanssa kolmantena ja juttua riitti. He kertoivet kantriinista
olevan noin puolitoista kilometriä linnuntierä erulinjaan.
Se oli rakennettu kankaalle puiden suojlan.
Kuorma-auton ajaessa pihaan ilmesn'i ovelle kaksi lottaa. Toinen heistä oli kanttiir.rin em,inrä. Ånnikki. Hyn-ryillen ystävällisesti l.rär.r roir-orri rurulla Satakunnan
murteella mir.rut tervetulleeksi. Toinen lotte. Lempi, myös
yhryi toivotukseen. Hän oli vilkrs helsinkiläinen, iloinen

ja aina sanavalmis.
Kun menimme kanttiiniin sisll.le. hämmäsq'in sen valtavaa kokoa. Korkeutta siinii er p-:ljon ollur. murta sitä le-

veyftä

ia pituuttal Siiloressr sen huomasi parhaiten.

Ovelta myyntiluukulle oli pitkJ m.:rl'.r. Ilolemmin puolin
oli suuria pöytiä penkkeineen. Pövciilä oli kukkia maljakoissa ja ikkunoissa r.rir.ir -i:; :r t \ ren r paperiverhot.
Luukun takana oli mvrmähn puoii i-r ten vieressä suuri tilava keittiö. Nyt siellä rarjoiitr:r :.:uien loran kunniaksi

tuliaiskorvikekahvit. K:.hsill.: o,i
=rös kenrtiinin isäntä,

Veka, tykistör.r poikir. Hinen rchrlriinsl kuuluivat kaikki
ns. miesten työt, kuten puien pi.l*ominen ja veden kanto.

Kerran sattui kantriinissi rneiile k$Jelle jännimävä tapaus. Annikki, joke

oli mr.l:isr-i.on n'rär.

sai vehnäjau-

hoja ja kananmunir koto::n. Hln ieipoi sokerikakun ja
me Vekan kanssa saimme ke;pr.:. k;kkukulhon. Istuimme
kLrlhon ääressä molemmill,i l'.sii.:t kiJessä ja keavimme
sita. Äkkia ovi aukeni ja oseil.: seisoi p.rrrerin päällikkö
sekä rykistöä komentava eversri Säikihdimme ja ponkaisimme pysryyn. Veka oli kon-i.r.in mr-öten punainen, sillä
olihan tämä vähemmän sotilaailista hommea. Eversti hymyili huvittuneena ja kehoirri jarkem.un. kun ryömme
oli niin kodikkaan näköistä. Pojar kiusesisat Vekaa pitkän
aikaa tapauksen johdosta.

lotta vielä on, mutta jos ei kelpaa muuksi, niin silmänruoaksi pojille". Sieltä jatkoimme omalle asunnolle. Lottien
asuntona oli pahviteltta, osittain maan alle rakennetru. Se
oli väliaikainen, jota koko patteri häpesi. Syksyksi tulisi
valmistumaan lotille kanttiinin läheisyyteen oma korsu.
Meillä oli kanttiinissa kolme cyövuoroa. Keittiövuoro,
johon kuului kahvin keittäminen, oman ruoan valmistus
kuivasta muonasta ja astioiden pesu. Kanttiinivuoro, jossa
oltiin koko ajan luukulla, myytiin korvikekahvia ja kaikkea muuta kanciinitavaraa. Kolmannella vuorolla autet-

tiin molempia edellisiä vuoroja, kerättiin astiat pöydiltä,
kuivaaiin tiskit, vietiin ne takaisin luukulle, auteftiin kaikessa, missä kulloinkin apua tarvirtiin. Minut vapaurertiin ruoan laitosta, sillä kuivamuona-annokset olivat niin
pienet, emei niissä ollut mitään epäonnistumisen vaaraa.
Sen sijaan sain huolehtia kanttiinin kukkien kerLrusra ja
hoidosta. Siivosimme kaikki yhdessä, sekä asunnon että
kanttiinin.

Ensi iltana

uli

pal,ion poikia kanttiiniin katsomaan

uutta lottaa. Täällä tapahtr.ri niin vähän uutta, ja pojat olivat nähneet minut vilaukselta patteriila. Olihan uuden Io-

tan tulo taas jonkinlaista vaihtelua yksitoikkoiseen elämään. Minä ujostelin kuitenkin ja pysyttelin nä§mä*ömissä. Muutaman päivän kuluttua oiivat työt ja poiat rutnrja, eikä enää tultu uutta lottaa katsomaan, vaan kanttiiniin kahville ja rkaa viettämäär-r.
Läheisyydessä virtasi pieni 1oki, joka oli entinen raja.
Kun aurinko paistoi siihen, se oli aivar.r mosteen värinen,
sillä pohjahiekka oli punaisen ruskeaa rosoa. Vettä siinä ei
ollut kuin vyötärön, mutta se oli lämmintä ja kirkasta ja
sen vuoksi mainio iltapesupaikka. Rakastin tätä rantaa, ja
oli päivän kohokohta, kun tulin sinne yksin.
Kun pojat saivat kotoaan paketteja, kutsuivat he meitä
Iottia maistiaisiin. Me tietysti raas heitä vastavierailulle.

Elokuvateatteri oli hyvän kävelymatkan päässä takana-

päin ja lupasin lähteä sinne erään tuttavan pojan ja Ar-rnikin kanssa. Olin iloinen siitä, että tulisi jotakin vaihtelua ja odotin soittoa Annikilta, joka oli luvannut jdrjestdit
siksi illaksi vapaa:ta Sitten saatiin kuulla: "emä meidän lotat eivät mene outojen poikien kanssa elokuviin, eivätkä
minnekään muuallekaan." Siihen se lysti loppui.
Erulinjassa käynnin pojat järjestivät myös minua ilahduttaakseen. Siellä oli tulenjohtueessa meidän patterista
muutama poika vuoron perän. Etulinjaan oli lotilta ankarasti pääsy kielletty, mutta tätä rikottiin yleisesti. Annik-

ki lähti mukaani ja saimme kaksi aseistettua saatrajaa
patterista, sillä välimaastossa liikkui vihollisen partioira.
Olimme saaneet tämän kutsun edellisenä päivänä ya illalla
leivoimme tuliaisiksi pitkot. Maasto etulinjaan oli samanlaista kuin kanttiinin ympäristössäkin:

mänrymetsää,
välissä vähän leveämpiä teitä. Pari kilometriä käveltyämme rulimme maastoon, joka oli sotai-

pehmeitä polkuja

ya

kai-

sen näköistä. Puita oli kaatunut, ja niitå oli katkenneita,
oksattomia sekä palaneita. Olimme perillä. Pojat ottivat
meidät riemulla vastaan. Olimme tuoneet korviketta, pullokermaa ja leivonnaisemme. Pojat keittivät heti kahvia
ja heidän kasvonsa loistivat mielihyvästä, kun kaivoimme
esille pitkot, ja hyvåltd ne meistä itsestäkin maistuivat.

ken timän kaur.riin maiseman keskellä sodasta ja siitä että
oitiin rinr.rman läheisyydessä. Sivuutimme joitakin korsu;a ja pvsChdvimme erään kauniisti rakennerun korsun
ereen. Ånnikki kertoi sen kuuluvan patterin päällikölle,
nuorelle kapteeniile. Kun minun oli käytävä hänelle ilmoittaurumassa, koputimme ovelle ja astuimme sisään.
Hän roivorri minut ystävällisesti terverulleeksi yksikköön.
Annikki sanoi leikkisästi hänelle: "Nuorihan rämä uusi

Vajkka pojat olivat iloisia tulostamme, niin pian kahvin
juonnin jälkeen he hoputtivat meitä lähtemään, sillä vihollinen oli epävarma naapuri. Kuitenkin sain kävellä
taisteluhautaan ja kurkistella periskoopilla vastapuolelle.
Takaisin tullessa kiipesin myös tähystystorniin, josta kiikaroin kauas välimaastoon. En kuitenkaan ollut sielläkään pitkää aikaa, sillä vihollisen puolelta nä§i yhtä hyvin meidän puolelle. Koska pojat kertoivat tornin ammu-

Kantdini oli keskipäivällä kiinni, ja heri kehvin juotua
lähdirnme Annikin kanssa ulos ja asunnolle. Kuljimme
keunista kangaspolkua, joka havuneu.lasten peinämänä oli
pehmeä asrua. Vähän matkaa kävelryämme rulla tupsahti
ereen'rrrre rinteessä

kohc..rlle

oleva korsukylä. Sen korkeimmalla

oii naamioituja rykkejä, jotka muisrurrivat
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nrn hajalle useamman kerran, niin huokasin helpoituksesta. kun saavuimme takaisin omaan korsukylään. Elärr-rys tämä vierailu kuitenkin oli ollut.
Herdsin eräänä yönä siihen, että maa tärähteii jatkuvaö-

ti ja kuuiui joka tärihdyksen yhteydessä valtava pamaus
ja muutaman sekunnin kulutrua toinen paljon heikompi.
Annikki ja Lempi istuivar sänkynsä laidalla ja olivat valppaan näköisiä. He kertoivat oman raskaan tykistör.r arnpuvan meidän ylitse. Meidän patterirnme rykit olivar

huornattavasti kevyernpiä ja me olimme raempana sijairsevan oman raskaan tykistön ja vihollisen välissä. Åamtrlla
sain kuulla, että tavallisesti vihollinen vastasi ruleen, ja

silbin oli aina leikki

kaukana.

Kesäkuun neljäntenä

oli

vlipäällikör.r syr.rq'rnäpäivä.

Monta päivää ennen tätä .jul.rlara pojat olivar h1'vin salaperäisen näköisiä, ja ihmetrelin, n.ritä kummaa oli rekeillä.
Lotat kertoivat poikien keirtär'än kiljua sen ,,,iinaryypyn
lisäksi, jonka valtio tarjosi piiir'än kunniaksi .ja he kuulemma joisivat itsensii humalaan sinä iltana. Järkyryin kuulemastani, murta lorrien asialliset selin'kset, erteivät pojat tule kanttiiniin hr.rrnalassa. oli .lonkinlaisena lohtuna.
Pian kuukausi oli kulunut ioppuun ryön ja rouhun merkeissä. Ennenkuin ,rn'minkaan oli lähtöpäivä edessä. Hyvästelir.r kaikkia ja strma kuorma-auto vei taas takaisin
Valkjärvelle. Ny,t jopa yhteyslotta "Kauhu" hyrnyili vaisusti ia kiitti ajasta, jonka olin siellä ollur.
Viipurissa tapasin ne kaksi lottaa, jorta olivar olleet
Valkjärven kulkLrrilottien kämpässä 1'ht'aikaa yötä. He
olivat myös olleet Raudussa kanttiinissa. Menimme Pyiireään Torniin kahville. Siellä oli pöydillä tuorren kukki;r
ja trio soitti rornanttistrr vanhaa kappalertrr "Tnoksuiss,r
nrornien..." Vihdoin kLrljimme Espilän puisr()n ohi .rssmalle ja iätimme Viipurille hvvästit.

Kansikuva:
Suomen sukellusvenelaivasto rauhansopimu ksen
mukaisesti aseistariisuttu na
Suomenlinnan telakalla
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