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lhantalassa
TOIVO KORTE

Vihollisen panssarikiilan tuhoaminen

OLI valjennut viime sodassa viimeistl onnisrunutta hyök-
käystä seurannut päivä Ihanraless.r. Kenrtäsairaalassa sei-
rcivat erään vänrikin vuoteen iuon.i hiljeisinrr taistelu-
kaistan komentaja !a yöllisen hr'ökkivksen iohraja katsel-
len miehen viimeisen taistelun rulosrr. Haavoittuneen sil-
mät aukenivat ja ensimmäinen kvsvmvs rölliselle johtajal-
le oii:

- 
Saiko ioukkueeni suoritemua tehtär'iinsä loppuun, on-

nisruiko kaikki hywin?

- 
Kiitos Sinulle, olet osaltasi täy'rtänlr käski'n.

Kenttäsairaalan harmaantuneet seinät avernriver, sen
karto nousi ylemmäksi ja muuttui ikään kuin prhirewksi
Herran huoneeksi. Tykkien jylinäkin sai kirkonkelloja
nuistuttavan sävelen ruon yöllisen hyökkäyksen johrajan
xon'issa. Molemmat olivat väsyneitä, kumpikin vaikeni.
l,.rhtaja ajatteli: Kasvattakoon isänmaa paljon tunnollisia
- ,rileitr. ;oille on esimerkkinä tämä vänrikki ja seuraava
ie::omusI

H;;r'oittuneiden katselmus jatkui ilman huomio-huuro-
r.:. T::nne johtajan sielussa oli ristiriitaisen alakuloinen.
T:.isreiun voitto toi onnea, mutta surua toivat mieleen
rnonet menetvkset sekä kärsivän suomalaisen vänrikin
ruskar. jolle velvollisuus oli sittenkin korkein elämässään.

Tämä epätoivoinen, onnistunut hyökkäys osoitti selväs-
ti hyökkäävän puolustuksen tehokkuuclen ja vielä v. 1944
sotaväsyneen suomalaisen yrtilaan sielussa elävän voimak-
kaan puolustustahdon silloin, kun isänmaa oli hädrissä.
Ihantalan kirkon viereen oli aikaisemmin saatu hyökkäys
pysährymään, jolloin vihollinen jätti kymmenkunta pans-
sarivaunua asemiemme eteen ja miehitti ne komppanian
vahvuisella osastolla kaivautumalla vaunujen alle strojaan.
Panssarikiila uhkasi jatkuvasti tärkeätä Lappeenrannan ja
Imatran tienhaaraa, josta vihollisen hyökkäys alkuunpääs-
ryään olisi voinut useita teitä pitkin jatkua vaikka Hel-
sinkiin saakka ja jolloin armeijamme voimat tuskin olisi-
vat enää riittäneet pysäyttämään hyökkäystä.

Heinäkuun loppupäivinä ajeli taas 6.D:n komentaja.
kenraali Vihma tunnetulla tavallaao hämärän rurvin
maastoautollaan melkein asemiin, tuli allekirjoittaneen
luo ja ilmoitti ilman kaunisteluja:

- 
Viimeinkin on ruo panssarikiila pddrnajan käskystä

siivottava pois täisteluhautamme reunalta. Aikaa valmis-
teluihin olisi viikon verran. Tehtävään olen ajatellut Tei-
tä johtajaksi, ja sehän sopii Teille kai hyvin, kun olette
tässä ollut valmiina jo l.rautuumaalla olevan rukikohdan
päällikkönäkin niin, että paikat ja asenne tehtävää varten
lienevätkin järjesryksessä. Minä puhun tästä asiasta ryk-
menttinne komentajalle.

Silloisena puolustuksen johtajana en voinut tähän
enempää vastata, koska esimiehen toivomus oli kuin käs-

§. Pienenä taka-ajatuksena oli, että taisipa rulla pojalle
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viimeisen hyökkäyksen johto. Tehrävästä kenraali antoi
selvär.r esikäskyn:

- 
VaLnistelkaa iryökkäys. Käymöönne saarre rykisrön,

rykmentin kranaatinheittimet, savunheitinkomppanian.
jonka päällikkönä on Puurnalainen. Joukot yritetään vali-
koida koko divisioonasta vapaaehroisina ja lisdksi, jos tar-
vitsette, voidaan järfestää ilmapommittrs pahimpiin vi-
Inllisen pesäkkeisiin. Laatikaa taistelusuunnirehna hyvis-
sä irjoir.r. _

N1't alkoi valitulle johtajalle ryöntäyteinen aika, j«rlron

kuLrlui tarkka tiedustelu alijohrajien kanssa, miehisrökou-
Iutus, erikoisaseistus, koska tehtäväiin kuului ps.vaunu-
jen hiivittän-rinen alustoineen niin tarkoin, ettei niitä vi-
lrolliset voisi käyttää enää korsun karrona ,la lopuksi tuli-
suunnitehna kaikille aseillc sekii hyökkäyssr-runnitelma.
Niiissri tchtiivissii kr.rlui aika hf iikkiiyslairar.rtaihin. Jäljellii
oli vrrin .i«rukkojcn siirtärninen liihröasemaar.r, jona oli etLr-
ut:rineu raisteluhauta. koskl rnutrallakiran ei ollur viholli-
seu r),kistösul u ista vapirrra liih triasernan-rirasroa.

Niiin tämii kovlan jr katkeraran taisteluur-r vihirrl' slr;r-
piiiner.r joLrkko lopLrlta löysi itsensä lähtöasemistr eser-
neen ja suurine trotylipakkauksineen, kukin onrisse rrja-
ruksissaan. Johta,jat vielä kerrrrn rltristelivat trilrorravien
viurnujen sijaintia 1,rn. Mutta kaikilla lienee ollut 1'hteisc-
r.rii ljatuksena, että jos matkir lieneekin viimeinen, niin
tehriivii oli sirtenkin loppuun suorirerrav.r.

Lauirntai-illan hämärä laskeuttri Ihanralan ylle. Rikki-
iunrnr.rttrl nrkoushuone kyyhötti 1,ksinäisyydessään irivan
kuin katseller.r tienhaarassa «llevar.r kirkon raunioita. Siellii
vielä päivän jäl1eltä lepäsi sotilaita, joiden sarnmunur k;rr-
se ei enäii kertonut rniehen mielessä liikkuvia ajatuksia.
Hyrikkääjille ehkä rr-ruistui rnieleen koti ja omaiser sekii
aukea lryökkä],smaasro, josta ei näyrrrinvr palur.rr,r riler.rrn.

Jokainen suoritti viin.reiset rehriir.iinsii. Kuke riukk;rsi kr -

pärän hihnaa, toiser rarkastivirt aserrean, rnurr.r k,rikrlle
oli l,hteistä kasvojen kalpeus ja päättiväinen iln.re. Suom:r-
lainen sotilirs rr-ruisri silloin: Perempi on kunniirllinen
kuolema ktrin kunniaror-r elär-r-räl

lhantalanjoen pohjoispuolella tien varrelle tuhottuja panssarivaunuja
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lähtöhetki oli koittanutl Ylris lähtö-
asemar) suojaisesta krrivannosttr, kohti vitrollistir 
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aukeata peltoa, joka oli vihollisen jalker,äen tulialuctta,
kohri tavoitettal Riveistä jäi mies sielrii, roinen ruoltr,
rnutra tämä ei p1,sä1'rtänyt uljaan, vepaaehtoisen os:.Ntorl
hyökkäystä. Päämääränä oii tavoite ja tehtävä. Orna )a vi-
holliser-r q'kistö jauhoivat rnirastoa. Tr,urlla pr.rtosi oma

;r«rrnmimirjrr tiiyclessä p<>rrmilastissa suorarrn vihollisen pe-
säkkeeseen. Kalliilla l'rir.rnrrlla saatLr pesäke oli pr.rissrr pe-
Iist.i. Se ei enää iunpLrnut hvökkiiäväii osastoil. Sellrir.rer.r-
hln on sodrrr-r lriki: Ei voirtol ilntan meneq,ksiä!

T.ill.i lik.r.r oli ruuclin savun ja sirpaleiden keskellii
hr rikk.i.ivl ()s.lst( ) s.r.rvLrttrrrtur t:rvoitteen. Kontentoplikka
oii r rll:rri'r',:: rrsclleeir om.rn p.rikkensa px1155x1lIiilan kes-
kust..:r.t. iur-ix.. k,.-:rr.: r.r'.:ni: jerr tLih«rojaryhrnät .jlkrrantLri-
vl! k..i::: r':l:...i:-n.r.u.i j.i h.ivirr.irn.i.in tehtiir'äkseen saa-

m.1nsi \'.r.urr,::. T.risrelun t..,rksin.rss.r oli eriis 11'hmä Pa-
n()s!.ri-r'(:! roisc'i.le miiir.in'n vr.Llnrin. Tillijin rf iimi 11,h-

nrinjtrht.rji os.lst()n johrajan iuo j.r r'.rlitti rerlct siL-nissii,
erlf hinen \';rLrnunsa on io pf,nosrernr. Onncksi osasron
joht.rj;r oli rilar-rreen riualla ja näi'rri p;rr-rost,irr,rttil olevrur
\'.1Lurun riille rur.rnolliselle korprairlille. Näin olivrrr astar
rus hvvin. Plnssarivaur-rujen panostamiser-r jälkeen s,riv,rr
joht.ri.rt rror)'lipiurosten syryttärnis- ja vetäyt1'n.riskiiskyn.
1j nrinuutin kulr,rtrua, joll«rin rnllstosta oli korirrrrrr lois
onrrlr haavoittuneer,in kaatuneet, räjähti ensin-rrnäinen
r';runu sekii melkein san-ranaikaisesti toisetkin. S«rdmsa ei
ole trrukoja, nrutrx rällöin tuli lhar-rtalan maastossa lrieni
raLrko. Ty'kistö ja konetuliaseer 'r'aikenivat tretkeksi, sillii
jvrinii oli valtava virunujen räjähclellessä. Kaiken päärteek-
si kuului pikkulinnur.r laulu q'kisrörr repin.r'rin ja mustaa-
rnan kiunon päästl ennen reräsrnvrskln trudelleen alka-
rnistii. N1't tals raistelu palasi hetken kuluttrrr nornlair-
liin rlyliinsä krrikilla irseillarin 

- 
trr lirn silmii siLniistii

ja harnrnas hlrnlr.rlstlr".
Pirl r-ru entisii n rrserr iirl alkoi teh riiviin sr.rr rri rerrurt. Johta-

jan jrr tlistehnln os:.llotti.ineirlen ntiesrert tuiclessii «rli pa-

Itrutiellii kiirollistrurlen ja tyyryviiisrr'!lcn r'.r1rne. Olih:rn
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Klr-rr-raksella vL()l'r11rl l9-t-t <lsoitettr-r. errii sur>r'uallrinelr
mies osaa vielä antaa iskun iskusta. Tärnärr raistelur-r johtrr-
jan polku ei kuitenkaan ollut vailla petn'rnvstä ia suuren
menetyksen tunrua. Kuljetttraan komenton'hrnänsä kanssir
kilometrin verran omalle puolelle päin, l.rän tapesi raisre-
lukentällä kaatuneiden ryhrr-rän. Siitä joLrkosta löytyi reh-
tejä suomalaisia sotilaita: kenraalimajuri Vihma. eversti-
Iuutnantti Palkama sekä rnuita kenraalin seurueesecn
kuuluvia sotilaita. Siinä oli 6. divisioonan esikunn;rn tais-
relunjohto.

Kun kenraali kaatui

Edellä kerrorusta Ihantalrn taistelusra 5.8.i-i ovar er,.

Å. Mäk i jakenraalimajuriVihmanpoika Kar i V i tr-
m a tehneet muistiinpano.ja, joiden mukaan seuraavassa
tehdään selkoa kenraali Vihman ja hänen setrreensa osal-
listumisesra ko. toiminraan.

lhantalan
panssarien
tuh ota istelu n
johtaja,
Mannerheim-
ristin ritari,
yl i I uutnantti
Toivo Korte

Pienissii klhakoissa olivat 1'lecnsii sulrteettoman suuret
rapl'ri«rt, rnistä .j«rhtuen Kannrrkscn arnreijan johtoelirnet
olivirt kiinnostuneit:r seurarlul,riln pirikan piiällii, miten vä-
kivaltainer-r tieclustelu suorirettiin ja korjatakseen mah-
clolliset virheet. Osittarin tiisrii syystii oli (r.D pyytän1't lu-
paa saada tul-rota Talin 

- 
Ihlntrrlan suurtaistelujen rrika-

na lhantalan m:rastoon liikurrtakyryttönriksi jääneet ve-
r.räläiset panssarivauntrt, .joita vih<lllir.ren käytti tulen,jo[.r-
topaikkoinr.

Kenraalimajuri Vihrna, ev.lrrutn. Palkama, ev. Björk-
man ja ev.luutn. Dtrncker menivär rehtävän saaneen pa-
taljoonan esikuntaan, lossa patalj<xrnirn komentaja selosti
heille taistelusur,rnnitelmln. Heidän ollessaan vielii paral-
joonan esikunnassa alkoi toiminta kelkr 19 aikirsLrunnitel-
man mukaisesti. Lähtiessään esikr.rnnrrsta valirsemaansa
tulenjohtopaikkaan, jclsta oli tirrk«rirus seurrta toirninta;r,
oli myös vihollisen tykistötuli alkanut. Vihma, Palkuna jir
Duncker joutuivat "lyömään rnaihin" rnuutarrnia kertoja
ja totesivat, errii oli mahclotontr päiistii ky,seiseer.r rulenjoh-

lhantalan kirkonkylän rintama
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topaikkaan, joka sijaitsi erään kukkulan vihollisen puo-
leisella rinteellä. Samalla he l.ruomasivat, että hyökkäyk-
sen suojaksi laskettu savuverho tuulen painosta liikkui
sivuun, jolloin komentaja seurueineen lähti pyrkimään lä-
himpään puhelirneen antaakseen ohjeet savun oikeasta
suuntaamisesta.

Mennessään etr.rlinjasta metsäpolkua pirkin poispäin
pisteen 33 suunnalla olevalle krh. tulipesäkkeelle, jossa

puhelin sijaitsi, tr.rli po.lun sivulle kranaattikeskirys niin,
että mm. eräs isompi sirpale lensi aivan Dunckerin jalko-
jen juureen. Hänen jäädessään vilkaisen'raan sirpaletta
jatkoivat Vihma ja Palkama markaansa, joter.r Duncker jäi
heistä noin 10 metriä jälkeen. Sarnassa kohdisrLri uusi sul-
ku kello 19.42 ilvan Vihman ja Palkaman eteen ja he
snistuivat maahan. Duncker, jolta rikkourui kylkiluira,
heittäyryi my,ös maal.rar.r meneträen hetkeksi raiunransa.

Siitä selvitryään hän heittär'tvi läheiseen ojaan. Noin l0
min. kuluttua vihollistulen hiljennetn'ä hän nousi ylös,
jolloin näki erään soriltran ir-rokse'r'.rn ja huusi hänelle:
"Alkää juosko pois, tulkr,r aurt,rm,ranl Tällöin ev.luutn.
Duncker totesi, että kenraeli Vihm.r j.r er'.lr.rutn. Paikama
rnakasivat maassa n. 1i m p.i.:.ss.i h,inesrii. Tultuaan hei-
dän iuokseen hän totesi er'1i:..:n P.rlkrrnan heittäneen
henkensä. Kenraali \/ihm: e.i r':e.... mr-rtta oli tajuton.
Hän yritti hiljaa puhua. mutt.r :-:.-.sr: ei saanut seivää.

&rtamies Mustonen orti sidepix.:::- .. .rlkoi sitoa kenraa-
lia. Ev. luutn. Duncker oli hei:::'.:'. :eenl kenraalin toi-
selle puolelle ja sotilas oli roise.,: :.. ,.ell.r. Heidän juuri
auttaessaan kenraalia, tlrli me::::. :.::::r j.illeen viholli-
sen kranaatti. Sotilas sai tfii,,::. s-:: i:ls.1 ehtien sanoa.
"Nyt en enää jr.rokse mihink.i.:,:-. N::-.:....-i s.ri myös lisäri
sirpaleita ja heitti tällöin henkq:....
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VIIPURIN
PARAATIPAMAUS
31 . B. 1941

ANTTI MIIKKULAINEN

TÄMÄN lehden n:ossa6/1968 olleen K. G. Hultamon ansi-
okkaan kirjoituksen täydennykseksi on sr-ytä panna pape-
rille eräs radiomiinojen aiheuttama tapaus, jolla oli koo-
millisiakin piirteitä.

Heti Viipurin valtauken jälkeen valmisteltiin 31.8.41
valtausparaatia, jonka IV Armeijakunnan komentajan
kenraaliluutnantti K. L. Oeschin piti ottaa vastaan Tork-
kelin aukiolla, vastapäätä Viipurin vanhaa linnaa.

Pion.P l4:n 3. komppania sai tehtäväkseen rakentaa
paraatikorokkeet. Työt aloitettiin klo 4 aamulla. Osa
komppaniasta ryhryi tekemään varsinaisia rakennelmia,
minä taas olin siinä porukassa, joka haki köynnöshavuja.
Aamu oli kaunis ja rauhallinen. Ajelimme Kannaksen
maantietä kauas kaupungista, ennen kuin löysimme sopi-
van kuusikon. Autokuorma taisi olla jo miltei valmis,
kun kaupungista kuului kaksi mahtavaa jymähdysrä. År-
velimme jotain isompaa n)'t tapahruneen. Palattuamme
kaupunkiin kohtasimmekin lavantekijät Torkkelin auki-
olia puolipokerryksissä. Koko karu oli tör§ä täynnä. Lin-
nansillan maatuet olivat räjäh.täneet aivan peräkkäin ja
pojar olivat saaneet kiviä ja parrun pätkiä niskaansa, niin
että kropina kävi. Onneksi ja ihmeeksi ei kukaan saanut
pahempia vammoja.

Osa 2. komppanian pojista oli aamutuimaan soutanut
koottavilla tiedusteluveneillä Linnesailreen, sillä silta oli
molemmista päistään katkaisru )o kaup-ungin valtauksen
lhtel'dessä. He olivat kiivenneer torniin ja parhaillaan tä-
hvilivät aamun kauneutta .ia raiskarun kaupungin ru-
muurta, kun sillan vanhankaupungin puoleinen maatuki
räidhti ja samassa myös Siikaniemen puolella oleva maatu-
ki. Räjähdyspilvistä satoi kiviä linnan karoille saakka.
Pojat vilkaisivat kalveten toisiinsa ja kaikilla oli srm;r aja-
rus: nyt linna lentää perässäl

Kersantti Ilmari Lehtinen kertoi, ertä hän ei ole eläis-
siän niin nopeasti juossut mitään rappuja alas kuin he
silloin ravasivat niitä korkean linnantornin kaireettomia.
irrkkiä ja rnuhkuraisia kierreportaita aias. Ulos pääsn-ään
re siintäsivät veneiile ja kiireesti soutivat pois Linnasaa-
resrr ja siirtyivät koko linnan ldhettyviltä turvallisen vä-
iim;rtkan päähän.

Paraatin vastaanottopaikka siirrettiin joukkojen tarkas-
r.rksen jälkeen varmuuden vuoksi kauppatoriile Pyöreän-
rornin .juureile.

trIvöhemrnin siviilissä kierteli huhuja, että myös linna
,rli miinoitettu 1000 rorylikilolla. Linna tutkittiin kuiten-
kin perin pohjin, eikä sieltä mitään miinoituksia löyty-
nl'r.

Kenraaliluutnantii K. L. Oesch
tarkastaa joukot Viipurin
valtauspäivänä Torkkelintorilla 31.8.41.
Maassa näkyy vielä räjähdyksen
lennättämiä kiviä ja sirpaleita
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Polttamatta
jäänyttä

K iestinkiä

1

SIMO LEPPÄUEru

Mukana
Kiestingin
taisteluissa
JR )i ja sille alistettrt mtrut jotrkot olivat ererlenriissii k,rl:-
ti Kiestingin kauppllaa. Hyökkäys oli alkanur Kui:s.:-
n-ron rajalta l'reinä-elokuur-r vlihteessa l9 t1. I\{;rtkri.i r.:i.r.-
trr trlvoitteeseen oli noir-r t(X) krn. Kiestinki r'älrr.Lrt,rr:cc-
r.ra oli tärkeii sikiili, etrii siitir aikoivat maanrie j.r r.:.:r.r-
tien pistrlratrr kohri Murmanskin elint?irkeiitä p.iJr.ir.L.r
Poh.joiselta 

.l 
iiämerel tii etelään vihol l isen sisiirnirrrh.:n. P.i.i-

tavoitteena «rli Kiesringisrä irriiin noin (r0 krn p;i;i55.i iy16-

vir Louhen asemir, ja tehtliviinii karkaista rrrtir. Olin .rltrssrr
mrri t-tituu rykmer-rtin esikunrak«»1 1-rpaniirn tillou).r r r,Lr5ee-

rina. Tehriiväni oli t'astirtir yksikiin \,;rnlsteisr.r j.t (nnerr
krrikkea rnuonituksestir. Ku«rrrnaston eteneminerr rierrtr-
rniissä korpin-rilastossrl oli vaivalloista. Jalkaviicn crcnemi-
nen «rli vuikeass;r mrrastossir ja vihollisen h.iirirscmiinii hi-
cllrsra. Komppanian päiillikkö, luurn:urrri I-.rLrri Heikin-
heimo kulki t'leensii kiirjen mtrkena, johr.rn kuuluir.rtr
nrm. jiiäkriri-, pionecri- ja viesrijoukkLreer.

Johclossani oli toirnitusjotrkkue :rjoner.n'oineen. Sen räv-
q'i kyetii selvit'tvn-räiin omirroimisesri nr.r.Lsroveikeuksisrl

.jar serrraamaan eter-reväii kiirkijoukkoa. ]os rrjonetrvot trp-
posivat suohor-r, ne oli rniesr'oimin kiskorrrva I'liis, krra-
derrirvir puita, raivartava kiliä ja k.rnrojrr sekä kierrerriivii
pahinrrnin upottirvat suot. Tän-rii oli ensimrniiinen kokrr-r-
r-ra, j«rka kesiiaikana koskaan oli rehnlr raivalta riissii tict-
tömiissii eriimaassa. Vasrutr t,li sutrri. sillii triherir erlestii-
piiin toivar kiiskv,|ii ruhkatiheiiiin kaikkinLr vurtrokrruclen
aikoina siitä. rnilloin oli ktrlloinkin oltrva kartau mukli-
sessa rnaast()kohcllusrr. Suornalaisellrr sistrlla, k:rrrr.r,r ;.r
kt»r.tpassia hyr'äksi kiiyttiier.r k1'kenin-une pi'symiiiin jouk-
kojen tuntunrasslr, mr.ltta "r,aivan maksoi niihclii tosrlln
itse ukk<irr ja hiinen hevr>srarrn . Srrttui siir-rii kr»rtn-relluksia-
kin jr>s jonkinlaisia, rnurrrr huurrorilla ne oli krrir.Lrr.n;r.
Yksikkön-rme oli kootttr Kuusamon seuclun miehistä. Nii-
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::t.i olir';rr svnn neer jtr krtsvrrneet eriin-rrtrLr-r korpikvlissii oi-
keiksi korpisotLrreiksi. Heiillin kirnsseln sclvisi verratrrrir-r
hlvin tällirisissakin okrsrrhteissa. Nlicher oliver sitkeirii
kes riin.rään yl ivoirr-raisia rasi tuksirr.

Ensirnnriiinen vihollisen lrtrolelta vrrlte:rm rrlr-rme ky lii ol i
n. t) l«n rajaltar sijuitseva Kiimmvarrr.r jossir yr)r,yimrne.
Siellii kr»nppanian vii.ipeli Niilo Rvhrii. r'rvklisin kansan-
edusta j a, kotiutetti rn Oul un Liän in nr rrrrt.rlouskor-rstrlcnti n
tehtär'iin jrr rrinur niiiiirrittiir-r hoirrune;rn r'.iii;.gii11 rehtriviii
omien roimien ohellt.

Niirn ecletriin 1 li krrukeuclen ajan kohrr Kiesrinkiii. Ko-
vit-t'tt-ttan vrrsflrksen jotrkot kohrasivrrt ] 0.-. Soir j.rnrln jrrcl-
la. Joki krLtkeisee Päiijärvcn .je TLropprri.incn r'.ilisen kan-
naksen vuola.irna .jl levciinii koskc-n.r. Stn r'.rsr.rrlnniJlir
vihollisella oli eritriiin hy'r,ät rorj unr.rnr.Lh.i, rli i:LiLr.lct ja ve-
rusretrlr irselnrrt.'falvisotaln vcrr.rttL.ll.l,,1i mc-ikr.iliiisillli
runsirasti rt'kisröii ja lentokoneit;r. Olinimch.ur nvr sirksrr-
laisten kar-rssl etcncrniissii. Heicl.in l',mmirtrskoneensa
Strrket tckiviit sclviiii .jiilkeii osrrnrr:t.irk.il.i p,rninrinrksel-
laan, mikii silkriu rleistii oli vrel.i urrri.:

Kun Sohjanrrn kosken vlitvs ,rli 'l -. sir,,rircrru, ricsi sc

sitii, ettii n1'r «rli Kiestingirr vrr,rr,,. S,:..r.n.t1..r.1 luor.rr-ron es-
rettii, kuten r.esistiiii t.Li virt.r.r. qi ,,,i..: ::Llu.rll.r kuin Kok-
kos:rlrncllrr. ja se nkin r lrtr: k.ir i :::(ikein kivuttonrrrsri.
Kiesrirtgin krrtrl>1,111111 r'.Lit.rLts r.r;.,.nlL:i viilirtiirr-riisri rnurr-
tan'rar-r lriiiviir-r rrikirir.r -.S. niciri]c:\.i. Sie.llii t.ristelrrjotrk«rr
leviilrtir,ät j,r srr,LvLLrin ri,;rir.in scr.L krxnrrtrofortrtrlil.
Sen jiilkeen .rlkoi r.rrkeur rchr.ir..i so. etencntinen kohti
NIu ttrtnirnn i lt rirr.r.r t.I\'()r riecn.i I-( )rLhen .rsenr r. josra edellii
rnainirsin. Kicstinilisr.i .iik,rrr.ir rier Itrer'.le t itiiiinl'riiin, se-

kii n'r;L:rnrie etr.i irrst,rr.,i.r. k,rirti r.Lroirerr.r. Ne kulkivat
n()in L()-15 knr er.irsvr'.lell.i rt.risisrrrel) s;r.ll:Lllsuullt.risesri
nril.rsrost,r riippLrc-n.
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Lepoaikaa ei priclettv kru.rn. jorrr vihollinen ei saisi ai-
kaa varustautua. Joukot n hrnirrvir.är uudelleen. Ryk-
nrenttimme eteni r;rur.rrien sLrunnJssr ir mrrancien suun-
nassa taas osasto, johon kuului piiärsi:rssa saksalaisia mo-
torisoituja joukkoja. \'iimeksi m.rinittr.rjen hyökkäys en-
nen pitkää ryrehq'i. Kuirenkrn JR ) i evl. Turtolan joh-
dolla rautatien sulrnn;§sr eJeren. s.rl'urti ly'hyessä ajassa
pienin tappioin puolimatkrn eli K.rpusrayoki-linjan. Tääl-
tä meikäläiset aikoivat arrrra.l r;r.§ ,rseveljiä koukkaamalla
l.r.rjalla saarr<lstuksella, murr.r vihollinen oli ortanur tämän
huomicxrn. Se oli saanut paljon vlhvisruksitr tietäen Ka-
pustajoer.r tärkeän strategisen merkirlksen. Erenemis-
sur.lnnat olivat vahvasti linnoirerur. 1r rseisrr.rksena oli
f.u«rl usrai zilla l',anssareita sekä i lmevoin.r ir. Tisrä johrui, et-
rii eteneminen oli rneikäläisillä r'rrikee.r. Til;rnne alkoikin
kiirjistyä. Meidär saarrettiir.r kolmelta taho.lr;r. Kr,rn hr.urlto-
riemrnekin oli rrjoittain ttrkossir, «rlirnme rukJlilssx ase-

massa, osittain muonir- .ja ammr.rshtrolro;r r';,illa. Olin kär-
ien rnukana edessä ja osa toimitusjoukkr.reest.r oli Kies-
ringissä hoitamassa läheryksiä ereen. Rvkmenrin komen-
roreltta oli rar.rtatien tuntumass:r rnetsikössä edessii ole-
vrn pienen KapLrstajtrn vaiheilla.

Huoitoporras oli sen välinöm1issä läheisy'ydessii. joren

loesta voimme ryydyttää veclen tarpeemme. Ensimmäiset
vuorokaudet kr.rluivat hiljaisen tunnustelun merkeissri.
\Iurra vähitellen alkoivat taistelut kiihryä yrnpärilliimme.
Vihollinen oli selvillä siitä, eträ rykmenrtimme oli uhka-
rohkeasti työnrynyt liihelle heiclän elinhennoiran. Ei aut-
t.urur rnuu, kuin yrirrää pitää asen.rat .ja oclotella apuvoi-
::rir. Huoltojr.rna kulki öisin, ikäänkuir.r varkain kul.ierta-
en Kiestigistä rtuonaa ja ammuksiir. Eräär.r kerr,rn se toi
:.nvös miehistötäydennystä viiäpeli Hirkalan johdolla. Hä-
nesti ruli y,ksikkörnme uusi vääpeli. Kaikesta huolimatta
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rilanne huononi ja hrcltoriekin oli vaarassa kok<>naan kat-
keta.

Runsaan viikon ajan vihollinen rumrnutti ja hyökkäili
voimakkaasti. Joukkon.rme torjuivat hyökkäykset ja ase-

mat pysyivät ennallaan. Eräd,ni yönä, kun juna tavanmu-
kaisesti oli saapunut Kiestingistä ja aamulla piti lzihteä
takaisin, oli evakuoitava kaattrneita .ja haavoittuneita sekä
pari vankia, jotka olivat ,joutuneet rneikäläisten käsiin. Ju-
rran lähtöpaikka oii komer.rtotelttojen kohdalla. Oli luon-
nollista, että kaiken toiminnan, siis junan purkrmisen ja
lastaamisen piti käydä nopeasti ,ia äänettörnästi, sillii vi-
hollisen asemrlt olivat lähellii. Kr.rn nyt juna oli valmiina
lähtemiiär.r tlkaisir.r Kiestir.rkiin ja aikon-rukseni oli lähteii
mukaar; hoittrmaan jir noutantairn läheryksiä, siurpui evl.
Turrola paikalle ehkii tarkiutirirkseen, ettei pinnareita ol-
lut lähtijöiden ,joukossar. Hiin kielsi jur.ran liihtemisen tois-
taiseksi. Syytri ei mainittu, rnutta pian selvisikin, ettii
rneistä mrin l0 km taaksepäin olevan racliur varren liihi-
mlastoineen vihollinen oli rniehittänyt ja irsettunLrr sinne
iuemiin. JliäkärijoukkLreerrrme sekä osia muista oli irroi-
tertu raivaarnarn rukkol irinoalle huoltotiellenrme. Tilan-
r.re ei ollut kaikkein parhrimpia. Selusta oli hinnalla mil-
lä hyvänsii kiilattava auki. Kiivaita taisteluja käytiin kok<r
päivä. Iltdrärnärissä ne irlkoivat tarrota. Juna sai lähtölu-
viln, lnlltta vieläkin piti varmistautua siitä, ettei haavoit-
tuneiclen lisäksi joukossa ollut rnuita kuin vääpeiin tai ta-
klrsrrliupseerin komennossa oleva huoltomiehistö, joka
t.rrpeen vaatiessa oli taisteh.rke.lpoinen. Miesvahvr:us oli
noin vähiin yli 20, pataljoonien hr.roltomiehisröä.

Kun olirnme ktrikeneet n. ft km, vihollinen alkoi tulit-
ru tykistöllään liikkuvaa junaamme. Tuloksena oli, että
veturirl konersro rupesi reistailemaan. Ei auttanut muu,
kuin pysäyttää juna ja sarnrnuttaa veturin koneisto sen ää-
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JR 53 saarroksissa
Kiestingin-Louhen radan
varrella Kapustajoel la

nen vaimentamiseksi härnätäksemme etenemissuunnassa
olevan vihollistykistön tulenjohruetta. Junassa oli vain
kolme vaunua ia se kuljetettiin työntämällä rniesvoimin.
Veturin katolla oli konekiväärissä vain ampuja kahden
vangin kanssa.

Paikalle osui edestäpäin taistelupaikalta rullut eräs jää-
kärijoLrkkueen kersantti, joka selosti tilanreen kulku-
suunnastamme. 

-
- 

Noin pataljoonan vahvuinen vihollisosasto oli iyöty
hajalleen juuri äskettäin, ja osaston jätteitä voi vieläkin
harhaiiia maastossa, joten hyvä olisi ottaa tämä huomioon.
Kiitin häntä tiedoista .ia järjestin kärkipartion eteen ja toi-
sen kk.ampujan junan katolle ampunavalmiiksi ja kaikki
muut miehet työntämään junaa. Kun olimme hiljalleen
äänettömästi edenneet hämärässä yössä noin pur>len kiio-
metrin matkan, loppui vihollisen rykistötulitus. Meno oli
kr.ritenkin kovin työlästä. Hiki valui, mutta ääntäkään ei
liikkeestämme paljoakaan kuulunut. Päästiin taistelualu-
eelle. Kärkipartio raivasi vihollisrur.rmiita pois kiskoilta,
että tie saatiin auki. Näki kaikesta, että siinä oli ollut kuu-
n.rat paikat. Viholliselta olivat kaatuneet jääneet kentälle
radan varsiin, samoin vartrsteita ja aseita. Moni meikäläi-
nen vaihtoi siinä vanhan "vintohkansa" uuteen venäläi-
seen automaattikivääriin.

Jonkun matkaa näin edettyämme alkoivat taistelun jäl-
jet heiketä. Kärkipartioltamme edestä tuli pysährymis-
merkki ja ilmoitus, että radan varrella olevasta mersäsrä
kuului hiljaista ihmisääntä, toclennäköisesti keskustelua
teltasta. Pysähdyimrne tarkkailemaan tilannerta ia lähclin
otta.maan siitä selvää. Hiivin larin reippaan miehen kans-
sa venäläiset aut(maattikiväärit kainalossa lähemrnäksi
kohdetta ja pääsimmekin aivan teltan läl.relle. Vaniomies-
tä ei näkynyt. Hiivimme lähemmäksi ja kuuntelimme.
Teltasta kuului suomenkielistä puhetta. Siitä jännirys lau-
kesi, kun pättelimme, ertä ne ovatkin omia. Miesten
tarkkaillessa ympäristöä päätin mennä sisälle. Työnryessä-
ni «>viaukosta telttaan olin vähällä saada sarjan konepis-
toolista. Oli tierysti outoa, kun tuntematon sotilas ryönryi
tällaisessä tilanteesa telttaan äkkiarvaamatta yöllä. Kun
selostin tilanteen, jol.ron olimme joutuneet, niin mielet
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Viholliselta vallattu pikku 1una. tc<a :3 -r
huoltoj unana radal la Kiesti n ki-(aD irs:a' o ki.
kunnes sai täysosuman mottitars'!e --e- oppuvaiheessa

rauhoittuivat puolin ja toisin S":: t----". eri lksikkö oli
Kiestingistä lähetetty apujoukt,is. :::, :,i"rverrcrunottia
raivaamaan.

Soitin Kiestingin komend.rnti.-e . :..-- srn noPeasti rois-

ta veturia vetämään vaunulrune : ::
Kiestingistä luvattiin tät'tril ;'.-. :: :.- ieti. sillä he tie-

sivät edessä olevan täpärän rii;.:::.:. . =-;öskin sen, että
olin rykmentin komentajan kls...s:. -.:'..:. Jonkun ajan

kuluttua saapuikin KiestingisrJ ve:-.:: 'i: roi meidät ju-

nakuorminemme määränpääh.i :
Seuraavana päivänä kuorm:s::-::-.. ..:t:tTlme heti aa-

mulla. Aikomuksemme oli pei::' ::^<.:.::. Kepustajoelle
saakka. Junassa oli muona,r. .rn-.:----<s.: '.::. r.rvlrea. josta

linjoilla oli puutetta, muttr se e: ;: i j :"lisvtkään perille
saakka. Junan piti pysähnii eie.-, :."::::::n r'älimaaston
korkeudelle. Siitä eteenpäin t:n':i<==: '.: k,:lietettava he-

vosilla, ajoneuvoina purilart. k::-i-..:..., t'ihollisen, joka
taas tällä välin oli hyökännrt )ij:.:::. :.:"rrlrsimaastoon
ja miehittänyt sen vahvemmtn r', '::.:: Ejess.i olevat jouk-
komme'olivat taas saarrerruin: i .::--..:: s..ilnn:1lra ja il-
man kulkuteitä. Ainoa keino,--,^: :-:a::; rsevoimin puri-
laskuljetukset korpirämeikköjer -<:'.::.: \1in jatkuivat
taistelut ja huolrovaikettdet r-ns::: r'::i,,r f'iir'ät.

Kirjoittajan muistiin riiltl .,.i' :,,,r'..: ertn'isesti jääneet

ne tunnit, jolloin jouduin n.ivrre ,e::..:..:r ionkinlaista siiais-

komentajan roolia. Eräiinä p:rr;i1 ,rir vihollisosasto saa-

nrrt sisäänmurron lohkomme ke:r:s:.issr. Vastaiskua var-
ten kokosivat everstiluurnlnrir T: n,rl.r ja Selinheimo esi-

kunnan läherit, kirjurit. hevosrreher. keittäjät ym. huol-
toher.rkilöstön omasse johd,rss.r:i t:iikäriioukkueen avuk-

si. Minut Turtola miiiiriisi ri.imiin komenta.iaksi" esi-

kuntatelttaan, jossa oii pr svtr.ir':i puhelimen vieressä ia
vastailtava rar.rhoittavasri p.rt.rlioonien ym. puheluihin. Ti-
lanne oli niin täpärä. ettJ puhelin soi ehtimiseen. Vii-
mein mvettiin va;rtintrin kt-rmenraiaa itseään puheli-
meen. Mir.ri saamieni olr jeiden mttkaan vastailin, että ko-

mentaja on juuri tulossa sinne iskujottkon kera, ampu-
matarvikkeitakin tulee kohtr. ja asemat on hinnalla mil-
lä hyvänsä säilvtettär'ri. Lopulta ruvettiin tiukkaamaan si-
tä, milloin komentirja on lähterryt. ja puheen sävy kuvasti

I
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JR 53:n henkilöstöä. Vasemmalta luutnantti Uitto,
rykmentin pastori, ylikersantti Kemppainen, everstil. Selinheimo
(kypärä), vänrikki Rissanen sekä edessä lähettikorpraali

.t

jo ilmeistä hätää. Kun vihdoin erään paraljoonan komen-
taja tiukasti vaari yhre)'rrä komenta.faan ilmoirtaen muu-
ten ruhon olevan edessä, juoksin minä noin i00 m teltas-
ra olevaile raravallin puolustuslinjalle, jossa konrentaja-
kin ase sauhuren hääri. Vaikka h1'vin lyhyesti esirin apue
pyytäneen paraljoonan vaikean aseman, tuntui raisteleva
eversti hieman närkästyneen. Sanaakaan sanomarra kat-
sahti hän minuun, vihelsi ja osoitti peukalollaan komen-
toteltan suunraa. Sinne häiryin ja kuumeinen roir.ninra
jatkui. Onneksi tilanne rauhoittui pian, siilä sisäänmur-
tautlrnut vihollisen vaiiojoukko tuli lyhyessä raistelussa
mhotuksi. Lnutnanrtien Heikinheimon ja Ervasrin johra-
ma jääkärijoukkueen yllärtävä sivustaisku oli muserrava,
kun komentajan johtamat "esikr.rntataistelijat" pitivät
pussinperärr riukasti kiinni.

Everstiluutnantit ttrlivar rakaisin komentotelttaan ja
kirjoittajrr vapaLrtettiin "sijaisen" tehräväsrä. Samoihin ai-
koihin paine l.relpottui tilapäisesti koko rykrnentin loh-
kolla. Saapui ilta, ja illan käydessä yöksi tuli korpeen
kr-roleman hiljaisuus. Kävirnrne telmoihin levolle, aivan
kLLin toisissa maailmoissa. Toiset jo torkkuivar, toiset
'.nelmoivat. Hil,jaisuuden katkaisi eräs nrrori korpraali, jo-
x.r alkoi rennosti kirkkaalla raipuisa.ll.i renoräänellään
nillin'sti, mr-rtta kuirenkin kuuluvasti laulun. 'On päätty-
er.r päivä ja yö yllataa, tykit tuokion 12a5 l,xiksnss 

-
- Kaikkien teki mieli yhryä, niin kuin varusmiesaikana
iltahartar.rstilaisuuksissa lauluun: "Jounrkaa sielur, on ai-
li.rnme kallis 

- -". 
Murra kun komentajan reltra oli

::riilrtr.rnan metrin päässä ja mölyämisesrä oli voimassa an-
<:.r: kielto, katsoimme parhaaksi suurella naurinnoila
*::unnella rätä uutta laulua, joka täydennysmiesren muka-
:-: kulkeunri kotirintamalta korpeen. Laulu oli raidoila
:-i:ecrr'. se renhosi korpeen riipaisevasti jokaista raistelijaa
;,r:: eiljaisuudessa. Komentoteltastakaan ei tullut varoi-
::-.:.:. reulun suhreen, varma' n sielläkin tunreer puhuivat.
K.,,=enraje tunsi äänestä, ecrä laulaja oli hänen iaisrelulä-
:.e::::r-si. ulkomuodoltaan ja åärckaän kuin rämänhetken
:sse '::ii.iulrja. Taisto Tammi. 

- Ja latlaja jatkoi: "- 
-K,x::ijkrllä Åiri jo niin väsynyt 

- -, 
mitä aatteleekaan

Kohta nukahti laulajapoikakin relran suomättäälle täy-
sissä varusteissa konepistooli kupeellaan valmiina laulat-
tarraan sitä virttään kuten toisetkin. Vartiot vain valvoi-
vat, ettei hiiviskelevä vil.rollispartio yllämäisi. Taaskin yö
veihtui päivään 

- -.Mr.rutaman päivän kulumua tilanne Kapusrajoella taas
huononi. Se tuli kestämättömäksi, sen yälkeen, kun ur-
hoollir.ren ja rohkea rykmentin komenta.ja, johon aina oli
totuttu luottamaan kaatui. Everstiluutnantti Seiinheimo,
joka aina seurasi Turtolaa mm. rämän käydessä etulin,foil-
la, joutui nyr hoiramaan toistaiseksi komentajan rehtäviä.

Ev. Turtolan nrurnis, kuten yleensä muurkin, huollet-
tiin pois taistelupaikoilra koti-Suomeen.

Välittömästi tämän jälkeen alkoi rykmentin ja sen mu-
kana olevien yksikkrijen irroitreuruminen .ja vetäyrymi-
nen kiertotietä käymäen r-rlos "motista". Tätä toimenpi-
dettä varten ennen läl.rtöä piti haudata maahan, uporraa
tai rnuuten hävittää kaikki raskaampi materiaali, jora ei
voitu kuljettaa mukana kantamalla. Vielä oli miinoitetra-
va ja råjaytettävä siltoja sekä taistelrava.

Kaiken tuli tapahrua nopeasri, hiitiiilemättä pienin ää-
nin, vihollisen tietämärrä aikeista. Vetäytyminen kaiketi-
kin tuli suoritettua tairavasti. Se tapahrui yön aikana vi-
hollisen aavistamatta ja pienin tappioin, aseruimme ese-
miin samalle tasalle maantiensuunnassa olevien joukko-
,jemme kanssa.

. Tämän toimenpiteen jälkeen rykmentin esikuntakomp-
pania pääsi levähtämään Kiestingin laitamille muura-
miksi päiviksi, joiloin sillä pitkristä aikaa ruli tilaisuus
saunomiseen .ja täin tappoorr.

Saunomisen jälkeen evl. O. Selinheimo oli erittäin hy-
vällä tuulella. Hän silitteli ja tapurteli rarsuaan, jonka sai
tavata pitkästd, arkaa nyr Kiestingissä, ja puheli kirjoitta-
jalle leikillisesti: "Näin sitten mottireissulla kävi. Turto-
la sai maksaa hengellänsä retken ja minut on nyr kursut-
tu divisioonaan puhutteluun ja saan todennäköisesti siir-
ron". Niinhän taisi käydäkin. Evl. Selinheimoa ei sen jäl-
keen näkynyt.
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LAATOKAN KÅRJALAN valtaus oli edennyt i«r

13.8.41 mennessä Sortavalan vapauttamisen päiviin. III/
JR )8 oli myös vihollista seuraillen, koukkaillen ia tapella
nahistellen Sortavalan länsipuolitse ldhestymässä Laertok-

kaa, 1a Rautalahtea, ,ionka luonnonsatalnan vihollinen oli
valinnut,ioukkojensa poiskulietusten lastauspaikaksi. Vi'
hollisen tarkoitns lienee olh.rt tätä tietä poiskuljetraa niin
Sortavalan alueen puolustusfoukot kuin sotakalusrokin.
mutta meikäläisten ioukkoien painostus rajoitti nän-rti kul-
jetukset pelkkään sotaväen poiskuljettamiseen, kaiken
kaluston ja hevosten jäädessä 20.8. rannalle Rautalal'rteen

Oli siinä kolua ja kalua, auto.ia, hyökkäysvaunuja, n'kke;I.
moottoripyöriä, polkupyöriä ia kaikennäköistä kuljerusk,i-
lustoa, hevosiakin peräti tuhatmäärin. Aurot ia k.rliisr,.,

oli ahdettuna yhteen kasaan lahden rannalle ia yritern srr-

ten lähtiessä polrroaineita päälle valelemalla poltta;r. Jos-

takin syystä ei ollut kuitenkaan onnistunut, Iukur.rn-

ottamatta muutamia kymmentä kendllä ollutta kuorn-r.r-

autoa, jotka ruli oli vaurioittanut. Koko kalusto jäi meikä-
läisten sotasaaliiksi. Joukkojen kuljetusaiukser olir'.rt jo
muutaman kilometrin päässä Laatokalla tillpäiseen hs-
taussatamaan ehriessämme.

Ja sitten alkoi "evakuointi" 
- 

eräissä r'aiheiss.r t;rrpei-
den ja tarvikkeider.r haaskauskin. Kuljetusajoneuvot olivat
täyteen lastattr.rina kaikenlaista tavaraa, pääasiassa elir.r-

tarvikkeita, joihin sotamiehellä on aina n.räärän'nlainen
rnielenkiinro. Virnma siinä tapauksessa, ettei hän ole tais-

relutoimien tähden päässyt olemaan määräaikaisessa kos-
ketuksessa kenttäkeitti<ön, kuten tässäkin tapauksessa oli
käynyt. Kuormastoista löyryi kaikenlaista hlvää, kala- ia
iihasäilykkeitä, voita, Ieipää, vehnäjaul.ro;a ia niin edes-

päin. Kun pahin nälkä oli ryydytetry säi\'kkeillii ia val-
misruokatuotteilla, alkoi kuormaston tutkiminen. Ja tdssä

vaiheessa vastuuttomasti.
Puukko kourassa vaelsivat valtaaiat kuormaita kuormal-

le, eikä siinä puuhassa siteitä aukaistu enempää sokeri-
kuin .jauhosäkeistäkään. Terävän puukon rusahtava viilto
vain ja jälleen oli säkki paljastanut sisältönsä, jauho.len ia
sokerin valuessa rapakkoon.

Kuormastosta löyryi myös hannonikkoja, kameroita,
erimerkkisiä savukkeita ja kaikkea tällaista mieluista mu-
kaanotettavaa. Tupakat olivat kuitenkin meikäläiselle
kovin mietoja ja harmonikko,ien "äänilaudat" niin nurin-
kurisen "vasenkätisiä", että vei useita päiviä, ennenkuin
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Ruokatäydennys
Rautalahdessa

OIVA LAHT!

h,rnurrsti rupesi niistä "viihdykettä" irti saamaan.

Poisilhtiessä varattiin vielä eväiksi kaikenlaista edellä

kerrorrur elintarviketta, räiskälejauhoista .ia paistinras-
vc-risrr Iähtier.r. Poiskul,ietuskin järiestyi mukavasti. Oli
ruroja vapaasri käyteträvissä, oli moottoripyöriä .ia hevo-

si.r. Pari kaveria ei ryytynyt väherr-rpään kuin hyökkäys-

vr.unuun, joka mootroriajonetrvotuntemuksella ja hyvällä
ruurilla hyrdhti käyntiin. Vähän hoippuen ia epävarmasti
kulkivar nämä "komentajat" aior.retrvollaan ihmettelevään
majoiruspaikkaansa.

Läheskään kaikilla joukko-osasrojen miehiilä ei kuiten-
kaan ollut rilaisuutta ensimmäiser.rä päivänä näille "liha-

padoille" päzisemiseen, mutta tieto levisi iähelle maioit-
tuneihin joukkoihin. Se aiheutti seuraavina päivinä sr'ro-

ranaisen ryntdyksen rnottialueelle. Jokainen, joka pääsi
ja kynnelle kykeni oli liikkeellä. Sotasaaliskuormien liina-

valrtteet, paidat, housut ia muut kanttlvarusteiksi sopiv;rt

tä1'tq,iviit n'rottizrlueen elintarvikkeista ja matkasivat kan-

tamuksina joukkoien rnajoitusalueille ja kuormastoihir.r,
kunnes sodaniohtokin heräsi ,la iuetti sotapoliisit ehkäise-

män tätä poiskulierusta. Jo ttlisen päivän iltana oli eräs

heinälato tä1'nnä valmiiksi "1'rtrssitettua" tavaraa 
- 

"ros-

vottua vaivannäköä", kuten kiinnijoutLrneet "elinrarvike-

täydentäjät" asian ilmaisivat. 
- 

Motille oli vain yksi,

erziän kapean kannaksen kautta kr'rlkevir tie, jonka kautta

kaikkien oli kuljettava ia iolla 'liikennettä" oli helppo
tarkkailla.

Eräät nokkelimmista eir'ät arntautuneet §llä vieläkään.

Moni "muonakuski" kävi n.rorissa vielä tdmänkin iälkeen,

ryh;är leipälaatikot ia muut asiaankuuluvat astiat kärryil-
lään, selicyksellä muonittavansa vartiojoukkoia - 

ja pa-

lasi ruokakuormineen takaisin.
Pieni varastelu on aina oliut sotaakäyvissä arrneiioissa

ihannetaidetta, iota on harrastettu ilman tarvettakin, pu-

humattakaan, i<-rs on ollut kysymys ravinnosra, iota ei vr-

dassa ole koskaan liikaa.
Vielä Kannaksen asemasodan kestäessäkin saattoi JR

58:n "töpinässä" tulla kutsutuksi korvikepöytään, iota
juhlistivai "Rar.rtalahden jauhoista" paistetut räiskäleet ja

öljyssä uiskentelevat sardiinit - 
eikä ihme, sillä nämä

"eiintarvikekuormat" olivat olleet lähes yleisessä tietoudes-

sa .ja tarkan vartioinnin alaisinakin yleisen näpistelyn
kohteena. 

- 
Syöneen hyvä, mutta säästäneen vieläkin pa-

rempil



Ruuhkaa Rautalahden motissa
Rautalahden rannoille saarrettua
venäläisten sotakalustoa
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Kenomus äsken ilmesryneesrä reoksesra
"Marskin ritarit" (kusr. §7 & G), jossa kuva-
taan eräitä sodan aikaisia Mannerheim-ris-
tin jakoon johtaneira rapahtumia.

KOKOONTUMISPAIKAKSI oli valitru nuorisoseuran-
talo. Sen aidalla istui kesäkuussa 1941 kolme vilkasra
karjalaispoikaa.

- Ties vaikka vielä päästäis oikein kotiinkin!

- Hyvä runtuu olevan ainakin takuumies. Ei se Iso
Aatu ole tähän mennessä hävinnyt vielä yhtään kahakkaa.

- Siperian lakeus on suuri...
Keskustelu katkesi, kun pihamaalle ilmesryi luutnantti.

Hän ilmoitti tarvirsevansa kymmenen vapaaehroista, mut-
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Sotamies Vilho Rättö, joka viholliselta vallatulla
panssarintorjuntatykillä tuhosi neljä
vihollisen panssaria ja nimitettiin
Mannerheim-ristin ritariksi 3.8.41

ta ei maininnur mihin tarkoirukseen.
Kukaan ei ilmoittautunut-
Luutnanmi toisti soraänellä tiedusrelunsa. Nyt synryi

liikettä, mutta aivan eri suuntaan kuin luurnantti oli toi-
vonut. Monet katosivat hiljaa hivutellen nurkan raakse ja
jäljelle jääneet katselivat kenttälakkinsa iipan alta luur-
nanttia varsin epäluuloisesri.

- 
No, huonopa on inro...

- 
Ei sitä oikein tiedä summassa lähteä.

-E,-E--:
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- [trrt3 ei kai se tässä aidalla istuenkaan parane. Ryn-
rimään sitä on lähdertävä, jos aioraan vielä kerran pästä
X:noelfärvelle.

- Mitäs jos mentäisiin?

- Odotetaan nyt vielä vähän.

- lvlääräå se kumminkin, jos ei vapaaehtoisia ilmaan-
ou.

- No, mennään sitten.

- Ei kai se nyt heti kuusenlawaankaan heitä...
Åidatla istunut kolmikko lähti asrelemaan luurnantin

luo. He olivat Rättö ja Määttänen Kanneljärveltä ja Ky-
mäläinen Käkisalmesta.

- Tässä olisi kolme faaria.

- Jos vaikka näinkin pärjättäisiin...

- 
Eikö mirä! sanoi luurnanni. 

- ^dugsn 
mukava on

nähdä, emä löyryy vielä miehiäkin.
Kävi juuri kuten kaverukset olivat uumoilleetkin. Lo-

put seitsemän miestä kerättiin kokoon, ja juuri nurkan
raakse pujahtaneet .ioutuivar uhriksi.

- Menkää syömän, Iuurnanrri sanoi. - Kohta rulee
auto ja sitten lähdetään.

Papusoppa ei miehiltä mennyr oikein hyvin alas. Ryh-
dyciin jälleen uumoilemaan, enä oli kenries rullut hypä-

ry'ksi hiiden kirnuun. Mutta parin päivän kulurtua asia
selvisi. Miehet oli kyyditry Kangasalle ja heidän eteensä
ruotiin vehje, jota monikaan ei ollut ennen nähnyt.

- Tämä on sitten Tampellan 45-millinen. Nyt teisrä

ryhdytään sorvaiunaan panssarintorj untam iehiä.
Tuloksia myös syntyi.
Elokuun alussa Pajarin divisioonan JF.27, jora komensi

eversti Haanterä, oli ehtinyt Ilmeelle ja lähdettiin etene-
män kohti Kirvua. Rykmentin rykkikomppaniassa hää-
rivät juuri nuorisoseurantalon aidalta pestatut miehet ja
heidän vähemmän vapaaehtoisesti mukaan lähteneer tove-
nnsa.

Eräär.a azununa hyökkäys pysähryi.
Ensimmäinen päivä oli melkein rauhanomainen, sillä

asemiinsa kaivautunut vihollinen ampui vain harvoin ja
suomalaisten puolelta päivä meni tunnustelun merkeissä.
Mutta jo seuraavana päivänä alkoi tapahtua. Vihollinen
marssitti näyttämölle panssareita ja niiuen tukemana lähti
venäläisten jalkaväki rynnäkköön. Yrirys lyötiin takaisin,
mutta siinä rytäkässä putosi kranaani Rätön rykkiasemaan
ja teki pahaa jälkeä. Joukkueenjohtaja, varajohraja, tykin-
johtaja ja pari muutakin miestä joutuivat pois pelistä.

Jäljelle jääneille meni melkein sormi suuhun.

- Mitäs nyt tehdään, kun koko johtoporras meni sile-
äki7

- Kai se tästä vielä jotenkin järjesryy...
Puhuja oli sotamies Vilho R?ittö. Myös hän oli saanut

sirpaleen jalkaansa, mumei katsonut aiheelliseksi lähteä
joukkosidontapaikalle. Hän nyppäsi sirpaleen irti ja kåä,-

r:iisi hiukan riepua haavan peitoksi.

- Hei miehetl Tehän tunnette pst-rykin!'
Peikalle säntäsi äkkiä jalkaväen luutnantti. Hän näytti

oksan ravattoman kuohuksissaan. Joku rauhoitti häntä
r.:st.ruksella:

- Tdssähän se on nokkasi edessä... oma piiska.

- Ei nvr ole siitä §symys! Tuolla göheikössä on vihol-
lsaenss.:.reita kuin autopirssissä. Ne ampuvat hitosti,
nurt.r eir'är liiku. Ne pitäisi kärventä.

Trkki;566255a ryhdyttiin raapimaan päitä. - Milläs
oe kän-enrä, jos oma rykki jä tähän.

- 
Sielli on lähellä myös jokunen vihollisen jättZimä pst-

q'kki. Jos sellaisen saisi roimimaan...

- Tiedä hänrä.

- Siinä voi mennä ainoa.
Rättö nousi. Hän meni korpraalin luo, joka sillä hetkel-

Iä oli oman rykin suurin viskaali. - Passaisiko, että minä
käyn katsomassai'

- Mene, veikkonen, jos tahdot saada oikein kunnolla
siipeesi.

- Voi sieltä selvitä ehjänäkin...
Ränö lähti jalkaväen luutnantin perään. Luutnantin

mainitseman pöheikön olivat omat raskaat parerit jauha-

neet niin, eftä maa oli kuin kyntöpeltoa ja muutamasta
riekaleisesta pensaastakaan ei ollut juuri näkösuojaa.

- Tdssä on yksi.

- Niin näkyy, myönsi Rättö.
Vihollisen jättåmä 54 mm:n panssarintorjunrarykki oli

puoliksi hautautunut multaan. Kun se kaivettiin esiin, sen
todeniin olevan kdyttökunnossa. Vain suuntauslaitteet oli
siepattu pois. Lähistöltä löyryi toinen samanlainen, sekin
tosin ilman suuntauslaitteita. Kun Rättö koetteli lukkoa,
se ei ensin toiminut. Liikkuvat osat olivat td.ynnä hiekkaa.

$yhiryään niitä heinätukolla Rittö sai lopulta lukon
kiinni ja havaitsi myös ilokseen, että ammuksia oli ympä-
ristössä hujan hajan vaikka miren paljon.

Jalkaväenluutnantti - 
Lahtinen nimeltään, siviilissä

ramperelainen tuomari - innostui:

- Voiko niillä rysäyttää?

- Niin minä luulisin...

- Sitten yritetään. Tuossa on maalitaulu ihan lähellä.
Vihollispanssarit metelöivät samassa pensaikossa, vain

noin sadan metrin päiissä, mutta välillä oli mäenkumpare,
niin ettei vaunuista ollut suomalaisten aikomuksia vielä
huomattu. Lahtinen pani touhuksi. Hän lähetti hakemaan
muutamia omia miehiä, ja myös pst-miehet Rätön rykiltä
komennettiin puhdistamaan heinätukoilla putkia ja kerää-
män ammuksia. Sitten Rättö löi ammuksen sisän ja

rykkiä lähdettiin miehissä ryöntämään ylös mäkeä. Pen-
saitten suojassa päästiin näköetäisyyteen vihollisesta -monen mielestä vähän liiankin lähelle -, sillä muuan vi-
hollispanssari ammuskeli vain 30 metrin päässä.

- Stop tdhän, sanoi Rättö.
Hän suuntasi rykin, tähdäten putkea pitkin.'Juru vai-

kutti hiukan samalta kuin olisi sihdannut pitkin haulikon
piipun selkää.

Laukaus.
Täysosuma.
Vaunu syrryi heti tuleen. Suomalaisten posket karahti-

vat kuumiksi, ja ennen kaikkea tierysti ampujana roimi-
nut Rättö innostui.

Nyt Rättö keksi 'äskeistä parerrlman tähtäyssysteemin.
Kun lukko oli auki, hän kurkisti putken läpr ja suuntasi
aseen. Sitten zunmus sisään ja laukaus.

Toinen vaunu pysähryi kuin seinään ja leimahti samas-
sa liekkeihin.

Yli vonkaiseva vihollisen suorasuuntauskranaatti lopet-
ti äkkiä liian innostuksen. Sen oli ampunut putkestaan
kolmas näköpiirin ilmesrynyt panssarivaunu ja lisää ruli
heti. Leppäpensaikko heilui kuin pyörremyrskyn kourissa
ja kuumat pyyhkäisyt leyhyivät miesten poskilla.

Joku sanoi vaimeasti:

- Kyllä tämä poika olisi mieluummin jänisjahdissa.
Nämä helverin rusakot näyttävät hampaitaan...

- 
Lisää ammuksia! karjaisi Rättö. - Päällehän se

muuten ajaa...
Täräys. Kolmas vaunu hiljeni.
Nyt oli vaihdettava tykin paikkaa. Tuskin se oli saatu

uuteen asemaan, kun alkoi kuulua vihainen pörinä. Vihol-
lisvaunu tuli kohti ja ampui koko ajan, joskin sen ruli oli

r
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epätarkkr. Mutta huono oli arnpua Rätönkin; r,lunu ruli
läpi tiheän metsän ja sitä itseään ei nä§ny'r. Vain herlu-
vien puittenlatvojen vana osoitti sen kulkusuunrlr. Ja
ikävä kyllä, kLrlku kävi prikulleen suomalaisrvkkiii koh-
den.

- 
Ammu sllmmassa sinnepäinl

- 
Tuokaa lisää paukkujal

Viidennen ltrukauksen jälkeen moottorin iirjvntii katke-
si kuin leikattuna. Samassa alkoi kova polotr.rs, kr:n mie-
het hyppäsivät pois vaunusta. Heitä ei kuirenkr.an näky-
nyt vesaikon takia, mutta Rättö päristeli jälleen äänen

:i,",:",""" 
niin nopeasti ktLin muut ehtivär ruode ammuk-

Jonkin ajan kuluttua tuhottiin vielä kuudes vihollis-
panssari ja silloin olikin r-rrakka täynr.rä. Tienoo hil1eni.

- 
Lähdettäisikö pesemään naamoisra noer:' Ja käytäi-

siin syömässäi'
Vasta nyt Riittö huornasi, että hän oli hiesrä märkä kLrin

r.ritettu koira. Ja ,jänr-riryksen laukeaminen iriheutti todellrr
hurjan nälän tunteen. Urotyöstä oli jo kulkeutunut riero
taaksepäin, ja lappaessaar-r hernekeittoa Rätön pakkiin
keittiömiehet pitivät huolra, ertä se oli sakeaa ja räynnä
sattumia. Kesken syönnin sär.rtäsi paikalie irse divisioo-
nankomentaja. Hän oli näl.rnyt ttrhotut panssarit ja ryhtyi
kyselemään, kuka ryön oli tehnyt. Saatuaan nirnen selville
hän kar.iaisi:

- 
Rättri tännel

Rättö jätti römsänsä mättäälle ja juoksi eversri Pa,arin
eteen.

- 
Tekö ser.r teitte/

Rärrö painoi käträ Ixrusrrnsrumilan .ja rnr.risreen. että

238

ts:*" 
qF

k-'{&r:



-:e-em ässä
_eeile

Sotamies
Rätön

tuhoama
panssari

SA'Lna

JR 27:n
joukkoja

Kirvun tiellä.
Rykmentin
komentaja,

everstiluutn.
L. Haanterä

ensimmäinen
vasemmalla

eversri oli huonokuuloinen, hän karjui täysin keuhkoin:

- 
Kyllä. herra eversri.

- 
Perästä kuuluu...

Kun asiasta ei muutamaan päivään kuulunut mitään,
Rättö unohti koko jutun. Mutta eräänä iltana rykkikomp-
panian kirjuri juoksi täyttä lentoa rykkiään puhdistele-
maan asettuneen Rätön luo.

- Jumalautal Mä kuuntelin just radiota. Ja siellä sa-

nortiin, että sinusta on tehry Mannerheim-ristin ritaril

- 
Mitäi

- 
Sur on nimitetry Marskin ritariksi! Sä oot saannu

N{annerheim- ristin.
Rirön Ieuka lokahti. 

- 
Mikä se semmonen risri oni

Åsia oli todeilakin aivan uusi. Vasta kolme pärvåd, ai-
kaisemmin oli jaettu ensimmäiset ritariristit. Saajina oli-
vat eversti Lagus, kenraalimajuri Talvela ja eversti Raap-
pana. Suurin osa miehistöön kuuh.rvista ei edes tiennyt,
ertä rällainen risti oli olemassa.

Pian alkoi ainakin Rättö tietää. Paikalle pdlähti yo

muutaman tunnin sisällä valokLrvaajien ja TK-kirjeen-
vaihtajien parvi.

- 
Pistäkää kypärä päähän!

- 
Nojatkaa rykin putkeen, tulee näyträvämpi kuva...

- 
Kiristäkää kypärän remmi.

- 
Ortakaa oikein ;yry ilme... vielä sotaisempi. Teidän

ristinnehän on todellinen paukaus. Tähän mennessä se on
anneru vain isoille herroille. Te olette halpa sotamies...
juttuhan on omiaan nostattarnaan miehisrön ja alipäällys-
tön mielialoja kauma koko rintaman!

- Jassoo, sanoi sotamies Rättö. 
- 

Senkös takia minä
sen sainkini'
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VIISI vihertävänruskeaa vihollishahrnoa tarF(x) sr.rorr

poikki. Välillämme on puoli kilometriä vetistä lettoa.

- 
Sarnoilla asioilla tait:rvrt vanjan uaepurit olla, Yriö

virn istää.

- 
Annartko rn1örätunto.r/

Eino nyökkäii Ossille rnyiir.rriivästi.
Ossi ttrkee konepistoolinsa miinnynkiikkl'rän krrpeeseer.t

ja laskee pitkän sarjan.

- 
Eivät ota ecles juoksuaskelta, Eino hyrnyilee. 

- 
l-ii-

an kaukana ovirt, mutta samapir tu>. Ny't ainakir-r tietiiviit,
että mekin olentnte näillä mailla.

On eklkuun alku l9-,i l. Patrrl.ioonamme IiJR )0 nrajai-
lee roista vuor«rkautta Hy'rsylässä. Olerrme siitä neljän
miehen voimalla parriunatkrrl.la jonkinlaisessa sivustitv.rr-
mistuksessa, kutcn n-tonta kert:.rir enneukin. JäiikiirijoLrk-
kueentme johtaja, vääpeli Eino Keskiner.r on ohjaksiss,r.
Edellisenii priiviinä oli r.nintrn vuoror.ri. Silloin Ossin, \'r-
jiin ja Kallen kanssa kiersirnrnc osittain sarnan ler.rkin. Ili-
no kur.rli rriu.nullr lupaavastr jän,estii ja rnaiurirnrne jiii ih-
n-rettelen-riiiin. nriksi rne Ossin j;r Yriiin kanssa hrrlr.rsrm-

me ur.tclelle kicrrokselle. r'rikka nruitrrkin miehiii,rli.:
riirränyr. .i

Verkalleen porskurtelernrre srron yli Sen toisella l.riJ.rl'
la siintelee )iirven-une.

- 
Krrrsokitirhan, kr-rverit. rriiillii on kiivni't n.r.rpLrrrn

Shemeikka aivan .i.kenl
Ei no osoi tt:rrr j uoltrkkaper-rs,ri.lcn reunusrarnrur r.ln t.r t( ;: -

n-riin rrlle. Takrurrmrne kiertiiii nriintl'slrreke.

- 
Onkiukkoja, ehkii verkk<»riehiä. 

- 
Hän hrp1hrJ.,

vi tsaksel I a pcnsrrllseen ki ir-rni tett'lle k«ryLrkalle. nvtkr r rc- irr
irr kokeilee scn krrntrn,uuttrr. Pikkuinen lluttl p.rinl:u Er-

non 90-kiloisen keh«rn rrlla, rnutra kanrair kuitenkrn. -I erttrr k;n l

- 
TLr«rlla or.t toinen. huomrrrr Ossi. Eino mä;irl.i

- 
Veko. or.r sinii sel C)ssi virscmnrlrlle tllonne uic::--cc:'.

konepistrxrl i n krrntlr.urrn piiLihiin. \'r jii vasrrrkkeiseen s...: :r -

tiliin srrriln vcrrrnl Kumn-rrrllekin on siellii n,ikiij.i.::r .', -

vii rantrr. onkikee sielrii. nrtrrte silmiit niskass.rl -\1c:k.i-
rnieher liihclcrr.rme vesille.

Pojat liihtevät virnistellen. Einon sanar eivät r-ric ircriie
kiiskv. varrn kchoitus.

Eino sclvirtelee siimakeriiiinsii ja rnvhriilee 
- 

Qp srr.i

josktrs [r iukirn hyiitt'ii tiistä korkearnmrrsrr sotil.is.ira ( )\t.r-

kin.

Ahuelt-
partio

uihöllisen
uesillä

Kalamiehet palaavat
auringon laskiessa
retkeltään
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Klrsinrnre kirvecliiinrmc sopivar riu ttt r;rrtt.rtiheikiistii.
lvkkiirirnnre k,,pLrk.Lr r',il jcnrnrillc vcsillc j.r tviintclcntn.tc
nc hilj.illcen ui(nnm.L\ [:ino jLrrrclcc h;rrvlksccn le111.r1is.1q-

ti:

- 
l'iiss.i on irtt,rrr)crr 1.olrj.r. Scil-iiiini kiit lvlrrcksi...

N{illainen irc p.11s.1111.LL.1. j,rk.L n.inrii timprrrsi:... Krrs, si-
nii vlliit pohj.r.rn. r'oitkrn ir.icnrrnii .Lrtkkr.rroitl:r sillii. r\1i-

nr.ln ()u sit;rist.rr'.1 k.ri:l,rill.i kirrrrri... \'its;rksillir on ;iijii si-
t()nut Polkkipirn.rr... l'l.iri i. rne rtclt.irr mato ottiu)ririrrt kil-
krj.r, ote isoje .rl.orert.L... \.rLr1.Lt ritosttrisivrrr... Ä1,:it. 1,,

nlkil... I)icni tintri ()lct. nr(r)( k.Lsr.Ln.t.r.ur... \'irs.Lir.r tr',i-
rniclrili niinrii k.Lrjiri.riscr Lrkkriir... \( ) \ rc strrrl Nlirrkii/
Se oli oikcin kiiriliis... '1 

.r1..1.,111 Irrrt.i r.n,rni.ritrr Åtrnrrkscn
rctk i kLr nn.rn rl Lrk.rn.L k Lrl k iets.rn r I..iri vL;r.» iklnlln( n t:i \l r-

tr-rr. ()lirr silkriu ttrort Yrjiin ik.iincr)...,{.is. trrlc'1.1 v1q'

I Ici. .rinekin Ptrolikiloi ncn... I).rr.rs Iist.iii sinrrt vitsrrksccn.
rn ur rcn kurkrr:ir... Ol isi t;irillii mrri n iort;r criis.rrr n.rn Irrri kko-
j.r. Lic' rriillri prrrtrrstrillrr scilrrrrtcn tuoil:i jiirvcn it.irrLrrk.rl-
l:r... Ålri r,cikkoncn vrrtii. Pl'51 1 kr llii n.ilreiss.irii... K.rs
vrrin... KolrLtscl;istiikii trro Yrjii Irrrki n:iit:i k.rsi:risi.r ... 'l ;r.rs
trrli vksi .

Ålrvcnct or'.rt v illcj.i .rlrlrctr.lrsr.r. -l'Lrskirr 
.or)kcr'nnrc t.r-

l):r.r vcrccr). krrrr sirii jo r ru.l.i.irr \.L.rlr:r.rnri:crT'kiilrk,r s.i.L-

vrrtt,L.r rnci.l.it. l'rroh.i.Lrnrnr' .iskciscrr vihollis1..rrri,,n. Il-
l;Ln liilrcsrr cssii sLrost.r r)()usc\ .rt s.i.iskien vercr)lr inr( )rsct lc-
tlioon,rt. ()n r'.Lin i,lvlirrrcn cr.inr.L.ur yiirvi. k.rLrrris ilt.r y.r

rrcl jii k Lrrtt l.lr,trtitsr.L. 1ork.r i tt ltois..trirt l.irsk:rrn'.rr vct r:i. ( )s-

sirr j,r Yr;iin vrrr rrt n.ikvr'.it r irrlrt,rr.rn ,Llrkcresri. Nle rkcis-
tii 1-;l1i1L'11.,'r ircilliikin on k.rl.urr.rnc:r I'iikkcjri:in Piirhrstc-
lcviii alrvcnkiiriliiitii rroLrscc jortoss.L. Nisk.rr nrrrin. k.rlrr
r itr.ik.r't'tt. \\;;(In k()rl,ru\. \.utl.r I',i)(lIlr l.rUr)llt.l.

Ktrikk;i jrrok:cc sii1.r.i.rrr l.itkvrriicrr [.irkin l.ci]il'irrrrrri.
S.r.r kiirorrrrrrns.L l.iiiiss i ilnl.r.r tirs()jer)s.r .rlle. sLrhist.re olri.
k.r.rrt.r,r i., - l-,,.l,,,t.,trrLrLr liilrtiiP.rikrrllccrr. Siclrii't t,rit,,r-
t.t.t orn isrtrsoikcurt.r.rn koko .rl Lrcc sccn .

.,\Lrrirrko lrrskcuturr tLrlcnk:rn'uiscr).r 1.1y111111;1 
jiirvr.rr liirr

s i p.i;i11,i,,.

.fortrlctruLlr jo 
1r1v1q. Sviirrtikirr LrP.11111. Irilr(, \.lnrx) ).r

p rt k.riscc sirlckeislrrr poikki.
KLrin viikisin s:lu\'()nlnrc r.ultrr.lr). \'rjii 1.r ()ssi ,,r.it i,,

k,rlr.lrrlllLnrnre o(lottrrnrirssir. Si.Lrn.rn'te ko|11li11 hLrolelliscsri
t'rrr isillc P:rikoillccn. Scn trrnncrnrnc olcr',rr.nmc niille Slrt -

:rcik,riIIe j.r 'l'ercirrjcvcillc r clk.r.r.
Viisi kiltxr nrieltecn. C)ssi .rn ioi.

- 
[incnrnriin ()n. siLn()l). scitscnriinl

- 
Scitscn-riin r>rr so|ir'.1 k:rl:rrniehcn lrrkLr. Eino lrvrnl i-

.rc Yr jiirr innollt. Ossiil,r orr jo seikke miclcss.iiirr.

- .f .i.irnrnc trihiin jrr l).tl)cllrrrlc lr.Lkit rLrlellc. RiLtttak:Llrr-
x::r,riisi l)oikrr:t.

-'\j.rrLrs on erinontlrirrcn. nrrrtt;r Iiirto on toist.r rnicltii.

- 
l-ii.rn r';tar;illincr.t p.rikk:r. Mcncrttnte tu()nl)c sr.l()rt

:.,.,irc kLrLrsikktxrn. Sicltii ci r.rrurtiontntc niir'. Li)v,liintrnc
xi ..., r'.:i1-otcronkin. Verrrnrnrc sicllii rLrrnruir. Iilrtii 1.r111('-

t.i (r)ncrr kuirr olisin-rnrc krimpiJl:i.
K.il.Lr irs.Lksi.r roikottrrcr.r krrrrl()nmrc sLron vli.
Imnrc [.crkur k.rkrjantntc. 

-l-trorc 
kr,ir irr,rssi vrrrn lrlrvcn-

tcrt suust.l sisiiiin jrr kala Iriillokscllc. MehLrkk:Lrrt. hcrkrrl-
li.ct. kcllrrnr':ralerrt kvljvksct irt()irvirt vilivirtrrr. Kcih:isr:int-
nre nc krrrrrjirr-rlrirarukoilrtn. krustrrnrttlc tur>hilippiirr rclr-
rrr rt suolavetcen. j;r nrirkul)rrl;rt kirt()r1\'rt niilkiiisiirr sui-
Irilnrlc.

- 
l:i niiin lx'r'iiii olekaarr, \'rj<) rnuntejrrrr suu r:ivrrn:i.

- 
Siniipri scn s.rnr.,il Ossi kcih:istiiii viclä vh.lcn puoli-

kiloiscnsa. kohentelcc lriillostrr j:r .Lsertrr.r svi)tiiviinsii kr'p-
svntii:in. Kalir viiiinn ilec. nil11q1c. prrllistelec. Scn sLrrrsrir
ja kitLrsista kLrplii kiehtrr':r vurrhto. 

- 
\/irin riiiillii luonnos-
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sa näille osaa antaa oikean arvon.

- 
Hitto viekön huomisen piikkilankaesteen. Yrjö on

"aterialisti", jääkärijoukkueemme hovihankkija, joka
"löytää" syötävää mahdottomistakin paikoisra. Kerrankin
l.räntä vastaan oli kävellyt puolikuolhrt lammas. 

- 
An-

noin sille armolaukauksen, selimi Yr,Jö meille. Omituista
kyllä että nälkiintynytkin lammas voi olla lihava ja rasvai-
nen. 

- 
Sain eilen siviilisattuman, Yrjö jarkaa. 

- 
Tuli

pari kiloa voita ja pussi nisujauhoja. Pitänee jLrtella sille
Hyrsylän perunamaan vartijalle räiskäleisrä, errä saamme
kalakeiton puoliseksi. Vanhoja perunoita, vettä ja peh-
menneitä silakoita, hvi senräänl Ei käy pirraani.

- 
Ei mahdu eneinpä. Eino röyhtelee kylläisenä, vään-

täytyy selälleen ja asertaa kämmener päänsä alle.
Yrjö nuorimpana polttaa arenarnme rähreer. Kukin

laittaa reppunsa lährökuntoon, konepistoolit uloruvilleen
ia ottaa lepoasennon. Nuorio saa vapaasri roihuta.

Kuusikon sysimusta hammastus piirryy rerävänä taivas-

Ahti on antanul
hyvän saaliin

ta vasten. Yksinäinen tähti vilkutraa suurimman puun
latvassa kuin joulutähti. Idän taivas punertaa violetin kai-
kin vivahtein. Siellä on uuden päivän airut.

Puoliksi hiiltynyt tervaskanto hehkuu, leimahrelee, ki-
pinöi. Sula pihka kiehahtaa kannon solukoisra. Liekki
tarraa siihen ahneesti leimahtaen. trfusra savupilvi tuprah-
taa oksistoon. Lepattavar liekit luovar epärodellisia, sa-
dunomaisia varjoja. Viereisen lähteen musta marmori-
pinta peilaa nuotion punan.

Istumme piirissä. Muistelut ja kaskur on kerrattu ja
naurettu. Nyt ovat tarinat ryrehn'neer. Einon ahavoitu-
neet, tavallisesti jämerät ja asialliser kasvor ovar oudosri
herkisryneet ja pehmenneet. Yli neljän ruosi§mmenen
sr'örryttämät elämänurat ovat silinneer.

Ossin kaunispiirteiset filmitähden kasr-or uneksuvat.
Hänen päivisin niin valppaat ja hetkirräin rimanrinkovat
sinisilmänsä loistavat tummina ja syvinä. Hänen pitkä 1a
jäntevä vartalonsa nojaa sulavan levollisena valtavan kuu-
Sen §'Veen. I

Yrjö, kuopuksemme, on kerrankin vaiti. \'rjö on vielä
melkein poikanen, vapaaehtoinen, vaikka kaikessa hyvän-
kin sotilaan mitat täyttävä. Pojan harmaa sarkaiakki on
mäträdllä. Sankka, punainen kiharapä läikkrl kilpaa
nuotion kuparinkirkkaiden liekkien kanssa. Kasvojen ke-
sakot ovat yhryneet yhdeksi.

Ympäröivä eriimaa on salaperäisen vaitelias, tunnelmia
ja aavistuksia täynnä, mietin itsekseni. Mikä vastakohta
tämä öinen hetki neliapilallemme onkaan, ajan normaa-
leille öillemme ja päivillemme. Tämä ei ole enää sotaa,
vain loistavasti onnistuneen kalastusmatkan huipentuma
ystävysten kesken.

Millainen paradoksi koko elämä: eilen vihaa, verta,
kuolemaa, nyt ryyntä ja rauhallista. On vain kaiken koke-
mansa hirvittävyyden unohtaneiden kumppanusten lepo-
hetki syvällä koskemattoman erämaan sylissä. Olemme
vain ihmisiä, ei tappajia ja rapertavia, kauniisiin muisroi-
himme vajonneita toveruksia.

Tuuheiden kuusien sysimustassa varjossa risahtaa.
Neljä päätä käänryy valppaana, neljä silmäparia tuijot-

taa teråv inä pimeyteen.
Ehkä se oli vain pöllö.
Ympärillämme on sota. Se on kaukana meistä, yli kah-

den peninkulman päässä. Ajatuskin siitä tuntuu aluksi
oudolta. Mutta uutta päivää odocellessa ajatukseni väkisin
karkaavat siihen. En voi enää hallita niitä ja piräyryä ny-

§iseen tunnelmaan. Mietteeni lentävät levottomina
kuin tuulihaukka rantaniiryn yllä, lepattavat sinne ja tän-
ne, taas palaavat. Kuolema on ympärillämme. Kaukana-
ko? Ehkä aivan vieressä1' Kenties se vaanii meitä ruon
valtavan kuusen ryven takana, kenties tuon hädmöttävän
jäkälien peittämän kiven kupeessaT Ehkä piankin jostakin
nrolta pimeydestä konepistoolin sirinä tuo meille kaikille
rurman7

Vaistoan tovereissani srunan muutoken.
Hiljaisuus tihenee. Se melkein koskettaa ja tekee kipe-

åå.
Kuolemal Kenet se meistä ottaa ensimmäisenäi' Einon-

ko, ruon ryynen, väkivahvan ystäväni, jolla on neljän
vuosikymmenen kirjailut raskailla piirteillän?

Vai onko Ossin vuoro, cuon iloisen pitkänsolakan ja
jäntevän nuoren korpraalin, jonka avoimilla kasvoilla
asuu poikamainen hymyi'

Ehkä se ottaakin Yrjön? Yrjönkö, jonka tulinen tempe-
ramentti tekee mahdottomastakin mahdollisen ja pätn-
vastoin, jonka levoton mieli aina palaa seikkailusta toi-
seen ja poikamaisiin tempauksiin?

ta
ff,

I
I
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Norlla kahdella korpraalilla on elämä vasra alussaan.
Einoiir ja minulla jo vuosien kokemukser takanamme,
perheetkin.

Kenries se olenkin minä kaikkine vikoineni ja vähäisi-
ee hrr.eineni? Ja kuirenkin: haluaisin rehdä vielä paljon.
Pijon rehryä olisi saanut jädä tekemättömäksi!

Kvmmeniä kenoja meillä kaikilla on ollut vuoromme.
\-iikate on sivalranur liki, katkaissur kumppanin elämän-
.:ngan viereltä, edestä, takaa, murta meidät jättänyt. Eh-
Ii.i se on säästänyt meitä vielä tätä yörä vafien. Tiedän,
eaei hetki sitten meisrä kukaan Sirä mietrinyr. Mutta nyr
r leijuu jokaisen rajunnassa ja ruolla salaperäisessä pi-
mennossa melkein kdsin koskereiravana, runreetromana,
mykkänä.

Einon jämerät kasvor ovat kivikovat. Voimakas käsi hy-
pistelee tunnustellen Mauser-pisroolin jatkoperää.

Ossin silmät ovat valppaar, niiden karse vilahtaa nojol-
laan olevaan konepistooliin, jonka parruunarunmulla ki-
pinöi nuotion kajo.

Yrjö sormeilee konepistoolinsa hihnaa ja painaa lakin
päähänsä. Hänen kasvonsa ovat äkkiä muurruneer kylmik-
si ja tarkkaavaisiksi.

Vaistomaisesti vedän oman konepisroolini ldhemmäksi.
Hurr... hurrr... hurrr...

- 
Pyy! sanoo Yrjö. Hänen äänensä on oudon kova.

Lumous särkyy, varjot kaikkoavat.
Vilkaisen kelloani. On vielä ainakin runri aikaa läh-

tön. Laskeudun sammalikkoon ja torkahdan.
Minulla on kumma olo. On kuin olisin uponnur valta-

vaan ryhjiön, jonne ei mikään ulotu, ei sora, ei huomis-
päivä.

Leirimme vielä nukkuu, kun sinne saavumme. Vain
kenttäkeittiömme vierellä virimelee kokki kyyrysiliään
tulta aamuteetä varten, kaksi töpinän poikaa kuorii peru-
noita laatikkovuoren kupeella Yrjön vihaamaa piikkilan-
kaestettä 

- 
silakkasopi"" 

- 
vanen ja Bogdanoffin Jo-

hannes toljottaa unisin naamoin konepistooli kaulastaan
roikkuen komentajamme teltan edessä lepikossa.

- 
Katsohan, mutt jopa teill on ylen äijä kalloil Annat-

han, Yrjö, miulkiiT Sie et arvaa, mite paljo mie rykkään
paistetuist verskist kaloistl

- 
§2n1 kaksi isointa tuosta päältä. Yrjö on anrelias

eväilleen, vaikka tuppaakin joskus härnäämään Johannes-
ta täikontiksi. 

- 
Panen rämän kalaraksini tähän lepän-

okaan. Varo, ettet ora enempää. Sano Ukolle, eftä nä-
mä ovat lahja eräältä korpraalilta. Tarkistan purssilra lu-
run. Meille riittää nämä kolme neljännestä.

- 
Sie oot reilu sälli!

Kömmimme telttaamme hetken torkahdukselle.
\[urta uni ei tulekaan silmiini. Mieleni on ouro ja aja-

r.:kseni viipyr,ät yhä kaukana öisellä nuotiollamme. Tun-
::; kuin keskellä armoronra maailmaa olisin saanut jota-
kin ärerrömän kallisarvoista, josra en hennoisi luopua,
r,r.iiiin. jonka vuoksi kannattaisi elää. Päivät raskaar ja
veri-r ie pirkär, päivät miellyttävärkin nivelryisivät pit-
iåLsi kerjuksi. ehkä vuosi§mmeniksikin vielä. Mutta tä-
tä runnena en haiuaisi millään kadottaa.

Eikä se r'ö kadonnutkaan mielestäni, ei se päiväkään,
muistan ne vhä kuin eilisen: Ystäväni ja kumppanini vää-
peli Eino Keskinen kaatui selkäni takana partiomatkalla
sarnana iltapäivänä erämaan polulla. Ja korpraali Yrjö
Hetemäen punainen rukka lakkasi leiskumasta Kinnas-
vaarassa hiukan toista kuukautta myöhemmin.

Kundit erikseen
TAISI olla kevdt 1942 menossa. Oli tullut koulutuskes-
kuksesta nuoria miehiä. Eräs näistä, lähetiksi nimetry, u-
li viestiasemallemme tuomaan sähkösanomaa. Paikalla
sattui olemaan pällikkömrne, kapteeni Kaasinen. Tästä
huolimatra lähetti tuli sisään kuin siviilimies ainakin.
Kapteenimme ei rurhia pokkauksia vaatinutkaan, runrui
kuitenkin haluavan tietä, mistä porukasta mies oli ja ky-
säisi:

- Mistä te tänne tulirtel
Tähän nuori mies vastasi lakoonisesri:

- 
Helsingistäl

*
Mukava mies
SODAN aikana kesällä L943 soitteli Äänislinnassa soti-
lassoittokunta eräänä iltana kaupungin keskustassa, jonne
oli keräänrynyt kuuntelijoita, sotilaita ja karjalaista siviili-
väkeä.

Tulipa paikalle myös vanha starikka. Kuunteli aikansa
torvisoittoa ja tokaisi:

. - 
Aa, se ou sitt'mukava mies tuo torvisoirtokuntal

"Laatikaista"
ELETTIIN aikoja ennen vihollisen suurhyökkäyksen al-
kua Kannaksella vuonna 1944.

AK:n esikuntakomppa,,r. rr miehet kaivoivat sirpale-
suojaa pihamaalle esikuntar.tkennuksen viereen.

Kenraaliluutnanrti Laatikainen satui kulkemaan ohi,
pysähryi ja §säisi savon kielellään:

- 
Mittees' ne pojat kaevaa?

- 
Sirpalesuojaa, herra kenraali, kuului vastaus.

Tähän Laadkainen: 
- 

Vae nii, no mistees ryö ne sirpa-
leet suotteT

rt

Ei nimi peloittanut
OLIMME kenttävartiossa kauniina kesänä vuonna -43.
Meillä oli joukkueessa Koukku niminen kaveri, joka oli
huumorimiehiä. Jdlleen oli tullut täydennyksenä komppa-
niaan uusia miehiä ja samoin myöskin upseereita, joista
emme vielä olleer kuulleet, mikä oli heidän nimensä ja ar-
vonsa. Sattuipa siften muutamana päivänä teltassa, että
puhelin pirahti ja sotamies Koukku vastasi puhelimeen,
koska tukikohdan päällikköä ei ollut paikalla. Siinä synryi
silloin seuraava keskustelu:

- Huomio, täällä vänrikki Hauki, johon Koukku no-
peasti vastasi:

- Eipä nimillä peloirella, täällä on sotarnies Koukku.
Meidän ympärillämme olevia miehiä tämä rupesi kovin

naurattamaan, mutta ääni langan toisessa päässä pyysi
vain yhä tukikohdan päällikköä puhelimeen, johon Kouk-
ku vielä selitti:

- Kyllä sä kaveri sen tähän saat, mutta muista vastedes
ettet nimelläsi peloittele, sillä voit taffftra vielä joskus

Koukkuun kiinni.
Erehdvs kyllä aikanaan selvisi.

Tiskivettä
RYKMENTTI ruokailussa. Paikalle saapuu tarkastava
kenraali, jota vastaan tulee sotamies kantaen suurta soppa-
kulhoa. Kenraali pysäyttä kantajan, ottaa lusikan pöy-
dältä, maistaa kulhon sisältöä, sylkäisee ja toteaa:

- 
Tämähän on tiskivenä!

Sotamies:

- 
Sitähän se onnii, herra kenraalj!
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Käsikähmää
It

Ayräpäässä
ARNO V. HERTZEN
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UfmÄfUUN (r. päivä l9-i.i valkeni ar.rrinkoisenr j.r

hellettii enreilevänä. Pataljoonamme IV/19.Pr.. komenrr-
janarn er,.luutn. A. A. Sundblad, oli oilut armerjJ:unn.rn
reservinä ja rnajaili Vuoksen rannalla Taljalrrn krllssi relr-
tamajoituksessa. Ayräpään sillanpääaseman reivokk.ri.len
taistelu.jen melske oli .iatkuvasri kanraurunur kon'iirnme
rnuutarnan piiivän ajan, .jorka olimme ehrineer vierräl lin-
noirus- ja varustustöiclen parissa mainirussa kllässä. Tie-
simme vallan hy,vin, että.pian ruiisi meidänkin vuorom-
me antaa panoksemrne Ayräpään verisille raisrelur.rnte-
rille. Varhain alussa mainitun päivän aamuna tulikin hii-
lytys ja kiireinen liikkeelle lähtö Vuoksen ranraan. Kul-
jetus syöksyveneillä A1,räpään sillanpääasemaan sujui hv-
vin ja ilman tappiota. Välittönästi rantaurumisen jäl-
keen saimme tehtäväksemme miehittää taisteluhaud;rr ja
vapauttaa siellä sitkeäsri puoliaan pitäneen, mutra r'äsy'-
neen ja sr.ruria tappioita kärsineen vieraan paraljoonan.

Toirnin konekiväärikomppaniar.r panssarintorjunta-
joukkueen johtajana j1 sain käskyn ld.hettää yhden
pst.ryhmän kiireellisesri taisteluasemiin. Määräsin tehtä-
vään alikersantti Sulo Piiparisen ryhmänsä kanssa. Myös
joukkueeni muut r1,hmät lähtivät ripeästi kohti etunraas-
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Yhteyshautaa
kaivetaan
Vuosalmella
pellon reunaan
JR 57:n lohkolla

roa, jossa taistelut .jatkuivat taukoamatta. Jo muutaman
sataffletrlsen edetq,ämme tulivat vastaan patir.ljoonam-
me ensimmäiset haavoittuneet, .j<>rkrr olivat n-rarkalla
joukkosidontapaikalle.

Uusien ja outoierr taisteh.rasemierr miehittäminen vilk-
kaan taistehrtoiminnan aikar-ra ail-reutt;ra helposr.i suuria-
kin tap;:ioita varsinkin er-rsimr-niiisren tuntien aikana,
koska vih«rllisen tuliasemien sijrinnir. ;rnrpurnasekrorit ja

kuolleet kulmat eivät ole ennesrään tr.rrtuja. Tämän sai
meidänkin pataljoonan.rme kokea. sillä moni nuori ,j:i ur-
hea soturi kaatui tai haavoittui io rlkrrveiheessa.

Taisreluhaudat Ä1'räpiiässä kulkivat pitkin hiekkaisia
mänryharjanteita. Samoilla n.raisen-rilla olivat suorraliiiset
taistelleet jo TaJvisodassa. Kiivairsta .ia useita viikkoja jat-
kuneesta tvkistötoiminnasta johtuen taistelul-raudat <;ltvirr
jauhautuneet pahasti rikki ja tarjosivat siten huonon tLrli-
ja sirpalesuojan. Heri taisteluasemiin saavuttuani olin ih-
merellvr sitä, että eräs taisteluhauta näytti kulkevan suo-
raan vihollisen asemiin. Tiedustellessani asiaa eräältä pa-
raljoonamme komppanianpääilikölrä hdn ilmoitti, että
sen on miehittänyt eräs hänen komppaniansa joukkue.
Noir.r saclan metrin päässä asemistarnme oli juuri tällä
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s-:i.ili.r vihollisen panssarivaunu, joka suorasuuntausry-
.<:,illn piiskasi jarkuvasti linjojamme .ja aiheutti struria
r-:.ppioita, varsinkin kun taisteluhaudat eivät tarjonneet
riittär'ää suojaa. Lisäksi sillä oli suuri rnoraalinen vaiku-
rus, sillä tiesimme, eträ viholliselle oli Ä1'ripäässä nrn-
saasti raskaitir Klim Voroshilor,-panssareita. Edellii mai-
nittua kiusanhenkeä olivat jo moner psr.n-liehet ennen
meitä yrirtäneet tuhota, murtl tulokserta j,r vleensä suuria
cmia tappioita kiirsien. Olimme juuri hiljirtrain saaneer

Panssari ntorj u ntamies,
alikersantti Frans Haapala
panssarinyrkkeineen Vuosalmella

ja parhaista miehistiini. Piiparisen lähellä makasi henkito-
reissaan myös eräs ilikkäärnpi ja minulle täysin tunterna-
tor.r jalkar'äen sorilas. Hänen kohclallaan taisteluhar-rra oli
vain parir-r kolmenkvrnmenen senttinretrin sy,vyinen ja li-
säksi se oli jatkuvan tulirukser.r rlirisena, mistä johruen
mainitrr.r haavoittunut sa.rriin srroj.r,rn omien puolelle vas-

ta illan hän.rärq'essä.

Jatkoin matka;rni raisreluheud,rssa, joka pian alkoikin
syventyii ja mur.rtrua mlrtrtenkin l.rremmaksi. Ihmettelin

mi clessii ni, ettii nr issiihiin ne naapttrikott-tpprlt ian [)oi rtt ()i-

kern r-nahtavrrt olla, kun riiCllii ei näy ristin siclttrrkaan.
Yhrlkkiri Iruornasin oikealla poteron. josra piiiitin mennii
riiht stiirnäiin ym;riiristiiä. Poter«ista hrrvai tsin, cttä edessäni

noin parinkymmenen nretrir-t päiissä n<ttrsi t'ttruruitlaisesta

stur j akrurpirstir vcniiliiinen sotilas. Ktrn rrt i ntrllrr ei ptrtrkkoa
Iukuunottrunirtta olltrt rrlur.rta asetta kuin belgialainen FN-
pis«roli, jonka t«rirnintzrvahniuteen en paljonkaan luotta-
nut sen .johdosra, ettii se oli sijoitettr.rna saappaanviirresta
tehtl'yr.r alkeelliseen kotelorltill)iriseen, joka jo nyt oli täyn-
nii hiekkrra, p1iätin liihteä hakemaan parempia irrnPtrlnir-
aseita. Palrrttuani taisteh.rhaudassa,jttnkur-r lltatkaa takai-
sinpäin rapa5i6[i11 eriiiin n-rinulle tunternattoman nlloren
konepisttxrlimiehen, ionka p1'1'sin mLrkaani. Palasin l.ränen

kanssaan äskeiselle p«rterolle ja taas näkyi vanioja liikku-
vrn suoja-asemarr lähellä. Konepistoolimies oli hieman
herrrtona ja väitti vanjoja omiksi rniehiksi. Huomettrin
hiinelle kuiskaamalla, ectei suomalaisella sotilaalla ole vih-
reärä puseroir eikä venelakkia ja käskin sulrnnatl pisttxr-
lisuihkun vihollisen jalkoihin, koska aseen piippu kesto-
tulta ammuttaessa lryrkii helposti nousemaan liian ylös.
Poika teki ryötä käskettyä ia vihollissotilas kaatui iäykisty-
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jorka olivat erittäir-r tehr>kkaita, rnirttir joiden k.rni, 'r-.-.:i.,
oli vain 21 metriii. Oli siis piiiistävii vrrsin liiheli. r::'.,,-r.
sen pnp55xliyrrunr,lr. ennenkuin sen sarrttoi rf,,^.i ..ree...l
tlrhora. Joukkueernn-re klassillisen panssrriton..ii:..i.-. -..-
ron muoclostivat I ptnssarintorjuntakiviiiiri.i. nr'.1::,, li.,
simrne vallan l.ryvin, ettii ne olivat pelkkrii ierkxix:iui.,
rmkaita panssareita vastilan taisteltaessa.

Päätin n.rennii liil.rer.nrniiksi vihollista rurk imt.rn r:t rnk.i-
laisia rnt*rdoll isuuksia olisi piiästii riittiiviin Iähelie vrh, rl-

lispanssaria, j«rtta sen voisi tuhota panssarinrrkilli .\i,rin
matalana ja osaksi rf iin-rien ecletä pritkin tirisrelr.rh.iurr.i. j,,.
ka näytti jol.rtavan suoraan viholliser.r puolelle j;r l.iheile
himoitsemaani panssariar. Taisreluhar-rtir kulki hiekk.rh.rr-
janreen pääil;i ja oli jarkuvan rulituksen aiainen. Heri ;il-
kumrtkasta tapasin alikersantti SLrlo Piiparisen rur.rmirn.
Hän oli heti linjaan saavuttuaan päättänyt ldhteä r'ksin ru-
hoamaan sarnaa p.rnssaria, jota minäkin nyr ravoirrelin.
Liian uhkarohkeana ja taisteltunaastoa runremarromrina
hän oli kuitenkin kulkenut liian pysryssä, jolloin lähellä
ollut panssarivaunu oli ampunut hänet tykillään. Aliker-
srntri Piiparisessa oiin meneftänyr yhden rohkeimmisra
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neenä maahan. Naapuri ei kuitenkaan 1aånyt vastausta
antamatta, vaan ruikkasi heti perään pari käsikranaattia
poteromme seutuville. Ne eivät kuitenkaan osuneer aivan
kohdalleen, joten niillä ei ollut tarkoirettua vaikutusta.

Palasin jälleer.r omiemrne luo ,ja orin mukaani joukku-
eestani sotamies Virtamon panssarinyrkkeineen, minkä
lisäksi sain kolnanneksi n.rieheksi erään konepisroolimie-
hen. Matalana paineiimme taistelul.raudan pohjia pitkin
kol.rti äskeistä poteroa. Jr,ruri kun olimme saapumassa mai-
nitulle pote«rlle koimme karmean yllätyksen. Edessärnme
mlrutafiran metrin päässä oli vihollisen sorilas ja takanam-
me pari samanlaista. Viimeksi mainirut olivat käyttä-
neet lyhytaikaisra poissaoloani hyväkseen ja edenneet
taisteluhaudassa lähemmäksi suornalaisten linjoja. Ilmei-
sesti äskeinen pikku välikohtaus oli heille ar.rtanut aiheen

Nuotiolla Vuosalmella

lä muutaman kerran .rllani pvrisrrier'.il i.: kiljur-aa vihol-
lista. Sen jälkeen otrn jJ.it -riieri r-r .-,rirr prineila kiireen
vilkkaa kohti on-ria ilsemii. ,{s:, re:::r: ,r.:r'.rr päässeet ir-
tautumaan jo aiklisemmin. .:..' .: ::tr:::r'.r heistä jälkeä-
kään. En ehriny't kosink,,..:-. :::J.-r s-:. :,rrtuin leipä-
laukun ja karttalaukun hrl:: :::; .:;::- :".srelul-rar.rdan yli
kaatuneen PuLlnrungon , i-i..:.:. : -.--:. T.np,risin koko
voimallani itseni irti Seu:l-.-i>=--. :::: ..:::it;1r katkesivat
ja leipälaukku samoink..::. i,:::, --.i-<..<in purosivar
maahan. Minulla ei ollur s:^:-.; :..r:,:::::: ::i.r.J. jäädä niitä
hamuilemaan. Oli koirt.:';r-.: :'..:.... .. .:. :-rmopaine äs-
ken koetun johdost,r s,1.r\ ..ir:- .. --- .-.-:. -::)reensä, kllo-
lemanpelko valtaa mieler: i -.: -.-,..-:--:.::-r kuin kos-
kaan aikaisemmin ja n-]ies :,-:-=-.= .-.--.-,r-r.: i: lääl-rättäen
krrin villivarsa kohri omir ::=:-..- ! .-.-. ..-i:n jo omieni
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tutkia tilannetta tarkenrn-rin jrr vannistua siitä, ettei se

pääsisi uusir"rtumran. Ver-räläiset olivat eräässä sivtrpote-
rossa, joten emrne heitä heti huomanneet. Täten olimme
joutuneet kahden tulen väliir-r. Yllätys tuntui olevan täy-
dellir.ren molemmin puolin, rnLrtta eniten siitä ylläryim-
n-re kuitenkin rne, sikäli kuin niissä olosuhteissa yllätyk
sistä lainkaar-r voidaan puhua. Kaikki tapahtui nyt äärer-
törnän nopeasti. Venäläisten l.reittär.r.rät käsikranaatit rä-

.jdhtelivät. Savun ja hiekkapilven läpi näin edessäni muu-
tarnau metrin päässä olevan venäläisen hyökkäävän pääl-
leni ja kiväärinsä piipusta kiinni pitäen yrittävän lyödä
minua kiväärin tukilia päähän. Nostin moiemmat käteni

§pärättömän pääni suojaksi ja sain ohjattua iskun pääni
yiitse siten, että se tavoitti vain selkäni lapaluiden välistä.
Samassa olin sylipainissa venäläisen kanssa ja sain hänet
heti alleni. Tempaisin pitkäteräisen puukkoni .ia iskin sil-

246

pirrissa. Pier-ren hengähdystrrur)i: -- :-.
vujelr jälkeerr olivat lrermor t.ir: s-:...

Entä rniten kävi aseveljienr n:".:..:--
mies Virtamo haavoittui vihollrs--:, :

- -,:- - -.: :leflllosa-
::-

::,,--.-<,;ssi: Sota-
:,::,::--:>:i käSikra-

naateista siir-rä n-räärin, ettii jour-.: : r::-r::-:.ro enkä ole
här-rtii sen koommin tavannllt. K,a;-:.:: . -.::--iehen kohta-
losta rninulla ei ole tietoa. irse s.:: .::.-<:":::.rreista vain
vdhäisiä pintanaarmuja. takam.-<s:::--. :-..i: iohrui siitä,
että ver.räläiset olivat Ayräp;i1\5; -:.-:-.-;.: kir rtämään
peltikuorisia munakäsikran;iltteii. ::c:: si:i..rlevaikutrts
juuri ohuesta kuoresta jol-rruen jäi i -::::s, ::e.ko r'ähäisek-
si. Lienee tllrha mainitl. ett.i F:n::i::\ '-r; irii niissä
olosul-rteissa tuhoamatta. NIvöher:r-iin s.-n.inl iltana vi-
hollisen panssarivaunut verär§ i\'':i <:::enmrksi suoma-
laister.r linjoista ja kolme päivJi mvöhemmin oli koko
Ayräpään sillanpääasema luovutetrer';r viiroliiseile.
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PUDOTUS
ONN! KARVINEN

l-askuvarjornb
lähdössä

Vesilentokone lähdössä kul.iettamaan kaukotiedustelijoita

OLI 21. päivä heinäkruta 1941, kun sain luurnantri Kep-
sun kanssa n-rääräyksen valmistautua seuraavana yönä
suoritettavaan kaukoriedr.rsrelijain pudottamiseen. Karja-
lan Kannas oli jo silloin viholliserl miehittän-ränä, joten
emme voineet kät'rtää koereltua järvelle laskeurumista,

;iiår.,", 
oli heirerrär'ä laskuvarjojen ja kohralon huo-

Näitä samoja poikia olimme hyppyyttäneet Utissa
muutafi)aa kuukautta aikeisen.rmin, ,ja hurjapäisiä kun oli-
vat he toivoivar ensimmäisen sröksyn aiheurramasta ällis-
ryksestä selvitq'ään vain korkeammirlta rapahnrvaa pudo-
tusta voidakseen irse ohlailla varjoiran. Oli kuirenkin eri
asia hypätä laskuvarjolla keskellä kirkastir päivää omalle
lentokentälle, kuin loikara s1'sipimeiissä yössä vihollisia
kuhisevalle alueelle, jossa vastaenorc.rjrne sr;rrroi olla naa-
purin pistin, kelohonka rai suonsilmä. lvliehemme olivat
kuitenkin ns. kovaa porukkaa, joille ei mikään runrunur
olevan rnahdotonra. Tästä osoiruksena olivat nekin poi-
kamme, jotka tehtävär.rsä Kannaksella suorirerruaan tuli-
var Vuoksen yli omalle puolelle siinä asussa, jossn olivat
maailmaankin rulleer.

Rintaman ollessa kaukana Karjalassa kävimme poimi-
massa poikarnme sievästi pois joltakin sopivalta järveltä,
mutta Kannaksella se ei tässä vaiheessa ollut mahdollista.

Saatuamme kaiker-r asianmukaiseen kuntoon sranrasim-
me vanhan HE-11>:n Rissalan rannasra ja lensimme
Haapavedelle Syyspohjaan, jossa sillä hetkeliä rnajaili eräs
kaukopartiokomppaniamme. Mir.rtra huolestuti hieman
lentosuunnirelna, jonka rnukaan rnenisimme Sr-romenlah-
den kautta Kannakselle ja pudotr.rksen jälkeen tulisirnrne
samaa reittiä takaisin. Arernmin oli samar operaari()r suori-
tertu lentämällä Laarokrrn katrtta Suomenlnhdelle tai
päinvastoin. Minulla ei yrnrnärrettävistä syistä kuitenkaan
ollut rnitään sananvaitaa suunnirelmia rehräessä, joren q,y-
clyin vain kiristämään oman laskuvrrjoni hihnoja ja toi-
vomaan parasta sekii pelkäämään pahir.rta. Yieensä mei-
.Jiin porukkarnme ei ollut taipuveinen Ps55 

jn1i51niin, mur-
te siitä hr-rolimatta minr.rlla oli jonkir.rlair-ren runne, errä
tärnän retken jälkeen olisi Simanaisen Vairo ainoa jäl-
keenjäänyt sähköttäjä ihrneellisestä puljasrarnme, jossa oli
llunperinkin vain I "titaria". Kersantti Rir.rr.re «rli j«r eclel-
lisenä kesärrä jor.rrunut koneensa rnukana väi.lyrykseen ja
r';rngiksi.

Kello 2.1,0) pyyhälsimn-re Syyspohjasta yläiLnoihin ja
otimme kurssin suoraan Stromenlahdelle ja sitii pitkin
Klnnakselle. Mr.rkana «rlevar kolme kovanaamaa koettivat
niilrellä lruoletonta poikaa, mutta päätellen heicliin kiih-
keästä tr.rpakoinnisraan olivat hemrot sentään pinnalla.
En rätä ihmetellyt enkä missään tapauksessa olisi vaihra-
nut osia heidän kanssaan, vaikka hidas Heinkel-ko-
neemmekrrrn ei ollut mikään turvallisuuder.r tyyssije nii-
hin eikoihin.

Niin rulirnme onnellisesti pahaan paikkaan, joka oli
monien pahojen joukosta valittru pudotukseen sopivaksi
ir ensimmäinen kaveri loikkasi tyhjyyteen. Hän oli Viipu-
rin poikir, r.rimeltään Franck. Karkki meni l'ryvin, sillä
näin häner-r llskuvarjonsa aukenevan normaalisri.

Pienen kun,in jälkeen tuli virolaisen Quick nimisen po-
jan vuoro. Nyt pani kuitenkin "kisrnet" näppinsä peliin
ja Quick tarttui kiinni luukun reunoihin. Heinkel-
i li:n alaluukku ei ollut tarkoitettu raskaasti kuonnicetcu-
jen poikien pudorukseen, ja niinpä tällä kertaa oli kanto-
na kaskessa konepistoolin tähtäin, joka jollakin tavalla
kiilaurui luukun saranoiden vdliin.'- Voin vain kuvitella
kaverin runteita hänen riippuessaan siinä tuulen riepotel-
tavana maan ja taivaan välillä pääsemättä omin voimin

:-- -'tF, L- ',t
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Kalliir minuutit kuluivat. Luutnantti Kepsu ajeli
mahclollisirnn.rar.r pier.rtii kehiiä ja partion johtajan, yliker-
santti Lassilan kanssa koetin epätoivoisesti saada kaverin
pois pir.rteestä. Lopulta saimme hiinet vecleryksi takaisir.r
k«rneeseen. SilLi aikaa kun Quick nyt kohensi varusteitJ;rlr
ja lrerrnojaar-r, prrdottautui Lassilrr taiteen kaikkien sii.trrrj-
jen mLrkaan pirnel'teen. Sen irilkeen vielii yksi kierros, j.r

sitten meni Quick.
Korkeuternrne «rli vain 1t0-200 metriii, rnutta lasku-

variojen pakkolaukirisimet roinrivlt hyvin. Pojat olivat
kuitenkin kiertelymrne johrlostir joutuneet paljon erilleen
roisistaan. 

- 
Ylikersanrti Lassila, j«rka ainoanir porukestrr

piiiisi kehclen viik«rn hern.to)a ririrstlvan seikkailun jälkeen
Vuoksen "peremm:rlle" puolelle. kertt>i r-rähneensi
FrrLnck in ja Quick in liiljet eniiillii poltrlla, jorcr.r kol.rtakrn-
sa ja niiiiiriinpiiiir.rsii ol ivat 1':ojat tocienr.räköisesci kohrlrrn-
r-reet vhrlessii. Lassile tuli yli Vu«rksen kohcirrssa, j, rss.r

nreirliir-r puolellrrmr-ne oli kapteeni Pesun kornennossrr olc-
\,ii rilskarn konekiviiärein vahvennettu linnoituskornpp;t-
n ie.

-l'iiurii iriotturr pi.lemmäksi venynl'r iriirräiimisernrne oli
Itronnollisesti hiilrttänyt kaikki liihiseuclun ir.F.111c'111.

IrtLrrt;t uir':.tu 1'rir-tntssrr lcntiien iriiiisimrne Viiprurinlrrhtlelle
krrir.r koira veräjästii. Trilliiin oli ctcliiinen t:rivirs n.tcr.tnvr
pilveen, mutta pohjoiner-r «rli kirkas, )oten rneicl?ir oli help-
gr h:tvaitrr, vaikkernr-nc itse r-riihr-reer mitiiän. 

- 
Korke Lr-

tcn'unc oli noir-r 2(X) nrerriii. krrn alkoi oikea intern,.,.
Olimme rtj:rneet suorrirn kohnen vihollisen ry'kkiveneer-r

vliipuolelle.
lhmcrrclcu vicliikin. krrinkr sclvisimrne trrosta tulisLrih-

kusta, sillä matirlalh lenr,ir'ä. hiJ,u kone on mitä ott;lli-
sin rnaali sopiversti h.rr joitetulle l.rir'.rsro-osrrstolle, joka
voi ampua ristitr.rlta. Piener n.rps.rli.lLrkser j.r repeämät ko-
neen rungossa ja tasoiss;r oiir':: 1,,:rst.:ksr.r r.irkasta tules-
tir. Luutnantti Kepsu ktx:rti r.i:s::l-, r rir,rllisrult.r suorir-
trunalla mitä ihn.reellisimpi: i..:: .c:: :r::rppnj3 koneel-
laan .joka ei ollLrr seil;riseen :..,<i.::. ;:-:::i.i.in rarkoirer-
ru.

Sitten yht'äkkiä runsin n', i". i,.:-. ::::rr-.::-..rSS.r kiisivar-
ressani ja viilittör-r-rästi sen :".i:::-. :-.. ' ".:\':r--nt.rss.l rci-
clessäni. Tiesin hairvt.litri.re=:-- i-...:,\-. ::-..:..-:n ttrskia
nlntunutkaan, eikä sillii herke-.. :.:::-::. ---.: ..i.i.i kiin-
nittäli htromitltrt rtroisiitr :cr^^ .. .:'

Päästyämme Pahilnlu;Isr.-, ..:-:.r'.i--: :. ::.;--::- r llrtiiäk-
semme mahckrllisia \/iron :-.:-:..i .:,. :-:. .- :-.:r irräjiä.
\irren sähkiitin Svyspoh j.,.:r : . . .:.-,':tst.i r.tn-
raan, sillii kiiterri ttrnrtri I, , :-.r.s , ::c-rtvtroto
,,li nrelk,rirrerr rtrolerlrrrisr.t :-...... .:.

Liskeucluttua111l116 1116 rrc,..- --:---- : -.:.. -:..ikintii-
rrticstii, nrliis ntrrjr.rri J.turr -i- :r::-:. -:..-:.::: \rvio.
j,rrk:r likoiv:rt Irtssirt;t,t ltlin.:: : r:. ...: -:. .';:,::.;i.tir.til-
lirerr. Panit-t kuitenkin kovsrr -...:'..'.

t.i :r:trtrull;r kcllr, 5.1() rtik.t.tn ,,.::. l.
Osoittrksena Icnriijiemme hi:;::- :

- - a..:: K.1\'1. et-

- i :-ri.rlf.1.Illlssll.

- -,::-l icffon SeU-

- -: :reikein ptr-
. ..-.:'..:. ettei sillä

l-1.--.. ::iumiseni
..;,,hon Si-
::'...ir.l rlI is-

riravan l1'hyen tositlrrinan. IItn.ir :::-. ..

r,nrkdl,r ole lihir,i nruullla kuin x:;.::,,
jiilkeen ktriskitriin. ettii olin sr;1nr.r ... .-: --:
rtt.trr,tisert Vltito lrtr,rl,tt.rrlrri. ett(i is i .: .'
ti.I.

Laskuvarjomies hyppää
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VUONNA 1943 srirtyi Nurmeksen Porokylän koulutus-
keskuksesta kolme komppaniaa Lappiin Lutrojoelle. Oli
kesäkuu, j uhannuksen jäifeinen v iikk^o. Tilanne oli melko
rauhallinen. Kävimme uimassa Lurrojoessa vhdessä saksa-
laisten kanssa eikä vihollinen meitä pahasri häirinnyt,
vaikka olikin vastarannan isäntänä.

Vasta heinä----rlokuun vaihteessa vihollisen roiminta
vilkasrui, ja niinpä se eräänä päivänä suunrasi kiivaan tu-
len joessa pulikoivia miehiämme kohden. Nämä saivar
kipaista Aatamin asuisina rurvaan tosin vain r'ähäisiä kol-
huja kärsien.

Joukkomme käsitti erillisen suomalaisen patal.joonan,
joka oli alistettu saksalaiseen komenroon. Komppaniam-
me pällikkönä oli luutnantri Vainio jr sirJ joukkuetta
mihin kuuluin, johti ylikersantti Gutrorm.

Tehtävänämme oli etupäässä parrioinri. Termme eripi-
tuisia partiomatkoja Luttojoen alueele sekl rihollisen se-
lustaan.

Ensimmäinen partiomatkamme jäi pvsvr.Jsri mieleeni,
juuri syystä, että se oli ensimmäinen. \-lrkerxnrri Gur-
torm, joka veti partiota, oli vanha sotaverer-ni. Sissikou-
lutuksensa hän oli saanur Talvisodasse. Hl: oii oikea
runrurikettu, joka huomioi kaiken. mirl näki i= mrllä saar-
toi olla merkicystä. Esimerkiksi ra.ir.eiie h.:n s:or.rsraen
nuuski hangessa tavatun suksiladun. minrsr r: ,eser-den,
sillä silläkin oli merkiryksensä. koske vrhoi.i>ea s-s:<r oli-

Sotaa Luttoj oella
vat kapearnpia kuin omamme. Ladun varteen syljetry ma-
horkkasyl§ merkitsi paljon. Tärnä etevä sissipäällikkö
johti lukuisia partioita asemistamme Murmanskin suun-
taan.

Kuten sanoin, jäi ensimmäinen matkamme mieleeni
pysyvämmin, vaikka se ei olh.rtkaan erikoisen vaiherikas.
Muistan kuinka eräänä yönä tuon viikon kestävän mat-
kamme aikana kyttäsimme erään vaata,D kupeelta alas
laaksoon, missä roihusi satoja vihollisen ieiritulia. Sieltä
kuului sellaista sananpulinaa, soittoa ja iaulua, eträ olisi
luullut siellä olevan jotkut jättiläismäiset karhunpeijaiser
eikä hyökkäystä puuhaileva vihollisrykmentti. Ylikersanr-
ti Guttorm merkitsi alueen muisriin ja niin poisruim-
me paikalta vähin äänin.

Jälkeenpäin sakalainen rykistö ruliai aluetta ja täten se

tiedustelumme ansiosta ampui melko v^tma maalia.
Tärnän jälkeen seurasi hiljaisempi aika. Teimme juuri

valmisreluja tulevaa partioretkeä varten, kun saimmekin
yllättäen tiedon, että isohko vihollisen partisaaniosasto oli
4.7. kello 3 hyökännyt Laanilaan Ivalon eteläpuolelle.

- 
Nyt on piru irti, kilfaisi ylikersantti §'g11esn. 

-Kiivaasti kamppeet kasaan ja autoihinl
Matkamme sujui nopeasti. Saimme perillä tiecää, että

vihollinen oli hyökännyq aseettoman ryövelvollisosastom-
me kimppuun tuottaen sille uhoa kaatuneina ja haa-
voittuneina. Lisäksi meille kerrottiin, että se oli tuhon-

Partio Luttojoella sA'ln t

\
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nrrt ln)'tis maxntiellii Ivaltx.ln meneviin [x)stialLrton, iossa
oli jotrkko kansalaisia kuollut ja haavt.rittunr,rt.

Saksalaisia jrr Inuita toriuntavoimia lähti Laanilasta liik-
keelle tukkiakseen pakenevar.r vil.rollisyksikör-r tien. Me
tili.ls mrrrssinrrne vihollisen jiilkiii seuraten.

Jor.rkun aiirn kulLrttua havaitsimrne, ettii viholliset olivar
hrrjairntuneet pieniin ryhrniin. Iln-reisesti he havairsir'.rr
olevrrnsrr tirkair-ajemuir-ra. \'likersanrti Guttorm teki sa-

n'u>in ja jor-rkkr-reernnre jatkoi takaa-aj«ra kahtena rl,hrnii-
nii.

Eräiir-r puror-r iuona vihollisen ililjet katosivirt. I\'1utta ei-
pä r,anja irrvannut. ettri sitii irjoi takaa kokerrut sissi. jorrr

ei r-riin vlan vedettl neniistä. Guttonn oivelsi oitis, mistii
oli kys1,mys, .ja niinpii kuljin-une kik»retrin verran pLrron
virstlrra.lltiu.r ja tirpa5i1nll'1skin jiilleen prtkenevien vihollis-
ten jiiljet. He olivar kr.rlkeneet tr-r«n kikxnetrin matkru-r
pitkin ptrror häir1'rtäiikseen jrilkensä ja sitten tehneer jvr-
kiin kulnran jatkarrkseen rnirrkrrrrnsa k«rhti rajair. Olivat le-
viinneerkin rnirtkansrr trriPeessa. Tapasinrrne näet hyljiityn
leirin, jonka tuhkat olivat vielii polttavirr.r kuLrmina. Siinii
vih«rl linen oli merke istii piiiittiien ateri<tinur ja ktr ivatellLrt

Iurossit k;rstttneir,t vtrrttsrcittr:trt.
Ny,t vih«rllinen oli rnelkoisen lähellii. Kuljimnie riiincr-

Luttojoen-lvalon seutuja

öminii. lskeleitammekiu r'.rroen. \-lrkcrs.rnrti Guttorm
kulki edellli koska hrin ei r;iss.i r'.irircc>:.i l.:,rtt.urut koke-
mattomarnpiin. Venäläisten j.irri::'..ir'.r.rci,riir'.rt vrihiii-
siii, rnutta ylikersanttimnte h.n'.rri.r ^..:(r:.. x.:ren olisr lu-
kenut ne kirjastl. Pienin-rn-r.inx::: :-..,::'...-.:i.unisternl.rrrr
I-riiner-r trrrkkrr sissivaisrons.t iretr ,,):\ .:-:. . :.:r iseksi meicliin
eksyttämiseksernrne. Hiin oli rtte.... '..:,:^. .:.,iri,jen inri-
.t.uli. j()s Iriiirr voi Sitn();r. SLI()r'rl.r:.. \ii-.. - .- \:..

Jonkun rjan ktrlutttra rrlkoi e.ic::.-::-::' : ::..-...:.i kiivirstir
kiisirtr liitsci rren riiiskcrrii.

- Jotrkktreemme t()inen osi.::,- :'. '. ..

viholIisn'hmiin 
- 

ehkii sruu;ur r', :-.::-.-.-.
jtrtrri olcrnnie, ervcli vlikers.urr:: G.:: ::

Liihrlimrr-re etenemiiiin [ruoliii:,,.!.... ].-

ollrrrka.n pitkiillä, sillii latrk.iLrsrc:-. .--. .:
nrur.ltiuniir Ir.rrhalrrorej:L n.rl'\.iirrq.. . ...
temme yläpuolella.

Silkrir-r srrirr-une k«rkerr vlliin'ksc:. \ :...... . -'...:tsimnrc
olevarume itse tlkaa-ajerrtrin.r. \-::-. ....: - --::-..'.ri kin-
rereiltiimme meirii sen kun en::..:: I'l: ,. .. p.rkko
kiiiintyri pr.rolustukseen jl jiitri.i ;-:..,- -:,..-'. ,. :'. t.ikkii
onlirn orll)ensa nojaan. Entnte ki.l::....-., r -::...-..r: f;rl-
joakeen hertskatrr ruLrrix i'll:irr.incqs::. : ..\\' {,n.
kun erlestii kur-rlunr.rt tuli v.rinrcn: .. -- . - = -:. -. ic oli
sekselaistrt. sillii edessii taistellLrr ..:.::-: :- --. :...lS.ri.ri-
nen ja .jr-ruri se, joka oli liihtenlt L,..-:,--.:- :.-r:.-.:r..i:ecn
p:rkenev:rn tulrol.risi,rtrkorr tiert

f iissii 1'riryksessii he onrrisri.,r --:..... . .-.. ,,.rkon
päävoimat tuhoutr.rivat tuossi r,:r j:a..-.:. l.i: :- i .rSt.r,ur

nyt h)'ökännyt osirsto tuhoutr-ri ;r..:.-:-. : - .. -.xku-
eemnre s:iapui laukrrusten hiih'rr,ir:'-.:i'.- --. , ...,..:::'. ^L:.ik-
si avuksemrne.

Saksa.laiset menettivät kahakass.i 1.. : -,:.:- <--:unei-
na. JoukkLreemme pääsi vähemmi...,.. i::.:: :..::'. 1..11i
lievästi hrirvoitttrnurtir. Mutta ven.r.,.:--,. ---.i.,tt.1\'.1
parik)'rnmentä. Vankien luku nolls; r-.;- ::---,.-. ::-::r-neen,
heidän joukossrran neljä naista 

- 
1g--,-:.-- ::.' .\seirir

jir irmrntrksiir saatiin viljalti.

Näköala Petsamon tuntureil la

.: :..::..ikertevrLn
: .:,- ...inr-rillii nre

,.

:i: .. r ,hri. Sc ci
i:.-.', .:t ihlea j;r

- .,-:-. : ss.r lrii i t,

E.
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KAUKO TUKIAINEN

SERGEI Podarev ja Ivan Kulikov kuuiuivet Punr-armei-
jan siihen yksikkciön (I/JR 2+l, jonka rehrär'äksi oli an-l
netnr viivyttää suomalaisia Soksun kllän leidessa s\,\rs-
kuun lopuila 1941, kunnes V1'regrasse sr.rrrisiin kooutsi
uusi rykmentti entisen, milrei pirsraleiksi lrödrn rilalle.
Lisäksi kerrottiin kokonaisen uuden armeijakunnan ole-
van Siperiasta tulossa. Sitten pvsär'rerräisiin suomal:.isren
eteneminen ja heidät lyötäisiin takaisin rajan raakse. Näin
oli toveri komenraja heille puhunut.

Sergei ja Ivan makasivar poreroissaan puoliauromaaai-
kivääreittensä kanssa. Pirkä parraosänki peini molem-
pien kasvot, ja kädet olivat nuotionrlilla musruneer. Vii-
meksi kuluneet viikot eivät olleet suoneer vuorokauden-
kaan lepoa, ja muonituskin oli ollut miltei olemaronta
siitä alkaen, kun suomalaisren panssarit olivar Lan'an
kautta tunkeutuneet Petäjäselän kylään ja murskanneer
tiesolmua puolusraneer joukot.

- 
Piru viek<iön kaikki suomalaiset, kirosi Sergei pore-

rossaan 
- 

piru viekön myös omat politrukit ja paskan-
puhujat, jatkoi hän ajatuksissaan. Aina luvataan ja luva-
taan kuin pikku lapselle. Koko kesän on kaikki valunur
kuin vesi lahkeeseen, ja aina on yhä kurjemmalra ja kur-
jemmalta runrunut. Ensin asetutaan §län laitaan ja sano-
taan: Tästä ei suomalaisia saa p:aästdd. läpi. No, pari tun-
tia ampua rdiskitään, sitten tulee käsky: Nyt jätetään
rsemat! 

- 
lvfusga piruako se au(oi, koska suomalaiser oli-

vat kiertäneet sillä välin jo selustaan. Pelasta sitten hen-
kesi, jos onnisrut...

Sergein ajatukset katkesivat hänen rerästäessään kuulo-
.:-io. I[vös Ivan havahrui maantien toisel]a puolella ole-
s,ii: Frrrerossaan, sillä kaukaa kuului moottorin raskasta
;:ril- j.:. sivustassa vasemmalla tuntui rasahtelevan, niin-
l'urn srelä joku liikkuisi.

Olisiv.rrkohan suomalaisren panssarit tulossa tänne?
Niimeniäo kerrorriin käänryneen Perroskoin suunraan.
Näin roveri luutnanrri ainakin aamulla vakuutti.

Sergei PoJarer- ei ollut mikään arka mies, kaukana sii-
rä. Olihan hän jo 1'-vuoriaana otranur osaa Pietarin ka-
rutaisteluihin vallankumousvuonna... entä sirten sora
Karjalan kannakrlla. jossa suomalaiser ajettiin Viipuriin
saakka... niin, ehki nrr on suomalaisten vuoro...

Sinen Sergei keskirwi kuuntelemaan mootrorin suri-
naa. Samanaikairsri lähesryi maantierä pitkin suomalais-

Sergei
Podarevin

IIuIlmernen
taistelu

ten joukkojen kärkipartio, joka oli koukannut mersien
kautta. Sergei ja Ivan olivat kumpikin niin keskitryneet
kuuntelemaan moottorin surinaa, etteivät kuulleet rasah-
telua lepikossa. Kurnpikin puoli oli sillä herkellä täysin
tietiimätön toistensa läheisyydestä.

Yhtäkkiä Sergein silmärerät suurenivat. Näkikö hän oi-
kein? Tuolla lepikossa liikkui varmasti joku. Omia siellä
ei ainakaan pitäisi olla. Suomalainen partio oli myös kiin-
nittänyt huomionsa moortorin surinaan ja asettui pikaki-
vääreineen asemiin pensaikkoa kasvavan kumpareen lai-
dalle. Sergei ojensi automaattikiväärinsä ja odorti. Vaik-
ka hän terästi kuulonsakin äärimmilleen, ei hän enää
kuullut vasemmalta mitään äänrä, vielä vähemmän sielrä
näkyi mitään. Äsken hän olisi voinut melkeinpä vannoa,
että siellä liikkui kirortuja suomalaispaholaisia.

- 
Piru taas perikön kaikki toverit komentajat, kun ei

tässä sekamelskassa ole selvillä omien joukkoyen liikkeistä
ja sijainnista. Tuleeko ruolta edestä nyr oma vai viholli-
sen auto!' Sergeiltä pääsi helpotuksen huokaus: Auto oli
omal Se jurrasi hitaasti eteenpäin kuoppaisella tiellä.

Samalla hetkellä avasi pikakivääri vasemmalta rulen.
Sergei ja Ivan hätkdhtivät ja käänsivät aseensa vasemmal-
le. He ennättivät tajuta vihollisen ampuvan autoa kohti,
kun samanaikaisesti kuului hirveä räjähdys. Lepikko aal-
toili hetken, kuten rajumyrskyn kourissa. Lämmin paine-
aa.lto löi Ivanin ja Sergein ylitse, ja se oli viimeinen run-
ne, minkä he rapahrumasta aisteillaan kokivat. Sitten
lenteli ilmasta laudankappaleita ja peltiromua. Sergein
viereen mätkähti kuorma-auton rengas, mutta sitä ei Ser-
gei kuullut. Näkökin oli hetkeksi mennyt, koskapa hän
ylös q'nnätessään kaatui juuri cuohon autonrenkaaseen.

- 
Ivan, Ivan, oletko elossa, koetti hän kuiskata, mutta

ei kuullut omaa ddniddn eikä sitä kuullut Ivankaan, joka
oli ryömimässä sokaistuneena ja kuurona maanrielle. Vas-
ta raviojassa alkoi näkö palata. Kuin sumusta selveni
maisema ympärillä. He tajusivat vielä elävänsä, vaikka
kuulo oli mennyt.

Siinä, missä muutarna sekunti sitten jurrasi Puna-ar-
meijan räjähdysainelastissa oleva kuorma-auto, oli nyt
maantien kohdalla valtava kuoppa. Ympäriltä oli lepikko
lakoutunut monenkymmenen metrin säteellä, j a..kuljerta-
jasta sekä auton apumiehestä oli jäljellä kaukana maan-
tiellä saappaan pohja sekä epiimääräisiä vaateriekaleita

r
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Soksun vepsäläinen kylä
Aänisen rannalla

pensaikossa. Suomalaisen pikakiväärin eteen oli lentänvt
aucon ohjauspyörd', ja miltei yhtä pökerryksissä olivat suo-
malaiset ampujatkin, kuin Sergei ja Ivan, jotka seuraava-
na yönä marssivat Aänisen rantatietä Vehkaoja.lle. Vasta
aamulla alkoi heidän kuulonsa palata, mutta heidän ei tar-
vinnut ottaa osaa taisteluun ennenkuin Ruoppaojalla.
Siellä Sergei ja Ivan näkivät toisensa viimeisen ke.."n.

Ivan oli asemissa kylän pohjoispuolella pajupenseirren
reunustaman peltoaukean laidassa, kun suomalaisen ki-
värin luoti osui hänen jalkaansa. Sergei oli kaukana eikä
lähellä ollut ketään roveria, joka olisi aumanut, sillä räti-
nän kestäessä olivat kaikki muut ryömineet taakse. Tais-
telun melske hiljeni vähitellen. Vtrin suomalainen kone-
pistooli kurnutti muut,urlan lyhyen sarjan.

Ivan oli nyt yksin. Suomalainen konepisroolimies ldhes-
ryi ase kainalossaan ampumavalmiina. Ivan näki hänen
nrlevan viistosti kohti ja rähtäsi tarkasri, puristi liipaisi-
mesta .laukaistakseen. Suomalainen ei huomannut mi-
tään, käänryi vähitellen slrunnastaan. Nyt Ivan puristi.

Ase ei lauennut, sillä lippaassa ei ollut enää yhtään pat-
ruunaa. Suomalainen konepistoolimies meni menoiiran.
Tuska jalassa ylryi. Toverit olivat menneer, suomalaiset

Itäisin konekivääriasema Äänisen rannalla

*[f'§1§ r: :I]i"irf. ]

oiivat menneet. Ja niin hämärn'i i. .:-. -:--.
yöksi.

Aamun valjetessä kuului penr:.:-<.=:. ,.--:.:= -\lnisen
rantaa heikko räjähdys. Sitten oli ---: :... =:s:,.

Kolmantena päivänä löysir'ät x',-i':- :..:::.rt .rsuk-
kaat pellon ojasta heikossa kunn,-,-- -.=r::: Puna-ar-
meijan sotilaan. Reidesä oli luoiin :-:----:i:: :mpuma-
haava sekä kyljessä suuri, ris.rinen :.-'.. . ^:-:sero ala-
osastaan riekaleina. Jäljistä pääte.,e: Ir'-. ,,,.: r'öminyt
parisataa metriä ensimmäisen ha:r'or=-::-:--:ss rilkeen,
yrittänyt sitoa likaisilla paidanriek.rier', -."r'orr(unutta
jalkaansa, levännyt siinä jonkin aik- r.i :r'iilrnvr sirren
lähintä asumusta kohti, kunnes rr'ön <oirc,ie rljåhänyt
käsikranaatti oli lopettanut r1'ömirnr-:: ,:r,s. Oliko se

lauennut vahingossa vai oliko Ivan rei::i': -n herkiren
pästäkseen ruskistaan, sitä ei kukain r-.r 

"j j;5=5 osannut
sanoa, kun he nrlivat löydöstään suor-:.' s:--e rimoitta-
maan.

Ivan Ku.likov kannettiin n1't pe.rrer-: =--:.i:en vierellä
olevaan taloon, josta hänet illalla nc,:te-:::: suorneiaisen
kuorma-auton lavalle. Niin alkoi hf,ne:: =.:-.i::rse kohti
Lawan kenttäsairaalaa. Vain muut3rr::: ie::-::: pllsi hä-

. :imeäksi
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xt:j§:ierffis,-§§*r8rXE3*- :r. *
Eräs JR 9:n bunkkeri Ostassa

neltä heikko valitus, kun auto keinahti kehnolla tiellä.
Tuskin hän oli täysin tajuissaankaan enää.

Mutta elämänkipinä säilyi. Viikkojen vieriessä Ivan toi-
pui, ja elämä alkoi sittenkin tuntua elämisen arvoiselta,
vaikka hän olikin aikaisemmin saanut ruon vieraan maan
oloista ja sen asukkaista toisenlaisen kuvan. Ei siellä rä-
kätry taistelunsa taistellutta sotilasra. Tuon vieraan maan
soturit olivat vuosisatojen kuluessa taisrelleer niin monilla
tantereilla, että he tunsivat sodan säännöt: Ei sitä seppe-
löidä, joka ei taistele sääntöjen mukaisesti. Siksi hoidet-
tiin myös haavoittunut vihollinen.

Tällä välin oli Sergei Podarevin joukko-osasto saanut
jättää kylän toisensa jzilkeen. Ei rullut avuksi ruorena ryk-
menttiä, ei kuulunut vielä siperialaista armeijakuntaa,
vaan kylät menetettiin mahtavaa S1värin virtaa myöten,
vitraa, jora venäläiset kutsuivat Sviriksi. Suomalaiset ruli-
var lokakuun 6 päivänä senkin yli.

Sinne jäi Voznesenja, Minova, Ljabuski ja monet muut
§lät. Vasta Ostan laajan kyläryhmän edustalla suomalai-
set (JR 9) pysähryivät. Niin alkoi asemasora, jonka käsire
aluksi oli melko epämääräinen. Välistä käyriin kiivairakin
kahakoita, mutta onnekggen 

- 
kuten Sergei ajatteli 

-hän joutui aivan lähelle Aänisjärveä kanavan varreen, jos-
sa suoalueen reunassa tunrui olevan kaikkein rauhallisin-
ta, kun sensijaan Koromislovan ja Levinan suunnasra
kuului koko syystalven ajan ainaisra räiskettä.

Puna-armeija suoriai nyt hajalle lyöryjen joukkojensa
keskuudessa monenlaisia järjestelyjä ja vaihdoksia. Niin-
pä Sergei ruli nyt kuulumaan 272. divisiootanT4. jalka-
väkirykmenttiin, minkä lohkolla asemasora jo heti alussa
rajoinui vähäiseen partiotoimintaan, sillä linjojen välillä
oli laaja, pensaikkoa kasvava suoalue.

-\ina joulukuulle saakka oli melko hiljaista, mutra sir-
:e: ;ouiukuun 10. päivänä suomalaiset aloirtivat hyök-
i-:.i 'i.<a suoalueelle korsualuetta kohti, tuhosivat kasapa-
a)ris:-,-n monta korsua, mutta vetäyryivär jälleen pois.
Ko::oisr tjstä anroi divisioonan komentaja, eversi Roma-
mr- io-;korireen käs§n tuhota nuo röyhkeät suomalaispi-
rur. ja ciir-ia op'eraatioon jourui myös Sergei Podarev.

Yasrahr'ökli^irs a.lkoi helponlaisesti suolla. Suomalaiser
luopuivar liiänäen yivseästi tuosta riidanalaisesta ei-ke-
nenkään-ma, qta, Hn-ästä alkumenesryksestä johruen an-
roi toveri komenraia seuraavaksi tavoitreeksi katkaisca
Ljabuskism Koromislovaan johtavan tien, ionka varressa
suomalaisilla oli puolusruslinja.

Murta tien läheisrvdessä lujitrui vasrarinra. Siitä ei run-
runut enää pädsevän ereenpäin, vaikka toveri komentaja

St\-lua

antoi jyrkkiä käskyjä: Tulittakaa, huutakaa, rynnätkääl Te
pääsene läpi!

Ja niin alkoi taas uusi ryhmitryminen. Puna-armeijan
sotilaat kahlasivat polviin saakka ulottuvassa lumessa
uraata huutaen. Sitren he ryömivät, ampuivat suomalaisia
kohti ja ampuivat myös ilmaan. Mistään ei ollut apua. Yk-
si ja toinen kaatui tai haavoitrui. Jäljellä oli enää puolet
niistä tovereista, jotka aloittivat hyökkäyksen suon takaa.

Uraaaa... aaa..., aalroili huuto suomalaisten asemien
edessä. Sergei oli pädssyt kahden toverinsa kanssa käsikra-
naatin heiftoetäisyydelle, mutta pehmeässä lumessa heit-
täen käsikrana^tit jåivät puoliväliin. Edessä oikealla oli
suomalaisten konekivääri. Se oli saatava haltr.run.

Kolme sotilasta hyppäsi pysryyn ja aloitti syöksyn. He
eivät huomanneet olevansa yksin. Kaikki muut toverit oli-
vat kaatuneina ja haavoittuneina jääneet makaamaan
taakse.

Taas alkoi suomalaisten konekivääri papattaa. Suihku
leikkasi ensin sivulle lumeen, murra tapasi parin sekunnin
kuluttua viimeiset hyökkääjät. Sergei tunsi ankaran iskun
rinnassaan ja tuupertui lumeen. Hänen kaksi roveriaan
makasivat jo äänettöminä, sillä heidän elämänsä oli hetki
sitten lakannut sykkimäsrä.

- 
Taisi tulla loppu..., tapailivat Sergein huulet sanoja.

Hän makasi lumessa selällään ja näki yllään mustansini-
sen taivaan. Tällaistako on sitten kuolla? Helppoahan tä-
mä on. Mitään kipua ei enää tunrunut, jalkojakaan ei
enää palele.

Sergei ei tiennyt, että yksi luoti oli sivunnut selkäran-
kaa ja halvaannuttanut alaruumiin. Siksi ei enää jalkoia
palellut. Hänen ajaruksiinsa palasi kaikki entinen lyhyinä
mokiokuvina, ja niistä kaikkein kirkkaimpana loisti lap-
suusaika. Siellä kaukana oli vanha äiti...

Sergei yritti tehdä ristinmerkkiä, vaikkei hän ollut teh-
nyt sitä muulloin kuio lapsena. Mutta käsi ei jaksanut

enää kunnolla liikkua.
Ajarukset kulkivat jo raskaasti. Vielä hän koetti nostaa

molemmat kätensä rinnalleen yhteen. Se onnistui töin tus-
kin. Siaen sammui liekki 

- - -Äsken alkanut lumisade voimistui, ia kaatuneitten pääl-
le laskeutui kylrt ä, valkoinen pumpu.livaippa. Vasta ke-
väällä paljasruivat kaaruneet lumen alta. Silloin haudat-
tiin myös Sergei Podarev, sotilaspassin mukaan synrynyt
v. 1900. Edellisen mukaan hän kaarui joulukuun 10. päi-
v årtä 19 4l käsikranaatin heitoetäisyydelle suomalaisesta
konekivääripesäkkeestä.

l'
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ERAS POMMITUS
EINO MAATTA

TÄMÄ txrirlrlni ei siinä mielessä ole mitenkään erikoi-
nen, etteikö tällaisia tilanteita olisi sodan aikana sarrlrnut
lrseitakin, saattlrapx sanoa, melkein jokaiser-r mtilaan koh-
clalle. Mtrtta omalta osaltani tiirnä oli sellainer-r rilprrlls, er-
tii se on jäiin1't pysl'viisti n.rieleeni, sillii ihmeellisesri säi-
lyin siinii isompia vanrmoja saamltta, vaikka läheltii piti.

Loppukeslillä 19.i-i oli vilrollisen klukopartio hyökän-
n1't eräär-r k<t.lonnlrnme kimppurrn Lieksan-Rep()lan-
Rukajiirven huoltotiellii. L1,h1,essä tulitarrsrelussr kaarui
kolr>nnaa jolrrantrt luutnrnrti sekii yksi varn-) isrr.rsosxsr(x)u
kr.rulunut sotamies. Vihollir-rcn nlenerri niinikäiin krrksi
miestä kaatr.rneina. Niiisrii lienee toiselle ollut tehtiivänii
ottrrl haltuunsa kokrnnrrn johrajan krrrttalaukkr-r, ja viihiillii
oli ollut aikeissaar.r onnisrr.rakir.r. Mies oli sy,i)ksynyr maen-
tielle, kaatLrrteen luutnrrnrin ltr«r, siepannut laukun j.r

rynniinn),r rakaisin rnersiin sL()iaan. Luoti tapasi I.rär.rer

scntään jo rnuutaman k1'rnrnenen rnerrin päässä ja niiin
sxxtiin kxrtrtlaukku takaisin klikkine papereineen.

Palvelin 6./Tä1,d.P 12:sse .ja j«rr.rduir.r mukarn osilsr(x)rr.

.joka liihetettiin jäljittärniiiin nrainirrua kaukopartior;i. Sq

ol i «rclcl lrr ovellsri preittiinyt ja nriinoirrar-rtrr ku.lkr.rreirrin-
sii, ioten rneiltii kului niir.r palion aikaa jälkien ersinti-
seen, ettemn'lc takaa-rjettrrvia enriii trrvanneetkairn. r',rikk.r
seurrrsirnrne Ireirii trseita vurtrokausia. Lopulta utenin'rnrs
lepiiiirniiiin criiiiscen pieneen Muujiin,cn kvlään. joss.r cn,
nestii:ir) oli ont:r kerrrt.ivrLrti, r.

Keitrel in-rrne srrikar tr lkoselll en-rn-rekii k r iu rri rt.i nce r ::r r -

tiiiir-r huon-r iota I'ksiniirsccr-r lentokoneescen. l,,k.r korkr.rl-

Lr Iensi llitsemrne. Se lienee kuitenkin ollur lenäläisten
rieiLrstelukone. jonkrr l.ruomiota herätti §'lässä oleskelevir
t:r':,ii.i: su.:rem1.i miesjoukko. Seurirukser nähriin pian!

Ol:r.:::e ;-.,.ri nuklhtaneet. kun meitii tuli ren'ehri-
^-r"--- ' - ------r- il kt'rnrnenen maataistelr.lkonettir.lllJ.r.. \,1\:. . ,,....--.r1t.L 

l

Os.. :r :::::-:...:::!:.: fLitosi lähellii olevaan jiin'een, rnurtrr
rks: ] :-.:-.. :-.--, :-.:'s.,hri ;rivrrn sen talon seiniin viereen
j()>S,::..s--::--::-,. {--:e:.i.r..\'.it.1 stratti.ra hajosi seinä alkute-
x:;ir11,.-- .- .-::.::^.:-:-:--. ireitri minLlt latti2rlle, toiselle
:'-.,,,e..e ,...:.,. :::::,.. >: .: niin rikiiinen herärys ,a syök-
S',. <::;- :-i: ::it .:- -' ):. i-.r'.tilet.nalrtt. Kaiken lisäksi
:- --:,-,:. : : :i,:::-: l: :::c:-: :::.: -- :'. :l it ttttkltlfdirl " hetkiSekSi
-...:e..eei: K-.n::...,.. .:-. :,-.:-.:";-rr.r. liuomasin osan ka-
\r:=:.:.. ;'Jin.r.::-::(.:. :..'. .:. ..::::t Vltr[r.irille jlr 0Slrll
.:;p.rr':n .lios nirr: \':::-.:-.--::,--- '..:,-:-.::.:. errci lienc aklkas-
.ri.rn ir.rrjoirLrksiss.rk:..: ----: :-- -.:,- ..:::t:r.i. I-trotia näet
r.:1i sen kun kerkesi r'l:,:: .... :.. ..... ...:t tlt.t.tr;ristelu-
koneer pitiviir air-r:kin s:..= :..:..=.,.,.:.::-...^.: i-..:ri mei-
.1.in rrloi.mme.

Karsoin parharksi srijksr.: ::s(.:. -.. : j s.r::rJ.n tien
;onkun ntatkrln piässii oler-:.il: :::i:r.--:-:-.::: :.rp.riseen,
jonke pohjalle mätkähdirr. Olrr r,,-.:-:--: :..-j,:r f .in'een

f iiritn r'ään sLlorarn osaan. ia rf,r:.:. ::.:sx: ., ,:::..-.tui r';.r-
sin epän-rukavaksi. Miratirisreluk,rnee: <:e:.:r :: rfet irn-
pvriiii. käviviit vrilillä jrin,en pääl11 k.i:nr,::.:s..: r.r pala-
si\':1t taas ttrlittamiran tuota suor3J h.Il::::::<.:i Tuntui
silr.i krrin k:rnt;rlriiirii «>lisi r.relrirrrrr. kirn i-.- -..,- : ..r '-rjeltrr-

cn j.r vihclriicrr koncn kkicn viel.i lr.r..*i...-... rck.r.rn.

Tie Rukajärvelle kulki
useiden erämaakylien kautta

lIFl rrtl;
;x-+Å'c' i'{;
..*l''
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Kun nrakirsin siinä vatsallani ja ruon ttrosta painoin
päiini käsivarsien varaan l.nromasin, että pusakkani hihat
tulivat verisiksi. Ihmettelin mistä veri oli lähröisin, sillä

en tLrntenut haavoittuneeni ja pian asia selvisikin. Olin
prommin räjähtäessä saanur kasvoihini lasinsirr.risra iukui-
sia pikku haavoja, joita en arikaisernrnin ollut pannr-rt
merkille.

Toisra tuntia pyörivät koneet yrnpärillämme, sirren r)e
palasivat omiensa luo jir me jäimme odottarnaan seruaisi-
ko nyt ,falkar'äen hyökkär's. Sitä ei kuulunut ja niinpä läh-
climme katsomaan, mirä vahinkoa pommitus oli talol-
lemme aiheuttanut.

Jälki oli ruma. Vieruskaverinani nukkr-rnut poikr oli
puolittain pudonnut laverilta ja n.rirkasi kr.rolleena, täynr.rii
sirpaleiden tekerniä haavoja. Haavoitruneita oli joitakin ja
yksi treistii rner.rehryi jonkin ajan kulr.rtrr-ra. Eräs haavoirrrr-
neista jäi eriryisesti n.rieleeni, hän kLrn kl.yneleer silnissä
hurrsi: "polttar, polttaa! " Sama mies palirsi ki'llä aikirr.riun
toipuneena s:umalasra rakaisin yksikkönsä.

Omaa makuupaikkaani rarkasrellessa hr.romrrsin, ertii
päänaluser.ra kiiyttärnäni päällysrakki oli sirpaleirren repi-
rnä, sirm«rin lrrverini yläpuolella ollut kenrräkeitroastia.
Vielä huomasin, että jirlassani olltrr toinen kenkii oli aivan
riekaleina ja sitä lähernrnin tr.rtkiessani näin, ertä riekalei-
na olivar rnyös jalkarätir sekä siviilisukar ja alushousun
lahkeetkin. Jalassrr ei ollur nairnnuakaan. Orsassr oli pie-
niä hravoja, kurcn j<; mainitsin, sillä ikkuna oli ollut ai-
van nukkurnal>aikkani yläpuolella ja pomnri oli pudon-
nllt vlun rnuLlrlultalt metrin päähän.

Kun esirr-rieheni katseli verisrä naarnaani, l-rän an,eli, et-
tä sairaalean pitiir-ree mies lirirtaa, rnr.rtta lähernpi rarkas-.
tus ja 1:resey'rt'minen os«rirti, errä kyseessä olivat vein l.in-
nalliset haavrrr, jorka eivät sairaalahoitoa kaipaa.

Jo silkrin jrr nt«rnirsri jiilkeenpiiin «rn tLrllut rnieleeni, emä
olisi tturssrr huonomminkin voinur käydä. 

- 
K«rk<t ttxrsra

pirkiiaiklisestil lromm i tuksesrir ja maataisreltrkorreider-r ru-
lituksestrr olir'.rr trppionrn.re krrksi k:rarunurre ja joitakin
Itaavoittu neir.r.

Pommin räjähdys katkaisi tien
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Saarenpäässä
OLI helrnikuun alkupäivinä Saarenpäässä vuonna 1940,
kun Saarenpään puolusta,jiin kuuluvan pst.joukkueen koh-
dalie sattuneen ilmapommirtrksen jälkeen nousi lumesrer
hiekkaisessa Lrmipr.rvussa Juho Röynä ja lausahti:

- Ei sitä pojat enää siviilissii ukkosta pelätä!

*

VETÄÄNTYMISVÅIHEEN aikana vuonna l9+4 oli
Kaskanan erämaassa myös Kuus.järven rykistö peräänq'-
massa lxnteen paln.

Etummaisena kulkevan "r<ipin1in" kenttäkeittiön kuski-
pukille oii vähäksi aikaa kiivenr.ryt eräs väsynyt rykistön
vänrikki ajomieheksi, ja san-ralla hetkeksi jalkojaan le-
puuttaakseen.

Pari jalkaväen sotilasta tuli vasraan, joisra toinen htrr.r-

morintaj uisena alkoi veistellä :

- Arvaatkos kaveri, mitenkä isoja herroja ruolta rykis-
tön loppupäästä vastaan tulee, kr.rn jo alkupäähän on sop-
pakanuunan kuskipukille pistetrl, herra vänrikki ajonrie-
heksii'

- 
TOSI ketjureaktio, sanoi jääkäri sinkoutuessaan

pylvästä pyörän ketjun katketrua.
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