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TÅLVISOTÅ oli ehtinyt jo joulun eduspiiiviir.r ia rne, 1.

Er.komppanian miehet, olimme saaneet siirron Kattila-
ojan kylän laitamille. Komppaniarnme mrtr.rtettiin Panssa-
ritorjuntakomppaniaksi, sillä olihan rajakorr-rppanirrmute
jo rauhar-r aikana saanut koulutuksen myös hv.torjuntal
varten. Jouduimmekin nyt käsittelen.rään yksinomaarr ka-
sirpar-roksia ja polttopullo.la sekä asettarrl.lan mi inoittrksier

Iin;o;en eteen. Olomme oli kutakuinkin raul.rallistl j.r mi-
kä t2irkeintä, saimrne levähtää.

Joulukuun 22. päivin iltaua szrirnme iikkiä rnääräy'ksen
valmistautua lähtökuntoon. Matkar.r rnäärästä ei ollur tie-
roa, mutta mtrkaern tuli ottaa täysi aseistus ia kolmen päi-
vän muona. Il.rmettelirnme kun illan härnärissä sain-rme li-
säksi tavallista suuremmat annokset ruokaa. Kun ruokai-
lurnme oli päättynyt, saimme sttunnankin selville, sillä
liikkeelle lähdettyämme havaitsirnme suunnan olevan etu-
linjaan päin. Kuormastornme seurasi tnukana ,ia siinä oliHANNES RISSANEN
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kaikkia tankintorjuntavälineitä kasapanoksiin ja poltto-
pulloil-rin strlkka. Piirn huomasimr-r-re jotrrkin erikoisra
olevan tekeilLi, koska emme olleer markrlla vksir.r. Lak-
kaamatra, l,htenii llirssiulir solrri nrieltiii j;i ktr,xtnastoa srr-

nlair.n sllLultir.un. Vei pitkiin aikrra ennel) kuin Piiiisir-r-u-ne
s()lutt:lutr-rnl.rirrt nroh,,ir 1,11.tr11611, ,1,, tt-llttuvir.tr) l,r,r.rr,r.

Matkan aikana alkoi .jotrkostar.nrne kuuhur hiljrrisia
kuiskeita sLroritettavrrsta strurhyi.rkkäyksestä, jonkrr piti el-
kair seuraavana Aamuna kello 7. Hyrikkiiykscn tuli tapah-
turr koko Klnnaksen rinraman levevcieltä I'hriiaikaisesri.
Yii kr-rlui .joten kuten, vaikka oli kylmii, sillii jiinni§'s paloi
rnielissärrrne. Oli annerrlva viholliselle n.ritii kLurluu, ja
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viettäisirnme joulun sen jiilkec-n :.ii:h.Lis.r. ja levossa.
Aan-rLrllir huhut hvökk.ir ksc-s1.. r.::nristuivat, sillii r»la

rykistiimrne a.loitr i tu lir';rlnr i ::c,.: ns.. kel lo i rrikaan. Mr.rtra
ihrnettelirnrne, kun enun. p.r.i:rccr rlcrtcrträiin eteenpiiin,
vaikka kello alkoi jo l.iiret.i irrirkkivksen alkamishetkeä.

Joukk«rje oli j«rk.r p.rik,iss.i ti.ir{okseen saakka je synn'i
suuria nuhkmn-rmi.1.

Piiivii rrlkoi r'.rljet.r j.i viir,rllisen lentokoneitir ilmcstyi

),liipuolellen.rr.ne. \e p.rkorrir'.rr meidär etsimäiir.t suojla
mersiki;isrii j,r joukkon-rme,rlk«rivirt sekiunrua tr>isiins,r,
vaikkrr olimme rieli jonkin ntltkira etulinjojen trrkrrna.
Vihollinen oli ilmeisesrr srrrrnLrr selville hy,ökkäysaikeern-



me, koska pian aloirrivar myös sen tykit rulensa.
Komppaniamme oli jourunut jådmäan edessä olevien

joukkojen vuoksi erään suon laitaan. Alkanut vihollisen
n-kisrökeskin s lläni meidär siihen täydellisesti. Jo en-
simmäisesä kranaatista sai surmansa eräs rajamies ja toi-
nen haavoinui vaikeasti. Heti alkuun kaatui myöskin
r'äpelimme S u ndqv i st, joltakranaatin sirpalemeni
rinnan kohdalta lävitse. Olin silloin melko lähellä vääpe-
lä ya kolmisin, joukkueeni johtajan vänrikki Noro-
§uoren ja roisen hänen lähettinsä, Yrjö Reijon
kanssa pahoittelimme tapahtunutta.

Seisoimme polulla, kun äkkiä jälleen viuhahti ilmassa
ilkeästi. Ilma runtui aivan kuin repeävän ja maa runrui
keinuvan jalkojeni alla. Silmänräpäyksessä heirräydyin
maahan ja korvissani humisi. Kasvoni runruivat muurru-
van aivan kuin märäksi ja suuria multaharkkoja lensi
päälleni. Ensin en tahtonut saada silmiäni auki, sillä niitä
kirveli ja multaa oli myös suussani. Ruumiini tuntui la-
maantuneelta ja pidin melkoisen varmana, että olin saa-
nut osuman kranaatista, mutta en vain tajunnut mihin
kohtaan. Lienenkö ollut mahdollisesti hetken tajutroma-
na, mutta kun huomasin, errä voin liikutella itseäni, pyy-
hin kawoistani pois siihen tarttunurta massaa. Käteni ru-
li samalla kauttaaltaan veriseksi.

Huomasin ensin kapteenimme Erkki P a lo h e im o n

suuntaan, minne näin kapteenin juosseen. Räjähdyskuo-
pasta toiseen syöksyjä tehden uskoin pääseväni parhaiten
suojaan, sillä suoralla juoksulla olisin vain tuhonnut itse-
ni. Muistin myös vanhasraan, errä harvoin kranaani ri-
pahtaa peräkkäin samaan kuoppaan ja siksi jatkoin syök-
syjä kuopalta toiselle.

Eräässä kuopassa tapasin joukkueeni johtajan, jolle sa-
noin toisen lähettitoverini kaatuneen. Samalla huomasin,
että kiväärini piipussa roikkui jotakin, joka oli siihen
jäätynyt kiinni. Kiskaisin sen irti ja havaitsin, että siihen
oli tarttunut suuri pala päänahkaa, jossa oli silmänreiät
kulmakarvoineen. Järkytyin melkoisesti, sillä arvasin sen
toverini päänahaksi, ja se putosi vapisevista käsistäni. So-
dan todellisuus sumensi silrnäni vuotavilla kyyneliltä, oli-
han Reijo ollut reilu toveri sodassa sekä sitä ennen Raja-
joen vartiossa, missä olimme viemäneet yli vuoden ajan
yhdessä.

Lopulta keskirys heikkeni javain hiljakseen tippui kra-
oaaueja iähimaastoon. Komppaniamme kokoontui, tuli
mies sieltä, toinen tädltä. Tappiomme olivat ilmeisesti
melkoiset. Komppanian päällikön molemmat lähetit oli-
var ioko kaatuneet tai eksyneet jonnekin. Komppanian
pä?illikkö märäsi minut omaksi taisteluläherikseen ja an-
toi minulle määräyksen palata rakaisinpäin etsimään he-
vosia, joilla haavoittuneet saataisiin kuljetetrua joukkosi-

Sotatoimialue
Muolaan järven
länslpuolella
joulu hyö kkäyksen
aikana 1939

dontapaikkaan.
Ldhdin suorittamaan saamaani tehtävää ja tapasinkin

hevosia eräästd metsiköstä. Osa niistä oli haavoitruneira ja
ne hirnuivat surkeasti. Ajomiehiä en tahtonur löytää mis-
tään, mutta lopulta sain käsiini heisrä kaksi. Miehet ei-
vdt kuitenkaan tahtoneet låhteä ajamaan, mutra pistoolil-
la uhaten ja heidän kunniaansa vedoten sain heidät lähte-
mään mukaani.

En ehtinyt seurata haavoitruneiden lukumäärää, sillä
komppaniamme lähti pyrkimään eteenpäin. Juoksin jouk-
kueen luota toisen luokse ilmoittamaan kapteenin lähtö-
käskyä, kun uudestaan repesi. Sama keskirys alkoi ehkä

ilriisuo

juoksevan ohitseni ja katsovan minuun oudosti päätåän
pudistaen. Hyppäsin pysryyn ja syöksyin lähellä olevaan
kranaartikuoppaan suojaan. Sen reunan ylitse kurkistaen
katsoin, minne vänrikki lähereineen oli joutunut. Vän-
rikkiä en nähnyt missän, mutta Reijo oli äsken lähelle

»'nq'neen kranaattikuopan reunalla pikakivääriin noj aten
ja hänen päänsä oli nenää myören poissa. Nyt tajusin,
mistä olin saanut verta kasvoilleni, ja kun tarkastin, oli.lu-
mipukuni aivan verinen ja aivonriekaleiden likaama.

Kranaatteja tuli yhtenään, niin etrei voinut laskea rd-
jähdysten mxiråå. Ymmärsin, errä minun täytyisi pääsrä
pois tästä keskirysalueelta ja lähdin yittåmåän szunaan

i---
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entistä kovempana. Mutta pois oli kuitenkin päästävä, sil-
lä joukkueille oli kuormastosta jaetru kasapanokset ja

hyökkäysvaunumiinat, jotka voivat räjähtäessään aiheut-
taa suurtakin tuhoa ja surmata ainakin kantajansa. Pientä
riitaakin pääsi synrymään, sillä jotkut vieraiden joukko-
osastojen miehet kammoksuivat miinan kantajia, eivätkä
tahtoneet pästää näitä samaan kuoppaan suojaan, koska
pelkäsivät miinojen räjähtämistä. Eräskin miinan kanraia
nousi silloin miinoineen kuopan viereen ja kävi vatsalleen
miinan päalle ja ilmoitti, että hän ruumiillaan suojaa mii-
naa, jotta se ei pääsisi rajähramiän.

Olin ennenkin ollut toisten mukana keskiryksissä, mut-
ta tdmä ylitti kaikki siihen asti koetut. Oli rurhaa ryhtyä
laskemaan räjähdysten lukua, sillä runrui kuin olisi kaata-
nut perunoita ryhjään peltiastiaan. Lopulta minäkin §-
sin ryhjän taisteluhaudan pätkän, mihin heittäydyin huo-
hottamaan. Miehiä kasaantui päZillekkäin ja runrui joten-
kin turvalliselta toisten kohtalotovereiden läheisyys,
vaikka alimmairna maaten oli hengirysvaikeuksia. Tuli-
pa mieleen Jumalakin, lota ei juuri ollut nrllut muisret-
rua. Hengessäni rukoilin: "Päästä minut hengissä tämän
päivän ylice, sillä en ole vielii valmis kuolemaan".

Kuin vastauksena pyyntiiöni keskirys heikkeni. Kaivau-
duin pois toisten joukosta ja lähdin etsimään kapteenia.
Pian hänet löysinkin ja liityin hänen seuraansa. Saimme
käskyn lähteä taas liikkeelle rintaman suun[aan. Mutta
heti alkoi jälleen uusi keskirys. Raskaita ammuksia uielsi
ensin ylisemme, mutta ilmeisesti vihollinen muutri koro-
rusta, koska kohta olimme taas teräsmyrskyn polttopis-
teessä. Suurin osa miehistä hyppäsi takaisin taisteluhau-
taan, mutta en tahtonut jättää kapteenia, vaan syöksf in
hänen peränsä. Syöksyjä tehden etenimme vähitellen,
mutta lopulta meidän råytyi antaa periksi. Heicäydyimme
erääseen mättdiden väliseen notkelmaan ja kaivoimme kä-
sin lunta pois altamme. Senttikin lähempänä maan pin-
taa tunrui turvallisemmalta. Lopulta makasimme kasvo-
tusten ja hiljaa paikallamme ja odotimme tulen loppu-
mista.

Kuten kaikki loppuu aikanaan, niin loppui taas tämä-
kin keskirys. Jostakin kuului huuto, ecä edessäpäin on
betonibunkkereira ja kaikki sinne ensiksi suojaan. Hyppä-
simme ylös ja uutta keskirystä emme jääneet odottamaan,
vaan juosten pääsimme bunkkerin sisälle. Olimme säsry-
neet ainakin hetkeksi alkaa ia saisimme levärå ia rauhoit-
tua.

Pian alkoi komppaniamme miehiä kokoontua bunkke-
rin luokse. Emme voineet laskea tappioitamme, sillä
olimme täysin hajalle lyöryä foukkoa. Saimmekin mää-

räyksen jäädä odottamaan toistaiseksi. Vain yksi joukku-
eistamme sai käskyn lähteä torjurnaan edessä myllääviä
vihollisen tankkeja, jotka vaikeuttivat joukkojen hyök-
käyksen etenemistä.

Koko sen päivän olimme tuon ilmeisesti Muolajärven
rannalla olevan bunkkerin suojassa. Vasta illan hdmärryes-

sä jouduimme miehittämään erdän lohkon alueen. Lak-
kaamatta kuului edestäpäin taistelun melskettä ia haa-
voitruneita virtasi taaksepäin. Joukossa oli kuolleitakin,
joita lääkintämiehet vetivät ahkioissa.

Yöllä sain määräyksen lähteä viemään irroittauumis-
kiskyä eräälle joukkueellemme. Näiden oli palattava ta-

kaisin teltoillemme, sillä hyökkäys oli pätrynyt ja uudet
joukot astuisivat joukkojemme paikalle. Pimeässä metsäs-

sä matkasin kompassin suunta ainoana ohjeenani, kun
äkkiä havaitsin erään miehen, joka vaikutti aivan viholli-
sen näköiseltä. Ensin aioin ampua miehen, mutta mielee-
ni juolahti, että se voisi olla hyökkäyksen aikana joukois-
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ta eksynyt oma miehemme. Odotin miehen ruloa lähem-
mäksi. Tämä laahusti hitaasti ia näytti olevan hyvin vä-
syneessä tilassa. Siksi päätinkin ottaa miehen vangiksi,
jos se on vihollinen. Kun mies oli noin 20 metrin päsri,
huusin tunnussanan. Mitään virkkaamarta mies sen kun
vain ldhesryi. Huusin silloin: "Ruki verl " mutta mies vain
liihesryi lähesrymistään. Lopulta aivan muutaman metrin
päässä mies sanoi väsyneesti: "ÅH afi)mu, minä olen
omia". Havaitsin lopulta miehen suomalaiseksi, johonkin
toiseen joukko-osastoon kuuluvaksi mieheksi. Otin hänet
mukaani ja vein sinne, minne olin menossa. Siellä olivat
jo uudet miehet saapuneet vaihtamaan meidän joukko-
jamme, ja mies oli juuri näistä joukoista hyökkdyksen ai-
kana eksynyt ja oli koko päivän ja yön harhaillut viholli-
sen puolella.

Väsynyt olio minäkin ja istahdin hetkeki korsun lave-

rin laidalle. Miten siinä lienee käynyt, mutta heräsin sii-
hen, enä loku töni minua kylkeen. Olin nukahtanut ja

toiset olivat pois lähtiessään unohtaneet minut nukku-
maan. Oikeastaan en tiennyt, minne omat joukkomme
olivat meneet, sillä paikka oli minulle aivan vieras. Koe-
rin kuitenkin arvioida oikean suunnan ja lähdin kulke-
maan. Kaikki oli jo hiljenrynyt, eikä missään kuulunut
laukaustakaan. Lopulta osuin siihen kohtaan, missä Yrjö
Reijo oli kaatunr.tt. Siinä hän makasi edelleenkin, eikä ku-
kaan ollut ehtinyt vielä korjata häntä pois. Tapasin
tien viereltä käyttökelpoisen polkupyörän, jonka otin ajo-
kikseni. Pian tapasin kiinni komppaniamme, joka oli
vielä pa.laamassa. Sain kuulla, että vielä paluumatkallakin
oli taisrelulähetti Juvonen haavoittunut ldhelle nrlleen
kranaatin sirpaleesta, joka oli murskannut hänen leuka-

luunsa. Omasta joukkueestani oli vääpeli ia neljä miestä
kaatunut sekä viisi oli haavoittunut.

Olimme toivoneet joulurauhaa ja odomaneet ioulua. Jo
hyvissä ajoin ennen joulua olimme Yrjö Reijon kanssa

käyneer evakuointimatkalla Kattilaojan §'lässä ia löyrå-
neetkin erään talon aitasta suolavettä täynnä olevan kor-
von, josta löysimme suolatun sian pään. Sen me olimme
kantaneet teltoillemme ja piiloittaneet lumikinokseen jou-

lua odottamaan. Olimme päättäneet ottaa sen esille vasta
jouluaattona ja tehdä siitä tirripaistia.

Nyt oli jouluaatto. Yksin lähdin hakemaan sian päätä,
ja sitä kaivaessani lumesta esille myllersi monia ajatuksia
mielessäni. Minä olin sääsrynyt teräsmyrskvstä tähän saak-

ka, mutta Yrjö oli iäänyt. Hänen kotonansa Yriön äiti
odotti varmaan joulukorttia pojaltaan tai tietoa hänen vai-
heistaan. Tieto rulikin joskus joulun jdlkeen: "Poikanne

Yrjö kaatunut Kannaksella 23. päkanä ioulukuuta puo-
Iustaessaan kotiaan ja Isänmaataan." Palion ei olisi tar-
vinnut, että iamanlainen tieto olisi rullut mr'öskin minun
kotiini.

Mutta minä istuin nyt pimeässä mersässä kannon pääs-

sä, istuin ja itkin. Lumesta kaivamaoi sian pää oli edessä-

ni, mutta nyt ei tehnyt yhtään mieli iouluherkkuja. Muis-
telin kotia ja aikaa rajalla, muistelin elettyå 21 elämäni
vuotta. Värifilmin tavoin ne iuoksivat silmieni editse.

Monta erhettä olin markailani ehtinyt tehdä, monta tekoa
olisi saanut iäädä rekemärrä. Se oli katkeraa tilirystä elä-

mästäni. Viivyin siinä kannon päässä kauan, kunnes kyl-
mä ja väsymys ajoivat palaamaan teltan lämpimään.

Seuraavana iou.lupdivänäkin olin yhä hiljainen poika.
Käristerry sianliha ei tahtonut mennä kurkustani alas, jo-

kainen pala aivan kuin juutrui kiinni kurkkuuni. Kui-
renkin oli joulurauha sielussani. Nyt olin valmis teke-
mään parhaani Isänmaani Puolesta, valmis vaikk^ anta-
maan henkeni, ios niin olisi ylhäällä säädery.
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Sotilasjuna matkalla

TÅYTEEN ahdettu matkustajajuna vyöryi yötä myöten
hitaasti pohjoista kohden kuin musta hirviö, sillä vaunu-
jen ikkunar oli huolellisesti verhorru, etreivät va.lonpil-
kahdukset paljastaisi junaa vihollislentäjille. Asemilla ja
pysäkeillä juna pysähryi ja otti mukaansa lisää markusra-

lrla.
Talvisota oli riehunut jo yli kaksi kuukautra, se oli vie-

nyt miehiä ja paljon sotamateriaalia. Täydennystä rarvit-
tiin taisteleviin joukkoihin, jonka vuoksi reservin van-
himmat ikäluokat oli kucsutru aseisiin. Matkustajat ju-
nassamme olivat parl.raastaan eri kokoontumispaikkoihin
matkustavia, yli 40 vuotta sivuuttaneita miehiä. Joukossa
oli joirakin nuoria poikasiakin, lapsilra näyttäviä. He <lii-
vat saaneet vanhemmiltaan suostumuksen ja olivat nyr
matkalla rintamalle miesten töihin. Suojeluskunnissa he
olivat saaneet opetella käsittelemään kivääriä. Mieleeni
välähci kuva vänrikki Stoolin sorilaspojasta katsellessani
nditä poikial Nuoresta iäsrään huolimatta he olivat kou-
Iussa saaneet rakkauden kipinän kotia ja isänmaataan
kohtaan. Tämä ajoi heidät toimimaan nyt vazuan uhatessa.

Mieliaia vaunussa tunnri painavan raskaalta! Useampi
torkkui reppuunsa nojaren, hiljaa omissa ajaruksissaan. Is-
ruin sairaslomalta rintamalle palaavan rurun pojan vie-

ruskaverina. Poika oli joutunut lähtemään jo ensimmäis-
ten matkaan YH-aikana ja haavoittunr.rt Kollaan rinta-
malia.

- Joko jalkasi on tervei' kysyin.

- 
Eihän ftlo tunnu vieiä aivan rerveeltä, eikä minun

olisi vielä ollut pakko lähreä, muma aika kävi pitkäksi,
kun toiset olivat siellä. Jos läkäri päästää, menen linjoil-
lel

Puhe käänryi tuttuun poikaan, jonka molemmat tun-
simme. Hän oli haavoittunut käteen ja oli ollut kotonaan
roipumassa. Palatessaan sitten takaisin rintamalle rämä oli
joutunut matkalla lentopommituksen uhriksi. Niin voi
käydä kotirintamallak in.

Vaununpyörät jyskyttivät alati yksitoikkoisesti painaen
silmäluomia umpeen. Vaihtelua matkan yksitoikkoisuu-
delle antoivat vain asemilta junaan nousseet uudet tulok-
kaat. Kaikki näyttävät olevan menossa samalle asialle.
Vaunut alkoivat olla tupaten täynnä. Nojatessani reppuu-
ni nukahdin ja olin olevinani sodassa. Taistelu riehui
ympäriiläni ja lentokoneita pörräsi yläpuolellani kuin suu-
ria kärpäsiä pudottaen kiilräviä pommeja, jotka antoivat
hirmuisia tärähdyksiä. Kun heräsin, juna oli pysdhtynyt
Elisenvaaran risteysasemalle. Lentokoneet olivatkin lentä-
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Savonlinnan kirkko
tuhoutui perusteell isesti

Sotilasryhmä
pommituksessaneet tästii ylitse ia pr-rdottaneet joitakin pommej.r r.rr.rpi-

halle.
Toverini siirtl,i riissä toiseen junrran, hiinen matkansa

kiiydessä toiselle rintamalle. H1'västelir.nme jl se oli vii-
rneinen hyvästijiittii, emrlle sen jälkeen enä.i t;rvanneet,
sillä hän kaatui Kclllaalla kohta rintarr.nalle tultuaan.

Kauan emme irsernalla viipl'r-reet, vrrirn jrrrkoirnfite mat-
kra. Eräälle asemerlle päästessä oli jiilleen ilmahä11'tys.
Veturi ryönsi jur-rrn pois ratapihalta metsän strojaan. Ko-
lueet lensivär ohitse hrromarmarra .jun,urmnre.

Talvinen päivii alkoi sarustaa ja vaaleaa kajasnrsta f.ii-
nrttaa kuusien lomirsta. Olinrme saaprunassa Savonlinnan
kirtrpunkiin, kun .jälleen annettiin ilmahiill'o's. Koneita oli
liikkeellä ja veturi vil.relsi kuin hengen häciiissii jrr alkoi

ryöntää vaunujir tairksepiiin, iisker.r sivtrutetun kallioleik-
ktruksen srroiaanl Kar.rpungin slnrnnzrlta kutrltri koneiden
surinaa ja pian kuului voirnirkkaita tririihdl'ksiii toiser.rsa

;älkeen. Sivuurettuamme kaupungin m)'öhemmin havait-
simme tulipaloja syttyneen useammlssa kohdassa. Tänne-
kin saakka kantirutuivat siis sodrn kauhut, pikku kau-
pungin eliirnää ruhoamairn.

Vaivalloista ja hiclasta oli kulku ollut, muttir viimeinkin
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priäsimme matkamme ensimmäiseen kohreeseen. JLrna py-
sähryi Kuopi«-rn asernalle, miss:i oltiin s.,:puneirr vastaan-
ottamass:.l. Opas vei rnei(liir Vrrlkei.cn k,rr:lulle kaupun-
gin laitan.rrrlle ja ilmoitti tiir.niin suolip.iik.rksernme. Tiin-
ne oli saapur.rut rliel.riä .jo ennen nreir.i toisillrr jLrnilla.

Kaikki huoneet olivat vtrll'.rsti miehirern'j.i 1.r osa oli rrl-
kona rivissä jättiiäkscen tllon j.r i;rrk.r.ikseen rnltkaa var-
si naiseen tavoitteeseen.

Olimme markrsta rlsitr.rneir.r j.i ,rioimme katsella paik-
kaa, mihin asettuisi. Keksin nr.rrkk.rtrksessa sellaiser.r ti-
lar-r, johor-r puc'lotir-r reppnni i.r isruLr.-lLrin. Åloin tehcli ha-
vaintoja jt>ukostrr. jolror.r olin jor.:rr.rnr.rr. Kaikki näyttiviit
olevnn sirrnrur ikiiluokk,r;r kuin mekin .isken sairpuneet. joi-
takin tunnertLrja oli joukossa. L-seirlpien kasvoista kuvas-
tLri ajan jl eliin-rän r'.rk.rvtrLrs. Isiinmrlri tarvitsi n),t meitä
kaikkia vielii r';rnhoin.rkin miehinä vhteiselle asiallel Mie-
leen muistr.ri asevelvollisr-rr.rslikl. jolkrin saartoi ottla v;ri-
keatkirr tilirnteer keveiimmir.r. Ei ollut perhettä, ei huolia,
ja silloin rxlotti eliirniiltä plljon, mLrttx nyt oli saantrt tar-
peeksi hLrolia jl petn'mvksiii sekä raihnaisen rutrmiin.
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Kun isänmaar.r asia oli kt'si'rnyksessii. oli liitrclertiivii,
vaikka ei jaksaisikaan rehkiii nr-rorten mukana. Monelta
jäiviit kori, vairno jrr lapset. Heicliin nrn.rlnsrr takirr oli
mentiiv'ri, kLuen esi-isiitkin olivrrr ennen sorrrriellc liihre-
lteet.

Olin nukahtanut, rnLrttir. iikkiä heriisin krrjaistrun: 
-Ulosl riviir.r jiirjestriytykäiil 

- 
I\Ier.rin riviin toisren muka-

n,r. N'Iiehiii alettiin lajitella niir.r kLrin r.risLrjrr. lur>kkiensr
jr kuntoisuuteusrr rnukaan neljään paketriin . TLrnsin
rinn.rss;rn i l-rienoista y lpel,ttii si itii, ettei kuntoisuuteni ol-
ir.rr rrivrrn irlrls pirinr.rnLrt. Kelplsir-r vielii ensimmiiiseen p.r-
kettiin. Kol.rta vaikutti siltii, kuin olisin jo hiihclellr r jos-

s;ri n Sr.rr» r-t ussrrhne n strlomai I la kor-rep is«tol i kar.r lrrssrr.

- 
On llolotovin ilma, ennustelivar pojar äsken ja sel-

l;riseksi se r.nuoclosruikin, sen sairnme pian nähdä. Ivliehiii
ei eh.litn r ielii jiirjestellä, kun pirkrhiily't1's alkoi ulvoa. Vi-
holl islenrii jiir ol ivrrt li ikkeellä. Ihrniset k i irtrh tivat si rpale-
suojiin j.r rnetsiin Ptrijon rinteille. Meiclänkin rivistöm-
me h.rj.rantui pihalta ilmln kr»nentoir, osrl vyörvi virrln
mukan,r liiheiseen metsikköiin.

Pian olivet koneerkin piiiilliil Ilmarorjunta avisi tulen,
vihollisen IaivLre hiiiriir-rq,i rnturlosteLnassrrirn ja alkoi pu-

clottira p<lmme.jairn. lstuin kuusen juurella [rarvassa met-
sikrissii ja niiin selviisri, kun k<;neen luukku aukeni jrr

prnmit, auringossa viilkehtien, svtikst'iviit elirs. Mriessii al-
kor kiil'dii hirveii rytinii pornrnien räjähriiessii kallioisesse
mr.ilstossa. Se, joka on joutlrnut lentol-rornn'tituksec|t, tun-
tee ruumiissailn kammorl .la viiristystii, rninkii tilar-rne ai-
heuttarr. lhrnir-ren tuntee tä)'dellisesti lvuttr»nurrtensil sil-
l;i hetkellä. Hiin on kuin turvaton eläin koetraessrrdn pire-
trr ahclistajarrnsa lLroliin ja kivien koloihin, josra ei niikisi
eikii kuulisi rnitriiin. Ni ir-rä r-n u u rrun ine m ir-rLr utrei nir. nr i rr-

kii tilanne kesti, niikf i ihmisten kasr,oilte iiiirimnriiinen
pelko ja rurvirttomuuclen o.lnne. Kun vrrrrrl ohi ' nrerkki
rur netti in, alkoi ihrn isv irtr vyiiryii kaupunki ir.r. Metsi kiistii,
joka alaltaan ei ollut kovinkaen leaja, kuultri valitusta ja
voihkinaa. Pornrnit eiviit olleet puclonneer jiilkeä jiittrirniit-
rii. Krrupungilta piiin rLrotiin prrlreja jrr sicietarpeita Kot-
I«rnkalliolle,,jossa haavoittuneitrr oli useir.rnpia. Kaupur-r-
gissa loirnottivat tuI ipalot, p,ommeja ol i yl trir-ryt si r-rncki r-r.

Eliirnii keupLrngissakin tunttri hlnkalalrrrl Useimrnat al-
koivatkir.r toi','oa sielrii ;'rois rnitii pikemn.rin. Meicliin toi-
veemme toteutui rnyiis pian. Vielii sunrrnrr iltanrr lr.rinLri
"1'kköspaketti" juniran ja metka ylrispiin rrlkoi...

It



JO ennen sotin oli rakennettu kolne rykistiin strlkulinna-
kerta Suvannon pohjoisrar.rnalle, lär.rnestä lukien: Hovin-
niemen, Kekinniemen ja Par«»riernen linnakkeet. Nii-
den aseistuksena, lähipLrolustr.rsaseiden lisäksi, oli jokai-
sessa neljä puoliautomrrattista laivastotykkiä, kaliiperi n.
2 l/2 tuumaa. Ampumasektori oli kahdella linnakkeella
luoceeseen ia kahdella kaakkoon, kaikki siis pitkin Suvan-
toa. Ne ulottuivat an'rpumaan rnyös osittain ristiin. T1'kit
sijaitsivat linnakkeen lliikerrassa, miehistö .ia ammuskella-
rit olivat alhaalla. Miehiq'ksenä oli RT 3:n viikeä, josta

enemmistö oli l]'hiijärven (Vpl) rniehiä.

Jo Talvisodar.r ensi päivir.rä vihollinen saavutti Suvau-
non etelärannan. Lähellä ranraa kulkeva miranrie oli sen
vilkkaassa liikennekäy'tössä. Tykeillä ampuminen tässä

vail.reessa tLrskin oli r1'kmentir-r .iohdon tarkoitus. Maaleja

rykeillc oli pal,jon, niistii houkutrelevin.rpil hyökkäy'sviru-
nut. Niiihir.r maaleihin poikar.nn.re tarkkur.rttivat omatoi-
misesti tykke.yään, koska YH:n aikarla ei siihen ollut ti-
laisuutta. T1,kit osoittautuivat tarkoiksi ja tehokkaiksi.
Moni panssarivaunu joutui keskeyttämään matkansa ja jrii
ror.nuksi. Näistä harjoitusammunnoista oli seurauksena vi-
hollisen kosto-ammunta, jopa suoralla strtu-rtauksella ja

loulu Kekinniemen
sulkulinnakkeella u. 1939

raskaillakin arnmuksilla, joten linnakkeet saivat kokea
päivittäin hirvimiiviiä rumputulta.

Joultraattonrr oli n.r1'rihäär.r yöllä saanr joululahjapaketit
ja jokapäiväinen huolto suoritettu. Kukin sai jotakin, jopa
"tuntemattoman paketin". 

- Jouluvirsi veisattiin ja aa-

muyöstä linnake hiljeni. 
- 

Pakkanen kiristi otettaan.
Virrtiomiel'ret vartioivrrt hr.rolesttrneina surnun peittämää
Suvannor-r jäätä ia sen vasti.lrant.ra, jostrr vihollinen oli oclo-

tettavissa millä herkellii trrhrnsa. Vihollisen rtkisri)ntoi-
minta oli tosin n1'r kär'ni't hiljaiseksi, ,rinorrstaan htrolto-
portaita joku vih«rllisen raskas amrnus silkrin tälliiin he-

riitte I i.

Aarnuhämärissä q'kkimies Ar.rtti Väk ipa rtrr, joka
oli rykkiluLrkulla vartiossa, huornasi harventuneen sufllLur
läpi rroin kilon.retrin päässä vihollisia rnassoittain rnarssi-
virn jiiän 1'li etuvasemrnalta Keljar.r kylää kohti. Sen kärki
oli jo saavuttanut pohjoisrannan. Hä11'ryksen tapahduttua
rnieher olivat kohra tehtiivissään ja tykit uikoivat puhua.
Kun mirirli oli kil<»r-retrin mittainen ja levey,ttä n. i0 met-
riä, niin an-u'nukset eivär voineet rnennä harhaan. Herkil-
iä sytl,ttimillä vanrstettuiua ne räjähtelivät jään pinnrrssa
ja tekivät taajoihin rivistöihin suuria atrkkojr. Rivistön al-

kupää sai ensimrnäisen tuliryöpyn ja rulitus jatkui kes-

key,q'ksirtä pikatulena asteirtrrin vrlstirrannJ.ll suuntran.
Tykkien putket kuumenivat r.riin, että ne hohtivat karpa-
l«>r.rpur.raisir.ra. Aur«rmaattilaukaisija virin esti putkiräjäh-
dykset. Maaleista ei ollut pulaa, mutta putkia oli viilillä
jäähd1'tettävä. TuIitauko rnurdostr.ri klultninkin lyhyeksi,
kun vastarannirltl alk«ri yhii uusia vitroilisjoukkoja ty'önryä
sarlaa uraa pirkin iäiille, vähäiikäiin välittän.rättä trppi<tis-
ti.l.
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Suvanto Talvisodan
syttyessä. Vasemmalla
Sakkolan rantaa
ja oikealla
Taipaleen kannasta

Vihollisen tankkeja tulossa
jäätä pitkin, mutta pans-
sarintorjuntatykki torj uu
pian niiden hyökkäyksen

KAUKO nÄmÄlÄrrueru

Jo kohte ensirnn"täisterl arrmr.rsten iunrnr-rttressa linnak-
keesta vihollinen kohdisri linnirkkeen seuciuille hirvittri-
vär-r t1'kistii- jl lentoponrrnitustulen. Vihollisen rulituk-
sestrr huolin-trrtta .jokainen mies suoritti tehtiiviinsii ja teki
sen mitä tel-rtävissä oli iln-ran kehoituksirr. Ammusvarasros-
sa, maanuumer-rissa puolipimeässä t1'öskennelly,t q'kki-
mies Pekka K e k k i ehti viilillii kiivctii kellarista yliiil-
moihin, r,ilkaisemaarr piiivrin valoa ja kysyi linr.rirkkeen
jaosjohtrjalrrr,r'likersantti Aik iiiI tä: "N{ikii on tilrrn-
ne"7 Sl,ytii hiinellii riedusteluun olikin, koska vihollinen
murhrurvrrsti pornrnitti linnakettrr mil.rsta ja ih-nastir. lin-
nakkeer.r omier.r rykkien vielii tärinää lisätessä r.riir-r, ettii
teriisbetoninen kasemarti heilui ja vapisi kuin rallr;rriev.rLr-
nu epätasirisella raclrrlla. Kitkerriä savua ja kaasua oli si-
siilLi niin paljon, ettii rr'öskentell. siellii kiivi jo h,rnkirlak-
si. Eriis raskas satakiloir-ren jrr 9) crr 1-rituinen krirnrrrrrti,
lir-rr-rrrkkeen trrkamirrrstoon osuttuililn, otti kimmokkeer-r ja
räjähtiimättiirniinri kääntt'i suunrlrrstir.ur si ren, ertli liivisri
rniehistrikasemirtir-r vlhvtn teriiksisen oven. Se pysiiha'i
viin-reir.r keskelle lirttiaa jr piti siinä kostealla lattialla ih-
meellistii sihiniiii. Neuvokkaan ja noperriilyisen jaosjohta-
jan toirnesta iurlmus kieritetriin peirehuovrn piiälle .lrr no-
peasti m iehissä k rrr-r r-retri ir-r Suvir ntoor-r.

Tykkien putkien viihiin jiiährlytq'ii taistelu jatktri liihes
pr-roleen piiiviiiin.

Lir.rr.rakkeer.r päälliköllä, r,iinrikki A h jop alo I I rr oli
huolia jo tarpeeksi. Neuvotellessaan jaosjohtajansrr, yliker-
sirnrti Aikiiin kirnssa linrrakkeerr jatkuvrrsta pue.1115611[565-

tl. hrvrritsivat he tosiirsiar-r;1. ettii iunmukset olivar viil'ris-
sii. Niitri oli ru.t.tn'ruttu 72) keppelettr picnessii ajrrssa. Ai-
norstr.iln jokr.r "kartessirmmus ' oli eniiii ;iiljellii. Linnak-
keen suojrrnii olevar kk-pesiikkeet olivar rnvijs v.rienneer.
Vihollinen oli vrsemr-nalla Keljan sr-runnalla takirn.r nr,riss.r
jrr virhvoja pilrtioita rr.ry'ös oikelllrr. Yhteys rirrrkse o1i jo aa-

r-nulla katkennut.

lt..



Yhteys rykmenttiin ja ammuksia q,keille oh saatava.
Kaksi lähettiä, kumpikin eri aikoina, sai ldhteä aivar.r

mahdottomassa keskiq'ksessä viemään viestiä ry,kment-
tiin.

Oli kerrassaan il.rme, että päivällä kumpikin läheteistä
suoritti tehtävänsä. He palasivat haavoitrumattomina rno-
den komentajan rr.rääräyksen'. " Lirmakctt.t pilolilstettdt)tt
t.'iirttai.rcen ttt i elscut . t\lc tte t at l t dJc,n til L,dlldttd rt ttkai.ri tt.
Annttksia tointitctt,ttt 1 r)n aikdnt littnakkcclle."

Ammustäydenn)'stä linnake sai vasra pitkän odotuksen
jälkeen. Tilanne selvisi vasta 27.12. illallt kun Er. P(r

vastaiskullaan sai Suvannon pohjoisrannalle pesiinq,neerr
vihollisen lopullisesri raivattua pois linnakkeen selusrasra.

Sotasaalista oli taistelukentällä valravasri. murra pahas-
sa paikassa. Linnakkeen johto ja rykmenrin komenropor-
ras soPivat sotasaaliin keräil1'srä siten, että q'kmencistä
lähtee osasto 27 .12 klo 22.O0 ja kulkee linnakkeen kautta,
josta yhtyy, linr.rakkeen partio mukaan tär'denrämään en-
nen kaikkea lähipuolustusaseistustaan. Tehrävä oli vaa-
rallinen. Ruumiskasoissa piileskeli vielä r'alekuolleira ja
oli m1ös todennäköistä, että vihollinen tu.lisi hakemaan
orlansa. Siksi oli 1,hteisryö jalkaväen miesren kanssa rar-

Faen.
Kekinniemen linnakkeen johto sai kokea, ertä r'aikeissa

rilanreissa se joutui linnakertaan puolustama;rn omin voi-
min. Siksipä he päättivät saalistaa jo aikaisemmin kuin
oli sovittu. Näin linnakkeesta lähderriin omaan ranraan
kahta tuntia aikaisernmin ja raahatriin kenrälrä pois nel.1ä

urrtta konekivåä,rlä, ia valtava määrä patruunoita. Suora-
suuntaustykkikin vastarannalta teki matkaa hetken, mut-
tn voimien puutteessa sen kuljetuksesta oli luovuttava.

Jv.partio saapui määräaikana linnakkeelle ja hvr'än t:rvan
mukaan lähti meidän partiomme sen mukran. enrpriässä
opparrksi.

Kekinniemen linnakkeen lähipuolusruksen konekivää-
rikasematti joutui myös mainirun raisrelun jälkeen anka-
ran kestotulituksen kohreeksi. Sen miehirtäjinä olivat
Metsäpirtin n-riehet, joiden huolto kävi Kekinniemen lin-
nakkeen kautta. 

- 
Ylikersanti Äikia ihmetreli, kr.rn

poikia ei kuulunut aikanaan ruoan hakuun, ja lähti itse ot-
tarraan asiasta selvää. Pdäsq'ään lähelle linnaketta hän
l.ruomasi, ertä teräsberonisen korsun ampuma-aukko oli
sortunut niin suureksi, errä mies curkki päällä olisi siitä
hyvin sisälle kontannut. Menn'ään sisälle hän huomasi
siellä olijoiden olevan puolipökerr1'ksissä ,ja noin sadanki-
loisen kranaatin "suutarina" sihisevän ja pihisevän mä-
riillä lamialla. Tykkimiehenä hän tiesi, että ios se siinä ai-
kansa kitisryy,.niin se voi räjähtää ja tuhora heidät kaik-
ki. Nopeasti Aikiä syöksyi kranaamiin käsiksi, kuin Uk-
ko-Munter pommiinsa, nosti sen syliinsä huutaen:
"Käykää pois iestl" ja kanroi kranaarin ulos.

- 
Mainiau pesäke jäi kylmille, koska sen miehisrö oli

toimitettava sairaalaan.
Kekinniemen linnake ei jäänyr osattomaksi kostoarn-

munnasta. Sen arimpana kohtana olivat rykkien putket.
Mutta asian korjasi joukossa oleva kekseliäs rykkimies
Väinö Roininen. Hän oli suunnitellut ia rakennet-
tiin sellainen hirsinen lava, joka nostettiin rykkiluukulle
rykkien suojaksi, mutta taas rulitoiminnan alkaessa voitiin
sisältäkäsin kaataa. Näin suojattuina q,kit sääsryivät suu-
remmilta vaurioilta sodan loppuun saakka.

Monta kovaa taistelua ja vihollisen rykisön ja lento-
koneiden rumputulta Kekinniemen sulkulinnake sai ot-
taa vastaan, mutta se kesti. Se oli puolustajien voitto.
Taistelivathan he kotiensa kynnyksellä.
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SYYSKUUN 1). päivää vasten 1'ölli 19++. kellon ollessa
l.rieman yli 23.30 lipui pienehkö saksalainen raivaaja-alus
M .l kohti ahdasta Suursaaren kalastajas,rramaa. Alus oli
ilmoitranut tulosraan, jonka rarkoiruksene oli hakea saa-

relta pois pieni saksalainen radistiryhmri ennen kello
24.00, johon mennessä viimeisenkin saksalaisen sorilaan
oli saarelta poistuttava. Suomalaiset olivatkin he*eksi
sytyttäneet väylävalot, joiden mrkaan alusra nl't sata-
maan johderiin.

Kivistä rakennetun laiturin jatkeena oli suorakulman
muodostava, etelään pistävä aallonmurtaja. jonka päässä

oli kapea sisääntuloväylä.
Aluksen tumman varjon lähesryessä. aallonmurtajaa

kuului sieltä käsin pimeydestä huuroia: "Alkää ruiko lairu-
riin, tulemme teitä veneillä vastaan". "N{ici teemmei"'

§syi aluksen päällikkö ohjaushytin pimevdessä §r'öttä-
vältä komentajan arvomerkkejä kantavalta upseerilta.

"Olemme kuuroja, koneethan meluavat sen verran.
Ajamme laituriin". Ja alus, jonka kannell;r nä§i vain
muutama kiinnitykseen tarvittava mies, jatkoi matkaansa
lairuriin, jossa ei enää ollut ketään dskeisistä huutajista.
Laituri oli tyhjä ja sen jatkeena oli korkeakallioinen pi-
meä saari, mutta tulijar riesivät, eträ ruolra pimeydestä tä-
hysti monca silmää heidän jokaista liikettään. 

- 
Aluk-

sesta hyppäsi lairurille yksinäinen mies salkku kainalos-
saan alkaen huolettomasti asrua kohden rantaa, jossa hän
kohtasi muutamia suomalaisia sorilaita ja joista joku ohja-
si häner kyselemäänxi saaren komenrajan komentopaik-
kaan pieneen kalastaiatupaen...

Jatkosodan alussa olivat suomalaiser valloittaneet Suur-
saaren venäläisilrä, jorka puolesraan olivat sen vallanneet
ylläryshyökkäyksellä takaisin. Suomalaiset olivat vielä ker-
ran vallanneet saalen rakaisin samanlaisella yllätyshyök-
käyksellä jonka jälkeen saari olikin pysynyr heidän hal-
lussaan. Siitä oli muodosrunut eräänlainen avain siihen
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useita kymmeniäruhansia miinoja 1r sukellusvene-esreitä
käsittävään "Merisiili" nimeilä runnerruun sulkuun, jonka
tarkoituksena oli pirä Venäjän l.rir'.:.sro su.liertuna Suo-
men.lahden pohjukkaan. Tärä sulku.r. joka lährien Kot-
kan lähivesiltä ja kulkien Suursaaren je Tlrärsaaren kaur-
ta Narvanlahteen, valvottiiin päasi.rssa Sur.rrsearesra kä-
sin laivaston avustamana.

Helmi-maaliskuussa 1944 huhujen kanrauruesse Sak-
san sodanjohdon korviin, emd Suomi oli aikeisse irrorteu-
tua sodasta, laati se kaksi suunnitelrnaa siltä r-arelte. errä
jos näin tapahtuisikin, Suomenlahden sulkuportti. sa-

moin kuin Ahvenanmaan meriväylärkin, .fäisir'ät edel-
leenkin saksalaisten valvonraan.

Nämä salaiset suunnitelmat kulkivat Saksan sodanjoh-
don esikunnissa operaatio "Tanne-W'esr" ia oper3irio
"Tanne-Ost" nimisinä. Edellinen tarkoitti tarvittavia so-
tatoimia Ahvenanmaalla ja jälkimmäinen Suursaaren or-
roa saksalaisten joukkojen haltuun. 

- 
Viimeksi mainir-

rua sotatointa vanen kootriin Virossa jo erikoinen valloi-
rusjoukko, jota harjoitettiin Suursaaren maastoa muisrut-
tavassa maastossa Viron rannikolla. Kun Suomi kuiten-
kin Saksan epäluuloista huolimama jatkoi sotaansa sen
rinoalia, tämä valloirusjoukko hajoiterriin ja koko asia
nävtti unohtunecn esikuntien arkistoihin.

Nlt q'yskesällä 1944 Suomen tehryä Venäjän kanssa
r'älirauhan, oli tämä sotatoimi "Tanne-Ost" rullur taas
ajankohraiseksi. Itse asiassa oli ruo suunnirelma Suursaa-
ren valtaamiseksi tällä hetkellä jo auttamatomasti van-
henrunut ja sotilaalliselta kannalta jopa mielerönkin, sillä
koko tuo sulkuportti "Merisiili" oli jo nostenu saranoil-
taan. Suomalaisethan olivat jo avanneet tai olivat avaa-
maisillaan Kotkan lähistöllä sijaitsevan rannikkoväylän
vendläisille aluksille. Narvanlahdessa raas venäläiset mii-
nanraivaajat olivar sirkein ponnisruksin "nakertaneet"
aukkoja suikurlöhykkeeseen, aukkoja, joista jo kevyim-

Suursaaren satama, joka oli saksalaisten
maihinnousun pääkohde 15.9.44

mät venäläiset alukset pujahtelivat läpi.
Lisäksi saksalaiset olivat koettaessaan paikata näitä ve-

näläisten tekemiä aukkoja, menettäneet )-4 parhainra
sulkua valvovista aluksistaan omissa miinakentissään.
Narvanlahti, sulun etelänpuoleinen pää, oli puolestaan
jäämässä pussiin venäläisten kauempaa rannikosta teke-
män saarrostuksen vuoksi.

Virossa toimiva saksalaisten joukkojen esikunta tiesi
kaiken tämän, ja saatuaan käskyn 'Tanne-Ostin" toi-
meenpanosta koetti saada sen esteryksi jo tarpeettomana
ja vanhentuneena sotatoimena, mutta Hitlerin esi-
kunnan käsky oli peruuttamaton. Niinpä nyt, tänä syys-
kuun 15. päivän vastaisena yön{ olikin ruivaaja M 3 tul-
lut Suursaaren satamaan, ensimmäisenä aluksena kuin
koettamaan kepillä jädtå, milld tavalla suomalaiset asiaan
suhtautuisivat. Sen ruumat olivat täynnä ylläryshyökkäyk-
seen valmistautnneita joukkoja ja pimeässä ohjaushytissä
piileskeli valloitusjoukkojen pälliköksi komennemu ko-
mentaja Mecke. Kauempana pimeydessä Suursaaren

lmpäristövesillä risteili saksalainen maihinnousulaivasto.
Komentaja Mecke ei ollut koko sodan aikaoa ollut Suo-

men maaperällä, mutta silti hän tiesi jotain Suomesta ja
suomalaisista. Kuusi vuorta aikaisemmin hän oli ollut tu-
ristiksi naamioituneena Seiskarissa, tuolla pienellä suo-
malaisella saarella, tehtävänään tarkkailla Venäjän lai-
vaston liikehrimistä ja varsinkin sen taisteluammuntoia.
Tällä kertaa häuet oli komennetru tehtdvään, joka oli hä-
nelle outo maastoa myören ja tehtävään, jota hän oli vas-
ustanut. Annettujen ohjeiden mukaan se saattoi onnis-
rua ilman taisteluakin, mutta toisaalta se voi vaatia pal-
jonkin verta...

Saaren komentajan, everstiluutnantti M. J. Mietti-
sen esikuntaan ohjattu komentaja Kieffer seisoi
valon sokaisemana ovensuussa siristellen silmiään.

Everstiluutnantin äni oli kohtelias, muma kylmän asi-
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Itärsen Suomenlahden meri-
puolustus 1a suursaaren
miinasulut Jatkosodan
aikana (Suomen sota 9. osa)
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r',rsriksi poisri ainakin yl.rden sellaiser.r, 
- 

eversri[rur-
l..nrti Miettisen omarl vangitsemisenI

Kon.rentajien Mecken .la Kiefferin välillii «rli sor irru sii-
r.i. ertä n-rikäli r-reLrvotteltrt niii,ttiiisivät epiionnisrLir';rn,
r.riiti ol isi ku iter.rk in 

.j 
rrrkettava rniiiirätq'vn kelionh önri ir.r,

joka pur.rlestaan olisi merkkinä h1iikkär'ksen rioirt.uliscen
jl saaren komentajan kirappaamiseen netrvorrelujen kestä-
essä. Mutta äkilli nen hy.västi jättö r,ei tälrii sr.:r,rr'rn Lrelntllra
pohjan pois...

Maista kiisin tehcll,t hrrvainnot osoittir':rr. trr.i \I I va.l-
tt-tistrrutui lähtöön. Komenraja Kieiferin 1.,risl.:ess:r ;rluk-
seen, siitii hypähti laitLrrille pari kiinnin sk,,,. si.i rrroirrr-
v.ril matrlnrsie jr rrlukser-r koneet hvr.iirirr'.i: irilj.rrseen
käy,r-rtiin. M.1 liihti toclell:tkin, rnUrr.l rrr.: (:trtcrt t.Ur.lltrLli
jorain mutrtakinl

Tclisten alLrsten pin'reistä nrrunist.i :1,,-.:: I:ttc) toinen
toisensa jälkeen, ja kiriteen strojassrr hir:rr-:-. r:,.;.iIiri leiru-
rille piar.r 30-i0 rniestii, jorka k,in..<......:cir.i k.rnrrer.r
rrlkoivlt j uostl rantaa kohclen l Ensii:-,::-... :..:: .,.,i i()11 l.nuka-
r-ra syöksyi rn1'ös kor-nentaja Mecke. r, i., ;:r-.:s:.r nhmää
johtrren sarrvutti pien kalasta.jrru\'.t:1. ,,,, ...iel ,ti k:ir n
ueuvortel.uja 

- 
lnutta everstilLrLrtn.,:r::. -. rr nuLrrtilnut

kon-renttryaikkrransa. 
- 

ILnr viiri:r s :t-.::--:t ::-,. .\krirta-
kair r-nrrihinnotrsu I "

Sl«rr.nirliriset olivlt avlnneet t,--;:'. i:':. :-...::rr:r,is§kses-
tään toinnuttuaan. Heidän n kis;f,:-.-.:... i, rh;r:rLii lä-

' ::'.r'

Torj unta-asemassa Suur-
saarella oleva it. tykki
teki selvää jälkeä maih in-
nousevasta vihol ltsesta

hinnä satirma-rrltaaseen, jol-r«rn jo toinen alus oli saunut
lastinsir puretuksi. Kolnrannen uporri r)'kisrönrli satama-
irltaaseen. Sen pLroleksi uponllur nrh«r esri isornpien jrr
raskaampu kalustoa tuovien alusten sirtrunaan pääsyn ja
karlust«»-r purkrrmisen. Komentajrr Kietfer, ntaihinnorrsu-
laivaston päällikkii, .urroi n)'r käskvn rrnteuftra, rnissii
v,Lilt sol.ivir k6lrrcirr,rli.

Pi<>neerien syiiksyveneet kulkivat eclestakaisin kauem-
pana olevien alusten .ja rirnnan välillä kLrin sturen hotel-
lin tarjoilijat tuo.len täyder.ur1,stä. Osa niistii upposi io
kauempirna r-nerellii osLlnt:rn sitirru.t.tn, j;r toistert n-riehistör
tlas trrvoitti sr.rornalaisten tuli vasta rantaviivalla. Mutta
kipeästi klipaarnarrnsir rLrkistrjrukea eivät saksalaiser s;tr-
neet mrrihir.r. Taikkl oikearnr.r.rin, I're saivat sirä maihir.r,
mutt.i ammuksia kuljetravan aluksen nrlrua uporeruksi, jäi
q,kistölle urr-nuksia vain rnuurrrrna keppale purkea koh-
clen...

Syl,skuur-r 1 >. piiivän koLren ensimrnäisen aanlutlurnir-r
aikana olivet hvökkääjär saaneer n-raissa siIlar-rpiiii.rsen-rrLn,
joka käsirri s:ltarltiur laitureineen ja osirn Suurkl,liiä. Yh-
teer.rsii tiin.rii alLre kiisitti noin pari koLne neliökilornetriä,
lnuttr sen suuremmaksi l-re eivät pysr)'neer :rluetta la:rjer-r-
tilraan. Kaiker-r kaikkiaan he olivlt srli.ureer maihin r-roin
1200 miestii. Priiviin valjetessa enerltmiir täydenr.ri'kset q'-
rehty,iviit suomalaisren ruleen. Suornahisten t1'kistötLrli
karkoitti saksalaisia aluksil i'[.rii katrernn.raksi ja kauen.r-

rnlksi rantaviivalter. Osa niistii oli jo r.rponnr-rt r.ri se.rnut
prhoja vaurioita. Pari-kolmesatira tä\'dennysniiestii jiii
vielii 1'hii edernrniiksi kaikkoaviin alLrksiin.

N{rrissa toimiva komentaja N'lecke sai ny,t q,1,ty'ä ensir.ne-
nesrl,kseensä ja niihin v«rimiin mitii här'rellä jo saaressa

oli. Här.rellä ttli ,j«r pehojrr vrikeLrksia. Kaikki riippr-ri nvt
siitii avustrr, rnikii hiinelle Virostrr jrr T1,tärsaaresra kiisin
voiririsiir-r ant.ra, muttil hän ei saanr.rt l,hteyksiä toimirnern.
Hän kLruli Tall ir-rr-rirr-r kutsr.rn: "llnoittakal tilzrnnel " rnut-
t;r et sarrnut omaa kutsurinn läpi. Sur.rrsaarerr korkeat kalli-
or estivät ser-r. Maihir-rntlusulaivastoa .johtavir kornentrj.r
Kieffbr ei voinut p-rr-rolestaan lntaa Tallinrulle r-nur.rt.r ri-

'&' t,
&
.l

"&::iffi
s!}l

Suursaaren komentaia, eversti-
luutnantti M. J. Miettinen
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lanneselostusta kuin minkä tiesi aamutuntien tapahtu-
mista maissa ja oman laivasto-osastonsa tilasta, joka ei
ollut kehuttava. Hän saikin pian Tallinnasra käsin käs-

§n: "Palatkaa Tallinnaan! "
Aamupäivä toi maissa operoivalle komentaja Meckelle

monta katkeraa petcymystä: hän näki komentaja Kiefferin
laivaston katoavan taivaanrannan taa Tytärsaaren suun-
taan. Sirten tulivat venäläiset lentopommittajat 25-30
koneen voimalla pudottaen pomminsa saksalaisten nis-
kaan. Tosin niiden isku kohdisnri pääasiassa jo käyttökel-
vottomaan satarnaan ja sen ympäristön, mutta uskoma-
ton oli tapahtunut: suomalaiser ja venäläiset taistelivat
yhdessä saksalaisia vastaan!

Kolrne saksalaistakin konetta käväisi saaren yllä, mutta
kohde, johon ne pomminsa pudotrivat, osoitti sen, etteivät
ne olleet tilanteesta läheskään selvillä.

Kohra venäläisten lenrokoneiden poistuttua alkoi suo-
malaisten vastahyökkäys. Hurraata ja antautumiskehoi-
tuksia huudellen valtasivat suomalaiset pala palalta yöllä
menettdmiään asemiaan. Saksalaisten radioyhteys Tallin-
naan pysyi edelleenkin auttama(omasti poikki ja sen ta-
kia kuivuivat heidän avunsaantimahdollisuutensakin.

Tallinna lähetti kuitenkin yhä yksipuolisia käskyjään:
"llmoittakaa tilanne Suursaarella heti! "

Mecke oli jo menemänyt uskonsa mahdollisr:trksiinsa ja
ld.hetti, hämätäkseen suomalaisia, nuoren yliluutnantin
neuvottelemaa n "suomalaisten antautr.lrrr isesta turh an ve-
renvuodatuksen vuoksi"... Mecken neuvosta neuvotteli.ja
vihjaili pian saapuvasta avusta raskaiden risteilijöiden

Liitzovin ia Prinz Eugenin muodossa.
Vaikka saaren komentaja tiesikin, että rroiden alusten

saapuminen voisi olla mahdollista, koska niiden sijainti
oli vain muut,unan tunnin matkan päässä, ei hän antanut
itseään hämätä. Hän vei nuoren upseerin jyrkälle kalliolle
ndyttäen alhaalla olevia saksalaisten asemia ja sanoi:
"Katsokaa, te olette kattilassa ja me nostamme taikka las-

kemme sen kantta mielemme mukaan. Viekää komenta-
jallenne terveiset, että minä odotan hänen anrautumis-
taan, ellei hän halua caistella lopulliseen tuhoon saakka! "

Tämä oli selvää puherta ja komentaja Mecke oli ollut
tdstä tietoinen jo ennen neuvottelijan lähettlimistäkin.
Hän päätti jatkaa taistelua kuitenkin vielä pimeän tuloon
saakka, pimeän, jonka turvissa vielä ainakin jotkut voisi-
vat pelastua niillä muutamilla pikkualuksilla, jotka olivat
säilyneet rannan poukamissa. Sitä ennen hän päätti vielä
itse kerran neuvotella ainakin antautlunisehdoista... "An-

takaa minulle ainakin lupaus siitä, ettette luovttta meitä
venäläisille, jos rne antaudumme", hän pyysi suomalaisel-
ta komentajalta... "Siihen minulla ei ole ratkaisttvaltaa",
vastasi Miettinen.

Tämä oli jo kolmas neuvottelu sarrlan vuorokauden ai-
kana. Saksalainen l,ritti vielä, mutta hänet keskeyni suo-

malaisen lvl-rvr lause: "Antirr.ttuminen tai tuho, kolmatta
vail.rroehtoa ei olel '

Rannikkon'kistön ja laivaston n-kkierr pauke oli kuollut
jo aamuplir'äilä laivojen kadorrua näköpiiristä, ja tdlli
kerr.r,r olivrt veienneer käsiaseetkin. Oli suhteellisen hil-
jaiste. llutra hiliusuus loppui q'nkän saksalaisen kado-
ressa omiensa luo... Ilta toi ratkaisun. Sen suojassa pois-
ruivat saaresta ne muutamat saksalaisalukset, joiden ko-
neer olivat kunnossa ja joille riitti vielä polttoainerta,
Ty'tärsaareen. Eräiltä loppui polttoaine kesken matkaa.
Seuraavana päivänä venäläiset lenrokoneet löysivät nuo
avuttomina ajelehtivat veneet ja seuloivat ne upoksiin.
Niiden mukana tuhoutui myös ainakin osa niistä suoma-
iaisista sotavangeista, jotka saksalaiset olivat taistelun
kuluessa saaneet, ja lähtiessään ottaneet mukaansa...

Saksalaisten vastarinta saarella oli jo silloin päätrynyt ja
valloitusta yrittäneet olivat antautuneet komentajineen
suomalaisten vangiksi.

Mutta saksalaisten pelko venäläisten vangiksi joutumi-
sesra johti heidät vielä uuteen yrirykseen. Ma&alla Kot-
kaan suunnitrelivat saksalaiset upseerit aluksen valtaa-
mista sen harvalukuiselta miehistöltä, ja sen ohjaamisesta
avomerelle kohti Viron rannikkoa. Kohtalo putrtnri nyr
kuitenkin peliin: noin kymmentä mintturria ennen slrun-
niteltua kaappausta, ajoi alus karille .la kohrl sen iälkeen
sitä ympäröi joukko sitä pelastamaan tuLleita suomalais-

aluksia... ja matka jatkui taas kohti Suomen rannikkoa.
Sotatoimi "Tanne-Ost" päätryi ravallaan tähiin, murta

sen toimeenpanosta vastannut pärillikkö. komentaja Mec-
ke, ei ollut vieläkään uskoaan menettänvt. Hän karkasi
suomalaisesta sotavankileiristä. saaden silloisissa sekavissa

olosuhreissa avustajia sieltä ja tiiälrä. K*siviikkoinen har-
hailu pääryi Turkuun, jossa hän vritti pyrkiä Ruorsiin
menevään laivaan, muttl runnistectiin j.r jotrrtri uudelleen
vangiksi. Hänen. niinkuin muidenkin tähän sotaroimi
"Tanne-Ostiin" osallisruneiden tie kulkeutui sotavankeu-
ceen Venäjälle, .la jora sotavankeutra eräiden kohdalla
kesti lähes kvmmenkrlntil \'uorta. 

- 
Tästä Suursaaressa

käydvstä taistelusta on sanottu. errä koko yritys oli saksa-

Iaisren kohdalta suuri sotilaallinen "möhläys" ja tarpee-
ton roimenpide. Suomalaisten kohdalta se oli eräänlainen
rauhan koetinkivi, joka, ellei se olisi kestänyt, olisi nosta-
nut koko rauhan rakennelman alustaltaan...

fl

Upoksiin
ammuttu
saksalainen
maihin-
nousualus
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PAIUA KOIIAAN TUIIIINIOILIA
VTLJO PITKÄNEN

KOLLAALLA, jonne talvisodan rintamalinja oli joulu-
kuun alussa juuttunut, oli asemasotaa käyry jo lähes kuu-
kauden päivät. Rykmentistä (JR 34) oli tullur kiis§ pe-
rustaa noin 40 miestä käsittävä hiihto-osasto vapaaehtoi-
sista. Hiihto-osastomme johraja lienee kuitenkin ollur ai-
noa vapaaehtoinen, sillä komppaniar eivär anraneer par-
haita miehiään, jotka pyrkivät perusrerravaan osasroon.

Osastomme hitsautui vähitellen yhdeki kokonaisuu-
deksi, sillä olimmehan kolmen viikon aikana, jonka
olimme yhdessä olleet, tehneet yhden paniorerken ja ol-
leet useilla komennuksilla II pataljoonan komppanioihin,
kun ne tarvitsivat apua. Osastollamme oli vapaara paljon
enemmän kuin komppanioissa palvelevilla. lleillä vapaa-
na ollessa oli tehtävänä ainoastaan korsuvartio. Nytkin
olimme saaneet olla 3 päivää ilman minkäänlaisra pakol-
lisca koskerusta viholliseen sillä korsumme oli erulinjasra
noin 1 km päässä, samoin oli markaa mvös maanrieile. Vi-
hollinen ei tänne viitsinyt edes kren.renej.r nekella niin
kuin etulinjaan ja maantien suunr.lrn.

Tammikuun 18. päivän aamulla ruli liikerci je eloa kor-
suillemme. Pataljoonan komenrej.rn i.:lsui:lesteri C. von
H artm an i n lähetti roi silloin käslln. erci meidän pi-

ti ilmoittautua 6. komppanian päällikölle koko joukkue
ja pian. Osastomme joukkueen johtaja oli komennuksella
samassa komppaniassa. Joukkueen varajohrajana annoin

ryhmänjohtajille käskyn, että porukan oli oltava 10 mi-
nuutin kuluttua taisteluvalmiina ulkona, mdärdnpåå 6.
komppania, josta saamme lisäohjeita. Komennus ei meille
ollut uutta, koska olimme saaneet tälläisia kiskyjä jo mon-
ta kertaa aikaisemmin. Korsultamme oli komennemrun
paikkaan matkaa noin 1 km, joten matka taittui ehkä 10

minuutissa. Perille päästyämme ilmoittauduin komppani-
an päällikölle, jonka luona meille ryhmänjohtajien kanssa
selostertiin tilanne ja annettiin myös tehtävät.

Saimme tietää, että kuluneena yönä oli Kollaanjärven
toisella puolen oleva eruvartio joutunut vihollisosaston
hyökkäyksen kohteeksi, mutta vihollinen ei ollut saanut
vallattua asemia, vaan oli joumnut peräänrymään. Pimeää
hJväkseen käyttden se oli selvinnyt pienin tappioin jayrit-
ti nyt kaivautua yön rurvin erumaastoon, koska sieltä
kuului koko yön lapion kalketta.

Minulle anne(iin käsky ryhmänjohtajan kanssa lähet-
rä 5 miestä edellä kerrottuun vartiopaikkaan ja loput
miehet asettaa vartiotehtäviin maantien oikealle puolelle.

Partio lähdössä
retkelle

-

15



(

Kltsoir-r velvollisuudeksenr rnennä rtse etuvartio.rserniilt.
Tiirnii prrikkl olikin minullc tLuru koskr «rlin siellii ollur jo
kcrrrrn ;tiklisemnrin Pystvk()rvirni kenssrr n-rcrsiisriim.iss.i.
Otilt ntukirxni trtnittrrvrrt rnichcr j.r srir-r vielii k,rnt1.p.111i-
irsrx lisiiii vhder-r ntiehen, n-ruisrairkseni hiin oli alikersrrrtrti
Jussile.

Ylirimn-re jiin'en jiiiin rrantullrr hämiirissii j.r '.rinr-
nte itiirrurnalla noir.r I00 nr piiässii olevaltr r.iholliselrr li-
siiii vatrhtia, jota antoivat lluutrunrlt sieltii tullcer lrrrrkrrLrk-

set. Tosir.r niissii ci ollrrt osoitcrtrr, sillii keikki nru l\:i.i\un-
Inc ehjinii perille. Vaih.Irintrlc vilrrion ihr.r.rri sLrLirclr-
pia keskustelu)rr, sillii michillri trrnttri oler'.ur kirrc. k,,.k.i
piiivii alk«ri rullrr virii r'.Lkrr:.Lnrnr.rk:i. \'.iih.l,rn r.iikccn rc-
sin hi vir-r. ettii olir-ntle .rirto.rr nterk.il.irser r ih,rllrsen l.L.,r-
leisellrr ranr-r;rll;r.

Irsellen i orin Suo i.in cl r.i L, ri n-tr.,i.r,in johrtr';in m.rJnr ien
liihcisvy.lessii olevan hickkrrhrudirn reLlnln. jok,r oli hiu-
kur korkeammalla kr.rin roiser valmiit xsemat. Siitii oli

.*.

hy,vä näkiiala r»r.riir.r miehiin, mutta ennen kaikkea eteen
ja varsinkin noin l5() m piiiissii olcvrr nriiki oli ktrirr r.rrjot-
rimella. I\Ia:rnticn toincn puoli olr nrclko l)r.lutonrr jrl ()ll
tr-xrlt.r nriielrii kor'.rsri rrseistetullrr vilrolliscll;r hcl1.1.o ltlllira
j.r piriiii rrtcrkrilriisisr'i \ ir|.1.1r1.1. li:.ik:i ,rli Itt.r.urtie sckii sen

oike.r ILroli rttiirt,ritctrLL. Hcti rn.t,,.iikirrtln-ricn jiilkecn
.rltiin tclr.l.i lr.Lr.rinr,,i.i j.r ir,.r,rnr.r:rn. str.i e.lcssiini sekii
ntr ii. ,,ikq.Lii., ,,.i p.rkk,.se ir kovert.rtlt.t ()rteluktulIli.lnei-
r.,. H.,i:.l.in ru..n..,l.r,,ii k.rksi l)()lrtol)ullo.1, lorkrr oli tar-
k,rirr:r.: ir\.t1 )r,'!urr.1.ur. ,rj;rrrelinkrn. errii eihiin tieclii vrrik-
i., .qll..r.r.,kin iintcsrrisi.

H.im.irri rrlkt>i kirkastue piiiviiksi. Oli erittiiin hiljaist;t,
enkli uskonLrt nrilliiiin, ettii rx)in i0 m piiiissii voi olle vi-
hollisia, sillii ei letrkar.rksir eikii rnuutrkrran iiiintii eclestii
kutrlr.rnut. Ii Iicne erikoiste, jt>s ajatrrkseni rrlkoivat hrrr-

haillrr pois koko v.rtrr-rsioista ja tuli viikisin rnieleen. oli-
ko ihrniscn |1[[e tappal roinen rt,isi.r.ln, enr]rekö voisi
olla rauhassa eliiviii na.rpLireirrr, eiki) ole n.ritiiän keinoa,
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jolla voisi sodat estiiii. Vaikka rrjrrrrelink::r :-..

v:r]rnis k.tikesr.t ltrr,rlirD:rtt.L r.r1.1..irn.r.,;: ......
vi.rlossa se oli einoa keir-ro. jonk.r.r,,,:il.i ;:.s.-
rl siiill-ttriii rlrkastrrr.nansrr isiinnt.i.tn \.,'.-.:. :

Hitv.rl)(luill yll:iruicrr krrin rrrrs.r.,. ::..., .. :

Itiiapurir) 1-rrxrleltl kuultrrr jvm.ih.ir x::,. .. . ...

rrjellrrst.r jok.r jolrrrri j.incn ..: ::-...irr:.
I.iirilirti,rillc lcnriinci:t.i n kr:; ..:: : .......-..
vaikka n-r inkiilaiste ii.i rrr.i. \-.r:::-..,., ::.. :-. .' ..,..- .

t.iii nreillr' ,rrni.L :iru,,rr' ::.,:'.... .. :..: . . .

aivan etttrivin l..rik,rr,:., T. i::-. ..::.:.....-.: --.. :
hai tral.

Tritii Iielvetinmoisrr 1r'r::r..., .i,. ..

s:urtti Jussil.r luukseni ).,::-..,.....: ..

virsemmirlle, josta rrlkor n.iki,i -::i;::
siunoin krrin kaikkien mr.ridenki:: :---.

r1,ii sinne. Jtrssilalla oli kune;r.i,.
ajoilta tuttu ja tarkkir pi,sr)'kor\'.r

,,*n.,,*r\*_

Venäläisten
tykistötu lta
Kollaanjoen
rannalle 20.1 .40

Kollaalla vallattu
pst. tykki omassa
käytössä

Pian oli meidän vlroromme rlntira irsciden puhtra kieltii,
j«rka l icr-rec ollut 1'mmiirrettiiviiii, koskrr otteh-rkumppilnilta
nrer.ri hcti hrrlut tullrr liil.ren.rniiiksi, ja nekin, jotk.r piiiisiviir
noin l0-10 n-r piiiihiin. rrittiviit prinrrrr nlr.ri.ln i.1llc. rnutri.l
sekiiiin ci tlir-rnrrr nionelle onnistr-rrr. T:istä jiii nricleer-ri

triis trrprrus. Noin i9 m piiässii niikvi miehen piiii. n.ries

r ritri kovalla kiireellii lrrpiolltr luo.l,r itrrrt,r je nr.r.rr.t. ,rrin
:.ihtiiin-ren jrr ve.lrn lii1..1151,,, ,. f iirnii talrahrui krrksi ker-
r.1.1. mrlrtrr aseeni ei svtt),nvt, kerkesin jopa ljartelemlan,
,,nko hiincllii suo jelusenkeli. Ol in r-räet ki ireessii r.l n( )hti.rnr.r t
\er:iii parruunan piil-rpuun. Keikesta hu«rlirnrrtta ei kuiten-
k.r-rn sillii miehellii ollLrt sen piterupiiii sLrojelusta.

C)l in.rr.r'rc siraneer eliiviin vihollisen pi siil'tetvksi, nt utr,L

nvr ilmesryi niiki)piiriin sell:Lisie vilrollisirr, joita cmmc ol-
ic-er rottrrnect torjtrm,rrrn, sillii vaser-nr-nltlt;t rrtttttr.ttr stttttr-
nlsr;1 rrlkoi lrihestf ii koLrc hvrikk'rilsvaut-tul jalkaviien

Venäläinen tankki
hyökännyt Kollaan
harjanneasem ia vastaan
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saattelemana. Mitä nyt tehdään? ruli hetkessä mieleen.

Järvi, joka oli takana, oli lähes 200 m leveä ja vasta sen ta-
kana omat joukot. Sinne oli rurhaa ajatella pakottavassa-
kaan tilanteessa perdäntyä, se olisi samaa kuin itsemurha.
Siis ei ollur minun mielestäni muuta vaihtoehtoa kuin
taistella loppuun asti. Olihan meille ldhtiessä sanortu, että
oli pidenävä tukikohta omassa hallussa. Otin vaistomai-
sesti poltropullon käteeni, vaikka ruskin osasin sitä käyt-
tää, mura se anroi kuitenkin vähän toivoa. Näillä hetkil-
lä ruli koti mielee^r. Ehkä silmissäni oli kyynel, kun ajar-
telin heitä, joiden puolesta me tällä yritämme pysähdyt-
tää vihollisen. Jos on Korkeimman tahto, niin tapahnr-
koon mitä tahansa. Tällä hetkellä ruskin tunsin pelkoa,
vaan olin valm is vastaano(tarnaan vaikka hyökkäysvaunut,
jos ne yrimäisivät tulla pääl.lemme.

Kesken näitten ajaruiten alkoi rapahcua sellaisra, mitä
en vielä hetki sitten voinut ollenkaan odoftaa, sillä järven
taakse mäelle kumpareen reunaan oli tuotu rykki, ei tosin
mikään hv.torjuntarykki, vaan jokin vanha tavallinen ly-
hytpiippuinen rykki ja tapahtui ihme. Vaikka matka oli
ainakin reilusri 300 m, niin sen ensi laukaukset tuhosivat
rantaa pitkin yrimäneen h.vaunun ja se oli siten taistelun-
sa taistellut, ja samalla tapahtui vielä suurempi ihme.
Noin 100 m päässä pikku törmälle noustessa roinen
h.vaunu pysähryi ja jäi siihen. Tämän jälkeen kolmas
h.vaunu käänryi ja meni pois. Oliko toisesta h.vaunusta
loppunut polttoaine vai mikä lienee ollut vikana, sillä il-
lan hämärryessä oli komennuksella olevan joukkueemme
johraja,vänrikki P ä äk k ö n e n yrirtänyt sitäerään sori-
laan kanssa polttopulloilla syryrrää ruleen, siinä kuiren-
kaan onnisrumatta. Yöllä sen kr.ritenkin oli vihollinen
vienyt pois.

Vielä tämänkin jälkeen naapuri ärhenteli n'keiiiään ko-
ko keskipäivän, r'ksi ammus mlikin kuopan pohjalle,
jonka reunalla oiimme. murra ainoa vaikurus oli, enä se

sai vain korvat humajarnaan.
Tien suunnasta vasemmalle eruviistoon olevan mäen

kupeesta aloimme sitten huomata liikerä. Oli menijöitä ja
tu.lijoita kuin n1,§isellä Mannerheimintiellä. Tierysti an-
noimme paukkua, koska matkakin oli vain noin 200 m.
Lieneekö ollut aseirremme ansiota, tai mistä lienee johru-
nut, koska tuliruksen jälkeen paikka ohitettiin aina syök-
syen ja hetken kuluttua siicä loppui liikenne kokonaan.
Tämän jälkeen olimme pitemmän aikaa, ettei mitään eri-
koista tapahnrnut. Vähitellen alkoi ilta hämärryä, aloim-
me toivoa, että tulisi pimeä ja vaihto, jotta pääsisimme
pois.

Olin näissä ajaruksissa, kun yht'äkkiä hyppäsi eruva-
semmalta noin 40 m päästä pysryyn pirkä mies ja yrimi
lähreä juoksemaan meistä sivuttain omien luo mäkeen.
Minä ammuin ja kaverini ryhjensi lippaan kp:stä, mutta
juoksijaan ei sattunut. Pahaksi onnekseen juoksija yritti
mennä viimeiset 20 m pinrussuuntaan eikä ehkä juuri sik-
si pässyt koskaan perille. Jälkeenpäin vieläkin ihmeme-
Ien, että juoksija ei kaatunur edes maahan, vaan jäi kyy-

ryasentoon, jossa oli vielä sittenkin, kun meidät tultiin
tdmän tapahtuman jälkeen 20 minuutin perästä hakemaan

Komentopaikalla tein komppanian päällikölle ilmoi-
ruksen päivän tapahtumista järven toisella puolen. Siellä
annettiin ymmärtää, että olimme onnisruneet hyvin. Vaik-
ka n1't oii ollut tähän saakka sodan kovin rykistötuli niin
6. komppanian alueella muistaakseni ei ollut ainakaan
suuria tappioita.

Vaikka aseveljeni joutuivat uhraamaan henkensä isän-
maan puolesra, niin sittenkin tämä päivä useimmin tu-
lee mieleen.
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Sodassa tapahtut
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Repomäelle iohtava
huoltotie, jossa
näkyy 15.1.40
käydyn partio.
taistelun jälkiä
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kaikenlaista
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SODASSA tapahttru hiemarr jännittiiviä sattumuksia itse-
kullekin ja toisinaar-r pelortaakir-r r.riin, ettii ihokarvar ttrr.r-
tllvat norrsevan P)'st)'irn.

Kun tammikuussa 1940 oli saatr.r Rul.rtinaanmäestä vi-
hollinen joter.r kLrten nosrelemaan tieherlsä, taivalsimme
korpia my,öten Lemetin reununille. Lemetin motin kat-
ketnra kahtia sai pomkkarnme tehräväkseen ederä Pirkä-
rannan suuntaan. Etenemisessä oli tietysti hieman viivy-

q'ksiä niin, ettemme mekiiiin aivan sutena h1,ökänneer,
koska rnotin reunaa piti meidänkin muokata toisten jotrk-
kojer.r mukar-ra. Niinpä meillä olikir-r välietappir.ra Leme-
tin motilr pohjoiskupeella oleva Repomäki. Kuren jokai-
nen mukana oliut muistaa, kukkLrla oli melko korkea ja
ser-r jyrkkä rinne vietti maar.rrielle, joka johti Ruhtinrrirn-
mäestii Lemettiin. Kukkulan laidarlla oli padan pohjan
rnuotoinen s),vennys, jossa oli tlrrvassa jopir luodeilta, kun
vain malttoi ja oli aikaa py.syä siinai s1'ver.rny,ksessii. Täyq,i
siitä tosin lähteiikin. Siinä oli jonkin vermn porukkaa
II/JR .i8:sta .ia sen komer.rtajakin, majuri Pauli K o r.r r i o
piti komentopaikkaansa jonkin aikaa kukkulalla. ULrsia
käskyjä saatlraan oli hän kaikessa hiljaisuudessa siirrl'nyr
lähimpiensä kanssa johonkin Papinsuon keskellä olevaan
metsikköön, kuten sitten tulin tietämään. Repomäen ktrk-
kulalle jäi vain pataljoonan huoltoporr.rkkaa.

AamLrpäivällä olivar komppanioiden vääpelir saaneer
käsky,n ottaa yhtel'ttii komentajaan. Silloin pojat iaskette-
livat Repornäen rinnettä alas yli iiskenmainitLrn maan-
tien. Eclellä laskeva kersantti Aatu Niskanen laules-
keli kulkurin valssia, kun oli kornea talvinen aarr-rupäivii
ja luistava keli. Vastapuoli oli kumminkin järjestänyr var-
mistuksen motin ulkolaidoille. Tällainen varmistaja näki
lurnikuopastaan Aatun ja arnpua poksar-rtti häntä l.rartiois-
ta läpi. Siihen loppui kersantin rnatka sillä kerraa, ja ka-
verit kiskoivat hänet suojaan ja edelleen JSp:11e. Eikä
Aanrn tarvinnut enää siir-rii sodassa sotia.

Sarnan piiivär.r illan här.niirq'essri piti pataljoonan Liäkii-
rin ja hr.r<;ltoupseerin mr'ös mennä komenta.jan luo saa-
mlan ohjeita tulevrra roimint;ra varten. Huoltoupseeri.
r'är-rrikki \'. T e u o rr rr ;r kornensi mukaan rneisräpari lii-
herriri. jr Iis.iksi orerriin hevonenkin rekineen matkan ra-
rt,ksi. \Ien,rm.irk.: luonnisti hlvin ja perilläkin komenta-
,:r'l 1,.,-,r-r,. ,r1i r:.:k:r'.r.r. r'rrkke miestii oli sillii kertaa tel-
:.:ss., ir1:n irijon. ettii piti kaverien päällitse kävellä, jos

i,:ri.::r r'..rir;o.L ir.rlusi. Ulkona oli näet tulipalopakkar.ren,
i',,.,x..rnen. iitk: sr-rir-rkir-r srri rilrrisur.rden, pistäyq,isi telran
iJmpiml.in herkeksi.

Kr.Ln irerrir joht,rj;rr olivrrt kr.rr.rlumisensa roisilleen ker-
roneer j.r komenraj;r oi-rjeensrr ilntaltllt, meidän oli aikl
lähreii pah-rumrrrkirlle ornirn telttakuntamme luo. Kuljim-
nrekin jor-rkun matkaa, murta kuka lie l.roksannut järjes-
tii tappelunnujakan menotiellemme, tai il.rtrn niille seu-
tLn'ille. Me taas rauhtru miehinii emrne pienin voimirr,
kur-r ei tilanteestakaar-r ollut tarkempaii tietoa, halunneet
n'h tv ii tappelemaan. Vetäyd1,in.rn.re l.r issr.rn kissu n rakaisin
läh röpaikkaarnn.re.

Kun se helvetilliner-r rätir-rii ja pauke tuntui hetken ku-
lr.unu hieman vaimenevan, tutunimme, eträ rnukava <llisi
piiistä kiel.rauttamaan kahvit omalla teltalla. Ja taas läh-
dimn.re matkaan. Läl.resryessiimrne Lemetin tietri olimme
jo iloisia, että jopa tuurasi rnukavasti. Pääsimme kr,rin koi-
ra verä.jästä joutumatta pal.rempaan seikkailLrur.r. Toin.rir.r
runrrustelijar.ra noin §mn.renisen metriä jor-rkon edetlii ja
tassuttelin varovasti eteenpäin torrakko kainalossa kaiken
varalta. Tuo "varovasti" on käsitettävri vähär-r verrannolli-
sesti, sillä vaikka jaloissani oli l.ruopatosstrt, kireä pakkas-
lumi narskui joka askeleella niissä oiosr.rhreissa korvia
vihiovasti. Siispä kuulLrmtltromasri ei päässyt etenemäärr.
Kun joka suunnalla tunttri paukahtelevan muukin kuin
pakkanen, se ei estänyt tossr.rjeni narinaa kuulurnasta sel-
laiselie, joka vartavasten jotrtui sellaisiakin ääniä kur.rnre-
lemaan. Yht'äkkiä joku rääkäisi edessäpiiin iotain kielel-
lä, jota en ymn.rärtänyt. Tassutteh-rni pysähryi sillä sekrur-
nin osalla. Mieleeni välähti. ertä sen äsken knulernamme
rähäkän jälkeen oli sotamies venäläiner-r jäänyt pitämään
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isännvyttä kotipoluillamme. Toisena pikaharkintana oli, er-
tii aamulla oli joukkomme vahvennukseksi tullut ruorsa-
lainen vapaaehtoisjoukkue. Ehkä he pirävär varriora/
Taas kuului edestäni pimeästä metsästä joitakin sanoja.
Nyt minä jo savolaisena ymmärsin sen verran, errä ruorsia-
han ne puhuvat ja vaativat nähtävästi tunnr-rssirnaa. Kyi-
lähiin nrnnirssanat k(rtettiin muistisstr säillttiiii jr se oli
pakko, jos aikoi henkensä pitää, mutta nlr en muisreuur,
ei tulltrt mieleen. Liekö tullut säikähclvs, sillii kuu ensirn-
rnäisen huuclou kLrulin, kLrulin r.nyös, etrii ltrkot kivää-
reissii rasahrelivat. Ne pojat silloin lriin hr.rolimarromasri
leikkir,ät ampuma-aseiden kanssa. Ei heisrii ollut rakeita,
vaikka parasta kaveriaan luotipi'ssvlli osoittelivat, jos ei-

!rqx

r;$
"Tankkipirssi"
Länsi-Lemetin
motissa venä-
läisine panssa-
reineen

vät heti tllnteneet. Saati sitten nämä vasra nrlleer vreraan
kielen miehet. Silmänräpäykset olivat kalliira hetkiä,
vaikka rtrotsaiaisetkin sanovar, että "venra ögonblik". Sit-
ten rnir.rulle valkeni, että hevonenhan minun piti sanoa j.r

mini vonkaisin: "häst, häsr", oikein kaksi kertaa. Ruorsa-
laispojathan ne sirren tulivat esille puiden suoja,rvasra 1ri-
rnennosta, ja tie oli rneille selvä. Henki kulki vap;larrmin
minussakin, vaikka lisäreikiä ei tullutkaan.

Seurukuntrmme oli r.riihin aikoitrin sellaista, errä esim.
huol«rteitä käyrerriin vuorotellen vastapuolen kanssa.
Koskaan ei reissulle lrihtiessäär.r ollut varma, jos oli met-
sässä vastaantulijoitrr. että <tlisivarko ne sarnanpuolen
taistelijoita. Tieuria, polkuja ja suksen latuja risteili met-

sässä talven aikana ku.ljettuina sotateinå ja niitå käytri il-
man nrllimaksuja kuk;r kuiloir.rkin sattui.

Me siis majailimn.re edelleen Repomäessä ja jäimme sii-
hen kol.r-reksi päiviiksi ikäänkuin moftiin. Tahtoivar lop-
pua jo trrn'ikkeerkin. Oli outoa seisrä yiillä vartiossa, kun
luoteja napurteli jatkuvasti petäjien lawapuoliin. Ne pau-
kahtelivat kovassa pakkasessa puiden kylkiin osuessaan
kuin olisivrrt olleet räjähtäviä. Jos lienevät olleetkin, kuka-
pa heitii .jotrti tutkimaan.

Olirnnle kv1'kkineet rnotintapaisessa olotilassammejo
kolmattr piiivää, kun iltahämyssä rupesi puiclen r.iilistä
etäältä näk1'mään väkeä, joka hanhenn.rarssia liil.resn'i mä-
keämme. Vänrikki Tenornaa komensi miehet ilsemiin vä-
hän kuir.r ymp1'räpuolustrrkseen, painopisteen.i Iihesn'jät.
Siinä makailimrr.re lumikuopissa ja odotimme. Jor.ro läheni
ja silloin erään kaverin lrermot pettiviir. Poik.r p.r.maurti
kaksi kertaa kuusikk<xrn, lähesq'viii kohir Silloin q,nryi
lähesryvässä joukossa elämää .la liikerr.i. :rk.iisra rulisem-
paa. Eivät tosin alkaneet ampua. n.ii:rt.r sieltä ryntäsi
kohti asemiamme mies karme.rsri ki:,rri.er-r. joten kuulosti
suomalaiselta. Suomdaiseksi h,in si:ien osoittautuikir.r ja
vieläpä lähesryvän joukon lh,lvsi:p-e:iksi Tilanne selvisi
kuitenkin piar.r. Olivrrr josr.rkin t(,isesr.i joukosta lähettä-
neet apuväkeä rneitii ;rurr.r.n'),,.rn. Sr:j. r'.rin il-rn-rettelimme,
miksi he läl-restvir'.it n-.eri.: s:::'it,::r kLrin tavanmukaiset
vastapelurimlrte. j,rn,,ss: j.i t.:.::r. -{mnturut laukaukset ei-
vär val iterr.n-.rsr i j.i.rrw: reir,rrtomiksi. Tulijoista haavoit-
nri keksi miest.i. :,rinen poskeen j.r toinen käsivarreen.
ÅmpL1j.1 s.riiier.ln shokin. silli irinestä oli lievemmin sa-

noen ik.ir'1,i. erri ruli ur.rpuneeksi omiir miehiä. Sellaista
s.rtrLri kllll use,rmminkin. sillii miehet olivat ainaisesta
va.[r'omisesr.r j;r muista sod;rn rasituksista urin aivan pyö-
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:; -.i p.i.istään. Oli käsirtämätön ihme, kuinka soraa silri
.<:r'riir.r rnenesti,ksellisesti ja kaikki yleensä kestivät.

\.iin jäikeenpäir.r ajarellen: kaikki oli sen yl.rteishen-
gen. sorurinhronnon ja kai vanl.ranaikaisesti ajarellen el.r-
kii vaistomaisen isänmaanrakkauden ansiota. Suuri oli
mvös joukon iohtajan panos. Esim. meidän pataljoonam-
me komentaja, rnajuri Korrtio oli rniesten mieleinen. Er-r

osaa eikä ole tässä tarpeellistakaan arvostelia l.ränen soti-
hallista kyvykkyyttään. Se on toinen asia. Hän oli meille
kr.ritenkin kirin isä pojilleen. Uskovainen mies, vaikkakin
toisinaan kimmastui. Hän otti osaa alaisrensa huoliin ja
koroa hänelle tulleesta paketista sai jokainen paikalla oilut
osansa. Kuulin hänen kaaruneen Jarkosodassa.

Sai ratsuhousut
VUONNA 19i2 saapLri erään kerran täydenn1,s-
miehiä suoraan kor.rluruskeskr-rksesta. Silloin synryi
vanrsvarastolla seuraava keskusrelu:

- 
Herra korpraali, eikös täällä saa saapashousu-

jt, suntishousuiksi (sunnuntaihoLrsuiksi), koska
ratsuväessä saatiir-r i'

Varastonl.roitajana oleva vanl.ra korpraali ky'syi
pojalta:

- 
Tekö ootte käynyt ratsuväen7 johon poika:

- 
Kyliä varmasti ja sieltä minä juuri tulin. 

-Korpreali rästä vallen innosrui:

- Jos te kerran ootte kä1,n1,t ratsuväen, niin kyl-
lä te nrlette saapashousr.rt saamaan. Vaikka meillä
ei tällä hetkellä ole varastossa. niin lähetän tehraalle
tilauksen, että §'llä saatte varflasti saapasl'rousut.

Liekö sitten saanut.

Rehellinen sai lomaa
SOTA-AIKANÅ ilnoitti kornppanian päällikkö
alaisilleen, että mvetaan antafraan seirsemän vuo-
rokauden lomia. 

- 
Nyt siis sellaiset, joissa or.r täi-

tä, astukoot askeleen eteenpäin, kuului päällikön
komento. Tietysti jokaiselia oli täitä, mutta ainoas-
taan sotamies Juntunen astui askeleen ereer-r ja il-
moitti, että hänessä r-riitä or-r.

- 
Kon'rppania kärnpille, komensi päällikkö. So-

tamies Jr-rntunen iln-roirtautuu esikuntaar-r ja lähtee
puolen tunnin kuluttua seitsernän vuorokzuden lo-
r-r-ralle.
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kuka tuntee
eläkevakuutuksen

kuinviisi
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MAAN SUURIN ELÄKEVAKUUTUSYHTIO

ILMARINEN

21



Suurlahden perukka

lLrstuslinjle. Tiinr;in ctcen tvi)nneq r) \',rrmisrllsli njrrn h.rl-
lLrssrrpiriin-rincn olikin r';rrrtivl tclrtiit'ii. Linjrrss.r olivrrr 1..r-
r.rljoon:rn kivii;irikr>mlrpruriilt vuor()tcllcl) I vrk:n aj.Ln
rintiunir\'itstuuss,r. Vurtiovrurro oli ktrvrrnntrlliscsti jok.r
nriehr:li;i I t trinti.r, sillii rnieiriii oliviihiin jrr nritii,irr n'r.rjor-
tus- t,ri sLrojeIaikkair ci nrrrasto r.rrjor.rnr.rt. JouirrkLrun 2_..

f :n:i l() II P1111j11111, suoritti vrrih.lon Ill/JR I 1.n krutssir,
jt.rk.r nriehitti etuvirrmistrrkscn sekii n-rvijs nr;rinirLrn kes-

kene r.i iscnii olcvrrr-r 1riiiiPuollrstusl i n j rrn.

Krtr in :rrttltrt.Llla oli ollrrt r.nrrrrramrrn piiiviir-r irik.rn.r vil-
k.i.i.r r.it.tclLrroinrinr.L.r, joka hci jestrri nrviis liiheisvvtlrss.i
oler .:.l n \LL Lrrllrhtlen ri n t:ur-tiuroslln. Patlil jortnlrrnrne, r'rr ik-
k:..,.:kin r.rk:rn,r levossa srri kiiskvn «>lla jatkuvasti hii-

PENTT! LEHTINEN

Maaselän kannaksella
tuhottuia venäläisiä
panssareita

lytr'stilassa. Senaikaiset olosuhteet lrrrom i, ,, r:r o!t,Ie o €l
taistelr.rr,u-r siirtl'n'riner-r trx)ttiurrrr suLlri.lk.r.:ir .,..:isuksia.

Kun rirmmikLnln [. p:l-rii oma nki::,'::'.;:-.r .rLritti kii-
vlan rulen, päiittelimrne jotain olcr'.n r'.....-.::r. Hetkisen
kuhrttua alkoivirt liihetit kierrcll.i. i... i :r'.:-i.:.ni.1 sai kiis-

§'n liikkeelle liitrt<iin. Viihiin n:',i,::.::-.n:;r selvisi, ettii
vil-urllinen «rli usciclen p.urss.lri\'.,-.:-.-. .: r..rr in aloittanur
h1'ökkiiyksen hrrjoitteert 1..11t.,::: .:::,.ss., olleelt III/JR
2,+.r't.

Koska tulevat trrPrrl1 ss1 1l., - . : : : :. r -. :i ir-r Lihe isesti v(lrcrll i-

sen prrnssilrivatrnLrilrin :.r:ir::-,::-- :: T-..+ eli "sotka")l ker-
ronkir-r kttr',tLrkscr :'it-.:., :::t :rllicllltllitl. Viholliser-r
hi'iikkiivs koh.lirr,.l r:t:::: .1r:€:i: c- 

jcss.iolevaart 11. kolnp-

Pirtli.trl virltYi:i:<s:: \.::::--l::-.:,,s.is:(x)ll. jOka karkOitettiin
mclkeinp:i 1-.11i,,x.r-:::-.:: r'.,,,....., r'iit,rllisen ialkavlien urr-
vit:ent.rtt.r f ,:..::-..r x,,ir r .rsi,r,rn. Seurlltksetta etltv.rrtnis-
rusrchr,lr'rs:.i r r..ccr xL ritti|-lr-ri.rn kiireisestii Paosra oli, et-
t,i 1()pp'.:rrs.. ;.:.i',.::,ri,.lstuslirrj;rss;r olleestx Patali(x)nrrsta

AIOIUATKO MIINAAN?

iL'

**

(

-. rlp-

KOMPPANIA, jossa pdvelin, kuului tunneruksi rullee-
seen JR i:iiiin eli r.rs. "Kolmen kannaksen kotrkkaajiin".
Prtaljrxrnl oli jiirjesty'ksessri II. Kornppar.ria oli 1:>ataljoo-
nansa mukirna edennl't lokakuLrn loppLrpiiivinii 19 il
Suojiirveltä Selkin, Parrtenccn ja Karjalan Maaseliir-r kauttrr
Strurlahcler.r ky'liiän.

Sr,rtrrlrrhclen kylä sijartsi n. .i0 krr-r Krrhumäen pohjois-
puolella Seesjärven krakkoisntrrkesta pistiil,q'vässii lah-
denpoukamassa. Hyiikkiii'kscn p1'siihclvtq,ii marr:rsktrusse
l9l I ja puolustusta hahmoiteltaessl todettiin, ettii Sr-rur-

lehclen kvlii rnuolosti vaikern riitirkapular.r, .joren ki'liin
ornistuksestrr kiirtiin r.r.ronil katkeria kamppailuja. Kylii
r':Lihroi onrisrajla tuon tuosrakin. Tirppiot muo.lostuivar
puolin jr toisin sur"rriksi. Jor-rluktrussa 19.i I kuitenkin k1,lii
kokonaisr.rr.r.less.rrrn jiii n-reikiiliiister-r hrrlruurr. TilaPiiislLurn-
tttiset pu«rlustusrlsem;rt rviin|rertiin 11. l-1 km kr liist,i
itäin. Tiimri toimenpide oli r.iilrtiimiirör.r. jortrr kvl.iss.i
päiistiin rakentirm;1iur sur.rnnittelur';riheessl ole'r'l.r 1..i.i1.11,1.
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:..:x', :n r r-riin. että viholliser-r seitsemiin panssarivaunun
:-..:,:.: r.r.ikr.r'iir.r, se jätti asemansa ja peräänryi.

\vr rilrnne kehitn'i nopeasti kriitilliseksi. Koko patal-
',-x.ln.ln k.ristan puolustusjärjesrelmä oli ilman miehiq'stä.
Ornr n'kisrö oli irinoa, joka voi puuttua asioiden kulkutrn.
Viholliser-r panssrrrivaunut saivat sensijirrrn melko vapaasci
remmelriiii Suurlirhden kyliissii, koska kukarn ei niitii hiii-
rinnyr.

Kornppaniirmnre päällikkö, joka nr4:rasti oli ryhmittä-
nyt osastou eter)ernistä varten, antoi kiiskyn vastahyök-
käykser.r irloittamisesta. Käsky,stä iln.reni, ettii vihollinen
oli r.ropeasti karkoitettava pääpuolusruslinjalta, .jotta saa-

taisiin aikaan asemien vakiintruninen. Etuvartioasemien
takaisin valtaaminen ei ollur n1'r k1'svmyksessä.

Kom;rpania liihti liikkeelle. Ensirnrnäisenä tavoirreena
oli Maaselär.r ja Suurlahder.r välillii oleva valtatie. Tr.rlkoor.r

vielä mainituksi, että nyt vihollisen valtaamat päpuolus-
mslinjan aseffI.rt olivat vain rnuutrrman sadan metrin
päässä tien itäpuoleila. Maantien suLrnnasta lähesrf i n.
joukkueerr vahvuinen vihollisosasto, joka sytryneessä, kii-
vaassa tr.rlitaistelussa heitettiin menemään. Mutta hetken
kuluttua hyökkäsi uusi vihollisosasto n. komppanian voi-
min. Pimenevässä illassa synr),i ankara Iähitaistelu.
Komppaniar.r päällikkö komensi rynnäkköön ja han,oin
,ii nähty niin rajua menoa kLrin silloin. Etupäässä kone-
::s:,xrlit olivat äänessä. Niin tulinen kuin oli taistelun a.l-
(-. .r serl jatko, niin yhtä tulisesti lähti vihollinen tiehen-

-. .. kon-rppania valtasi hyvin nopeasti puolustusasemar
::r::j::r. Pimeydestä johtuen tappiot olivat suhteellisen
:-;:::. .ill,i kaatuneita oli yksi ja haavoittuneita viisi, vii-
:-e.s.:-.:::rittLrjen joukossa mm. I joukkueen johta,ana ol-
.-: xe:."::::. Loppuilta ja seuraava yö olivat rauhallisia.

rir'.rr. c::: .i.rmr..rstossa näkyy epäilyttävää liikettä. Het-

Pst. tykki
asem issa
Maa-
selässä |A-tura

Suomalaisten käytössä ollut venäläinen
panssarivaunu T-34 (Sotka). Paino
ä tonnia, panssari 20-70 mm, pituus
5,90 m, leveys 3 m ia korkeus 2,45 m
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ken kuluttua annettiin hiljainen hälyrys ja komppanie
siirtvi puolustusasemiin. Sarnoin tekivät suorasuuntausty-
kit vm. tukevat aseet. Etumaastosta kuului myös par)ssa-
rivaunujen moottorien suriuaa, jolloin ruli mieleen, että
nlr me taidamme vLlorostarrme joutua tekemisiin eilisten
vieraiden kanssa.

Saman päivän aarnuna klo U:n jälkeen kuului metsän
reunasta vaimeita komentosano,ja ja havaitsimme jälleen
jotain liikettä. Samassa kuului huuto: "Panssarit hyökkää-
r'är". Alkoi tiukka tuijotus melko §imärässä tammikuun
aamussa. Joukkueemme asemat olivat tiestä n. 20-10
m:n päässä, joten rnelko varmasti louruisimme tekemisiin
panssarivaunujen kanssa. Jo leimahti panssarivaunusta ty-
kin putkivalkea ja samalla kuului pamaus. Laukaus meni

1'li. Vain edessä kuikeva vaunu pysrf i ampumaan, sillä jo-
nomuodossa kaksi mtrr.rta jäliessä tulevaa eivät tässä vai-
heessa voineet käyttää aseitaan, neliäs panssarivaunu jäi
kauemmaksi metsän laitaan.
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Eivär on.rat rykkimiehemmekään jääneet toimettomiksi,
vaan alkoivat kiivaasti ampua. Valojuovat vain leimusiver,
mutra pian todettiin, ettei 37 mm rykki mahtanut mitään
T-.l.i panssarivaunulle. 

- 
Ne vyöryivät tien suunnassa

mistäär-r piittaamatta suorilan asemiemme yli, mutta ku-
kaan ei lähtenyt pois, joskin tien välittömässä liiheisvr'-
dessä olieet siirryivät sivrunmalle. Kaikki tapahtui niin
nopeasti, ettei kukaan ehtinyt edes pelätä, kun tumntirt
panssarivaunumöhkäleet olivat jo ajaneet ohitsemme l«'-
lään.

Nyt oli kaikki huomio kiinnitettävä edessä oleviin ra-
pahtumiin. Niistä ei oltu oikein kr.rnr.rolla perilLikään,
kun jo näirnme n. 150 m:n päässä liikkuvan vrlkoisen ih-
mismr.rtrrin. Konekiväärit aloittivat kiiviran nrliruksen,
johon yhq,ivät kaikki muutkin jalkaväen aseet Ihme kvl-
lä, miesmur.rri vain siirryi eteenpäin.

Vähitellen hyökkiiäjiit alkoivat käyrtää m;.r.1sr().r j.r vritti-
vät rynnäkköii, vaikka tr.rkrksetra. Taisrelu ;.rrkui. hvrik-
kääjän ote herpaantui mutta silloin ilmaanrr.ri rtrrr.r .rjrt-
telemisen aiherta.

Panssarivaunut, jotka aarnr-rlla ajoivat .rsen-riemme läpi,
alkoivat pyrkiii taakse. Tosin jouduimrrre reken.iisrin varn
yhden kanssa. Muiden vaiheista ei sillii hetkeii.i ollut tie-
toa.

Moottorin surina kuultri selvästi rakrlp.iln. i.r odorim-
me vain joka hetki vaLrnLrn tuloa ja sir;ikin s.:.:remmalla
syyllä, kun pioneerit olivat keskerl kliken k.ivneer mii-
rtoittamassa tien kolmesta eri kohdastrr.

Vaur.ru lähestyi, ;a n. 200 m:n piiässii :e pts.:.irn i. kuului
äänekiistä keskustelua. Meikäläiset olir'.rr ;:r.,155.1 j.r hvvin
hiljaa. Vatrnu lähti r.rr.rdelleen liikkeelle. \r'i odotirnme.
Olin eräär.r toverini kanssa n. 2) m:n p,i.isii siirJ. Vaunu
ldhestyi. "Meneekö miinaan/ "

Pamahdus. Huomasimme vaunun nr ti.iF.i.ir'.in, murtrr
samassa kuultri toir-renkin pan-rahdus. \', : i.irxesi telaket-
ju, mtrtta virunu ei sytr)'n),r pllarn.r.rn. \i: r'.ur,r tunsirn-
me olevatnme liisterissä, sillä r'lr-rnu ,,.: i..isrn roiminte-
\,kyinen. Näirnme tornin liikaht;n'.rn :.. s.:r.n,rssa kuului
palnaus. Tykki aloitti pitkiir-r sun-rn-r irr.: i.e:: :.:l i ruksen pit-
kin metsiiii. Emme voineet nost.r.1 I.i-r.:.:::rme ernmekä
liikkua. Kuului avunhtrutojii. Joku o1r ::,,l ,,irnrnr.rt .ja tiil-
löin rn1'ös totesimme, ettii vaunrlst.l r-r.i :--l:crrn t;rrkkaarl
tiilrtäykseer.r. TulitLrs oli [.rarkittua j,r r.irkx.:.:

Kului tuskasrutti.lvan pitkä aike. Srn:.i.s.: t.:li osuma lä-
helle ltunesta tehtyä kuopprra. joss., , ,. i::'rme roverini
kanssa. Oli ihme kLrr-r ei klrmpik.r.rr-r i, ,'..xk.:.innrnut. Sy,l-

jeksirr-rme h.rnta 1'rois sLlr-lstalrrne. j.r ri:::rsrreiintrre, ettii
oltrDnre vrrh irtgoirrumrrrronr il.

Nyt alkoi ktriter-rkin klrtrlr.ra huuroj.',. e:t.i r'.rlrntr oli tr.r-

hottavir, koska tulitustr ei ollur vrih,i.in .,rx.r.rn kuulur-rr.rt,
joten epiii ltiin lulrrnrrsten olevan lopr.rss.r. K.:s.rp.rn«rksil «rl i

aarnulla tuotu tien laritaan. Niitii «rli l.iirinn.i konekiviiiiri-
miehillii, .joicler.r tuliaserna oii sun,rss.r p.iik,:ss.r. Kor.reki-
viiiiriryl.uniir.r johtljana roir.ninut,rlikers.rrrri ()tti kasapa-
n«rksen ja liihti jtxrksemairn vaLlnrri.r kohri. K.rs.rp;ulos len-
niihti, ja jiii vaur.run viereen, n.riss.i r.i1.ihri. \/i.rLrnrrstl
nousi srnkka savu. Miehet sisiillii heitrir.ir lui:kut llös. Si-
nä aikana alikersantti oli satnur roisen k.rs.lpilrroks€h,
jor.rka hiin heitti suontrn luukusta sisiille. R.il.ihdvs jr rne-
tllliesineiclen vinkuna osoitti, ettii p.rnss.rri\'.]Lur.ln mat-
kan piiii oli rrrllrrt lopullisesri.

Ylläolevasta kiivi ilmi, että panssari\';lr.rnu mets.irl;ras-
tossa on rnelko sokea eikä oilenkaan niin vrrrr.rlliner.t
kuin ltrultiin. Toisaalra vaunrrn tai var,rnujen lliiittiivii
esiintymir-ren saartaa pahasti sotkea tapahtunria tai srrirda

aikaan tilapiiistä pakokauh tra.

Muistoia Kuhmon
rintamalta
ARVI SAAR!KOSKI

KAISTALE Kainuun korpea Kuhmossa rammikuussa
1940: Koistila-Lawajärvi oli alue josta luutnanrti Taavi
Ku jalan kornppania virs[asi. Lähinnä Larvajän'eä oli
nel,jäs ,joukkue ja järven rannasstr potero, ;oka oli kirjoitta-
jan tyyssija n-relkein yhtäjaksoisesti niiden kahden viikon
aikana, minkä siinä tukikohdassa viivyimme.

Tässä kertomuksessa ei kuvailla mitään sankarirekoja,
pikemminkin päinvastoin. Tällaisia ja vaarallisen.rpiakin
tilanteita on sattunut kaikille mukana olleille ja tämän
kirjoittajallekin. Muttr kuitenkin tässä tapahtumassa oli
sellaista, joka on syöp1'n1't lähtemättömänä mieleeni...

Euvartio oli ryönnettl' noin i00 metrin pähän tuki-
kol.rdasta ja se parivartio, joss;r olin toisena osapuolena
mukana oli asemista noin 700 merrin päässä. Oli sovittu,
että jos r.rhkaava tilanne s)'nq')', niin vlrtiomiehet vetäyry-
väc välittömästi asemiin.

Päivät kuluivat kr.ritenkin suhreellisen rauhallisir.ra. Ai-
noastaan väsymys pyrki vaivaamaan. Varti«rinti oli rar.rk-
kaa 

- 
miehiä oli vähän pitkälle linjallemn.re. Joukku-

eemme kohdalla oli parivartijoita noin 200 n'retrin r'äli-
matkoilla toisistaan. Vuorokausi oli jaertu kahden tunnin
vartiovuoroihin. Niiden kahden tunnin aikana, jotka oli
rårattu lepoon, piti ehtiä kävellä matka vartiopaikalra,
keittää korvike, syödä, sillä keho tarvitsi energiaa ravallis-
ta enemmän 

- 
pakkasta vastaan. Levostr ei paljon voi-

nut puhua 
- 

kun sai unenpäästä kiinni, tr.rli tairs herärys.
Niinpä loppuvaiheessa näkyi etumaastoss.r lunripr.rkr-rrnie-
hiä 

- 
jotka katosivat ryh1ään.

Sitten se alkoi. Eräänä iltayönä kuului vilrollisen puolel-
ta kovaa molitusta ja kon-rentosar-rojir. OIetin'rme viholli-
sen hyökkäävän. Varsin pian rrvesi viholliner.r tulenkin,
johor.r vastasimme kautta vertiolinjan. Liihdimme kaverini
kanssa peräänq,rnään asemiin niir.r kuir.r käskv oli. Päästy-

ämme jonkun rnatkaa seir-nme tLrlisuihkun vastaarnme 
-poiat asemisra aloittivat tr.rliruksen, ennen kuir.r kerkesim-

me sinne. Olirnme nvt krrhden tr.rlen välissii. Päätimme
kä1inq'ä takaisir.r ja kiertää jän'en kautta linjojerune selkä-
ptrolelle. Sen teimmekin. Järvellä oli ltrn.rer.r .ill.r vettii,
jor.rka takia strkset kastr.rivat ja jääq'ivät. Tosstrrrelinrrle
rantaan. Kur.rlia tuli, mutta oli siinä kuollun.rkin ki:im,r,r.

Venäläisten lum ihautola
Kuhmon rintamalla
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Kdvelimme rantaa pitkin paksussa lumess.r niin pirkiiie.
että päsimme tulilinjalta pois. Jän'ellä oii hiip;-:.:l;jorr.r.
kuului hiljaista puhelua ja liikettä. Vihollinen sieii.: ^rik-
kui, lienevät tossut heilräkin krsruneer.

Raaputimme enimmän jään sukist.:.m::e ptis , ::::::-
dimme tukikohtaan. Tilanne oli rli;i vi.^r: :"-:.,.:::-.:..:
Teltassa oii kova porina kävnnisii en:eiri:i::j6:: :::-:--
misesta, sillä samat vaikeu.ler oin'-rt o^.ee: ::::--.<::: I\-
joukkueen vartiomiehillä peränn'es*ir \'::rro]):e:u:s::
asemiin. Palasimme takaisin vartiop.uk.riie. J.:.ne-.: ;-r
vieläkin hiippailijoita, murra roisrr vrin'srf he err'.ii e::-
tehneet.

Kun pulina ja huudot rulivar meidän vartiop:ikjr.:::--
me Koistilan suunnassa, niin lienee viholliseila oiiur r.--
koirus harhauttaa, että huomio kiinnitq'isi sinne j.i il:,
vellä hiippailijat pääsisivät kaikessa rauhassa selusr.rer::-
me. Mutta ennenaikainen ampuminen y.llärri heiJl;.
kun mekin liikuimme aluksi järven rannalla melkoisr:.
äntä pitäen, luulivat he varmaan hyvänkin varmisrukrn
olevan järvenrannalla. Kaikesta päättäen kömmähdrksen
takia sääsryimme selustahyökkäykseltä.

Jälkimaininkeja tästä yöllisestä kahakasta kuitenkin ruli.
Kului muutama päivå edellä kerrotusta, kun kovan pak-
kasen kourissa lähdin otramaan yhteytä seuraavaan \-ar-
tiopaikkaan, toisen vartiomiehen T i k k a s e n jäädesvi
paikalleen vartioimaan. Kun olin sielrä palaamassa, kuu-
iui voimakas jysäys juuri meidän varriopaikaltamme, io-
ten kiiruhdin sinne ristiriitaisin tuntein. Tällä välin oli
vartiopaikalle tullut joukkueemme v arajohtaja, kersanrti
Martti M ä n t y I a m m i jayhdessäTikkasen kanssaläh-
tenyr rutkimaan eturnaastoa ei-kenenkään-maalle. Pääs-

ryään noin 20 metrin pädhän vartiopäkasra Tikkanen
käveli miinaan. 

- 
Ihme kyllä hän selvisi tästä pienin

vammoin ja palasi sairaalasta takaisin komppaniaan kohta
rauhan tultua. Miina oli asetetru kuusen juurelle ja kuusi
oli esteenä, ettei sen voima suuntautunur täydellä teholla
Tikkaseen. Mänrylammi säästyi vammoilta kokonaan.
Luultavasti vihollinen miinoitti etukentän sillä välin kun
,-,- i:rme poissa vartiop aikalta.

T-imä r'arriopaikka on jäänyt mieleeni monestakin syys-

- \'.:.rkJie sodassa tapahruukin kaikenlaista, on kaikkeen
:r:-:: j.\'i. olosuhteiden pakosta. Mutta tällä vartiopaikalla

oli aina kumman rauhaton. Mahdollisesti tämä johtui vä-
symyksestä, mutta vain osittain. Suurimpana syynä oli
varmaan se, että vartiopaikka oli ryönnetry liian etäälle
asemista. Olo tuntui siinä poterossa yksinäisen irralliselta
ja rurvattomalta. Jotain vastaavaa tunsin asevelvollisuusai-
kana Karjalan Kaartissa vuonna 1928, kun palvelin kap-
teeni Luikin komppaniassa ja jouduin pimeinä syys-
öinä vartioon yksinäni asevarikolle. Silloin ei välitöntä
hengenvaaraa ollut, mutta säkkipimeässä tuntui nuoresta
miehestä vastuu painavalta. Pelko ja vastuu tuntuivat
vaikka tuskin olin selvillä siitä, mitä silioin pelkäsin. Mut-
ra nyt oli selvä kohde edessä oleva vihollinen. Vartiopai-
kalta oli näkyväisyyskin huono, kun kuusimetsä humisi
siinä käden ulotruvilla 

- 
ja sivustassa järvi, joka nosti ai-

naista usvaa huonontaen näkyväisyyttä 
- 

sieltä oli vihol-
lisen hyvä hiippailla tuonne selkäpuolclle 

- 
silloin olisi

tiimän olevaisen peli pelattu. 
- 

Mitään rohkaisevaa ei ol-
lur myöskään jourua omien tulitettavaksi, se tuntui jol-
lain tavalla luonnottomalta ja masentavalta, vaikka tiesi-
kin, ertä kysymyksessä olisi jonkinlainen kömmähdys.

Lopuksi kerron erään elävän muistikuvan, minkä koin
siinä poterossa kuusikon keskellä. Oii viimeinen vartio-
vuoroni tässä poterossa, vaikka sitä en tiennyt kuin vasta
mr'öherr.rmin. 

- 
Olin kovasti väsyksissä ja mieleni oli ma-

sentunut. Hätääntyneenä sopertelin jotain anovaa kaiken
Luojin ja Lunastajan puolelta. Silrnäni painuivat kiinni, ja
r"risin olla muutarnan sekunnin unten mailla, kun kuulin
s.lnomrvan: "Elä hätäile, tulee toinen pataljoona, pääsette
.ep.-xtni '

.\ini oli svdämellisen rohkaiseva, ja siitä tuli ihmeen
rir J. 1; run'allinen oio. Ajattelin, että emmepä taida yksin
,rii-ik.l-rn, r'eikka siltä oli runrunut jo pitkän ajan. Luo.ia.lla
on riedossa vaivamme ja suuri hätämme. Ilon ja kiitolli-
s;uden l«-1'neleet tipahtivat kylmälle poskelle 

- 
ei hätää

miräin sillä rurvanamme on ikiaikojen Jumala.
Pian sirten tulikin vaihto, mutta oman ryhrnän miehis-

rf,. Kun pääsimme tukikohtaan oli siellä jo toisen patal-
joonan miehet lähdössri vartiopaikoille. Pääsimme muuta-
m.rksi päiväksi lepäämään linjojen tuntruraan. Muuta-
mrn vön lepo karsi väsymyksen pois. Tunsi jälleen ole-
r-ansa ennallaan uusia mahdollisia koitoksia vastaan otta-
maan.

.. -,: t I ;':k
,11,1 'i li.: .ro,:illit t; ':,,, t,tl#

, , thi
" f.r .,'#

Koistilan maisema
Rastin tienhaaran
eteläpuolella
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OLI ki\' q' Talv isotrra joulutr n s.i.rkk.r r.rrrrr ikkon'kistijnkin
lohkollrr Hun-rrrljoen linn,rkkeell.r. Toiminr,r trii r',rirr rnei-
clän prrolelta selleistr pienrii vih;rnpiro.r lentokorreita v:rs-

tiran, ja ttrntr.ri sekin .jo roir'«rtrom.rlt.r. koskr niilrti, errei
niitä sarr alas r.nilliiiir.r.

OIi sitten joulurrarttt.r .ja )Lrhla ruokrsJiss,r lrrhjoineen.
Silloin oli vielä rLrsittas,)[]p.r.r j.l rrrsil-11i11-,,.i. J,,rkrr sitteu
vr.rosiksi hävisiviit näky vistii. Ilt.r kLriui pitk.ille ennen
kuin piiiistiin omiin rrserniin vijtii viert,irni.in. Keikrlla «rli

toiv«rmus, ettli «rlisi edes joulLrn.i hr.Lono lcntoilm;r, cttii
joulLrpriivä sarrtaisiin «rlla rlrhrrss.r. tr[r.rrt.r... kirkkaar-ra
pakkasairmtrnir valkeni joulu, ja sen s.r.rrroi nvt Jn'ilta, et-
tei j«rr-rlr-rraul-rirrr tule olentlirn. Pirrn ,rlkoikirt Iuttua p(nn-
rnarien kumeasti kehriiiiviiii surina,r kur-riu,r. trIeitä ei «r-

loulupäluän
täysosuma

sin ainakaan sinä päir'än.i i-.- - , :. -.' -.-. -
Piiivä alkoi mennii pr.roirc:'. - - : ..i., Siiher-r

irikiLiLu kiivtiin vielli vttt,r,':s...:. : .- ... -:..:.trnt.ts-

s.r. L.iheisen tien virrteen , ... ..x .: ' . - ... :... i, ,n(-
r1'kki, joka oli ,il n-rn-r N[.rr:::'. i. :-- : :: .-..r ..::.. ]uis-
rettLr. Ei siinii olltrt jelust.r.rk....:-. : :.- : '- :.--.,.: ---::',.r.ru
l1.ll'ltltellktrirr1,itik.ttk.tisr.lI::..:.:
q'ii. Tykissii oli avotiihtiiirr i.: :;i. - :.:: ...: i.In-
grrsvy'össii olevia aikakri.u).l.iItc .: : ..- - -, .. :. - -.,rr.

Kello I I tnaissir oli nkin:, r.:- - .::'- ::. E R a-

t i a lähter-rt't nrokasaliin l..rrr.....-=..= -...ri lii-
hesrf i p.rikk;tl l,tivLrc lrr )r't'tr:-.:i :.: '. - ' - .: r.titt
kaksi tykkirniestä. Kerään uf se(: .. - ---.,- =: ,riirtr
liihimaillekean. Pojrrt virin k.::-.:=:. : :.:.::,..irt.
iunpujana Yrjö Lyvtik.ii::.:. - : :--- - -..,.ri
Tervalt:trti;tl,t. Koiri>r,,n: .:... - :- ..:

Koneet lcnsiviit ylhääIIi. .,,,,... ,-. - . : '., Sriloin
alk«ri wkkivanhus hrtrvakseen ., :..is-,::,.. !- . :, i-,rnk...

Liekö k1'mmentii krrrn.r.rru.. --r-:-,::. ..-.-- ;u sätttti
niin, ettli yhclestä koneesr.t i, , .- -a 1 :. osttmirl
Huikea hurraahuuto kajal'rri r::-.:..: I r.,:.:.::r. kun kone
palavana ja savttirvana ,rlk,,r :.., -: r- --: :.r llaspäin.
Peräosa k«rneesta lähti om.r.r ::(:-:. - : -: .. '.i.ille lähelle
rnntaa. Toinen lentäjii ruir si...:..:-:-- :---,:,:"thin ia osoit-
tautui papereitten muklln ,c-::: .:.::-:.. \rkolai Do l-
I is i k s i , joka sitten h.rt:.i.,:i..i. :.-:::r--to taarkse mä-

keen. Mutta toisella Ienriij.i.-.. '-i:.-. ;.::rii ionktrn rni-
rlur-ltin kauemmin, sillii li.in l:.-,- --- : i,/neesta jl lasktr-
varjo atrkeni, rnr.rttir koht,li(r , -. :;:.i.::l ,rnntlttln. Ttrttli
painoi hänet merelle, jokl .:i,)::--:::..: ,,^r vielä sulana, ja

sinne Su«rmenlahclen kr Ini.i.in :: . : ::. :'.:: nui ler-rtiijä varjoi-
neen. Näin tapahtui joulup.irr'):: ::-, 1)stima.

Hy'vin maistu ivat eversri r'r I rl:"^<xceile läl-rettärnät sika-
rit pojille jouluilrana. Joulur;i:n: ;.rl;ir-rtui taas pirneiir.r

mukana rannikkon-riesrenkitr keskLl.:reen.
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ELETTIIN jor-rlukuuta l9i9. \zihollinen oli pii.isslr p1r-

rcutrrm;lrln Srron-russrrlrnen kirkonkvliin rrrrrnioihirr j.r r,r-
j rrntiLtuistelr.rt riehlr ivar k i ivrrintm ill;ran. Konl pp.rni lntnte
telrar olivat liihellii rantaa HaLrkiperiir.r poh.ioispu«rlella.
Kor.t.tPP1111is1111nre piiiillikiin. luutn;urtti He ikk isen .ri-
kaisemmin haevriituttua oli priällikki)niirnnrc viinrikki
Karjalrinen.

.[«rulLrkur-rn Ili. Piiiviinii srrrmme käskln kokoorrrLi.r .rser-
r)crnnre ja 

"'erusrcincrnmc 
tcltrojernnte edtrsr;rllc. Lrrrrlim-

nlc. cttii k1'svmvksess,i olr raas ravanr.nukrrinen ltviikkiivs
kirkt>nkyliissii «rlevaa vrh«rllistrl vr.rstlriur.'I'iillii kcrr;rir hiih-
.linrme krrrrenkin HaukiPcriin eteliiprrolelle orpok()ri Be-
r.uri.r.ur. j«rssrr selvisi, cttii etlessii o.li partiomatkrr vih«rlli-
\Lil SCiLlStlriln.

Iliesk«rhtaisen mtron.r- ja arnnrusriit'clennvkscn sarrttLrm-
::r- \.rr.1rtiin lisiiksi muou;lrl mviis kahtcen ehkioon,
.:...: nr icsr'.LIx'uutcrnrlrc oli rtoiu sirrlrrn nriehen vrriheilllr.
'I 

..:rk.i.L lukua en tLrllLrt panneeksi rucrkillc. Prrrtioret-
-.r::,,i'.i.rt.rksi tuli ltrutnanrri VoIrr ne n.'Iiriscn.i u|-
>ir:::..:',-.rrri()ll.rinnrc oli piiiillikkiirnme. viitrr. Karjalai-
.., -\1.,:.,,r p.i.inriiiirristri ci meille t;rrkenrn'titt iln'r<>iter-

:. > -.:r :r^; r,,:n rrcrliii. crrii n-reihir-r yhtyisi n'ratkrrn vlrrel-
.-- :,-:. .-- : !r:::'. illll:i.

.....:. ....::-..,::. ;..., i litinllc halitrssantntc olcvrrn R.rlrt-
:rr:.:t--.:.::--:1c:- .:'.-.::ii-:ultnC jottt.lSSlt Silkcltxl) rfiifCikkij(in
:.-i::.;::i,..,1-::-..,....., I.::r,r,,li l.rrrltrrrt j.r nturrrrrri r':ihitel-
r':. :.., ri.,;.;. i,,;qlt xr,t ,,li .i.rrirrtnt:iiscrt rlrsk;Ls. 'I-.trkoifrrs

.. i:c:r.i.i r tiroili:en it.,i,i....i ,,icr.t kirk,rnkr lii itiipLrolclt;r
.. .Lrii.r.r c.lcilusrr J..rrri:.r.,rrrr.,n \.lLlt)r.r.u'1. [ilt.l irtr.irnrtrr.
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I Partio asettunut tähystämään

vihollisen sivustaan tippui muutamia vihollisen krirnaatte-
ja kulkureitillemme, muttrr päiittelirnme tämiin olevan
vain trrvanmukaista häirintiirulta, sillii olirnrne varmat. et-
tä vihollisella ei air.rakaan tässii vaiheessa olltrt tiet,r.r par-
tiosttrmme.

Kun keli kävi yhä upottavammrlksi ja ahkioiclen veto
ntroskassa lumessa oli vaikeaa, präiitetriir-r krronnlt jakarr

miesten kannettirviksi ja piilottaa ahkior pirlurulratkal vrr-
ter-r. Reppujen paino rcsin lisiirintyi, rnutttr rasitr.rs .jarklan-
rui tasirisemmin miesten kesken. Ahkiot peiteltiin ha-
vuilla s.rkea.rn n:ireik köön.

Iltapirnelissii ohitirnme kLrlktrreitillämrne muutiuniir t.r-
loja jotkr osoittautuivat kuitenkin q'hjiksi. Viisyn.ry'skin
alkoi haitata, joten oli ajateltavr yopl'mistäkin. Arrtiot ta-
lot eiviit ktritenkaan houktrtelleet, joten hiihdin.rme s,'-
vemmiille korpeen. Siellii oli loivalla kangaskumpareella
hvvää hongikkoa ja trurl-reita kuusia. Teirnme rakovalkeirt
jl laavtrt, asetirllme varmistrrkset, krriveilin-rr-ne jalkincem-
r-ne jr ruokrrilin-rrne. Uupuneimrnistl ehtiviit ilselrmmilt-
kin ottira nokoser vartiovuorojen viitillii.

Yiin aikrrna ilrna rrritistrri ja keli parani. Serrrrurvrrna
piiiviinii hiihtelimme hrlki korpien Suomussalnen kirkol-
ra noin -r) kn.r päiissii olevrrrrn Piirsän.riir.r kvliiän Ylliirtiien
saimme rodeta, että siviiliväestö oli kaikissa taioissir pai-
koillaan. Eleliviit kuin herrar-r kukkirrossa, virikkur vajaar-r

fLrolensrclan kilon.retrin piiiissii rrristelur rieh uivalr ti\'dellii
voimrrllrr. Vrrin jokin pier.relikri vih<>llispartio oli kt'Lissii ai-
krrisernmin kiil,ni t häiriöitä tuottarrr.lttli.

r\lielipireer kvliiiin saaprrm isesr,mnre j.r sor.unme oikelr-
.lenrnukaisuuclestir kiivivät k1'lläkin kyläläisten keskuu-
Jess.r .rrke fehrrsti ristiin. Niinpii er-rsimmiiisessä tllossrr,
j,rhon menirr-rme, oli vilstaanotto jokseenkin q,ly. Vriki oli
::'..r itr r.ih.ipr1lllsi511. Isiiltii viral kysyii jtrraiLrtti r"rpseereil-
:.r::::te. Str.rtte ltvt sittelt \'.rrntitsti silll():1. rLureatteko te
:,:ss.r. r.rp;.6lE1n.r.rn. etrii tietiiii itsensii ja perheensii johon-
kin si:oj.ur.r hon.trr;rt;t. Taisi äijii pahanen j1iädä vastatrs-
t.r r'.ril.le.

Siirn-ir-nn-re prrriin seurairvaan trrloor-r, joissir v.rsq;r1-1 i-

noksi edelliselle sairnn-re kokea sydrirneIlisen vast;rirnoton.
Saimrre kirhviakir.r .ja meitä kohdeltiin kuir.r hyviä tlrtt:.rvi11.

Toisessa r-räistä taloistrr olin käynyt ennenkin rauhun aikl-
na, joter-r irsukkaiden joukossa oli joku tuttr ennesr.iiir-r.
Täällä sairnn.re myös tietää, rnissii taloissa tunnetriin vihol-
listl kohtaar-r suurenlpaa s)'mpatiail kuin mitä meicliin
kannalta olisi ollut toivottirvila. Sarrnmepa tietäii heti srrir-

purnisemme jälkeen, eträ eräs ky,liin er"rkoista suoriutr.ri
suksilleen vierniiiin silr)ila sarlurnisestemnre viholliselle,
jokr rnajaili r.urin 20 km poh.joisempana Jr.rntusrannlrssa.
Siitä huolimatta yövyimme näissä. Asetimme vain vxrti()r
ja nukuimme yön rauhallisesti.

Täällii saimme myös tietää, että tehtävänärnme oli pääs-
tä vihoilisen rakentamalle, Juntr.rsrannasta Linnasalmel-
le j«rhtavrrlle tielle, triiiritli liiker.rr.rett2i sekii kirtkeistr tie.
Sen vuoksi olisi pior.reerijoLrkktreenkin piriinl't olla rnat-
kassamrne. Kr,rn mirinittua porr.rkkaa ei kuulunut eikii nii-

§nyt vielä iramullakaan, lähclirnrne aamulla palailernear.r
takaisin päin 1a etsimään toisirr "palunteonkol.rteita". Var-
muuden vr.roksi otimme eriiiistä talosta eniten vihollista
kohtaar.r suoperksi epäilly'n mieshenkilön ntukrrru.r.rr.ne

kr-rr-rlr-rsteltrj a varten.
Emme ehtineet kr.ritenkaan kovin pitkälle takaisinpäir.r,

kr.rn ta;rasirnr-r-re kirivarut pioneerit eräästä torpasta, johor-r

he olivat serrranneet jäikiiirnrne. Yövyimme ja lepiisirnme
tässä torpassa, kerätäksemn.re voimia edessä olevalle hiih-
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tomarkalie. Aamulla lähdettiin taas takaisin entisiä jälkiä
rnyöten pohjoiseen. Nyt oli huomattu sekin, että partiom-
me oii tehtävämme laatuun nähden liian suuri, koska
melkein puolet miehistämme sai palata takaisin yksik-
köön. He saivat kuljettae myös ottam:rmme vangin taak-
sepäin. Minä kuuluin siihen ryhmään, ,jonka piti olla pio-
neerien suojana rien katkaisuyriq'ksessä. Eväät olivat
§llä lopussa, sillä pitkät hiihtotaipaleet antoivar sellaisen
ruokahah.rn, että repuissa olleet r,.rramuonatkin olivat
menneet sen siliän tien. Lohduttauduimme kuitenkin sil-
lä, että Pärsämän taloisra saamme ostea leipää sinne pääs-

ryämme.
Toisin kuitenkin kävi. Pärsän'rän eukon hiihtoretki oli

tuottanut tuloksia. Vihollinen oli silrpunur lähtömme jäl-
. keen noin komppanian voin-rin Pärs,imälle. Olivat tiukan-

neet tietoja aikornuksist.rmme. lukumäärästämme ja
muutenkin säikytelleet väestöä sekri vieneer roisesta talos-
ta, jossa olimrne mejailleet. islnn.in muk.rnaan. Väki oli
kuin ryrmisryksissär'r. Eikri ollur edes leipääkään myytä-
vänä, sillä leipomiset olivrr jiineer viirolliser.r vierailun
johdosta.

Nälkäisinä lähdimme r'ön pin.revteen pioneerir mukana
suunnistarnaan toistir peninkulmaa pitkälle r,ripa.leelle, vi-
hollisen huoltotielle Junrusranra-L innasalmi.

Pimeässä hiihdimme 1'li Kiantajän'en ja jarkoimrne
kohti korpea. Puolen yön ,jälkeen sanotriin mei,län olevan
vajaan kahdcn kilometrin päässä huoltoriesrä. Varmaan-
kin oli tarkoitus ryhq,ä "pahanrekoon" \'asr;r l.rnrr5'ön
runneilla, koska sairnme luvan s1,ryttää nu<-rtiot. Ne olivat-
kin odoteliessa tarpeen, sillä pakkanen oli aika kipakka ja
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::irhro oli hikeennyttänyr miehen kuin miehen.
Näin oli suunniteltu, mutta isruskelruamme tulilla lä-

helle lähtöhetkeä laukaisi joku pioneereista kiväärinsä.
Kejakassa pakkasyössä sen ääni kur.rlui kauas. Mahtoiko-
han laukaus olla vahir.rko, kuten sillä kertaa väirettiin?
Parcionjol.rtajrmrne tulivat kuitenkin siihen tulokseen, et-
rä vihollinen sai hälyryksen ja suunnirrelemastamme yllä-
ryksestä ei olisi tullut mitään. Sen vuoksi komennertiin
miehet jon«xrn .ya nrlojälkiä rakaisin.

Päivä alkoi olla puolessa, kun väsyneinä saavuimme
taas Pärsämälle. Nyt menimmekin Rrrkimaan pienen jär-
veniahden takana, vasrapäärä Pärsdmää olevaa taloryh-
mää. Muistaakseni ainakin yhtd taloista sanomiin Tauri-
aiseksi. Ha,jaannuimme taloihin karselemaan ruokaa ja
yösijaa. Leipää ei löyrynyt tältäkään n.ristään. Siinä talos-
sa, .fohor.r minäkin ryhrnämme muiden miesten kanssa
jäin, saatiin kuopasta vain perunoita. Aitassa oli vasta teu-
rastettu sian ruho. Saatiin keiretryä hyvin rasvainen sörs-
seli, mutta huonosti se maistui ilnan leipää.

Yö kului ilman yllätyksiä. Aamr.rlla lähdimme hiihteie-
mään Suornussalmen kirkolle johtavan talvitien suunrlan
Myllylahden ja Kerkän taloihin. Siviiliväesrö oli sielläkin
paikoillaan ia vain jokunen pieni partio oli joskus aikai-
semmin ollut siellä liikkeellä. Leipää ei ollut seat;n'iss.r
näissäkään taloissa.

Sur.rnnistimme edelleen koh ti Ki an tajiirveä. E räilt;i r.n ii-
eltä tähystettäessä hurmartiin vihollisen huoltorien kr.rl-
kevan jäällä lähellä meidiinpr.roleistir rmrra. Pioneerir s.ri-

Partio rakovalkealla

vat lähteä tehtäviinsä. mutta me iähdimme tutustumaan
tilanteeseen Kianrajärven jäällä.

Sillä kohtaa oli korkea n.räki, r.riin että maasto oli pitkäs-
ti rantaanpäin viettävää. Rinteen puolivälissä oli talokin
asukkaineen. Emännät nostelivat uunista herkullisen
tuoksuisia pullapitkoja. Olihan nvt iouhraaton aatro, joten
he valmistautuivat viettämään raul-rar-r juhlaa. Me tulimme
kuitenkin osoiftamaan muutamien runtien kultrttua talon
rannalla, että tänä jouluna oli turhaa toivottaa rarrhl.llista
joulua.

Illan hämärryessä laskimme rinteen alirs rannalle. Tällä
kohtaa ryönryi rannasta Kiar.rtajärveen pitkä ja kaps3 ni.-
meke, joka oli n-ratala ja puuton. Vihollisen huoltotie kul-
ki r.roir.r )0 merrin päässä niemen kärjestä. Viholliser.r var-
mistusauro seisoi, ktrten olimme päivemmällä täl.rystäes-
sämme todenneet, noin 3 kilometrin päässä oikealla.

Kaivoimrne kuopat kivikkoisen niemen rantakinoksiin
ja jäimme odortelemaan vihollisen liikehtimistä.

Jonkin ajar-r kuluttr.ra antoi varmistusauto valomerkkejä
kirkonkylään päin. Sielräkin näkyi valonväiähdys vastauk-
seksi, joten arvasimme pian tulevan tielle jotakin liiket-
tri. Hetken kuluttr.ra alkoikin näkyä autoja varmisrusau-
ron rakaa, ja r.re ajoivat samrutetuin valoin kohti väijy-
nspaikkaarnme. Lienee ollut kuukin ,jossakin pilvien ta-
k.rr.ra, koska y,ö ei ollut erikoisen pimeä. Laskin seepuvir
.ruroja noin kolmeenkymrneneen, mutta loput peitf ivät
hiimärään.

Kolonnan ensirr-rmiiinen aLrto alkoikir.r pian olla kohdal-
lunme. Toiset seurasivirt sitä hyvin 11,h1,in välimarkoin.
Kun koko kolonna ajoi ilman valoja ja autojen moottorit-

*,

31



kaan eivät pitäneet koval äänrä, oli se ktrin jokin aave-
kulkue.

Silloin avasimme tulen kaikilla aseillamme. Ensimmäi-
nen auto pyörähti poikirtain. Kolme tai neljä ajoi vielä
samaan rykelmäiin. Tulitimme pirkin kolonnaa, rnlrrra ru-
leemrne ei vastattu. Varmistusaurokin heriisi toimimaan.
Se liihti täysin vaioin ajurnaan k«rhti niemenkärkeä. Kir-
konkyliistä päin saapui avuksi toinen. Ei sekään salaillut
tuloaan vaan lasketteli rävsilli valoilla. Meidän olisi teh-
n1't rnieli tutkia lähemmin autonrLrhkar mutta viho.llisen
varmistusautot lähenivät rlolelsti j.r r.rskoimme niiclen ole-
virn ainakin panssaroinria. elleir'ät suoriistaan p:rnssxri-
vauntrjrr. Näissä olevr viliollisen rr-rlivoima oli meille nrn-
tematon. Kun vrrunut olisivat helposri päässeet ajunaan
rannan srruntilan niemen n'r'elle. olisimme voineer jäiiclii
sirarroksiin )a autojen valokeilojen ia konetuliaseirten sat-
vurettaviksi. Tämän vuoksi veriiyclyimme rannalrn met-
siin sr-urjaan.

Akritimme saman tien pirluumatkan r»nille linjoille.
Olirnn.re väs1,neitä ja nälkiiisiii, sillii vLrorokausi takirperin
nautittu sianliha ja penrnar eivrit yksin ,jlksaneet piriiii
rniehiii kunnossr. Kun hiil.rriiessii satrui pysähdyksiä, nu-
kahtivat miehet sllmilssa seisaalleen suksisauvojct) v:r-

raan. Joten kuten iaksettiin kuitenkin mtikille, .joss.r errsi
kcrrrrn kohrarsimme pioneerit. T<liset ntrkkuivar heti istu-
alleen. Tehtiin tr-rlet liimmitelliiksernrne. Ve«rrimrne r.r-
lou perttnakuolrpa:r jrr l:ritoimme |erulr.rt nrver.rn rtrrrrrri-
pirtrlan kiehumaan. Penrnoirlen kypsvmistä otlotelless.r
r-rlrkarl-rd in kuitenki n rnuuripadan v iereen llrl\'et.lss;l.

Seuraavana piiivänä suunnistinrrne or:rien prrolellc. OIi
taas iltapimeä, kun trn,oitin vksikköni. S,rin-ur-rc ruok:.r j.i

,j<lulupakette.ia. Kr.rusi vrur«rkrurtr,r kesr.invt f.1ru()m.lr-
kamne oli päätrvnvr. Oli joulu;r,rrro vuonn,r I9i9.

- Sä, Kalle, et sitte koskaan palaa tyhjin käsin!

Kaikki tilauksia, osoitteenmuutoksia sekä
epäsäännö!lisyyksiä tahi puutteellisuuksia
lehden jakelussa koskeva kirjeenvaihto pyyde-
tään lähettämään osoitteella: Pl. 10 818, Hel-
sinki 300.
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Kansikwa:
llomantsin mrehet iarstelu-
asemrsaan Tai\rsooan alkupärvinä

NUMERO 1:n KIRJOITUKSET
Hlnnes Riss.rnen:

\,ÅSTÅHYöKKÄYS KANNAKSELLÅ
JOULUNA t9)9 ..

\'äinö Rita:
I.ÄYDENNYSMIEHIÄ LI IKEKÅN.\.{LL.\

Kauko Härnäliiinen:
JOULU KEKINNI[M[N
SULKULINNAKKEELLA V. 19i()

Arvo Seppinen:.,TANNE-OST" ...

Viljo. Pitkänen:
PAIVA KOLLAAN TULILIN]OiLL.A.

O. H. Vepsäläinen:
SODASSA TAPAHTUU KÅIKE\L.i^ST \

Pentri Lal-rtinen:
AJOIVATKO MIINAAN:

Arvi Saarikoski:
MUISTOJA KUHNIO\ RI\T.l\I.\LT\ .

Antor.r Skyrtä: ..

JOULUPATVAN TÅ\'SOSL'\I-\

Eino Karhu:
VUOROIN VIERÅILL.\

Kirjoittojot vostoovot esittömistöön
mielipiteistä

Kösikirjoitukset poloutetoon voin
postimoksun seurotesso
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