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Miehikkälän miehet
lähtiuät sotapolulle

luumäen ia

OLIN kiirnriiss:i li. priiviinii kesiiktruta l() Il Lelr.lcssrr. j,r'-

'.i tilkrin oli JP 2:n ascvclijuhlet. En cniiii muist,t. kLrk.r

:'.rr:ti st:,,1i. j,rk.r otti 1'.11.1.11i11 \.ljt.l.llt. nl.ltt.l S(n ntLrl\.
:.,n, kun hiin pLrhrri mcillc juhlijoille L.LIr.lcn tt>rillLr. H.in
..irroi. cttii chkii kohtrr trt.rs lsiinnrrLrL jorrtLrLr krrtsrrrtr.r.rn 1.,,i-
ii.L.in liIPtrjcn rrllc srrojclen.r.L;rn Srrrx.t-tcn kttnsaa. \'rlf,rutr.i
.r itscniiisvvrtii. En ein.rk.rirn nrirtii eikii moni rtturrk,r.rn
..innrrr sill()in kLrvitcll.r. cri.i tiirlii t.rl)irlrruisi jo .rir'.rrr 1.r-

Isrrrin kt>tinriikillrini riist;ri-ilt;rnrr 10. pnii kesiiktrrrt,r.
-r,::tnrLurri P:rlasi jr>st.rkin klliircissultrurrr ja alkoi l.uhrr.t:
.l,,koitrur siitii ttrlcc sotrr j;r rci.liin miestcr.t on r.r.rs sirtltc
.. ..rurtiivii. Srro-Auttilassa or'.rt jo suojrltrskunnrrn liihctit
. :...;lcct niitii liikekrrnn.rllcl-iru«rkt>rrteja. Sanoin. cttcn
..:.,). \'i.lr.ur kvllii nc ovrrt lrrorLrja, enhiin Lahclcn reisull.r-
....:r kr,rullrrt siirii vielii mitiiiin. eikii tiistii ole vielii aikrr.r
. :: p.Lri 1..iirriii. krrn sirlr.i rrrlin. Äitinrtrori Plsvi r'.rrrr
. . :.:'...\i.iiur jrr sanoi kuullccnsa siitii sell:riscltrr henkiliilrii.
: ::. :.irttii vrrlchtclc.

- 
\-.rikk.r tiin-rii olisi totrakin. niin iilii viilitii. riitil Nrt

., ::r-.:rukin rcisstrrru t«riscnlitisin cviiin kuin'l'rrlviso-
\'.t rncillii on P11lj1y11 cncnrnriir.t krrikkcrt. .rseir.r j.r

: .: ... ...in silloin. Jos n1'r "vanjir" r'arrn liihrce tuleu'rirrLrr

EINO HERMUNEN

:.. , ,rqrr r li, niin kl llii s.t,t vrtstttkscn l.rLhatr kcrr;Ln. Eikii
:: .i-i.rrt nvt titrvitsc vih«rllist,r vi.rstlri.Ilr r,ristclle r kritt, r'.t.ur
..-.-::-.:rq r'.rhr';Lr.t liirtolrriscn. Silloin vrrnjrrllc" kiir k.rl1..r-

:.:r Sittcn nrLrisrtri nrielccni cvcrstin lrtrhc Lrrhriessrr.

.l ::.,n hiin lrrrhecss,r,ttt jot.rin viitr.rsi siihcn suurlt:rrIn.
\l..rt.r,rliko sc ro.lclle jo niiinkrn l;ilrcllii.'

i)tLllr) turlniu lr,rrin,tj.ru tLnrrn 1ri)r.liirt piiiissii ja krrtsc-
.::: krl.illc l.iiin nrcncviillc ririlc. TLrlcekolt:rn sicltii t<>si-

...,r j,r tiir-riiiin lkp.n miiiiriivs. r',ri ottk«r k:rikki vrrin rurhruL
'..:tir.r. Kvllii sicltii nvr niikvv rr-rlcvrtnkir-r suojclusktttrtrrttr
...irr-ttipoikrr, N{ rr s r o n Ecro naalrrrrikvliistii. t.rir.r.r rt,si
, ,ri.i kr sr n-rvkscssii sitrcnkin.

Ilt.r,r" s:InottLliliIIl Iero csitti asirtttsa: 'Tiissii olisi Teil-
.c n.inr.i kortit, nrr iis Tonrillc. r'anhcr.t'tr.ttitlle vcljcllcsi .

- 
Ecr() sanoi niikcnriin ja Iiiltti cnkii scn jiilkecrr hiintri

cu.i.i niilinvtkiiiin, nrLristrrrrkscni lriinkin krutttti so.l.trr t.uels-

ic-issii.

K.rrsoin korrtirr, nritii se sisiilsi. rnihin piiiu ja nrircn kii-
rscsti oli liilrtlcrtiivii. N{eillc nrolcnrnrillc oli mii.ir.irs s.t-

n:.un lr.rikkrrrrn Air«rkoskcllc, jok,r oli koroar-ri su()r.riIll
nrctsii|r>lkrrjir lrirkin vain > knr piiiissii. Oli iLnoirtrrLrdLrtrrr-

i.r sicllii LT.Psro l:ss:L I1.6. rI klo (r:ccu nrcttnessii, jorerr

kiire tuntui olcven. Aika;r oli vajarrt krrh.leksrtrr rutrri.t.

l
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illT','.1',.".;l..r,,;-;ili,,:.,',':l;,il]#nll":'r,i.H il:-
r\\ r:r.:i.:.:,,:r :,ri:r.ri'in miehiii. trILrtta r>liko tilirnne jo niirr
krii:i.-:r.:r cr:.i nf in iikkiii oli oltave kokoonttrn.rispaikas-
l,: l

Pr.rn :uiikru velipoika kotiir-r H e r rn u s e n Aaken
k.:'n:..r Hs s,uroivrtt: "Kvllii se, Eikka, nyt meillii taas or-r

..i:rrii eJess.i. Jor,r.lurnmekin kaikki s;un;rrrn paikkrran, siis

.\rrt,rktrskelle.'
\iinirLin siinii sittcn yii mer.ri rritrrn rrrpuillir isruissr j:r

r.rrir-toi,lessrt j it sotasuunni teln'ria rchtlcssii. A uri nko ol i jc>

n()rrssr-rt lrrri.len latvojer-r trrsirlle. kun liihcltjn hetkcr oli kii-
:illii. jos aioirnme ehriii miiiiriir.rpiirihiin kkt (r:eer.r ntennes-
s,i.

Porukkrra, siviilimiehiii oli paikalle sirlpunr.rt j«r palj«ln,
r1;urpurik)licn miehiii, ja Lrusia tuli jatkuvrrsti. iMenimme
eriiiir-r prrrakin ovestrl sisiiiin, jossa oli ktruleme roinrisro, il-
rt-t<li ttlttttrrr-t-t ltr.trt.

Patteri tulikin nrelkcin kokonaau nrcidiiu rescrviliiisten
miehittiirniiksi. Muutrrmrr rrsevelvollinen ruli .r,,rin ktrin si-
tccksi. Mrrut olimme kaikki tuttujrr Ltrtu-niien jrr r\liehik-
kiiliin pitiijiin miehiii.

Jou.luinrure liihtenriiiin Aitrokoskclra rajrrllc Yliinraan
piriijiin Run.tr.nun jir Nutikan kvliin, muttrr velipoikrr jrii
vielii toistrriseksi ratsLrinecn Åit«rkoskcllc joihinkin liihe-
tin tehtiiviin.

Yliin-raallrr ollessrunnrc ci nreirliin rtrlenj«rlrtornmekiralr
trrrvinnur vielii ol.la e.lcssii, r-riin etrii jou.luimn'rc teken-rään
rLrl iparterillakin r.r.ritii rr ilkrinkin.

Meitliin tj-ponrkan jrr prrhelinrvhurlirr telr,rt olir';rt tr.rli-
prttterin sivrrlla noin )()0-{00 merrin p.i.issii. korkerrn
nriien jir l-t metrin korkuisen lrk,in vr.roren seiniin-riin
j utrrcl la. Ol inr nrc «rlcvi nrrnrme sicl l ii .rir'.r n tur\';1ssi.l.

Eriiiinii rriurunrl meitliit sirteu r.L.r: Ir.ilr rertiin nlliprrtte-
rin korsujrr vrrlr.r-ristrrr.r-rrrrrn. Tvkkimichill.i oli mtrkrr niin
kiirctrii, ctrii Irc civiit irsc chJi. ki:n pir.i.i j.rrkur';rsti rrm-

prrrr. Niin oli siniikin l.;iir'.in.i Kiircrr.i oli pojilla. Me
valnistin-trt-tc korsuj.r. j.r p, r1.ii .tnrprLir'.tt futkct kuumina
Iitkiii n hnriii. Sell.ri:iii.L lrrr.rril.i. i.ir kkiil.n'ertisilla hv1--

pyheikeillii . joll,riscr rikr i:rr'i1l.i ,riir'.rr kok<> I-innoirus-

lratrcri sr«rl ] rr.

Tvkkimichill.i ei , rllirr ir.ri..., k.ir rtliii .ulrnrrrnnrurkxan rli-
krtnx suojiUr()rertrit.i. 1,r: hrr.i.i :.irtili silloin niitii viclii ttle-
mrrirllkrrrln. Hcillii oli .1ln.i :.ii-.i1r.r l.rLLk.risun rrikanrr mcr.t-

nii viihiin ereulniiksi trkki.r:cnr.irr t.r.rkse rtrutililrlrikoi-
.lcrr vier.en seis,rrr"r.t.rn. \'ii,r ,rr rk,,r

Trurslrattcrilt piiiillikki;. r.inrikkr Ls h t,rn c n. huusi
korsu n ovcl trr 1:,rrtteri ul)sccrille uLrsi.r ru li komentoj rr. "Len-

tokone Pyiirii Patterin |1i1illli Pieur.i reng.rsr.r vrrru.t . hurr-
sinrme Lclrtoselle. Murr:r Lehtoncu r'.rst.rsi: Schiir-r on
(nlil konc, joka johtaa tultrr. '

Arnr-r-ru n rir rrlk«ri trras, tv kkimiehct scisoskc i ivrrt ruutil rra-

rikoitten vicrcssii. Silloin pruLrhti j.r .rivrrn tiivsosumrrlle.
En i'r.r-rmiirrii, eikii kukarrn muukrran rie.l:i vielii r:iniikiiiin
piiiviinii, ktrinka kaikki taprrhnri niin vhtiikkiii j.r kuinkrr
villrllincn niin hlvin osrri jurrri prrtterialLreelle: Vai pu-
.Irrtiko vliiPLrolellir olcve lentokonc Pommins;1. s.rn"rarur

rrikaan tykkitulen rvrrrrkscn krrnssa/ NIurta sc trrli lratteril-
lc tiiyJellrscn:i r lläri kscnii.

RLrutilaltik«rt syttyiviir ruleen oikcrrn ,jaoksen trrkar-ra ja

irlkoi kuultra rrvun huutojrr. Vilkaistessani sitlre piiin, jossrr

Pojat olivar iisken se isoncct, niiin Prrikan <>levru-r 1'lrtenii ru-
lin-rerenii. Airvistin pahintir, rnutrrl llvt vasta alkoi tykki-
tuli oikein kiihtyii pirttcrialueelle ja lähiympiiristij(jn.

Rii jiihilvsten välissii kuulintmc, kur-t vänr. Lehtoner-t
huusi: "Tulenjohrueen uriehet, pclastakla itsertne. jos
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Ranskalainen jäykkälavetti nen 6"
tykki tuliasemassaan osin
naamioituna v. 1941

voitrc, lroistrrkrra [r:rtterirrlr.rcelral'
Silloin rre liihtlimme .lrrt(»nrr.u) :r- ..':..

tiin pitkin krrngrrsrrr on-rille relroille :-.--:.
krrrn.rtk.tll.r, niirr crtii turtrrti ,tir'.rtr i....'. .

tellcer kantrrpiiissii. Lyhl itii sli)ks. .. :.
prrrtcrialrrcen ulkopuolelle. Tr ki:ti,:-.-.
vrin pienelle allrllc. PrrrinsrlLlrlr) nrc::::-. .-

|iiiisqiinrnre ei eniiii tullutkaan k..::- , -

krirna,rttcj,r. Oli ihme, ettei tttcihr: ... ,

ecles sirpaleitir, vrl:ln kaikki f.iiiisrr:-.::-.. :.
lrt-,irr. Oli lrtrllrrrrtt.r liihtcii ur,rrrri..:...
lciltrr strojrrssir. Oli sekin r-r-röhliirs x..:..,,
ra p<1i5 kcskitvkscn rtikrrtrir rtvou::§.,: :..

rniiiin.Kl'lliiritrk.rrrllaikarlttrllcrl
l1)ter()ss:1i1ll.krrillliilrtciisiclt'iIli...:.
ostunira, niin siinii siiilyv, nrLrrr.r.r\ ,ii-..-.-:.

v«ritt:rv:rt melko varmrrsti. Kr il.i i.r.i..-. .

rii sc oli IrrrllLr.jrrr krtj.Lttjtr,rksLr.r. ::::.
toisrrr kertrur.

Se oli Iileidiir-r Patterillertrtlc .:it\..r-. ,.:.- . ::..:l lllelll ol-
kea jaos n-relkein kokourr,rrr r h.i...., :..:: --. \..:i";i rtrtrLr.i;r

nra;rurikyliert nticltiri. Krih.lsi..,:'. :,,- ..::r:.,:t k,rrrrtri,

toinert rrtokorn.r lr,LiLvoirrrri.
Mekin ttrlin-rrtte viir<tr'.tiscnt:r'.:\:. ::. ...i;.:t. .rltlitnmc

kirivlu teltrojlr mitllhi.ln vr-lore:r',:.. :.... P-.::..: :'urtiehet irt-
pa kairtelivlt telttiulsrt liiltc-ir.i :--...:i.:r -::: .r k;rivoivat
ir ivirrr v r.r( )rcn j u rrrt'l k' s irp.rJ c::-.,,:r : -.:-. i : :'.

Oli eriiitri sellaisirr sistrkk.rrr.r r:ici:l,,:::r:.i.::rkirt ri-1..,rr.'-

.-.--.i:'I l).IiI§-
: . .. :-:li .rl-

_ i- li.-'- -.- r()l15-
' '.---:.:lllllle

:.:.,.1, i 1)\'t

. ,-. :.:::sfiSt:I
. - ... :r.issu ja

.. --- - :-:ittlllLlt
... .:'. ttl ttll-
.. ::;r Sifflt-

: ' -: :::()llfUiS-
.... . lippiiii-
. -:;.:-.:i fvsvii

. :. :..ie tiivs-
.. :::;.,rlect tx-
'. .-..--, r151i11. 

",-:- rrtiiii <illrr

c



I

ij.ijj:-::re. jotke panivar hanttiin teltan maahan kaiva-
::.,--::-<i:r. lluta tr.rlil-ran se kuin tulikin kaivettua maa-
-,i. I j')iisen merriä. Ei ollut lähellä isoja puitakaan kuin
r.: *..i.si .rivan teltan vieressä. Sanoin pojille, että eikö-

.- .:- x.::Jera ruo kuusi pois, jos sattr.rr.r siinä vaikka kra-
---::i rllihrämään.

E:JJI naapurin pojat, Hermusen Aake ja K a r v a s e n
is: plJsrir'ät röhönar.rrun ja Aake sanoi: "Jo ei osaa vanja
.-.:::r hvvin ampuakaan, että saa tr.rohon kuuseen osunan ja

=:<s lihellekään tätä rr.reidän telttaamme." Olkoon sitten
,r'eiivat toisetkin, ja niin kuusi sai vielä kasv:ra rneidän
--.-,riestlmme toistaiseksi, nrurra vain päivän pari.

\teidän takanamrne 200-i00 nretrin päässä mäen

l: jlliioli asemissarneidänpatteristomme Pät ä r in prt-
:.:i. jota vil-rollinen silloin tällöin tykistöllään tavoitteli
!:jrritta koskaan rnitään il.rmettä aikaan patrerille. Kra-
:-:r joko menivät yli rnäen röyryn tai jäivät lyhyiksi tuli-
:.:tterir.t ja rneidän väliselle pellolle.

Kerran vil.rollinen taas alkoi tavoirella Pärärin parterie.
Lvhvitä ruli ja menivät meidän I'li vain sataktrnta metriä
;ellolle rai räiskivät eclessä jo n-räellä. Olirnme l.rr,roletromi-
:r.r vait't teltassa ja ihrneteltiin, osaapas vanja noin hyvir-r
.irnpua tämän meidär.r n"räen yli, kun r.räir.rkin liihelle teltro-
'.r tulee. Enää lähen.rn.riiksi ne eivät voi ttrllakaani' Tarrs
mlee lähernn-räksi, ehkii vain i0 merrin päähän. Silloin
reltassa arlkoi kuhina, pojar pomppiv:rr vuoren juurella ole-
r';un sirpalemonttuun. Arrke sanoi: "Nyt vuoripeikot
lihtivät" ,ja Karvirsen Ekin kar-rssa nauraa irvistelivät,
ntrrtir rninä pelkäsin jo tosissani. Taas tulee, ja lähermr-räk-
si. Pojat vain nauraa vimuilivat ja rr-rinä pelkäsin kovasri.
Åjattelin: nyt kr.rn vain kuulen seuraavan lähtölaukauk-
ser.r, silloir.r syöksyr.r l.reti sirpalernonrrr.rLur, ilkkukoot po-
j.it sitter.r rr.riten paljon hyvänsä. Jo kuului lährevän, sil-
ioin s1'öksf in, kutrlin vain jälkeeni kun Aake hr-rusi, etti
Luumäen ia Miehikkälän miehiä Syvärillä
Troitsankonnun luostarista 1,5 km
päässä olevan korsun luona v. 1941

taas läl.rri lksi vuoripeikko". Samalla vain hunal.rti ja rä-
jähti, koko seuru peirn'i savuun ja ruudin käryyn. Sirprr-
leet löivät vuoren seinärin, johon tuli kovaan karllioon
melkein ny'rkin kokoisi,r kuoppia. Siitä sirpaleet ja kiverl
sirut sitten tippuir':rt meidän niskaarnme montnrun.

Vilkaisimrne telrtaa, kun savu oli vähän hälvennyt.
Teltta oli yläosaltaan riekeleina, miehen mentäviä reikiä
tdynnä. Luulimme jo, eträ nlr ovat pojat siellä sisällli
myöskin riekaleina, mr.rtta viell mitii. Pojat tulivar sielrä
kohta ulos puolipyörryksissään, rnolernrnat pitelivär pää-
tään ja hokivar, etteivät kuule mitiiän. kävelivät siinä ul-
kona, horjuivat aivan kuin hurllaiset. Vähitellen siitä
sitten selvisivät ja ihmeeksi todemiin. errei kummassakaan
ollut naarmuakaan. Pojilla oli ollut kuntrnea tuuria, l.rei-

dän rnolempien petin paikka teltassa oli r.nainitrur kuuser.r

puolella. Teltan pohjalle jäi silloin kaivamisen aikana iso
kiven pulteri, jota ei jaksettu pyörittää sielrä pois, vrran
siirretriin siellä sisällä kuusen puoleiselle laidalle. jota ves-
ten Aake ja Eki aina noiasivat. Niin he jäivät silloinkin
siihen nojaamaan, kun minä hyppäsin ulos. Se kivi olikin
nvt poikien pelastus.

Kranaatti räjähti siinä isossa kuusessa, pr,rolisen merriä
mlan pinnasta. Sirpaleet löivät kiveen ja yli kiven, n-rtrtta
se kivi aiheutti pojille päiihän kovar.r tänihclyksen.

Kun mentiin teltraa sisältä katsomaan, rr.riltä siellä näyr-
tiiisi, niin minurl petini, jossa oli alla telttakangas, oli lä-
piiisslr iso sirpale kr.rin viikate. Oli rnennyt niin s1'välle
mairl'rankin, eträ tliyt1,i vetää kahcien rniehen, ennenkuin
liiht i pois. Pierrerlrm istä sirpalei sta puh rurattakaan.

Sanoin Aakelle, joka oli itse rohkea poika ja kova toisil-
Ie in,istelernään varovaisuudestakir-r: "Katsohan nyt, ios
olisir.r ollut yhtä rohkea kuin te tuon Ekir.r kanssa, r'riin ny't
olisin jo kuolleitten kirjoissa. Olisin kuin heinriseipä:issä
kiinrri ruossa maassa.' Aakekin n-reni hiljaiseksi j,r sirnoi:
Kvllä se on tottal "

l

227



KTR 3:n miehiä
Syvärillä komento-
korsussaan: oikealta
vänrikki Pekkanen,
vänrikki Lehtonen,
vänrikkiOksanen,
kersanttr
Toiviainen,
kersantti
Savolainen
ja vääpeli
SuloAhola

Viilittiimiisti rrinirin jiilkccn Piir.i:::-. :..::.:
mirt tettksc n-rcsiiiin. noin kilorrctri:-. :-..-. ...-.

no trruri silrii ci vaitt lopPr11111r. J.r .,:::-. '... .

jaokscr.r koh.lallc.
Nit trtrsissa irsenliss.r jiii josrrrkin \\'r::.-.-:.

tvkistii lrrrrinkvmurel)en nrctrin lrii.iir.i:r .. . :
rten oksrr rai joktr risLr. Heti trlrkisti.:..::'.;.'.
lrcrk i ll:i s\ rvrrinr il l:i .unnr.rrt;rqss.r. r.i...i : : -. . -

(r" kranu. Taas meni neljii n-ricsrii. n-...::.- '.,.

r-reinrr. Sitten lrikansa srrir:uiloiss;r o1r......:'. :
kaisin patreriin.

- _.::r.lsc,
':--.::.. iriro,
.::..- ,,ikr.ut

::-.,,, r Irj.rllc
-..:: p.rksrrr-
:'..-::.ritrss.t,
:...rlrri onrrr

'....ivoirtLr -

.....:.ir'.rr tlr-

Vielrikiiiin ci oikealrit jaokscltrt L'i-i-, :: : . ::,' rLturitt-
sa. Syviirillii r'. --t2 ke'r'iiiillii Tr,,i:...:-,i :-.:-.. :-. ..., ,5r,rrirr

koh.l,rlla :rsenrissrr ollcssrt:u.t j,rLrttri p..::. :.. .. .- .:.r r.ilmis-
tillltillttt tj-lxtrukalle korsttlt ettttrl;I.1:i, . :'. \l----::, , , rli p6l1-

nreiiii suoperiiistii, joten korsu oli rcl::--. .- -- --..:::.i.illisek-
si. Veniiliiiset kr.rulivat rai niikiviir r, ::.:i.., a :iL-.Isr.1 tii-
hvsnspaikrrstaiur korsun tekijiit. He- .,:-.: :.-: :'.,:s.,ile ko-
van kriuririrtinhcitinkeskirt'ksen. P( )r.,: . .'. --: :::r:t\:i rt'tit-

taliksi k«rrstrn irohjirllc, jossa oli jo :c::'.-,: i-r::r -:.:. Inr.ltt;l
ei vielii katroir. Tuli trras riil'sostrm.t. r:'.: i..,.:--. :'... .i riitttr.L
miestii jir mr.u.ltiu-nil hairvoittrri. i\11:x.,:-.-. ::-.:-.. ::--iiis irlik.
Ain.ro A h «r I a Miehikkiiliistii. Air:-,, :: :.:. :-.-.-::,i l,rmrrllc
silnillul lrikaru-r, lDutta hiir)c11 l«rrtli.,tl.-- .-. .-..:::-. iosrakirl
sr)'srii prrrilLr viik«rlla. Ehkii kor:;..r-, :. ,... .: ,,isr itt.uttt
niin kiire.

Mcirliin urukirniunure oli ollrrr Srr'..::..; ..-.-^i.r k.rnrtii-
ni, jossa oli p.riri t)'rriilasrit. Niiist.i r,,:>-.:-. -i-::--,, r.tk.rsttri,
grikarnies kun vielii oli. K;rnrrirni. :..: ..:-.:r..rr liihte-
miiiin rneiltii p«ris, jollckin k()ntc:t:-.--.<\'.,; \lLrtt.r kir-
jeenvirihto jatkLri Ainron .ja K.rrrin r.,.:.-..

He olivat lriiiittiineer nlenrr.i .{ir:-., :'. . ::-.,.-.. kihl«rihin.
Oli rchty s«rpimus ravirta siihcn .iii<...,:-. !:.:§irt ku[)[)ililssil
ViiPurissrr. Karri istui sovituss.t i...i.-::.- :',.i.ir.iirikrrrta ja
«rclotti strlhoir tLrlevaksi. Åik.r k......: .,,,.:1,r l..iljor-r olri
ruotr rrjiur, Aimtxi ei vruttr kuulL:l-r-.: :...r\.:it. Ai.rn ktrltrksi
Karri crsi kiircer.rsä Karjirl.r-leh.ict.t. , :.: ...x,ri rtrtkia jiL kat-
selh. Tuli eteen lcl)dell tt.rirterr srr.. K::,rlleit.t ja kaattr-
neita/ Ttrossrl oli tutru ninri. :r,r::i.: ..,x,rr itiintiirtiiii. Tii-
rnii ei voi ollir tottrrl Åinroh,in p.i.i.i siil,rirt liihremiiiir-r lo-
malle. Mrrtta se o11 rott.l srtrenkrn. it.irt on k.ti,ltultut liilt-
riipriiviiniirin. Oli rurhrr Åir.lro.r t)q'iott.1.1.

Tulitoimintaa
Troitsankonnun
Syvärin välillä
v. 1941

la
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t II

ELOKUUN alussahan 19-i1 alkoi Kannaksen hyökkävs-
i.rihe. Noihin aikoihin mekin hyökkäsimme 

- 
ryhmän

r'.rhvuisena, kiväärein aseisrrluruneina ja kuorma-autolla
.:j.ren 

- 
vihollisen asemia vasraan. Melkein kr.rin ratsain

:,:ulimyllyä vasraan, kuten kerron seuraavassa.
KLruluimme II armeijakunnan alaiseen -i. ar-rrauskomp-

::-niran ja olimme olleet majoitruneina Änkilän kansa-
i,rululla Simpeleen aseman vierellä. Asuimme siis hyök-
i.:vksen lähtölinjan okana, kun hyökkäys alkoi. Ilmeen
::r:i oli edetry ainakin Ilmeen kirkolle .ja Ilmeen-Änki-
.=srlon välistä maastoa paljon pitemmällekin. Olin kul-
<:: ..r siellä mersään synrynyrrä kärrypolkua pitkin ja
:-,I:rvr sodan maininkien käyvän korkeina. Taaksepäin
s-'e:erriin haavoittuneita kantamalla ja hevosajoneuvoil-
-, H.:olroroiminta ja häirintätuli jarkuivat.

H:,-,itopolulie tippuvat kranaarit tulivat Änkilänsalos-
::- ',.,:r,ir. kiertämistä varten oli synrynyr polku. Änkilän-

Tl|BMAIM
EINARI POLKKI

II lr

Taistelu Ankilänsalossa käynnissä

s.rlo oli kuulema kovasti linnoiterru. Se oli selväsri jää-
mjssä rnottiirl, rnlrrra sen varusväki ei perääntynyt eikä
nrorf, tierä pääsry eteenpäin.

Vri päästiir.rköhäni' Eräänä iltana sain tietää, eträ eru-
joukkomme olivat edenneet Är*ilänsalon rierä ja minun,
ersimmäisen .joukkueen,johtajana, tuli varusrairrua kah-
den rvhmän ja kahden kuorma-auton voimin kulkemaan
viilirrömästi niiden 1äljessä korjataksemme rien rikkouru-
mar ja poistaaksemme silrä kaikenlaiser esteet.

Varasimme siis autoihin kirveitä, sahoja, räjäytystarpei-
r.r ja muuta mahdollisesti rarvittavaa ja starttasimme käs-
h'n mukaan kello 2. Yö oli valoisa ja hiljainen. Ajoimme
pelroaukean yli, joka oli Suomen puolella demarkaatiolin-
jaa .ja tulimme metsäkannaksen laitaan. Siinä oli rien
molemmin puolin varoirus: "Miinoja". Missä miinoja 

-rieilä vai tien ohessai' Autot ja miehet suoiaan ja tieduste-
lu eteen. Tuom inen (etunimeä en muista) otri pol-

t
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ktrpyöriin ja läksi lähetikser.ri j,r ,rvr.rkseni. Tie oli pilkstrn
tomun peitossir. Renkiriclen jiilkiii ei r.i.iklnvt ntissiiiin,
rnuttil sililppiliclen kvlliikin. Terkk.iilimmc niitii j.r p.iritrc-
limr.r.re, ettei keskiriellii «rllLrr miinojl. Niir.i voisi olla tier.r

laidoille. r.riir.r kuin Ilmeen tiell;i oli ikiivin seurrruksin to-
clettu olevrur. \tiiistvvii viholiinen oli sijoitr.rnr.rr nriinojrr
tien lrrirloille. rrurtil l i ikenrriii nlt keski tierii v iimeisect.t,rs-
ti. Me p1'sf in-rme keskiticl l.i, (.i. . i inr r-n. nr cts.ik:lrrnrrkselr
läpi ja tulirnme peltolukerur I.ritrt.tn. joss.r rien poikki-
sr.rLlntrlilll «rli tehti' kaivanto, hvijkk;ivsvrrLrnrreste. Tierl
kolrtir oli kuitenkin krrivar-nrrrtrr.

Kiivelin vrsentil rlirlettr ja niiin, rnirii TLtonrincn ei

nähni't. Tier.r oikealla puolella, hr'.esteeu r';rllin t;rkrrnl
pieni, v:ralel lseveli tirrttui rnintrt niihrlessliiir-r hiitLiisesri
toverirtsrr käsivrrrteen .ja otti rrrhirtt(xran ilskeleett trrrrkse

kirtrhun katse silmissään. 
- 

Kls. kr.rt-t siiikrihti... Inuttir...
eihiir-r r-r1't r-roin... Muutalriur irskeleen ajalla niiin, ettii mie-
hiä oli kyn.rrr.renkunrrr, kaikilla konepistooli kaulalla. Svr.r-

ry'i liikehclintiiii, kaikki katsoivat n.reihin ja 
- 

vrltsirn-
pohjassar-ri alkoi kuol-rurr 

- 
arsiillaisirl r-rairr-no,ia näkyi

joukossrr sekä vallin kLrpeellrr ver.riiliiinen u;,seeri veniiliii-
sessä asepuvussrr, karttalrrukkr-r klr.rlalleiur ja pis«xrli vf iis-
sii. MrrLrt oliv:tt srr,rrtr:tlitisessit :tslrssit.

Mitii teen-unel7 Me crrme ollect 1'lliitysvah-r-riurlessrr.
TL«»risella oli kiviiiiri seliissii ja rninr.rllrr pist<xili kotelossa.
Kiiveler-r-rn-rekii rnuinrr rr-riehiniiT Kirl'rcler-r läl-rirr-uniin rnie-
hen eleet jrr rrsento tlrr-ttuivlt vultivan py'siihtynlistii:

- 
Ql6g16li1;5 te trron kornppanian rluonrrnhirkijoir.r/ s.r-
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r-roir-r jotakin sirnoakseni .iar viitt.:s:: .:..- .. .,'sr.1 hetki
sitten oli kuulr.rutrt plttkcttrr.

- 
Olleanl 

- 
Ne kaksi 

- 
sii:.. :, .. ::tr'.rt kes-

kttstelttn oslrlleeu. Vrrstltts 
- 

st:.. :...- -'..--.\:cll. Ilel-
potti jx n-rielelliirri olir-r uskovin.,:'.-. :: .::-- :'.' ,::erllrrin
tiesimme, ettii olirnrne silloin :.,.::.,- - :. .:-- r'.ilissii,

hv.esteen vallin vihollisen PLlolell.-, ,. :- ..-. - 
-- 

I :rletriu

lr;irissii j:rlkrrväketutltc .tsetlr istrt.

Aloin sitter-r kertoa, että jotikk-.r;:'.- - :,..:..i j;iljes-

siirnrne. Vatsanpol'rjassani kuol'rtri. ::-,-.::-- >: :... :l..ilt.1 P)'-
s)'i vatsanpol-rjlssa ja iikkiii hi.( )::-..-i,: , -.::-..:releviini,

kuinka silirtoin rrruhallisesti kesi,.':...- .- . ..:s1'11s1,r,',

klr-tssl rt-tonen konclristoolin ;:iipi::t ::;:'- i::-. ,,likirl ai-

k,r itscrutkiskclttttrt. Sitterr teitr r i::...:'. ir..:' ::'. ..1-iccri't

siLr.riin. Hiinen silnriiterär.rsä rrlkoir'.,: -.,.. ;: . ., ,- iim.rpiiri
LltautLla. Ytnuriirsinlure |riivrteler-.i::l::',r :-. -::l--::l ill Irtlo-
lin. Katst»nirlla olisir-r ajantrt hiirtc:' :-.:...-. :-.:k'risuttt-t.

Siksi kiiiinnyit't tulostttrutiratnt-ue . lti.,'::..:-. :-.,-... i'ullemie-
hille", ettii Ir.rissiihiir.r pojrrt viipr\'.:- - 

\'.: irolkkitl'ö-
mieheer-rsii keskittyrtl't Tr.rotrtill.-l-. 

" 
-.i,--:- ::liur-tltu ih-

lneissiiän. Itsesriinikir-r esitvs ri.:::..: .. ::--:c.i;lr:i. llrlrt;r
k1'llii se vaikLrtti.

-Eikiihiin 
liihcletiil 

- 
Liihtir.ir. ir-.-.ii.: rinerr vesrrikou

peittoon filenoil moni heistii k.rrs.ri::l ;:'.;::-.:]-..ilr trri viihern-
n'riin Itrontevlsti tirrlkseen. K;rip.: :..,iss,. .<,:trrti.

Meicliin oli 
.j 
atkettava tehriir'.i.ir:r::'-c P., :riost;r ilmoi ttai -

sfunrre turtr-tusteltulurlre tier.i ;.i311.tl nt.itk.Ilt eteenpiiin.

J.rtkointrre siis. rnutt:t l)\ t rtrl'§\i i..;.t.:qj .tisti var,ritr,L-

*ffiffiffiE1
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maan. Se tuntui joka paikassa, sormenpäissäkin. En luule
sen jol.rtuneen kerrotusta kohtaarnisesta. Oli aivan hiljais-
ta. Mitähän ne edessä olevat raisreluosastor tekeviir:
Noin 150 merrin päässä oii joennotko. Sen rörmät olir'.rr
jt'rkät, rnutta joen molemmin puolir.r oli soistunur ras.rnne.
Maantien noin 2,) metrinen silta oli räjäyreff\'. Tien vie-
ressä oli ryhjä, yhdyshaudattomana orvolta näyttävä k;r-
sematti, jonka ampuna-aukor tähtäsivät molempiin
suuntiin norkoa.

Uusi silta, vaikkapa vain raidesilra, olisi saatava. Tuo-
minen läksi hakernaan toisra ryhmää ja autoa. Miksi kur-
suir.r altrksi vain toisenT Ehkäpä se ktudes aisti.... Annoin
mur.rtenkin sille niin paljon periksi, että aloin karsellrr. mi-
ten (miesten vähyydestä hr,rolirnatra) varmistaisin n'ö-
mliru. Mutta tahdoin r.nyös näyrrää, errä se on vriririiisl.
Siksi läksin käyrnään aukean roisessakin laidassa.

Tiissä kohdassir on kerr«rttava, errli kun läksin norkon
riirmiiltä eteenpäi n, olin pier-ren maankohou tum an vtroksi
:.rkean etuoikealla olevasra laidasrir katsoen näk1:märrö-
::: i s sii.

L.ihellä metsän reunaa pysähdyin äkisti. Tien vierelLi
.cr'.isra kumpareesra (korsun karto) kuirlui venäjänkielis-

:: :.iherra. Takaisinl Ei ollut aikaa ryömiä ojaa pitkin 
-,--:, iulisi heti. Ei saanut juosta 

- 
maa tömisisi. Siis kil-

-:,i.:r'elijin tyyliin, lxhrneäsri ja luistavasti. Oliko vrrrrija
>'"xrr'r etiiiimpänä ja tähtäsi selkäänil,
T-..:l notkon rörmälle safilaan aikaan kr.rn auto vastai-

=--; :i ,:mille, ja pikakivääri räsähti aurosra katsoen ettr-

lkneen 
- Ankilänsaton -Simpeleen sotatoimialue

kesällä 1941

15. D:n miehiä .etenemässä
hyökkäykseen Ankilänsalossa
etenem isvaiheen al kaessa
Karjalan kannaksen
pohjoisosassa elokuun
alussa 1941

oikealta. Auto pysähryi ja miehet lensivät kuin ml,rskl'r.r
vieminä ojaan 

- 
neljä l.raavoirruneena. Vasemmalla, not-

kon pohjalla näin nel.jän vihollissotilaan loikkar,rvarr joen
r.li. Ilmeisesti heitä olisi enemrnänkin ,ja tre pyrkisivät au-
ton ja miesteni luokse. Niin rninäkin ja ennen heirä.

Juoksin joelle ja vail'reetta yli ja parastani pinkoen 
- 

vie-
h siitäkin parantaen, kun pikakivääriarnpuja lasketri pir-
kää sarjaa pääni rnenoksi 

- 
pädsin rörmälle vasempaan

ojaan. Tipalla oli; viul.rina tunrui koskena takeraivossa.
Yalitsin vasemman ojar.r, koska ryhmä oli oikeassa ja kos-
ke ojien suunnastakin saarerriin meirä ampua. Auton luo-
nrr oli enää Suutari (en, suutari soikoon, muista etunirne-
Isi). air.rotr, joka lnvalra h1'pätessäär'r el.rti ottira telineesrä
kir'äärinsli; ja Arvi Vantanen kaulaan haavoitttrneena ja
puolittain sl.rokkitilassa. Kehoitin heitä kiirehtimään tois-
ren jälkeen. Pidin selvänä, ertä äsken löyrämäni korsurl
sr.runnalla herättäisiin ja amrnutraisiin rneitä ojia pitkin.
Jtxn yli loikanneet voisivat hiipiä ojien päihin tai srarrri
meidät sieltä, mihin partio oli kadonnut. Ei saisi viivyrel-
lii. Mutta Vanranen- ei pysrynyt ryömimään. Minun oli
svöksyttävä tien yli (taas pikakivääri myöhästyi). SLurtari
oli hyvi r.r rar-rhallinen. Hän si irty, i kivääreineer.r j älkimrn iii-
seksi. Sicloin Vanrasen. Sitoessani härr rar.rhoitrui ja sirren
vritti ja pääsikin ryörninrään.

Niin sitä tultiin, matalina maan povella; eikä rneitä räs-
sri vaiheessa häirinnyt rnuu kuin se pahr.rksen pikakivääri,
joka räsähti heti, jos vähän kohotrautui. Sen saartamispe-
lon ajarnana hypähdin muutamitr kertoja ylös (mirään
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niikcmiittii) ja clttlin rtiua lraiskiLutLlrt rrlrts sartrrrllrt lrctkcllii
kuin ltrorlit prrtrkktrivirt «rjar-r p1p11ill1 k:tsvien lehdissii.

Liihellii hr'.csrctrii oli vliin.raar:r. Siinii ei «rj,t rrnt.tisi sLt,»

jaa. N{urtrr ricn takrrna se vesrrikk«r. jost.r l.elkiisin pahrur,

rrnteisi niikiistrojrra rrctsikkiiiin rrsti. Suut.tri j.r niinii sri)k-
svin-rr.ne sinnc. Jiinnitirtture srrott:t 

- 
pik.rkiviriri oli vaiti

cikii vesrrikt>ssrr rneit'ii kukarrn vrt:tt.tinur.
N{iten Vrnrancn s:rirtriisiin ticn vli: NIenin tien l;rirlasse

olevrur hlrlkopin«rr.r trurksc, kutsrrin \/;1r'rt:lsen kohclalle ja

selirin, ettii lriinen piri kirikin voinrin fonkrristil ticlle, nri-
n;i hvpl.riiisin siulrrrllir hetkellii \'.rst.1,rn jrr atrrtrrisir.r hiinct
vli. Keuhistuin, kLru Vrrut,ruclr p()nkilisun sijlsta rrlkoi hi-
r:uisti nrirrstrr horjrrvillc j.rloillccn. Hiin ei verenvu(xlorr
r.il.lvuttilrnrlnil [)\'stvnft eneml..i.in. Nlrrrra vhtiiiin luotia ci

Änkilänsalon tukikohtaa saarretaan

reikiii siirii selvisinrn-re jrt rtloinrnrc SLtutarit-t krtt-tssrt vrtiltrrr-
cn rrrah;rta Viurti.rsril p.trcnrnrille nraisen-rille.

Selvisi Vrrnranen hirr\'.rst.I:rnkrn ja siitiipii nteillii kerrart
oli hrrusk:r jurtutuokto pilkki.rr'.rnnon iiiirelLi.

Eriis Tolst«rin S<;trr jrr r.rith.r rcokser-r j«rl-rravia tccrloj.t rttr

se, etrii so.lallrr on ont.lt l.rkins.r jtr sert ktrlku rii1.1.111;

enemnr iin jostrrki n kirusrrtrstel Lr.r.r i.t Itr tr isr,r teki jiiisrii ktr in
suunniteln.tista jrr johtljisr,r. \liren lier.reei Mutta kyllri so-

t:.r noirt n-riniatl'lrimitasslkirr \.i.rtt.1.1 ollrr virrsit-t kttrtrmal-
lista ie lrrrnec kt'svmäiin, ntik.i:

Miksi s:rimme :rivirn olenl.1rr,,:r'l.1.in tililntceseen perus-
tur,,rn kiiskvnl' Meikäliiistcn .i:§:::.rt olivrrt vielii tt-tot-ttrt

piiiviiii paikoillrran eikä mit.i.in r', ilkk.ivstoimintrte «rllut.
Miksi ei-kencnkiiiin-mairlle s;r.r x.ir'.li.i j.r ajla aLrt«rllii jv.-

}lrän"ä"

f;-*, :.+'-q

'!.i-da

61111111 

- 
anrpuja r>li luopr-rnLrt )ahclista.

Pinon takirna sirin Vanrasen selkiiiini. Tr.rntui hy'viiltii ;a
viihän pahaltakin 

- 
niir.r kuin olisi kaikin voirnin grr-

krrissut olent ltonta pirllol.
Tilar.rteen taktilliset vaiheet jrr vaih«rehd«rr olivrr ohi.

Oli vaan vesaikor-r suojlssa kierretriivii hv.este je nrctsik<)n
kohdalla noustava rnlrantielle. Valn.ris polkLrkir.r niikf i ole-
van. Muttr vih«rllisella oli pikrq'kki ja sen takanrr rnies,
joka tiesi, rnissii kohclirssrr vesrrikkoa hv.este piiättyisi j.r ,rr-
virsi r.neir'län siitä kulkevar.r. Arvasi ajar-rkir-r. Sirirnme sel-
hisen kranrrryöpyn, etternnre «rlleet nroista koker-reet. Se

osr.ri, se rviipl'r1', mtrtta yksikäiin krruru ei osr.rnut jrr Pehnteii
n-rea picliitti sirpaleet. Muttrr se ilnrln ja mullan I..rirrc -emme tienneet, nrissii olimme ja mitii koimme. Sutrt, sil-
rnät, korvrlt multira ti\'r'rnä, tokkurassa, rnurta ilmlr-t rrusirr
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lsemien liipi varottamattai' Meidän t,lp;.'is:-.:ilc oli yk-
si rnor-rista.

Edell isiii parer.nmin kiisi tettiiviii. t rt,.::: ::-. :r'. r kr.n'itttsta
rLu>kkivia rniksejä nolrsee urviis tnieics;r \[:i.r vihollis-
osasto oli hiipinyt hv.esteett vallir.r k,.:c.-^;.- Uiksi stro-

rnaliriset fuvut il suomea osllllvi.rt rtirei:c:.' \lixsi Ttromis-
ta jir rninuir ei ammuttu kulkic-ss,u-rt:-.. r()erlllotkoon/
Miksi n-reitri "periiänt1'essärnme ei l.:ii;.:1.: rieu sttuttttas-
tai' Millä asialla ,j«rer.r 1,li hvi)k.innr-er tiirrrlliset olivatT
Miten meillä jir erityisesri minull.r oli nrin peljon hyvää
turrri a /

-.--ri:-- . -l;' tl}-d_-',
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oli my,ös toinen miehistä vapar,rtectr.r katselijaosastoon.
P.risti valmistui, jr 1,l'rcler.r miehen rr.rokirilu alkoi. Se olikin
jInnitysnlomentti, jota jokainen haluila seurasi, ja suupala
toisensa jälkeen katosi vänrikin poskeen kr,rnr.res pakin
krnsi oli tyhjä. Syörnätouhu tapahtui äänettömyyden valli-
tessil, ioten ilnassir oli .jLrhlallisuuden tuntua. Vedonlyiijär
olivat triljaisia n.riehiä. Vänrikki siis voitti vedon.

Tästä oli seurauksena lisänirni vänrikille "käärrneenlu-

mooja". Monesta savolaisesta sekä karjrrlaisesta soturisca
riimä lisänimi lauslrttuna tunttrikin l.relpommalta kuin
Grutatson. Uudella nimellä mies tunnettiirr nyt rykrnentin
j.r pataljoonan puitteissa.

Vär-rr. Gustafsonin tavoitti sankirrikuolema luutnenrtina
ollessaan kesäkr.russa l9-i4 Seppälän kylän laidassr vastais-
kua rehtäessä.
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VEIKKO G. VALTASOLA

') JR7 oleili asemissa asemasoclan aikana v. l9-i2-l,l r.rl-
viklrden. Olimrne päässeet kevääseen, jolloin vrrp;r.r-lj.rn
tierriijät n<lrsivat korsun tunkkaisesta ilnasra t'lös .rurin-
ir-t)fl.

Konrppaniassa vaikutti jorrkkueen johtajana r'änrikki
G---.t.rtion. Ajan tappamisessa oli kä1'retry moner pelimuo-
:.r: l:In kuninkaan kirjan" lukemisesra opiskeluun
-:.<xr. Nvt tuli ajanvietteeksi utsi muoro, vedon lr'önti
::.::, rtoninlisemmista asioista. Tapal-rtui päivänä murrrr-

=-.::. ruoklilun yhteydessä, rLrokapuheider.r lomassa, errä
'r'.:.::: Gr.rsrrfson lausui: "Söisi sitä vaikka käärmeirä, jos

olisi voita, missä paistaa!" Tärnän kuulruaan suurisuisim-
mat rutkesivat vastaväitökseen: "Kyllä hyvä on lupailla,
mr.rtta sr'ömärö iää." Loppupontena oli: "Lyödään vetoa.'

Siitä alkoi neuvottelu, joka päättyi seuraaviin el.rroihin:
1 r r'änrikki Gustafton s1'ö käärnreen, verona I kg voita. 21

käärme hankitaan hänelle elävänri. i ) eräs miehistä lupau-
rui antamaan paistamiseen tarvittavan voierän.

Käärmeen pyydystäminen Suur-Harvasuon laitamilra
ei tuottanut sr-rurempia vaikeuksia, sillä niitä vilisi kosolti
korsun lähiympäristössä.

Vaskikäärme tavoitertiin eräiilrii piilveltä aurinkoiselta
rinreeltä sekä tuotiir.r korsulle. Silloin vänr. Gr.rsrafion
.rloirri ny,lkemiser.r .ia paisrinvaLnisr:.rrnisen. Toimirustrr
seurasi jokainer.r silnäpari hyvin ahneesri. Pariv;rrrioisra

Välipala rintamalla
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VÅLLÅTTUÅÅN Kivennavan kirkonkylän 29-)0.8.
l9+1 etenir'ät JR 6:n joukot aluksi Raivolan suuntaan,
jonka jälkeen pienempien metsä- ja peltoteiden suunnissa
kohri Joutselkää ja Rajajokea. Vihollinen oli kuitenkin
miehirränvt Joutselän kylän hallitsevimmat ma.§ton-
kohdar, jorka kokonaisuutena muodosrivat melkoisen
ereentvönneryn ukikohdan, pääaseman sijaitessa Raja-
joen takaisilla Mainilan ylängöillä. Joutselän rukikoh-
ta ei kuitenkaan sanottavammin l'ridastanut joukkojen
erenemistä, sillä sitä vastaan ei hyökämy, vaan se kierret-
tiin sivuitse. Sur,rrimman viivytyksen tuotti eräs keskellä
peltoaukeamaa, erään talon kivinavemaan linnoittaLrtunut
vihollinen. Tämän pesäkkeen tul.roamiseksi ryörni 14./JR
6:sta lähecetry pikakivääripartio mersinlnyträ ojaa pitkin
talon pihapiirin tuntnmaan, jonka jälkeen saman kornp-
panian suorasuul'ltaustykki alkoi ampua kranaatreja na-
vetan ikkuna-aukoista sisään. Tällöin siellä olleet viholli-
set iuoksivat ulos ja samalla suoraan edeliämaininrn par-
tion tuleen. Tätä pikku kahinaa voidaankin pitää tärnän
vaiheen tärkeirnpänä tapahtumana, sillä r'älirtömästi sen
jälkeen vil.rollinen vetäyryi koko Joutselän rukikol.rdasta
Rajajoen itäpuolelle.

JR 6:n jotrkot saavnttivat Rajajoen .i 1. 8. iltapäir'äilä. Jo
ensimmäiset tunnustelut osoittivat, että vihollinen oli var-
sir.r vahvasti n.riehittänyt ja linnoittanut Rajajoen Maini-
lan puoleiset rannat ainakin Joutselän-Nlainilan päätien
ser.rdr.rlla. Muun muassa sillan välittörnässä tunttrmassa oli
hyvin vamstettu rnaanalainen pesäke, josr;r eriträin tehok-

PllJAT
It

kaasti r'.rllorriir.r j.r tulitettiin joen länsirannalla liikkuvia
JR tr:n miehii. Huom;rrt;n';rn runsar-sti srri huorniote ja
nrlta os.rkseen mvös noin pr.rolen kilon.retrin päässä sillasta
sijainnut m.r.rl:isreio i: >en pih:piiri. Tähän oli aihetta-
kin, sillä relon rikennuk-.er seki pihrpiirissä ja tien var-
ressa sijainneer ior puur hiirirsir'lt vihollisen tähystystä
sarnalla, kun ne rrrjosivrt meikjilisilie niin näkö- kuin tu-
lisuojaakin. Tien pohioispuoieii-i sij;itsi r;rion kivinen
navetta, jota meikäläiser eluxsr lrirrrvfr pirii lepo-, ruo-
kailu- ja komentopaikk.rn.rrn. Pi.:.n vihollinen rnenetteli
kuitenkin samoin kuin me oiirr,-r.ne menereileer hetkisrä
aikaisemmin Joutselkään rullessrmme: - elkoi rrnpua psr-
kiväärillä kranaatreja niveran ikliun:-.:ukoisrr sisään.
Tr.rlitusta täydensi aika ajoin mrG nkisrö j.r kr;rnaarin-
heittin'ristö, joiden tuli oli erirrlin r.:.rkk":. siilI }lainilan
puolelta olivat mainiot rulenjohrom.:.hcollisuLr'let. Pian
meikäläisten liikkuminen ralon'lunissf i.r siir.i sillalle
päin muodostui tavattoman tukalaksi ya rrppioira ruotta-
vaksi. Siltaa lähinnä oleviin pesäkkeisiin p.iistiin lopulta
vain matelemalla pitkin heinikkoa rai konrrr.un;rlla pitkin
maantien ojaa. Samanlaisena jarkui tiianne mr'ös 1.9. Täl-
löin rnm. eräs lähetti yritti mukavuussvistä r'rin hieman
kumarassa kulkien päästä tien pohjoispuolelle si jrritsevaan
vartiopesäkkeeseen. Vaikka hänelle huudeltiin monia va-
roituksia, hän kulki jatkuvasti niin korkeassa asennossa,
eftä hänen selkänsä ja hartiansa näkyivät jatkuvasri heini-
kon 1'läpuolella. Sillan suunnasta kuuluikin pi,rn pari
puoliautomaarikiväärin laukausta, jonka jälkeen mvös lä-

tt

PETKASIUAT
ERKKI HOLKERI

Hyökkäyksen
aikana
Rajalokea
ylittämässä
kahlaten
SA'hata
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-.<:.:. s€ikl kirtosi r.räk1,vistä, ja rneikäläisten joukkojen
:.-<:;.-.\'rhvr,rus väheni vhcleliä tzristelulähetillä. Vastar-
-.:::.:inen vl-rden rniel-ren rnenet)'s koettiin päivän mit-
:,': rnr'ös tien eteläpuolella.

-\.inrur'ön härnärärtrnreint 2.9. niikivät poteroisse,rn
<i i hörtävär vartiomiellet sLlilren n-riesjoukon tulevan Jout-
s.ir.r sr.runnaltr. Ky'seinen joukko kr.rlki reilusti ja reip-
:.r-uri pitkin tietä aivan kuin n.ritään sotaa ei olisi kos-
x.:.rn ollutkaan. Tän'rär.r rarinirn kirjoittaja kiiruhti ornalta
v.utiopaikaltaan lähemrnäksi tierii ja toresi, errä saapujar
,rlivirt 18.D:r.r esikr,rnnan henkilöst<iä ja että joukon etune-
:rissä käveli itse ltl.D:n kornentaja, kenraalirnajuri A.
P ;r j a r i . Koskir en el.rtinl,t riittävän ajoissa aiviur rien
\'rrteen, huutelin väl.rän etäärnpäii ruohikosta:

- 
Alkliii rnenköl Vil.rollir.ren on edelleer.r sillan pieles-

Paiari, ,joka oli hr.ronokur.rl«rinen, ei kuullut varoitusrani,
josta sl,ystii eräs l'rerroista toisti sen hrinelle. Tällöin hän
pvsähtyi, katsoi minuun päin .ja sanoi:

- 
Pojat pelkä1ivätl IVIutta koska rninulle on tr.rllut il-

rnotus, että .joukkoni ovirt ylittärreet Rajajoen .jo runti sit-
ren, tä),t)'), niicler.r r-r1't jo olla viiden kilometrin päässii
tLi,ältä.

Vastasitr, ettii hyökkiiy's ei tapahtunut tien slnurnasslr.
viran huornirttirvrrsti iclempiiri. Kerrrairli ei ktritenkaan j iiii-
n)'t kuuntelernaan seliryksiäni, vaan lähti reippain aske-
Iin kävelen.riiär.r pitkin tietii Rajajokea kohti. Eräät herrar
onivat kuitenkin varoituksestani vaarin, toiset jättä1'tf iviit

vähän jälkeen, toiset aikoivat kulkea kumarassa rnaanuen
ojaa pitkin. Pitkään he eivät ehtineetkään kävellä, kun
Rajajoen takaa alkoi jälleen puoliautomaattikiväärin kii-
vas naputtelu ja luoclit iskeytyivät herrojen tuntr.unassa
tien pintiran ja r-rapsahtelivar puiclerr oksistoissa. Nopeasti
kelp;r5i n)'t maan pinta esikunnan l.rerroille .ja kenraalille-
kin. joka heimäy,ty'i maantien ojaan. Tappioita ei kuiter.r-
k;r,in ;riheutur.rut; oliko täl.rän osasy,ynä härnärä, vai oli-
r':rko e..lellisen piiivän rarkat vihollisarnpr.r.iat nyt nukku-
lI;1SS.1.

Olin rili.i viilin siirn'rrvt rien varteen. Kun herrat sra-
pL:rr'.;,r k,,h.l.rll.rri. r.rlrritti Prtj:tri ol,rllcni j:r slnoi:

- 
.\iikcrs.rnrri oli oikeassrrl

Hcrrli ne'!r\'orrelir'.rt hetken keskenriiin, jonkrr .jälkeen
c:,i-\ hersr.i kvsr i.

- 
IIist.i ne jt-,ukot meniviir vlir

Pi.lin krsr-mvsti hiemrn erik<>iser-r;r esikunnrrn u|seerill

::::rrrrUr,. 
iosra svvsrii reirr ihmerreleviin r';rsrirky'syrnyk-

- 
Eikit esikunra tieclä, nrissä sen joukot raistelevatT

Joit.rkilr l.rerrrtja pyrki nenäkäs k1'syrr.rykseni hl,rnyilyttä-
mfin. Useimmir kuirenkin loivar minuun rryrkin kokoi-

'er.r siimävksen, jostir syystä kiiruhclin vastrrirmlan niin
irvvin kuirr osasin ja mitä yleensä asiasrir tiesin: ertii hyök-
klvs oli tirpahtLutlt vähän irlernpiiii noin tunti sitten, eträ
sc oli onnistunut h)'vin ja taisrelun äiinisrä piiätellcn edel-
icenkin ketrittyi suotuisasti Valkeasaarta kohden.

josta lähti maantie raiaa ja
Mainilaa kohti

Mainilan kylä näkötorneineen

q,

Joutselän muistomerki n tienhaara,
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Jääkärit eteniuät

uNTo wtÄtrY

KUULUIN siihen jääkäriosast«xrn, joka Jatkosoclissa en-

simmäisenä eteni Syvärille. Tämä oli Kev.os. 19. Olin
silloin kk.ampuja.

Syvärille saavtltttra meillä oli rehtäviinä vallirta Syvärir.r

rautatieasema ja katkaista siten Muttrmannin radtru rirtrta-

tieliikenne. Ry'hmäni tehtävänä oli ecletri vasentlr sivttstra
radalle.

Tällöin oli rnuistini mrtkaan elokuun ptroliviili l9'i1.
Kun tulimrne rrrclarr lähelle httomasimme, että juna tlli
.iuuri tulossa etelästä. Rata siis heti poikki, murta siinii oli-
kin kaksi raicleparia, ia n'riir.roitimrne sen raiteen, ioka ttr-

li jäämään eh;äksi. Siinii ei artttanut mtttr, kttiu strLrnr)atil

konekiväärin tuli iunan kylkeen. Junassa olevat ver.riiläiset

kärsivät varmairrl tapl'rioita. Jäljelle jääneen kiskoparir.r rä-

jäytirnme heti tiirnän jälkeen. Krttt siritntne sen rel.rtf ii, ttr-
li vielä toinenkin juna, joka oli ruislastissa, ,iir sen viltrntrt
suistr.rivat kiskoilta. Trristelu alkoi tauota, kun vihollinerr
jätti asemat, jotka olivirt ratapenkereessä.

Tän.rän jälkeen l.ruudettiin osasto kokoon rttttrrriease-

rnalle. Siellä saatiin trttdet rnääräy'kset. Meiclän rthrnänl-
n-re joutui Syvärin rarrtatiesiltal valtaamaau jir vitrnrist.r-

maan, ettei vihollirlen saisi sitli ttrhottrksi.
Meitä oli noir.r -i0 miestä, vänrikki Nien.relär.r joh.loss.r.

Vil-rollir-ren taas oli asetnissir pitkin S1'värin rilnt;li.i \/lrtii.r
oli sillan tornissa, yoka oli lraussaroittt, niin etteir'.it siihen
p)'sr)'neet pienet kutrlat. Vlrriornies iunptri tortlisr'r pik'r-

kiväärillään. Mekir.r hiroinrme konekir'äärit .rserniin sil-

lan lähelle tnetsätr retln.l.tn it .uuttltrimtlre mr'ös. nttlrr.t
huomasirnme että tämä oli rLrrl'raa.

Alikersantti Kultri oli n'l.rrn:imme johrrj.in'r. \'öll.i ruli
vihollisen partio takaal',iiin. Yritti tr'rhor'r rreiifr siihen
sillan pääträn, mrttta ei ouuistttnrtt. Päir';illi se 'rnlprri f ii5-

katykillli, jolloir-r Kultin vasert käsi meni kisivlrrest;r
melkein poikki ja kylkeen tuli sur'rri reikii. Tim.in lälkeen
l.raavoittui rneiltä vielä sotirmies Pietilä, sitntoitt kisir'.ir-
teen kranaltin sirpaleesta. Hänet vein JSp:,ran. jonrre

matka oli vaikea, mtrtta or.rnellisesti tultiin perille.
Sitteu saimme krrtrlla, että JR i'i on ylittän1't Svviirin ia

saartaa vil.rollisen selttstaa. Kun lähdin JSp:ltä, sain mat'
kalla tavoitettua tykistör.r ttrlet.rjohtueen, joka tuli rneicliin

avuksernrne tykistön alkirvaa keskittärniscä varten. Joen
toisella puolen olevilta pääsi l.relpottrksen l.rtrokaus.

Vihollinen nousi asernista ja lähti karkuun. Me voimme
vain silmät suurena katsoa heidän pakoiran. Setl trrtristln,
että palion niitä oli. Mutta niiden juokstunatka ei olltrt
pitkä, sillä meikäläiset ehtivät heitä vastaan, !a viholliset
jor-rtuivat y'llättäen meikäläisten tuleeu.

Tän-rän jiilkeen päiisirnnre vähän lepoon, mrtttrr roiset

raskaar tehtävät olivirt vielii edessäpäin.
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Jalkaväen
vuosiki rja
1969-1 970
(tx)
on ilmestynyt Jalkaväen Säätiön toimesta jäl-
leen sisältörikkaana ja asiallisesti toimitettuna.
lkäänkuin johtavana artikkelina siinä on aluksi
kenraaliluutnantti A. E. Martolan kirjoitus
"Rohkaisevia merkkejä pysyvämmästä kansain-
välisestä yhteisymmärryksestä", jossa koske-
tellaan suurvaltojen paranneiden suhteiden
kehitystä ja Yhdistyneiden Kansakuntien suotui-
saa toimintaa erikoisesti YK:n rauhanturvaa-
misjoukkojen avulla. Kiinnostavasta Kiinan ja
Neuvostoliiton suhteiden tilasta vuosina
1949-1968 on valaisevasti kirjoittanut majuri
Arvo L a u r i kuvaten tätä useiden hyvien piir-
rosten ja tilastojen avulla. Kapteeni Kari N o r-
k o I a on julkaissut "Piirteitä Suomen osuu-
den kehityksestä YK:n rauhanturvatehtävissä"
laajassa kirjoituksessaan. Everstiluutnantti Juk-
ka Pajula on kirjoittanut "lnformaatioista
joukko-osaston piirissä" ja everstiluutnantti Ju-
hani Ru utu "Alueellisesta puolustuksestam-
me". Majuri Rauno Kärki ja kapteeni Pentti
Virtanen käsittelevät eräitä joukkojen joh-
tamista koskevia kysymyksiä. Majuri Tapio
Kokkonen selostaa taistelua huonon näky-
vyyden vallitessa ja siinä tarvittavia erikoislait-
teita. Kapteeni Sampo A h t o on laajasti pohti-
nut panssarintorjunnan ongelmaa toisessa
maailmansodassa ja julkaissut tästä samalla
laajan lähdeluettelon. Kenraalimajuri Börje
Bac kström julkaisee historiikin vuodesta
1934 lähtien ruotsinkielisen Uudenmaan Ryk-
mentin osallistumisesta Talvisotaan mm. tais-
teluihin Leipäsuolla ja Kämärän suunnalla.
Eversti Ossian V u o re n h e i n o selostaa
ruotsinkielisen Uudenmaan Prikaatin toimintaa.
Vuosikirjassa on myös selvitys perinteellisen
ns. Oltermannin hiihdon toiminnasta. Vänrikit
res. Sakari Tenhunen ja Heimo Parta-
nen sekä paqtori Risto Rautakari kir-
joittavat reservin kertausharjoituksista. Lopuksi
on kaikkien joukko-osastojemme kertomukset
toiminnastaan ku luneena vuonna.
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TOISINAAN, kävellessäni, tuli minulle sellaisia hetkiä
erten tajunnut koko tilannetta, mutta ne menivät pian ohi
kun l.rieman olin levännyt, koko ajan sentään toivoin ertä
pystyisin toimimaan oikein silloin kun tulisi todella krii-
tillinen tilanne. Kävelryäni ,jonkin kilometrin oli edessä-

ni taas leveä joki. Tuon ylittäminen ei käynyrkään kah-
laamalla. Kuljin pitkin joen vartta etsien ylimenopaik-
kaa. Pysähdyin, kuuntelin, kuulin vain veden solinaa,
näin kauempana joitakin epämääräisiä myrq,jä ja mieleeni
tuli, että siellä lienee kaatuneira. Tarkemmin katsottr.rani
olikin siinä kolmen suomalaisen varusreer aina alusvaate-
kertaa myöten. Myös kiväärit oli jätetn' siihen. Alastomi-
nako pojat olivat jatkaneet markaa, tuota en kyllä oikein
käsittänyt. Joka tapauksessa oli heillä tär'rynyt olla mel-
koisia vaikeuksia...

Jatkoin joen vartta yhä alemmaksi roivoen löytäväni
matalamman ja kapean yliryspaikan ja pian tulikin eteeni
kivinen karikkokohta. Aloin hyppiä kivelrä kivelle, mutta
puolivälissä ,lalkani luiskahti ja jouduin veden varaan.
Virta alkoi viedä heikkoa miestä kuin iasrua, onneksi sen-
tän joki teki mutkan jossa kovalla ponnisruksella pääsin
toiselle rannalle. Uimistani haittasi tietenkin kivääri, josta
en kuitenkaan hahrnnut millään ehdolla luopua.

ky?,i;"
s.r-

Taas alkoi vaatteiden ja tulitikkujen kuivaaminen. Sii-
nä alastomana ollessani kävi kimppuuni sääskilauma ja
pistoksia tuli. Pelkäsin jo, että itikat syövät minr.rt suil.rin-
sa nuotion ääressä län.rmitellessäni. Eihän niin onnetto-
masti sentään käynvt, mutta ei eld.mä sittenkään kovin
herkulliselta tuntunut, kr.rn maailma vihasi, itikat söivät ja
nälkäkuolen-ra uhkasi.

Saatuani vaatteeni kuiviksi vedin ne päälleni ja keräilin
tulitikut taskuuni. Lähdin taas jatkamaan taivalta. Vaikea-
ta se oli, kun saappaat alkoivat olla sellaiset ropeer, että
niillä oli l.ruono kulkea. Kiväärin lukkoa jouduin tämän
tdstä puhdistamaan ruosteesta pairani helmalla.

Yhtäkkiä ilmesryi aivan eteeni oikea hin'ier.r isä. Mat-
kaa oli tuskin viittä metriä. Se heilurteli pirkää partaansa
niin rauhailisena, että tuli mieleeni mahroiko ruo piru olla
vallarl kesy. Nythän saisin lihaa. Lasker.rduin oikein pol-
velieni ja pamautin sitä suoraan rintaan. Eläin lvsähtikin
heti polvilleen, mutra säntäsi hetkistä m1'öhemmin uudel-
leen ylös ja lähti menemään, niin ertä metsä römisi. Sinne
häipyivät lihani. Kaikeksi onneksi satnri taas pvv eteeni,
ja tä.män sainkin ammutuksi jos kohta ryörä siinäkin oli.
Iskuri ei näet toiminut ja jouduin välillä purkamaan aseen

lukonkin. Pyy lienee olh.rt erno, koska ei läl.rten1't karkuun

Erämaan purolla
4

ir,,,
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' 
-,- :c:ri,.ir pröri siinä r'mpärilläni. Siiilvkeptrrkissa keit-

.:,,:-. :.::cn s.r;rlistrrni ja kyllri se mlistuikin sekii rnroi uu-

....'. in-ri.i.
\l:rk.r j,rrkui. Sarrvuin jonkin pelroarrkerrn reirr-r;t.rn, jo-

:-., ,:r viholliser olivat lreitelleet rnanrteleitarrn sinne riinne.
Lieneeköhiin tän.rii jtruri sitä ponrkkaa, joka rrn.rpui krrveri-
ni. r'iilähti n.rielessär.ri. P1iämelin linjojen olevan vielä kau-
k.ura, ktrn ei minkiiänlaista taistelun äänrä ollut kuulr.rnur
koko matkani likar-ra. Mitri liihentnläksi «rraksLul:rruti eru-
linjaa tulin sitii vaivalloisemmaksi ruli myös liikktunise-
ni. Tapirsin laclon ja kun aurink«rkir.r alkoi laskea priiitin
viipvä siinii. Joku pr>nrkka oli rnajaillut laclossa jo ennen
nrinua, koska oli jättrinvt jälkeensii säily,kepurkkeja. Kvllä
n.rir.rullekin olisivrrt siiilykkeet rnrristuneet, vaan t1'hj iä oli-
vrrt peltitölkit. Ensin-rn-riiistä kerraa katselin n)'r lurunirtni
rurukrrnani olleestl pcilisrii er-rkä ollut tunrerr irseäni. Silnät
olivat syviillii kuol'rissaan jr n,r.un,rn peitti p11116111vx prlr-
ta. Näin tlrtustuttuaui kasvoihini ryör-nin vähäisten hei-
nien alle voiclakser.ri nukktra säiiskiltä nuh:.rssa eikii vitrol-
linenkaln niin l-relposti htromaisi, .jos sarruisi vaikkr oves-
rrr kurkistarniran. Siinii rnaaressrrni ruli kori mieleer-ri.
kuinkahan sielläkin voitiini Sir.rr.re oli vilrrnaan jo telrtl il-
r.r.uritus, ettii ;roikanne on kadonntrt silloin jr silloin. Riis-

räy'df in irri n-roisistl ajltuksista, mitiipii tiissii murehti-
maall.

Heriressäni oli rrurinko jo kivtrr.urut korkealle. Oli aika
lähteii raas liikkeelle. Nourlatin yhii vair.r alussir ottlm;r,uri
kompassisuuntaa. Päiviit olivet ky'lliikin metueet virllrrt-t

sekaisin, mutta mitäpä r,äliii sillä eniili oli. Niilkii ja jano
vaivrrsivar kovin, mutta eteenpiiir-r, ereenpiiir-r takoi ,rivois-
sani. Årvaamatta hirvaitsin nuotioitten hiilkrksie, niin
nroreira, että joisslkin oli vielä punilinen hiilkrs jriljellii.
If.rntreleira näyrri lojuvarn siellii täiillii. Mikä nyr ereerl/
krsvin irseltäni. Onni onrtettontur.rclessa, ettei vihollisia
näkr-nvt rnissäiin. Jos olisin si.lttunut tulernaln aikaisen-r-
n-rin. niin arvxahan kuinka siir-rii olisi kiiynyr. Marssin
sinnikkiiiisti ktrnnes aloin kuullr leh-miinkellon kilkatusra.
OIin melko varrna kyiän läheisyldesrii. Kvsymys ei kuiten-
k.r,rn ollur lehmiistii vaan hevosesra, jolle oli pier-ri virrsa
muk.rni.ri.rrt. Nyt minulla olisi lihaa, kun tappirisin varsllr
1;r leikkaisin takakir.rtuista rinro annoksen. Niistä kestiiisi
k.rlur;r useampanakin päiviinä. Varsa huomasi rninur ja tu-
li luokseni alkaen huulillaan mir.ruir näperrellii. Merri sisu
orrlrr tiirnii hengiltri, säälin tur-ure sai virllan ja roivoin sae-
r'.rni jotrir.r pienernpiiii riisraa. Läl.rclir.r rieheni ja kohrn ru-
iin klliin laitaan. Sen eräiin talon pihalla oli air.rakin
k.,n-rppiuriar-r verrirn venäläisiii. Seurasin hetken aikaa r-räi-

Jcn touhuja. Yksi miehistii viirtoili kiisillään, yakeli kai
i, rir.rkin niäärä1,ksiii alaisilleen. Kiersin ki'län vrrsernrnalra
j.r nrieriskelin, ktrinka piar-r sain palkkion vlrsrn hengen
:.i.ist.imisestä. Jos olisin ar.nprrr)ut, olisi latrkaus v;lrmrsti
r.iilrriinvt tr-ron srkin ja partio olisi ilrnan muura l:ihren),r
'..cr.i.ini. Si itä leikistii selviiir.ninen ol isi ki\,nyt kyseenalli-
..ksi.

ANTTI TAKANEN

Taivr.rlr;r lienee ririrtr-rnut siinii J{ kilornerriii ktrr.r siip-

siihclir-r. Krrulin konetr.rlirrseitten iiäniii, varsin kovaa tuli-
rusrrr. Toivo ornien luo päiisemisesrii kasvoi. Piiiittelin eh-

tir'äni ennen vihollista, sillii taistelrur ei kiivry eclessii,

vrrrrn n-rinusta vrsernmalla ja sen rnelske tLrntui yhiiti kls-
vrrvan. Jr.roksin jonkir-r lnatkLla niin lujasti kuin jerksoin,

mutrr piln oli pakko py'siihtvii. Tätii n'renoir en jaksaisi pe-

rille saakka, mutta siitii huolirnatta plloi piiässiini vrrkatr-

mr.rs: )os et nvt yritä viirneisräsi, et ikinä selviii omien
joLrkk«rien y'hte1'teen. Aloin juosta uu.lelleen ja salvltttr,ra-
ni pienen joen rrntaln turunin, etten iinakaan tässä ru-
p6x [irrnprpeitani kastelemran. Niinpii otin seilriiiin jor.rkir
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xvulla koetin hypätii yli, rntrtta ktrinkrs kiivikääni' Seiviis

taittui ja olir.r heti joessa seljilläni, luonnollisesti läpirr.rär-
känri. Selvitti'iini tästii kon'unelluksestr py1i11 kiireesti
eteelrpäir.r. Korohorot.r arnrnuksia ptrroili rrikr lrihelle.
Niistä er.r välittäny't. Eteenpäin, eteenplin jaLrhoi eivoisstr-
r.ri. Tulir.r tier.r liiheisyl'teen ja aloir.r kulke;r irvvir-r varovas-
ti sen ttu-tturnassa sakeeru rnetsiin sr.tojlss;r. Krrikki tur-
haan. Viholliner.r olikin jo ehtir.ryt rviintiil etulnm,risi,r
osastojaan tien suunnassa edelleni .jl r-riiir-r veniiliiisiä pol-
villaan rnolernmir-r puolin tietä. Tunnelm,r.r. joka rninut
valtrsi, on virikeir kuvata, sillii teki mieli re;.il itsensii kap-
pdeiksi. Yritin ser.rtäiin vielä. Tien vlirr.irnir.ren sujui ri-
heän rnetsän suojrltessa virrsir-r helposti j,t nvt l.iiiisir-r peril-
le rr.rf i)s siitä, ettii .ril)puvirt korol.rorot olivrr meikäläister.r.
Ne arnpuivlt jatkLrvirsti tien suuntrrirr-r. T.rn pirkän kaar-

Korpimaisema

;t" i

tolenkir-r jrr palasir-r utrclelleen tiett tturtutnaar-r. Osuir-r k1'-

län reunaan ja näin paljon vihollisr:.r. Niitä stlorastarn
kutrisi kylässä. Siviiliämrniäkin r.rär'rri olevatt ruttsl;.tsti
liikkeellä, kar.rr.riskelivat patjapussejr trloil.rin.

Va ivui n toivottontu utee n rl iiri ssii r';r.rt reissrrn i iltan-rr'ö-

hiillii kylmiistii hy'tistessäni. Aloin niih.lii I.rrrrhanäki'jä.
Olir-r olevir-rani omien poikien pomkiss;l. KorsLrjakir-r oli
tuseita, u.rutta n-rinii kircilirr ryhrr.rär.rjohr.rj.rlle tierlusteller.r
rreidän korsuiulrne. Hän kun muka r';rit-t korlensi eteen-
piiin. 

- 
Ttrlir.r sentiiiin tnas järkiini ja rrttesin olevrrui

niir.r lopussa liiallisisra ponnistuksistirr.ri, ettii heikkouter.ri
kostautui tällä tavoin.

Jiilleen pirner.ri tajuntani. Åloin nähcli hin.iii. useitr
l-rirviii rnakramirssa .ja aioin juuri ry'hti'ä ur-rpum;r,rn niitii,
kr-rn tirjunta palasi. "Hirvet" olivat juurineen k,t.rrtureit.r

Yksin erämaan kelojen keskellä

PLllta.
Piclin toivottornilnrr vrittiiii eniiii mitiiiin kiertolenkkejä

tai koukkirr.rksia, kohralokser-ri niilrti rr-rlleen viltrtrrt ja niil-
kiiiirr ktrrrlerninen itiik.rrj.Ll.ris.ss.i k.rru.ss.r. Jollrrin t.n oirr
sentiiiin hoipertelin jonkin suuren stxrtr laitarrn, joss.r ert

ktrullut rr-ruita iiiiniii ktrin kurkien htrtrtojrr. TLtLtl.errtrin
mi1llhan ja nukahclir-r heri. Åruoton k1'hnyys ljoi tras hct-
ken kultrtturr hereille. LeLrkani vapisi .ia harnPrrilt st Lttss.ttti

kelisivat. Yrittäessäni piiiistii pystyyu hrrrhirniit t Prhsivrrt.
Trillii kertaa niiin ornau ri'hn.räni poikia, jorka rckiviit liih-
töii jor.rr.rekin. Pvysin, etteiviit he jiittiiisi Ittit'tit:t, tnttttir
pojat hiiipf iviit lina vaiu kattetulraksi. 

-'f.rjunt.r |alasi
jälleen viihiteller-r. MakLrsin eclelleenkir-r sttott lri.l'rssrr rtt-
rir.rgon rrlkressa liirnrr-rittiiä miirkiii vaatteir,iui. Ni istii ko-

hosi hö1'ryii ktrin p1't'kkipaclasta. Ttrlitiktrrki n,rli sriltilvrr
kuiviksi j«rs kohtrr laatikko oli niin ktiittrrtrr. ert.i epiiilin
saisinko eniiii lainkaan tttltir. Ehkäprii kr.rirenkin lirv.liin rii-
rnän kirotur-r korlrivaellukseni rrikrrtrrr ltLrsi.iki rt ttrlitikku-
laarikoira.

Tr.rlin nuoreen hairpirtnetsikköön 1.r .riorn f'LrLrkollrr kaa-

pia puiclen kupeist,r nilrrrt s,r;r.i;rkseni hin'e.iu r-rälkäni

ecles hiernau irsett[llni1i.tlt. Ttiliit.rrt sitn.r I.ntttletl haaviru
kylki ku«rrituksi.

VaLrhtir-ri l'ridasrui, .rskelc-c'r ti:iir'.i: iit.i lliremn-riksi ja

l.ritaar.r-rmiksi. Hiimmiistel i n er.i.iss.i m.in n ikiissii etti riirnä-
hän on iiskettiiir-r Ieirrrlrrii. tllr.:it.r t'tlrksi ieim.rr on lyör}'
r-u)ir-t tatvi.tttr)u-trrr-r k<>rke.rlle. P,,ir.liskeiin .rsi'r.r jrr piiäclyirl
siihen, ettri leim.tr on Iviirr herrrscrt sel.istii. Lierleviir stro-

rittirneet lr;1;rston ir.rr.rr,-,itrrt,r r.1r5.lin jl L),lrtrteet 1-rtrihir-r
merkkinsii. jottit toiset riet.iisir'.ir klseiser-r tuetsiiu io ptrh-

.listetLrksi. T.r.rs tr.rli suo \'.1st.1.rtt. rLttrttti tr-,riis savttll I)i1-
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-: : = Frkotri entisrä suurernpran varovaisur,rteen.
{-:rs:e.rr lnipärilleni ja havaitsin sirtuloiclun rirrsun, .jo-
r: i:r.:r)rr piässä istuva sorilas syötteli hätistellen sarlalla
:, --...: klJellään ympärillään häärivää siiäskilaumaa.
-\{:.s istui pää kurarassa. Ojensin kiväärini venäläistii
i,,:.jen .rj.rtellen: kLrn etiiisl'yttii ei ole kuin .10 metriii, nii-
:: sir'r.i minur vrrrmasti mikili kohotat piiiitrisi, ltlurra sil-
,,rirr minii rnyös lrLrkaisenl

Liihdin peräiinrl,miiiin tirkrrperin ase koko ajrrr.r Iaukaisrr-
r';rlniinl .jit onni oli rlukrnani. Hyviillä tuurilla olisin
kenries «rnnisrunut sir.a.nr;liut mtsr.l11, murra hl'r'ii niiinkin.
YIirnäiiriiisistä kilrtrnetreistä hrxrlimirrrir oli vamrinra teh-
dii pieni kier«rler.rkki tiin.riin yksipuoliscn rrprarrisen liii-
keen.

Hiirnärii llskeutui eriimrran vlle. Moneskohrrr-r vii rninul-

I.i nr.rhroik.ran oll.t ntcrtoss.r/ 
- 

Suure:sJ lltu15rN(,r:.- .. -.

rnrsin eriiiin harrvirn <tksillrr valtln,rrn risrrk.rs..:. . ..-: '.' .

kLrin olisi siihen krrir.icrru Iantrrkuorm.r. Rr h.i .::. :.:-- :. ..

kiskelernir,rn jrr totesin sen iol)kin ivrn ]rir:t..:: i'::-....
Koprrutetru;rni 1.,,,,,-, rtrnko,r liihti ps5.i5;.i ..1-.1 :. . ..!..:

<>tr.ts sruriLlllr kun sieltii alkoi kuulu.r foi.:..r:;:'. :.::1.-..-.:--.
Priiitin jiiiirlii (xl()ttruniliur er.nolir.rrrLrn i.,--...:.- :----,.:>.:---
sert riihtiiirneen ja lt>ptrltir rrlkoikin i,r::., ...,:.. -r....:.. :---
hista, kun otus llskeutui 1r,,,.,,', ok:.r..c L:'.:-..,:-- ..,
sesri ir vedin liipirsintrt 

-ci 
svr:.,::,: T ,:.--;-.:.:'

st'ttt i, trturtrr lintu liihti lentoon ]; :-.:. ir. ::...:::-.\::
vlrn klaressrr irlas j;r nrir.r.i rr.::.::-. ..,.....:.

rtet truttuivxt reisiini. lirr::t:: .i.:'.-:.. i :.i
rci is,r rtokk.i l..i.isi.r r:'.ut....::'. ..i..: :.....-:-.

kasin Iintua puuklpr.rl.riir. Hr::i;.. .:: i--::
ntrr nrilliiiin sl:r,l.r silr.i l\)r\. "'...:-.: ::-::..:::
sl tapeltuaan.

Ten-rnrellt kser) irlkiress.r oii it r.:.:i..:: : * :r'.i.irini |csiil-rarr-
r'.rtt ltu-l .jl nyt koettelirt r'.risr,xn.rr.e::: r r,iko krtr-nPx55i 1111-

Ieli.r rrrskussani. Sirä er Iövrr.nr:. Siri.ii::rr-r p.rh.rsti, sillii
rirn,rn komprrssia voisir-r jouru.r krcn.t:'i.i.in konessl vrnlri-
:.r.i viir.neiseer.r päiviiiini s.r,rkkr. K,,ntr.rsin polvillani
:...rkscpiiir-r jrr hrrroin lnirirti.l, kunnes i)ernt()sLltri.l\'illt etsin-
:r.:r j.ilkeen larteeui löt'rvi, onneksi.

S.r.rliirt n1'lkemiseen kLrlui rrik.r.r lin.rkin pari nrnri.r.
\,.r:k.r oli kuir.r panssrri:.i ja lihe hin'eiin sirkeiiii. Slnotra-
-.,r-:. \e ei |ehr1-1c1l,-lyt nLx)tiossirklr.llt. ll)uuttui vrrin srrvus-
:: ::-...:r.rkSi. Ensirnr-niiistä suupirlla hauk;lressll vrrrr 1-111511i

::-., ,^.::rlin pr.rolin sur.lpielisrä ja kun sein lopulrrr lihair irri
:.::::-.: xuir.r olisin kllrrnnur koivull r,isirprrhkira. Minulle se

senriiiin kclpasi, vaikka jyrsirninen kävikin tiil'desrii tl,iisrii.
Nuocion lärnpii alk«ri raukaistrr ja tein Päätöksen uinrrht;ur
nii lle si joilleni liihteiiksen i li ikkeelle viisrrl irrun un valj eres-
sr. Lrskin jäljellä olevat rulitikut, ne olivar huvennecr jo
klntrnenecn. Lopulra vilkaisir.r peiliiu nähtläkscni olikc>
jum.tlrrn kuva vielä pvslnvt ihntisessii. Piirstiini niihclessiini
hiitkiihtlin. Olin r.riin muurrrrnur, errii ios korvrrr vain «rlisi-
r'.rt olleet suurelnmrlt, olisir-r melko lirilla muistrrrtanrrt
lr.L.rsk:rlr.rirrr p;tl,tavirir lcijorr.r.r.

Heräsin k«rnepist<xrlir-r rulitukseen, iurrinko oli el-uinvt
kivurrr jo korkealle. Kr.runtelir-r jrr hörisrelin k«rrvirLrri, nttrr-
i.r ,rmmuntil oli piiiirrl'nyt lyhveen j.r kaikki «rli riras hil-
i.rist.r. Tur.rgin smliin puseron sisiiiin j,r aserin vihollisie
n.inriiriikseni lakin n.rahclollisen'suikkrrmrrisesri' piiiitriini.
Kirliir.r koko piiivän otustrrni välillä hrrukkaillen j.r nrieris-

kellcn oliko sraliini h:rrrkkrr vrri n'rrrakorkrr, luulrrrvrrsri sc

oli kotka. Trrivel trirtui verkrrlleen, r'rrin kaukrrrr silloin tril-
löin kuuluvirt kmr-tir:rttien kunrahclukset rikkoiver Iriljei-
suuclen. Mutta sittcr.r alkoi krrrrlurr merkillisiii iiiini:i,
ikiiiirtkrrin jonkinlaisirr "ntuksahcltrksir". Ne kurrluir,,rr
srrorrrrul etlestii ja priiiitin hiipiii krrrsornruru misrä iiiinct joh-
tr-rivat. Pian rrsia selvisikir-r. Trrvrrllistrr suurern;ri porukkrr
viholl isi a touhusi joen vastlrlnnrrll rr hci tellen kiisikrenarrr-
rejir veteert )a yrittiien prrrl)i.r:.rnsir r-nukililll krrl«rjen sukrr-
prtrtt(x)n tapirrimistrr. Hiivin hiljla rakrrisin, tein tlvr.rn-
r.nukaisen kairrtoliikkcen, jokr vreti eriitii 1'limiiiiriiisiii
kil«rmetrcjii jr olin tairs joen liihettvvillii. Mutta nvt olivrrr
niikymiit vrillan toisenlaiser. Mlassrr kr.jui .joukoirrein karr-

tuneita veniiliiisiii. Tvkisrönrrr-rc ol i ruossrr joukossrr sairnut
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aikaan täyclellisen kaaoksen. Mor.ri krrattrneista oli ilrnan
päätä, joillakir.r toisilla oli vair-r prr«rlikm siitä jiiljellä, rnuu-
tan-rilta oli poteron kaivirrninen jäiinvt kesken kun nouca-
jir oli saapunut. Ryhclyin "evaku«rir-narrn ' ruurniitrr toivo-
en löytiiväni edcs lirnprrn palirsia, rrutrr srrliiui kiisitti
vaiu raakoja, aLlringon polttirmia perunoir;1. Jostakin tas-

kLsta löysir.r tiil'clen rnahorkkapakk,rukser.r jir kiersin heti
sätkän päättiien srra.lir savut uhrrriunlll;r vhden kallisarvoi-
sista tulitikuistani. Muurman Iienkislvun ehdin vetäistä-
kin, kur.r rnaailma taas rnusteni silmissiir.ri. 

- 
N1'kyisessii

kunuossa tuntui tupakkrr olevlr-r minulle rnyrkkyä.

Joki oli täy'nnii prperipuitr r.riir.r eIrä juosten vain vli.
Laskeucluir-r kaltaalle kun .rurc,r'r hurina alkoi lähesn'ä.
Leppäpuskaan kyvr istvr-reer-rii 1'r.x',r i rs i r-r että vastarunnall il
kulki rnaar.uie aivan jokrperrk.us.r. Åuto suhahti ohi. Eh-
clir.r ser.rtään niihdii, ert.i se crli l,oin henkilöaur«r joss:r

pyöreiikoppalakkiset len.il.iisLip.5ssrit istuivar pönäkköinii
prenikat rinr-trrssrr.

Asetir.r kiviiärin l.oikitr.rin olkapäilleni .la aloitin juok-
sLrn prilkkvjii pirkin. P.i)sir.r suur.rnilleen puoliväliin, kun
maantiellä r-riir rrär rr i soril.lirrl riivnnä oleva kuorma-auto.
Heittäyr.1vir.r puiden fiille r'.rtsrlleni jir auto hurahti ohi.
Mr.rtta n1'r oli minulle kiiv.lii hulltrsti. Pölkyt alkoivar pei-
nr.ra allirni jl kohr.r oliri eniiii vrrin kiväärir.ri varassa, ioka
rnir-tuir kaunlrti virjo:rm.rst.r puiclen rrlle. Tukalassa tilirn-
teessrr vritin käsillii koirorr.r;r itseäni ylemrr-riis, mtrtta hei-
kot voimani eivät riihän riirriirreet, kun olir-r vähär.r pääss1't

alktrun lysähclin k«rhr.r r.rk.risin. Ltruiin jo päivieni päätty-
r,än tiihiir.r jokeer.r kunnes huomasin pölkkyjen päiillä ole-
van riu ur.r. Jos tavoittirisin sen .ia saisin rlleni, voisin pelas-
nra. Yritykseni onnisnri. päiisir-r rar-rtaan jir sarnan tien
maantien yli. Olin rrivln Iikorniirkä, joten heti metsäärl
päästyäni lreitin vaarreer vlriini ja niiden sekii ttrlitikktrjen
kuivaiuninen alkoi jiilleen. Tärnär.r tapahdurtua matkante-
ko j:.rtkui.

Nyt alkoi vihollisen k;r.rruneita olla aiika tiheässii. Usein
siipsiihtelin rrjirrelless,rr.ri. ertii jospa ttrokir.r olisi valekuol-
[rr. 

- 
lltahiirrärii enreili \'ör] tuloa. Mahclankohrur enäii

sirircla tehclvksi tulr.rklln. Tikrrt .l.r ,rski kun olivat r-riin
t,sei,.r k,rstu,.reet. 

- 
Ä.inisrii priiitellen olin saapumassl

.jor.rkin kvliin liepeille. Piiiirin mer.rr.rri niin lähelle kuin
suinkin mrrh.lollisr,r. jos r.rikk.r rLurtisin paikar.r, kur.r olin
levossir ollessrrr.ri m.r j,rillur sekii Viteleessii että Kotkatjiir-
vellii ertrlinj.rn kulkiess.r Srv.irillii. Kvliiii en sentään tLur-

tenur, krikkihrrn nc- olir'.rt rriirr srunirn näköisiii. Tiihystel-
lessäni kulki lik.r Iiiheit.i ohrtseni krrjrrlaispoika. Mitrihiin
jos kysvisin triinelrii mik.i kvl.i ruo on/ Jiirin sen kuitenkin
rekernättä, sillä olihrrn f.rrempi etrei kukairn saanut rietäii
rnir-rr,rstrr mitään.

Kun aurinko oli llskenut j.r kvlii hiljentynlr, kävelin
kauemr-nas metsäiin. keriisin risLrjl jr rvl-rdvin virittämään
nr.lotiota. Tulitikkulalrikko oli nlmemrnin niin ktrlunur,
ettei tulenteko onnistunur. Piiiitin vrirrää viirneistii kei-
noa. Arnrnuin useitit lirLrkaLrksi.r saecllkseni kuurnennr-
r-reista kiviiirinrihloista tulen rikkutrn. Varmuuden vuok-
si irsetin piipLrr-r rniittäiiseer-r, etreiviit Liukirukset kuuluisi.
Ei tuottanut rulostrr tänriikään keino jr ;iiljellä oli enäii
kaksi t Lrliti kkua. Niirlrii piiiitin siiästiiii.

Yij oli hin,ittiiviin ky'lmii, hirn.rprrrni kalisivat .ja r.rukuin
virir-r jonkinlaisessl katkorraisessii horrosrilirssir. Auringon
noustessx kylä alkoi eliiä ja rnenin lähernmiiksi seururr-
rniran, mitä siellä touhr.rriran. Kuormrr-ilLrtoihin ki i1.e5i 511-

tilaita ja hamronikka alkoi soida. Liihtir,ät liikkeelle oi-
keir.r mtrsiikin tahriissa, ja eteer.rpäin :rloin rninäkin tallrr-

(Jarkuu )
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ONNI KUULUVAINEN

SOTATAIVAAN iL.r.ratilassa jäi tiedustelu-r'hterstounrn-
tirler-rtäjien toimintir trseir-r ulkopuolisilta hLlom;rxmrttr,
toin-rittelivatpa tre siellii sitten n-ritii taherusa. Useimmiten
salaaminen olikir-r tarkoituksellista tehtiivien onnistumi-
ser-r takia, kuuluisarnpien hiivittiiiä-ässien huolel.rtiessa
roistenkin eclestä siitä Ilm;rvoimiernrne Pr.roirninnasra...

Näicler-r Iln-ravoir-nien viil-r;iosrristen vaikeuksia tiimä sl-
lur.rvhkäis1'1,s ei kuitenkrrar.r viiher.rtän1't, sillä melkein
grikkeuksetta he joutr,rivirr ler-rtlinriiiin viurhentuneellir, i!1

trsein jopa yli-ikäisellä ler.rtok.rlLrstolla. jonka rirjoittunei-
suus sotalennoilla oli kuiter-rkir-r p.1rr1s unohtaa, saaclak-
scen tehtiivärrsä kunnolla suorirerLiksi... Ja etenkin ylcm-
rnällä tirholla se nii),retriin kok,rn,rrrn unohtaneen. Itse
lenräjille unohtaminen saatroi kL:irenkin tuottira unohtu-
mzrttolnirr kokerluksia, joisrl .rin.r ei ollut heugenmeno-
kaan katrkana.

Yksi tiillainen tapaus srlttr.ri lscm.ls(rr.rvaiheessr ii, jol-
loin toirninnan rintarnilla srrnorriin oIleen l-riljaista. Meil-
le tieclustelLrlentrij ille se kuitenki n,,ii j.rtkuvrur uurlstustil,
sotatoirniyksik,iiiden vaatiessir j;rrk..r'.i.r rie.lLrstelu- ja hiii-
rintät«lirlintaa rintarnien tirkirn.r.

- 
Se mor.ripuolisuus olikin,,irreisr,iirnir.ttalentiijillii

virlrriit 
-.ja 

k6ker-nlsta «rli virt.r r'.,,ril porrtruirtrs- kuin
rn rrrrtaisrel r.rtehtiivi ssii, jorkl P \ I: l: : r,..;r ne r ie.lottr ks issa

grikkcrrksitta nrer-riviit luoutecns.r ::-.-:i.l:esri Ponrmi-
tts - tai "Hiivirtäjiilentäjien riliir:

Sen aikrisistu suoritr-rsihroituk:t::.. \, :i.,.,r1 xttttenkir-r
hrrr':rir:r, että rnelkoisen os.rrr rrii.i.. ... ::::.\..: :, I.lr.ti§ililrl
hiljaiset" 

- 
TieclustelLrlentiij.ir r,:::;.... ::;:.<i, xuntoisilla

rirkkineill;ran, joista ktrulLrisin eltk,i,.: Ft' 
- 

F,,kker X:n

- 
s1'riksypornmittaja-1,1-rteistuinr r:ri.:i r'... :'.i.. sr.rori ruk-

set tykisrörr tulen.johtokoneen.r j., lJr-..:i..\.,..§:rss;1 olivirt
mt'ös melkoiset, y'öponrmiruksi::.t ., ::..:-.::§i.:telitiivistä
pr.rhun-rattakairn.

Keviiiillii --ii olikin jiillccn L.i:r,.. - .'. P,rntmituskrr-
lr.rsto" lhkerassa kiit'tiissii. .tin.r ...:.....s::.i.;;.riuisla Lt'-
sander-kalustoa my'iiten. j,,.r., i :--'.. .---. . :::crksissii on
tullut kerrottua 

- 
r'lempii.i x.iss.::, ;:'. -:. ,:irttittskclhtei-

der-r keskittl'essi rrillii erii.i vil:r,..::;:-. :...,::,.,,,i,rkeskuksiir-t
Aiinisen takar-ur ja N{uLrnt'..,:t::::-. i..*..:'. rlrrruille, myös
Matrseliir-r Klunrrksen t.Lk.,l:i::-. :-.ir::1.§€tttkikohtien
( Stalir-rin rrn.rt ) ollessil Pistc:t.....c.:t.,.,,: j;n ttrltoanrisessl
sr'öks)'pornmitus oli lrr:, rr:-...::..r ..::: :;:., ii.l.r.nrfrrlr, ktrin
rltskrirnr l)iell l,r i v trc i.1., rt .'t..:. :-,::-. ::-. : :...

Näiden hvrikk.ir-stelt i.:rr,,ii-.. \q:ii::. iiin ertueu klik-
kea viholliscn keliriKt,:tr.:',xclj:.t.t ;L-),.Aiokesk;rvsten j:r

hrrolkrn hiiirirser-nisccr-i. I,i kcsri toi:io- kes.ikutrn rrjrrrt, vii-
hiilukrrisen Ierrr,rk.rlus:,rn t.r ::rrc)trrt L);lqss,r t()irnessa völ-
Ii ja piiiviillii. T;ih.in t,rpl.rn kerrotlir',it i.rivr,reen suorirus-
ilrnoirLrkset:
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§1111syi51a prtlsjoisaatt 

- 
I 2.2t . 9()0 ttt . 

-./,ttt.jt lstrntatt ltiatti t.u/ttl ji ttlilri tL,t//t'i. \tti!iii-
.lccil.

- 
po711n1i1c'1tt: (> x ll)t) kg. tttiitt,rp. l-' .\ . _'.. ,

1c1,. jt l2 x 1) kg. palop.

- 
Qs1711.11 ; ()t.r f,)kl.tl', n/t..!;:..

l.litt,llot.jttlllltLc.'kit.li/t]i:..:;.
ttt;tt Piiiil.t,in.

- Jtrrt,r Plt,il;t'.;

- 
ll: 5tt)/tLrt.'.. :.::. :.

It.kk.ttrltt.

- 
fA 1 I2 jiii tt,rri.;.,. :

iltiti jt tL ilr.tri tt,/t;:.,

- 
N,il:tiin t,iiltak.ri + i,. \. .,.

- 
I .\1.\-l,,tt,tl,r ,,li :.;.. .. _

i.trt.t.r,t.'l oi.ren l-l(t. l.t,tt.;::::: . ,.
;.ir t a I t,'i c I a l,il ott t t 

"t,r.r 
c e n .

Poikkear'.rrr tiissii suoritLl:i,::-., ::..i...... -: s:tircnkin se.
crrii riill:i eriiii FK-ntiehili.i ,,,: :..,.. .::,. .,:-.,,1., ntuk.urilrut.
jokrr rt-rviis osoittrtutLli t.trpggl .q:. 

- 
r lt.:rlt yilt6llis6ii-

r irtiijrin rullesse antr.r-rutuk:i .,i.,.. .. .c. rit.i r ksi FK jiii
..,tk.rllt...

\'.ilittiintiisti Ir,.-.jrr nte.r-.rsentri,r.:cK.i riur.rrr-r;rlinj.rlle
.. .r:ct\ lStii tieclusreltriste ItrLoiin.t.rrr,i {( )lt(. n:iltti k,r.lon-
..:. ..,xr.i jiitt:intiirtii. cik.i cJc. \tr-,r.i.:\ ut.i [r:ri.. in:i suo-' .::... .crtrot ictlLrsteltt trr<lnrrr r.rrk.rrstr.1 )a-n kl!o.rntisccrt.

,- . :: ::: . il: ntLrkenaollci.lcn Morlrne-r.r'ricsrcn srr, rj.rrrsr.rit,,
. .. .;ur'r.,l.Liseksi. heidiin jiirriicssiiiin rierlLrsrclLrkoneet

.-,---...::-....:t , ,:'lirt ne rrvoirt rrLkrLisin, kiivJcssiiiin vlivointen-
).. :-.::::'. ;-.,rx.Llir: eksr ncicle u vihollisrcn kin'rIP111111' 

-f :i., . xs: ., iri,rlliskoneel) l)ud()trrs tictlstr "ktrurlcnroistrr"

::-,:uir.i p.Lljr.,.i ii.rltJLrrr:rntrr. k«rska olriinlt.rn ntenercrtl vksi
pr.icti imnrist.i sviiksr'lronrr)rirtir jisr:r 

- 
ktrsentt i I)cijrrri.

jonk.r r'.r,rrir.r'r.rton lLlonnc j:r cpiiirsckkriiit sLroritrrkscr rurr-
nctriin i.rivriecn ulko[.rrolcllrrkin.'l'oinen krr.loksiin jotr-
nLltcist.r 

- 
t;ilrr st:ijiiviirrrikki Kors,ilo. sensij.r.rn oli rrscil-

le viclri !untcnrirr()n. sill.i Iriin oli trrllLrt l.rivucc:ccrr t.ir -

.lcnrrr sl.rivuecst.r \';rst;r ntLlut:ul.r.l l..iir.i.i ,rikirisenlltin, i.l
, rli nr Lrk.tn.t ensinrn-r.ii :ei l.i :or.rlrnnoll.r.rn...

Lcrrnl )t cii.it kLrite nk.r.Ln rirt.i r'.iltrrtrr ncct, sillii rrrakkrr
,rlr r icl.i p.Lh.Lsri kcsken. \'.rirr l.oiss,rolevicn 11'hjiit petil)rri-
k.rt ntilisr::rtir.rt r'r.tLiir.r irrrrrolle lrihrer iii pahinrrn.rsr:r. jrr

r.n.i1li:r., \'.,ituii.r.rnt1.in.r iiiktrskclivet kolntoslcnrueen
, FK-lcrrrile, nrehet rclrtiiviensii Prrrissa. eikii rrrv.rnonr.ri-
nc-n hurtt i irurrntori inrrost:ruut vhteisi.lle lcnn<>illc liilrtiiii.
niinkrrin .rirrrr .rik.risemmin oli ollrrt tirPrurrr.

\clj.in vuorokrtrrtlen krrltrtttra silil[)ui kuircnkin iLrseno-
nl.1 Ilirr';rkseen. Katrkrrincn Irrlie.linsanonrrr ilntoirti:

1l (r. tl 
- 

kkr l(r. 
- 

Viinrikki Korsalo j;r kersrrnrri Pei-
j.Lri 1.1111111sst ()millle Prrolclle noin l0 knr. Krrusnicnren
lrssistir itiiiin.'

Kilrttrrrln krrrsomrrtrrrkin tierletriin. cttii Kuusnicnten
Iossi oli eriis Scesjiin'cltii RLrkejiin,elle rrlortuvrrn korpi-
Iirrnakevt'i)ht kkccr-r errr111ripaikkl 

- 
ja rnclk<>isen nr.rrkrru

1,,.,

)
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priiissä siitä, rrissii poikien kone oli viimeksi nähq'. Selvää
kuitenkir-r oli. erreiviit l-re suinkaan sirä rnatkaa olleet len-
täen kulkeneet. \'i,lr.ut olivar joutr.rneer jalkamiehiksi, kun
koneen moorrori oli py5il1rynyt syöksyn aikana 

- 
jr Pei-

jarin oli prrrkkeenrtava se heri pourminpuclotuksen jäl-
keert rrir';rn N[uunnannin racl:ln tunturnlran, mtritten olles-
sa keskittiiln neenii omirrin pommitr,rkseensa 

- 
ja ehti-

rliittii l-ruon-raarnaxn tapausrr...
Kokeneelle FK-miehelle prrkkolasku matalakrrsvr.riseen

miinnikköön onnistui kuirenkir.r niin h1,vin, että kone ei
rikkor.rtunut pahernrnin .ia norrsi vlin p1'sq'yn puitr virsten,
joll«rin n.rolernr)rxt koneessrl olevar kiipcsivär siirii rlopeasri
irlrrs virin muutiunia pikku koltruja saiureina.

Jarko niiytti kuitenkin pahalta, sillii he olivirr kru.rkiura
vilrollisen linjojen takana .ja pr.rLuanrr «rli se, rnistii kaurra
liihteii pvrkimiiän omalle puolelIe...

Lytryin rnrtkx olisi epiiilemiittii ollut Seesjärven kannirk-
sen kautta, muttr se oli n'rvr)s vaarallisin riheän rniehityk-

Vänrikki Kotsalon
ja kersantti Peijarin
paluureitti pakkol asku-
paikalta Kuusiniemeen

GlosterGladiator
(Gelli) valmistau-
tumassa maataistelu-
lennolle Maaselän
kannaksen suuntaan
Jatkosodassa

sensii takirr, eikii kersrrntri rrrvaunur orrair sirä riskiii ko-
kemrlttomxn viinrikin klnssrr, jolle jo metsiiän aiokin oli
olltrr irikiunoinen slrokki.

Niiin ollen kersantistrr tuli kiriken irlkuunpani):r ia ret-
ken j«rhtajr ilntrrn rrrvovrrltakysyml'ksiii, hänen p:iiirtiies-
siiiin suoritt:rir trrvallista pitemrlän "korpivaellukser-r"

kaukal Seesjärver.r p«rhjoispuolen korpialueita pirkin kicr-
tiien ja tietiien sieltä liiyti'viin suojaa suuremmillekin perr-

tioille... Rirtkaisun tel-rclessiiiin hiir-r ei kuitenklan osruruur
rtitt,isrrtrt, ettii siitii muoclosruisi yli nel)ri vrrorokirutrrl kesrii-
vii koetteler-nus melkein ilman nrokair 

- 
ja vihollisen trr-

kaa-irjarnrnrr, jossa heiciiin henkiser ja fi,ysiset voiu'r.n,rr.-
riursa joutuisilar kestokt'kvnsii rajoille .

Peläten vihollisen huontrrnneeu treidiin pakkolaskur-rsa
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he lähtivlit nopeasti .jr.roksen.raan pois koneelra, eksyrrääk-
seen n.rahdolliset paikirlle tulijar jäljilrään. Erittäin tun-
nollisena sotilaana tunnetnra Pei.jrrria alkoi kuitenkin
vaivata k«rneen kohtalo, kun hän mrrisri käskyn, eträ kone
olisi tr.rh«rrtava sen ior-rtr.ressa viholliser.r puolelle. Niinpä
hiin viinrikin vastaviiitteistii hr.urlimarra lralasi takaisin,
vrrikka arvelikin koneen polttarnisen häl1,rrrivän etsijät he-
ri pirikrrlle. Orertuiran koneesrrr vasra keväällä srrrclun hii-
rii:nuona;rakkiruksen 

- 
j.r irroiretruaan r:ihysriij:ikiväiirin

''puolustusaseeksi", kersrrnrti svtvrti koneen palam,ren ;rr
p;rlasi n.retsiissä oclotteler';rn viinrikin lLro. Sen jälkeen hiin
otti IItukartiran olevan m,rrssikomlrassin rntrkirirn suLlnnarl
pohjoiseen, harhaurtairkseen r:rk.r.r-.rjajat heiclän "koriin-
prlLrLrreitiltiiiir)" 

- 
länreen...

Ttrrhistrr kantirrluksisrir pririst.ikseeu, ja vahvistaakseen
irseiiän virsraisen varalle, he p.i.irrir'.it sr'öclä heri ensim-
rliiisessii levähcly'spaikassaul 5uLlrinmJn ()si.n muonrr-
pakkauksen sisiiilöstii, jossa ei jLruri k.rhclen jakoa ollut-

kaan, koska se sisälsi linolsr.r.r:'i .i:ii. ::.::i siilvkeliha-
|trrkkirr. viihiin näkkilcr1..ii.,,,r::.\.:'. - .r=:::.,,,,1.1 j:r lry|-
pysellisen teelehtiii, prrl.rri s,.k..,-.:.. - -:\.:-. r.rp,rkkal ja
ttrlitikkrrj:r, sekii 1-.rlrintnr.rn \.,:....r ..-*..,,nqcr)siinl;rlr
koukkuir-recn. ..

Piar-r kuitenkin selvisi. ettci\ J: \ -a-:.-i..:- \ ( )rnl.1\'i.lrat ve-
täneet verr«l.jl kovaktrrtroiser,r sr'::-.:r::-^c. rrnkl elän-rän-

tavat ja -asenne olivit perirlrr ', .:ii--jqn .tj,rilta, kört-
riliiisen korikrrsr';rruks€n 1.1 r.:-.r::>c:. ::sk'.lrin karaise-
Illrla, Pciiarin hoit;ress.i )r:i !,,-:.r.:-,s.:-. c:rirs.likoien as-

keettien tin oir.r, sLurrirr.r::r...,: :j : r i ::" :.: j. nrr.rstojuoksuja
lriru vaparr- irikoin.r.rrr. plrrn- 

^( 
)i:lcn t -.:-r:r in .rlm tr j uoksull

ollessa trrvrrnoru.risr,t. r.trrnk..rt >cn r;iiieen suoritettrr e.r-

mupestrkin leirin t,riri \ rr!,i.,\ rs:.I Sr:rti:1xssJ. jos se iäiclen
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rakia suinkin oli rrr.rlr.lollisr.r
kvlrr-riin veclen.

t.rlvcilrr lrrrttcn korr'.ttr::

Ennen pitkiiri viinrikin voiu-rr.rvarat alkoivatkin lrh.r:rr
ehtvii, r'aatteidcn jrr j irlkine icler.r rrlkaessa lr icrtiiii h iosrunc'r,
ra jiiseniii, vcrenhimoisten 1'riurrmojen ja Itii-Krrr j,rl.in
siltskien pvijriessii pil,,'inii prrkolrristen ympiirillii 

- 
onr.i.,

vcriver«xtrttt vililtien.
Silloin hei.liin kinrereilleen olivrrr piiiisseer io rrk.',.,-

aj<x»r liihteneer vihollisetkin, jrr hcitliin oli luovutravrr p.ri-
r)!rvi.rstr.t tiihysrlijäkiviiiiristii, jonkrr kiiytriiminen vlir,,i-
r-naistir vihol I istrr vastiurn m r-lutenkir) tuntui toivottorl.rit..

Metsiistii kLruluvia iiiiniii 
- 

jr koirien haukur.rtirrr seLrr.,-

ten l're piiiisivr.it kuirenkin jiilleen eksvttiirriiiin viholl rsc:

kintereiltiiiin, ktrlkicn t«rirren toistaru) ir.uttrrcn yli trporr..-
vicn soiclen, jonne miiis jiittiviir tiihvstiijrikiviiäriu. c-rr.-:

se joutuisi vih«rlliscn kiisiin. Kierrettviiiin viclii rakeisin r:..
lostruntrrrrr-rsrr. hirrhrrutui vihollincrr heicliin klnr-urilt.r.,:--

ioksikin aikaa )iilki koiricnkin kackutaessir vrlinr.ursir \'(':i -

sellii r:raaperiillii. poikien nrrriltcssi.r lctreisellii sturll;r vih,,.-
lisen ohi mcnoi.l otlote.llen...

Piiiistriiiin jrilleen liikkcellc. hc civiit eniiä sen liilkcr-::
uskrrltiureet iiiiitlii pitemnriiksi .rik.ra lepiiiimiiiin, \'i.r.in \.,::-.

1:,icniii lcpotrrLrkoje lririien jirrkoivar mirtkirir kok,, riin ..

osrlll serrr:.Iilli.r.a Piiiviiii. iolloir-r jano ja viist'mys ur.lvLitti i--;..
tliit kokoniran jrr hei.liin oli prkko liiriclii lepäiimiiiin. 

-f 
.rn,

olikin pahin, sillii piiiviillii sää oli liinrntin ja rasirus irr.::
jruron tunnettir. Soistrr jir nr rrstrvctisisrii srxrlamrnik«rist.r ir.
eiviir kLriter-rkrran uskaltaneet juotlir jiurrxrnsa pcliircn :.,...
vru'rsir si itii jonkiu rrrLr,.lintitrtunni.ur. Tiil laiscr su.1.cr.i :.i :

r.n:rrtt :rihcutrir'.rt hcille krrirenkin i lrii uusia kierr.ir:-.:.:.-.
r.n,rrkrrrt m rrotkrstuess,r n-ron inkcr«rin lri temnräksi kLi i n l:-. :,

r.i se kartaltrr mitartrrnrr oli. etrii sen rnukrrlrn olisi r,,i:r..:
vrrlitrr rcitrinsri tai e.les tuur-rist:rlr prrikkojrr rn.li.lsr()\I.i i.:.
sin.

Osrln serrri.rrlvrrr viitii he trlrkkuivar tilrciissri krrrr.ri<' ,...-.

kLrnnes y'ökvlrnii ja metsiin [.e.lot kark«rittiv.rt hei.:.ir '.i.-
Iec-n liikkeelle ennen rurringor-t nor.rsr.ril mlrtkrlntc-()n ri.i.-
ciessä vhii hankalamrnaksi ja jalkojen hiertvessii vsrc':.:,
hrrlle kostuncissa jalkineissrr. Mrrttrr m xtkirrr oli j.rrkc-r:..r ...

sillii hakkaarr.risestrr ja rnrristir ii:inistii päiitellen r ih,,ii:.r.-
,rii jokl [rturlella. n-retsässii risteilevien lrrrkkrrusrcn i., r...-
r', rrrrrrlin jojen tehclessii liiPiktrlrrn cnrisrii r'trike.ulr::-,.,i.r.
..-..i nii.lcn i hteyteen rrrkcr.tnetrrr vrrlvorttlrornir rrli nricl:r-
.;::, rirr.i-piiiviiii. Ylipiiiisv tuntui toivott<trn;rlr;r. siji.i r.,r-
,. ..: i:,.r iviit vrrlppaiua tonteissrr,it-t, ollcn niikiilhter'.ic:s.i
- -.::---., Koirict't hirukrrltt,t srri 1-ej.11 r'iirtreiu tekenr.i.in

Lentäjän isku
rivistöä vastaan
(piirtänyt TK-
taiteilija
Erkki Koponen
v.1942\

-.iii.rrohkcan vriryksen, heitliir-r rckevtyessii uirapurin rove-
:crksi. Kiiiinr.rerq'iiin kesiil':use«rnsa nurinpiiin 

- 
j.r pii-

.,,ris.1,.r-',',11', lcn«rpiiiilrineensii pr.rseroiclen sisiiiin hc ntrrrssi-
r..,t muiurr miehinii tornien kcskiviililtii linjar.r toisellc
:..:,rlclle. vilkutellen iloisen niikriisinii tonrissrr oleville, ci-
r.rrk.i niirnii osr.lnneer n-tuutit kuin \rltsti.lti.r sarrrlllx rrrvrrlla.
:crr chrlvksiään htrutlcller-rl 

- 
kuren p«r jat arvelivat...

Kolr.nrurena vönii he olir',rr jo niin grikki, ertci eteen-
:.irnpiiiisvsrii cniiii tullLrt miriiiin ja hc l,iiiittiviir leirilrvii
;:.i.in puron vrrrtecn. Laitettuarrn krp|1111111'ti,;r',recllc viin-
::irlle lehviii vuoteeksi 

- 
jrr hienran niikiisuojrrksikin,.

.'-i.irri kersantti onkia heillc pari kalarr illalliseksi, 1..111116',,

:'-.,:uloukrrn onkeensa s1'<iriksi. Hctken kulurturr htromasi
Pc-ri.rri nrrkkur)cens:.r, kun oli kuLrkrrhtrrrr vetccn, jolxln sit-
:;:r he-riisi. Or-rkcer-r oli kuirenkin tilrttullut pieni siirki. ja
r:;l.i .rik;rnsr ongittrrrran sai hiin sille lhvenen kavcriksi.
Hr c-iviit kuitcnkaan trsk,rltanect tehtlii ktrnnon rtrite, je
:ic:rcllii kvnsitLrlclla krrlrrt jiiiviit rrraoiksi, cikri lteillii ollLrr
.-ru> srrolirrl hiivsrecksi. Niilkii Prrni ktrircnkin rihn'rir.uaatr
:--; >ell.risenarrn, scr.rrrrrrksclllr, errii hetken piiiisrii tuli kuik-
i: i iirs r:Lkeisir-t 

- 
jrr 1;lisi rllltrt encntr.niinkin, j«rs olisi

.-..:. Ilurta sill<>in oli jo n-rolernr-r'rilta rnlhaliurkkrr niirr
:- r-.,.i. erte i ku nnorr nrahancstettiikiiiin eniiii ltcrrr nrr r, r'rti k-
..: ..,i\',1r okscnncllir n-relkein koko t'«in rthiiiri.

.\.rmupuolellrr viitii Pci)ari totcsi viisvmvkscn kiivviin jo
:::c,isenkin r'liv«rinreiseksi ja Pr vsi viinrikkrii r':tlvornrtart
'.r:-un .rikrii.r, cttii voisi itse ntrkkrr:t c.lcs lticntrtn. Hiirt oli-
..:-. r.rivouut riihiin rrsti heikor.nrn:rn toverins:r e.lestii jokrt

L)ii .rivrrn kuin joku olisi nvkiiissvt rninut hcrcillc,
i:::,,l Pcii;rri nrYiihcrrrn-riIr: K:rtsortuilr)i yliispiiin, näin
::ii.lliuur-u-t Iiihcisellri oksrrllrr. josr;r se pvriilrti lenr<xrt.t l.tt-
,.. tt-risclle puolellc... K,rtsoess,rni 

-ririnne 
se katirt,,

:..::r veniiliiisen sotilrrirn rarkkrrilevan meitii parinkyn-r-
:-.c:rcn rnetrin priästii pusikt)stir 

- 
ja viit«rilcvan johort-

i:n rlerrm.rs, ikärin kuir-r |r-tuita paikalle kutsuerr...
Siil,rin herätin Kotsalon, jonka toresin uukkuneen isttutl-

.eerr r',rrriopaikalleen ja kielsin triintii kiiyttiinriistii .rsett.r,

c^icr meitii irrnnruttilisi, sillii rrn,elin, ettii veniiliiiset haltrsi-
\'.tr s;1.1dir meicliit eliivinii kiinni. Siitri rne kuitenkin piiii-
:un nre Iivrrhtrlnrrlirn [)urorl taitsc j iin,en rlnt,rlel:,ik<ltr stur-

t.is:.r krrlremnrils, enllcll ktrin alkrli kuultta htrtrroj;r j.L

rnerkkilaukirLrksia rneirliir.r kiinniottruniseksi. NIurr:r sitii
me cmllre erliiii ftlverlrleet kuuntelemlrlll, virlul pirinelriin
p.rkoor.r, nrinkii kipeiltii jakriltarnrne piiiisinrnre. "

Niir-r hc jiilleen saivat rrivrrn kuin korkeimtnan varjeluk-

t'

)
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sesta eksytetryä lähituntumalle päässeer vainoojansa ja
jatkoivar jälleen matkaansa, kersantin raahatessa tähystä-
jää melkein väkivalloin läpi pahimpien esteiden, tämän
kieltäyryessä lopulta kulkemasta metriäkään. Sanoi mie-
Iuimmin jäävänsä vangiksi...

Mutta kersantti ei antanut periksi, vaan uskoi Korkeim-
man varjelukseen, vaikka ei ollut enää itsekään varma
heidän matkansa määrästä, tai suunnasta, harhakuvitel-
mien sekoimaessa todellisuuden tajun, kulkemisen ollessa
kuin päätrymätöntä painajaisunta.

Neljännen vaelluspäivän alkaessa jo kallistua iltaan, he
sattuivat tulemaan vähäiselle metsätielle, jora oli kuljettu
hevosajoneuvoillakin. Muistamatta enää myöhemmin
kaikkia matkansa vaiheita, Peijari sanoi heidän piristy-
neen siitä niin paljon, emä päättivär yrittää tietä pitkin
eteenpäin antautuakseen vangiksi, koska uskoivat yhä ole-
vansa vihollisen miehittämällä alueella 

- 
suuntavaiston

ja kuljetun matkan sekottuessa väsymyksen aiheuttamiin
harha-aistimuksiin ja -kuvitelrniin... Ja vasta myöhemmin
hänelle selvisi, eträ oli ilrapäivä ja he kulkivat länteen 

-kohti aurinkoa, hänen luullessaan tien vievän Seesjärvellä
olevan vihollisrukikohdan suunraan 

- 
etelän 

- 
(Pine-

molahteen)...
Lopulta vänrikki ei enää jaksanut, vaan lysähti tien

penkalle istumaan, kersantin päättäessä lähteä hakemaan
apua tien suunnalta, päättäen vakaasti antautua vangiki
toverinsa hengen pelastaakseen...

Mutta aikoessaan jatkaa yksin matkaansa, hän näki riel-
lä leipäpalan 

- 
ja luullen näkemäänsä tavanornaiseksi

harha-aistimukseksi, potkaisi sitä... 
- 

"Silloin minä ai-
vankuin heräsin ja sain uutta voimaa!" 

- 
kertoi Peijari,

todeten: 
- 

Olin varma, että ollaan rultu huomaamarra
ornalle puolelle, sillä ei kukaan muu kuir.r suomalainen ole
niin jumalaton, että heittää jumalan viljre riellel 

- Ja
minä sanoinkin Kotsalolle: 

- 
Yriretään vielä r'ähän mat-

kaa, täällä on meikäläisiä lähellä, kun on leipäpala tiel-
lät"...

Sieltä tieltä l.reidär sirten tapasi erCs suomalaisten he-
vosmiespartio, ioka oli viemiissä muonaa läheiselle kent-
tälinnakkeelle. Siinä oli kuirenkin pojille käydä huonosti,
rynnätessään tien ohesra p)'sq')'n, jolloin hevosmiehet
meinasivar ampua l'reidär desarrtteina kunnes huomasivat,
enei heistä ollut edes kunnolla kävelijöiksi, eikä edes hei-
dän pr.rl'reestaan saanur selr'ää, niin sekavaa se oli. Vasta
kenmälinnakkeella iopullisesri selvisi, ketä he olivat, kun
tarpeellinen ensiapu pojille oli annettu lämpimän teen
muodossa...

Eniten kenttälinnakkeen väkeä olikin ihmetytränyt se,

miten he olivar selvinneer hengissä välimaastossa olevan
miinakentän läpi, mutra sirähän he itse eivät olleet edes
huomanneet...

"Jumalan varjeluksesta me sieltä elävinä selvitdin! " 
-päätti Peij ari vakar.rmuksensa mukaisesti, omaa osuuttaan

mitenkään korostamatta. Vänrikki Kotsalo totesi, etei
hän ainakaan omin voimin olisi matkasta hengissä selvin-
nyt... Viimeistään toisena päivänä olisi veto loppunut ja
hän olisi mieluimmin antauturlut vangiksi! "En minä siitä
loppumatkasta oikeastaan mitään muistakaan! " 

- 
myön-

si hän auliisti.
Ansioituneen syöksypommittajan mielenrauhaa ei tä-

mäkään retki päässyt mitenkään järkyttämään. Hdn jat-
koi parin päivän levon jälkeen entisiä tehtäviään, kun
taas toipumislomalle pässyr tähysräjävänrikki komennet-
tiin pian tämän jälkeen Kauhavalle ohjaajakouluun...
Liekö sitten ylemmällä taholla toclettu hänen rähystäjä-
turirnsrt rrlkirueen Iiiirn hiilt'ttiivissii rncrkeissii7...
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lsu Prääshän

syyskuussa l94l
EVERSTI K. A. Heiskrrscn konrenr-rossir oleva i l.Div. oli
i.9.19.l1 s:rrrvurtanut Kir.rnrrsvrurrrrn Suojunjoen vilrressir
I iihel l:i Priiiishiin ka Lr pprrl rr:r. Ki r.r n asvirirrrrn val rau kses rir ol i

l..iiivastuur-r krrutrrnut kesk isuulrrlrrinen JR ) 0, konrcrrt.r.i rr-

n.r rnajuri Marrti J. Å h o . Vallatrurran Jess«lilan .ja

^\lekkan oli rl,krnentti c.lennvt Kurismln länsiPu«rlellrr
oievan tiettiirniin. soisen jrr u1ro11x1 ,11'r korPinrrrlston krrut-
:.r viholl isen selusttan Siirimii.j<rcn-Kinnilsvililri.rn ntilrur-
::r11e. R1'knrentin ctujoukkona oli lll JR t0 k.r1.5c.,r1
':::,", S.r a rc la ise n komennossrrkrrrk.rissurSiirint.ijoki-

. ....., olevrin JR 29:n, k<;rlertraja evl. Prrrn'o S u s i.
' .- i . sirornan vihollisen selustayhtey'cler, minkii .liil-.:: .'i, <t).n päiiosa tvrin$i karkaistrkohdrrn rakrrrr Suo-

,i . r Kitrurrsvrtaran k1,län kohclalla. Rohkeirllrr .j,r

-'-- - .:...i hriikki\'ksellii ylirrivät rl,krnenrin I ia II P,

kon.rentajinaan mrrjLrri Yiiinti L i e s k.r 1.r kapreeni Erkki
V ä ii n ii r.r e n . SLrojrinjoen. rlinkii jiilkcen osia JR 29:stii
tyiinr-rettiin Priiiish.in suunr.l;ut i;r;rjenrantaan vallirtrua sil-
lan;riiiiasen'rarr sek.i vrrhvisrrrmrran Il.Div:iriur kuuluvirn
jR li:n. konrent.rj.r eversrr P. Å. Autti, hyökkriystLi
Priiiishisrri Pvhiij.inelle j.r Vieljiirvellc johtavien reicler.r
suuttrt i r.t. Ålkoi ol.errrirtioiclen r,rr.rsi vail-re Priiishän kaup-

l..tl.irt rt-r.lrrl,rstilmr.lrl riirkeiin tiesolmun hirltrr trn ()triuli-
seksi.

I l.Dir':n operlrrtiosuunnitelnr oli ser.rrarn,a: Eversti
Aurin johtirman JR li:n, vahvennerrur.ra III/JR 29:llii, ko-
trentajrrna rarsurnesrari Niilo EeroIir, ruli Uro- ja
Sanki m aj ärv ien välis tii saav rr rr ilil V iel j iirveltä rulevir r.r-r irrrr-r-

rie .iil rnyöhemmir.r vielii Pyhri.iiirvelrä PräLishiiiin johtava
rnlantie .ja pitiiä ne katkrristr.rir.ra. Aurille alisretun III/JR

Suomalaiset joukot
saapuvat Ki nnasvaaraan
4.9. 41
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Eteneminen Suojunlokea
pitkin Prääshää kohden

29:n tuli tienkatkaistur jälkeen vallata Präiishär-r kauppala.
Siunanirikaisesti rLrli II/JR 29:n, komentljanrr kai,teeni
Niil«r Visuri, vallata Niiniselkii. JR )0 sai tehriiviik-
seen vesikLrljetuskalusro.lla vanlsrerrurlrl ecletii Strojun.jo-
en kaakkoisranl)an suultnassa ylliirtrir,äsri, uousril mai[-rin
Deccilrrmmer.r tasallir ja katkaisra riillii kohcler.r Petroskoi-
h ir-r j ohrrva m ilrlntie Priiiishiin kar.rppxl;11 se.l usrassa.

Kitrnrrviurrrrrt vulteustir seurrnnr.lr ilr:r ja vö 6ll .9. ,rr, trr-
teir-rer-r. Reskrrrrn etenemisvrril-reer-r j rr rner-retvksiii aiheurtl-
neen siller-rpiiiirrsem;rn r',rlr;ruksen su«rrirrirr-rur JR i0 oli
rnrr.joitrunut osiu reltroihin j,r osir-r kllän rakenr-ruksiin.
Vlrtrt istr.rs- j.r ntrr joitLrsto inrenl.i tei tlen rulrul suoritetu iksi
sxrrpui 111;1j 11.i Åhon kiiskr vksikrjille kiiskl'r.rottoon sarptr-
rnisesr.r. K.iskr j.rtkoroiminr.rrr virrten rilPahtui eräiissii

Pvrjreiih irsi sess.i krrlhtxrsi l..rr.rkissrr. Kriski' jaetti in lopuksi
kirjallisen,r lrs.irrrn.i crik,risohjeillrr. Kiiskyn rnukrrrn on
rt'krentin rrrroirteen.r Pr.i.ishLin kau;,palar-r kautta johra-
viul Åunuksen-Perroskoin m;rrnrien katkaisemirren
Priiiishiin krrtrpp.ri.rn se lr:sr.rss.r. )lrrrka ravoitteeseen n. l0
kr ja tapahturr erenentrnen riertijn-riissä korpimrrastossa
Slxrjlrn)«ren r.rnrrri seur.lren. R.rsk.ri.len rrsei.len ja rarvik-
keitlen kLrljetus srrorirer.r.ru nrLrhik.rlusrolla pitkir-r Suo-
juniokea. Tehtiir.iir-r suorirus .rlk;r:r huomisalmr,rnir 7.9.
klo i,00, jolloin II P ;rloitr.r.r nkmerrrin etujoukkonrr ete-
tter-nisen tirvoitteeseen. Kiiskrn.rrtnossrr pirir-rotetrril.lt etu-

.joLrkon tel.rtäviir.r n.rerkin'srli kr svmlksen ollessa q'rinry,-
rnisestä selustairn koko \/ll ÅK:n k.rnnalta tiirkeäss:i r4re-
rlratiosuLlnnlrssa, mikii or-rnisruess.r.rrt r-nerkirsee ratkaise-
vln vrriheen llkrrrnista Perroskoin valrrumiseksi. Ryk-
mentin käskyssii mainiraan edelleen erenemisen seLrraav.r
vaihe III P:n ohittiressa rnarssikt'r-rnlksen klo 1,00 ja edel-
leen I P klo 7,00. Rykrnenrin huolrokeskus jiiii Kinnas-
vlllntlur, rn i stii tiiycler-rtiivii j a evrrkLroive h Lrolto toistaiseksi
tirpahtuu 51,ök5yver.reillii SLrojunj«rkee Iitkin.

R),kmer] rir-r kiisky aiheutt i \,;rsrrr\ .tr r,-)inrenp iteer patal-
joor.rissa j a erillisyksiköissii välirtömiisti ili;rn hiin.rirtyessä.
III P:r-r kornentotelttaar-r satrpuneille kr»-r-rl.prrnirrn irriiilli-
köille 1a vastllville selosrertiir.r edessii oler';r rehtiivii r.nrri-
uiten rnrn. serrraiv.l.l: "lll P:r-r siirroon. jok;r rrlkrr,r r.9.
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kkr'.' r- :.:.i;ir:i.:.: lr-t nii.irrr. \iihin kuormaraan
kk::. s::'- :. -::-::--,'<\-:. ;.lrl:Lrn.1r. k;isikr.u-r.r.rrir. r'iestika-
llsi,,.:.- - .<-:,:-::-.,--<s:i:.i os.1 sekii soutajrrt'r'lrirmiehi-
neen.'.:-.:.=.-]r - ::iesr.i rr.rul-rrl kohri. Nlrrssirvhn-rit1's:
ji1k.,.:: -ii-. s.. lr'hmirvselLleen tic([rstelussl Decci-
l.ut-i:--.-.: : :-.. ::e::-.min sr.runnirellussrr rien karkaisuk«rh-
.'l.Lss: . --:.'. K. r rirr'. S.K. r'irhr,. 7.K... '

Yi, .<.--,-- :-.-^:-...'iisesri. Priirisl-rär-r suunnalra kutrlui kiih-
t\.r'.:.. :.,:.:;.-.: .i:nt,i. r-nuttir lepoon kallistur-rut joukko ei
sir.: ..:s:::-.: Krnn,tsvrutrrtrt sailvr,lttilncet Keski-Strornen
mie:-.c: ..r..: r'irr.imittlisten, soiclen ja rirnpicn halki sLro-

rirerr,. .:. r'-.eii,-istcn .ja kahakoicler-r nyt hetkeksi trr.rorrua
kLrir ..:.-r::'.iikir.reitiran ja kenttiikeittiöiclen piiiisrt'ii vih-
cloini: :-. S.:.1n-r.iioer-r rnotin lauettua l,ksikriitlen l uo virkis-
r.irrillcc: scit,rll.r trtvlttt<»t-titisert virnikklr"-nrtronirn jlil-
kecn. \{-.:r,r r'.isvnyt keho kaipasi unrrr 1;r n'hr-rer-rtti i0
ko{()s: \,,:::-ii.r edessä oclottat,au yltltiyrtt-t sLtorittr1.ett va-
r;il t.r.

\-.rrir-rrnen s\'\'sllamLr 7 .9.19 il. Eilisen ill.rn s.rJe oli tau-
ortnr,rr joskus viin kuluessa. Sun'rr.r oli levrtr.ivrvnlr ohuena
verh()rr., S,:,>jun rirnnoille katrrren osaksi nrr irs f .ihinnii jo-
kir.rnt.t.r,rier',rr rirkeunLrkset. Keitriiirrii-!.:,,irr'.rt olleet
mLrir.i ,tik.riser-umin lrtruhissa ja kun hcr.in > ::-i.rioirr-rsirlu-
eeli:1 suorirettiin veclettiin kcnttii[.,rkir ssi..s r.. pikainen
ruok.rilLr s,r.rrroi rrlkaa. Ruokailua serrr.i:i r(, ,.-icin kerrattu
j.r siksi rottuneesti tapa[lg11u" r'rrlrnisr.ri.:-.lr in.n,rlkavan
piiir'.in rehtiivi in. Mieskohtaiset, n'hn-r.ix.i.i :..: scr lne. väli -

neet kunnostettiin ja tarkasrettiin ())irr ::!cl.ii5qsti, tlsin
.rlijohtaj ien toir-nesta. Kuitenkir-r k.rikc;: ., .--.:::.r r j irtukset
risteiliviit hlkeutuen kaurrs Keski-S..,,::--rr:-l ionnekir-r
Konneveclelle, Suollhteen, Sunri.ri-.rir :.,: K,,r{rnkrrnkaal-
le, Saarijärvelle, Viitasaarelle... lir.rp.:-.:::.:-. i.rr-n,rssrr oli
joku ehtinyt valntistrrir kentriil.osri... i::r.e:r r.ri kortin:
''Kaikki vielä [.ryvin... '

III P:n komentajan nopeil til.1nrecl.,3!)s:eiu ja käsk1,n-
anto. Eclellisenä iltanrl i.rnnettLiL.n i.iskvln ei rlrvittu
ettrjotrkoksi rniiiirättv p.rr.rlj, r,11., .: r, ,ii.iin s\ rstä olltlt
ekrittanut etenemistii n'kr.nenrrn m.ilrlln.in.i .r jirnk«rhtana
kkr .1.00. III P:n rrloirerrr-r;r niilhix.rlusr,rn kuonnaukserl

-.;
t
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sJrrpui r)'krnenrin komenraja jokiranrarur selosrrren ril.r:r-
recn kirf tecr-ri Saarelaiselle .la priiitri selostuksen silnoriri ::'On 

;ri111156;1, etrii III P sr.rorittaa crujoukk«rp-atrLljoon.r^-.
uriiiiriitl'n tehtiiviin: rien karkirisun Priiiistriin selusr.r::.,

III Ir:n komentajan noperr rilrurteenrrn'ostelu j.r k.i:i. -

n,rnto. Etlelliscnii iltana rnllerruun kiiskl'vr-r ei r.,n ::: -.

suurirrkrrrrn mtrutoksia, n-rutra jotain kuirenkin. .T.i.ii..::,
joukkLrcen.johtaja luurn. H e ik k iIii srri cnsintnr.ii:i:-..
k.iskyn, j«rkir tiihtrisi rlhmirvsrrlLrecn ricllusreluun Dc--:,
l.urlnett r1-tilirstostil sckii j:rtkossrr k.rtk,risLrkoltJ.r.lt uq-r..rr;.
Iirun tiekukkrrlalta Priiiishiin l.ohioislLr,rluir.r.

Etener.t'tincn rit\'oitreeseen .rlk,,r x,,, -. .i. t. Rui:hr: .::-...,
r'.Lr rl-ryiitiiYirtl.ut pr'51 ssll.6u lI.ii->:i::\ r::i ,::.i itir::.,.:-. :....,..
rtisttl«ltltltlott.rttt;rtttllt-tierlri..lri.:.:]\'.:...:.:>

:.rrktiitukscssrr. Tykisrör-r jr krh:n r,:^.:-. :::.:,.: ..', -: -.:,
:-.r.rnll r1l1tlultrurn tulitukel sir.i r:n r::.-.:i-- :..' . .

...1r:si 
f 
.i1li i 11 SUoj tUr.joerr nrersiinl.cr ::.,::'..,., :..:. :... .

:.. lrrtkui hil,jaistruclen vallitessrr. Jok.rinc:: :..:-.:. :: .- --
:..:kev.ler-r jlr vlstuunsrr k<lkonaisuu.ielt ():.r:t,r E:-.--- ..-,
...i>en puton p«rhjalla trrvrrttiir-r karrLrnLlr viito,.::-.::-. .- ,

.:.;:eltiin, milloin se on siihen joutunur. sii1.i ;.i:.t.<.-
.-:saeluillucclta sivussl. Kun kärki oli eder-rr-rlr r:::.. i-,

- . :..ileen puoliväliin srr.rpui lrrtrrrr. Heikkil.ilr:i i.::'.,,:: ..
Jcccilrrmr-nen utaasto ktrkktrloiclen I'mpiiröim.i r.irl :;:.

::...1isen r1'hr-r-rit1'salueen. Havaittu lampimarrsr,;s5., . i..-
- . ..:.r vihollisia. Jatkan karkaisLrkoh,-lil.lt suunrirrlrt.

ii.:rkikomppanirr siravutti .jokivarren kol.rdan. joss: r.....
ir:en ,,ii r-niiiirä rantar.rrua klo I0.i0. Nopear vltrntisrLrsr,.,--
nrqnflts(r j.r slrneneiklisesti surrrtrrr- ja vernrisrrrsp.,r:r,,
Decciilmmen rraastoon vamristus- ja tähysrystehtiir'.iiil.
Klo 11.10 mennessä oli nruhet q,hjennetty, ja liihesrrmi-
ner-r ryllnity'sa.lLreelle saarroi alkaa. Matkaa rann:.rsre Dec-
cilen-rmelle on n. 2 kn-r. Läl-restyrnisen aikana vrrrmisrus-
.limet havaitsivar muuraman vihollispartion siellii tääll.i.
..-.tt;r rulikosketusta ei syntynyr. Eteneminen tapal-rrtri en-
-.\-;n tilpa.rn kaikessa hil.jaisuudessa air-ra siksi kunnes

{ :: r.rrn-ristusosar saavuttivat Deccilammen r.rsalllt ole-
- ::,.::mut. Tiillöin valtval-rko vil'rollisosasro rörrriisi

klirkrkorrp|anirrln ilmeiser-r tietiirniittönriir-rii suonrallistcn
5,1.Ui Lul isesti1. N{utrttrrn ien kurnmaltakin tlltoltrr en1m uttu-
ic-n rtrlis.rrjojen .liilkeen vihollinen hirjrrar.rtui vrnpäri;i-
r .i.in nrerslirlirilstoon. Kornpplnirrt ohjetriin ry'['unirl,srrltr-
ssrr kLir.r-rr.r-ruille tilapriiseen 1'ruolLrstusrl'hrn itt'kseen samal-
1., k.: n vrn-nistuselimet sijoitetti i n Decci lirrnmen 1'n-rpiiris-
:,irr.r Pi;rn riimiin .liilkeen .jiiiikiirijoukkueen i()hrrlja lurrrn.
H.iiikil:i iL-r-roittau tu i l l l P: n kornentrrjalle selosraen rnili.rs-
i,,u iilonllertrr jir ohsr.rhteirrr riortrss.r lD.liuttielt karkrrisrr-
., ir.i.issrr. Sckrstrrksestir ilnrer-ri, errii rrlursro on molem-
:-r::r )1il-rntiin laskevaa tiuiorcn t-nahcilrllisuuclct tehok-

^.,.r:ssn tulitukseen. Priiäshiir-r suLlltrilrllt laskevallrr rin-
:rr. i.i on vaLr-ris taisre.luirselna. Nlrranrien molernrnillrr si-
r -.:,.., kulkee kirkasjohtolinja, joissa Lrseirrr lin;.rprrrej,r.
\-.. ...r runri sitten oli lnxantiekukkuh vapirr vihr>llisista.

\ l rr utrunrr rn inr.rutri prrrticlilntoituksen .jiilkeen tirpirhnri
, ,:.:ur erikoisra. Pirtal.joonan k(nrenrajan istuessrr Decci-
...::-.::ren ral111i1ssa, liihellii mcriiillreunil;l olcvrrllrr rinteellii,
..:., .:irrr noin slrlln rncrrin priiissri kiviiiirinlaukaus. Hetkis-
:: .,rk.risen-rn-tin oli krtmentrrja havainnut kersrrnrti M 1' y-
i : ir kk.kon-rppanirrstil rDeueviin n-rersikkrjr)n. My,yriin
.,rl.:sirLr.l horrsuusrr alas ja kyvkistl'tti'ii kohtlisti liihisriillii
: - : : ;i..ri leva vihollism ies vai olik«r pilrrio aseeusir niikyviiiin
i :::(cseelt. Lattkarrksetr krrjrrlirletrtra krrului liipitunkevrr,
:--:ir.r vrllitushuuro. Arnpujir oli osturrrt isrurnalrlraksccn.
P.-.:: ,rlir';rt ensiilvun antiliat paikalla jrr kohta liihti paari-
-<,.;r:.: kuljetrarnrln hrurvoitrur-ruttrr jokivrrrteen, joss.r

..,isrveneet «rlivrrt valniina siirtrimiiiin lrrrrrvoittuncittr
i : ::;r.§r'rrrtraan. Mutra kuir-rka krivikiirin. Pirirrinkrrntrjat,
' .:i.i ()s;1 oli lseett«Inlrssa palvelukscssil, joutuivirt mLlr.ltil-
::-.,.:l :.r..lirn n-retriii etlettf iiiin vastrrkkrrin vihollisosaston
::.,:r:s.r. Åseettornrrt ja riil'sin .l\,uttomltt plrrrinkrrntajirt ko-
-..-i,.r elii.miinsii järkyt1'ksen. Prurrit putosivat nraahln jrr

:--,.,:iirkrrntajrrt syöksf iviit puitlen sekrran. Pian tiimiin jiil-
::;::l miehet srurl':rrrivrrt k<»nentopaikalle ilmoittaen tepa[l-
:.-:'.;:sr.1. Mutta n-ritii tirpilhtui hairv<>ittuneelle. Kersar-rtti
\1.,:.in trrjLrr-rnrrssi.r risteiliviit kauhuntiil'reiser irjxtukset:
..'.,.:r)n iil vihrilliscn lnnoillill -['ilaunc vaihtui kuitcnkin
..ii:,.n'.Lrur-Lrtt:r. Prrtrkctta ja tulisefjojrr liihimarrstossa.
ii....:,rj.r jLr jälleen kiivasta tulitustir. Aikanirar.r trrlitus lrrk-
:...:: i.r krikki hiljcni. I)errricr.r lLur saaprri rnichiii, trillii

::-.<cvrrnvt lrrrrkrr irltkui. Mr.rtta r-nistii liutkaukset j:r hurr-

- : SuojLrnjoelta ry,hn.ritl,srlueelle etcr.revii jriiikiiriryhmii
..,,. ..risi ylliittiien eclessiiän sruril:.ln suuntrriul ktrlkevln vi-
.. ..r:1..i1,1,r,-r. Tilanteenirrvr)stelu ilr n«rpea Piiiitiis. Hrr-
.-..:r:',lnrinen eclessii kLrlkevar-r vih<;llispartit>n sivustoille,

:,.-;i1.1\';rus! kiisikranaatit .jrr px11i1;1-1 tuholminen viin'rei-
\-;:r mleheen 

- 
ilmirn orrial tirppioitr. Kirrltuneelta vi-

:. -. i siLrtrrnantiltrr ri isuttii n klrtt,rlrrukkLr, jor-rka hrrvaitti ir-r

....:-l r.iviin rnrn. strurik«rkoisen krrrt,rtr, jossrr oli lyi j ykyniil lii
:::::'. 1.i merki ntöj ä. Krrrttrrlrrukku sisiiltöineerr todetti in ar-
,. ik,r.rksi ja kiicliitettiin viipymiittii kornentopaikalle
D:e cil.urrnelle. Patal joonan kornenrajan nopea siLnä1's
..:i:i.1r.n selvitti herkessä viholliser-r suunnitelmat. Decci-
--::rmen vmpärillä oleva hallitseva, harvaksi l.rakattu har-
',jl.r.1sro oli kartassa l,mpiiriiity runpirenkaalla. Suojunjo-
(:\'rrreen oli piirretty useita miehitysrä osoittavia haka-
.:.. sln-roir-r välimaastoon jokirannasta aina Prääsl-riin asu-

:,ri<sen reunaan saakka. Vihollisen suunnitelmat tähtäsi-
r'.i.i m;rastor.r tel'rokkaaseen sr-rlkemiseeu ja joukkojen siir-
rlminen eri kolrteisiin oli parhaillaan tapahtumassa. Il-
n.reisrii kuitenkin oli, että suornalaisillrr oli lievä etrulatka,
j,rk.r r';rati edelleen nopeita toirnenpiteitii selustayhteyden
k.rrk,risern iseksi.

Yksiköiden päälliköt, erillisjoLrkktreiclen (mrn. piouee-

idnmrrl.le rlnnrrlle oli n iinncr:. r .,:::. :r-.. :.-:i -.-:.-......- :.:::.,.1 ()r'nii.I. Voin-rakkirat kiirlct tarttr,rivat kiiclensijoihin jrr

I
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rien) ja tulenjohtajat kursuttiin välinömästi käskynot-
toon, mikä tapahtui klo f .i.il. Käskvssä mainitriin mm.
serlrllilvaa:

- 
vahv. tt./JR ,0 (ti.iJR ,0 * kk. joukk. * pst.kiv.

r1'hmä * pion. 1/2-joukk.t hvökkää erulin,jassa oikealla.
Tavoite maantiekukkula PrLiäshäjärvesrä n. I km luoree-
seen, minkä saavuttarnisen jälkeen kornppania asertuu
puolusrukseen vihollisen vartrscamiin asemiin ja rorjuLr
Prärishän suunnistil t;rp;lhruvirr hyökkäysyrirykser. Mzran-
tien molemmin puolirr oler-ar kirkas.johtolinjar tuhoraan,
maantie asemien etr,rpr.rolell;r rniinoitetaan jir rniinakenttä
varmlstetaan.

-vnfiv.9./JR 
)0 (9./JR )0 * kk. lr2-joukk. t psr.kiv.

ryhrnii * tykistön tjuet hyökkiiä etulinjassa vasemmalla.
Tavoite rnaantiekr.rkkula Prääshäiär.r'estä n. I km luotee-
seen, minkä jzilkeen komppania asetruu puolustukseen ja
torjuu Petroskoin suunnasta tapahtuvar hr'ökkävsyritykset.
Maantien molemmin puolin olevat kirkasjohtolinjat tr.rl.ro-

taan, maantie asemien etupuolella miinoirerairn ja miina-
kenttä varmistetaan.

- 
krh, joukkue valmistautuu tukemaan karkaisukohclan

puolusnrsta kummankin komppanian suuntaan.

- 
va[v. 7./JR ,0 edelleen Deccilammen maastossa val-

rniina käytettäväksi katkaisukohdan, Prääshän sekä itä-
suunnassa olevan rnaantiemutkan suuntaan.

Katkaisukohdan tieclustelussa ollut jääkäripartio palasi

rylunirysalueelle klo 14.45. Ilmoituksessa mainitriin, että
maantiellä on vilkas ajoneuvoliikenne molempiin sr.rtur-

tiin.
Etuiinjan lähtiessä klo 15.03 liikkeelle se joutr.ri miltei

välittömäsri tulikosketukseen lähesryvän vihollisosaston
kanssa. Seurauksena ensimmäinen kaatunur omalla puo-
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Prääshän valtaus
suoritettu

Maantien katkaisu
Prääshän rintaman
selustassa
syyskuussa 1941

llliJR 50:n valtaama
Klim Voroshrlov
Pråiishån
pohio rspr/o lella

lella. Vihollinen hajaantui saman rierr t:.:=:trnlinen
kohti rnaantietä jatkui. Etulinjassa oikeell.: r:c:-;r'i 8.K
(ltrr,rtr-r. Ka r j alai ne n ) saavutti r-aike;ce-" :.rvoir-
teensa asettuen puol ustukseen vihollisen \' rrlli::::- : r n Jse-

miin. Vasemmalla etenevä 9.K (luutn. Heni-::en)
sensijaar-r kol-rtasi maanrielle noustessa.rn §iiroi,i--,sr:ron,
joukossa ratsumiehiä. Yllättävä koskerr.rs rihe',:-: häm-
mennyksen ja hetkellisen ve!äyt)'miserl m.1f,nii..:.: r.1kai-

sin. Kornppanian päällikön omakohr.rinen ci:::-,r:iki veri
kuitenkin ;rian joukon takaisi n. Vil.roilir,s.:*.:,-, -<.rkoitet-
tiin ja puolusttrkseen asettuminen taprir:--r ::::---:e illkeen
noPeasti. Pian kuuh.ri räjähdyksiä mikf ::*: s-::,,r.: pr.rhe-

linpylväiden tulleen cuhotuiksi kumnt.::.<:: i,-,npp.rnian
edestä. Tämän lisäksi oli myös miin.xe..-: ::liennettlt
pioneerien toimesta annetun tehr.ir'f,n ;:.-.i:iscsti. Mai-
nimakoon lisäksi, että Kinnasvaarln su-::ji. '.:.:nvr rykis-
tö oli ennen tien katkaisr.ra suorirr.rn;: .',:.;c:: :ilivalmis-
teh.rn katkaisukohdan maastoon. P.ii"-,..-':i-c m1ärärty
tavoite oli täten saavutettu klo lS.1r-,. \[:::. :.:r:i] oli vas-

ta alkua.
Maantien varressa olleiden ;..ic,::.:'..r'.irJen tultua

katkaistuiksi ei vähään aikaan r:p.:.i:..:*: niit.i:in erikois-
ta. Arvata kuitenkin sopi, err.i k.lxr:: 'Ixeen vihollisen
toimeliaisuus nrlisi I isäänn'm.ifn. E::-.::::::'ilisenä merkki-
nä tästä oli hevosajoneuvoill;r \'tr:-s:eijn puhelinjoukku-
een saapuminen Prääshän sriunn:i:i 5<n edettyä 8.K:n
asemien tasalle sr-roritettiin rulen.:.r,::s. ]oukkue tuhottiin.
Puhelinkeloilla ja surnmeripune,i::,iii; tiltetl't ajoner.rvot
siirrettiin välittömästi nrers.in suoi.::n. Li'l.rvt tauko, min-
kä jälkeen Prääshän suunn.lst.l rup'csi kuulumaan lähes-
qvän hyökkäy'svalrnun mo:rrorin lr releker.lujen jyrinää.
Eclessä olevan tienmutken rrku ilmesrli pian näkyviin
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suurikokoinen hyökkä1-svaunu Kiim \-u:r r::-:-,. r' \-.-:--:-
hlvaittua räjäytetyt puhelinpr.lr'lir se "r',.>r :*-.:. .,-,r:-,,
.rseillaar-r. Eteneminen mäkirinnerrä r'lös :.i:.<-: \--:-.: -:.
vrlunu saavutti rniinakenrän. \/oimrkr: rjili..:i: \-,-:.--
oli tetrty vaarattomaksi, mucra r,;tin osirr,rrn. \':-.:t..:^: ::-.
kiäntyili ehtimiseen ja tulitus jarkui reikkrkin :r-<::-::-..
p.rrr hitaammin. NLrori rulenjohtovänrikki h:.ivuiri-.: !.:-
prleesta vaikeasti. Haavoittuneen kuljerrirminen Dc,:-
irrnn.relle alkoi. Täällä lääkintäkapt. Perri i ä :n:r,:;:.-
si.rvur-r, rnutta n-ritäär-r ei voitr.r tehdä: nuori upseeri :'.=-
nehrf i.

Klirn Voroshilovin jäätyä rniinakenttään päärerrirr :"-
kent,u ur-rsi kenttä ensimmäisen etupuolelle. II,JR til:s::
oli s;ratu 1-i panssarimiinaa, jotka pioneerirvhmi sirt,ri::
maanrielle ja sen sivuille. Pian tärnär.r jälkeen n. klo 1(.).rtLr

saapui Prääshän sr,rtrnnasta kaksi kuorma-auro;r. Ti:ien-
avaus, jolloir-r ermmuslastissa ollut toinen auro sltrvi ruieen
ia paloi vähitellen kokonaan. Toinen arrro pvs,ivi.trrrn i,
rniel-ristö ammutriin ajoneuvoon. Mutra mirä rlpihnri
rraantiekukkulan toisella puolella. 9./JR ,0 oli täällii rse-
r.r.rissa ja ensimmäisen kosketuksen jälkeen oli korrln .ri-
r..rn hiljaista. Kellon lähestyessä 20.00:tä alkoi Perroskoin
.-:r.rnnalta kuulua voimakasta jyrinää .ja pian rien sur.u-tnirs-
:.. iln.resty'i näkyviin kaksi hyökkäysvaunua, jotka mutrr,r-

:l.rn kvmmenen metrin etäisyydellä toisistaan läl.restyivät
..:ernissa olevaa komppaniaa. Vaunujen saavuttua lähes
i-:kkulan laelle avasi stm. Sarnila pst.joukkueesta ftr-
.sn suoraan sivustasta. seuraus: molemmat vaultut P),säh-
:r ir iit liikirntakyvyttöminä, n-rinkä 

.f 
äikeen pakoon yrittä-

:qcr viholliset rr.rhortiin vrunujensa viereen.
Ill.rn kuluessa oli IIiJR 10:stä saapr.rnut upseeripercio

IIi JR )0:n kornentopaikalle saamaan tietoja maantien
suunnassa vallitsevasta tilanteesta. Upseeripartio puoles-
:.un ilmoitti, että takamaastoon saapunut IIiJR 50 on
<ivtertävissä Prääshän kauppalan pohjoispään suunnassa
,lpimurtoa oletettavasti aikovan vihollisryhmän rul.roarni-

'eksi. Tavoite ja ajankohta on III/JR )0:n määrättävissä.
Tjmiin kuultuaan kapteeni Saarelainen antoi klo 23.00
ohjeer )./JR 50:n sijoittun-risesta siten, että IIiJR 50:n
hrökkäys voisi alkaa aan-rulla U.9. sille edullisesta maasto-
kohJasta. Yö 718.9. oli levotor.r. Panssareiden ja tykistön
rukemana yritti vihollinen ehtimiseen avata tien sekä
Priiäshän että Petroskoir.r suunnasta. Yritykset torjuttiin
kerta toisensa jälkeen. Pitkin yötä harhzrili maantien mo-
lemmin puolin Prääshän "motista" vetäytyviä vihollisia
vksittäir.r ja 4,hrr-rissä katkoen puhelinyhteyksiä ,ja tönnä-
ten mm. Deccilammen maastossa olevan komppanian lä-
h ivarm istukseen.
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Yön rirpahrLrntisu rLrikoor-r kerroruksi eriis episocli. Vi-
hollinen r ritr.iri jilleen kerm liip.imurroa Pet«rskoin
surrnu;1srir. K.irkir'.urnu slirmJiilteen ilmesrl'y näkyviin
tietururk;rn r.lkJ.r i.1rk;1en 9.tJR >0:n aserniar kohti. Kon-rp-
Ptltiill'r lserlir.il.seeri. llikersantti So pe n I e h t o lruo-
rnlrr til.inreen. Åi.r'oissa välähräii rur-lma: Voisikohan yrir-
riiäl Noper piiiirös ya s1'öksy aikaisernrnin illalla liikunra-
kt'r'vtrörnäksi i.lrrlmLrtun p:.rnssariv;runun lurrktrsta sisälle.
Åseopil.lisestrr sivistyksestii huolimatta juuri rärnä itse oll
tiilsin ouro ja tuntematon. Murrir ihrnisen tekernätriin rri-
n-rii, j«rren yritettävii on. Siratu asekoulutus auttaar vanniran
irseluottarnusta ja niinpii Sopenlehto roreaa irmuruksen
olevrrn putke55n 

- 
6i siis muuta kuin oikea suunrlr sille.

Tiimäkin näy'ttiiri onnisruvan ja 
- 

laLrkausl Korvir l.rr.ru-

mrava jyrähcl1,s hämmentiiä torrrrrnarrontillr ii1 stlnrassa
h1'pp1' virr-rr-run ulkopuolelle. Ohi menil Vihollisvaunu te-
kee mutkan. Sopenlehro päärrää: Teen vielli kerran sa-
man. Kokernusta rikkairmpalta suuntaa alir.rpseerir-rtrue
uuclelleen. Ur.rsi laukltrs. Osumrr telakerjun veropl,öriiiin,
puolikas siitä krhkeira maanrielle ,ja - 

vihollinen veriiyryy
sen tien rienn-rurkln rairkse. Mair-rittlkoon loptrksi, errii rii-
rnii r.reuvokas ja r«lhkea taistelija kohrirsi rrarklrnsir piiiin
26.9. jatkettiressa Polovinrur valtauksen jiilkeen hr'ökkr\'s-
tä Vilgan sLLu'lrrlal).

Aiunun srrasrilessi.l !i.9. salpui ll/JR )0:n konrenr,r,j,r,
ka1,t3g111 Vääniinen III/JR )0:n konrentopaikalle. Kirptee-
ni Saarelainer-r selosti rilirnceen kirrkarsukohcllsse .ja sclr
sivustoilla. Selosruksesta kävi ilmi, ertä Priiäshär.r kaLr;rpa-
lastir Petroskoiu suunraan pyrkivri vihollinen rvhnrirr),y
ptrrhaillaar.r läpin.rurtoa varten il./JR J0:n memien eciessä.
Vilxrllisen t:.rklnl on nrnsaasti tvkisrö-, prrnssirri- yn-r. ka-
lust«rrr, jonka viholliner.r ilrneisesti koettar pel;rsraar m ikiili
liipimurto onnisruu. II/JR )0:n rurperr hyökkiiys hyökkiiys-
ryhrnitykserr sivusraan saarrax «>nnisruesslrrn johraa Priiiis-
hän strLrnnalla olevln vihollisen ruholr-niseen sekä hu«t-
mi.rttilv!1n sotrrslrrliin vrrltrLrrrniseen. Kä1'.ly'n keskustelr.rn
jälkeen liitrti kapt. Vääniiner.r johramran II/JR )0:n hyiik-
kävstri, joka suoritettiir.r tehokkaasri vihollisen ruh«r:uni-
seen jrr nlnsailn sotrrsirirliin hrrltuunottarniseen saakkir.

lll/JR 10:n rrsentiir virstiralt molemrnista piiiisLrurtnisr;r
tehtllt liipimurr«ri rin'kset t«rrjtrttiin |i.9. klo 9.00 menncs-
sä. Etrnen sirä oli mvris I/JR )0:n k<»nenraja, majuri Vrii-
nö Lieska ottlurua r'lrtei'rlen kapreer-ri Sarrrelirisecn tarkoi-
tuksellrr sarcla rierojrr V. 1n ;O'n etlessä olcvastrr vilrolli-
sesra. Eri tirvoin sel.lur rie.lot os«rirtivrrt. errii vihollinen
jatkoi voinriensrr ri'l'rmirriimistii Deccilammcsr;r n. I knr
itään olevan marirntiemutkiur n'rilirsross;r ilmeisenä tlrkoi-
tuksenir avata maantie Präiishän suunnell.r <tlevien voi-
mien vapauttarniseksi. I/JR >0:n nopetll;r hvökkävksellä
ky'seiseen maastokohtaan on ilmeisesri siurvurerrn,issa vls-
taavat tulokset kuin rnistä II/JR 50:n osir.lrir «>u mainitru.
Kapt. Saarelaisen annettua rarkan kompassilukeman lähri
rnajuri Lieska hyökkä1'kseen. Mair.rirtakoon, errä heri rielle
saavuttua tuhottiin mm. kolme pansslrivaunua. Kaikessa
tapauksessa vihollisen hyrikkävsryllnirs lvötiin hajalle
joskaan varsinaisesra tuhoarnisvaikurukseen pääsemisestä
ei voitr.r puhua.

I/JR )0:n hyökkäyksen eräs vaihe tulkoon lisäksi kerro-
nrksi. Mainitur.r pataljoonan koettaessa maanrielle saa-
vuttuaan levirtää katkaisukohtaa oikealle aina 9./JR 50:n
asemiin saakka tiekukkulalla, osoittautui ennen pitkää, et-
tei kapteeni Man nisen johtama f .iJR )0 kyennyt vi-
l-rollisen vasrarinnan vuoksi annertua tehtävää suoritta-
maan. Tämä oli varsin luonnollisra, sillä välimaasro oli
tasaisesti kohorvaa, jossa vitrollispesäkkeet oli sijoirerru
hajarvllniq,kseen. Tällöin majuri Lieska tiedusteli kapt.

252

JR 50:n haavoittuneita
kuljetetaan Prääshästä
Suojunjokea pitkin
taakse

Sairrelrriselta voisiko 9.[R iLt .:--::- : - ------- -.

nrällii rniiellä olevisr:r ;rsrnti:r.:;r. -':.'
Vlstltttstllirn1.öIrtcirren.9./JR<|l:.]_
Hetrtunert sai tehräväkseen |uir::i-,- r ---r -:i 

-. l
sista. Ny't rvhtyi «rin-rintairn I.i::-.. = -.:- . -r-. :

Viirlernainittu koski arn()asrJ.1n .{ :.:- .:- . .- - :
kiisikr;rnirrrcejl, nruttrr partio oli \:.r. :-.-. - . ' -.=.-

rljana vänrikki Savela (k.r.i:-. :'- :!---- :-,-
gassar). Valirtuirlut "i.lseenkanr.rj.r-=. :- -' I
seksi tuuueturl konepist«rlirnieirs:. :.. -: >- :.-
laukut kp.-lippaillr sekä käsikr:n.::..-,- - -. -i:--i()pe-
riratio" srurttoi alklir. Krlr.-joi:xi---: .-lrn.

ktut Sun-riaisten miehet (9.Kt .rni, :i-: :- :-.:- ::rksel-
le. VaLrlrrlikas jir reh«rkas rnilirsr()nr,.:-- Tcriviit
kp.-srrjirt ja käsikranaatin riijiih.i: ^-: r - - --: '. -: x.rksi-
ruielrisert rrtistelup;rrrit-rn tyiirtnc::. --' --: - - .=-.:r vi-
Irollispesäkkeeltri toiselle. Jo rlk-.r-..--:- :- -:. .-.-.rn.
Lunri lälrtijasemiin kuvaillen p,i11r, i, '- - i-ri :::- :-::-:\'.lil
tytiskentelyä n.rallikelpoisen vhrer::
Ensin trrlituki nopeilla ja tark«rili: .---
nriehen riihy'stäessii .ja prriskriress-, .--. '---- --
säkkeeseen, r'ro1'ra s1'öks1' j,r l.es.ii<==. '' '- -
sama uutlelleen. Nriin vuorotrrises:: r. :r.: - -: .:: :
tui uskornltcln. Kaksimiehinert p..::. \: -
t<tu saaclen lopultl yhteyclen klpt. 11.--.- s- !- -:l
nriehiin. Tehtäviin suorituksest;r s:: .-:: :--:: -
.ltlIrmajtlriLieska]t.rtärrriirrrIr.rr..c
siilttoi eusinmainirtr-r yksiklntrr,rr-i : .-::- ::-- -.
k«xrstui lähinnä rnainitun kaltrrisi.:-. r.r:.- ,:i-

Maantien katkaistr Prääshän k-.--::- -- :: ,:i:::.r. t)li
viety päätrikseen. Kuten tavirlli:r; i:r-. i-- :.:-:s: kli-
ken muun ol-rella onnea ja sitii ..: .t.=-:-:,::. :-,-^k.rnl
myös tälliikin kertiu. Mitäpä n'rL:-.:.: .:-.- i-:: .. skin,
emä Kinnasvaarastir lähdön hetke..= :-r- :-:.-: r:ivltls
olisi saetranur koitua ttrhoislksi (rc:.::'. . \- :. -. \ -r, ;ireess.r,

nruhiktrljeruksen päätt)'essä je rtsr.r --::.-:-=..:,:kertaes-
sa, sillä vil-rolliner-r oli marssill.r S---i=:r:j. i.i;rnrla ja
välimaastoa. Onnea oli myös se. e::.. .--. i-<-, lotrrunut
Suojun ja Prääshän välille viho.lliS€a r:-r=--,r;jr.":n Lrajaan
ja yhtenäiseen miinakenttään. jonk" \ :.\-:-: :.:piolukui-
hin olisi saattanut olla an'lirm.rrr-,: .\[-::: :.:.:seinrä jäl-
leen o.li se, että jokainen reki om::: ,s--:-:.s: '.: nlin ko-
konaisratkaisu voitiin vie,lä L):::;..:=.:. ;jirökseen.
Prääshän kauppalan kohralo oli rl:e: ::---: .::eröidvksi ja
s;ur-ralla oli luotu edellyO'kset Perr,,sx,,:: r.,:,.:kseen täh-
tääville jatko-operaati«ri lle.

T
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Jännitys
huipussaan
VILHO KANGASMAA

a

Hän hripr
jännit1\ ^ee^a
askel as.(elee:a
eteenpa. n

tL()KL'L'N 20. P1ii1'1i. Olin mcnossrr taistclLrliihctin onri-
:'..,r \ uLrdessir vks i n nrcrsiirictii krxnppan iun riip i niisrii j«ruk-

.i,.trc5eeni. Tic vci Haraggumiiestii (Hirrakkarnrikit iriirin
rir \';rrrecn. Niillc, jorka eiviit «rle tu«rta rietii kiivelleet,
r >r vrii kertoa, ettii tic t>li Keski-Åunuksen luotcis()sJSSJ

V r.-i i.in ellii. Tiimii chkii ri i rriiii ;raikrrllistamean rilrrnteen,
' bt.r kerron seunlirvltssit. Jlr vtursi oli sc suuri rctkcilvvtrosi
^ ,i I.

^\leillii, lJ.iJR li:n lll jotrkkueclla oli kcuttiir'.rrritr mrri-
:'.:riln joen vilrrcssl. Ntak:rsin'rme vhclcn rnichcn alkrxr-
rrr>s.r. krrikilla ei olltrt siriikiiiin, kun piiiviin jo valjetrLra
::cr.is irrrre kiisi aseitten riitiniiiin. Heriitl s kiiv i rc i lrpir.rst i.
( ).rntntc rr. -0- l(X) rn:n f.ii.issii r.rrrrr,rst.t rttctsiissii rtse-

::'.iin .rsettrrncina. Rrurnrrssrr oli kutrkrvrrrrio. Silloin ei «r.l-

.,:t .rikrrir tuurnirr, mitcn tiin'rii «rli mrrhtkrllistrr. N{utta oli
::rrrcn oli, .i«rka ta|:rtrkscssrr me olimme vihollisen krrnss,r

:.in-i.rlla puolen pientri jokerr. No, ktrn olimnre, niir-r olim-
::rc. emrnekii aikoneetkrrirn rlrveta muuttopurrhiin.

.fonkin aikaa siinii paikalta rr-riskittLrarnmc joukkrrccu-
,,,irr.rj.i L a n.l c n torcsi, cttii rantrrpertsaissa iln'rcisesri
::rriis rrir>raan nrvctil ;lsulniltrn, 1onk,r tiilrrlen Irlin mtiiiriisi
t,rukkrreen vrrsrrriskLrtrn. 

- 
Paikalle jiii noin kolminker-

:.rincn vi lxrl l inen. l rrul rrrvrrsri v iirneisecn r.n iehccn. I\{eidiin
r.ih.iisiii trt1.1:rioiramnte err varnrLrLrrlella tic.lii, nr.rtt.r
.,rrt.rkin L.tnJtrt lr:t:rvoittLri.

T.rkrrne olr mviis I i-t t. elokur.urt kiiyti Varl«rirt riLisrc-

lu. Se oli sutrri kahakka sekii mirteriaalin kiil'tiin, mcrki-
n ksen jrr rncncstlksen suhtecr-r. Siellii krurtrri komplr.
p.i;illikkriluutnantti N i er.n i javiiii;rcli K u u s i s to s:.t-

nr,rssa kk-pesiikkccssri. Siellii kaarui rnuirrrkin liiheltäni.
Sicllii viholliset olivar krrivaneet ohrapeltrxrn nrichcn seis-
r.iriii reikiii. Ktrn sirtcn lrrori tuli k:rlltxrn, jiiikin monen
rLrun'r is olkavarsien vilrrliur pvst\'\'n. Ol ikin kLr in ior-rkinliri -

nen n-r.urtikuolemrr siellii kuol.la plstrvn. [rriiin koivikon
rsuur.lssrr oli prrlantrt vicrrrs hvrikkiit'svrtlnr,l ja sen vieressii
rrs.rksi palar.trt suouralairrcn. Eiköhiin vaan ollur niitii JR
Jl:n poikiir.

Tuo kaikki oli virir-r kuir-r taistelun tlrustilil tiiniiiin 20.
p.iiviinii. Kirr.rnis oli ilnia jrr raas tiiysi rauha. Ainakin tiiiillä
rretsiitiellä, eikii sotlan iiiiniii kuulunut kauentl',arrkairn.
\lurrrr 

- 
jotain krrrrluil Nlitiii' Pysiihclyin. Ei rnirriiir-rl Kii-

velin rrrus, ja kuulo hcrkistineenä kurrlui vannasti jälleen
jorair.ri Jokir.r pieni iiiini, rnutta ääni ktrirenkinl Taasl Va-
sernrnrrlta, er'lestiil Nletallir.r riiintii. Seisoin ja kutrntclin.

Kil kil kil. Kuului silloin tällöin: Mikii se voisi ollir:
L.rskin p1'stykorvani kiiyrtöirsenr(xrn. Äiini ruli selviisti

rrcn sivr.rlta, rntrtta kuitenkin etLrviistot»r. J atkr-,i r-r nratkaa-
ni tietii rnyiiten 

- 
virrovasti. N{utta kuinkrr tuo kiusirsi-

t
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JR 13:n komentaia,
eversti E. A. Hagelberg,
ioka kaatui 12.8.41

kaan! Mikii tuo oliT Kunpl tietäisir-rl
Asiasra piriiisi orrll selvii. n-rurrl mirii se oikelsrl.rn mi-

nulle kuuluu. eihär.r minr.rn rln'itse krikki-r pier'ri.i ,rll.r
kuulevinanik.r,rn. Niirrköhin: Tu]i mieicen .ilisr.:.nrr:
Miten vihollinen pläsi jo<n lli iknen meiklliis.n x-...,, '.
vartion hälvn'stä: Tär'dessä päivin r'.rlosse. Oliko r:cr,..:

lxtruri joukossai' Ei piräisi oll;r. Tunsimme roisemme su:-
rimman osan io siviilistä. I\'[utta ainakin on joku iurlus.

Jos rninä nyt kävelen ohi, mitä seuraaT Tämä on meidän
nrkikohdamme selustaa. Jospa tänään onkin meidän vuo-
romme olla tr.rlen ja joen välissä.

Kil kil. 
- Jotain siellä tehdään.

Rinramalinjalla ei suir.rkaan ollut rnitään yhtenäistä
miehitystä. Vain teiden suunnassa oli erisuuruisia poru-
koita, "krouveja". Niistä sitten tarjoiltiin mitä kuulLri
kulkijoille, toisille lämmint1i, toisille kuumaa, vähän kul-
kijan laadun mukaan.

Ties kuinka monta kilometriä.nytkin oli ryhjää meistä
vasemmalle. En saa mennä ohi ottamatta selvää, rnitä teh-
clään silloin, kun ääni kuulun: kil kil. Mutta mitä voin
yksini' Ei yksi rnies n-ritään voil Niin, voisin kai ottaa sel-

vän asiasta. Jos haen muita apuun, voiko isornpi porukka
päästä hil;empää7 Sitäpaitsi saattaisi silloin jo olla myö-
häisrä. 

- 
Kil kil. Kyllä kai se on minun selvirettävä.

Niinpä astun pois tieltä ja etenen ääntä kohc'len, mutta hi-
taasti ,a varovasti. Nuo sanat voisi harventaa, vaikka
kuinka pitkiksi, jotta ne kuvaisivat hiivintääni. Että kyllä
ihninen saxtrxa pelätä kovin.

Pelätäkö? Kyllä, sen kyllä voin avoirnesti tunnustaa.
Siinä tilanteessa. Elokur.rn 12. päivdni kaatui r1'kmentrirn-
me komentaja, eversti E. A. Hagelberg ja l.ränen
jälkeensä rrronta muuta. Eilen joukkueenjohtajamme lähti
paikattavaksi. Epäterveellistä hommaa tdmä on. 

- 
Kil

kil. Se ääni yhä kuului. Ehkäpä se onkin ansa minulle. El.r-

kä olen io jyvällä. Katson jopa taaksenikin. 
- 

Kil kil.
Muuta ei kuulu. Ehkä rninut siepataankin elävänä. Ehkä
olen matkalla tutustrunaan uusiin menetelmiin 

- 
vapaa-

ehtoisesti. Hullu kai oleni' Mitä syytä'mintln on mennä/
Olen fo lähestynyt niin paljon cuota ääntä, että voisi olla
jo vaikea palatakin. Silloin voisi jyvän takaa pamahtaa. 

-Kil kil. Koetin ottaa rohkean asenteen. Morfi on jo men-
nyt, herroia ja. narreja. Olenko minä sen arvokkaamPi,
ecä juuri minun pitäisi säästää itseäni7 Tuskin! Mutta
perheeni, vaimoni ja pienet lapsetl Jaa'a, jos menen
eteenpäin, miten heidän käyi' Jos palaan, onko sekään mi-
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kään vakuutus. Ei olel Mentävä onl

- 
Kil kil. Mutta onko minulla edes oiketrtt,r rnennä/

Eikö sen sijaan piräisi kiiruhtaa ilmoittamaur joukkuee-
seeni, että jotain on tekeillä edessri. Jos jarkan kulkua
ääntä kohti, on se joka tapauksessa ;rirlvelus sille. joka ai-
kaan saa äänen ja jos ääni on tarkoituksellrr rehtvä. Hiu-
kan eri asia on, jos ääni on vain tuote jonkin roiminnan
ohella, n-rutta onko sittenkäär.r oikein mennä. Sitäpaitsi
minut on pantu lähetin tehtäviiiin, ja vaikk;r se on vain
sellainen homrna, niin jonkinlainen mies siihenkin joudu-
raan miiäräämään. Mikä olisi se syy, jonka vuoksi palai-
sir.r takaisin. Kvllä "se" nyt v.ran on selvitettä'r'ä.

- 
Kil kil. trfuistin monet kaverini. Uskollisia poikia.

Nlikkelin }I;rr-rrikin ttrli va;raaehtoisena korol sal.ra mei-
därl pomkk,r.rmn're. Ei ollut vielä asevelvollisutrrtl sr.rorit-
ranut ir oli miehen nrittainen joka suhteessa. Omiss.r rno-
noiss,rru n.rrrssi \'.irrsiliistä tänne. Jalat rikki. Kun trrrjot-
riin he'r'ospeli.i kr.rlkr.rnetrvoksi, poika sanoi: "ltse olen al-
kenur j,r irse mrös irrk.inl" Jos minä nyr pettäisin. en iki-
n.i s.risi sir.i t.rhr:.r pois itsestäni, vaikka siitä ehkä eivät
rutrtrr rt.lisik.r-rn rrst.ir'ni.in.

- 
Kii kil \lu«: ehkä se onkin joku suomalainen haa-

r-tlitr..r'r -:i. :r-rri: i rrrr.i.i jollakin laitteella herättää huomio-
r-,. ..s*:.r,::-,::= ir-:i:tr.r. Hävisihän meiltä Varloissa
H.in:l:::e:l ::i\ i:r §..nm.llle tavalla. Ehkäpä minulla onkin

-- j1\ , -\ - <-r\-j j :' r\ -

- 
K:. -<:- O-=:r ',, -.ik-: llhelll. murta mirä ääntä se oni'

\I:::-. =: r',-,: ::-:-<:::: .:.:rrirrli tiirliin enernpää. Kaikkein
:cr:enn^:-*ö:s::r ,,': .:'::- ': .::: r:rirtut otetlllu-l elävänä. Elä-
vinekö: \o. - p.r =: r':.-.:. 

,,.. ieirrtu. ei se näin hiljai-
suuJess.r piin'- Prin i-is.,: =:i::::r r.:.i:h.r hiiiriintvy.

- 
Kil kii. Åinesrf, pJJ.reiien s s.r..rir-rsi oll.r mr.ös jokin

isompi laite, jonke pienempi ,:s.:. §r:össf :.nr.r,r miiräryn-
laisen kitkaäänen. 

- 
Niin. olen krlll io :relk,risen lähel-

lä. En enää astuskele, ereneminen on io p.iinon r'ähitellen
siirtämistä takajalala enemm in eru j alalle. r'1hi rellen j alka
ylös takaa ja siirto eteen.

Vielä viitisentoista metriä. Välissä on suuri kivi ja tiheä
kr.u:sipensas. Nyt en etenekään enää suoraan kohti. vaan
kierrän jonkin verran. Näenhän sitten kai vähän kauem-
paakin, 

- 
mikäli silloin vielä näen. Kierrän hiljaa, vä-

hirellen .ia varoen. Näen jo jotain liikemä. 
- 

Mitäl 
-Hetken hiljaisuus, jokin liikahtaa ja samalla kuuluu 

- 
kil

kil. 
- Jo alkaa selvitä tilanne, jonkur.r polle siinä torkkuu

tiukr.r kaulassa. Asturr esiin ja vasta silloin polle huomaa
minut, josra totean, että olinpa tosiaan tuilut iiänettömäs-
ti. Katsomme toisiamme pitkään. Kumpiksn ei sano mi-
tään. Oli oikein hauska tavatat

I

Hevosmiehenä siviilissä toiminut alokas Toropaiselle
tuottaa vaikeuksia tahtimarssi. Ryhmänjohtaja harioi-
tuttaa ja marssittaa, mutta Toropainen ei pääse tah-
tiin.

- Muu ryhmä: seis! alokas Toropainen: ptruu!
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HEIKKI URPILAINEN Kirjoittajan
toplingit
pölisivät
taistelun aikana

Tappelevat
ne toisetkin
KEV.OS. 10 oli ha.jotettu ja liitetry'JR ti:aan. Sen I P:n l.
K:r'r IV joukkueen miehiä oli viertärnässä triljaiseloa Tule-
majoen sillrrn pielessä kesällä -+i Tulemajärveltii Kiisnii-
selkäär-r jolrtavan tien virrressa.

Miesten keskustelua sävyrtivät veriiyryrnistä koskertele-
vat asiat. Oma yksikkri oli verä1,tyny,r taisteller.r Syviirin
rrkaa. Mielet olivitt rnrrtrlalla, rniehet väs1,ksissä, vaarreer
osaksi repaleina. Osa miehistä «rli j«rurunut 1'littiimriiin Tu-
Ierrrajoen uimalla, rnenerräen jalkineitaan ja valrreicaan.
Tunttri silrä, että n.reicliin poppoo vain taisteli, ja rnLrill.r
trli varrn:rsti paljon helporlpaa.

Sirrnirssa rnarssi rietä pitkin reipLrs, ;raremmissa ja puh-
..urnmissa asusreissa olever ehkii noin pataljoonxn suurrir-
nen joLrkko-osasto suuntana koti-Surxrri. Korpraali Nllrtri
Puranen, joka sodar-r alusta asti oli lnukana ollut, ,rn'ioi ri-
..rnteen ja teki sanralla päätöksen. Hän nosti hiljaa rep-
;ur.rsa "1'r,1,kälään" ja liitq,i hännille san()matra rnuille s..-

r.r;rkaan. Hän tiesi, että yksir.r ktrlkien ei pääse pitkJlle-
iiiin, rnutta tuossa joukossa voi piiäsrä vaikka Joensi:.--
hun asti. Asuista päiitellen ei.ruor-r joukon ollut ain.rk.r..:-l
r.rn'ir-rr-rut taistelia. Toista se oli meicliin ponrkirn.

Korpraali Puranen kuultri n1,t ur.lteen yksikkiir)n ri::-..
re|n;lttol'nilnil sotilianir". Yksikkö r-nrrrssi tietä pitkin j,,:-r,

kir.r rnatkaa, poikkesi vasemmalle, kulki paloauke.rn '..:
j;r n.r;rjoittui metsäär.r. Ptrrirnen "lyöttäytyi " muinir nt ieir: :::
eriiiiseen telttaan. Hiin sai mokair niir.rkuin toiserkirr K---
ke.rn ei k1'synyt, r'niscä sinä olet ja kuka oler. TLrli r'', ':--lekirr piiiviille ja telttakur.rta r-rukkui.

Keskerr kiriker.r tuli yöllä yllätriien heriirvs. Ki:i:.-:: ',,
kovaa rrm'nuntaa. Vihollir-ren oli n-utrirtanur ml j,,iii:.-,.--
een. Kovasti taistellen Puranenkin vapautr.ri n'riu;§it :t-i.
kana tnotista ja saapui seurAavana päivänä om.l.]rl iN5i^-
köönsä. On.ra porukka oli saanur pirkäsrii aik;r;r vrsirfj. ic-
vossa rauhallisen yön. Puranen oli rel-rnlr vfiril ii,.in-
teen arvioinnin. Hän valisti nyt ornirrr joukkr.ieens.r mie-
hiä: "Kyllä ne tappelevat toisetkin eikii r..rin rnerJin yr-
rukka." Joku koiranleuka lisäsi siihen: "Ki'llii tr.ur Purl-
:ren on sotahullu, kun lähtee etsin-riiiin r.risrelr.ra.r'.rikk.r
::.:j..i. että oma joukko saa lruilara. '

I

I

Menetti virkansa
EINO VEHNIÄINEN

ELETTII\ r'r.u>den -+I hyiikkäysvaiheen alkuaiko.ja, ktur
;"t:-:,,,:l-rmn'lc IIIJR,0 oli etenemiissä Soanlal-rclella
<',i::r Lcir:,,mlxef. iossa vihollisella oli virhvasti vanrstettrt
;=:-.:: K--:r i:i:lj,-xrnln kiirkipää sri kosketuken viholli-
s<=:::j r;ir prsJhJvs. oli kk.komppania, johon kuu-
...::. ;,r:ilrx-rirlmme hinrrillii viin.reisenä. Silloin tuli käs-
s'.. e:rf krikki .:joneuvor j.r miel.ret oli ohjattava rien vie-
:r.:: : :ie s.i.tt:r'l !ip,reksi.

H;r',,,5,g1 j.r n-rieher siirrrir'.ir mersiin suojlrrn y'htii aio-
:.-\',-rj llrkuur't,ltr.rnt.rtr.r. j.r se oii orn;rrt n'll-näni ljomies.
' *, '.;rri her-osense keskelle rietii jr itse meni tien viereer-r
!.-,,:::::m.1.ur lLronnollisi;r t.trp6ig,t,1,'r. S,unrrlla siihen tLrli
:,::. urnrn koment,rj,r. k.r1.1g6r'r1 Sllrela i nen ja al-
i : l:-.-.rl.r. errii kukrr gn j.itt.invr lrevoseus;r keskelle tietä.
T-.:::: rjon.ries, jonka nimi jääköön mainirsemattrl, v:rstirsi
:-.,,--s..i kir-rtr-rissir metsän reunasta, että hän se on. Silkrir-r
i:r:q€rri kvsvi, n.rissä or.r ,joukkueer.rjohtajai Kun siihen
' -,,':si r or.rkkr.reenjohtaja, patal,joonan komentajrr miiiiriisi,
;-: -<trsk;r tiin.rä nries jätti hevoser.rsa keskelle tietä ja meni
r.=." :,,isten nenän arlle huisemairn, niiu hätret muutetaat-t
.<-< ::.ieheksi ja asetetaan toinen mies hänen tilalleen hc-
\ .,,i:n ieireksi.

T.:srikös riitri riemr-rrr koko yhclessäoloajaksi, kun rninii
r:..: ^is.isin siihen, että olen lapsesta asti kuullut sinottrr-
r-:..tt.i se jrr se "paskansi virkansa", mtrtta en ikinri ol-
.-.: i--r.rllut, ettii kukaan olisi noin kirjaintellisesti tär:riin
:.:::r'. i kuin tuo ajomies. Koskn hän'krrultri olleen vielii pi-
:=-=e-;l r.rlosottoapulainen, niin siitdkös tuIi uusitr kiiäntei-
::;:nuihirr ja y,hä uutta kutitusta nauruhermoille.

58,5fr?

lrui kintarkastus Oyn sumittaman
uirallisen tarkastuken mukaan
Kansa nisteli - miehet kutouat

' leh den kes kimriårciinm
nettoleuikki oli
uuaden 1970

msimmåiselki puoliskolla 5 3. 5 52
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Ei ollut
tietääkseenkään
Jarkosoclrrn likanir Vrrlkeilsiraren lohkolla kerran oli ali-
kersantti K1'lliriinen noutlrmassir. s()ppirx rrr.tonan jakopai-
kalte. kiisissriiin r.rseitrr pakkeja.

'l'ulla n'riitkiihti kranrratri liilrelle. Siri>ele vei prrkit mie-
hen kiisistä soppineen piiivineen. Sarnellrr irtosi toisesr;r
kiiclestii peukalo kokonairn. K«rrsr.rlle paliitessiran Kylliiii-
nen oli sy'viisti murl.reellir.rerr, kun poiat jäi"'ät ilrnirn
keitroa. 

- 
p611[xl1v56run hiin ei olltrt tictäiikseenkiiiin - -

Kaatuneiden huolto
KENTTAPIISPA I-airinen suoritti v:n I9(r-l sy'1's1'rLrolclle

Lahr'lcn vrrruskunn:1ssrr rrrrkastuksen. Tiilliiin [riin Intt't.
kehotri s«rtilrrsprrsrori Hrruskosta liihirrik«rir-ra pitiirniiiirr
kant.rhcr-rkiliik unnrrl lc I rientoj,r krratuneitlen huolt<xrn l i i t-

tyvistii kysynrvksisrii. Kun rovrrsti Huuskonen neuv«>ttcli
rrsirutrr virruskunnrrn piiiillikiin kanssa, ci tiimii suhtrtutu-
nrrt rrsirurr-r erikoisemmin suoPeasti, vlan oli sitii micltii.
ettei rurhrur aikru-rrr tiimiir-r alan korrlutus olisi r;trl-esn
n.ruille ktrir.r liirikinriihenkilijktrnnalle ja sorilaspepeiksi
k<>trltrrettavillc ulrseerikokelaille. Tiilltiir.r eräs neuv()ttc-
Itrssa mtrkrrn:r ollLrt vlrnhernrnlrn polven trpseeri vhrli rrr-
ker.n,urn rovrrstin esiq'srii ja kcrroi kilnni.ruottorrsrr ttreksi
llllll. Setlf Ailv:1U tOS lf ilrlniln :

- 
Kesällii [9.t I kaatui Jiiiiskessii eriis hollolalaineu so-

rrunies. K«rske trinrii oli olltrt sekii erir-romainen sotil,ts
ettii kertojar.r ltyvri vstiivii, «rli kerroja kirioirtrrr.rr-rt rrrl-.rh-

runeestir kilrrtuneen isiille. Tiirnii kirje olikin sirten j.i.i-

n1,r pitkiksi ajoiksi rrinoaksi toclisreeksi taprrhtunccsr.r
Mirrkiiiir-rlrrista virallisra ilrnoitustrr ei ollut ttrllur r.rin., i.,rr

kotiin, ei liioin tietoja hiincr-r mirallisesrrr tomunr.r j.L.r.t.,:-.

Vaina j rrn ornriser kiii'ttivät tiilliiin kirjettii to.l isrtrsk.i; l'.:-
leenrt ri'httessiiiir-r virar-urrraistett krrttss,t,rsi.t.r .cir :::.,.
miiiin. Jr lolruksi se selvisikin: r'rin.rir oli :r.::..i.,::.:

Joutsenon srrnk;trihrrr.rtrurn. Åsiirankrrulur'.r ki:i..1.::r::t t,)-

clistus,rineisto liirtvi mrr)her.nmin. s.ut-t,rin vll:-,.i'.,:t r.i-
hiiir-ren l-renkili)koht.riner-r om.usrrLrskin. 

- 
T.l:r.iirn e:r-

n-rerkki c-rsottt.r.L. ett.i i,rk.trtcn sotil.t,ut,,iisi rre.ierr.ivli
joitakin perus,rsioir.r k.r.rtuneitrerr hi:o1to,:i Iiirrr r isr.i kv-
svmyksisri. lopctti kert( )t.r.

Kun kukrran ei lretkeer-r s.ln()n'..t l:-.ir.l.il. l,'rkoi kerttt-

i"'

- 
TLllk(x)n vielii n-rainituksi. err.i kerrom.rni sek.t,ru-

nuksen jol-rclosta joutuivat kirrrtttneen otn.riset vielii rnf ii-
Ircrnrninkir.r fi,ytiirliiiin minulta lisätietoj,r. \riir.r synti'-
neen kirjeer.rvaihclon jiilkiseurauksena «rlen nlt n.rimisis-
sa vainajirn siskon kar-rssa.

- 
No, siitiikin niihc-lään, ettei tuollaisrir operusta ole

.riherr.r rnt.rir. \';rstirsi k,rnrelttrtj.r.
Eclelläolevasta kr»nrnentista hr.xrlirnatta oli seurrtavittr

kr.rukatrclen koulutusoh.jehnassa rovasti Huuskoscn lritii-
nr ii esiteh-n ii karrtu ncirle n l-rr rol lostrr.

Kaikki tilauksia, osoitteenmuutoksia sekä
epäsäännöllisyyksiä tahi puutteellasuuksia
lehden jakelussa koskeva kirjeenvaihto pyy-
detään Iähettämään osoitteella: Pl. 10820,
Helsinki 10.
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Kansikuva:
Vr ncr:rsmusiikkia
<c,s,<anttrrnin
as"<(a aen ratoksi

NUMERO 8:n KIRJOITUKSET
E.::, HL-::rlirtlell:

LL'L,\r.{EN JÅ MTEHTKKÄI-ÄX NIIhHET
L T,I-iTIVAT SOTÅPOLL]I-I-E . .

E:::..:i Pi,ikki:
Tr)Rr1.\tL\'Ä.....

Vc:.<.Lr G. \'altasolir:
K.\.\Ri\TEENLU MCX)JÅ vÄNR r KK r

Erxki Holkeri:
POJÅTPELKÄSrVÄT.....

L-rrro M:inry.

JÅAKARIT ETENIVA'r' SY\'ÅRILL t
JAI-KAVÄEN V[IOSIKIRJÅ I()(,( - 

- i\
Antti Tirkanen:

PITKÄ JA PIINALLININ KÅL-Kt);r r,\'l'ro,
MÅTKA ]. OSÅ

Onr-ri Kr.rr,rluvirinen:
KONE JÄr - MIEI{ET PÅL.\Si\'.il

Yr)ti Saarelrrinen:
MAA NTIEN KATKA ISL' PR-i.\ : i-l.r -\
POHJOISPUOLELLÅ S\'\'SK['L'i:.r .,

Vilho Kangasrrrra:

JANNTTYS Ht'rPL'SS.\ 1\
Eino Vchniiiinen:

MENETTI VIRK.\\>.{
Heikki LIrpilainen:

TÅPPELE\'ÅT \E I O.>[:i.\
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Kirjoittojot vostoovot esittömistöön
m ielipiteistö

Kösikirjoitukset poloutetoon voin
postimqksun seurotesso


