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VEIKKO JOKELA SATOI kuin saavista kaataen. Maaemo nieli rank-
kasateen suomaa yltä§lläisyyttä. Kaikkialla oli vain
märkyyttä. Maa tuoksui, metsä tuoksui, kuopissaan
tai puiden alla kyyhöttävät miehet haisivat ja le-
musivat kosteudelta. Ilmassa leijui häirintätulen ai-
heuttama palaneen ruudin käry.

Oli 18.8.41:n aamuyö. Kellon viisarit osoinivat pian
yhtä. H-hetkeen oli tuokio viela alkaa, sitähän olimme
jo parisen tuntia odottaneet tässä vesisateessa.

Vihollisen rykistö heitteli kranaattejaan keskuu-
teemme. Sirpaleet surrasivat ilkeästi ja me vain olim-
me odottavalla kannalla. Sotamies Salmela sai pie-
nen sirun kaulavaltimoonsa, josta veri lensi kuin pil-
lillä puhaltaen kauas varsikkoon. Painoin likaisen

Näköala
Sallan
erämaastosta
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peukaloni reiälle ja jostirin vaaran kupeelta löytyi

JSp, jossa tohtori Suopanki neuloi tikit Salmelan kau-
laan ja verenvuoto lakkasi. Tämä haavoittuminen oli
odotuksemme aian ainoir vahinko.

Puhalsin loppuunpalaneen tLrpakan tumpin jonne-

kin kanervikkrnn. Mersäpalosta ei nyt ollut pelkoa.
Vilkaisin kelloani 

- 
pianhan tuo odotettu H-hetki

tuleekin.
__ Pojat - 

tupakit pois ja liiat äänet myös 
-liikkeellel

Aamtr oli hämäräinen, metsikkö heräsi elämään. Lä-
pimärät miehet olivut §lmyyclestä kontasstt, likaisia,
partaisia ja turvonnein verestävin silmin he tähyilivät
ympärilleen ja järjestäywivät jonkinlaiseen taisteluryh-
mirykseen.

Aluksi jalka ei tahtonut noust.r edes pienen mättäi-
kön yli, sillä paritur)tisen odotusajan kyyhöttely vesi-
sateessa liikkumatta oli jäykistänyt lihakset. Parem-
minkin llJF. 14:n miehet olivat kuin puu-ukkoja, joita
vain suuri tahdonvoitnrt pani kornpr.rroimaan eteen-
päin.

Ylitimme pienen lorisevan puron ja sen takana ole-
van uuden ticn. Pioneerit miinoitcivat sen joistakin
kohclin, mutta joukkomme samosivat eteenpäin. Veri
oli taas alkzrnut kiertää suonissamme. Hikikin jo vir-
tasi ja kylmyys oli tipotiessään. I{iljaisuns vain oli my-
krstavaa.

- 
Ei täällä mitään ole. Mihinkähän ne oikein mei-

dät viekään7

- 
Poroerotukseenkoi'

Likaisenharmaan taivaan vähäisessä kajossa näim-
me edessämme vaaran, joka olisi ensitavoitteemme -Isonselänlaki.

Nousimme loivaa yaaran rinnettä ja laki oli pian
jo aivan silmiemme edessä. Samassa kiiri halki
ilman kireä paukaus ja kuin syysmyrskyn heittämät
kuolleet lehdet me olimrne litteinä maassa.

- 
Piiskako?

- 
Kasapanosko/

- 
Pulinat pois!

Tiiristelimme ympärillemme. T'uskainen rääkäisy
kuului jostain etuoikealtrt. Se loppui heti. Rääkäisy oli
vänrikki LIerajäruen viimeinen henkäys astuttuaan
miinaan. Samalla hetkellä koko sateentuhraama kor-
pi häjähti åantå täyteen. Olimme tulleet vihollisen jon-

kinlaisen murrokolla ja miinoituksella suoiatun ase-

man eteen.

Jokin ampui puussa olevan tähystäjän, joka putosi
kuin kivi alas. Murrokon sisässä paahtoivat koneki-
väärit vyö vyön perään valojuoviaan loivassa vaaran
rinteessä oleviin joukkoihimme. Käsiaseet ja pienois-
heittimet täydensivät murhaavaa tulta.

Etsimme harvapuisessa männikössä jonkinlaista tu-
lisuojaa, sillä muuten olimme kuin tarjottimella.
Omatkin aseemme siellä täällä yhtyivät leikkiin ia
pian meteli ytq,i horrrarnaisen kiivaaksi. Ryömimme
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Jou kot

:,fl:Ta;:'
metsässä

eteenpäin - 
pelasimme elämällä upporikasta tai ruti-

köyhää. Suhisevat pienoisheittimien ammukset putoiii-
vat sinne tänne kuin marjoja olisi heitetry keskuu-
teemme.

Lääkintämiehille tuli töitä. Sotamiehet Pirttilterä 1a

Perkiö raatoivat hartiavoimin ja hyvähermoisia p,:i-
kia he olivatkin. Vieläkin muistan erään haavoimu-
neen, jonkir vasen käsi riippui vain jänteittensä varrrs-

sa ja jalat olivat lentäneet poh,ia myöten korpien kät-
köihin. Mutta henki eli - 

hänelle muistui ääntelyssä
äiti mieleen.

Pienoisheittimien kranaatteja lenteli kaikkialle.
odotimme vain, milloin armahtava isku osuisi. Sellai-
nen suhahtava paukaus osui kersantti Heikki.ren låä-
kintäryhmän keskelle ja pyyhkäisi sen pois. 

- 
Troql'-

linkatku ja ruudinsavu leijui sateenusvaisessa ilmas-
sa.

Eräs alikersantti ryömi luokseni ja sanoi:

- 
Kuule - olen löytänyt vasemmalta läpime-

noaukon ja se on miinoituksistakin vapaa. - 
Pian

puikkelehti kokonainen joukkue ja sitä seurasi loput
komppaniaa löydetystä aukosta vaaran vastakkaiselle
puolelle. Mutta edessämme oli taas samanlainen mur-
rokko kuin oli toisellakin puolella. Murrokko oli tääl-
läkin miinoitettu.

Saimme avuksi pioneereja, jotka lyhyen päivän
ajan vihollistulen alla yrittivät purkaa miinoitusta.

Mutta se tehtävä oli vaikea ja suuritöinen.
Illan tullen saimme omien krh:n tuli-iskujakin. Osa

löysi oikean osoitteen keskellä murrokkoa, mutta suu-

rin osa tuli liian pitkiksi ja niin saimme koko tar-
momme käyttää etsiessämme sitä vastaan suojaa. Kal-
lisarvoiset kenttälapiomme olivat kai jo aikoja sitten
unohtuneet suurimmaksi osaksi jonnekin. Nyt kai-
voimme sormet verillä jonkinlaista suojaa juuri oman
krh:n sirpaleita vastaan.

Vasta illan hämyssä kahina hiukan hellitti ja me
makasimme asemissa ja odotimme. Myöhemmin illal-
la meidät alistettiin osasto "Kapustaan" ja yritimme
taas uudelleen. Helvetinmoinen tulitus alkoi, valojuo-
valuotien helmimatto risteili yllämme, mutta yritimme
eteenpäin. Verestävin silmin tiirasimme murrokossa
olevia miinoja, mutta pimenevässä illassa niitä oli
vaikea havaita. Pian ryrehtyi koko etenemisyritys ja

me jäimme murrokon sisään paikoillemme. Takaa
syöksähti komppaniamme päällikkö, luutnantti Vaa-
ran'iemi ja sanoi:

- 
Ei siellä enää miinoja ole 

- 
yritä päästä eteen-

päin 
-

- 
On siellä - 

pirusti onkin 
- 

näin pimeässä nii-
tä ei vain helposti huomaa. Me menemme vaikka itse
piru olisi edessä, mutta miinanpolkijoita tieten tah-
toen emme halua olla. - Kuin sanojani täydentääk-
seen leimahtivat vasemmalla tulenlieskat, 

- 
kahdes-

ti, 
- 

kolmasti. Kuului virlitusta, joka hukkui aseit-

temme tuleen. Murrokossa makaavat miehet pälyili-
vät ympärilleen liikkumatta. He tajusivat, että pieni
kin varomaton liike näin pimeässä voisi millä hetkellä
hyvänsä råjäyttåå lisää miinoja. Vihollisen pienoisheit-
trnet yltyivät kiivaaseen tuli-iskuun ja ympärillämme
räiskähtelivät suhiscvat kranaatit pitkän tovin.

Elämä tuntui katkeralta. Edessä salakavala miinoi-
tus, yllämme valojuovaluotien teräsmatto ja siellä
täällä kireästi paukahtelevat pienoisheittimien arvaa-

maftomasti räjähtelevät kranaatit. Ja kuin varmis-
rrrakseen kaikkea sitä, silloin tällöin ammutut valo-
iurunusten sihisevät parvet taivaalla syttyivät kuin

§nttilän liekki, ja turvaten itselleen yliotteen pimeäl-
läkin.

Osasto "Kapustan" lähetti tuli ja lumous sär§i,
kun hän narisevalla äänellään toi käskyn: "Hyökkäys
lopetettu. Komppanianne ensimmäinen ja toinen jouk-

kue jäävät kenttävartioon tästä noin 250 metriä taak-
sepäin ja varmistavat joka suuntaan. Tulia ei kenttä-
vartiossa saa sytyttää. Muu osa joukoista seuraa mi-
nua levolle."

Järjestelyt oli pian jotenkin suoritettu. Vänrikki har-
haili väsyneitten miestensä kanssa osoitettuun maasto-
kohtaan. Hän etsi jonkinlaiset taisteluasemat, asetti
vartiot ja määråsi vaihtoajat. Muu osa miehistä valit-
si ryhmittäin sopivan lepopaikan vettä tihkuvien pui-
den alta ja alkoi tappaa hitaasti kuluvaa aikaansa.

Sade jatkui. Tummahko yö oli taistelujen äänet
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vaientanut. Ainoastaan jokin yksinäinen kiväärinlau-
kaus kajahti sieltä ja tddkä.. Valoammusten valossa
vihollinen vartioi tarkoin tukikohtaansa, ettei yllätys-
tä sattuisi. Puiden alla lgryhöttivät läpimärät miehet
väsyneinä ja elokuinen ilmakin oli §lmä ja pani pa-
lelemaan. Vänrikki nojasi puunrunkoa vasten. Kui-
vaa kohtaa ei tuntunut löytyvän mistään ja hampaat-
kin kolahtivat silloin tällöin loukkua lyöden yhteen.
Häntä palelsi sydänjuuria myöten mutta tulia ei saa-
nut syrlttää. Huikaiseva nålån tunne työntyi kesken
kaiken hänen mieleensä. Olihan hänellä leipälaukus-
saan illalla saatu kuivamuona ja tupakitkin. Hermo'
savutkin tekisivät hyvåä,. Koko pitkän reissun aikana
ei tuo ollut tullut edes mieleenkään. Vänrikki ryönsi
kätensä leipälaukkuun ja hänen sormensa osuivat jo-
honkin niljakkaaseen kuin savivelliin tai puuroon.
Vesi oli liottanut niin tupakit kuin leivänkin yhdeksi
taikinaksi, joka vesisateessa ryömiessä oli levinnyt
kaikkialle leipälaukussa. Hän työnsi tuota taikina-
maista murusen suuhunsa, yritti sitä nieleksiä, mutta
kirmeä nikotiinin maku pani hänet sylkäisemään sen
pian pois. Samana hetkenä nälän tunne oli tipoties-
sään, oli vain kuvottava olo. Hän oikaisi puutunutta
ruumistaan, yritti nukkua, mutta vilu esti unen tulon
ja tylsänä hän torkkui siinä jotenkin, toisella korvalla
kuunnellen yön åånlå. - Jor emme saa lämpöä, me
menehdymme märkyyden aiheuttamaan §lmyyteen.
Yö on vielä pitkä. Vartiomiehetkään eivät kuule eivät-
kä näe mitään, heillä on täysi työ taistella kylmyyttä
vastaan. Me emme pysty kohta mihinkään.

- 
Kersanttihan kuuli selvän käs§n - tulia ei

saa sytyftää!

- 
Kuulin kyllä 

- 
mutta sinulla on nyt vastuu

meistä ja tehtävästämme!
Vänrikki mietti 

- 
hän ikäänkuin taisteli itsensä

kanssa. Miertiminen ei kestänyt kauan.

- 
Olen vastuussa teistä ja kenttävartion toimin-

nasta 
- 

niin jos löydätte sopivaa keloa, syryttäkää
muutama nuotio.

Jonkin ajan kuluttua virisi pari kolme nuotiota
tummassa yössä. Niiden ympärillä tungeksi palelevia
ja mdrkiä miehiä. Tulen unettavassa lämmössä unoh-
tui lähellä oleva vihollinen ja majurin ankara kielto.

Jo ennen nuotioitten syryttämistä olivat ylikersantti
$simetsä ja stm. Saaukoski. tiedusteluretkellään astu-
neet miinaan. Kohmettuneet vartiomiehet eivät olleet
koko tapausta huomanneet. Vasta tulien lämmöstä
tulleet uudet miehet tapasivat heidät. Savukosken toi-
nen jalkaterä oli siinä rytäkässä lentänyt siruna met-
säån ja Sysimetsä oli saanut huumaavan tärähdyksen.

Varhain aamuhämärissä, sateen yhä jatkuessa, he-
räsi vänrikki siihen, että häntä puisteltiin olkavarresta.
Ensin hänen silmiinsä kerääntyi tulipisteitä, jotka häi-
lyivät sinne tänne, kunnes kuva selveni ja kuvitellut
tulipisteet kasvoivat yhdeksi pisteeksi 

- 652566 "(2-
pustan" majurin kauluksessa olevaksi ruusukkeeksi.
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- 
Kenen luvalla sytytitte nuotiot?

- 
Omallani. Valitsin kahdesta vaihtoehdosta toi-

sen, joko palellutaan märkyydestä johtuvaan kyl^yy-
teen tai sorrutaan vihollisen yllåttåvåån tuleen. Jäl-
kimmäinen oli mielestäni pienempi paha.

- 
No - oikein! Sodassa pitää tilanteita

myöten ajatella omillakin aivoilla ja rehdä ratkaisu
sen mukaan, se oli majurin sana.

Saman päivän aikana selvisi helposti murrokkomot-
ti. Ja joukot suuntasivat taas toimintansa uusiin ta-
voitteisiin. Sadekin hellitti, mieliala nousi, vaikka jäl-
keenpäin harmiteltiin kuinka mokomakin pieni este
oli vienyt monta hyvää miestä joukostamme ja anta-
nut kärsimyksiä kokonaiselle JR 14:n I pataljoonalle.

Isonselänlaki murrokkoineen, miinoituksineen luuli
kai estävän rähjäisten joukkojen valloitusyritykset,
mutta heidän sitkeydestään se kuitenkin löysi voitta-
jansa.

ESKO LAAR!
TI IT

]UIENI TAYDESTA
ELETTIIN Syvärin Jandeban lohkolla erästä asema-

sodan aikaista sotakesää. Rokotukset ja täiterkastuk-
set etulinjan komppanioiden tukikohdissa kuuluivat
pataljoonan joukkosidontapaikan toimintaan, aina
silloin tällöin, kuin "linjassa" oli rauhallisempaa vi-
han pitoa. Meidän JSp:n porukassa vallitsi "siviili-
mäinen" henki, joten puhuttelimme toisiamme usein
ristimänimellä. JSp:n yhtenä lääkintäaliupseerina toimi
alikersantti Nrllo Ylitalo, jota keskuudessamme aina
kutsuttiin "Nikun" nimellä.

Olimme kerran Nikun kanssa erään komppanian
lohkolla suorittamassa "täiratsiaa" ja osuimme vas-
tatusten pataljoonan väliaikaisen komentajan, majuri
Holrnbergin kanssa, joka adjutanrtinsa opastamana
suoritti omia tarkastuksiaan. Holmberg oli juuri tul-
lut pataljoonan komentajaksi majuri Abin loma-
ajan sijaiseksi, joten alaiset olivat hänelle täysin tun-
temattomia nimiltään. Niinpä ilmoitukseni, jonka hä-
nelle sotilaallisesti esitin, meni täydestä kuin väärä ra-
ha. Tosin adjutantti Sineruo ja muutkin paikalla ole-
vat hymyilivät majurin selän takana vääpelin "köm-
mähdystä", joka kuului:

"Herra majuri, vääpeli Laari ja alikersantti "Ni-
ku" suorittamassa täitarkastusta. "

"Kiitos. No löytyykö tåitä?"
"Ei kovin monesta, Herra majuri."
"Olkaa hyvä, jatkakaa, mekin jatkamme", sanoi

majuri.



PENTTI S. HEIKKINEN

YHTtrSU]ISEERIN
KOKEIUIUKSIA 5.OSA

Lapin valtatie Laanilan kohdalla

JAAMEREN tie oli käynyt turvattomaksi. Venäläisiä
kaukopartioita oli n?ihty liikkuvan sen tienoilla pal-
jon. Niitä oli eriryisesti havaittu Sodan§län ja Ivalon
välisellä osalla. Siinä olikin tarpeeksi liikkumaväljyyt-
tä ja siinä oli pitkälti tuhotöiltä suojattavaa aluetta.

Siitä, minkålaista jälkeä nämä panisaaniosastot jät-
tivät jälkeensä, olivat kovat kokemukset Lokassa. Siel-
lä hil jaisessa erämaa§lässä partisaanit suorastaan
teurastivat §län väestön. Siitä oli saatu vavahdutta-
va tieto myös piispa Vallinmaan ja hänen seurueensa
matkan päättymisenä äkkiä tien varresta avaftuun tu-
leen.

Kokonainen vuoristojääkärirykmentti oli jo sidottu-
na tänne Jäämeren tien varmistukseen ja lisäksi jokai-
sessa sellaisessa paikassa, missä saksalaisilla oli sol-
mukohta, paikalliset joukot huolehtivat itse lähivar-
mistuksesta.

Partisaanien kulkema matka oli pitkä. Kaukaa
idästä valtakunnan rajan takaa ne lähtivät liikkeelle
ja kulkivat tiettömiä taipaleita tänne Suomen alueelle
kuljettaen mukanaan huomattavia mäåriä räjähdysai-
neita, muonaa ja taisteluvälineitä. Oli tierysti selvää,
että sodan vanhetessa tämä toiminta järjestyi aina pa-
remmin ja paremmin, mutta niin tekivät torjuntatoi
menpiteetkin.

Saksalaiset olivat täysin vakuuttuneita siitä, että
venäläiset olivat onnistuneet perustamaan metsiin
useampia eri huoltotukikohtia. Joko lentokoneilla tai
kantamalla olivat nämä toimittaneet niihin suuret
maårå:t räjähdysaineita ja elintarvikkeita ja näiden
turvin saattoivat täällä liikkuvat partisaaniosastot jat-

"Sot?-
se m
kaa toimintaansa kuukausikaupalla ja vasta riittä-
vän paljon pahaa aikaansaatuaan v*äytyä rajan
taakse. Näissä huoltotukikohdissa ei ollut mitään mie-
hirystä. Sikäli kun niitä oli, ne olivat vain hyvin kät-
ketryjä ja naamioituja tavaravarastoja. Mutta juuri
sen takia niitä olikin asiaa tuntemaftoman mahdoton
löytää.

Saksalaiset etsivät niitä tarmokkaasti, mufta tulok-
set jäivät laihoiksi. He olivat kerran jo paikallistavi-
naan erään tällaisen kätketyn varaston J'äämeren tien
länsipuolellakin, mutta partion mentyä sinne etsimään
se oli joko tyhjennetty tai sitten sitä ei ollut onnistuttu
sinne alunpitäen sijoittamaankaan. Joka tapauksessa
taas vedettiin vesiperä.

Taas turvauduttiin suomalaiseen asiantuntemuk-
seen ja kokemukseen, metsässä liikkumisen taidossa
kun oli varmaan vielä opittavaa.

Luutnantti Petsamon aukeilta oli komennettu ta-
kaisin metsäiseen maastoon. Laanila oli valittu tuki-
kohdaksi. Siinä vanhalla tulliasemalla otettiin ohjel-
maan partisaanitorjunta metsämaastossa suomalai-
seen taPaan.

Asialle oli laitettu vallan kaksi miestä. Avuksi oli
nimittäin annettu kokenut partiomies, kercantti Poke-

la.
Koska saksalaisjoukkojen kyky ja taito mazstossa

liikkumisessa oli meille täysin tuntematon, oli syytä
heti aluksi järjestää tutustumistilaisuus sitä silmälläpi-
täen.

Suunnittelimme hyvän operaation. Järjestetään tais-
teluharjoitus. Toiselle puolelle annetaan tehtäväksi sil-
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lan varmistaminen ja toiselle puolelle sen samaisen
sillan tuhoaminen.

Vähän matkaa tulliasemalta etelään oli maantiessä
silta. Siinä virtasi puro tien poikki ja oli näin ollen
meille erittäin otollinen harjoituskohteena.

Kumpainenkin osapuoli, loukkue saksalaista sota-
väkeä, sai tehtävän ja samalla täysin vapaat kädet
sen toteuttamiseen. Katsotaan, miten nämä kaverit
tässä junailevat tai munailevat.

Saksalaisille jo tåmå oli aivan uutta, saada to-
siaan itse valita menettelytavat ja poiketa ohjesään-
nöistä ja entisistä esikuvista vaikka kuinka paljon.
Annetun tehtävän suorittaminen oli päåasia eivätkä
nämä omituiset suomalaiset edes §syneet, millä ta-
valla se aiottiin tehdä.

Maasto täällä oli tyypillistä Lapin maisemaa ve-

telmää.
Kului tunti, kului toinen tunti.
Silta oli varmistettu tavanomaiset virheet tehden.

Vartiomies käveli sillalla ja lato siinä vieressä oli va-
littu majoituspaikaksi. Vartiomies oli kuin tarjottimel-
la ja koko joukkue kuin valmiina pyydyksessä. Tämä
oli tavallista, se suunnitelma oli kemiallisesti puhdas
kaikenlaisesta mielikuvituksesta.

Neljäs tunti oli jo menossa. Varmistajien valppaus
oli laantunut lähelle sitä tavanomaista, jollaisena se

olisi ollut todellisuudessa. Joku oli keksinyt teen keit-
tämisen sopivaksi ajanvietteeksi ja muutamia oli ker-
tynyt nuotion ääreen ihmettä seuraarnaan, osa oli la-
dossa sotilaan zrinoassa luonnollisessa asennossa,
vaakasuorassa. Suulaimmat veistelivät meheviä juttu-
ja ja awostelivat näitä suomalaisryylisiä harjoituksia

ffiE,rf {r-
denjakajan tienoilla. Se oli helppokulkuista kangas-
maastoa, joka joen molemmin puolin nousi hyvin loi-
vasti. Maantie oli tällä kohtaa aivan suora ja nä§-
vyys sen suunnassa kumpaankin päin miltei kilomet-
rin mittainen.

Harjoitusta varten aikaa ei rajoitettu, koska se

tåållå ei näytellyt sanottavaa roolia. Eihän partisaa-
neillakaan ollut mitään väliä ajasta, jos ne olisivat
saaneet tehtäväkseen tämän sillan räjäyttämisen. Ne
olisivat tehneet sen joko tånåån tai huomenna taikka
kenties vasta seuraavalla viikolla, sitten kun otolli-
nen tilaisuus siihen koittaisi. Tehtävää ei saanut jättää
puolitiehen, esteet olivat olemassa sitä varren, ertä ne
voitettaisiin.

Menimme kersantti Pokelan kanssa kaikessa rau-
hassa sivustakatsojina seuraamaan sillan varmistus-
toimenpiteiden kehitrymistä ja löysimme itsellemme
mukavan katsomon aivan sillan vierestä ladon karol-
ta. Olimme kuin teatterissa, saksalaiset esittivåt nåy-
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Petsamon rannalla Jäämeren taen
poh joisessa päätekohdassa

maailman leppoisimmiksi ja laiskistuttavimmiksi. Ku-
kaan ei huutanut kiukkuisia komentoja, kukaan ei rä-
jähtänyt epä«rtilaallisesta esiinrymisestä. Sai olla to-
siaan aivan vapaasti vain ja nämä suomalaiset sen

kun istuivat katolla, juttelivat keskenään ja naureske-

livat. Kummaa komentoa tämä suomalainen!
Maantietä pitkin etelästä päin nä§i lähesrl'vän tien-

korjairjien ryhmä, kolme miestä ja yksi nainen. Lapiot
ja haravat olivat käytössä, näkyivät poistavan irtoki-
viä tieltä ia tasoittavan siinä pahimpia kohoumia.
Tienkorjaajat lähestyivät vähitellen.

Sillanvarmistajat katselivat tåtä touhua aikansa
kuluksi ja arvostelivat työtehoa sekä q'ön tekijöitä.

- 
Tuo nainenhan on vanha akka!

- 
Ei tuollaisen kanssa vaan mukavaa olisi!

- 
Ei tuo työ ainakaan pahemmin rasita, kunhan

heittävät kiven silloin tällöin tieltä ja istuvat taas tie-
puoleen syömään eväitä repusta.

Tienkorjaajat olivat jo saapuneet sillalle, naishen-



kilö oli tullut ltrclon ovelle, yksi michistii oli io virrtio
miehen takana.

Yhtäkkiä alkoi tapahtua. Naincn r>li tcmpaissut
hameensa altir "kasapanoksen" ja hcittiinl,t serr la-
toon. Sillalla oli mics tempaissut kivriärin v.,.rtiomie-
hen selästä ja maanticllä seisoi krrksi micsrä päry1,t-
täen konepistcxrleiaan, jotka äkkiä olivat ilmesryncct
vairtteiden kätköistä.

Tuskin oli viittä sekuntia kultrnut. kr-rn vrrrtiomies
havahtui aseettomana la käsitti todcn olcvan kysy-
myksessä. Sillalla alkoi tappelu, kun ci muitir irscitrr
ollut, yritti vartiomies edes nyrkillä lyödä. Varmistus-
osaston päällikkii oli hätäpäissään saanut kiviiärin kä-
siinsä ja syyti nyt epätoivon vimmalla harjoituspatrr-rtr
noita siitä pois laittaerkseen "kovat" tilalle.

Kumpikin konepistoolimies oli päristellyt lipparan

tyhjäksi ja vaihtanut uuden tilalle. Naishenkilö oli
kaikkipeittävän hameensa alta saanut myös konepis-
trxrlin esiin ja vzrrmistu«rsaston päällikkö oli hädissään
puclottanut kiväärin maahan. Eikä silläkään aseella
enää olisi ollut edes moraalista vaikutusta. Siltavar-
tiomies tappeli yhä täyttä päåtå, muut olivat jo vähi-
tellen älynneet tämän kuuluneen harjoitukseen. Yhtei
sin voimin sarrtiin vartiomies rauhoittumaan ja ker-
santti Pokela huokasi helpotuksesta.

- 
Perhana, niin oli toden tuntuista, ettei paljon

puuttunrlt. etten lirskenut kovilla täältä katolta.
Se oli toclentuntuinen.
Sillantuhm jien pääosasto kutsuttiin pois metsästä,

jossa he olivat sijoittuneet tien varteen estääkseen tar-
vittaessa liikenteen kummaltakin suunnalta ja samal-
la tuhotakseen mahdolliset varmistusosastosta pakoon

""lcf !t*
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Venäläisten pommittama
"Naulsin kaupunki" Jäämeren
tien varrella

Saksalainen
partio saapunut
Sallaan
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pyrkijät.
Saksalaiset saivat nyt tuoda esiin käsityksensä tästä

suomalaistyylisestä leppoisasta harjoituksesta. Siinä ei
juuri sanoja säästelry. Varmistusosaston päällikkö sai
kuulla olevansa tyhmänä syntynyt, ei mitään oppinut,
ja siitäkin puolet unohtanut.

Selvisi, että nämä omituiset suomalaiset olivatkin
koko ajan naureskelleet ja pitäneet hauskaa keske-
nään varmistusosaston kustannuksella ja nämä olivat
luulleet suomalaisten vain omaa omituisuuttaan nau-

reskelevan.
Saksan armeijan alokkaille opetettu syvällinen vii-

saus: Antakaa hevosten ajatella, niillä on suurempi
päå, ei pitänytkään täällä paikkaansa.

Me olimme saaneet varsin selvän kuvan asevel-
jiemme kyvyistä ja taidoista. Olimme myös saavutta-
neet aseveljiemme täyden luottamuksen, olimmehan
tällä harjoituksella heille havainnollisesti osoittaneet,
että tavanomainen menettelytapa ei tåållå päde. Tääl-
lä ei jyllätty voimien suuruudella, tådllå pelattiin älyl-
lä. Tänne soveltui kaikki se, mikä oli itsenäisesti ja

omaperäisesti ajateltu. Olimme näyttäneet heille hei-
dän omat virheensä ja istuneet kaikessa rauhassa ka-

tolla niitä katselemassa.
Palasimme takaisin tulliasemalle. Saksalaiset kävi-

vät luovuttamassa takaisin lainaamansa siviilivaat-
teet, lapiot ja haravat.
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Kantohuoltoa erämaassa
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Euerstiluutnantti
LAURI HANNIKAINEN

PESIN paitaani Kapustajärven itäpäässä elokuun lopul-
la 1941. Oikeastaan työnsin märållå rantamurall a täitå
vähän sivummalle paitani kainaloista päärmeitten seuru-
vilta ja selkämyksestä. Aurinkokin näytti syksyistä va-
loaan täållå, ilottoman erdmaajårven rämeisellä rannal-
la.

Missä on Kapustajärvi7 Se on n. 27 km Kiestingin
kauppalasta itään suunnilleen Kiestingin ja Louhen ase-

man puolivälissä Vienan-Karjalassa.

Järven länsipäässä riehui myrs§. Siellä syöksyivät
saksalaiset stukat yhä uudelleen ja uudelleen vinosti
maata kohden pudortaen pomminsa ja koukaten jälleen
ylös taivaalle. Suuret puut kaatuilivat, kiviä, kantoja
ja maamöhkäleitä lensi korkealle puitten lawojen ylä-
puolelle. T'äLrnä oli komeaa nähtävää.

Tiesin, että venäläinen rykmentti oli jostain etelästä
Lohilahden suunnalta tullut taaksemme ja katkaissut ai-
noan huoftotiemme, Kiestingin-Louhen rautatien, jo
ka kulki suoerämaiden halki. Ensin oli ilmestynyt pie-
nempiä osastoja rautatielle, jotka suhteellisen helposti
oli saatu jo useat kerrat karkoitettua varmistusosastojen
toimesta. Muma sitten, kun kapt. L. Könönen ja Sissipa-
taljoona 3 olivat Kiestingistä päin tulossa vahvistuk-
seksi ja ollessaan marssitauolla radan varressa, ilmeni
että §symyksessä ei ollutkaan mikään partio. Könönen
kävi rajusti sen kimppuun, jolloin useita satoja vihollisia
kaatui, mutta venäläinen piti rautatien hallussaan ja Sis-

siP 3 ei päässyt perille.
Everstiluutnanni Jussi Turtolan johtama JR 5 3 oli

joutunut mottiin. Saartorengasta yritti motista käsin ava-
ta I P:n komentaja, kapt. K. B. Breitholtz osalla patal-
joonaansa. Se pääsi läpi ja sai yhteyden Könöseen. Tais-
telu oli ankara. Hyökkäysosasto, johon oli varattu pal-
jon konepistooleja, mursi tien auki, mutta se sulkeutui
jälleen. "Tulimarssi", jossa miehet kulkivat joko kävel-
len tai juosten päin vihollisen asemia samalla ampuen
kaikilla aseillaan, vaati myös uhreja. Muun muassa 2.
komppanian päällikkö, tosi pelkäämätön mies, luutn.
Tolaanen haavoittui vaikeasti reiteen ja kuoli verenvuo-
toon.

Tämän venäläisen rykmentin asemia stukat nyt pom-
mittivat.

Noin 200 m pyykkipaikaltani oli minun vastuullani
oleva I P:n erillinen tukikohta, jonka tehtävänä oli var-
mistaa idässäpäin olevan rintamamme eteläistä sivus-
taa. Vahvuus sillä hetkellä oli vajaa kolme ryhmdå ja
kaksi konekwäårlå. Vihollisella ei ollut havaittu olevan
tällä kohtaa kiinteää linjaa. Vain partiotoimintaa oli
molemmin puolin, eikä aina niinkään pientä.

Pari päivåä sitten, jolloin juuri olin tullut tähän tuki-
kohtaan, oli venäläisen divisioonan päällystökurssi,
alun toistasataa miestä opettajineen, päässyt huomaa-
matta välimaastoon ja kaivautunut lähelle rykmentin

JR 53:n komentaja, eversti-
luutnantti Jussi Tu rtol a tÄ-bnz



komentopaikkaa. Esikuntapäällikijn, everstiluutnantti
O. Selinheimon johdcila saatiin tämä osasto motitcttua
pienin voimin. Mekin otimme täl-rän taisteluun osaa 20

miehen voimalla. Siinä touhussirhan se päivä 26.8.-41
kuluikin. Selinheimon osaston koko vahvuus oli
vain n. 60 miestä. Apuvoimien saavuttua tchtiin rohkeir

rynnäkkö, jolloin vihollisosasto tuhoutui urheasti mcl-
kein kokonaan kuoppiinsa. Näimmc monen michen lo-
pettavan käsikranaatilla itsensä huomattuaan pakonsa
mahdottomaksi.

Olin juuri lähdössä teltalleni, kun kuulin laukauksia
sicltäpäin. Koppasin kiväärin kätecni, märän paidan ja
puseron kainalooni ja juoksin minkä kintuista lähti.
Kun tulin teltalle, se oli tyhjä. Kaikki olivat menneet
asemiin.

Pian asia selveni. Vain 5--{ mie=hinerr venäläinen
partio oli lähesrynyt etumaista parivartiotamme Kapus-
tajoen rannalla. Se avasi tulen joll<lin yksi vihollinen
kaatui, muut juoksivat pakoon.

Kaatuneelta löyryi joitain papereita, joista kävi ilmi
mm. rykmentin numero. Ilmoitin puhelimitse nurneron
esikuntapäällikölle. "Tuttu nurnero", vastasi hän, "1ä-

hettäkää paperit tänne, haudatkaa kaatunut."
Seuraavana päivånå 29.8.4I, puolen päivän iiikaan,

soitti everstiluutnantti Turtola minulle ja sanoi rulevan-
sa käymään tukikohdassa. Luulin, että se on ehkä ta-
vallinen tarkastusmatka. Mutta ei! Tultuaan lähertinsä
kanssa paikalle komentaja sanoi rauhallisesti: "Järjestä-

kää mukaani 10 miestä, joitten johtajana on 1'ksi hyvä
aliupseeri, lähden tutustumaan etunaastoon." Sanoin,
että minulla on käytettävissä 20 miestä, muna ikävä

§llä ei yhtään aliupseeria. Esitin, että saisin jättää tuki-
kohdan parhaimman mieheni vastuulle ja lähteä itse.
Komentaja mietti: "Ei, itse jäätte tänne. Määrärkää pa-
ras miehenne ryhmänjohtajaksi." Määräsin erään rius-
kan, nuoren ryhmänjohtajan ryhmineen komentajan
mukaan. Kaikkihan minun mieheni olivat nuorta, hyvää
ainesta. Ikävä vain, että nimet ovat häipyneet muistista

- 
Korkala nimi pyörii vain mielessä.

He lähtivät. Tilanne oli hiljainen. Joitakin y,ksinäisiä
laukauksia kuului pohjoisempaa jostain maj. Backmanin
tai maj. Nisulan kiinteiltä linjoilta. Oli puolipilvinen
syyskesän päivä.

Partio
korvi ketauol la

Parti«r kulki alLrksi suorarur itään n. 1t km ia ylitti Pin-

kosalmelle johtavan radanpätkän. TääIlä saakka olivat
trrkrL,rlr.lasta lähcteq,t partiot aikaiscmminkin liikku-
nect. Srttcri partirr kääntyi ctclään ylittääkseen rämci-
kön, j«rssa kasvoi hrrrvassa männynkäkkäröitä. Kcskellä
oli picni puropahanen. Etcnemismuotona tällöin oli par-
vi, i()ssir komcntaj.r, q,hmäniohtaia i'a, taistelulähetti
keskcllä, 5 kir,. micstä ec'lcssä ja -i kiv. miestä tacmpa-
It a.

Kun partio oli juuri ylittänyt puron, huomattiin rus-

keapukuisia vcnäläisiä pienellä kohoumalla istr.rskele-

van syfrplipuuhissa mättäillä ja kaatuneen puun run-
golla 8 kpl. Venäläiset eivät huomanneet meikäläisiä.
Turtola käski miehet ketjuun käsimerkillä ja sanoi: "Yl-
Iätetään nuo." Ketju eteni huomiota herättämättä vielä
jonkin matkaa, Turtola keskellä.

N{uutamien kymmenicn metrien päässä venäläiset
huomasivat vzrarirn ja syönti keskeytyi. Osa heistä lyöt-
täytyi hcti maahan ja avrui tulen, osa juoksi asemiin
taemmas. Tr-rrtola komensi partion rynnäkkrön. Mie-
het syöksyivät eteenpäin ryhmänjohtaja konepistoolei-
neen kärjessä. 'Ioisilla olikin vain kiväärit, komentajal-
la pisttxrli. N{rrtta sitten tulikin pettymys. Kun ryhmän-
johtaja yritti laskea kuolettavan sarjan n. 10 m päässä
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a5€m.rstr oler-aan r-ihoiiiseen, ei ase roiminurkaan. Ei ol_
lur aikaa ersiä r'ikaa. trfies tarrtui kp:a vaipasta ja huite_li rair.oisasti vasrusrajansa pökerryksiin. pian ,iina ,li_
vat toisetkin ja taistelu ratkesi nopeasti. Lähinnä olleet
viholliset kaaruivat, etäämmällä olleet pakenivat kau_
errunas ja jatkoivat tulitusta automaatriaseillaan.

Kun rytäkkä hieman hiljeni huomattiin, että komen-
taja Turtola makasi rärempana liikkumattomirna. Kun
lähimmät miehet riensivät hänen luokseen, eli hän vielä
ja sanoi raukeasti: "Ottakaa sormus ja kelloni 

- 
lähet_

täkää koriinl" Simen hän vaikeni. 
- Hänee., oti ,uitr._

nut vihollisen luoti varmaankin heti rynnäkkökässn
annertuaan, koska hänet löydettiin juuri niiltä paikoin
mistä rynnäkkö alkoi. Huudon ja paukkeen keskellä ei
tåtå kukaan huomannut. Komentajan taistelulähetti
kaatui myös ja yksi mies haavoittui kåsivarreen.

Kello oli silloin 16.30.
Vihollisen tulen alaisena vedettiin ja kannettiin käsi_

varassa komentajan ruumis suojaisempaan paikkaan, jos_
sa katkaistiin pari pientä manty,äja vaiiin asetettiin poik_
kipuita, joitten varassa ruumista kannettiin edelleÅ vi_
hollisen häiritsemärtä. Taistelulähetin ruumis tåytyi jät-
tää, koska hänen kaatumispaikkaansa vihollinen i,uiti,_
si automaattikivääreillään. Kåteen haavoittunut sidot_

tiin häräisesti ja hän pysryi seuraamaan mukana omin
voimin.

Tukikohdassa odotettiin partiota jo palaavaksi. Ihrne_
teltiin, miten komentaja itse lähti noin pitkälle tiedus-
teluretkelle. Tiedettiinhän kyllä, että häÅ on aktiivinen
mies, joka aina haluaa henkilökohtaisesti turustua tilan_
teeseen. Eikä hänellä ollut reservejä, vaan ne piti nyh_
jäistä mistä milloinkin. Muistan kun vähän uikuir.-_

Estelinja Kiestingin suunnalla

min eräänä iltana motin länsireun alla oli tapahtunut
jotakin kahinaa. Minäkin jouduin menemään sinne ra_
taa pitkin muutamien miesten kanssa. Turtola tuli vas_
taan parin lähetin kanssa lykäten raskasta rullavaunua.
Lavalla istui hänen adjutanttinsa, luurn. Rantaniemi, jo_
ka oli saanur luodin jalkaansa. Tumola tuumi rauhalli_
sesti: "Ei siellä enää mitään hätää ole, minä vain häly-
tin teidät kaiken varaka. Menkää nyt kuitenkin perilie
saakka, jos sattuisivat rarvirsem uun åpru."

Istuin teltassa kun kuulin kahinåa ulkoa. Samassa
oviaukkoon ilmesryi nuori sotamies ja sanoi ilman koris-
teluja; "Eversti kaatui." Hyppäsin pysryyn ja ssyin:"Missä hän on?" "Tuossa ruovat,', sanoi poika ja Lävisi
oviaukkoon. Menin ulos juuri kun Turtola laskettiin
maahan teltan viereen. Muistan vielä elävästi, kuinka
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Haavoittuneiden huoltoa Kiestingissä

hän lepäsi rauhallisen näköiscnä, kädet rinnalla, niin-
kuin olisi nukkunut ilman mitään kuoleman kauhua
kasvoilla. Puseron kaulLrs rruki, takaa käännetry ylös,
ye.evcrstiluutnantin kauluslaatat sclvästi näkyvissä. §,-
syin kiireisesti tapauksen kr-rlr,rn ja soitin rykmentin kr>
mcntopa ikkaan.

Esikuntapärillikkö oli puhc[mcssa. Ilmoitin tapauk-
sen. "Mitäh!' Varjelk<xrn, mitä tästii ni't tulce." Sitten
oli hiljaista, kunnes kuului Selinheimon rauhallinen ää-

ni: "Minun kai tässä on otett.rv.r rintlm.rvirsruu. Lähet-
täkää kantajat tuomaan Turtola tänne."

Niin poistLri motista päämies, komcntirja, vclvolli-
suuclentuntoincn sotilas, josta kaikki pitivät. Häncn
johtajirvastuunsa oli suuri ja rasittava omien joukkojen
päivä päivältri yhä hirrvetessa ia vihollisrykmentticn voi-
mrin yhä lisäänryessä.

Kr-rnniaa evcrsti Jtissi Turt«rlan muist<lllel

Kiestingistä itään päin johtava rata
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0lin uarma, että

SEURAAVANA kertomus  .III|JF. 8:n tekemästä
saartoliikkeestä venäläisten selustaan Säämäjärven luo-
teispäässä sijaitsevaan Maaselän §lään 21.8.1941, jo-
hon taistelut osaltani päättyivät. Komppanian päällik-
könä toimi kapteeni Bornan, II joukkueen johtajana
vänrikki Keijola. Itse olin pk.ampujana.

Saimme määräyksen elokuun 20. päivån iltana kou-
kata vihollisen selustaan koko rykmentin voimalla.

Jokaisen tuli laittaa hattunsa taakse valkoinen pape-
rilappu, että pimeässä metsässä näkisi edessään kulke-
van. Vettä satoi ja olimme aivan märkiä.

Jono alkoi painua sateisen yön pimeään metsään.
Sana kulki mieheltä miehelle, että oli välittömästi seu-

rattaya edessään kulkevaa. Rykmentin komentaja,
eversti Autti kulki aivan siinä edessämme kumisessa

sadetakissaan. Kuiskailimme siinä toisillemme: "Olisi-
pa tuommoinen sadetakki! "

Pitkä jonomme eteni pehmeälle suoalueelle. Kulku
jatkui upottavalla suolla ja joukosta kuului kiroilua
miesten putoillessa syvälle suonsilmäkkeisiin. Kk:n ja
krh:n miehethän siinä suurimmassa kusessa olivat, sil-
lä kalusto oli raskasta kannettavaa upottavalla suol-
la, ja lensihän sinne joskus kranaattikin.

Paivä alkoi valjeta ja sadekin vähitellen lakata.
Alkoi nä§ä sininen taivas ia aamuaurinko teki nou-
suaan. Nousimme suolta kuivalle maalle. 2 joukkue
eteni edellä. Tunnustelija vaihtui vähän väliä, sillä
jännitystä tuntui olevan, olimmehan kaukana viholli-
sen selustassa.

"P-kele pittääk' miun olla aina keulassa?"

- 
Käväisinpä siinä minäkin vuorollani keulassa

pk. kainalossa ampumavalmiina.
Etenemisemme jatkui melkein juosten harvaa petå-

iikköä kasvavalla kankaalla. Huomasimme edessäm-
me puiden välissä liikkuvia miehiä. Jatkoimme etene-
mistä ja huomasimme, että edessämme kaivettiin ase-

mia.

Kaivajat huomasivat tulomme ja låhtivät juokse-

maan pakoon. Ammuimme perään. Tulimme kaive-
tun montun luokse ja huomasimme, että haudankai-
vuuhan siinä oli ollut menossa.

Maaselän kylän pellot jo näkyivät edessämme. Ky-
lädn menevä tie oli siinä vasemmalla puolella. II
joukkue eteni äärimmäisenä tien oikealla puolella. Tu-
limme pellolle, etenimme peltoa noin sata metriä. Se

vietti tästä alaspäin. Saimme tulta edestä. Etenemi-
semme pysähtyi perunaa kasvavalle mäelle. Tien
suunnasta kuului kovaa runmuntaa. Pellolla juoksi
vihollisia, ammuin nlitå '1a siihen kaatuikin muuta-
mia.

Ketjussa kulki sana:
"Kaivaudutaan!" Huusimme toisillemme: "Milläs

tässä kaivaudutaan, kun lapiotkin on heitetty met-
sään." Etsin itselleni hyvän asemapaikan matalan ki-
ven vierestä. Kiven päälle asetin pk:n asemiin. Kas-
voihan pellolla pitkä perunanvarsikko, josta sai hy-
vän näkösuojan. Kp-mies Saikkonen oikealla puolella-
ni myöskin kiven takana korjaili asemaansa nostele-
malla perunanvarsia multineen kivelle pystyyn. Ya-
semmalla puolella olivat apulaiseni Kiljand.er, Hata-
ra ja ryhmdnjohtaja äärimmäisenä oikealla sekä kaksi
vastatullutta täydennysmiestä, toinen vapaaehtoinen
seitsentoistavuotias poika.

Tulitus jatkui keskeytymåuå. Saikkonen huusi rykis-
tön tulenjohtueelle: "Tuolla pellon laidassa on vihol-
lisia männikössä!" Tulitimme kaikki tähän vihollisryh-
mään. Paikalle jäi kaatuneita, toiset ryntäsivät met-
sään. Vihollinen tulitti meitä aika tarkasti.

"Nuori poika on kuollut", huusi oikealla oleva täy-
dennysmies. Ei siinä kukaan voinut mennä katsomaan
kuinka pojalle on käynyt, sillä vihollisen tulitus oli
kovaa ja tarkkaa. 

- 
Ryhmänjohtaja haavoittui ja

lähti pois. Kranaatit iskivät taaksemme kolmen, nel-
jän, §mmenen metrin pä?ihän. Takanamme oli kova

VEIKKO LIUKKA
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ryske ja mylläkkä. Saikkonen haavoittui ohimoon vi-
hollisen luodsta. Verenvuoto oli jo alussakin kovaa.
Sanoin hänelle: "Sidotaan!" 

- 
Hän huusi: "Yritän

taakse, ei tässä mitään hätää ole!"
Kranaattikeskitys oli siirtynyt vähän oikealle tien

suunnalle. Venäläisiä juoksi pellon yli noin 150 met-
rin päässä olevaan metsäniemekkeeseen. Tulitimme
heitä. Kolme miestä jäikin pellolle.

Huusin pojille: "Nyt ne yrittåvår kiertää sivusta
meitä." 

- 
Taas tulee taaksemme helvetillinen kra-

naattiryöppy. Toinenkin täydennysmies kaatui.
Huutelin häntä, mutta en saanut vzrtausta.

Huomasin liikettä oikealta edestä metsiköstä. Suun-
tasin pk:n sinne ja ammuin siellä liikkuvia vihollisia.
Hatara ryömi vierelleni ja huusi: "Ei täält' pääse pois-
kaa, koska taakse tulee kova keskitys! "

Emme tienneet tilanteesta mitään. Tien suunnasta
oikealta metsästä tulitettiin meitä. Ammuin umpimäh-

4./ruJR 8

JR 8:n
valtaama
Veskelyksen
kylä
Säämälärven
länsipuolella

kään muutamia pieniä sarjoja metsikkoon. Huomasin
noin viidenkymmenen metrin päässä perunanvarsien
heiluvan ja suikan vilahtavan varsien seasta. Tähtä-
sin ja ammuin siihen sarjan. Sama toistui vähän va-
semmalla, "kurautin" sinnekin.

Ryhdyin vaihtamaan lipastar, mutta huomasinkin,
että kaikki lippaat olivat tyhjiä. Huutelin Hataraa
tietäessäni, että hänellä olisi lippaita, mutta turhaan.
Huomasin olevani yksin ainoana aseenani yksi pelti-
kuorinen ranskalainen munakäsikranaatti, johon en
våhäåkåån luottanut.

Päätin lähteä, vaikka määräyksenä olikin pitää nä-
må asemat. Lähdin konttaamaan perunanvarsikossa
pitkin vakoa. Pääsin ehkä noin kaksikymmentä met-
riä, kun tunsin, kuin joku olisi iskenyt käteeni. Kään-
nyin selälleni. Ranteessani arrunottavasta haavasta
suihkusi veri. Ajattelin, että valtimo on poikki. Vetäi-
sin housunremmillä sitoen käsivarteni kiinni. Tunsin,
että housuilleni tuli jo verta, murra en ollut tieroinen,
miten oli sattunut. Eikä siinä ollut aikaa a,latella
muuta kuin, miten pääsisi kiireesti pois. Kurkistin ja
näin vihollisen suikan kolmenkymmenen metrin pääs-
sä perunanvarsikossa. Aloin työntää itseäni selälläni
jaloilla eteenpäin ja pääsinkin näin pari§mmentä
metriä, mutta sitten eteen tuli kivi. Kummanko teen,
kierränkö kiven vai yritänkö juoksemalla? Olin jo
huomannut haavoittuneeni reiteen. Tunsin kummin-
kin, että §kenisin juoksemaan. Olihan siinä se riski,
että ne ampuvat, mutta hidasta olisi selälläänkin mat-
kanteko. Hyppäsin pystyyn ja aloin juosta hirmuvauh-
dilla nel jänkymmenen metrin päässä olevaa risuja
kasvavaa kiviravia kohti. Pääsinkin sen taakse vihol-
lisen tulituksesta huolimatta, mutta silloin pimeni sil-
missäni, voin pahoin ja menetin tajuntani.

En tiedä, kuinka kauan tajuttomuustilani kesti. He-

Kirjoittaja
Veikko Liukka
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rätessäni huomasin venäläisten tulleen jonossa lrroksc-
ni. Sormi liipaisimella he kiersivät minut ja eräs alkoi
sohia pistimellä. Työnsin käteni eteen. Heiclän joukos-
saan oli aliupseeri, joka tolkutti jotakin. Hän tarttui
puseroni kaulukseen, rcpäisi napit auki ja etsi tuntolc-
vyä, tarttui siihen kiinni ja tempaisi niin, cttä melkein
nousin pystyyn sekä kiskoi niin kauarn, että narut kat-
kesivat, sitten alkoi evakuoiminen; kello, rahapussi ja
kaikki mitä taskuissa oli. Eikä sillä hyvä, housut ja
saappaatkin heitettiin pois. Kädessäni puristussiteenä
olevan remminkin aikoivat pää.ståå. Aliupseeri tarttui
käteeni ja alkoi yeteä, jolloin näytin jalkaani. Silloin
hän sieppasi kainaloiden alta kiinni ja alkoi vetää
minua jalkojani maassa laahaten pellon laitaa koh-
den. Vedettyåån 40 metrin matkan hän asetti minut
kiviravin viereen syvennykseen ja miehet asettuivat it-
se asemiin sarnan ravin taakse kaivettuihin monttui-
hin alkaen ammuskella yli pellon. Makasin syvennyk-

JR 8:n kevyitä osia saapui 19.8.41 Veskelyksen kansakoululle

olevia venäläisiä vastaan. Näurä painuivat mataliksi
kaivamiinsa kuopp.iin. Kp-suihkut rapisivat kiviraviin.
Huusin pojille; "Alkää cnää ampLrko, sirttuu minuun!
Venäläiset matalinui montuissaan. "

Näin q'hrnän omia michiä cclessär'ri, "Nrro vcrräläi-
set elävät vielä!" "P-kelc, ci cnää k:ruanl" hihkaisi
konepistoolimies. Olin hyvin ilo'ncn ihmccllisestä pe-
lastr-rmisestirni. Olin varma, cttä rninä tässä tapctuksi
tulen.

Hyökkäyksen aletrua siirryi osa vcnäläisistä t«>isiin

ascmiin. Eipä siinä pitkään kcskustclru. Pojat lähtivät
jatkamaan hyökkäysrä yhdcn jäädessä luokseni var-
tioon ja huutelemaan lääkintärniehiä. Jonkin ajan kr-r-

luttua tuli paikalle komppanianpäällikön lähctti, seit-
semäntoistavuotias Suojärveltä kot«risin oleva Hannes
Dorojefl, joka ryhtyi sitomaan n)inua ja tutkimaan
haavojani. Mutta sidetarpeita ei ollut. Olin luovutta-
nut ensiapusiteeni Veskelyksessä Eino Haralle hänen
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sessä verilammikossa pelon ja verenvuodon turrutta-
mana. Tässä minulle vasta selvisi miten pahoin olin
haavoittunut, ranteeseen, reiteen ja sukupuolielimiin
räjähtävistä luodeista.

En ollut tietoinen, mitä vasemmalla tien suunnalla
tapahtui. Komppania oli joutunut peräytymään vihol-
lisen aloitettua kovan keskityksen jalkaväkijoukkojen
hyökätessä, joten ryhmämme taisteli oikealla tietämät-
tä komppanian perääntymisestä. Mutta samalla alkoi
taas taistelu, koska omat ioukot hyökkäsivät. Toivoin
pelastuvani. Hyökkäys eteni nopeasti. Luonani olevat
venäläiset tulittivat pellolla hyökkääviä. Kuulin ääniä
tien suunnasta. Päätin huutaa vaikka pelkäsinkin ve-
näläisten ampuvan, jor käyn huutamaan. Huusin:
"Hei pojat, tulkaa auttamaan, olen vankina!" Huu-
toni kuului, ihme l<yllå, ja alkoi kova tulitus asemissa

saatuaan rå1åhtåvän luodin jalkapohjiransa. Kaatu-
neilla venäläisillä oli kuitcnkin taskuissaan flancllisiir
jalkarättejä, joita voi käyttää sitcinä.

Vihdoin tulivat lääkintämichct paarcineen paikalle.
Pelastajani ovat l/JR 8:n rniehiä. Päästyäni JSp:lle
kohtasin siellä lohduttoman näyn; ftru,r.rncita iir haar-

voittuneita )/mpäri pientä rnetsäiurkcanraa. Sain Iäå-
kintäkapteeni Aimo 'f iirult,,t rauhoittavan ruiskeen.
Sen alkaessa vaikr.rttaa tämä micllyttåvå lääkintäup-
seeri otti kädestäni kiinni ja pyysi rninua kcrt<>maan

viime tapahtumistir. Niin alkoi matkani kenttä- ja so-

tasairaalaan Suistamolle. Viereisellc petille tuotiin sa-

ma I P:n Haukivr.rorcn poikir, ioka jäi nrinu,r virrtioi-
maan toisten jatkaessa hyökkäystä. Lähclettyään tois-
ten perään hänkin oli saanut käsivarteensa vihollisen
ampunirn luodin.
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KAUKo nÄmÄlÄlneru

å\
Vihollisen
polttama Kaalamo

na on lähtenyt koukkaamaan Matalalammen länsi-

puolitse, suoalueen yli Vannisenmäen taakse ja "sel-

jättäå" vihollisen sieltä käsin.
Helteisen päivän ehdittyä puoleen taistelut vaikeni-

vat kokonaan vihollisen "piiskarykkeiä", lukuunotta-
matta jotka sivaltelivat häirintätulta hallussamme

olevalle tiellc mäkirinteessä.
Leppoisa rauhallisuus sai äkkiä yllättävän lopun.

Sen aiheutti oma kenttärykkiiaos (ei Laakson poruk-

kaa), joka kaikessa rauhassa, yllättäen niin omat

kuin vihollisenkin, ajeli kahdella tykkivaljakolla ra-

viir myötäistä maantietä ei-kcncnkään-miralla ja oli
pääsemässä punrlinjan maantiensillallc, kun viholliscn
puolelta räjähti. Sieltä ammuttiin jaosta kohti kaikilla
aseilla lyhyeltä etäisyydeltä seurauksella, ettå valia-
kon kaikki §mmenkunta hevosta kaatuivat rykkien
eteen tielle ja niiden miehistö t j:n tähystyspaikalta

nährynä katosi kuin maan alle. Runsas heinäkasvilli-

suus kätki ristituleen joutuneer miehet, ioten heidän

kohtalonsa jäi toistaiseksi hämäräperäiseksi. - 
Mikä

oli jaoksen tehtävä, iäi myös meille arvoitukseksi.
Helle hiotti. Puolenkymmentä iv.miestä lähti va-

jaan puolen kilometrin päässä olevaan Matalalam-
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muttaiar[yttäYä päiuä
RUSKEALAN pitäjän Kaalamon taistelut heinäkuun
lopulla l94l olivat II/JR 16:n osalta päätq'neet ia
eteneminen etelään, Vannisenmäen suuntaan iatkui'
Kuitenkin se pysfityi Matirlalammen-Heiniärvcn
purolinjalle, vihollisen tulittaessa kaikilla käy'rettävis-

sään olevilla aseillaan hyökkääjää Kaalamon Hovin-
mäeltä. Maasto etenemissuunnassa laski aukeanzr pLl-

rolinjalle ja samanlaisena, vieläkin iyrkempänä se

nousi vihollisen vahvasti miehittämälle mäelle. - 
Pu-

rolinjalla pidettiin hetken aikzra vihaa puolin ia «ri-

sin.

Johdolle selvisi, ettei suorir hyökkäys harvennetuin
rivein ole kannattavaa. 4. komppania levittä1'tf i var-

mistukseen puroaukeaman pohioislaitaan. Patalioo-

nan "korohoro" oli asemissa Matalalammen poh-
joispään korkeudella, Kiteen-Sortavalan maantien
länsipuolella. Sen tj.paikka oli jv.linjoien korkeudella,
aukeaman reunassa tien vasemmalla puolella h1wäs-

sä asemassa. Pataljoonan komentoryhmä (majuri H.

J. Laakso) oli asemissu heittimien läheisyydessä. JSp.
taas oli tien itäpuolella samalla korkeudella, siis

kaikki mahdollisimman edessä.

Huhupuheiden mukaan tiedettiin, että III pataljoo-

240



;,'
'?.r

trE
f.$,q

JR 16:n komentaja, eversti
M. La u r i I a esikuntineen

peen uimaan, ei-kenenkään-maalle. Eräs alikersantti
jäi lopulta yksin nauttimaan §lvystä, vaikkakin ka-

verit kehoittelivat häntä kiirehtimään mukaan. Viivyt-
telystä olivirt järkyttävät scuraukset.

Todennäköisesti vihollispartio scurasi miesten uinti-
touhuja ja sen uhriksi joutui mainittu eteläpohjalai-
nen alikersantti yllätettynä. Miesparka ioutui vihollis-
partion pistimien raadeltavaksi. Hänellä oli mm. kai-
vettu silmät päästä ja jätetty verissään maahan viru-
maan. Hänet toimitettiin nopeasti lähellä olevalle
JSp:lle, mufta todettiin siellä jo kuolleeksi.

Ratrkalaistcn tihuryö, jota ei olisi uskonut ihmisten
tekemäksi lärkytti kaikkia. Partisatnien takaa-ajoon
lähtijöistä ei ollut puutetta. 

- 
Etsintäpartio kadotti

raakalaisten jäljet, mutta sai kuitenkin yhden vangin.
Mies pieni, hoikka ja musta, iältään yli parinkymme-
nen, ruskea kenttäpuku yllään, nauhakengät säärysti-
mineen jalassa, kieltämme taitamaton, vapisi kuin
haavanlehti, hiottavasta kuumuudesta huolimatta.
Miehen uskottiin kuuluneen raakalaispartioon.
Paikalla olijoiden sisu kiehui. "Silmä silmästä" oli
kaikkien mielessä, mutta patalj<xrnan komentaja
ehätti väliin ryrmäten vangin ampumisen sanoin: "Me

Vann isenmäen-Kaalamon
sotatoimialue

emme taistele vankien kanssa. Viekää se rykment-
tiin!" 

- 
Vanki käsitti Laakson kannan. Heti häneltä

"horkka" katosi ia miekkonen sieppasi povestaan
ntrisen valokuvan. Iloissaan elehtien hän esitteli ku-
vaa: "Maaduska, Maacluska". - 

Tummahipiäinen,
vaikka lienee ollut pääraakimus, pelasti henkensä, ja

pitkä sotavankeus oli hänellä edessään.
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Heitinaseman varmistus Matalalammen suuntaan
oli ollut koko ajan paikallaan. Illansuussa huomasin
vartiomiehen erikoisen nopeat liikkeet, kun hän innok-
kaasti tarkkaili lammen suuntaan. Riensin paikalle.
Hän kertoi minulle, ryhmänsä johtajalle, nähneensä
liikettä lammen suunnalta. Asetuin samalle paikalle
maahan, josta hän havainnon teki ja eikös mitä, siel-
tä tultiin oikein sakilla meitä kohti, suunnasta, jossa

ei pitänyt olla muita kuin vihollisia. Käskin vartio-
miestä huutamaan heitinasemasta miehiä lisåä. ja jäin
asemaan sormi liipasimella. Havaitsin miehiä olevan

§mmenkunta, epämääräistä joukkoa. Etumaisella ta-

kinnapit avoimena, lakitta, pistooli oikeassa kädessä
ja keppi vasemmassa. Kun joukko pääsi..huutomatkan
päähän, kysyin: "Keitä olette?" - 

"Alä helvetissä
zunmu, me ollaan tykistön miehiä", huusi edessä kul-
keva kersanni hätäisesti, nähtyään kiväärinpiippuja
olevan heitä kohti suunnattuna. - 

Miehet tunnistet-
tiin omiksi. He olivat pahasti väsyneitä, muutamilla
verisiä ensiapusiteitä näkyvissä ja lisäksi heillä oli riu-
kuihin sidottuna vaikeasti haavoittunut mukanaan.

Vaisusti kersantti kertoi päivällisestä sekasortoisesta
tilanteesta, johon tykkijaos joutui ei-kenenkään-maal-
la sillan läheryvillä. "Me olemme tässä, muista en

tiedä mitään! 
- 

Tykistön miehet tomeran kersanttin-
sa johdolla jatkoivat matkaa maantielle ja sieltä
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Vihollisen taisteluhautoia st'lara
Vann isenmäellä

edellecn 
- 

ken ties minne, se oli samantekevää meil-
le.

Kun tuo ränstyneen näköinen, paljon klkenut kul-
kue oli päässyt kauemmaksi, saapui paikalle tavan-
mukaisen touhukkaasti krh:n viestimies korpr. Veikko
Pollari Alavudelta. Hän oli miehistä kookkaimpia,
harmiton "veikko", puhelias ja utelias, teki monesti
pari-kolmekin kysymystä, ennenkuin sai ensimmäiseen
virstauksen. Hän ei jaksanut sulattaa mm. tykistön is-

kulausetta, jolla se piti "lippunsa" korkealla: "Tykis-

tö valtaa 
- ialkaväki miehittää." Innoissaan, vaikka-

kin virhingossa Pollarilta lipsahti kysymys: "Kuin-
ka nronta niistä isänmatrn valta:r\ista tuonne sillalle
kaatr.riT" 

- 
Kysymys jäi avoimeksi.

Yöllä vihollinen monesti yritti anastaa heitteillä
olevia tykkejä ei kenenkään tieltä, mutta jv.miehet ei-
vät sitä sallineet.

III P onnistui koukkauksessaan. Seuraavan aalnun
vtrrhaisilla tunneilla vihollinen jätti Kaalamon
Hovimäen puolustajat mottiin joutumisen vaarasta
säikähtäncinä vahvat asemansa ja peräänryi etelään
S<;rtavaltrn suuntaan. Ainoastaan sieltä täältä pellon
«rjista nousi valkea riepu kepinkärjessä ylös antautu-
miscn merkiksi. 

- 
Tapal'rtumarikas helteinen heinä-

kr,rLrn päivä iäi moncn irseveljen mieleen.



SE oli pieni ja harmaataloinen Alekan kyläpahancn
Säämäjän'en kaakkoisrarnnalla, johon saavuimmc s),clän-

yönå 4.9.1941. Matkalle olimme lähtcncct Korsankl,-
lästä jo edellisenä päivänä, mutta upottirvat suot ,a kos-
kemattomat korvet kulkureittinämme, oli tuo rasirrrrvrr
koukkausmatka kestänyt ajateltua kauemmin. Koko
matkamme ajan oli syksyinen taivas vihmonut mciclät li-
komäriksi ja niinpä siinä §lää pimeässä tähystellessäm-
me, hytisimme vilusta kuin horkk.rtautiset.

Saamiemme ennakkotietofen mukaan kylän piti olla
ryhjä vihollisistn, ja niinpä sitten pitempiä kyttäysaikoya
pitämättä, partiomme johtaja luutn. Lipsmen ehdotri.
että eiköhän mennä tuohon kylän vasemmassa laidassa
olevaan taloon. Tähän ehdotukseen jokainen meisrä r'a-
rauksetta ilomielin yhryi.

Talo oli tyhjä, suuren pirtin ja kamauin käsittävä irii-
karjalaistyylinen rakennus. Ikkunat peitettyämme roi-
husi kohta uunissa iloinen jir suloisesti lämmittävä ruli
jonka ääreen, vieri viereen, lndottiin saikkapakit kiehu-
maan. Syötyämme eväsvähäisiämme saikan kera, läm-
penivät huoneet siinä määrin, että uskalsi märär ia
höyryävät vaatteet ripustaa kuivumaan.

Kuinka miellyttävältä tuntuikaan lepo pitkästä aikae
lämpimässä, suuren pirtinuunin päällå loikoillessa, jon-
ne olin valinnut makuusijan sotamiehet Yllho 'I'"pp,,-

sen ja Niilo Timosen kera. Pian oli talo täynnä kuor-
saavia åån1å, mutta jokin käsittämätön tunne esri mi-
nua uneen pääsemästä.

HEIKKI

Mietin yksikseni tätä sotaa fa sen järjettömyyttä. Sillä
olinhan sirmaa karjalaista heimoa kr.rin nekin ihmiset,

iotka täss2i talossa olivirt joskus onncllisina asLrneet, in
nyt olivat vuorostiran evakkorcissulla. Muistui mielecni
oma äitini sicllä Laatokan rannalla, josta perhcelle oli
tullut samanlainer-r kiire lähtö Talvisodan alemr.ra. Mitä-
hän rämän takrn äiti tuossa ikonin edessä oli lähtics-
sään Taivairllisclta Tirarolta rukoillut/ Olikohrur pyytä-
nyt tirkirisin johdirtustir, tai oliko olltrt aikaa olicnkaan
tr.urn ikonin ctccn Itiljen§,ä/ Kuinka mirailmrr sitrrtt:tir
mennä kostonhaluiseksi 

- 
järjcttömäksi! Ennen olim-

mc me kaikki karjalaiset hyviii ystäviii, jopa sr-rkulaisia
keskcnämmc, mutta n1,t mairilmirn virltaa havittelevat
kaistapäät ovirt meidät toistemmc tappajiksi yllyttänect.
Nämä samlrt scudut <llivat aikoinarirn isälläni kulkureitti-
nä, hänen ajiressairn talvisin Petroskoil-rin rahtia. Tics vaik-
ka tässä samassa talossa olisi yöpynyt? Kuinka monirs-
tihirn liencc tässäkin pirtissä laulettu kalcvirlaisia runoja
ja luettu loitsuja, joita nikoinaan pidettiin miehuuclen
mittapuuna.

Noita muinoisin miettien nukahdin 
- 

aavistirmrrttlr
sitä suurta vaaraa, joka pihassa jo meitä virani.

Konekiväärin vihaiset suihkr.rt pieksivät kiivaasti uu-
nin lohkeilevzra kuvctta, fota ry<itä täydensi monenlais-
ten jalkaväkiaseitten yhtä kiivas tulitus, hcrätessäni vie-
reiläni nukkuncen Timoscn Niilon hlrut<xrnl "Nouse

Heikki vicraita vastaanottamaan, kun tulevat pintiin!"
Tajusin silmänräpäyksessä tilantccn, johon aamun

SUOPELA

Kyläkunta Säämäiärven etelärannalla
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valiettua olimme yllättäen ioutuneet. Vihollinen oli yön

aikana saartanut koko §län ja nyt se voitosta varmana

ahdisti meidät tuohon niemen nokkaan, jota kolmelta
puolelta ympäröi syksyinen Säämäjärvi. Hyppäsin Timo-

sen herättämänä uunilta lattialle ja syöksyin eteiseen,

jossa vasta muistin, että päänaluksena ollut reppuni kaik-

kine eväineen jäi uuninpankolle. Syöksyin uudestaan

tupaan ja sain kuin sainkin repun käsiini ja muutamalla
loikkauksella olin jälleen eteisessä, ionka oveen jatku-

vasti vihollinen ampui konekiväärillä. Hyppäsin asuin-

rakennuksen jatkona olevaan navettaan, mutta en

Hyökkäys käynnissä
Säämäjärven etelä-
rannassa heinäkuussa -41

Säämäiärven
kaakkoisrantaa

#{,**,:Uffiu* :irill!"#;r+*#.:- ;!*##*X#i*re

päässyt sieltäkään ovesta ulos, sillä vihollinen tulitti na-

vetankin ulko-ovea jatkuvasti.

- 
Voi veljet, pitikö minun hypätä tänne sontaiseen

navettaan kuolemaan, takoi ajatuksissani eräänlainen it-
sesyytös, luotien napsahdellessa läpi navetan seinien ei

nä§nyt pakotietä mistään. Vain pikkuruinen ikkunapa-

hainen lähes miehen korkeudella navetan seinässä

päästi hämärää valoa navettaan. Empimämä löin aseeni

perällä ikkunalasin pokineen pellolle ja pujotin reppuni

ensiksi ulos. Pääni kallelleen pantuna mahtui vain se

tuohon ikkuna-aukkoon, iosta aloin pyrkiä ulos. Jalat
holtittoman tuulimyllyn siipien tavoin sät§ttelin siinä

ikkuna-aukossa ja hyvin aluksi tuntui kaikki menevän,

kunnes housuni tarttuivat aukon sisäreunaan. Silloin
enempi ulospyrkiminen tuntui alushousunikin kuorivan
navettaan. Ei ollut muuta valinnanvaraa, joten päätin

ponnistella ulos vaikka paljain pyllyin. Samassa tarttui-
vat voimakkaat kädet takinkaulukseeni ja ennenkuin
kerkisin vzstaanharomaan, olin jo kiskaistu ulos alus-

housutkin nilkoissa. Sain pari voimakasta paljaankäden

työntiä paljaille pakaroilleni ennenkuin tajusin, että ys-

täväni Timosen Niilo oli minut ikkuna-aukosta kiskais-

sut ja nyt parantumattomana koirankuieitten keksiiänä

leikki kanssani koomillisessa tilassani. Sain nopeasti

housut paikoilleen, repun selkään ja juoksin kyyryssä
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tantaan saunan taakse suojaan, jonne oli koko tuo I/JR
50:n koottu pioneeri-, kk- ja pst-ryhmällä vahvistettu
joukkue kokoontunut Lipsasen iohdolla neuvonpitoon'

Pian todettiin, ettei muuta vaihtoehtoa ole, kuin pyr-

kiä läpi vihollisketjun aluksi vain muutaman miehen

voimalla toisten antaessa tulitukea. Oliko vapaaehtoisia?

Löytyi yksi Saarijärven poika (nimeä en enää muista),

sotÅiehet Vilho Tepponen, Niilo Timonen ia allekir-
joittanut. Keräsimme toisilta taskut täyteen käsikra-

naatteja ja konepistooleilla varustettuina syöksyimme

pellonlaidassa alkavaan vihollisen kaivamaan taistelu-

hautaan, joka tyhieni niinkuin urakkatyönä vihollisis-
ta. Täten käsikranaatein ia konepistoolein vuorotyötä

tehden etenimme noin 70 m matkan pellon reunaan

asti, ennenkuin vihollinen tointui h'ämmingistään, mut-

ta silloin alkoi heitä omat koirat pahasti purra. Saimme

haltuumme tuolloin 3 vihollisen pienoisheitintä (nakuia)

ammuksineen ja kohta nousivat ensimmäiset kranaatit
lakikorkeuteensa ia pyörähtivät maata kohden suhisten.

Näin alkoi tuo meidän keskityksemme ia putkea pys-

tymmäksi nostaen, siirsimme tulen aivan läheisimpien

vihollisten niskaan, jotka tolkuttomasti kasaantuneina

kärsivät heti alkuun suuria menetyksiä. Tä11ä aikaa oli-

vat kaikki omat miehet päässeet edullisiin asemiin pel-

lon reunaan oiaan ia niin alkoivat motiftaiat vähin erin

5
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itse joutua mottiin. Alkoi armoton taistelu, jossa sääliä
ei vähäisimmässäkään määrässä tunnenu.

Käsikranaatteja lensi puolin ja toisin, jotka varsinkin
vihollisen keskuudessa saivat sanoin kuvaamaron[a ru-
hoa aikaan, heidän kasaantuessaan aivan paniikkimai-
sesti vieri viereen.

Saanorengas vain pieneni pienenemiståån ja viholli-
sen liikkumatila sitä mukaa. Vähin erin saimme ruon
monisatapäisen vihollisjoukon ahderua peltojen väli-
seen notkoon, jossa alkoi entistäkin kovempi taistelu
elämästä ja kuolemasta.

Muistan eräänkin tapauksen tuosta taistelusta, kun
noin 15 metrin päästä heittämän vihollisen käsikranaa-
tin Timosen Niilo sieppasi käteensä kuin pesäpallon ja
heitti salamannopezsri takaisin heittäjää kohden. Liekö
sartruna, vaiko heirtäjän tarkka käsi saanut aikaan sen,
eaä takaisin heitery käsikranaarti sattui suoraan viholli-
sen kasvoihin. Kuin tyhjä säkki, putosi tuo iskun pöker-
ryttåmå. vihollinen istualleen, käsikranaatin jäädessä

vyötaipeese en ja råjdhtäen samassa silmänräpäyksessä.

Jouduttuani lainaksi saadun konepistoolin antamaan
takaisin, sain siinä taistelun temmellyksessä eräältä vi-
holliselta käyttökuntoisen pikakiväärin lippaineen ja
aloin sillä aidanvieressä maaten surautella. Vaihtaessani
toista lipasta kuulin Tepposen Vilhon varortavan huu-

don: "varo Heikki!"
Pyörähdin kyljelleni ja näin kuinka isokokoinen vi-

hollinen aidalla seisten paiskasi heittimen (nakun) voi-
makkaasti päin päätäni. Se mätkähti aivan siihen paik-
kaan, jossa olin äsken lipasta vaihtanut. $rörähdin se-
lälleni ja annoin pikakiväärin laulaa kestotulella ylä-
puolellani aidanpäällä seisovaa vihollista kohti, joka
aluksi näytti ikäänkuin ilmaan kohoavan, mufta mät-
kähti pian tantereelle taistelunsa taistelleena.

Saartorengasta kiristäessämme jouduin keskelle kau-
rapeltoa, joka oli täynnä vatsallaan viruvia kuolleiksi
teeskenteleviä vihollisia. Kun sitten meikäläinen meni
tuollaisen viereen, tarrautuivat ne jalkoihin ja silloin to-
della joutui käyttåmäån aseenperiä. Niinpä ederessäni
tuolloin kaurapellossa nelinkontin, ja noustessani §y-
§lleen syöksyi edestäni vatsallaan maannut vihollisup-
seeri kimppuuni yrittäen ortaa minua kurkusta kiinni.
Ammuin lonkaltani pikakiväärillä päin vihollista ja
hyppäsin samalla sivuun, jolloin vihollinen menetti ta-
sapainonsa ja putosi kontalleen. Ammuin nyr tähdäten
vihollista, joka aikoi ottaa pikakiväärini piipusta kiinni,
mutta se jäi hänen viimeiseksi ja toteuttamattomaksi te-
okseen. Kyyristyin tuon kaatuneen vihollisupseerin vie-
reen, jolloin huomasin nagaanipistoolin hänen vyöl-
lään. Kaivettuani nagaanin esiin, huomasin sen men-
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neen käymökelvottomaksi. Lonkalta tähtäämättä am-
pumani suihku olikin sartunut hänen pistooliinsa,
kimmoten siitä ja horjuttanut miestä siinä määrin, että
hän menetti kohtalokkaalla hetkellä tasapainonsa eikä
saanut otetta näin ollen minun kurkustani.

Edellä kuvatunlaisiin tilanteisiin ja kiperämpiinkin
'joutui tuolloin uscirmpi meistä ruossa kaurapellossa ede-
tessämme. Ja niinpä päästyämme lähelle pellonreunaa
aloimme huudella viholliselle kehoitr"rksia antaurua \ran-
geiksi (sdavaitjes blen tavaritz!)

Kohta nousikin seisomaan kymmeniä vihollisia kädet
ylhå.ållå, lähtien kävelemään meitä kohden. Murta en-
nen kuin he kerkisivät tulla puoliväliin, er-mmuttiin
heidät omiensa joukosta. Saimme kuitenki,r elävänä
muutaman vangin, jotka kertoiyar, että saarrorenkaassa
on lukuisten upseereitten lisäksi kolme naisupseeria, jot-
ka ampuvat ne kaikki, jotka vangeiksi meille suomalai-
sille aikovat antautua.

Onnistuimme viimein nuo sisukkaat naisupseeritkin
tekemään taistelu§vyttömiksi, joista eräs osasi puhua
suomeakin, mutta menehryi haavoihinsa.

Tuota raivokasta taistelua kesti noin pari runtia, jona
aikana lähes 300 vihollista kaatui, joukossa lähes nel jä-
kymmentä upseeria, niistä kolme naisupseeria. Vankeja
saimme lähes kuusi§mmenrä.

Omat tappiomme olivat vain yksi kaatunur ja kaksi
haavoittunutta, joista toinen stm. Nikolai Hatsinen Lun-
kulansaarelta, haavoittui vierelläni. Luoti py1'hkäisi hä-
nen suupielensä halki ja kolautti muutaman hampaan
irti.

Taistelun tauottua alettiin §sellä ja ihmetellä, miten
vihollisen onnistui meidät aivan makuusijoilla yllämää
ja kuka oli vartiossaT

Saarijärven poika, joka tuolloin määrättiin ensimmäi-
seen vartiovuoroon, oli kaivanut perunoira maasta ja
keitetryään ne saunassa, oli §lläiseksi syoryään nukah-
tanut saunan lauteille. Vihollinen oli meidän nukliues-
s,unme kierrellyt majapaikkamme ympärillä ja vienyt
majatalomme rappujen eteen jättämästämme pst.kivää-
ristä lippaat laukkuineen, samoin konekiväärisrämme-
kin. Ja mitenkähän meille olisi tuossa taistelussa käy-
nyt, ios se T-34 Sotka-mallinen hyökkäysvaunu olisi
päässyt vihollisen avuksi. Onneksi meille, se ajoi pionee-
riryhmämme asettamaan miinaan, jonka räjähdyksiin
joku talossa nukkuvista pojistamme oli tuolloin aamulla
herännyt. Toisen telaketjun katkeaminen teki sen lii-
kuntakyvyttömäksi noin 200 m majapaikastamme, jos-

sa se sitten ampui tykillä meitä niin kauan kuin sillä
ammuksia riitti.

Teille aseveikoille, jotka tuolloin kanssani saitte äkäi-
sen herätyksen yli pari vuosikymmenrä sitten siellä Ale-
kan kylässä, tässä kerromani tavalla, lähetän terveiseni
ja toivon, että täydennätte kirjoituksillanne sen, joka
tässä minulta on unohtunut.

oo
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VILJO RIKKONEN

HEINAKUTIN 13. päivånå. v. 1944 oli komppaniam-
me, 2./Rj.P ), siirrynyt pataljoonan reserviin ja ma-
joittunut Hingervaaran kylän läheisyyteen. Näihin ai-
koihin olivat rintamalohkollamme käynnissä raskaat
viivyrystaistelut, joihin komppaniammekin oli kahden
viimeisen viikon ajan yhtäminaisesti osallistunut. Nyt
sille suotu lepo oli kovin tarpeellinen, sillä miehet oli-
vat loppuun uupuneita ja mielialakin oli painunut
varsin matalaksi. Mutta jo yhden, hyvin nukutun yön
jälkeen oli mieliala huomattavasti kohentunut. Rinta-
man suunnalta kuuluva jatkuva taistelun melske ei
sekään pahemmin häirinnyt, olihan siihen toturtu. Le-
po oli syytå kåyttää hyväksi, sillä eihän tiedetry milloin
meidät taas kutsuttaisiin mukaan taisteluihin.

Joukkueenjohtajat oli kutsuttu komppanian päälli-
kön puhutteluun, ja palatessaan takaisin joukkueiden-
sa luo kukin heistä esitti samansisälröisen kysymyksen:
"Onko vapaaehtoisia panioon lähtijöirä, §symyksessä
on useampia päiviä kestävä matkaT" Meidän jouk-
kueestamme, joka oli kokoonpantu pääasiassa nuoris-
ta, vuonna 1925 syntyneistä miehistä, ilmoittautui he-
ti muutamia. Näillä nuorukaisilla tuntui vielä olevan
intoa, joka vanhemmilta jo tyystin puuttui. Niinpä ei
esim. yhtään aliupseeria ilmoittautunutkaan. Minua-
kin kehotti joukkueenjohtaja ilmoinaurumaan ja
suostuin siihen heti. Hän arveli itse joutuvansa par-
tion johtajaksi ja niin luulin minäkin.

Joukkueenjohtaja meni uudelleen komppanian ko-
mentopaikalle vieden sinne tällä kenaa vapaaehtois-
ten nimet. Palattuaan hetken kuluttua hän antoi mi-
nulle nimiluettelon ja sanoi:

- 
Sinut on sitten mä:åråtry parrion johtajaksi. Ku-

ten tästä luettelosta näet, on sen vahvuus §mmenen
miestä. Partion on oltava lähtövalmiina huomisaamu-
na kello 7, jolloin ilmoittaudut komppanian päälliköl-
le tehtävän saamista varten. 

- 
Samalla hän antoi
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minulle 5 kpl karttalehtiä.
Tieto, että juuri minut oli määrätty johtajaksi, oli

melkoinen yllätys. Karttalehtien lukumääristä ja siitä,
että retken oli kerrottu kestävän useampia päivlå päå-
tellen ei §symyksessä ollut mikään pikkujuttu, jos

kohta varsinainen tehtävä ei vielä ollutkaan tiedossa.
Kuinka pystyisin tehtävästä selviämään ja luottaisi-

vatko partioon valitut miehet minuun/ Nämä olivat
ne kaksi kysymystä, jotka askarruttivat mieltäni, sillä
yleinen k?isirys lienee ollut, että joku upseeri tulisi par-
tiota johtamaan. Minähän en ollut saanut edes aliup-
seerikoulutusta. Mutta myöhäistä oli enää katua. Pe-
lonsekaisin tuntein ajattelin sitä vastuuta, joka minul-
le oli annettu.

Illalla saimme mm. 1 päivän parriomuona-annok-
set ja aamulla olimme måårå.trkana lähtövalmiina

komentoteltan luona. Ilmoittautuessani komppanian
päällikölle sain kapteenilta tehtävän:

- 
Partion on edettävä Porajärven ja Kostamuksen

§lien väliselle maantielle ja sinne saavutruaan suori-
tettava neljän tunnin ajan liikenteen tarkkailua sel-
vittääkseen kuljettaako vihollinen joukkoja Poralär-
veltä Suojärvelle tai päinvastoin. Sitä varten on ensiksi
edettävä rintamalinjan oikealle sivustalle, ilmoittau-
duttava siellä varmistamassa olevan pataljoonamme
3. komppanian päällikölle. Sieltä jatketaan matkaa
vasta sitten kun tämä antaa siihen luvan. Paluumat-
kalla taas, mikäli rintamalinja on sillä välin muuttu-
nut, on kuunneltava taistelun äåniå ja toimittava sen
mukaan. 

- 
Onko mitään §syttävää?

- Jot matkan varrella havaitaan jotain erityistä,
onko siitä ilmoitettavaT

- 
Ei tarvitse ilmoittaa. 

- 
Saatte lähteä!

Lähdin miesteni luo, selostin heille saamani tehtä-
vän, ja niin sitten lähdimme.

Aamuaurinko paistoi kirkkaasti pilvettömältä tai-
vaalta, yön kosteus viipyi vielä ilmassa, mutta päiväs-
tä näytti tulevan hiostavan kuuma. Reipasta vauhtia
aloitimme retkemme, mutta tavoite, se oli kovin kau-
kana. Linnuntietä mitatenkin sinne kerryi noin l0
km, maastossa matka oli tosiasiassa tuntlrvasti pitem-
pi.

Maantieltä erkani metsään raivattu huc»ltotie, jota
seuraten löysimme helposti 3. komppanian komento-
paikan, matkaa sinne kertyi vain 7---8 km.

Ilmoittauduin .l.K:n päällikölle, joka otti esille
karttansa ja osoitti oman varmistuslinjansa, mainiten
samalla, että aamulla varhain heillä oli ollut taisre-
lukosketus viholliseen ja varmistus oli vetääntynyt hie-
man taaksepäin, "ne miehet kun ovat sellaisia pelku-
reita", hän lisäsi.

Palasin miesten luo, jotkzr istuivat puiden varjossa
jutellen ja tupakoiden. Otin kartan esille 1a aloin
suunnitella mistä meidän olisi parasta ylittäå, rintama-
linja.

Saimme odottaa useita tunteja, ennen kuin meille
tiedotettiin, että partio saa lähteä. Ja niin lähdimme
jatkamaan matkaamme. Noin kilometrin päässä ta-
voitimme etumaiset varmistusjoukot. Hetkisen näiden
kanssa juteltuamme jatkoimme edeltäkäsin suunnitte-
lemaani reittiä kulkien.

Varmistuslinjan oikea sivusta nojasi laajaan suo-
alueeseen jota jatkui pitkälle takamaastu)n. Niinpä
lähdimme ensin suon laitaa kulkien pyrkimään enem-
män oikealle ylirtääkemme sitten suon sopivalta koh-
dalta. Siellä täällä suon keskellä oli vähäisiä, metsää
kawavia kohoutumia ja erääseen tällaiseen aloimme
pyrkiä tarkoituksella päästä suon yli. Yajaat sata mer-
riä ehdimme kulkea kun edellä oleva tunntstelija ha-
vaitsee metsäsaarekkeessa liikettä. Lähdemme perään-
tymään takaisin suon reunaan, metsän suojaan. Vi-
hollinen ei ole meitä havainnut, vai lienevätkö olleet
muut syyt vaikuttamassa, kun se ei avannut tulta.

Metsän suojassa lähdemme kiertämään yhä enem-
män oikealle, kunnes tulemme kohtaan, jossa harvaa
metsää kasvava kannas katkaisee suon. Tästä lähdim-
me yrittämään suon yli. Kuljimme varovasti ja jännit-
tyneinä kaksi tunnustelijaa kärjessä ja pääsimmekin
onnellisesti suon toiselle reunalle. Puolisen kilometriä
suon laidasta edettyämme tapaamme maassa paljon
tallattuja iälkiä. Siitä on iso vihollisosasto äskettäin
kulkenut länteen päin. Maassa oli seitsemän rinnak-
kaista polkua, joista kolme keskimmäistä oli aivan
mustalle mullalle tallattuja, vaikka maa tällä koh-
dalla oli kovapohjaista. 

- 
Iso vihollisosasto oli kier-

tämässä meikäläisten selustaan.
Mitä olisi nyt tehtävä/ Varmaankin olisi tästä pitä-

nyt ilmoittaa, mutta kapteenihan oli nimenomaan sa-

nonut, ettei matkan varrella tehdyistä havainnoista
tarvinnut mitään ilmoitusta lähettää. Tein päätöksen
jatkaa matkaa ilman muuta.

Partio lähiretkellä
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Se oli kyllä kohtalokas virhe, sillä vihollisosasto
pääsi seuraavana päivänä pahasti yllättämään meikä-
läiset tunkeutuessaan kahdesta eri kohdasta maantiel-
le joukkojemme selustaan.

Jatkoimme matkaamme kohti kaukaista tavoitet-
tarnme suunnistzren kompassin mukaan. Laajassa erå-
maassa ei ollut edes kinttupolkuja. Päivä oli hiosta-
van kuuma ja metsä tåynnå hyttysiä. Marssimme tun-
nista tuntiin välillä aina hetkeksi pysähtyen hengähtä-
mään. Tuli ilta, ilma alkoi viiletä, mutta hytqz5sl s1r6,
vain hellittäneet otettaan.

Keskiyön aikaan oli met#ssä suhteellisen hämärää,
niin keskikesä kuin olikin. Saavuttuamme pienen pu-
ron vafteen pysähdyimme, viritimme nuotion ja val-
mistimme ruokaa mukanamme olleista partiomuona-
pakkauksista. Viivyimme paikalla kunnes yön hämä-
räaiktr oli ohi, jolloin taas lähdimme liikkeelle. Nyt
olikin huomattavasti viileämpää kulkea. Saavuimme
kahden melko ison järven väliselle kannakselle. Se oli
noin kilometrin levyinen, avonainen suoalue, jonka
molemmilla rantn-alueilla kasvoi jokunen puu. Taas
totesimme iälkiä, joku osasto oli siitäkin kulkenut,
mutta jäljet eivät vaikuftaneet aivan tuoreilta. Pääs-

ryämme suon yli käskin partion hajaantua, samalla
muutettiin myös kulkusuuntaa. Tiimä oli varotoimen-
pide siltä varalta, että jos suolla sattuisi joku vihollis-
porukka liikkumaan, se ei pysryisi jälkiämme seuraa-
mann.

SA'bn a

Tavoitteeseen piti enää olla vain jokunen sata met-
riä kun tunnustelija äkkiä pysähryi antaen samalla
pysähtymismerkin koko partiolle. Edessä, vain muuta-
man kymmenen metrin päässä oli vihollissotilaita, jot-
ka kuorivat pystyssä olevista puista kuorta. Niin vä-
hällä oli tunnustelija törmätä vihollisiin, että vain jon-

kun yskähdys pelasti tilanteen. Varovasti peräännyim-
me eivätkä työn touhussa olleet miehet meitä huoman-
neet.

Nyt lähdimme pyrkimään tien laitiran lähempänä
Kostamuksen kyldå, mutta taas tuli vastaan suo.

Kiertäessämme sen reunaa alkoi koira haukkua jossa-

kin maantien seutuvilla. 
- 

Taas oli vetäydyttävä ta-
kaisin.

Näytti siltä, että vihollisia oli majoittunut pitkin
tien vartta, joten meillä ei ollut mitään mahdollisuut-
ta tehtävämme täyttämiseen. Olikohan sitäpaitsi koi-
ran haukunta herättänyt vihollisen huomiota? Jos niin
olisi, saisimme varmasti takaa-ajajat kintereillemme.
Oli vielä sekin mahdollisuus olemassa, että venäläiset
lähettäisivät Kostamuksesta miehiä sulkemaan järvi-
kannaksen, jolloin paluumatkamme muodostuisi var-
sin epävarmaksi.

Päätin lähteä nopeasti pyrkimään kohti järvikan-

nasta. Matkalla meidän oli ylitettävä monta suo-

td, ja eräs miehistä alkoi väsyä niin pahoin, että
toisten piti ottaa kantaakseen hänen pakkauksensa.
Itseäni askarrutti koko ajan huoli siitä pääsisimmekö

Partiota hidastaa huono tientekel€
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neeksi, otin siitä huolimatta ensimmäisen vartiovuoron
toisten heittäyryessä maahan pitkälleen j,, nukkuen
heti. Herätettyäni sitten uuden vartiomiehen nukahdin
minäkin ja herättyäni oli jo iltapäivä kulumeusn. Ruo-
kailtuamme lähdimme taas liikkeelle tuntien itsemme
virkeiksi kun olimme saaneet kunnolla levätä.

Illan tullen tapasimme noin 20 m leveän jocn. Se

kuului Liusvaaran vesistöön, jonne taistclut nyttcm-
min olivat siirtymässä. Parista tukista kyhätyllä lau-
talla pääsimme sen yli, mutta oliko vastarannirlla
omia tai vihollisia emrne tienneet. Pian irsia sentään

selvisi kun löysimme Sitro-makeisia sisältäneen laati-
kon. Nyt otimme suunnan kohti Liusviraran kylää,
mutta taas ehti keskiyö väliin ja tapamme mukaan
pysähdyimme suurimman hämärän ajaksi. Jirtkires-
samme matkaa tulimme pienelle niitryaukealle, jonka
kiersimme ja löysimme polun, joka johti mäen harjan-
teelle. Sen varrelta tapasimme lopultakin oman pari-
vartion, ja niin olimme onnellisesti saapuneet omille
linjoille. Ilomme oli ylenpalttinen.

Partiomme tehtävä oli tosin epäonnistunut, muttrr
minulle oli pääasia, että olin siranut johtamani mie-
het vahingoittumattomina "kotiin". Lopulta pääsim-
me oman komppaniammekin yhteyteen, joka poissn
ollessamme oli siirretty aina Tolvajärvelle saakka.

- 
Te olette siis palanneet, ja me kun jo pidimme

teitä meneteffyinä, lausui komppanian päällikkö terve-
tuliaisiksi.

Partio levossa

yleensä lainkaan kannaksen yli. Onneksi se oli edel-
leenkin vapaa vihollisista ja toiselle puolelle saavut-
tuamme pysähdyimme lepäämään. Paikan valitsimme
niin, että jos takaa-ajajat olisivat kintereillämme, voi-
simme ottaa heidät hyvin vastaan ja sen jälkeen ve-
tåytyå metsän suojaan.

Hetken levähdetryämme suunnistimme kohti omia
linjoja. Jokainen alkoi vähitellen väsyä ja kulku hi-
dastui tuntuvasti. Rintaman suunnasta kuului kiivas-
ta ammuntaa, mutta sitä kuului myös huomattavasti
lännempää. Arvasimme, että nyt tuo vihollisosasto
jonka jäljet olimme havainneet, oli iskenyt.

Partion kotimatka yatkui edelleen. Tuli ilta ja yö.
Keskiyön hämärän ajaksi pysähdyimme tiheään kuusi-
metsään. Paikka ei ollut kuitenkaan sopiva pitempiai-
kaista oleskelua vaften ja katsoimmekin parhaaksi
lähteä liikkeelle heti päivän valjettua. Saavuttuamme
vanhalle rajalle aloimme seurata sitä pohjoiseen, kos-
ka olimme suunnistaneet liiaksi eteläiseen suuntaan.
Olimme sentään niin väsyneitä, että oli pakko ottaa
pitempi lepotauko. Jos kohta tunsin itseni kovin väsy-
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ELETTIIN Jatkosodan viimeisiä viikkoja. Ilomantsin
seudun taistelut olivat kehittyneet tuhoamistaisteluksi,
jossa rajern yli Suomen puolelle tulleet kaksi vihollis-
divisioonaa oli motitettu. Heinä---elokuun vaihteessa

1944 tunkeutui vahva taisteluosasto suomalaisia
Konnukan vesistön itäpuolelle, josta suoseutujen kaut-
ta edelleen kauas vihollisjoukkojen taakse tarkoituk-
sella katkaista tie Luovelammen itäpuolella ja estää

apujoukkojen tulo mottiin joutuneille vihollisdivisioo-
nille.

Pioneerijoukkueen johtajana sain määräyksen seu-

ruta Turtirtisen ja S.O. l-i.ndgrenin pataljoonia. En-
simmäisenä tehtävänäni oli ylimenon järjestäminen Kon-
nukan vesistön itäpuolelle. Hyvän tiedustelun ia val-
mistelun ansiosta ylimeno onnistui hyvin. Oman rykis-
tömme voimakas tuli päätien suunnassa harhautti vi-
hollisen. Pioneerimateriaalin kuljetukseen varasin
kaksi pirteintä hevosta, jotka saivat purilailla vetää
miinoja ja ammuksia. Niitä laskin tarvittavan hv.tor-
junnassa ja tienkatkaisuissa, jotka tehtävät oli hyök-
käyskäskyssä annettu pioneerijoukkueeni erikoistehtä-
viksi.

Lähes kaksiviikkoinen koukkausmatka raisteluineen

muodostui joukoillemme raskaaksi, mutta kokonaisti-
lanteen kannalta onnistuneeksi. Tällä matkalla jåi
erikoisesti mieleeni silloisen majuri Lindgrenin pååttå-
väinen toiminta vaikeissa olosuhteissa. Tehtävien täyt-
tämisestä ei ollut tinkimistä. Pioneerien apua tarvittiin
milloin missäkin, eikä miehillä ollut päivän eikä yön
lepoa. Telttojakaan ei ollut mukana, joten lepohetket
sai uinahtaa paljaan taivaan alla suo japoteroissa.

Pakeissa keitettiin vesi ja muu muona mitä keittämis-
tä sissimuona sisälsi. Sosiaaliset olosuhtect olivat mini-
missä, mLrtta tilanteitten vaikeus ja vaihtelevaisuus ei

suonut aikaa päivittelyille.
Taistelut Leppävaaran motin ympärillä jäivät eri-

koisella tavalla mieleeni. Voittojen tilille siinä kirjat-
tiin mm., että vihollisen hyökkäysvaunu saatiin tuho-
tuksi miinalla. Taistelun aikana eräs rohkea pioneeri
vei näet panssarimiinan telaketjun alle, jolloin vaunu
miehistöineen tuhoutui ja paloi komeasti Leppävaa-
ran kylätiellä. Vihollisen jalkaväenkin ulosmurtautu-
minen sen kovasta huudostir huolimatta silloin tyreh-
ryi.

Leppävaarasta pari kilometriä etelään Tolvilan tor-
pan raunioitten ympärillä olimme olleet muuttunan

.:'
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I Pioneerit
pysyiuät

MARTTI PAJALA

llomantsin motista
saatua sotasaalista
syksyllä 1944
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päivän ja yön asemissa. Partioimme eråånä yönä Lep-
päkoskella saakka, jossa kävimme kiivaan kahakan
asemiamme kiertäneen vihollisosaston kanssa. Koita-
jokivarressa saimme siepatuksi kahakan jälkeen van-
gin. Palasimme Tolvilan torpan maastoon. Viholli-
nen oli päättänyt ottaa t'ämän polkujen risteyskohdan
hallintaansa, koska 7.8.44 päivän aamuna keskitti
joukkojaan asemiamme vastaan. Pioneerijoukkueeni
määrättiin vahvistamaan luutnantti Järaisen komppa-
niaa, joka piti hallussaan tätä maastokohtaa. Kais-
tallani sain johdettavaksi tilapäisesti myös erään jal-
kaväkijoukkueen, josta joukkueen johtaja oli kaatu-
nut.

Kun asemien järjestely Tolvilan torpan pohjois- ja

itäpuolella oli saatu loppuun suoritetuksi, niin odotet-
tu ryminä alkoi. Ensin saimme niskaamme tykistön ja
kranaatinheittimien tulta, jonka ajan olimme tiiviisti
montuissamme. Puissa räJähtåvät kranaatit olivat kiu-
sallisia ja aiheuttivat tappioita. Vihollisen jalkaväen
avattua tulen asemiamme vastaan alkoivat vastatoi-
menpiteemme. Jyminä ja pauhu katkaisi erämaan
rauhan aamuhämärissä. Tulituksemme lyhyeltä etäi-
syydeltä oli tehokasta. Ennen taistelun alkamista §-
syi esimieheni pioneerien jalkaväkitaistelukuntoa, eri-
koisesti sitä, että pysymmekö asemissa kovan paikan
tullen.

Pioneerit pysyivät asemissa. Ammuimme konepis-
tooleilla ja kivääreillä noin 20 minuutin ajan. Omal-
la pysrykorvallanikin ehdin ampua kaikki 50 patruu-
naani. Jäljellä oli vain parabellum-pistooli patruunoi-
neen. Ensimmäinen rynnäkkö torjuttiin, muma viholli-
nen ei hellittänyt. Uusia joukkoja alkoi kiertää ase-

miamme oikealta, Koska olin ryhmiryksessä vasem-
malla, niin en huomannut tätä. Ohjailin vain läheni-
ni Mannermaan konepistoolitulta. Kuulin poterooni
jonkun huutavan takaa nimeåni ja käskien vetäyry-
mään nopeasti.

Metsäinen kumpare suojasi yhtäaikaisen asemista
lähdön. Kun noin 100 metriä oli vetäydpry ja vihol-
lislauma alkoi tulla peräämme, käskin pioneerien ot-
tamaan uudestaan asemat. Saimme toistamiseen lyö-
tyä vihollisen kohdaltamme matalaksi ja suuntasim-
me tulemme hetkeksi Tolvilan peltoaukeamalle ja sen

taakse, jossa parveili vihollisia. Huomasin pian, että
olin pioneereineni jäänyt viimeisenä pidättämään vihol-
lista. Vetäydyimme metsien suojaan.

Olin hetkeksi unohtanut pioneeritehtäväni. Muistin,
että sinne asemien taakse jäi osa panssarimiinoja.
Lähdin lähettini kanssa pienelle varastopaikalle, jon-
ne vihollinen ei vielä ollut ehtinyt. Rotulipanos ja
nallitettu tulilangan pätkä, joka kuului vakiovarustei-
siimme sai nyt palvella oman varaston tuhoamista.
Miinat, noin 10 kappaletta, räj'ähtivät takanamme
kovalla jyminällä. Tähän päättyi tållä eräå, myös jal-

kaväkitaistelumme, sillä uudet tehtävät odottivat pio-
neereja päätien suunnassa, jossa menesryksellinen vi-

Erään partion retki
llomantsin rintamalla
syksyllä 1944

hollisen motitus jatkui.
Muistan hyvin kun taistelujen ollessa kiivaimmil-

laan sopersin jotakin rukousta ja pyysin, että Jumala
auttaisi meitä. Kirjaimellisesti rukoilin ia ammuin.
Uskon, että niin teki moni muukin pioneeri, sillä puo-

lustimmehan omaa ma^ta ja itseämme. Näitä hetkiä
en unohda koskaan.

251



UNTO SEPPÄLÄ

cihaarcmi!
ja ongimme. Erååna yönä satoi niin kovasti, että teltta
rupesi vuotamaan. Kanttiinin lotat sanoivat, että
saarnme juhlasalin penkeillä nukkua. Ja niin sitten
myös teimme.

Teatteri-seurue oli saapunut. Esityksen piti alkaa
klo 13. Yleisoä oli kerääntynyt jonkin verran. Jostain
syysrä tultiin meille ilmoittamaan, että näytäntö al-
kaakin vasta klo 14. Näyttelijät siirryivät ulos mänty-
jä kasvavan mäen rinteelle. Tupakat alkoivat savuta.
Aurinko paistoi ja ilma oli lämmin. Meitä korohoron
miehiä oli paikalla ainakin sotamiehet Kaarlo Kaop-
pala, Reino Pekkola, Lauri Turkia ja mioå. Lisäksi
oli Tojkander-niminen mies, jota minä en tuntenur,
Pekkola ,1a Turkia tunsivat. Hän oli muistaakseni

rykmentin korohoron miehiä. Me istuimme rinteen
juurella pari-kolme§mmentä metriä alempana kuin
näyttelijöiden ryhmä. Tojkanderilla oli sormessaan
puhdetyö, kevytmetallista valettu sormus, joka ei ollut
vielä täysin valmis. Hän huomasi minun vyössäni riip-
puvan puukon ja pyysi sitä lainaksi. Annoin scn. Hän
rupesi vuolemaan sormusta.

Jonkin ajan kuluttua pöllähti sen männyn larva,
jonka juurella näyttelijät istuivat. Neulasia lenteli,
kuului kranaatin räjähdys. Jostakin kauempaa kuului
vielä pari räjähdystä. Männyn juurella istuvasta jou-
kosta alkoi kuulua valitusta ja huutoa. Me alempana
istujat maastouduimme ja etsimme suojaa mahdollis-
ten uusien kranaattien varalta. Huomasin, että Toj-
kanderin käsi oli verinen. Myös puukossa oli verta.
Kysyin:

- 
Satutitko puukolla käteesi?

- 
E., ei se ollut puukko vaan sirpale.

Sirpale oli pieni. Se oli läpäissyt vain ihoa ja nä§i
selvästi. Nahassa oli pieni kohouma. En muista, jou-
tuiko Tojkander menemdån läåkåriin vai kaivoiko hän
itse pois sirpaleen. Myös Turkia sai pienen naarmun
käsivarteensa. Pyyhin puukon ja pistin sen tuppeen.

Sillä välin kun me suojauduimme ja tarkastelimme
haavoja, olivat jotkut muut aloittaneet haavoittunei-

Karhumäen teafteritalo s,r-bu

KERTOMUKSENI aiheen ajasta on jo yli 26 vuorta.
En muistzr enää kaikkea hyvin. Jotakin on saartanut
jääclä kertomuksestani pois, mutta tarkoituksella en
ole mitään poistanut enkä lisännyt.

Oli elokuu 1943. Karhumäen Teatteri oli tullut
esittämään näytelmää: "Olenko minä tullut haare-
miin?". Esiintymispaikkana oli "Salotorppa" noin 5

km etelään Maaselän aseman-suurlahden rintamas-
ta. Salotorppa oli 4. divisioonaan kuuluvan tykistön
rakentama hirsirakennus. Siinä oli iso juhlasali sekä
lottakanttiini. Sali toimi etupäässä elokuvateatterina.
Talo oli korkeahkon harjun juurella, sen eteläpuolel-
la. Salotorppa oli valmistunut edellisenä talvena. Se

oli tullut minullekin jo hyvin tutuksi. Olin käynyt siel-
lä elokuvissa lukemattomia kertoja. Joskus olin joutu-
nut jonottamaankin, kun elokuviin menijöitä oli pal-
jon. Kanttiinissa olin juonut toisenkin mukillisen me-
hua. Ensimmäiset näkemäni painikilpailut olivat Salo-
torpassa. Kerran siellä oli eräs korkeasti oppinut mies
esitelmöimässä valitettavan pienelle kuulijajoukolle.
En silloin tullut tietämään hänen nimeään. Hän oli si-
viilimies, joka palveli jollain säähavaintoasemalla.

Joskus toistakymmentä vuotta myöhemmin näin tohto-
ri Reino Tuokon. Silloin muistui mieleeni Salotorpassa
esitelmöinyt mies. Paljon mahdollista, ertä hän olisi
ollut juuri Reino Tuokko. Hän puhui luonnonlaeista,
selvitteli mm. minkälainen mittayksikkö on beauford.
Hän sanoi, että jos tulisi 12 beaufordin myrsky, ha-
joaisi Salotorppa hetkessä.

Olin viettänyt yhden yönkin Salotorpan juhlasalis-
sa. JR 25:n ll pataljoona oli siirretty kesäkuussa re-
serviin eli "huilaamaan". Osa sen krh-joukkueesta,
jossa palvelin, joutui tai oikeastaan pääsi komennuk-
selle rykistöön, tietöihin. Majailimme telrassa Salotor-
pan vieressä olevan mäen päällä. Paikka oli rauhalli-
nen, rykistössä oli parempi ruoka kuin omassa poru-
kassa, ja työpäivän jälkeen olimme täysin vap.aita.
Olimme vain. Istuimme kanttiinissa, pelasimme koro-
naa. Harjtn toisella puolella oli lampi. Siellä uimme
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den auttamisen. Teatterin auto seisoi tiellä jonkin
matkan päässä. Sillä samalla tiellä, jota me olimme
rakentaneet. Auttajat hakivat autosta paareja. Joku
tai jotkut antoivat Salotorpan sisällä ensiapua haa-
voirtuneille. Mekin ehdimme mukaan kantamaan hei-
tä autoon. En ehkä tiennyt silloin, kuinka paljon haa-
voittuneita oli, en ainakaan nyt enää muista. Kanta-
jia oli ainakin riittävästi. Minä osallistuin ainoastaan
yhden miehen kantamiseen Pekkolan kanssa. Paareil-

,uaanooo

la makaaja oli alikersantti. Hän vaikutti hyvin her-
mostuneelta, ja hoputti meitä kulkemaan nopeam-
min. Eihän siinä kivikkoisella polulla voinut juosta
sellaisen kuorman kanssa. En tiedä, miten pahasti
alikersantti oli haavoittunut. Kuulin myöhemmin, emä
hän kuoli sairaalassa. Muistan kuulleeni, että myös
joku toinen haavoittuneista olisi kuollut. Lähellä Salo-
torppaa oli tykkipatteri. Se antoi vastauksen äskeisiin
kranaatteihin. Kun lähtölaukaukset kuuluivat, maka-
si eräs naisnäyttelijä paareilla. Kaksi miestä kantoi
häntä kohti autoa. Kun nainen kuuli laukaukset hän
rupesi huitomaan käsillään ja huusi peloissaan:

- 
Nyt sieltä taas tulee.

Haavoittuneet ia haavoittumattomat näyttelijät oli-
vat autossa. Se lähti. Yllättävän näytelmän ensimmäi-

Viihdytyskiertue
Karhumäessä
SA'Aau

Karhumäen Maaselän
kannaksella
viihdetilaisuus
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nen näytös oli päätrynyt. Seuraava näytös alkoi pian
sairaalass:r.

Lähdimme kävelemään. Menimme harjun yli läm-
minvetisen lammen rantaan. Uimme. Minä pesin
puukkoni puhtaaksi. Lammelta kiipesimme taas mäel-
le. Oli ruoka-aika. Levitin puukolla voita vanikan
päälle, kuten ennenkin.

Ihmeteltävän pian oli Helsingin Sanomissa ilmoi-
tus: "Naisnäytteliiöitä oteraan Karhumäen Teatte-
riin". Jos näytäntö olisi alkanut klo 13, niin kuin oli
tarkoitus, ei mitään olisi tapahtunut. Salotorpan hirsi-
seinien sisällä ei olisi ollut vaaraa. Kranaatti ei ollut
suuri. Kuulin arvioita, joiden mukaan se olisi ollut 4-
tuumainen. Ei siinä missään tapauksessa voinut ollir
kuin pieni osa siitä voimasra, mikä on 12 beaufbrdin
myrskyssä. Omasta kokemuksestani tiesin, että paik-
ka oli rauhallinen. Samaa sanoivat rykistön miehet,
jotka olivat olleet niillä main jo toista vuotta.

Mistä syystå aika muutettiin?' En koskaan kuullut
selitystä. Kumma juttu. Oliko se kohtalo vai pelkkä
sattuma/

Tåmå, ei ole kertomus suurista uroteoista. Kolmen
kranaatin räjäht?iminen, muuraman ihmisen haavoit-
tuminen ja parin kuolema on pieni kohtaus suuressa
murhenäytelmässä. Ajattelin kuitenkin, että ehkä kan-
nattaa kertoa tästäkin tapahtumasta. Olinhan minä
sentään jonkinlaisella aitiopaikalla näytelmässä, joka
tuli yllättäen sen esittämänä jääneen tilalle.

- lhanhan
tässä menee
pää sekaisin
kuin savutuvan
kä ki kel lo lla.

ESKO LAARI

ONNEIIINEN
HAAVOlTruMlNEN
IUNÄt<tN olin saanur 10 vuorokauden loman ja
tulla puuskutettiin lomalaisjunalla Syväriltä kohti
koti-Suornea. Viholliskoneet olivat juwi edellisenä päi-
vänä pommittaneet Elisenvaaraa ruhoisin seurauksin,
jolloin useita junia oli joutunut pommituksen kohteek-
si. Tästä syystä lomalaisjunaa suojelivat omar hävittä-
jålentåjat, jotka huristelivat radan suunnassa ja ase-

man seutuvilla. Linjoilta palaavat lomalaiset olivat
ymmärrettävistä syistä varsin väsyneitä ja nukkuivat
kuka mitenkin ja niin minäkin nukuin istuvillani, ryy-
nynä vieruskaverin olkapää.

Tultiin siis Elisenvaataan, jossa ratapiha oli pom-
mituksissa rikkoontunut, joten juna kulki varsin kei-
nuen ja matelemalla. Jarrut vinkuivat ja vaunut tö-
nivät toisiaan tämän tista ja koko aseman seutu oli
melua täynnä, koska korjaus- )a siivoustyöt olivat
käynnissä. Oli ryskettä pihinää suhinaa, pauketta, len-
tokoneiden surinaa ja jarrujen vinkumista, jotka §llä
minäkin tietenkin kuulin, vaikka en nukkuessani ta-
junnut sitä, mitä meteliä tämä kaikki oli. Mutta unes-
sa, jota näin, oli kaikilla äänillä ja tapahtumilla var-
sin todenperäinen selitys. Olin siis linjoilla, jossa "ra-
nut" ujelsivat ja råjdhtelivät ja luodit vinkuivat. Kai-
ken kukkuraksi tuli vielä "pommikoneita" joista näin
irtoavan paljouden pommeja, jotka ujelsivat minua
kohti.

Minä onneton pelkäsin "poterossani" ja avuftoma-
na sopersin: "Jeesus auta pelasta! Loppu tuntuu tule-
van, sillä olen kuin halvaantunut, kykenemättä mi-
tään jäsentäni liikuttamaan".

Pommit iskeyryivät ketjumaisena sarjana maan ka-
maraan ja koko "potero" tuntui keinuvan, kun juna
pysähtyi Elisenvaaran asemalle. Vaunuletka tuuppi
toisiaan niin voimakkaasti, että purosin rysäyksen voi-
masta kontalleni, kun samalla hetkellä putosi hyllyltä
jonkun reppu päähäni sellaisella voimalla, että kuh-
mu nousi muistoksi. Olin unessa ja päästin ilmoille
surkean huudon: "Auttakaa, auttakaa, minä haavoi-
tuin". Tähän huutooni lopullisesti heräsin. Olin kon-
tallani vaunun penkkien välissä ja pååni vastapååtå
istuvan lotan sylissä, joka nauroi. Koko vaunun po-
rukka nauroi. Olin täysin hämmenrynyt ja tietenkin
sen näköinen, koska kaikki nauroivat. Lotan käsi ta-
putti minua poskelle ja hän sanoi: "Ette te haavoittu-
nut ole. Olerte vain nähneet pahaa unta! " Kohta
nauroin itsekin "onnellista haavoittumistani" ja het-
ken jär§rys oli pian pois pyyhkäisty. Kerroin heille
unestani, jota ihmeteltiin siksi, että kaikki åånet ia ra-
pahtumat niveltyivät unessani luontevasti toisiinsa.
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Tämän lehden no:ssa 1/71, otsikolla "Partion oppaa-
na", kerroin haavoittumisestani Raatteessa 17 .l .-4O.

Tuo kirjoitus oli laaditu io muutamia vuosia sitten,
ja koska hieman ennen kirjoituksen julkaisemista sain
salnan asian takia kokea jotain uLrtta, kerron nyt li-
såä.

Kenttäsairaalaan tulossani oli jotain outoa, siinä
mielessä, että henkilötietojani ei meinattu uskoa to-
deksi. Se tosin johtui siitä, että havumajoissa, Kai-
nuun kelohonkien aikaansaama savu ja sodan ajan
kasvanut parta, olivat naamioineet minut 20 vuotta
vanhemmaksi. Sairaala sijaitsi Kerälän kansakoulul-
la Hyrynsalmella tai Suomussalmella. Seuraavana
azununa pyysin lfiimmällä petillä olevaa miestä, -joka oli minua tuon 20 v. vanhempr, ajamaan parta-
ni, koska en itse siihen pystynyt. Mies oli luonnollisesti
minulle outo, mutta sotien välissä hän osti koti§lästä-
ni maatilan, ja olemme olleet hyviä ystäviä 

- 
parran-

ajosta lähtien.
Kahden viikon sairaalassa olon jälkeen pääsin lo-

malle, vaikka yhä sairaana. Loma loppui, seikkailin
Kainuuta ristiin rastiin etsien sairaalaa, missä minr-rn

piti ilmoittautua lomani päätyttyä. Menin Sotkamoon
ja sieltä sain passituksen Tampereelle Sotasairaala
10:een. Olin tyytyväinen siihen, että pääsin sellaiseen

saitaalaan, missä on laitteet, joilla voidaan vammat
tutkia. Kyllä sitä sitten tutkittiinkin, ja tultiin siihen
tulokseen, että luoti otetaan pois. Koitti hetki, jolloin
sanottiin, että nyt se leikataan. Kyljessäni oli §nällä
tehtyjä ristin merkkejä vähän siellä la täällä,luodin si-

jainnin toteamiseksi.

Sairaalassa saadaan
täysi lepo
SA'hata

Leikkaus tapahtui nukuttamatta paikalliskuoletuk-
sen eli puudutuksen avulla. Mielenkiinnolla kuuntelin
lääkärien puhetta .leikkauksen aikana. Luotia ei löy-
detty. Leikkausta oli pidetry vähäpätöisenä, sattuuhan
niitä erehdyksiä.

- 
Leikataan huomenna uudelleen, mutta kuva-

taan ensin aamulla perusteellisesti, nämä olivat pää-

herran, 
- 

everstiluutnantin määräykset.
Kuvattiin aamulla hetken aikaa, kunnes l?impri oli

hieman yli 4O astetta. Tuli kiire, poika petille, ei teh-
dä mitään, kunnes leikkaushaava on itse parantunut
umpeen. Eikä tehty:

Aika kului, hoitajat passasivat nuorta miestä, aina
punastelemiseen asti, mutta aika tuli myös syntisen
pitkäksi, kaikesta hauskasta huolimatta. Aloin varo-
vasti tiedustella everstiltä vammani laatua, sillä suo-

raan sanoen aloin pelkäåmåån uutta leikkausta. Sain
tietää, että kaksi §lkiluuta oli murtunut haavoittumi-
seni takia, ja että, luoti oli lävistettyään oikean puolei-
sen keuhkon, pysähtynyt aivan keuhkopussin tuntu-
maan. Tiedustelin luodin vaikutusta, jos se jätetään si-

sälleni ja siihen lääkärieversti vastasi, että se koteloi-
tuu melko nopeasti, eikä aiheuta myr§tystä, koska se

on nikkelipäällysteinen, siis konepistoolin luoti.

- 
Sitä ei sitten enää leikata, sanoin suoraan evers-

tille, ja siitä ei jälkeenpäin enää puhuttu. - 
Pääsin

lomalle.
Koska olin asevelvollinen, suoritin urakkani lop-

puun, ja sopivasti siviiliin pääsyn jälkeen v. -41 alkoi
uusi "maa-ottelu". Siinäkin savotrssa tein taas oman
osuuteni, kuulakin joskus huomautti, sain pillereitä
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lääkäriltä ja soin kaikki yhdellä kerralla, enkä uusia
hakenut.

Siviilitoimessani en luotia moneen vuosikausiin
muistanutkaan, paitsi silloin, kun innostuin kokeile-
maan vieläkö kilpahiihto käy. Se ei käynyt, ja sain
palkakseni lääkäriltä nuhteet sellaisesta koitoksesta,
koska keuhkot eivät ole entisenlaiset. Sen jälkeen ei
kokeiltu enää.

Vuodet kuluivat, vanhoja sotaveljiä ravattiin aina
silloin tällöin 

- ainakin Kainuun Taistelijain muis-
tojuhlissa Tampereella. Siellä keskustelu luonnollisesti
sivusi minunkin "omistamaani" luotia, jopa invalidi-
korvaustakin, 

- 
jota muuten en koskaan ole saanut

penniäkään.
Tuli sitten heinä----<lokuun vaihde vuonna 1970.

Alkoi tuntua kipuja oikeanpuoleisessa kyljessä, samal-
la kohdalla, mistä aikoinaan yritettiin luotia poistaa.
Koska §lkiluuni sillä kohdalla ovat koko ajan olleet
arat, en siihen ensiksi kiinnittänyt vakavampaa huo-
miota. Lopuksi kävin kuitenkin lääkärissä ja selostin
nuorelle tohtorille kaikki olettamani asiat, ja hän an-
toi lääkkeitä, jotka myös auttoivat.

Kului kuukausi ja jälleen alkoi jomottaaa, kunnes
se sitten parin päivän kuluttua yltyi tuskaiseksi poltok-
si ja lopulta se voimistui sellaiseksi, että en osaa sitä
sellaisena kuvata, mitä se oli. En voinur kävellä, en
seistä, en maata, en istua oli todella "haus-

kaa". Menin kiireesti lääkäriin ja hän kysyi, mitä nyt
tehdään, vastasin että pitäisi saada sellaisia lääkkeitä,
joilla poltto loppuu. Sain sellaisia lääkkeitä, ja vuoro-
kauden kuluttua voin taas paremmin.

Joulukuun 2 p:nå pääsin sitten Tampereen Keskus-
sairaalzran missä luoti lopultakin, joulukuun I p:nå
leikattiin, eli poistettiin, siitä olinpaikastaan, missä se

oli ollut miltei 31 vuotta. Se oli Nagirnin luoti, siis
upseeri oli ollut asialla, 

- 
ja taas leikkaus tapahtui

paikallispuudutuksen avulla, ja leikkausta suorittava
lääkäri sanoi, että "ei tätä olisi sen aikaisilla välineillä
saatukaan pois". Nyt se on minulla arvokkaana
muistona tuolta ikuisesti mielessä pysywältä tammi-
kuun 17 p:kå I94O.

Hirveät poltot aiheuttanut luoti oli liikkunut niin
paljon, että se alkoi painaa §lkiluiden hermoon, vas-
ta 31 v. kuluttua. Nyt odottelen Valtiolta korvauksia
sairaala- ja sairasloma-ajalta, 

- saapas nähdä, tu-
leeko ia milloin.

Kaikki tilauksia, osoitteenmuutoksia sekä
epäsäännöllisyyksiä tahi puutteellisuuksia
Iehden jakelussa koskeva kirjeenvaihto pyy-
detään lähettämään osoitteella: Postiloke-
ro 820, 00101 Helsinki 10
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