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lepoa!alm
KENJAKIN kylän piiriq'ksen aikoina ilmoitti pataljoonamme komentirja, errä kun kylä on vallattu,
saarnme me III/JR -i5:n miehet pitempiaikaisen lepotauon. Tämän lupauksen vahvisti, kylän valtauksen
6.10.41 jälkeisenä päivänä pidetyn jumzrlanpalveluksen yhteydessä uusi pataljoonamme komentaja, kupteeni Honkdla. Niinpä sinä iltana kunnostettiinkin
teltat vähän pitempiaikaista oleskelua silmälläpitäen.
Saunakin lämmitettiin. Mutta kun osallemme sattui
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årråpåitå, täynnä, kun iltapimeässä pystytimme telttarunme yhteen kuralätäkköön siellä jossakin, ky-menkunta kilometriä Mundjärvestä pohjoiseen. Kun
täällä saimme komppaniamme päälliköksi partaluutnantti Nienten, jonka maineella oli suurempi kantavuus kuin "paksulla Bertalla", meinasikin keitto kiehua kena kaikkiaan ylitse.
Seuraavan päivän 7.10. suorittivat vihollisen hävit-

iltana ja meidän vuoromme siirryi seurirrrvaan iltrran.
Seuraava päivä ei tietystikään ollut mikään saunirpäivä, vaan se oli juuri sitä mitä lepo s«lassa on, häIyryksiä ja pikamarssia ja kranaattikeskiryksiä. Niinpä saunat saivat jälleen 1äådä ja jo aamr.rsta saimme
kiireisen marssikäskyn ja Mundjärven kauppalaan vedimme sellaista löysiä kuin tuli olisi häntää kärvenränyt. Mundjärvellä saimme lisäksi sopivasti vihollisen
kaukokeskiryksen niskaamme, niin että mieli oli kyllä

tåjåt häirintää. Ne tekivät ainakin kymmenkunta
hyökkäystä leiripaikoillemme ja aina tuli kk-suihkua
ilmasta että pruut
pruut vaan, oltiin sitten ruokailussa tai riu'ulla.
Iltapäivällä teimme pienen koukkausyrityksenkin,
mutta huonolla menestyksellä. Aivan ennen hämärää
etenimme vielä pari kilometriä, kunnes saatiin kosketus viholliseen. Kun hämärissä ei erottanut omia vihollisista ja ruudinkäry sekoitti hajutkin, niin teltoille oli
yöksi palattava.
Kohta ennen aamuhämärää vei päällikkömme meidät uudelleen iltaiseen kohteeseemme ja nyt pääsimme

Suomalaiset saapum assa

Suununjokea ylittämässä

tavallista pienempi siluna, piri jakaa saunominen
vuoroihin, niin että I joukkue sai kvlpeä ensimmäisenä

Mu

ndjärven lahteen
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hieman eteenkinpäin, ilman laukaustakaan. Vahinko vain, että moraalia madallettiin, kun heti peril-

,
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le päästyämme sirimme semmoisen kranaattikeskiryksen niskaamme, takaapäin, että siinä olikin naurussairn pitelemistä. Pojat arvelivatkin heti kärkeen, että
omathan siellä lähettelee lämpimäisiä, kun me yksin
meinaamme vallata koko potin. Kun sitten vielä takaa tulivart 9. ja lO. komppania, jotka vallan väkisin
meinasivat suolata meidät siihen paikkaan, niin selvisihän se tilanne lopulta, ja aivan oikein, sillä meidän
innokas päällikkömme oli omin nokkinensa vetänyt
meidät eteen, ilman että muulla pataljoonallamme
siitä oli ollut tietoakaan. Sentähden "yhdeksäs" ja
"kymppi" hyökkäsivät rykistön tukemana, koska kukkula, jossa olimme, "vielä illalla oli ollut vapaa vihollisista, niin eihän siellä nytkään voinut kovin valmista vielä olla. Sen vuoksi piti iskeä äkkiä ja terävästi". No tästä harjoiruksesta me sentään selvisimme parilla lievällä haavoittumisella.
Siitä lähdimmekin simen eteenpäin koko pataljoona
yhtenä joukkona. Kesken taistelun tuoksinan ohitti
komentajamme Honkala asemapaikkamme sanoen:
Tässä on vihollisella seitsemän peräkkäistä lin- joista kolme on nyr murrettu. Koitet:urn nyr
ja,ir,
vaan painaa eteenpäin, että sarisimme kaikki selväksi
ennenkuin pimeys taas yllämää. Tähän joku vääräleuka sakistamme ennätri vastaamaan:
Herra kapteeni, meidän pitääkin sitten siurdrr
- kiväärit, ennen kuin tästä lähdc,mme eteenpäin.
toiset
Meillä kun ne ovat vain "kolmcn linjarn".
Niin siinä sitten vazrn kävi, että pimeän yllättäessä
olimme vasta lähellä viimeistä eli seitsemättä linjaa
ja yöksi oli paneuduttava nuotioille.
Seuririrvana aamuna komppaniamme siri käskyn
pistellä eilisiä jalanjälkiä hivcnen matkaa taaksepäin.
Sitten ylitimme tien,
jossa muonakuskimme

meitä vartoili. Olim-

Pghänieni
1,.4c/

me jo

availemassa

pakkeja ja ensimmäiset

pojat jonossa, kun Nie-
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\'^t,

mi meidät ylläni:
En minä ole an- määräystä ruotanut

-l

kailuun, nyt lähdetään
koukkaamaan ja kun
motti on selvä niin sitten vasra syödään.
No eihän siinä mikään auttanut. Vaikka
nälkä jo kurni suolia

Jurxollrot

Kenhkka

JB3r

".

^_

oSto
Kn

290

Suomalaisten etenem inen
Mu ndjärvestä poh joiseen

1a

valmis keitto lisäsi kiihottimia, niin metsiin vaan

ja tienaamaan!

Nyt kiersimme tien itäpuolelta noin viitisen

kilo-

metriä. Vihollinen oli kuitenkin tilanteen tasalla ja
vetäytyi pussista pois ilman että laukaustakaan olisi
,unmuttu. Ja mitäs siinä ampuilemaan, kun eivät nc
"papupyssytkdån" toimineet. Niinpä sitten siravuimmekin tielle ja aloimme painella vihollisen perään oikein pikamarssia. Kenmäkeittiö seurasi meitä noin kilometrin tunturnassa. "Parta-ukko" veti keulassa
viran kuin mieletön.
Mutta, sitten teimme topin. Ei askeltakaan enåä,
jonkun tovin neuvotteennenkuin tulee soppaa ja
ja
jälkeen
Niemen oli annettava periksi.
lun kiroilun
Iltahämärissä saavuttiin Jurkostroin kylään ja talomajoitukseen yöksi.

Lokakuun kolmantenirtoista lähdimme taas eteenpäin. Puoliin päiviin mennessä saavuimme erään kosken partiralle. Tästä vihollinen oli rikkonut maantiesillan. Ikäväksemme se kuitenkin ennätettiin korjata
jo ruokatauon aikana ja niinpä marssi jatkui cdelleen, joen pohjoispuolta. Toinen pataljoona eteni jokiverrtta sen eteläpuolitse.

Ohitimme vastirrarkennetun kylän, jota nimitettiin
irmerikkalais§läksi. Olikohan se sitten rakennettu
amerikkal:risella nopeudella, koska siltä se aintrkin
näytti. Rakentnjat ainakin olivat olleet Amerikasta
muuttaneita entisiä suomalaisia.
Matka jzrtkui, ja saavuimme lentokentän laitaan,
jossa kolmannentoistapäivän marine täytettiin. Täällä
nimittäin tulitti meitä joen toista rantaa etenevä toisen pataljoonan pst.kivdåri. Me olimme tierysti taas
edenneet niin pitkälle, että toisilla ei ollut meistä tietoa, j.r niinpä kk menetti hevosensir ja me kenmäkeittiömme, päivän kunniaksi il hzrrmiran kaute'mme
vahvistukseksi.
Saavuttuamme perri påivåå tämän jälkeen erääseen
valtavaan kuusimetsään, jonne pystytimme leirimme,
piti komppaniamme päällikkö meille puhuttelun, jossa
hän ilmoitti:
Tässä tulemme lepäämään useita päiviä. Muodost:rkaa
olonne mukavaksi. Präiskälejauhojakin iurtaan!

Pilkoimme hyviä, kuivia puita ainakin viikon tarrpeen, teimme kenttäkäymälöitä jl kenttäsaunzrn ja
kaikki sirmirna iltana. Aamuyöstä tuli lähtökäsky

-

Iskimme kaikki pilkotut puut nuotioihin ja vähän
pienentämättömiäkin lisäksi, jotta metsä punoitti, kun
porukat lähti. Niemi komensi kirjurin srunmutt,unaan
nuotiot lähtömme jälkeen. Tiedä häntä sitten, taitavett
palaa vieläkin, niin virltavasti oli kuivier puita valmiina
Seuraavirnir päivänä ohitimme Pyhäniemen kylän
ja kr.rn viholliscenkin saatiin taas pitkästä aikaa kosketus, niin palattiinkin n«rrmaaliin päiväjärjestykseen.

ISA.JABVISET P.HETf,I OI.I

PEIAS
MARTTI TOMPERI

llJF. 22 oli siirrynyt Viteleestä Säntämän tunrurnaan
elokuun alkupäivinä 1941. Pataljoonan komentaja
majuri Oksanen oli käskenyt pataljoonan upseerir puhutteluun ja suoritti samalla käskynjaon asemien miehittämiseksi edessä olevalla järvikannaksella. Olin ainoana aliupseerina siinä tilaisuudessa, tosin kutsumattomana. Minua kiinnosti siinä vain omaa joukkuettamme koskeva kohta. Uteliaisuudellani oli kyllä toinenkin syy. Olin tehnyt jo aikaisemmin sen havainnon, että taistelutehtäviä jaettaessa oli puolijoukliueellani aina "Joonaan arpaonni". En ollut pojilleni tästä mitään puhunut, mutta he purnasivat muutenkin
minulle siitä, että he saivat lähteä aina hattumaisimpaan paikkaan. Lohdutin poikia, ettei siinä ollut
muuta kuin se, että meihin luotettiin. Tosin tuo katkeruus katosi meistä kyllä kokonaan, sillä olimmepa
missä tahansa, meillä oli aina olosuhteisiin katsottuna hyvä tuuri tai oliko se jokin muui Meillä oli joka
tilanteessa sellainen lohduttava tunne, että pahemminkin olisi voinut käydä.
Palaan mainittuun kas§njakoon. Majuri Oksanen:
"T'årnä järvikannas on pataljoonzunme lohkolla uhatuin paikka, sen kautta kulkee mm. Nurmoilaan johtava tie. Kapteeni Ktiäpä järjestää siihen ensimmäisestä jv.komppaniasta joukkueen miehitykseksi ja ensimmäisestä kk.joukkueesta tulee lisäksi kaksi konekivääSäntämän taistelu 1.--6.8.41

riä." Menin poikien luo ja sanoin, että me joudumme
siihen järvikannakselle. Enkä väärin arvannutkiran,
sillä joukkueenjohtaja, luutn. Se1t1tälä kävi vain varmentamrrssa olettamukseni.

Jo Salmin taistelussa oli venäläisten joukoissa ollut
naissotilaita. Heitä oli ollut myös tässä viivytysjoukossa, joka oli yrittänyt juuri tällä kohtaa pysäyttää heitä
takaa-ajavaa kevytosastoamme. Myös kaatuneiden
vihollisten joukossa oli naisia, eivätkä pojat malttaneet olla varmistumatta asiasta, kun olivat muutamilta jopa nykineet housuja kinttuun. Me saimme
myös heti alkuun vangiksi kaksi venäläistä, toinen yli
kahden metrin mittainen mies ja toinen vähän toista
metriä oleva naissotilas, joka kantoi vieläkin lyhyttä
sotilaskivääriä mukanaan. He olivat kovasti koomillinen pari, neuvoimme vain heitä menemään töpinäämme päin, koska emme olleet tilaisuudessa saattelemaan heitä. Komppanian huolto jäi luultavasti teiden
risteykseen noin vajaa kilometri ennen järvikannaksen
peltoaukean reunaa. Emme tietäneet sen varmaa sijaintia, koska olimme

jo

matkalla asemiin ennen
kuin kuormasto saapui.
Otimme vastaan kevytosaston miehiltä asemat, ia
samalla tiedustelin myös tilannetta. Asetin alik. Eero
Pullin kk:n tien varteen sen oikealle puolelle. Se oli
hyvin epäedullinen paikka, näin sen jo heti. Oikealla
Nurmoilan kylä
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oli kyllä

näköalana aukeaa peltoa, mutta vasemmalmetsäistä järveen laskevaa ja
kuolleeseen kulmaan jäåvåå, pusikkoista rinnettä, ja
edessä tien varressa noin 70 metrin päässä rakennusryhmä. Sanoin jo heti alkuun kapt. Käävälle, että tuo
rakennusryhmä meidän on poltettava ajoissa, tai
muuten siitä voi tulla meidän kohtalomme. Enkä siinä
erehrynytkään. Mutta hän ei antanut lupaa sen polttamiseen, lupasi vain järjestää jv.miehiryksen tien ja
rannan välille. Allk. Järuisen kk:n veimme polttoaukean oikealla puolella olevan pienen järven rantatöyryn nokkaan, siitä oli hyvä näköala myös Pullin kk:n
eteen. Järven rantaan jäi pieni kuollut kulma ja sen
edessä noin vajaan sadan metrin päässä lähellä rantaa oli pieni kirkko tai t§asouna. Sitä töyryn alustaa
varmistamaan sain jv.komppaniasta konepistoolimiehen. Kk-pesäkkeen muodosti n. 1 x 1 m ja vähän yli
puolimetriä syvä pölyävään hiekkaan tehty potero, joka oli takaapäin avonainen. Metsänreuna alkoi takaa n. 15 m päästä tiheällä lep:kolla.
Ensimmäinen päivä ja yökin menivät melko rauhallisesti. Joku oli aina kk:r- takana ja päästi sarjan,
kun Pullin kk:n edessä olevierr rakennusten takaa näkyi liikettä. Haimme järves;tä vettä ja keittelimme korviketta lepikon suojassa. Rirnnassa liikuimme virpa.lsti, sanoihan komentaja käs§njaollakin järven oiliean
rannan olevan siltä kohtaa omlen miehittämä.

lasta) tunsi samaan aikaan sisäistä kutsumusta lepikkoon pesäkkeen taakse. Antaa isä-J:n itse kertoa:
"Menin sen verran lepikon suojaan, että oli matkaa
noin 20 metriä pesäkkeelle, päästin housut kinttuun ja
pyllistin pyllyni aivan kuin päin naapurin naamaa.
Kuulin kuin lukon kilahduksen ja kääntäessäni päätäni taaksepäin näin usean pistimen välähtelevän pensaikossa. Housut kintuissa hypähdin pensaiden suojaan, tein syöksyjä oikeiran ja vasempaan ennen kuin
pääsin omien luokse. Vihollinen aloitti tulen heti kun
näki minut. Hädissäni huusin: Äruaa ampuko, täällä
En näet ensin oikein jaksanut uskoa, eton omial
- vihollisia, kun meillä olisi pitänyt olla
tä ne olisivat
sivustat varmistettuina. Mutta siitäkös vasta soitto alkoi. Tuli råjähråvåd luotia niin emä rätisi. Pojilta pääsi
jo hätäinen huudahdus: Nyt me kuolemme kaikki!
Käänsin Järvisen kanssa kk:n takaatulijoita vastaan.
Paikalla oli sen verran penkan syrjäå, että lautaslevy
pysyi siinä. Se oli venäläinen kk, emmekä juuri koskaan pitäneet sitä kiintojalustassa vaan lautaslevyn
päållå. Nytkin siirto oli nopea, ja tulen liikkuvuussuunta rajoittamaton. Autoin vyön toisensa jälkeen sisälle kk:hon ja leikkasin satoa. Tuo kk korjasi sen
partion johtajankin, joka ponnahti lepikosta heittämään käsikrerna:rttia. Tarkka silmä oli havainnut
miehen viime hetkessä.
Sen jälkeen partio tuntui vetäyryvän hieman taem-

Seuraava päivä alkoi rauhattomissa merkeissä. Rakennusryhmän taakse näkyi jatkuvasti painuvan ukkoja, ja me ammuimme aina kun oli useampia näkyvissä. Mutta rupesimme myös itsekin saalnaan samal-

maksi, olihan se lepikkokin raivzrutunut melko aukeaksi. Mutta tulitus jatkui. Nyt teki kk tenän. Olimme ,unpuneet sen liian kuumaksi ja lisäksi lukossa oli
hiekanpölyä, se ei ampunut enää kuin kertatulta aina latausotteen jälkeen. Saman tekivät automaattikiväärimme, jotka olimme Järvisen kanssa vaihtaneet
itsellemme. Niiden lukkoja ei saanut kiinni, vaikka
kämmensyrjät verille hakkasimme. Kttu.rela itki siinä

la tien toisella puolella

:
I

la mitalla, ja hiekka polysi omankin pesäkkeemme
ja heinät suhahtelivat pahanenteisesti aivan

edessä,

lähellä. Voi melkein sanoa, että meillä oli jo kuin täysi häkä päållå. Mutta isä-Järvinen (Järai.sen Eino Hollolasta, isä-nimitys johtui siitä, että hänellä oli kuusi
292

jaloissamme yhdessä kyttyrässä

ja rukoili:

Lähdetään

pois! Käskin hänenkin tuveta ampumaan. Kuusela
nousi pystyyn ja päästeli siitä. Kehoitin häntä vähän
suojautumaan, mutta se oli turhaa. Kustaa laukoi
vain pystystä minkä ehti. Nyt alkoivat olla patruunat
jo melkein lopussa. Olin ennen tätä yllätystä lähettänyt Latontäen niitä hakemaan komppaniasta. Muma
häq ei palannut koskaan. Vihollinen oli hyökännyt
komppanian ja myös pataljoonan huollon kimppuun
suurella partiolla. Samanaikaisesti se painoi päälle
meistä vasemmalla olevia asemia vastaan, jossa olivat myös oman joukkueemme I ja II kk. Myös Latomäki oli kaatunut siellä kantaessaan haavoittunutta.
Patruunat olivat meillä vihdoin kokonaan lopussa
ja vihollinen tulitti edestä ja takaa. Toisella sivusralla oli jårvi, toisella aukea pelto. Oli uhkarohkeaa
lähteä kahden tulen välistä murtautumaan koko joukolla aukean pellon kautta, olimmehan vielä toisraiseksi saaneet säilyttää henkiriepumme, paitsi konepistoolimies. Hän oli päästellyt sarjoja rohkeasti siihen
saakka kunnes sai räjähtävän luodin otsaansa. Minusta vetäytyminen tuntui koko joukkomme itsemurhalta,
joten käskin "pohjolan jätkää" (Uuno Parkkisra) p1ytämään apua. Ihmettelin, miten tavallisesti niin rohkea poika, viivytteli lähtöään. Jälkeenpäin hän tunnusti, että oli lukenut Isä meidän ja Herran siunauksen
ennen lähtöään. Ei sitä kukaan kyllä ihmetellyt, jos
siinä tilanteessa löycyi jätkällekin Jumala. Avun odo

miestä oli kaivautunut kk:n asemien viereen. Heidänkin mielensä teki lähteä etsimään huoltoa. Ei heillekään ollut tullut ruokaa. Mutta kk:n lujaotteinen ampuja "Saimaan sälli", Awi Martikainen Ristiinan piEtte varmaan lähde,
tåjästit, Savosta, sanoi heille:
Saimaan
tai minä painan nastaa!
sällin tie päätSuurmäen siltyi vetäytymisvaiheen viivytystaistelussa
lalla, johon täi konekiväärinsä ja miestensä kanssa
liian uhkarohkean sillanpääaseman pitämisen takia.
Lähdin Pullin kivääriltä tien suunnassa juoksemaan
peltoa pitkin kohti takalinjaa, mutta samalla alkoi
myös vihollisen kranaattiryöppy siihen pellolle, jossa
vain minä yksin juoksin. Olen pyryssä ollut ennenkin,
myös Talvisodan Taipaleessa, mutta kyllä tässäkin
hiekka kuohui. En lyönyt kyllä yhtään kertaa maihin,
luotin vain Suureen Yarjelijaan. Hän kyllä korjaa
juoksustakin, jos hyväksi näkee. Metsän reunasta tavoitin toisen komppanian päällikön, en enää muista
hänen nimeään. Hänellä oli kaksi jv.joukkuetta mukanaan ja oli tulossa meille apuun. Olivat edenneet ketjussa, mutta pysähtyneet keskiryksen alkaessa. Hän
sanoi, että odotetaan tässä matalana niin kauan, että
suurempi keskitys lakkaa. Eikä se enää kauan kestänytkään, joten pääsimme jatkamaan keskeytynyttä etenemistä meitä tuhoamaan tulleen vihollispartion selustaan. Ketjun oikea sivusta pääsi jo aivan lähelle
rantaa, vein vasenta läheltä pellon laitaa. Ketju puristui kummallakin sivustalla järven rantaan. Siinä
löysivät kohtalonsa partion viimeisetkin miehet, jotka
olivat säästyneet meidän aikaisemmalta tulitukseltamme.

Olin lähtenyt juoksemaan ketjun edellä vähää ennen sen rantaan tuloa ilmoittamaan Järvisen porukalle, etteivät ampuisi meitä. Olin siinä juoksussani

Paetessaan vihollinen poltti Viteleen sillan

tus tuntui meistä iäisyydeltä. Käytimme hyvin sädstellen niitä vähiä patruunoita, joita vielä oli jäljellä.
Aloin pelätä, ettei Parkkinen ollutkaan päässyt perille
vaan kaatunut matkalle. Tunsin itsesyytöstä, että pitikö minun lähettää hänetkin kuolemaan. Sanoin pojille:
Nyt lähden minä apua hakemaan. Pitäkää
asemanne jos voitte!
ensin Pullin kiväärin
- Juoksin
luo katsomaan millainen
siellä oli tilanne. Heillä ei
ollut mitään hätää vielä. Mutta se jv.joukkue, jonka
tueksi meidät oli alistettu, häipyi asemistaan vähitellen kk:n vasemmalta sivustalta kuin pieru Saharaan.
Tuo vetäytyminen oli kuitenkin ollut heille kohtalokasta, olivat joutuneet veli-venäläisen tähtäimelle kuin
tarjottimella, niin meille kerrottiin. Ainoastaan kolme

vähällä kompastua ruskeapukuiseen venäläiseen. TäytFy sanoa, että siinä tuli aivan kuin vahingonlaukaus,
ja toinen samaa menoa. Ei ollut tämä minun venäläinen automaattikivääri toiminut, mutta nyt toimi. Tuli
mieleen "oman koiran purema". Sain heti yhteyden
poikiin, ja meillä oli taas hätä ohi ja tilanne selvä sillä kertaa.
Keräsimme metsästä aseet ia patruunat pesäkkeellemme. Panostäydennys olikin kipeästi tarpeen. Päästelimme pistimiä kiväärin piipuista, mutta yhdestä ei
lähtenytkään. Sen kiväärin piipun suulle oli osunut
ampumamme luoti ja niitannut piipun suun. "Kohtalon oikkuko?" Kävin etsimässä sen ruskeapukuisen,
otin häneltä kokardin, katsoin uteliaisuudessani hänen
papereitaan. Niiden joukossa oli valtion obligaatioita, mutta oli myös perhekuva, isä, äiti, ja kolme lasta,
aivan kuin oma perheeni. Olin saanut juuri
päivdå aikaisemmin vaimoltani kirjeen,
muutarnaa
jossa hän pyysi tulemaan kolmannen lapseni ristiäisiin. Minun tuli paha olla, miksen siinä yhtä hyvin
voisi olla vaikka hänen tilallaan. En voinut sille mitään, että silmäni kostuivat. Olisin sinä hetkenä kai293

vannut sen Suuren Lohduttajan jl, Anteeksiantajan
kättä olkapäälleni. Mutta trjatukseni riistäytyivät sen
hetken kurimukscen: "tapir tai sinut tapetairn." Se
kokardi oli liian kuuma muistoesine, scn oli kadottarva.

I
I
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I

Saatuamme tilirnteen kohdallamme näinkin hyvin
selviämään, saimme ensimmäiset uutiset komppaniasta ja näihin uemiin myös viimeiset. Parkkinen ja
komppanianpäällikön lähetti Kallio toivat meille patruunoita jl vähän ruokaakin. Mufta uutiset olivat
ikävät. Vihollinen oli jatkuvasti puskcnut suurilla partioilla sivustoiltar läpi. Joukkueemme ensimmäinen
puolikas oli menettänyt puolet miehistään. Siinä meni
myös mcidän kaikkien pitämä Tetrrtltn Valtokin, joka aina tilaisuuden tullen soitteli isolla kääntöpelihuuliharpullaan surut pxris. Hän toimi kk:n patruunan kantajana. Mutta kun ampuja oli apulaisineen
kaatunut, loikkasi Valto kk:n taakse. Siinä vaikeni
hänenkin harppunsa ainaiseksi. Kallio kaatui lähdettyään meidän luotamme, hän oli Lahden poikia.
Vihollispartion tuhoermisen jälkeenkin tilanne pysyi
meille hyvin cpäselvänä. Ammuntera kuului myös takaa, suunnasta jossa olctimme komppaniarn huollonkin olevan. Samoin oikea sivustamme oli meille arvoitus. Mitä mahtoikaan se metsä kätkeä pimentoonsa7 Kävin etsimässä kapt. Käävän ia pyysin häntä lähettämään jv-partion ott.unaan selvää oikeasta sivustastamme. Samalla sain toisen kpmiehen sen aikaisemmin kaatuneen tilalle. Partio oli tullut tyhjin toimin takaisin, olivat sanoneet, että kyllä sieltä ammuntaa oli kuulunut. Samanlaisen viestin toi myös

toinenkin partio. Tulin poikien luo ja kerroin, että
meille voi tulla ikävänlainen yö, jos emme saa selvää
varmuutta oikeasta sivustasta ja takanamme olevrtsta metsästä. Jouduimme pitämään vartiota eteen ja
taaksepäin. Kysyin, kuka lähtisi kanssani kaveriksi ottzunaan selvää, kenen hallussa se toinen ranta ja tirkamaasto olivat. Tuli hiljaisuus, pojat katsoivirt toisiinsa ja katsoivat minuun
olin kyllä varma että
jokainen heistä olisi läl.tenyt,- jos olisin nimennyt, mutta nyt olivat kaikki hiljaa. Sanoin kpmiehelle:
Hän oli valmis lähtemään. Emme
Lähdetkö sinä7
ehtineet kulkea kuin parisataa metriä, kun edestä
muutarnan kymmenen metrin päästä alkoi kuulua tulitusta. Huusin, olivatko omia, johon sain myöntävän
vastauksen. Tavoitin joukkueenjohtajan ja kuulin häneltä, cttä he olivat sairneet nuo kaksi vuorokautta
taistella ennen kr-rin saivirt vihollisen irtautumaan, jir
nyt olivat vzrstir pääsemässä tavoitteeseensa vihollist:r
takaa ajaen.

Ja meillä oli taas jonkinlainen turvallisuuden tunne toistiriseksi. Olih,an nyt selustir ja sivusta turvattu.
Mutta ruokapuoli oli aivan "ventti". "Kevyen" miehet olivat silloin 1ähtiessään, kun luovuttivat meille
asemat, tyhjentäneet leipälaukuistaan panssarivaneerit maahan. Niitä me suurempaan nälkään imeskelim294

me, emme edes pystyneet keimämään korviketta, kun
leipälaukkumme ja pakkimme olivat olleet siinä pesäkkeenlaidoilla, ja vihollispartio oli ampunut joka
ikisen pakin rei'ille. Yö oli taas mennyt melko rauhallisesti. Kaksi miestä vain vuorollaan piti vartiota
kk:n takanil, me toiset yritimme nukkua heidän jaIoissiran tai paremminkin olimme vain matalana.
Heti aamusta nähtiin vihollisen puolella enemmän liikettä kuin aikaisemmin. Pullin kk:n edessä olevien rakennusten suojnan näytti jatkuvasti virtarrvan vihollisia. Annoimme tulta aina isomman ryhmän näyttäyKirjoituksessa mainittu venäläinen
naissotilas ja hänen miestoverinsa

r.r i.,,.i

Suomalaiset asemissa
Tuuloksen suunnalla

q'essä. Mutta sirirrrme samalla mitalla ia vielä korkoien kanssa takaisin.
Pullin kk:n taakse oli tullut oma rykistön tulenjohtue, luutnantti ja kaksi miestä. Molempien konekivääreiden välillä oli umpeenpainunut pellonoja iärvenran-

nasta tiehen saakka. Siinä kasvoi paikoitellen pensaikkoa, joka antoi jonkin verran näkösuoiaa, kun
juoksin Pullin kiväärille ia tuleniohtueeseen. Pyysin rykistökeskirystä siihen taloryhmään. Ensimmäinen meni
yli. Juoksin taas pyytämään sata metriä lyhyempänä
toista keskirystä. Me näimme sivustasta niiden putoukset hyvin. Mutta vieläkin ne menivät yli. Vihollisen
tuli yltyi ylrymistään, samoin jatkuva miesten liikehtiminen. Päätin, että teen vielä yhden iuoksun tuleniohtueelle ja pyysin keskirystä 50 metriä lyhyempänä.
Luutnantti sanoi, ettei hän sitä lyhennystä uskalla tehdä, ne voivat tulla jo omaan niskaan. Annoin Pullille
luvan irtautua ja vet^yty^ milloin näkee sopivan tilaisuuden. Me antaisimme Järvisen kiväärillä siYusta tukea minkä voisimme. Ehdin juuri Järvisen kiväärille,
kun näimme tulenjohtueen vetäyrfvän, mutta siten, ettå yhtä/miestä kannettiin. Pulli tulitti vielä vähän ai-

kaa, niin että nämä kantajat pääsivät metsän suojaan.
Samalla lähti Pullikin miestensä kanssa. Kun Järvisen
pojilla alkoi hiekka polttaa jalkojen alla, sanoin, että
tulitamme niin paljon kuin putkista lähtee, kunnes
Pulli pääsee poikineen metsään. Aivan sillä hetkellä
alkoi vihollisen hyökkäys. Kun hyökkäysketju oli Pullin jättämien asemien kohdalla, alkoi oman tykistömme keskitys. Kenen tilaamana lie tullutkin, mutta tuli
aivan kohdalleen. Paremmin ei olisi voinut toivoa.
Siinä oli noin komppanian vahvuinen hyökkäys kysymyksessä, vain yksinäisiä miehiä näkyi hiekkapölyn
Suomalaiset etenemässä polkusiltaa pitkin Säntämänjoen yli 4.g.41
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Meidän I kk.joukkueemme levossa Ylä-Viteleessä

Säntämän taistelun jälkeen

Ainakin hetkeksi se "uraa, uraa" pysähryi.
Sanoin pojille:
Ny. me sitten lähdettiin, murra
'varsinainen',
kk;n
vyölaatikot ja leipälaukut mukaan! Otin oman leipälaukkuni ja yhden ryölaatikon. Henttonen otti'varsinaisen' olkapäälleen, juoksin
hänen mukanaan, kun hän ei jaksanut juosta niin lujaa kuin toiset, jotka juoksivat ilman kantamuksia.
Vain Järvisellä oli leipälaukku, sekin oli pahaksi onneksi Parkkisen. Sehän Järvistä siinä enemmän harmittikin kun hänen omaan leipälaukkuunsa jäi kilon
lihasäilykepurkki, jota hän oli ainakin kuukauden
kantanut, ajatellut vievänsä sen Lahteen Martalle ja
muksuille tuliaisiksi. Ja nyt se jäi ruskipojalle. Emme
ehtineet mennä kuin sata metriä pellon ja metsän laitaan, kun ääni tien suunnasta huusi:
Tuokaa konekivääri nopeasti tänne pellolle! - Painelimme
Henttoscn kzrnssa juoksujalkaa pellon kumpareelle,
ja huusin toisia tulemaern myös, mutta he pysyivät
metsän suojassa. Vihollinen oli tointunut keskityksen
aiher.rttamzrsta ylläryksestä ja lähti taas jatkamaan
hyökkäystään tien sLrunnassa. Olimme siinä pellon pinn.rssa matalana, vetäisin patruunavyön pois laatikosseasta.

ta, käskin kaveria laskemaan pxitkön siihen laatikon
päälle, pitelin vasemmalla kädellä 'varsinaisen' ala-

puolelta, että se pysyi laatikon päällä ja olkealla kådellä syötin vyötä. Tämä ampuja innostui työhönsä siind mddrin, kun sai vihollisen painumaan matalaksi,
eftä sanoi minulle: Lähdetään hyökkä?imään, vaikka
vyössäkään ei ollut enää kuin §mmenkunta patruunaa jåljellå. Se kai oli sitä todellista hetken huumaa.
Mufta samalla kuului myös tuntematon ääni:
Nyt
lähtekää heti, ainakin sataviisikymmentä - vanjaa
hyökkää tien suunnassa!
Ja meitä vietiin. 'Varsinainen' oli niin kuuma, ettei sitä voinut kantaa, vaan
vedimme sitä käsikahvoista perässä, niin että hiekka
pxilisi. Tämå "hyökkääyä" oli Sakkolan poikia, nykyisin sikafarmarina Alastarolla. Tavoitimme toiser metsän reunasta, eivät jättäneet meitä, vaan sanoivat jåäneensä katsomaan, kuinka meidän hullu tempauksemme oikein pädttyy. Niin lähdimme etsimään omia miehiä. Tavoitimme siinä mennessä ne tulenjohtueen miehet. Luutnantti oli haavoittunut aika pahasti kylkeen
kainalon alle. Sidoin hänet omalla siteelläni, kun niitä ei toisilla ollutkaan. Jatkoimme tzas matkaa ia
löysimme oman komppaniamme töpinän.
Mutta siellä tavoitimme monta ihmettelevää silmäparia, sateli §symyksiä, tarjoiltiin tupakkaa ja karaVieläkö te sittenkin elätte?
mellejä. He sanoivat:
Tehän tulette kuin haudasta.
Kyllähän me taisimme olla sen näköisiäkin neljän- vuorokauden ruudinsavun ja hiekkaprilyn mustuttamina. Komppaniassa oli
ajateltu, että meidän kohtalomme oli jo sinetöity.
Olimme jääneet vihollisen linjojen taa. Veljeni Jalmari oli komppaniamme komentoryhmässä. Hän oli jatkuvasti käynyt kysymässä uutisia meistä aina pataljoonaa myöten, mutta oli saanut aina sarnan vastauksen, ettei meidän hyväksemme ollut mitään tehtävissä. Mutta se omien joukkojemme hyökkäys oikean
sivustamme suuntaan oli saanut vihollisen vetäytymään sen järven oikeaa puolta metsän kautta, eikä
aukean järvikannaksen kautta jossa me olimme, joten
säästyimme siltä yllätykseltä. Vihollisen kaatuneet olivet merkkinä paikasta, jossa linjat olivat olleet, joten
näimme ne itsekin.
Saimme kenttäkeittiöltä ruokaa, ja sen jälkeen taas
komennuksen linjaan, tien vafteen aivan pellon alkupään kärkeen. Vihollinen oli työntynyt jo siihen saakka. Ne iltapäivän tunnit, jotka siinä olimme, olivat
meille kuin aselevon aikaa. "Ei-kenenkään-maan" leveys ei ollut sataakaan metriä harvapuustoista metsikköä. Emme ampuneet, vaikka näimme, kun vihollinen kanteli omiaan pois siitä välimaastosta. Eivät
ampuneet siltäkään puolelta, vaikka mekin seisoskelimme melko vapaasti avonaisessa maastossa. Hain
myös siitä välimaastosta kaatuneen venäläisen upseerin karttalaukun yhtään suojautumatta. Otimme muutakin henkilökohtaista, jota olimme juuri menettäneet. Oli kuin jonkinlainen väsyttävä raukeus olisi tur29s

ruttanut hermot neljän vuorokauden yhtämittaisen
valvomisen ja jännityksen lamauttamina. Niemelä
vain innostui erään jv.miehen kanssa tutkimaan siinä
välimaastossa tien varressa olevaa keskentekoista
pientä hirsirakennusta. He heittivät käsikranaatit ikkunasta sisään. Mutta kun he aukaisivat ovea, kääntyi sisältä tähtipistooli heitä kohti. Niemelän kp leikkasi kuitenkin ensin. Niin Niemelä sai komean tähtipistoolin itselleen. Epäilin, että talossa oli ehkä voinut
olla vihollisen tulenjohtue, siellä varmasti oli puhelinkin. Niemelä kävi tarkastamassa uudelleen ja toi sieltä kenttäpuhelimen. Hän oli Hollolan miehiä, kaatui
seuraavana talvena Syvärillä. Juuri tässä sam,§sa
paikassa 9. elokuuta tulikin meille vaihtoporukka, en
muista enää mitä yksikköä se oli. Mutta Järvinen tapasi siinä upseerina olevan Marmi veljensä ja minä
naapurin poian Paajasen Hanneksen. Molemmat
kaatuivat vielä samana iltana.
Meille oli arvoitus, mitä tiedettiin tilanteesta näinä
Säntämän sekavina päivinä ylemmissä portaissa. Ehkä
sielläkin yllätys tavoifti toisensa, eikä linjoista voinut
paljon puhua. Se oli vain kuin jotain hullunmyllyä.
Ei voi olla ihmettelemättä vihollisen johtoa, miten
helppoa sillä olisi ollut Alavr-risten-Tuulokseh tien
suunnasta ryöntyvillä joukorllaan puristaa ja tuhota
nämä kaksi kk:ta tässä järvikannalsella Nurmoilan
suunnasta puskevien joukkojensa välissä. Moni mies
löysi matkansa pän Säntämän taisteluissa. Säntämä
oli kova pala meikäläisillekin ja jäi toistaiseksi sellaiseksi, niin kauan kunnes viimeinen hyökkäysvaihe Syvärille alkoi ja Laguksen panssarit avasivat tien Tuuloksen kautta Alavoisiin, Nurmoilaan ja sieltä ylöspäin. Vasta tämän jälkeen alkoi Säntämän motti purkautua. Mutta purkautuessaan se aiheutti suurta tuhoa Laguksen kolonnalle Nurmoilan yläpuolella.
Sain Säntämän taisteluiden jälkeen ylennyksen ja
mitalin maininnalla "Hyvin johdetusra ja onnistuneesti suoritetusta vetäytymisestä". Mutta en voi muuta kuin nöyrtyen sanoa itselleni niin kuin Linnan
Tuntema(oman Mäkilä hevoselleen: "ÄH pelkääl Ei
s'oo ihmises. S'oon suuremmas käres." Olin saanut
tälläkin kertaa varoituksen ja huomautuksen siitä kenen kädessä ihmisen elämä on sodassakin. Olihan luo
ti lävistänyt oikeasta käsivarrestani puseron hihan ja
paidat, polttanut vain pienen hiertymän ihoon. Toinen luoti oli katkaissut kaulassani riippuvan pistoolikotelon hihnan rinnan korkeudelta, aivan kuin korkeimman käden varoituksena: "Tässä ei ole sinun ainoa turvasi."

J.K.

Sodan päätrymisen jälkeen on tästä pienestä pop-

poostani kokoontunut puolentusinaa aseveljiä eripuolilta Suomea vähintäin kerran vuodessa jonkun sotaveikon luo asevelisaunaan muistoja verestämään. Hei&ån toivomuksestaan on tämä kirjoituskin syntynyt.
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Kuutamalahden lähimaasto

IIOBTIIIIEMII
VOITTO HÄMEENAHO

LEHTEMME ensimmäisessä nurnerossa vuodelta
l9t7 kertoo eversti Kuussaari Pr.K:n etenemisestä
Kuutamalahdelle, valaisten kirjoitustaan m.m. kahdella karctapiirroksella. Kun tähän kertomukseen liitW eräs omakohtainen kokemukseni, kerron siitä
muistinvaraisesti, sen kuin katson tarpeelliseksi.
Kuten eversti Kuussaari kirjoituksessaarl mainitsee,
joutui VHSP:n 1. kompp. III joukkue (vänr. J. Uski)
lt.8.4l taisteluun ns. Mustanlammin maastossa, §-

seisestä lammesta eteenpäin Megrijoen pohjoispuolella
vastapäätä ns. korsu§lää. Tässä taistelussa menetti
joukkue alik. Mikkolan ryhmästä monta hyvää miestään. Siitä ainakin kolme kaatui ja kolme jäi vangiksi, sen joutuessa usealta taholta vihollisen tulen alaiseksi. Myöhemmin kävi ilmi, että ryhmästä pelastautui
stm. Niem,i, joka useita päivrä, taistelun jälkeen oli
vaikeasti haavoittuneena ryöminyt korpien kautta
maantielle ja sieltä edelleen päässyt hoitoon.
"Kuutamalahden kierrokselle", niin kuin me sitä
sotaliikettä jälestäpäin nimitimme, lähti komppaniamme 17.8.41 edeten kohti edellä mainittua taistelumaastoa. Tehtävänä lienee ollut karkoittaa siellä oleva vihollinen ja asettaa Megrijoen seutuville varmistus pataljoonan saarrostusliikettä varten, mikä kohdistuisi edellä mainittuun Kuutamalahden kylään. Saavuimme illalla lammen rannalla olevalle kukkulalle,
näkemättä vihollisesta muuta merkkiä kuin yhden §tevän nuotion useita kilometrejä kukkulan pohjoispuolella. Mustalampi on muodoltaan soikeahko noin 150
metriä pitkä, suunnilleen suunnassa kaakko-luode.
T'ämän lammen rannalla on se kukkula, jolla kertomani asiat tapahtuvat. Kukkula on myöskin soikeahkon muotoinen sijaiten se suunnassa lounas-koillinen. Ilmansuuntien arvioiminen perustuu allekirjoittaneen kouratuntrunaan, sillä minulla ei ollut kompas-

sia, paremmin kuin seudun karttaakaan käytettävissä.
Kukkulan länsipuolella on lampi ja pohjoispuolella
neva, jonka kukkulanpuoleinen rinne on kanervikkoa,
itä- ja eteläpuoli laakeata maastoa. Tälle ,kukkulalle
komppania yöpyi. Joukkueemme jaettiin kahtia niin,
että kaksi ryhmää asettui kukkulan korkeahkolle kohdalle, asettaen varmistuksen etelään ja yksi ryhmä
lammen puoleiselle rannalle, muodostaen joukkueen
reservin ja viimeksi mainitruun paikkaan myös joukkueenjohtaja lähetteineen asettui yöpuulle. Muistaakseni I joukkue varmisti itiån ja II joukkue pohjoiseen.
Illalla ennen pimeän tuloa tarkastivat kompp. päällikkö 1a joukkueiden johtajat lähetteineen vartiopaikat.

Kun rauhallisesti vieteryn yön jälkeen aamu valke-

Lupasalmen kasarm in rauniot

ETTIIIO PEI.A§TUII§EIIIIE
ni, alkoivat luonnolliset aamuroimet.
oli

Joukkueemme
ensimmäisen kerran sirten Liekasra lähdön jälkeen

saanut muonaansa kahvinkorvikena, sillä eihän se
kuulunut kuin partiomuonan yhteydessä jaettavaksi.
Jo majapaikastamme maantien varrelta lähtiessämrne
olivat monien poikien suut "messingillä" heidän tietäessään muonaan kuuluvan "oikean" korvikkeen jo
tutuksi ulleen vastikkeen sijasta. Aamusella oli leiripaikallamme ensimmäisenä hereillä vänr. Uski, joka
minua herätellessään sanoi leppoisaan karjalaiseen
tyyliinsä: "Hei, alahan nousra ylös ja keitä korvikkeet, sillä pian on lähtö edessä kohti sitä paikkaa missä oli joukkueemme kolme päivåå sinen taisrellut."
Mainitussa kahakassa olivat kaatuneet jääneet kentälle joukkueen kiireellisen perääntymisen vuoksi. Heidät haudattiin pari påivåå myöhemmin tilapäiseen
kenttähautaan.

Nuotio siis syrytettiin, pakit täytettiin lammen tumja asetettiin keppien varassa tulelle.
Kun korvikepaketti oli toisen puolijoukkueen mukana,
lähdin sitä hakemaan ja samalla herättämään pojar
ylös. Leiripaikkojen väliä oli 50 merriä. Kun mielestämme kukkula oli hyvin vartioitu, en karsonur rar-

malla vedellä

peelliseksi ottaa edes kivääriä mukaani, ehkä en myöskään matkan lyhyyden vuoksi katsonut sitä tarpeelliseksi. Näin jäljestäpäin ajatellen luulen aseettomuuteni muodostuneen pelastuksekseni ja ehkä myöskin
komppanian pelastukseksi. Herätettyäni pojat jäin heidän kanssaan vähäksi aikaa jutrelemaan ja oli kai

minulla joku vänr. Uskin käs§kin heille

annettava-

na.

Otin sitten korvikepaketin ja lähdin majapaikalleni, missä vesi lienee ollut jo tällä välin kiehunut. Aamu oli hyvin kaunis ja siitä syystä oli mieleni iloinen
ja hyvänolon tunnetta lisäsi vielä kädessäni oleva pa-

?

ketti. Kun kävelin joitakin metrejä herätyspaikalta,
valtasi poikamaisuus minut ja en malttanut olla leikkimättä. Niinpä aloin, pakettia pesäpallona käyrtäen,
koppeilla sillä. Heitin paketin ilmaan ja otin kopin,
samalla kävellen yöpymispaikalle päin. Luulen, että
siinä leikkiessäni jouduin polulta jonkin verran pohjoisen puolelle. Pääsin suunnilleen makuupaikkojemme
puoliväliin. Heitin paketin taras ilmaan ja kun aloin
ottaa paketista kiinni, hyppäsi yhtäkkiä kolmen suuren puun takaa kolme vihollisen sotilasta esille, pistimet kivääreiden nokassa ja hokivat: "Stoi, stoi, ruki
verh", ilmeisesti näin kehoittaen minua antauturnaan.
En jaksa muistaa olisinko nostanut kädet ylös kehoituksen mukaan, luulen kuitenkin sen jääneen tekemättä. Eräs Venäjän pojista kiersi taakseni kahden muun
asettuessa kummallekin puolen minua. He viittoilivat
nevalle päin ja molottivat hiljaisella ådnellå minulle
aivan käsittämänömiä sanoja, pukkien samalla aseillaan. Näin kukkulan juurella noin joukkueen vahvuiPorajärven pohjoispuolelle rakennettu kapulasilta poltetun tilalle

sen vihollisosaston

ja minua

kiusaamaan tulleet oli-

vat ilmeisesti sen kärkiporukka kapteeninsa johdolla.
Koko osasto oli puettu vihertäviin venäläisiin kesäpuseroihin, mitkä olivat väriltään huomattavasti samanlaisia kuin päälläni oleva sk-pusero. Kun meidänkin
komppaniassa oli monella miehellä sk-pusero aiheutui
tästä monenlaista harmia ja sitä aiheutui myöskin tässä tapauksessa. Olin niin säikähtd.nyt ja sekaisin, etten
tiennyt mitä tehdä. Ajattelin, että tähän se sota minun
kohdaltani päätryi. Samalla ajattelin myöskin, että
tappavatkohan viholliset minut heti vai kiduttavatkohan he ennen sitä. Kun muistin pusakkani rinnassa
olevat suojeluskunnan harrastus- ja tunnustusluokkamerkit, välähti mielessäni, että nyt ovat varmasri
"kaikki päiväni illassa". Tdmå. on turtu sanonta rintamakielessä.

Mietin kuumeisesti pakomahdollisuutra ja sitä, mitenkä voisin saada ilmoitettua pojille vihollisen läsnäolosta. Lähimpään vaftiomieheen oli matkaa vain
20-30 metriä. Mietin kuurneisesti, mitenkä saisin pesäkkeessä olevan vartiomiehen huomion käännetryä itseeni. Tiheähkön metsän vuoksi en eroitranur vartiomiestä, jota katseeni epätoivoisesti etsi. Seurasin vangitsijoitani joitalin metrejä nevalle päin, sitten kariaisin kurkun täydeltä: "Apua, niitä on räällä!" Samalla
kun olin karmaisevan huutoni suustani ilmoille päästänyt, kumarruin ja käännyin ympäri sekä pyrin nopeasti pakoon. Julma huutoni tuli kait pidättäjillenikin täytenä yllätyksenä, koskapa he niin paljon hölmistyivät, että pääsin heidän kynsistään irroittautu-

(kaatuivat molemmat myöhemmin) huomaan.

En

muista, että olisin erityisemmin ehtinyt isääni tai morsiantani ajatella. Ehkä hädän hetkellä on sotilaalle
åiti ja huoli kotiasioista kaikkein tärkeimmät. Isänmaalle, paremmin kuin silloin mielissämmc ka.ngastelevalle voitolle ei ollut ajatuksissani sijaa. Mutta kyl-

lä Jumalan puoleen hartaat rukoukset nousivat.
Myöskin minua kiusirsi kysymys k;rnnirttiko lähteä vapaaehtoisena v)timaan, kun en ollut ehtinl/t siradrr sodassa mitään positiivista aikzran ja kun sc kohdaltani
loppui näin lyhyeen.
Karjaisuni ja panosten paukkina herättivät komppanian vielä suurimmalta osaltaan unessil olevat miehet. Olipa joukkueemme tarkka-ampuja stm l,1,ldntler t'tntenut äänestä huutajan, koskapa oli tokaissut
pojille hänelle ominaisella huumorilla: "Se oli V«>nten vientiä se." Makasin maassa liikkumatta, teeskennellen kuollutta. Sen verran uskalsin päåtdni kaantåå,
että havaitsin puukkoni olevan vyöllä. Ajattclin tarttua siihen ja rynnätä pois piinapenkistä, mihin olin joutunut. Samalla hirvaitsin kuitenkin edestäpäin liikettä
ja siellä olikin joukkueemme eräs ryhmä urhean johtajansa korpr. Toit'iaiten johdolla ryntäämässä kohti vihollisia. Toiviainen, joka aina oli heti tehtävänsä tasalla, tulitti kuusen takaa venäläisiä ja hänen tuleensa yhryivät mukana olleet miehensä. Siinä käytiin nyt
pääni päällä tulitaistelu Toiviaisen puolenkymmenen
miehen ja kolmen vihollisen välillä. Muut miehensä

maan.

En ehtinyt montakaan

juoksuaskelta offarnaan,
kun lapikkaani kippuranokka tarttui johonkin puunjuureen tai risuun ja sen vuoksi kaaduin vauhdista
vatsalleni maahan. Tuskin oli leukani vielä maahan
tärähtänyt, kun kiinniottajani päästelivät automaattikivääreistään kiukkuisia sarjoja perääni. Kaatuessani
jäivät käteni rinnan alle ristiin, joten ponnahtaminen
siitä eteenpäin ilman ennakolta tehtäviä valmistusliikkeitä oli mahdoton. Kun siinä maassa makasin, ropisi
sora pääni ympärillä luotisuihkujen osuessa maahan.
Täyqyy sanoa, että siinä maatessani ehdin ajatella jos
mitä. Tuskinpa pystyn sitä edes kuvaamaankaan.
Ihme ja kumma, en silloin varsinaista pelkoa tuntenut. Se tuli vasta myöhemmin, sitten kun tilanne oli
ohitse. Suljin silmäni ja toivoin luotien osuvan päähän, jotten jäisi haavoittuneena kitumaan. Odotin iskua. Olin näet Talvisodan veteraaneilta kuullut, että
kun luoti tai sirpale osuu kehoon, tuntuu se siltä
"kuin olisi halolla lyöty". Toivottua iskua ei kuulunut. Avasin silmäni ja annoin aatokseni tahtoen tai
tahtomattani lentää. Kyllä.. hädän hetkellä ajatukset
salamannopeasti lentävät. Aidin kuva välk§i mielessäni ja huoli hänestä. Mitenkiihän äiti nyt tulee toimeen, kun minun tieni päättyy tähän? Uskoin mielessäni äidin ja kodin tulevaisuuden kahden veljeni
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kylä iäi venäläisiltä polttamatta

tämä ryhmänjohtaja oli zsettanut asemiin kukkulan
eteläpuolelle, koska ei heilläkään vielä siinä vaiheessa
ollut varmaa tietoa, mistä suunnasta viholliset tulevat silmille. Hekin näet olettivat vihollisia olevan
kukkulan joka puolella ts. olettivat olevansa saarroksissa. Kun kunnon korpraalimme ponnahti ampu.mapaikaltaan syöksyyn, sai hän heti luotisuihkun keskelle rintaansa ja korahtaen kaatui kuolleena maahan.
Samoin kävi myös hänen ryhmänsä erään sotamiehen,

jonka nimeä en jaksa millään muistaa. Hän myöskin
kaartuneen Toiviaisen rinnalle
kivääri ampumavalmiina, pää allapäin, stm. Rdutio.
Hän kohotti kiväärinsä, mutta ennen kuin ehti laukaista, osui automaattikiväärin sarjir häneen. Luodit
osuivat hänen otsaansa, vieden mennessään poskilihaksen ja poskiluun sekä upposivirt miehen olkapäähän. Siinä hän tuskissaan maatessaan kaivoi likaisen
nenäliinan taskustaan, pirinaen sen poskionteloonser
ja alkoi hiljaa fokellellen valittaa. Stm Rautio kuoli
haavoihinsa matkalla Jsp:lle. Edellä mainitut miehet
makasivat minusta noin 10 metriä kukkulalle päin.
Taistelun melske oli yhtä nopeasti ohi, kuin mitä se
oli alkanutkin. En havainnut minkäänlaista liikettä
edestä enkä sivuiltakaan päin. Ehdin jo ihmetellä mihin pojat olivat jääneet. Silloin kuulin hiipiviä askeleita takaa. Välähti mieleeni, että nlrt tulevat viholliset
evakoimaan ya kun minua puistertiin kantapäästä,
minkä annoin hervottomana liikkua puistajirn tahdon
mukaan, ajattelin että lapikkirani he ott.r\'.rr ensimmäisinä. Odotin sekunnin tiri osirn siitä. Tunsin irskeleen olevan lonkkani kohdalla. Silloin hyppäsin plstyyn, sieppasin puukon tupest.l ja aioin sillä \,ödä vi-

kuoli heti. Nyt mateli

hollista. Kuvittelin näet lapsellisuudessani ehtiväni

puukolla ainakin vhden vihollisen surmata. Samalla,
Luojan kiitos, kun olin puukolla valmiina iskemään,
havaitsin olettamani vihollisen olkapäillä kaksi kapeata valkoista nauhaa ja nopeasti tajusin hänen olePr.K:n

ll

P:n upseeristoa

-

van omia, vaikka en ehtinl,t siinä kasvoja tarkkailla.
Sain puukon iskun pidätettyä ja niinpä ahk. llrr.rtonen
säästyi lyönniltäni. Hän oli heti kiirehtinyt Ieikkiin
mukaan, kun ei kukkulan eteläsivulta. näkynyt minkäänlaista vihollisuhkaa ja kiirehtin)/t tutkimaan tilannetta. Olipa Mustonen säikähränyt mslp.isesti, koska oli jälkeen päin siitä pojille kertonur ja sanonut,
että hän hämmästyi kovasti, kun hänen ruumiiksi olettarnansa. henkilö hyppää yhtäkkiä pJ,srJT,n il tulee
puukko kourassa päälle. Ricnsin n),t nopeasti stm.
Ltbtlenperän pikakivääripesäkkeeseen ja kehotin häntä
tulittamatrn n. 100 metrin päässä kar-rervikossa liikkuvia vihollisia, jotka kiireen vilkkaa pohjoisen kautta
kiertäen painelivat "omalle maalleen". Ampumisesta
ei kuitenkaan tullut mitään, koska vihertäväpukuisia
vihollisia luultiin omiksi ja kun sain pesäkkeessä oleville pojille vakuutettua, että pakenevat ovat tosiaankin vihollisia, oli heidän tulittamiser-rsa jo myrihäistä,
sillä he pääsivät metsän suojaavaan kätköön.
Olen useitir kertoja mielessäni kerrannut nuo tapirukset 18.8.1911 ja olen vakuuttunut siitä, että ellei
korvikepaketti olisi ollut toisen puolijoukkueen hzrllussa, olisi koko vihollisjoukkue päässyt kanervikon kautta hiipimällä kukkulan keskelle ja voinut aiheuttaa
siellä arvaarnatonta tuhoa vielä osaksi nukkuvan
komppaniamme keskuudessrr.
Teen aina ajatuksissani kunniaa korpraali Toiviaisen ja hänen urheiden poikicnsir muistolle.

x Komentaja, Kapteeni M. Olsoni
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JOULUKUTIN ensimmäisenä 1939 klo 19.45. Sortavala 1åtetåån. Sairasjuna 4:n matkat ovat alkaneet. Eilen ovat hyökkääjät ylittäneet rajan ja taistelut ovat
käynnissä. Nyt meitä tarvitaan. Odottaminen Sortavalan satamaraiteella on ollut tuskallista. Onhan kunnostettu junaa, siivottu ja laitettu paareia. On myös
käyty ompelemassa alusvaatteita sotilaille. Päivällä
oli Sortavalassa ensimmäinen ilmahälytys. Oli. ollut
toistakymmentälentokonettaLaatokanpäällä. I
Klo 22 saavuttiin Jänisjärvelle, lähemmäs tulilinjaa
lumisten metsien maahan. Junaamme ympäröivät
suuret kuuset ja hienot koivikot. Tåmä on nyt majapaikkamme. Onneksi jokaisen kolmentoista vaunun
katolla prameilevat valtavan suuret punaiset ristit.
Toivottavasti ne näkyvät myös ilmaan. Miehistöstä on
yksi vartiovuorossa. Hälytys tulee aina Jänisjärven
asemalta, jolloin isketään katosta riippuvan kiskon
kappaleeseen merkiksr vaaran uhkaamisesta ilmasta...

Olemme kuljettaneet 20112 -39 mennessä monet
lastit haavoittuneita junallamme Sortavalaan. Kuljetus tapahtuu aina yön aikana. Ja pahimmatta on
pääsry perille kalliiden lastien kera. Viime vuorokausi
oli elämäni vaikein. Yötyö ei ollut sen rasittavampaa
kuin muinakaan öinä, vaikka liian lyhyt Iepo alkoi jo
tuntua.

Meille ei koskaan kerrota, minne junamme lähtee
heti puolen yön jälkeen. Sen vain tiedämme, että emme saa poistua junasta, vaikka se pysähtyisikin jollakin asemalla. Tämän yön potilaat olivat Loimolan
suunnalta. Lievemmin haavoittuneet, jotka olivat
saaneet ensiavun kenttäsairaalassa, joutuivat viettä-

mään yön istumavaunuissa. Meillä ei liikene heille
makuupaikkoja. Kahdessa paariosastossa ovat vaikeimmin haavoittuneet. Tänä yönä vuoroni sattui istuvien osastoon. Sielläkään ei ole muuta valoa kuin
§nttilä. Ja taskussani on pieni taskulamppu pahimman varalle. Vaunut ovat siistit ja lämpöiset. Kun
pojat nousevat niihin kompuroivana jonona
nellahan on haavoittuma jalassa
ovat he äärettömän ryytyväisiä.

ja kodikasta. Tuntuu

Täälläpä on lämpöistä
- hyvältä olla sisällä jossakin, kun on koko syksyn
niin
maannut havuilla, he selittävät hiljaisella åånellå.
Mutta he ovat uupuneita. Vaunun lämpöön päästyä
he nukahtavat heti istualtaan. Tosin virkeimmät kertoivat sotakokemuksiaan kuiskaten, etteivät nukkuvat
häiriintyisi. Niissä olisikin kuuntelemista. Kunhan
vain olisi aikaa kirjoittaa ne muistiin.
Yö kului häiriöittä. Onnellisesti pääsimme Sortavalaan ja aloimme siirtää haavoittuneita sairaalaan.
Kun meillä oli yöllä ollut 46 paaripotilasta, ei heille
tahtonut järjestyä ennestään täydessä sairaalassa paikkaa. Poliklinikan käytävå, oli myös liian ahdas. Olipa
siellä ruuhkaa ja näytti olevan myös henkilökunnasta
puute. Olin kaikkiaan viisi ja puoli tuntia poliklinikalla, sillä en tahtonut jättdå haavoittuneita ennen
kuin kaikki olivat joutuneet hoitoon, tai leikkaussaliin, jossa työskenneltiin yötä päivåä kuumeisella kiireellä. Ja kun vihdoinkin viimeiset potilaat oli siirretty
Yleisen Sairaalaan paareille tai vuoteisiin ja sain yhdessä paarimiesten kanssa takaisin omat sairasjunan
paarit, olin valmis palaarraan sairasjunaan. Siellä
odotti siivoustyöt, sillä lääkintälottien oli itse siivottaSairasjuna 4:n lääkintäkunta Sortavalassa 1.9.'1939
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va oszrstonsa. Toisin sanoen vaunu, jossa oli yön viettänyt haavoittuneiden kanssa. Yöllä olisi jälleen matka tulilinjojen lähelle noutamaan uusia haavoittuneita. Poliklinikalla olin todennut kuinka uupunut sairaalan henkilökunta oli. Sekin ryöskenteli ylipaineen
alaisena. Vaikutti, etteivät hekään saaneet nukkua
vuorokautta kohti sen enempää kuin me sairasjunirn
henkilökuntarkaan.

Autonkuljettaja ja paarimiehet tahtoivat viedä mi-

nut kahville, mutta hälytyspillit alkoivat taa; ujeltaa.
Ajoimme ambulanssiautolla Vakkosalmelle, siis hiukan sivuun sairaalasta. Siellä kuusen suojassa nä§i
yhdeksän koneen laivue olevan matkalla Sisä-Suomeen. Koneiden kadottua ehdotin, että palaisimme il-

man kahvia junaan. Heti kun pääsimme sinne, tuli
toinen hälyrys. Veturinkuljettaja ajoi ilmeisesti päällikkölääkärimme kehoituksesta junan pois kaupungista.
Olimme jälleen matkalla. Sen kuluessa siivosimme
vaunuja. Työpäivämme siis jatkui, vaikka se oli alkanut edellisenä vuorokautena. Junamme kolme sairaanhoitajaa saivat ottaa pienet torkut matkan aikirn?, mutta meidän lääkintälottien oli saatava juna

hienoon kuntoon jälleen. Kaksi diakonissaoppilasta
oli apunamme. Tavallisesti matka Sortavalasta majapaikkaamme Jänisjärvelle kului ilman ainaista
ilmavaaran aiheuttamaa jännitystä siivouksen merkeissä. Nyt sattui poikkeavaa. Kun olimme ehtineet
Matkaselän asemalle, annettiin jälleen hälytys. Asemalla oli useita evakkojunia. Silloin veturinkuljettaja
pisti täydgn höyryn päälle ja jatkoi matkaa. Vaunuosistosta, jota juuri viimeistelin, oli kuljettava monta
vaunua, ennen kuin olin omassa makuuvaunussrrni.

Olin jättänyt sinne manttelini. Kuullessani

lentokojuoksemaan
lätoisten
vaunujen
neen surinaa, lähdin
pi omaani hakeakseni manttelini, sillä ulkona oli ko-

va pakkanen, varmilirn lähellä neljäkymmentä

astet-

ta.

Seuraava toteamukseni oli, että huomauin junan
pysähtyneen keskelle metsätaivalta. Kaikki lähtivät
juoksemaan metsään. Pääsin vaunuuni ia kiskaisin
mantelin päälleni, mutta kun ehdin junan portaalle,
kuului päällä olevien koneiden pauhu ja konekiväärisuihkut pyyhkivät junaa. Silloin näin, kuinka koko junan henkilökunta: sairaanhoitajat, lotat, lääkärit, veturimiehet ja miehistö sukelsivat kuin komennuksesta
läheisessä metsässä vasta sataneeseen lumeen. Samassa tuli pari pommia jysähtäen aivan veturin viereen
onneksi lumihankeen. Kun ne olivat palopomme-ja ja alkoivat roihuta kovasti, vaikutti siltä kuin
juna olisi palanut. Silloin aloin huutaa niin paljon
kuin ååntå lähti:
Juna palaal Mutta kukaan
ei nostanut lumihangesta päätåån. Pelästyin kamalasti, sillä luulin luotisuihkujen tappaneen yhdellä pyyhkäisyllä kaikki seuralaiseni. Sitten koneet palasivat
takaisin. Luodit alkoivat rapista jälleen ympärilläni.
Juoksin hädissäni vaunuun ja vedin oman sekä toverini patjan suojaksi päälleni.
Sieltä lattialta patjojen alta minut keksi diakonissaoppilas Aino B. Ensimmäisenä hän oli lähtenyt metsästä katsomaan, mihin minä olin joutunut ja mitä iunalle kuului. Juna oli yhä virhingoittumaton, vaikka
palopommit rouhusivat arveluttavan lähellä. Ja arinar
huumorintajuinen ja hyvähermoinen toverini ei voinut
kuin nauraa nähdessään minun kurkistelevan hiiren

Sairasjuna 4:n henkilökuntaa
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tavoin ruskeajuovaisten plyysipatjojen alta.
mzrkuuvarunLunme

Meidän

kun oli silloin ensimmäisen luokan

makuuvaunu.

Vähitellen kömpivät kaikki metsään ja lumeen piiloutuneet takaisin junaan lämmittelemään. Muutamat
kävivät viiden minuutin matkan päässä Matkaselän
asemaa katsomassa. Vihollisen pommit olivat tehneet
siellä rumaa jälkeä. Rata oli monesra kohdin rikki.
Monet eläinvaunut olivat saaneet täysosuman. Kuolleiden eläinten ruatoja oli pitkin asemaa. Muutamia
ihmisiä oli kuollut metsään pudonneista pommeisrir.
Myös puhuttiin lapsista... Jos paaripotilaiden siirto ei
olisi vienyt niin paljon aikaa Sortavalasszr, olisimme
ehtineet aikaisemmin Jänisjärvelle. Sielläkin oli ennen
tuloamme ollut tuhoisa pommitus. Kuusitoista henkeä
oli kuollut. Myös Matkaselän pommituksesta olimme
pelastuneet junankuljettajan ripeiden otteiden ansiosra.

Iltahämärissä palasimme Jänisjärvelle

sarama-

raiteelle metsän suojaan odottamaan öistä lähtöä. Sitä
ennen nautimme yksinkertaisen aterian, ja heri sen
jälkeen vaivuimme uneen. Ne muutamat lepotunnir
oli oikeastaan ainoa, mitä siellä kaipasimme ja r.rrvitsimme. Ei niitä aina meille suotu, sillä väliin kesken unen kuuluivat aseman kiskon kappaleen hälrri.siskut. Ja silloin oli juostava metsään. Tosin niirä ei
monestikiran kukaan kuullut, sillä uni oli mtrkeampaa kuin lumeen piiloutuminen.

Sotajoulu

1))).

Aattoiltainen ateria konduktöörinja kynttilöineen
vaikka
tavallisesti meille jaettiin ruoka pakeissa omiin
makuuvaunuihimme
oli todella suuri elämys. Meille
oli lähetetry tonkallinen
maitoa, niin että saimme pitkään aikaan maitoakin puhumattakaan muista herkuista. Kylläisinä menimme aikaisin levolle, sillä odotimme jokaöistä rinramamatkaa. Mufta sinä yönä
emme liikkuneetkaan mil-rinkään. Tuntui aivan hassulta herätä omassa junaosastossa håmårååq lumiseen
jouluaamuun. Huurteinen koivikko oli silloin kaunis.
Ja kunnolla nukutun ),ön jälkeen olin itsekin kuin eri
ihminen. Johan minä sanoin, errei mikään nuorelle ihmiselle ole niin tärkeää kuin uni. Tåmå jouluyö vuoteessa oli kuulemma armeijakunnan everstin lahja
meille. Häneltä tulivat sairasjuna 4:n komennukset.
Emme koskaan häntä nähneet, emme edes tienneet
kuka hän oli, mutta tärkeä mies hän silloisessa elämässämme oli. Kiitos siis joululahjasta sotajouluna
1939, päälliköllemme. Parempaa lahjaa ei voi olla.
Muuten, onko siitä todella yli kolme§mmentä
vuotta, kun ryöskentelimme sairasjuna 4:ssa melkein
pyöreitä vuorokirusia tulen ja uhan alla? Eikö se sittenkin tapahtunut viime vukotlal kysyy entinen lääkintälotta Aino-Marja Riisänen ja lähettää lämpöiset
terveiset entisille sairasjunalaisille. Monet kiitokset
reilusta toveruudesta. Se ei koskaan unohdu.
vaunussa jouluherkkuineen

Vanhat rintarnamiehet ia
sotaseikkailuien ystävät!
Tilatkaa nyt Esa Anttilan

kaukopartiosarb 1-8!

Esa Anttala, sodanaikaisen Päämaian kuulu kaukopartiomies,
kertoo partioromaanisarjassaan kauas vihollisen selustaan lähetettyien tiedustelijoiden erittäin vaarallisista ia vaikeista retkistä, joilla kiinnijoutuminen merkitsi varmaa kuolemaa.
Anttalan..kaukopartiosarjan teokset: pÄÄUnlnru KAUKOPARTIO, PAAMAJAN KAUKOPARTIO SAARROKSISSA, HOPEAA
RAJAN TAKAA, PAAMAJA KU.TSUU
KAUKOPARTIO, VII.
MEINEN PARTIO, KADET YLOS KAUKOPARTIO,
AAVEPAR.
TIO ia KUR|lRl KATOAA.
Anttalan Kaukopartioromaanit on sidottu komeaan, punaruskeaan, runsaasti ku llal la som istettuun muovi nah kaan.

Kirjojen yksikköhinta on

15,- kpl joten sarian

ostaessanne

saatte yhden kirioisla ilmaiseksi. Sariahinta vain 105,-. Osamaksulla alkumaksu mk 15,- ja kuukausierät 9x10,- mk.
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ja sairasjunissa voiti in
kuljettaa kerrallaan 300 potilasta,
joille matkan aikana annettiin
hoitoa ja muonaa. Vihollisen
ilmatoiminnasta huolimatta junat
hoitivat kuljetukset täsmällisesti
ja tunkeutuivat usein rohkeasti
mahdoll isimman lähelle rintamaa.
Sai raala-

#
14

JR 52:n 2.K saapuu
etul injaan Rukajärvel lä
t.1

Pallossd

TAISTELUTOIMINNAN hiljenryessä asemasodaksi
muoclostulr usein rintaman jokin kohta erikoiseksi
polttopisteeksi. Kohteen strateginen merkitys saa puolustajan pureutunaan epätoivoisella vimmalla mairr-rkamirrazrn. Vihollinen, joka aluksi hyökkäilee kiusanteko mielessä tai muuten vain "virkeänä pysyäkseen",
ottrla cpäonnistumisensa vzrkavasti ja asia muurrLrLl
kunnia- ja arvovaltakysymykseksi. Tällöin taisrelut
muuttuvat rajuiksi jtr voimia kuluttaviksi.
Rukajärven suunnalla l4.D:o 2OO km levf isellä
korpikaistalla muodostui tällaiseksi Kotskomaan iohtavan päätien ja Tunkuirn tien väliselle suolle hevo-

senkengän muotoisena työntyvä kirngasniemeke
Alueen koko oli n. 20 ha, josta vähäisen mäen muodostama kärkiosa oli 6-7 ha. Etuvartioasemaksi
muodostettuna se ensin kantoi nimeä "Vuori" ia myö.

"Pallo".
Pitkän ja monivaiheisen, usein inhimillisen kestokyv),n äärimmäisiä rajoja §syneen korpivaelluksenszr
jälkeen 14.D valtasi syyskuun 11. p:nä Rukajärven
kylän ja saapui seuraavana päivänä Ontajoelle.
Syyskuun 15. p:n aamuna rykistö "puhui" ia yhtimme joen Tuukuan tien siltamazrstossa ensimmäisehe'mmässä vaiheessa

lrr.r

HEINO NISKANEN

nä II/JR52 ja välittiimästi sitä serrraren t/1R 5:. Osastoir j<rl-rti mafuri L. Kunliu.
Etcncminen jirtkui ripeästi. Puolenpäivän aikiran
saavuimme kankaalle, jonka jykevä metsä ia vihrcät
ikikuuset jäivät mieleeni. Erlettyämme noin kilometrin
),llätimme murrostir hrrkkaavan vihollisryhmän ia
pxristimme sen "muonavahvur.rdestaan". Samassa alkoi
kiivas toriuntatuli piste 192,O kukkulirmairston rcunilan Llseaan kerroksecn p()rrirstetuistrr vahvclista asemista.

Kiivaan tulitaistelun tlromat tappiot varsinkin

up-

seerien keskuudessa pysäyttivät ctenemisemme. Vaihte-

levair taistelutoimintaa jatkui. Teimme useita etenemisyrityksiä. Koska ne jäivät tuloksettomiksi, vetäydyimme seur.lavan,r päivänä vihollisen tykkitulen
saattelemana tuolle em. jykevämetsäiselle kernkaallc.
Saimme käskyn kaivautua. Yö saapui. Tclttoicn
pr.urttumisen vuoksi sai jokaincn viettää ),önsä mitcn
pirrharitcr-r taisi. Aamr,rlla jirrkoimme poteroiden kaivua. Maarsto nä1,11i viihtyisältä. Suuriir puita. Puhdasta sammalta. Ympärillä paikoin irukea suo. Vihollisarsemiin oli matkaa noin kikrmetri. Kankaan reun.rssa oli havumaja, jossa cclelliscnä päivänä oli ollut ti303

lapäinen JS.p. Useat kaatuneet odottivat vielä poiskuljetusta.

Jostakin levisi huhu, ettå ylipäållikkö katsoi lL.D:n
saavuttaneen asetetut tavoitteet. Koimme tästä mielihyvää. Siis ei enää hyökkäystä! Ei juoksua metsäpalo-

jen keskellä! Ei korpien tarpomista! Ohi siis sota!
Iloitsimme tietämättä, kuinka monta vaivaa ja vastusta jopa ennen kokematontakin oli vielä edessämme. Kukapa silloin uskoi pitkään sotaan?'
Asemasodan muodot alkoivat hahmottua. Komppaniat siinyivät asempaikoilleen. Telmoja pysrytetriin.
Kaatuneet korjattiin kuljetuksiin. Poterosta toiseen
kaivettiin hautoja. Näin syntyivät puolihuolimattomat
asemat ilman erikoisempaa suunnittelua. Vihollinen
pysytteli suhteellisen rauhallisena. Nähtävästi sekin
nuoleskeli haavojaan. Vain pikku pamioin tunnusteltiin puolin ja toisin.
Syyskuun 25. pnd otti asemat vastaan JR31 ia mc
siirryimme Rukajärven rannalle lepoon. Tämä hn'in
ansaittu läpomme päåttyi varsin ikävällä ravallir.
Hyökkäysvaiheen taisteluissa tutuiksi tulleet yhteisren
koettelemusten yhdistämät miehet muodostivat hengel-

ja toiminnaltaan yhtenäisen sotilaallisesti ensiluokkaisen sotilasyhrymän. Nyt tämä yhteys revittiin
hajalle. Miehet ripoteltiin täydennyksenä eri jouklio
osastoihin. Mikä järjetön roimenpidelt Onneton rempaus! 2.11-4I sain siirron II/JRt0:n, joka silloin
oli Ontajärvellä.
Toukokuussa 1942 II/JR10 siirryi Rukajärven rannalle ja 13.5. se otti rintamavastuun päätien lohkolla. Vaihtopäivånä satoi verrattain runsaasti lunta rehden haittaa kärrypeleihin siirtyneille hevosmiehille.
Komppania, johon kuuluin, sai osakseen eteenrl'önnetyt tukikohdat "Suvi" ja "Vuori". Kummassakin oli
yksi joukkue sekä tykistön ja krh:n tulenjohtueet. Vuo
ressa oli lisäksi yksi kk.joukkue. Kaksi joukkuetta jäi
silloiselle pääpuolustuslinjalle, josta ne aina kahden
viikon vuoroin vaihdettiin eteen. Poistuvalta porukalta kuulimme, ettei vihollinen ollut suuremmin ryntäillyt, mutta oli pitänyt silmällä Vuorta. Muutamia krirnaattien jälkiä nä§i Vuoren komeassa metsässä.
Asemat ja asunnot olivat heikonlaiset. Vain kk:lla
oli katettuja pesäkkeitä. Yhdyshaudat yltivät vähän
yli vyökorkeuden. Vähäisiä korjauksia tehtiin. Joukkue
ei kuitenkaan saanut paljoakaan aikaan näin laajassa tukikohdassa. Vihollinen kierteli etumaastossa milloin joukkueen milloin kahden joukkueen voimin.
Useimmin se tuli kukkulamaastosta 192,0 esiinryönryvää niemekettä hyväkseen käyttäen. Siltä kohtaa ympäröivä suo oli kapein, jopa alle 100 m. Pikku sodankäyntiä jatkui lokakuun 4. p:ään. Silloin vihollinen
aamuyöllä äkillisesti ilman tulivalmistelua suoritti
kaksipuolisen saarrostuskoukkauksen tukikohta "Suveen" kahden pataljmnan voimin. Siellä ollut joukkue ehti häthätää våktåä mottiin joutumisen. Vastahyökkäykset eivät johtaneet tulokseen. "Suvi" meni ja
tåån
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JR 10:n komentaja, eversti Tähtinen ja kapteeni Renvall
viihdytystilaisuudessa Rukajärvellä v 1942

pysyi. "Suvesta" tullut joukkue siirrettiin vahvistukseksi "Vuoreen". Tarpeen se olikin. Seuraavan päivän
h'ämärryessä iltaan hyökkäsi vihollinen em. niemekkeen kautta pataljoonan voimin. Torjuimme hyökkäyksen. Vihollinen aloitti kranaattitulen, joka kiihtyi

aika ajoittain ja jv-joukot liikehtivät

jatkuvasti.

Hyökkäykset jatkuivat seuraavaan aamuun, jolloin
vihollinen vetäytyi jättäen jälkeensä useita §mmeniä
kaatuneita. Taistelumaaston tarkastelussa kiinnitryi
huomio kahteen seikkaan. Aliluutnantin arvoinen pioneeri oli purkanut putkimiinoista tehryä ansoitusra n.
40 m ja kaatunut sitten kiväärin luodista. Eräässä
kuopassa oli kahden kaatuneen välissä 50 kg säkki

rotuulia. Panosten erikoinen muoto antoi aiheen olettamukseen, että ne oli tarkoitettu korsujen räjäyttämiseen.

11.10. tapahtui joukkojen uudelleen ryhmitys.
IIIIJR52 otti "Vuoren" zrsemar meidän siirtyessä näköetäisyydellä olevaan "Piippuun". Tässä yhteydessä
"Vuori"-nimi vaihtui "Palloksi" ja miehirys vahvistettiin komppaniaksi. "Piipusta" meillä oli hyvä nä§väisyys suon yli "Palloon". Monet kerrat saimme kipaista asemiin kaiken varaka "Pallossa" sytryneen
Puita tehdään pesäkkeen vahvistukseksi
Rukajärven "Pal lo -tuki kohdassa
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rähinän hälyttäminä.
1r.10. vihollispataljoona hyökkäsi "Palloon", mutta karkoitettiin keskitetyllä sulkutulella.
25.I1. vihollinen tåråytti äkillisenä tuliryöppynä n.
600 kranaattia "Palloon" yrittäen tunkeutua asemiin.
Oma sulku- ja torjuntatuli karkoitti sen muutaman
tunnin kahakan jälkeen.
Vuosi 1941 alkoi suhteellisen rauhallisesti kovaåänismusiikin ja palopuheiden säesryksellä. Vihollinen
lienee koonnut voimiaan. 29.1 . se avasi "Palloon"
ennen kuulumattoman kranaattitulen. Tykistö ja
krh:t sylkivät yhtenä köytenä tulemaan n. 3000 kranaattia. Tästä möyrinästä poikkeavana saattoi eroittaa uudet erikoisen tahdikkaat lähtölaukaukset, oudon ujeltavan äänen ja melkein yhtäaikaiset räjähdykset. Myöhemmin vangeilta saatujen tietojen mukaan
oli rintamalle tuotu uusia rakettitykkejä "Katjushkoita". Tällöin vihollinen käytti myös uutta hyökkäysmenetelmää edeten tulivalmistelunsa alkana niin liki
asemiamme, että se kärsi tappioita omasta tulestaan.
Tämä unsi taktiikka yllätti meikäläiset ja 2-pataljoonaisen hyökkäysporukan osat ryönryivät "Pallon"
etelä- ja kaakkoispuolen asemiin. Taistelu jatkui kiihkeänä yli yön. Meillä oli "Piipun" asemistalnåhtävånå
komea valorakettien ilotulitus. 10.1. aarnun sarastaessa alkoi vastahyökkäys. Erittäin sitkeåsti vihollinen piti valtaamaansa aluetta väistyen vain todellisen pakon edessä. Päivän valjetessa vihollinen kuitenkin katsoi menettäneensä pelin ja vetåytyi jättåen 20
vankia ja 160 kaatunutta kertomaan taistelun kovuudesta. Taistelun jälkiä tutkittiin suurella mielenkiinnolla, erikoisesti "Katjushkan" räjähdyskuoppia.
Ne todettiin melko mitättömiksi ääneensä verraten.
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Komentoryhmä "Pallossa" Rukajärveltä v. 1944 (5./JR

1O)

Paksu luni oli estänyt tchokkaasri sirpirlevarikutukscn.
Kairtuneisser oli aivan nuoria poikia, miehuurens.r
prrrh.r.rssa kunnossn sekä jo iäkkäämpiäkin miehiä.

kuntoon, alkoir.at meikäläisct vetäyq/ä. Vihollinen oli
edennyt oman kranaattitulensrr seirssll ja ryönrynyt

Tirrkkaan ovat michet sielläkin orerru asepalveluk-

vastustzun attom asti asemiin.

sccll.

Taistelussa hajonneet pesäkkect ja sortuneer raistelr.rhauclat antoivat runsauuri korjaus- ja uusintatöitä.
Kevättalvella meidät siirrettiin reserviin Outajokivarteen ja myöhemmin keväällä Ontrosenvaaraan tehrä-

vänämme sivustavarmistus Tsirkka-Kemijoki linjalla ja kolonnain virrmistus Repolaarn. Niin jäi "Pallo"
näkiietäisyydestä kaukaiseen kuuloetäisyyteen. Lomalaisten välityksellä sirimme tietoja. Ainir vain "Pallo"
kiinnosti vihollista. Vihanpito jatkui pienoiskoossa.
Tr.rli sitten juhernnus, kesän suuri juhla. Jo juhannuspäivänä kantautui kaukainen rykistön jylinä epätavallisen vilkkzrana. 26.6. aamulla se repesi yhdeksi
valt:rvaksi kumuksi. Yksiryisiä laukauksia ei erorranut. Oli kuin valtava ukonilma olisi jyrissyt yhtäjaksoisesti. Puolen päivän aikaan alkoi nä§ä tuloksia
sairasautojen saapuessa Novoja Tiiksan kenttäsrrirerarlaan ja ylimääräisinä kolonnina edelleen Lieksaan.
Haavoittuneilta ja myöhemmin myös "Pallossa" olleilta Selinheimon komppanian miehiltä kuulemani
mukaan olivat tapahtumat pääpiirteissään seuraavar:
Noin klo 8 aloitti vihollinen tämän lohkon kaikilla
§,keillään ja krh:llään tulituksen, johon yhryivät vielä
piiskatykit suoralla suuntauksella. Valtava tuli-isku,
jokrr lienee kestänyt runsaan runnin, pirstoi kaiken
metsän alueelta, hajoitti useat pesäkkeet. Täytti ja
sorti taisteluhaudat ja sai osumia asuntokorsuihinkin.
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Kun uscimmat rukikoh.lan kk:t olivirt menneet

epä-

Klo 10 mennessä oli koko tukikohta vihollisen haljoita tällä kertaa oli ollut peråti 2 rykmenttiä.

lussa,

Oma q,[i51ö ampui jatkuvaa tulipeitettä alueelle ja
koettaen vaimentaa vihollispattereita. Reservissä ol-

lut II/JR 12 oli saanut tehtäväkseen

tukikohdan takaisin valtauksen. Oma rykistö antoi sekin ennenkokemattoman runsaan tulivalmistelun 1 1/2 tuntia kestävånå. Mutta vihollinen oli valppaana hajoittaen
pataljoonan jo ryhmirysvaiheessa tukistönsä tuliiskulla. Saatuaan täydennystä pataljoona ryhmitryi uudelleen nyt turvallisempa:rn paikkaan. N),, rykistökin
tiesi tärkeytensä ja kokosi kaiken m:rhdollisen tehonsa
Yllätysten varalta "Piippu"-tukikohdassa Rukajärvellä v. 1943

uuteen tuli-iskuun. Vastahyökkäys pääsikin alkuun vä-

hän ennen puolta yötä. Tykistö siirsi tulensa vihollispattereita kohti ja krh:t ampuivat sulkuja estääkseen
lisävoimien tuonnin. Kiihkeä taistelu aaltoili sekavasti
ja koko yritys näytti jo menevän myttyyn. Mutta silloin kuohahti suomalainen sisu. "Palloa" ei anneta
viholliselle! I?åsikranaatit lensivät. Sormi laulatti ahkerasti konepistoolia. Askel askeleelta edettiin. Kaveri
kaatui, toinen hyppäsi tilalle. 4 tuntia kestäneen taistelun jälkeen "tavaritsin" ote heltisi. Se aivan kuin
lamautui. Mutta illalla se taas virkisryi pannen putkensa ulvomaan. Tulitus jatkui läpi yön kiihtyen seutaavana aarnuna taas valtavaksi puuropataporinaksi. "Suven" suunnalta työntyi porukkaa "Palloa" tavoittamaan ja toinen hyökkäysporukka eteni em. kangasniemekkeen suunnalta. Ne eivät pääse enää asemiin asti, mutta liikehtivät hyökkäilevästi koko päivän. Illalla ne vihdoin vetäytfvät lähtöasemiinsa ja 3
vrk kestän1t teräs-hirmumyrsky laantui hiljaisuudeksi,
joka äkkisestään tuntui melkeinpä kammottavalta.
Kammottava nähtäryys oli myös "Pallo". Kaikki
pirstoina. Kaikki hajalla. Pesäkkeisiin ja korsuihin
ahtautuneiden vihollisten seassa oli käsikranaatit ja
kasapanokset tehneet sylttyä. 110 ruumista lojui pesäkkeissä ja taisteluhaudoissa. Asemien edessä, esteillä
ja muualla maastossa oli noin 350 ruumista. 39 osin
haavoittunutta, osin räjähdysten huumaamia 1åi vangiksi. Raskas oli omienkin tappioiden lista. 40 kaatunutta. Kolmattasataa haavoittunutta. Monet terveeksi jääneet olivat useita päiviä pökerryksissä räjähdysten
vaikutuksesta.

Oma tykistö ja krh;t olivat kä1'ttäneet -l 1 I vrk aikana noin 27 OOO kranaattia. Vihollisen ruliannos on
arvion mukaan 67 t00 kranaattia. \/altaosa näistä
käytettiin "Pallon" 6-7 ha keskeiseen mäkiosaan,
jossa asuntokorsut ym. tärkeimmät kohteet sijaitsivat.
T'arnä ottelu kulki ns. "Juhannustaistelun" nimellä.
Kun meidän vuoromme 11.11.-43 jälkeen tuli omaa
rintamavastuu "Pallossa", totesi silloinen komppaniamme päällikkö, kapteeni Hanbiroua, että olosuhteet tulisivat muodostumaan epäinhimillisiksi. Siellä
ollut komppania ei ollut pystynyt riittävästi kunnostamaan aluetta taistelun jäljil,tå. Siksi hän pyysi vaihdon siirtoa myöhäisempään ajankohtaan saadakseen
näin rakennusaikaa. Ylemmällä taholla ymmärrettiin
asia. Niin alkoi vilkas rakennuskausi.
Komppania jaettiin päivä- ja yövuoroon. Päivällä
kaadettiin hirret, veistettiin ja saumattiin valmiiksi.
Yöllä käytiin "Pallossa" kaivamassa korsujen pohjat,
pesäkkeet ja yhdyshaudat. Päivällä siellä ei ollut työskentelyn mahdollisuuksia. Näkösuojaa ei enää ollut ja
vihollisen tuli oli herkässä pienenkin liikkeen havaitessaan. Kun vaihto 22.2.-44 tapahtui oli kaikilla joukkueilla upouudet ttlavat korsut puolijoukkueittain. Oli
riittävän syvät verhotut ia osin katetutkin yhdyshaudat. Taistelupesäkkeet sirpalesuojineen. Kevään ku-

Tehtiin korsusauna. Lujitettiin kivikerroksilla korsuja ja pesäkkeitä, joita vihollinen tunnusteli suorasuuntausrykeillään. Oli tietenkin niitäkin, jotka purnasivat ryötä turhaksi. Kokemus
kuitenkin osoitti, ettei työ ollut ainoastaan tarpeen saluessa paranneltiin esteitä.

nelema vaan välttämätön olemisemme ehto.

Kovin olivat olosuhteet tulleet hankaliksi. Maan
pädlld liikkuminen ei päivällä tullut §symykseenkään.
Vartiomies voi tähystää vain taisteluhautapeilin avulla. Tarkka-ampujat kiikarikivääreineen vaanivat aina valoisan ajan. Yöksi täytyi vartiopaikkaa muuttaa, koska vihollinen suuntasi päivållå pikakiväärin
vartiopaikkaa kohti. Erikoisen vaaralliseksi oli muo
dostunut tuo em. metsäniemeke, jonka vihollinen oli
varustanut vahvaksi etuvartioasemaksi.
Mitään tuttua ei maastossa enåå

ollut. Ei

yhtään

puuta. Vain pirstottuja eripitkiå kantoja. Lumen alta
paljastui runneltu maa. Kranaattikuoppa toisessa
kiinni. Olipa useampikin kranaatti osunut srunaan
kuoppaan. Sirpaleita, suutareita, puoliksi rdjåhtåneitå
kranaatteja, joisra råjåhdysaine oli keltaisena levinnyt
ympäristöron. Vesipaikoissa se muuttui vihreäksi. Mitään muuta vihreää ei kesä pystynyt tuomaan. Kaikki
oli kuollutta. Haudatuista vihollisruumiista uudet räjähdykset nostivat esiin ruumiin kappaleita. Alue oli
niin ruumiiden ja räjähdysaineiden saastuttama, että
vesi

piti tuoda takaa

hevosella.

Mainittavampia taisteluja ei enåa ollut. Kranaattituli ja tarkka-ampujien tuli aiheuttivat kuitenkin
komppaniallemme suuremmat tappiot 4.9'44 tulleeseen aselepoon mennessä, kuin mitä sillä oli koko muuna sodan aikana ollut.
Åselevon jälkeen oli tilaisuus kaikessa rauhassa
tarkastella tuota runneltua maata. Valtavan muodonvaihdoksen se oli kokenut. Jykevä puhdassammaleinen metsä oli muuttunut runnelluksi alastomaksi
maaksi. Yhden joukkueen eteenryönnetystä tukikohdasta oli muovautunut komppanian vahvuinen lujasti
varustettu pääpuolustusasema.

Tuskinpa kukaan pystyy yhden miehen tarkkuudelsanomaan "Pallossa" kaatuneiden ja haavoittuneiden mååråå. Vielä vähemmän, kuinka moni kranaatti sen pintaa raateli. Tähän kootut taistelutapahtumat ovat vain osa huomattavammista siellä sattuneista. Aselevon tullessa se oli Suomen itäisin rintama. Ainoa silloin ravhanrajan takana oleva.
13.9. paluumarssille lähdettäessä oli useamman viimeinen katse "Palloon" merkillisen vakava. Oli kuin
olisi hyvästelty ystävää, joka jäi kertomaan suomalaisen korpidivisioonan ankarasta, sisukkaasta ia kunniakkaast a taistelusta kaukana ltd-Karjalan korvessa.
Lienee ollut pelkkä sattuma, että olin ensimmäisenä
"Palloon" edenneessä II/JR52:sta ja II/JRt0:een siirrettynä sain olla hyvästelemässä tuota kuuluisaksi tullutta taistelun aastoa.

la
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AARNE RYTKöLÄ

HIKOILLEN ja huohottaen kannoimme vaikeasti
haavoittunutta pois etulinjasta. Vaikea ja vaarallinen alkumatka pitkin vesoittunutta ojaa sai hikipisarat virtaamaan. Onnellisesti kuitenkin selvisimme vihollisen havaitsematta. Ahdistava tunne rinnassa
olimme jättäneet JS.p:llä jäähyväiset toverillemme,
jonka matka oli viimeinen. Taas oli yksi rajajååkåri

oli aina vaikea kestää. Tukin sormilla korvia, painoin

poistunut riveistä antaen kalleimman uhrinsa.
Silloin elettiin kesäkuun 29. påivåå v. 7944. Yiteleen jokivarressa puolusti asemiaan Rj.Pl, jonka 3.
komppanian I joukliueeseen allekirloittanutkin kuului.
Kranaattikuopat ympäriliämme ja jalkaväen aseiden
raiskaama pensaikko olivat muistona edellisen illan
taistelusta. Tykistövalmistelun jälkeen suoritettu hyökkäys oli lyöry takaisin. Tykistön valvova silmä, tulenjohto, toimi viereisessä pesäkkeessä. Siinä se toimi edellisen illan taistelussakin. Mikä ihana tunne, kun
oman tykistön kranaatit julmasti huokaisten iskivät
ylitsemme hyökkäävään vihollisjoukkoon. Nyt vierailivat vihollisen pommikoneet pitkin päivåå pommittaen
asemiamme. Etumaastossa vilahtelevat viholliset saivat aina muistutuksen kuolevaisuudestaan. Aika mateli omaa kulkuaan, aurinko teki laskuaan pyrkien
pois näkemästä näytelmåå, joka oli latautunut hiljaisuudeksi ennen räjähtämistään.
Kuivan muonan saapuminen joukkueelle lievitti
mukavasti jännittävää odotusta. Kesken muonan jakelun sai joukkue käskyn siirtyä lähemmäksi tietä, vahvistukseksi siellä olevalle miehirykselle.
Lähdetään sitten, pojat, oli joukkueen johtajan,
luutnantti
Rauh alan käsky.
Nopeasti olimme siirrymässä polttopisteen keskustaan. Vaiteliaana kulki jono, jokainen mies omiin
aatoksiinsa vaipuneena. Mitä mahtoi kenenkin mielessä sillä hetkellä liikkua lähestyessämme miehitettävää asemaa. Aatokset katkesivat vihollisen puolelta
kuuluvaan jylinäån. Ilmassa kohisi, samassa räjåhtelivät hehtaaripyssyn ammukset ympärillämme, johon
muut putket yhtyivät. Olimme myöhästyneet, nyt makasi joukkue asemien takana tykistötulessa. Kohdalleni sattui vanha ojan ura, jossa makasin kiväärini
päållå suoj aten asettani.
Katsoin varovasti ympärilleni. Maa ryöppysi, puun
kappaleet sinkoilivat, se oli rykistötulen helvettiä, jota

kasvoja maahan. .Mitä tahansa tapahtuikin, on pysyttävä paikallaan. Akkiä täytti ilman jalkaväen aseiden
huumaava råtinå. Joukkue kiirehti eteenpäin. Metsäinen maasto oli verhoutunut salaperäiseen savuverhoon, jossa tuoksui voimakas ruudin käry. Pelko oli
kuin pois pyyhkäisty, taistelun huuma oli vallannut
mielen, oli vain nopeasti kiirehdittävä asemaan.
Siinä näkyi kaveri saavan råjähtåvån luodin käteensä, ja kiiruhti taakse. Ryhmä, johon kuuluin, saavuttikin kaivetut ampumakuopat ja nopeasti olimme asemissa. Juoksin äärimmäiseksi oikealle, löysin syvän
kaivannon ja hyppäsin sinne vaikka takareunaan oli
kaivettu portaatkin.
Sormi liipaisimella kaikki aistit jännityksestä valppaina tähystin edessäni olevaa maastoa. Valmiina
ayaamaan tulen vihollisen ilmestyessä näkökenttääni.
Sieltä ne tulevat ilmestymään näköpiiriini epämääräisenä laumana tai yksinäisinä haamuina. Ajatus toimi
kiihkeästi harkiten tilannetta. Tiesin vasemmalla puolella Huuhtasen pojan olevan pikakivääreineen, oikea
puoli oli arvoitus. Oliko muu osa joukkueesta päässyt
näin pitkälle vai törmänn1t aikaisemmin viholliseen.
Kiivas tulitus rätisi selvästi taempana. Mikä kummasti riipaiseva tunne, olin yksin, ei tovereita näköpiirissä, olinko juossut liian pitkälle? Huuhtanenkin tuntui
olevan toivottoman kaukana. Sattumalta olin saanut
puolustettavaa kaistaa niin runsaasti, etten osannut
aavistaakaan. Savun verhoama yöllinen metsämaasto, jossa taistelu riehui, saattoi aiheuttaa minkälaisia
yllätyksiä tahansa. Aseeni oli vaiti, samoin tuntui olevan Huuhtasen pikakivääri vasemmalla, jota kuulostin tarkasti, ainoana kosketuksena omiin. Maasto
edessä oli liikkumaton ia salaperäinen. Otin leipäpalan laukustani haukaten siitä, kun jotain oli tehtävä
jännityksen lieventämiseksi.
Kaikki tapahtui nyt nopeasti. Vain lyhyen hetken
kerkisin olla asemassani kun ryhmä vihollisia hyökkä-

Viteie
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si yllättäen takaapäin kimppuuni. Mikä pirullinen rilanne, olin juossr-rt vil-rollisqzhrnän razrkse irscmilan.
Vihollisten täyt1,i 1',0^r,s hirvaita, sillä niin perr.rstccliisesti ne minut 1,llättivät, ettei ollur mitään mahclollisuuksia. Vcreni tuntui pysähtyvän, tajusin viimciscr-r
hctkeni tulleen. Olin sryässä kuopassa, kuin vrrlmiiniL
haud:rssit, $,hmä vihollisia sen rcunallrr. Jok.isella
koncpistrnli valmiina päättämään clämäni. Kohtalor-ri
hctki ei vielä lyönyt, viholliset olivat päättäneet vieclä
minut vankina. On vaikea löytää sanoja tulkitaksecn
tunteita, jotka raatelivat seistessäni vihollisjoukon kcskellä. Oma elämäntarina siinä kcrtairnrui vaistom.risesti. Kuin sLunLrn läpi kulkivtrt sielun näkökenrässä
kuvat menneestä elämästä.
Pian siinä yksi mies kymmenen miehen käsissä ki'nittiin tyhjäksi. Ensimmäisenä lähti pr-rukko, vieläpii
tuppikin kiskaistiin pois. Kaikki taskut q,hjiksi, r,r'ii irti, vain lcipälaukku jätcttiin. Joku vihollisisrir osasi
jonkin verrirn suomea, muistan vieläkin mitzi k1'scltiin.
Kysymykseen, missä murrt snomalarisct ovar, r'iirt.rsrn
Suomen päin: tuolla ne ovirt!
Onko niitä paljon.,
Kyllä niitä on kaiken matkurir.
Viholliscr pLr-hr,rivat jotain keskenään. N),rkin isku
- niskrrirn. s.rm.rlla voimirkrrs tuupprlus. Tämä merkirsi: nl.r nrsnn.i.in.
Pirri nopeata juoksuaskelta rasapainon säih-rriin-rrsrksi. Sotavangin raskas taival oli alkrrnur.
Isku oli tervetullut, se paltrutti tunnckriohun rrj.rn
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tasallc. Tunsin s1'r.iiii katkcrLnlttrr kol-rtirlostuni ja sil
hctkcllä sieluni voimat punnirtiin. Eihän peli vielä c
iut pelattll, sisä11äni tuntui olcvirn lannistumaton
voimaa, sc määr1isi minua eikii takanani oleva kon
pistoolimics. En voinr,rt iilisrr.ra, r'.Lan tilirisuuclen tt
lcn tiesin käyväni siurttaian kimp;,psn. Takana ol
vat olivirt jäänect, cdcssä ei näk1'nyr kctään. Katso
taakscni vihollista suorairn kasvoihin ;a konepisto
lia, ionka piippu oli melkein selässäni kiinni. Vihol
nen r>li sopivirn lähellä yllätettäväksi. Käänsin katsee
1ällccn crecn, virrmistuirkseni, ettei muita vihollisia o
nilkiipiirissii. Sill«rin iLnesryi polun mutkan takair r
hollissorilrrs kor-repistooli kzrinalossa. Vihollissotilaz
ehdittr'ä k«rhclallcni astui polulle yällecn kaksi miest
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Jalkaa sidotaan

Tällä kertarr ne vain olivirt suomalaisia. Enintziän I )
m päässä he astuivat polulle yllättäen, r»nasta jorrkkueestani jååkårk Ltc,talo fu lkiihcino. l.t«rsakr oli
pitkä koljatti, Ikäheim<> lyhyt pätkä, jor-rka perr.rsteclla
tunsin miehet heti.
Mikä riipaiseva tilrrnne, edessä suornaiirinen pikakivääri, takana kerksi vihollista konepistixlleineen. Micleni teki huutair ja juosta toverieni luo, mutta vaisto
varoitti sen maksavan henkeni. Tajusin, ctteivät toverini siinä tilanteessa minua tunteneet (kuten asia olikin) enkä voinut millään lailla itseäni ilmaista.
Nyt näytti tuhoni olevan väistämätön. Toivoin vain
heti kuolettavaa osurnaa, kummalta puolelta se sitten
tuleekin. Koska toinen vihollisista oli selin ja toinen
takanani, he eivät voineet heti havaita, mitä oli tapahtunut.
Ne olivat jälleen jännittävän kiihkeitä hetkiä päättäessäni jatkaa matkaa, mistään välittämättä, kohti
tovereitani. Selkäni takana oli suojattava vihollista
näkemästä edessä olevia tovereitani niin kauan, että
Luosalo tai Ikäheimo minut tuntisivat ja olisin pelastettu. Pikakiväärin lukkojen raksahdus, ja vaistomaisesti pyörähdin polun oikeaan reunaan seuraten vihollisten reagointia. Viholliset näkivät edessään kaksi
suomalaista sotilasta ja samassa sylki pikakivääri tulta. Viholliset jähmettyivät paikoilleen p1,styp1ättä vasta.unaan tuleen. Pikakrvääri Luosalon kninalossa vai-
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ILMA IS ETU JA
Juuri valmislunul

ESA A]'ITTATAN
KAUKt]PARTI()-SARJA
Esa Antlala on tunnetuimpia so-

takirjailijoitamme. Hänen kuu-

lut kaukopartiokuvauksensa

nyt ilmestyneet

ovat
kahdeksanosai-

sena kirjasarjana.

Pikapalkinto: Ti latessanne sarjan kymmenen päivän ai kana tulee
Teille lähetyksen mukana almaiseksi muovikantinen rengasnruistikirja, jonka kätevä koko on 9 x 11 cm ja ovh. on noin 10 mk.
Myös osamaksulla: Tilaus on mahdollista maksaa myös osamakilman korkoa ia osamaksulisää: alkumaksu kirjoia vassulla
taanotettaessa
15 mk ja kuukausimaksu 6x-15 mk.
Tilatkaa tällä kupongilla

Lähettäkää

- le postivapaasti Anttalan
-m inul

KAUKOPARTIOSAR-

JAN teokset: Päämajan kaukopartio, Päämaian kaukopartio
saarroksissa, Hopeaa raian takaa, Päämaja kutsuu
kaukoparja Kutio, Viimeinen parlio, Kädet y!ös kaukopartio, Aavepartio
riiri katoaa. Pikatilausetuna saan rengasmuistion.
Maksun suoritan käteisellä Ll osamaksuehdoin !
Nimi

Osoite

(painokirlaimin

-

kiitos)

.

Omak. allek.

KTRJA-SILTA
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keni, suihku oli mennyt yli osumatta kehenkään
luojan kiitos, sillä se oli tarkoitettu minuun. Samassa
syöksyivät viholliset oikealla oleviin pensaisiin. Syöksyessäni vasemmalla olevaan pensaikkoon havaitsin
kaksi miestä polulta kadonneen. Mikä sykähdyttävä

VIIVYTYSTAISTELUT heinäkuussa 1944 olivat kiteyryneet asemasodan luontoisiksi linjalla Loimolanjärvi-Shemeikka-Tolvajärvi. Etulinjassa oli ).1
RjP4 saanut vastuulleen oman kaistansa, jonka riveis-

tunne

Oli elokuun puoliväli vuonna 1944. Ylemmistä portaista oli tullut kehoitus vangin ottamisesta ja tunnertu partiomies kers. Lauri Heinonen otti tehtävän johdon vastuulleen. Hän alkoi kerätä kokoon vangin
kaappausryhmää. Ryhmään tulivat kuulumaan kers.
I lcinosc lisäksi alikers. Onoi Laui, korpr. Yilho Laibia, korpr. Toivo Parhiala, jäåk. Lehtonen ja kk-alikers. jonka nimeä en enää muista. Lisäksi määråttiin
puoli joukkuetta varmistamaan paluutietä. Jokaisella
kaappausryhmän miehellä oli konepistooli ja pari
rumpulipasta sekä muurama käsikranaatti taskussa.
Niin oli partio lähtövalmiina tehräväänsä.

vapaa.

- vapaa, hyökkäävän vihollisosaston selustassa,
Olin
leipälaukku aseenani. Lähellä oli kaksi omaa roveria,
huutelematta ei heitä voinut löytåå, mutta huutaa ei

voinut. Tajusin omat toverini siinä tilanteessa vihollisiakin vaarallisemmiksi. Nopeasti juosten lähdin
koukkaamaan omia linjoja kohti. Takaa ajetun eläimen tavoin, joka hetki vaaraa vaistoten, valmiina
pakenemaan kuljin eteenpäin. Taistelu tuntui tauonneen, ei enää rätissyt kiivas tuli, vain silloin tällöin räjähtivät l:rukaukset kauempana. Yö, savu ja metsä
suojelivat aseetonta kulkijaa, mutta saattoivat jälleen
yllättaä johdattamalla suoraan vihollisten syliin. Sillä
matkalla olisin vaihtanut taivasosanikin konepistoo
liin. Oli samantekevää, tulinko kaatumaan taisrelussa
ennemmin tai myöhemmin. Vain yksi kiihkeä roive sitä ennen: halusin päästä toverieni luo ja saada vielä
kerran konepistoolin käteeni.
Tulin harvahkoon metsään ja läksin juoksemaan.
Havaitsin maassa makaavan miehen, kun olin juosra
hänen päälleen. Miehiä näytti olevan enerrunänkin,
kun syöksyin ketjusta läpi. Pari miestä kiirehri eteeni,
näin Huuhtasen p,ojan kasvot. Autuaallisen hurmion
vallassa vaivuin mättäälle istumaan. Edessäni oli
r^ryöskin luutnantti Rauhala, silloin käsitin syöksy'neeni omaan joukkueeseeni. Ilo oli molemmin puolinen,
kun jo meneteffy mies pusero riekaleina, toinen silmä

urlpeen turvonneena, syöksähti

o

§uolauerho
ONNI LAV!

kuin aave t'östä

omilitn jclukkueeseen.
Siinä samassa räsähtivät jälleen aseet, vihollinen oli
edessä. Aivan vihollisen nenän alta olin onnistunut livahtamaan omien joukkoon. Ei ollut aikaa muistella,
mitä olin kokenut. Taistelu jatkui pensas pensaalta
vc'tääntyen. Sen jatkuessa toimin joukkueen lippaanlataaiant. Joukkueen johtaja tiesi tärkeän tehtävän
aseettom alie miehelleen.
Irtarantumiskäskyn saatuaan joukkue vetääntyi verkalleen metsämazrstossa. Yllättäen iski silloin kranaattiryöppy niskaamme. Edessäni kulkeva mies vajosi mairhan, ja alkoi huutaa, ettei häntä jätettäisi. Eihän ketään koskaan jätetty, mies vain nopeasti kol-

men kiväärin päälle ja matka jatkui. Hikoillen

ja

huohottaren kannoimme haavoittunutta yrittäessämme

pysyä tt-listen mukana. Saavutimme tien ja saimme
haavoittuneen t>dottavaan hevos§ytiin. Vetännyimme "kolmosen" miehittämän sulun läpi. Taistelu oli
osaltermme sillä kertaa päätrynyt. Seuraavana aarnuna oli ltn. Rauhalan vuoro poistua haavoittuneena
joukkueestaan. Jäähywäisiksi ojensi hän verisen konepistoolinsa'minulle, ja taistelu jatkui. Se oli unohtumaton kokemus taisteluista rajalääkåreiden riveissä.
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sä allekirjoift anutkin palveli.

Partio korvessa

Oli elokuinen ilta, kun noin kello 23 ylitimme etulinjamme. Päätimme käyttåä samaa kulkureittiä kuin
aikaisemmallakin retkellä, jolloin vihollisen selustaan
pääsy ei ollut tuottanut mitään vaikeuksia. Linjojen
välissä oli pieni joki ja noin 400 metrin levyinen suo,

Elokuinen yö alkoi vaihtua aamuksi, murr;r siinä aamun valjetessä huomasimme, että paikka, johon olimme suojautuneet ei ollutkaan paras mahclollinen.
Toisella puolen polkua polkujen eroamiskohdassa on
pensaisto tiheämpää ja antaa paremman näkösuojan.
Muutimme polun toiselle puolelle noin l--{ metrin

jossa kasvoi harvakseen vaivaismäntyjä.

Joen ylitimme aikaisemmin tehdyllä tukkilautalla
pari miestä kerrallaan, koska lautta oli pieni, eikä
kantanut enempää. Lautan molc-mmissa päissä oli
köysi, josta vedettiin lavttaa edestakaisin, se teki yli-

päåhån polusta.

Alkoi jälleen odottaminen. Kk:n alikers. lohdutteli
meitä, että §llä me onnistumme, sillä hän oli nähnyt

unen muutama päivit sitten, että pääsee lomalle 16.8.
mutta siinä oli jotakin merkillistä. Hän jatkoi, etrei
lomatodistukseen ollut merkitty, milloin se loppuu, jo-

tyksen nopeaksi.

Porukka lähti äänettömästi liikkeelle avojonossa
kohti vihollisen linjoja. Etulinjan ylitys onnistui jälleen vihollisen huoma^matta liikettä, jota suojasi elokuisen yön pimeys, suolta ja jäneltå, noussur usva. Eteneminen jatkui hitaasti vihollisen maastossa. Olimme
varanneet runsaasti aikaa tälle parin kilometrin pituiselle taipaleelle, joka oli tavoitteena. Tunnusteli ja
kulki varovaisesti kohti sitä kukkulaa, mihin puolijoukkueen

piti

ta hän kovasti ihmetteli.
Jännityksellinen odotus jatkui. Etulinjassakin oli
rauhallista, vain muutamia kiväärin laukauksia kuului. Kers. Heinonen sanoi:
Kunpa nyt oma tykistö
tai heittimet lähettäisivät muuraman
kranaatin tännePartio

yl

ittää lautalla erämaajoen

jäädä varmistamaan meidän paluutam-

me.

Pian olikin kukkula miehiterq'. Kers. Heinonen
lähti miehineen liikkeelle kohden seuraavaa tavoiretta, polkujen risteystä, josta kaksi polkua eroaa toisistaan ,1a mihin oli vederry puhelintapsit. Näitä naapuri
oli hyvin paljon käyttänyt huoltaessaan etulinjan

joukkojaan. Sen havainnon teimme jo edellisellä kerralla. Maasto ei ollut kovinkaan vaikeakulkuista. Lähesryimme varovaisesti tavoitetta kunnes kers. Heinonen nosti kätensä ylös merkiksi, että perillä ollaan.
Iöysimme pian sen kohdan, mistä polur eroavar
toisistaan. Aikaisemmin oli jokaiselle mdåråtty oma
tehtävä kaappauksessa. Nyt alkoi kiduttava odorus.
Tiesimme hyvin, että ei ainakaan näin aamuyöstä
näitä polkuja käytetä muuten kun vain sattumalta.
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päin, niin heitettäisiin käsikranaatti ja laitemaisiin puhelintapsit poikki sekä kaapattaisiin vikapartiomies
vangiksi. Muuten herätettäisiin vihollisen huomiota ja
se arvaisi miten yhteys on katkennyt, sekä lähtisi suuremmalla joukolla vikapartioon.
Siinä hiljaisuudessa kuului rapsaus kuin kuiva oksa
olisi katkennut jalan alla, kaikkien aistit valpastuivat samalla hetkellä. Jo näkyi liikettä. Sieltä tuli naapurinmies yksin hyvin varovaisesti konepistooli kainalossa. Metsä oli melkoisen harvaa mäntymetsää linjoille päin. Saatoimme hyvin nähdä noin 60-70 metrin päähän. Mies tuli yhä lähemmäksi hyvin varovasti
katsellen sivuille ja välistä taakseen. Meitä ihmerytti
kovasti miehen varovaisuus. Hän tuli jo aika lähelle.
Ajattelimme: "Vielä vähän matkaa, niin olet meidän
käsissämme." Mutta silloin alkoi kuulua puhetta ia
muita ääniä miehen tulosuunnasta, näkyipä liikemäkin
polulla, tulijoita oli useita. Mies oli aivan meidän väijymispaikkamme kohdalla. Odotimme sormi liipaisimella kers. Heinosen käskyä hyökkäämisestä, mLrtta sitä ei tullut.
Mies meni menojaan, eikä huomannut meitä. Edelleen kuului metsästä ååniä, olivat kai k«rmentosirnojir.
emme ymmärtäneet niitä. Nyt vuorostaan viisi miestä
lähestyi väijytyspaikkaa. Oletimme, että he ovat upserreita, kun ovat niin komczrt koppalakit päässä kaikilla.
Michet tulivat aivan meidän kohclallemme in pysähtyivät siihen, mistä polut erosivat. Oli mitä tukalin
tilanne, minkä muistan aina. Kasvotkin joita tuijotin,
syöpyivät pysyvästi mieleeni. Siinä käytiin neuvottelua
kovasti. Oli kai jokin komppanianpäällikkö tai linlassa olc'van yksikön muu upsceri, koska hän kovasti
viittoi krisillään toiselle polulle jolle puhelintapsit
myöskin mcnivät. Selosti kai mitä hcillä siellä oli.
Olimme kuin saalistavat pantterit kyyryssä, jokainen
lihas ja jänne pingoittuncena, valmiina hyppäämään
saaliin kimppuun. Heitä tuijotti kuusi kiiluvaa silmäparia ja kuusi konepistoolinpiippua. Jos pienikin ele
heidän kasvoillazrn olisi paljastanLrt, että he huomaisivat meidät pcnsaista, olisi heiclän neuvottelunsa päättynyt lyhycen, vain pieni puristus liipaisimesta koska
olimme vain 5---6 metrin päässä heistä.
Minkä suojavcrl-ron olikaan kohtal«rn käsi asertanut
heidän silmicnsä etecn, kun civät meitä htromilnneet,
vaikka olirnme rnelkcin kr-rin tarjottimclla siirrä hcidän edessään. Sc suojaverho suojeli rncitä molempia
sillä kertarr. Sitä tuiiottarnista kesti arvioni mukiran
ehkä viisi minuuttia. Ne oliv:rt elämäni pisimmät minuutit tähän saakka. Emme ymrnärtäucct sirn.r.rkaan
mitä he puhuivat, kun kr-rkaan meistä ci ollut Venäjän
kiclen tiritoincn.
Säilytimmc hcrnromrnc kurissa, vaikka sydän ei
taht«»ut pysyä cnää rir.rtrassrt paikallaan, sillä sc oli
),likr-rormitcttr,r. Vihdoirr krpctti o[)l)aanil olcva sclostukscrrsa iir lrc lailrtivrit kiivclcrnäärr tipsitorttrt 1',«rlkua.
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Siinä todella olisi ollut arvokas vanki, joka olisi tietänyt paljon täikeitä asioita, joita meidän ylemmät portaat kaipasivat. Ei meistä kukaan tarkastellut heidän
arvomerkkejään, emme tietäneet, kuinka suuria upseereita he olivat. Heidän silmiensä ja kasvojensa liikkeet olivat paljon tärkeämmät sillä kertaa. Kun jännitys oli lauennut hetkeksi, laukesi muutakin, nimittäin
erään kaverin konepistooli vahingossa.
Kers. Heinonen sanoi: "Nyt poiat lähdetään."
Se oli kuin tämän maastojuoksun lähtölaukaus, mikä
meillä oli edessä. Juoksimme hiljaista vauhtia kohti
sitä kukkulaa, missä puolijoukkueen piti olla varmistiunassa.

Saavuimme pitkin kukkulan reunaa, jolloin kers.
Heinonen huusi tunnussanan, mutta ei kuulunut vastausta. Aloimme kumminkin nousta kukkulalle varovaisesti, sillä aloimme epäillä ettei siellä olekaan
omia. Vielä muutarna askel, niin konepistooli särähti
ilkeästi korvissa. Menimme maihin suoja:rn. Kers.
Heinonen huusi uudestaan mutta vastauksessa oli
muutarniir kp:n sarjoja, kuular viuhkivat aika läheltä.

Huomasimmc liikettä kukkulalla, näimme siellä
muutaman miehcn, jotka eivät olleet rmia. Avasimme l-reitä kohclen tulen, ja samalla toiset alkoivat vetäänryä takzrisin, koska tie oli tukossa tässä kohdassa.
Pitää kiertää kukkula, sillä muuten olemme pian m«>
tissa. Oli lähdettävä suolle. Jäin kers. Heinosen kanssa
tulittamaan vihollista, toiset pojat alkoivat syöksyen
ja ryömimällä mennä suolle. Vihollisen tuli vahvistui,
pk:kin alkoi soitella ilkeää musiikkiaan. Kp:ni liikkuvat osat kilahtivat tyhjää. Nyt ei ollut aikaa vaihtaa
uutta lipasta, piti joutua toisten perään. En oikein
muista miten tulin suon puoliväliin, jossa tapasin
kk:n alikers. Näin, että nyt ovat asiat hullusti. Ryömin hänen luokscen ja §syin mihin sattuiT
Selkään, sinne koskee kovasti. Kers.
Hän strnoi:
Heinonen tuli meidän luokse. Kehoitimme häntä ryömimään eteenpäin, jos hän suinkin omin voimin pääsee. Otimme hänen konepistoolinsa ja vaihdoimme
täysinäiset lippaat. Varmistimme hänen ryömimistään,
mikä kävi hyvin hitaasti. Vihollinen piti jatkuvasti
tulta yllä, heitä tuntui olevan siellä jo aikzr paljon
laukauksista päätellen.
Sztavuimmc taas kk:n alikers. luokse.

Hän sanoi:
Ny, cn cnää pääse yhtään eteenpäin. Hänen kzrt-

-secr)srr oli

rukoileva, sillä tiesin hyvin hänen irjatuksensir. Se siunir aiirtus oli aina ollut minunkin suurin
fUkaa polut
pelkoni täällä selustassa. Hän sanoi:
- älä pelkää,
jänäkir minua tänne. Lohdutimme häntä,
c,rlmc rne sinua jätä, tai sitten jäämme kaikki. Oli
verin vähän matkaa mistä mersä muurtuisi tiheämmäksi, saisimme parempaa suofaa. Siellä vedimme ryömimällä häntä. Hiclasta se oli, mutta emme muutakaitn
voincct, sillä kuulia viuhahteli aika läheltä.
Siravutirnrnc mctsikön, missä toiset pojat odottivat.

Kers. Heinonen irntoi määräyksen, että yksi pojista, joka tuntee maaston kulkee edellä ja pari varmistaa
takana. Jain kcrs. Hcinosen kirnssa kr-rl jettirmaan
haavoittunutta. Hän pyysi monta kertaa, cttä sitoisimme hänet. Sanoimme, että kun pääsemme vielä vähän
matkaa, niin sitten, emme uskalla tässä rLrveta.
Kulkeminen kävi hitaasti, haavoittuneen voimat
alkoivat vähentyä. Iöysimme sopivan paikan ja rupesimme sitomaan. Luoti oli mennyt selästä lonkan yläpuolelta sisään ja tullut kupeesta ulos. Laitoimme siihen sidettä suojaksi.
Lähdimme taas liikkeelle. Tuntui helpotukselta kun
vihollinenkazrn ci näyttänyt seuraavirn meitä.
Eteenpäin, se s.rna kannusti meitä uusiin ponnistuksiin, yhä vain eteenpäin, aina olemme lähempänä
omia. Emme saa jäädä tänne.
Haavoittunut alkoi voida pahoin, tunsimme pelkoa
hänen puolestaran, että hän ei tästä selviäisi.
Puolijoukkue, joka oli varmistamassir, kuuli tiristelun, jonka olimme käynsg1 ja lähetti nrt osan miehistään meidän rrvuksi. Onneksi l're kuulivar tulomme ja
tapasivat meidät. Samalle silimme kuulia heilrä, miksi he olivat jättäneet kukkultrn ya vetäyryneet suojaamaan, ettei vihollinen miehittäisi etulinjaansa siltä

kohtair, mistä olimme sen yöllä ylittäneet. Lisäksi hc
kertoivat, että aamulla oli tullut noin joukkueen vahvuinen vihollisosasto kohti sitä kukkulira, missä he
varmistivat. Onneksi he pääsivät vihollisen huomaamatta irroittumaan pois.
Pääsimme nyt paljon nopetrmmin eteenpäin saatuamme vereksiä voimia kantamaan haavoittunutta.
Pari miestä lähetti kers. Heinonen nopeasti hakemaan
naapurikomppanian lääkintämiehiä pirareineen avuksi.

Siravuimme kohta varmistavern puolijoukkueen luo.
Saimme vihdoinkin pienen lepohetken, koetimme hoitaa herervoittunutta ja odotimme lääkintämiesten saapumister. Lähdimme taas liikkeelle ja tuntui niin hyvältä, kun kohta olisimme omalla puolella. Suolla tu-

livat vrrstaan lääkintämiehetkin paareineen, saimme
haavoittuneen pazrreillc ja omien linjojen taakse lääkintämiesten hoivaan. Jätimme hänelle hyvästit ja toivotimme pikaista paranemista. Vaikka aavistelimme
pahintir, kun purilaat häipyivät pois näkyvistä kohti
Jsp:rä. Parin viikon kuluttua tuli ilmoitus, eträ kk:n
alikers. oli päässyt sille lomalle, jonkir hän unessaan
oli nähnyt, ja missä ei ollut tiedossa, milloin loma
loppuu.
Viivytystaistelut

Loimolan-Tolvajärven
erämaassa heinäkuulla

1

944

Reumaattinen
II

SARKY

ja muut lihaskivut
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.-/ -§$
E.På

pohjoispuolella
vihollisen

Pojat nauttimassa
syyskuun auringosta
Loimolassa aselevon

hyökkäysvau nueste

tu

Loimolan

ltua

liarenevät
nopeasti
ja miellyttävästi
Heti kun särky alkaa, lievittää Algesal sellaisissa vaivoissa kuten reumaattinen lihassärky ja nivel,äykkyys
neuralgiat, nyrjähdykset ja
revähdykset,
noidannuoli
särky

jälankaran ruumiillisen ponnistelun

keen työn aikana tai urheilussa

särky nopeiden sään vaihtelujen yhteydessä.

Algesal-hoidolla
nopeavaikutteisella, läpitunkevalla ja kipuja
lievittävällä salval la.
Tämä kipuja lreviltävä salva on niin
nopeasti läpitunkevaa, että se vaikuttaa suoraan särkevään kohtaan heti
ja se on nirn
rhoon rmeydyttyään
mietoa. niin hellävaraista
la iholle
ystävällistä, ettei se ärsytä pikkulasnyrJähdykihoa
esimerkiksi
tenkaan
sissä ia revähdyksissä. Algesal ei

aiheuta kuumotusta eikä Polttoa
ih

ossa.

Kipu iskee äkkiaruaamatta; älkää siksi lykätkö Algesal-putken ostamista.
Pitäkää Algesalia aina varalla kotiapleekissa. Reseptittä kaikista apteeke

i

sta.
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KESÄKULIN 9. päivåstå
heinäkuun 8:een mal.rtui
monta hien ja tuskan vuorokautta.
Kun 9.6.44 aamuna olimme Ohdalla joutuneet irtautumaan asemistarnme tilanteen kehitryessä kestämättömäksi, ei meistå asemissa olleista monikaan ollut ajan tirsaliir.
Mutta kuitenkin kestimme paineet, ilman että meitä
JR 7:n eli "Tyrjän poikia" olisi lyöry hajalle sen pahemmin ja vielä vähemmän pakokauhuun, niin kuin
oli kuulemma käynyt niille porukoille, joiden kohdilla
myös läpimurtoja oli tapahtunut.
Vetäytyminen tapahtui yhtämittaisen painosruksen
alaisena. Tarvottiin maantietä viivytellen
rämmittiin suot ja taas otettiin yhteen
kömmittiin
pirkin
metsää. Vilahtivat paikat Vaskisavotta-VuomaaSiiranmäki ja moni muu kunnian paikka, missä otimme mittaa ylivoimasta, joka oli niin suuri, että ei meikäläinen osaa varmasti sellaisia lukuja edes laskerella ulkomuistista, vaan räyryy jo turvautua paperiin ja
§nään sekä helmitauluun.
Näin olimme päässeet vihdoin Äyräpäähän. Huokasimme'helpotuksesta, kun näimme silmiemme edessä
leveän ja vuolaan virran. Muistan elävästi, kun saavuin väsyneenä hien polttaessa silmiäni kuin tulessir

Entiset
rintamamiehet
Haluatteko muistoesineen talvisodastamme.
M eiltä saatavana:
armeijan käytöstä
poistettu

aito
kotimainen

"pystykotva"
pistin
rajoitetusti
vuosimallia 27,
tuppineen.
Pituus 44 cm,
hyväkuntoinen.
Hinta vain 18,- + postikulut, 2 kpl ilman
postikuluja.
R. J. W. -Myynti

Box 17247
H:ki 17
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Vuosalmen rannalle. Katsoessani toiselle rannalle oli
se minulle sellainen nä§, kuin pyhiinvaeltajalle, kun
hän näkee luvatun maaD.
Se ilo, minkä kerkesimme tuntea, häipyi pois ja tilalle tuli ankeus kun kuulimme, eträ osir meistä joutuisi jäämään asemiin siihen ja pitåmädn ne kaksi harjannetta hallussamme, jotka ryönqwär Vuosirlmeen.
Me jotka jouduimme jååmåån, tiesimme, ertä siinä tulisi olemaan "Tyrjänmotin" toisinto.
Se vaatisi
meiltä taas kovan veron monen rehdin -ja uljaan aseveikon muodossa, jotka nukkuvat kotikunnaittensa
kalmistoissa lunastettuaan kunniakkaalle rykmentillemme "Tyrjån" nimen.
En pelännyt asemasodan aikana pirua enkä
kuolemaa, mutta en häpeä sanoa, että silmäni sumenivat kosteudesta, kun ajattelin nuorta elämääni ja sitä, että siihen tulisi loppumaan vetämäni elämänreki,
kun katselin pioneerien vievän mennessään ponttonisiltaa, sitä pientä, joka olisi ollut meidän ja toisella puolella olevien veikkojen siteenä. Tuntui aivan siltä kuin
olisi elämän lankaa viety ruumiista.
Olimme väsyneitä ja se tunnustettakoon, että väsymys vei ja oli vienyt taistelutahtoa jo vähän niin kuin
Äyräpään kirkon rauniot

Pst.tykkiasema
Vuosalmella

Äyräpään taisteluharjanne

milan r:rkoon, mutta kun r1'kmcntin komentaja

A.

Ebrnrooth puhui mcillc puolustukseen jääville sotilaan
karkeaa kieltä, iossa ei tiairseja lasketeltu, ei, vaan
karvirstir todellisuuttir, siinä pisteltiin sellrrista, joka
kävi luontoon. En tirrvitse mrrinitir, miten ne sanilt
meihin tehosivat, koska viralliset asiakirjat tietävät
kertorr, ,-'ttä Ayräpäässä taisteltiin tehden tekoja, joita
ei voi sirnoin kertoa.
i'
.. ....
Ayräpää
nimi joka vieläkin sair minut kirmmolnimcään oli "ruletti", josszr pelila kunnioittamalln
pankin isäntänä oli Kuolema ja nokittafina Vihollinen sekä me "Tyrjän" poiat.
Vihollinen piti painerttr, päällä yhtämictaisesri vuorokausikaupalla antamattlr meille hengähdystaukoir
ja niin alkoivat montut täyttyä lentohiekastir, jota leijaili ilmassa ja aseet alkoivat mennä epäkuntoon.
Meitä vaivasi kroonillinen ammusten puute ja niin
saimmckin torjua lukcmattomirt kerrirt vihollisen tirkaisin käsirysyn jälkccn, missä suomtrlainen puukkcr
kirjoitti kr.rolemzrn kirjettä, mutta me torjuimme ja
niin jatkui Sillanpää päivästä päivään. Näin jälkeenpäin muistellessa on kaikki niin kuin pahaa painajaisunta, mutta silloin
niin silloin oli toista. Muistan
kirjoittaneeni päiväkirjirani
seuraavaa:
-44
Äyräpää
Heinäkr-ru
klo 9.10 aamulla... ja
sitten tätä sirmail helvcttiä vain. Eikö se väsy jo itsc
tai onko siinä sittcnkin perää, että sillä todella on porukkaa niin paljon, että riittää vaihtaa aina vereksiin
miehiin/ Jos on näin, niin silloin Suomen paha perii
perii
Heinäkuun
Ayräpäässä klo 21.40...
5. p:nä -44
Elakoon Isä Starlin ja Benito
Italiassa! Olen sir.rnur lämmintä papusoppaa, mutta tärkeintä, että
sirin kovia papuja sirmalla monta vyöllistä ja taas sopii soitella Karjalan polkkaa noille...
Niin kcrt<-ri päiväkirjani ja se on tutturr kerrontira

Sinr-rllekin asc'veiklio, joka siellä

olit mukana. Sc kcr-

too myös peloster, että vihollinen saisi haudanpätkästämme niin paljon kiinni, että se siinä pysyisi ja mikä
silloin olisi edessäi
Se pelkoni ei ollutkaan slrottA, sillä se tuli, mitä
pelkäsin. Saimme pitää täyclcn fbrssin päällä toista
vuorokautta ja kuitenkin vihollinen pureutui kiinni ja
monista kohden meni läpi.
Heinäkuun 8. p:nä aamulla klo ,.20 al«ritimme
lhania näköaloja suomalaisten
asemista Vuosalmella 1944

vastaiskr.rt,

joita sittcn jatkLri koko

aamr.rpiiivän

asc-

mien vaihtrressa omistajaa ptxrlin ja toisin. Klo 12.10
näimme jo kuinka vihollincn oli päässyt sivultzrmme
rirntairn ja teki ylirysyrityksiä. Lr"rutn. I lcikki.lä, i<tnktr
tapasin, ilmoitti, että kerrirn vielä teemme viutaiskun
koittaen vyöryrystä jt jakoi meidät kahteen osiran
määräten minut toisen osirn vanhimmaksi. Lähclin
jtroksematrn kohti hautoja pikien seuratessa pcrässä
ja pääsinkin monttuun korpr. Ilrtnnulun scuriltcssll
minua.

Aloimme vyöryryksen jl saimmckin scn onnistumaan siten, cttä vyiirytimmc kahclcstrurn n. 150 rncrriä, mutta sittcn loppr-rivrrt l)irrrurrrr:rt iir niiilr ol i ll1ci319

dän lähdettävä takaisin, mutta silloin aukenivat helvetin tulet valloilleen. Minne päin vain käännyin, aina oli vastassa vihollinen
missä olivat pojat7 Misja Herttuan poika?
sä Kerolaoto, missä Haatajan
juuri
Hannulan
Olin
kanssa aikeissd nousta ylös
montusta, kun luutn. Lleikkilä tuli viiden miehen
kanssa ja sanoi, että nyt on Äyråpäå mennyttä, vihollinen on jo toisella puolella.
Päätimme yetåytyå rantaan ja uida Vasikkasaareen ja niin lähdimme juoksemaan. Juostessani näin
Haataian sekä Keroluodon makaavan kaatuneina, ja
rannzssa veden rajassa lepäsi Herttua. Pääsimme
Hannulan kanssa rantaan, sukelsimme ja aloimme
uida Vasikkasaareen-

Yht'äkkiä Hannula voihkaisi ja alkoi vajota, sain
hänestä kiinni ja miehen vedetyksi Vasikkasaaren
edustalla olevalle Mustallesaarelle. Katsoin Hannulan haavan ja annoin ensiavun. Siinä vannotti Hannula minut, etten jättäisi häntä... lupasin ja vannoin.
Emme ehtineet olla pitkään, kun vihollinen koitti jo
nousta saarellemme. Vedin Hannulan "Kookoon"
taakse ja itse rannassa ollen otimme ne vastaan. Yhdeksän kertaa löimme vihollisen, sitten sain minä osani ja näin loppui taistelijapolkuni. Ryömin Vasikkasaaren puoleiselle rannalle ja huusin apua. Tt'kistön
tulenjohtueessa olevat alikers. Paul Helenlr-i kuulikin
huutoni ja tuli ruuhella hakemaan. Ilmoitin hänelle,
että Hannula olisi myös siellä haavoittuneena. Hän
lähti hakemaan Hannulaa, mutta tuli pian takaisin
ja sanoi, että oli myöhäistä. Katsoin '1a näin kuinka
nei,iä vihollista kantoi Hannulaa sille piikkilankatielle, joka ei ollut Sinulle varmasti haavoittuneena mitdän helppoa. Maatessani sotasairaalassa ajattelin
useasti kohtaloasi.

En dedä, millainen oli sotavangin tiesi, Hannula,
mutta ole tietoinen, että koitin tehdä kaikkeni niin
kuin todella aseveli voi tehdä ja nyt tänä päivänä teen
siviilinäkin täältå parantolasta kunniaa. Ei ollut Sinun eikä minun, ei Herttuan, ei Keroluoman eikä niiden §mmenien, jotka lepäävät Äyråpäån kirkonmäes-

sä, eikä ne veriset vastaiskut tuottaneet sitä tulosta, jota ajoimme takaa
ei, vaan syy oli vihollisen ja
sen valtavan ylivoiman, mikä sillä oli. Mutta olivatko

uhrit turhia, oliko turhaa, että me verisitein ja uhrein
i
.. ....
pidimme Ayråpäån kesäkuun 2l päivåstå heinäkuun
S:teen. Kun katselemme lippusalkoon silloin, kun siihen vedetään lippu, tulee meidän huuliltamme, jotka
jäimme elämän polkua jatkamaan, sanat, "Ei ollut".

Kaikki tilauksia, osoitteenmuutoksia ym.

kä

epäsäännöllisyyksiä

tai

se-

puutteellisuuksia

lehden jakelussa koskeva kirjeenvaihto on
lähetettävä osoilteeseen: Postilokero 820,
00101 Helsinki 10. Toimitus (tiitilönkatu 35 B)
ei niitä käsillele.
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Kansikuva: Linnoitustyöm aan

seppä pitää hyvän huolen
lyökaluista.
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Aarne Rytkölä:
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Onni Lavi:
KOHTALON SUOJAVERHO.
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Kirjoittajat vastaayat esittämistään mielipiteistä. Käsikirjoitukset on tehtävä koneella
joka toiselle riville. Ne palautelaan vain, jos
postimaksu seuraa, muussa tapauksessa ne
siirretään Sota-arkistoon. Maksetut yalokuyat
iäävät lehden omaisuudeksi, muul palautetaan, mikäli palautusta on pyydetty käsikirjoituksen yhteydessä ia postimaksu suoritettu.
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