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ARMAS HONKANEN

26.L0.4L SissiP 3:n uudella Kiestingin-Louhen majoitusalueella Hangasvaaran maastossa tehtiin valmistel uja suunniteltua marraskuun suurhyökkäystä
varten. Varusteet, aseet la miehet koetettiin saada hyväan kuntoon. Tiedettiin, että saksalaiset suorittaisivat
måärarystä kohdasta sisänmurron vihollisen asemiin
ja patal joonamme oli lähdett dvå saavutettua menestystä turvaamaan ja edelleen kehittåmään.
Marruskuun 1. päivän aarnuvarhainen kirkas tähtitaivas kaareutui päämme päallå. Jännitystä oli ilmassa ja rinnassa, ja kaikki oli kovin hiliaista. Minua
ainakin liika hiliaisuus jännitti. Silloin äkkiä kuin repäisemällå lopetti hiliaisuuden hirvittävä rumputuli.
Saksalainen rykistö alkoi puhua sodan ankaraa kieltå. Tuntui, että nyt ei ollut koyhän tavara tariolla,
vaan sitä tuli yhtenä ryöppy nä. Olihan cunnettuakin
saksalaisten kova rykiston käyttö hyökkäysten valmistelussa. Pian siihen liittyi myös jalkaväen konetuliaseiden tuttu rätinä.
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Taistelu käynnissä Kiestingin ja
Louhen välimaastossa

Päivän valjetessa lähti patal joonamme etenemaan
radan vartta pitkin runtematonta tavoitetta kohti.
Vastaamme alkoi jo tulla haavoittuneita saksalaisia.
Lievemmin haavoittuneet kävelivät, toisia ryönnettiin
rataa pitkin nelipyöräisillä vaunuilla. Silpoutuneita,
vaikeasti haavoitruneita miehiä makasi vaunuissa,
verta valui radalle, kuului valitusta ja vaikerointia.
Tämä osoitti meille mitä oli tulossa meillekin. Katseet
kohdistuivat vakavina aseveljiin. Hymyä ei nä§nyt,
oltiin vakavina puolin ja toisin.
Vihdoin lähesryimme sisäänmurtokohtaa, joka oli
hakattu tykistöllä niin nurin, ettei tiennyt, olivatko
kesän vaiko talven värit voitolla, vaikka oli täysi lumi
maassa. Tähän meille oli isketry 20 metrin levyinen
kunniakuja. Siinä oli saksalaisia kahta puolin mies
miehessä kiinni . Tåmä ehkä siksi, ettei vihollinen voisi
kurroa umpeen sisäänmurtokohtaa. Missähän lie ollut
vihollisen tykistö sillä hetkellä, koska siihen paikkaan
ei enää ammumu.
Tilå kunni akujaa pitkin sitten mentiin alueelle,
jossa oli saarrettuja vihollisjoukkoja ja meidän tehtä-

vämme oli niiden taistelulqrvyttömiksi tekeminen, ios
ei l«åpetä nimitystä tuhoaminen.
Ensimmäinen vuorokausi kului tunnustelujen merkeissä. Siellä täälLä liikkui kyllä vihollisia, mutta he
eivät olleet halukk aita taistelukosketukseerl.
Eräänå aarnuvarhaisena kuutamoyönä etenivät 2.
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ja minun kk-p.rolijoukkueeni ketjussa, kun
saavuimme murrokon reunaan. Siihen oli kaadettu
puita ja rakennettu niistä sellainen esteaitaus, josta
oli kolme sivua näkopiirissä. Mitähän tuon aitauksen
sisällä mahtaakaan olla? Noin 20 metrin päässä aitauksesta neuvoteltiin ja joku oli kuulevinaan äänia,
mutca minä en ollut siitä varma. Joka tapauksessa oli
hiliaista. Vieressäni oli joku 2. komppanian mies, jolkompp anta

le sanoin:
Kåyddänpä sisälle

ja

katsot aan otetaanko siellä

vieraita vastaan. Kaveri arveli, että "sieltä voi
saada tulen ryyqyihinsä".
Niin voi, mutta kerranhan se vain kiqpaisee,
vastasin ja tuumasta toimeen, lähdettiin.
Minä kuljin edellä ja huomasin mustan rihman,
kuutamossa se nä§i erinomaisesti.

Tuossa
leni.

on miinalanka, astu yli, sanoin kaveril-

Etenimme taas jonkun matkaa ja näimnre miten
kirkkaassa kuunvalossa ammotti mustia, uhkaavia
korsunaukkoja. Seisahduimme rinnakkain.
Ammutaanko tuonne, kytyi kaveri?
- Raskisikohan tätä kaunista kuutamoaamun hiljaisuutta rikkoa, arvelin puolestani.
Samassa räsähti korsunaukosta pikakiväärisarja ja
jouduimme äkkipäatä sukeltamaan kinokseen. "Minua
sattui ialkaan, lähdetädn pois", sanoi kaverini. Huo-

kaiseva vaihe. Tykistöllämme

ja heittimillämme oli

oli viholliselkatetut pesäkkeet, ampumasektorit joka
suuntaan. Oli kuin olisi ryhdyry sorkkimaan ampiaispsiä. Tulta saatiin vastaan joka taholta. Kk-puoliensimmäinen puheenvuoro. Tien takana

la hyvät,

joukkueeni oli tien laidassa tulitukiasemissa ja kersantti Aale Kurikan .joukkue sekä osia muistakin pääsi kuin pääsikin tien yli, joskin tappioita kärsien. Tie
oli kuitenkin niin voimakkaan tulen alaisena, ettei
voinut olla puhett akaan konekiväärien saamisesta sen
yli. Tien takanakin tuli jatkuvasti tappioita, kun vihollinen heitteli vimmatusti käsikranaatteja. Lädl<ntamiehiä huudettiin ehtimiseen. 2. komppanian lääkintäalikersantti Pulli lähti, mutta haavoittui vaikeasti.
Hänen veljensä, joka oli niin ikään lääkintämies, yritti
apuun, mutta kaatui. Nyt yritti vuorostaan KKK:n
lääkintämies Jaakko lVlykkänen, mufta hänkin kaatui.
Tien ylittäminen näytti mahdottomalta ja sen takaa
kuului haavoitruneiden vaikerrusta. Mikä nyt neuvoksiT

Suomalaiset ja saksalaiset lähdössä
Kiestingistä itään

nosti ammuttu, ajattelin. Olimmehan seisoneet selvänä maalitauluna.
Voitko sinä ryömiä, minä otan konepistoolisi,
esitin kaverille ja hän todellakin ryömi vetäen ialkaa
perässaän Mutta entäs tuo miinalankai Eihän kaveri
päässyt jaloilleen . T aitaakin käydä kalpaten.

Ieimaus ja räjähdys, mutta onneksi sivullamme.
Murrokko lensi osittain ilmaan ja pani konrat soimaan. Vähän aikaan emme kuulleet mitän. Pääsimme sentään pahemmitta vaurioitta pois saatuamme
selvyyden, että kyllä murrokon takanakin oli elämää.
Kun päivä valkeni, vallattiin näkemämme tukikohta
l<ranaatinheitintulen tukem ana.
6.Ll.4L saavuirnme sen maantien varteen jolla vihollinen liikehti kalustoaan siirrellen. Tässä vaiheessa
oli pysähdyttävä, eikä rynnättävä suin päin vihollisen
sekaan, ios kohta näyttikin siltä, että siinä olisi ollut
tilaisuus iskeä.

, Kimahti ja petäjä kaatui ryskyen, suorasuuntaustykki ei ollut toimeton. Sama toistui rrseam paan otteeseen, kunnes omat heittimefirme keksivät sen ja tekivät äkkilopun mokomasta toiminnasta. Saatiin myös
jv.aseiden tulta. Sitä tuli tien takaa.
Teltat pystytettiin maantien varteen. Jos kohta vihollinen oli tien toisella puolella, jäimme sentään takarinteeseen maaston laskiessa nevalle päin.
Aamun sarastaessa 7 .L0.4L alkoi opetaation rat-

Kun hätä on suurin on apukin lähellä! Kersantti
Kurikka sai vallatuksi pesäkkeen, josta vankeina jäi
käsiin kaksi riukaa aromaan poikaa. Kurikka teki
nyt näiden kanssa "yhteistyösopimuksen". Vangit ottivat vastaan lääkintämiesten tehtävät ja vaikka kielivaikeudet tuottivat hankaluutta, selvisi sentään mistä
oli §symys. Pojat kävivät ahkion vetokoysiin kiinni ja
kiskoivat niskat §yryssä suomalaisen haavoittuneen
maantien yli palatakseen takaisin noutamaan toisia.
Uudet "lääkintämiehemme" naureskelivat ja pudistelivat päåtåän, että paha paikka. Näytelmä toistui
sitten useampia kertoja. Aron pojilla oli pitkät lammasnahkaturkit ilman kangaspäällistä, joten he hryin
erottuivat meikäläisistä. Vihollinen tunsi miehet omikseen ja nyt näin ensimmäisen kerran, että kansainvälisiä sopimuksia noudatettiin eikä lääkintämiehiä ammuttu, vaikka heillä ei ollutkaan punaisen ristin kasi-

varsinauhaa.

.

Majuri Juss'i.la tuli henkilökohtaisesti johtamaan
hyökkäystä ja saadakseen ketjun liikkeelle hän kohottaurui ylös, heilautti molempia käsiään ja sanoi: "No
niin, pojat. Mennäänhän vaan tien yli, eihän siellä ole
kuin joku hassu yanjat " Olin 10 metrin päässä majuri
Jussilasta ja yritin varoittaa häntä. Ehdin sanoa vain:
"Herra majuri..." kun tien takaa tuli pk-suihku komentaju--e päähän.
Tilanne oli vielä ratkaisematta eikä pelkkä läkintämiesten apu riittänyt, mutta kun sitten saatiin kaksi
saksalaista panssarivaunua tukem aan hyökkiiystä,
kaikki selvisi nopeasti. Osa vihollisista antautui vangiksi, vain muutama politrukki päätti päivänsä itse.

Tappiot olivat suuret molemmin puolin. Rytäkässä
Tähän paäffyi
kaatui rrrrn. kuusi koti§län poikaa.
myös kolmen vallan yhteistyösopimus. SissiP 3 siirrettiin haavojansa nuolem aan JR )3:n reserviksi.
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oli tervallista pidempi autokolonna, joka liikkuL våhän ennen JuhannLrsta Helsingin pitäjästä Miehikkälaån Siinä oli autoa jor monenkin merkkistä. Oli
kuorma- ja henkilöfbord ele, letuko tta, ooppeleita ja
sitruunoita . Hyvää ja huonoa. Maantiepöly leij aiLi
korkealla kolonnan hännil Lä. .. vielä tunte ja sen menon jälkeenkin, sanoivat silminnäkijät myöhemmin.
Herrat, heistä isommat, eivät tosiaankaan kokoonsa
nälrclen, vaan arvonsa mukaisesti, ajolat herroiksi
henkilöautoilla, joita kuskasi useinkin heppu, joka oli
saanut vain nimeksi autonajokouluutusta. Moottoripyöriäkin räkämi kolonassa tat ajoi sen ohitse. Lähet-

määräisenkin v iikivar ltrr iscn t icclustc Itrnr irtk an
Joukko lyötiin verissäpäin takaisin. Sunottiin, että se
oli "Linkun" pikku liivintaskusota . " Linkustamme"
puhuttiin niin pal jon pryäkin, toiset ylistivät häntä
liikaa la toiset taas manasivat kapteenimme aiimpan tuuftiin. Itse oma henkilökohtainen manzrLrkseni
on se , että "Linkku" powarilliselta... tai parernminkin sotilaalliseltzr nimeltään S. O. I-inclgren oli j«rka

tejå ja sensemmosia.

Hän oli etulinjon Lrpseereita, jolla oli l-ryvin huoliteltu asu. Valkoinen kauluri pilkisti kaultrksen aka

SE

Ryk-entti, joka siinä ajoi sotaan oli kuuluisa Valkan poppoo, eli Vallilan rykmentti, joka koostui suurimmalta osaltaan "Hermannin nuorisoseurasta". Oli
mukana maakunnan kasvattejakin, turpeen puskijoitd, renkejä ja isäntämiehiä. Rinnan he joutuivar taistelemaan entisten kengänplankkaajien ja "tsupparien" kanssa.
Miehikkälästä rykmentti siirtyi rautatiekaluston
avulla Lauritsalaan ia sieltä vihdoin Konnunsuon

kautta Nuijamaalle. Siellä teki 3. kompp anra "Linkun" pataljoonasta jonkinlaisen epäonnistuneen ja
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epii

.

karvaltaan sotilas, pelkZiämät(in lil akritekykyincn Lrpseeri. Ei hän katsonut milloinkaan asiakseen konttailIa pimennoissa ja miehiään hän säästi parhaansa mukaan.

joskus likaisempzrner lil hiksenä. Tr-rtkiva kartse, )G
ka suuntautui aina puhLrteltavitn silmiin. Kaksi käsikranaattia roikkui rinnatlla kiinnitettyn?i usetakin ol-

kaimiin. Suunnaton, rykkiä muistuttava pistooli kourassaan kulki kapteeninrme linjassa, kurkisteli
vihollisalueelle eikä painanut priätäiin pahasti turpeeseen kun sattui krunaattisateeseen. Tuo on kuvir
"Linkusta'' . .. ja tuo kuva herätti kateutta ja kunnioitusta taistelevassa yksikössä, olkoonpa sitten tuollainen kylmäverisyys hulluutta tai viisautta.

Nuijamaalla ollessamme antoi kapteeni Lindgren
että jokaisen on kaivettava suo jahaura
itselleen ankaran kranaattitulen vuoksi. Sinne tulikin
muutaman päivän aikana niitä eri käskystä ja silloin
se tuntui todella joltakin, vaikka Talvisota oli antanut kyllä tottumusta sellaiseen. No, poterot kaivettiin,
mutta kun "Linkku" sattui olem aan liikkeellä erään
hryän keskiryksen aikana ia näki, errä viiden miehen
pokkaryhmä pelasi mistään piittaam atta ja menemätä kaivamiinsa poteroihin suojaan, hän oli sangen vihainen ja karjaisi, että korttipelissä henkensä menettämåäräyksen,

nyttä on väärin kutsua sankarivainaf aksi...
K«lmppaniamme päällikkö oli luutnantti Fabritius.
Errånä päivänä hän ilmoitti, että komppanian on oltava heti valmiina lähtemädn eteenpäin. On vallattava
eräs mäki ja kun se on vallamu, se pidetän myöskin.
Näin kuului määräys.
Mäellä oli perin enteellinen nimi... Metelikonmäki.
Tuo pani ajadelemaan, että kuinka paljon siellä
mahdetaankaan saada metelöidä. Tykistomme antoi
nriman keskiryksen mäkeen ja sen jälkeen hyökkäsimme. Edessä oli heikko murros, siirä taisi olla enemmän
hyöryä kuin haittaa. Ainakin se tarjosi miinoituksen
purkajille tulisuo juu. Vastaan saarnarnme tuli oli ylläryksellisen heikkoa ja pienin meneryksin pääsimme
vyöryttamään taisteluhauto ja. Lähikamppailussa ne
vallattiin, mutta mäellä olenista korsuista saimme käsiasetulta niskaamme. Siellä olikin pal jon noita korsuja, ainakin viisi tar kuusi. Ne saivat siyåänsä käsil<ranaatteja, osa niistä toisten miehisto anraurui ju
ihmeeksemme havaitsimme, ertä niiden upsecrit olivat
livistäneet ja jättäneet komennon aliupseereille ja parille politrukille. Se korsu, jonka joukkueeni joutui
valtaamaan olikin sitkeämpi pala. Se oli iso suo ja,
sinne mahtui ainakin sata miestä tiukan tullen. Oli
siellä nytkin heitä ja eräs nuori poikanen, sotilaspuvussa, puiahti esiin ja antautui katkerasti itkien. Poika katseli kauhuissaan kupeillamme roikkuvra helapääpuukkojamme ja itki entistä hartaammin. Joukossamme oli eräs venäjånkielen taitoinen. Hänen avullaan saimme tietää syyn pojan itkuun. Nfies tulkitsi:
Hän pelkää, että kaivamme puukolla hänen
päästään silmät. Näin on hänelle kerrotru kotim aassaan.

Taputin poikaa päalaelle. Hän oli tuskin kolmeatoista täyttänyt, mutta sankariteot mielessään lähtenyt
mukaan sotaan. Nyt tämå haave päåttyikin odottamattoman surullisesti. Itkussaan hän näytti lapsen itsessään.

Mutta korsuun jääneet olivat sankareita. He eivät
antautuneet. Kun saimme nakattua sinne käsikranaatin yritti joku nakata sen takaisin, murta se räjähtikin
nakkaajan kädessä. Mieheltä meni käsi ja hän haavoittui kuolettavasti. Nyt korsussa vaiettiin, mutra
k,r, lähesryimme pimeää peräosaa avattiin sieltä ;älleen vastaamme konepistoolituli. Siinä meni yksi mie-

histämme ia pari haavoittui. Kasapanos teki korsusta
melko hataran. Sen katto pxillähti ilmaan ja jäi hirsi
ja multarykelmänä killumaan seinärakennelman päälle.

Metelikönmäki oli vallattu.
Siitä menimme Kilpeenjoelle. Siellä syntyi tosi meteli, kun komppaniamme sai määräyksen katkaista
maantien. Lwittäydyimme sopivasti tien kumpaankin
laitaan ja jäimme asemiimme odottamaan mitä tuleman piti. Pian ilmestyi pari ratsastajaa eteemme. He
olivat upseereita, sen näki io lämminverisisä ratsuistakin. Hevoset olivat todella uljas nä§, eikå upseereissakaan ollut moittimista. Uljaita Aron poikia, ehkä Donin kasakkaupseereita. Mist?is sen tiesi mitä.
Kun ratsastajat pääsivät hyvälle ampumamatkalle
avasi pikakivääriampuja sotamies Kujala tulen heitä
vastaan. Toisen hevonen kaatui heti miehineen, mutta toinen ratsu kirmasi metsään isännän roikkuessa jalustimessa toisella jalallaan. Sinne se katosi, mutta
saatiin kyllä sittemmin kiinni. Luutnantti Fabritius
evakuoi siitä itselleen ratsun, mutta arveli kyllä, etrei
hän sitä saa pitåå. "Linkku" sen kai sitten ottikin
käyttöönsä. Tätä en nyt mene totuudeksi vannomaan.
Kun sotamies Kujala antoi aseensa laulaa, se heråtti oitis lähellä §ttäilevät viholliset toimintaan.
Maantien mutkasta alkoi piiskutykki tulittaa meitä.
Siellä olikin nopeita ampujia. Ammuksia tuli kuin
turkin hihasta, alueella råiis§i yhtenään ja tuo sai
menetyksiäkin aikaan. Toinen joukkue sai asiakseen
tuhota kiusallisen piiskatykin ja he tuhosivatkin sen.
Kun liikuin jälkeenpäin siitä ohitse, näin sen ruhjona
asemassaan ja tykin päällä lojui ampuja vainajana.
Mutta lisää vasrustajia lappoi alueelle. Syntyi koko
päivän kestävä taistelu. Sielläkin oli korsuja, lujarakenteisia punkkereita, joiden miehistö halveksi kuolemaa. Niihin ei näyttänyt tehoavan muu kuin kasapanos. Erään räjäytetyn punkkerin raunioistakin vielä
ammuttiin. Tällainen tiesi menetyksiä. Oli haavottuneitakin, jotka oli saatava ensiavun jälkeen taaksepäin. Jouduin kuljettamaan saaliiksi saadulla hevoselfu neljää miestä, jotka kaikki olivat vaikeasti haavottuneita. Oli ajettava varovaisesti ja tie jlilkisidontapaikalle oli kehnoa. Ajoin ensimmäistä kertaa elämässäni nelipyörävankkureilla, sotasaalista nekin... ja
hevonen oli takkukarvainen, joka muistutti enemmän
aasia kuin hevosta. Se löntysti laiskasti, ihmettelemättä isännänvaihdosta. Hevosen laiskuus oli eduksi haavoittuneille, jotka parahtelivat pienimmästäkin vankkurien töytäisystä.
Paluumatkan sain kulkea jilan. Hevonen nimittäin riisteaiin minulta oitis takalinjassa vetoamalla
määräykseen, että kaikki sotasaalishevoset on kuljetetta:va ttrvaan etulinjasta. En kuitenkaan ollut kovinkaan pahoillani siitä. Hevonen oli todella laiskuuden
Irtlllt
hruppuilmro.
Vankeja saatettiin myöskin turvaan etulinjasta.
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Niitä tuli jonona vastaani ja eriis saattaja kertoi, että
tilanne on laukeamassa. Ja pian se laukesikin, en en-

nättänyt perillekään kun tuliaseitten ääni vaimeni vai'Lopulta kuulin enää vain muut,unia
ylrsityisiä laukauksia ja suuri helpotuksen ttrnne valtasi minut. plin jälleen säästynyt pahernmalta. Arvelin
siinä kulkiessani, että ehkä sota nyt päättyykin ähän.
Enhän minä, tavallinen sesonkityölåiinen osannut arvioida suurten asiantuntijoitten lailla sotaa. Helsingin
kapakoissa "strateegattiin" olutlasien äressä, piirrettiin merkkeiä maailmankamaan. Etulinfamiehen punainen nuppineula on aina siinä paikassa kartalla
missä hän itse seisoo... tai makaa. Aina tilanteen mukaan. Sotaväsymystä en tuntenut koko pitkän Jatkosodan aikana, mutta tämä johtunee siitä, koska siviilielämäni oli ollut ainaista sotaa leipäpulaa vastaan.
Olosuhteet eivät olleet sodassa palfoakaan muuttuneet, ellei oteta huomioon sen hengenvaarallisuutta.
Näine ajatulsineni talsin takaisin linjaan, josa tilanne oli lauennut edullisesti meille.
Huumolassa koimme samantapaisen maantietaistelun. T?imä venyi usean vuorokauden pituiseksi ja sangen ankaraksi taisteluksi jonka arkata ei nukkumatti
saanut vierailla keskuudessamme. Kirjoitan t?imänkin
vain komppaniamme nimissä. Joukkuettani johti kersantti Rantanen, en §llä varmaan muista oliko hän
juuri kertomani taistelun aikana ioukkueessamme tai
oliko siinä joku toinen sitä johtamassa. No, tämä ei
nyt liene tärkeintä. Tärkeintä oli itse asia... taistelu,
mikä siellä syntyi.
Olimme metsikön laidassa asernissa. EdessZimme oli
peltoaukeama, jonka halki kulki maantie. Kerrottiin,
enä vihollinen evakuoi Viipuria. Se oli iloista kuultavaa usealle, sillä joukossamme oli. entisiä viipurilaisiakin huomattavan paljon. Tiellä oli hiljaista, siinä näkyi iälkiä joita isot hyökkäysvaunut olivat ketjuillaan
myllertäneet. Missähän nekin hirviöt §ttäilivät, arvelin itsekseni, tuumiessani tilannetta. Vieressäni odotti
sotamies Kujak pikakiväreineen. Itsell'äni oli uusi
konepistooli, jonka olin saanut perinnöksi eiäältä haavoittuneelta joukkueeni mieheltä. Ase oli luotettavarnpi kuin iäykki linjakivääri. Panosrumpuja oli vieressäni ja lisäksi niitä roikkui kupeellanikin useita. Oli siis
"amitsjoonia " omaksi, että vihollisen tarpeeksi.
Odotimme.
Silloin aamurupeamassa ilmestyi vastarannalta nä§viin auto. Se oli kai jonkinlainen tunnustelija, koska se kulki huomattavasti pidernmällä välimatkalla
kuin toiset sitä seuraavat autot. Ne olivat täyteen lastattuja kuorma-autoia, sellaisia "viiksi-heikkejä"
muistuttavia pelejä, jotka laskivat ilmoille kitkerän
kaasun sekä äänen, ioka olisi herättänyt seitsemän unikekoakin pitkästä unestaan. Yhä uusia autoia ilmestyi
aukealle, niiden vauhti oli siinä kolmen- tai neliän§mmenen kilometrin tuntiaioa. Kun ensimmäiset autot olivat kohdallamme, avasirnme tulen. Ikkunat he
menemistaan.
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lisivät, kumit possahtelivat puhki ja ne autot, jotka
eivät suistuneet ojaan, sulkivat perässätulenilta tien.
Sitä ruuhkaa mlitimme sen kuin ennätimme. Toisten
ajokkien kuljettajat yrittivät livistä tiehensä, mutta
tuskin heistä kenenkään onnistui päiistä tulituksernrne
alta pois. Taemp ana olevat yrittivät kääntåå autonsa
takaisin tulosuuntaan, mutta sekin oli mahdotonta
kapealla tiellä ia sellaisessa sekamelskassa. Poikkeuksetta ne suistuivat ojaan.

Kun autokolonnan miehet näkivät asiansa oikeassa
valossa, ryhtyivät he ampum aan meitä . Paljoakaan
heitä ei ollut, mutta autot tarjosivat heille hryän tulisuojan. He nrlittivatkin meitä hryitlä autornaattiaseilLaan siksi kunnes saivat apua, iota saapui nopeasti
paikalle laukausten hälyttämänä. Meille tulikin tiukl€ paikka, mutta olimme kiinteästi kiinni asemissamffi€, emmekä luopuneet niistä, vaikka painostus kasvoi
valtavasti vihollisen puolelta. Myöskin he olivat raahanneet taakseen pienikaliiperisen kranaatinheittirnen. Sen tuli iäi kyllä melko tehottomaksi. Heillä oli
huono tulenjohto, ammulsff räjähtelivät missä sattui,
usein liian edessä tai sitten kaukana takanamme misså ei ollut ketän niiden maaliksi.
Muuten tuollaisen pienen kranaatinheittimen sukkula on melko tehokas, kun se rdjähtåä' puunoksissa,

tai

kivisessä maastossa. Suoperäisessä rnaastossa sen
on mitätön possahdus, jonka vaikutus iää
l«rin olisi nakannut lapiollisen suomutaa ilmaan.
Makasin erään kiviaidan takana. Sillä kohdalla vihollisen painostus ei ollut niin suuri kuin vaserlmalla,
mitä kohden vihollinen käytti maantiepenkkaa tulisuoi anaan Pojat olivat kuitenkin ennättäneet kaivaunra kamar aan ja pitivät asemarrsa. Yöllä vihollinen
yrini hyökätä, mutta lyotiin nopeasti takaisin ia Pellolle iäi isot kasat kaatuneita. Saartoliikemä yrittäneet
soturit saatiin osaksi vangiksi osaksi tuhottua kolrnannen osan livistäessä paikalta. En ollut sillä suunnalla, enkä nähnyt tapausta. Kuulimme kiivasta arnrnuntaa takaamme ja se sai meidät arvelemaan mitä
h1ruänsä. Mutta pian arnrnunta taukosi ia aamulla
kuulin partion vierailusta. Sekin päivä kului niin kuin
ensimnråinenkin. Mitään ratkaisua ei ilmaantunut.
Soimme rautaisannoksemme ja joimme likaista vettä
janoornme. Joukkomme ei ollut suuri, kaatuneitakin
oli ja haavoittuneet pienensivät lukumäärämme. Lisäksi olimme melko väsyneitä, unta ei oltu saatu silmään
pariin vuorokauteen ia aina silloin tällöin olin torkahtaa uneen, mutta anlmunta piti kyllä huolen, ettei
siitä tullut mitään. Se olisikin saattanut olla kohtdoräjZihdys

kasta.

Kolmas vuorokausi sarnan kiviaidan takana oli
kurjin. Väsymyksen kaveriksi ruli nälkä. Valitin luutnantti Fabritiukselle asizrsta. Hän sanoi, että pian
saamme vahvistusta ia vaihdon, mutta mielestäni hänen äänensävynsä ei ollut lainkaan varmaa. Kaiken
kukkuralsi alkoi seuraav ana iltana sataa. Tämä ei
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ollut lainkaan tervetullufta, ei meille eikä varmaan
vastustajillemmek aan Sade teki yön melkoisen pimeäksi. Tuo sai sotamies K., j alan mielikuvituksen
liikkeelle. Hän huomautti minulle:
Kuule, tuolla tiellä, noissa auroissa on sapuskaa.

Voi olla,

vastasin, mutta kuka piru sitä saa

kimmäisestä.

Ota konepistoolini matkaan. Pikakiväärisi on
liian hankala ase tuollaisessa partiossa. Minä hoidan
sitä ja annan sillä moraalista tukea käyttämääsi suuntaa kohden.

Mutta älä ammu minua.

sieltä?

-

§lmä, veruke votkutFyppyyn.
Olin samaa mieltä sotamies Krj alan kanssa jäl-

on

Jot ryömin pimeän turvin sinne ja haalin jotain

-Kuuntelimme. Oli melkoisen hiljaista.

Vasemmalta

Ja tapatat itsesi.
Luulen, että onnistuo, kun kierrän ruota laskuojru pitkin tielle. Siinä on pieni silta ja sen alta nousen tielle ja kopeloin lähimmän ajopelin, joka on suisttrnut ojaan.
Sateessa ja pimeässä erotimme selvästi autojen tunmat ääriviivat. Olimme aikaisemmin laskeneet autoj., lukumäårän Niitä oli ainakin viisitoista yarmaa
tapausta, mutta saattoi tien toisellakin laidalla olla
ojaan suistuneita ajokkeja, joita maantien korkeus es-

kuului muutama kiväärin laukaus. Ehkä joku halusi
pitdä, itseään hereillä. Puiden lomitse pilkisti rakovalkeatulia. Siellä herrasteltiin lämmössä, mutta telttoja
kun ei ollut matkassamme, saivat hekin osansa tihkusateesta, sillä metsä oli petäjävoittoista, joka ei tarjoa
sateensuojaa niin kuin tiheä kuusikko. Sotamies Kujala aprikoi tilannetta. Hän oli varovainen enkä yllyttänyt yhtään miestä tuollaiseen tekoon mahapalvonnan
tal<ra. Mutta nälkä voitti varovaisuuden, se voittaa
kurinkin kun sellainen tarvis tulee. Nälkä on pahempi
vihollinen kuin pelko ja mukavuuden halu. Se voittaa

ti

kaikki. Kujala sanoi:

kasaan.

-

näkemästä.
K.rj ala oli hetken

vaiti. Simen hän murahti:
Tupakkakin on loppu. Tuolla on varmaankin

mahorkkaa. Voi olla sikaareitakin ja votkaryyppy tekisi teråå tässä sateessa.
No, sade ei ollut kylmää. Sellaista pikku tihkusadetta, joka saa luonnon ympärillä tuoksum aan kukkasilta. Hyvä veruke tuo sade, kun ajattelee, että se

Nyt minä hiivin tuonne ja tuon

ihmeellistä

muonaa.

Mene ia hyvää tuuria! Tuossa on aseeni... mutta tuo se ainakin takaisin.
Tuon satuprinsessan, maatuskin tulless ani, vitsaili Kujala ja hiipi kiviaidan kupeella vasempaan
suunta an. Siellä kiviaita muuttui riukusellaiseksi ja
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siitä Kujala ylinäisi omat linjamme. Siinä kulki äsken
mainitsemani laskuoja ja sitä käyttäisi Kujala kulkuviylänään "lihapatojen" ääreen. Tuijotin laskuojan
suuntaan ja odotin joka hetki laukaussarjoja, sillä il-
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man muuta oli asemissaan oleva vihollinen valpas.
Mutta mitään tavallisuudesta poikkeavaa ei kuulunut. Odotin jännitryneenä joka aistini valppaana, pikakiväärin piippu suunnattuna kohden laskuojaa
maantien kohdalla. Odotin turhaa. Ajasta oli kulunut ehkä puolisen tuntia kun Kujala palasi. Hän oli
surkeassa kunnossa, niin märkä kuin kuraisesta laskuojan vedestä saattaa tulla märäksi. Mutta miehellä
oli kuin olikin saalista. Vetrynyt pahvirasia avattiin
ja synkkä manaus tuli saalistajan huulilta. Pahvirasia sisälsi tuuman mittaisia makaroonin pätkiä. Sellaisia toukkia muistuttavia paloja... niitä on jokainen
rintamamies tavannut vallattujen alueiden tai kuormastojen irtaimistona. Ei tupakkaa, ei votkaa, eikä
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sitä satuprinsessaa. Ei mitän muuta kuin kovia makaroonipätkiä, jotka eivät hevin lionneet §lmässä vedessä. Pureskelimme niitä ja Kujala kertoi seikkailustaan vihollisen luona.
Hän oli rämpinyt laskuojaa pitkin yli peltojen. Laskuojassa oli toisin paikoin niin paljon vettä, että oli
kuljettava polvillaan. Hän oli päässyt onnellisesti tielle saakka, kompuroinut ojassa lojuvan kuorma-auton
luokse. Sen vaneerikoppi oli tuoksunut siirtomaatavaralle ja hajusaippualle. Oitis oli Kujala arvannut, että §symyksessä on muona-auto. Koppi oli ollut §ljellään maassa ja Krlala oli tunkenut itsensä sen peräovesta sisälle. Kaikki tavarat olivat kuopissa hujan
hajan ja ensimmäiseksi hänen kätensä oli osunut kuolleeseen mieheen. Tåmä oli ilmeisesti saanut surmansa
kolarissa, tai sitten häneen oli osunut heti alkuvaiheen aikana luoti. TZimä pelästytti rohkeaa sissiä, hän
haamuili käsillään varastoa ja siihen osui paketti, joka sisälsi jotain. Sen hän sieppasi ja pujahti takaisin
märkään laskuojaan.

Luutnantti Fabritius nauroi aamulla, kun hänelle
kerrottiin yöllinen sissiretki tuloksineen.
Olisitte szunan tien kurkistellut paljonko vihollisia- on maantiepenkan takana. Siitä olisi ollut hyötyä
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s ivulla 68 ol evaa valokuvaa ei

KT- 1 ehd

ole otettu 13.1.4o , vaan
huomattavast i aikais emmin.
- Samassa yhteydessä mainittakoon, ettei krrJ oitt aJa Jussi
Kuosa suinkaan ollut ]<oko
Talvis odan aikaa Uos tkki-sen
taist eIulähettina, vaan
ainoastaan lyiryemprä hetkiä
silloin täIlöin.
KTJKA

OII

KOTMAS?

Talvisod,assa 16. 2.4o o1i
III / m 5: ssä g.komppanian

pääfIikkönä luutnantti Kaisla.
Tä1Iöin III joukkueesta jäi
henki in vain ko Ime mi es tä ,
näistä yksi 01i joukkueen
Iähetti Arvo Reiman ja toinen
sotamies Eino Vitikain€rr
mut ta kuka ol-i kolmas?
Toimitus pyytåä asiasta tretävlä ilmoittamaan kyseessä
o l evan ko lmannen mi ehen nimen .

eikä tuollaisesta makaroonipakkauksesta.

Sotamies Kujala ei puhunut mitään. Hän näytti
rynkkää naamaa ja lupasi, ellei muonaa ilmesty
omasta töpinästämme, mennä ensi yönä jälleen evakkomatkalle.
Vaikka veiväthän ne makaroonitkin pahimman nälän pois.
Tähän päätänkin kuvaukseni. Sotaa kesti pitkään,
siitä kemomalla syntyisi liian pitkä juttu. Elimme sen
melskeessä puoli vuosi§mmentä, melkein. Siihen to
tuttiin, niin ettei mikään asia tuntunut tavaffomalta.
Kerroin tämän Jatkosodan alkuvaiheista, koska asiat
uusina jäivät paremmin mieleeni silloin kun kuljin

"Linkun" matkassa.
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Osallistu,
voita auto!
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TAISTELUJEN muututtua Litsalla vähitellen asemasodan luontoiseksi ottivat saksalaiset yhteyttä luutnantti Vähäkallioon pyytäen raas lähettä mäån partion
tiedustelemaan Muurmanskin suunta an. Nyt saimme
Kuortin kanssa kolmannen miehen mukaamme, syntyperäisen petsamolaisen , lota alna ja kaikki alla kutsuttiin tuttavallisesti Santuki. N.vt oli lähdettåvä huomattavasti kauempaa etelästä, koska saksalaiset, samoin kuin venäläisetkin, olivat levittäyryneet enemmän etelän suuntaan.
Tulimme saksalaisten kauimmaksi etelään työnnettFyn tukikohtaan luutnantti Vähäkallio saattomiehenämme. Oli tarkoitus heti partiomuon atäydennyksen
saatuamme lähteä matka ?fl, mufta ystävämme Venäjän mies oli toista mieltä.
Saavuttuamme tukikohtaan avasi vihollinen kuin
piruuttaan armottoman tykistö - )a kran aatinheitintulen niskaamme. Tåmå tukikohta oli äkkijyrkän kalliokielekkeen aLIa,, kaikki turvekojut ja teltat oli pystytetty alan kallioseinämaän kiinni, mikäli miehet pysynelivät seinämän lähettyvillä ei heille paljoakaan
vahinkoa tällainen keskitys saattanut aiheuttaa, olipa
sitten niin kaarrtulta kuin vain tahtoi, mutta huollon
kantomuulit olivat surkeassa jamassa. Ollen alempana jängån laidassa syömässä, nämä saivat koko keskiryksen niskaansa. Oli surkeata kuunnella, kun ne
huusivat alvan kuin haavoittuneet ihmiset saadessaan
sirpaleita nahkaansa.

Joillakin muuleilla oii parempi onni, ne saivat suoraan osuman kropp aansa ja katosivat olemattomiin.
Huollon kahdeksasta muulista ei ainutk aan jådnyt
henkiin, vihollinen oli perusteellinen, snrti puolisen
runtia kaiken karvaisia kranaatteja tukikohtaan.

Kranaatteia niillä ainakin kuulosti olevan.
Keskiryksen loputtua saimme muonamme, sanoimme hyvästit Vähäkalliolle ja saksalaisille sekä lähdimme taipaleelle koukaten vielä alka kauaksi etelään
ennen kuin otimme kurssin suöraan itåän Tunnin verran kuljettuamme aloimme kaartaa koilliseen päästäksemme lähemmäksi Litsan-Muurmanskin maantietå. Eräältå korkeahkolta rinteeltä koetimme kiikaroida
vihollisen asemia Litsalla, mutta olimme liian kaukao3, pal jastavia savuja vain näkyi useista paikoin,
mutta eipä Venäjän miehen enäå tarvinnutkaan linjojaan salailla, ne olivat saksalaiset jo oppineet tuntemaan jopu nahoissaankin. Muutimme suuntamme
suoraan pohjoiseen, halusimme päästä Litsan-Muurmanskin tien tuntrun aan Kuljettuamme pitkään näkemättä minkäänlaista liikettä tulimme laajan jangån
lattaan. TäLIå jangäIlä kulki useita tiheää, mutta matalaa koivikkoa kasvavia juonteita, kuin joitain matalra Punkaharjuja, etupäässä poikittaissuu ntaan ja
kuten näytti poikki koko jångån Lähdimme yhtä juonnetta pitkin ylittäm åån jånkäå. Päästyämme lähemmäksi toista reunaa juonne loppui äkkiä, oli aivan
kuin siitä olisi leikamu pala pois. Edessänrme oli noin
puolitoista sataa metriä aukeata suota ennen pensaikkoista tunturin rinnettä. Tarkkailimme rinnettä tarkoin, mutta kun emme nähneet siellä mitän elollista
päätimme painua aukean yli. Emme onneksi olleet ehtineet aukealle kuin jonkun metrin, kun Santtu vieressäni ähkäisi: "Niitä piruja on tuolla pensaikossa! "
fosähdyin, nykäisin kaulassani riippuvan kiikarin silmilleni ja jukoliste, .näin parin kiväärin piipun heilahtelevan pusikossa. Akkiä takaisin, hihkaisin samalla
ponkaisten kohti juuri jåttdmiämme vesaikkoja. Mutta
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vihollinenkin huomasi saaliinsa katoavan ja silloin
sieltä räsähti. Suorastaan tunsin kuinka konepistoolisuihku pyyhkäisi vierestäni iskien Kuortin selkään. Urho kaatui kerralla suulleen jångälle sarn alla kun itse
melkein jo pensaikkoon päässeenä kompastuin nurin
johonkin silmäkkeeseen konepistoolin ja kiväärin luo-
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tien vinkuessa ylitseni.

Vihollinen lopetti hetkeksi tulituksen, luulivat kai
minunkin saaneen tarpeekseni. Henkäisin, nykäisin repun selästäni ja syöksyin parilla hypyllä pensaikkojen
aan. Jängån laidasta räsähti sarjoja perääni, mutpensaikossa maihin eivätkä luodit minua löytäneet. Vihollinen hengähti, muutamia miehiä
alkoi laskeutua jängälle. Syöksyin k1ryryssä s) /emmälle koivikkoon.
Hetken juostuani tapasin Santun, joka ensisäikähduksestaän selvittyaan oli sentään nyt tulossa katsomaan miten toisten kävi. Kirvelevin mielin selitin
suoj

ta olin lyonyt

nomme, täytyi miettiä mikä nyt eteen, samalla kun ihmettelimme niitä muutamia kiväärin laukauksia, joita
kuulimme takaamme melko kaukaa, mitähän hiivattia ne siellä nyt vielä ampuivat?
Emme voineet edes ajatellakaan partiomatkan jutkamista, ernme olleet syöneet moneen tuntiin, oyt ei
meillä ollut reppuja eikä siis evästäkään. Minua alkoi
kismittäå niin pirusti se repun jättäminen, vaikka silloin kompastuessani siihen suon silmään se tuntui ainoalta mahdolliselta. Santtukin oli heittänyt reppunsa
enkä saanut oikein selvää mihin, eipä tainnut tietaåt
mies itsekään. Santtu oli joutunut vähän raiteiltaan,
joutua ensi kertaa vihollisen tuleen ja näin yllättä€o,
hän näki ja kuuli ympärillämme vaikka minkälaista
liikemä, vaikka meitä ei enaä varmaan kukaan hätyyttänyt, vdijyjätkin olivat häipyneet ties minne. Vii-

mein Santtukin rauhoittui, kiroili vain nälkäänsä,
mufta mitäpä se sillä kummeni, nälkä tuo oli minulla-

Parkkinasta Litsalle johtava ilmarata

Maanpäällisiä korsuja

ja maantie

Kuortin kaatumisen sinne jängälle. Mahanpohjassani
untui kuvott ava tunne, kaikki tuntui vielä niin epätodelliseka, tuntui niin vaikealta uskoa, hyrä kaveriko
jei sinne iäksi? "Laupias taivas , tällaistako se sitten
on?

"

Sanftu vieressäni huokaisi.

Mutta pusikossa vaanijat nykäisivät ajatuksemme
nylryhetkeen, kuului kiivasta arnmuntaa, minne ja
miksi, sitä en siinä jaksanut ålyta, meidän suunnallamme eivät luodit ainakaan vinkuneet. Vaistomaisesti lähdimme pikaisesti taivalt amaan juonnetta jängirn toiselle laidalle. Kesti hryän tovin ennen kuin
pääsin kunnolla tasapainoon.
Kävellä nyt ruollaiseen våljytykseen. Tunsin itseni
syylliseksi, vaikka kuinka koetin todistella itselleni, ettemme voineet niitä huomata, kun puvutkin pahuksilla ovat saman väriset kuin koivupuskien lehdet. Olisimme jääneet sinne jangdlle kaikki elleivät jotkut väiiyjistä liiassa innoss aan olisi liikutelleet aseitaan.
Eniten minua kuitenkin painosti Kuortti-Urhon menerys, sitä oli mahdoton saada heti mieleståän Sotaahan tämä oli ja tåällä kuuluivat myös menetykset pelin sääntöihin, mutta kuitenkin! Pysäytin kiivaan me138

Petsamon kallioilla

kin.

Ajatellen ammunnan hälyttäneen vihollisen edessä
tällä eteläsiivellä kovin valppaaksi olimme rientäneet
pitkästi suoraan etelään, oikeastaan liiankin kauaksi,
nyr oli edessämme pahuksen pitkä matka saksalaisten
linjoihin kun aloimme kaartaa ja otimme kurssin luo
teeseen. Hyvästi pitkän tovin vederryämme tulimme
eråän loivasti la pitkään nousevan tunturin päälle,
siellä luulin Santun taas alkavan nähdä näl<y jå, sillä
äkkiä hän tarrasi käteeni ju hihkaisi: Katso, Ientokone! Aiattelin jo kivahtaa terävästi, mutta katsotruani tarkemmin hänen osoittam aan suuntaan huomasin siellä todellakin olevan jonkun vieraan möhkäleen.

Kiikaroituani sitä hetken puistelin päåtäm, nyt alkoi menna yli horisonttini.
Venehän se on eikä mikään lentokooe, murahMutta sano helvetissä minulle, mitä tehdään
din
tunturin päällä veneellä ?
Vene! Lentokonehan tuo oo, tiuskasi Santtu vihaisena. Kun se ei meille juuri mutkaa tehnyt, painelimme paikan päälle ja perh ana, lentokonehan se pa'

hus oli, Santtu oli nähnyt oikein ilman kiikaria. Tosin
tästä oli tasot lentäneet jumalan tuuliin sen tormätessä
tunuiin, joten saattoihan sitä väsynyt mies luulla veneeksikin. Kone oli vihollisen hävittäjä.Mitän jälkäkän emrne lentäjästä nähneet, oliko pelasnrnut varjolla vai joko tatdlLd olivat l«åyneet besorkkaaiat, luultavasti viimeksi mainitut, sillä errme löyteineer hytystä

mitän syotävälsi kelpaavaa.
Jatkoirrme taas, tunrurin alla oli pieni jåwi. Kaverini §yristyi rannalle juoma tn, muffa sain nykäsryä
hänet ylös, koska rannalla, vähän matkan päässä,
puoleksi vedessä lojui kolme vihollisen ruumista ja
kalsi rnuulia. Minldhänlainen kahakka tässäkin oli
k2iyty se oli i, pyqfi meille arvoiruksena?
Sen kummempia kokematta saavuirrme viimein
saksflaisten asemiin läpivZisyneinä ja nälkäisinä. Edessäni oli vielä ikävä tehtävä tehdå selkoa reissumme rulolsista, tuloksistapa tosiaankin! Kun viimein pääsin
hr.ronosti t,rytymättömyytenså salanneiden §selijöiden
§nsistä, jaksoin hätäisesti nousra meitä hakem aan
nrlleeseen mzrastoautoon ennen kuin nul«rin kuin savustettu silli.
Olin päässyt omaan sänlqryni Parkkinassa ja pdättlinyt nukkua vähintänkin kellon ympäryksen, (saahan sitä päättaal) kun heräsin jumalanom aan nykimiseen ja repimiseen. Luulin ensin villihevosten olevan kimpussani, mufta vähitellen aloin taiuta luutnantti Våhäkallion äänen Nouse ylös siitä, lähdetään hakemaan Kuorttia. Unisissa aivoissani aloin jo
kiisittä sanatkin ja kipusin pysryyn.
Mitä helkkaria, ei kai me sitä sieltä voida mennä hakernaan.
Huomatessaan ällisTrneen ilmeeni Våhäkallio ehätti

selittämän Emme me häntä sieltä hae, Kuorrti
on Titofkassa, eräässä rakennusparaljoonassa.
Taisin olla vieläkin unenpöppeöissä, en oikein
päZissyt kärryille. Miten ne tien rekijät ovat Urhon
sinne raahanneet?

Ei Kuorttia kukaan nahannut, itsehän tuo

kä-

veli.

Vilkaisin jo melkein vihaisena luutnanftia, piruako
tuo tarkoittaa, olinhan itse nähnyt Urhon kaatuvan
vierestäni kuin nuij alla lyötynä. Puoleksi karjaisten
§syin' - Kuule meinaatko sinä tosissasi, että Urho
on Titofka-joella
i" pystry lisäksi kävelem dän?

Titofkastahan tuo juuri soitti.
Mufta rniten helvetissä...7 Vähäkallio keskeytti
minut huitaisemalla kädellään. Me lähdetaån nyt
sinne, sielläpä n?ihdään.
Tulimme Titofkaan, löysimme Bau-pataljoonan ja
löysimme Kuortti-Urhoo, hengissä ja henkisesti aivan
kunnossa, joskin kai firysillisessa kunnossa oli vähän
toivomisen varaa. Filtin sisään käfuiytyneenä ja rommitoti nokkansa alLa Urho sitten kakisti ulos kokemuksensa. Kun luotisuihku osui selkään, hän jysähti
maahan kuin meteori, oli kuin suuri nyrkki olisi osu-

-

Litsajoen uusi silta

nut. Ensi hätkähdyksestä selvitry dån koetti kiireesti kädellään repun alta selkänsä, kun ei tuntunut kipua
eikä mitään mårkdä repäisi repun selästään, hyppäsi
k1ryryssä ylös ja ponkaisi muutam alla hypyllä pensaikl«oon. Hän kuuli huutoja takaansa suolta eikä ehtinyt
katselem aan mihin ffie, Santtu ja minä olimme itsemrne pistäneet, :vaan paineli edessään olevaa juonnetta
keskemmälle jånkää. Tärnä juonne ei kääntynytkään
etelään, kuten s€, jota me paineltiin, vaan päin vastoin veti jyrkästi pohioiseen. Juonne ylettyi kyllä jdrngän reunaan, mutta Kuortti oli nyt sortunut samalle
puolelle kuin meitä vaanineet viholliset. Jångän reunassa oli hetkeksi pysähtynyt, suoj aava koivikko loppui, edessä oli aika avoin maasto, siellä täälLa kasvoi
kyllä vaivaiskoivupensaita, mutta täyttå näkösuojaa
ne eivät tarjonneet. Takaa alkoi kuulua aania, ei auttanut, eteenpäin! Hän koetti hyvin klryryssä juosta tåtä
nousevaa rinnettä pååståkseen tunturin toiselle puolelle. Vihollinen huomasi Kuortin aika pian ja avasi tulen, nämä olivat niitä laukauksia jotka me kuulimme
rientäessämme toiseen suunta an. Kun kuitenkin osa
vaanijoista oli lähtenyt meidän peräämme juonteelle ja
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toiset jääneet väijytyspaikalle, oli matka aivan liian
pitl«i osua liikkuv aan maaliin eikä sitä onnea vihulaiselle liioin oltu suotu. Päästyään toiselle puolelle tunnrria ja alemmaksi rinteelle, jossa taas 'kasvoi koivikkoa alkoi Kuortti tuntea olonsa tunrallisemmaksi,
vaikka liian aikuistahan se vielä oli, vasta puolisen
kilometriä lisää taivallettuaan aukeni äkkiä jär.vi
eteen. Kuortti oli vilkaissut kuin apua saadakseen
ympärilleen, nyt oli pirun paikar, hän oli tullut niemeen, jäwi oli kuin hevosen kenkä ia hän oli tullut
sinne U:n pohi aan Ei ollut ajatrelemistakaan lähteä
jäweä kiertämään, vihollinen olisi ilman muuta katkaissut tien molemmissa päissä.
Kuortti kenoi huokaisseensa syvään, riisunut kengät
ja vaatteet, uimahoususillaan, kompassi ranreessa ja
pistooli toisessa kädessä mies sitten alkoi uida jotain
siinä kolmesataa metriä leveää jäweä yli. Siinä sai nyr
kiittää poikavuosien räpiköintiä vedessä, oli tullut ennen miltei kesäkaudet uitua Laatokan rantarnilla. Lähes toiselle rannalle jo päästy åån oli vihollinenkin ehtinyt näihin järvien päihin, joista avasi viivyttelemättä
tulen kivääreillään. Ampujat hätäilivät ja matka oli
pitkä. Kuortti pääsi rannalle ja puikahtaen risukkoon.
Vesi on yleensä tunturijärvissä kylmä ja kaipa

osaltaan vihollisen läheisyyskin sai ihon kananlihalle,

joten mies lähti painelem aan puolijuoksua nousevaa
rinnettä päästäkseen tunturi.,yppylän taa. Sen koommin ei hän sitten enempiä nyt kuullut kuin nähnytkään vihollisista. Vastassa oli kuitenkin toinen vihollinen, maasto. Aluksi, ollessaan vielä kiihtynyt ei sitä
heti tuntenut, mutta myöhemmin sitäkin selvemmin.
Tunturin pienet terävät kivet, kuivat terävät risut ja
kuiva kanervikko alkoivat leikata hänen paljaita julkoi aan, oli kuin jonkinlaisilla riivinraudoilla olisi
raadeltu jalkapohjia. Nyt ei nopeasta taivalluksesta
rullut mitään, jokainen askel oli kärsimys, tåmä oli
Kuortille todellinen Via dolorosa, tuskien tie. Vaikka
hänellä itseasiassa oli lyhempi matka saksalaisten linjoille kuin meillä, Santulla ja minulla, hän tuli perille
montrr Herran tuntia myöhemmin, niillä jaloilla kun
ei päässyt luiaa.
Sairaralaan me saimme Kuortin suoraa pååtå kuskata, siellä hoitaj attaret pinseteillä ja ties millä vehkeillä kiskoivat hänen jalkapohjistaan kiviä ja risuja,
risuf ar la kiviä. Jalar turposivat sitten ia kolme viikkoa ne miestä siellä pitivät ennen kuin päsi nilkuttamaan pois.

Jäämeren rannalla oli kaikki huolto kuljetettava kantohevosilla ja muuleilla
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Kuortin palattua salraalasta ja kun taas kerran
istuimme hänen kanssaan

nokat vastakkain, §syin
kuin hiidessä hän selvisi
hengissä siltä suolta vaik-

ka konepistoolisuihku arvan selvästi porautui

hä-

nen selkäänsä.

Sitähän minäkin
alussa ihmettelin, selitti

Kuortti. Mutta sitten
älysin, kas minulla oli
repussani muun kaman
lisäksi repun kiaffin alla
moneen kertaan käärittynä paksu filmi, luotisuihku sattui siihen eikä filtti
läpäiss1't. Se filtti pelasti
sillä kertaa henkeni. Olisi

ollut mukava

säilyttää

filtti kaapissaan, valittettavasti vain täi muistoksi
vaåråIle puolen.
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VASYNYT komppania marssi jonossa päällikkonsä
kapteeni Niiniatta,ran johdolla pitkin metsäisiä kårryteitä ja kangaspolkuja aamuyöllä 18.6.44 tämänkertaisena päämdärdnåån Summa ja siellä' siiaitsevat
Talvisodan taisteluista kuulut Mannerheimin linjat.
Kompp ania oli 10. llll /Jn 25 ja siis kuului "Piikkirykmenttiin".
Kun Karjalan kannaksen läpimurto tapahtui,
olimme silloin vielä hryin kaukana Maaselän kannaksella Savujärven ranno rlla, josta marssien siirryimme Karhumäkeen ja edelleen junakuljeruksena
Aänislinnan-Suojänren-Elisenvaaran ja Viipurin
kautta Kämärän asemalle, josta edelleen marssien
Kaukjärven maastoon.
Talissa oli evakkojuna matkustajina vanhuksia,
naisia ja lapsia vakavine ilmeineen. Heidät oli aivan
viime tingassa saatu siirretyksi suojaan tulijyrän alta.
Lastenkaan huulilla ei hersyillyt hy-y, ilmeisesti he
lukivat äitiensä itkettyneistä kalpeista kasvoisra, ettei
tästä junamatkasta muodo$u mitään huvim atkaa. Tämä evakkoonlähtö olikin Karj alan heimolle paljon
katkerampi kuin Talvisodan aikana, sillä nyr he tiesivät takaisin paluunsa mahdollisuuksien olevan hyvin
vähäisiä.

Viipuriin saavuttuamme saimme kantaa vaunuihin
korikaupalla virvoirusjuomia, joten Kämärälle matkatessamme pidimme kestejä limonaadin la pilsnerin
voimalla. Siihen aikaan Viipurissa olivat virvoitusjuomat halpoja, kuten ehkä muukin tavara.

Kaukjärvelle saavuimme yöllä I61L7.6. Siellä ruotapikaa järjestimme viivytyksen mahtavasti ja nopeasti eteenpäin ryntåävän vihollisen harmiksi. Kaivoimme tilapäiset taisteluasemat, jotka hiekkaperäisessä kangasmaastossa syntyivätkin varsin nopeasti.
Koko päivän 17 .6. vetaåntyi idästä muutamia miesryhmiä ja jopu yksinäisiä miehiäkin. He olivat kovia kokeneita ja verisissä taisteluissa hujalle lyötyjen osastoi.. miehiä, muutamat ilman päähinettä, varusteer likaisia ja taisteluissa repeytyneitä. Tiedustelimme heiltä milloin pääjoukot vetääntyvdt? Kertoivat olevansa
juuri niitä pääjoukkofa ja sanoivat, että "kohta tulee
vihollinen, olkaa valmiina ottam aan vastaan ja toivoftamaan heidät lämpimästi tervetulleiksi. "
Olivathan meillä vartiomiehet kaiken varalta asemissa,
ettei mitään yllätystå, päasisi tapahtrunaan.
Menin noin klo. 17.30 taempana olevasta mutakuopasta noutam aan korvikevettä, kun tulikin hälytys. Juuri ja juuri ehdittyämme asemiin tuli vihollinen
tietä pitkin ilman tunnustelijoita marssirivistoineen ja
savuavine kenttäkeittiöineen. Tietämättöminä olemassaolostamme he olivat heittääntyneet röyhkeiksi ja ylimielisiksi saavutetusta menestyksestään, ja tulla rymistelivät mistään piittaamatta päin viivyrystämme.
Jalkaväen keveiden aseiden annetrua lyhyen, murra
sitä kiivaamman tuli-iskun heidän vaelluksensa pååttyi sillä kertaa siihen. Ylläryksemme oli täydellinen.
Olihan tåmå pieni muistutus heillekin kuolevaisuudestaan Sananlaskuhan sanookin, enä ylpeys käy lan-
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keemuksen edellä. Tämä piti nyr täysin paikkansa.
Eteemme muodostui mainitusta rysäyksestä pahan nakoinen ruuhka, jota vihollisen ei ollut teffeellistä tulla selvittelemään valvovien silmiemme ia hyvin herkåsti toimivien aseittemme edestä. Korvia särkevä vaikerrus kuului vain kasasta tuntikaupalla jälkeenpäin.
Pysäyttäessämme jalkaväen etenemisen tunkeutuivat
sarnanaikaisesti muutamat panssarivaunut asemien
läpi selustaamme lyöden hujalle huoltojoukkoja sekä
nrottaen niille kauhua ja tappioita. Emme omistaneet
panssarien torjunta-aseita, joten ne saivat rullata
melkeinpä mielensä mukaan. Sellaisista sotilaalle sG
danaikaisista ihanneaseista, kuin panssarinkauhu ja
panssarinyrkki ei osastorlme niihin aikoihin vielä
osannut edes uneksia.
Sen maastokohdan viivyryksestä ei muodo$unut ko-

vinkaan pitkäaikaista. Niinpä jo aamuyöllä 18.6.
olimmekin marssilla suuntana Summa. Aamulla sinne saavuttuamme pystytimme teltar, koska suunnitelmiimme kai kuului ottaa muutarnien tuntien meille
niin tarpeellinen ja kaivatru l.po. Se jäi kuitenkin
vain toiveajatteluksi, sillä vihollisen maataistelukoneet ja hävittdjåt eivät suoneer hetkenkään ravhaa.
Påivät olivat kuumat ja selke"ån aurinkoiset, siis eritäin suotuisat lentotoiminnalle, eikå vihollinen suinkaan hennonnut olla käyttäm år.å h1wäkseen verraronta tilaisuutta. Ikävä vain, ettei omia koneitarune näkyrryt. Myöskään ei vihollisella nä§nyt olevan pommi
ja patruunapulaa, joten luoteja ruli läpi telttojen kat-

tojen, että ropisi. Vähitellen teltat jäivätkin asumattomiksi, kaivoimme hiekkaiseen maahan poterot, joissa
yritimme sitten loikoilla.
Illalla 18.6. tuli kärLy valmistautua lähtoön, ja
niin sitten miehitimme kuulun Mannerheim-linjan
asemat. Otimme ne käymoofiune hieman pelonsekaisin
tuntein. Ne olivat kai olleet muutamia vr:osia takaperin hyvät ja käyttökelpoiset. Nyt ne olivat huonot ja
ränsisryneet. Korsut olivat hujalla suomafta kranaateilta suo jaa. Taisteluhautojen kakaat sisään vajonneina muistuttivat pikemminkin matalahkoa vedetöntä viemäriojaa. Etumaasto kasvoi 2-3 m korkuista
taajaa vesaikkoa, jossa vihollisella oli verrattoman
hyvä näkösuoja lähestyä salaa rynnäkkoetäislrydelle
asti. Piikkilankaesteistä olivat vain muistot jaljellå,
lankojen retkottaessa vain siellä tdälla ja antaen aavistaa, että olivat siinä joskus esteetkin olleet.
Esimiehemme mäåräsivät ensi töikseen ampumaalan raivaamisen. Siinä emme kuitenkaan päässeet
alkua pitemmälle, koska edestä raikuivat pian vraahuudot ja katkaisivat työskentelymme. Vihollinen
muisti vanhastaan Talvisodan k^-ppailut ja esiinryi
nyt varsin aktiivisesti. Se suoritti kokeiluluontoisen valehyökkäyksen saadakseen selville, ollaanko meillä
kotona ja valmiina vastaanottam aan suurta kutsumatonta vieraiden joukkoa. Valmiina olimme, ehkä
liiankin nopeasti, koska joku malttamaton pikakivådrimies suoritti tervehdyksiensä sarjan kohta uraa-huutojen jälkeen, siis aivan liian kaukaa. Meitä toisia
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harmitti hiukan kaverin liiallinen hätäily, mahtoiko
edes nähdä tulijoita, koska vieraat pyörsivät heti takaisin, eivätkä osanneetkaan iloita jälleei tapaamisestamme.

Yön

1

I
v
'z

{

Ir
.:
i

,E

;

18119.6. pidimme asemat miltei jatkuvasti
täysin miehityksessä. Tämä toimenpide johtui kai osaksi syystä, että vastapuolen toiminta vaikutti myös erittäin vilkkaalta. Niinpä keskiyön seutuvilla jouduimme
häåtämädn noin 3O-40 miehisen liian lähelle tunkeutuneen osaston kauemmaksi. Merkit, mitä lähituntien
alkana seuraa, olivat läpinä§vän selvät osoitramaan,
että nyt valkenevasta kesäisestä päivästä tulee jälleen
muodostumaan monelle pojalle kaikella tavalla ikimuistettavan kuuma.

Silloin, kun aamuvirkut ihmiset tavallisesti siviilissä
heräilevät kukin omille askareilleen, se sitten alkoi.
Ensin raivoavana tykistökeskityksenä, sitten tulivat
panssarit, jalkaväki ja lentokoneet. Asemamme sijaitsivat Summan-Viipurin tiestä vasemmalla, ensimmäisen pataljoonan taistellessa mainitun tien suunnassa, jossa vihollinen kohta saikin läpimurron aikaan. Oma kohtamme piti, koska olimme painopisteSuunnan Sivustassa. $rstyimme sen verran seuraamaan sivustamme tapahtumia, että voimme hyvin
aavistaa, mitä tämän jälkeen seuraisi. Panssarivaunujen ääni ja ammunta kuuluivatkin kohta takaoikealta. Kiusallisimpia sodassa ovat aina kriitillisessä vaiheessa puhelinyhteyksien katkeamiset, silloin kun on
rauhallista yhteydet kyllä pelaavat, mutta heti taistelutilanteessa puhelimet ovat ja pysyvät mykkinä niin
kauan, kunnes tilanne on ohi ja yhteydet voidaan
lcorjata. Kunnolla eivät viestit kulkeneet tuonakaan
kohtalokkaana kesäkuun L9. päivånä 1944. Kyyhötimme asemissa tunnista tuntiin ja odonelimme irtaantumiskäs§ä, kun vihollinen samanaikaisesti räiski selustassamme mielin määrin. Kun noin klo L4.30
irtaantumislupa vihdoin viimein saatiin, tiesimme jokainen, että se tuli liian myöhään. Noustessani ensimmäisten joukossa asemista taisteluhaudan penkalle ja
luodessani silmäyksen takamaastoon marssi noin 100
metrin päässä selustassamme arviolta komppanian
vahvuinen vihollisosasto kangaspolkua pitkin suuntana maantie. Kysyin huumorimielessä joukkueemme

johtajaka, vänrikki Kaitaharjuha, ettlå ketähän nämä
naapurit mahtavat olla, johon hän rauhallisena miehenä vastasi vetämällä samalla kompassin taskustaan, että otetaan suunta kohti pohjoista. Niin joukkue hänen johdollaan suunnisti laajalle suolle. Arvasimme, että nyt jos koskaan alkaa armoton kilpajuoksu vihollisen kanssa, eikä tässä juolsussa ole liikapaino hyväksi. Minä reagoin tähän vetämällä repun alapuolelta remmien soljet auki, jolloin rullalle kääritty
mantteli putosi suolle, että mätkähti. Suon pohjoisreunaan saavuttuamme siellä oli joku toisenpataljoonan
komppania asemissa, jonka pääIlikkö eräs luutnantti
komenteli meitäkin szrmaan ketjuun. Emme kuiten144
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Hyökkäys käynnissä

kaan ottaneet vieraan pääIlikön käskyä vakavasti,
vaan suunnistimme kulkumme maantielle. Ennen tiejäåkärijoukkueen
johtajan lähettinsä kanssa. Kytyimme häneltä, onko
tie selvä, johon hän arveli sen auki olevan. Tielle saa\ruttuamme siellä oli useita panssarivaunuja, jotka
paukuttelivat, että "morkoonit soivat". Jonkin matkaa kuljettuamme tapasimme polkupyörillä ajavat
pioneerit jotka kertoivat miinoittavansa tietä, ja neuvoivat kulkem aan tien sivustoja. Tiedustelimme heiltä,
montako kilomefflä Viipurin suuntaan tie on selvä. He
sanoivat, että ainakin kolme. Jossakin vaiheessa oli
päåIlikkomme kapteeni I'{iini.uaarakin liittynyt mukaamme. Nuo pioneerien sanat kuultu aan hän mäaråsi tunnustelijat eteen. Kuljimme tållä tavalla pioneerin arvioiman kolme kilom etria, kun tunnusteli jat äk-

ä rapasimme toisen pataljoonan

kiä painuivat polvelle ja antoivat

pysähdysmerkin.

oli vihollinen asemissa. Ei siinä kauan vitkasteltu kun hyökkäyksemme oli täydessä käynnissä.
Aluksi se näytti onnistuvan, ensimmäinen vihollisketju
offi jalat alleen juosten edessämme pakoon, että
manttelien helmat hulmusivat. Kuitenkin pian huoEdessämme

masimme varmistuksen olevan useassa poftaassa, seuraavaa porrasta emme enåä kyenneetkään muftamaan. Lyhyessä, mutta kiivaassa rysäyksessä suunnattomia tappioita kärsineinä etenemisemmq pysähtyi.
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karrtamusten avrrlla

Yetåannyimme kuka minnekin tien suunnasta metsiin.
Se osasto, johon osuin, oli vahvuudeltaan 13 miestä.
Äskeiseltä taistelupaikalta jäi kuulum aan surullisia
valitushuutoja meidän voim atta kuitenkaan ketään
avttaa. Tuon taistelun jälkeen näin päällikkoni viimeisen kerran hänen jäädessä metsäån, ja antaessaan
meille sen paikan karttalehden ja sanoen Selostamatta näette tilanteen vakavuuden ja käski yrittåntaån parhaamme. R.ysimme häntä mukaamffi€,
mutta hän ei siihen suostunut, koska sanoi väsyneensä
tilanteesta, ettei jaksa lähteä minnekään. Kuuma päiyå, kovat taistelut ja vastuu komppaniasta olivat uuvuttaneet tämän reippaan upseerin perusteel lisesti.
Emme mekään sinä ikana pitkälle päässeet yritimmepå minne päin tahansa, niin aina oli vihollisen tuli
edessä. Lähdimme aamulla varhain liikkeelle ja pian
olimme Viipurin-Leningradin radanvarren puskikossa tähystämässä ylitysmahdollisuutta. Siinä vuorollamme tähyillessä ja piileskellessä vähän ajan kuluttua
havaitsimme meitä olevankin enåå vain 4 jäljellä. Lähes kuukausi tämän jälkeen selvisi, että osastostarnme
9 miestä oli kahlannut aamutuimaan jokea pitkin råjäytetyn rautatiesillan kohdalta läpi, meidän odotellessa koko päivän tilaisuutta ylirykseen, sen vasta illalla
onnistuessa. Vihollinen näet sinä päivånä valtasi jo
Viipurin, joten ne nnainingit tuntuivat näin kaukana
takanakin. Sitten illalla yli rynnätessämme saimme
lryllä luotisuihkuja jälkeemffie, mutta niin silloin, niin
l«rin aina liikkuvaan maaliin on huono saada osumaa. Pienen huolenaiheen aiheutti radanyliryksen jälkeen radan suuntaisesti vinaava joki, josta ei kiireen
ollen löytynyt siltaa eikä portaita, joten ei auttanut
muu kuin veden arat esineet lakkiin ja heittää ne yli
itse hyppäsimme peråån Tämän jälkeen juoksimme
jonkin alkaa ennen kuin pidimme tauon ja keitimme
korvikkeet. Eivät lähteneet akaa-ajoon tar jor lähtivät, niin eivät löytäneet. Minulla sattui olemaan paketti sellaista korviketta, joka sisälsi L5 % kahvia,
melkoinen harvinaisuus siihen alkaan Mikä pahinta
ruokaa meillä poloisilla ei ollutk aan, joidenkin repusta siihen hätåan vielä löyryi muutarna pieni "vanikan
paIa" mutta siinä se ruokahuusholli sitten olikin. Nälkä meitä kiusasikin koko metsäseikkailun ajan, joka
kesti viidettä vuorokautta, jonka jälkeen saimme hiukan ruokaa, mutta jatkuva nälkä oli alituinen vieraamme lähes puoli vuotta. Karjalassa oli penrna ehditty kylvää ennen evakkoon lähtöä, kaivoimme mullasta siemenperunoita reppuuo, söimme rat.kana ja
kerran keitimmekin niitä . Eräänå päivänä tulimme
suuren §län lartaan Siinä tähystellessäfiune havaitsimme ettei kylä suinkaan ollut asrunaton. Kylän laidassa oli suuri vavraan näkoinen valkeaksi maalattu
talo, johon mielemme teki pienelle tutkimusmatkalle.
Ei kai tanrinne sanoa, että tähänkin yritykseen meidät
ajoi nälkä. Teimme suunnitelm dn, että heitämme kivellä seinään, ior siellä on asukkafia he tulevat ona145

maan selvää kolahduksen aiheuttajasta, iot ei ketään
nåy eikä kuulu, niin ilman muuta talo on autio. Jonossa polkua kulkiessamme havaitsimme polun mutkan takaa vastaamme astelevan paruskin viikate
olalla . Täma ei näkynyt olevan kuoleman viikatemies,
vaan aivan tavallinen vihollisen hevosmies, joka oli
lähtenyt luupälleen hankkim aan purtavaa. Löimme
polun sivuun pitkään heinikkoon maihin ja jäimme
odotta maan Mies ei varmastikaan meitä huomannut,
koska alkoi muutaman metrin päässä piilopaikastamme niittää, meidän hlljaa toisillemme kuiskiessa, että
jos ukko huomaa, niin nitistetaån äLjä raasu hiljaisesti, ettei tapaus herätä jonkun matkan päässä olevan
porukan huomiota. Pian viikatteen suihke lakkasi,
kai se olikin vain terävyyskokeilu, ja niin häipyi niit-

heikkoa jalkaväen kevyiden aseiten ammuntaa. Stnä
päivänä jouduimme jälleen uimaan eruån io.. yli, olisiko ollut Heinjoki? Iltapäivällä noustessamme erästä
metsäistä mäenrinnettä havaitsimme äkkiä, että mäellä
lepäilee noin 30 miehinen osasto, olimme huomaamattamme menneet sitä vaarullisen lähelle. Nopeasti
saimme tulta peräämr€, mutta sehän siivitti vain
vauhtimme aanmmilleen. Emme sillä hetkellä muistaneet lainkatt, että päällämme löpsyttavat likomåråt
vaatteet, siinä juostessa, kompastellessa ia kaaruillessa, tulivat mieleen, kun kaveri veltonnäköisesti mäjzihti nenälleen, että jälleen Suomen sankarivainajien
lueneloon sai Laittaa yhden nimen lisää, mutta eipäs
vain, selvisimme kuin selvisimmekin ilkeäntuntuisesta
tilanteesta pelkällä säikzihdyksellä.

täjå laulaa loilottaen pitkin polkua hänelle mäåråttyyn tehtäväänsä. Äskeinen jännitys ja suurehkon vihollisosaston läheisyys vaikuttivat suunnitelmaamme
siten, että talossa jäi käymättä.

lskuryhmä etenemässä

Estettä mu rretaan hyökkäyksen aikana

Karj alan maantiet olivat sinä kesänä Juhannuksen
alla niin vilkkaasti liikennoidyt, että neljä omien puolelle suunnistavaa suomalaista sotilasta saivat olla
hyvin tarkka o?, etteivät törmänneet suoraa päätå konepistoolin tai pikakiväärin sarjaan, mutta ihmekös
tuo, silloinhan siellä liikennöi sellaisen maan armeija,
foka ei f»tenut enempää miehistö-, kuin materiaalipuIaakaan. Sentähden nuo tiet sitten sateisen Juhannuksen aikaan olivatkin ikään kuin kynnöspeltoja. Valkjärven rataa ylittäessä saimme myös luotisateen iälkeemme. Aamulla 23.6. liikuimme Heinjoella vihollisen rykistöpatterien maastossa. Väsyneinä kytyi suurta
valppautta, ettemme törmäilleet levossa oleviin isojen
pyssyjen miehiin, heitä kun näkyi olevan miltei kaikkialla. Tuo aamu oli eräässä toisessakin mielesvå vaikea joutuessamme kartta rajojen ulkopuolelle pelkkien
kompassien varaan, sillä ennest äån nuo seudut eivät
olleet meille kenellekään tuttuja, joten tilanne siinä
mielessä huononi huomattavalla tavalla. Oli kuitenkin eräs asia, joka kannusti yrittäm äån Olimmehan
saavuttaneet linjat, joista jo siinä vaiheessa kuulimme
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Nyt siirryn Juhannusaattoiltaan, 23.6. klo
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aikam ådrästä kohdallamme muodostui ratkaise-

va. Saavuirrme eraän laajan peltoaukean reunaan,
jossa oli muutamia mökkeja, ja mökit pullistelivat
asukkaiden palioudesta, koska kaikki eivät sopineet
edes sisälle. Lähellä mökkejä oli metsässä muutamia
perunakuoppia. Tuli mieleemm€, qttä mahtaneeko
kuopissa olla perunoita. Päätin ottaa asiasta selvän
ja yritin eräseen koopp aan Yritykseni täi kuitenkin
ainoastaan yrirykseksi, sillä kuoppa oli todella taynnä
vain vihollisia. Olivat kai menneet vilvoittelem aan ja
samalla sirpalesuojaan. Nähdessään yllättäin suomalaisen sotilaan kuopan suulla heille näytti tulevan
hirmuinen kiire sieltä pois. Silloin konepistoolini sylki
heitä silmille viimeisen kerran, mutta se sylkäisy oli
viholliselle sama kuin hälytys, ja heitä ampaisi joka
taholta kimppurunme. Vielä me siinä ionkin matkaa
juoksimme pakoon, mutta kun hWä tuuri oli meidät
hyljäntryt, niin nyt se loppui kertakaikkiaan. Törmäsimme metsästä päin tiellä parhaillaan kulkevaan hevosajoneuvokolonnaan akaa-ajajien seuratessa 20-

30 m päässä ja ampuessa, että luodit vihelsivät jatkuvasti korvissa. Tässä on todett ava, että tuskin he yrittivät meitä tosissaan tappaa, vaikka käsitykseni or,
että he olisivat myös noissa aikomuksiss aan onnistuneet. Luottaen suureen ylivoim aansa he ajauelivat
kai, että otetaan poiat elävinä vangeiksi, joka ajatus
meidänkin mieleemme salaman nopeasti välähti. Oti
jäljellä kaksi valintamahdollisuurta, anraurua tat
kuolla. Valitsimme ensinmainitun. Kyllä meissä oli
partasuille hevosmiehille ihmettelyn ja jännåyksen aihetta, olivatko ukkop ahat vihollista ennemmin nähneetkään. Ehkä olivat kuulleet propa gandakerrontaa,
kuinka raaka, julma ja yllätyksellinen vihollinen voi
olla. Kun aseiden piippuja oli useita §mmeniä ojennettu kohti, iäi mieleeni eräs koomillinen rapaus, joka

ei kylläkäån siinä tilanteessa hymyillyttänyt. Eräs partasuinen hevosmies piti pistoolia kohti, siirsi aseen varovasti oikeasta kädestä vasempaan kaivoi takaa
housujaan, ja kohta oli oikeassakin kädessä pistooli.
Mieshän leikki selvästi villinlännen sankaria kaksine
revolvereineeo, kuitenkin huonolla menestyksellä, sillä
koko mies, mutta eniten pafta ja kädet tärisivät kuin
vilutautisella. Mieleeni tulikin ajatus, että tuolta mieheltä laukeaa, ellei muuten, niin vahingossa, mutta
hän ei osu. Kun lähtee erittelemään senhetkisiä tunteita ja ajatuksia, kun kädet ovat ylhdåIla antautumisen
merkkinä ja aseiden piippuja laskematon mdärä, kohti, sellaisten miesten käsissä, joista ei voi mennä minkäänlaiseen takuuseen. Tein sen havainnon, ettemme
kaikki neljä ajatelleet samoin. Pitkästyessäni tuohon
tilanteeseen ja heidän tuijotukseensa, huusin, että ampukaa älkääkä tuijottako, jolloin alikersantti l-a.urila
alkoi pyytää ettei ammuttaisi.
At aa ampuko. Kehoitin heitä ampumaan nopeasti,
arvellessani, että
tappavat he kiduttamalla kuitenkir, propaganda on
sodassa hyvin tehokas ase. Alikersantti Laurilalle per-

heellisenä miehenä muistuivat sillä hetkellä varmaan
vairno ja lapset kaikista elävimmin mieleen. Alikersantti lsoruäen ja sotamies Rantalan ajatuksista en
tiedä, koska he eivät siinä mitään puhuneet. Kohta
sen jälkeen havaitsimme, että turhaa heille oli mitään
puhua, kun he eivät ymmärtäneet suomea sitäkään vähää mitä me venajäa. Kuitenkin vihdoin alkoivat viittomalla selittää, että kantamukset ja aseet on heitettävä pois. Sitten alkoi evakuoiminen: puukot, kellot,
sorrnukset, §nät sekä lompakot vaihtoivat erittäin nopeassa tempossa omistajuu. Omeganikin joutui vaihtamaan niin "sähäkästi" taskua, että osa peristä jäi
housuihini kiinni muistuttamaan minua siitä, että olin
joskus omistanut kellon. Sillä tavalla sai eräs aronpoika halvalla hyvän kellon, kelloo, josta tuskin aiemmin, oli nähnyt edes unta. Tämän jälkeen meille jurjestettiin saattopartio päällikkönä aliluutnantti ju vartioina 7 konepistoolein ja autonlaattiasein varustettua
miestä. Oli turvallista kulkea niin vahvan vartion
saattam ana. Etsittiin metsästä tulkkia, ja kun tarpeeksi kauan haettiin niin löyryihän sieltä. Eräs nuori,
luutnantin arvomerkein varustettu henkilö tuli esittäen itsensä sanoen "Minun nimeni on Juuonen
olen Sortavalasta kotoisin. Vuonna L937 lähdin Venåjalle ja tämmöinen mies olen nyt, näpsäyttäen sormillaan arvomerkkeihin.
Samanaikaisesti alkoi lappaa taemmista asemista
naissotilaita konepistooleineen ja automaaffikiv aåreineen paikalle. Vihollisarmeija oli hprin organisoitu,
miesten saadessa pitäa naisensa mukana jopu sotaretkelläkin. Naiset nauttivat suuresti tilanteesta, heidän
pitäessä hatskaa kustannuksellamme. Vartiopällikko
aliluutnantin kääntäessä reppuni ylösalaisin ja ravistellessa pyöri sieltä ainoana ruokat avaraa käsittävänå
sisältönä neljä kurttuista, ituista ja raakaa siemenperunaa, jotka pari päivåa sitten oli väkivalloin raastetnr juurikasvun alkaneina kuohkeasta mullasta neljän
nälkäisen suomalaisen sotil aan ravinnoksi. Joukosta
kuului monesta suusta remakan naurun säestä måna
ainoat käsitettävåt sanar "Finski kartoufka". Nähtävästi he eivät käsittäneet tilannettarnme aivan oikein.
Luulivat kai, enä meidät oli aivan äsken lähetetty linjojen taakse partioon, näin vaatimattomin eväin ja ettei kukaan tuolla tavalla jaksa tapella. Emme pystyneet tämän suhteen heidän käsityskantaansa muuttamaan. Aikansa pulistu aan aliluutnantti lzihti johtamaan vartioryhmänsä ja vankinsa Viipurin-Heinjoen maantielle, jolle saavuttuamme hän järjesti meidät omiensa sekaan, katsoen kai, että tållä järjestetyllä keskustelumme ja pakomahdollisuutemme jåivat
varsin vähäisiksi. Tunnista tuntiin pitkin maantietä
jatkoi sekalaisen 12 miehisen osaston vaellus, vangit
väsyneinä ja alakuloisina etanan vauhdilla laahustaen eteenpäin, vartijat reippaina ja valppaina seuraten jokaista liikettämme. Vartijain puolesta on sanottava, että he olivat hermonsa hallitsevia miehiä, ofr147

dessään meidän senhetkisen kuntomme, he

pitivät var-

sin usein taukoja, eivätkä nruutenkaran hoputtaneet
kiirehtimään. Puoliyön kr«ruvissir tuli tienvarressa si-
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jaitsevan erään mökin pihalla tirvallistir pitempi tauko. Varsin pian tuon p1'sähtyrlliscp sy), sclvisikin. Jouduimme yksitellen poikkeiurlaalr rn«ikkiin sisälle, jossa
oli ensimmäinen virallinen kuulustelu. Joutuessani
vuorollani sisälle suoritettiin henkiloönkäypå, tarkastus
uudelleen, ja nyt paljon perusteellisemmin, kuin vangiksi joutuessamme. Olin tähän asti onnistunut säilyttämään erään esineen, jota olin suojellut, kuin silmäteääni. Tuo esine oli asemasodan atkana puhderyönä
valmistettu varrellinen käsipeili, joka poltettuine, lakattuine puukehyksineen la asiaankuuluvine kaiverruksineen oli mielestäni l-rient> sotarntristo, j«rllaisena
olin aikonut sen retkiltäni selvittyä viedä siviiliin.
Kapteenin anroinen kuulustelijaupseeri mieltvi tuoh«rn
esineeseen siinä määrin, että päätti ottara la viedä sen
harvinaisena sotamuistorla morsiamelleen tar vaimolleen. Juhannusaamuna saavuimme Hein joen kirkon§lään. Siellä meidät johdettiin erääseen lautavajaan,
joka sisälsi Hein joen kunnan rakennustarvikkeita.
Tässä asunnossamme jouduirnme käymään läpi monet
kuulustelut, kysymyksien kaavan «ll lessa arina sernasta
sanaan samanlaisen, jclllaisenir se sitten p),syikin koko vankeusaj an. Heinjoella olorrjzrlta !äi mieleeni eräs
miellyttavä muisto. 'fuon muistoni kohde oli reipas,
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suomalaista kirjakieltä hallitseva vihollisarme tjan
majuri. Joka aamu hän muisti tulla vajaan meitä
katsomaan, hänenkin tervehdyssanojensa kaavan ollessa aina saman: "Terve poiat, onko teillä kylmä,
oletteko saaneet ruokaaT " Kerroimme kuinka asiat
milloinkin olivat, jolloin hän rohkaisevasti hymyillen
poistui.

Heinjoen jälkeen eteemme avautuivat

reitit ja paikat. Heinjoelta

seuraavat

kuorma-autokuljetuksella
jossa
K1ryrolään,
eräästä navett akarcanosta oli tehty

tilapäinen vankileiri . Taakä marssittiin Perkjäffen
asemalle, josta junakuljetuksella Viipurin-Koiviston
ja Leningradin kautta Volossovan sotavankileirille,
edelleen Hatsinan sotavankisai raalaan, täaltä jälleen
Volossovaan, josta edelleen Leningradin kautta Tserepnvetsin sotavankileirille ja sieltä Leningradin ja Viipurin kautta Vainikkalan raja-asemalle, jossa tapahtui vankien luovutus. Sitten siirryttiin Vainikkalasta
Hangon Tulliniemeen karanteenileirille, jossa keuhkokuumeen sairastettuani vuoden 1,944 Jouluksi siviliin.
En täsyå yhteydessä puutu eri vankileirien päiväjfujesrykseen ja yleensä elämään siellä, vaan riittäköön
yhteisesti toteamus, että tämän pakollisen ulkomaisen
opintomatkan opinaiheet olivat hryin vähäiset, mutta
sitä vaikeammin opittavia. Aiheet sellaiset, kun jatkuva nälkä, myöhemmin syksyllä, jatkuva §Imä, öisin
erinäin seurustelunhaluiset syöpäläiset, jotka omista-

vat yleisnimiryksen lude ja epämääräinen tietoisuus
kohtalostamme ovat mielestäni sellaisia aineita joita
ei koskaan täydellisesti opi. Edelldmainitut seikat huomioiden, sotavangin elämä ja retket eivät ole suinkaan mitään mieltä ylentäviä seikkailuja. Vastapainoksi ja tuohon kurjuuteen valopilkuksi, oo maini ttava "vihollisisäntiernme" eräs h)*.. TZimä hyr. oli sotavangin kohtelu, joka kohdallamme oli arvosanojen
hryän ja trydyttävän rajamailla. He eivät siis tahtoneet lisäkuormittaa sotavangin raskaita tyontäyteisiä
päiviä, ja §lmän sekä syöpäläisten tähden valvomrja
öitä. Kohtalostamme måfuååjät olivat täsä suhteessa
lähes kaikki inhimillisesti tuntevia, hl.äsydämisiä ihmisiä.

Aamulla 23.LL.44 junan saapuessa Hankoon oli
meille noin L2tO sotavangille järjestetry erittäin j,rhlallinen mielii njåävä vastaanono . Jårjestäydyimme
kentälle riveihin lotat ja invalidit eteen penkkeihin isnrmaan. Torvisoittokunta soitti, Pastori piti hartaushetken, vastaanottajien joukko, katselless aan meitä
enimmäkseen kauhtuneisiin saksalaisiin asepukuihin
puettuja kalpeita, kuoppaposkisia rlysyläisiä oli hyvin
liikuttunut. En häpeä vielä, oyr 27 vuoffa myöhemminkään tunnustaa, että niin omalle, kuin monen
vankitoverini poskelle vierähti k1ry,nel. Tiesimme palanneemme itsenäiseen, meille niin rakkaaseen Suomeen.

SEURANNAISVAMMA
Kun laki

sotavammojen seurannaisvammojen korvaamisesta astui voimaan L966 meni ranualainen sotainvalidi, reisiproteesimies Isomuru lääkärin vastaanotolle ja pyysi lääkårintodistusta, että hän saisi hakea korvausta menetetyistä hampaista. Kun låäkåri ihmetteli,
että eihän ialan menettämisellä ole mitään yhteyttä
hampaiden menettämiseen, selitti Isomuru:
Kyllä se on niin, että tämä kirottu proteesi on
niin kehno, että joka askeleella on saanut purra hammasta ja siinä ne ovat loppuneet, varmasti tämå on
seurannaisvamma.

ENGLANNI N SODANJUL! STUS
Kesän L94l etenemisvaiheen aikana toimi Sallan
Tuutijärvellä 6.D:n vesikuljetusosasto "Sunkun laivas.
to". Kun Englanti 6.L2.L94I julisti sodan Suomelle,
niin samana päivänä Rovaniemellä soi uittopäällikkö
Jarl Sundqvistin puhelin ja ioko Kemijoen uittomiehistä tiedusteli:
Kuules "Sunkku", täsä pittää vissiin alkaa kunnostamaan niitä kelavenheitä, se on tietenkin Enklanthiin lähtö nninkö ootettavissa.

Suomalaisia palaamassa sotavankeudesta

TAPARA PELASTUS
Haakanalan taistelun jälkeen soitti kapteeni Martti
Hurme hyvälle kaverilleen, vääpeli Laaksoselle:
Kuules Kassu, kun vihollinen meinasi viedä minulta perseen, mutta oli paksu lompakko edessä.
(Sirpale todella pysähtyi lompakkoon; mutta setelit
se repi riekaleiksi)

AI NA

TAMA KOTIOLOT VOITTAA

Keväisin oli Syvärin pohioisrannalla vastapäätä Iotinanpeltoa Ohtalin lohkolla ja muuallakin kevättulvia. Korsuja ei voinut kalaa kovinkaan sryälle, kun
jo oli vesi vastassa. 5.D:n lääkår| lääk.majuri Salo
ranta suoritti majoitustarkasttrsta ia vilkaisi eräseen
korsuun. Siellä miehet istuivat jalat koukussa lavereillaan, vettä oli lähes laverin pohjaan asti. Saloranta
kytyi huolestuneella ddnellä,:
No, mitenkäs tddllä jaksetaan?
- Kyllä tåmå aina kotiolot voittaa, kuului hörönaurun säestämä vastaus. Se oli sitä hämäläistä
huumoria.
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NOIN kahden vuoden asemasodan jälkeen venäläiset
siirtyivät Jatkosodassa offensiivisempaan toimintaan.
He ilmeisesti epäilivät jotakin tapahtuvan meidän taholtamme, koska aloittivat linnoitustyöt. Siilitukikohtia syntyi kuin sieniä sateella. Linnoituksissa oli syviä
alueellisia puolustuskokonaisuuksia. Tiedustelupartion
ei ollut hyvä mennä etsimään enaä puolustusasemia.
Luulimffie, että venäläiset aikovat jatkaa asemasotaa,
mutta hepä käyvätkin ratkaisua hakeviksi taistelijoiksi. Rrolustusvalmistelujen jälkeen he käyvät etsirrråän
aukkoja ja sotateitä. Sissitoiminta vilkastui molemmin
puolin. Partiot eivät enäå väistele toisiaan, vaan lyövät kuin leijonat kyntensä yhteen. Konepistoolien sarjx raikuvat hongikoissa kuin kuoro laulaisi. Eramaa
antoi tarpeellisen suo jan monelle vihollississille, että
nrimä pääsevät tiedustelema lfr, tarpeen tullen taistele-

maan ja taistelupaikalta pois takaisin tuki-

ja keski-

tysalueelleen.

Samanaikaisesti kun sissitoiminta jatkuu, niin Ilo
mantsin suunn alla myos tapahturr. Siellä käydään viivyry$aistelua. 2l . Prikaati on käynyt vinrytystaistelua
Karhumäestä saakka ja operoinut matkallaan h1ruin.
Se on väsynyt ja vihollisella on ylivoima. Venäläisiä
on kaksi divisioo naa.
Lisävoimia tarvitaan. Kannakselta tulee apuun
Ratsuväkiprikaati ia Rukajärven suunnalta meidän
Er. pataljoona 24.
26.7 .44 rintamavasruu siirryy muille. Ont ajåwen
asemat jataåän, sinne olemme tulleet eri yksiköistä jo
kevällä. Meitä on koottu JR 10:stä, JR 31:stä ja JR
)2:sta. Siis meidät on siirretty kaiken pahan varuka
änne lepäämään Sissijohtajia tawitaan. Myös miesai-
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lomantsin Lutikkavaara

nes on Itä-Karjalaa kolunneita jermuja. Siis parhaassa taisteluiässä, kirjoittajakin 20 täyttanyt.
Osasto lähtee liikkeelle autokuljetuksin. Matkaa on
noin yajaat 200 kilometriä. Tulemme Lupasalmelle
ja jatkamme Porajärvelle. Viivytyksessä oleva prikaati on jättånyt Porajärven ja sen lyötyjä osastoja mars.
sii vastaan. Käännymme takaisin. Menemme asemiin
Klyyssinvaaraan Mutta Kllryssinvaaran asemat ovar
kallioseinäisiä. Suoja-asemia ernme saa. Korsua emme
voi tehdä kalliomaastoon, .vaan laitetaan teltta pystyyn. Vihollisen tykistö ahdistaa. Odotamme vaan ke-

nen vuoro tulee tuonel aan Telm amajoiruksessa haavoittuu miehiä jatkuvasti. Sirpaleet ulvovat hehkuvina
kesäyossä. Mutta käs§ on käsky, jota pitäå noudattaa. Parin päivän päästä tuli meille lähtö, koska emme päässeet kaivautumaan. Lähdemme ornan rykistön
pehmittäessä venäläisten jäseniä jälleen kohti Lupasalmea.
28.7

.

ryhmittyminen alkaa. Siirryrnme Lupasalmelta Ilomantsia isännöivän venäläisen selustaan. Mitään
yksityiskohtaisia käs§jä ei annenu huhujen leviträmisen vuoksi. Osasto Paninen kulkee yhtenä parijonona
jokaisen kantaessa omat kantamuksensa. Siinä kulkee
korkeata sotilaspäällystöä, IiÄhärlå, pappia jrre. koko
esikunta on jalkaantunut. Avojono luikenelee samaa
jotosta, sarn a,an ialanjålkeen astuen. Reput ovat rasl<aat, mutta sissi kulkee kilometrin ja istuu. Jor sissiä
ahdist etaan, se kulkee kaksi kilometriä ja istuu. Jos
sissiä vielä häryytet)åän, se tekee ketunhännän ja tuhoaa vainolaisen viimeiseen mieheeo, aloittaen iälkilärjestä.

Päivän ja kaksi yötä marssimme halki surkeitten
soitten, läpi venäläisten kenttävartiolinjojen, kierrellen
ja kaarrellen yön hiliaisuudessa. Yöstä kuitenkin kuuluu ison susilauman ulvonta, iota harvoin kuulee näin
sissikään. Vihollisen tukikohdat 1aävat taaksemme, illan hämärdän. Selustassa ollaan, milloin takaisin tullaan Suuntamme muuffuu hieman etelään pitkin valtakunnan entistä rajaa. TäällåL näkee jo suomalaisia
kirjoituksia. Tuossakin lukee "valtion metsä". Suomalaisia kilometripylväitäkin nähdään. Våltämme taisteluja, edelle'en salassa venäläisten taisteluelimiltä. Vastaan tuli tie, joka johtaa suoraan länteen. Se on Ilomantsin kirkolle johtava vienotie, joka saa alkunsa
jostain Itä-Ka rjalasta.

Yhteys Hullarissa operoiviin prikaatin osiin saadaan Ennen yhteyttä ratsuväkiprikaad on hyökännyt
Ilajajärven kannakselta mennen samana lltana Luoärven eteläpuolelle.
Yleistä taistelun kulusta 1.8. mennessä:
venäläisiä vastassa kaksi divisio on a jakaannlen siten että, Louhiyaatan Leppäyaatan ja Lutikkavaaran maastoissa on 289:s divisioona sekä Ilajajårven ympärillä 17 6:s divisioo na,

vej

taisteluun osaa ottavat joukot alistuksineen:
21. prikaati, Kannakselta apuun tullut Ratsuväkipri-

kaati ja oma osastomme Os. Partinen (Raappana),
taistelun kulku: 21. prikaati on viivyttånq taistellen venäläisiä vastaan Karhumäestä saakka sekä
luovuttanut 2, .7 . Kuolismaan ja 30.7 . iltaan merlnessä asettunut asemiin Alavieksinjärven-Sysmäjärven kannakselle Möhkössä.
Olemme saaneet tiedon, että keskellä maantietä on
venäläisten kenttävartio. Vetäydymme syrjempäån
maastokohda$a odomamaan huomista päivåå. Tulemme ison erämaajärven tannalle. On kuuma kesäpäivä, järven rannalle ilmesryy aina silloin tällöin
alaston mies uimaan. Sillä arna ennen kovia koitoksia pitåå, myöskin virkisryä. Alusvaatteet ja kaikki
valkoiset varusteet laitetaan reppuun ja suo jaan vihollisen ilmatähysrykseltä. Siinä ruokailemme ja pesemme itsemme hyvin, haavoittumisen varalta, sekä
asetumme lepoon ensi yön ja huomisen päivän hyökkäyksiä varten. Leppävaaraan-Lutikkavaaraan iohtavat tiet idästä käsin. Ne katkaistaan yön alkana.
Valkeni kasteinen kesäaamu 1.8. joka oli kuuman
päivän merkki. Klo , lähdimme jatkamaan matkaa
maantielle, joka veisi meidät suoraan vihollisen kimppuun. Astuimme maantietå, pitkin, koska Itä-Karjalan
suot ovat raskaita sotajoukon kuljettaviksi. Pione'eriosastoa käytetåän kärjen mukana. Joukot pitåä saada
väsymättöminä vihollisen kimppuun. Vihollinen ei tiedä liikkeistämme, eikä susilaum akaan seuraa meitä
enäå päivän alkana. Vihollisen 5-miehinen pyöräpartio tuhotaan. Uninen partio oli nukahtanut nuotiolle
oman henkensä uhalla. Vanki saadaan saman tien

varresta. Hän puhuu kovalla äänellä saadakseen
apua omiltaan ja pästäkseen omiensa luo. Laukausten vaihto on varmaan ilmaissut meidät, mutta siitä
ei väliå. Tulkkimme kuulustelee vankia. Johtomme
tiedustelee vangilta meille suojaisia teitä, venäläisten
taisteluvahvuuksia, sekä meille sotateitä. Liikkeemme
jatkuu vähitellen istuttiin väliin, sillä raskaat reppumme ja suuret patruu namåäråt sekä tnuona parnavat paljon.

Meidät havaitaan vihollinen asettaa ansoja,
miinoja ja kaikenlaisia satimia tiellemme ja aikaansaa tuliryöpyn joukkoomme. Mutta me emme potki

heidän keppejään maantiellä, emmekä heidän kiviään,
iotka eroavat maantien pinnasta. Pioneerimme havaitsevat aina tarpeeksi ajoissa suojaisen tien sekä
kirjoittayat varo:ttstaulut. Kirjoituksia on monenlaisia esim. "älä koske keppiin" tai "miinoitettu käsikranaattT" j... Näin vältetään vuodattamasta omaa verta. Pioneeriosastomme on reipas, joka hallitsee alansa täydellisesti sekä näkee eteensä ja taakse kaikenlaisen tilanteen aikana.
Kierrämme maantietä eteläpuolelta. Hyökkäämme
vihollisen taakse ryönnettlTrn tukikohtaan. Hyökkäyksemme epäonnistuu, emme pääse piikkilanka- aitoja lähemmäksi. Vetäännymme takaisin tulosuuntaan venäläisen tukikohdan saatellessa meitä piiskarykeill åän
151
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aina puolen kilometrin etäsyydelle saakka. Hyökkäys

tämme ei uusittu, r,aan pataljoonamme kokoontui
liihtöasemissa menettämättä yhtään kaatunutta. Sota
oli opettanut meitä niin hyvästi käyttämän maastoa
keskipäivän hyökkäyksen aikana ja lisäksi ilman savuia. Partioita laitetaan itä+dn- länteen- pohjoiseenetelään. Koskenrs vihollisen liikkeisiin pitdä saada

muualta kuin tämän tukikohdan kautta. Johtomme suunnittelee seuraavaa kierrosta pois tien suunnasta yön aikana, halki isojen korpien. Venäläisten
5O-miehen patruunan kantaja-apujoukko tuhotaan
yön aikana viimeiseen mieheen. Sivustapaniot liikkujälkikiirki varmisvat
kärkipartiot tiedustelevat
taa -sekä miinoittaa jälkemme. Yöstä
kuuluvat kovat
konepistoolien sarjat ja loppuvat siihen. Kuuluvat toirt ja loppuvat siihen yön ollessa muuten hiljainen.
Valkeni aamu 2.8. Joukkomme saapuvat khmivaatan kivikkoiselle etelärinteelle jossa on sovittu yhteys ia yhteysvuorossa on rujajääkdripataljoona.
Myöskin Ratsuväkiprikaatin osia saapuu sinne, mutta
menevät suorittamaan omaa vaativaa tehtäväänsä.
Komppanian P?ällikön kii.Ly' kaivetaan katetut poterot, sekä laitetaan vihollinen hyökkäämäån klo 14.
Kenttälapion hinta nousee. Miehet kaivavat poteroitaan poteron jälkeen sekä pioneerit miinoittavat
maantietä. Ja niin klo 14 vihollinen aloittaakin kovan tykistötulen Lehmivaaran etelärinteille. Ilomantsin mottitaistelut riehuvat. Erillinen pataljoona on
taistelukohteessaan saarrettuna. Nopeasti h,tanaatit
repivät hyvän metsäalueen autioksi ja tekevät hirveitä
kuoppia.
Kranaatteja lähtee useista §mmenistä viiden ja
kuuden tuuman tykeistä, joita venäläisillä on niin kuin
meillä pikakivääreitä, konepistooleja tai kivääreitä.
Taivas on tulimerenä, maankartata lainehtii, turvetta lentää, puuta kaatuu ja asemia hajoaa. Hyökkäysvaunut saapuvat. Ensimmäinen menee miinaan, toiset
kääntyvät ja vievät sanan taakse. Vihollisen panssarihyökkäys sai tarpeekseen, sillä voimaa oli maantiellä
l«åtkettynä, josta todisteena kaikkien kuulema hyökkäysvaunun pyörä, joka liiteli kauan ilmassa ja jota
pelättiin, että se putoaa niskaan. Taistelusta kuuluu
vihollisen huutoja, omista poteroista huutoja. Miehet
ovat väsyneitä, mutta väsyneimpiä ovat lääkintämiehet
jotka pitkän erämaamatkan jälkeen joutuvat haavoittuneita hoivaamaan. Hyökkäysvaunujen toiset yrirykset torjutaan, tuhoten ne panssarinyrkein, joita meillä
oli mukana yksi mieheen. Käsikranaatit räiskähtelevät. Uniset, väsyneet ja nälkäiset miehet taistelevat
liiankin rohkeasti, kun ovat pelastuneet kovasta tykisötulesta. khmivaarasta on syntynyt nopeasti taistelun lujin ja verisin paikka, jota hiekka ei ehdi imemään. Muutaman tunnin kuluttua pataljoonan ke
mentaja haavoittuu, lähettiupseeri ja tiedustelu-upseeri myös haavoittuvat. Oman komppaniamme päällikl«ö joutuu komentajaksi. Eräs nurmekselainen metsän152

hoitaja ja kuj aanilainen luutnantti tulee komppanian
päälliköksi. Tilanne on mäen rinteessä erittäin kireä.
Vihollinen kyntää harvaa puolustustamme aina vain
verisesti h--enillä tykeil lådn ja heittimillään. Ruskeapuseroiset sotilaat saapuvat yhä uudelleen ja uudelleen kohti asemiamme huutaen Iujaa. Patal joonamme on menettänyt ensimmäisen yön atkana paljo.r, sillä moni molemmat sodat käynyt sotilas iäi Lehmivaaraan. Pataljoonamme henki on hyvä, se taistelee, vaikka viimeiseen mieheen. Joukkue johon kuuluin, oli eniten kärsineiden joukossa, koska meitä jäi
jäl jelle vain kahdeksan. Taistelemme harvoin rivistöin, odottaen patruunoita i.". Tykistöä kaivat aan
avuksi, jonka tulenjohtajat ilmestyvätkin illan suussa.
Aseemme ovat vain käsiaseita. Patruunatäydennystä
illalla vähän saadaan, sekä lisäksi niitä kaivet aan
kaatuneilta. Huutoja kuuluu, olemme vihollisen kanssa samassa asemassa ja toiselta suunn alta huudetaan: ' 'lääkintämies tänne'' : mutta hekin olivat kylmiä poikia jo. Suorasuuntaustykit ilmestyvat eteemffi€,
mutta pian oma raskas tykistö jo huokaisee raskaimmin. Tykistö tulee apuumffie, jokainen vähän niinkuin
piristly.
Päivän ja yön jälkeen Lehmivaara on vapaa ympäöivistä venäläisistä, siis 3 .8. vapaannuimme motista.
Ilaantie Luovejärven eteläpuolelta on ollut eilisestä
katkaistuna ja tanäån on Lutikk avaaran eteläpuolelta
m\'ös tie katkaistu kahden prikaatin yhtyessä maanriellä, kovasta venäläisten tulituksesta huolim atta.
louhi- ja Lutikk avaara on motissa. Venäläisten ryhmin-kset hajoilevat jälleen tykistön ansiosta, joka oli
r'ähän suurempikaliperista haupitsia ja kanuunaa.
\renäläisten tulisuunnitelmat ovat varmaan käyneet
rakoile maan tat jotakin uutta on tulossa, kun jokin
vanha mörssäri .vaan haruaan vonkuu Ilajan seudulla.
Iluutamme asemiamme toiselle puolen tietä Vellivaaraan, mutta kenttälapion hinta on siitä huolimatta mennyt alhaiseksi, josta asiasta leikki sijansa saakoon. Muuttomme alkana miehiä haviåa ympäri metsiä, syytä en tiedä. Mutta me loput pysyimme hyvin
koossa, vaikka minullekin huomautettiin aikoin aan
nrrhista hälytyksistä vartiossa ollessa, pysyttelin sentaån omieni mukana. Vaihdamme asemia. Laskemme
Kannaksen §päräpäiset miehet hyvästä motituksesta
toiseen mottiin, tai tekemåän uutta Lutikkavaaraan.
TäälIä Velliv aarassa meillä on yön aikana kovat
paikat, kova tykistötuli tekee lisää r,ain meille tappioita. Asemissa olemme liian lähekkäin alle käsikranaatin heittomatkan päässä karkeammin sanoen. Pimeässä myöskin kävelimme vuoroin toistemme asemissa. Piti ampua aina ilmaan, että näki kulkea Ilomantsin pimeässä korpiyössä. Tykistömme ei etrtinyt
kovan liikehtimisen ansiosta tarkistaa varmaan oi-

kein tarkasti maalejaan-sulkuj aan tai sästivät kranaatteja yöksi. Kaikki asemiamme vastaan kohdistuneet hyökkäykset toriuttiin, vaikka toivottomalta nayt-

ti monesti, kun tykistö §nti niin perusteellisesti.
Kun valkeni aamu 4.8. niin jälleen sama mörssäri
vaan röy§ttäå siellä hakuammuntaa. Vaihdamme
jälleen asemia, lähdemme Lutikkavaarasn, jota ei ole
saatu vielä laukea maan Vihollinen on saanut apuvoimia laajalla vastatoimenpiteellä, kuten me ennen
näitå. moftia saarrettaessa. Vihollinen on jatkuvasti
vaan tehnyt meille tappioita joka vaaralla. Lutikkavaarassa ovat myös valmiit 2-miehen poteroista tehdyt asemat. Maataistelukoneet saapuvat ja tekevät
jatkuvasti kierroksiaan yllämme. Niin kuin sirkkelin
sahaus kuuluu sen ammu nta ylhåäkä ja syöksyessään
sen pikatykki laulaa ja turve kääntyy alhaalla maassa. Koneet pudottavat alka ajoin hämmästyttävän pienen ja vähävoimaisen pommin, joka ei ole käsikranaattia voimakkaampi.

Tulee ilta ja saamme lepuuttaa hermojamme vähän noilta tuholinnuilta eikä vihollinenk aan hyökkäile. Partiot härnäåvat vihollista, muuten on vain täysin
hiliaista kautta linjan. Oma raskas tykistörrme ampuu mottiin isoja pakem eia, joiden brisanttisuus on
valtava. Illan tullen herättelemme venäläisiä. Yksi
laukaus mieheen ammutaan Lutikkavaaran ympärillä

\ llomantsin taistelu issa
moteista saatua sotasaal ista
syksyf

lä 1944

<- Jalkaväen

miehiä
asemissa llomantsinKuollism aan

välillä
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SA-kat'a

J Er.patatfoo na 24:n eräs puolijoukkue
lähdössä Ontajärveltä I lomantsii n.
Oikealla luutnantti O. Kemppaanen, joka toimi
taistelussa komppanian pääll ikkönä
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merkiksi, että renkaan sisällä olette. Vihollisen ammukset ja käsiaseiden patruunat ovar loppuneer motistzr. Venäläisten lentokone saapuu morin yläpuolelle.
Muonatorpeedo heitetään koneesta. Motista kuuluu
voimakasta pulinaa, kun torpeedo ei osunur mottiin,
vaan motin ulkopuolelle meille. Venäläinen kone kiertaa vielä kierroksia yllämme ja pudottaa myös ammuslaatikon vääraån paikkaan senkin . Tllanne ei venäläisten keskuudessa ole mikään helppo, johtajien
päät ovat pyörällä. Tykit ja muur aseer saavar olla
vapaand, kun ei pysty meitä kohden ampum aan. Yon
koittaessa kuitenkin vihollisen valehyokkäykset toistuvat useaan otteeseen. Vihollisen partio etsii heikko ja
kohtia ympäri joka puolelta.
6.8. aamun valjetessa venäläiset löytävät heikon
kohdan pataljoonamme komentopaikan kohdalta.
Klo 6.00 he hyökkåavåt monen tuhannen miehen voimalla, noin 20 m:n kaistalta. Haavoittuneemme jä"
vät venäläisten alle. Vihollisella ei ollut aikaa tehdä
lisähaavoja, vaan oli kiire omiensa luo ja purnaamaan apujoukoilleen.
Seuraavien päivien arkana Lutikk avaaran morin
lzrukaisseitu. miehiä käytet äan hyödykkeeksi Vellivaa-

I

,

rassa. Lutikkava aran lauettua nyt on Velliv aaran
kohtalo hyvin hataru, sillä motissa ihmismassa ja
kalman haju kiehuvat.
8.8. niin kuin jo arvioimmekin Velliv aaran ja osia
vielä Lehmivaarusta vihollisista. Ne alkavat pursuamaan motista. Ja niin venäläiset suoritt avat kolmannen ulosmenohyökkäyksensä la Ilomantsin motit ovar
lauenneet.

Kenttähartaus pidetään joukko je., tultua kootuiksi
Pataljoonarrune harveni taisteluj., alkupäivinä, mutta maltti säilyi. Valvoneer, nälkiintyneet ja sisukkaat sissit ovat taistelleet patalioonamme yhdessä Ratsuväkipataljoonan ja 2l prikaatin
kanssa sankarilliseen voittoon. Venäläisiltä jäi suurin
osa kalustoa mottiin mm L44 kuormavaunua. Venäläisdivisioonien kalusto jää, me lähdemme lepäämddn
Lieksaan. Kun Lieksassa vähän partoja ajell aan, niin
matkamme suunta on jälleen Rukajärvi. Lin jaan meirå ei enaä laiteta pienen vahvuuden vuoksi, vaan Kiimas järven sivusta varmistukseeo, josta kuuntelemme
kun linjassa perunoita purnuun mätetdån. Ja myöskin
minun mielestäni sota oli käyty. Ilomantsin moftitaistelut olivat viimeinen taisteluni.

eri puolilta korpea.
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Kansa taisteli miehet kertovat ilmestyy kerran kuukaudessa
12 numeroa vuodessa
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6 tapaa tilata Kansa Taisteli
miehet kertovat
postimerkkiä
1 . Täyttäkää ia postittakaa -viereinen kuponki
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ette tarvitse.

A)

2. Soittakaa suoraan tilaajapalveluumme puh. vaihde 79 08 22,

9
A)

suunta 90

f
=.

3. Kirjoittakaa osoitteella: Kansa taisteli

miehet kertovat, Talaaiapalvelu, Postilokero 820,00101 Helsinki
10 ia ilmoittakaa
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f
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viereisessä kupongissa pyydetyt tiedot.
4. Soittakaa tai käykää jossakin asiakaspalvelukonttorissamme
tai asioimistossamme. Kts. puhelinluettelosta: Sanoma Osakeyh-

q)

g.
q)

taö.

5.

Maksakaa tilausmaksu postisiirtotilille n:o 86 00-8, Sanoma

Osakeyhtiö ia kirjoittakaa Tiedonantoja-kohtaan viereisessä kupongissa pyydetyt tilaustiedot.
6. Jättäkää tilauksenne jollekin asiam iehellemme, Rautatiekirjakauppaan, kirjakauppaan tai postiin.

Ulkomaille lähetettävistä lehdistä peritään

eri lisämaksu.

Lä-

hempiä tietoja saa Sanomain asiakaspalvelukonttoreista ja
asioim istoista.

l=

PlJJ

IF=

8;
(,
- 1§s.
Y!-

lo-

Rl

og)

-E
q='o

rc
J-

G)

o
o

gL

t>
3

-3 x

g)

I

@

q)
q)

E
o
o
=.
3
q)

x

(r,

c
f

q)

6' =
= o@
g

x

o
f
o

0)

g.
@

I

o

.Y

lr
t<
Y

<

t<
lY
F
.Y

lg
154

Osoitteenmuutokset

Osoitteenne muutoksen voitte ilmoittaa f oko kirjeellisesti tai puhelimitse Tilaajapalveluumme tai käynnillä tai puhelimitse iohon ki n asiakaspalvel u konttori i m m e.

Tällöin on ilmoitettava nimi ja nykyinen osoite siinä muodossa
kuin se on lehtenne osoitelipukkeessa sekä uusi osoite niin,
että uusi osoitetoimipaikka on selvästi ilmaistu. Kirjeellisessä
osoitteenmuutoksessa pyydetään osoitelipuke liittämään mukaan.

Huomautukset

jotka koskevat esim. lehden postitusta tai laskutusta, pyydetään
tekemään Tilaajapalveluumme, johonkin asiakaspalvelukonttoriimme tai sinne mistä lehti on tilattu.
ia osoitteenmuutos saadaan voimaan
siitä, kun se on tullut Tilaajapalveluumme.

Tilaus

2 viikon
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lestä. Koha hyö jotekii
koha on.

männöt, hittojako täss'

Maantie oli alussa melko kehno, mutta Viteleen
paikkeilla se oli yo parem paa hiekkakangasta, siellä
vasta tavattiin varsinaista Venäjän puoleista asutusta. Sen jälkeen taasen korpi huminoi, autojen moorrorit vaikeroivat pehmeissä hiekkapaikoissa ja mäkikumpareissa. Muuten oli maasto melko tasaista.
Kolhoositiloja oli matkan varrella silloin tällöin.
Niiden pihoissa oli suuria maatalouskoneira, joiden
pääIlä lapset hyppivät. Sitten alkoivatkin Aunuksen
lakeudet lähetä. Sen totesimme asutuksen lisäänrymisestä. Vihdoin alkoi nä§ä myös Sryärin joki. Pitkäsalvaimisia hirsitaloja oli kilometrikaupalla joen molemmin puolin. Tåmä oli Aunuksen kaupunH, ja tähän
keskivaiheille pysähryi autokolonnarnme ruokailutauolle. Lähdimme ruokaa varttuillessamme lVlansikan ja Lautamäerl kanssa vähän tutusttunaan tal.
kemmin asutukseen ja ihmisiin. Poikkesimme yhteen
vanhaan hirsitaloon, jonka ulkopuolella juoksenteli
risoissa iloisia pikkulapsia. Sisälle mentyämme istui
siellä keski-iän ylittänyt naishenkilö.
Ete lä-Au n

3.lLinP 8 odotteli sekavin runrein aurokolonnan tuloa
Suomen ja Venäjän ralan pinnassa. Kaikenlaisia purnailu ja kuului miesten suista. muma autojen saavutftra kaikki sentään nousivar lavoiile.
Kolonna lähti liikkeelle Åunusra kohden. Miehet
olivat vähän levottomia, jotktit kiroilivat kohtal oaan.
Joku kuului huutavan, että Stahlbergikin jätettiin rajun pintaan Suomen puolelle. muma meitä kai vie&åän Siperia?n, minne Svinhuh-ud vietiin vangittuna.
Joudumme siellä pakkoryöhön loppulen lopuksi tämän
raihnaisen ruumiin ja kärsineen sielun lopettamiseksi

kiduttamalla kokon aan.
Sotamies Valkonen huusi puoli vihoissaan tåyttå
kurkkua: "Alkää tolvanat olko toivonomia, suurta issoo Suomii myö nyt männää tekemää. Tätd vauhtii
vanha Suomen raja pakenoo kauvas selän taa. Senko
antaa moottorin surista, ios riiträä pensaa ja patruunia. "

ossaa,

u

kse n al ue
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{e^n \,r,0,

Fri
Huomasimme, että suursrlvous oli tehry juuri äsketäin, lattia pesry ja polyt p1ryhitty. Vaikutti kuin entiqFys talosta

olisi hävinnyt. Toivotimme hyvåd påivaå

Elä sinä Valkonen leuhki, sanoi sotamies la,utamäki. Eihän sinulla ole edes omaa eikä vierasta

taloon.

maata, jota puol trstaisit.

arastellen kuitenkin.

Valkonen oli vastahakoinen purnaillja, vaikka
muuten mukiin menevä mies, eikä 1åänyt sanavelkaa

Kysäisin naiselta: "Oletteko jotain erikoista talossa
tehneet? " Nainen hätkähti! "Tarkoitan esimerkiksi

Lautamäellekaän.

suursiivousta.

I{ieko en ole halunnut puolustaa sottaa ko rauhaa vua, mutta miut ko on pakotettu sottaa lähtemää, onha miun henkein puolesta pakko tapella ol
hää vastus mistä tahasa, sitten hän jatkoi vaivautuneesti. liit' miul on rauha ihminen minkä mie muistan. Hää ol hryä naapureil' ja toivo hyrruää kaikille
ihmisille sekä kansoille. Niihä miekii aattelin, mutta
nyt ei mäne asjat sillee ainakaa tämän Valkosen mie-

Päivyä, påivyä vastasi nainen suopöasti, vähän

''

Nii oonh see oonh ensimäne kerta minuh

eläis-

sä.

Mikskä, kysyin?

- Siils kooh kaikkih täyryh ollah samah laistah.
Kolhoosipiällikköh käy tarkastamassah.
Nainen
jatkoi suopeasti. Nytkoh soomalaset tulh- niih pesin
paikat puhtaaksii koh ei kielletäh.
Missäs ovat toiset, §syin jälleen.

-
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hoosilla työssä päivät ja nuoremmat mieheth rintamillah, sekä osa naisijakkiih.
Sanoin: "Tässä nurkassa on Kristuksen kuva koristelluissa raameissa. "
Niih oonh ja rukelen usein käjet ristissä senh
kuvan eissä Kristusta, vapahtajaa.
Ei ollut aikaa enempaän, lähdimffi€, toivotimme
hyvää menestystä naiselle ennen kuin astuimme ovesta
ulos.

Katsellessamme ympärillemme näimme miten aavat, tasaiset, silmiin siintävät pellot heijastivat Aunuksen ympäristöjä.

Ei taida Lotinanpelto nä§ä, jossa Aunuksen ret-

keläiset
kävivät soppaa keittämässä ja sitten lähtivät

kohti kotia jälleen, tuurni Lautamäki vaihteeksi.
Kuuleha sie Lautamäki, miust ko tuntuu saakeli silt, sanoi Valkonen, että kauemmaks meitä vLljäå
ja moni verroi.
Niin sitten kävi, että osastomme päällikkö, kapteeni
Halnt e komensi lähettiensä välityksellä sapuskatauon
jälkeen nousem aan autoihin ja tuntematon matka
jatkui synkkää metsätaivalta edelleen. Melko nopeata
etenemistä rintamaa kohti, meidän kohdallamme kun
ei taistelulinjaa meinattu tavata missään. Jossain Terun paikkeilla jouduimme leiriytymään ja yöpymaån.
Onneksi oli ilma silloin poutaista, joten pysyimme
kuivina. Nukuttiin, kuka teltassa ja kuka puitten j.,*rilla. Uni kuitenkin maistui hryin.
Sotamies Lautamäki vääristeli naarn aansa ajaessaan pafiaansa tylsällä terällä. Hän istui kannon
päässä ja kertoili, että pian tässä pojat ollaan Petroskoissa ja siellä saadaan halailla maatuskoita.
Eivät taida olla niinl«åän herkästi hal attavta,
sanoin siihen.

Nii ja ei myö keritäkää,, nääs ohi siitä männää
ja vilkkaast, kuului karjalaismiehen puhe väliin.
Jostakin mäenkukkul aka alkoi vitahdella iso Aänisjänren selkä ja Petroskoin kaupunki, eikä enäa kestänyt kauaa autojen junnat akaan kun jo olimme

kaupungin kesku$assa.
Suomalaisuutta siellä näki ainakin liikkeiden nimikilvissä, joissa toisena oli suomenkielinen teksti. Autokolonnamme pysähdytryä hetkeksi, katselimme kaupunkia, mutta vain hetken, sillä ilmassa alkoi jyristä.
Venäläiset pommitus- ja hävittäjäkoneet antoivat meille'kiireen jouduttaa lähtöämme. Pommit jymähtelivät,
luodit vinkuivat pitkin katuja ja taloja syttyi tuleenkin.
Jatkoimme matkaa etelään pitkin Aänisen rantaa
johtavaa maantietä. Petäj?iselk?i oli ensimmäinen pysähdyspaikka. Lapsia ja nuoria naisiakin oli, ja he
vilkuttelivat meille pys?ihdyksen aikana. Mutta matka jatkui. Ohitimme Soksun, samoin Vehkao jun.
Soutjärvellä oli ruokailutauko ja sen jälkeen ajoimme
aavan Årånisen selän vilahdellessa tämän tästä näkyviin.
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Aunuksen kaupunki

->

Syö ksyvene itte n

avulla kulkeva
lautta hyö k kää

Petroskoi eli Aänislinna

Kala joki

Syvärin yl i Voz nesen jaan

ohitettiin. Vihaisen näköiset vanhukset

Ei taidettu enäå olla teryetulleita
katselivat meitä
vieraita, sillä olimme tulleet venäläisheimon alueelle
la häiritsimme heidän elämäänsä. Seur aavana tavoitteenamme oli Stelikin pieni kolhoosikylä ia tämä näytti yo täysin venäläiseltä, ihmiset niin kuin kaikki muukin.
Yhtämittainen pitkä retki alkoi lähennellä luppuaan, sillä korkean kukkulan kohdalla auto;en lavoiltakin saattoi nähdä Äanirlärven eteläp.h iukan ja
siitä läntisen rannan poh jukasta jatkuvan Sn-ärin lokena Laatokan suunta an. Siihen kolonnamme pysähryikin ja kaikki saivat käskyn laskeutua alas ja siirtyå joukkueittain aluksi metsän suojiran ta mvöhemmin niinikään joukkueittain Vozneseniarn kaupungin
vastapuoleiselle rannalle jokivarteen Konekivaärr
asetettiin asemiin!
Minulla oli määräys pal.na konekiväärini asemiin
ärimmäiseksi vasemmalle Aänisjän'en la Syvärinjoen
suulle. Siinä oli kuitenkin avoin, entinen puiden kuorimispaikka, joten ei ollut muuta neuvoa kuin rakentaa asema lastuista. Siihen "pesäkkeeseen" konekivåäri sitten ruahattiin ja annettiin kokeeksi hieman häi-
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rintätulta Voznesenj aan.
No on tämä ennen kuulurnatonta, totta puunkuorista nyt tehhää konekivääripesäke, ihmetteli sotamies Lautamäki. Vastasin, eftä sodassa on käytettåvå
hyväksi kaikkea mahdollista.
Joukkueemme lohtaja, luutnantti Crö ger etsiskeli
meitä ihmetellen mihin saakka olimme mahtaneet
mennäkään, kunnes vihdoin huomasi liikettä rantaaukealla olevassa lastukasassa la löysi meidät, koko
4-miehisen ryhmän.
Mitä helkk aria, sanoi luutnanmi. Jopu ovat po-

jut neroja kodekivääripesäkettä rakent amaan Mutta
niin sen pitåå ollakin, jatkoi luutnanrti, juuri neroutta
me tanritsemme ylivoimaista viholl' .ta vastaan.
Meinaavatkohan ne vielä ylittää tuon Syvärin
joen, §säisin luutnantiltai
Suunnitelmia tehdään arna sodassa niin kuin
tiedätte Repo, hän lausui.

Olipa kerrankin outoa kun ei ollut

etunaastossa

metsää, rinte ttå, notkoja tai .kiviä ja kantoja.

Oli

vain

muutamia satoja metrejä Aänisen aaltoja ja sitten
joen takana matalassa ja tasaisessa maastossa Yoznesenjan kaupunki. Se oli vielä tällöin vihollisen hal-

Tiesimme, eftä k«>ti-Sturmi oli i,, kaukana Itä-Karlalan k«rrpicn takiu ru. Siinri Syv2irin rannalla olimme
nyt asemissa koko kompp anLLL, konekivåårtt aina sopivien välimatkoien päässä joen alaiuroksulle päin niin
pitkZillc kuirr nriclr iii ,,, rt.st'irrr riitti.
Syuärin ytityksen ol i (r.I0. kcllo t4 surorittanut I/JR
9 la sitkeiden taistelujen jälkeen oli V«rznesenja vallattu ennen puolta yötä 617.10 fI/JR 9 jatkoi tämän jälkeen noin 20 krn:n päässä olevaan Koromyslovaan ja III /JR 9 Levinan tienha araan Suurin piirtein patal joonat sitten I 0. 10. r,akiinnuttivat asemansu nriillc ticrroillc.
Kun vcncil lri ta1'xrlrturr rrt Syu?irin ylirys oli suoritetttr
jl Yoztrcsen jit vallutttr, oli nreicl?in vu()r()nrne luopua
frcn rirr),-rirr) viu'rrrisrrrrniscsrir ya [.iirn tulikin käsky ottait krrnckiviiririt irs('rrristrr. 7.10. iriunLrn valjetessa ylitimmc jtrcn syiiksyv('ncil[i il rr«rusintrne maihin Yc>znesen jrtrt kolrdirl l,t.
Vietii siuniurir rrrlrnr u);r rlirr)rr)(' rnukirna hist«lriallisessit ttrpirlrtLrlnirssrl . Kc'll,, IO kok«)onrruinune uskoni
mukitrtn krtrt[)Lutgirttirlort c..lr,rsrrrllrt «rlevalle rrtrkealle
tetsauttcel lc. Scn t« riscssar rrLrn il.ssrl oli ltrirtt rrkivil lä kc>
ristettur ulue ILL tlirniin kcskellä rnuhtrrvrr lipputanko.
Tämrin kentlin yr)lpiirille k«rkrxxrlufunrne s«rtilaallisiin,
suoriin rive'ilr in, i,,tt l<rt jäl kccn irlkoivut lipunnostoserem«lniut. Strontct r l ilrprr vcclcttiin tirnk«ton, jossa varmasti itikitiscrrtntitt oli Ne r-rvostolrtku liehunut. Kupteeni Hrrlnre k« »r-te nsi itsc scrern«lniair Siihen jäi
Stnrnterr sotitl i1'rpu I ich Lr nlitrtn [ricn«tssit ttrulenvireessä
ittrringon l<arjitst,tessi). r'ttlk«rpohjrrisen siniristilipun värejå vitstcn ou(krssrt )'rnpäristi)s.siiiin v2u)hitn, påäasietssar hirsisrii ral<enrrctrrrr venrilziiskirupungin tai -kylän
«

edustitvirnnritl lc'

Oli

prr

i

krtl

I

c:.

mm. kaksi suurta
kivitaloa sekri ttusia I trti 3-kcrroksisia pLrutaloja.
Outoja raken rrclrnia nc rrrci«Jän oloihimme verrattuna
olivat, k«lhtulaiserr stru ri sarirrrala sekä Äärrit.., kanavan suulla rlcvit nrc'rallitchcl;rskin Oli rnyös Kirovin mrtistr)lrrrtsits.
Auringor) [irskicssir luskcttiin myös lippu j.,hlavin
menoin. Hist«rriaimnre rnenneille ja tuleville sukupolville oli näin tehty tiettäväksi, että 7 .I0. oli Sryärin
takana liehuntrt kunniarkas sotalippumme. Se oli samalla myös kunnianos«rittrs joen ylittäneille urheille
kaurl)utrgissit r ru(lcutpittrkin,

«

joukoillemme.

Toistzriseksi jZiimnre krrtrpunkiin. Partioimme sen
kuraisizr krrjiu lil tirrkrtstimme aslunuksia, joissa oli
pääasiassa vernhul<sia

tai

nu«rria vesoja.

Suurimman huvihuoneiston varasi 7. D:n komentaja viihdyrystilarisuuksia varten. Sille annettiin nimeksi
"Ahman litrna".
Olr:skelumrnc Y<»znesen jitssa loppui sekin. Siirryimme etulin jaan, jossa miehiai toclella tarvittiin. Jo.rduimme vuosikausia kestäneeseen asem usotaan eikä
toivomastamme kotiinpääsystä nä§nyt merkkiäkään.
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oli pakko hiukan väistyä. He asettuivat Munasuon yli
nrlevan kapulasillan päähän kivien ja puiden taakse
TALVISODAN taistelut Kannaksella olivat alkaneet. Pitkin rujaa liekehtivät sodan loimottayat palot.
Samalla kuului konekiväärien sahaavia ddniä ja rykistön jylinåå yötä päiväa. Lentokoneet olivat kuin
kattona päämme pääIlå pudotellen pomm eiaan. Rintamalohkomffie, joka sijaitsi Muola 3n, Uudenkirkon,
Kuolemanjäffen ja Viipurin maalaiskunnan yhteisen
kivipyykin luona, oli puolustettavanarnme. Siihen oli
sijoitettu asemiin JR I3:n 7.K:n I joukkue johtajanaan turkulainen vänrikki Lelttoaa.A,ra, Hänen kanssaan olimme YH:n aikana rakentaneet auttavan
puolustuslin jun lohkollemme. Kaikki kuitenkin iäi
keskeneräiseksi, sillä ajan vähyys ia ilmojen §lmyys
haittasivat toitämme Odotimme nyr vain kosketusta viholliseen ja sen takia oli taisteluetuvartiomme
jatkuvasti "Sormenkärjen" ereenryönnetyssä asemassa.
"Ei siitä vihollinen arnakaan tule", väitteli eräs sotaintoinen kersantti kanssani, "sillä tässä on tamä
laaja la vetelä Munasuo." "Äläpäs sano, tästä se
juuri tuleekin", väitin vastaan.
siitä se tulikin.
- Ja vaan alikersantti
En ollut sillä kertaa etuvartiossa,
Ojala, korpraali Las s'i,la ja sotamies Miikin en sekä
heidän lisäkseen niin monta miestä, että vaihto käsitti
yhteensä kaksi ryhmää.
Yöllä 12 18.12.1,939 alkoi pauke kuulua Sormenkärjen etuvartioasemastakin. Vihollinen jakoi sinne
"ranuj aan" pehmittääkseen koko mäen kärjen. Pojilla
kun ei ollut minkäänlaista suojaa, ei edes "poreroita" ,

asemiin.

Jo täytti vihollinen kapulasillan, joka oli vanhan
maailmansodan arkaan rakennettu. Tuli keveitä
h-vaunuja ja näiden takana "musikkaa" niin paljon
kuin tielle mahtui. Pojat ampuivat senkun kerkesivät,
mutta vaunut ja vihollissotil aat lisääntyivät vain. Suorasuuntaustuli hyökkäywaunuista oli niin kova, että
etuvartioiden oli kiireesti vetäydyttavå pääpuolustuslinjalle, joka oli noin 2 km taemp ana. Kauhu kasvoilla
pojat juoksivat ja sanoivat, että niitä tulee niin palio., ettei mahdeta mitåän.
Olin asemien edessä murroksen vartij ana tehtäv ånå
vetää espanjalainen ratsu miinoitetun murroksen aukkoon heti, kun viimeinen mies olisi juossut esteen
taakse. Joku "pipolakeista" oli kuitenkin hiippaillut
murrokselle aamuhämärissä ja suuntasi automaattiaseestaan suihkun pdätäni kohti. Jätin esteen äkkiä ja
juoksin toisten perässä zrmpum ahautaan. Siellä jo miehet olivatkin valmiina vastaanottam aan vihollisen
panssarihyökkåysta, mutta vain jalkaväkiasein. Koko
uskokaa tai älkää
3 km levyisellä lohkolla oli
vain yksi atnoa panssarintorjuntatykki. Pioneerikoulunrksen saaneena olin aina kun tilanne salli tehnyt
kasapanoksia, itse asiassa ainoita panssarintorjuntaaseita, joita Talvisodan alkana oli käytettävinämme.
Näillä me sitten otimmekin viholliset vastaan, ja kyllä niitä tulikin kuin karjaa perättäin. Jalkaväki, joka
vaunuja seurasi, kaatui suurimmalta osaltaan ristitu-

Sota syttyi §ormen[äriessä
vÄINö KORKEILA
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Etulinjan maastoa
Rajajoen suussa

Sormenkärjen seutu
Rajajoen suussa
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leemme, mutta 20 m päähän päästyä tuhosi ensimmäinen vaunu suorasuuntaustykill ään tukikohtamme en-

simmäisen sammalista ja turpeista tehdyn "kasematin". Siinä menivät Ojala, Lassila ja Mäkinen päätåän
lyhemmiksi eikä heidän pikarkivääriståan tiennyt mikä
ase se oli ollut. Sam alla turkulainen Litokorpi haavoittui päähän. Tämän jälkeen jatkoi vaunu kulkuaan
ruveten vyöryttåmäån ampumahautaarune, jonka
pohi alla koko joukkue miehissä makasi. Korpr aah
I*imu löi urhoollisesti kovan koivuhalon vihollisvaunun telaketjujen väliin. Se rutistui murskaksi panssarivaunun välittämättä siitä vähåäkään. Sitten vaunu soitti pillillä jalkaväkeä avukseeo, rnuttir naapurit olivat
jo poissa pelistä. Suuret männyt kaatuivat, kun panssari juhli asemissamme.
Missä on Korkei.la/ kuului komppanianpäällikkö Syrjcisen åäni. Vaunu on tuhottava.
Hiivimme kolmisin, Syrjänen, Lehtovaara ja minä
makaavan jalkaväen ylitse kasapanokset kourassa
pitkin hautaa vaunun luo, joka oli noin L1 m päässä
taisteluhaudasta. Silloin aloimme pelin. Kukin painoi
vuorollaan "möykkynsä' ', mutta raskaat talvitamineet estivät meitä niin, ettei saatu parnostur vaunun alle. Yaltavat leimahdukset kävivät vuoron perään, sillä
3 kg troqfyliä+käsikranaatti ei ole pieni paukku. Nyt
ruli vaunussa olijoille kiire. He ajoivat hätäpäissään
vetelään suohon ja kaikki toiset vaunut perässä samaan lettoon. Olimme voittaneet pelin! Saimme tehdä vaunuille mitä halusimme. Ukot yrittivät karkuuo,
mutta kaatuivat kuolleina vaunujensa viereen.
Sormenkärje

ar

nen

korsu "Käsi
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Rähäkän aikana oli saatu lohkomme valainen
torjuntatykkikin asemiinsa. Sitä ei kuitenkaan tarvittu, sillä nyt tuli bensiinipullomiesten vuoro. Sillä aikaa kun toiset §ttäsivät vaunuj..r luukkuja hiipivät
nuoret rajakomppanian pojat liikunta§vymömien
panssarivaunujen luo ja ryhryivät niitä polttamaan.
Kaikki vaunut olivat malliltaan englantilaisia "Vickers" ryyppeiä. Kun ihta tuli ne loimusivat komeasti
rätisten.

Koko päivä oli tapeltu ilman ruokaa, sillä aamuhäkun ruokailun ampumahaudassa piti alkaa,
alkoikin kova kahina, jota kesti iltaan asri. Sopanjakaja oli alka kaljahousu. Hän luuli, errä vihollinen
nrlee solken aao läpi ja karkasi päivän kuivamuona
mukan aan Samoin karkas i Koiuulahti.ki,n Kämärälle.
Rajala sanoi maanneensa palavan hyökkäysvaunun
lähellä eikä uskaltaneensa liikkua. Tämän me uskoimme selirykseksi, mutta Koivulahti kovistettaessa syytä
pakoon, vastasi vain: "Minä sekosin". Mitä taas tulee muonanjakaja Säter,i,in, hän pakeni suoraan Virttaalle asti. Jatkosodassa hänkin sai sankarikuoleman.
Illalla jouduin vielä väsyneenä varrioon. Kuusi komeaa vaunua loisti rätisten etumaastossa. Sieltä yritti
kaksi pistinniekkaa hiippailla asemiamme kohti paksun, monilankaisen esteen taakse. He kaatuivar hämärässä asemiemme eteen. Aamulla (13.L2.39) sanoin pojille: "Otimme ne jyvälle illalla, menkää evakr-roim aan" . Pojat hiipivät ukkojen luo, kääntelivät
niitä ja heittivät niiden kiväärit ja pussit omalle puolelle. R.puissa oli maatuskan kuvia, mahorkkaa, suomärissä

malaisia hopealusikoita ja pikkulasten kenkiä.
Myöhemmin päivällä rupesi toinen "kaatuneisra"
nostelemaan päåtaån ja katselemaan ympärilleen.
"Idi suda, nie strelj att " huusimme ja äiiä kompi luoksemme. Likain€o, haiseva pieni otts tuli kädet koholla asemiimme. Tulkille mies kertoi olevansa pietari-

lainen suutari ju tulleensa juuri rintamalle. Emme uskoneet, vaan pidimme ukkoa riittävän koulutuksen
saaneena punasoti Laana.

Tämä Joulukuun 12. päivän rähäkkä oli alkuun eri
kova. Vel jeni Toivo, joka palveli JR 15 : ssä Ku,i,rin
pataljoonassa, seurasi 2 km päästä taistelua ja tuli
seuraavana påivänä minua katsom aan sanoen:
Sinä veli taisit olla eilen kovilla?
- Kovilla olin, mutta siinä se meni.
-Moni mies sai sinä päivänä nimensä päälle ristin ja
monen hyvän aseveli.r, vuoro tuli lähipäivinä.

Kaikki tilauksia, osoitteenmuutoksia ym. sekä
epäsäännöllisyyksiä tai puutteellisuuksia lehden jakelussa koskeva kirieenvaihto on lähetettävä osoitteeseen: PL 820 00003 H:ki 300.
Toimitus (Töölönkatu 35 B) ei niitä käsittele.

-

Onko mitään toivomuksia/
Tuokaa minulle saari!
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5:n KIRJOITUKSET

Armas Honkanen:
OPERAATIO MARRASKULIN
YHTEISTYOSOPIMUS
Johan

K.

L29

Har.ju

NIETELIKONMAELLA JA MUUALLAKIN
"LINKUN" MUKANA

t32

Mauno Raekallio:

PARTIOINTIA MI]IJRMANSKIN
SUUNTAAN. 2. OSA

137

Ahti Timperi:
KA NNAKSEN SUURTAISTELUSTA
r42

SOTAVANKEUTEEN
Reino Välitalo:
I LONIÅNTSIN MOTTITAISTELUT
30.7 .-9.8. I 944.

150

Onni P. Repo:
RAJAKONTU

L"

-

AUNUS

Väinö Korkeila:
SOTA SYTTYI SORMENKÄRJESSÄ
L2.t2.rg3g

1r8

.

Kirjoittajat vastaavat esittämistään mielipiteistä. Käsikirjoitukset on tehtävä koneella
joka toiselle riville. Ne palautetaan yain, ios
postimaksu seu raa, muussa tapauksessa ne
siirretään Sota-arkistoon. Maksetut valokuvat

jäävät lehden omaisuudeksi, muut palautetaan, ffiikäli palautusta on pyydetty käsikir-

joituksen yhteydessä ia postimaksu suoritettu.

160
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Tilauskonttori: Hämeentie 155, 00560 H:ki 56. puh 79 03 55. 79 0B 22
Toimitus: Töölonkatu 35 B. 00260 H:kr 26. puh. 4462 42
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