
I3BNSA TPBSSAtr&E
r lrliehet kertovatf,:o 61197772. t:8(l

Pällijärui oli eräs lukuisista järviståi
su oma laisten sotatoi mitiel lä

Karhumäkeä kohti



lehtemme numeroisse. 11/71,
12/11 ja 2/lz julkaistiin
tolmeenpantavaksi kirj oitus-
ki1pa11u. Samassa yhteydessä
mainittiin, että tul-okset
julkaistaan toukokuun
numerossa.

Sattuneesta syystä
tiedotetaan, €ttä kirjoitus-
kilpailun tulokset
julkai.staan vasta lehtemme
heinäkuun numerossa, joka
llmestyy 15 .7 .'7 2.

JERMUN
LP-KANSIO

muistoksi itselle
lah jaksi aseveljelle
tuliaisiksi tuttaval le

Kaksi lp-levyä kansiossa vain mk 30,-
JERMU sisältää 32 suosituinta ia alkuperäistä sda-aian
iskelmää ia laulua: mm. Sinne jonnekin, Aänisen aallot,
Eldankajärven jää, Pelko pois Rosemarie, Pikku lrmeli,
Möttönen monnina, Särkyneitä toiveita, Kirje sieltä jostakin,
Tellervo, Liisa pien, Sillanpään marssilaulu, Aseveikko,
Muistoja Syväriltä, Kaarina, Slnäkö äiti, Orvokki, Alä sure
tyttökulta, Pienet kukkivat kummut, Meripolan preivi, Suomi
marssii jne.

Tuotta ja: Pohjoismainen Sähkö Oy
Musiikkiosasto

MAANPUOLUSTU KSEN TUK y
Helsinki 26 P. Hesperiank. 15 A. P. 44O 471

Leikataan tästä

Tilaan.

TILAUSLIPUKE

kpl JERMU-KANSIO å 30,-.

Nimi

Osoite
(selvästi)

Ei ollut pioneeri
Muiden reserviläisten mukana saapui Jyväskylän
lyseolle ilmoittautumaan suojeluskuntakorpraalin
arvoinen reserviläinen. Vääpeli Laaksonen mittai-
li katseellaan tulijaa ja kun jakotaulukosta
puuttui muutamia pioneereja, vääpeli julisti:

- 
Selvä pioneeri!

Tulija vaikutti hämmentyneekä ja yritti ryh-
tyä selittämään, ettei hän, kun on määrätty...

- No, ei se niin -vaativa homma ole, kirveet, sa-

hat, Iapiot ja muut 
-

-Niin, 
mutta kun minutonmäärätty rykmentin

eläinlääkäriksi ja olen Viitasaaren piirieläin-
lääkäri Tirkkonen

Pastori sodassa
YH:n alkaessa ilmoittautui Jyväskylän lyseolla

rykmentin sielunhoitajaksi määrätty pastori Lau-
ri Paunu, nykyinen rovasti ja kuuromykkien pap-
pi. Rykmentin adjutantiksi määrätyllä luutnantti
Marrti Hurmeella (kaatui Jatkosodassa kapteeni-
na) sanui olemaan ankara kiire upseerien ilmoit-
tautuessa 1a puhelinten päristessä. Kiireessään,
kuultuaan tulijan olevan pastorin, sanoi Hurme
kesken puhelua:

- 
Vai pappi perkeles, istu siihen sohvalle!

Tapaus huvitti kovin pastoria, ja hän muisti
sen sodan kestäessä muutaman päivän perästä lomal-
le päästyän, koska Hurmeelle kirjoittamaansa
korniin pisti: Pappi perkeles':

Hämäläistä rauhal I isuutta

Elokuun lopulla 1941 suoritettiin lavantautiroko-
tusta Tuuloksenjoen rannalla olevissa joukoissa.

Vänrikki Palmunen oli sitä suoriftamassa Krh.K/
JR 44:ssä. Pari laatikkoa asetettiin päällekkäin
poydäksi ja sille spriilamppu ym. välineet. Jouk-
kue kerrallaan asettui parijonoon yläruumis pal-
jaana. Kesken työn sattui spriilamppu kaatumaan
ja tuli alkoi levitä pitkin "pöytåå". Paririvi
pysyi paikoillaan, mutta osoitti ilmeistä mielen-
kiintoa tapahtumien kehitykseen. Viimein joukku-
een johtaja ilmoitti rauhallisena.

- 
Niin, minä vain tahtoisin huomauttaa, että

näissä laatikoissa on kranaatinheittimen ammuk-
sia.

Vänrikki alkoi tosissaan sarrunuttaa paloa lakil-
laan ja onnistuikin. Hetken kuluttua toimitus
jatkui, kuin ei mitään olisi tapahtunut.
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Syväri JR 4:n lohkolla

KUN 1t.3.1943 miiiirätrynä JR 4:n komentajaki
saavuin Kuuttilahteen Syvärille, tunsin rykmentin
vain kuulopuheiden perusteella ja tiesin sen taistelu-
jen tien päpiirtein. Tiesin rykmentin kulkeneen Kar-
jalan kannaksen voitokkaista taisteluista ltd-Karja-
Wan Paaterrceseen, Karjalan Maaselkään ja Suudah-
den verisiin taisteluihin osoittaen esimerkillistä kun-
toa. Sieltä sen tie oli johtanut etelämmäksi Syvärin
Kuuttilahteen, jossa minulla oli kunnia saada se ko-
mentooni.

Vastaanottaessani rykmentin tiesin siis, että se oli
ns. "kovia rykmenttejä", johon saattoi lrcaaa. Se ei
j?ittäisi komentajaansa pulaan. Kysymys kohdaltani
oli näin ollen vain siitä, miten pystyisin johtamaan tä-

tä mainiota joukkoa. Olinhan koko alkusodan toimi-
nut armeijakunnan esikuntapällikkönä, iossa henki-
lökohtainen kontakti joukkoihin ei ole niin välitöntä
kuin alemmissa portaissa. Onneksi tällöin oli hiljai-
nen vaihe, joten minulla oli mahdollisuus rauhassa
"siirtyä uudelle vaihteelle".

Omaessani Kuuttilahden komentokorsussa rykmen-
tin komentajan tehtävät vastaan komentajan viransi-

iaiselta, evl. Aarne Pietmiselta sain tilanneselostuk-
sen, josta selvisi rykmentin ryhrnitys. ÄZirimmäsenä
vasemmalla, Kuuttilahden suun koillispuolella, erilli-
sellä Gorkan lohkolla oli asemissa 9. K (kapt Reijo

Punamusta-

(JB{:n)
[omentalan
muistelmia
Jatkosodan
alalta

SAKARI SIMELIUS
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Terbo), siitä oikealle Kuuttilahden suun eteläpuolella
Tiilitehtaan lohkolla oli I P (majuri Lauri Holopai-
nen) ja siitä oikealle pitkin Syvärin rantaa Kalatsin
lohkolla III P (-9. K) (kapt Kalle Karttunen).Il P
(evl Valdemar Vii.sterä) oli reservinä keskustan taka-
na. Tukipatteristona oli III/KTR 11 (kapt Temmes).

Saapumispäiväni iltana oli reservissä olevan II P:n
viihdyrystilaisuus. Käytin tilaisuutta tutustuakseni ryk-
mentin tähän puoleen. Täällä tapasin "vanhan VaJt-
run (Viisterä) ensi kerran. Samassa tilaisuudessa tu-
tustuin myös rykmentin orkesteriin, jota johti Reino
Helismaa esittäen reippaita sanoiftamiaan säveliä.
Totesin, että tämä joukko ei kyräile, vaan siinä elää
reipas, avoin ja huumorin täyttämä henki. Seuraavina
päivinä kävin simen etulinjan lohkojen komentopai-
koissa. I P:n komentopaikalla tapasin majuri Lassi
Holopaisen. Keskustellessarune lausui hän mm:
"Meitä voi johtaa aivan kuten manövereillä." Tästä
totesin, ertä alaisiani askarutti kysymys, mikähän tuo
uusi komentaja oikein on miehiään. Mutta siitä ilmeni
myös halu avttaa häntä alkuun uudessa tehtävässään.
III P:n komentopaikalla sain kapt Kalle Kdrttuselta
ja Gorkan lohkolla kapt Reijo Terholalta asialliset
ja tarkat selostukset tilanteesta. Komentopaikoilla
käynnin jälkeen kuljin sinen jokaisen tukikohdan ja

korsun tutustuen vähitellen tilanteeseen yksityiskohtai-
sesti. Näin "sisäänajo" uuteen tehtävään k'åvi, kunnes
tursin olevani kuin kotonani ja voin luottaa alaisiini
täydellisesti

Taistelutoiminta Syvärillä rajoittui pääasiassa kra-
naatinheittimien ja suorasuuntausrykkien tulitukseen,
johon silloin tällöin tykistökin osallistui. Tarkka-am-
pujien toiminta kevään tullessa lisääntyi. Tappioiden
välttämiseksi täytyi yhä uudestiran ja uudestaan terot-
taa turhien riskien ottamisen välttämistä etulinjan toi-
minnoissa. Passiivisen puolustuksen haittoja pyrittiin
eliminoimaan väkivaltaisren tiedustelujen ja vangin-
sieppausten järjestämisellä. Lieneekö vihollinen huo-
mannut saman, koska sekin järjesti kevään kuluessa
ainakin kaksi vanginsieppausyritystä rykmentin loh-
kolla, kuitenkaan onnistumatta. Kevään tulo katkaisi
tämänkin toiminnirn, kun Syväri loi jääpeitteensä. Tä-
mä toi mukanaan toisen haitan. Tulva nosti vettä
taisteh.rherutoihin ja korsuihin. Osa viimeksi mainitus-
ta oli hyljättävä ja miehistön muutettava väliaikaises-
ti telttoihin. Kun rantatöyrään puissa ei vielä ollut
lehtiä oli suojaisen paikan löytäminen usein vaikeaa.

Kesän tultua jäivärt Kuuttilahden asemat taakse.

Marskin syntymäpäivänä, 4.6.4), ilmestyi rykmentin
käsky siirrosta Aunuksen Ryhmän reserviksi Kortes-
lammelle. Uusi sijoituspaikka oli Aunulsen-Vaase-
nin tien varressa "ikimetsää" kasvavalla alueella.
Siellä rakensimme rykmentille sisämajoituksen aseveli-
talojen mallipiirustusten mukaisesti tarkoituksella, et-
tä ne siirrettäisiin myöhemmin KotiSuomeen invalii-
dien asunnoiksi. Rakennuksia tehtiin 186 kpl. Valitet-
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tavasti ne kuitenkin jäivät sinne rajan taake. Kortes-
lammelta käsin suoritimme myös eri paikoissa kenttä-
linnoitustöitä tulevien taistelujen varalta la hakka-
simme tuhottoman mäårån halko ja Koti-Suomeen.

Korteslammen vaiheen jälkeen joutui rykmentti jäl-

leen etulinjaan Syvärin eteläpuolelle, Shemerskin loh-
kolle. Se olikin hyödyllistä totuttautumista tulevaa
taistelutoimintaa varten. Siirtomarssit suoritertiin
osaksi Syvärin voimalaitoksen kautta välittömästi
).D:n etulinjan takana. Vihollinen häiritsi niitä jon-
kin verran, muma tappiot jäivät mitättömiksi. Viimei-
nen marssiosasto saapui omalle lohkollecn 21.t.44

UJR 4 matkalla vastahyökkäykseen
Pultsoilassa

aamuyosta.
22.5..1.1ke11o 8.

Rintamavastutrn rykmentti <.rtti

Asemasota jatkui vielä tässä vaiheessa, ioskin ttu-

den tuntua oli j<l ilmassa. Pr.tnirmr.rstien tilanneilmoi-
tuket sisälsivät päivästä t«riseetr rnelkeinpä vain vihol-
lisen tulitoimintera ja propagandalähetyksiä koskevia

asioit:r. Nfolemminpuolinen partiotoinrinta ia tirrklia-
ampujien toiminta alkoi vähitellen vilkastua. IJr'rclen

odotuksessa vanginsieppaustoiminta niin ikiiän vilkas-
rui molemmin puolin. Puolustus Shemenskin l«rhkolla
jäi pr.rnamustien osaltir kuitenkin lyhycksi. Suurhyiik-
kä1,ksen irlettua Karjalan kitnnitksella L).6.11+ oli to-

dennäköistä, että Åunuksen kantras saisi Irtyiis osaltsil.

Niinpä punamustzrrykmentti sai 16.6.44 käs§n siir-
tyä VI AK:n reserviksi 1.D:n lohkolle rakentamiinsa
puolustusasemiin Karjalankylä-Enemäfoki Iinjalle.
II P iäi sentään aluksi Shemenskin lohkolle yhclessä

Er.P 21:n kanssa.
Kun sitten suurhyökkäys Aunuksen kannaksella

2I.6.44 alkoi, joutui punamustarykmentti ottamairn
vastaan vihollisen hyökkäykselr ctn. ascntiss:r 5.D:n
vetäytyessä linjojemme läpi. Siitä alk«rikin sitten moni-
vaiheinen ja raskas viivytystaistelujen saria Samma-



Käskyn jako JR 4:n komentoparkassa v. 'l 944 Aunuksesta
vetäydyttäessä. Takana everstr S. Srme/rus

Aseve litaloja rakennetaan
Mäkråtjärvellä kesällä'1943

ole mahdollista käsitellä r,htcnäiscsti tuota pitkää ja

r.rskrlstil taistelr-rjen rierä, mr.rtra muutirmia katkelmia
pal.rr.rrcrr,rkcx-rn mieliin pLrnxnlustien erinomaiscn trris-

teluirencen ilmaisemiseksi.
Karialankylän-Enemaioen linjalta Sammirtuk-

seen kä1'11, viitytystaistelu oli eräs punamlstien crin-
omaisimpia sLlorituksia. Vihollinen teki p,rnssericn tr.r-

kemana murron Karjalankylässä I P:n lohkollir, jossa

panssarit runkeutnivar patirlj<xrnan komentr>paikallc
saakka. Pirnssarivaunr-r ajoi mm. patl:n vicstikcskuk-
sen yli, jolloin osil viestimichistä kaatui. Keskus tu-
houtui. I P ryhtyi päättäväisesti vzrstirtoimcnpiteisiin
torjuen uhkaavan katastrofin. Alistin sille rrir.rrxrn rc-
servini, vajaan komppanian III P:sta lLrutnantti Rlr-
tr.tlan johclolla, vastahyökkäystä varten. Itse seurasin
vastahyökkäystä hetki hetkeltä viereisellä lohkolla toi-
mivan tykistön tulerrjolrtajan kuvatunana. Ser-r mu-
kaan hyökkäys lähti hyvin liikkeelle. Se suoritettiin
reippaasti ja vihollinen alkoi jo vetäytyä taaksepäin,
mutta sitten vastahyökkäys ryrehtyi vihollisen keskittä-
rnään voimakkaase'en tr-rleen. Sitä suorittava joukk<r

kärsi raskaita tappioita. Url-rea komppanian pälillik-
kö, luutnantti Ristola ja miltei koko IV joukkue kaa-
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tuksen, Nr-rrmclilan, Säntämän,

Kolatselän ja Lavajärvien kauttir
rLsemiramme Siirantien varrcllir.
rräitä vrriheita. Rykmentin ote ei
Uhkaavatkin tilante€t selvitettiin

Varloin, Pultmilan,
viimeiseen puohrstus-
Ylpeyclcllii mtristirr-t

rivennvt kertaakrran.
kunnialla. Tässä ei
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tr.lrvrrt. Åili()irstirall hirn.rt l-.rl.rsir'.rt ht'ökkäy'kscstii t.L-

kaisirr. I-tulinja oli oikaistavrr takaisir-r lähtöasemaan.
Turhaan odotin rauhan tultr-ra sotavankeudesta pa-

lirrrvicn ioukostrr kentälle jääneit1i, heidän joukossaan

mm. lr.rutnantti Ristolaa. He «rlivat täyttäneet tehtä-
vänsä viimeistä piirtoa myiiten. Mutta tarkoitus oli
sairvLltcttLl.

Saimmc hengähclysaikaa yäriestääksemme rivimme
jlilleen ktrnt<x>n. Irtaantuminen Karjalan§län-Ene-
mafocn lin;alta sairtt«.ri tapahtua järjestelmällisesti.
Viivytys Samrnatuksen lrsemiriur, joka oli takara ja-

namme, kcsti pari vur«rkauttir. Se oli erinomainen
suorittls, ;onka aikana tuhottiin lukuisia vihollisen
pirnssarivaunu ja.

Sammatuksen asemaan <>li tällä välin 1.D:n toi-
mesta järjestetry puolustus, j«rhon kuului mm. She-

menskin lohkolta irrorertu, sittemmin evl. Airilm ko-
rncnnossa olcva I I /JR -1 . Sc vastasi pu<-rlustr-rkesta

Sammatukscn trselTtassa päätien suLlnnassa, ioten se

jor.rtr-ri ottarrlaal) virstiritn vilrollisen pääiskun. Torjues-
siurn vilrollisen hyiikkäystä se menetti montir hyvää
miestii. Niiclen joukossa oli mm. KKK:n päällikkii,
Itirrtnantti Prr.r.rl.

Ylcistilanne Aunukseu kannaksella huononi Juhan-
rutrksenir rirtkaisevasti. Läpimurto Pisin luona ja mai-
hinnousu Tuuloksesstr pakottivat VI AK:n vetäyty-
mään. JR 4 sai tehtäväksi miehittää vastaanottoase-

mat Nurmoilan tasalla. Siinä taistelut jäivät kuiten-
kin vähäisiksi, sillä ).D:n vetäydyttyä aseman läpi ja

vilrolliscn koukattutr vahvoitr voimin rykmentin va-

sempairn sivustaan rykmentille pudotettiin lentoku
neesta käsky inaantumisesta ja vetäytymisestä viivyt-
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Luutn. Eetu Irkka
kaatur Nurmoilassa

Länsi-Aunuksen
sotatoimialue

tlicrr \rrniselkään. Käskynant«-ltapa jo osoiftzra, että ti-
lanne oli melko kriitillinen johtamisen kannalta.
Muut vhteydet olivat poikki. Vihollisen maataistelu-
koneer aiheuttivat melkoisia tappioitir. Mm. (r.K:n

mirinio pääliikkö, luutnantti Tikka kaatui. Vetäytymi-
nen suoritettiin vaikeissa olosuhteissa. Tiet olivzrt keh-

nossrl kunnossa ja hairv«rirtuneet saivat kestää hirvit-
tär'iii kärsim1'ksiä, kun heitä oli kuljetettava hevosajo-

ner-rvoi1l.r h'mmeniä kikrmetrejä. Vetäytymistien var-

reen oli pakko iättää mm. sairaankuljetusauto ia ko-
mentajan henkiliiauto romuiksi poltettuina. Rykment-
ti sai huoltoa osittain ilmateitse, sillä kaksi kuljetus-
kon«ta pudotti Niiniselän ja Puskuselän aukeille a-

ja e-tarvikkeita. Taistellen jatkuvasti punamustat ve-

räy'n'ir'ät käskettyyn viivytysasemaan. Vaikein tilzrnne

syntvi 28.6., kun vihollinen hyökkZisi jatk:uvasti pans-

sarien tuliemana. Niitä tuhottiin 9 kpl.
Kello 18 annoin I ja II P:lle käskyn inautumisesta

ja vetäy'tymisestä Tihverino jalla asemissa olevan III
P:n läpi Varloihin. Inirutumishetkellä vihollinen on-
nistui yllärtäen panssarien tukemana murtautumaan
läpi fa koukkaamaan murtoaukrsta kr-rmmankin pa-

taljooniin selustaan. I P selvisi metsiä pitkin kalustoi-
neen pois. II P taas joutui r-rsittain mottiin, jonne sen

taistelukuormasto oli pakko jåttåå. Pataljoonan taiste-

luosat sensijaan murtautuivat metsien kaurta motista
ulos. Vihollinen jatkoi välittömästi hyökkäystään III
P:a vastaan parinkymmenen ps-vaunun tukemana.
Pataljoona piti kuitenkin majuri M. Hannilan ioh-
dolla johdolla pintansir. Merkittävää osaa torjunnr»sa
näyttelivät kaksi pst-tykkiä, jotka pataljoona oli vai-

voin raahannut mukanaan Nurmoilasta asti. Mainit-



Luutn.
Paavo Olavi
Passl kaatui
Sammatuksessa

Vihollisen
lentäjien ja
§kistön
aikaansaannoksia
Sammatu ksessa

takron, että yhteydet olivat niin heikot, ertä yrittäessä-
ni ilmoittaa läpimurrosta divisioonan komentajalle en
saanut yhteyttä muualle kuin Aunuksen Ryhmän ko-
mentajaan, kenrl P. Tdh,ela,rn. Hän sai selviryksen ti-
lanteestar ll lupasi lähettää lisää plrnssarinror junta-
aseita. Niitä tulikin.

Monia jännittäviä viiiheita sisältvi iarkossir n'kmen-
tin tiehen. Tilanteet jrr tehtär'ät vaihrelivirr tilieään
tahtiin. Seuraavana päivänä taistelut latkuivat Tihve-
rin asemassa kuumina. II P oli jälleen koossa taem-
pana Varloissa la I P otettiin divisioonan reserviksi.
Kun vihollinen sai murron III P:n asemaan annoin
sille luvan irrottautua ia vetåytyå viivyttäen Varloin
kauna pohjoiseen. Tässä vaiheessa sain tehtäväkseni
ottaa komentq;ni Pultsoilassa taistelevat joukot tila-
päisesti, koska siellä ei ollut yhtenäistä johtoa. Viran-
sijaisekseni JR 4:n komentajaksi määräsin evl Airi-
lan.

Ottaessani vähän toista vuorokautta myöhemmin

rykmentin jälleen komentooni sain samalla käskyn

ryhmittää rykmentti puolustukseen Pultsoilan tasalle
varmistaen sivustat Kanabron ja Vieljärven suunnis-
sar. Jo samana päivänä kuin jor-rkot saapuivat ryhmitys-
alueilleen, alkoivat taistelut. Hyökkäyksiä torjuttiin,
panssarivaunuja tuhottiin, mutta aina tuli uusia jouk-
koja tilalle. Syntyi oikein "villin lännen tilanne", jos-

sa molemmin puolin oli koukkauksia käynnissä toisen-
sa selustaan. I P annettiin jälleen käyttööni ja suun-
tasin sen vastahyökkäykseen tilanteen vakauttamisek-
si. Sen turvin rykmentti irtautui divisioonan komenta-
jan luvalla taistelusta. Näin alkoi vetäytyminen JR
41:n suojaamana Suomecn Ala-Lavajdwen maas-

toon.
Tåmå merkitsi uuden vaiheen alkua. Nyt oli tehtä-

vänä siirtyä puolustukeen [J-asemassa, jota oli kenttä-
linnoitettu, mutta johon ei ollut miehitystä ennen kuin
viivytyksessä olevat divisioonat siihen vetäytyisivät. JR
4 vahvennerruna llJR 45:llä, Er.P l8:lla ja cräillä
raskailla aseykiköillä sai tehtäväkseen viivyttää vihol-
lista U-aseman edessä koko S.D:n kaistalla siki kun-
nes edessä olevat viivyaävät joukot saataisiin vedetyk-
si puolustusasemaan. Vihollinen eteni nyt myös kaa-
kosta Laatokan rantatien suunnasta vahvoin voimin.
Se oli omaksunut meidän koukkaustaktiikkamme, jo-
ten syntyi jännittäviä tilanteita. Vastahyökkäyksin voi-
tiin vihollinen pitää kurissa. Tässä vaiheesa alistettiin
JR 4:lle vielä Raj.rJP 3, ioka suunnattiin Laatokan
rantatieltä tulevan, noin rykmentin vahvuisen viholli-
Sen sivl§taan.

Lavajärvien "karuseilisser" lähellä viivytysalueen
takarajaa rykmenni piti jälleen pintansa. Näissä sc-

kavissa tilanteissa luutnantti Heikkilän johtamer sis-

siosasto hääräsi vihollisen seassa ja piti ilmoituksil-
laan komentajan hyvin selvillä tilanteesta helpxrttaen
johtamista niin, ettei vihollinen päässyt yllättämään.
Vähitellen JR 4 vetäyqi akarajalleen ja aloitti puo-
lustusvalmistelut lin jalla Varpa järvi-Katitsanlam-
pi-Sys§yärvi. Viimeisen verstahyökkZiyksen takarajalle
dtua suoritti Siirantien suunnassa I P:n komppania
Iuutnantti Srruon johdolla menestyksellisesti. Sen
jälkeen vakiintui se puolustrsaserna, johon sotir pun.r-
m$tien <lsalta loppui.

Suuret olivat ne uhrit, jotkrr rykmentti sai näissä

tiristeluissa antaa. Ei suotta punamustarykmentti saa-

nut Aunuksen Ryhmän komentajaltir kenraaliluut-
narntti Paavo Talvelalta kiitokset hyvin suoritetusta
viivl't1'staistelusta 

- erikseen mainiten Karjalanky-
ldssä suoritetun sitkeän puolr.stuksen.

Kun rykmentti sitten Kumpurannasta, Savonlinnan
runtumasta, kotiutettiin sanoin läksiäisiksi:

"Edessämme ovat vaikeat ajat. Ne vaativat meiltä
jokaiselta aokaraa itsekuria ja ennen kaikkea yksi-
mielisyyttä sekä horjumatonta tulevaisuudenuskoa.
Taistelussa on solmittu luja punamr,rsta aseveljeys. Pi-

tdkäå ylld sitä kaikin keinoin tulevina kohtal«rkkaina
aikoina. Siten taistelemme ajan hajottavaa vaikutus-
ta vastaan."

Punamustien aseveljeys on kestänyt. Paras todistus
siitä on vaikeuksissa olevien aseveljien avustamiseksi
18.3.1967 syntynyt yhdistys "punamustarykmentin
veljesvastuu". Sen henliisenä isänä on ollut JR 4:n m-
danaikainen pastori, rovasti Y iljo Lintl b o h m. Y eljesv as-

tuu on keräyksillä kartuttanut rahastoaan, josta on
voitu jakaa pienehköjä avustuksia vaikeuksiin joutu-
neille aseveljille. Veljesvastuun johdolle on annettava
tunnustus arvokkaasta työstään ja sille on toivo-
tettava menestystä, sillä aseveljien ikääntyessä tarve li-
sääntyy.
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Panssarintorjuntatykki ampuu I 8.D:n
kaistalla Kannaksen hyökkäysvaiheen alussa

ELETÄÄN hyökkäysvaiheen aikaa elokuussa t941.
Olemme edenneet Rätykylästä lähelle Kirvua, Veits-
joen tienhaaran maastoon. Vihollisen vastarinta oli
ollut kovaa koko matkan. Rätykyläkin oli oikein lin-
nakkeeksi varustettu korsuyhdyskunta. Päivän aikana
oli turha yrittä2i eteenpäin, ja yöllä valojuovat muo-
dostivzrt kuin pirrhaan ilotulituksen. Nyt nityttåä naa-
puri pitävän yhtä sitkeästi vastaan Veitsjoen tienhaa-
rassa. Maaston puolesta he ovat meitä edullisemmas-
sa asemassa, ia oikealla avautuvan aukean takaa
heidän piiskarykkinsä lakaisee meille huollon kannal-
ta välttämätöntä tien pintaa.

Kyyristelen naapurin kaivamissa, kissan mentävissä
taisteluhaudoissa, pitääkseni pääni suojassa suorasuun-
tausrykin rulelta, kun saan käskyn heti irrottautua ja
liittyä «rsirna pohjoisesta Kirvuun etenevien joukkojen
mukaan. Yllättäviin heittoihin olimme kyllä tottuneet,
sillä panssarintorjuntatykkejä ei riittänyt läheskään jo-
kaisen omaa tietänsä etenevän porukan mukaan.
Helppoahan meille tosin oli matkan teko, kun käytet-
tävissä oli kaksi isokokoista kuorma-autoa. Lastia-
kaern ei suinkaan puuttunut johtuen siitä, että tykeis-
tämme huolimatta kuljimme lähitorjuntajoukkueen ni-
mellä, tarkemmin sanottuna 18.D:n 26-Tyk.K, joka
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myös tunneniin Ränsin porukkana komppanian pääl-
likön nimen mukaan. Eivätkä ne ranskalaiset 20
mm:n "Marianne" -linnoitustykit tahtonect muille-
kaan kelvata, joten haalasimme lisäksi niitä peräs-

sämme vähän niin kuin "moraalisena tukena" itsel-
lemme. Varsinaisen kuormamme muodostivat kasapa-
nokset, miinat ja polttopullot. Lisäksi olivzrt painolas-
tina q'kin ammukset ja joukkue enemmän tai vähem-
män oloonsa tyyryväisiä miehiä täyspakkauksineen.
Kuorman painorajan määräsikin se, milloin lava otti
pyöriin kiinni. Vähemmän tärkeät tavat^t "kevensim-
me" tarvittaessa läheisiin pehikkoihin.

- 
Korjataan ne talteen takaisin tultaessa, kesäso-

dastahan nyt on kysymys, vakuutimme itsellemme ke-
vennyken oikeutuksesta.

Tieyhteyksien puuftuessa oli meidän ensiki ajetta-
va melko pitkä lenkki taaksepäin. Eräässä tienmutkas-
sa seisoi kolme peukalokyytiläistä manttelit päällå ia
pipolakit päässä. "Lupalaput" kun olivat kunnossa ja

sama matka, niin lavalle vaan ja "työmies" suupie-
lecn. Hyvä kohtelu kun oli luvattu näissä "passeissa".

Saapuessamme erään §läaukean keskellä olevalle
mäelle, taotaan nyrkeillä ohjaamon kattoa. Szsäytäm-
me ja vilkaisen ikkunasta. Peukalokyytiläiset suoras-
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taan lentävät manttelit l-rulmuren pirkin peltoa ja

muu sakki perässä. Ei rir.rvinnr.rr kauaa n'ricrtiii svvrii
tähän, kun itsekin olen yhdellä l«rikalla er-rsimmiiiscn
aiclan yli ja taisi siinä mennä useampikin aita noin
niin kuin huomaamattir ennen kLrin pysähdyin katso-
maan, kuinka kovan paukun sirir aikairn kaksi roisis-
saan kiinni olevirir räjrihdysainekt«rrmaa. Vanian hä-
vittäjät ottivat juuri syiiksyä. Kuului konekiväärin räti-
nåå, ja pari pommia putosi liihcisecn rakron, joka sy,t-

tyi palamaan. "Ei ne meit2i vil-rrrnneetkiran, ornia knn
oli kyytiläisinä", kur-rlin jonkun valisravirn. Tiesin, et-
tå divisioonirn esikuntar oli aikirisemmir-r rnajzrillur
tuossa talossir.

Tässä vaiheessar erosimrnekin näistä peukalokyyriläi-
sistä, vaikka ensimmäisinä ne tiras lavaila olivnr ko-
neiden lähdettyä. Viittasin vain suuntaa, ereivär ek-
syisi ja käänsimme autojen nokar kohti Kirvua. Mat-
ka sujuikin ihnan sanortavair, paitsi errä ollessamme
eräässä tienhaarassa odottamassu ryhmitrymisvr,ro-
roamme, putosi lähellemme yksinäinen krzrnzratti. Ei-
vät sen sirpaleet kehenkään osuneet, mutta automme
lavalta n<>usi sankka s.rvu. Sen encm;:,jiii rniettimiirrä,
mitä siitä seurzrisi, hyppäsi kuljcttajarnme, kcir;rrirali
Aario auton lavalle ja heitti savuavan laatikon met-

sään. Se sisälsi matkirn trikana ralteen ottamiamme
vcnäläisiä valop-rist«rlin pirnoksirr, joihin sirpale oli
osunut.

Uni vain tahtoi matkan ir.ikana vaivata, sillä oli jo
toinen perättäinen yii valvottavana. Pariin orteesecn
nukahdin istualleni, ja heräsin kypäräni kolahtaessa
koielautarrn. Koivumetsäinen maisemir muuttui har-
vaksi hongikoksi ja samassa onkin Kirvun kur.rluis:r
Iuonnonparantoltr edessämme. Kzrrtanoa muistr.rttrrvir
päärakennus ia läheisillä harjanteilla olevirt pienet
punaiset talot l.rarvan hongikon keskellä saivat mciclät
miettimäär'r miltä mahtoivat näkymät tLrntua niistä
henkilöistä, jotka tänne aikoinaan saal>uivirt tcrvcyt-
tä2in hoitamaan. Istal-rclimrne läheisille ojan pientareil-
le tupakalle.

"Hermolepoon ne meidät tänne lähemivät, johan
tässä on rehkittykin", kuului joku päättelevän, kun sa-

massa kuuluu yksinäinen laukaus ja läheisyydessä is-

tuva upseeri lyyhistyy kuolleena kasaan. Lyhyt sil-
mäys ympäristöijn osoitti läheisellä niityllä ilmeisesti
haavoittuneen vihollisen, joka näin teki viimeisen pal-
veluksen isänmaalleen. "Ei se turhaa puhetta ole, että
komentohihnoja ei saisi käyttää ja tähdet pitäisi mus-
tata, upseerit ne on ensilsi kiikarissa", siinä päätel-

'167



lään, kunnes sakki vähitellen hrrjaantuu odottamaan
joukkojen pääosan tuloa.

Siivoamme yhden, mäen hnrjalla olleista pikkuta-
loista ja kohta kuuluukin kuorsaus serkin vetäessä un-
ta... Yhtäkkiä heräämme lähcltä Ienränecn krtrnaatin
viuhahdukseen il sitä seuranneeseen voimakkaaseen
räjähdykseen. Tuntui «rlevan ainakin isompi kuin kol-
mituumainen. Läheltä se meni, kun miikkikin oikein
vapisi ammuksen suhahtaessa yli. Ei aikaakaan, kun
nrlee toinen ja kolmas ja sitten seurasi patterin yhreis-
laukauksia. Keskitys loppui heti kun parantolan pää-

rakennus sai osuman fa syttyi palamaan. Mitä liene-
vät jättäneet rakennukseen, kun kuului voimakas tus-
sahdus ja ilmaan syöksyi noin 100 m korkea tulipar-
sas. Näimme parhaaksi jåttåå ndmä hermoparantolan
maisemat omaan rauhaansa ja siirryirnme äsken tul-
rua tietä jonkin matkaa taaksepäin.

Olimme juuri saaneet teltat pysryyn, kun komppa-
nian päällikkö saapui paikalle ja antoi määräyksen
l<aivaa teltat maahan. Olimme väsyneirä ja halutto-
mia kaivamaan, erittäinkin kun telrtojen kaivaminen
tiesi yleensä lähtöä. Muukaan ei aurranut - lapiot
vain heilumaan. Kuopat alkoivat olla valmiina, kun
sain käs§n lähteä komentopaikalle. Tunsin, miten
pahanenteiset silmäparit selässäni seurasivat menoani.
Komentopaikalla selostettiin tilanne kartalta. Venä-
läiset ovat Sairalassa. Luutnantti Oksanen on edennyt
Torajärven länsipuolitse vihollisen selusriran ja kat-
kaissut tulellaan tien Sairaltr-Antrea. Tällä suun-
nalla on esiintl,nyt par-rssareita, joten ilm«rittaudutte
luutnantti Oksaselle alistettunir hänen käyttöönsä. Ly-
hyt silmäys kzrrttaan oy)itti, että vain alkutaipaleella
voin käyttää tietä. l,«rput markasra, useampia kilomet-
rejä, on tietöntä metsämaastoa. Kysyessäni, mistä koh-
taa löydän luutnantti Oksasen ja miten pääsen sinne
autoineni, sain tyhjentävän vastauksen: "Seuratkaa

tapsia". 
- 

Sitä se tiesi telttojen kaivaminen.
Onneksi metsätaival oli kuivaa kangasta ja puita

harvassa, joten matka taittui sentään, joskin hitaasti.
Perille tultuamme näimme tielle tuhotun 2 amfibio-
tankkia, mutta muuten oli rauhallista. Päivällä vain
oli joku vihollisen tarkka-ampuja ampunut yhden
liian nä§vällä paikalla istuneen jv.miehemme.
Valitsin rykille aseman ja suuntasimme sen valmiiksi,
tuhottujen vaunujen eteen. Sillä kohtaa olisi uusien
vaunujen pysähdytävä tai ainakin hiljennettävä, jol-
loin osumisvarmuus olisi suurempi. Asemat kulkivat
noin 50 metriä tiestä, keskellä kivikkoa, joka muodos-
ti kuin hyökkäysvaunuesteen ympärillemme. Maaston
laskeutumisen vuoksi ei taempana ollut mahdollista
ampua suoralla suuntauksella. Ilta jo hämärsi, kun
jätimme tykille parivartion, muun osan porukasta
hankkiutuessa yöpuulle läheiseen telttaan. Itse lähdin
vaihtamaan autossa olevia kuivia vaatteita ylleni.
Kesken vaatteiden vaihdon kuuluu pahanenteinen pa-

matrs. Se on liian voimakas ollakseen muusta kuin
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meidän n'kistämme. Kohta kuuluu toinen la sa-

massa alka:r kaikkien jalkaväkiaseitten yhtenäinen
räiske. Lähden juoksemaan tykille. Lähettini tuleekin
jo hengäsryksissään vastaani ja selittää lyhyesti, että
vihollinen hyökkää. Ilta on muuttunut niin pimeäksi,
emä en kiireissäni huomaa kaikkia monttuja ja kanto-
ja, joihin juostessani kompastelen. Käsiaseiden tuli on
kiihrynyt äärimmilleeo ja aina väliin kuuluu rykkim-
me voimakkaampi pamaus. Valojuovat muodostavat
kuin tiuhaan kudotun verkon koko alueen ylle luotien
kimpoillessa kivistä toisiin. Ioppumatka on ryömittä-
vä. Pääsryäni tykille näen tiellä palavan kuorma-au-
ton. Sillä kohtaa, johon suuntasimme tykin, on iso
musta hahmo, josta en saa selvää, mikä se on. Ampu-
jana toiminut korpraali Sirola kertoo ampuneensa
tuota hahrnoa kohti 11 kenaa. Moniko lie osunut,
kun pimeän takia ei voinut tähdätä7 Tilanne rauhoit-
tui yhtä nopeasti kuin alkoikin. Kuorma-auton laval-
la ollut lasti äijiä lopettaa myös ammunnan, huomat-
tLaan ettemme pyri eteenpäin.

Entäpä jos tulevat uudelleen isommalla sakilla ja
hyökkäysvaunujen turvin, kun kuulevat, kuinka äskei-
selle porukalle kävi7 Nyt ei olisi tykistäkän apua, jos

oli äskenkään, vaikka saimme valoisana aikana
suunnata valmiilsi. Onnert kauppaahan se on, jos
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Kannaksel la val lattu panssarl

mirali pysähty1' tähräyslin)aile. \/ak»r krrjasrus pal.r-
virsta kt«rrma-autost,r on lakar-rnut ja sen loimussa
näkynyt tankkia muistuttirva hahm«r on peirrl'n1'r pi-
meään. Nyt <>n piclettävä kiirettä, jos aiktxr vältryä yl-
lärykseltä. Vaunuja on mentävä vastaan tien vartcen.

J«rstakin ilmaanrtru kuin taikaiskusta kasarpanoksia.
Talvis<rclirssa kasrrpanosmiehenii toiminut Virtanut
valitscc niistä pari sopivan kokoista kainaloonsa . Läh-
den kaveriksi varmistirma2rn. Lähetän sanan oikealle
ja vasemmalle, että omia kasapanosmiehiä edessä: ei
saa ampua!

Alkr.rosa mirtkasta käydään pystyssä, loput ryö-
micn ja kohta onkin sateesta kiiltävä tien pinta edes-
sämme. Tästä käännyrnme kohti vaunujen tulosuuntaa
ja pian löytyykin tien virrresta melko suuri kivi, jonka
suojaan pysähdymme. Tästä alkaa tie laskeuruir, ja
vaunujcn täyry), tulla ylämäki hilfempää, jolloin on
suurempi mahclollisuus osua kasapanoksella.

Kauanko lie kulunut ja ties vaikka olisin nukahta-
nLrt, kun havahdun lähestyvän telakerjun kalinaan.
Nyhtäisen Viftasta kuin varmistautuakseni, onko hän
hereillä. Kasapanoksen varressa olevan suojarulpan
irrotus aiheuttaa ruosteista kitinää, foka äni kuiten-
kin hukkuu telaketjujen ääneen. Huomaan nyt vasta
kuinka epävarmaa on saada kasapanosta heitetyksi

\
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1B.D:n loukkoja marssilla Kirvua kohden

oikcallrr hetkcllä liikkccllii olcvaan vrrunuun tai scn
.rllc. Polttop-rulkr olisi ollut parcmpi rarkaisu.

Nvt lksi vaunuisra nousee 1«r mäkeä ylös. Samassa
kuuluu \'.runun käänq'misestä johruva telaket ju jen
kirskahdtis ja iöni erlkaa loitora. Tätä samaa menoa
jarkuu pitkin f iitä, aivan kuin härnäisivät meitä. Sacle

on Iakannut ja vaalenevair atrmutaivasta vasten
erottaa tiellä ison panssariiruton ääriviivat. Ilmankos
ne niin yllättäen pääsivät tulemairn. Eivät varmaan
ehtineet ampuil, kun iruton tykki on suunnattuna
eteenpäin ja meidän irsemamme olivat oike;rlla sivul-
la. Sermirssa välälrtää mielessäni hieno yllärys. Jos pää-
scn vaunun sisä2in, niin silloinhan voin arrlpulr sen ty-
killä. Talviso.lan ajoilta tunnen tuon tykin kuin viisi
vlrmeirni. Bydän kirvcrirrni virrnrisr.rmaan tien toistir
puolta ja lähden yrittäm1iän.

Kiipeän varoversti suojan pr,xrlclta virunun §ljelle
ja tunnustelen tornih.rukkuir, joka tr-rntuu aukeavan.
Nostan sen hiljaa ylös. Vaurrusta tturksahtaa nenääni
palaneen kåryä. Onneksi yö on vielii niin pimeä, että
saatan sen turvin. kurortautua vaunun sisään. Iöydän
tornia kääntävän pyörän. Jo liikkuu tornikin, mutta
vain hiukan toiseen suuntaan. Junnaan pyörästä edes-

takaisin. Mitä lie lentänyt hammasrattaiden väliin,
harjaksilta ne tuntuvat käteen. Olen samassa kuulevi-

s{,r ^ &

I
; td#: *t

l
)

,tt
€

#

169



nani ääntä vaLrnun pohjalta. Olisikr tämä rninulle an-
sai välähtää rnielessäni. Antavat rauhassa tulla si-
sän ja sitten käyvät käsiksi. Tiedän, ertä näin isossir
vaunussa on useampi mies, ehkä neljä. Laskeudun yh-
tä hiljaa, kuin olin noussLrtkin alas vitunun päältä fa
mietin mitä tehclä.

Panssaroitu etuikkuna on oh jaayan kohclalla
avoinna. Eivät tietysti mur-rten nähneet pimeässä aja-

iaa. Vyiilläni roikkuu muutrrmir munakranaatteja.
Otan r-riistä yhclcn fa lyiin sen äänen vaimcntamiscksi

lxrlvecni. Lasken hätZiisesti yksikolmattzr, kaksikr>lmat-
ta ja ennen kuin kolmekolmatta on lausuttn loppuun,
suiautan kranaatin avonaisesta etr-rluukusta sisään.
Kuluu pitkä tuokio, kunnes vaunua tärisyttää kumea
räjähdys ,a musta savu pöllähtää avonaisesta katro-
luukusta ulos.

Mikä mirhdoton melu alkoikaan vaunun sisälläl
Olipa onni, että en mennyt sinne äsken torniluukr.rsta.
Kova pulina vain jatkuu sisäpuolella, mutta ulos ei-
vät tule. Melu on herättänyt muidenkin huomion,
ja kohta on vaunun ympärillä useampikin mies il-rmer-
telemässä ia laskemassa osumia. Kaikki 11 reikiä

löytyvät eri ;ruolilra vaunua ja mikä vielii ihmeellistä

- 
tykin ptrrkcn päässä «rn nahkainen suoj.rtr-Lpli piri-

krillaan. Herkkiä kr,rn,r.rttcja iimmLlttiressa olisi heti
ensimmäincn r2ijiihtiinyt putkcssir. Vaunun kyljessä on
Sorkkilr.ruril, 1,,ll.r k,ttttl-c,11n111c micsvoimirt vrlunLln
oven auki. Etupenkiltii kaatur-r syliini korkea-irrvoincn
qrseeri. Suorirkaitccn mr-r«rtoisia "tähtiä" kauluslaa-
tassa. Toincn puoli päästii on pystyviist<ton leikkautr-r-
nut irti ja r«rikkuu t«rrr.ria pyiirittävissä hammrrsrrrrtrris-
sa. Siinii onkir-r sy1,, miksi t1llri ei pyöripyt. Kgljetta-
jan paikailrr istur-r r-rtxrri mics, jolta tulee puhettzr sol-
kcnairn. Lähcrlpi tarkastclrr osoitti, että nies oli lie-
västi haavoittunut käsikranaatin sirpaleista käsiinsä
ja jalkrihin. \/aunun t«rrniosirn lattialla on vielä kak-
si miestä kurllcir-ra. Siirrämme kaarunecr riviin tien si-
vLlLln ir, l2ihetän h:rkerlaan sairaankiurta jia n()utir-
maan ihmeellisellä t>nnella säilynyrtä panssariauron
ol-r jair jee.

Kävn piskillcni tien varteen auringon mukavasti
lämmittäessä v«illä kastuneita vaatteitani. Kuin unen
läpi kuulen k,rukrrir hur.rdettrrvrrn: "Joukot valmistau-
tuvar liikl;eclleliihtiiä \,irften, sLruntana Antrca! "

Junia Antrean
asemalla
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ERÄS satturna, jossa nukke esitti sankarin pääosaa,
on erikoisuudessaan jåänyt mieleeni. Sanani "hän suo-
jaa meidän henkemme", kävivät näet silloin roteen sa-

malla hetkellä kuin ne lausuin. Muistellessani vaihe-
rikkaita tapahtumia sotareissuilta, on tämä erikoinen
tapars arna palautunut mieleeni Kannaksen sattu-
mien joukosta kesällä 1944.

Kuuluin JR 53:n 4. komppaniaan, joka taisteli
Vuosalmella elokuun alusta sen 20. päivään saakka.
Maasto oli lohkollamme niin alavaa, ettei tulentekoa
voinut ajatellakaan, korvikkeetkin oli keitettävä taka-
maastossa, näkösuojassa.

Niinpä eråånä päivänä lähdin korviketta keittä-
mään. Olimme silloin ollect jo niin kauan etulinjassa,
että naapurin erilaiset "niksit" olivat tulleet meille tu-
tuiksi. Venäläisillä oli mm. :.apana kylvä korsujen,
poteroiden ja ampumahautojen ympäristön kranaat-
teja, joiden joukossa oli nakujakin.

Otin mukaani kolme pakkia, ja ne kädessäni läh-
din keittopuuhiin. Noin kilometrin päästä löysin asu-

mattoman talon, joka oli näkösuojassa ja jonka pi-

halla oli sopivasti kaivokin korvikepakkien täyttämis-
tä varten. 

- 
Viritin tulen!

Veden kiehumista odotellessani valtasi minut vas-

tustamaton uteliaisuus nähdä, minkälainen rakennus
olisi sisältä. Miettiessäni, missähän talon väki tälläkin
hetkellä mahtoi oleskella, menin sisälle. Kun tulin
eteiseen näin, eträ sen lattialla lojui hyljätty nukke.
Mitään ajattelematta otin sen käteeni ja palasin ta-
kaisin pihalle, jossa korvikevesikin parahiksi kiehui.

Korvikkeen valmistuttua lähdin paluumatkalle ja

otin nuken kainalooni. En pysty sanomaan miksi näin
menettelin, en liioin ajatellut mitä matkalla ehkä ta-
paamani miehet ajattelisivat nuken nähdessään. Pa-

nin merkille, että nuken rinnassa oli merkki. Se oli
nelikulmainen, sininen risti valkoisella pohjalla, ja
oletin ilman muuta sen kuuluneen jollekin sairaan-
hoitajattarelle. Silloin tuli mieleeni, että tämä nukke-
han sopisi hyvin joukkoomme "sairaanhoitajaki".

Saapuessani perille olivat kaverini korsussa. Laskin
pakit sen edessä olevan koivun alle, jossa meillä oli
tapana juoda korvikkeemme. En kuitenkaan kutsunut

WI6
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lrcirä viclä paikallc, vaan menin "sairaanhoitajan"
kirnssir oviaukrlle ja kcrroin, että olin tullessani tu<>

nut meille nuken sairairnhoitirfaksi. Se suojelisi hen-
kc'tirnme. - Nukkea pidin koko ajan kädessäni.

Jutellcssani "sairaanhoitajallc" kuin elävälle ihmi-
scllc, kuulin keskiraskaan liiht«ilaukauksen ia kra-
naatti rrjclsi jonnekin melko karuiu taaksc. Muuten oli
sillä hctkcllä täysin rauhallista. Muistin kr,ritenkin
rtir:rpuricn tav.rt sotkeir krirnatrtticn sekarrn nakuja,

irtka yleensä tipahtclivat korsun seutuvillc, sanoin nu-
kellc: "lstu siinä, minä menen korsuun kuuntelemaan
tuleeko nakuja." Samalla asetin sen korsun oviaukon
yli kancletun, noin (r" paksun puun päiillc. Puu oli
kaadettu rinnan korkeudelle il pzrinaessani päätäni
scr-r arllc p1iästäkseni oviaukosta sisään, kuulin kovan
räjiihdykscn. Sain niskaani hiekkaryripyn ia hartiani-
kin tärähtiviit iskusta. En ollut näet vielä ehtinyt lain-
kaan liikuttaa jalkojani. Olin täsmälleen samassa

pirikassa, jossa olin "sairaanhoitajamme" kanssa ju-

tellut. Nousin kyykkyasennosta ja kohotin päåtdni
katsoakseni mitä oikein oli tapahtunut, mistä ammus
oli tullr.rt ia mihin se oli iske1,6yn1'1.

Nukkcir cn näirnyt missään! Puussir, jur-rri siinä pai-
kassa mihin olin sen asettanut, oli vain musta, säröi-
nen painautuma. Olin ihmeissäni, tuskin uskoin sil-
miäni. Samassa tiirmäsivät kaveritkin ulos korsusta
katsomaan, mitii oli tapahtunut.

Korvikcpakliimme olivat täynnä sirpaleiden reikiä,
korvike oli mennyt sen tien. Mutta mihin nukke oli
hlivinnyt/ Lopulta selvisi meillc totuus. KLrn minä ku-
mirrruin piiiistäkscni sisiiän korsuun, iskeytyi nakun
irmmus, sillä sellaisesta oli kysymys, suoraan "hoita-
jazrmrne". Mikäli olisin seissyt paikallani hetkistäkään
kuruemmin, olisi se osunut suoraan päähäni, jos taas
olisin ehtinyt liikahtaa, olisi ammus tullut selkääni...

Olipas Mirrrtalan henki hiuskarvan varassa,
sanoivat kavcrit.

- 
Sc suriiui mciclän henkemme ja uhrasi itsensä

puolestamme, vastasin lyhyesti.
Hautasin nuken jäännökset, puolet päästä ja toisen

kiiden, k<lrsumme vicreen.
Ellcn olisi ollut huumorintajuinen mies, en koska:rn

olisi «>ttanut nukkea mukaani. Me olisimme tovereitte-
ni krrnssa tapamme mukaan kokoontuneet mainitsc-
mani krivun alle juornaan korviketta, sillä tuskinpa
olisimme kiinnittäneet mitään huomiota taempana rä-
jähteleviin krirnaatteihin. Mitä sitten olisi tapahtunut

näimme sirpaleiden pirstomista pakeistamme.
"Hän suojaa meiclän henkemme" kaikui yhä kor-

vissani. Lausumani paikkansapitär,yyden totesivat

ryhmämme kaikki miehet.

Jälkee npäin asiaa muistellessani tuntuu minusta,
kuten varmasti tämZin lukijoistakin, että taruahan tuo
on. Totisintn totta tapaus kuitenkin on, jos kohta sen

sankarintr oli vain räsynukke.
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O. J. ROSSI

SOTAf,OIBA BTilT
VOZESEN"JÅSSA Syvärillä oli allekirjoittaneclla au-

tokcrrjaamon päälliköllä, luutnantti Rotsilla susikoira
nimelrään Ry-y. Tämä oli sangen älykäs ja huomio-

§kyincn. Koiririr pidettiin tavzrllisesti ar.rtokorjairmon
e.clessä olevrssa ketjussir kiinni. Siitä se seurasi valp-
pairsti lmpäristiinsä tapirhtumia.

Keviiällä vlronna 1941 oli Rymy-li1llp1 tavallisella
paik.rll.ren kor jaamon i,, miranticn väliscllä piha-
maall.r ketjussaan. Silloin kulki ohitsc ryhmä soriliri-
tir, joiden perään koira nuuskasi ilmaa ja alkt>i vim-
miltusri hirukkua. Tätä ihmeteltiin, sillä milloinkaan
koira ei l'rirukkunut omillc sotilaille, mutta kyllzi sota-

r':rngeille, ioitir usein liikkui paikan ohitse vrrrtiomies-
ten sairttirmina. Oliko eläin tullut hulluksi, arveltiin.
Tuollainen menettely oli sille vier.rsta. Kaikki jotka
q'irskentelivät korjaamossrr, tiesivät tämän, eikä vähi-
ten kc>iran omistaja luutnantti Rossi.

Sotilirsryhmä kulki kohden l«rmaruttamiskeskusta,

mufia koira sen kuin haukkua jyskytti heidän jälkeen-

sä. Silloin arveltiin, että jotain oli vinossa sotilaiden
suhteen. Joku soitti kauppalan komendantille ja kun
lomalle irikovien papereita ryhdyttiin tutkimaan pe-

rusteellisesti, niin ilmenikin, että ryhmä oli ensimmäi-
sen luokan desantteja. Suom:tlirinen sotilzupuku ei ol-
lut pettänyt koiran vainuir, ja niinpä sen ernsiosta "lo-
malaisten" loma keskeytettiin ja kenttäoikeus luki
heille toisenlaisen loman.

Koira yleni tuossa tuoki<>ssa oikeaksi sotakriraksi
ja se sai tärkeitä tehtäviä linjnssa. Enempää en tämän
koiran kohtalostrr tiedäkään.
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HEIKKI
LAULAJAINEN

26. HUNÄKIJUTÅ l9-ij oli Ilomantsiin perusrerru
väliaikainen johtoelin "Ryhmä Ri1;rppana". jonka
tehtävänä oli Ilomantsia kohti erenevien vihollisvoi-
mien lyöminen ja tälle suunnalle synryneen uhan pois-
taminen.

Ryhmän komentajana toimi kenraalimajuri Raap-
pana, esikuntapällikkönä eversriluutnanrti V. A.
Tuulensut.

Joukot: 2l . Prrkaati, komentajana eversti Ekrnan.
Ratsuväkiprikaati, komentajana eversti Täbtinen. Ra-
jajädkåripataljoona 3, komentajana everstiluutnantti
Y. B. Seppälä. Osasto Partinen, johon kuuluivat ma-
juri A. Seitamon komenrama llJP. 52 ja majuri R.
Karkaman komentama Er.P 24. Taistelujen aikana
).8. alkaen oli lisäksi vahvennuksena II/JR 33 ja jää-
kårikomppania Törni erikoistehtävissä jonkin aikaa.
Lopputaistelujen aikana lienee ollut muitakin joukko-
ja ryhmälle tilapäisesti alistettuna.

Vihollinen: 176. jalkaväkidivisioona etenemässä
Kuutamalahdelta Hattuvaaran, Ilajan ja Lutikka-
vaarar, suuntiin. 289. jalkaväkidivisioona oli etene-
mässä Porajärveltä Kuolismaan-Möhkön suuntaan.
Näiden divisioonien hyökkäyksen tultua pysäyteryksi ja
osittain saarretuksi, toi vihollinen 4.8. avulsi Merijal-
kaväkiprikaatit ), 69 ja 7O. Lisäksi ilmestyi taisteluun
29. Panssariprikaati, useita Kranaatinheirinrykment-
tejä, sekä 1. Erillinen insinöori-rakentajaprikaati. Näi-

den vahvennusten sAavlrftua kykenivät venäläiset py-
säyttämään ryhmä Rirappanan hyiikkä1,kscr:n. Nämä
virhvennukset «rli otettu Pitkärannan. Kiisnäselän ja
Tolva järven rinramilta.

Rvhmä Riurpptrnirn hvi)kkävs alkoi 1,iillä
r l.-.i-l.

\ol

Raia jääkäripatalj<xrna 3 oli heinäkuun lopulla
osallisrunut viikon ajan torjuntat.risteluil-rin ja oli
.J0.-. iltaan mennessä onnisrunut pysäyttämiiän Koren-
tovaaraa kohti hyökkåävån vihollisen Ilajanjtrlle.

R1'hmitvs 11.7. klo 7.10.
Komppania Koivisto ja kompp. Rautio taistelussa

Ilajanjokilinjalla. Komppania Pitkäpaasi lirinassa
URR:llä Ilajan Ruukinpohjassa. Voimirkas rieclustelu
oli käynnissä.

31.7 .-1.8. suoritetussa tiedustelussa rodcttiin nor-
maalier vihollisliikennettä Ila jan joen-Vellivaarirn
tiellä. Afoneuvoja, sekä vihollisjoukkueita liikkui m<>
lempiin suuntiin. Joitakin naissotilaitirkin nähtiin.
Heidän liikkumisensa selvisi sitten myöhemmin. Vihol-
linen oli paikoittain käy"ttänyt puhelinjohtojensa jar-
keena aidoista revittyä piikkilankarr, ioskin enimmäk-
seen oli tuota tuttua pikkusormen vahvuista vahvasti
tervattua kenttäkaapeliakin. Mitenkähän lienevät
aronpojan puhelut kuuluneet/ Ainakin yriträmämme
puhelinkuuntelu jäi täysin tehottomaksi. Vai lieneekö
aina sattunur käsiimme hyläny linjaT

BÄJATIEHIå
(ni.Ps)

il.oilatTsIs§a
ELof,UUL[[

r9{{
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Eräs partiomme kävi Niemijärvellä ja totesi, että
talot olivat tykkimiesten majoituksessa. Kaksi "Ryk-
mentin kanuunaa" oli järven lounaisrannalla olevan
talon pihassa asemissa rappujen kahden puolen siten,
että takrn ovesta hyppäämällä päiisi lyömään ammusra
putkeen. Järven kaakkoisrannalla olevalle pienelle
peltoaukearlle oli asetettu 4 samanlaista rykliiä ase-

miin. Putket näkyivät sojottavan Ruukinpohjan suun-
taan. Hevosia, ajoneuvoja, ja ainakin yksi kenttäkeit-
tiö oli järven eteläpään norkelmassa.

Jussi Saa.starnoi.ten partio säikähti mitä melkoisim-
min, kun olivat sattumalta joutuneet rykkiasemiin.
He olivat vihollista näkemättä edenneet pohioisesra
järven länsirantaa ja joutuneet talon pihaan. rrivan
tykkien taakse, kun kuului 

- 
pum 

- 
pum 

- 
ja lu-

kot rasahtelivat. Ei siinä tarvittu komentoa, kun par-
tio oli mahallaan horsmapellossa. Kun "nourajaa" ei
kuulunutkaan, rupesi yksi ja toinen killisrelemiiän rön-
sykasvien seasta ja 

- rykkimiesten lihavat niskarhan
siinä silmään sattuivat. Nä§'ipä pari poikaa heiluvan
paitahihasillaankin. Parriosta eivät q'kliimiehet näyt-
täneet tietävän ruon raivaallista. No siinä tuli Saasra-
moiselle mateleminen kengänpohjien suuntaan, koska
Tapion pihassakin oli vielä käymättä.

1.8. iltayöllä lähti tuhoojapartio säikäymä jlä rankai-
semaan, mutta eipä tykkejä näkynyt missän, eikä ta-
lostakaan tullut ketään ulos, vaikka rajajaåkåri Liini
krivi lyömässä ikkunankin sisään. Olivat vieneet kaik-
ki 6 tykkiänsä sekä ajoneuvonsa jonnekin 

- eihän se

ollut ihmekään, sillä HRR remusi jo tämän rykmentin
selustassa Hullarin tiellä. 

-Eräs toinen partiomme eksyi vihollista väistellessään
ja jouttri llajanjårven itäpuolella yöllä Koltekankaan
talon pihaan. Talossa nä§i olleen ma.joitettuna vi-
hollisen lääkintähenkilökuntaa, koska pari-kolme
naista liikkui pihalla, punaisella ristillä merkitty kop-
piauto seisoi metsänreunassa, sekä muutamia hevos-
ajoneuvoja oli talosta pohjoiseen johtavan tien var-
ressa. Muuten tienoo oli hiljainen. Radioliikenne oli
1.8. aamusta alkaen erittäin vilkasta. Iiäänsi mille
kanavalle tahansa, niin aina kuului suomea tai venä-
jää. Raskas tuli tuntui olleen puheenaiheena molem-
min puolin. Tuli ja liikkuvat joukot sotkivar myötään-
sä puhelinyhteyksiä. Kun vikapartiot niitä sitten yhdis-
telivät, eivät ne aina liene sarruneer oikein kohdal-
leen, koska niin monenlaista tarinaa kuului meidän-
kin aparaateistamme.

Tässä muutamia esimerkkejä: "Tuli Seis". "Tuli
Seis". "Kuka perkele siellä huutaa tuli seis. Nythän
sitä vasta pitää tullakin". 

- 
"Tulta Ruukinpohja sa-

nan päälle heti." "Ei tipu. Se putoaa Linkulle." "Voi
helvetti." Väittivät, että vihollinenkin olisi sekaantu-
nut tulikomentoihin.

2.8. Rj.P 3:kin sitten nytkähti liikkeelle. Kello
01.00 komppanin Koittisro aloitti hyökkäyksen ja täI-
löin selvisi, että vihollinen oli jo pääosin lähtenyt Ila-
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janjoelta. Heikko verhous myötäsi heti ja hafosi Ila-
jansuolle, osa pakeni tien suunnassa kohti Vellivaa-
raa. Koivisto eteni Ilajanjärven pohjoispähän, ja nyt
kosketus viholliseen katkesi kokonaan. Tällöin vänrik-
ki Lindströmin johtama jääkärijoukkue sai takaa-ajo-
tehtävän ja lähti polkupyörillä vihollisen perään.
Lindström q,öntyi Niemijärvelle, se oli tyhjä, ja edel-
leen valtakunnan rajalle, mutta ei vieläkään näkynyt
vihollista. Vasta Vellivaaraa lähestyttäessä rävähti
kiivas käsiaseitten tuli hirsibunkkereista. Vaikka vi-
hollinen pääsi avaamaan tulen yllättäen, ei se aiheut-
tanut rappioita. Taisivat olla liian hätäisiä. Kärkipar-
tio Hätönen siinä joutui makaamaan vihollisen nenän
alla tulen plyhkiessä hartioiden yli. Polkupyörät sii-
hen oli jätettävä sillä kertaa, mutta myöhemmin ne-

kin hinattiin pois.
Komppania Koiviston ja Raution saapuessa pai-

kalle yritettiin vihollisen karkoittamista, muma eihän
se onnistunut. Ei vielä sittenkään, vaikka laintssa ol-
lut komppania Pitkäpaasikin saatiin takaisin. Silloin
ei vielä tiedetty mitä Vellivaara tulee meille maksa-
maan.

2.8. iltapäivästä alkaen alkoi vimmattu tiedustelu
vihollisen asemien selvittämiseksi. Tällöin selvisi, että
vihollinen oli tahallaan motittautunut Vellivaaraan

Kuormastoa Ilomantsin tiellä



Osasto Partinen etenemässa llomantsrssa
Lehmivaaran suunlaan

ir. Lehmivaaraan. Linnoittautunut i,r viilirar"rl-ran ai-
kana rakcntamiinsa hirsi- ja kivibunkkereihin, sekä
tehnyt vahvat murrokset asemiensa ercen. Pernioiden
ilmoitukset: "Siellä se turjottaa kuin murmeli kolos-
saan", pitivät kaikkialla paikkirnsa.

Huomirttiin että laimeasta hyökkääjästä <>li tullut
sitkeä puolustaja.

Yöllä l.U. saatiin miehistötäydennyskin. Kaikki yli
40-vuotiirita pohjolan miehiä. Kotoisin Simost:r, Ra-
nualta, Tnivalkoskelta ja yleensä sicltäpäin. Joukossir
1l-vuotias vapaaehtoinenkin. Vahinko erren muisrir
hänen nimeään, sillä konepistoolimiehenä hän tuli hy-
vin tunnetLrksi Vellivaaran taisteluissa. Trimä täyden-
nys tuli siinä puolenyön aikaan. Jrrko suoritettiin har-
vassa tykistötulcssa ja pari haavoittr.rnutta el-rti tulla
ennen kuin he tiesivät minkä' joukko<tsrston miehiä
ovatkaan. Samassa tilaisuudessa samui pari lrermoro-
mahdusta, ym. pientä kiusaa. Koska kaikki komppa-
niamme olivat vajaavahvuisia, jaettiin täydenr-rysmie-
ba 2. ja 3. komppaniaan. Mm. yksi joukkue tuli ko-
konaan uusista miehistä. Jo samana aamuyönä tel-r-

tiin hyökkäys Vellivaaraan ja miten lienee vihollisen
tuli sattunut tiheimpänä täydennysjoukkueen kohdalle,
se aiheutti puolen vahvuuden tappiot. Vihollinen tor-
jui hyökkäyksemme.

4.8. aamulla suoritettiin 2. komppaniassa miehistö-
tasaus ja jälleen oli yksi joukkue vujausta. Tilanne
oli sam:r kuin edellisenäkin iltirna.

Vellivaaraa vastaan hyökättiin useampia eri kerto-
jir. munir ainir tuioksetta. 8.8 hyökättiin sinne pohjoi-
s€sta ia idästä. Komppirnia Koivisto teki sitovan
hvökkävksen Niemijärven suunnasra ja komppania
Pitkäpaasi sekä komppania Roitto Ruipanlammin
suunnasta. (Vänrikki Pentti Roitto oli jo 2.K:n kol-
mas päällikkö kahden viikon aikana). Hyökkäykset
pysähtyivät voimakkaaseen torjuntatuleen.

Tåstä taistelusta kerrottakoon: Komppania Pitkä-
paasi hyökkrisi Ruipanlammin suunnasra, saavurri
Niemijärven-Koitajoen tien ja siitä jonkin matkaa
Vellivaaraan päin. Tällöin vihollinen teki vastahyök-
käyksen ja karkoitti komppanian jälleen tien tuntu-
masta. Vastahyökkäykseen osallistui yksi panssarivau-
nu, johon kersantti Pentti Räisänen sai panssarinyrkil-
lä osuman ja vaunu jäi liikuntakyvyttömäksi. Se oli
kuitenkin kiusallinen tulipesäke, johon luodit eivät
pystyneet. \åyryy sanoa, että vihollisen panssarimies
oli rohkea poika, sillä hän ei hätäänrynyt, vaan posot-
ti tykillä ja konekiväärillä, vaikka vaunu olikin pa-
hasti kallellaan. Olipa hänellä aikaa tehd:å hävitystä-
kin, sillä seuraavana päivänä kun katselin vaunun si-
sään, näin että hän oli jollakin terävällä taltalla ha-
kannut tykin lukon reunat sellaisiksi, ettei lukko läh-
tenyt auki. Samoin ajolaitteet oli särjetty käyttökelvot-
tomiksi. Konekiväärin hän oli vienyt mukanaan. Mil-
loin lienee pimeän aikana hiipinyt pois vaunusta.

Jo edellämainitsemani 51-vuotias vapaaehtoinen
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täydennysmies toimi ryhmänjohtajana, eikä ollut moit-
timista. Silloinkin kun vihollinen "vraata" huutaen
teki vastaiskun, hän ei hätäillyt, vaan ihmetteli, miksi
tästä pois lähdetään. Siinä vetäytymisessä hän kulki
ryhmänsä perässä, eikä pyrkinytkään suojautumaan.
Hän säväytteli sarjan silloin tällöin lähimpiä huutajia
kohti. Krh:n tulenjohtaja, kersantti Krintilä kaatui
omasta krh. tulesta. Oli sellainen tilanne että heitti-
mien tuliasemat olivat Vellivaaran luoteispuolella ja
tulenjohtaja Vellivaaran kaakkoispuolella sekä vihol-
linen siinä välissä. Ampumasuunta oli kohti tulenjoh-
topaikkaa. Kun Krintilä antoi tulikomennon ensim-
mäiselle laukaukselle, putosi kranaatti aivan hänen
eteensä tuhoisin seurauksin. Liekö ollut omasta vai vi-
hollisen putkesta/

Joukkue Kartiouaara eteni äärimmäisellä siivellä,
eikä huomannut rintaman kääntymistä, vaan jatkoi
muista erillään, suuntana länsi. Osui vihollisesra va-

paaseen kohtaan Vellivaaran ia Lehmivaaran r'älil-
lä, eteni vihollista näkemättä aina llajanlärven etelä-
päähän asti. Hän palasi iltapäivällä paraljoonan ko-
mentopaikalle Niemijärven itärannalle.

Komppania Roitto yritti Vellivaaran rnotin etelä-
reunaan, mutta sai vastaansa kiivaan torjuntatulen,
sekä niskaansa Osasto Parrisen rulra, joten hyökkäys
pysähtyi alkuunsa.

Vellivaarassa vihollinen piti sitkeästi puoliaan ko-
ko päivän, tuikki pieniä äkäisiä vastaiskuja tuhkati-
heään. Tämän taistelun aikana todettiin, «tä hevosia
ja ajoneuvoja oli sullottu pienelle alalle tien varteen
Vellivaaran pohjoisimman talon koillispuolelle. He-
vosetkin osaavat näköjään pelätä, sillä krh-ammustcn

putoillessa hevosten sekaan kuului eläinten karmeaa
huutoa. Hirnumisesta se oli kaukana. Tämä lienee ol-
lut hevosmiesten tukikohta ja hyvinhän nuo puolensa
pitivätkin. Kuuluivat käyttävän kovasti "uraa" huu-
toa, vaikka eivät asemistaan lähteneetkään hyökkäyk-
seen. Ehkä tämä oli rohkaisua heille itselleen.

Nämä Ilomantsin motit olivat vaikeita vallata, sil-
lä vahva vihollinen sulloutui siellä ympyråksi (siiliksi)
pienelle alalle. Tällöin tuliverkko oli niin tiheä, että
tuskin jäniskän pääsi hengissä läpi. Varsinkin yön ai-

kana näki, kun tuli oli avattu, että aseiden suuliekke-
jä lepani leveänä tiheänä vyönä. Patruunoiden säästä-

miseksi vihollinen avasi kiivaan tulen aina lähietäi-
syydeltä. Rynnäkön pelkoa ei näkynyt olleen. Raskas

ruli oli molemmin puolin vähäistä.
Päivän 8.8. aikana oli Niemijärven ja Ruipanlam-

min välillä sellaista liikettä, jota siellä ei koskaan en-

nen ole ollut. Kantoryhmät, melkeinpä kolonnat, liik-
kuivat suolla molempiin suuntiin. Patruunoita ia
muonaa vietiin korennoissa kantaen taistelussa olevil-
le komppanioille. Sieltä Niemijärvelle tarpoivat haa-

voittuneiden ja kaatuneiden kantajat. Kun matka
edestakaisin laskettuna oli 6 km ja jokaista haavoit-
tunutta kantoi vähintään 2 miestä, lisäksi tähän pat-
ruunoiden hakijat, niin supistui taisteluvahvuus huo-
mattavasti. Tämä oli sitäkin tuntuvamPaa, kun mo-
lemmat komppaniat olivat vajaavahvuiset ennestään
ja joukkue K tietymättömissä.

Eipä ollut mieltä ylentävä se saatto, joka jutasi
Ruipanlammen suolla. Siinä vietiin rajakersantti
Kauppia. toinen kylki punaisena. Siinä vänrikki Siiri,
pallea liivistcttynä. Siinä iiiZik2iri N1'rtrörtt, sirpzrleiden

b xotruku,,



repimänä. Ja monta muuta tuttua toveria. Lådkåri
Seitulla oli ikävä, työntäyteinen päivä.

Kello 19 mennessä kävi selväksi, että Vellivaara
ydä tålläkin kertaa vakaamatta ja hyökkäys keskey-
tettiin.

3--€.8. välisenä aikana vihollisen lentotoiminta oli
ajoittain hyvinkin vilkasta. Lentopommituksia oli
Korentovaaran-Lipsunahon tien varsille sekä nykyi-
sen valtakunnanrajan maastoon Niemijärven kohdal-
la. Satuin kerran olemaan krh-joukkueemme tuliase-
massa tällaisen pommiruksen ja tulituksen aikana.
Koneet koukkivat niin alhaalla, että puiden latvat
taipuivat ilmavirran mukana. Ne syytivät pienten sir-
palepommien mukana palopommeja, aikomuksenaan
metsäpalojen aiheuttaminen. Ja mikäs siinä, sytyihän
se kuiva pintakasvillisuus tuleen. Muistan kuinka ker-
santti Pentti Jausti miehineen heitti vimmatusti hiek-
kaa poteroiden reunoilla riehuvan kanervapalon sam-
muttamiseksi. Pienet fosforinokareet keikkuivatkin
kuin pikkupirulaiset aina saapasvanille. Kuitenkin
onneksi mitään laajempaa metsäpaloa ei sytrynyt.
Lentokoneet kuuluivat kk:lla turuurrelevan Ratsuvä-
kiprikaatin vesikuljetuksia Ilajanjärvellä sekä Kal-
lioniemen lossin tienoilla.

Vihollinen toimini tarvikkeita Vellivaaran mottiin
lentokoneilla. Aina nämä pudotuket eivät satruneet
oikeaan osoitteeseen fa usein osa patruunalaatikoista
putosi motin ulkopuolelle meidän niskaamme. Eråånä
iltana ilmestyi tällainen "lotkasiipi" Niemijärven ylle.
Luulimme, että kohta rojahtelee pommeja, kun pohja-
luukut nä§ivät retkoftavan auki. Pian tömähreli tan-
ner pudotusten äänestä. Kun räfähdvksiä ei kuulunr.rt,

6Tapio Flullari
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mentiin katsomaan suutareita ja tällöin huomattiin,
että pommit olivatkin puisia patruunalaatikoita. Nä-
mä olivat kokolailla säännöllisessä jonossa, eivätkä ol-
leet pahasti hajonneetkaan. Ainoastaan kulmalleen
pudonneet laatikot olivat jonkinverran särkynect,
mutta patruunat olivat silti laatikon paikalla kasas-

sa. Totesimme että mitään ilmatorpeedoa ei tarvita,
kun pudotus tapahtuu ,0-100 m:n korkeudelta.
Näitä patruunalaatikoita makaa ehkä vieläkin Velli-
Yaaran ympäristössä.

Iltayöllä 8.8. vihollisen radiotoiminta tuntui kiihry-
vän. Puhetta kuului niin paljon, ettå jååWåri Sibakoff
ei ehtinyt puoliakaan kååntåå. Myötäänsä kuului mm.
"Smirnoff lähtee", "Smirnoff lähtee". (Myöhemmin
saadun vankitiedon mukaan Smirnoff oli Vellivaaran
komentaja, joukkona JR 6-i;n pääosa).

Yöllä 8/9.8. vihollinen sitten puhaltautui ulos Leh-
mivaaran ja Vellivaaran moteista. Pääsuuntana tun-
tui olleen Hankavaara-Hankalampi ja edelleen
Koita joki-V arpajårvi. Vihollisen miehistö lienee suu-
rimmaksi osaksi päässyt omiensa luokse, mutra kalus-
to oli tuhottuna jatettavå. Vihollinen törmäili maas-
tossa useina erivahvuisina osastoina. Toisia murtautui
läpi, toisia tuhoutui tai hajaantui metsiin. Näitä ns
"puskaosastoja" törmäili metsissä vielä runsaan vii-
kon ajan. Oma kiusansa oli heistäkin. 

-Aamun 9.8. valjetessa Rj.P 3 lähti työntyrnään vi-
hollisen perän kohti Koitajokea, Jyränkoskea ja
Hankavaaraa. Osilla suoritettiin metsien haravointia
ja tiedustelua. Kuinkahan monta partiotaistelua lie-
nee käytykään Vellivaaran, Hankavairran ja K<>ira-
joen välillä! Vihollinen käyttäytyi rnikä rnitcnkin. Toi-

llajan järven-
Vellivaaran seutu

Pioneerit rakentavat
tietä llomantsissa

set antautuivat heti. Toisilla ei ollut aseita muka-
naankaan. Jotkut ryhmät taistelivat viimeiseen mie-
heen, tai pyyhkäisivät paftiomme pois tieltän. Joka
tapauksessa 9.8. klo 24 mennessä oli etulinjamme
Koitajoella Jyränkosken-Hankalammen välillä.

ohja
dut.t.
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Kun 9.8. aamulla katselin hyljättyä Vellivaaraa,
näin ettei vihollisellakaan liene olleet hävit oltavat.
Luodinjälkiä ja varsinkin krh:n kranaattien iskemiä
nä§i kaikkialla. Kaksi tykkiä seisoi vaaran laella.
Molemmista oli lukot pxristettu ja pyöriå räjäytetty pie-
nillä panoksilla. Ihmeellistä, että putket oli suunnattu
Kalalammen suuntaan, meistä poispäin. Vaaran lael-
Ia olevaan taloon oli tykinammtrs tullut seinästä si-

sän, ammuttuna Mieronahon suunnasta. Lienee ollut
peräisin luutnantti Karin ratsastavasta patterista.
Vaaran etelärinteellä olevissa katetuissa maakuopissa
oli ollut naisten pesä, sillä muutamia käytettyjä nais-

ten alusvaatteita oli heiteltynä sinne tänne. Paikalla
oli myöskin hylättyä lääkintärojua ja tietysti r.älttämä-
töntä puuderia, tyypillisissä venäläisissä pahvilaatikois-
sa. Yaaran eturinteellä, Niemijärven suunnalla. oi-
keastaan asemien edessä, oli hylätty piiskan'klii. Sen

lavetilla poikittain makasi kuollut venäläinen, ionka
pän ympärillä oli kauan ollut side. Vainajalla oli
pistooli vyöllä.

Mentyäni katsomaan hevosmiesten tukikohtaa, jos-

ta edellisenä päivänä niin voimakas "Uraa" lähti
kuulumaan, kohtasin siellä masentavan näyn. Voima-
kas kalman haju oli jo ilmassa. Kuolleita hevosia
makasi toinen toisessaan kiinni. Varsin monilla olivat
päät ylöspäin, koska puuhun kiinnitetty marhaminta
ei laskenut päätä vaipumaan alas. Hevoset oli tapettu
hiljaisesti. Muutamia niistä roikkui ympäristössä kir-
veenhaavat otsassa. Kärryjä ja muuta joutilasta roi-
naa oli hajallaan metsässä. Pari kolme kaatunutta

oli hevosten seass.r. Kertoivat kasirssa olleen L)2 be-
vosta. 

-Vellivaara oli näköjään ollut varustettlr ympäripuo-
lustukseen melko suppealle alalle. Järjestclmän sisällä
oli vielä muita ympäripuolustuspesäkkeitä. Hirsibunk-
kereita oli valmistettu kaikkia ilmanslruntia virrrerl.
Näyttääkin olevan vzrhva t?illainen hirsibunkkeri, jos-

sa on kaksi hirsiseinää ja niiclen väli täytcty kivillri ja
mralla. Aseiden (piiskaq,k[is. tai konekiviiärien)
miehistö asui samassrr.. Eiprä ollut pitkä matka ase-

miin, senkun havuilta nousi kirhvoihin. Ilmankrs hä-

lyq's pelasikin niin nopcasti.
Maan kuluneisr-rudesta päätcllen oli väkeä liikkunut

runsaasti. Ehkä siellä oli ollut JR 6.1:n pliär>sa/

***
Vellivaaran taistelujen nikana ja niiden jälkeen

kulki pataljoonamme kzrutta 80 sottrvankia. Osn niis-
tå oli muiden joukkojen ottamia ia osa tavanr-riar

haavoittuneita.
Niin kuin ihmisillä yleensä, jokaisella vrtavangilla-

kin oli oma kohtalonsa. Tässä muutamia niistä:
Vellivaaran eräässä poterossa piileskeli hzravoittu-

nut vihollinen, jonka polvitaive oli mätänemistilassa.
Siteenä oli käytetty perunasäkistä revittyä suikaletta ja
voiteena tavallista rasvira. Mikähän lienee ollut syy-

nä, kun lääkkeitä ja sidetarpeita ei oltu käytetty, vaik-
ka niitä ajelehti metsässäkin. Pur-rtetta ei ainakzran

näh'ni't olleen. Mies kertoi olevansa rakennuspatal-
jmnan pioneeri ja haavoittuneensa krh-ammuksen
sirpaleesta jo pari viikkoa sitten. Nähtävästi hän ta-

Vihollisen esikunta joutunut mottiin llomantsissa



hallaan tahtoi jalkansa toimintakyvyttömäksi pääs-

täkeen pnis taistelujotrkoista. Kertoi olevarnsa rauhan
mies, eikä ampunecnsir yhtään laukar.rsta, eikä hänellä
asetta ainakaan silloin ollut. Sanoi, cttä haav«rittr.r-

ncct vietiin ulosmurtautuessrr mukana. Oli muoclr>stet-

tu jonkinlainen neliö, jossa taisteluosastot olivat ym-
pärillä ja haavoittunect keskellä. Toimenpide licnee
onnistunut. H;in piileskeli ia jäi tal.rirlliran prris jou-

krsta.
Eräs toinen vanki, eksyneenä tavatru, kerroi olleen-

sa puhelinmiehenä jossakin toisessa ior.rkossa ja joutu-

neensa komennusmiehenä Vellivaaraan. Olosuhteis-
ta motissa kertoi, että p.rtruunoit.r oli koko ajan
riittävästi, ioskin niitä oli säännirsrelty siten, että
tuli oli käsketty avaamaan virsta aivan läheltä, jol-
loin kuulemma puolet vihollisista kaatuu muutamien
sekuntien aikana. Loput onkin sitten helppo yksitellen
nitistää. Tykin ja krh:n ammuksista oli ollut huutava
puute ja säännöstely olikin ollut koko ajan voimassa.
Myöskin muonaa oli 4:n päivän aikana ollut erittäin
niukasti. Vodka-annoksia ei oltu saatu moneen viik-
koon. Upseerimuonir oli jaertu kokonaan erikeen ja
siihen kuului mm. keksefä ia parempiur tupakkaa.
Upseereita varten oli oma parturi. Naisia oli toiminut
lääkintätehtävissä. Lukumäärän arveli 2-3. Taistelu-
henki oli hyvä.

Eräs aliluutnantti kertoi toimineensa rautatievirka-
miehenä Onegan tienoilla ja joutuneensa täydennys-
miehenä sotaan vilstrr kesällä -i|. Pikakoulutuksen
jälkeen kertoi tulleensa vlennervksi irliluutniintiki ja

tulleensa JR 63:een Kuutamalirhdessir. jossa 1-(r. Di-

Sotasaalista llomantsissa Vallisaaren motissa

visioonar oli täydennetty ja muitakin järjestelyjä tapah-
runut. Kertoi kuulleensa, että suomalaiset partisaanit
olivat väi jyksistä tuhonneet henkilöauton, jossa oli
korkeita upseereita. Tälrnä oli tapahtunut Kuutama-
lahden tienoilla heinäkuussa. Kertoi mottiin jämisen
tapahtuneen ylijohdon käs§stä ja apuvoimien olevan
saapumassir Ilomantsiin, jolloin lopullinen isku anne-

tilan suomalaiselle armeijalle.
Eräs itäkarjarlaincn, jo kokolailla vanhempi mies,

oli hirkeutunut vapaaehtoisesti joukkoomme ja kertoi
melkoisen hyvällä suomen kielellä: "A-vot. Olin koko
yrdan a jan rakennusjoukoissa työvelvollisena. Tein
linnoitustöirä, siltojen korjauksia ja metsäteitä. Sitten
kesällä -l-i joutui koko rakennuspataljoona taistelu-

ioukkoihin, etupäässä huoltotehtäviin. Olin hevosmie-
henä, ajelin patruunoita. Toissailtana tuli politrukki
hevosmiesten tulille ja sanoi, että kaikki hevoset on
rapettava hiljaisesti, ettei vihollinen kuule, sillä tästä
lähdetään tämän yön kuluessa. Teurastus oli aloitettu
heti, politrukin valvonnassa. Kajauttelin kirveen ha-

maralla muutamia hevosia, mutta siten l«ivi säliksi
ja rupesin teräpuolella hutkimaan kiinnitysnaruja
poikki. Sitten lähdeniin joskus aamuyöllä ja harhail-
tiin toista vuorokautta näissä metsissä. Monet halusi-
var antautua, muma politrukki uhkasi ampua jokai-
sen, joka puhuukin sellaisesta. Tänä aamuna hän oli
rohkaissut itsensä ja iskenyt politrukkia päähän. Jos
ette usko, niin lähtekää katsomaan." Muutenkin hän
kertoi rykmentin (JR 5)?) olleen sekulisakkia, jolta se

vähän näyttikin. Ainakin vangeista päätellen.
Vankien joukosta tavattiin tosi huoltomieskin,

ioku raloudenhoita ja tai rahuri, joka kantoi peltili-
pirsta mukirnaan jir esitteli sitä auliisti. Pelkäsi teloi-
rusta kovasri. mutta rauhoitrui, kun sai teemukin kä-
tecnsä. Lippaassa oli muutamia seteleitä, päiväraha-

listoja, sekä ruokatavaroiden jakolistoja. Näistä kävi
selville, että komppanioiden vahvuudet olivat 50-70
miestä.

Eräs rokonarpinen mies sanoi olevansa upseeri ja

suostuvansa puhumaan vasta jossain korkeammassa
esikunnassa. Vetosi myötäänsä kansainvälisiin sään-

nöksiin sotavankien kuulustelusta. Arvomerkit oli
poistenu, muma puvun laadusta päätellen näytti up
seerilta. Hänen toivomuksensa täytettiin kuljettamal-
la, vieläpä autolla, prikaatin esikuntaan. Jokohan lie-
nee ollut riittävän korkea porras?

Sotavangin kohtalo on aina surkea. Näitäkään ka-

vereita ei voinut säälimänä katsella. Oli kuriasti puet-

rua, nälkäistä vanhaa miestä, tai vallan nuoria poi-
kia, melkein lapsia. Melkein jokainen kertoi olleensa
huollossa, eiki ampuneensa suom alaisia.

Olikrhan niin, että heikoin aines oli iätetty, rai iåå-
nyt harhailemaan oman onnensa nojaan?

Vellivaaran taistelu oli päättynyt. Nyt nähtiin se

hinta josta 2.8. tullessamme vaarao iuurelle ei vielä
tiedetty. Se kirjoitetaan numeroin 47.
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ERIK METTALA

Lihaniem r

JATKOSODÅN cnsimmiiincn kcsii oli mcnossil Yk-
sikkömmc siirtvi tiristcluia kiiydcr-r ;rirkkoraian i'li ai-
na Ykspään jocllc s.rakka. Tiimän vaiheen ajoiltu on
mielceni jäänyt eriis unohtr,rm.rton niiky: aamusLrmun
sc'asta esiin sukeltavir Viipurin lir-rna, jonka maicstce-
tillincn hahmo piirtri r).s5L'1 .1,r .ruringon knlta,trnrrnit
taivasta vasten. \'ksfiiiin joclle n-rcirliin ctcncmiscurnlc
siihen suuntaan sittcn pvsährvikin, ja me j«ruduimmc
ylittämään Viipurinl;rhrlen tchtiir,linämme Sornmecn
motin pel-rmittämincn.

Illalla lastasimmc rj-kalustommc pr>nnonilatrtalle,
ja niin irloitimme matkan kalirstirjirnrx)tt()rin hinates-
sa. Mieliä jännitti tilvrrttomilsti tiilleincn matkirntck«r,
<llihan sc uutta, enncn kokcrn.rronta. Liilrtilranr-ralrir
irmpr.ii it.rykki helrninauh«rj.rar.r L,urairn suunnallir
liikkuvia vihollisen kerryitii aluksia kohti.

Matkamme sului kuitenkin onr-relliscsti yhtii pient2i

keskeytystii lukuunottarmatta. Moottori nimittäin py-
siihq.'i mclkcin salmen kcskcllä, ia niin ajelehdimme
k«rlrti Viipuria vireän iltatuulcn vieclessä. Laine liii vet-
tii turrlen puolclla olevrran ponttoniin, jostn ammente-
lin sitii lirnpririllii takaisin mereen.

Aikirnaarr rnot>ttori taas sytkähti käyntiin ja mat-
kammc jatkui kohti vasrakkaista Lihtrniemen rlrntaa,
j<rssa sr,romalaisillir oli sillanpääasemansa ia jonkin
verriln maastoakin hallr.rssaan. Purkaminen kävi san-

scn rrt)peasti, vaikka se tiiyryikin suorittaa ilman min-
klilinlaista virloa.

Me tulcr-rjohtuecn michet saimme tehtäväksemme
olla oppaina tciclcn risteykscssä, kun lirhdcn ylitys su-
jui sulrteelliscn hitaasri sellaisclta ruskaalta panerilta
ktrin yksikkiin-rmckir-r oli. N{ir-rtrn vartiopaikkani oli vii-
mcincn ticnl-rirara, jonkun matkaa tulevern Sommeen
motin alla.rpäästä. Samiur tietii kulkivat myris Turkin-
slrarestlr päin tulevat yksiköt.

Tuliioita oli kuitenkin hyvin epätasaisesti. Oli taas
sellainen pitkä tauko, ja olin siinä aamuhämyn ensi
Iretkinä ikään kLrin unohtanut ajan ja paikan. Silloin
yhtäkkiii konepistrxrlin kiivas rätinä rikkoi hil jaisuLr-

dcn. Sc kur-rlui tulosuunnasta, ehk2i saclan metrin pääs-

tä. Näkyviin tuli kolme jalkaväkemme miestä polku-
pyörillii ar jaen. He ke rtoivat vihollisen partion siinä
irviurnecn tulcn heitii kolrti, rlutta onneksi liian myti-
hiiiin. Sanrirlla hc ihmcttclivät kovin minun yksinrii-

ryyträni virrriopaikirlla ja kehoittivat menemään edes

näkösuojaan. 
- 

Heillä oli kokemusta, minulla ei!
N{icsten mcntyii tirjr.rsir-rkin, että alueella olisi hyvin

suuri l',irrtiovairrir - 
ktrtcn myöhemmirr t<xlettiin 

-jir r-riin siirryin tieltii pois lähipensaiden su«rjaan. Eikä
aika.rkarrn kun josrakin alkri kuulua ääotä, astun-
n.§r.1 svntlr'ää ti)miihtelyri. Ja kohta alkoi tien vas-

takkair-rcn leprkk«r eliiiil
N1t olivat hyvät neuv<>t kalliit. Maasto takanani

oli vermttain avointa, ylöspäin kohoavaa mäkeä ja
tienvarren lepikkokin oli hyvin harvaa. Ja kun pun-
nitsin tr-rlivoimaani 

- 
käytrissäni oli ns. terni, lyhyt

itirlialainen kiviiiiri 
- 

en tosi;rankaan nähnyt itsellä-
ni olcvan prrlion mahclollisuulsia.

Valmistin itsciini scn tosiasian eteen, että nyt tulisi
totinen paikka, ja niin tytintyikin lepikosta tielle tum-
ma hahmo... Ensin er-r k2isittänyt mikä se oli, mutta
sitten kirkastui: seh2in on varsa, joka tullessaan ha-

mLrili siinä heiniin sicltii, toisen täältä. Sitten tuli toi-
nen, k«rlmas, jo täysikrrsvuinen hevonen... Siinä ne oli-
vilt, omiur onnenstr varairn jätetyt "viholliset".

Kylliipäs helpotti. Pyyhin jännityksen hikeä otsalta-
ni katscllen hevosten verkkaista meno?l yli ricn.

Pian saa;ruivat patterin viimeisct jaokset ja tehtii
viini siinä tien risteykscssii «rli päättynyt.

Mutta uuclet «rcl<>ttivat, sillri aarrun valjctessa kuu-
lui nräcn takaa valtava "urirtr"-hr.rr.rto. Vihollisen me-
riväki oli aloittanut hyiikkäyksen &»nmeen mottiin
joutuneiden vtrpauttamiseksi.

&"
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TAMMI- ja helmikuun vaihteen tienoilla T940 oli n.
1000 miehen vahvuinen venäläisosasto edennyt Aimo-
joen ja Kollaanjoen välisestä maastosta lähelle Tol-
vajåwed Ristisalmen seuduille. Sen lähettämät partiot
häiritsivät huoltoyhteyksiä Aittojoen rintamalinjoille
saakka. Venäläisosastoon sanottiin kuuluvan Lenin-
gradin Sotakorkeakoulun oppilaita.

Erillinen pataljoona 1 12 siirrettiin Ilomantsin suun-

nalta hyökkääjiä tuhoamaan. Pataljoonamme mies-
vahvuus ei varmaankaan ollut kovin suuri. Luutnant-
ti Pihljertan komppanian, jossa palvelin, miesvah-
vuus oli vain n. 60 miestä. Olimme juuri tulleet ras-

kaaka viikon kestäneeltä partioretkeltä Möhkön suun-

nalta. Komppaniamme vahvuus pieneni tuolla reis-

sulla noin kolmanneksella etupäässä paleltumisvam-
mojen takia.

Alulsi lähdettiin matkalle kohti Tolvajärveä hiih-
täen. Myöhemmin tuli vastaamme autokolonna, jo-
hon meidät lastattiin. Toisten komppanioiden osuudes-

ta ja sijoituksista partion tuhoamistaistelujen aikana
en tarkemmin tiennyt. Venäläisosasto oli hajautunut
pienempiin yksikköihin, joita vastaan jouduimme tais-
telemaan. Etdämpää kuului joskus taistelun äåriå.
Siellä lienee ollut pataljoonamme toisia komppanioi-
ta. Tilanne oli sekava. Omat ja vihollispartiot kierte-
livät sekaisin erämaassa.

Aamuhämärissä jätettiin komppaniamme, vahvistet-
runa kahdella konekivåårrllå, maantielle Ristisalmen

metsänvartijan talon kohdalle. Pienehkö vihollispartio
ampui siinä etäämpää metsästä, mutta lähti pian pa-

kosalle. Metsässä oli runsaasti venäläisten jättämiä la-
tuja, joita myöten lähdimme hiihtämään maantieltä
etelään. Tulimme noin puolen kilometrin päässä met-
sänvanijan talolle, josta tuli tukikohtamme torjunta-
taistelujen ajaksi. Talossa oli tietojemme mukaan ma-
jaillut aseistettu työkomppania, joka oli yöllä ollut
taistelussa venäläisten kanssa. Emme tienneet, minne
se oli vetäytynyt. Pellon laitaan jääneet kaatuneet
kenoivat yöllä käydystä taistelusta. Eråån kaatuneista
olivat venäläiset riisuneet alasti ja kirveellä iskeneet
rinnan auki sydämen kohdalta. Tåmå oli järkyttävä
näk1', joka kertoi, että edessä olevina vuorokausina ei
leikitä sotaa. Armoa ei tulla antamaan, jos ei pyytä-
määnkään. Oli vain tuhottava tai tultava itse tuhotuksi.
Samana iltana saimmekin vangin, jolla oli verinen
kennäkirves repussa.

Lähdimme hiihtämään latuja etelään päin talosta.
Heti olikin edessä tuollainen parinsadan metrin levyi-
nen suoaukea, jonka yli hieman viistoon oikealle latu
jatkui. Vaikka olin jonon keskivaiheilla pidin tarkasti
silmällä viistoon vasemmalla olevaa suog reunaa.
Huomasinkin lumisten pajupensaiden suojassa klyris-
kelevän muutamia miehiä. Hiihdin nopeasti alkupää-
hän ilrnoittamaan tästä komppanian päällikölle. Hän-
kin näki osoittamasani suunnassa miehiä. "Kai ne

ovat q'ökomppanian miehiä, koska eivät meitä am-

Hstisal
istelut

Eversti Palarin esikunta-
talo Tolvalärvellä naamioitu
kolmella kuusennäreellä

JUSSI BöNTY
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rnu", hiin sanoi ja käski, että jonon loppupäästä käy-
dän ottirrnassa sclvää, mitä miehiä ne ov.rt.

Venäläiset olivat jättäneet konekiväärin varmistuk-
seen suon reunaan. Kärsivällisesti he olivat odotraneet
jonomme alkupään mahdollisimman lähelle avatak-
setn sitten yllättäen tulen. Konekivääri ei kuitenkaan
toiminut. Takana oli ylärinne, ettei sinne juuri päässyt
pakoon. Muutamilla kivääreillä he eivät enää tskalta-
neet avata tulta ja antautuivar vangiksi.

Noustuamme suora seuranneelle mäenkumpareelle
irlkoi eclestä kuulua lähesq'vän venäläisosaston ääniä
kireässä pakkasaamussa. Joukkueemme johtaja, vän-
rikki Nopottcn sanoi'. "Jääkää tähän, käyn katsommsa

' a 
''a"{':b

Talvinen partio

minkälaista maasroa ruolla edessä on." Noponen oli
hiljainen, tunnollinen ja pidemy upseeri. \riholliseerr
hän kuitenkin suhtautui aliarvioiden. "K1'llä mersä
suojaa suomalaiset eivätkä venäläiset osaa ampua, yli
ne aina ampuvat", olivat hänen tavalliset sanansa
rohkaistessaan joukkuettaan kiperissä paikoissa. Asee-
naan vain pistooli, hän nytkin lähti yksin erumaas-
toon.

Venäläisten äänet lähestyivät uhkaavasti. Kuului
kaksi pistoolin laukausta ja Noponen ilmaantui viitti-
löimään meitä nopeasti luokseen. "Ammuin tunnuste-
lijat toisten lyödessä suolle maihin", hän kertoi meille,
kun laskimme läheiseen suon reunaan. Suolta ammut-
tiin meitä, mutta emme heti huomanneet paikkamme
vaarallisuutta, koska Noponen tapansa mukaan sei-

mi rohkeasti edessämme. "Pikakivååri tåhån nopeasti
asemiin", kuului hänen viimeistä edellinen komenton-
sa. Samassa hän voihkaisi ja kädet ylhåållå kaatui se-

lälleen samalla huutaen: "Taistelkaa pojat!"
Meitä oli puolikymmentä miestä hänen takanaan

kuin tarjottimella vihollisen tulelle, jonka vasta nyt
huomasimme. Lähimmät aseiden häilähdykset ja lu-
men pölinä suuliekkien edessä näkyivät noin 30 metrin
päässä edessämme. Nopeasti kaivauduimme lumikuop-
piin asemiin.

Huonommin olivat kuitenkin venäläisten asiat.
Harva männikkö suolla ei juuri tarjonnut heille suo-

jaa. Jonon alkupä oli pitkälle viistoon vasemmalle
suojaton meidän tulta vastaan. Vieressäni oli sotamies
Schaiot,itz, Hän oli mies, j«rtir ei voi sivuuttaa ilman
muutamaa sanaa. Hän oli kuin luotu sotilaaksi. Aina
hymy kasvoilla ja leikkipuhe huulilla virkavissakin ti-
lanteissa ja ehkä parheriten juuri niissä. Hyvä ampu-
maan. Varovainen kuin kettu epävarmoissa t:rpauk-
sissa. Rohkea taas oikealla hetkellä.

Kun huomasimme Noposen heti kuolleeksi, ryh-
dyimme tarkkailemaan rohkeammin etumilastoa.
Meistä vasemmalle alkoi tulla asemiin pitkin slronreu-
naa toisia joukkueitamme. Venäläisten huomio alkoi-
kin kiintyä enemmän sinne suuntaan. Lumikuopistir si-

vuttain vasemmalle k>h«ravat tummat .lscr.t l)aliasti-
vat aioa vihollisen olinpaikan, vaikka niillä oli aivan
puhtaat lumipuvut, toisilla jopa harsot kasvojen su«>

jana.
Kun sopivat maalit alkoivat vähetä, lähdin vasem-

malle, josta kuului komppanian päällikön ääni, ja
kerroin hänelle Noposen kaatumisesta. Hän käski ot-
taa joukkueen koment«xrni, ja kienää venäläisten jäl-
kipään puolelle. Oli pelättävissä, että ne voivat strar-

taa meidät suon reunaan.
Olin korpraali arvoltani, mutta eipä ollut iso jouk-

kuekaan, vain 15 miestä.
Kiersimme metsää pitkin jonkun matklra ja lähdim-

me ketjussa etenemään venäläisten latua krhti. Ollcs-
samme pienellä mäenharjanteella avattiin meitä vas-

taan yllättäen tuli aivirn lähimaastosta. Eräs miehis-
tämme haavoittui eturinteeseen, eikä häntä kovan tuli-
tuksen vuoksi voitu hakear pois. Hän «lli nähtävästi
haavoittunut siten, että ci pystynyt liikkumaan, mutta
oli muuten täydessä tajr.rssaan. Lumeen hän oli pysty-
nlt kaivautumaan, koska luodit eivät enää häneen
satnrneet.

Tilanne oli karmaiseva. Muutaman kymmenen
metrin pässä taisteli mies elämästä ja kuolemasta.
Hänen hakemisensa olisi tiennyt uusia uhreja. En
muista enää tuon miehen nimeä. Olin tullut tähän yk-
sikköön sodan jo alettua ja Talvisodassa ei suinkaan
jäånyt liiemmälti aikaa seurusteluun. Mieleeni muis-
nru nyt parin§mmenen vuoden takaa vain jollakin
tav alla toisista poikkeavat persoon all i suudet.

Avunhuutojen lomaan tuo minulle lähemmin tunte-
maton mies teki tiliä elämästään. Hän toisteli vaimon-
sa ja lastensa nimiä. 

- 
Katkonaisin sanoin hän ta-

paili myös "isä meidän" -rukousta. 
- 

Rukousta, joka
heti tuli kuulluksi. Taistelua ja tiliå ei käyty vain hä-
nen rinnassaan. Sitä käytiin jokaisen joukkueemme
miehen rinnassa. Meiltä vaadittiin uhria, joka on suu-
rin, minkä ihminen voi antaa. Uhrata henkensä toi-
sen edestä. Käytännössä näytti pelastusyritys merkitse-
vän sitä.

Tuskin tätä toivotonta tilannetta kesti muutamaa mi-
nuuttia kauempaa, kun eräs mies sanoi: "Hän on mi-
nun naapurini, jos en yritä häntä pelastaa, soivat nuo
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sanat aina korvissani, jos itse täältä elävänä kerran
pois pääsen. Minä haen hänet kävi miten kävi."

Avasimme tulen kaikilla aseilla. Pikakiväärit ja

konepistoolit lauloivat jatkuvasti. Onnellisesti saikir-r

tuo rnies vedettyä haavoittuneen mäen suojaan.
En tiedä jäikö tuo mies elcxrn, vai kuoliko hän sai-

raalassa myöhemmin. Tämä oli ymmärrenävää niissä

oloissa, kun joukkueeseen tuli aina uusia miehiä kaa-
tuneiden ja haavoittuneiden tilalle, ei siinä jokaisen
kohtalo tullut myöhemmin selväksi.

Komppanian päälliköltä tuli käsky, että vetäydytään
metsänvartijan taloon levähtämään ja syömään, jos vi-
lrollinen rauhan antaa.

Taloa pidimmekin sitten monta päivää tukikohta-
namme. Suuret venäläispartiot tekivät montir yritystä
vallata tukikohtamme, hyökäten milloin miltäkin
puolen asemiamme vastaan. Yhclellä sivulla rajoirtui-
vat talon pienet pellot järveen, joten vartioitavat met-
säkaistaleet eivät olleet kovin pitkiä. Konekivääreistä
oli toinen toisella puolen taloa pellonlaidassa ja kol-
mas venäläiseltä saatu pihamaulla reservissä. Pikaki-
viäreita ja pu<>lizrut<>maattikivääreitä saimme lisää jo-
ka påivå.

Vartioiirti muodostui raskaaksi. Oli kul jettava
myös partiossa tiedustelemassa vihollisen liikkeitä.
Hyvin r,sein sai suoraan partiosta tultua lähteä var-
tioon. Muistan elävästi vartiossa olon eräänä yönä. Oli
kauhean kova pakkanen. Järven takaa kuului latujen

varsille riupr.tneiclen haavoittttltciden vihollistclt ilvtltl-
I'ruut«rja ja valitr-rksia. Tu«rtr tuostitkin tncrti vrtrrioto-
verin kanssa puhcet srlntillln aihcescen: "Saank«r cniiii
krskaar-r istua kotil'rirtissä liimPiiiviin ttunin loistcessrr."

Kätens2i ia jalkrrnsa palclltrttirncitit veniiliiisiri ltarltiti-
li suket kainalossa, kävcllcn kovaksikl,ln'riincitii suk-

seniatujir. Heitii antautui vangiksi pitkin i«)rii. Niidcn
kuljetamisesta jonnekir-r csiktttrtaitn nttrotlrstLti krt-

mcnttirl,hntän poiillc aikir ricsa. Srtnttlin on'licn ltita-

voittuneiden kuljetus oli l-rankalatr irinitisctt Pitrrio-
\ril.rran rakia. Kaatuneet kerättiin navetrrtr cclcssii ole-
van ladon lattialle. Joka kithirkassa ainir kairtunci-
den rivi iatkui mur,rtamalla michcllri. Kcrrankin yiir-r

hämäril'essä tuli vartiomies ilmoittamaar-r, että
viholiisosast«r on tairs tul«rssa. Raikkrrirssrr 1',itkkrrsil-
mrtss.t kuului ttrollaisen sLtLlrcnlmitn ()sastorr tr.tlo i,,
puolen kilometrin päähän. Kun olimme liihcliissii pi-
haita remiin, sanoi joku, että kukaharr sc tältii rcis-

sulta jourr.ru tLronne ladon lattirrllc. Mikkelistii oli «ri-

kein hurja mies. Hän hyppi ilmaan pihalla ja sanoi:
"Ntinä en rrinakairn lähcle turnne liiteriin." Kiivi ktri-
tenkin niin, että juuri hänet sinnc iiamuyiistä ttxrtiin.

Sirttui myös päinvastainen tlrpaus. Eräs vanltcmpi
alikersanni parin päivän ajan puhui: "Minti en

kauan elä. Saatte nähdä että minä kohtir kanrh,rn. "
NIilloin oli vain tilaisuuttu, hän karivoi virsikiriar-r re-

pustaan ja hiljaa itsekseen veisasi. Niin sittcn kävi,
että hän eråanå päivänä kun hytikkäsimnrc firrtiotrt
Kaukopartro leiriytyneenä
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virstailn, seisoessaan lähelläni huusi: "Nyr se ampuu
minut tuoster kuusiptrskasta." Hän ei ecles koittanut
sr.urjautuir. Tuskin hän oli viimeisen sanan loppuun
lausur.rut, kun kaatui kuollec,na mirahan.

Erliänii iltar-ra tr-rli vartiomies ilmoittamaan, ertä vi-
hollispartio on tulossa. Nopemti hiihdimme varriopai-
kan luo kaksi konekivääriä ahkiossa. Vaniomies tuli
vistaammc edessä olevalta mäen harjanteelta ja ker-
toi venäläisten ruvenneen rauolle vartiopaikan edessä
olevalle metsälinjalle. Menimme komppanian päälli
kön k:rnssir varovasti mäen harjalle. Pitkin metsälin-
jaa satoia metrejä eteenpäin kiilti sätkiä, lähimpien ol-
lessir noin 50 metrin piiiissii

Nopeasti työnnettiin ampumavalmiit konekiväärit
mäenharjanteelle. Samoin pikakiväärit ja konepistoo-
lit vicretysten. Samassir kun irmmutriin valoraketti al-
koivat aseet laullra. Samalla lähtivät joukkueet etene-
mään etäämpää, kahclenpuolen linjaa koko ajan tulit-
taen. Yllätetylle vihoiliselle ei annettu aikaa koota

joukkojaan, vaan se joutui peräytymään jonkun mat-
kaa takaisinpäin. Keräsimme kaikki paikalle jääneet
sukset, joita myöhemmin todettiin olevan 80 paria.
Piilotimme ne kaiken varaka mersään, etteivät ne ti-
lanteen muututtuakaan saisi enåå niitä käyttönsä.
Suuri osa suksista jäi jo alkuvaiheessa ilman omista-

iaa-
Metsästä kuului kovaa politrukkien ja upseereiden

huutoa, kun ne järjestivät vauhkoontunutta jouk-
koaan ketjuun.

Kiireesti panimme mekin ketjun kuntoon ja koneki-
väärier-r tukem:rna lähdimme etenemään harvahkoa
kuusimetsiiä kasvavassa maastossa. Kuusten oksat

Toim intaa Tolvaiärven harju lla

ulottuivat lumeen saakka ja kun oli vielä melko pi-
meä, muoclostui kuusten alle hyviä piilopaikkoja. Suk-
settomat miehet olivatkin piiloutuneet sinne. Hiihdin
juuri erään kur.rsen vieritse, kun sen alta alkoi kuulua
jotakin liikettä. Perässäni tulevien miesten jaloissa rä-
jähti samassa käsikranaatti. Yksi miehistä haavoinui
vatsaan. Toiselta pääsivät kengän pohjat ini jalkojen
mennessä turraksi. Nyt rupesimme järjeselmällisesti
ruuttaamaan kaikki kuusten alukset. Seuraavana päi-
vänä näimmekin, että makuujäniksiä oli niillä seuduin
melkein joka kuusen alla. Useimmilla niillä oli uudet
puoliautomaattikiväärit niin vahvassa rasvassa, ettei-
vät ne toimineet pakkasessa. Siksi niillä kai oli tarkoi-
rus jäädä jälkipuolelle ja sieltäkäsin heitellä käsikra-
naame ja.

Olivat aamuturlnit käsillä, kun loppuosa venäläis-
ten joukoista lähti vetäytymään pois. Emme ajaneet
heitä takaa. Kun ei tuleemme enää vastattu, lähdim-
me pois.

Tultuamme taloon sain oudon komennuksen. Mi-
nun tuli ratsumiehen kanssa käydä Tolvajärven mat-
kailumajalla, mutka, jonne sanottiin olevan matkaa
12 kilometriä. Köydestä kiinnipitäen minun tuli seura-
ta ratsua. Olimme juuri olleet taistelussa maantielle
menevän tien suunnassa. Ei ollut täyttå varmuutta
partion poistumisesta kyseisestä maastosta. Sitäpaitsi
maastossa harhaili muitakin partioita.

Varmaan oli tie katsottava selväksi jotakin kolon-
naa varten määråttynå kellonaikana. Isommalla jou-

kolla tämä olisi ollut hidas suoritus. Tållå tavalla
katsottiin päästävän vähimmillä tappioilla. Jos me ei
palattaisi, olisi silloin partio tiellä. Tämä oli sitä peli-
nappulana oloa, johon ei tällaisessa tapauksessa tie-
tääkseni viime sodassa enåå miestä pantu. Kuin aave-
ratsastajat kiisimme pimeässä yössä. Emme nähneet
matkalla omia emmekä vihollisia.

R istisal men taistelumaastoa
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OLI vallattu Repola ja nyt oli saatava sillanpääase-
mat Virtojen taakse, jotta voitaisiin rakentaa silta
virran yli sekä kuljettatr kalustoa ja joukkoja etene-
misen virralle vesistön yli.

Olin 4.lllIKTR 18:n tulenjohtueessa ja hoitelin ty-
kistiin hermoja puhelinmiehen ominaisuudessa, kun
saimme käskyn rakent'.rir puhelinyhteyden Virtojen
taa j:r olla kiirkikompl)ilnian mukana, kunnes sirirtrri-

siin lisäjoukkoja.
Otimme kaiken saatavissa olevan kenttäjohtimen

mukaamrne il alku sujui tirvanmukaisesti. Järven
kohdalla laskettiin johto p»h jaan. Silta, jonka yli
mentiin, ei «rllut mikään insimöritaidon mestarinäyte,
käsittihän se vnin joitakin riukuja, mutta tärkeintä oli-
kin päiistä sen yli mahclollisimrnirn pian.

Jiirvi lepäsi tyynenä j:r mieliala oli melko valoisa.
Ryhmiinjohtajamme, alikersantti Lditinen hyräilikin
.l(Ivuotisen sodan marrssia. Sanoin sitä kuunnellessani
Laitiselle, että älä rravistele, tiedä vaikka tässä vielä
uitaisiin ilmirn ratsrlakin. Kaikki meni sentään hyvin
palaneen alueen reunaan saakka, muttir sitten tr.rntr.ri-

kin tie nousevan pystyyn.
Sieltä täältä palon seasta kuului räjähtävien patruu-

noiclen jl käsikranaattien räjähclyksiä, ja savu teki
hengityksen vaikeaksi . Tien varressa oli palaneita
ruumiita, jotka eivät ollcet mitään ilahduttavaa kat-
seltavaa. Niistä lähti lisäksi mädänneen löyhkä, joka
teki cllottavan virikutuksen. Ei ollut ihme, jos sot:rir

näkemrittiirniit nuoret virrusmiehet saivat kauhun tun-
teerr, joka v?ihän myöhemmin iriheutti .ior,rkrssa pelon,
joka 1>ani irrimmat liikkeelle titaksepäin, mikä ticten-
kZiiin ei olisi ollut luvirllista.

"Liipi tLrlen jrr savun 
- eteenpäin!" Ja niin men-

tiin toclellakin tuleen ja prrlava metsä peitti miehet
näkyvistä. Palosta huolimatta yritimme parhaamme
ja rakensimme puhelinlinjan ylös puihin, ettei se syt-

ryisi palarnairn.
Pääsimme jo paikkaan, johon olisi asetuttava ase-

miin, mutta kun kaikkialla yhäti paloi, asetuimme
puhelimen kanssa tien varteen. Otin heti yhteyden
patteriin i,, jliin jatkuvirrrn kuunteluun. Muutamia
meralin koorclinaattejakin ehclirnme patterille ltntrlit,
kun kuuluvaisuus loppui.
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IIVARI HYTTINEN

Toiminnan olisi pitänyt alkaa, olisi myös pitänyt
päästä pois palon keskeltä, kun viholliscn ptoleltrr al-
koi kuulr,ra moottorien jyrinåå ja telaketjujen kolinaa.
Nyt «rlisi tarvittr-r tykistötulta, mutta yhteys oli jatku-
vasti poikki. Totesimme, että tapsit paloivat, eikä aut-
tanut muu kr.rin ottaa kelat selkään ja lähteä etsimään
vikaa. Rac'listikin yritti saadir yhteyttä, mutta tlrr-
haan.

Oli turhaa ctsiä vikakohtirir, sillä koko yohto oli
niin palirnut, että se olisi pitänyt rakentlur kokonrran
uudelleen, mLrttir johclinta oli aivan liian vähän.

Laitinen liihti ilmoittamaan, että yhteyttä ei saacla,

mutta yritämrne saadir rirnnirstlr ur-rdcn linjan niin
pitkälle kuin pääsemme. Juoksimme neljän miehen
voimalla puhelin mukana, ja näimme toisiakin jr,xrk-

sevan rirntila kohden.

Pääsimme ehjille johdoille, panin pr-rhelimcn kiinni
ja kzrtkaisin linfapihcleillä palavat johrkrt. Silkrin tart-
nri niskaani yoku jalkaväen vänrikki:

Te sirb«rtaitsin tekijätl Jr.roksette pak<xrn ia
kirtkome vielä yhteydet. Nyt seis ja justiin!

Yritimme parl'raamme mr.rkaan selittäii, että on
siriltilvir irikiran yhteys, että tykistö piiiisec amPu-

milan.

- 
Olette karkureita ja toiset jwrksevat mukanan-

ne!

Sirmassa juoksi Luitinen lur>ksemme toinen puhelin
mltk,rnrrirn.
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- Ottirkiul tlro puhelin ja juoskaa tapsit sr.xrriksi,
muuten tulee pirujal Tulta on saatava!

Olimme heti menossir. kun kuulin vielä Laitisen sa-

novan: "Koko patteri, i r1'hmää tmp (tulta mahdolli-
simman pian)." 

- 
Pian kuuluikin lrmmusten ujellus

ja räjähdykset moottorien j1'rinän joukosta. Mekin pää-
simme tien varteen, josa tähystysaliupseeri oli odotta-
massa.

Kiinnitin puhelimen ja toiminta alkoi. Oli hanka-
laa, kun savun takia ei voinut tähystää eikä nähdä
mitään. Kertoivat jalkaväen siirtyneen muka hyök-
käysvaunujen takia lähemmäs. Meidän oli vain tykis-
tön avulla pidettävä tie hallussa, että uudelleenryh-
mitryminen voitiin suorittaa. Ja me suoritimmekin

Virran silta
ei ollut
kehuttava

Omelian operaatio

tehtävämme nyt, kun yhteyskin taas oli kunnossa, eikä
siitä sen enempää kertomista olekaan.

Mutt rannassa olivat asiat toisin. Kärkenä olleet
nuoret varusmiehet eivät olleet kestäneet ensimmäistä
kosketusta. Ehkä jo paloaukean laidassa nähdyt ruu-
miit olivat aiheuttaneet ensi järkpyksen, jota metsä-
palo ja traktorien jyrinä lisäsivät. He olivat luulleet
suurten traktorien ääntä hyökkäysvaunujen aiheutta-
maksi, ja vaikka eivät olleet vielä mitään nähneet-
kään, olivat paenneet rannalle. Osa oli yrittänyt ui-
denkin yli joidenkin hukkuessa virtaan. Varmaankin
myöhemmin heistä jokainen oli hävennyt arkuuttaan
ja monet olivat antaneet henkensäkin vartiopaikal-
laan, joten älkäämme heitä halveksiko. Tiistä johtui
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Omelian kylä

myös minun rannalla saamani kovaotteinen käsittely.
Mehän silloin todella juostiin, joskairn ei pak<x>n.

Vaikeahan oli arvata mikä kenelläkin oli jurksun
syynä. Rannalle jääneiden selitys oli lyhyesti scLrr.ra-

v:l:

- 
Sanottiin, että tykistii avaa heti tLrlen, jos mitä

ilmaantuu. Tykistö ei antpunutka;rn, viran miehct yk-
si toisensa jälkeen lähtivät pirktxrn. Mc lr.iuitiin, että
nyt on parasta meidänkin lähteä, kr.rn hekin menevät.
Eikä siellä voinut ollakaan kun kaikki paloi.

Eihän syy meissä ollut, vaikka niin luultiin. Tähän
toteamukseen meidän on pääciyttävä, vaikku sivr.rsta

katsojat näkivät sen toisessa valossa. Me teimme teh-
tävämme emmekä silloin edes pelänneet, sillä jos hyök-
kääjällä olisi ollut hyiikkäysvaunujakin eivät ne ttrleen
olisi ajaneet.

Vihollinen oli nähtävästi koettanut viedä tykkeläär-r
pois metsäpalon alta ja §llähän jyrinä kieltämättä oli
hyökkäysvaunujen ääntä muistuttava.

Saatiinhan sinne lopultakin asemat, ja kun ptrla-
vat risut ja sammaleet loppuivat niin tulikin väheni.
Mutta varmasti se oli monelle meistä kuumin paikka
mihin koskiran olemme joutuneet.

Omelia vallaniin kiertoliikkeellä selustaan, tämä
oli vain Vinain taistelua.

14.D:n loukot etenemässä Omeli
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OLI syl,skuun 5. präivii v. 1941, kr-rn l-l.D:aan kuulu-
vrr Os. Sc'it,rrttr, (l-1. ia. 11. Rajakomppania) oli Ru-
kavaaran virscmmalla sivr-rstalla varmistukessa joku
viikko sitten pralancclla kankaalla. Rukavaara oli
edessli, johon vilxrllincn oli purcutunut l.ruolustuksecn.
Tlinii rurmunir joukot ryhrnittyiviit aikirisemprien hyi)k-
käysyrityksien lisäksi valmisteltur"rn hyökkäykseen vi-
holiisen lyömiseksi Rukavaarasta.

Osastomme sai tehtäväkseen kienää vasemmalta
vaarrln taaksc ja iskcii viholliscn sclr.rstaan samalla
kun piiiijoukot slx>rinavat hyökkiiyksen ticn sLrunnasta

rykistiin ttrke m;rn,r. Tarkoitr"rkscmrne oli suorittzra
kiertoliike sal.rssa ja iskeä yllättäen, mutta maaston

EII§
UUNO MIETTINEN

virikcLr. rcki kLLitcnkin salassapl's1,mi5c'11 kl,sccnalai-
seksi

Pcirrcistii n)airstoir hyväksi kiil,ttiien onnistr.rimmc
päiiscnr.i.in sclrstirirn, murtir kun varsin:rinen Jiihesty-
misr'.rihc- .rlk,rr. rrxlcttiin, cttä edessä onkin lähes kik»
merrin lsY|inerr irirvir. Purrt()n nevir, jonka kicrtänti-
nen oli:i ,,1lur mahrl()t()ntir. Mur.rta mahckrllistrurra ci
siis ,,l1Lrt ktrin sen y,littämincn, jonka trrkana tirv()t-
tcen'lm( hiiiimi)tti.

Joukkojen etenemisnrr-r()t()ir rnuutettiin suon laiclirs-

sir. \luLrtcttirn jo siitäkin syystä, että oltiin läl-rcstl,mis-
vaihccss.r. nrLlrti.r cnncn kaikkca avoimen m.rilston rir-
l,:rir. Rvhmitvs oli nyt siis levciimpi ja harvcmpi. Surn
t'lirvs.rlkr.,i.

Olen soit.r jrr metsiii ikiini tirr[,or1Llt, mLltra cn k«rs-

krran n't,,rsrir ncviril riinrpinyt vicliipä rilirnrccssrr, jossa

roi otLrrt.t.r kuuntrtrt tervchdyksen vastarru)nalta minä
Itetkcnä t.rhansa. N{iten iatketaan etenernistä, jos tuli
vastarru.rnrrlCir avataiurT Mistii rtrlistrciair/ Nft-rrtri mi-
räpä tLrosta. n1,t menniilinl

Vilkaisin caakseni. Joukot tulivat, sekavassa muo-
clossa, siltä ainirkin niiytti 

- 
tiri oli siinä sikäli järjes-

tystä, että olivat hajairntuneet jokseenkn tasaisesti
ympäri laajan suon ctsicn kukin itscllccn vrpivaa yli-
päåsyå. Ahinä ja puhina kuului marssivien joukosta.

Mutta joka tapauksessa vastaranta läheni: olimme jo
1'li puolen välin. Mietin tilanncttir ia otin r1,hmäni
avoriviin sillä ctenin krirjessä.

"Mitä ne nuo ovat, nuo mustat läjät tuolla?" kysyt-



$§§II

tiin vierelläni.
"Missä?"
"Tuolla, tuolla suon reunassa."
Katsoin jääkfui Huotarin osoinamaan suunraan.

Niin todellakin, siellä on jotain rakennelmia. Ehkä
korsuja tai kaivettuja pesäkkeitä. Mitä rahansa, mur-
ta ainakin ne ovar vihollisen tekeleitä.

Olimme lukuisissa aikaisemmissa kahinoissa oppi-
neet sodalta paljon, rai ainakin sen, miren tällaisessa
tilanteessa pitää menetellä. Keinojen valinta tässä lie-
nee perin yksinkertaista, niitä kun ei ole kovin monia
käytettävissä. Meillä oli vain 1'ksi: sormi liipaisimella,
katse terästettynä edessä olevaan ja lähenevään met-

koska maasto oli nyt kulkukelpoista ja osittain peit-
teistäkin.

Etuoikealta, .'aaran luoteispäästä alkoi kuulua tais-
telun melu. Rintamasuunnassa raskaiden aseiden ruli
tiheni ja meistä vasemmaltakin, pitkästä suonsaaresta
avattiin kiivas kaksipuolinen jv-aseiden tuli. Taistelu
Rukavaaran valtaamiseksi oli alkanut.

Suuntamme oli meistä oikealla ja vasemmalla rais-
televien JR 10:n joukkojen väliin ikäänkuin kiilalsi.
Luoteja sateli oikealta ja vasemmalta.

"Seis! "
Suojaan ei tarvinnut erikseen komentaa, sen riesi

jokainen hakea mikäli sen suorämeeltä yleensä löytåå
hakemallakaan silloin, kun siihen kohdistetaan tuli
korkeista maastonkohdista.

"Joukkueen johtaja kompp ani anpääl likö n luokse ! "
Oma kaksitaso lenteli yläpuolellamme, suuntasi sit-

ten lentonsa tulevan taistelukohteefilme pälle ju pr-
dotti jotain, joka rofahti kamalasti kohteessaan.

"Kekäläinen, Kekäläinen, eikö se kuule? Toinen
ryhmä Kekäläinen suunra 1).00 tavoitreena maanrie

- 
antaa vetåä."

Eikö lie alik. Kekäläinen kuullut, tai odottikohan
sopivaa tulitaukoa, kun ei h«i lähtenyt liikkeelle vän-
rikki Huttusen käs§stä.

Kimposin pystyyn ja huusin:
"Ensimmäinen ryhmä ylös 

- 
seuratkaa" ja lähdin

vetämään varsin nopeassa tahdissa käsketryyn suun-
taan, sillä makaaminen märässä suossa luotisateessa
ei sekään ollut miellyttåväå. Ryhmäni ja sen tien koko
|cukkue seurasivat esimerkkiä.

Suoräme, jota etenimme, oli leveydeltään noin viisi-
sataa metriä. Oikealla ja vasemmalla taistelun äänet
alkoivat jäädä yhå enemmän taaksemme.

"Suunta 10-00!"
Suunta 30-001 Mutta sehän on suoraan etelään

tuohon vaaraan "ampiaispesään", kuten kuulin ta-
kaani sanottavan. Jos maantie on tavoitteena, niin
onhan luultavasti helpompi päästä tätä rämettä pitkin
sinne, sillä tässä sillä ruskin on kiinteää puolustusta.
Näin "taktikoin" mielessäni ja jatkoin entisellä suun-
nalla.

"Alkupää hitaammin, eivät pysy kaikki mukana!"
"Hei, kuule ota suunta 30-00", joukkueen varajoh-

taja kers. Knaupila juoksi luokseni.
"Tästä on jo kuulema mennyt kaksi jääkärijouk-

kuetta."
Muutin suunnan kZis§nmukaiseksi. Mutta mitähän

ne jääkärijoukkueet mahtoivat olla. Epäilin sitä.
Ilta hämärtyi. Kuunsirppi loi haljua valoaan pui-

den lomasta. Etenimme jonossa äänetönnä. Maasto
alkoi loivasti nousta vaaralle. Yltyvä taistelun melske
kuului edestä .vaarafl takaa sekä nyt oikealta, jossa

maj. Majeu's kin sanottiin taistelevan.
Ei nåy, ei kuulu mitään edessämme. Jospa sittenkin

lienevät menneet ne sanotut jääkärijoukkueet. Vilkai-
189

sän reunaan.
Mutta mirä nuo musrar läjär todella ovat? Eivät ne

ainakaan liiku.' \iirä ()n m()nrr.
Vielä viisih'mmenrä merriä. Ryhmä kiihdyttää vais-

tomaisesti askeleiraan siitäkin huolimatta, että suo on
edelleenkin vetelää. trfuna nel-rän ovat 

- 
hitto vie-

köön turvemaioia. laavu ja. Siis vihollisen
majoitualue. Itsc se rien-sri on irsemissa tuolla mäel-
lä. Selvä!

Maaperä allamme koveru. Nvr.
"Mars-mars".

Jokainen yrini parastaan, sillä tajusimme, että nyt
on ratkaisun herki. Rvntäsimme siis hurjasti loivasti
nousevaa mäkirinnertä raskaista tst.asuistamme huo-
limana, sillä tuollir hirrjirnteellirhan ne tierysti...

"Heeeiii..." Ilirä7
Siellä harjanteeilal-rirn 'ne" olivat 

- ryhjät, kaive-
tut asemat. Näyni kuin jokaisen naarna olisi venähtä-
nyt pitkäksi prtn'mrksesrä. Sc veti meitä nenästä.

Huokasimme helpotuksesrir j:r olipa syytäkin, sillä
tavallisesti taistelun odoruksen jännitys on kiusallista
ja hermostuttavampaa kuin itse taistelu.

Paikka osoittaurui saareksi. Kärkeä vaihdettiin ja
eteneminen jatkui. Maasto oli harvahkossa kasvavaa
mäntyrämeikköä.

Ne jotka ovat taistelevissa joukoissa olleet, tietävät,
että kun edessä on vaikkapa vain yksi ryhmä, tunre-
vat sen tak:rna tulevat itsensä miltei turvatuilssi. Jat-
koimme siis etenemistä nyt suppearnmassa muodossa,



sin taakseni, ryhmä oli venynyt luvattoman pitkäki.
Annoin käsimerkkejä kiirehtiäkseni liikemä. Lienee sit-
tenkin varminta ottaa ryhmä ketjuun, sillä eihän sitä
koskaan tiedä...

Samalla kun etenin, annoin merkkejä muodonmuu-
toksesta, mutta se tapahtui liian myöhään, sillä edes-
våni noin kahden§mmenen metrin pädssä olevassa
notkossa "niitä" oli, noin parinkymmenen miehen
vahvuinen vihollisosasto tiiviissä rinkirykelmässä. Mitä
lienevät tehneet, en ehtinyt nähdä, sillä hekin huoma-
sivat minut samanaikaisesti. Olisipa nyt konepistooli,
ehdin toivoa. Mutta kun ei ollut kuin "yhestilaukea-
va". Ammuin laukauksen rykelmään. Vaikutus oli sa-

ma, kuin jos haukka iskee kanaparveen. Ammuin toi-
sen ja muuta en ehtinytkään, sillä vasemmalra avat-
tiin minua kohti tuli jollain konetuliaseella 

- 
onnek-

si ohi. Ehdin kuitenkin panna merkille, enä vihollisen
,rsemat olivat edessäni. Huusin ryhmälleni mars-mars-
kiiskyä ja löin maahan. Mutta ryhmä oli sekin lyönyt
maahan vihollisen tulen pakottarnana minusta noin
20 m påähån taakse.

Yritin ryhmäni luo, mufta se osoittautui mahdorto-
maksi, sillä vihollinen avasi kiivaan tulensa vähän jo-
ka puolelta. Painuin matalaksi puun taakse ia ava-
sin tulen. Karjuin vielä ryhmälleni ia yritin täten saa-

da sen tasalleni, mutta se ei autranut. Tuskinpa ääne-

ni edes kantoikaan paukkeen seissa. Sitäpaitsi viholli-
sen tuli yhä kiihryi. Näin kuitenkin jonkin verran
taakseni ja havaitsin, että siellä syöksytään päin vihol-
lista. Tilanne tunrLri sillä hetkellä pelastetulta.

Mutta mitä vielä. Takaani avattiin kiivas tuli.
Olin kirjaimellisesti ktihden tulen välissä. Tiesin meil-
lä olevan mr'ös konekivääreitä ja erotinkin niiden ta-
saisen nakutuken. Tajusin myös, että päni menoksi
riittää vähempikin. Edessä, noin kymmenen metrin
päässä rätisi vihollisen pikakiväari 

- 
suuliekit miltei

kärvensivät tukkaani. Jatkoin tulitusta miltei umpi
mähkään. sillä ei siinä ollut jr.ruri varaa päätänsä nos-

taa. Puusra, jonka takana olin, tippui jatkuvasti roi-
naa niskaani.

Prp prp F.op pop...

Reppu. suuri sotareppu selässäni. Oli kuin siihen
olisi hakartu jollain raskaalla esineellä.

Mzrtalammaksi, yhå matalammaksi, muuta en
osannut sillä hetkellä. Patruunalaukku allani. Yritin
hieroir sitä svrjään ja onnistuinkin. Sain sen tilan itsel-
leni. Sekin runtui suurelta omakohtaiselta voitolta.
Pain«rin pääni sammaleeseen ja odotin, muura en voi-
nut. Krh:n kranaatin sirpaleita alkoi tippua ympäril-
ieni. Niirä tippui vihollisen asemiin, sen taakse ia
eteen omien niskaan. En tiedä vieläkään kumpi osa-
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ISBD3SEE TBESTtr&B
Kansa raisrer, -,'"n.-, ::: Tff, T":it-:;,::'"
12 numeroa vuodessa

6 tapaa tilata Kansa Taisteli - miehet kertovat
1. Täyttakää ja postittakaa viereinen kuponki - 

postimerkkiä
ette tarvitse.
2. Soittakaa suoraan tilaaiapalveluumme puh. vaihde 790822,
suunta 90
3. Kirloittakaa osoitteella: Kansa taisteli - miehet kertovat, Ti-
laajapalvelu. Postilokero 820, 00101 Helsinki 10 ja ilmoittakaa
viereisessä kupongissa pyydetyt tiedot.
4. Soittakaa tai käykää jossakin asiakaspalvelukonttorissamme
tai asioimistossamme. Kts. puhelinluettelosta: Sanoma Osakeyh-
tiö.
5. Maksakaa tilausmaksu postisiirtotilille n:o 86 00-8, Sanoma
Osakeyhtiö ja kirjoittakaa Tiedonantola-kohtaan viereisessä ku-
pong i ssa pyydetyt tilaustiedot.
6. Jättäkää tilauksenne jollekin asiamiehellemme, Rautatiekirla-
kauppaan. kirjakauppaan tai postiin.
Ulkomaille lähetettävistä lehdistä peritään eri lisämaksu. Lä-
hempiä tietoja saa Sanomain asiakaspalvelukonttoreista ia
asioim istoista.

Osoitleenm u utokset
Osoitteenne muutoksen voitte ilmoittaa ioko kirjeellisesti tai pu-
helimitse Tilaa.japalveluumme tai käynnillä tai puhelimitse io-
honkin asiakaspalvelukonttoriimme.
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 mu-
kaan.

Huomautukset
iotka koskevat esim. lehden postitusta tai laskutusta, pyydetään
tekemään Tilaajapalveluumme, iohonkin asiakaspalvelukontto-
riimme tai sinne mistä lehti on tilattu.
Tilaus la osoitteenmuutos saadaan voimaan 2 viikon kuluttua
siitä, kun se on tullut Tilaajapalveluumme.



puoli niitä ampui. Os. Seitamolla ei krh-joukkoja ol-
lut.

Kuinka kauan tätä kestää? Kunpa omat hyökkäisi-
vät. Mutta entäpä jos sen tekee vihollinenT Kaivoin
pistoolin oikealta lonkaltani siltä varalta. Olin var-
ma tuhostani.

Mutta mitä? Tuli takanani lakkasi. Käänsin varo-
vasti päätäni. Ei, ei näkynyt suuliekkejä. Nyt on yritet-
tävä pois. Tåyryy ainakin yrittåå metelin ja pimeän
turvin. Otin noin viiden metrin syöksyn takavasem-
paan kranaamikuoppaan. Tästä voin jo vapaammin
arvostella tilannetta. Olin huomaavinani, että viholli-
sen tuli suuntautui enempi oikealle. Selvä. Siis syöksy
jälleen takavasempaan. Seuraava, nyt jo pitempi...

Ne olivat syöksyjä, joita armeijan vanha kapitu-
lanttikin olisi kadehtinut.

Tuli lakkasi takanani kuin taikaiskusta. Nousin
pysryyn ja hiivin poispäin. Hiivin nopeasti, edelleen
pieru 7.65 pistooli oikeassa ja tyhjä kiväri vasem-
massa kädessäni 

- 
kiväärin patruunapussi kun jäi

sinne "kuumaan paikkaan". Vasemmalla valitti joku
haavoittunut:

"...oi Jumalani auta... auttakaa..!" Yritin hänen
luokseen. $,sähdyin ja kuuntelin. Valitus lakkasi,
mufta sen sijaan sieltä kuului outoa puhetta ja liiket-
tä. Jatkoin matkaani nyt jo rämeellä. Mihin on men-
nyt oma yksikköni? Se tulisi löytää. Mutta tuollahan
he ovatkin, seisoohan siellä ainakin yksi ryhmä miltei
aavalla suolla. tr'[enin heitä kohti noin parinkymme-
nen metrin päähän. Taivas, hehän polttavat tupak-
kaa aivan reilusti srrlaamatta ollenkaan tupakan
hehkuvia päitä. Ei, meikäläinen ei menettele noin täs-
sä tilanteessa. Ollapa kp.

Muutin aivan rauhallisesti suuntaa, mutta pidin
heitä siln.räll1i koko ajan. Näyttäytymiseni ei heihin
näyttänyt vaikr.rttirvan millään tavalla. Sinne he jäivät
vetelemään mahorkkasätkiään. Kuljin nyt suuntaan,
josta olimme jokr-r tunti sitten tulleet. Taivas vetäy-
tyi pilveen ja tiheä sumuverho täydensi pimeyttä.
Omaa porukkaa ei vain näy, ei kuulu. Oikealla ja
vasemmalla on edelleen tulitoimintaa. Yrittäisiköhän
sinne/ Mutta kun en tieclä omien ryhmityksestå. Jat-
koin matkaani tulosuuntiran.

Mutta tuolla edessä pilkahti valo, pieni tosin mutta
selvästi erottuva. Nlenin ottamaan selvää, varovasti,
sillä olin saanut tarpeekseni törmäilystä. Laskin oleva-
ni lähellä nähtyä valoa, kun pysähdyin ja kuuntelin.
Ei hiiskaustakaan kunnes rulitikun rikki leimahti to-
sin peitettynä noin viiden metrin päässä edessäni. En-

Suomaastoa
Rukajärven
suunnan
taistelu-
alueella

nätin nähdä tarpeeksi - 
suomalaisen lakin. Menin

heidän luokseen ja kyselin porukkaani. Eivät sanoneet
tietävän. Heitä oli neljä miestä, sanoivat olevansa lää-
kintämiehiä ja kehoittivat menemään jonnekin muual-
le. Kertoivat olevan tässä kuumat paikat, on joku
haavoittunutkin vaaralta tulevista luodeista. Hymäh-
din ja pyysin kiväärin patruunoita, joita sainkin. Läh-

din edelleen etsimän yksikkoäni maahan vedettyä pu-
helintapsilinjaa seuraten. Olin rämpinyt arviolta noin
puoli kilometriä vetelää suota, kun edessäni hämötti
saari. Olin lähellä sitä, etäälle se ei olisi voinut näkyä-
kään sumussa ja pimeässä. Kuulin sieltä liikeaä.

"Rukivert! A do bruutu..." tai jotain siihen tapaan
ja lisäksi jatkoa, mutta yhtä outoa.

Taasko törmäsin viholliseen? Mutta olin erottavi-
nani tuttua kieltäkin, aivan oikein - 

erotin sieltä yh-
den hyvin tutun suomalaisen sanan. Mutta kumpi
tuossa saaressa on isäntä7 Kuului epäselvää mutinaa
ja liikettä. Siiryin syrjään puhelinjohtojen luota ja

hiivin lähemmäksi.
"P-na, eevät ne l«åsitä, syinätkee niihin taskuttii, ee

niihin oo luottamista."
No nyt selkis. Lähdin reippaasti liikkeelle.
"Tunnussana", årjåistiin terävästi, jonka tarkoituk-

sesta ei voinut erehryä.
"Ruis-rääkkä". Selvä se.



Saaressa oli ryhmän vahvuinen varmistusosasto ja

he olivat juuri napanneet saaren takaa kolme van-
kia. Kertoivat niitä harhailevan enemmänkin ympä-
ristiissä. Eivät hekään tienneet osastostani mitään. Tä-
hän kelpasi täydennys. He eivät suorastaan päästäneet
enää mihinkään harhailemaan semminkin kun kaksi
miestä sitoutui viemään vankeja taaksepäin, oli heille
täydennys tarpeen.

Kaivoin repustani hajalle ammuttuja eväitäni ja

soin, mikä vielä syötäväksi kelpasi. Mietin siinä illan
tapahtumia ja näin nyt melkein humoristisena koko
tapahtumasarjan: Ensin törmäys vihollisporukkaan ja
manaus, kun ei ollut konepistoolia, joutua "kahen-

tulen-väliin", törmäys tupakoivaan vihollissakkiin, §-
tätä omia miehiä... Mikä minua pännii. Painuin pit-
käkseni konkelopuun alle ja ilmoitin kavereille, että
tässä ollaan, jos niin kuin tulisi tarvis. Aamulla oli jo
täysi päivä, kun vihollinen suvaitsi herattåä shrapnelli-
keskiryksellään. Ampui onneksi noin viisi§mmentä
metriä pitkiksi, sillä kuoret tippuivat saareen ja niiden
sisältö meni luonnollisesti yli.

Lähdin jälleen etsimään osastoani nyt suunnasta,
mistä olin yöllä tullut. Se ei vienytkään kauan, sillä
vastaani tuli kaksi oman ryhmäni miestä kantaen
paareilla haavottunutta - sarnaa, jonka valituksen
olin illalla kuullut. Tunsin hänet heti iääkäri Polaisek-
sl, Vihollinen oli penkonut hänen taskursa haavoittu-
mispaikalla, jotka äänet kuulin siellä. Hän oli joutu-
nut antamaan viimeisensä sairaalassa.

Iöysin helposti osastoni ja oman joukkueeni. Sitä
hämmästystä, minkä ilmestymiseni aiheutti, sillä jokai-
nen oli pitänyt varmana loppuani. Eivät he olleet us-

koa silmiään.
"Ilmielävänä/ Onko tämä tottaT" joukkueenjohtaja

sai ensin sanotuksi. Hän käänsi päänsä pois ja katsoi
alas.

"Heiskasen partio oli juuri lähdössä sinua etsimään.
Emme osanneet odottaa, että siitä paikasta tulisit
muuten kuin "takatyvisenä".

Joukot ryhmitettiin jälleen uutta hyökkäystä varten
ja eteneminen alkoi. Munokohta ja tavoite olivat sa-

mat kuin edellisenäkin iltana. Mutta nyt tapahtuva
hyökkäys oli valmisteltu, raskaitten aseitten tukema-
na. Yritys onnistui täydellisesti. Kerrottiin edellisen il-
lan iskun sekoittaneen vihollisen puolustuksen täydel-
lisesti. Rukavaara tyhjeni sinä syyskuun 6. päivänä.

Kaikki tilauksia, osoitteenmuutoksia ym. sekä
epäsäännöllisyyksiä tai puutteellisuuksia leh-
den jakelussa koskeva kirieenvaihto on lähe-
tettäyä osoatteeseen: PL 820 00003 H:ki 300.
Toimitus (Töökinkatu 35 B) ei niitä käsittele.
Puh. 9O-790822 tai 790355
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Saunassa.

Kolme minuuttia
kasarmin pihalla!

Saammeko tulla
herra alikersanrti.

f.^*

aikaa ja olette

aikaisemmin, jos

Paflronossa

cahdomme,
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Kirjnittajat yastaayal esittämistään mielipi-
teistä. Käsikirjoitukset on tehtävä koneella
joka toiselle riville. Ne palautetaan vain, ios
postimaksu seuraa, muussa tapauksessa ne
siirretään Sota-arkistoon. Maksetut Yalokuvat
iäävät lehden omaisuudeksi, muut palaute-
taan, mikäli palautusta on pyydetty käsikir-
joituksen yhteydessä ja postimaksu suoritettu.
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