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18.D:n joukot saavuttivat Joutselän-Mainilan rien

ja samalla valtakunnan vanhan rajan )1.8.I94I lkapeivällä. Jo ensimmäis« runnusrelut osoittivat, että vihollinen oli vahvasti miehitränyt ja
linnoittanut Rajajoen Mainilan puoleiset rannat ainakin päätien tuntumassa. Tämän vuoksi hyökkäys pysäytettiin cälle tasalle pariksi päiväki, jona aikana suoriteniin tiivistä tiedustelua vihollisen puolustusryhmiryksen heikoimman kohdirn selvittämiseksi. Joutselän itäsuunnassa Rajajoen

Kev.osaston
lepohetki
Rajajoella

puolitse vähän myöhemmin hyökänneet joukot sitävas-

toin jatkoivat hyökkäystän välittömästi rajan yli lvIainilankin itäpuolitse kiertäen ja pääsivät MainilanVaikeasaaren tielle syyskuun 2. p:na Uuden Ala§län
maastossa. Myös päätien suuntaan ryhmittyneet joukot

ylittivät rajan Mainilan itäpuoleka 2.9. aamulla. Näiden hyökkäysten johdosta Mainilaa puolustavia joukkoja uhkasi l'ähes täydellinen saarrostus, sillä vetäytyminen saattoi tässä vaiheessa tapahtua ainoastaan Ra-
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råjäytyksiå sillarn tuntumassir si jainneessir tukikohdassaan samalla kun se lopetti siihen asti niin tehokkaasti suorittamansa jatkuvan nikkelivarmistuksen
Rajajoen yli. Tässä vaiheessa lähti meikäläinen partio
mukana tämän tarinan kirjoittaja
tutkimaan
-tilirnnena vasttrrannalla. Partio pääsi kenenkään
häiRajajoen
ritsemättä kahlaamaan
yli. Myös edelläkerrottu laaja maanalainen pesäke oli vapaa vihollisista. Tirvaraa sinne sitävastoin oli jddnyt hyvinkin runsaasti. Sieltä löyryi aseita, patruunoita, ruokatarvikkeita, vieläpä aivan uusia alusvaatteitakin. Mekin
suoritimme täydellisen peseytymisen Rajajoessa ja
vaihdoimme srrmassa yhteydessä yllemme puhtaat
al
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jajoen ja Valkerrsaarcn pliäticn välisen sr.roalueen kaurta Alcksandrovkan suLlnririrn. Siitä l'ruolimatta mm.
Rajajoen sillan tuntumirssil puolustuksessir clllect vihollisjoukot pysyivät asemilssirirn 2.9 iltapäivään irsri,
jolloin alkoivat vetäyr1,ä, räjäytetryään sitä cnnen Rajajoen yli johtavan sillan.
Yrirykset lähestyä Rrrjajokea päätien snunnassa olivtrt 2.9. iltapäivään irsri kohtalokkaita ja tappiollisia. Sillan tuntLrmirssa si jainncestir maanalaise stir pcsäkkecstä vihollisclla tunrui olcvan ravirtroman hyv2ir
mahd<>llisuudet sckä tähystykscllä emä tulclla vzrlvoa
ja häiritä kaikkca vastapurlella rapahruvrrrr roimintaa. Mutta 2. f. iltapäivällä, jolloin Mrrinilar-r-Valkeasaaren tien suunnasta oli jo kauan kuLrlunut kiivasta taistclun mclskettä, alkoi vihollincn suorirtira

usvaatteet.

Virsra 2. f . illan runrurnassa saimme käskyn irtairntLrir ascmistitmme Rajaj<rcn Iänsipuolclla ja liitryä omiin yksikköihimme, jotka vuorollaan siirtyivät
Mainilan itäpuolelle Rajajokeen rakennetun ruuhisillan kauna Mainilan puolelle. Näillä toisen ja kolmannen portaan joukoilla ei ollut mitään kiirettä, sillä vihollisen vastarinta Uuden Alakylän-Valkeasaaren tien suunnzrssa oli tehokasta ja joukkojemme eteneminen tästä johtuen erittäin hidasta. Ja kun korkeita ylätasankoalueit:r alettiin kiertää ja hyökkäys suunnattiin Oljymäen-Uuden Ala§län tienoilta laajojen
suorrlucimen kirutta kohti Aleksandrovkaa, oli raskasrueyksiköiden sekä kaikkien zrjoneuvojen jäätävä yöpimeän njaksi Nf.rinilan---Oljymäen alueille. Yön aikana p.rrtiot etsivät ja merkitsivät sekä pionc.erit raivasiv?rt ja kunnostivat jonkinlaisen ajouran rämeikköalueen liipi Aleksanclrovkaan. Ja niin pääsi sitten air':
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muyön tunteina jatkamaan matkaansa mm. se hevosveroinen rykkikomppaniel
jonka ri14.K/JR 6
veissä tämän rarinan kirjoittajakin
pålveli.
Vihollinen ei varmaankaan ollut pitänyt todennäköisenä, että meikäläiset hyökkäisivät Rajajoen yli. Tää todistaa mm. se ravaton kiire ja siitä johtuen epäjärjestys, jonka vallitessa monet vihollisosastot olivat
lähtenea asemastaan. Irtaantuminen oli myös useassa tapauksessa tapahtunut liian myöhään. Näin oli
käynyt mm Mainilassa eräälle hevosvetoiselle patterille
vai liekö §symyksessä ollut kokonainen pattejonka meikäläiset olivat yllättäneet. "Suoristo
laus" -oli ollut yllättävä ja lisäksi niin perustecllinen,
etteivät edes valjakot olleet päässeet riistäytymään eri
suuntiin, vaan hevoset olivat kaatuneet ilman minkäänlaista sekasorroa yksi oikealle, toinen vasemmalle §ljelleen. Eivät myöskään ratsurir tai ajoneuvojen
ajajat olleet ehtineet ottaa edes asetta selästään, vaan
olivat kaatuneet samanaikaisesti ajokkiensa kanssa.
Myös Aleksandrovkasta oli sotaväki lähtenyt tavanoman kiireen saartelemanzr. Tästä johtuen siellä asunut
vähäinen siviiliväestö oli lähes kokonaan jäänyt evakuoimatta. (Vai lieneekö sellainen ollut tarkoituskaan?) Kiire, epäjärjesrys ja siviiliväestön jääminen kyään lienee puolestaan aiheuttanut sen, ertä vihollisen tykistötuli, joka voimallisesti pehmitti meikäläisiä
Mainilan-Valkeasaaren tien suunnassa, oli Aleksandrovkassa aluksi paljon hajan;risempaa ja tehottomampaa.

T?imän tirrinan kirjoittaja sai Åleksrrndrovkrrn kallc' slllr\.utrLlrlrllr l<iisl<i-n siirri.ii n'kkirr-hnrint.r.n

srrrrtrc'i

t1

,

tr

7

lf,'
t

:i..

ät"
ll

;{'
.

..::r,

.ryi /'

!ri
Ir

S#T 1:

;*l !

l!

ffi

'uh*rl";'i
u1' ;ffi5p1g.Rajajoen asema

./
1."

Ralaloen uoma Valkeasaaren
asemalta luoteeseen katsottuna

asemaan hieman Aleksandrovkan kirkon iräpuolella
sijanneiden parin mökkipahasen maasroon. Tykin vetäminen pitkin hyvin tähystettävissä olevaa kivitietä
tuntui uskalletulta, varsinkin kun suoraan edessä noin
km:n päässä oli vihollisella hallussaan muusra ympäristöstä selvästi korkeampana kohottuva maastokohta
ja sen rinteessä mahtava bunkkeri, jonka musta
suuaukko osoitti suoraan Aleksandrovkan suunraan.
Muunlaista siinymismahdollisuuttzr ei kuitenkaan ollut, sillä tiestöä lukuunottamatta koko Aleksandrovkan maasto oli vesiperäistä suomaastoa, jossa oli tavaton määrä runsasvetisiä ojia. Siirryimme siis pitkin
kivitietä, vaikka tunsimmekin tären suorasraan nrjoavamme itsemme vihollisen ammuttavaksi. Vihollisen
tor juntajär jestelyt lienevät kuitenkin tässä vaiheessa
olleet täysin sekaisin, koskapa mekin pääsimme ilman
minkiänlaista häirintää tavoitreeseemme.
Edellämainittua kukkulaa alettiin pian nimittää
Munakukkulaksi ja sen rinteessä sijainnutta pesäkettä
Ristibunkkeriksi. Munakukkulan maasto jäi alkukahinoiden jälkeen lopullisesti vihollisen haltuun ja aiheutti asemasodan kestäessä meikäläisille ravarroman
måärån tappioita. Tapaus oli valitettava, varsinkin
kun tiedctään, että eräs meikäläinen yksikkö (Kev Os
7:stä) onnistui 3. f . iltapäivällä tunkeutumaan Munakukkulalle saakka, vieläpä vähän edemmäksikin, mutta joutui erinäisten kömmähdyksien johdosta vetåyrymään sieltä takaisin.
Mökissä, jonka pihapiiriin valmistelimme asemamD€, tekivät asukkaat valmisteluja Suomeen päin
suuntautuvalle evakkomatkalle lähtöä varren. Kun
näimme heidän ahtzrvzrn säkkeihinsä ravaftoman määrän esim. sellaistir painavaa ruokatavaraa kuin tuoretta leipää, kysyimme, eivätkö he luottaneet siihen,
että meikäläiset antaisivat heille ruokaa. Tällöin he
selittivät, että venäläiset olivat juuri edellisenä päivänä
jakaneet heille kahden viikon muona-annoksen, joten
he eivät tänä aikana luonnollisesti saisi minkäänlaista
ruokaa suomalaisiltakaan. He eivät jaksaneet ymmärtää, että meikäläinen järjestelmä ei ollut samanlai259
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ncn kriln se, mihin hc olivat tottunect.
Mijkin asr-riamisto koostui kolmcsta naisihmisestä.
Hcisrii kirksi vrrnhcmprrtr oli sisarr.rksi:r, ililtiilin
i11-{t-vs1)riaira. Nuorin, n<tin l7- -10-vuotirrs ncitoncn oli roiscn r.anhcmmiur n:risen tytär. Perheen päänrics oli ka.lonnut ntuutamirr vuosia irikaiscmmin sikiliiiscn kurinpitojlirjestclnrain r-rhrinir. Perhccllii oli nirnittiiin ollut oikcus pitää yhtä lchmää jir mur.rtrrmia
kirnojir. Il-rtrrr kun lchmä oli poikinut, ei pcrheen päärnics ollLrtkairn vicnyt vasikkaa ylcisccn kr.rlutuksccn,
r,rurn o1i irlkirnut kirsvattair sitä saadaksecn siitä myii
hcmmin prrrcmmirn hinnan. Näin saacluilla rahoilla
hän aikoi hankkia tarvcirineitir miikkinsä vuotxvrrn
vcsikirton koriaamiscksi. Viranomaisct saivat kuitcnkin tictiiä tiistii luvartomasta rirhanhankintrryrity'kscstii
jir kutsr.rivar miehcn kuulusteltavaksi. Tiiltii ktrr.rlustelrrrctkcltii hän ci ollr-rt prrlirnnLrt eikä perhc scr-r jälkecn
r>llur siranur hänestii minkäänlaisia tictoja. Toime.cntr.rkrhuolia ci miehcn katoamincn kuitcnkairn pcrhccllc
aihcuttirnut, sillä sisaruksct, jotkrr olivat t1,§5[",-,n"1lcct Aleksanclrovkirn kirsarmien rr.rokalasse, s.riv.rt pitiiii cntiset ryöprrikkirr-rsa. Myiiskin lchmänsii sisartrksct
olivat srrirncct pitliii. Tosin se nyt, kur-r suomalirisct
olivirt hyiikiinneet kyliiän, oli pelästynyt ampumista ia

juossut niitylle. Yksi naisista kävi kuitenkin vielä ennen lähtöään noutamassa sen navettaan ja velvoitti
meidät "uudet isännät" hoitamaan sitä huolellisesti.

Ei sen antama

maitomäärä kuulemma tällä hetkellä
ollut parhaimmillaan ja loppuisi pian kokonaan, sillä
lehmän oli määrä poikia muutaman kuukauden kuluttua. Mutta sen jälkeen maitoa tulisikin taas runsaasri.
Pesäkkeestämme hieman Munakukkulan suuntaan,
Aleksandrovkan padolta Valkeasaaren kirkolle johtavan kivitien varrella, oli myös muutamia pieniä mökkejä. Kun niiden asukkaat lähtivät evakkotielleen,
poikkesi eräs vanhempi mieshenkilö luonamme kertoen, että he olivat muutamia päiviä aikaisemmin viranomaisten tietämättä tappane€t lehmän ja suolanneet ia säilöneet sen lihat erääseen maakuoppaan. Tosin he nyt olivat evässäkkeihinsä ahtaneet pääosan lihoista, mutta oli niitä siitä huolimatta jänyt kuoppaankin vielä melkoinen määrä. Mies neuvoi tarkkaan kuopan paikan ja kehotti meitä noutamaan lihat, etteivät ne jäisi sinne turhaan pilaantumaan.
Eräs pojista kävikin välittömästi asialla ja toi tullessaan useampia kiloja painaneen lihakimpaleen. Majapaikastamme löysimme suolaa ja pippuria ja niin
laitoimme mahtavan lihakeiton tulelle. Sen §psymistä odotellessa tuli jo iltalypsyn aikakin. Halusin yllättåå pojat ja hiivin kenenkään huomaamatta navettaan lypsypuuhiin. Tätä työtä en kuitenkaan ollut tehnyt koskaan aikaisemmin, joten se ei sujunutkaan
tarkoittamallani tavalla. Maitosuihkeet lensivät yllättävästi kaikkialle muualle, mutta eivät astiaan. Onneksi joukostamme löyryi sentään sellainenkin poika,
pka osasi lypsämisen taidon. Ja niin soimme sinä iltttkaikista pikku vaikeuksista huolimatta
s1l1- maiäin maukkaan liha-leipäaterian ja ryyppäsimme
toa päälle.
Tilanne Aleksandrovkassa oli parin päivän ajan
erittäin sekava. Meikäläiset, jotka hyökkäsivät §lään
samanaikaisesti sekä etelästä että lännestri, eivät joka
haki olleet tarkkaan selvillä toistensa sijainnista. Samanaikaisesti myös vihollinen suoritti vastahyökkäyksiä ennenkaikkea Aleksandrovkan ja Valkeasaaren
asemien suunnassa. Kun täällä lisäksi kasvoi erittäin
runsaasti pensaskasvillisuutta, joutuivat taistelevat
osapuolet ajoittain aivan sekaisin keskenään. Kerran
tällaiseen sumppuun ahtautui mukaan vielä pari vihollisen raskasta KV-panssarivaunua, joita meikäläiset suorasuuntausrykit alkoivat heti piiskata. Toinen
vaunuista kukistuikin nopeasti. Sen pikakiväärin pallokalotti inosi siihen osuneen kranaatin voimasta, ja
näin syntyneestä aukosta saatiin muutamia osumia
vaunun sisään. Toinen vaunu ajoi rapakkoon ja tuli
ästä syystä liikuntakyvyttömäksi. Sen miehistö taisteli
pitkään ja suorastaan fanaattisesti, mutta j<;utr,ri loppujen lopuksi kuitenkin antauturnaan.
Edelläkerrotun taisteluvaiheen aikana loppui erääl-

tå l4.K/JR (r:n tykiltä

kranaatit, joita ammusmies
lähti hakema:rn ajoneuvostrr. Kun hän oli palaamassa takaisin tykille ase selässä ja ammuslaatikko kummassakin kädessä, ruli häntä lepikkopolulla vastaan
ryhmän verran vihollisia. Ammusmies säikähti pahan
kerran ja uskoi jo viime hetkensä koittaneen. Ihmeeksecn hän kuitenkin huomasi, etteivät viholliset yrittäneetkään häntä vahingoittaa. Hekin kantoivat aseitaan tavallisuudesta poikkeavalla tayalla, piiput
alaspäin. Tällöin ammusmies ymmärsi, että miehet
halusivat antautua. Hänellä ei kuitenkaan ollut aikaa lähteä opastamaan näitä, koska oman tykin väki
odotti kranaatteja. Hän laski toisen ammuslaatikkon*r maahan ja viittasi näin vapautuneella kädellään
siihen suuntnan, josta itse juuri oli tulemassa. Viholliset lähtivät kävelemään osoitettuun suuntilern ja ammusmies kantamuksineen omalle taholleen.

Munakukkulasta luopuminen muodosti l«åännekohdan Aleksandrovkan taisteluille. Heti, kun meikåläiset
olivat sieltä vetäytyneet, siirsi vihollinen kukkulalle ja

sen lähituntumaan runsaasti erilaisia suorasuuntausaseita, jotka välittömästi aloittivat Aleksandrovkaan
pesiytyneiden meikäläisten joukkojen järjestelmällisen
pehmittämisen. Ensimmäinen tällainen kohde lienee
ollut Aleksandrovkan kirkko, jonka kiviseinien tarjoamaa suojaa monet meikäläiset yrittivät käymää hyväkseen. Mutta seiniin osuneista kranaateista lenisi niin
runsaasti sirpaleita lähiympäristön, että meikäläisiä
ennen pitkää kiellettiin käyttämästä kirkkoa ja sen
ympäristöä minkäänlaisiin tarkoituksiin. Tehokkaan
tulituksen kohteeksi joutuivat myös ne pienet mökit,
joista yhden mekin olemme valinnect pesäpaikaksemme. Pari 14.K/JR 6:n miestä haavoittui heidän ollessaan tutkimassa niitä mökkejä, joiden läheisyydessä
edelläkerrottu lihakätkökin sijaitsi. Samoilla tienoilla
kaatui myös I.K/JR 6:n päällikkö, kapteeni Hurme
ollessaan lähettinsä kanssa maastontiedustelussa.
Tuntui siltä kuin Munakukkulan kohtalon ratkeaminen vihollisen eduksi olisi yht'äkkiä tehostanut vihollisen kaikkia taistelutoimia tässä suunnassa. Tähän
pohjautui myös koko Aleksandrovkan yleistilanteen
muotoutruninen niihin puitteisiin, joiden mukaan sitten elettiin ja toimittiin koko asemasodan ajan. Tästä
hetkestä lähtien sota myös alkoi mukauttaa tarpeisiins:r ja tarkoituksiinsa kaiken sellaisen rauhalliseen elämänmenoon liittyvän, mitä Aleksandrovkassa yleensä
oli olemassa. Kylän ennestäänkin vesakkoiset pellot
saivat muuttua yhtenäiseksi suoalueeksi, hevostallina
viimeksi palvellut kirkko joutui kokonaan rappeutumaan, eräistä muista tiilirakennelmista kunnostettiin
I«äyttön vain maanalaiset osat, pienet hirsimökit revittiin hajalle ja käytettiin korsutarpeiksi ja polttopuiksi ine. Näin alkoi tällä suunnalla lähes 3 vuotta
yhtämittaisesti kestänyt, piinallinen ja kuluttava Jatkosotamme vaihe
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VASKUS;ÄRvgff-Ä oli vtro.lcr-r 1911 tc,puss.r j.r vrr,,tlen 1942 altssir niin \'lmriä, ertii sc muistutti sLrLltuSti
Talvisodan pakkaspriiviä. Pakkancn oli pLlre\'.rmp.Irr
ja se johtui lähinnä ankcista maiscmista ja siirä, ertii
kchtjmme ci kcst2inyt cnää niin hyvin kylmää, koske
vaatetustilrrnne lit mL()na-annoksc'mme olivirt paljon
heikommissa kantimissa kuin Tirlvisoclan §lminä piiivinä.
t

I
I

Joku sur.rri sotrrviskairli on sirnonut, että armei jat
mzrrssivat vatsallaan. Siinä saattira ollir perää, mLrtta
tämä sotal.rerra ci maininnr,rtkiran mitään siitä, ettii
tappelevtrtko sLlLrrct armeijat vats2rllaan. Vaskusjiirvcllä näimmc nälkää, kokr> sicllä olcva armeija niiki
sitä... mr-rtra piti kyllä kutinsa, tappcli koska patruur-rat ja ammnkset onneksi riittivät. Jos ne olisivat krppuneet, olisimmc tiristellcct taistclummc kurjaan loppLrlrn vaikka olisimmc ravinnon puolcsta rämpincct
marmclarrdissa, koskcnlirski jassa ja leikatussa kon jrtkissa.

Kenrairli §7:rllcnir-rs tails prxrlcstrran on jossakin
kirjoitr.rksessairn ylistänyt sr-romirlaista vrtilassarkarr.
Totta onkin, ettii sc on kcstZivää, Iämpönsä pitäviiii,
mutta liikoja ci sekään kcstä.
Hyökkäysvaiheen jälkecn oli sarkirhousumme kuvannolliscsti sanottunir sotinut s()t:tns:t loppuun. Tirlvcn cnsimmäisct korrr.tisut tunsimmc nimcnrlnritlrrr
jLruri kintr,rissamrnc. Kr-imisairppaisirmmc ja maihin262

nor.rsldhimmc saatoimmc tunkea pikku rättivnraston,
muttir kapcalahkeisiin housuihin, iotka liviksi olivat
rnclko risrrisct, ci voinr.rt tytinttiii "fylliä" mielinmäärin.
Sirren kvlLi saitnmc k<trjar.rsta tilanteesecn, kun tuli

sarkrrh«xsu ja, karvrrlekkcia ja mantteleita. Tuli ylipiiänsii kaikkea n'ritii tarvirsimme taistelusa vihollist.rmme ia "kcnrrr,rli talvcit" vllstitrln. Muonan kans-

"olI;rko-viti-ei-<tlIit"-tunnelmissa.
s.r pr-sr-ttiin siir-rii

YrrskLsjiin'i sijaitsec Barirnin ja Juksovan välimaillir. En r.rrkrrllccn osaa sclittäii missä .tsemassa se noihin kvliin näh,-len oli, ntttttir "Siellä iossain" Syvärillä
se on ja oli silkrin sinä trikana j«rsta trissii kuvauksessani kcr«rr.t.

KTR I rili raaltrtnnLrt nelitlrumaisct tykkinsä Osttran mcncviin maanticstii eroavirn pikku tien virrtcen.
AlLrc oli irsumatontil korpea, läliimmän kylän nimi oli
Patrrscuskajir, toisct san«rivat sitä Patakyliiksi. Siellä
ei asrrnut kctiilin, muistaakseni suomtrlitisctkin pitivät
tal«rrrihjiii asuntakclv«rttominir. Ne kclpasivat korkeintirirn korsun lämmikkccksi, korsunrakennr-rsirineeksikairn nc civiit ol lcct triilivejii, koskir niiclen hirret kuljcttivat lLrtikkasiirtolirislatLmoja sotakorsuihin. KTR
):r-r maalit «rlivar JR 9:n lohkon alucellir. Kun tapsiyhteyclet oli silatu kuntoon, antoi tykkimme tulta
r-nirrrli:rluci llc, niirr, cttii pakkrrncn hclisi vrtrtn. Sitten
virstlr rr.r;rcsimmc irsLunitan, kaivitmuan korsuiamme
puniriscnruskcairn savimitithitn, joka oli ainakin met-

rin

vahvuisessa roudassa. Siinä olikin puremista, sillä
räjähdysaineiden käymö siinä puuhassa oli kielletty.
Ehkä siksi, ettei vastustajamme olisi saanut vihiä puu-

fsffi-fflB?$ffi

histamme, tai siksikö, että rroryyliä tarvittiin sotatoimissa, jolle korsun rakentaminen on vain kaukaista
sul«ra.

;Å.'\

Ensimmäinen korsumme oli melkoisen hatura.
Muistan kun komentajamme, majuri Hankia katseli
sitä, hän murahti, ettei siinä saanut edes kunnollisra
näkösuojaa. Muna asumiskelpoinen se oli ja sitten
myöhemmin sitä lqrllä paikkailtiin sotakuntoiseksi.
Teltoissa asuminen oli vähemmän miellynävää. Ne
olivat repeytyneitä ja tåyntå kipinän reikiä. Näin syntyi muutamassa viikossa Vaskusjärvelle korsu§lä, vihollinen vainosi sitä rykistöllåån, ja hiippailivat partiotkin scn tuntumassit.
Erååoå yönä

tuli sellainen partiohälyrys. Tämä

Elias Mannincn.

Talvella vuonnrr l94l oli maantic Potporoisiin
melko kuuma kulkuväylä. Partiot irhdistelivat tiellä
liikkuvia autokolonnia, ja yksinäisen kulkijan oli kuljettavar onnensa kaupalla tietä myöten. Alueella oli
toista§mmentä kilometriä leveä saumakohta, jonka
varriointi oli uskottu liikkuvalle partiolle. Tämän aukon kautta vihollisparriot tunkeutuivzrt alueelle tekemään tihutöitziän. He tuhosivat kuormastoja ja moni
autonkuljetta ja menctti henkensä tuolla tiekuistalla.

Lomal lc mcncviit sotilaat... ja lotatkin saivat kulkclr hirmpirisiinsir saakka ascistcttuinir. J«lucluin tuolliriscllit urittkallir yhtccnontxrn vilrollisp:rrtion kanssa.
Sc tapnhtui Joululomalle mennessäni. Meitä kuljettava kLlorma-auto oli ahdettu täyteen lomalle meneviä
miehiä ja heidän mukanir:rn eräs sotilaskotisisar. Hän

istui kuljettajan hytissä.
Automme kohosi pidemmänpuoleista mäkeä ylös.
Kell<> oli siinä 17 maissir, ilta teki hdmäriä ja pakkancn kiristcli hirmpiritaan. Oli t«ilclla kylmä. Tämii
n'[iki «rn sr.rturnillccn puoliviilissii H«rmorirvitsin kyliiii
,,, Syviirin irscmair (Potpo()incn). Silloin yhtäkkiii
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tio ei ollut vrfivtr, sellainen tiedusteluryhmä, joka liikkui ilman suksia. Osa heistä pääsi livistärrråän yön turvin, rnuttzr osa jäi lähelle Pataseuskajan autiokylä.
Esitän vielä patteristoupseerimme. Sanottiin, enä
hän oli Suomen irrmeijan nuorin kapteeni. Nuori tämä
kapr.rmme todella oli. Hän oli kapreeni Sirola. Kerrottiin, että eräs lotra oli §synyt kapteenilta sodan anttopäivinä, että eikö tämä pelkää yhtään. Tähän oli
l«rpteeni Sirola virstirnnur, eträ: §llä. Hän pelkää eniten sitä, että hän pelkää. Tarkoirti sitä, että hän pelkää pelkäävänsä jonakin rarkilisevirna hetkenä.
Sitten sotapappimme. Hän oli hauska heppu, kova
metsästäjä ja moni hirvi menettikin päänsä pastorimme ansiosta. Luvalla sanoen hän on ny§ään eduskuntamiehiä ja metsästelee ääniä, murra koska hän on
suuren huumorin miehiä rohkenen ilmaistir hänen
henkilöllisyytensä. Hän oli Joensuun kirkon pappi,
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avattiin autoa kohden tuli. Se oli konepistoolitulta ja
se suunnzrttiin meitä kohden tien vasemmalta puolela. Auton vauhti oli hidas, se kohosi mäen lakea kohclen etirnan vauhdilla. Vihollisen tuli oli kuitenkin
cpätarkliira. Kr-rkaan ci hiravoittunutkiran siitä tulestir, mrrttii oitis annoimmc vastatlrlta autonlavallc
.§cnnetustir konckivääristä. Jokaisclla oli kiväärit ja
irkainen ampui kuin viimeistä päivää. Olisi ollut perin
nolorr, jos lomn olisi katkennut vilrollislu«lin ansios
ta. Kuormir-auto pääsi onnellisesti mäen laelle ja sai
vielä sinnekin peräänsä kuulaa, murta nyt tuli oli entistäänkin epätarkempaa. Luodit vihelsivät kaukaa
ohitsemme. Jälkeenpäin kuulin, että vihollisella oli ollut menetyksiä tulemmc ansiosta. Olivat jättäneet paikallc yhden kaatunccnsir ja lumessa oli ollut havaittavissa uscita laajojir vcrituhr«rj:t.

joimmc gris prrikirlta tutkimatta itsc' siravutuksiammc. Loma oli trirkciirnpi silloin.
Vihollinen oli selvillä junien aikataulusta. Usein se
antoi tielle tykistökeskiryksiä ennen junien lähtöä, oivaltaen, että sitä ennen tiellä liikkuu kolonnia. Jälkeenpäin tie §llä rar.rhoittui. Vihollispartiot liikkuivat
verovaisemmin, kun kolonnia seurasivat panssarirruA

tot.
Vih<>llispartiot

olivat alati toiminnassir. Kun hc lisiksi kcksivrit kiiyttiiii irsuinirirn srurmirlaista sotilaspukua, hc tulivat pcrin tukaliksi kirvcrciksi. Tosin hc sil263
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loin liikkuivat pienin joukoin, joissa oli

korkeintaan

§mmenisen miestä. Lomalaistenkin joukkoon saattoi
pujahtaa vihollisagentti, taskussaan "yksikkönsä" lomalitterat.
Kun yksikkömme oli asemissa Paranin tien varrella, tuli måaråys, että tiellä seisovan vartiomiehen oli
§syttävä tunnussana fokaiselta tiellä liikkuvalta, olipa råmå kuinka suuri kiho tahansa. Jouduin kysymään sellaista eräältä everstiltä. Hän oli jonkin jalkaväkirykmentin komentaja, tunsin §llä tämän. Kun
§syin tunnussanaa, eversti vastasi sellaisella tunnussanalla, joka oli jo eilisenpäivän heiniä. Huomautin
tästä sanomalla:

Herra eversti, tunnussana on vanha.

- Vanha on sen antajakin, tokaisi eversti, hoputti
hevosmiestään lisäämään vauhtia, joka sitten ilmaisikin oikean tunnussanan.
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Partioiden takia tuli lomapapereihin joku salainen
merkki, jonka "koodia" ei tavallinen nahkajussi tietänyt. Emme kai tiedä vieläkään mikä se oli, oliko se
päivärrräärässä, yksikön peitenumerossa tai jossakin
muussa asiaa koskevassa. Sotapoliisit ja korkeimmat
viskaalit sen vain tiesivät, sanottiin. No, joka tapaukrssa paperit tarkastettiin epäillyttävissä kohdin, niin
että väärillä papereilla liikkuvat kyllä paljastettiin ennen kuin he ennättivät kotirintaman puolelle.
Kersantti Halme sai eriÄnä yönä vangin. Viluisen
vangin, joka pelkäsi niin, ettei meinannut saada sanaa suustaan, kun tätä ruvettiin tulkin avustuksella
alkukuulustelemaan. JR 8:n alueella oli ollut edellisenä yönä, pikku partiokahakka. Hajalle lyödystä vihollispartiosta oli harhaillut eräs sen jäsen meidän asemiemme luokse. Miehen oli kylmä, pakkanen puri siinä kolmenkymmenen asteen voimalla. I/teillä oli io
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Tuleniohtopaikka
Baranissa
Syvärillä

sidontapaikka
Baranissa
Syvärillä

Uutta ia
vanhaa
Äänislinnasta
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hevosillamme tilapäistallit, jonkinlaiset lumihavumajat ja niiden vieressä oli pressulla peitetty heinäpaalikasa. Kersantti Halme teki yöllä talli- ja leirikierroksen. Kun hän tuli tallien tuntrunaan kuuli hän sakeaa kuorsaamista pressun alta. Hän uskoi, että vartiomies oli pinnaamassa ja potkaisi melko lujasti
pressun alla nukkuvaa miestä.
Sotaoikeuteen tuollainen, hän ärjäisi.
-Mutta kersantin naama venähti tuuman pari liikaa, kun pressun alta kömpi esiin vilusta värisevä vihollissoturi. Hän ei ollut uskoa silmiään. Vihollissoturi
oli kuitenkin vaaraton. Viisaana miehenä tämä oli
nakannut aseensa menemään kaiken varalta ja hän
antautui kersantille mukinoitta, melkeinpä mielissään,
koska korsun lämpö on kodikasta vangillekin.
Tulenjohdossa on rykistön sielu. Se on myös kuumin
paikka koko sodan käynnissä. Sehän onkin ymmärrettävää. Koska meillekin oli tärkeä maali juuri vihollisen tulenjohtopaikka, niin miksipä he olisivat tässä
toisenlaisia. Tykistön miestappio onkin suurin tulenjohtopaikalla. Lisäki tulenjohtoupseerin pitä olla hyvä laskelmoimaan, tekemään paljain silmin nopeita
matkamärittelyjä. Hänestä riippuu kuinka lähelle
maalia osutaan, niin kuin sekin, «tei patterit roiski
omia joukkoja. Sellaistakin sattuu sodankäynnisså.
Kuuluin patteriston keskukseen, mutta sain brllä
tarpeeksi kokemusta tulenjohtopaikallakin. Se sattui
Paranin alueella. Ivfaalit olivat kai JR 30:n lohkolla.
Istuin lukuisia pakkasoitä haarakaukoputki nokkani
edesä ja tuijotin duerta, mikä kuului toiseen maanosaan. Haarakaukoputki tuo kohteen melko lähelle.
Siellä oli korsuja... ilman kamiinantorvea, sillä sellaisia ei naapurimme käyttänyt. Heillä oli kivikiuas katossa, jonka lomitse savu tunkeutui pois korsun sisältä.
Haarakaukoputken avulla näin kuinka lZimpo väreili
tuollaisen kiuaskorsteenin yläpuolella. Nekin olivat
maaleja, nuo si§ään lämpeävät savukorsut. Sitten haarakaukoputki toi silmieni eteen huoltorien pätkän. Sitä
tulitettiin usein ja silloin oli vartiomiehen tehtävä nopeasti ilmoitus tulenjohtajakorsuun, jos tiellä, tai
muutenkin alueella liikkui paljon lumipukuisia miehiä. Vihollisen riukukin oli haarakaukoputken linssiristikossa, vaikka se nyt ei ollut maali. Suomalaiset
olivat herrasmiessotureita, riukurauha annettiin yhteisestä sanattomasta sopimuksesta, sillä ei meidänkään
sille taholle tullut muita kuin harhakranaatteja. Molempien puolien'tykistön sormet syhyivät eniten juuri
huoltoteitä kohtaan. Tietysti komentokorsut olivat tapetilla, sillä suuren viskaalin kuolema edistä aina sodan tarkoitusta. Maaleilla oli salaperäiset nimensä.
Muistan sellaisia kuin "Lehmå", Jalka ykkönen, Metri, Tuuma jne.
Luutnantti Junkkarinen oli vakituinen tulenjohtoupseeri. Hän oli jostain Savon puolesta kotoisin, etevä tulenjohtaja, jonka antamiin maaleihin patterit
luottivat. Lisäksi hän osasi säästää ammuksia ja se on

paljon aikana kun ne ovat "kortilla". Kerran laahattiin linjaamme yksi tykeistämme. Sen tuli antaa suorasuuntaustulta vihollisalueelle. Jokin tärkeä maali,
en muista mistä oli §symys, mutta nopeaan sai rykkimme lähteä lipettiin paikalta. Kun se oli ampunut
muutaman kranaatin, niin vihollinen tekikin siitä
maalin ja tykkimme sai sekä suoralla, että epäsuoralla
tykillä tulta niin, että menetyksemme olivat yksi kaatunut ja pari haavoittunutta, joista toiselta meni jalka.
Siinä rähinässä näin ensi kerran... ja viimeisenkin kerran, kuinka piiskarykin ammuksesta tuli suutari. Se
olikin kiukkuinen suutari.
Äsken mainitsemani tykkimme, joka asetettiin suorasuuntaukselle, oli lähellä tulenjohtopaikkaamme, joka taasen oli työnnetty eteen varsinaisesta jalkaväen
linjasta. Sinne kulki lumeen kaivettu yhdyshauta, jossa piti liikkua miltei matelemalla, koska se oli melkoisen matala.
Kun vihollisemme havaitsi, että olimme raahanneet nelituumaisen linjaamme, se alkoi ensiksi posottaa piiskatykillään tykkiämme. Yksi anrrnus vihelsi
kohden, osui kiveen aivan tulenjohtomme edessä. Siitä
se otti kimmokkeen ja ujelsi pyörien lumessa kuin
väkkärä. Muistan aina sen aikaansaamaan ulinan,
kun se pyöriskeli lumessa. Se ääni oli valittavan surkea, samalla kiukkuinen. Sitä kesti sekunnin, ehkä
pari. Sitten ammus töksähti maahan lumen alla ja
vaikeni. Siitä oli tullut suutari. Keväällä, kun lumet
olivat sulanneet, löysimme tuon ammuksen, sen nokka oli lytyssä ja muutenkin se oli surkean näköinen.
Ihme vain, että se tuollaisen kolhaisun jälkeen jäi suutariki. Ammuksen rääkäisyssä oli todella jotain inhimillistä, surkeaa.
KTR 2 kärsi menetyksiä asemasodankin aikana.
Suuremmat menerylset se sai kannettavakseen hyökkäysvaiheen aikana ja siä suurernmat sodan lopussa,
eli peräytymisvaiheessa. Upseereita meni runsaasti,
mutta tämä kai johtui siiä, että upseerit usein ovat
hanakkaita menemään ja kurkistelemaan, koska johdon pitää olla selvillä tilanteista.
Joukossamme oli miehiä joka puolelta Suomea.
KTR 2 oli tavallaan jonkinlainen läpileikkaus Suomen miespuolisesta kansasta. Siinä oli savolaisia, karjalaisia. Oli miehiä toispuolen jokkee Turusta, oli Pohplan jätkiä, stadin kundeja ja Sipoon susia. Ammatit
ja yhteiskunnalliset asemat olivat kaikki edustettuina.
Oli akronoomeista suutareihin saakka. Aktiiviupseereita ja reserviläisiä. Ja jokainen meistä tiesi tykistä
sen mitä pitikin tietåä. Sanastossamme viljeltiin sellaisia termejä, jotka saivat jalkaväkimiehen räpytrelemään silmiään. Sellaiset kuin tulipeite, sulkutuli, haarukointi ja hehtaariammunta. Puhuttiin suuntakehästä, täys- ja lisäpanoksista ja annettiin ihmeellisiä lukuja, lisämiin ja vähennettiin. Ja tåtå leikkiä kesti niin
pitkän kuin kesti. Nelisen vuotta.
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helmi-maaliskuun

oli aurinkoinen ja kirkas, niin kuin
se siihen vuodenirikaan voi olla aurinS;on paistaessa

vaihteessa. Päivä

puhtaille hangille.
Kolme miestä tuli vienankarjalaisester §lästä, kävellen edellisen päivän tuiskun umpeen ruprurramaa
tietä. Kylä oli jossain Seesjärven itäpuolella, noin pari§mmentä kilometriä rinraman "våfuällä" puolella.
Miehistä oli kaksi aseistetrua, mutta kolmas, reppu seldssä, oli ilman asetta, tämän kirjoittaja.
Aamusella, noin puoli kymmenen ail<aan oli minua tultu putkastani hakemaan. Olin lähtenyt pahojen aavistusten vallassa, sillä lnuutamaan päivään ei
minua oltu enää kuulusteltu ja kuulustelut rapahtuivatkin tavallisesti iltasella tai yöllä. Henkilökohtainen varcijani oli keskusteltuaan hakijoitteni kanssa
"hyvästellyt" jotenkin erikoisesti, mistä tulin siihen käsitykseen, ettei hän tulisi minua enää näkemriän.
Minut vietiin eversri Vallin esikuntarakennuksen
eteen. Tämä Valli puhui melko hyvin suomea ja oli
muutenkin "tunnettu" linjojen molemmin puolin.
Muistin paikan, koska siellä eräänå yönä kuulustelujen yhteydessä minua yritettiin painostaa lähtemään
linjoille puhumaan kovaääniseen propagandaa ja minulla oli ollut vaikeuksia keksiä päteviä syitä kieltooni.
Jonkin aikaa esikunnan edessä oclotettuarmme tuli
sieltä eräs korpraali konepistmli kaulassa, toisessa kädessä reppu ja toisessir virallisen näköisiä, leimalla
varustettuja papereita. Se korpraali valitsi niistä vartijoista itselleen yhden luihun näköisen tyypin ja lähetti toiset pois, minkä jälkeen hän antoi repun minulle
ja näytti, että minun oli pantava se selkääni.
Epäilykseni vahvistuivat vielä, kun huomasin reppuun kiinnitetyn kenttälapion, luulin jo, että joudun
vielä itse hautani kaivamaarn. Olinhan ollut siinä käsityksessä, ettei "naapuri" juuri ota vankeja ja vie ne
viimeistään kuul ustelu j e n pääty tty å ammuttaviksi.
Nyt joka tapauksessa kaikki viittasi siihen, että jotain erikoista minun suhteeni oli tekeillä ja päättelin,
että jos minut viedään §lästä pois johonkin metsikköön, niin asia olisi selvä. Ja niin näyttikin käyvän,
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kun huomasin, eaä §län viimeisetkin talot jåivåt

taaksemme, joten mahdollisuus viedä minut johonkin
taloon kuulusteltavaksi jäi pois. Nyt kaduin katkerasti, etten aikaisemmin ollut ajatellut pakoyritystä, joskin haavoittunut olkapääni oli mielestäni ollut tähän
saakka esteenä. Tämä oli muistoa kovan onnen helmikuun yhdeksännestä, jolloin olin JR 5:n jääkäri
komppanian mukana minulle kohtalokkaasti päättyneellä tuhoamisretkellä Seesjärven Pinemalahteen.
Tässä vaiheessa pako näytti aivan toivottomalta.

Jos saattajiani olisi ollut vain yksi, olisi ionkinlainen
yllärysmahdollisuus ollut olemassa, vaikka reppu seldssäni hainasikin liikkeitäni. Harkitsin hyökkäystä
korpraalin kurkkuun, kun pidin håntå vaarallisimpana. Hänen toppatakkinsa oli kuitenkin napitettu ylös
asti ja kawalakin reunat olivat niin alhaalla, ettei
kaulaa jäänyt paljaaksi lainkaan ja kuitenkin olisi
ensi otteen oltava pitävä. Jos taas saisin hähet kaaderuki alleni sywään lumeen, jäisi toiselle vartijalle runsaasti aikaa laskea kuula lävitseni.
ICåvelryämme pois kylää reunustavasta pienestä
metsiköstä oli edessämme runsaan kilometrin pituinen
aukea, minkä takaa oikealla näkyi korkeahko metsäinen harjanne. Päättelin, että ios me poikkeamme tältä
päätieltä harjulle johtavalle polulle, niin silloin viimeistään on aika ryhtyä johonkin, ja päåtin, etten anna ampua itseäni yrittämämä vaikkapa toivotontakin
vastarintaa.

Siinä kävellessämme pyörivät monenlaiset ajatukset
mielessäni, mutta ylinnä vaihtelivat pelko ja epätoivo.
Nytkö jo minun pitäisi kuolla, vaikka en ollut täyttänyt vielä 23 vuotta. Tuntui kuin olisi ollut vielä paljon asioita ja tehtäviä, mitkä olivat jääneet tekemättä.
Tämä tuntui niin suurelta vääryydeltä, ettei sitä osaa
oikein selittääkään. Kuolla juuri nyt kenenkään omaisen edes tietämättä, joskin oletin, että minua kotona
pidettiin jo kuolleena. Sellainenkin pikkuasia tuntui
tärkeältä, että minun ehkä oletettiin kuolleen ja kolme
viikkoa aikaisemmin.
Vähän ajan kuluttua sivuutimme ryhmän ukkoja ja
akkoja, jotka olivat lumitöissä, lapioiden auki tiessä
olevia pahimpia tukkeutumia. Katselin kai heidän

liian tarknsti, sillä äkkiä krrpraali nykäisi
karvalakkini lipan silmilleni, niin eträ olin vähän ai
kaa sokkona, kunnes sain .rsian korjattua ja näin
taas kulkea. A jatukset tahtoivat väkisten harhaillrr
sinne ja tänne. Välillä oli mielessä kotiväki ia välillä
Jumalakin, joskus kaikenltriset aivar-r erilliset ja kaukaisetkin tapaukset. Väliin taas olin vihainen itselleni, kun en osannut pitää ajatLrksiani kurissa, sillä aika rientää ja joka askeleella elämäni lyhenee. Päänahassa tuntui outoir nipistclyä, aivan kuin tukkrr olisi
pt.rkirrvt Ir()r.rscntir.ur nvsr\'\'n. Ttrskrrn lriki ttrntti i jol<rr
tor.rhujaan

vähän sivuun ja kyykisryessäni koettaisin saada lapion
irti repusta. Sitten koettaisin päästä mahdollisimman
lähelle vartijoitani ja ylläträen lyödä lapion teräilä
molemmat vaarattomiksi. Sitten peittäisin heidät lr-rmeen, ottaisin krnepistoolin ja repun, sekä toiselta
toppatakin ja karvalirkin, etten erottuisi kcrvin paljon
täkäläisistä. Sitten olisi siratavlr jostain sr-rkset ja niin
pahin olisikin ohi. Oletin pärjääväni sitten vuorokauden ttri parin rrikarnir Seesjänen rantaan ia yöllä yli.
Olinhan vähän sunnnista ja välimatkoista selvillä, sillri olilr ctlc'lli.t rr vrro..lcn :ril<rrn.r l<Lrljc'sl<c.l lrrt lriiillii
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paikassa, vaikka samalla vilr-r karrrni selässäni, kr-rn
ajattelin, että enää ei ole kuin muutama satir askelta
perille ja loppuun.
Siinä tuskaisesti pohtiessani kiteytyi mielessäni jonkinlainen suunnitelma, minkä päätin pirnna täytäntöön, kun väistämätön olisi edessä. Ptiätin näytellä vartijoilleni, että minun olisi pakko tel-rclä "tarpeeni" ja
siinä tarkoitulsessa ottaisin repun selästäni, astuisin

Partromrehra Karlalan korvessa

main 4.D:n

kar.rkotiedusteluoszrston mr-rkanir. Sen likuulusteluissii näytetyistä kartoista päässyt
näkemään yhtä ja toista hyödyllistä.
Vaikeus oli kuitenkin siinä, että pääsisinkö mitenkään yllättämään, sillä vartijani näyttivät hyvin valppailta, etenkin korpraali oli koko mirtkan ajan pitän1"t välimatkan samana, vaikka olin yrittäny.t lähestyå häntä. Vaikka konepistooli riippui huolettoman

säksi

olin
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näköisenä, ei sen piippu vahingossakaan kääntynyt
mintsta poispäin. Ja sitten puuttuisivat vielä sukset.
Ellen sattuisi päivän kuluessa yllättämään yksinäistä
suksimiestä, olisi minun palattavir ehkä kyliiZin, mistä
olimme tänåan lähteneet. Siellä tiesin useamrnassakin
paikassa olevan suksia, mitkä yöllä voisin ilnastaa.
Jos taas pakoni tulisi iltaan mennessä ilmi, olisi liikkuminen kylässä ja teillä melko mahdotonta.
Pian saavuimme aikaisemmin mainitun metsäisen
harjanteen kohdalle ja siitä lähtikin polku, mutta ei
oikealle vaan vasemmalle noin sadan mernn päässä

olevaan pienehköön metsäsaarekkeeseen ja korpraali
näytti, että mennään tuonne. Silloin minä, kun pako
yritystä olisi pitänyt ruveta toteurramaan, sain äkkiä
uuden ajatuksen. Päätin ensin kysyä vartijoiltani, mitä
he aikovat minulle tehdä ja oletin, että näen heidän
ilmeistään puhuvatko totta. Käännyin heidän pt«rleensa, näytin sormella otsaani ja sanoin: pum pumi, He
näyttivät käsittävän tarkoitukseni ja ymmärsin heidän
puheestaan vain sanar: niet, niet. Korpraali rupesi
sitten omituisesti puhisemaan itsekseen ja huusi:
huuuu, huuuu. Vaikka kuinka koetin våijyä heidän ilmeitään, en huomannut heidän eleissään mitään vilppiin viittaavaa. Sinen korpraali töykkäsi minua konepistoolillaan ja sanoi: "dava| davai" ja hyvin ristiriitaisten tunteiden vallassa läksin tallustelemaan kohti
metsikköä. Mielessäni pyöri yhtenään, että hehän kielsivät, mutta toisaalta ajattelin, ertä ehdinhän tehdä
sen pakoyrityksen tuolla metsikössäkin ja parempi onkin tehdä se sivummalla tåhå päåtiekå.
Kun tulimme siihen metsikkoon, huomirsin, errä
siellä oli sotilasmajoitusta ja jokin tykkipaneri. Tultuamme pois metsiköstä sen toiselle puolelle, selvisi
minulle yhdessä vilauksessa matkamme tarkoitus. Vajaan kilometrin päässä edessämme näkyi raurrrrieasema, minne oli juna juuri rulossa ja veturi huLrsi aivan
kuin korpraali äsken: huuu, huuu. Silloin käsirin, että
minut oli tarkoitus viedä junalla jonnekin jir että ne
viralliset paperit olivatkin kai saattajien komennuspapereita ja litteroita. Olimme tulleet tåtå polkua
metsikön kautta suoraan asemalle, kun päätie näytti
kaartavan kaukana oikealta.

Kun huomasin kohtalokkaalta näyttäneen markamme tarkoituksen, tuli minulle omituisen rar.rkea ja
lämmin olo. Tunsin suufta huojennusta ja jopa kiitollisuutta, vaikka en oikein tiennyt ketä kohteran, ja olisin voinut halata vartijoitani. Se sotamieskiän ei enää
näyttänyt niin luihulta kuin aikaisemmin. Olin vähällä pursktihtaa nauramaan, vaikka kyyneleet samalln
pyörivät silmissäni. Heräsin tunteistani taas siihen, että korpraali osoitti junaa ja sanoi: "davai, davai..."
Nämä kokemukset takanani tulen aina muistamaan, miltä kuolemaantuomirusra tuntuu, kun häntä
viedään ammuttavaksi ja myöskin miltä hänestä tuntuu, kun hän huomaa äkkiä pelastuneensa, ainakin
toistaiseksi.
268

PANSSARIDIVISIOONA oli edennyt Tuulosjoen läpimurron jälkeen takaa-ajaen ja taistellen läpi Aunuksen, Mäkriän ja Aleksandro-Svirskin §lien, aina
Sywärin rantaan asti lotinanpellon kohdalle.
Venäjän miehet olivat, kiilan edetessä salamavauhtia, hajaantuneet pitkin tien varsia ja mesiä. Osa antautui suurissa ryhmissä vapaaehtoisesti, järjestäytyneenä parijonoon tien oikeaan reunaan, kasvot kotiSuomeen päin. Aseet oli heitetty tielle kasoihin. Siinä
he seisoivat marssivalmiina, upseerit ja politrukit keulassa.

Syvärin lentokentän maastossa antautui myöskin
eräs ryhmä, vahvuudeltaan 42 miestä, ei tosin vapaaehtoisesti, vaan "pientä" pakotetta käyttäen. Koska tällä erää olimme jonkinlaisessa välitavoitteessa
Sywärin rannalla, sain ryhmäni kuuden miehen kanssa tehtäväkseni kuljettaa saamarnme vankiryhmä Aunukseen, jossa kuuleman mukaan oli alkanut toimia
vankien keräilykeskus.
&in tehtävän vastaan vähän sekavin tuntein, sillä
syyskuinen säkkipimeys ympäröisi meidät parin tunnin
sisällä, enkä ollut oikein varma, mitkä olivat vankien
mielialu. Jos he olisivat olleet vapaaehtoisesti antautuneita, olisin ollut rauhallisempi tehtävän suhreen,
mufta n1.r minusta runtui, että kaikki varovaisuus oli
tarpeen. Varovaisuuteni vain lisääntyi tarkkaillessani
vankeja; eivät he järin luotettavilta ja ystävällisiltä
näyträneet. Mielialaa ei myösl«ään kohentanut se, emä
alkoi hil jalleen sataa.

milIII.
f,ABAIIAAITI
oo
oo

TO§§A
ARVO KANGASLUOMA

Vankijoukko marssilla

Tehtävän outouden takia, koska tällaista ei ollut
aikaisemmin ryhmäni kohdalle sattlrnut, suunnittelin,
miten kuudella miehellä hallitsisimme vankiryhmän
pimeässä, sattuipa mitä tahansa matkan varrella.
Asetin heidät parijonoon tien oikeaan laitaan ja jaoin
mieheni tasaisesti jonon koko pituudelta siten, että
kaksi kp-miestä tuli jonon keskivaiheille, ja itsc otin
paikan jonon loppupäästä. Ohjeina annoin miehilleni
pysytellä tien vuuemmalla puoliskolla yllätysten varalta ja toimia nopeasti, jos päällehyökkäys tapahtuisi.
Nyt oli saatava vankijono liikkeelle. Mietin hetken, millä tavalla se parhaiten kävisi: käsimerkilläkö
vai millä, eiväthän he suomenkielistä komenroa irinirkaan ymmärtäisi. Kuinkrr välähtikään mieleen, niiden
omalla kielellä tietenkin, mutta mikä porukka tämä

valoista. Eritäin vaikeaa sc oli mcille, joilla oli vaivana taluttaa pyöriä pakkar-rksinecll Lrpottavirssir hiekassa ja samalla olla varr,rillaan, cttei pästä yllättämään. Mieleeni rLrlikin eräällä tauolla, että annetaan
toverien kuljetettaviksi pyiirämme. TästZi tulikin ensimmäinen erirnielisy,ys heiclän kanssrrrrn. Jonostir hyppäsi esiin eräs aliupsecrin zrrvoincn vanki ja hr"rr.rsi raivokkaasti:
N;et, njet! Konepist<rclin paljon puhuva liike sai- h2iner kuitcnkin tirjuirmirirn, cftä parempi
on totella. Nyt matkanteko ja valvonta tuli vähän
helpommaksi meille.
Syyskuinen pimeys kääri meic'lät vähitellen synkkään
vaippannstr, ir. mieliala Iaski sitä mr.rkaa kr.rn szrde

ylryi. Nä§väisyyttä oli

plutuuna, pataljon vai mikä!' Yhtäkkiä purkautui suustani mahtava komento:
Krasnaja Armija, Smirnal Ja heti perään:
Marschhiert! Taisi
olla aika sekasotkua, mutta vaikutus
oli myös mahtava. Useimmat tapailivat asentoa, osa käänsi päåtään katsoen hölmistyneenä, ja osalle levisi leveä hymy suupieliin, mufta liikkeelle päästiin, ja niin matka

metri, olisi luullut
ellei olisi kLrulunut tirsirinen
hiekan narskunta, märkien saappaitten lotina ja väsynyt voihkintar jonosta. Epäilin jo v2ilillä, että en salr
tuotir pxrrukkaa ikinä Aunukseen ulsti, mutta tihentämällä lepotaukoja aina sen mukaan, kun joku uhkasi
pudotir kelkasta, selvisimme eteenpäin. Tiruot olivat
kuitenkin jollain trrvall:r epämiellyttäviä; muuten oli
hiljaista, muttir virnkien hiljainen supina, josta ei ym-

alkoi. Ja mikä parasta
saatu hymy antoi uskoa.
- marssin jälkeen meille alMuutamien kilometrien
koi selvitä, minkälaiseen urakkaan oli jouduttu, niin
Sysisesti kuin henkisestikin. Ilarkaa oli tiedossa noin
25 km pehmeärä hiekkatierä, ja niin itse kuin vangitkin lopen väsyneitä monista taisteluista ja valvomisista. Matkanteko oli tästä svvstä hvvin hidasta ia vai-

märtänyt mitään, hermostutti. Eräällä tällaisella tauolla päätin jollakin tavalla päästä rakentamaan luottamuksen välillemme, jonka oletin ikään kuin rikkoutuneen pyöräjLrpakan yhteydessä. Sitä varten lähestyin
varov.rsti vankeja ja kaivoin tirskustani esille tupakPakalaatikon ja tarjosin siitä lähinnä oleville:
zalstrr tavirris, tabak! Empien ja var«rvasti yksi- ja toi-

mur-rtama

olevansa yksin matkalla,

.t-

&

q

.tk

pt
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nen oiensi kätensä, ja pian laatikko oli ryhjä. Sieltä
täältä kuului hiljainen
spasiiba
kiitos! Nyt kaivoin esille tulitikut ja -raapaisin tarjotakseni
tulta lähinnä olevalle, mutta mikä järkytys... edessäni oli rumin kirgiisi-naama mitä ikinä olen nähnyt. Vähältä
piti, etten lentänyt selälleni säikähdyksestä, muma selvisin siitä sentään. Käsi vapisi, murta tulet saatiin tupakoihin ja ehkä hiven parempaa mieltä ja luottamusta.

Matka jatkui sateen valuessa ylitsemme; oli alkanut todellinen kaatosade, joka teki olon mahdollisimman epämiellyttäväksi. Jonkin ajan kuluttua aistimme
terästyivät; mitä nyt on tekeillä tai tapahtumassa! Jonon alkupäästä kuului voimakkaita huutoja, ikään
kuin komenrcia, ja vankijonossa oli selväsri jotain liikehdintää, joka ei tuntunur normaalilta. Heti perään
kuului jonon takaa, luultavasti metsästä huutoja, ja
jonossa alkoi sellainen pulina ja liikehdintä, että olin
varma: nyt on piru merrassa! Ajattelin jo huuraa
miehilleni, että tehdään selvää heti koko porukasta,
mutta maltoin mieleni ja huusin edessä olevalle
kpmiehelleni, iääkäri Pentti Lehtiselle:
Onko siel- ei näe milä jotain erikoistaT "En pääse selville, kun
tään", tuli vastaushuuto edestä. Nyt tuntui vaikuttavan meidän huutomme, sillä pulina alkoi hiljalleen
vaimentua, ja huudot lakkasivat. Jonoon palasi entinen rauha ja åäni, puolen sadan saapasparin yksi-

toikkoinen jauhanta hiekassa. Mietin pitkäiin siinä
matkan jatkuessa, mikä äskeinen "operaatio" mahtoi
olla, muma en keksinyt mitään varmaa syytä siihen.
Sade oli vähitellen alkanut hellittää, ja yön pimeys
hetki vielä, ja päialkoi muuttua aamuhämäräksi
vä valkenisi. Yön pitkä marssi oli uuvuttanut äärimmilleen osan vangeista, ja eräs heistä, hyvin pienikokoinen ja heikkorakenteinen, alkoi jäädä jälkeen yhä
hän ei enäå jaksanut. Otin jälleen
useammin
tauon, ja -valmistautuessalrune jatkamairn marssia,
komensin erään kookkaan vangin, joka lähenteli varmaan kahta metriä, ottamaan väsyneen pikkumiehen
pyörän rungolle istumaan marssin ajaksi. Mutta tästäkös riemu syntyil Silmät vihasta leimuten, jalkaa polkien tämä ylväs aron poika kieltäytyi voimakkaiden
njet'ien säestämänä. Jälleen oli käytettävä konepistoolin kaikkivoipaa valtaa, ja vastahakoisesti suostuen
hän tarjosi kyytipaikkaa pikkumiehelle. Tämä lähesryi
arkana pyörää ja yritti nousta rungolle, mutta ei ressukka jaksanut. Komensin toisen vangin auttamaan
häntä, ia niin pääsimme jälleen matkaan. Seurasin
syrjäsilmällä toveruksia ja huomasin, että kovin olivat
vakavan näköisiä molemmat, kuljettaja vihaisen ja
rungollaistuja pelokkaan näköinen. Kävelin lähemmäksi ja pikkumiehen vilkaistessa minuun iskin silmäå ia taisin vähän hymähtääkin. Hänen kasvoillaan
käväisi h1'myn häive, eikä kauan kestänyt, kun hän silmin nähden nautti kyydistään, heilutteli jalkojaan ja
olin kuulevinani hänen viheltelevän jotain laulunpätkääkin. r\{utta kuljettajan ilme oli ehkä entistäkin synkempi. En kuitenkaan voinut tuntea myötätuntoa häntä kohraan, olihan hän kieltäytynyt auttamasta omaa
aseveljeåän.

ILMAILUMUSEOYHDISTYS RY:n

järjestämä pysyvä ilmailunäyttety Helsingin lentoasemalla avattiin 12.6.1972 arvovaltaisen kutsuvierasjoukon läsnäollessa. Näyttely kuvaa ilmailun kehi§stä
kuvasarjoin ia aryokkaiden käytössä olleiden esineiden, iopa sotiimme osallistuneiden lentokoneiden avulla. Näyttely
on avoinna yleisölle päivittäin klo
13.30-17.30, paitsi maanantaisin ja tiistaisin. Pääsymaksu mk 2,- Aseveljet.
Tutustukaa ja tukekaa sotamuistoja tälläkin tavalla.
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l,opultakin aloimme lähestyä maäränpäåtä, Mäkriän
tl'lää, joka sijaitsee Aunuksen kaupungista kaakkoon. Vähän ennen kylää tuli meitä vastaan jo autoja,
jotka keräilykeskus oli lähettänyt. Ilmoitin ja luovutin
vastaanottajrlle 42 vankia, mutta kun heidät laskettiin saatiin luvuksi 44, sitä ihmeteltiin, ja laskettiin
uudelleen ja vielå kerran, mufia luku oli ja pysyi
44:nå. Silloin vasta tajusimme yöllisen hälinän ja
huutojen merkityksen, "puskavanjat" olivat liittyneet
vankijonoon tietämättämme. Ja minusta tuntui, että
laskennan aikana oli monella vangilla ollut hieman
huvittunut ilme kasvoillaan...
Näin pääsimme vihdoinkin rasittavasta taakastamme eroon. Lopen uupuneina ja märkinä ajoimme vielä
muutaman kilometrin ja majoituimme erääseen taloon Mäkriässä. Nukuimme muutzunan tunnin ja heräsimme siihen, kun talon naisväki palasi piilopaikastaan takaisin kotiinsa. Ensi pelästyksestään toivuttuaan he keittivät meille "tsajut" ja kiittelivät "kultaviskaaleiksi", suomea kun osasivat.
lhapåivållå nousimme pyöriemme selkään ja ajoimme takaisin omaan yksikkoomme Syvärin rannalle, ja
niin oli eräs jännittåvä 1a muistorikas yö takana päin.

VEIKKO JOKELA

uoriIylän
tieltä
Tuntsaloelle
t/;n 54 tu"jorspuolelle
poh
Vuorikylä-Alakunti tien varteen. \'llättäviä korpitaisteluita
käyden läpi korpien ja uportavien soiden se vihdoinkin
väsyneenä oli saavuttanut tärkeän tavoirteensa. Se
miinoitti tien ja kaivautui asemiin joisrir pvstyi tulel-

ELOKUISEN illan l.rämärt1,essä 19-i1 oli

keutunut Sulahaara joen

laan hallitsemaan katkaisukohdan.

Tien katkaisulla oli hyvin tärkeä merkitl's, sillä ainoana ajokelpoisenir tienä Vuorikllästä r'ihollista
edellään työntävä ttl/;n 54 sai jonkinlaisen helpoituksen tien katkaisusta ja vihollinen ;outui tunkemairn
milloin mihinkin suuntaan. Lopuksi se joutui puskemaan kul jetuksensa läpi korpien kiireessä rirkentirmilnsir tien kautta glis.

Sateen tuhruinen taivas vihmcli vettä ja väsyneet
miehet tahtoivat nukkua asemiin. Vain suurin grnnistr-rksin heidät saatiin jotcnkin pysymään unen ja valveillaolon välimailla. Kunnes pimenevässä illassa
kuuluva moottorin ääni sai liiart unct kerrisemairn sil-

mistä. Pitkin tietä Vuorikylästä päin tulla

j1'rräsi

k-auto miehiä lava täynnä. Se rrjoi suoraan miinoitukseemme ja lavalla olijat hyppivät irlas, osan mennessä miinoitukseen, mutta osan pureutuessa lähelle tietä
ja kaivautuen.
Heti perään saapui toinen k-eruto, joka huomatessaan edellisen auton kohtalon pysähtyi miinoituksen

laitaan. Tarkkakätinen ampujamme poisti

samassrr

kuljettajan pois muonilta.
Tien katkaisu oli viholliselle ehkä jonkinlainen yllätys. Pian se ryhtyi yritämään katkaisukohdan pitä-

vyyttä tai sillä oli toinenkin mahclollisuus, sitoa I/JR
54 j,, samanaikaisesti jouduttaen kuljetukiaan kiireessä kyhäämäänsä kiertotietä pitkin pois kahden tulen välistä.

K-auto operaation fiilkeen olimmekin kuin uudesti
synryneitä tarkkoina ascmissamme. Illan pimetessä,
srrteen tihrr-rtessir taistclut leirnirhtivatkin kiivaal.si kahinaksi. Vihollisen krh:n tuli-iskut tukivat hyökkäystä.
trfurta t;rsilinen, irarvapuinen männikkö oli epäedullinen hr'ökkääjiille, vaikka se pimenevåå lkilr käyttikin
l-n'r'äkseen.

Tuliraisrelu jatkui pitkin tietä ja eritoten sc oli voimirkkerinta katkaisukohdasszr. Sumeilematta .lr()jen
pxr jat ryntäsivät välittärniittä kovastir tulituksesta ja
ki n >. nistui päiistii
"t ""lu,;:,'.T:;Iffi
lI,"ä:
llitten
<
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syyclelle, kunnes

tulivat tuhotuiksi siihen.

Yksi kersantti Kalle Kiekrulan konekiväreistä oli
asemassa, josta se pystyi hallitsemaan laajahkoa
aluetta. Sen ampujana oli tunnettu, lujahermoinen
mies, Katlenirs nimekään. Hän vaiensi tarkalla tulellaan tien katkaisukohdassa rynnivät viholliset kunnes
etuoikealta, lähietäisyydeltä szri kiivasta tulta asemaansa. Ilta oli jo pimeä, vain suuliekkien lepattava
tuli vilkkui jonkinlaisena kohteen:r vihollisen pesiintymisestä lähelle. Helmijuovien teräsmatto välkehti
kk-ampujan ympärillä, muttir Kirdenius käänsi hermoilematta "torvensa" kohti rulittajiaan ja painallus
sormilevylle sai kk:n sylkäisemään kokonaisen vyön
yhteen menoon, joka sai pirullisen hymyn ampujan
suupieliin, sillä tulitu tehosi.
Seuraavana päivänä evakuoimme kaatuneen kelon
tzrkaa kahdeksan vainajaa ja "Emman". Taistelut
jatkuivat toisinaan käsikranaattietäisyydelle saakka.
Koko tien varsi, kovan tulituksen alla, sai nähdä kuoleman löytävän pimeydestä huolimatta. Omat joukkommekin kärsivät menetyksiä, joista luutnantti Kokon kaatuminen oli raskas isku. Olihan hän pidetty
mies alaistensa keskuudessa. Samoin erään Arpelasta
kotoisin olevan vanhan miehen, jolla käyty sota oli jo
kolmas elämässään, mutta herskyvä huurnori taistelujen väliajalla oli hänellä herkässä. Suruton ilonpitäjä
oli nyt poissa.
Yön tullen taistelu hiljeni, kunnes loppui krk<>
naan. Puolet joukoista jäi asemiin, toisen puolen pääs-
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Taistelupartio
Tuntsan kylän
seudulla

tessä taakse lepoon.

jalleen henkivä aamutuulen vire kahisutti jo
puiden oksistoa ja pilvän ensi säteet valaisivat puiden
latvoja, kun 1. komppanian stm. lYiik kyyhötti pk.peHil

säkkecssä vartiovuorollaan. Sadekin oli lakannut, repeytyneitten pilvier rakosista pilkistivät eramuauring,on ensi säteet kisarllen kilpaa puiden oksilla, joilla
hopeaiset seitit hohtivat sateen jälkeen silmiä hivelevästi. Hiljaisuus oli painostavaa.
Stm. Wiik tarkasteli etunaastoa ja siellä täällä vivain
ruvia kaatuneita. Aivan pk-pesäkkeen lähellä
- yksi
makasi
parin kolmen§mmenen metrin päässä
- lähelle oli
vainaia. Wiik ei ymmärtänyt miten se noin
päässyt, sillä tikkasihan hänkin Emmallaan monen
monet "kiekot" tyhjiksi, sitä orcitti hylsykasakin pesäkkeessä. Ehkä pimeässä mies pzrrkaa oli onnistanr.rt
päästä noinkin pitkälle, kunnes noutaja oli tullut.
Evakuointiin tottumattomalle \Wiikille houkutus oli
suuri. Sattuisiko olemaan nagairni, kello tai jokin
muu
tähtipistoolii,
- silmäsi ympärilleen ja pitemmittä miettimisiä
\Wiik
hiippasi kaatuneen luo. Tottunein käsin kopeloi nluksi
repun, tantui sitten mieheen yrittäen kädnt'åä sitä seljälleen. Samassa "kuollut" heräsikin. Siepaten §7iikiä
jaloista vetäisi voimalla hänet seljälleen. §7iik oli
aseeton "kuolleella" konepistooli vatsansa alle
kätk«tynä. Vimmattu paini alkoi. \)7iik yritti potkia,
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Suomalaisten pioneerien rakentama
ruuhisilta Tuntsajoen yli
Ala-Kurtista kaakkoon

tempoili ia väliin istumzran päästcn koetti kahmaista
vihollisen kp:n haltuunsa. Pitäen toisella kädellä \Xliikiä jaloista hr-ritoi kuollut toisella kädellä mielipuolen
tavoin kunnes sai kp:n käteensä ja yritti sillä osua
§/iikiin. Mutta §fliik pani vastaan, hän pyristcli, kiemurteli ja onnistuikin joten kuten varjeltumaan kp:n
lyönniltä.
Autta.kaa

aruttakera....

-Huuto kiiri korviimme
ja samitssrr

ryntäsimme ääntä krhden.
siellä on malrottelu!
Voi veljct
- Painissa vissiin!
-Ensimmäinen apuun rientänyt vetäisi vihollisen pois

nrli-iskun niskaamme.
Katkaistu tie oli tosiasia. Sitä eivät pystyneet uucletkaan yrityliset aukaisemaan. Vihollisen onnistui kuitenkin livahtaa kuormastoineen raivaamansa rien tapaisen kautta pois omiensa puolelle. Mutta olihan se
taas saanut tuntea suomalaisten joukkojen jddrapäisyyttä ja iskuvoimaa.
Eteneminen jatkui kohti Alzrkurttia. Pienet viivyttävät joukot oli näin jätetty hallitseviin asemiin ja miinoituksin estämään meidän liian nopeata etenemistä.
Kuolemaa uhmaavat vähäiset porukat olivatkin pahoina kiusankappaleina kaikkialla. Heti lähtömme
jälkeen matalzrhkon harjanteen laelta aukeni eteemme iairjahko paloalue. Vyöryimme alas loivaa rinnettä ketjussa edeten. Pääsimme alas keskelle paloaluetta, kun vihollinen äkkiarvaamatta avasi tulen. Tasainen maasto ei anranut meille juuri minkäänlaista suoiau. Maralana kaivoimme vähäisin lapioin, osa paljain kdsin nokiseen maahan poteroita. Olimme kuin
lautasella ja täysin vihollisen armoilla, niin kautrn
kunnes onnisturmme saamaan itsellemme jotain suojaa. Vihollinen huomasi olevansa niskan päällä ja tukeakseen sitä se antoi i<rh:n tuli-iskuja sinne tänne, että palanut kangas vain ry'öppysi noen lentäessä pilvenä keskuudessamme. Meillä ei ollut omaa krh:n tulitu[sa
missä lie kupannut.
Yritimme
eteenpäin, parhaat joutuivat kaivamaan
poteronsa päivän mittaan useita kemoja. Olimme
mustia kuin neekerit.
Noella naamiointia.
- Mustaa puuteria.
Jotkin koiranleuat vitsailivat.
Päivä lienee ollut 2I.8.41. Sen jo laskiessa kohti iltaa kiratui alikersantti Ytlho Jukkola konekiväärinsä
viereen ja tapaus lamautti koko aseen toiminnan hetkiseksi. Mutta .ei ollut kk-tulestakaan mitään apua.
Siinä me nokisina odotimme tilanteen selviämistä.
Illan pimetessä vetäännyimme takaisin harjun
taaI;se.
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Wiikin kimpr.rsrrr. Silmiinriipiiyksessii sc ponkaisi jaloilja yritti siepata kp:rä haltuunsa, mutt.r ei el-rtinyt, kun kiväärin pcriillä annettu isku suisti rynnivän
maahan. Wiik sai nvt vrrsr;t suorirtair evakuointinsa
lccr-r

Joukkucen johtajir tLrhahti:
- tirppaa
Ei sitä
olisi tarvinnut.
-Viholliscn tarkoirusta ihmeteltiin. Valkoiset ju ,yppl,iset kädct osoittivirt, että poloinen oli ryöminyt
rauhassa.

kauan liiallisessa märkyydcssii.
Aamr-rn muuttuessa päiväksi vedimme miinoituksessa olevern aLrton, sekä roisenkin joukkojemme hallintaan. Toinen iluto oli leipälastissa. Lcvitimm'e katknisukrhtair jrr vain silloir-r täliöin saimrne heikon krh:n

Seuraavana aamuna kello 5 saimme vihdoin tueksemme reippaanlaisen kanaattikeskityksen vihollisen
asemiin, josta se myöskin omasta puolestaan antoi
meille jositenkin voimattoman tuli-iskun. Keskiryksen
jälkeen yritimme uudelleen. Nyt se luontui hyvin, kun
viivytysjoukot olivat hetkistä aikaisemmin ottaneet ialat allensa. Vain yksinäisiä saalistajia se oli jättänyt
sinne tänne tuhon tuojiksi. Usea saikin muistutuksen
näiltä yksinäisiltä susilta.
Edessämme oli Einiönjoki. Silta oli lentänyt taivaarn
tuuliin, mutta se ei estänyt etenemistämme, eivätkä
edes salakavalat miinoituket, joita oli kylvetry kaikkiin mahdollisiin paikkoihin.
Vastustamamomasti IIJF. 54 vyöryi eteenpäin. Kiertäen Einiönjoelta ohi lampien, upottavien soiden ja
louhikkoisen korven se 24.-25. pnä elokuuta kolkut.
teli Alakurtin portteja ja koeneli sen kestävyyttä.
;

27Q

I
I
.
,

i

Pataljoonan komentaja, majuri Salonnties piti nopeista ratkaisuista ja yllättävistä esiintymisistä. Nopeasti pataljoona olikin ilmestynyt suoraan Tuntsanjokivarteen Alakurtin eteläpuolella.
Ensimmäisen komppanian I joukkue tuli tupsahtaen suoraan pataljoonan komentopaikkaan. Joukkue
oli tullut Tuorevaarasta (i') kenttävartiosta, josta se
pitkän päivämarssin jälkeen osui onnistuneesti äsken
mainittuun komentopaikkaan. Paralllaan vihollinen
röy§tti lsranaateillaan komentopaikan maasroa, kun
tulimme siihen. Komentopaikka sijaitsi jyrkän, kalliosta pistävän kielekkeen alla. Sen suojassa olivat
majuri Salonmies, kapteeni Ponkaltt ja luutnantti Palo.

Saimme aikatrn melkoisen hämmingin, sillä pitkän
marssin jälkeen emme olleet kiinnittäneet huomiota
varusteisiimme ja pakkauksiimme kuten mersätaistelijan tulisi, vaan irronneet esineet kolisivat ja kilisivät
kuin lehmän kellot karjan käydessä kesälaitumella.
Pyörähdin pataljoonan komentajan puheilla, mieheni
makasivat maastossa sikin sokin, ja kysyin komentajah a omaa komppaniaamme.
Mikäs se on/

- Ensimmäinen.
- Helvetin kalkuttajat, jchdatte moisella kalinallanne kaiken tulen tänne. Painukaa nyt helvettiin...
Herra majuri
emme menisi vielä mielelläm- komppaniaamme.
vain omaan

me- helvertiin
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No
eipä tietenkään. Komppanianne
- Alakurtin kylässä oli Tuntsajoen
on-saanut tavoitteen.
ylittävän sillan haltuunotto tärkein tehtävistä. Te saatte nyt puhdistaa Tuntsajoen varren ja yhtyå omaan
komppaniaanne.
Selvä!

-Hiippasimme

joukkueen kanssa sivummalle, kirisja
timme varusteet
pian olimme taistelukunnossa.
Etenimme pitkin Tuntsanjokivartta jokainen ais-

timme valmiina

silmänräpäykselliseen toimintaan.

kuului raistelun melu ja Stuka-laivueet toinen toisensa perään syöksyivät ilmatorjuntatulesta
huolimatta kohti maalejaan kuin kananpojat peräkkäin. Jalkaväkiaseitten rätinä ja krh:n tuli-iskut piti
r'ät päät ;rlavassn ma.rstossa matalina. Tilanne oli
kaikin puolin sekava.
Saksalaiset ryntäsivät tien suLlnnassa, suomalaiset
sivustoillzr ja parhaillaan komppaniamme kuroi pussin suuta kiinni, joten vihollinen ei oikein tiennyt minEdessäpäin

nekkä päin se puskisi, jotta pääsisi omiensa puolelle.
Saavutimme oman komppaniamme ja kapteeni Se-

gerstråble, joka oli juuttunut tulitaistclussa kiinni aukeahkolle paikalle lähellä siltaa, antoi käs§n puhdistaa vasemmalla oleva metsänreuna.
Vihollinen oli pureutunrlt metsänreunassa oleviin
asemiin, josta se hallitsi kiivaalla tulellaan koko sillanpään ympäristön. Etenimme tulitaistelua käyden,
ympärillä käyty taistelun kohina, Stukat ja viholliseen

).

d.
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iskcyrynyt pclko varmasra rilppiosririirr sai scn pi111 i.tautumaan asemistaan, osirn rynnäkössä päästen läpi
ja uiden yli Tuntsanjoen, muttrr porukka porukan jälkeen antautui aseineen. Illan hämän1,essä oii vielä rilanne sillan päässä epäselvää, mutra aamun sarasraessa kaikki oli onnellisesti ohi.
Tie aukeni yli Tuntsanjoen, murta me saimme sen

i

päivän olla levossa, vasta illalla ylitimme 1'untsan.

Taistelut olivat olleet raskaat ja uhre ja kysyviä,
mufta tietoisuus siitä, että oli saatu jotain aikaankin
laukaisi jännityksen ja turtumus oli taas tipotiessään.
Tuntsanjoen tuolla pr-rolen käydyt korpitaistelut pitkälle
uuden raian ja vanhan rajan yli vaativat joskus uuden
kerronnan.

TAISTETUJEI MIEHET

-

nlnlsenä llnestyy loka-narraskuussa Joppe Karhusen klrjoittana
kirJa Mannerhein-rlstln rltarlen teisteluista Ja vaihelstar
Kuvltuksena on henkilökuva Jokalsesta rltarlsta Ja lls?iksi
kustantaJBn valltsena Tfi-kuvltuso KirJan hinta nahkaselkälsenä on llk 36.- Ja kangaskantlsena nk 29.- I(ustentaJana WS0Yo
Klrjan tehokas nyyntl tarJoaa nahdolllsuuden säätiönme
varoJen kartuttanl.seen tuen tarpeessa olevlen ritarien Ja
heidän omaistense autta^nlse@ro Toivottavastl esevelJet ovat
mukana tukenassa tolslaan.

MANNERHEIM-RISTIN RITARIEN SAATIO
275

NE ovat niitä töpinän juttuja, oli rapana sanoa useista linjaan kulkeutuneista huhuista, mutta tässä rapauksessa siellä tiedettiin totta. Toden tiesi puheissaan alik. Eteläpiiäkin, jonka kanssa olin fo varusmiesaikana samassa komppaniassa, jatkuen tämä yh-

dessäolo jatkosodassa JR 2:n I pataljoonan jääkärijoukkueessa, iossa molemmat toimimme ryhmänjohtajan tehtävissä.
Terlvella -42 olimme linjassa Syvärin voimalaitok-

sen lohkolla, kolmannen komppanian alueella. Eräänä päivänä pataljoonasta tuli seuraava tiedustclu:
"Haluaako jääkärijoukkue parrioida edelleenkini"'
Emme olleet missään tilaisuudessa kieltäytyneet, emmekä liioin purnanneetkaan, joten emme pitäneet
moisesta kyselystä. Annoimme v.rstiruksen, emä voimme §llä olla linjassakin, jos saamme olla hajoittamattomana. Näin ei kuitcnkaan käyn1'r, vaan joukkueen miehet hajoitettiin komppanian joukkueihin.
Jälleen jouduin Eteläpään kanssir sarnairn, nimittäin
nel jänteen ioukkueeseen.

Kesällä -43 tuli luutnantti lisalo (Mannerheimristin
ritari) luokseni ja sanoi:
Komentajaka on tullut käsky, ertä teidät siirre- takaisin jääkärijoukkueeseen, mutta tulen vaikurtään
tamaan, että ette lähde tästä komppaniasta mihinkaan.

Sanoin, että oli mielestäni turha protestoida majumääräystä vastaan, sillä ei se kuitenkaan aurtaisi.

rin

Olivatpahan nuo komppanian varapäällikön sanat
kuitenkin takeena välillämme vallinneesta yhteistyöstä
ja hyvästä yhteisymmärryksestä. Kävi kuin ennustinkin
tuon siirtomääräyksen suhteen ja pari viikkoa myöhemmin sai Eteläpääkin siirron jääkärijoukkueeseen.
Siinä oli nyt meitä alkuperäisiä lisäksi vielä sotamies
Haapasalo, joka tuon väliajan oli ollut 5. divisioonirn sissijoukkueessa, mutta sen hajaannuttua sai siirron takaisin vanhaan jääkärijoukkueeseen.
Vuoden 1944 maaliskur,ssa tuli Eteläpää lomalta
takaisin ja siinä maistellessamme korvikkeen kanssa
"siviiliä" sanoi tuo tavallisesti niin iloinen kaveri nyt

TO!MI TAIPALE

Totta"Töpinässt'
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JR 2:n joukkoja Viteleen pohjoispuolella

hyvin mietteliäänä:

Taisi tulla painettua kotimökin ovi viimeisen
- kiinni.
kerran
Tuollainen tuntui hyvän kaverin sanomana ilkeältä, ioten sanoin hänelle:
Miten sinä nyt noin? Eihän tämä ole kuin hil- irsemasotaa.
jaista
Kuitenkin hän vakavana totesi edelleen:
Niin se kuitenkin on. En minä täältä enää lo- lähde.
malle
Hänen kohtalonomaiset sanansa jåttivåt mieleeni
pysyvän muiston.
Kevään tullessa asemasora sitren muuttui kohdalIamme vihollisen painc»tuksen johdosta pakolliseksi
peräänrymiseksi, kun jossain Vireleen seuduilla edelleen vetääntyessämme ja joukkueen l. ja 2. ryhmän
tullessa eräåkå mååråtyLtå tehtävältän, vastaamme tuli Eteläpää ryhmineen, ollen menossa ottamaan yhteyttä viivyttämässä olevaan komppanian joukkueeseen.
Siinä kohdatessamme hän vielä kerran lausui:

Tämä on sitten reissn, jolta en palazr.
etteivät tällaisen perääntymisen aikana joukkoyksiköt, jopa niinkään suuret kuin
pataljoona, saattan(rt enää olla siellä, missä ne hetki
sitten olivat olleet, puhumamakzran sitten joukkueesta. Varoittelinkin heitä tästä.
Niin siinä sitten kävi. Jonkun ajan päästä ryhmän
miehet tulivat takaisin. Eteläpäätä ei ollut enää mukana. Miehet kertoivirt saaneensa kovaa tulitusta vastaansa, ja siinä hötäkässä oli ryhmänjohtaja jåånyt.
Tieto koski minuun kovasti, samoin kuin muihinkin,
sillä reiluutensa ansiosta hän oli ollut pidemy kaveri.
Olimme hänen kanssaan tehneet sellaisen vtpimuksen
perääntymisvaiheen alkaessa, että mikäli toinen lää,
niin roinen kertoo kirjeessä kotiväelle viimeisistä tapahtumista. Minun osakseni tuli nyt tuo ikävä velvollisuus ja tein sen tilanteen hiukzrn rauhoitcttu:r. Siihen sain tilaisuuden myöhemmin myös henkilökohtaisesti, sillä vuoden 1948 marraskuussa näin lehclestä,
että Eteläpää siunataan kadonneena kotikuntansa Sa-

Tiesin
kokemuksesta,

tiedettiin
Rivistöiä vetäWmässä Syväriltä 21. 6. 44

Syvärin voimalaitos

vitaipaleen kirkossa. Huonoista kulkuyhteyksistä ja lähes sadan kilometrin matkasta huolimatta olin paikalla ainoana aseveljenä. Siunauksen jälkeen vanha
äiti kolmen poikansa kanssa laski seppeleen valkean
ristin juurelle. Tein samoin. Epävzrrmuus mutta myöskin hienoinen toivonvire oli heidän kohdallaan päättynyt. Kun näin kauan oli jo sodasta kulunut ei hän
enää voinut olla sotavankeudessakaan. Oli kuin sinetöity, enei hän enää palaisi.
Eteläpään häviämisen jälkeen rintama perääntymisen takia jatkuvasti siirryi. Heinäkuun 5. päivänä vetäännyimme Salmista Uuden§län suuntaan. Panimme vastaan siellä, missä se suinkin oli vähänkin mahdollista. Olimme asettuneet komentajamme, majuri
Viiänäsen käskystä viivytykseen Uudenkylän laidassa
pienen pellon takana olevalle mäen harjanteclle. Pellon pohjoispuolitse kulki Salmista tuleva tie.
Jääkärijoukkue sai lohkonsa pelbn Laatokan puoleisesta kulmauksesta. Olimme vähän ehtineet katsas277

tella asemantapaisiakin, kun vihollisen kärkipartio ilmestyi pellolle. Se sai tulta monesta konepistoolista ja
jäi siihen. Heti vyöryi perään hyökkäysvaunujakin,
mutta ne eivät kuitenkaan lähteneet ylittämään peltoa. Olikohan niillä liian katkerat muistot Sammatuksesta. Näin, kuinka meitä lähimmän vaunun tykin
putki kääntyi meidän nurkkaamme kohti, sillä asemamme olivat aivan pellon kulmauksessa. Siinä oli
lähettyvillä iso kuusi ja sen alla kaksi Mattia, eräs
luutnantti ja erås sotamies. Karjaisin kiireesti:
Hypätkåd syriåån. Se ampuu kuuseen. Muuta
en- ehtinyt sanoa. Samassa läjähti. Kuusi oli keskeltä
poikki. Luutnantti oli ketterästi hypännyt syrjään, eikä
hänelle käynyt kuinkaan. Sotamies pyöri rinnettä alas
kuin lankakerä. Hänelle kävi huonommin, sillä samalla paikalla aikaisemmin majaillut porukka oli
käyttänyt rinnettä käymälänään, ja n1't oli tämä IUatti-poloinen sen näköinenkin. Muuten tär'sin loukkaantumattomana sälynyt Matti vain tuumi:
Olipa hyvä, että olivat vain liukumiinoja.
-Meille tuntemattomasta syystä vetäyr1ivät hyökkäysvaunut aukeaman taakse ja vihollisen koko liikehtiminen rauhoiaui. Nyt tiesimme, mitä tämä kaikki
merkitsi. Ryhmässäni oli kaksi miestä, joita kehoittelin
kenttälapiollaan kaivamaan poteroa, jota §llä kohta
kaivattaisiin. Samoin tein itsekin. Lapio upposi mukavasti pehmeään hiekkaharjasteeseen. Poterot valmistuivat hiljaisuuden yhä jatkuessa. No, olipa aikaa
hengåhtää. Kohta ei endå olisi. Ehkä aika tulisi kohta
täyteen monen kohdalta. Ajatukset karkasivat. Silmiä
kirveli yhtämittainen tuiiotus pellon taakse. tr[onenlaisia kuvia pyöri mielessä:
Lönnros jäi Kinkievaan, niin ja Eteläpåä Viteleeseen, Koho Mantsilanmäelle. Miksi hänenkin piti lähteä haavoittuneena keskityksen suuntaan, vaikka hänen vihlovaan avunhuutoonta vastasin, että tulemme
heti, kun keskitys siirryy. Olisimmehan me tuoneet hänetkin pois, vaikka rintama samanaikaisesti munui.
Toimmehan me Härkösenkin, joka oli joka puolelta
sirpaleiden runtelema ja aivan sokea. Näinköhän hänen kohdallaan laski aurinko iäksi yöhöni Alikersantti Tuhkanen ja sotamies Haapasalo makasivat
sairaalassa, niin kuin monet muutkin joukkueen miehet. Missähän mahtaa olla se nuori joukkueenjohtajamme, vänrikki, joka linjassa oltaessa ja naapurin
ampuessa tapasi aina sanoa:

Ryssä ampuu, mutta ampua sen pitääkin. Kuikun tuli vaikeaa eteen. Ei siinäkään ollut mitään ihmettelemistä.

tenkaan
eivät hänen hermonsa pitäneet,

Kenen on vuoro nyti Jokohan ottaa...? Minullako
on vuoro, vai tuolla sotamies Kalliolla tuossa vasemrnalla puolella, vai tuolla Rämöllä tuossa toisella
puolella. Sanoin Eteläpälle keväällä, ettei mieleeni
ole kertaakaan tullut sellaista ajatusta, että jäisin tälle sotaretkelle. Nyt tuntui rupeavan usko pettärrråän.
Väsyttikin niin valtavasti. Olimme kuin oikeuden is278

tunnossa, missä jaettiin yksinomaan kuolemantuomioita. Katseeni viivähti penkan päållå olevassa konepistoolissa. Ei tässä ihan saamassa oltu, §llä uissä
ollaan antavanakin puolena. Kyllä se vielä sattuu
hyökkääjäänkin.

Hiljaisuus jatkui. Porukkaa se siellä kokoaa. Jokr>
han alkaa olla tarpeeksi? Tulisi jo, että loppuisi tämä
odottaminen. Emme olleet saaneet keittoakaan koko
päivässä ja nälkäkin tuntui. Kopeloin leipälaukkua,
mutta käteni ei tavannut sieltä muuta kuin konepistoolin lippaita. Nousin poterostani ja ryömin Kallion
luoke ja kysyin häneltä, olisiko hänellä ollut leipälaukussaan mitään suuhunpantavaa. Mutta eipä ollut
hänelläkään, nälkäänsä hänkin valitti.
No, kunhan tässä vähän aikaa tapellaan, niin
sitten siirrytään rintamavastuun ottavan erillisen pataljoonan taakse. Eiköhän sitä silloin saada keittoakin, lohduttelin häntä. Polttelimme tupakat ia minä
siirryin sitten taas omaan poterooni. Silmät pyrkivät
yhtämittaa täI5-stämään pellon taakse. Turhaahan se
oli, sillä ei se sieltä yllättämään pääse. Onhan tässä
harjanteella niin monet muutkin silmät varppeillaan.
Pariin otteeseen näin kohdallani pellon takana ruskeapukuisia, joita kohti heti laskin lyhyen sarjan. Sii
hen liikehtiminen kuitenkin pysähtyi. Ei mitään sen
kummempaa tapahtunut. Hiljaisuus ehkä entistä uhkaavampana vain jatkui. Olisiko meistä pysähdyttämään tulossa oleva hyökkäys? Tämä pitkä valmistelu
tiesi §llä sitä, että kun se tämän jälkeen tulee, niin se
tulee tosissaan.

Länteen painuvan ilta-auringon viimeisten säteitten
vilkutellessa pellon laidalla olevien puiden lawoihin,
alkoi oikea maanpäällinen helvetti. Se alkoi, kuten
ennenkin usein, hehtaaripyssyllä, tuolla moraaliin
vaikuttavalla aseella. Siihen yhtyivät kranaatinheittimet ja rykistö. Hyökkäysvaunut vyöryivät esiin. Yksi,
kaksi, kolme... sain siinä ainakin luetuksi, vaikka en
paljoa uskaltanut poterosta päåtåni nostaa. Jokaisella
oli rykin putki suorana ia ne ampuivat vimmatusti.
Suorasuuntausrykin äänenkin olin erottavinani muiden
lomasta pellon takaa. Olipa sillä kalustoa. Hyökkäysvaunujen rykkien kimakat laukaukset seurasivat toisiaan. Oli kuin yhtä repimistä, jossa puut kaatuivat ja
katkeilivat ympärillä. Sirpaleet ujelsivat ia koko kumpareemme oli räjähdyspilvien ia maasta pöllähtävien
tomupilvien peittämä. Hitto, kun olisi kiva olla sivustaseuraaiana tdssä kahakassa, eikä osallisena siihen.
mufta nyt ei muuta kuin paina päätä poteroon ja suojaa sita vielä koukistetuin käsin. Kuitenkin oli pakko
nousta katsomaan joko jalkaväki oli tulossa. Samassa rävähti lähelläni. Ilmanpaine singahdutti Poteron
seinää vasten. Multaa ja muuta roskaa lensi päälleni.
Puistelin itseäni mullasta ia näin samalla, kuinka
ensimmäiset vihollisen jalkamiehet syöksyivät pellon
takaa metsästä esiin. Vilkaisin ympärilleni ja havaitsin ainakin lähimpien tovereiden selvinneen äskeisestä,

koska kummastakin poterosta työntyi konepistooli
esiin. Tulitimme syöksyen lähestyvää vihollista. Saimme samalla tulta vastaamme heidän aseistaan, mutta se ei tuntunut miltään äskeiseen keskitykseen verrattuna, joka nyt oli siirtynyt linjamme taakse. Näin
jatkui. Asemamme ainakin meidän kohdallamme oli
hyvä, koska lujasti päälle runnivan vihollisen ei onnisrunut päästä kumpareelle. Sen tappiotkin nä§ivät
muodostuvan melkoisiki. Omista ei taas ollut mitään
tietoa.

Hei! Vasemmalla ei ole enää ketään, kuului Kallion ääni. Hän oli jo noussut poterostaan ja tullut minua lähemmäksi uutistaan kertomaan. Kauempaa ei
olisi mitään kuulunutkann.
Eivät ne meitä ole yksin jättäneet. Anna soitella

vain.

Ei kulunut kymmentäkään minuuttia, kun hän tuli
uudelleen äskeistä huolestuneempana:

Usko nyt, että pojat ovat lähteneet. Ei sieltä ai-

- tuliteta enää.
nakaan

Ampuminen oli hiljentynyt. Se merkitsi jotakin. Ei,
nyt alkoi taas keskitys.
Kallio ryömi luoksemme ja sanoi, ettei hän tavannut ketään.
Pojat. Nyt mennäån ia mennään kiireesti, sa-

noin.
Laskeskelimme vielä sarjan pari mieheen ja sitten
syöksähdimme ylös ja taaksepäin. Tapasimme ryhmän
verran miehiä omasta joukkueestamme erään parimetrisen kallion suojista.
Eiköhän lähdetä, sanoin heille tultuamme hei-

- ltrokseen.
dän

Ei ole saatu lupaa irrottautuniseen, sanoi jouk-

- tilapäisenä
kueen

johtajana toimiva kersantti.
Emekä saakaan, jos sitä jäätte odottamaan. Tu-

littehan
te tännekin asti ilman lupaa. I(ohta on vihollinen tuossa kalliolla ja tekee meistä selvää.
Kyllä asia on niin, sanoivat toisetkin. Tähän oli
kersantinkin myönnyttävä. Ei hänellåkdän ollut mitään
halua jarruttaa, mutta käs§ oli aina käs§. Terve

Rykmentin kuormasto

Oloni rupesi tuntumaan ikävänmakuiselta. Luotin
kuitenkin Rämön ja Kallioon, noihin nuoriin sotilaisiin. Sanoinkin Kalliolle:
Käy katsomassa. Jos et tapaa ketådn, niin tule
Silloin mekin häivymme.
sanomaan.
Harkitsin tilannetta. Entäpä, jos muut olivat lähtenc.et. Olisivatko he jättäneet ilmoittamatta meille, jotka olimme puolustusvitjan oikeassa laidassa.
Ihmeellistä?' Erehdystäköi'} Puntaroin tilannetta. Lohko
meistä Laatokkaan oli miehittämätöntä. Jos taas tien
puolella, jonne Kallio oli lähtenyt tarkastusmatkalle,
oli tapahtunut murtuma, saattoi vihollinen ilman
suuriakaan vaikeuksia pistää meidät pieneen mottiin.

-

'löpinä"

järki ylitti tässä käs§n.
Emme ehtineet vielä lähteä, kun äsken uudelleen alkanut keskitys äkisti siirryi sivusuunnassa. Ensimmäinen kranaatti rdjdhti aivan keskellämme. Paiskaannuin . maahan. Jalassa teki kipeää. Joku huusi:
Sattui! Kun rupesin näkemän huomasin, että äsken
huutanut oli korpraali Raja-Ahde.
Niin teki minuunkin, huusin vastaan. Tunnustejalkaani
maata vrsten. Siihen oli sattunut, mutta
lin
ofti se päälle ainakin vielä. Otin suuntaa enemmän
vasemmalle, että pääsisin pois edelleen jatkuvasta keskityksestä. Tapasin siellä sotamies Vehmaksen ja toisenkin, jonka nimeä en muista.
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Seuratkaa te minua. Voi olla, että en jaksa pit- pyytelin kavereilta. Niin siinä sitten kåvikin.
källe,

Jonkun matkan päässä pysähtyessämme halkaisin puukrlla l-ror"rsun halki polven kohdalta. Polvilumpion ja
jänteiden välistä oli sirpale mennyt läpi. Pojat sitoivat
haavaa miten taisivat. Kun sitten yritin lähteä, ei jalkani ottanut päälle sitten yhtään. Nyt olivat kaverit
tarpeen!

Heidän välissään kädet heidän kaulallaan tein matkaa eteenpäin. Pidimme tavoitteenamrne maantietä ja
kuljimme yli Uuden§län peltoaukeamien. Toiselta
reunalta näimme ja kuulimme, kuinka vihollinen
ur?rata huutaen tuli takaamme aukealle.
Erillinen pataljoona oli asemissa pellon reunalla.
Kun pääsisimme heidän taakseen maäntielle, ei olisi
enää hätää.

Auttajanikin olivat tuossa kovassa vauhdissa jo väsyneet. Huohottaen pääsimme perille. Minulta alkoi
olia 1o veto lopussa. Sirten saimme tietäå, että oma
JSp:mme oli jo siirrl,nyt, eikä ollut enää sairasajoneuvojakaan liikkeellä. Tapasimme senrään erään pyörälähetin, jonka mukaan lähetimme sanaa taaksepäin,
ettå tådllå tarvittaisiin vielä apua. Kotvan taivallettuamme tulivatkin sairasajoneuvot, joille kelpo ryön
tehneet auttajani minut avustivat. Mentiin erillisen

pataljoonan JSp:lle, josta sain passituksen autokyydillä kenmäsai raalaan Läskelään. Sinne tultuamme nostivat lääkintämiehet minut samoilla paarerlla, joilla olin matkan suorittanut, sairaalaan sisään. Joka paikassa oli haavoittuneita.
Luokseni, tuli eräs hoitajatar kysyen, olinko aikaisemmin ollut heillä hoidossa. Hän oli katsonut vähän aikaa hyvin tutkivasti minua ja muisti ehkä kasvoni.
Vastasin kaksi vuotta sitten olleeni heidän hoivis.saan Syvärin luostarilla.
Onko siellä edessä vielä miehiä, kun yhtämittaa
- haavoittuneita!' hän edelleen kysyi.
tulee
Toisissa ryhmissä on kaksi miestä, toisissa kol- niin että täydennyket
me,
olisivat paikallaan, selittelin hänelle.
Niinhän se varmasti on, myönsi hän, mutta jatkoi
sitten:

On minusta ainakin sääli viedä sinne nuoria
- hän kumartui lähelleni ja jarkoi:
poikia,
Tekevät sitten niin kuin tuokin tuolla, että poispääsyn toivossa ampuvat itseään, hän nyökkäsi salin
toiselle puolelle, jossa oli eräs nuori käteen haavoittunut, jota tohtori paralkaa kuulusteli. Myöhemmin
sain kuulla, että poika oli ampunut vasemman peukalonsa sivusta lihaksen hajalle päästäkseen pois lin-
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jasta. No tiesinhän minä, etteivät kaikki sillä tavalla
tehneet. Mutta ymmärsin senkin. Pelko teetää monenlaista.

_

Seuraavana päivänä

lähdin pitkässä sairasjunassa
monien muiden mukana kohti toisella puolella maatamme sijaitsevaa Kristiinankaupunkia, j.cssa vam-

mani hoidettaisiin.
Syyskuu

oli alullaan, kun kävelin taas rintaman lä-

Lemettiin johtavaa tietä vielä hieman ontuen. Näin tien varressa kilven: 2510 huolto. Koska
siellä miltei kaikki olivat minulle tuttuja, menin kysymään missä saakka oli pataljoona. Tapasin ensiksi
heisyydessä

alikersantti Espon:
Hittoakos sinä enää tänne tulet. Sotahan loppuu
- päivinä. Näin tuo alikersantti sanoi ensi sanoiknäinä
seen minulle nähdessään paluuni takaisin rintamalle.
Olin tällä välillä kierrellyt neljässä sairaalassa, lomalla, henkilötäydennyskeskukessa, enkä ollut kenenkään
kuullut sanovar sitä noin varmasti. Senpä vuoksi vastasinkin:
Niinhän sitä on odotettu jo neljättä vuotta, murta -mikäs siinä, jos kerran niin on.
Tupakat vedettyämme erosimme. Minä lähdin jat-

kamaan matkaa pataljoonaan joka

oli

Lemetissä,

JR 2:n osia vetäytymässä Suomea kohden Ylä-Viteleessä kesäkuun
lopussa 1944

näillä talvisodan kuuluisilla taistelupaikoilla.

Siellä
tapasin joukkueeni ja sen tutut toverit.
Syyskuun neljännen päivän aarnuna herätteli silloi-

nen joukkueenjohtajamme,' luutnantti Rlyppö minut
§symällä:
Haluaako Taipale lähteä historialliseen tilan- mukaan. Sota loppuu kello seitsemältä ja tuolteeseen
la ulkona olevat TK-miehet haluavat ottaa päivävartiopaikaltamme tuosta hetkestä kuvia.
Kun on nähry alku, niin ilo se on katsoa loppu- vastasin hänelle.
kin,
Niin sitä sitten lähdettiin Tukikohta Kinkkuun, jossa jääkärijoukkueella oli päivätähystyspaikka. Siellä
vihollisen asemat olivat niin lähellä, että kivellä pysryi heidän ampumahautaansa heittämään. Tämän
vuoksi ei siellä tehnyt mieli liiemmälti päätään kohotella. Siellä olikin periskooppi tähystämistä varten.
Tukikohdasta oikealla oli suota ja siinä näkiväisyyttä varsin pitkälti, joten mitä paikkaan tulee, niin
siitä oli erittäin hy'vä seurata näitå sodan viime minuutteja. Niin, jos siitä nyt tosissaan oli kysymys. Hienoinen epäily vireili vielä mielessäni. Ammunta ei ol-

lut mitään kiihtyvää puolin eikä toisin. Mutta sitä

kiihkeämmin napsahtelivat TK-miesten kamerar, kun
kello kädessä odottelimme sen viisarien siirtymistä
tuon seitsemän kohdalle, jolloin aselevon oli määrä
astua voimaan. Miehiä rupesi näkymään linjan kummaltakin puolelta. Åmmunta oli jo tauonnur. Oliko
tämä sittenkin totta? Tuolla oli komentajammekin
tulkkinsa kanssa parin§mmenen metrin päässä meistä. Nousin haudan penkalle. Naapuripuolella viittoili
eräs aliupseeri minulle näyttäen arvomerkkejään ja
kutsui kuin luoksensa. Torjuin hänen ehdotuksensa.
En vihannut häntä, sillä olihan hetki sitten voimi.ran
astunut rauha lopettanut virallisesti vihollisuudet välillämme, mufta sittenkään ei ollut halua siihen.
Olimmehan sentään pitäneet vihollisuutta ylld yli kolme vuotta.

Teltalle tultuani hihkaisin pojille:
Totta siellä
Olin-kertonut heille
töpinässä sittenkin tiedettiin.
jo joukkueeseen tullessani nuo- alikersantti Espon varmat sanat rauhan tulemisesta.
Ensimmäinen rauhan päivä kallistui iltaan. Mutttr
mitä nyt? Pitkä'rannan suunnasta alkoi kuulua kovaa
tykistökeskitystä, joka kuin vihurina lähestyi kohdettamme. Jokainen kiiruhdimme suojamonttuihin ihmetys ja katkeruus mielissämme. Vai sitä se olikin.
Keskirys oli lyhyt mufta raju jatkuen pitkin linjaa
kohti pohjoista. Sitten se loppui yhtä äkisti kuin oli alkanutkin. Meille ei tullut tappioita, mutta jälkitietojen mukaan muualla se maksoi monen suomalirisen
hengen. Vaikka sota onkin raakaa ja raskasta, emme olisi uskoneet toiselta osapuolelta tää. Olikohan
tuokin suuren valtiomiehen erehdys.
Mutta sittenkin: totta siellä töpinässä kritenkin tiedettiin.
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erään oi[eusuDseerin
EERO IGNATIUS

JATKOSODAN päätytryä j" armeijan kotiuttamisen
yhtcyclessä aiheutui mtilaspiirien oikeusupseereille aivan ainutlaatuinen ryökenttä. Sodan aikana oli eri
kenttäoikeuksissa langetettu runsaasti kuritushuonetuomiota karkaamisista, joiden täytäntöönpano Marsalkan nimenomaisesta käs§stä lykättiin toistaiseksi.
Kun sitten kotiutettava mies tuli sotilaspiirin esikuntaan hakemaan sotilaspassiaan, oli, mikili hän oli
saanut tällaisen tuomion, asiassa toimitettava kuulustelu ja jos siinä kåvi ilmi, että asianomainen oli karannut joukko-osastostaan tai piileskellyt muualla
osoittaakseen tällä tavoin myötätuntoa Yhdistyneitä
Kansakuntia kohtaan, asia oli alistettava Oikeusministeriölle, joka tällöin poikkeuksetta 2) p:tä syyskuuta 1944 annetun lain nojalla vapautti asianomaisen
hänelle tuomitusta rangaistulsesta.
Ollessani eråånå huhtikuun päivänä 1945 työssäni
sotilaspiirin esikunnassa ilmoittautui huoneessani so-

tamies, joka vaati passiaan. Asiaa tutkiesani hämmäsryin melkoisesti kun papereista kävi ilmi, emä mies
oli juuri ennen talvisodan puhkeamista saanut lomaa
eikä sen päätyttyå ollut palannut yksiklö<insä, vaan
koko sodan ajan, viiirauhan ajan ja koko jatkosodan
ajan piileskellyt tuntemattomilla seuduilla. Kaiken
kukkuraksi mies oli Helsingin raastuvanoikeudessa julistettu kuolleeksi ja hänen perheelleen oli jatkuvasti
maksettu huoltoapua. Ryhtyessäni miestä kuulustelemaan kieltäytyi hän vastaamasta mihinkän kyrymykseen nimeään lukuunottamatta. Tällöin katsoin
olevani pakotettu oikeusupseerille kuuluvan pidärysoikcuclcn pcrusteellil ilmoittaa miehelle, että koska hän
kicltäytyy vastaamastzr kuulustelijan kysymyksiin hänet pidätetään kunnes suostuu kuulusteluun. Samalla
passitin hänet kaupungin poliisivankilaan siellä säilytettäväksi kunnes toisin määrätaån.
Kun pidätyksestä oli kulunut tasan kolme päivää,
tuli minulle puhelu Helsingistä Oikeusministeriöstä ja
joku hallitussihteeri kertoi tuohtuneena, että Valvontakomission taholta oli närkästyneesti tiedusteltu kuin-
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ka oli mahdollista että YK:lle myötämielisyyttä osoittanut henkilö oli vangittu! Tällöin ci muu eurttanLrt
kuin kutsua mies kuulusteluun, joka sujuikin varsin
asiallisesti.

Tavanmukaista kirjettä Oikeusministeriön en kui
tenkaan lähettänyt, vaan asetin miehen s),ytteescren
Kenrräorkeudessa. Tästä ja jutun vaiheista lainattakoon tähän sananmukaisesti Korkeimmrrn Oikeuden
päätös asiassa. (Erinäisistä syistä ovat nimct ja paikkakuntir salaisia)

Korkeimman oikeuden päätös valitukseen, jonka
R:n sotilaspiirin kenttäoikeuden virallinen syyttäjä
luutnanni E. I. on tehnyt sotaylioikeuden tammikuun
10 päivänä 1946 antamasta päätöksestä määräaikana
palvelukeen saapumattajäämistä ynnä mlluta koskevassa jutussa: Anneftu Helsingissä toukokuun 24 päivana Lt)4b.
Korkein oikeus on esittelyttänyt itsellecn jutun kirjat ja saanut niistä tietää seuraavait:
Luutnantti I. on r:n rctilaspiirin kenttäoikeudessa
vaatinut R:n maalaiskunnan U:n kylästä olevan tilallisen, sotamies F. E. V:n tuomitsemista rangzristukseen siitä, että tämä oli sodan aikana: I ) saatuzran
marraskuun 29 päivånå 1939 Harlun pitäjässä sijainneesta yksiköstään kahdeksan vuorokauden loman ilman laillista estettä loman pädtyttyå 1åånyr palaamama palvelukseen ja piileskellyt eri paikkakunnilla,
kunnes hän huhtikuun 2J päivänä 1941 oli ilmoittautunut R:n sotilaspiirin esikunnassa, sekä )) sanotun
poissaolonsa alkaoa, hankkiakseen vaimolleen ia
lapsilleen laitonta aineellista etuil, sitlaitmrLlla että
hän oli elossa, vaikka hänen luultiin kr"rollccn, aikaan
saanut ertä hänet oli Helsingin kaupungiu ra;rstuvirnoikeuden päätöksellä huhtikuun 26 päivårä I94l julistettu kuolleeksi ja siten, kun V:n vaimolle ja lapsille oli syyskuun 15 päivän I94O ja huhtikuun 3O päivän 1945 väliseltä ajalta suoritettu valtion varoista
huoltoeläkettä yhteensä 43692 markkaa ynnä hautausapua 900 mzrrkkaa, erehdyttämällä aihcr.rttanut vlrl-

[o[emus
tiolle 44592 markan tappion, minkä

korvaamista

valtiolle luutnantti I. samalla on vaarinut.
Kuultuaan F. E. V:ta syytteestä kennäoikeus on
heinäkuun 12 päivä,nd 1945 julistamassaan päätökessä lausunut tosin selviterl'ki, että F. E. V. oli tehnyt
syytteen 1) kohdassa kerrotun teon ja syyllisrynyt 2)
kohdassa mainittuun rikokseen. Mutta kun V. oli ilmoittanut jääneensä yksikk<iönsä palaamatta ia sen
jälkeen piileskelleensä siten toimiakseen Yhdistyneiden
Kansakuntien jäseneksi sittemmin tulleen Sosialistisren
Neuvostotasavakain Liiton hyväksi, kenttäoikeus on
eräden henkilöiden vapauttamisesta syytteestå ja rungaistuksesta syyskuun 23 päivånå 1944 annetun aseruksen nojalla jänänyt syyrreen 1) kohdassa tarkoitetusta teosta raukeamaan sekä tuominnut V:n vain petoksesta yleisen rikoslain 35 luvun 1 §:n ja sotaväen
rikoslain 33 §:n 2 momentin nojalla 6 kuukaudeksi
vankeuteen ja velvoittanut hänet suoriftamaan valtiolle vaadituksi korvaukseksi 44592 markkaa.
Sotaylioikeus, jonka tutkittavaksi luutnantti I. ja
F. E. V. valittamalla olivat saattaneet jutun, on puheena olevassa päätöksessään lausunut asiassa selvitetyksi, että V. oli menetellyt syyrreen 1) kohdassa kerrotuin tavoin, mutta näyttämättä jääneen, että hän olisi syytteen 2) kohdassa selostetuin tavoin tahallansa
aiheuttanut valriolle siinä mainitun tappion. Tämän
vuoksi ja kun V:n oli katsortava piileskelemällä kesäkuun 2J päivästä 19{1 lukien jälleen palvelukseen ilmoittautumiseensa saakka toimineen Yhdisryneiden
Kansakuntien hyväksi ja kovin rangaistus, johon V.
sotamiehenä voitiin ruomita siitä, että hän sanortua
påivåä edeltäneenä aikana oli 1ädnyt palvelukseen
saapumatta, sotaväen rikoslain 8, §:n 1 momentin 1
kohdan sekä 77 §:n mukaan, kuten viimeksi mainittu
lainkohta oli marraskuun 17 päivänä 1939 annetussa
laissa, oli vuosi vankeutta ja oikeus panna puheena
oleva rikos syytteeseen niin ollen sotaväen rikoslain
4) §:n ja yleisen rikoslain S luvun 1 §:n 1 momenrin
4 kohdan mukaan oli rauennut kahden vuoden kulut-

tua kesäkuun 23 päivåstä I94I lukien eikä syytettä ollut siinä ajassa pantu vireille, sotaylioikeus on, muurtaen kenttäoikeuden päätöstä, edellä mainitun syyskuun 23 päivänä 1944 annetun asetuksen nojalla jättänyt 1) kohdassa selostetun syytteen raukeamaan mikäli se koski kesäkuun 23 päivän l94I jäÅkeistä aikaa
ja vanhentuneena hylännyt sanotun syytteen, mikäli se
tarkoitti aikaa ennen tuota päivää, sekä, kumoten siinä kohdin kenmäoikeuden päätöksen, hylännyt syytteen
petoksesta ja vapauttanut V:n tästä rikoksesta tuomitusta rangaistuksesta ja hänelle määrätystä korvausvelvollisuudesta.
Luutnantti I. on hakenut muutosta sotaylioikeuden
päätökseen.

Korkein oikeus on tutkinut tämän jutun ja katsoo,
ettei ole esitetty syytä muuttaa sotaylioikeuden päätöstå muutoin kuin että, koska ei voida katsoa, että
F. E. V. piileskelemällä Suomen Tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhtyneen Kuningaskunnan
välisen välirauhansopimuksen voimaantulopäivästä
syyskuun 1! päivästä 1944 lahtien ilmoittautumiseensa saakka olisi toiminut Yhdistyneiden Kansakuntien
hyväksi tai osoittanut myötätuntoa Yhdistyneiden
Kansakuntien asialle, eikä syytettä palvelukseen saapumatta jäämisestä, mil«ili se tarkoimaa aikaa sanotrrn päivän jälkeen, siis ole jåtettåvd raukeamaan.
Korkein oikeus harkitsee oikeaksi sotaväen rikoslain
78 §:n 2 momentin,8S §:n l momentin ja J3 §:n 1
momentin 3 kohdan nojalla tuomita V:n karkaamisena rangaist. ,'asta määräaikana palvelulseen saapumatta jäämisestä loman pääryttyä sodan aikana kahdeksi vuodeksi kuritushuoneeseen. Tdtå kaikki asi,nomaiset noudattakoot.
Vahvistetaan Korkeimman oikeuden sinetillä ja
esitel ijän allekir joituksella.
(Korkeimman oikeuden sinetti)
Viking ldodeen.

283

2.0§a

UAI.TAIIIT I

iiT U I I PU B I I II

IATIEMT
AARNE KETONUMMI

Tarkasti vastaa
iskuryhmä
vihollisen
tuleen

Olimme vain ryhmä, mutta teimme hommamme
melko itsenäisesti. Ei meitä juuri kukaan erehtynyt hätistelemään. Joku saattoi kerran erehtyä, mutta sen
jälkeen kyllä kiersi kaukaa, ellei sattunut olemaan
siksi kehittynyt, iotta nauroi jutuillemme.
Korohorot ampuivat sarjan, konekivääri vaikeni ja
hyökkäys jatkui.
Suomalaisen perusluonne on sen laatuinen, että
hyökkäys ei tahdo oikein luonnistua. Sitä h?irkäpäisemmin puolustaudutaan ja pysytään järkähtämättä kehnoissakin asemissa. Ei sääntöä ilman poikkeusta. Se
tåyry sanoa, että tämä porukka pystyi hyökkäykseenkin. Vihollisella oli aina runsaan sadan metrin pässä
toinen linja, koska oli ehditty kaivaa matalia makuukuoppia. Perääntyjät vetäytyivät tämän linjan läpi ja
vastustajan iftaantuessa pääsimme eteenpäin satakunta metriä ja taas vihollinen yritti vastarintaa. Koko
päivän kuului korvissa fiuuf, fiuuh, tsit, tsit. Vihollisen
luodit olivat valtaosaltaan räjähtäviä ja eivåt, suunnitelmasta poiketen, soveltuneet peitteiseen maastoon,
vaan räjähtivät pensaissa. Moraalista vaikutusta kieltämättä oli, koska räjähtelyä oli sivuilla, edessä ja takanakin. Jos olisi ammuttu pelkästään kovia, niin uskon, «tä siitä ei olisi ehjänä kukaan selvinnyt, vaan
hyökkäys olisi rauennut. Tappiot olivat nytkin prosentuaalisesti hirvittävät. Jokseenkin joka mies menetti
pitkäaikaisen vartiotoverinsa (asemasotavaiheen aikana oltiin kuulovaniossa parittain). Tämä ei heitä
lannistanut, vaan pikemmin päinvastoin. Asia muuttui ikäänkuin henkilökohtaisetsi. Toverin puolesta oli
kostettava. Enää ei kiljuttu, eikä sitä olisi tuntikaupalla jaksettukaan. Hampaat vain puristeniin yhteen
tiukasti ja painettiin päälle. Vilillä lyötiin maihin ja
vedettiin henkeä ja huudon "hei-gangsterit" jälkeen
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jatkettiin. Se oli todella pelottavan näköistä porukkaa. Haudanvakavina, päätcäväisinä, vihollisen tulesta piittaamama painuttiin päälle ja näki, ectä oli päätetty painaa läpi vaikka harmaan kiven. Joukosta oli
muodostunut taistelun kiihkossa todella kokoelma §lmäverisiä tappajia, jotka harkiten sekä laskelmoiden
suorittivat tehtävänsä. Sodassa tällaisen tilan saavuttaminen tarjosi ratkaisevan edun. Porukkaa nimitettiin gangsterikomppaniaksi tämän §lmäverisen tappamis§§nsä ansiosta. Sodan olosuhteissa se ei ollut
mikään huono nimitys, vaan kunnianimi. Kahdeksisen
tuntia kesti ennenkuin muutaman kilometrin pädssä
sijaitseva valtatien toinen haara saavutettiin. Se oli

Jalkaväki on
saavuttanut
vihollisen
hyökkäysvaunuesteen

kova työpäivä. Siinä oli s«rmalainen jalkaväki parhaimmillaan oftamassa takaisin sitä, minkä katsoi
omakseen. Jos kunniamerkkejä olisi jaettu pelkästään

ansioiden perusteella, niin ehdottomasti hyökkäyksen
pååtyttyå näistä miehistä jokainen olisi sen ansainnut.
Päävaltimo oli katkaistu. Suuri voitto oli käden
ulottuvilla. Murtokohdasta olisi pitänyt heti ryöntää
panssarien tukemia pp-joukkoja Pietaria kohti. Ne
olisivat lyhyessä ajassa ehtineet Rajajoelle asti. Samalla olisi pitänyt kuorma-auroilla heittä tietä varmistamaan pataljoona ja l0-kunta tykkiä sekä tuore
rykmentti jatkamaan etenemistä. Rannikolla oleviin
omiin joukkoihin oli matkaa vajaa l0 km, joten sulkemalla pussiin olisi suhteellisen kapealle alueelle
jäänyt momiin yli 20.000 miestä ja määrättömästi monenlaista kalustoa. Hyökkäystä jatkavia joukkofa ei
vain heti kuulunut.
Tavalliselta rivimiehiltä vaadittiin pal jon, jopu
usein liikaakin. He yrittivät ja antoivat kaikkensa, jopa henkensäkin. Ja nrikä oli tulos. Oli aivan tavarllis-

ta, että paikallisten komentajien ja joukkojen tehdessä
kaikkensa ia ratkaisevan menestyksen ollessa käden
ulottuvilla heidät pysäytettiin taikka sitten ei toimitetru loppuratkaisuun tarvittavia joukkoja. Olen katkera
elämänsä uhranneiden, kaatuneiden roverieni takia ja
siksi tämä on sanottava.
Vihollinen uskoi lopultakin, että oli pakko peräänryä. Tähän asti se oli pitänyt kiinni jopa Viipurin takana sijaitsevista asemista. Päätettyään vetaytyå se
toimi tarmokkaasti, nopeasti ja taitavasti. Etelään alkoi kova kilpajuoksu, jossa jokainen tunti oli tärkeä.
Venäläiset voittivat kilpajuoksun pelastaen suuren
osan elävästä voimastaan.

Paine kasvoi hetki hetkeltä. Maantieltä johti tilustie, jonka vierestä oli kaivettu hiekkaa ja yläosaan oli
koverrenu kolo, jossa meillä oli loistava asema. Penkka suojasi tulituksen Viipurista päin ja pääsimme ampumaan panssarivaunuja sivusta sekä takaa niiden
tulinaessa eceenpäin. Kovaa möyrinää kuului motista
ja pysähtyi määrättyyn kohtaan. Panssareita kerättiin
Suurperon
jokilinja
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KENRAALILUUTNANTTI

H.V.OSTERMAN
Kenraaliluutnantti Österman oli iääkäriliikkeen kärkimiehiä. Vapaussodan jälkeen hän oli kunniakkaan Porin rykmentin komentaiana ja sen jälkeen hän roimi pitemmän ajan jalkaväen tarkastajana, Sotaväen päällikkönä ja apuIaispuolustusminisrerinä. Talvisodassa hän oli Kannaksen armeijan komentajana sekä Ylipäällikön määräämänä erikoistarkastajana aina Jatkosodan loppuun saakka.
KANSA TAISTELI -lehti yhtyy lukuisiin onnentoivotuksiin.

läpimurtoa varten. Aluksi olimme innokkaita ja laskimme saavamme jokainen yhden osaksemme (1).
Pst-kivääri antoi hitaan, mutta voimakkaan sysäyksen, joka kävi selkään, niin että tällä puoliautomaattisella aseella ei kukaan mielellään laukaissut kuin
,-10 kertaa peräkkäin, jolloin miestä vaihdettiin.
Pääsryämme luvussa toiselle §mmenelle intomme laski ja toivoimme hartaasti pääsevämme pois ennen
kuin vaunut tulisivat (puoli tuntia lähtömme jälkeen
läpimurto suoritettiin ja kärjessä oli n. l0 panssarivaunua. Suurin osa niistä ja runsaasti muuta kalustoa pääsi lävitse ennen kuin valtatie saatiin uudelleen
tukituksi. Yksi konekiväärimme, joka ei vielä silloin
ollut päässyt pois, jouduttiin 1åttåmåän, mutta saatiin
heti takaisin).
Odotimme vaihtoa. Se oli luvattu klo 18 ja kello
oli jo yli. Jalkaväki joutui perääntymään tieltä ja sen
takaa. Emme olisi sitä heti havainneet, murta viimeisenä perääntyvä kp-mies kurkisti kuoppaamme ja ilmoitti, että he ovat asemissa matalassa painanteessa
ja me 30 metriä heidän edessään. Kova poika tämä
kpampuja. Monttumme ylitse meni puolilaho hirsi.
Siihen napsi koko ajan luoteja ja kp-mies keskusteli
rauhassa kanssamme ikänkuin olisi ollut rauhan
286

oloissir vieraisilla. Tilustien siltä puolelta oli puut
kaadettu, joten jalkaväki hallitsi jatkuvasti valtatietä.
Teimme lähtöä. Tilustien toisella puolella oli n. 40
metriä leveä metsikkö. Siihen lappasi syöksyillä rivittäin vihollisia maantien takaa. Ei mennyt kuin hetki
kun sillä alueella n. 40 x i00 m, jonka näimme, oli
ainakin 100 venäläistä. Toverimme lähtivät kiivaasti
ryömimään pois. Kolme miestä meitä siinä vielä oli ja
mietimme kuumeisesti mitä tekisimme. Ajattelimme
ensin piiloittaa pst-kiväärimme hiekkaan, mufta kun
totesimme vanjojen katsovan tiukirsti eteensä, eikä havainneen meitä, niin pudottauduimme tilustien penkan suojaan ja aloimme kiskoa norsupyssyämme, jossa oli pienet sukset alla, joten sen raahaaminen ei ollut mahdotonta. Pauketta ja rätinää oli jatkuvasti, joten aiheuttamamme pieni ääni ei kuulunut. Nyt saattaa jo makeasti navrua tätä erikoislaatuista, ryömimällä suorittamaamme ohimarssier sivu 15 metrin
päässä olevtrn vihollisen, joka ei tiennyt meistä mitåån.

ja

maantien välissä piti komppanian
alik. "Eetu" Lehmusrlröry. Eetu oli
taitava ja kova poika tappelemaan. Hän haavoittui
vaikeasti ennen Karhumäkeä. Tilaansa pidettiin toiRautatien

jäännöksiä koossa

v()ttornanii jir rnies siirrettiin JSpr.rr tcltrrstrr lrLntihrrrrkccn krrolcmrran. Prtikrrllc sirttr-ri tLrlemrL.Lrr piLtl : rt.konr..
m;Lj. T. H. Luukko jrr iikkiisi EctLrn hrurucss.r, I-uukollc l,ritettiin sclvittriii, cttä mitiiiin ci ollirt tchtiirrssii.
mutta Luukko san«ri: "Ectr.r on niin lry'r'ii rnics. ctttr :ir:i rnissiiär'r trrl'ritrkscssrr )ätctii ltrrt-rihrrnkccn kLrolenlaiur. Kiskokarr r.r-rics hcri sisiiiin irr rclrkiili krrikki nrir'ri voittc." Sitkcrissii rili korpisoturin Ircnki. EctLr sclvisi
ktrin selvisikin. Paranipa siksi paljon, cttii ci piiiissvt
siviiliin, vilrur konrcnncttiin NIrI:is()trrkoulutrn ()l)ctt.rntrran herroillc kaclctciIIc kiil'tiinniin kokcnruksi.rirn.
N. i0 metrin priiissii trrl-rrr5im111c' [rcrLrnirkcl lrLrin
oveltrL viinrikin. Hiin oli irinorr LipscL'ri, jonkri niiintntt'.
Yiillii hyiikkiiy'ksccn oli liihtenl't kuLrsi Lrpsu,:ri.r rirsi
oli lrcissir pelistii. Nakuiir tippui. llrnoitinrnrc viinrikilIc ctsiviimmc rar,rhalliscnrlliur Paik:rn 1',uh.list,r,Lksr'ln
nrc norsLlnpyss|mr.nc lrr cllci t,rrihto:r kLrultrisi, tLrlisir»nrc trLkrrisin.
.f.Ltkoimn.rc tnirtk;rirtttnle j,, tiirntiisintnrc nr.r.rntiLrr
toiseen i't.t,tr.t,rn. jokrr tiiiillii olil<in Iiihcllri. Srinr,rll.r
,rlk,ri r'.riht;rvirr joLrkliojrr SiIalril;1 sckii Lrsk«rllincn lrr.
vosr.niehetnmc. jok.L oli ;tn'rrnrtLrt mcicliirr olevrLrr viisy'ncitii vli kolnrcn vtt,rr,rk:LLttlcn trListclLrjcrr jiilkccrr jrL,rli
lr jirnltt montil S,It.Lir nrrtriii nrLrir.L t,lt'mnr;iksi.
Q;11;l,lOOrrd, /ara",1,.:
" ..,.,'
apulats neen sodan paanr,essa

Hyökkaysvaunu lahtemassä eteenpåin
ialkaväen saattamana
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Jännirys oli pitänyt meitä vireessä. Sen lauettua runsimme, miten väsyneitä olimme. Olisi tehnyt mieli
heitäytyä pitkäkseen ja nukkua. Muutama kilometri
oli vielä marssittava. Laitoimme aseerlme rattaille ja
läksimme astumaan niiden perässä koneellisesti, puolinukuksissa. Tie tulvahti täyteen joukkoja sekä ajoneu-.
voja. Me marssimme tien toista puolta ja vaihtavat
joukot toista. Vihollinen tulitti ti«ä parin kilometrin
pituudelta harvalseen. Kranaatit räjähtelivät tien molemmin puolin. Vastaantulevat katsoivat kummissaan "aavearmeijaamme". Näytti, että heidän olisi
tehnyt mieli lyödä maihin, mutta kun me emme sitä
tehneet, niin heidän sisunsa ei antanut myoden, joten
pystyssä marsivat edelleen. Kolme eri kertaa kranaatti sattui tiehen. Jono pysähryi hetkeksi. Kuollut
hevonen kiskottiin miesvoimalla tien sivuun, ratraat
ja muut rojut sekä kaatuneet perässä, haavoittuneet
nostettiin kärryille ja jono nykäisi liikkeelle.
Sivuutimme pellon, jolta olimme hyökkäykseen lähteneet. Pioneerit olivat ehtineet kaivaa pellosta tien
laitaan kasoihin parisensataa hv-miinaa. Nyt oli valoisampaa ja ihmettelimme olimmeko siitä todella
painelleet lävitse.

Tulimme metsikköön. Otimme telttamme kärryistä,
pystytimme sen nopeasti ja sitten nukuimme, nukuimlähin rykki )0
me. Valtaisa tykistö jauhoi mottia
ja
pommittivat
silentokoneet
metriä teltastamme
tä laivue laivueen perään. Se ei meitä häirinnyt, vaan
tuntui suloiselta musiikilta korvissamme.
Toinen komppania menetti yli ,0 miestä, lähes
puolet silloisesta vahvuudesta ja konekiväärijoukkue
12 miestä, kolmannes vahvuudesta. Meidän kohdalta
voi sanoa, että onni vaihtelee kuin kontipelissä. Tällä
kenaa oli onnemme hyvä ja se kesti loppuun asti, emme menettäneet yhtään miestä, vaan säilyimme kaikki
ihme sekin sinänsä (yksi eksyi joukostamme
ehjänä
ja
pimeässä
uskoimme hänen kaatuneen. Sitä suurempi oli ilomme, kun tavoitimme hänet terveenä jalkaväen joukosta, jonka mukana oli jatkanut taistelua).
Taistelumme Kannakella olivat ohitse. Valmistauduimme siirrymään ltå-Karjalaan, jossa vasta suomalaisen sotilaan veri täysin punnittiin. Alkuperä.isestä
joukosta vain harva voi lausua paikan päålld "Assän
laulusta" hovirunoilijamme säkeistön "Tuolla siintää
ja sitten seuraa siviili".
Karhumäki

-

Kaikki tilauksia, osoitteenmuutoksia ym. sekä
epäsäännöllisyyksiä tai puutieellisuuksia lehden jakelussa koskeva kirjeenvaihto on lähetettävä osoitteeseen: PL 820 00003 H:ki 300.
Toimitus (Töölönkatu 35 B) ei niitä käsittele.
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Olhaa sitten uarouaisia. Luin lehdtstä, että

-miehen nuotio sytytti metsäpalon.
-

Ei

koshe

seitsemän

meitä. Meitä on aain holme!

NUMERO

9:n KIRJOITUKSET

Erkki Holkeri:

YLITIlftr{E RAJAN

257

Tauno Kuronen:

s\'\'ÄRrLLÄ SOOITUTX

262

Mauno Takala:
KUN ELÄMÄÄ MITATTIIN
ASKELMITALLA

266

An'o Kangasluoma:
VÅNKIKARAVAANI YÖSSÄ

268

Veikko Jokela:
VUORIKYTÄN :rTTT:rÄ
TUNTSAJOELLE

27t

Toimi Taipale:
TOTTA "TÖPINÄSSÄ'' TIEDETTIIN

....

276

Eero Ignatius:

ERÄÄN OIKEUSUPSEERIN

KOKEMUS

282

Aarne Ketonummi:

VALTAVÄYLÄT VIIPURIIN
KATKEAVAT 2. OSA
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Kirjoittajat vastaavat esittämistään mielipiteistä. Käsikirjoitukset on tehtävä koneella
joka toiselle riville. Ne palautetaan vain, ios
postimaksu seuraa, muussa tapauksessa ne
siirretään Sota-arkistoon. Maksetut valokuvat
iäävät lehden omaisuudeksi, muut palauletaan, mikäli palautusta on pyydetty käsikirjoituksen yhteydessä ia postimaksu suoritettu.
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