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SUOilU§§A[ilE[[A
AARNE J SÄKKINEN

VOITTOJA srravLrttaelt, muttlr myöskin ta1>1>ioita
kärsien Er.P (r, joka «rli kokoonpantu Kr.rusam«rn ja
Posion miehistii, «rli hyvin täyttänyt sillc asetctur vlrAtimr-rksct. Sc ilnrence Llsclunntastirkin soclan yrilkeen ilrnestyneestii tcr rkscsta.
'I'uvalliscna rivirr-richcnii cn ehkii olc oikca mies

rr?iistli usioistrr kirjoittiunrriur cnkii scn vt«rksi ntiriiiin
tilitnnesclostirsrit iultitnlirrrn, rnuttir tupahtunut t<lsiiusiahan on ainirkin sc, cnii vih«rlliscn aikcct Tirlvistxlassir Suomussirllncll.r tchtiin turhiksi.
Kun hyiikkriäjä alkoi Suomussalnclla tyiinryä uhkaavasti eteen, siirrettiin myös pataljoonamme sinne.
2., .1. ia KKK sekä rnyiiskin k«rlme j«rukkuetta 1.
k«rmppaniastir olivar hctkessä taipaleella, mtrtta joukkuettamme, j«rka jo sodan ensinmäisestä päivästii lähtien oli ollut k«rsketuksissa rajan ylittäneen vih«rllisen
karrssa Särkeliin itiipuolcl la, oli vaikcampi irrottaa.
Vasra illan ;rimctcssä jir Piston vurtirln rniestcrr ()tcttLrir
Särkclän pcl krn rclrnrrt lrrrltutrnsir pääsirnntc mckin
liilrtcrnäiirr. Mtrttir rnirrrrc/

Hiilrclcttyiirnnrc'fuohclaan ta1:lasimme sicltä enää
vain komppaniamrne kuormzrston sekä meitä o.lottavan kuorma-auton. Kylmää rokkaa kenttäkeittiöstä
hiirpittyämme kipr-rsimme varusteinemme auton lnvullc. lii ccles j«rukkueenj«rhtajarnlnc, luurrurntri LI. SiubonL'n ticnnyt rnatkamme mriärää. Autonkuljettaja oli

Taranginahr»n tultaessa sen verran suunnasta tietoinen, että käänsi auton Oulua kohden. Lukijan on
helppo arvat.r millä mielellä jätimme kotipitäjän, sillä
tiesimme kuinka vähälukuisten vartioit;rvaksi sen pitkiit rajat iäivät.
Yiin pimcydcssii rr joimmc «rhi Taivalkosken ticnhrrirrirn, chkli oltiin liihcllä Puclirsjärvcn pitäjän rajan,
krrn toistamiseen ticclusteltiin maantien laidassa olev?§t.l t:rlosta puhelinta. Sen avulla saimme tietää, että rneid2in olikin mentävä Taivalkoskelle. Sen kirkollc
saavuttuamrne nouseskelivat komppaniamme pojat
aamuteelle ja niin «rlimme tatrs yksissä. Pitkään ei
Taivalkoskella voitr.r viipyä, sillä tilanne Suomussalrnella oli muuttllnut uhkaavaksi. Autoil.rin vaan ir.
Jokijärven tictä itää kohti.
2. ia 1.K, fotka chtivät jo eclellisenä päivänä pysähdyttää Alasalmen yli edennecn vihollisen sekä työntää
sc'n salmcn taaksc, olivat asc'missa sirlmcn rannalla,
lotcn kornl'rpanianrmc pääsi tr.rtoilla aina Ruutinkylii:irr sa:rkka, iossrr ruajoitr.rimmc pariin taloon. Tarkoitr.rkscna oli syiiclä lämmin ateria kylmän kyydin jälkc-en, mutta mistii liiyryisi iso patal Löyryihän sellainen jonkin talon karjakeittiöstä, mutta voi turkin pippuri! Pohiassa on rcikä, totesi iokr.r, muttrr otti sam:rllir olkitukon ja pratir oli paikattu. Kohta grrisi hcnrckeitto padassa, joka tosin pakkasi hieman vuota289

rrlairn. Paloi keitto pohjaankin, ntLlrta hyviiltä se silri
maistr.ri, olihan se lämmintä.
lllrLn suussa alkoi Alasalmen suunnalter kuulua
paukettar. Vihollinen jauhoi sielLi rykistöllään purlrrstajan olematt«rmiir ascrnia ja valrnisteli hyiikkäystri.
Lähtri tr-rli meillekin. Etenimme mzranrien sLrunnassa n. 300 m päähän ei-kenkään-maalla olevista
maanticsilloista. Sr.rlkr.rtulr oli kuirenkin niilt arrrx)rollta, että joukkueemme sai käs§n oikealta kaartaen
tavalla tai toisella päästä salmen rantaan kiinni.
Helppoa se ei ollut. Vihollisen tykistötuli oli valtavaa
j,, ammnkset räjähtelivät joka puolella. "Ylös
k2iyttiicn yli kikrmctrin lcnkki
-nriritlr:u.r"-tirpira
j,, vihcloin läpimärkinä saavtrrcrriin ravoirc 2.K:r-r
oikealla sivustalla. Ammtrkscr riijiilrtcliviit puissir ja
eriis irr<rnnur oksir rikkoi prrd<)tcsslran 1'rysry'krlrv:rstirni
tukin, josta <>lin tictysti pahoillani.
K<rmppanian päällikkö, luutnunrri M. At,elt järjestäessään puolustusta joutui viihän raemp.rna lähetteiSuomalaisia Suomussalmella Raatteen

Suomussalmen

tiellä

kirkonkylän seutu

nccrr kcskirl'ksccn, j«rlkrin tst.liihctti Nll,,r kaattri ja
tst.liilrctri S,'ihkiac u haavoittr.ri virikcasti.
Vilxrllir-rcn reki koko yiin hyiikkiiysyrityksiti salmcn
yli, mutta kirkkaan kuutirmon irnsiosta sdatiin nc
kaikki t«rriutr,rksi. Arunun valjetttra jatkoi vihollincn
yhä yrityksiä1in, mutta yhtii laihallit mcucstykscllä.
Vilrrl«rin irlk«ri savuvcrh<l tuulcn mukan,r vyiiryii
rrrc'itii kolrti. Ajatrclin, cttii virikkrr rnrirllin tulivcrkliottttttc'olisi ktrirrl<ir lrl,yli trrltrrnsit, l.iiiisisi vitltirvirst:r
lrrrkost;r ;un.r ;,,ktr sirvull su()lit\sir trr lc.rniurrr. NIrrttir
kLrn srtvuvcrh«r r>li jo 1rt«llisalnrcssir huokirsin, cttii kr-rn
nyt Luoja k2iäntriisi tuulensir... ja suureksi mielihyväksenure näin tapahtuikin. Tuli tuulenpuuska, joka painoi savun takirisin sinne, mistä se oli lähtcnytkin. Ricmtrissairn liiivät pnfat käsiiiän ylrtccn iir rniclirrla kol"r«rsi hetkessii niin, ettZi ihmetellii täytyy. Juttu alk«ri
Iuistrra, vitsit sirrkoilivat jir "vrtrrikkit" rrruskui lrirrrrlritissir. Nltrttir tiihysty,s jittkui, sillii rrirrirlrrrrr «rli jotirirr
odotcttitv issit.
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Salmen takaa kur,rluivat selvästi johtajien terävät
komentosanat, i«rku laukauskin kuului, mutta kaikesta päZittäen alaisct eivät enää rohjenneet ryhtyä uuteen
hyiikkäykseen. Heillä oli jo ennestään karvzrat koke-

rnuksct. Venäliiistcn hyökkäys

oli

pysäytetty Vellilinlalle!
-Alasalmen-Kizrntajärven
Eräånå yönä tuli pari hyökkäysvaunr.ra siltojen
kar.rfta puolellemme, mutta koskir ei oltu ehditty vanrstzrutua niiden varalle, saivat ne aikansa ammuskeltuaan poistua melkeinpä rauhassa takaisin. Myöhemmin samassa paikassa tuhottiin yksi vaunu, eivqitkä ne sen jälkeen enää salmen yli yrittäneet tullaselän

kiran.

Omien joukliojcmme hyökkäys Alasalmen yli olisi
«rllut jririctiintii, koska vihollisella oli mainiot puolr-rs-

tuutumismahrlollisuuclct Mökinva.lrassa. Niinpä olikin suunnitcltava mr.rita konsteja, jotka sitten Joulun
irl uspäivinä t( )tcutcttiin.
Eräs kompprrnia Tampereen Rykmentistä otti asemamme vast,ran, jonka jälkeen meidät siirrettiin ensin autoilla ja sittcn hiihtäen Tervavaaran tienhaaraan, joka <>li vihollisen miehittämä, mLrtta j<>ka parirr vtror«rkuutlcn "ncr.lv()ttclujcn" jrilkccn oli hallussiu.nnlc. Oli iltrryii kLrrr kr»n1',l.ritrrirunnlc siraprri tiihiin
(irv()ittccsccn. ()li lriilrrlctty pairlat hikisinä cikii rikkirriiincn hampairni siitä <likcin pit2inyt, vaan sitä alk«ri
armottomrrsti kivistäii. Kompuroin pimeässä pataljoonan lääkärin majoituspaikkaan, jonne hampaani sitten iäikin.
Aamun valjettua sai k«>mppirniamme kaksi jouktehkrrcttir
luutnantti Snhrtnen ja vzinrikki Rrrrl
- iskc'ri llyiivynvrrirrrrss:r viholliscrr pcriiiirrtytiiviiksccn
vicrr ioukkoicn kirnpputrn.'lirisrakymurcntii kil<»netriä
hiilrrlcttyärnnrc olintntc' rrtäiiriityssä rnirirstokohdtssa ja

kun väijytys oli asetettu, alkoi odotus. Sitä kesti iltaan
saakka. Kuu valaisi talvisia maisemia ja kiristyvässä
pakkasessa alkoi kaukaa kuulua raskaiden ajoneuvojen rautapyörien kitinää. Pitkänä jonona lähestyi vihollisen kolonna aavistamatta erämaassa vaanivaa
kuolemaa. Avasimme tulen ja tiellä synryi heti hirvitdvä sekamelska, hevosia ja miehiä samassa rykelmässä jäi sekä maantielle että ojiin. Mutta pitkään eivät
hengissä säilyneet viholliset olleet toimettomina. Kolonnan jälkipään ajoneuvoon asennettu konekivääri
alkoi toimia, jolloin korpraali L. Nikka joutui uhraa-

pahoin, että moiemmat saivat passituksen sairaalaan.
Kohta saapui Riekki takaisin jalat niin turvonneina,
ettei saanut kenkiä jalkaansa. Kun tätä hänen tempaustaan ihmeteltiin, saatiin vastaukseksi: "Minun
paikkani ei ole sairaalassa...". Samana päivänä luoti
Iävisti hänen rintansa!
Tewavaarassakin oli vihollisen hyökkäysvaunuja,
joista eräskin liikunta§vyctömäksi "remontteerattu"
ampua paukumeli jatkuvasti ja sekös poikia kiukutti.
Sotamies Käsntä päättikin tuhota sen kasapanoksella
pimeän turvin, mutta tapasi kohtalonsa ennen kuin

maan elämänsä.

pääsi

Ryhmäni oli asemissa joukkueiden vasemmalla sivustalla hieman erillään toisista, joten irroittautumiskisky ei tullut perille. Ihmettelimme kovin sitä hiljaisuutta, joka yhtäkkiä oli tullut kiivaan laukausten
vaihdon jälkeen. Tietä pitkin saapui toinen kolonna,
jolloin heti avasimme tulen, mutta samalla hetkellä
saimme vastaamme kk-tulta. Nyt saapui paikalle
korpraali Yiljo Törmänen ilmoittaen, että kaikki toiset olivat jo irtaantuneet ja että kyllä mei&ånkin olisi
lähdettävä kunhan vain saataisiin sukset.
Saatiinhan ne sukset ja niin lähdetiin ajamaan rakaa omia miehiä, jotka tavoiteniin eräällä sakeametsäisellä vaaralla. He olivat jo asertuneet väijytykseen
vihollista odoftaen, kun ehdimme paikalle. Pran sen-

§llin

lähelle.

Vihollisella oli tienhaarassa hyvin varustetut asemat ja kun Er.P 16:n komentaja, e'tl. Paavo Susitaiaal oli kovasti miehiä säästävä ei hän nytkään hätäil-

tään asia selvisi molemminpuoliseksi ryydyrykseksi.

Tunnetusti kova pakkanen ja telttojen vähyys (t
teltta pataljoonalla) Alasalmessa asetti miesten kestävyyden myös §lmää vastaan kovalle koetukselle, ja
niinpä kuiva muona oli todella "kuivaa". Makkarat,
juustot sekå voi oli kirveellä hakattava kannon päässä
palasiksi, joita sitten jyrsittiin. Ei siitä kenellekään ysWåd. tai muuta sairautta tullut, eri juttu oli, että monilta paleltuivat pakkasessa varpaat. Alikersantti U.
Pulkkiselta ja sotamies O. Riekiltä ne paleltuivat niin
Suomussalmen Mustao,jan

taisteliioita

Suomussalmen mies asemissa
sA.kua

"kyllä se siitä lähtee". Pantiin paniot rassailemaan vihollisen selustaa ja niin
oli aronpojan taas lähdettävä.
Samaisessa tienhaarassa nukahdin kerran lumi
hankeen ja näin unta: Kuusamon kirkolla oli paljon
lyt.

Sanoipahan vain, että

autoja täynnä venäläisiä sotilaita menossa itään. Soti-

laat huiskuttivat vielä käsiään hyvästiksi. Herättyäni
kerroin unen kersantti A. Kaultaselle, ja aamulla tapasivat partiot todellakin venäläisten asemat tyhjinä.
Nyt tuli meillekin lähtö, sillä oli kiire seuraavalle
-vastaanottoasemalle, jona oli Mustajoki. Sinne hiihdettiin lujaa, sillä jokainen tiesi olevansa oman
maansa asialla. Parhaiksi ehdittiin miehittää Mustanjoen itäpuolella oleva metsänreuna, kun illan hämärtyessä alkoi vaniaa työntyä jalkaisin jokilinjalle. Tien
suunnassa alkoivat aseet puhua ja joen takana virtasi vieras veri hangelle. Vierasta se oli siitä päätellen,
että monien kuolevien viimeiset sanat olivat: "Stalin
Stalin!"

-
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0ll SG

kol mas ?

JR 5:n

toimi Talvisodassa eruKun ei ollut vastaiskuja, teimme lin-

yhdeksäs komppirnia

päässä reservinä.

noitustöitä.
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Tammi-helmikuun vaihteessa komppaniamme siirtyi Variksenkylästä Höltänkankaalle. Asuttavaksemme
saimme korsut, jotka joku muu porukka oli rakentanut
sekä asunutkin niissä. Oli ilta kun saavuimme alueelle,
emmekä meinanneet korsuja löytää: ne oli niin hyvästi
naamioitu. Kun pääsimme taloksi, kului aika mukavasti, tilanne oli linjoilla rauhoittunur. Hiihtelimme
latuja eri rintamalohkoille, noin niin kuin kaiken varalta. Väliajoilla teimme piikkilankaratsuesreitä ja muita
esteitä. Pakkanen oli ankara. Hevosetkin tarvitsivat
korsuja, kun maasto oli hyvää hiekkamaata, hevoser

saivatkin tallinsa.
Muutama vuosi sitten kirjoitin Kansa Taisteli -lehteen komppaniamme vaiheista. Koska en ole huomannut, onko kirjoitustani julkaistu, rajoitan tämän kirjoitukseni koskemaan etupäässä 9:n komppanian III:tta
joukkuetta, yhden viikon ajala. Kaiken lisäksi on Jatkosodan aikåisen yksikkömme JR 25:n vuosijuhlissa
ollut kysymys eräästä joukkueen miehestä, josta katsoin velvollisuudekseni kirjoittaa tämän kirjoituksen.
Erdä,nd, helmikuun päivänä, muistini mukaan se oli
8. tai 9. päivä helmikuuta, tuli hälytys. Se tiesi kiireellisiä toimenpiteitä. Kun ei ollut niin varsin vilkasta
ammuntaa kuulunut, ihmettelimme mihin meitä niin
kiireesti tarvittiin. Seurasimme aina tilannerra ammunnan vilkkauden mukaan. Nyt vaikutti siltä, ettei lähiseudulla olisi pitänyt olla varsin vakavaa tilannetta.
Olimme kuitenkin tehneet vähän väliä vastaiskuja, joita nimitimme "ataakeiksi", ja luulimme tämänkin olevan sellaisen. Kun kaikki olivat pussit selässä suksilla,
ja taskut panoksia täynnä, saimme kuulla, että hälytys
oli koehälytys. Komppaniamme päällikkö halusi nähdä, kuinka nopeasti olisimme lähtövalmiita. Saimme
kiitosra toimituksesta emmekä edes suuremmin kiroilleet, sillä mielihyvä oli suuri, kun saimme mennä korsuihimme takaisin. Lieneekö rämä koehälytys ollut joku enne, sillä ammunta alkoi vilkastua. Pelkäsimme,
että meidän apuamme voidaan pian tarvita. Saimme
yön olla kuitenkin rauhassa, mutta seuraavana päivänä
tuli lähtö. Emme tienneet silloin mihin, mutta illan
hämärtyessä olimme Punnusjoella. Siellä oli päivän
mittaan käyry kovia taisteluita, jopa oli joudurtu luovuttamaan "Puska" tukikohta viholliselle. En muista,
Ketju etenemässä
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mitä porukkaa linjassa oli, mutra nyt kuitenkin tapahtui vaihto. Me jäimme asemiin tietämärrä silloin, että
tästä tuli komppanian kovin paikka, jossa se tuli Talvisodan aikana olemaan.

Ensimmäinen, toinen ja neljäs loukkue saivat tukikohtansa. Kolmas joukkue, johon kuuluin, jäi paikoil-

leen, sillä meilie

piti olla jokin erikoistehtävä.

Jouk-

kueemme lohtaiana oli vänrikki Renaall, entisestä Kar-

jalan kaartista, sekä

johrajana kersanti Laine.
Komppanian päällikkönä oli luurnanrti Siubonen, joka
tunnettiin kovana sotilaana, hyvänä suunnistajana sekä
erittäin kirkasäänisenä. Näitä hänen ominaisuuksiaan
pidimme suuressa arvossa. Nyt komppanian päällikkö
antoi tilanneselostuksen kranaattien räiskyessä ympärillämme, sekä selosti nyt alkavan tehrävämme. Tehdävän selostus kuului suunnilleen tähän tapaan: Vihollinen on onnistunut tänään valtaamaan "Puska" tukikohdan. Nyt kolmas ioukkue hyökkaa tukikohtaan ja
miehittää sen. Pienen tauon jälkeen tuli loppuponsi,
joka kuului: Te menette sinne !a pysytte siellä, vaikka
teistä fäljellä ei olisi yhrään miestä. Saimme myöskin
kuulla, että komppanian päällikön komenropaikka
vasraiskun aikana on lähellä olevassa harvassa koivikossa tiellä.
Joukkueen johtajan johdolla kuljimme kappaleen
matkaa tietä pitkin. Eräästä tukikohdasta ryhmityimme hyökkäykseen. Joukkue levittäyryi kerjuna pellolle. Kranaattikuopista ei ollut puuterra. Oli talvinen yö,
sekä kova pakkanen, ehkä noin 3O-40"C. Valoraketteja ammuttiin puolin ja toisin. Meiltä ne tosin pian
loppuivat. Tappelu alkoi heti, kun menimme pellolle.
Vihollinen oli jo miehittänyt pellon melkein siihen tukikohtaan asti, mistä vastaiskuun lähdimme. Valorakettien räjähtäessä näkyi joka kuopassa vihertäviä kypäröitä, jotka todistivat vihollisia olevan paikkakunvara

nalla aika reippaasti. Taisteluia käytiin melko kiriaimellisesti vakinaisessa opittuien ohieiden mukaan.
Käsk1'r kiirrr'ät kovana huutona kerjussa, sekä vähän
myöhemmin, kasky läpi. Näirä sääntöjä en muista
noudatetun milloinkaan sen jälkeen käymissämme taisteluissa. Alussa kuoppia tyhjentyi nopeassa tahdissa.
Käsikranaattimme tekivät kuopissa tehtävänsä. Meidän pienet varastomme vain hupenivat nopeasti. Oikealta siiveltä kuului huuto: "Olemme vallanneet vihollisen kk:n. Tämä ei toimi. Onko joukossa asiantuntijaa?" En muista, saatiinko se toimimaan. Ei kulunut
kauan, kun kuului taas huuto: "Renvall kaatunut" ja
hetken päästä: "Käsky läpi". Se oli järkyrtävä ilmoitus. Toiminta kuitenkin jatkui. Hänen jälkeensä tuli
joukkueen johtajaksi eräs nuori vänrikki, jonka nimeä
en muista, koska hän ei ollut komppaniamme miehiä.
Hän kuitenkin ilmoitti foukkueelle nimensä ja ettdr
joukkue kuuluu hänen komentoonsa. Ei kulunut
kauan, kun kuolemanviestit taas kiirivät ketjussa:
"Joukkueenjohtaja kaatunut", sekä hetken päästä:
"Käsky läpi." Välittömästi tuli kersantti Laineen ilmoitus: "Joukkue kuuluu komentooni." Hänen komennossaan se sitten pysyikin tämän vastaiskun loppuun asti, jopa vähän pitempäänkin, mutta ei monta
päivää, sillä hän haavoitrui paria päivää myöhemmin.
Miehiä oli rässä vastaiskussa kaatunut ja haavoittunut
paljon, mädrdd oli silloin mahdoton tietää. Se kuitenkin tiedettiin, että vihollisia kaatui palion enemmän,
sillä heirä oli niin paljon, ertä voimasuhteet eivär vähääkään käyn:et .asaan. Olimme edenneet pellolla
muuraman sata metriä. En kuitenkaan tiedä kuinka
pitkalti olisi ollut vielä jäljellä. Yritin katsoa eteeni,
mutta Puskaa ei vain näkynyt.
Taistelu oli jatkunut jo kauan (ajan mädrittely on
vaikea tehtävä ainakin näin pitkän ajan kuluttua). Am293
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muksemme olivat yo melko vähissä. Käsikranaatit,
joilla olisi kuoppia voitu tyhjentää, olivat jo ajat sitten
loppuneet. Etenemisemme oli pysähtynyt. Vaanimme
vain tilaisuutta vihollisen ampurnan valoraketin räjähtäessä päästä kiväärillä ampumaan vihollisen kypärään
sen vilahtaessa. Edessäni oli jo monasti vilahtanut kypärä, mutta sen verran kaukana, ettei hänkään saanut
kranaattiaan minun kuoppaani, vaikka kovasri yrirti.
Olin jo lopettanut ammuskelun, kun en saanur osumaan. Kypärä oli näkyvissä niin pienen ajan, että en
ennättänyt kunnolla tähtäämään. Kivärissäni oli jäljellä kolme patruunaa ja taskuni olivat ryhjinä. Nämä
kolme olin ajatellut säästää kaiken varaka. Joukkueemme johtaja Laine oli minusta noin 20-30 m:n
päässä ja hän kutsui minua luokseen. Konttasin hänen
monrruunsa, jossa hän kysyi näinkö edessäni olevassa
montussa vanjan. Sanoin, että olemme käyneet sotaa jo
pitemmän ajan, mutta minulla ei ollut kuin kolme patruunaa, joten niitä piti säästää. Laine kertoi, että hänellä oli vielä kahdeksan panosta ja tarjosi minulle
muutamaa, mutta en ottanut. Totesimme, että tilanne
oli meidän kohdaltamme vakava. Hyökkäyksemme oli
valitettavasti pysähtynyt ja syynä oli vain ammuksien
puute. Sain myös kuulla, että Laatu oli lähtenyt jo ainakin tunti sitten hakemaan käsikranaatteja ja patruunoita. Laine epäili, että hän on varmaankin matkalla
kaatunut, kun ei vieläkään ollut palannut. Laine tiedusteli lähtisinkö vapaaehtoisesti noutamaan panoksia
ja käsikranaatteja. L?ihdin hyvin varovasti konttaamaan
taaksepäin. Pääsin vihdoin harvaan koivikkoon, jossa
tapasin komppaniamme päällikön Siukosen. Kyselin
missä on ammuskuorma, josta saisin ammuksia. En
kuitenkaan saanut vastausta. Sen sijaan päällikkömme
sanoi, että ei tarvitse mennä viemään mitään, sillä hän
on jo toista tuntia sitten lähettänyt lähettinsä hake294
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maan joukkuetta pois. Tämä selittää myöskin sen,
miksi Laatu ei ollut patruunoineen palannut. Jäin
komppanianpäällikön luokse odottelemaan joukkueen
paluuta. Samalla sain kertoa hycikkayksen vaiheista ja
mitä sinne pellolle kuului. Kertoilin tilannetta sekä kenen olin kuullut kaatuneen tai haavoittuneen. Tässä
luettelossa mainitsin muun muassa Lönnin kaatuneen.
Silloin loppui selostukseni, sillä Siukoselta tuli hyvin
pontevasti: 'Voi p-- -le. Tiedattekö missä ruumis on?
Onko se tuotu pois?" Sanoin, että en tiedä muuta kuin
sen, että hänen paikkansa oli minusta oikealla ja kuulin
huudon, että Lönni on kaatunut. Nyt sain rehtäväkseni
hakea ruumiin pois kahden lääkintämiehen kanssa, joita en tuntenut. Tehtävä ei tuntunut helpolta, kun ei
tiedetty tarkkaa sijaintia. Käsky oli yritettävä kuitenkin täyttää. Pellolla haeskeleminen oli vaikeaa, koska
pelto oli monttuja ja ruumiita täynnä. Lähdimme kuitenkin kolmisin, ahkio perässä. Saavuimme asemiin,
josta hyökkäyksemme oli alkanut. Vastaamme tuli
komppaniamme lääkintämies Vanonen ahkio perässään. Kysyin kuka hänellä oli kelkassaan ja sain kuulla,
että siellä oli Lönni. Ilmoitin kavereille, että meidän
tehtävämme oli nyt päättynyt. Samalla tapasin myös
lähetin, jonka piti hakea joukkue pois pellolta. Taistelun dänet olivat jo vähentyneet, ainoastaan kranaatteja
satoi melko tiheään. Lähetin oli vaikea määritellä paikkaa, missä meikäläiset olivat ja siksi oli komppanianpäällikön vetäntymiskasky juuttunut matkalle. I-ähetti (nimeä en muista) pyysi, että kävisin hakemassa
joukkueen pois. Minulle ei tämä ollut vaikeaa, sillä
olin sieltä vasta lähtenyt ja tiesin suunnan. Kävi kuitenkin niin, että ryntäsin pellolle sellaisesta kohdasta,
että louduin omaan kompastusesteeseen. Este oli rakennettu maasta noin 40-50 cm korkealle ruutuihin. Oli
vaikeuksia päästä siitä irtautumaan. Piikkilanka tarttui

Hyökkäys saavuttanut
vihollisasemat

nus, joka lienee palvellut joskus vilja-aittana. Raunioioli rakennettu myöskin suoiakorsu, jota vt-ri
käyttää tykistökeskityksissä. Ampua ei siitä voinut,
eikä polttaa tulta. Se oli kuitenkin hyvin tarpeellinen
niissä olosuhteissa.
T?ihän tukikohtaan jouduimme lähtemään heti aamusta. Päivä oli kirkas ja aurinkoinen, navetan ikkunoiden nurkista oli mukava pilkistellä, kun ei ollut pelkoa, että vihollinen pääsisi ampumaan. Teimme myös
pieniä reikiä muuraukseen ampuma-aukoiksi. Vihollinenkin piti silmällä aukkoja muurissa ja Karhulan raunioista oli vähällä koko joukkue löytää kohtalonsa. Jo
ensimmäisenä päivänä rupesi vihollinen vihaamaan navettaa tykistöllään ja iäljelle jäi viimein vain loiva tiilenmurskakumpu.
Ensimmäisenä iltana tuli lähetti raunioille. Hänen
tehtävänän oli meitä kehottaa varovaisuuteen. Sanonta kuului, että kaikki on ammuttava mikä liikkuu,
omia ei ole edessä. Olin vuorollani vartiossa savupiipun
juurella. Kaveri oli lähistöllä jossakin nurkan takana,
sillä kaksi miestä oli kerrallaan vartiossa yön aikana.
Päivällä olivat kaikki f alkeilla. Luonani oli myöskin pikakiväri savupiipun juurella asemissa. Huomasin liikettä edessäni, ei ollut varaa enää sanoa kaverillekaan
mitän, kun kaksi kaveria hiipivät aseet kainalossa io
melko lähellä. Olin varma asiasta ketä tulijat olivat,
enkä kysellyt mitän, vaan otin ensimmäisen jyvälle.
Vedin liipasinta, mutta mitän ei tapahtunut, yritin
uudestaan, ja sama tulos. Huomasin, että kiväärini oli
iossakin vaiheessa mennyt epäkuntoon ja tulijat lähenivät jo uhkaavasti, mutta eivät olleet kuirenkaan huomanneet olinpaikkaani. Kiireesti hivuttauduin pikakiväärin taakse ja tunsin itseni rauhalliseksi. Vedin jo
hiukan liipaisimesta, mLltta tuli sellainen tunne, että
pitäisi sanoa jotain, ennen kuin ammun. Ei olltrt aikaa
pitkiin puheisiin, sillä tulijat olivat jo noin 1-(r m:n
päässä. Sanoin hiljaa: "Sana." Miehet vastasivat suomalaisen tunnussanan. Vapisin hetken, mutta en sanonLrt,
kuinka tarkalla heidän henkensä oli ollut. Olin onnellinen, että olin kuunnellut vaistoani ja että olin sittenkin
kaikesta huolimatta puhunut. Oma partiomme oli tullut takaisin väärästä paikasta.
Tilanne kävi Karhulan raunioilla sellaiseksi, että
jouduimme jättämään rauniot. Olimme tukiasemassamme päivät, jolloin vihollisen nähtiin liikkuvan Karlrrrlan ratrnioi Ila. Illarr [)irlcressii s:rintrrte käskyrr rrrcrr
nii ratrrrioillc. ()li järrrrittävä eliinrys tnerrnä pirrreäss:i
korsukäytävään, kun ei tiennyt oliko sisällä ketään ia
minkälainen tulisi olemaan vastaanotto. Valoneuvoja ei
ollut muuta kuin tulitikut. Toivoimme, että olisipa
nyt kunnon sähkölamppu, mutta ei ollut sellaista. Kolistelimme oven takana ja yritimme saada mahdollisen
vihollisen ampumaan, mutta ei kuulunut mitään. Korsr-r ol i tyhjii. Tcirnnrc tällrtisia yiijuoksrria kai k«rlrncrra
y(irrä. ( )l i rnrrtc tukikohrlassir ai na llalrlr.rnsilrastuksccn ia
palasimme tukiasernan'rnre taakse päiväksi. Viinrersellä
den lähelle

Bynnäkkö kylään

housuihin ja vähän muuallekin. Pdäsin kuitenkin Laineen läheisyyteen ja ilmoitin asiani. Riemulla ei ollut
raioia, kun pellolta pois selvittiin. Puskaan jäi pääsemättä, samoin annettu tehtävä jäi suorittamatta. Yö
oli kuitenkin kulunut pitkälle ia taistelukentältä joku
vihollisen haavoittunut huusi aamuun asti. Emme ymmärtäneet sanoia, mutta Stalinin nimeä siinä mainittiin ja avunhuudolta se vaikutti. Ei ollut meidän joukossamme ketään, joka olisi lähtenyt ottamaan asiasta
selvä, vaikkakin asiasta keskusteltiin. Olipa mielipiteitä, että huuto saattoi olla ansa.
Aamun sarastaessa joukkueelle neuvottiin paikka
metsänreunassa, johon piti ruveta kaivamaan asemia.
Maa oli kuitenkin niin kovassa jäässä, ertä meillä olevilla aseilla ei siihen pystynyt. Kuoppa syntyi vain lumeen. Tilanne tuntui melko sekavalta, kun tuntui, että
räiske kuuluu joka suunnalta, eikä tiedetty mikä oli
omien, mikä vih«-rllisen rätinää. Siinä aikamme ihmeteltyämme saimme kuulla vihollisen ampuvan räjähtävillä, mikä aiheuttaa takana kuuluvan napseen. Rä,ähtävät luodit oli meille silloin vielä tuntemattomia. Emme ainakaan olleet niihin kiinnittäneet huomiotamme.
Tähän paikkaan jäi kuitenkin pysyvät asemamme, jotka pidimme niin kauan kunnes 1(r. helmikuuta ne jätimme. Närnä olivat kuitenkin vain tukiasemirr, joissa
olimme silloin, kun ei eteentyönnetyssä v«rinut olla.
Asemistamme eteenpäin noin 700-800 m oli poltetun
talon rauniot. Meidän nimityksemme mukaan paikka
oli Karhulan rauniot, vaikka nyt siviilissä ollessani
kuulin, että talo oli Karhu, eikä Karhula. Kävin kerran
matkoillani tapaamassakin tämän talon entisiä asukkaita. Karhulan rauniot oli todella vain rauniot. Asuinrakennukscsta oli fäljellä vain polrettu savrrl.liip1'rrr, sekä
lrurratiilestä rakenrretrrsta navetasta tiiIiseinär. Pihrrssa
oli vielä sementtitiilestä raker)nettu pienenrpi raken-
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Taistelu latkuu kylän raunioissa

reissullamme mennessämme totesimme, että korsun
käytävän katolle oli tullut tykinammus, sillä arvelimme, ertei siellä nyt ketään ole, koska käytäväkin on sisällä. Korsu oli nytkin ryhiä, sekä asuinkelpoinen.
Joukkueemme oli kutistunut jo noin ryhmän vahvuiseksi. Helmikuun 15. päivän vietimme asemissamme, niin kuin tähänkin asti päivät. Luokseni tuli
komppaniamme päällikkö ja moitti siitä, että en ollut
mennyt pellolla olevan notkelman taakse. Sanoin, että
en ole päässyt. Kyllä sinne pääsee, tulkaa perässä. I;ähdimme yhdessä yrittämään, mutta pääsimme noin
kymmenkunta metriä, kun kuului napsahdus ja Siukoselta putosi peukalo hangelle. "P----le, ne ampuvat
suomalaisra komppanian päällikköä. Ei sinne taida
päästä, 1äädään vain entisiin asemiin." Hänelle alkoi
sairaalakierros, joka kesti keväseen asti. Palasi takaisin
yksikkoön ja kaatui Jatkosodassa Villavaarassa.
Helmikuun 16. päivä alkoi kirkkaana, niin kuin

kaikki muutkin päivät, mitka olimme Punnuksessa
viettäneet. Pakkanen oli pysytellyt koko aian 304O"C. välillä. Lentosää oli nytkin mitä parhain ja vihollinen käytti sitä hyväkseen, olihan heillä siihen va296

raa. Meillä ei ollut edes puhelinyhteyksiä, sillä vihollinen piti siitä huolen, että linjat olivat aina poikki. Tiedotukset olivat kaikki lähettien varassa. Nopeita tiedotustenvaihtoja ei kannattanut ajatellakaan. Tänään oli-

var vihollisen ilmavoimat tavallistakin aktiivisempia.
Tulenjohtokone pyöri jatkuvasti asemiemme päälld.
Samoin hävittäjät yrittivät suolata meidät kranaattikuoppiimme, ioista ei tässä vaiheessa enää ollut puutetta. Kaiken lisäksi tykistötuli oli melkoinen. Kra-

tuli sekä suoralla että epäsuoralla suuntauksella. Aamupäivällä tuli poteroni viereen puuhun suorasuuntauksella ammuttu tykin ammus. Se katkaisi
naatteja

puun. Latva putosi kovalla ryminällä viereeni. Tuntui,
eträ joku oksa olisi lentänyt selkäänikin, mutra se ei
mitenkään tehnyt kipeää, joten en asiaa sen kummemmin kommentoinut. Hetka myöhemmin tunsin, että
selkääni oli tuulevinaan, eikä se loppunut, vaikka
kuinka yritin vaihtaa asentoa. Ryömin kaverin monttuun katsotuttamaan olinko jossain vaiheessa repäissyt
takkini. Sain kuulla, että selässä on noin 10-15 cm:n
piruinen reikä kaikissa vaatteissa, vieläpä paidassakin,
mutta ihossa ei naarmuakaan. Sirpale oli ohimennes-

sään

viiltänyt vaatteeni halki. Siinä oli tehty tarkkaa

työtä.

Päivällä kävi selville, että joukkueestamme oli asemissa jäljellä vain kaksi miestä. I-ähetistä en siinä vai-

tiennyt missä hän oli. Joukkueenjohtaja oli jo
haavoittunut. Sovimme kaverin kanssa (nimeä en muista) että minä pistäydyn komppanianpäällikön luona
kertomassa tilanteesta. Komppanian päällikkönä muistaakseni oli luutnantti Kaisla. Hän lupasi meille avuksi
yhden ryhmän, sekä uskoi minulle salaisuuden, jonka
käski pitämään omana tietonani. Hän sanoi, että
komppania irrottautuu linjasta samana iltana noin kello
18. Samalla hän määräsi minut toimimaan ioukkueen
johtajana irrottautumiseen asti. Hän lohdutteli, että
koettakaa kestä vielä muutama tunti. Ryhmä tuli ja se
tuntuikin paljon rauhoittavan. Me pidimme paikkamme irtautumiseen. asti, joka rodella rapahtui kello 18
jossakin muualla tapahtuneen läpimurron akia. Jdlkeemme jäänyt maasto oli niin muokartua, että puhdasta lunta ei seudulla näkynyr niin paljoa, että pakkiinsa olisi saanut. Vetäytymisemme rapahtui enrisen
heessa

roa, tai paremminkin se oli velliä. Se oli kuitenkin silloin harvinaisen hyvdä, lieneekö ollut nälkä särpimenä. Ei ollut kenelläkään purnaamista ruuasta. Pienen
ruokailutauon jälkeen matkamme iatkui kohti Ristseppäldtä.

Ristseppälässä viivyimme muistaakseni pari päivää.
Ei ollut asunnoissa hurraamista, kun tulta ei voinut teltoissa polttaa. Ei uskaltanut nukkua vaikka kuinka vä-

syrtikin. Siinä saimme myös miehistötäydennystä.
Siellä myöskin todettiin, että komppaniamme taisteluvahvuus oli huvennut Punnusjoella viettämämme viikon aikana kahdeksaantoista mieheen. Kolmas joukkue
oli huvennut kolmeen mieheen, joista ehjiksi ja henkiin

oli jäänyt Arvo Reiman (joukkueen lähetti).
olin itse. Kuka oli

Toinen

Olisi mukava tietää. Jos
tämä mies vielä elää, voisi ilmoittautua joskus JR 25:n
vuosijuhlassa Kouvolassa. Käytäisiin vielä kerran lävitse kolmas?

se ne asiat kolmisin.

JR ):n 9. komppanian viikko oli päättynyt, uudet
tehtävät odottivat.

JK. Lehtemme numerossa 1172 olleen tiedustelun tu-

loksena on selvinnyt, että kyseessä oleva "kolmas mies"

oli Lauri Vainikka, Tuohikotista.
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Paluu taistelusta haavoittunut aseveli ahkiossa

haavoittuneiden suojapaikan kautta. Siellä piti olla
suksemme ja pakkauksemme. Suksia siellä kyllä oli
vaikka millä mitalla mutta pakkauksia ei ollut. Ne oli
kuulemamme mukaan viety jo hevosilla edeltäpäin.
Olisin tarvinnut välttämättä pakkaustani, että olisin
saanut käsineet. Olin jo ensimmäisenä iltana vastaiskulla ollessani pudottanut vyöni alle panemani oikeankaden rukkasen. Nyt omistin vain toisessa kädessä villa- ja toisessa kädessä nahkakäsineen. Olin pahoillani
menetyksestä, sillä olin saanut rukkaset tunremartoman sotilaan paketissa jostakin pohjanmaalta. Pakkauksia ei kuitenkaan enää sen jälkeen löytynyt.,
Retkemme kulki korsualueemme kautta mistä olimme Punnukseen lähteneet. Nyt korsut paloivat parhaillaan. Tuli säli niin hyviä asuntoja. Vielä säälittävämpi oli se pieni repaleinen joukko, joka siitä ohitse taivalsi. Paljon oli se viikko komppaniaa muokannut, vielä enempi sen kolmatta joukkuetta.
Matka jatkui edelleen läpi palavan viljelyaukeaman
kohti Variksen kylää, jossa olimme YH-ajan työskennelleet. Silloin ei vielä tiedetty minkälaista on sota.
Matkalla saimme pitkästä aikaa lämmintä kaurapuu-

OIKEUS ISTUU
Hämeenlinnan lääninvankilassa käsiteltiin ke-

vään 1941 aikana entisten

"käpykaartilaisten"
ehkä liikaakin

asioita. Mdårdtryd suuntaa
edustava asianajaja koetti asettaa
sanoja syytettyjen suuhun, että "tehän ette halunneet vakaumuksenne mukaan taistella puna-armeijaa vastaan". Jos vastaus oli myönteinen, seurasi vapautus. Eräs mies ei ensin puhunut mitään, mutta
kun asianaiaja toisti sanansa, loihe mies lausumaan:

"En minä sentään noin perkeleen huono mies
ole. "

oli vankilatuomio.
paikalla ollut vanginvardja Paavo Sa-

Seurauksena

-(Kerroja
lonen.)
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ja pommien jyrähtelyt seurasivat meitä sinnekin. Nuorin, Riitta-siskoni, parahti hysteeriseen itkuun. Yritin
häntä tyynnytellä itsekin suu itkunväärteessä. Lopulta
tyttö nukahti pelkoonsa syliini.
Sängyn alta tirkistelin koneitten mentyä huoneeseen. Näin katosta valuvan sahajauhoja kahdesta luodin
on pääsreiästä. Pelästyin entistä enemmän.
-Tdäkd
tävä suojaan, välähti aivoissani. Yritin herätellä sisartani, mutta turhaan. Retuutin hänet sängyn alta ia veljeni avulla sain puolinukuksissa olevan sisareni selkääni
ja yritimme portaita alas. Pääsimme onnellisesti rapuille. Siitä vierestä lähtivät toiset raput alaspäin, kellaTuonne, siellä olemme turvassa, ajattelin.
riin.
Samassa saapuivat koneet iälleen päälle. Kttva piruke
Vihollisen pommituslaivue
lähestymässä

iso@n [auhula
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IapsGn silmin

:TKKANEN

TAI"VISODAN aikana asuimme Ktropiossa. Isäni oli
rintamalla. Itse olin 8-vuotias ja perheeseemme kuului
äitini lisäksi 7-vuotias velieni iavaiaan kolmen vuoden

tuntui hajottavan lapsenmaailmani. Lumisissa kellarin

vanha sisareni.

jäljessämme kellarikerroksen oven.

Tammikuinen ilta hämärtyi lunta hiljalleen taivaalta
vihrnoen. Illalla äiti lähti yirksi vapaaehtoiseen väestrinsuojeluun, valvomaan meidän nukkuvien puolesta.
Mennessään hän vei pyykin likoon läheiselle pyykkituvalle, koskapa ilma lupasi seuraavaksi päiväksi pilvistä
ja lumisateista.
Saanee pestä huomenna pyykin rauhassa ilmahälytyksiltä, tuumaili hän lähtiessään.
Seuraavana aamuna äitini herätteli meidät jo ennen
seitsemää:
Nouskaahan ylös ja pukekaa päällenne.
- lähteä pyykille. Nukkukaa sitten vaikka
Minun tdytyy
vaatteet yllänne. Jos hälytys tulee, niin naapurin väki
ottaa teidät metsään mukaansa, antoi hän ohjeita meille lähtiessään...
Kymmenen tienoilla säpsähdimme sireenien ulvontaan. Samanaikaisesti kuului lähestyvien koneitten jumina. Hätäisesti kurkistin yläkerran asuntomme ikkunasta ia näin kolmetoista konetta lähestymässä Kallan
siltojen suunnasta. Lapsen sydämeni pomppasi kurkkuun ja suunnattoman pelon vallassa tyyräsin nuorempiamme edellani portaikkoon ja alaovea kohti. Olimme
menossa ulko-ovella, kun talon seiniä rapisuttelivat konekiväärisuihkut. Kiireesti palasimme hädissämme takaisin. Muu talon väki oli ehtinyt metsän suojaan, olivat unohtaneet meidät oman onnemme nojaan. Hädissämme etsimme turvaa päästävedettävän sängyn alta.
Mutta koneitten kumea ääni, konekivääreitten papatus

välittömästi auki pommien putoillessa kaupunkiin.
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portaissa menetin tasapainoni ja kierimme portaita alas

kaikki yhtenä keränä. Puolipökerryksissä suljimme
Mutta se loksahti

Yritimme kolmisin pitää ovea kiinni, mutt.r turha vaiva. Ilmanpaine lonkutti sitä kuin paraskin puimamies
varstaansa. Lonkutukseen sekoittui kova pauke, joka oli
lähtöisin viholliskoneitten pommeista ja läheisellä
mäellä sijaitsevasta omasta ilmatorjunnastamme. Kuuluipa etäänpää jo ambulanssin vihlova ulvontakin.
Oma sydämeni hakkasi rinnassani pelosta haljetakseen.
Sisareni parkui nyt unesta heränneenä entistä kovemmin. Annoimme oven jäädä ja työnnyimme kylmillään
olevaan saunaan. Sen lauteitten alta me haimme turvaa
hädässämme. Koneitten mentyä ohi valtasi minut uteIiaisuus. Niinpä menin kellarin rappusille katsomaan,
miltä maailma näyttäisi. Säpsähdin kaupungista nouKoko kaupunki palaa, välähti
sevia sankkoja savuja.
sisarieni luo.
mielessäni. Kiireesti palasin
Muutaman tunnin lauteitten alla kyyhöteltyämme
tuli meille vilu ja nälka. Päätin lähteä hakemaan yläkerrasta ruokaa fa lisää vaatetta. Olin palaamassa tältä
"hamstrausmatkaltani", kun portailla minua vastaan
tuli metsästä talossa asuva teriiokelainen kauppias:
Oot sie lapsrukka vielä hengissä, vaikka oli tuolIainen luoti- ja pommisade? Me unohutimme siut ja sisaresi kokonaan mettään pötkiessämme. Mutta Jumalalle kiitos, että on teit variellut...
Vaiteliaasti hymyillen painuin miehen ohi alakerran

saunaan. Istuimme lauteitten alla mukananr tuomani
täkin sisällä, leipäpala suussamme narustaen airra vaaraohimerkkiin saakka. Se annettiin vasta illan jo hämärtyessä. Sen kuulruamme kömmimme kolostamme

yläkertaan yksinäisyyteemme. Akkunaan tuijottaen
odotimme äitimme kotiintuloa, mutta turhaan. Oli jo
myöhä, kun lähetin veljeni läheiseen naapuritaloon
tuttavarouvan luo, jotta tämä tulisi käymään meillä.
Hän tuli miehensä kanssa. Hetken he neuvottelivat
keskenään ja veivät meidät kotiinsa yöksi.
Koska äitiäni ei näkynyt vielä seuraavanakaan aamuna kotiin, soitteli naapurin rouva kaikkiin mahdollisiin
paikkoihin, aina sairaalaa ja sidontapaikkoja myöten.
Mutta tuloksetta. Keskenjäänyr pyykki odotti pesijäänsä. Äitini oli kadonnut pommituksen aikana...
Toinen päivä pommituksen jälkeen oli jo pitkälle kulunut, kun saimme rietää äitimme makaavan sairaalasPieni sirpaleen tekemä naarmu on hänessä vain,
tyynnytteli naapurin rouva, joka viestiä kertoi. Samana
iltana hän vei meidät kotiimme ja touhusi naapurin
Helvin meitä kaitsemaan. Sekavin tuntein painuimme
sinä iltana vuoteisiimme. Sisareni jo nukkuivat onnellista untaan, kun kuulin naapurin rouvan ja Helvin väIisen keskustelun:
Tertulta on kuulemma käsi mennyt useammasta
Naiset

ia lapset pyrkrvät pommrtusta pakoon

-

Pommituksessa talo joutunut liekkeihin ja väki paennut ulos
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llmahälytys rautatiellä,
iolloin matkustaiat siirtyivät
suojaan

.Es"*'

oli hänellä myös paket«-riruna, kun
kävin karsomassa, kertoi Alma-rouva... Ajatukset
kohti poikki.

Pää

ryöpsähtivät päässäni yhtenä myllynä:
äiti kuo- Jos
lee, niin mihin me joudumme, kun isäkin
on rintamalla? Miten saan hänelle sanan? Mihin me joudumme,
kun ei ole rahaa eikä ruokaakaan? Ja äidillä on vielä
mukanaan kaikki elintarvikekortir. ..
Itkin sinä iltana itseni uneen.
Mutta seuraavana aamuna asiar alkoivat valjeta pikkuhiliaa itsestän. Naapurir roivat ruokaa hywäntahtoisuudestaan, niin eträ siirä meillä ei rulisi puutetta pitkään aikaan. Alma-räri lupasi kirjoittaa isälleni. Sairualaao ei meitä lapsia päästetry äiriämme karsomaan.
Kolmisen viikkoa makasi äitini sairaalassa. Eräänä
iltana hän palasi koriin, käsi kipsissä, pä käreissä ja
kalpeana kuin haamu. Meillä lapsilla oli tietenkin riemu ylimmillään äidin paluusta. Kaikkeahan ei tietenkään ole tarkoitettu lasten korville kuultavaksi. Mutta
kuulin äidin kertovan naapurin Almalle haavoittumisestaan:
Hälyryksen tultua lähdimme kaikki juoksemaan pyykkituvalta
lammen takana olevaan metsään.
Emme ehtineet kuin lammen vastarannalle, kun koneet
olivat jo päällä. Muut heittäytyivät lumeen niille siioilleen. Minä jatkoin juoksuani metsää kohti. Rinnal-

lani juoksi joku sotilas. Ensimmaisten pommien putoillessa pääsimme metsän suojaan. Heittäydyin muutaman kuusen tyveen. Sotilas on ehtinyt toisen puun

juurelle ja sieltä huomauttaa minulle:
ft6sv2n tumma takki näkyy koneisiin. Minä vis- hieman lunta peitoksi.
kelen
mies teki sen myös. Samassa pommit alkoivat
- Ja ympärillämme. Luminen metsä muuttui tuopuroilla
kiossa mustaksi pelloksi. Puun kappaleita, kiviä ja soraa lensi yhtenään ilmassa. Aivan lähelle tullut osuma
tuntui halkaisevan korvani. Huomasin paiskautuvani
ilmaan. Seuraava muistikuva on minulla, kun kiikuin
kaatuneen puun juurien päällä. Käsi ja pää tuntuivat
täysin hervottomilta. Vilkaisin sinne suuntaan, missä
äskeinen auttajani, sotilas oli ollut. Näin siinä paikassa
vain pommin kuopan. Läheisen puun oksalla näin riippuvan manttelin riekaleita. Silloin aivoni sumenivat lopullisesti. Heräsin vasta, kun minua nostettiin paareilla ambulanssiin. Sellainen oli se Jumalan myrsky...
Kuulemani ja kokemani ovat painuneet tulikirjaimin
mieleeni. Näin 25 vuoden kuluttua eivät silloiset tapahtumat enää tunnu niin kauheilta muistella, kuin
silloin ne tuntuivat lapsen silmillä katsottuna.

Eräs ltä-Suomen
pikkukaupunki

tuhoutui lähes
kokonaan

'qlttu
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KULJIMME kesäisessä maastossa. Meitä oli muutamia miehiä, kaikki minulle runremartomia. Maastokohdat painuivat mieleeni erittäin tarkkaan. Oli tyyni, kuuma kesäpäivä. Aurinko paistoi rä1'deltä terältään. Tunsin hikoilevani.
Kulkemamme maasto oli joskus, vuosia sitren ollut
viljeltyä. Se oli melkein aukeaa, siellä täällä suuria
pajupensaita, vakavia kivenjärkälei:a ja paliatta, sileitä kallioläikkiä. Vasemmalla puolella oli pieni, kirkkaana päilyvä lampi, oikealla kangasmaastoksi muutcuvaa, vahvaa mäntyvaltaista metsää.
Tällaisen ympäristökuvan piirtyessä muistini lonkeroihin alkoivat tapahtumat äkkiä vyöryä.
Vasemmalta
lammen takaa
alkoi kuulua kra- lähtölaukauksia.
naatinheitinten -ja tykistön tiheneviä
Kaikkialla ympärillämme alkoi räiske. Multaa, kiviä
ja sirpaleita lensi sakeana ilmassa. Yksityisiä räjähdyksiä ei enää voinut erottaa, vaan kaikki tuntui olevan yhtä ja samaa jyrinää ja kaaosta.
Ajatukseni oli päästä nopeasti pois tästä pahimmasta myllerryksestä. Hypähdin ylös syöksyäkseni lähintä
kranaattikuoppaa kohden, mutta samassa tuli kranaatti aivan viereeni. Sen räjähdysvoimasta Iensin
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useira metrejä ja huomasin makaavani maassa. Minua
poltti, poltti kaikkialta, niin kuin kuumia rautoja

olisi ollut lihaksissani. Sitä kesti vain hetken, ia tarkastellessani itseäni huomasin saaneeni paljon sirpaleira, verta vuosi näköjään joka paikasta ja silmät täyttyivät verestä niin, että aurinko näkyi punaisena pallona eikä haikäissyt silmiä lainkaan. Tällaista on kuoIema, ajattelin ja tunsin vaipuvani mustaan tuntematromaan. Sydäntä kouristi kipeästi.
Heräsin! Tdmå olikin ollut vain unta. Olin pudon-

nur sängystäni hiestä märkänä ja muistin kuulleeni
äänen, joka sanoi: "Et sinä siihen kuole." Olin kuulevinani myös torvensoittoa.
Tämän tapahtuessa olin 11-vuotias. Olin yksin kotona vanhempieni ollessa naapurissa hartaustilaisuudessa. Tietenkin olin kauhean peloissani, mutta onneksi vanhemmat juuri silloin saapuivat.
Uni oli niin selkeä, ettei se koskaan poistu mielestäni. Meni vuosia, syttyi Talvisota, mutta nuoruuteni
rakia en siihen joutunut mukaan.
Vuoden 1940 syksyllä olin kutsunnassa ja tulin
Kuopioon alokkaaksi. Uneni alkoi toteutua silloin,
kun kuulin ensimmäisen herätyssignaalin. Se tuntui
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aivan samanlaiselta kuin vuosra sitten olin kuullut
unissani. Neljä kuukautta, jotka olin Kuopiossa, olivat työntäyteisiä. Ehdin käyda aliupseerikoulunkin.
Isänmaa kutsui sitten! Meitä tarvittiin. Monen
muun kanssa jouduin Syvärille II/JR 30:een, kunnes
juhannuksen aluspäivinä 1944 jatimme vähin äänin
tutuiksi käyneet asemat ja turvallise6 lqsl5urnrng.
Saimme määräyksen nousta junaan, joka lähti matkalle kohden koti-Suomea.
Kotilomat eivär tierenkään kangastelleet mielessämme, sillä tiesimme joutuvammc ns. heitroporukaksi, jota siirrettäisiin aina tiukimpaan paikkaan.
Tulimme Kannakselle. Se oli jo meneterry ja joukkomme perääntyneet Viipurin pohjoispuolelle. Talistakin ne olivat joutuneet vetäytymään, kun meidät
heitettiin vastaiskuun Juustilan suunnalta. Kolme
vuorokautta olimme takalinjassa odortamassa vuoroamme. Se oli piinallista atkaa, tykistö jauhoi, maataistelu- ja pommituskoneet kaatoivat kuormiaan
päällemme. Kärsimr.re aika paljon tappioira jo tässä
takalinjassa ollessamme, kuormastomme hevosetkin
menivät melko vähiin.
27.6.44 varhain aamulla saimme kaskyn siirtyä

dastuttaneet etenemistämme, vaan luikkivat pakoon
muutaman tulisarjan ammuttuaan. Edettyämme kilomerrin verran aloimme kohdata lujempaa vastarinraa.
Vihollispartiot olivat jo suurernpia ja tulivat arvelemarra päälle pakotraen meidät lähitaisteluun, joskus
jopa käsirysyynkin.
Olin jo ehtinyt käyttää kaikki käsikranaattini, kun
erään suuren kiven takaa hypähti eteeni venäläinen
aliupseeri. Hänen, enempää kuin minunkaan ampumat konepistoolisarjat eivät osuneet, sillä ehdin liypätä samaisen kiven suojaan. Kiersimme hetken kiveä
saadaksemme toisemme teilatuksi, mutta suurena ia
monisärmäisenä se suojeli kumpaakin. Näin yhden
miel-ristäni noin 30 metrin päässä ia olisin voinut
huutaa häntä ampumaan sillä pLrolella kiveä «rlevan
vihollisen, mutta ajattelin mielessäni, että ellei yksi
suomalainen parida yhdelle venäläiselle, niin olkoon
se sitten minun menoni.
Tätä prentä pysahdystä hyväksikäyttäen oli naapuri
aikonur panna pisreen elämäni paähan, mutta en ollut niin peloissani, ettei iärkeni olisi toiminut. Kuullessani käsikranaatin syrytysnallin räpsähtävän olin
valmiina ottamaan sen vastaan ja samassa myös "ro303

kotiili" tuli kiven yli.

Pesäpalloa pelanneena minun
se ilmasta ia paiskata takai-

mäelle syöksyessäni vihaisen konepistoolisarjan vastaa-

oli erittäin helppo koppia

ni. Onneksi oli joku vartiomies huomannut

sin. Samalla painuin kiven juureen suoiaan.
Räjähdys tuli parahiksi kun kranaatti oli ylittänyt
naapurin puoleisen kiven nurkan, fa hypättyäni katsomaan, huomasin hänen päänsä menneen melko pehmeän näköiseksi. Tdmä "rokotiili" on munakäsikranaatti, ionka pinnassa on syvennyksiä niinkuin roko-

selvästi näkyvän suomalaisen kokardin ja ehtinyt vaistomaisesti viime hetkessä nostaa asetraan sen verran,
että luotisuihku meni ylitseni. Sain vain ruudin siruja

tiilin

nahassa paremman sirpalevaikutuksen aikaansaa-

miseksi (kirjoittaia tarkoittanee unkarilaista käsikranaattia).

Selvittyäni juoksin kiinni omat mieheni, jotka oli-

vat ehtineet saada hieman etumatkaa. Pian olikin

kukkula, jonka seinämät olivat
kivikkoiset, toisin paikoin oli pystysuoraa kalliotakin.
Tällä kukkulalla oli vajaa joukkue miehiämme saaredessämme suurempi

roksissa.

Noustessani kukkulalle jouduin kierrämään eräsrä
pystysuoraa kalliota liiaksi vasemmalle ja tietämättäni

suoraan vihollisen pääpuolustuslinian konekivärien
eteen. Olin melkein kukkulan laella, kun luodit alkoivat nykiä puseroni helmoja. Liiin maahan, mutra
aukealla, viholliseen päin viettävällä rinteellä olin
erinomainen maali, ja kyllä sitä kutia tuli. Joka puolella pölisi kanervikko, leipälaukku meni aivan seu-

I

Konekiväärikomppania
lähestyy etulinlaa

Hyökkäys yli
kangasmaaston

laksi ja puseroonkin tuli monia reikiä. Itse säilyin ihme kyllä ehyenä. Luulivat varmaankin minun olevan
lyijyä täynnä, koska hellittivät ampumisen. Silloin
loikkasin elämäni ennätysvauhtia ne loput 10 merriä,
mikä oli vielä matkaa kukkulan laelle.
Nyt oli tapahtua onnettomuus, sillä motissa olleen
joukkueen väsyneet miehet eivät enä osanneet dottaa omiaan vihollisen linlasta päin. Niinpä sainkin
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lakissani

silmilleni.
Otimme asemat ympäri kukkulan reunoja. Vihollinen hyökkäili jarkuvasti, murta meidän oli hyvistä
asemista helppo torjua hyökkäykset. Motissa olleet
miehet olivat niin väsyneitä, eträ nukkuivat sikeästi
aina siihen saakka, kunnes vihollisen "uraa"-huudot
herättivät. Silloin he kavahtivat päästelemään konepistoolisarjoja, nukahtaen kohta uudelleen vihollisen
peräännyttyä.

Nyt olimme päässeet avuksi tälle väsyneelle porukalle, mutta olimme myös itse motissa. Vihollinen
kiersi ympäri kukkulaa kuin kiljuva jalopeura, eikä
meillä ollut mitään yhteyttä omiin linjoihin. Komppanian pällikkö, kapreeni Paasikoski lähetti miehiä
silloin rällöin orramaan yhteyttä omiin, murta saartorengas oli niin vahva, ettei sitä saatu. Tappioita oli
myös ehtinyt tulla. Asemia ei liioin tahdortu jdttdä,
ennenkuin olisi saatu lupa II P:n komentaiaka, majuri

Hännisehä.

Muonaa

ei saatu lisää, ne vähät mitä kullakin oli

Tiedustelijat retkellään

leipälaukuissaan

oli jo syöty tai jaettu

saarroksissa oljoukkueelle.
leelle nälkäiselle
Reput oli jätetty lähtöasemiin, enkä ainakaan minä omaani enää koskaan
nähnyt. Omassa leipälaukussani oli valmista sosema,
kun vanikka, voi ja juustonapit olivat konepistoolin
patruunien ruudin kanssa menneer yhdeksi massaksi.
Johtamani puolijoukkue oli huvennut 11 mieheksi.
Kello' 15 tienoilla sain käskyn lähteä ottamaan yhteyttä omiin. Valitsin roisen suunnan kuin mitä edelliset partiot olivat käyttäneet. Melkein kukkulan juurelra jatkui pitkä ja kapea pelroaukea, jossa näkösuojaa antoivat lukuisat pajupensaat ja suuret kivenjärkäIeet. Tämä aukio ei ollut vihollisen miehittämä ja
päärin käyttä sitä hyväkseni.
Etenimme iuosten
tiedustelijat edellä
harjo lähellä vastakkaista
vassa avojonossa ja olimme
metsänreunaa, kun vihollinen huomasi aikeemme ja
löi ammuksen putkeen. Kranaarteja ei rullut monrakaan, emmekä sen takia paremmin suojauruneetkaan,
vaan jatkoimme juoksua. Olimme juuri ylittämässä
pyyhkäistasaista kalliota kun heittimen ammus
putosi aivan jalkojeni viereen.
Lensin
ten lakkiani
räiähdyksen -voimasta pari kolme metriä, mutta en
menettänyt taiuntaani. Tunsin kuinka minua poltti.
Silloin tiesin, että sirpaleet ovat kuumia kun ne heti
räiähdyksen jälkeen tunkeutuvat ruumiiseen. Miehistäni oli kolme haavoittunut ja loput 7 määräsin jatkamaan matkaa, sillä he eivät olisi jaksaneet meitä
kuljettaa. Yksin jätyämme ryhdyimme parhaamme
mukaan sitomaan haavojamme.
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laidoiltaan paksuiksi, valkoisiksi samalla kun verenvuoto tyrehtyi.
Siinä samassa muistin uneni ja sanat "et sinä siihen
kuole". Helpotuksesta huokaisten ajattelin: Tapahtukoon Jumala sinun tahosi! Kun tarkastelin ympäristöä vaikutti kaikki, pienintä yksityiskohtaa myöten
ennestään tutulta. Maasto, jossa makasin oli joskus
viljeltyä, oli pajupensaita ja suuria kiviä. Vasemmalla
oli pieni lampi ja oikealla vahvaa mäntymetsää. Metsästä kuului myös vihollisen pulinaa. Lähellämme oli
suuri, haljennut kivi ja tähän halkeamaan ryömin
suojaan viimeisillä voimillani. Kyyhötimme kaikki 4
haavoittunutta samassa halkeamassa. Minä olin saanut
pahimmat vammat, luin nahkassani olevan ylimääräisia reikiä toista sataa.
Haavoittumattomat mieheni olivat saaneet yhteyden omiin joukkoihin ia nämä löivät vastaiskulla vihollisen kukkulan eteläpuolelle. Sieltä kiven halkeamasta kuuntelimme mekin
koska kuulimme omaa
ja tulihan sieläidinkieltämme läheisestä metsästä
- näytti silloin
tä miehiä apuun. Lääkintäalikersantti
silmissäni pelastavalta enkeliltä. Hän käräisi puhelintapsia kahden rangan väliin ia käski miehiä nostamaan minut siihen ja toimittamaan lähimmälle JSp:l-

I
ri

le.

Lepotuokio

Saatuani puseron päältäni ja housut jaloistani huomasin vuotavani verta lukuisista haavoista. Silloin kai
säikähdin ja pelkäsin vuotavani kuiviin. Olisiko säikahdys saanut aikaan sen, ertä kaikki haavar kävivät
Saartoliike käynnissä
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Näillä alkeellisilla paareilla alkoi pitkä ja vaivalloinen vaellus kohden JSp:tä, sairualaa ja siviiliä.
Uneni, jonka olin lapsuudessa nähnyt, ei pettänyt,
vaan toteutui sataprosenttisesti. Eroa oli vain siinä,
että haavoittumishetkellä ei kranaatteja tullut niin
paljon kuin unessa, mutta matkalla sairaalaan niitä
tuli sitä enemmän.
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ELETTIIN asemasodan aikaa syyskesd,lld, 194). Tal
löin kenr. Laguksen lääkäripataljoonar olivat asemiss'r
Laatokan rannalla Kuutrilahden seuruvilla iu JP 5

Prenehko osasto hyokkaa kranaattitulessa
suorittaakseen vangin sieppauksen

PEKKA KRUKKI

: ,rsr; laakaria. jorka saivar aloittaa kovan harjoirr.rksen
--- er..,. rehtär'ää \'arren. Niin sitten ryömittiin päiväs:a r,/rsren, aina vain uudelleen jo tutuksi käyneessä

asemissa aivan Laatokan rantahietikosta lährien.

:1;.i

Kesä kului pääasiallisesti asemasodan puitteissa;
vartiossa ja jälleen varriossa lähes ainaisessa kranaarrirulessa. Pitkaksi käynyt sota ja Saksan rinramilla rapahtuneet nopeat muutokser huonompaan päin, saivar

Tehravä oli seuraava: oli ryömittävä aivan aukeata,
verisrä suora myöten noin 1200 metriä vihollisen selän taakse ja hyökärrävä rakaapäin vihollisen asemiin,
sekä palattava omiin asemiin suoraan saareketta pitkin vanki mukana. Maasto paikalla oli aukeata pehmoista, upotravaa suota, pitkia saarekkeita lukuunotramarta, mitka kulkivat poikki linjojen ia joissa olivat
kummankin 2isemat. Asemien välimatka toisistaan n.
-()() merriä ja saarekkeidcn välimatkat noin 800 met-

myöskin armeijamme johdon huolestumaan omisra
asemistamme ja niiden kesrävyydestä.

Oli

saarava rie-

toja vihollisen voimista ja mitä oli tekeillä vihollisen
asemien takana. Tässä mielessä JP 5:n toisen komppanian päällikkö, kapt. Lausas teki suunnitelmar vangin sieppaamiseksi vihollisen asemisra.
Jotta tulos olisi mahdollisimman varma itse tappioita kärsimättä, teki kapt. Lausas tarkkana ja vaarivana sotilaana niin tarkat suunnitelmar, errä harjoi tuspaikaksi valittiin omien linjojen rakaa maisema,
mikä vastasi todellista koukkausmaasroa. Hän määräsi
luutnantti Arennon sen porukan johtajaksi, joka rekee
sitten vangin sieppauksen. Tähän valitriin seitsemän308
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Vihdoin ruli syyskuussa kaivattu plmeys yriryksen
toteuttamiseksi. Ilma oli pilvinen, pilvet riippuivat
alhaalla, tuuli kohosi pahaenteisesti. Iltapäivällä tuli
valmistautumiskasky. Oli karistettava kaikki arvo- ja
kunniamerkit pois, samoin tuntolevyt. Naamiointia
varren ommelriin ruohoja hattuihin, rintaan ia hartioille. Oli valmistauduttava matkaan, mistä paluu
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Kranaattien räiskyessä
oli edettävä ryömimällä
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van kuin kaikki muut nukkuisivat tällä

Eteneminen Jatkui maastossa

oli epävarmaa. Tiesimme, että jos tehtävä epäonnistuu ja tulemme suolla yllätetyiksi, missä kymmenet
konekiväärit pystyvät ampumaan ristitulta, ei paluuta
ole yhdelläkään. Sen mukaan oli valmistauduttava.

Kukaan

ei juuri puhunut toisille mitään.

Kaikessa

seudulla,

paitsi tämä sakki, joka määrätietoisesti taivalsi eteenpäin. Oli tehty matkaa noin 310 metriä kohti vihollisen asemia ja oli käännyttävä viistoon vasemmalle
aavalle suolle. Matkan teko ei enää käynyt kyyryssä
kulkemalla, vaan oli ruvettava ryömimään. Ei pelätty
veträ, eikä hyistä syksyistä yötä. Kaikki olivat mat^lana, hampaat kolisivat kylmästä, sydän pomppi jännityksestä. Synkkanä seisoivat mustat pitkat kuuser
suon toisella laidalla, kuusien katveessa oli määränpää, vihollinen.
Vielä matkaa 300 metriä, 20O..., 150 ja seis. Miinakenttä, minkä pioneerialikersantti oli huomannut
heinikossa. Kun tämä oli katkaissut nelinkertaisen
putkiansan miinoiruksen, ryömimme sen läpi. Tuli
kasky levittäytyä ketjuun. Kun olimme ryömineet
ketjussa noin 100 metriä, tuli jälleen käsky seis, koska edessä oli jälleen miinakenttä. Kun pioneeri oli
jälleen aukaissut nelinkertaisen putkiansamiinoituksen, ryömimme aukosta sisälle ja asetuimme taas ketjuun. Matkaa enda 60 metriä vihollisen asemiin. Jo

silloin, kun olimme

ensimmäisessä miinakentässä,

ammuttiin vihollisen asemista valorakettej a llmaan ja
vartiomies ampui kiväärillään suohon aivan keskellemme. Onneksi kukaan ei saanut osumaa siinä vai-

kotiin rähän rapaan:
huomenna lisää, mutta jos ei
toista kirjertä tule, niin älkää enää odottako. Jumalan
siunausta Teille kotiväki." Samaa näin toistenkin te-

heessa. Oli rodennäköisrä, ertä vetisessä suossa emme
osanneet ryömiä niin hiljaa kuin oli tarkoitus. Tämä
tierysti pani vartiomiehen epäilemään jotain, mutta ei

kevän.

aamu hiljalleen sarastaa. Kello lähenteli neljää ja kun
ehdimme levittäytyä ketjuun alkoi edestä kuulua ai-

kiireessä kyhäsin lyhyen kirjeen

"On kiire. Kirjoiran

Hitaasti siinyivät kellon viisarit, tuntui kuin aika
olisi pysähtynyt. Vihdoin kello lahenteli 22.00, kun
siirryttiin lähtöasemiin. Kun oli saatu viimeiset ohjeet ja onnentoivotukser kavereilta matkalle, huomautti komppanian paällikkö: "Se vanki." Lähtökäskyn tultua hypittiin yli omien rintavarustusten ja
hetken perästä häipyi rumma miesjono synkkään yöhön. Takana olivat omar, edessä tuntematon pimeys.
Varovasti ja hiliaa mentiin eteenpäin ja taas kuunneltiin. Oli kuolemanhiljaisuus, vain kauempana sivuilta
kuului tykkien jyskettä ja konekiväärien rätinää. Ai-

silti heti tehnyt hälytystä. Tuuli alkoi rauhoittua

ja

van kuin kellon pompotusta tai kuin olisi vasaralla
hakattu tykinhylsyä kylkeen.
Samassa silmänräpäyksessä ärjäisin: "ylös, tulta ia
syöksyyn". Tiesimme, että nyt on toimirrava no1'rertsti.
Kylmästä jäykistyneet, läpimärät miehet pomppivat
pystyyn ja samassa olimme saarekkeen laidassa ja rintaesteillä. Asemat olivat maanpäällisiä, hirsistä valmisrerruja ja maalla täytettyjä.
Nyt alkoi taistelu elämästä ja kuolemasta. Juoksin
rintaesteelle pioneerialikersantin kanssa vieretysren.
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Omia esteitä ylittämässä

,O.rrn--.

heti rintaesteen takana n. 4 metrin päässä
oli korsu, minkä ovi oli auki suoraan meihin päin ja
sisällä paloi jonkinmoinen tuiju. Kova oli touhu sisällä. Suuntasin konepistoolin suihkun sisään sillä aikaa, kun pioneerialikersantti heitti 4 kilon kasapanoksen. Odotin, ei räjähdystä. Nopeasri lentää 3 kiIon kasapanos perässä. Jälleen odotimme ia nyt tulikin paukku. Hirsiä, multaa ilma täynnä ja mukana
n. 30 vihollista. Taistelu jatkuu ja rdtind vain kovenee. Nyt repesi koko helvetti auki. Olimme myös
antaneet valopistoolilla sovitun merkin, että olimme
jo vihollisen asemissa. Koko oma tykistö oli suunnattu vihollisen pattereihin, mitkä nyt sylkivät putket
punaisina kauhua ja kuolemaa myös asemien taakse.
Nyt saimme jo kaikista vihollisen asemista tulta ja
terästä niskaamme. Mikä ihmeellistä, että vihollisen
oma tykistö alkoi jauhaa myös omia asemiaan melkein samassa silmänräpäyksessä. Olimme tosi helvetissä. Kun olimme karistelleet räjäytysten aiheuttamat mullat niskastamme, kurkistimme yli rintaesteen. Korsua ei näkynyt, vain monttu ammotti paikalla. Samassa huomasimme, että yksi vihollissotilas oli
rintaesteen takana kyyryssä. Silloin pioneerialikersantti
tarttui manttelinhelmaan vetääkseen tämän yli rintaesteen, mutta silloin tämä hyppäsi juoksuun, joten ote
irtosi. Samassa hyppäsimme yli esteen ja olimme hänen
kintereillään. Alikersantti tarttui nyt niskaan, kun hä310

nellä oli molemmar kädet vapaana, mutta minulla konepistooli kädessä ia nyr alkoi sylipaini. Vieressä oli
suuri vesimonttu, mistä oli otettu maata. Sinne mulskahtivat painijat. Älysin heti tilanteen ja että oma mies
on ensin pelastettava ja niin tartuinkin omaan mieheen
kiinni vetääkseni hänet kuiville, mutta vihollinen ei irroittanut otettaan ja molempia en jaksanut kiskoa. Ampua en voinut, olisi mennyt molemmat saman tien.
Nopeasti varmisrin konepistoolini ja otin piipusta kiinni. Heilautus fa silloin iski konepistoolini vihollista
pähän, mutta ei vaikutusta, isku oli liian heikko. Uusi heilautus ja jälleen isku päähän ja se tehosi. Vedin
ensin oman miehen ja yhdessä vedimme sitten vihollisenkin yli rintaesteen. Nyt huusimme apua ja sanoimme, errä nyt meillä on vanki. Muutamia poikia oli aivan lähellä, ja juoksivat apuun. Nyt vain viittaus kädellä, että suunta tuonne. Muutamat lähtivät iuoksuttamaan vankia kohti omia asemia.
Joka sekunti rätinä vain koveni, lisää konetuliaseita yhtyi leikkiin, tykistöt säestivät kahtapuolta, vain
yksi jytinä. Haavoittuneet huusivat apua. Ensimmäiseksi haavoittui juokkueemme johtaja, luutnantti
Arento, joka vielä haavoimuneenakin joutui selvittämään puukolla välejään vihollisen kanssa.

Vihollisen asemien eteen, suoraan saareketta pitkin
meikäläinen joukkue, mikä aukaisi meille tien

tuli

Heinikossa epäiitiin
miinakenttää, mikä
pysäytti etenemisen

i'

Maanpaällrsrä suotukikohtia Syvärillä

Aunuksen kannaksen lännenpuoleinen rintama
Syvärin länsipäässä Kuuttilahden lohko

-

räjäyttämällä piikkilankaesteet.
Nyt alkoi kova perääntyminen omiin asemiin.
Matkaa oli suoraan saareketta pitkin n. 700 metriä.
Aamu teki tuloaan ja jo muutaman merrin päästä
tunsi kaverinkin. Tämä säästi yhden kaverin hengenkin. Peräännyin aivan viimeisenä Lappajärveltä kotoisin olevan iääkäri Viitalan kanssa, kun huomasin
erään rintaesteen mutkan takaa työntyvän esiin venäläisen automaattikiväärin n. 6 merrin päässä. Suunrasin konepistoolini sinne ja ajarrelin, errä ruleppa vain
esiin, niin tästä saar. Aivan kuin Luojan käskystä en
painanut liipasinta heti ja kun mies culi esiin, runsin
hänet omaksi. Poika kertoi jälkeenpäin, että hänen
konepistoolinsa oli mennyt epäkuntoon, jolloin hän
sieppasi kaatuneelta viholliselta automaattiaseen. Hiivimme Viitalan kanssa erään konekivääribunkkerin
ohi, mistä jo kaikki omat olivat jo aikaisemmin juosseet ohi, kun äkkiä rupesi kuulumaan sisältä kovaa
kolinaa. Sektoriaukko ammotti musrana muuraman
metrin päässä. Heittäydyimme maahan ja samalla konekivääri alkoi rätistä. Painuin matalaksi ja niin litteäksi kuin suinkin voin, mutta siitä huolimarta tuntui, kuin joka ainut luoti menisi selkäpiitäni pitkin.
Olin siis niin lähellä, että konekiväärin piippu ei painunut alemmaksi. Se papatus tuntui iäisyydeltä ja
hermoja repivältä, murta vihdoin sekin sentään loppui. Ajattelin, että vyö siinä nyt meni ja silloin hyp-

päsin bunkkerin seinää vasten ja paiskasin käsikranaatin aukosta sisälle ja toisen bunkkerin ovipuolelle.
Senjälkeen se ei enää häirinnyt. Vilkaisin Viitalaan
päin, jonka huomasin yhäkin olevan mahallaan maassa, hyppäsin viereen ja totesin, että suihku oli leikannut puolen päätä pois. Tähän päättyi iääkäri Viitalan
urhoollinen tie; hän oli antanut kaikkensa Isänmaan
edestä. Nakkasin konepistoolin olalle ja aloin raahata
kaveria pois huuraen samalla apua, mitä pian sainkin.
Perääntyminen omiin asemiin ei ollut helppoa kovassa tykistötulessa, oli kuljetettava haavoitruneet ia
kaatuneet mukana pois. Aamu oli edessä, takana
tumma yö, lyhyt, mutta hirvittävä ja kokemuksia
täynnä. Olihan seitsemäntoista miestä taistellut lyhyehkön, mutta sitä kovemman taistelun.
Muutamille tämä oli viimeinen, muutamille johti
tie sotasairaalaan ia sieltä takaisin hakemaan uusia kokemuksia. Perillä oli korsusauna lämmitettynä lämpimäksi ja vastaanotto suurenmoinen. Vihdoin istuimme saunan lämpimässä, mutta olimme surullisia siitä,
että vain viisi miestä oli tullut takaisin terveenä, joskin tehtävä oli suoritettu ja vanki tuotu.
Tämän jälkeen tiesimme, että meitä vastassa olivat
olleer Itämeren kuiville jääneen laivaston osastot. Nyt
oli edessä neljäntoista vuorokauden loma, toisille tie
Sotasairaalaan ja roisille kotipitäjän multiin.
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III/JR l1 hiihti

maaliskuussa 1944 majuri, sittemmin
Mannerheim-ristin ritari, Pentti Valkosen johdolla
Uhtuan päätien suunnasta Suomen puolelle. Kuusamon Vanttajaan. Perille päästyä asetuttiin Waldheimatnimiseen saksalaisten pystyttämään parakkikylään.
Nyt vasta oli taakse jdänyttä elämää "Eldankajärven lää", kuin myös tutuiksi tulleet tukikohdat:
"Muna, Makkara, Etukukkula, Kivi, Pioneeri" ym.
Unohtaa ei sovi kovia kokenutta "Turistia". Sinne
jäivät asemasodan "vitjat". Saksalaisille uskomiin
"Suomi-neidor: vyötärön" vahvistaminen tältä korkeudelta. Pataljoonan lepo- ja jonkinlainen koulutusvaihe Kuusamossa jäi lyhyeksi. Vappuna pidertiin
hiihtokilpailut ja reipas lähettini, stm. Kaile Palos;r.rri, ehti löytää maitoisen kyläkoulun, josta hän kilc>
metrien takaa päivittäin kalliine lirsteineen palaili
kämpillc, joten siviiliclämär-r l,hdestä lirid.rsta oli s.raru
kotoista otettrr. Yllättäen seurasi l'riihrom.rnsi "sek.mannien" reserviksi Kiestinkiin. Kananaisren lir-lään.
Oli odotettavissa "Vienan miesten ' höökimiser. lfirrs-

näin jälkeenpäin aiatellen meniv?it, vaikkir tapahtumzrajalla leijaili ilmapiirissä lähes rikoksen tuntua.
Autokuljetuksilla pirlirttiin Kananaisisrir jir olo
\Walclheimatissir jatkui. Iltalomillckir-r päästiin Kuusamon kirkon§lään. Kuusamojärver-r jäällc järjestettiin
patrrljoonalle hyvästijättökirtselmus, r-rähtävästi silloistcn rintamatovericn tirhclosta. Katsclmukscn sr-xrritti
yrksalainen yhdysupseeri oman komcntili;tmme scLlnrssa. Storch-koneet lasker-rtuivat jäälle aivan rivistöjen tuntr,rmaan jir vicras tcki h1,vän yrityksen tervcl-rriessään meitä suomcksi: "H),u" päive, satulat" ja
"Näkkemiin, satulat"
Mitä tämä näkemiin merkitsi, sitii ci viclä silloin tiennyt kukaan. Tulk;on maininrksi että pidctty komentajammc maiuri Pentti Valkoncn kaatui Tornion pohjoispuolcllir saksaliristen kranirirtistir. Sitä sc hiincn jrr monen muLltl kol-rclalla mcr"Srrtuloina" mc sittcn r.rar-rrcskellcn r-rimittckitsi
-.
lunms roisirtume scuraavinir ;rliivinii ja scilrrisiksi
r)l()mme runsimmekin, kun maanticmarssi Sallaan alkoi. Kcsiikur,rn 1 pn2i 1c)1111 sli syntymäpäiväni, täytin

mpi kaatua
URPO HAKKARAINEN

hiG[[aan [uinooo
si tapahtui vihollisen lentotoiminnan vuoki öisin, ja
päivisin lepäiltiin teltoissa lumisten puiden kätköissä.
Hevosille marssi muodostui erittäin r;rskaaksi maantien talvikelikulutuksen takia. Karhea sora oli paljastunut ja jäiset tienreunat viettivät keskustaan. Siinäpä
kuormarekien veto ei ollutkaan normaalia talviajoa.
Lumituspartioilla riitti kilometrejå ja hevosilla hikeä.
Ainakin yksi uskollinen luontokappale menehryi näinä
päivinä ja koskettipa sen kuolema komppaniamme sisintä. Niin tunnottomiksi ei sota vielä sentään ollut
mieliä tehnyt. Kunnia suomalaiselle sisukkaalle ja
palvelusalttiille hevoselle! Myös hevosmiehille, sillä
Te näitä ymmärsitte antaessannc niille leipää vaikkaper miesten annoksista. Te näitte etteivät "sellu" ja olki riittäneet raskaiden matkapäivien polttozrineeksi,
mutta allekirjoittaneella tuli kova eteen kun satuin
toimimaan jonkinlaisena pu:na sinä vuorokautena,
jolloin leipää hävisi ja kapt. O. Ylirisku vaati asiaan
selvyyttä kuulustelupöytäkirja-tyyliin. Asiaan ne leivät
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21 vuotta maiintiellä neliän viicler-r kiväärin pirinaessrt
miehen ikään ehtineitä irarteitani. Yövytti.in Rukarunturin juurella, mutta marssiväs1'myksestä huolimatta
monet meistä nuorimmisra kiipesir,ät )'lös kiltsomaan
ruikyisikö jo kcskif iin aurinkoa.
Sallaan asti ci chditty, kun JoLrtsiiärven irscr.nalla
ser.rrasi III/JR 1l:n lastaus junaan. Matkir eteläiin alk>i. Härkävaunu upseerivaunttna liihdettiin pirkän junan jarkonir. Olimme onnellisiir loikoessirmrne lankkulavitsoillir ntarssivaihecn vihcloinkin päätfi'css;i.
Kahvipakit kichuivat kaminalla. Sirksal.riscst.t mu()nituksesta jol-rtuen pataljoonallir oli chrrr kahvia eli
"rakopi»niä" ja kaikenlirista rntrr.tt.rkin hp'ää "satuloissaan". Kuusamossa ollcssir oli olltrt Hitlerin synrvmäpäivät ja juhlallisuudet tr.rntuivirr muona-zrnnoksissa, kuten Marskinkin päivät omissir leivissä ollcisiin.

Ohitettiin Kemijärvi, yöllinen Rovitniemi, sitten KcPohlanmaallc päin ia
sekös mielialaa n«;statti. Olihan uscat yksikkörnme

mi ja Oulu. Oulustir lähdettiin

rnichet tiiältä päin sotapoir.rllc itsenäisen kansan michinii lälrtcnect, ei viery. Monenlaistrr an,ailua pääteirsenrasta esiintyi. Ylivicskaan tultaessa käänny,rtiin Iisalmeen, sieltä edellecn Kuopioon, Pieksämiiclle, Kouvr-rlirirn ia Viipuriin. OIin n2ihnyt viimcksimainitun
"Karjrrlan Lirkon" viirneksi v. l9JI [-K;ssir ollessani,
kun "Pioneeri-viikolla" kuljimme linnoitustöissä Mustamäessä. "Nyt pääsen vihdoinkin Kannakelle" välähti aivoissani. Olin sitä Jääsken poikana Uhtualla
ollessani monta kertaa salaisesti roivonur.
9.6.1944 yöllä III/JR 11 purertiin Valkjärven asemaila. Sodan ajan tilannemarssi alkoi kohti Siirar-rmiikeä. Eriiän puron virrtcen ticn k.rhdcn puoicn pysrytettiin teltrrt. "Kelpaa n1,t vetää lonkkaa oikein kunnolla täällä etelän heräär,ässä kcr-äässii", näin tuumittiin michissä. Juttu kicrsi. crrä aletaan paiskia linnoitr.rstöitä ja joskus s1'ksvllii p.rtrljutna vaihdetaan linjarrn. Junamatkalla Lurct jäir'ät li'hyenlaisiksi, sill2i kcvääntulon virikutus oli r-riin r-oimakkaasti valveilia pitävii, kirn sitii r1r4rg.155., n'tmissä siri scrurrta Kenti-

leirikyleiss2i. Odotellessamme Tuurea pistäyc{yimme Impolan kanssa ulkona. Sieltähän komppanian päällikkö
jo palasikin puiden välissä puikkelehtien, muttir miä..., suikkalakki oli painettu syvästi silmille!!! Se oli
ollut pahan merkki ennenkin ja tåIlå erää se merkitsi
komppanian taisteluvalmiutta klo 1(r:een mennessä.
Lähtivät siitä joukkueic{enjohtajat kans' ripeästi miestensä teltoille. Valmistelut suoritettiin ennätysajassa
ja purnauksitta sellaiscn toimintahiljaisuuden kätevässä tempossa, joka oli ominaista suomalaiselle miesjoukolle, kun aavistettiin jotrrin suurempaa ja tärkeämpäå olevan tekeillä sodan ryömailla. Lippaat vain
täyttyivät, sirmoin patrLrunirv)'öt jri leipälaukut. Näkkileivän pintajauhot tarttuivat patnrrrnansäilytysrasvaisiin s<rrmiin. Leipä ja elämä
ruuti ja kuolemir,
viimemainittu todellistui tykkien- kiveämiskumun jatkuvuudessa. Tuotapikaa oltiin ryhmittyneinä avoparijonoon Ahijärvelle ja edelleen Kivennrrvrrn kirkolle
menevän tien molemmin puolin. Tiellä näkyi rauhattomlrsti liikkuvan siviilejä ja kariar. Aäneti siinä silti

Näkymå Uhtuan kylillä

Eldankajärvi Uhtualla

järven-Valkjärven matkirosr.ruclclla. Ilt,rpxrhdinnat pidemiin kirnnonpäässä. I joukk. johtajan, luutnantti
Pcnmi Impolan kanssa pitämättä nytkään kiirenä
maatamenolla. Kovanlaincn imjen pyssyjen j1,rinä olr
alkanut sekoittua korvan kuulokenttään jostirin etc-

rlstuivat pakolaiset kohti tuntemattomia olclja. Rakkirus kotiseutuun oli väkevänä kutslrna palauttanut
heidät "cvakosta", ja nyt ilmestyivät taas ur-rclelleen
ne merkit kotipihan ympyraån, jotka uiheuttivat
alterpois-joutumisen kiireen. Vieraan vallan sotilaspukuiset ja "tuoreesti" ascistetut an.§tajat jakclivat hätäisiä käskyjään navetirn takanir terästäen niitä Iatrkauksilla ja kranaattien rä jähdyksillä. Niiclcn eclestä
oli vrrrmairn sekin nirisvanhus lähtenyt, joka meitä
ttristelur.rn ricntäviä saatteli säälin tuntein, mutta toivottrlcn Jumalan käden vakaatir varjelusta. Tätä viimeksimainittuir tunsin rrinakin itse tirrvitsevani kipeåsti. Olinhan yksi nuorimmista joukkueeni miehistä,
jolle lisäksi oli uskottu lähes 30 miehen vahvuisen
jv-joukkueen taisteluohjats. Siviilien pakomatka silKoulumien edessä vei ajatukset vakaviin uomiin.
- kunnon
tietojen lokeroista astui esiin Naabot-niminen
mies. Hänen isiltä peritry maansa sattui kerran ja sc.rpivasti sijaitsemaan jonkin isoise'mman maan vieres-

lämpää. Ajattelimme sen kuuluvan tännc Kannakscn
oloihin. Vicstimiehct «rlivat chtineet vetää tapsil'hteyclct telttaamme, jor-rr.rc vihd«rinkin raukcina poikina
ryömimme. Havuvuode ja sen levittämä tuoksu, muutama verkkaan lausuttu sana mukavzrsta olclsta, siinä
tunnelmir 10.6.-4-i klo 1+-l) maissa. Sitten pirisi
pr,rhelin kuin kokeillakseen kuinka sikeässä unessil
komppanian johto on. l1 k/III/JR:n päällikkö, kaptecni Tuure Toivonen, ikivirkeänä ehätti vilsta.rntaarr.
Nopeasti hän lähti komentopaikalle, sillä sieltä soitto
nrli. Kohottauduimme istumaan ja sirnat lentelivät
vilkkaaasti arvaillessamme, miksi vielä komentajan
Iuo? Päädyimme rauhalliseen toteamukseen, että
käynti tirrkoittirnee huomisen päivän palvelusohjelmaar
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sii. Maan lrfti kielsi silloinkin pcrintömaan luovuttirrniscn, mutta jrronitteluilla oli olh.rt sijrrzr senkin ajan
mahtielrimiissä ja niin Naabotin maa liitcttiin michcrr
(ma.l trrhtoa kuulematta il lakia rruuttaen suurcn
kuninkaan puuterrhamaan lisäalueeksi. Tämä kaikki
maksoi kr.rnnollisen ja esikuvallisen kanseilaisen hengen. Naabot surmatiin kivittämällä.
Tajusin historian toistavan itseään. Nyt oli §symys Suomen miesten, lähinnä karjalaisten, omistamien perintömaiden sopivaisuudesta suuren Pietarin
kaupungin lisäalueeksi. Olin kasvanut Naabotin hengessä ja siksi "kivittämisen äänen", so. tykkien jylinän
lähetessä piiätin lr-rjasti taistella maani pr-rolcsta. Tyydytykseksi sain todeta, että rnieheni a jattelivat samoin. "llmaiseksi ei anneta! Kyllä isketään!" vnstiriltiin pakolaisille. Sanoilla «rli myös katetta l,useroiclcn
alla. Suomi on kotimmc ja sen jokainen neliömetri
yhtä kallista esi-isiltä perittyä milirtil. Tunto asiirmme
oikeuclesta oli selvä tosiasiir eikä mikään iskulause. Ei
siinä oltu rctahulluja kiihkoiliioita, ei facisteja, eikä
muitakaan -istefä. Kyllä sieltä tien pölyisellä ojamaa§hmyrällä kompastellessaan ticsi, miksi tiristelua
käycl2iän ja on käytävä.
Järkyttiivintä oli tapahtunut erään ohipcttavan kannakselaiskodin pihassa. Vanha mies siinä oli tehnyt
mnuttokuorman valmiiksi nclipyrirärattaillecn hevosen
ollessir vielä tallin ovenpiclirenkzrassa kiinni. Siinä sa-

man seinustan vierellii mics maassa polvillartn ollen
niruliui imnlaisttr laatikkoa. Heitin muutantiru utelevan sanan ja hiljaincn vast:rus kertoi, cttä jokin hetki
sitten pil-raan oli osunut vihollisen ammuksirr ia
emäntä oli saanut niistä surmansrr. "Mukkaan mie
lränet otan, ea jåtå tänne, nii kiire ei oo kellään",
haasteli mies jatknen askarettansa. Sanattomana
ihailin miestä, taisin yrittää antaa jonkun lohclutuksen
sanankin ja riensin eteenpäin. Meidän oli marssittava
maahantunkeutujaa vastaan. Motorisoitua tykistöä
Iiikkui kiireenlaisesti tiellä. Kaikesta näki, että jotain
oli nyt tzrpahtumassa. Merkit eivät olleet enää asemasodan tavallisia merkkejä. Poikia oli käynyt Siiranmäen kanttiinissa ja siellä oli tiedetty venäläisten alottrrneen suuren rykistöhyökkäyksen. Maan valtausta se
enteili, sitähän se.
Seuraava tavoite

oli V-T-linjtrn michittämincn Kivennavan kirkonkylän idänpuoleisessa maastossa.
Vihtananmäeksi tulopaikkaamme vielä paikalla ollect ryövelvolliset kutsuivnt.

Kiire näytti "ryi;kölköttömillc" tulcvan, kr.rn meitä
kinttuväen miehiä irlkoi valua keskcneräisiin taisteluhaudan pätkiin. Purlustr-rsryhmitykseen käytiin ja om:r

potero oli löydettävä. Iil joukkueeni mäaratciin tien
pohjoispuolelle I joukkueesta oikealle. Puolustuskaista oli arviolta puolisen kilometriä, jolle muoclostin 2
tukikohtaa puolijoukkueen miehityksiin. Alistuksia ei
Kanteleen soittoa Uhtualla

Tunnetteko pahan ilman tulon
lihaksissanne? Reumaattinen
lihassärky sään muuttuessa
on hyvin tavallista.
Kuten usein säryn ollessa
kysymyksessä, lämpii tuntuu

miellyttävältä. Juuri siksi
Theranyl tekee niin hyvää.
Sen kauan kestävä lämpövaikutus pehmittää lihakset.
'Iheranylissa on myös
kipua licvittävää ainetta
(trometanrolsalicylaattia).
I lrcranyl ei rirsytä eikä
tahri. Ja siinri on miellyttävä
tuoksu.

Reseptittä apteekeista.

Läiketehdas
Medisan, Uppsalr

osalleni tr-rllut. I joukkueen kaistalla oli tykistön tj.
ja pst-kiviiäri. Tukikohticni viiliin jäi pakostakin miehittiimiitöntä alaa irukcan sr.romiran takia. Pk:r pys-

ryivät aluccn etccn
ctlcssli

ampLlmzlan

ristitulta. Ascmien

oli jiirkiileinä tankkiestekiviri

siihen tuotuina, ei

viclli pvstytcttyinä. Amptrma-alan raivaukscen käytiin
kiiskyn irnnettriuni sr.romalaisin rr.rppipuukrin. KZidenja hikisinä ahkeroiden raivautuivat piikkiset katajat ja kuusentaimet. Aikaa ei
ollut y,htään hukattavana. Maataisrelukoneet "kornensivat" 2iksyillä tuliternpuillaan 1a omar koneet
ajelivat niit2i pois niskumme päåltå. Kiitos Teille
Ientiijä-ascvcljct, ttrnnuitte niin rakkailra silloinl Korsutkin löytyivät ryhmillc ia itselieni, oikein olivat teräsbctonista jrr pyiircitii kr-rin p.rllor. 1. ryhmän alik.
Viitasen pk-mies sijoittui virhvan teräskuvun sisään.
Teriiksincn pallo siinä k2rrsoa toljotti vaarallisen kylrrrästi kuin koko puolusrr.rksen luia. pelkäämätön silmä,
ruimasti ja pysrypäin suorrrrrn vrhollisen oletettua tulosLruntaan. "On sitai osrrmu meilläkin io rajoja linnoittaa', tuumiriltiin. mllrr.l keskeneräisyyttä harmitteli
m«rni. Iloisin lijvrö oli suuri korsusauna, jossa myös
ennätettiin rr-rkrlör'1r'r ort.ra.
Kesken raivausvimman ilmestyi kirkolta päin tulleinir pirri outoir orusra. Ihmisrä ne olivat ja miehiä,
rnutta muisrirrrkscni iirn.rn ;rscit11. mLrstuneet ja resuisiksi käy'ncet Suornen arrueij;rn kcsär.cntterit, kypärät
pääkullan suojanir, mLlrra roiseiia prörähtänyt siten,
cttä lcukaremn-ri laskeutr-ri silmicn r,älistä suun ereen,
vaikoista micstcn plirstäkertoimissa olivat silmämunat
"JR 1:n
iiL l'ritmpitar. "Stoil Seis! Ketä olettei "
- vettä mismiehiä ollairn, omia ollaan! Onko täällä
s1iäni" vastattiin nopcasti prfir.ren. "Onhirn tuolla
kaivossa vettä", viittailin ja johdattelin veikot vesitilkallc. Astrressammc janoiset asevel jet kertoivat raivokkaista päällctulemisista ja perääntl,misistä, ja tarinir päätty,i vilrmirntuntuiseen tietämään, ertä kirnt:rpiiillii setrrrravat, ei niillc kukaan mitään mifida. Yritin olla toista micltä ja pyysinpä miehiii jäämään harvan puolustusverhomme vahvennukseksi. Mieleeni jäivät joukkueeni miesten pohjalaisittain lausumar sanat näille vauhkoontuneille: "Ei tässä pelotella rarme,
on niitä Vienan miehiä ennenkin nähty, antaa niiden
tulla vaan niin koitetahan! " Huomasin rråissä sanoissa sitä parasta ainestii ntitä miehiltä tzristelun tullen
selät pian verinaarmuisina

nun pk ampui sarjo ja katolla olleeseen puuristiin.
Ammunnan loplrttua t()tesin varrkasuorien ristir-r osicn
olevan poisser ja pystypuu törrötti pysryssä. Kerroin
hirvainnosrani hcti lähimrnillc michillc 1a yhclcssti ihmetcltiin miksi riskcincn risrintuho tapalrtui. Vihollisen ottisilmii ntiytti linjoittuvirn kirkonkyliin jiilkccn
Kuutcrscliin sLlLrntaan, iossa ticsin nloncn tr.rtLrn JR
5J:n kaverin pian tekcvän tiliä kuolemau viikatemiehen kanssa. Vaikka olivathirn he siihen kyllä tottuneita, mm. Uhtuan "Hevosenkengässä". Seurasin paljaalla silmällä I ioukkucen pst-kivä2irin grterost.r vihollisen ptrnssarimarssia (y'li 100 vaunua) pohjoiseen
ja trkkoa oli "Sotkicn" )a Klimicn" licprccr räy'nnäns;i
niinkr"rin kanirnpoikirsia emor-r siipicn tLlrvrlsslr. Mutta
voi, millaisia kanaemoja ja millaisia poikiuia! Olisipa nyt tarvittr.r pst-tlrhoaseita Slxrmen arrncijassir, joilla ulottr.rir hyiikkäiijiin! Suurvirllalla niil,tti olevirn krrlutoa hyökkäykscenkin, mcillä sinisilmiiisillä pirolustautuvilla Talvisoclirn aikuinen yksi kpl norsupyssy.
Tein toivottomia yrityksiä tällä ainoalla aseella ja
rrmmuin. Ensimmäinen lrrr-rkar.rs meni yli, toinen jäi |yh1,cpt', mutta kolmas osr.ri, kclskir irinirkin michct kiireesti l'ryppäsivät marrntien ofiin. Daitviclir-r linko oli
osLlnut, mLlttir Gollatteja oli liian l.nont1r. Sisiiliiini
kiehui. Oiin historran opctt:rjalrani kutrllut Tirlvisodan aikoina cttä valtiovaltammc myiintelcc liian niukasti varoja puolrrstr,rsvoimillc'mmc. Opetuksen parikVuokkinienren rintamalle on tullut sanomalehtiä

tarrvitiran.

11.6. sarrtiin ensimmäiset piiskatykin pistokset asemiimme. Taistclun alkuarkordit oli lyöty ja reunemmalta yht1,i sulansintbniaan moniääniset aseiden kuorot. Ascmien täysmic.hiq,stä pidetriin yllä ensialkuun.
Väliil:i tyy'clyttiin vahvistcttulrn vaniointiin. 12.6. vastainen yii oltiin ascmissir ja prrrtioitiin. Kello 11.30 ilmoitettiin Kivennavirn kirkonkylän edessämme joutuneerr vall«rirtajallc. Seurasimme taistelua ja uhritta sitä ci rykmcnttimme I pataljoona antanut. Näin miten
venäläinen panssarivaunu ajoi kirkon vierelle. Vau-

kansirpitävyyclcn niiin nyt omin silmin 1a silkrin i,,
suomalainenkin uskoo. Tässä sitä nyt ollaan ja oclotas

kunhan v.rllnut kääntävät nokkansa meihin päin.
Edessä olcva kcskcneriiinen kivicste ei niitä pidätii.
Oma krh alkoi ampux panssarien perässä tulevia
315

krxrrm:r-imtoja. Siihen yhtyi myiis psto, j<>ten katseltavirir riitti.

Näiltii taistelupäiviltä jäi mieleeni

yhtämittainen

okr vuorokauclestrr toiseen. Kolmasti vihollincn hf iikklisi, kolmasti torjuttiin. 13.6. jatkui samoissa mcrkcissä. Pnnssarit olivirt mr"rkana jo mcitä vastassrr. Ticn vartecn sarrtiin raskas piiska, mutt.r pian
kur,rltiin sen olevan poissa pelistä. Lentokoneet eivät
unohtaneet metsänreuna-puolustustarnme ja tuntui että niitä suojaan ei pääse mihinkään. Ilkeimmät riitapinnut lähtivätkin näistä "hermohöylistä". Kuitenkin
hyökkiiyksct torjuttiin. Liikkuminen vain juoksuhaudoissit vaiker-rtui kun suLrretkin kuuset varvahtelivirt
iikkira juissa rlruti- ja sirpalcpaineisszr poikki jrr kaatuilivat nricstcn sckarrn ascntiin. Alik. Viitasen rvhmän rnies hautirutui kerran hirsi- ja maa-ainesten alle
kranaatin räjähtäessä aivan pesäkkeen reunassa. Miehcstii näkyi ensin virir.r toisrir sriirpistir, mutta
kaivirmis- irr raivaustöiden jälkecn sieltä esiin kömpi
rcrvc mies. Ihmeitten ihmc, jota katsomarrn kapt. Toivoncnkin hacttiin. Taisrclumieliala oli "Hakkaa päälle Poh jan poikal" läpilyömää. Hiki oli ja vcsi rippui
ascmissa

ncnlinpäästii. Rr.nkailLr tapzrhtui omatoimisesti juoksupohjalla. Lisäkalorioita saadaksemmc käristimrnc pakin kirr-rncssa "Wilssonin pintaa". Pikkunuo
rio ol i tehnyt hirr.r.lan sivupoterrxrn ja sieltä ne tr.xrksut
levisivät. Elämys ja keittiöpaikka sekin etulinjan miehellc «rlil Tyiivelvollisct lähtiikiircissäiin iättivät possunsa
I.rauclrrn

O

o

O
O
O
O

o

rikkihappoa
fosforihappoa
alumiinisulfaattia
natriumsulfaattia
kalsiumkloridia
silikofluorideja
ammoniakkia

O §ppihappoa
O metanolia
O lantanideja

O titaanidioksidia
O ferrosulfaattia
O lakkahartseja
O selluloosanitraatteja
O eetteriä
O lahosuojausaineita
O erikoiskemikaaleja puunO

lalostusteollisuudelle
katalysaattoreita
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ja niistä se paras kinkkupaikka nyt oli lähtöisin. Ei
tiennyt t:rlou.au. eikä vääpeli näistä lisäannoksista mitään. Kerrankin oli etulinjan vuoro olla lihanjakelussa etuotissa.

11.6.-44 klo ).40 vainolainen hyökkäsi jälleen,
mutta pakotettiin perääntymään. Hetken kulutrua läheni toi päiväkäs§n 3. Div:n komentajalta, kenraali
Palarllta. Emme vielä tunteneet uutta komentajaa,
mutta olimme kuulleet hänestä paljon ja vain sellaista mikä nostatri rintaa. Paperi oli kädessäni. Sc oli
rarkoitettu henkilökohtaisesti jokaiselle taisteliialle.
Luin tekstin: "Parempi keratua Kannaksen hiekkaan
kuin lähteä karkuun", allekirjoitus Pajari. Tällaisena
se on muistiini jäänyt. En voi saniunuoto.r varmentaa,
sillä aiaviitteenä oli "Poltettava, kun joukkueen viimeinen mies on tämän h-rkenut". Komentaja oli puhunut h'hresti ja kuitenkin täyteläisesti. Ehkä hän tiesi
edessä olevistn koetuksista ja jo alkaneista tunnustcluista enemmän kr.rin me juuri Kannakelle tulleet
kartirftomat alijohtajat. Hän tahtoi valaa miehiin
uhrivalmiutta että päättäväisyyttä. Klo 12.30 seurasi
piivän toinen hyökkäys. Stm. Kandelin ja Väre haavoirruir'.rr. He olivat ensimmäisct, jotka lähetettiin
muonrl\'.rhvuudesta pois. Ennen leirikylästä lähtöä olin
poikennut vksinäisyytecn ja rukoillut miesteni ja itseni
puoiesr.r. \/irrjelustir
rin.

oli annettu aivan

riittävässä mää-

14.6.-4 virstainen yd enteili rauhallisuudellzran
myrsh'ä. Tankkiestckivien takaa kuulimme kaiv:rutnmista 1a mr'ös suomenkielisiä huutoja antirutumisesta.
Huusimme vrstrran joitakin hävyttömyyksiä. Joku ääni
pimel'desä erortui tavirllistit kirkkaampana saaden
meidär hetkeksi luulem:ran ertä virstassa on kauniimpira sukupuolr.r. Erehdvimme, sen totesimme ensimmäisten n'nnäkköien irlettua. Nuori poika jäähtyi peyäkkeen etuluiskalle ja taskusta löytyi suomalaista viinaa. Ehkä siä oli ollut päässäkin, niin ainakin päättelimme. Ennen näitä rynnäkköjä oli aamuvarahista alkanut tasainen keskirys. "Kiviä" tuli sopivasti että
korva p)'s)'i kuulovireessä. Osumistarkkuus oli tällä
kerttra kiitettävä. Tuntui kuin vihollisen tj johtaisi tulta lrsemistilmme. Tein ilmoituken tästä ia suunnittelin vastatoimintaa, jossa oma rykistö olisi ollut tarkasri mukana. Pahimman ryöpyn aikana 1'ririmme
ollar suojassa pallokorsuissamme, mutta ontolta tuntui
heilahtelu ja hornankiukku sisälläkin. Joku ehdotti
vänrikkiä aloittamaan virrenveisuun ja rrtisimmepir
niin tehdäkin. Vaikkei sota ole Jumalasra, niin sinne
tahtomattaan joutuneita ja sodanhirmussa hukkuvia
Hän kuulee. Kokemus tästä saatiin niin monesti kuin
myös nytkin. Samassa minua tu-ltiin kutsumaan puolijoukkueeni luo. Kersantti Raitio oli haavoittunut eikä
voinut enää johtaa taistelua siellä. Lähdin lähettini,
stm Pekka Koukosen, kanssa, sillä vastuu joukkueeni
kaistasta kutsui. 3:nnen ja 4:nnen ryhmän miehiä oli
osa korsun ovella alhaalla, kun syöksyin sinne. Keski-

tys ympZirillä jatkui. Mair vavahtcli 1a
paraister-r katkcsivirt. PikkLr sirprrlcsirut

suuictkin puLrt
ilkkuivar kiukkuistakin kiukkuisemmin. Havaitsin tykkittrlcn siirtyvän kar.rcmmaksi ja käskin miehiii ascmiin. "Ei mennii viclä, ock>tctiran viihiin! Ei sinr-rc n)'r jurrri mcnu
kr.rkaan", kr,rulin virstiran. Joukossa r>li pcrhccllisiä
michiii, siitri chkii viisirLrs j.r v,rrov;ri:uus. Vai olik<r
johtajan mentävä edellä, sen olin r1,hmän)ohrzrjirna ollessani todennut. "Parempi kaarua Kirnnaksen hiekkaan" jyskytti ohimoissani. Olin koulunpenkiltä sotaan lähtenyt ja vailla vaimoa ja l.ipsi.r. Tein ratkaisun äkkiä ja lähdin syiiksy,mriiin korsurr syr,yydestä
mitrtn pir-rnallc ia crlcllccn ;rscntiin jrthtrrvan l,hrlyshaudan päätä kohri. Onnistuir-r ja olin tuotapikira asemissa vartiopesäkkeessä, missä nuori, mal lin -25, tåydcnnysmicl-rcnii rullut "jtrusroviirnsn (- vyii oli nrr-

han pur.rtteessa tch§' r'a.rlc.rsr.r rcmnristä) prk-ampuja
tähysti. "Mikä on tilirnnc.' kisvin. "Liikcnli nrikyy",
ilmoitri näinii piiivinii rulik.rsrccnsrr sirrrnLlt. "Virscntmalla on viirntiran viltrtllisi.r iiscntissir". Vy,iirytvs ci
ollut vielii alkanut. lrsiiä uraamichiri rynriisi ryskinnär-r
sckamelskassa. Sem.ist.r poterostir rrmlrr-ri nyr l'lk i,,
JFI 11:n osasto leiriytyneena metsään

Länsi-Kannakse

a

kp, mutta lippaat n'h jcniviir n(4)crrsri. N{inullir ol i viclä pistrxrlini ja pcsäkkecn scinää vasrcn prk-ampujrrn
irpulaisen kiväiiri. Pisttxrlini lipas t1,h jcni trr<lkiossa
ampumiini hcittolrrukaLrksiin. Py,ysin kiviiiiriä itscllcni
ja sirinkin. Elrclin ruikrrrrr cnsinlr.riiisc,n lrrtrl<rruksc.ni.
Silloin tunsin ilmavirtoien ääripreloittavinc vihellysalueineen hakeutuvirn kohti kuin tithtoen ottira pyörtccsccnsä mcidät ntolcmntirr. Vrclii rajLrtun jlilkecn sc
vaaralliscn hiljainen sckur-rnir-rosicn krruhtr, i,, sittcn
räjähdys, hirsivirrustr.rkscn ulkosl,rjiin vicrcssii. En chtinyt kr.rnnolla §yristyä, \.irscn, kivliiiriii viclli kiinni pitävä käteni oli koh«rllir. Kämmcncssii tnntui kutrmrr,
äkillincn isktrntapainen.
Sormet kouliistuivat trseeni ympärille lujruti. Sirpale
r>li osunut kädcn l'rcrmoihin ja pakkoliikkctr scr.rrasivat siitä johtuvina. Tervecllä kädelläni rir-rhtaisin kiväärin irti. Näköhavainro tiedotri mcnorciän kämme-

Vammelsuun
Tarpaleen (VT-) linjan
Kivennavan lohkon varustukset

-

Betoninen pallokorsu ennen maastouttamista

ncn selkiipuolcllrr, tnkrrciär'r sisripuolella. Nuori sotilas
tarjoutni hcti sitomir:rn ensiapusiteelläni ja auttamairn (Kiitos Sinr.rllc, jos jäit cloon ja satut tätä lukernarrnl ) Vertani oli alkanut vuot.lil Kilnnzrksen hiekkairr-r. Jos olin ylpcii sisimm2issäni, cn ollut sitä siksi,
ctt:i sc olisi ainoa tapir ollir epäitsekäs ja uhrivalmis
ihnrisviisiruksicn virikeassa kentässä. Olin jaksanut olla kuuliair-rcn sisimmällcni. Jos tästä selviän, muistLrttaa arpri kr-ruliaisr.ruclcn kunniasta minuakin, väh2iistä
kotini pu«rlLrstaiira. Vcri tLrlvi siteen läpi punautuen ja
rnultair, hickkarr j,, rlulta.r :rmpaili ilmasszr edelleen
lähipiirissii. Työnsin kätcni rähinäremmin kannatukscr:n rinnallcni. Annoin iyhyen käskyn ascveljille jatkaa taistclua. Nyt oli miehet korsulta saatava asemiin. Siis syiiksyin täss'i epämääräisessä tilannesekamelskassa, jokn entcili sisäänmurtoa ehkä laajemmalIakin alalla, korsuille. Sieltä oli lähdetty ja haavoitut317

SuomiAiti tunsi ja tuskaisena näki pintaansa pitkin
laahautuvan poikansa ja varmaan heitä oli muitakin, sillä 14.6. oli myös Siiranmäen päivä. Haavoittunu käteni veresi aluskasvillisuuden lehtiä maattuani

tu, mm. stm Savimäki makasi korsunrappujen yläpuolella selkään haavoittuneena. Oli vielä tajuissaan, kuraarruin hänen puoleensa ja rohkaisin. Samassa syöksyi asemista päin mies ilmoittaen sisäänmurrosta. Annoin lääk.au:lle viimeisen käs§ni vasrata omalla vielä terveellä olemuksellairn siitä, että stm. Savimäki
saatetaan taakse Jsp:lle, koska näin siihen hyvät
mahdollisuudet, sillä korsun ja takamaastossa kulkevan kenttäradan välillä kasvoi melko tiheä näkösuojaa antavaa männyntaimistoa. "Kyllä", vastasi lääk.
au. Merkitsikö se sitä vai jotain muuta, sen tietää
sanoja itseT Lähetin yhden miehen oikealle ottamaan
yhteyttä III:een joukkueeseen luutn. V. Mäkelään, tuo-

hon huumorinrauhalliseen isäntämieheen. Vielä

hetken paikallani levätäkseni. Lähettini eksyi minustzr
ja olin tätä matkazr tehdessäni lopulta yksin. Piäsin
kuin pääsinkin ryhmieni lr-ro. Panssirrien rähcntclcwä
moottorien intoilu kanttrutr.ri väsyneisiin kuukrkeskuksiini esteiden seutuvilta. Nyt ne olivat rulleet meitä
"katsomaan". Ensimmäiseksi huomasin alik. Viitasen
kannattelevan melko pahoin runneltunutta kättänsä,
joka vielä oli sitomatta. "Miehet on loppu ja näin on
ircelle käynyt!" Yksi sotamies oli Viitasen vieresså ja
iähetin tämän viemään ryhmänjohtajaa raal<se. Alik.
Viiranen kenoi 2:n ryhmän asemiin hypänneen vihollisia ja enä ketään omia hän ei ollut sieltä havainnut
poistuneen. 2 ryhmänjohtajan nimeä en enää muista.
Olin saanut joukkueeni hiljattain. Jostain vanhasta
kamtapiirroksen tapaisesta löysin nimen Ryynänen.
Ryhmällä oli pieni erillinen taisteluhaudan pätkä puolustettavanaan eikä ryhmän taisteluvahvuus tainnut
olla alettaessa kuin 4:n miehen puitteissa. "Parempi
kaatua Kannaksen hiekkaan kuin lähtä karkuun"
oli tullut täyteryksi, näin tunsin sydämessäni hiljentyen

ter-

veitten käskin ryhmirtyä oikealle torjumaan vyöryrystä
tai mahdollista läpimurtoa. Monta ei heitä enää ollutkaan.

Toisen lähettini, Koukosen, kanssa katsoin asialliseksi kiiruhtaa tästä vihollisen miehittämäsä puolijoukkueen tukikohdasta takaisin oman puolijoukkueeni
luo. Nyt jouduin kulkemaan el'ämäni vaikeimmat sadat metrit, kuoleman ollessa joka sekunti valmiina
ottamaan minut väliltä. Ryömien ja syöksyen etenin.
'Olisipa nyt äiti nähnyt poikansa! " tuli mieleeni.
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3. Kirjoittakaa osoitteella: Kansa taisteli

3.

viereisessä kupongissa pyydetyt tiedot.
4. Soittakaa tai käykää jossakin asiakaspalvelukonttorissamme
tai asioimistossamme. Kts. puhelinluettelosta: Sanoma Osakeyh-

miehet kertovat, Tilaajapalvelu, Postilokero 820, 00101 Helsinki
10 ja ilmoittakaa

§
g.
0,

tiö.

5.

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

Osakeyhtiö ja kirjoittakaa Tiedonantoja-kohtaan viereisessä kupongissa pyydetyt ti laustiedot.
6. Jättäkää tilauksenne jollekin asiamiehellemme, Rautatiekirlakauppaan. kirJakauppaan tai postiin.

Ulkomaille lähetettävistä lehdistä peritään

eri

lisämaksu. Lä-

hempiä tietoja saa Sanomain asiakaspalvelukonttoreista ia
asioim istoista.
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Osoitteenm uutokset

Osoitteenne muutoksen voitte ilmoittaa joko kirjeellisesti tai puhelimitse Tilaajapalveluumme tai käynnillä tai puhelimitse johonkin asiakaspalvelukonttoriimme.

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

Huomaulukset

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

Tilaus

2 viikon

kuluttua

hetkeksi. Kiirehclin irntamaan sclostLrsta kapt. Toiv«rsclle joukkuecni tirasta. Tultuani komentopaikallc
kohtasi ntinua irvoin ovi ja cpäjiirjestykscssä olcva ihmisistä tyhjänä oleva korsu. En voinut cnää tehdii ilmoitusta. \,t välähti miclessäni vrrngiksi joutumincn.
Tätä olin eniten prlännyt. Tämän pelkotuntecn virltazunana jaksoin juosta taaksepäin ehkä 50 m uusien
ja taas uusien kranaattikuoppien synryessä ja muistuttaessa, millä radalla urhcillaan. Rukoilin, enkä jaksanut lopulta enää juosta. Pakko pistää joskus kävelemään. I joukkue'en tutkikohtaan oli nähtävästi vedctty
rykistön tj:lle maanpinnalle teräsvaijerikaapeli. Osuin
§tämään sen ia lähclcn seLrririrmirirn sitri. Poikki oli
vaijerikin paikka paikoin, eikä tj.ltrutnanttikiran olisi
T?imän seikan totesin mLlurilnliln
enää vustannut.
nrnnin perästä matkatessirni
suirasrrutossir Viipuriin,
sillä tj.luutnantti oli paarimirtkustajirna samassa kcltaisessa postiautosszr, jota autoa ci oltu vielZi eclcs cnnätetty sotamaalata. Kirsvot olivat h.rutnantiltil sirpilleen pahasti rcpimät, suun scLltr.r ctcnkin. Vrrtsallaan
makasi otsan painiressir paaricn pliiipuulrr-rn. Pchmikkeeksi yksi istuva haavoittunur lr-rovurti kesäpuseronse.
joka myttynä pantiin ots.rn iir puun r'äli-in.
H«ripuin eteenpäin uhmaten kuolemarr. \/älinpirämätti)Silinterin muotoisen betonikorsun valaminen

käynnissä Karialan kannaksen VT-linjalla

mcn rirntirmillc. Kaatuneita ircvosia ,,, keskitykscn
irnkaria jiilkiä näkyi tliälliikin. "Kivitys" oli lakannr.rt.
Astuin laitr.rrintirpraisclle ja tcrvcellli kliclclläni lipoin

Suomalaisen panssarin (Vickers-vaunun)
hyökkäys Tuuloksessa käynnissä

myys valui jäseniini vdsymyksen käskystä. "Parem;ri
kaatua Kannaksen hiekkrran kuin..." «rli oftamassa
otetta verenvr,xldon ja janon irlkircssa niiännyttriii. Piristyin vastrt ktrn Lrririr'-lrur,rto ;rlkoi ctrrviuscnrnrlrltrr
crlcstiini. Ylirniiiiriiincrt itrlrt'rrrLrrlirLrtrxrs rtlkoi virikuttiriL vcressiitti. Niihtiivristi liilrinrLrrtrxrrt roltkrLisrtrntrt
vilrollisosruto sicllli pLrski ticriiiirr voirorr hurrrrritssir.
Jän motriin, välähti itivoissiLni. Kiirclrrlirr rukclcitirni,
cte.en tr.rli s«rrakr.roppra. Ku«rppairn vain ja vastarinncttä ylös. Sora saappaitteni alla vicri, joten nousu oli
vaivalloista, muttrl yli)s pintamaan r:riallc kuoppaiin
päin juurineen kaatunecn kuuscn irllc oli chclirtäv1i piikxrn. Lopr,rltakin hnoht>tin jiinikscn tirvoi n turviussir jir
nrkous tr.rli niiin kuullrrksi. Äiintcrr lriiivytty,ii jiLtkoirr
ttrittkrtatti. 'frr1:,itsirr rrrtritirkirr ltirirvoittrrrrcir.i ()rn.rsr.r
krml>1>irniastirni. Osuin krh:rr tr-rli:scrniin picnerr lrrrn-

mu[rtirmirn kouralliscn sckaisin mcnnyttä, pahanmakr.rist:r vcttii poltt:rvarrn jrrr-rcx>ni. Kostutcttuairi kicltrini kcrroin ko«rh«rron poiillc tiliultccsta eclcss2i. Käskin
itscttuntaan virrntisruksccn llihihitrjirntcclle. Ticdustclirr .fsp:tii srrrrn)irttir tictiiii scn sijaintirr. Ascntiin tultitrssrr «rli rriiinkin tiirkeii irsiir unohclettu. Minuir ncuvottiin vrrin kiil'nriiiin jonkinlrrista kiirritictri etccnpiiin.
'Itrltr.rirni isollc ticllc, näin jo Larr.rkscn jääkäricn valnristirutuvirn vastaiskutrn. Eräs r-rr-rori viinrikki tarir>si
kohtcliarrsti apLuran, josta kicltZiydyin, koska tiesin
häncllli olcvirn tchtiiviiä tarprccksi. Pari tLlttulr haavoirtunr.rtt:r liitryi scrrralrni. Kolmcstaan lähdimmc
rnrriurtict:i pitkin, jalkaan hirav«rittunr-rt yhdellä jalallir hl,piilrtlcllcrr viilissiintrnc. Jano vitivirsi nyt mcitä
i<r>lnrr',r.'I':Llvisodirssir lrrrlirrrccn takrryhmiin pihasta
Iiil'sirrrrnc kirivon. Poikkcsirnrnc sinnc, ar,rkaisimme
kirivokopin ovcn ja havaitsimme ettli vesi olikin ulotnrvilla. Astiaksi orin kl,piiräni. Hiestä kasttrncct nahkatoppar"rkset repäisin irti ja kumarruin ammentamaan. Vesi kaivossa oli vihertävän liman pcitossa.
'l'yiirrsin kypliriin rcLlnilllrr limaa sivummrrllc r-riin crtä
l,intitkcrr«rksccrr tuli rrukko josta kirul'roin vcttii. Paljorr c'rnnrc uskirltitrrccr juorlrr, rnuttrl suun kastclr-rkirr
tckr jo hyviiii, s:trnoirt k,tsvojett vrtlcltr. Virkisryncinii
jirtkoinurtc kulkuirmnrc Jsp:llc. \'ksiniiirrcn hcv«rsnrics
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tuli vastairmme, pysäl-rtyi mciclät nähclcss2iän. Kysyimmc mihin nrics ajeli. "Hirirvoitruncira noutirntaanhltn
minä tässä" ja pyysi meitä kyytiin. Sanoin että tuolla
«lessä voi olla vaikeammin haavoittuneita, mutta
mics kiiZinsi io l-rcw«rsr.r,rn j.r niin sitrcn kumminkin
noustiin kolikolikärryihin olkien päälle. Yritin ottaa
mukavan asennon ja hengähdin ajatellen viimeksi kuIunccn turrnin rirpirhtrLmirr.
Vastairn vyiirl,i omia panssareitir tornilr.u.rkr-rt auki.

Kohottauduin katsomaan, sillä en ollut liian usein
nähnyt omia "elefantteja". Erään vaunun luukussa
näkyi UK-kurssikaverini, vänrikki Hirvosen nahkakypäräincn pää. Ilåttä vietiin ohimollc tuntc'misen merkiksi, ääni ei olisi kuulunutkaan. Osani ei ollut kaatua Kirnnrrksen hiekkaran, mutta stm. Savimäen ja
monen murrn osa oli. Sottrsairanlaan kur.rlin joukkuecni tuntemaftoman «rtiliran, joka vielä oli ollut ascmissa ja itsc haavoittunut, ottanccn stm Savimäcn
selkääns?i ryhtyen kantamaan micstä kenttäradalle
päin. Raclan kohdalla oli takaapäin ammuttu venäläisen kp:n suihku osLlnut kannettavaan kuin kantajaankin. Viimc mainittu oli selvinnyt ainirkin Jsp;llc,
ehkä elämäänkin. En ollut sinulle enää urhcxrllisuusmitalia ehclottam.lssa, mutta tekisin sen vielä jos se olisi
mahclollista.

Vastaisktrllir oli iltirirn mennessii sisiiiinmunokohta
saatu takaisin omicn haltuun. Kirjeyhteydellä sottrsairaalasta k«lmppaniaan kuulin vieneeni II joukkueeni
mukanani sotasairiralairn, 2. ryhmää lukuunottamafi.r. Kenraalin päiväkäs§ä toteltiin vielä Turun,
Loimairn, Tarmpereen ja Mikkelinkin sotrrsairaaloissll
ja moni III/JR 11:n mic: koki Naabotin kohtalon,
onneksi ei enäå vihaisten kivittäjien ympäröiminä,
v.rtul suomalaisten palveluirlttiiden saiririLnl.roitajicn
ja ktrnr.urn lottien vtrlvocssrr iir painiressir silmälurmct
ikiunccn.
JK. Edcliii kerrottuun ncljän viiclcn päiviin puolustustaistcluirn Kivcnnavrrlla liitryy kapteeni, nr-kr'äär-r
cr/erstilLrutnlrntti, Tuurc Toivosclta jälkeenpäin saa-

mirni "krhdullincn" ticto siitä, ettci meitä

Ot tt alkaneet niiemmä
-botopuole ssa beinätyöt !

NUMERO 10:n KIRJOITUKSET
Å.rrne -J. Siikkinen:
Er.P 16 SUOMUSSALMELLA

Ein.r Yirikainen:
KUKÅ OLI SE

. . .292

Ånia Tikkanen:
TÅLYISODAN KAUHUJA LAPSEN

SILIIIN
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298

Roivas:
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ainirkiran

clltu l-reitctty ascmista, vaitn päinvastoin vihollinen oli
saanLrt sopivasti selkäänsri, mutta mitä olisi tirpai.rtr.rnur, ellci kuljetusjunirmmc olisi tullut Valkjärvellc
rrjoissa/ Olihirn Talvis«rclassrr vcnäliiisten murtautuminen tapahtunut juuri Ahijärven surrntaan. Meidän
tulpparnme piti.

Pekk.r Krökki

\'ÅNKI SAATIIN

Urpo Hakkar:titten:
PAREMPI KAATUA KANNAKSEN
HIEKKAAN KUIN.

epäsäännöllisyyksiä tai puutteellisuuksia lehden
jakelussa koskeva kirjeenvaihto on lähetettävä
osoitteeseen: PL 820 00003 H:ki 300. Toimitus
(Töölönkatu 35 B) ei niitå käsittele. Puh. 90790822 tai 790355
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rjoittajat vastaavat esittämastään m iel i pitei stä.
Käsikirjoitukset on tehtävä koneella joka toiselle
riville. Ne palautetaan vain, jos postimaksu seuraa, muussa tapauksessa ne siirretään sota-arkistoon. Maksetut valokuvat jäävät lehden omaisuudeksi, muut palautetaan, mikäli palautusta
on pyydetty käsikirjoituksen yhteydessä ja postimaksu suoritettu.
Ki

Kaikki tilauksia, osoatteenmuutoksia ym. sekä
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