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JALMARI PAANANEN

Nyt lepäiltiin konekivärien takana ja pantiin tu-
pakaksi. Silloin tällöin ammuttiin lyhyt sarja yli
maantien, tiheän kuusikkoon. Sieltä §llä vastattiin,

ixen täytyi jatkuvasti pitää itseään matalana. Ryhmä
Kinnunen oli ylimpänä, liihellä mäentöyrästä. Pojat
juttelivat äänekkäästi, lausuen julki ajatuksiaan tais-
telutapahtumista ja -nä§mistä.

Sotamies Hupli oli vatsallaan alik. Kinnusen ja so-

amies Mikkolan välissä. He olivat tuauja keskenään
jo asevelvollisuusajoilta asti.

- Missä meidän joukkueenjohtaja lienee tällä het-
kellä? kysyi Hupli. 

- Olisikohan hän haavoittunut,
kun en ole moneen hetkeen häntä nähnyt?

Kinnunen osoini liihellä olevaa suufta kiveä ja sa-

noi hiljaa: 
- 

Tuolla kiven takana hän makaa pis
ooli kädessä ja kivääri vieressään. Lähetin on muka
helpompi juosta joukkueiden väliä kun ei ole kivääriä
kannertavana.

- 
Minä en olisi antanut asettani, sanoi Mikkola.

- 
Karukoski ei nyt voi puolustaa itseään, jos tulee

metsässä vihollinen vastaan.

- 
N,[u62 niin se vaan on, pojat, ettei sitä koskaan

tiedä, milloin menetää hermonsa tai henkensä näissä
sotatouhuissa, tuumi Hupli. 

- 
Minäkin ajattelin nii-

den kranaattikuoppavanjojen antautumisen jälkeen,
että hulluunani oisin kuollut, vaikka olenkin kohta-
loon uskoja.

- Niin se on. Ei meidän sovi moittia vänrikki
Kuittista, sanoi Mikkola, muistaen Kauhasen Eetua
ja tdmän puheita aamulla kenttäkeittiön luona.

- 
Kompparuan päålliköllä on io ollut hyvä viuh-

ka. Koko ajan hän on kävellyt täällä selkä suorana,
eikä saanut naarmuakaan. Minä en kyllä rohkenisi
sillä tavoin, tunnusti Hupli. 

- 
Katsokaa nyd Hän

tulee juuri tännepäin.

Jokainen kapteenin kohtaama konekiväärimies sai

häneltä ystävällisen sanan ja hyvää tarkofutavan neu-

von olla varovainen, että säästyttäisiin enemmiltä me-

netyksiltä.
Kapteeni pysähtyi Kinnusen ja Puron ryhmien koh-

dalle.

- 
Te olette tehneet loistokaappauksen, pojat, sa-

noi hän hymyillen. 
- 

Tuosta autosta löydetyt kanat
ja asiapaperit olivat hyvä saalis. Korpraali Rantaoja
teki miehen työn pelastaessaan ne palavasta autosta.

Kapteeni nyökäytti pädtäån lähettiään kohti, joka

oli jäänyt alemmaksi rinteen suojaan.
Konekiväärimiehet vilkaisivat ihmeissään toisiinsa,
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mutta eivät puhuneet mitään. Vasta, kun kapteeni oli
poistunut heidän luotaan, niin Kinnunen puuskahti:

- 
Olisihan meidän pitänyt arvata, että se saakelin

Matti ottaa saaliista kunnian itselleen, vaikka ei käy-
nyt auton lähelläkään.

- 
Minähän se annoin sille paperit käteen ja pyy-

sin toimittamaan ne kapteenille, sanoi sotamies Rei-
man, joka oli ryöminyt Mikkolan ja Huplin väliin. -Saatte nähdä, että Rantaoja saa kohta "natsan" lisää
ja kunniamerkin rintaansa, lisäsi Reiman nauraen.

Pannaan tupakaksi, pojat. Eihän sitä tiedä,
vaikka vetäisimme viimeiset sauhut.

Reiman oli kohottautunut toisen kyynärpäänsä va-
raan ja ottanut rintataskustaan Klubi-askin.

Alä hitossa nouse vanjan nähtäväksi, sanoi
Mikkola ja matalana pysyen hän sytytti omansa ja
Reimanin savukkeen ja heitti tikkuaskin Huplille.

Reiman veti henkisavut ja työnsi Klubi-askin tas-

kuunsa.

- 
Voi, pojat! nyt taisi samual

Tien toiselta puolelta oli alkanut kiihkeä ammun-
ta. Reiman oli kierähtänyt selälleen joka lihas jännit-
tyneenä ja kasvot tuskan vääristäminä. Tuokiossa hä-
nen piirteensä sileentyivät ja kalvennut poski painui
lumea vasten.

Rintataskun kohdalle oli ilmestynyt puneftava läik-
ka.

Sanattomina Hupli ja Mikkola vetivät elottoman

toverinsa vähän matkaa taaksepäin ja ryömivät sitten
takaisin konekiväärinsä luokse.

- 
Paulilta jäi eukko ja kolme lasta, sanoi Kinnu-

nen hampaitaan kirskutellen. 
- 

Olisihan tässä ollut
poikamiehiäkin. ..

- 
Onhan sinulla morsian, etkö vasta eilen saanut

kirjeen häneltä? muisteli Mikkola.

- Jr.,, mutta jos minä kaadunkin, niin on se tois-
ta kuin teillä. Ei jdd arnakaan orpoja. Hei! katso-
kaas tuonne!

Kymmenkunta metriä heistä vasemmalle oli alik.
Nyman polvillaan tukevan petäjän takana arnmus-
kellen kiväärillään tien yli. Sieltä vastattiin tuleen.
Kuultiin Nymanin kiroavan. IQvääri kirposi hänen
kädestään, jonka sormet räjähtäi'ä luoti oli pahoin sil-
ponut. Hän ei lähtenyt taakepäin, vaan otti toiseen
k:åteensä pistoolin.

- 
Hullu! huusi Kinnunen alkaen ryömiä Nyma-

nia kohti. - 
Käy matalaksi!

Nyman oli huomaamattaan ojentanur toisen jul-
kansa esiin puun takaa. Reiteen iskel'n'n1t luoti vei
Nymanin pitkälleen lumelle, mutta hän ponnistautui
polvilleen ja sanallakaan valittamarta alkoi Kinnu-
sen auftamana ryömiä rinteen suojapuolelle.

Hetkisen kulumua Kinnunen palasi toisren luokse
kasvot totisina ja selitti:

- 
Ei Nymanilla hätää ole. Kyllä hän siitä selviää.

Mutta kapteeni tuolla alhaalla on huolesrunut tilan-
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teesta. Hän on saanut tiedon panssariauton tulosta
tännepäin. Oikealla sivustalla jalkaväkikomppaniat
ovat io alkaneet vetäytyä taaksepäin. Sen minä sanon,
pojat, että meille tulee iloinen lähtö täåkä. Kapteeni
kiiski kaikkien valmistautua irroittautrunaan taistelus-
ta heti, kun panssariauto tulee näLyviin.

- Jos meillä olisi polttopulloja, niin ei mitään hä-
tää olisi, vaikka eipä tässä ole muitakaan kunnon va-
nsteita, harmitteli Hupli.

- 
Aikoneeko nuo vanjat tehdä vuorosraan vas-

taiskun, kun ampuvat ihankuin vihoissaan?

- 
Mikähän ne lienee niin suututtanur7 Ehkä niillä

on nälkä kuten meilläkin, arvaili Mikkola.

- Niin, kyllä sodassakin pitäisi olla säännölliset
rwka-ajat, sanoi Hupli nostaen pistrmen nokassa ole-
vaa hattuaan penkan reunan fii.

Tien toiselta puolelta pamahri laukaus ja samassa
pistimen kärjessä ollut hanu lennähti maahan luodin
lävistämänä.

- 
Sainpahan hattuun hikireiän, sanoi Hupli .3..r-

rahtaen, mutta sitten hän vakavoitui ja lisäsi: 
- 

As-
keinen ampuja saatta olla sama joka ampui Rei-
mania ja Nymania. Saakeli sentään, pojat! tehdään
mekin hauska kepponen vanjalle.

Hupli alkoi ryömiä lumipenkan suojassa vasem-
malle ja Mikkola sekä sotamies Perälä konekiväärin
takana maaten tähyilivät tien yli. He oivalsivat mitä
Hupli tarkoitti 'kepposella'. Pistimen kärjessä oleva
hamu kohosi taas vihollisen nähtäväksi. Samalla ker-
raa. kun vihollisaseen suuliekki välähti, Perälä painoi
konekiväärin liipasinta lähettäen lyhyen sarjan tien
)'li Pensaikosta kuului kova huuto, joka muuttui
voihkinaksi ja valitukseksi. Hupli nosti vielä kerran
hattunsa näkyviin, muma kolmatta reikää siihen ei il-
mestyn, r.

- Sota on julmaa, sanoi Hupli, ryömirtyään ta-
kaisin konekiväärin luokse. 

- 
Se on vaan hyvä, ettei

tiedä milloin sota kenenkin kohdalta pädttyy.

- Minä luulen, että Reiman aavisti hänelle käy-
vän hullusti, puhuessaan 'viimeisistä sauhuista', sanoi
Mikkola hiljaisella äänellä ja katsoi toveriensa kasvo-
ja, kuin odotaen vastaväitteitä.

Kinnunen tarjosi ryhmänsä miehille tupakan. Het-
ken aikaa he polttelivat vaiti ollen. Taistelutoiminta
oli lamassa. Oli kuin vihollinenkin tietäisi panssariau-
ton olevan tulossa heitä auttamaan ja siksi he eivät
liikoja ammuskelleet. Molemmin puolin kuulosteltiin
ja odoteltiin.

Kului pari§mmentä minuuttia ja miehet jo ajatte-
livat, että puheet panssariautoista oli pöfyä. Silloin
sen ääni kuului! Ensin hiljaisena, mufta nopeasti voi-
mistuen ja läheten.

Ennen kuin alik. Kinnusen ryhmä ehti irroinautua
tuliasemastaan, oli panssariauto jo mäen pänllä ja
kiivaasti rulittaen raskailla aseillaan se alkoi ajaa
edestakaisin tiellä.

Konekiväärin luodit eivät lävistäneet panssarisuo-
juksia. Ase vedettiinkin alemmaksi kuolleeseen kul-
maan ja Kinnunen irroitti varsinaisen ja nosti sen

olallecn.

- Nyt meitä viedäån ja luiaa, sanoi hän.
Husu sieppasi molempiin käsiinsä ammuslaatikot ja

kiirehti Kinnusen perään rinnettä alas kohti suoau-

keaa. Kun Mikkola ja Perälä laskeutuivat rinnettä
kantaen konekiväärin jalustaa olkapäillään, niin he

olivat jo jääneet jälkeen pari§mmentä metriä toisista.
Heidän ryhmänsä oli ollut edempänä tien laidassa ja

he olivat viivytelleet liian kauan. Jostakin ilmestyi ki-
väärikomppanian miehiä, jotka kaikki ryntäsivät ras-

kaita aseita kantavien miesten ohitse.

Polttopullo ja kasapanos

- suomalaisten "salaiset aseet"
panssareita vastaan

Kun Mikkola ja Perålä ehtivät aukean laitaan ja

lähtivät ylittämään suota, niin ketään omia miehiä ei
enä ollut heidän takanaan. Kinnunen ja Husu kii-
rehtivät taakseen katsomatta kaukana heidän edel-
ldän.

Kuule, heitetään tämä kirottu kapine lumeen, niin
pästän nopeammin eteenpäin, sanoi Perälä huohot-
taen.

Vihollisen panssariauto
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- 
Alähän hätäile, kuului hänen takaansa Mikko-

lan hengästynyt ääni. 
- 

Osaa se luoti sartua sitten-
kin 

- 
jos on sattuakseen. Ei tässä enää kiirehtiminen

auta.
Vanjat olivat satakunta m«riä heistä jäljessä 1a

ammuskelivat heidän peräänsä.

- 
Kunhan ne pirut saavat kookoonsa metsän reu-

naan ja antavat kestotulta, niin ei meitä auta Kohta-
loon uskomiset, puhisi Perälä.

He astelivat peräkkäin näennäisesti rauhallisesti kä-
vellen. Yli puoli vuorokautta jatkunut rehkiminen
edestakaisin upottavassa lumessa ja syömättömyys
vaati veronsa. Hitaasti he siirsivät jalkaa jalan eteen.
Polvet vapisivat ja rinnan alla kaihertava nälän tun-
ne ja pelko saivat silmät hämärtämään. He olivat
edenneet parisataa metriä, kun takaviistoon molem-
milta sivuilta alkoi konekivääri sätkyttää.

Lumi pöllysi miesten vierellä luotisuihkujen upotes-
sa hankeen. Heidän olkapäillään olevasta jalustasta
kimmahtivat luodit iloisesti viheltäen vahinkoa teke-
mättä.

Perälän polvet notkahtelivat epäilyttävästi.

- 
Esko, minä en jaksa enää. Pysähdytään hetkeksi,

sanoi Perålä paksulla äänellä.

- 
En minäkään jaksa, mutta jos käyt kontillesi,

niin saat jalustan kalloosi. Jos jäädään paikoilleen,
niin takuulla osuvat meihin, peloitteli Mikkola.

Suon puoliväliin pääsryä vihollisen ristituli heikkeni
ja väsyneet miehet alkoivat uskoa selviytyvänsä hen-
gissä leikistä.

Metsän reunassa oli oman joukkueen poikia odotta-
massa heitä. Loppuun v'äsyneinä Mikkola ja Perålå
pudottivat jalustan lumeen ja heittäytyivät pitkälleen
hangelle.

Kapteeni Priha tuli katsomaan heitä, kun he vielä
loikoilivat ja pureskelivat vrtasaaliiksi saatuja kekse-
jä.

- 
Se oli oikein, pojat, kun toitte jalustan muka-

nanne. Kapteenin koruton kiitos ei juuri kohottanut
miesten mielialaa, sillä saapuvat tiedot taistelun tu-
loksista ja menetyksistä eri yksikköjen kohdalta olivat
ikäviä.

Hetkistä myöhemmin väsyneet miehet katselivat,
kun JP 2:n nuoret asevelvolliset lähtivät vuorostaan
hyökkäykseen suon yli. He huutelivat harmittomia
sutkauksia metsätien varrella istuville vakavailmeisil-
le reserviläisille, jotka eivät vastanneet heidän leikki-
puheisiinsa.

Parin tunnin kuluttua asevelvolliset tulivat takaisin
päät painuksissa. Useita 'hiljaisia' poikia vedettiin ah-

kioissa. Iloisia tervehdyksiä ei kuulunut.
Iltahämärissä kapteeni Prihan komppania siirtyi

muutaman kilometrin päähän Parkkilasta. Toivottiin
saata:ra;n viettää Jouluaatto ja -pyhä rauhassa. Sodan

syttymisestä lähtien oli alituisesti siirrytty paikasta toi-
seen, niin kuin perääntyessä on luonnollista. Nyt kuul-
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tiin huhuja, että Joulun jälkeen päästäisiin asemaso-

taan Muolaan järvilohkolle. Sitä toivottiin.
Teltassa kamiinan lämmösä juotiin korviketta ja

kertailtiin puheissa päivän tapahtumia. Muisteltiin
kaatuneita ja haavoittuneita. Vuoriston Eka tiesi ker-
toa, että vänrikki Kuittisen lähetti alik. Karukoski oli
taistelun aikana kadonnut. Kukaan ei ollut nähnyt
hänen kaatuneen. Alik. Nyman oli nähty viimeksi sil-
loin, kun hän haavoinrmuaan ryömi qetsän suojaan.
Perääntymisen alkaessa ei kukaan muis\anut häntä.
Paarinkantajien ja lääkintämiesten työnä oli huoleh-
tia pahoin haavoittuneista.

Kersantti Kopra pistäyryi lääkintämiesten teltassa

§symässä, jos siellä tiedenäisiin pidettyjen aliupsee-

rien kohtalosta. Lääkintämiehet eivät tietäneet kadon-
neista mitään.

Kopra kävi samoin tuloksin jokaisessa teltassa.
Tullessaan komentoteltan luokse hän näki vänrikki
Kuittisen tulevan teltasta. Alas luoduin katsein hän
sivu'rtti kersantin ja asteli upseerien teltaile päin. Hä-
nen kasvonsa olivat kalpeat ja alakuloisen näköiset.

Kopran käynnistä kapteenin puheilla oli toivottu
tulos. Kysyttiin vapaaehtoisia lähtemään kadonneita

Jääkärit etenemässä hyökkäykseen
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etsimän. Halukkaita löyryi tarpeeksi. Mikkola, Perä-

lä ja Hupli olivat myös valittujen §mmenen joukos-

sa.

Kesken lähtövalmisteluja tuli kapteeni Priha il-
moiftamaan, että pataljoonan komentaja oli kieltänyt
lähettämästä konekiväärimiehiä partioon. Erikoiskoulu-
tuksen saaneita miehiä ei ollut liikoja. Miesten mielet
masentuivat. Arveltiin Karukosken ja Nymanin lii-
kuntakyvyttöminä, mutta ehkä hengissä ollen, odotte-
levan pelastajia, jotka noutaisivat heidät omalle puo-
lelle. Ehkä ei vihollinenkaan ollut heitä löytänyt. Tä-
mä oli toiveajattelua, mutta olisi lohdullista saada

varmuus asiasta.
Lyhyen neuvottelun jälkeen neljä alikersanttia,

Vuoristo, Kinnunen, Matson ja §7alli menivät yhdessä

kapteenin puheille.

- 
Teillä on hyvin vähän toiveita löytää Karukos-

kea ja Nymania elävinä. Vaikka he eivät olisikaan
menehtyneet verenvuotoon, niin on vihollinen melko
varm.rsti liiytänyt heiclät. IIe ovat myös voinert am-

pua itsensä. Olen itse kuullut heidän usein sanoneen,

eträ he mieluummin lopettavat itse elämänsä kuin an-
tautuvrrt vangiksi, puheli kapteeni alakuloinen sävy

äänessään.

- 
Herra kapteeni! ajatelkaa, jos he ovatkin hen-

gissä ja turhaan odottavat apua, sanoi alik. Matson.
Kapteeni tarkasteli vakavin silmin edessään olevia

rohkeakatseisia miehiä, jotka olivat valmiita epävar-
maan yritykseen toveriensa puolesta.

- 
Pataljoonan komentaja on kieltänyt, mutta 

-omalla vastuullanne jos menette, niin en tahdo estää.

Kapteeni kätteli heitä jokaista. 
- 

Toivon onnea
mirtkirlle 

- 
ja takaisin.

Tunnin kuluttua neljä lumipukuista, konepistoolein
aseistettua miestä alkoi hiihtoretken kohti vihollisen
hallussa olevaa Parkkilaa. Viimeisenä hiihtävällä oli
perässään tyhjä konekiväärin ahkio.

Heidän lähtöään katsomassa olevat miehet viipyivät
kauan ulkona katsellen Parkkilaan johtavalle tielle.
He kuulostelivat, kuuluisiko tietyltä suunnalta am-
muntaa 

- 
jota odotettiin, mutta ei toivottu.

Kului tunti, kaksikin. Viimein miehet oudoin tun-
tein menivät telttoihinsa. Useakaan mies ei sinä yönä
saanut unta silmiinsä. Jokaisen mielessä viipyi sama

ajatus: palaavatko lähteneet takzrisin niiden kanssa,
joita olivat lähteneet etsimään? Vai emmekö näe hei-
tä enåå koskaan?

Aamuhämärissä kuului Parkkilan suunnalta käsi-

aseiden ammuntaa, joka pian taukrsi. Ei tiedetty, mi-
tä se merkitsi. Aavisteltiin vain.

Päivä valkeni ja härnärtyi jälleen. Oli Jouluaatt«>
ilta. Vailla ilon tunnetta, mielet herkkinä ia hanaioa
availtiin kotirintamalta lähetettyjä lahjapaketteja ja

tarjoiltiin maistiaisia tovereille. Usein käytiin vielä ul-
kona katselemassa tielle, jolla ei koskaan nä§nyt
niitä kuutta aseveljeä, joita odotettiin palaaviksi.
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Konekivääri siirretään vaihtoasemaan
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Korsuia tykistötulessa

SAKEASSA metsänreunas .. oli kaksi tukikohdan asun-
tokorsua. Vartiomiesten polku työntyi tiheiköstä lumi-
selle aukealle, kivenheiton päähän pienelle kummulle
etummaisiin taisteluasemiin. Kaivanto noudatteli
kummun laella maaston pyöreätä muoroa, se oli miltei
umpinainen rengas ja muodosti nyrkkiin puristunutta
kättä muistuttavan kuvion. Haudasta erkani öiseen
vartiopaikkaan lyhyt pistoke, aivan kuin jättiläisen
nyrkistä oiennut etusormi. Muutaman sadan metrin
päässä siellä päin, minne tuo sormi osoitti, ammottivat
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vihollispesäkkeiden musrar ampuma-aukot lumisessa
rinteessä säännöttöminä riveinä. Kauempana niiden
takana, mutta ei varsin kaukana, oli miljoonakaupunki
Leningrad.

Tukikohta oli Ohdan etelälohkon viitonen, nimel-
tään Nyrkki. Jouduin sinne kevättalvella 1944, kun
Lauri §Taldenin komppania, 2.lJP. 7, tuli etulinjaan
tuon pataljoonanlohkon oikeanpuoleiselle komppanian-
lohkolle, joka alkoi heti Vaskisavotan lohkosta itään.

Kummun edustalla oli välimaastossa avara lahdeke,



sentehden Nyrkki oli helppo tukikohta. Korsuja ympä-
röivä metsäkin oli säästynyt kranaateilta. Mutta rinta-
man rauhallisuus oli pettävää.

Kerran iltapäivällä tuona keväänä kuului korsuum-
me vihlaiseva ulvahdus, ja heti seurasi ankara räjähdys,
joka pani pehmeäpohjaiselle maalle rakennetut korsu-
rähjät keinumaan. Maata satoi katolle ja sisäänkäytä-
vään. Ammus oli poikkeuksellisen suuri. Jos se oli
meille tarkoitettu eikä sattuma, olivat korsumme saa-

neet tuomionsa. Ne murjut eivät kestäisi paljon pie-
nempiäkään ammuksia. Oli uskotru ja toivottu, ettei
vihollinen havaitsisi majapaikkaamme.

Toisen kranaatin lento oli lyhyempi, räjähdys tukah-
tui välimaastossa suoperäiseen maahan. Vihollisen ty-
kin hakuammunta oli onnistunut, olimme kahden osu-
man välisellä viivalla, haarukassa.

Säikähtynyt radistimme yrittdä lyhyraaltopuheli-
mella yhteyttä §Taldenin komentopaikkaan:

- 
Huomio Värkki, täällä Nyrkkil Heikki Yrjö ky-

tanut ammuksen lentoa ia muuttanut sen suuntaa laa-
keammaksi; kovassa hangessa oli pyöreä reikä, siitä oli
ammus mennyt ja ottanut jäisestä maasta kimmokkeen
ylös hangen läpi, luistellut vielä muutaman metrin
sukkulana hangen pinnalla. Siinä se nyt makasi suutari-
na, puhtinsa menettäneenä.

Kranaatit tulivat kaakosta päin naapuritukikohdan,
Kuutosen ylitse. Pian nähtiin, että tarkoitettu maali
olikin Kuutosen korsualue. Siellä olivat korsut avoi-
mella paikalla ja näkyivät kauas, nekin puoliksi maan-
päälliset mutta vahvemmat kuin Nyrkissä. Oli kaksin-
kertaiset hirsiseinät, välissä metrinen kerros maata ja
kiviä.

Tuo yksinäinen tykki röykytti koko iltapäivän Kuu-
tosen korsualuetta. Vasta hämärän tultua ammunta
lakkasi. Maalialue oli silloin kuin myrskydvän meren
selkää tai kappale kuun maisema , aivan täynnänsä
kraattereita. Onneksi ei yksikrian korsu luhistunut. Ih-
meellisesti olivat ammukset putoilleet korsujen ympä-

Lyhytaaltopuhelin käytössä

f
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symys...
Värkki ei kuuntele, kello tikittää...
Taas ulvahdus ja rysäys, variseva maa rapisee seinä-

hirsien liyljissä, ilmassa leijailee tomua... miksei räjäh-
dys jo keinuta korsua, tuliko suutariT

- Korsu äkkiä tyhjäksi! Joka mies tukilinjalle tais-
teluhautaan, reput ja aseeet mukaan! Uuden ulvonnan
odotus antoi käskylle voimaa.

Juuri tullut kranaatti oli katkaissut korsun vieressä
kasvaneen kymmentuumaisen männyn. Puu oli hidas-

rille tulematta täysosumiksi. Muutama kivitäytteisen
seinän päållä räjähtänyt kranaatti oli viskellyt hirsiä
keveästi, mutta korsu voitiin korjata.

Uutinen hangella makaavasta isosta suutarista levisi
nopeasti takalinjoille. Pian sieltä tuli moni tuota etu-
linjan ihmettä katsomaan. He kummastelivat ja vådn-
sivät liki metrin pituisen, yhdeksän tuuman läpimit-
taisen kranaatin pystyyn. Lotta ja muuan upseeri aset-

tuivat vieretysten, suutari keskellensä. Ottivat valoku-
van asetelmastaan.
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ILMAILUMUSEOYHDISWS r.y:n
näyttely

Helsinki-Lento

Ohdan tukikohta,
missä 1-10 vahvasti
varustettua pesäkettä

Nyrkin miehiä tuo väenpalious harmitti, nehän pal-
i astavat meidät viholliselle taikka räjäyttåvät suutarin !

Hankimme pioneerin sitä hävittämään.
Suutari vieritettiin ahkioon ja vedettiin korpeen. Sii-

nä jarkäleessä oli valmistaian tekemiä merkintöjä,
mutta kirjaimet eivät olleet venäläisiä.

- Saksalaisella on ollut kiire pakoon, kun on jättä-
nyt näin väkevä sotasaalista, päätteli pioneeri.

- 
Yhtä hyvin se voi olla Amerikasta tullutta apva

sovjetti-asevelf elle, joku vastasi.
Kumpikin vaihtoehto oli mahdollinen yhä hyvin.

Eihän ollut pitkän aikaan kuulunut Leningradista
pommituksen jymyä, ja valonheitinten kartiot olivat
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lakanneet halkomasta öisin eteläistä taivasta. Ilmator-
juntakranaattien valonvälähdykset olivat lakanneet nä-
kymästä sieltä samalla. la venäläisille oli ilmestynyt
länsimaisia lentokoneita. Olin nähnyt punatähtisen hä-
vittäjäkoneen lentävän matalalla, miltei kuusenlatvoja
hipoen, Spitfiren. Tunsin tyypin varmasti "Signaalissa"
olleiden kuvien perusteella.

Pääteltiin, että iso suutari oli rautatietykin ammus.
Ennen råjäytystä annettiin varoitus laajalle alueelle, sil-
lä sirpaleet lensivät hangen pinnalta valtoimenaan. Ne
surisivat aina §Taldenin komentopaikalla Laurinmäessä
asti, joka oli neliänsadan metrin päässä siitä, missä
suutari räjäytettiin.

Pian sen jälkeen oli Tyrjän Rykmentin Rintamaleh-
dessä uutinen: koppalakkisia vihollisen sotaherroja
nähtiin varhain aamulla Ristikukkulalla. Paikka oli
komppaniamme läntisen siiven edustalla liki Vaskisa-
votan lohkoa. Viholliset olivat tähystelleet asemiamme
yrittäen piileskellä välimaastossa. Ne eivät suinkaan
olleet siellä hankikantosilla ulkoilemisen ilosta. Missä,
milloin ja minkälaisin tavoittein se oli taas törmäilevä,
sitä voitiin vain arvailla. Tuoreessa muistissa oli heinä-
kuussa 1942 "Sevastopolin" omistuksesta käyty kiivas
taistelu 

- se tukikohta oli Nyrkistä itän, Kahdeksik-
ko. Ja toinen rähinäpaikka siellä päin hieman kauem-
pana oli Kymppi, tunnettu vihollisen vanginsieppaus-
yrityksistä. Nyt oli kaikkialla varauduttava epämiellyt-
täviin yllätyksiin. Pakkotilassa olisi meidänkin luovut-
tava Nyrkin kummusta. Siksi raivasimme Nelosen
taakse suolle ampuma-alaa, jotta oma suorasuuntaus-
tykki voisi ampua Nyrkkiin, jos vihollinen saisi kum-
mun haltuunsa.

Mutta tukilinjasta emme lähtisi muuten kuin kulu-
malla.

Venäläinen vastustaiamme oli 10. Punalipun Divi-
sioona. Siellä joku norjapeukaloinen konekiväriampu-
ja katkoi taitavasti laukaussarjojaan. Mies oli ilmetty
muusikko. Sarjassa tuli ensin kaksi laukausta legato,
sitten kolme laukausta staccato ja tauko. Kotkottava
ase lauloi silloin rytmikkäästi rummuttaen: tata tatata

- tata ta ta ta. Verenhimoisempi 'puna-armeija"
hytikkasi kimppuumme vanhoissa korsuissa. Joka mies
kävi niissä kiihkeätä sotaansa syöpäläisiä vastaan hen-
kilökohtaisilla puolustuslohkoillaan ja hyökkäyskais-
toillaan. Syöpäläissodan strategit, jotka olivat korkeis-
sa esikunnissa, näkivät voitettavana vihollisenamme
pilkkukuumeen. Etulinjan miehelle vihollinen oli syö-
päläinen itse, ja kamppailussa noudatettava taktiikka
oli vapaata ohjesääntöjen kahleista, omaperäistä mies
mieheltä ja tuoreen kokemuksen opettamaa.

Me, Ohdan lohkon puolustajat ja syöpäläiset kuu-
luimme kertakaikkiaan yhteen. Ahkera saunominen to-
sin piti täikannan pienenä, ja lomallelähtijältä vaadit-
tiin, ettei hänessä ollut syöpäläisiä. Mutta pelottavan
pilkkukuumeen levittäjä vaatetäi oli uskomattoman si-
kiamiskykyinen ja yllättävä. Ankarassa vainossa ikään

Kopola
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kuin sen kestävyys parantui. Huolellisesti lomalle val-
mistautuva mies vaihtoi juuri ennen lähtöään pakka-
sessa säilytetyn puhtaan alusvaatekerran, mutra saattoi
silti kärähtää alkumatkan varrella pidetyssä täitarkas-
tuksessa. Täintontin oli silloin palatrava häpeillen pi-
meään korsuunsa, ja Tyrjän Rykmentin Rintamalehti
sai pilakuvan aiheen: lomallelähdön yrityksessä epäon-
nistunut jermu taluttamassa liekaan sidottua täitä kive-
tyllä tiellä Termolasta takaisin etulinjaan.

Täi ei kuollut sukupuuttoon, se oli isäntänsä muka-
na kaikkialla. Kun aurinko lämmitti ja mies hikosi, tu-
li täi näkösälle. Silloin se joskus juuttui niskasta tai
ohimolta hikeä pyyhkäisevään kouraan. Kun oli kyl-
mä, viihtyi täi hyvin ihoa vasten olevissa vaatteiden
saumoissa ja tuntolevynnauhoissa. Lutikka saalisti öisin
ja vain harvoin unohti itsensä korsusra lähtevän miehen
vaatteisiin. Harvinaisempi oli kirppu, täsrä kolmikosta
paras liikkumaan omatoimisesti ja verenhimoinen,
mutta helpoin tuhota.

Mahdollisesti nuo vihatut loiser suojelivat miehiä
tylsistyttävältä toimettomuudelta, kun joutoaikoina
oli ajatuksien ja kyhnivien sormenpäiden pakko pyöriä
iholla kihelmöivissä pienten leukojen puremissa.

Pakollinen rinnakkaiselo luonrui mieheltä paremmin
Syöpäläisetkin ovat vihollisia

täin kanssa kuin luteen. Täi oli sentään jotenkin koh-
tuullinen ja siedettävä elämän välttämättömyys. Mut-
ta haisevat punatakkiset lutikkalaumat kävivät saaliin-
sa kimppuun aina, kun valo korsussa sammui ja piti
nukkua. Siihen ei voinut monikaan mies mukautua.
Tapettaessa täitä vaikkapa yksitellen kynnellä litistäen,
niin kuin tapana oli, kuului aina napsahdus, josta tap-
paja sai tyydytystä kostonhimolleen. Samanlaisessa kä-
sittelyssä lude taas kuoli ääntä päästämättä ja jätti jäl-
keensä inhottavan muiston, saastaisen veren tuhriman
ja haisevan sormenpään. Helvetillisen kuumaan täisau-
naankin meno oli joka miehelle suuri nautinto, mutra
ludejoukkoja voitiin tuhota vain rikillä tai sinihappo-
kaasulla, ja silloin oli miesten lähdettävä korsustaan
pariksi vuorokaudeksi. Kun sama kahakka oli uusittava
parin viikon päästä, oli siitä nautinto kaukana. Sen
koimme mekin Nyrkissä.

Meitä vainoaville venäläisille ei syöpäläiskysymys
ollut enä mikään ratkaisematon pulma. Sitä tuskin
olisimme uskoneet, jos se olisi silloin meille sanottu,
mutta olivathan heidän suurer liittolaisensa keksineet
tehokkaan syöpäläismyrkyn DDT:n. Olivat toki saksa-
laisetkin päässeet pilkkukuumeen herroiksi, vain toi-
sella tavalla. Jatkuu
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Lääkintämies ryömii auttamaan haavoittunutta Hyökkäys käynnissä

ÄvnÄpÄÄN NÄYfiÄMÖrrÄ ja matkalta Koti-
Suomeen v. 1940.

Oli maaliskuun 10 päivän ilta. Olimme viettäneet
lepovuorokautta jo toisen, maaliskuun 5. pv:n iälkeen,
jolloin saavuimme ÄvnÄpÄÄHÄN. Nyt saimme
seuraksemme oman osasromme Kev.os.8:n Pp-kompp.
vänr. Linnan joukkueen lähtiessämme taas miehittä-
mään meille kk-joukk. miehille jo niin tutuksikäynyt-
tä Putkiolan tukikohtaa. Mukanamme veimme vuoro-
kauden tuli- ja muona-annokset. Vuorokauden tuurin
perästä oli taas luvassa lepovuoro. Tämä tukikohta si-
jaitsi Äyräpään lossin ja kirkon välillä, lähempänä
kirkkoa. Pölläkkälän sahan-Äyr dpädn tai Vuosalmen
lossin välisen rautatien molemmin puolin. Yö tukikoh-
dassa sujui verrattain rauhallisesti, mutta 11. pv:n tus-
kin vielä valjettua vihollinen antoi kovan tykistökeski-
ryksen tukikohtaamme. Meillä oli ojanpenkereeseen
kaivettu suojahaudat, joihin painuimme aina pahim-
man sateen suojaan ja keskityksen siirryttyä nousimme
asemiin ja niin teimme nytkin. Ojanreunalta omasta
poterostani näin korpr Kaukosen juoksevan ojaa pitkin
rautatien oikealta ptrolen, missä hänen kiväärinsä oli.
Arvaten hänellä olevan jotain erikoista, laskeuduin
ojaan kuulemaan ja samoin teki ppk:r1 alik Hekkala.
Kaukonen kertoi vänrikillemme Vehkaojalle ja Linnalle
että rautatien oikealla puolen on ryssän lumipukuinen
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scktorin
hiihtopartio ojassa. Heillä oli koko kiväärin yhteinen
suojahauta ojan reunassa kk-aseman takana. He olivat
äskeisen keskityksen jälkeen viipyneet siellä luvatto-
man kauan. Tämä oja, jonka reunalla olimme asemissa,

laski muistaakseni Kirkkojärvestä Vuokseen ia oli kuin
tehty juoksuhauta, mutkitellen korkean hiekkaharjan-
teen läpi. 

- 
Kaukonen kertoi heirtäneensä käsikranaa-

tin heidän suojahautaansa aivan lähelläolleen partion
joukkoon.

Sen hämmentäessä nuo kutsumattomat vieraat, hän
pääsikin pujahtamaan meille tietoa tuomaan. Tuon
niin luotettavan miehen kertomus lumipukuisesta,
suksilla liikkuvasta partiosta ei millään tahtonut mah-
rua vihollisen tähän asti itsestään antamaan kuvaan.

Epäilin että siellä mahtoi olla oma vihollisen puolella
liikkunut partio, joka oli harhautunut tulemaan sovi-
tusta kohdasta takaisin. Kaukosen r'äittäessä että ryssiä

ne on, ja hätäillen että ne tappavat koko kiväärin mie-
het suojahautaansa, päätimme Kaukosen ia Hekkalan
kanssa lähteä katsomaan sinne. Kehoitin heitä hake-
maan käsikraoaatteja varastostamme, ionne itse lähdin
juoksemaan. He sanoivat heillä olevan niitä ja lähtivät
heti matkaan minua odottamatta. Saatuani kranaatteja
taskuni täyteen ja kasiini minkä voin kuliettaa, läksin
juoksemaan heidän jälkeensä. Kun en saavuttanut hei-
tä ennen rautatietä, loikkasin sen yli, vaikka tiesin vi-



hollisen tarkka-ampujan pitävän sirä silmällä. Alitse-
kin olisi voinut kulkea, murta vain konraren. Yliter-
tyäni rautatien näin alik Hekkalan makaavan ammur-
tuna ojan pohjalla, Kaukosta en nähnyt missään. Nyt
vasta uskoin että Kaukosen sana oli totista totta, ja sil-
mä tarkkana lähdin etenemään. Seuraavan mutkan ta-
kaa näin toisen kaatuneen ofanpohjalla. Pidin varmana
Kaukosen siellä makaavan, mutta kun pääsin kohdalle,
tunsin hänet stm Hänniseksi, hän oli lähtenyt Kauko-
sen perään ja tullut ammutuksi. Tätä ihmetellen ete-
nin kurvi kurvilta, enkä nähnyt merkkiäkän viholli-
sesta, paitsi nuo kaatuneet. Vasta kun pääsin sille suo-
ralle, missä oli kiväärimme suojahauta, näin siinä ai-
van lähellä sen suuta tuon kutsumattoman porukan.
Sytytin käsikranaatin ja heitin, ja toisen perään, syök-
syin lähemmäksi ia sama uudelleen, ja niin ne alkoivat
vetäytyä suksensakin jättäen. Antamatta heille aikaa
jatkoin heittämisrä ja sain heidät vetäytymään nopeasti
taaksepäin. Vihdoin hekin kai vapautuivat hämmingis-
tdÄn ja rupesivat heittelemään vastaan. Niin kuin tun-
nertua, heidän varsikäsikranaatillaan piti ensin tehdä
ns. valeheitto, eli sytytys, nyrjäys ja sen jälkeen vasta
heittää. Ilmeisesti he olivat vielä niin ällikällä lyötyjä,
että eivät tätä muistaneet, koska niistä vain harvat syt-
ryivät. Kokeilin itsekin heidän suutareitaan ja kyllä ne
räjähtivät. Näin edettyäni jo lähelle ojan päätä ja ka-

sikranaattieni loputtua katsoin taakseni eikö sieltä tule
fo muitakin, takanani oli korpr Kaukonen. Käskin hä-
nen nopeasti hakea lisää kranaatteja. Hän antoi minulle
omansa ja läksi itse juosten hakemaan lisää. Näiden
turvin pääsin ojan päässä olleen parivartion lumeenkai-
vettuun monttuun, jonka pohjalla toinen oli ammuttu-
na, toinen oli sentään ehtinyt ottaa jonkun askeleen
ojaa pitkin. Nyt Kaukonen toikin jo hyvän annoksen
lisää käsikranaatteja, jotka laski monrun reunalle vie-
reeni. Siinä järven rannassa oli pientä tiheää pajukkoa,
jossa nuo vieraamme nyt jo haavoittuneina valittaen
ryömivät. Jatkoin sytyttämistä ja heittämistä, katsoen
aina missä pajut viela heiluivat. Saatuani kaikki heitet-
tyä nousin montusta ja läksin taaksepäin, missä vähän
matkan päässä olikin io vänr Linna joitain miehiä mu-
kanaan ja myös Kaukonen. Saavuttuani heidän luok-
seen he ihmettelivät että olen haavoittumaton. He oli-
vat nähneet kuinka lumi oli pölissyt siinä montun ym-
pärillä aina kun nousin heittämään. Laukaukset oli

OTTO JOKINEN

ammuttu vajaan 100 m:n päässä olevasta saaresta, josta

tuon partionkin ladut johtivat suoraan ojanpäähän.
Myöhempi tarkastelu kyllä osoitti lumipukuni ja sen

allaolevan turkin ja vieläpä asetakinkin hihan kyynär-
pään kohdalta revenneen. Vänr Linnan noustessa oian-
pengertä ylös, jonne hänellä oli aikomus asettaa uusi
parivartio, kuului saaresta vain yksi laukaus ja luoti lä-
visti hänen päänsä. Tahan päättyi uuden naapurimme
ruttavuus, mutta näin kalliiksi se tuli meille. Totesim-
me päivänmittaan että eteemme oli edellisen yön aika-
na vaihdettu uudet miehet, oikein tosi posliinipataljoo-
na. Kaikki olivat puhtaissa lumipuvuissa, mitä emme
olleet tottuneet näkemään. Kun illalla ei ruvennut tu-
lemaan meille luvattua vaihtoa, lähetettiin joukkueem-
me taisteluläherti alik Holma ottamaan asiasta selvää.
Hän palasi tuoden mukanaan kivääripuolijoukkueen

JR 61:n miehiä ja tiedon että meille tuleva vaihto oli
joutunut suorittamaan vastaiskua eräässä rintamamme
murtumakohdassa. Tukikohtamme tärkeyden vuoksi
oli määrä sovituin väliajoin ottaa yhteys patl:n komen-
taiaan ja niin taas iltayöstä sai Holma lähteä komenta-
jalle tiedotusta viemään. Hänen mukanaan lähetettiin
3 miestä hakemaan patruunatäydennystä. Majuri Val-
las, jonka pataljoonaan nyt kuuluimme oli ollut tarkas-
tamassa linjoja, joten mies oli joutunut odottamaan
häntä. Saavuttuaan hän oli käskenyt lähettimme kii-
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reesti tuoda meille kaskyn siirtymisestä uusiin asemiin
Pannuhuoneenmäelle, saadakseen näin rintamaa lyhen-
tämällä miehityksen tiiviimmäksi, se olikin arvelutta-
vasti harventunut. Tällä välin oli tilanne muutrunut
kuitenkin niin, että kun Holma oli päässyt Pannuhuo-
neenmäelle, oli hän ollut vähällä sekaantua naapurin
porukkaan, sillä siinä uusilla asemapaikoillamme oli
isännöinyt jo naapuri. Selvittyään kuitenkin naapurin
porukasta lähettimme pyörsi viemään komentajalle tie-
toa asiasta. Täydennykset jäivät tulematta. Nuo uudet
naapurimme olivat ovelampia kuin edelliset. Yön pi-
meyttä hyväkseen käyttäen he olivar hiipineet niin ää-
nettömästi lähelle, että saimme tiedon heidän lähei-
syydestään vasta, kun heidän käsikranaattinsa alkoivat
räjähdellä asemissamme ja kun he uraata huutaen syök-
syivät kohden. Kiivaalla tulellamme saimme heidät

Huomasimme olevamme motissa. Nyt alkoi pohdinta
millä tästä selvitään. Vahvin ajatus oli ensiksi se, että
ryhdytään heti yrittämään Vuoksen jäälle ja sitä tietä
omien puolelle, jotkut ehdottivat jo antautumistakin.
Itse asetuin jyrkästi paikoillaanpysymisen kannalle, sil-
lä olin huomannut, että Vuosalmen kyläraunioissa liik-
kui vihollinen jo ainakin lossin korkeudella. Hätäile-
vimmille koetin vakuuttaa, että kyllä ne lyödään vielä
takaisin, joten on turha lähteä niin epävarmaan yrityk-
seen päiväsaikaan ja vangiksiantautumisen koetin ku-
vata niin synkin värein kuin osasin. Olin kai saavutta-
nut jonkinlaisen luottamuksen näiden miesten keskuu-
dessa, koska sain mielipiteelleni niin vahvan kannatuk-
sen, että jäimme puolustamaan tätä näin suppeaksi
käynyttä elintilaamme. Herätin kyllä yhden ajatuksen,
jonka katsoin olevan vielä mahdollisuuksien rajoissa.

Käsikranaatin heittäjiä

Nimittäin, että ios löytyy vapaaehtoisia, niin yritettäi-
siin lähettää vain kaksi miestä viemään pataljoonan ko-
mentajalle tieto tilanteestamme. Tämäkin ajatus sai
kannatusta ja vapaaehtoisia löytyi. Matkaan lähtivät
joukkueestamme alik Hiipakka ja erds ppk:n mies, jon-
ka nimeä en muista. Annoimme heille valopistoolin ja
sovimme merkit, jolla he tiedottavat saammeko apua
vai pitääkö päriää omin avuin. Valomerkit oli määrä
antaa Vuoksen varrelta, minne lupasimme pitää tähys-
rysrä. Niin pitkalle kuin näimme heitä seurata, he ly-
hyin syöksyin siirtyivät eteenpäin.

Aloimme eläytyd ahtaaseen olotilaamme, tarmok-
kaasti sitä puolustaen ja toivoen avun saapumista.

Noin puolenpäivän tienoilla näimme Vuoksen ran-

kuitenkin hillittyä, mutta hetken hiljaisuuden jälkeen

uusiutui sama näytös. Löysäsimme jo puukkojakin
vöiltämme ja parabellimme olivat ahkerassa käytössä.
He pääsivät pimeässä kyllä miltei asemiimme. Yksikin
oli vähällä lyödä päänsä konekivääriimme, mutta ei
siihen olisi kipeää ottanut, korpr Perälän parabellum-
luoti oli io lävistänyt sen.

Tämä oli niin outoaporukkaa, etta epäilimme jo sa-

kemannin lähteneen tänne taistelukoulutusta saamaan.
(Evakuoimistamme papereisra selvisi sodan jälkeen, et-
tä ne olivat Leningradin ups.koulun oppilaita.) Päivän
valjettua totesimme heitä asemiemme välittömässä lä-
heisyydessä makaavan eräitä kymmeniä, mutta samoin
päivä paljasti muutakin, meille hyvin epämieluisaa.

76
\



ffi
kd

h:{

ffil

nalta nousevan puittenlatvain yläpuolelle kolme tum-
manpunaista rakettia. Ne kertoivat meille tilanteen va-
kavuuden 

- apua ei tule! Tämä viesti sai varmaan jo-
kaisen, ainakin minur, kääntymään Korkeimman puo-
leen, häneltä apua pyytäen, sillä yöllisen ja yhä jatku-
van kulutuksen vuoksi alkoi patruunatilanne olla heik-
ko ia mitään muuta mahdollisuutta meillä ei ollut,
kuin pärjätä pimeän tuloon saakka, minkä turvin voi-
simme yittäå poispääsyä. Mainittakoon, ertä ennen
noiden valomerkkien ampumista menetimme vielä yh-
den kolmesta kk:sta tarkan krh-tulen räysosumasra.
Stm Fahlström kaatui, alik Pouttu haavoittui ja kk tu-
houtui kokonaan. Meillä oli eräässä kohdassa n. 50
metrin päässä eteentyönnetty pk-asema, josta miehet
yöllä joutuivat vetääntymdän pois haavoituttuaan aika
pahasti käsikranaatista. Nyt kavaisi ajatus, että sinne

Haavoittunutta autetaan

pitäisi jälleen saada pk. pitämään silmällä asemiimme
näkymätöntä kuollutta kulmaa. Läksin ensin varmis-
tumaan siitä, ettei sitä ollut miehittänyt vihollinen
omiemme poistuttua sieltä. Tyhjähän tuo potero oli,
mutta siinä lähellä makasi yksi vihollis-pk-ampuja uu-
denuutukaisen "Emman" kanssa. Otin sen häneltä ja
samalla hänen lähellään olevalta lipaslaukun , ja jåio it-
se sinne joksikin aikaa. Siinä lähiympäristössä oli mui-
takin pk-miehiä ja kaikilla näytti olevan puoliauto-
maattikiväärit ja useilla kaksikin. Olivat näköiään kä-
sikranaatein karjessä hyökänneet ja antaneer kiväärinsä
jäljessätuleville. Näitä katsellessani ajattelin, että tääl-
rähän sitä saadaankin patruunatäydennystä. Vein ensin
asemiimme kolme "Emmaa" ja kaikki löytämäni lipas-

laukut, joista löytyikin verrattain paljon patruunoita ja
lisäksi kolme puoliautomaattikiväriä. Syödessä ruoka-
halu kasvaa, sanotaan, ja niin kävi tässäkin. Siinä
hamstrausreissullani kiintyi huomioni etäämpänä ma-
kaav aan oudontyyppiseen aseeseen. Annettuani omille -

ni tiedon aikomuksestani, etteivät vain rupea tulitta-
maan, jos huomaavat liikettä sillä suunnalla, lähdin tu-
tustumaam tuohon aseeseen. Pitäen valppaasti silmällä
ympäristöäni etenin kohti Kirkkomäen korkeinta kuk-
kulaa, jossa tiesin vihollistarkka-ampujan kyttäävän,
ryömin parabellum vasemmassa ja pystykorva oikeassa
kädessäni. Olin io n. 3 m:n päässä tavoitteestani, kun
edessäni, n. 100 m:n päässä olevalta kukkulalta pieni
kiväärinliike paljasti minulle rummahkot viholliskas-
vot. Laskin kiireesti vasemmasta kädestäni pistoolin,
edessäni poikittain makaavan viholliskaatuneen har-
tiain päälle ja lyöden tukevasti pystykorvani pyllyn
päälle, nopeasti mutta tarkkaa työtä tehden laukaisin
tuohon pieneen maaliin. Heti laukauksen kaiahdettua
tuon mielenkiintoisen aseen omisraja kahahti pystyyn.
Taisin jo hätäpäissäni huutaa jotta tpruu, älä vain kar-
kaa, ja koppasin pistoolin vasempaan kouraani ja heitin
laukauksen kohti. Heti hän heittäytyi jälleen vatsalleen
ja ase kirposi käsistä. Hetken silmäiltyäni ympäristöä
ryömin ottamaan tuon aseen, se oli uusi täysautomaat-
tikivääri, kirkas tikarinmallinen pistin päässä. Osuma-
ni näytti olleen täyskymppi, silla se oli hipaisten va-
semman korvan yläkärkeä lävistänyt pään. Eräs tapaus
vielä ennen hämärän tuloa: Kokeillessani asemassani
tuota uutta asettani huomasin korpr Kaukosen tulevan
ojaa pitkin rautatien oikealta puolen, laskeuduin kuule-
maan mitä hänellä nyt oli kerrottavana. Päästyäni lä-
helle hän noitui, että meinasivat tappaa vielä. Luoti oli
lävistänyt hänen kypäränsä, mutta hipaissut vain vä-
hän takaraivoa. Sidottuani hänen haavansa hän sovitti
lakkiaan päähänsä, pyöritteli kypärää, käsissään heit-
täen sen ojanluiskaan ja aikoi lähteä takaisin. Estin hä-
nen lähtönsä ja annoin hänelle siviilipaketissa saamani
taskumatin, mikä sisälsi lämmittävää lääkettä ja tä-
män kanssa sain hänet jäämåän ojanreunassa olevaan
suojahautaan ja nousin jälleen asemaani. Vähän päästä
kuitenkin huomasin kun hän rautatien oikealla puolen
konepistooli kädessään kyyryssä kierteli aukean, alem-
pana rinteellä kasvavan pensaikon reunaa, mistä vihol-
linen tulitti meitä rautatien vasemmalla puolen olevia.
Ilta oli jo hämärtymässä, niin että suuliekit erottuivat
Kun hän näki mistä pensaasta sylki tulta, niin hän
nousi aina täyteen pituuteensa ja päästi sinne kp-sar-
jur,. 

- 
Ajattelin, että olet sinä vielä haavoittuneenakin

väsymätön ja armoton sotilas. Hän oli vielä käynyt
siellä ojansuussa toteamassa, että siellä ne ovat kaikki
ja toi vielä vakuudeksi yhden heidän puoliautomaatti-
kiväärinsäkin. Ilta olikin jo niin hämärtynyt, että
aloimme valmistella poislähtöä. Kun meillä olevat ah-
kiot eivät riittäneet pahimmin haavoittuneiden kulje-
rukseen, valmistimme nopeasti tuon vihollispartion
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meille tuomista suksista tapsilla kaksi yhteen sitomalla
lisäkuljetusvälineitä. Karkoitimme vihollisen vähän
loitommalle Vuoksen rannasta ja jätimme 2 pk:ta pitä-
mään väylää auki Vuoksen i2iälle. Tukikohtamme
päällikkö antoi määräyksen, että nuo kaksi ampuma-
kunnossa olevaa konekivääriä on ennen lähtöä kasikra-
naateilla laatikot räjäyttäen tehtävä käyttökelvotto-
miksi. Tuon kuultuani sanoin sen minulle niin lähei-
seksi käyneen, suomalaisen kk:n miehille, että tätä
kk:ta ei sitten poiiat räjäytetä, se viedään mukana.
Kun sen vähät miehet pitivät tätä ylivoimaisena, niin
sanoin että vien sen vaikka yksin ja rupesin kiireesti ok-
sista kyhämän sille kelkkkaa. Heidän nähdessään
minun touhuni tuli korpr U. Perälä luokseni ja sanoi:
"Heitä nyt tuo helvettiin, tai jos sinä kerran niin väki-
pää oot, niin kyllä minä tuun sun kanssas' vuoroorte-
lohon varsinaasen kannos ia nuo toiset lupas tuara jalus-
tan". Luovuin puukostani ja nyt olikin valmistelut suo-
ritettu lähtöä varten ja pimeä jo riittävästi suojasi ir-
tautumistamme. Haavottuneiden kuljetukseen määrd-
tyt olivat päässeet Vuoksen jälle, lopetimme tulituk-
sen yhtä pk-ampuiaa lukuunottamatta, läksimme solu-
maan Vuoksen jälle iskuryhmän jälkeen. Tämä yksi
pk-ampuja sai tehtäväkseen siirtyä oianpenkalta toisel-
le ja ampua pikkusarjoja eri kohdissa ja näin markkee-
rata asemissaoloa, ettei naapuri huomaisi varkain läh-
töämme. Kahden ojansuulle jätetyn pk-miehen kanssa
hän juoksi jälkeemme. Edessämme olevalla matkalla
oli muutakin kuin vihollisyllätyksen vaara. Vihollis-
pommikoneet nimittäin 11. pnä pommittivat Vuoksen
jän lossille asti aivan hajalle, että oli pelko, onko se

ehtinyt jäätyä miestä kannattavaksi, mikä pelko ei ol-
lutkaan turha. Moni poika kasteli pöksynsä ja kerran
minäkin pulikoin raskaissa kantamuksissani. Olin var-
sinaisen kantovuorossa, oma pystykorvani, parabellu-
mini, niiden ammukset, käsikranaatit ja vielä naapuril-
ta anastamani täysautomaattikivärin kanssa lisäsivät
ainakin puolella kevyttä painoani. Kyllä siinä tuli mie-
leen Vuoksen vartijan laulun sanat - 

'Vuokseen jos

sorrumme kunnian tiellä, suuri on meillä sankarihau-
ta." Ilmoille tätä ei kyllä voinut kaiauttaa, kun näin
salaa yritimme päästä irti vihollisesta. Aika mukavasti
selviydyimme lossista vähän ylöspäin, missä jää jo al-
koi olla melko ehjä, lukuunottamatta pioneerien pans-
sariesteeksi tekemää kahta rinnakkaista railoa. Niiden
välillä lapioimallaan lumella he olivat peittäneet nuo
sahaukset jäätymisen ehkäisemiseksi. Tällä korkeudel-
la oli Vuosalmen kylä melko ehjä. Näistä vielä säily-
neistä taloista vihollinen oli tapansa mukaan sytyttänyt
kaksi taloa ia riihirakennuksen palamaan joiden loimu
valaisi koko Vuoksen jään leveältä alaka. Näiden va-
loissa vihollinen vasta huomasi meidän vaivaisen vael-
luksemme ja hyvin röyhkeän epäkohteliaasti rupesi sitä
häiritsemään. Jouduimme lyömään maihin, näiden
pioneerien tekemäin lumivallien suojaan, vaikka niiden
väliin noussut vesi muodosti ainakin 30 cm paksun lu-
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mihyhmän. Olimme noissa vahvasti jäätyneissä kamp-
peissamme kuin panssaroituja, jäykkiä poikia.

Päätimme kulkea vaikka Imatralle asti, ellei ennen

saada tietoa missä omat ovat. Näin taivallettuamme ai-
nakin kilometrin lossista ylöspäin, näimme hevosen

laskeutuvan Vuosalmen puoleista töyrästä alas ia iäälldt
kulkevan meitä kohti. Pitäen varmimpana yksin kaapa-

ta hevonen, jos sillä naapuri aielee, läksin parabellum
kourassa kävelemään vastaan. Kuljin ihan hevosta päin
ja vasta aivan lähellä astuin syrjään kysyen kuka reessä?

Oma mieshän siellä oli. Käännytimme hänet viemään
pahimmin haavoittuneet JSp:lle. Hän kertoi jälessään

tulevan vielä kaksi hevosta, iotka kohta tulivatkin ja
niin saimme loputkin pois ia itse nousimme töyräälle.
Aioimme omin lupimme majoittua siinä lähella ole-

vaan taloon, mutta sitä ennen oli maantiesilta, jota pio-
neerimme juuri miinoittivat. Hyvin epäluuloisesti

meihin suhtautuen he estivät meidät menemästä siihen
taloon. Läksimme etsimään toista mahdollista majoi-
tuspaikkaa, sillä uni tuntui meistä hyvin ansaitulta.

Jätimme nyt jo tuon rakkaan kk:mme Vuoksen yli kul-
kevan uuden huoltotien varteen ja lähtiessämme toi-
seen suuntaan tuli kaksi hevosta vastaamme. Tiedustel-
lessamme ensimmäiset aiaiala minkä poppoon hevosia

nämä ovat, puuttui toisen reestä keskusteluumme tut-
tu ääni, iota emme kuitenkaan aivan kohta tunteneet
kapt. Vihantolan, Laihian kk.kompp.päällikön äänek-
si, mutta jonkun sanan vaihdettuamme, huomasimme
olevamme keskustelussa suoranaisen esimiehemme
kanssa. Kuuluimme alistettuna Laihian kk.kompp. Vi-
hantolan päästyä jyvälle keitä olemme, rupesi hän hy-
vin innokkaasti tiedustelemaan meidän selviytymis-
tämme motista, mitä he olivat pitäneet mahdottoma-
na. Murahdin hänelle aivan hävettävän epäsotilaallises-
ti: "Äla kysele, tarjoa tupakki", kiireenvilkkaa hän veti
askin taskustaan, työnsi sen takaisin, veti uuden, joka
oli aivan täysi Työmies-aski, antoi sen minulle ia käski
tariota toisillekin, luovuttaen sen kokonaan meille.

Vuosalm,
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(Olimme olleet vuorokauden ilman tupakkaa.) Sitten
hän opasti mistä nyt kulkee huoltotie Oravakylään ja
käski meidän lähteä sinne, sanoen näiden hevosten
vain käyvän Vuoksen takana ja tulevan takaisin huol-
roon, niin pääsimme heidän kyydissään. Jänniryksen
näin lauettua läksimme kulkemaan kuin haamut, puo-
linukuksissa, mitään vaataa ajattelematta. Näin kul-
kiessamme olin edennyt toisista jonkun matkaa edelle.
Edellämainittujen tulipalojen loimua vastaan näin vas-
raamme tulevan ioitain miehiä. Pääsryäni lähemmäk-
si, kuulin heidän huutavan runnussanan alkuosan. Mie-
tin tuohon vastausta muistamatta ettemme ole kuulleet
tunnussanaa moneen vuorokauteen, kuljin mitään pu-
humatta kohden. Heräsin vasta kun näin heidän aseit-
tensa kohoavan ampuma-asentoon ja kiireesti huusin:
"Ätt<aa nyt ampumaan ruvetko jos kerran omia olette".
Taisipa siinä kiireessä ensiksi päästä aivan rehti suoma-

lainen kirosanakin. Nämä olivatkin oman pitäjän mie-
hiä, yksi aivan naapurini, joka kohta tunsi minut ää-

nestä ja ihmetellen etten kohta vastannut heidän huu-
raessa tunnussanaa, tulivat ihan kädestä tervehrimään
ja ilo oli molemminpuolin suuri, efid tap^amisemme
sujui näin onnellisesti, niin uhkaavalta kuin se silmän-
räpäystä ennen näyttikin. Tämd heidän herkkyytensä
johtui siitä, eträ oli nähty vihollispartion liikkuvan
huoltotiellämme ja heidät oli lähetetty sitä tuhoamaan.

En tiedä pitkällekö olimme kulkeneet, kun nuo
komppanian hevoset saavuttivat meidät ja niin saimme
kyydin, mikä oli vähällä koitua itselleni kohtalokkaak-
si. Saavuttuaan Oravakylään kylän laitataloissa sijaitse-
vaan huoltoon, olivat pysäyttäneet tienvarressa olevan
talon kohdalle ja käskeneet meidän mennä siihen sisäl-
le, olin nukahtanut reenjalasten lauluun, joten en kuul-
lut tätä kaskya ia pimeässä ajomies ei nähnyt että olin
nukahtanut reenpäälle. Hän oli ajanut toimistotalon
pihaan, riisunut hevosen talliin ja mennyt sisälle, mut-
ra kahvit keitettyään hän oli muistanut kiväärinsä,
jonka oli unohtanut rekeen, lähti sitä hakemaan ja löysi
minut sieltä nukkumasta. Olin jo niin kohmettunut,
että hänen avullaan vain pääsin sisään. Hän tarjosi mi-
nulle kuumaa kahvia ja virkistyttyäni opasti minut sii-
hen taloon, mihin toisetkin olivat jääneet. Sisällepääs-
tyäni kömmin uunin päälle ia nukuin heti. Jonkun
ajan kuluttua Laihian miehet, joita myös oli siinä talos-
sa, vetivät minut sieltä alas, sanoen että taidat sulaa
siellä. Heittäydyin lattialle ja nukuin taas. Noin klo 11

hyvä ystäväni, korpr Usko Perälä työllä ja vaivalla sai
minut siitä ravistettua sen verran hereille, että tajusin,
kun hän pyysi tupakkaa, jotta saataisi vetää rauhansa-
vut. Muutamia epäkohteliaisuuksia lausuttuani olin
vain aikonut jatkaa nukkumistani, mutta hän ei anta-
nut periksi, vaan kehoitti minua heräämään ja kuunte-
lemaan kuinka oli hiljaista, ei kuulu paukahdustakaan.

Jotain ihmeellistä on tapahtunut. Nousin ja menin
ulos. Oli tosi haudan hiljaisuus, vain talitintin kevättä
ennustava viserrys kuului. Oli niin ihmeellistä, että oi-
kein piti ravistella itseään tajutakseen onko tämä totta
ja olenko vielä elävien mailla.

Läksin kävelemään toimistotaloon, missä kapt Vi-
hantola tuli minua tervehtimään tiedustellen olenko
vielä niin krapialla päälld kuin yöllä tuolla Vuoksen
rannassa.

Tiedusteluuni, mitä tämä hiljaisuus merkitsee, hän
kertoi, että sora on nyt loppu. Heillä oli ptiydalla kart-
ta, johon vääp Jussilan kanssa olivat vetämässä juuri
radiosta kuulemansa perusteella uutta rajaa, !ota minä-
kin menin katsomaan. Heidän selostaessaan radiosta
kuulemiaan rauhanehtoj a ja karcalta uutta rajaa näyt-
täessään, valtasi minut tunne, jota en parhaalla tahdol-
lanikaan voinut vastustaa, vaan vesikarpalot alkoivat
vieriä pitkin likaisia poskipäitäni. Tätä salatakseni
käännyin pois, mutta tuo valpas huomioitsija, kapt Vi-
hantola huomasi sen ja tuli minua lohduttamaan, sa-

Mies parabellum kädessä
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noen, että tuota ei tarvitse hävetä, näin minunkin kavi
kuullessani radiosta rauhanehdot. Lausuttuaan vanhan
runoilijan sanat - 

"Sota usein on taljasi tahrannut, ei
häpeä ikinänsä", hän jatkoi, ei nytkään ole häpeämis-
tä, tekin kuluneiden viime vuorokausien aikana Äyrä-
päässä teitte tekoja, jotka eivät jäd historian lehdiltä
mainitsematta, kehoita vain niitä hyviä miehiäsi suh-
tautumaan rauhallisesti tilanteeseen, iätämme kaikki
niin kuin se nyt on. Me tulemme tänne vielä takaisin.
Pidimme selvänä, että kun sota nyt on loppunut,
saamme hakea kaatuneemme Vuoksen takaa pois ia läk-
simme hesvosella matkaan, mutta Vuosalmen kylässä
oli jo puomi yli tien mitä vihollisparivartio vartioi.
Heillä oli tulkki, joka kavi esimieheltään tiedustele-
massa asiaa. Palattuaan hän kertoi, ei tänään, mutta
huomenna klo 10 saatte hakea. Ajattelimme, he halua-
vat koota omansa ensin. Huomenna luvattuun aikaan
saavuimme jälleen puomille. Siihen tuli heidän maju-
rinsa, joka saman tulkin välityksellä kielsi meiltd pdå-

syn, sanoen, että siellä on jo käynnissä hautaus ja se

toimitetaan sotilaallisin kunnianosoituksin. Masentu-
neina saimme tyytyä siihen. Voittajan sana on laki. Sit-
ten meidät Kev.os. 8:n miehet koottiin jälleen omaksi
yksiköksi ja niin alkoi matkanteko kohti Koti-Suomea.
Mitä pitemmältä matkaa jäi taaksemme kaunista Kar-
jalaa, sitä synkemmäksi mieliala ioukossamme kävi.
Sitä synkisti vielä tuo yhä tihenevä evakkoon matkaa-
vien Karjalan asukkaisen luku suurine karjalaumoi-
neen, tuossa vielä niin kiperässä kevättalven säässä.

Ainoaksi yöpymispaikkojemme keskustelun aiheeksi
jäi iossittelu, jos meillä olisi ollut niin ja niin, sitä ja
sitä vähän enempi, niin asiat eivät olisi näin synkällä
mallilla. Karjalan kansan suru oli koko kansan suru ja
yksimielinen tuomio tästä langetettiin sotaa edeltävien
vuosien, isänmaamme asioista vastuussa olleiden kan-
nettavaksi. Kirpeänä siinä tuli kysymys: Onko ollut
paikallaan puoluemiestemme riitely puolustuksemme
määrärahoista, tämän puolue- ja luokkarajoista mi-
täänpiittaamattoman yksimielisen toverihengen ela-

hyttämän elävän materiaalin kustannuksella. Matkam-
me päättyi vihdoin Ruokolahden Virmutjoen kylään,
mistä sitten myöhemmin siirryimme Äitsaareen, mistä
sitten vähitellen alkoi kotiuttaminen pienissä erissä.

80

$TTEil[/
sa

b

tu#

o

I lt

r*

EMIL LOUKO

MAJURI Mäntylän Er.P I oli siirretty Suomenveden-
pohjan pohjoispuolelle Lavolan sulun seudulle uudel-
leenjäriestelyä varten.

Maaliskuun ). päivän aamuna tuli halyttäviä tietoja
Viipurinlahden länsirintamalta, Vilaioen ia Nisalahden
suunnalta. Runsaat jalkaväkivoimat tankkien tukemina
rynnistivät pitkin rannikkoa ja Vilaniemessä oli vihol-
linen päässyt jo nousemaan mantereelle. Pataljoonam-
me kaksi komppaniaa oli komennettu Tammisuon
suurlnalle ja meidän 3. komppaniamme sai määräyksen

mennä Nisalahteen.
Lähtö tapahtui kello 10. Meillä oli käytössä kaksi
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Uuraan §lä Palaa

kuorma-autoa, joihin oli lastattu runsaasri ammuksia,
miinoja, räjähdysaineita sekä muuta tavaraa. Komppa-
nian koko vahvuus oli vähän yli neljäkymmentä mies-
tä, sillä useita lievästi haavoittuneita oli palannut ta-
kaisin sairaaloista. Miehet asettuivat autoihin tavaroit-
ten päälle ja ilmavartiointi järjestettiin. Ilma oli verrar-
tain selkei ja saattoi tulla aikamoinen kilpajuoksu vi-
hollisen hävittäjien kanssa, jotka päivystivät ilmassa
jatkuvasti. Saimme ajaa rauhassa Somerojan kautta'
Tienhaaran asemalle saakka. Sieltä ajoimme Viipurista
Haminaan johtavalle suurelle maa4tielle, joka melkein
viivasuorana johtaa lounaaseen. Maasto oli melko ta-

saista ja tie kulki halki suurien aukeitten, joiden välillä
oli aina metsäisiä taipaleita. Olimme Tienhaarasta aja-
neet vain muutaman kilometrin kun karuselli alkoi.
Kaksi hävittäjää ilmestyi äkkiä takaapäin tien suun-
nasta ja konekiväärisuihkut tikkasivat tietä kahta puol-
ta. Autot pysäytettiin metsän kohdalla ja arveltiin hä-
vittäjien poistuneen. Samassa ne olivat taas kimpussa,
rullen nyt vastakkaiselta suunnalta. Molempien autojen
lavoilta ammuttiin pikakivääreillä niin, että kipinät
sinkoilivat, mutta niiden arkoihin paikkoihin ei saatu
osumaan. Tällaista jahtileikkiä oli koko loppumatka.
Olimme hyvin tyytyväisiä, ettei pahempaa tapahtunut.
Jos yksikin luoti olisi osunut autoissa olleisiin räiäh-
dysaineisiin, olisi miehiä viety viimeisen kerran. Va-
jaan parin tunnin ajomatkan jälkeen olimme perillä
Nisalahden kylässä. Poistuimme autoista ja siirryimme
metsikköön tien kahden puolen. Komppaniamme
päällikkö, luutn. Mure, ldhti pataljoonan komentopai-
kalle.

Nisalahden kylä on Haminaan johtavan maantien
varrella, noin 20 kilometriä Tienhaaran asemalta. Kor-
kea maantienpenger kulki kylän halki. Mereltä käsin
kylän sisään lähelle maantietä ulottui pitkulainen lah-
ti. Sen molemmille puolille jäi kaksi metsäistä nieme-
kettä. Vasemmalla puolella oli Niskapohja sekä oikeal-
la Karniemi. Maantiepenkan alitse virtasi mereen pieni
Nisajoki. Kylän kohdalla erkani vanha maantie oikealle
rannan suunraan Heinlahden kylään sekä sieltä edel-
leen Vilajoelle, jossa se jälleen yhtyi suureen maantie-
hen.

Luutn. Mure palasi pataljoonan komentopaikalta ja

märäsi komppanian takaisin kylän toiseen laitaan.
Sinne ajettuamme komppania asettui ilmasuojaan kah-
den lähekkäin olevan talon rakennuksiin. Emme olleet
saaneet mitään lisämääräyksiä, vaan seurailimme ta-
pahtumia kylässä. Pieniä miesryhmiä ja yksityisiä mie-
hiä kulki tietä pitkin. Suurin liikenne tuntui johtavan
vanhaa maantietä pitkin Heinlahteen päin. Muutamia
vihollisen romutettuja tankkeja näkyi kylän kuiilla.
Lentokoneita lenteli hyvin vähän kylän seudulla ja Uu-
raan suunnalta kuului taistelun melskettä. Kylän asuk-
kaille oli varmaankin tullut hyvin kiireinen lähtö, sillä
tavarzt olivat jääneet taloihin ja karja ammui nälissään
navetoissa.

Lopulta saapui luutn. Mure paikalle ja määräsi jouk-
kueet nousemaan autoihin. Vänr. Hallikaisen I joukkue
joutui lähtemän Heinlahteen. Minun II joukkueeni
joutui Nisalahden kylän vasemmalle puolelle. Ajet-
tuamme runsaasti kolme kilometriä saavuimme Nie-
menlautan kartanoon. Siellä pataljoonan komentaja,
kapt. Laakso, määräsi joukkueen Nisalahden vasem-
malla puolella sijaitsevaan Niskapohjaan. Meidän oli il-
'moittauduttava tukikohdan päällikölle, jonka komen-
topaikka oli pellolla olevassa raunioituneessa kivinave-
tassa. Samassa paikassa oli myös sidontapaikka. Kul-
jimme suksilla kumpareisen pellon yli pikkutöytäitä
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suoiana käyttäen, sillä läheisellä lahdella liikkuvat tan-
kit ampuivat pitkin peltoa niin, että maa ryöppysi.
Saatuamme tukikohdan päälliköltä lähemmät ohjeet
jatkoimme matkaa metsäiseen niemeen, jonne saa-

vuimme noin kello 15 aikaan.
Kannasra katsoen oli niemen pituus noin 600-700

metriä ja leveys noin 400-500 metriä. Niemen kes-
kusta oli vähän korkeampi ja viertivät sen rinteet mel-
ko tasaisesti joka puolelle. Niemen kärjessä oli asemissa
eräs konekiväärijoukkue sekä jalkaväkeä joukkueen
verran. Oikealla oli yksi jalkaväkijoukkue. Vihollinen
ei ollut vielä tästä kohdin yrittänyt maihin jalkaväel-
lään, mutta tankkeja oli kyllä paljon lähellä rantaa, jo-
ta ne tulittivat ankarasti. Jäällä, kantomatkan ulko-
puolella liikkui valtavat mädrät jalkaväkeä, kuormas-
toja sekä tankkeja.

.Niemen kärkeen johti vähän kuljettu talvitie. Tä-
män tien suunnan kahden puolen miinoitimme metsää
koko illan. Ennen puoltayötä saimme määräyksen pa-
lara komppanian komentopaikkaan, joka sijaitsi talossa
kylän vasemmassa laidassa. Seuraavana aamuna joukkue
joutui tankkivartioon edellisiltaisen paikkamme takana
olevan niemenkannaksen korkeudelle. Miehiä oli mu-
kanani vajaat kaksi ryhmää, silla loput joukkueen mie-
histä oli mddråtty muihin tehtäviin.

Aamulla alkoi vihollinen oikein tosissaan yrittåå
maihinnousua. Tankit ja erisuuruiset tykit lähisaarista
ampuivat niemekettä lakkaamatta. Välistä siirsi tykis-
Viipurinlahden länsirannikkoa ja Uuraan saaristoa

rö tulensa taemmas ja silloin aina tankkien tukema jal-
kaväki hyokkasi ankarasti. Meikäläisellä tykistöllä oli-
si ollut jäällähyviä maaleia vaikka minkä verran, mut-
ta kun siltä olivat ammukset miltei lopussa jäi vaikutus
vähäiseksi. Joitakin pst.tykkejä sekä kranaatinheitti-
miä esiintyi siellä tåä,lld, mutta niidenkin lukumäärä
oli liian pieni. Jokainenhan tietää, mikä valtava osuus
nykyaikaisessa sodassa tykistöllä on niin aineellisesti
kuin moraalisestikin. Kun väsyneet jalkaväkijoukot ha-
vaitsivat, että oman tykistön osuus oli melkein olema-
ton, vaikutti se näiden taistelutahtoon osittain lamaut-
tavasti. Tämän seikan havaitsi hyvin Nisalahdessa.
Miesten keskuudessa ei esiintynyt kuitenkaan mitään
nuri naa taikka paniikkim ie lialaan v iittaav aa. Jokainen
teki rehtävänsä parhaansa mukaan, sota pelattaisiin
loppuun saakka.

Olimme olleet suurimman osan päivästä edellä mai-
nitun niemekkeen kannassa. IIma oli kirkas sekä pak-
kastakin aika lujasti, mutta emme kärsineet erikoisem-
min kylmästä, siitä piti vastapeluri huolen. Kranaatte--
ja sateli ympärillemme tiheään ja melkein jatkuvasti
saimme hakea maaemon suojaa. Meistä vähän taakse-
päin erkani talvitiestä käytetty poluntapainen niemek-
keen oikeaan laitaan. Tässä risteyksessä meillä oli pari-
vartio. Pitkin päivää silloin tällöin oli ohitsemme tietä
pitkin kulkenut yksityisiä miehiä, pääasiassa haavoit-
tuneita. Tiedustellessamme tilannetta niemenkärjessä,
sanoivat he sen olevan suurin piirtein ennallaan. Koko
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päivän oli tankkitykkien pauke sekä konekiväärien rä-
tinä jatkunut niemekkeessä taukoamatt^. Noin kello
15 ajoissa taistelun meteli niemekkeen kärjessä hilieni.
Jonkun ajan kuluttua saapui sieltä päin tietä pitkin
kaksi miestä rauhallisesti kävellen. Sattumalta havait-
sin toisen kädessä konekiväärin lukon. Kysyin miehel-
tä mihin hän lqkkoa vie ja silloin saimme kuulla kuin-
ka asiat edessäpäin olivat. Vihollisen jalkaväki oli tank-
kien tukemana rynnännyt pitkin päivä erittäin rai-
vokkaasti. Puolustajilla ei ollut minkäänlaisia ampu-
mahautoja tai -kuoppi^, vaan asemar oli kaivattu lu-
meen melko tasaiselle niemekkeelle. Tämän vuoksi
tappiot olivat olleet erittäin suuret. Lopulta oli viholli-
nen päässyt pureutumaan niemekkeen kärkeen. Näin
oli ottelu elämästä ja kuolemasta jatkunut iltapäivään
saakka. Viimein oli puolustajain tuli heikentynyt. Täl-
löin oli toinen kertojista, sillä he olivar ainoat kivärin-
sä elossa olevat, mennyt ottamaan yhreyttä muihin ket-
jussa oleviin. Hän havaitsi, että konekivdärh ja kivää-
rit eivät voineet enää toimia, sillä kaikki niiden käyt-
täjät olivat ioko kuolleer taikka vaikeasti haavoittu-
neet. Toverukset olivat ampuneer viimeisen patruuna-
vyönsä loppuun, poistaneet kivärisrän lukon ja läh-
teneet kävelemään taaksepäin.

Kun olimme kuulleet tämän selostuksen, tuli meille
tulinen kiire. Määräsin heti läherin viemään tietoa
taaksepäin. Jonkun matkaa edessäpain olevaan tien-
mutkaan vietiin pikakivääri asemaan. Takanamme er-

Vihollisen
hävittäjiä
partioimassa

kanevan polun suunnan varmistusta vahvistettiin. Lä-
hetin kaksimiehiset partiot eteen tien ja polun suunnil-
le. Loput miehistä miinoittivat tietä minkä ehtivät.

Porukkamme oli nyt valmiina yllätysten varaka.
Edestäpäin ei kuulunut yhtään laukausta ja koko nie-
meke oli muuttunut hiljaiseksi. Oli kuitenkin selvää,
että vihollista lappoi jäältä metsään vaikka minkä ver-
ran. Tåytyy ihmetellä miksi se ei jatkuvasti painunut
lujasti eteenpäin, kun ei enää kohdannut vastusta.
Luultavasti se pelkäsi väijytystä sekä miinoirettua met-
sää ja eteni sen vuoksi varovasti. Kello 16 ajoissa kuu-
lui edestäpäin yhtäkkiå kovaa pikakiväärien ja kone-
pistoolien tulitusta. Jatkuttuaan vähän aikaa kiivaana
se taas äkkiä lakkasi. Arvasimme, että partio oli saanut
kosketuksen viholliseen. Jonkun ajan kuluttua partio
saapuikin hengästyneenä ja kertoi havaintonsa. Jätet-
tyään suksensa taemmas, jatkoivat he etenemistä jal-
kaisin. Varovasti, joka aisti valppaana kulkivat he tien
vieritse, tutkien tarkasti kaikkea epäilyttävä. Eräässä

kohdassa tie teki mutkan ja heillä oli noin metrin pitui-
nen näköala tietä edessään. Kun eivät mitään epäilyt-
tdvää havainneet, lähtivät he taas eteenpäin. Tuskin
olivat edenneet kymmentä askelta, kun edestä ja oi-
kealla olevalta kumpareelta alkoi ankara tulitus. Ryö-
mien ja syöksyen olivat miehet vetäytyneet takaisin.
Vuorokautta myöhemmin toinen näistä miehistä haa-
voittui vaikeasti. Olimme siis noin kolmensadan met-
rin päässä vihollisesta. Niemekkeen oikealla laidalla oli
vielä jäljellä muutamia miehiä, mutta kaikki johtajat
olivat kaatuneet. Käskin heidän pysyä asemissaan siksi
kunnes apua saapuisi.

Jonkun ajan kuluttua apuioukko saapuikin. Mukana
oli kaksi vänrikkiä ia miehiä vahvan joukkueen verran.
Porukka faettiin siten, että pari ryhmää lähti niemen
oikeaan laitaan ja loput suorittamaan vastaiskua tien
suunnassa. Vihollista ei kuitenkaan saatu työnnetyksi
takaisin, mutta sen eteneminen oli kuitenkin saatu py-
säytetyksi sillä kertaa. Jos vihollinen olisi mainittuna
iltapäivänä rohkeasti painunut eteenpäin tähän patal-
joonien saumakohtaan, jossa takanapäin ei ollut miehi-
tystä juuri ollenkaan, olisi se päässyt Haminan maan-
tielle saakka ia siitd olisi saattanut olla arvaamattomat
seuraukset.

Myöhän illalla tuli määräys, että joukkueen piti
palata komppanian komentopaikalle. Talo, jossa ko-
mentopaikka siiaitsi, oli samana aamuna joutunut ty-
kistön tulituksen alaiseksi. Ammus oli tullut talon
nurkasta sisään ja tappanut isännän, joka edellisenä il-
tana oli tullut evakuoimaan talonsa katjaa. Toinen am-
mus tuli keskelle pihaa, iolloin kaksi hevosmiestämme
kuoli. Luutn. Mure otti tämän jälkeen komentopai-
kakseen talon riihen ja siellä vietimme kylmähkön
yön. Aamulla sai komppania määräyksen siirtyä kylän
pohfoislaidalla peltoaukeamalle pistävän metsikön reu-
nassa sijaitsevaan taloon. Olimme juuri saapuneet sinne
ja asettuneet taloksi, kun tuli uusi määräys. Komppa-
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Pikakivääri
taistelussa Nisalahdella

nian oli nyt majoituttava telttoihin
vaan metsään. Iltapäivällä saapui
joukkue takaisin Heinlahdesta.

kylän takana ole-
vänr. Hallihaisen

Komppaniamme oli koko sodan ajan kuulunut varsi-
naisesti "tankintappaiiin", joiden tehtävänä oli mii-
noilla, kasapanoksilla sekä polttopulloilla tuhota pans-
sareita. Nisalahdessa oli vihollinen kuitenkin jo niin
paljon viisaampi, ettei se juuri nimeksikään lähertänyt
vaunujaan linjoiensa edessä olevaan metsään, jossa nii-
den tuho olisi ollut melko varmaa. Aukeamilla ja
omien jalkaväkilinjoiensa korkeudella ne möyrivät jat-
kuvasti ja tulittivat sinne mistä vähänkin liikettä näki-
vät. Meidän tehtävämme jäi näin ollen vähemmän tär-
keäksi, sillä selväähän on, että toivotonta on viedä ka-
sapanos aukealla olevan tankin alle. Suoritimme jatku-
vasti miinoittamista sellaisissa paikoissa, joissa kat-
soimme sen tarpeelliseksi. Osa miehistä suoritti eri pai-
koissa jatkuvasti tankkivartiointia, mutta suurin osa oli
ampumaketjussa kyläaukean pohfoisella reunalla.

Päivät matelivat hiljalleen ereenpäin. Jatkuvasti oli
useita poikia palannut takaisin sairaaloista. Nämä oli-
vat suurimmaksi osaksi sellaisia, jotka olivat Summassa
lievemmin haavoittuneet. Vastaavasti oli taas viime
päivinä ollut runsaasti kaatuneita ja haavoittuneita.
Nämä päivät olivat aika rasittavia. Miehiä oli vähän ja
vaihtoja ei voitu kunnolla iärjestää. Kirkkaat pitenevät
päivät antoivat vihollisen lentokoneille entistä suurem-
man mahdollisuuden meliastaa mielinmäärin alueen
yläpuolella fa tykistötuli pauhasi jatkuvasti. Minkaan-
laisia ampumahautoja tai korsuja ei Nisalahdessa ollut
ja tuskinpa niitä oli paljon muuallakaan rannikolla.

u

Maasto oli varsin tasaista kangasmaata ja nousi loivasti
mantereelle päin. Siellä täällä oli joitakin kivikkoisia
töyryjd, mutta niistä oli kimmokevaaran takia enem-
män vahinkoa kuin hyötyä. Puolustajat olivat ikään
kuin tarjottimella vihollisen voimakasta konearmeijaa
vastassa. Kovassa pakkasessa ilman ruokaa ja juomaa
joutuivat miehet usein olemaan lähes vuorokaudenkin.
Kun sitten jolloinkin pääsriin käymään teltoilla, kului
lepoaika miltei yksinomaan syömiseen ja nukkumiseen.

Sodan loppupäivinä alkoi saapua täydennysmiehiä.
Nämä olivat suurimmaksi osaksi vanhempaa ikäluok-
kaa. Saapuessaan etulinjoille heillä oli suuret kanta-
mukset ja näyttivät olevan hyvin väsyneitä. Heidät oli
tuotu suoraan koulukeskuksista. Joutuessaan heti sodan
tiimellykseen ia ankaraan kranaattipauhuun, ei ollut
mikään ihme, että monelta mieheltä menivät "riitin-
git" vähän sekaisin. He eivät runreneet "sodan däniå",
eivätkä osanneet maastoutua. Tästä johtuikin, että
tappior täydennysmiesten keskuudessa olivat monin
verroin suuremmat vanhempiin rinramamiehiin verrat-
tuna. Eräänä myöhäisenä ilrahetkenä ollessani poruk-
kani kanssa asemissa erään töyrämän käriessä, alkoi ta-
kana olevasta metsästä kuulua hälinää ja äänekästä pu-
hetta. Menin ottamaan selvää ja havaitsin, että ainakin
joukkueen verran miehiä oli kasaantunut yhteen suur-
ten kivilohkareideri l<eskelle. He kertoivat tulleensa
suoraan jostain sisämaasta, loppumatkan hiihtäen. Joh-
ajanaan ollut luutnantti oli mennyr patalioonaan mää-
räysten hakuun. Kehoitin miehiä menemään kumpa-
reen taakse ja hajaantumaan sekä välttämään äänekästä
puhelua. Neuvoni ei saanut vastakaikua, miehet jäivät
entisille paikoilleen. Tuskin olin pääss1't omien mieste-
ni luo, kun ylitsemme suhisivat vihollisen raskaiden
heittimien ammukset, osuen kivilouhikkoon. Tulokse-
na oli, että täydennysporukasta useita kuoli ja haavoit-
tui.

Maaliskuun päivät tuntuivat hin'ån pitkiltä ja tais-
telut raivosivat edelleen.

Eräänä aamuna tuli tieto: "Sotaroimet lopetettava
kello 1 1. "

Lentokoneet kaikkosivat raivaalta, mutta tykkituli
raivosi entistä ankarammin.

Sitten yhtäkkiä kaikki hilienil Kello oli 11!

Suonionsaaren rantamaastoa. Näköala Uuraaseen,
mistä vihollinen tulitti
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LÄHTEEN lohkolla tapahtuneen läpimurron jälkeen
oli yksikkömme 2.ll.Pr:n vetäydyttävä 14.2.1940
Mustaojan lohkolta Neulapadolle, Perojoen varreen re-
kemiimme asemiin. Näistä asemista oli meidän vetäy-
dyttävä iltayöllä 16.-17.2.1940 huoltotietä metsien
läpi Kattilanojalle asemissa olleen 3. Pr:n selustaan.
Päsimme lepoon, joka olikin kovasti tarpeen. Olim-
mekin melkoisesti väsyneitä päästyämme korsualueelle
jossain Hotokan ia Kämäränkylän välisen tien pohjois-
puolella. Saimme olla huollettavana ja lepäämässä.
Voimme pestä likaiset kasvomme ja kätemme sekä ajaa
parrankin pois. Myös saimme pitkästä aikaa puhtaat
alusvaatteet. Kenttäpostiakin saimme, eräät ihan jopa
paketteja. Ryhmästämme oli Neulapadolla haavoittu-
nut pikakivääriampujamme, kaartilainen Scheidecker

AIUO MURSULA

!a hänelle tulleen paketin tasasimme ryhmästämme jäl-
jellä olevien kesken.

Tärä rarpeellista lepoa kesti 19.2.1940 iltapäivälle
saakka, jolloin tuli lähtövalmiushälytys. Vihollinen oli
päässyt väliasemaan kuuluvalla Mustalammen harjulla
meikäläisten asemiin ja meidän osaksemme tuli reservi-
nä lähteä asiaa koriaamaan. Harjulla oli ollut asemissa
vain vähän sotakokemusta saanur JR 62:n pataljoona,
joka oli jättänyt asemansa panssarivaunujen niihin ja
niiden taakse murtauruessa.

Läksimme iltapimeällä suksilla liikkeelle pitkin
maantietä Kämäränkylän kautta. Maantiellä oli kyläau-
kealla iso lentopommin kuoppa sekä runsaasti rykistön
aikaansaamia kuoppia ja luistoa heikenrävää soraa.
Poikkesimme maantielrä jollekin metsätielle, jora pit-

Suomalaisia pst.miehiä
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kin etenimme Perojoelle. Pien-Peron luona ylitimme
ioen hiihtäen ja kastelimme jokainen suksemme, sillä
fällä oli lumen alla vettä. Vastarannan ylös päästyäm-
me oli suksista raaputettava niihin muodostunut jää

pois ia vasta sen iälkeen jatkettava etenemistä. Saa-
tuamme sukset taas jotenkuten luistamaan aloimme pi-
meässä metsässä ketjussa edeten lähestyä harjua ja sillä
olevia asemia. Olin komppaniamme vasemmalla siivel-
lä ja edetessämme harjua kohden ilmestyi taaksemme
eräs 1. komppaniamme joukkue res.kers. Joupin joh-
dolla. Jompikumpi joukkue oli suunnistanut ristiin.
Asiasta ei onneksi aiheutunut pahempaa haittaa, sillä
totesimme ajoissa miehet omiksi.

Etenimme asemia kohti varoen aiheurram as:.a ääotå.
Aseemme olivat ampumavalmiina kainaloissamme sekä
käsikranaatit hyvin saatavilla. Yllärykseksemme olivat
asemat niihin pästyämme ihan tyhiär vihollisista,
omiahan emme odottaneetkaan siellä olevan. Muutamia
kaatuneita JR 62:n miehiä asemissa oli Ryhmämme
miehittämällä osuudellakin oli eras. iota oli ammuttu
takaapäin läheltä päähän, koska kasvot olivat kokonaan
poissa. Nostimme hänet taisteluhaudan raakse, pois ja-
loistamme. Iso ja painava mies hän oli ollut.

Asemat näyttivät sellaisilra, ertei niissä ollut viholli-
sen jalkaväkA käynytkän, koska kaaruneita ei oltu
pengottu ja heidän aseensakin olivat jäljellä. Sen siiaan
asemien edessä, avoimella kankaalla oli kolme panssari-
vaunua noin 60-70 metrin pässä. I{ukanamme olleet
pataljoonamme panssarirorjunramieher saivat tehtäväk-
seen yrittä tuhota kyseiset panssarivaunut. Pimeyden
turvin he pääsivätkin oikeanpuoleisen vaunun luo ja

Tuhottu venäläinen panssari

saivat sen polrtopulloa apuna käyttäen sytytettyä pala-
maan.

Se oli samalla hälytys toisille panssarivaunuille. Luu-
len, ettei niissä olleet huomanneet lainkaan pimeän tur-
vin suorittamaamme asemien haltuunottoa, mutta nyt
ne olivat varuillaan. Lisäksi palava panssarivaunu valaisi
liekeillään lähimaaston ja se vaikeutti suuresti panssari-
tuhoojiemme yritystä seuraavaa vaunua lähestyessään.
Heidän johtajansa res.vänr. Kauppila onnistui kuiten-
kin pääsemään seuraavan vaunun luokse takaviistosta.
Hänen juuri aikoessaan heittää polttopullo, huomattiin
vaunusta hänen aikomuksensa. Jostain vaunun aukosta
häntä ammuttiin nagaanilla. Kauppilan kaatuessa yri-
tys iäi siihen.

Palava panssarivaunu valaisi nyt ympäristöään laajal-
ti, eikä uutta yritystä toisten vaunujen suhteen kannat-
tanut yrittä enä tehdä. Vaunu paloi monta tuntia ja
sen palaessa räjähtelivät sen sisällä olleet ammukset ja
patruunat, joten se aika aioin piti melkoista rätinä ja
pauketta. Jäljellä olleet kaksi panssarivaunua poistuivat
asemiemme edestä yön aikana. Vietimme yön tarkkaa
vartiota asemissa pitäen. Vapaavuorollamme pidimme
pientä tulta eräässä katetussa pesäkkeessä ja sen avulla
saimme hieman lämmiteltyä.

Aamun valjetessa ei panssarivaunuja näkynyt lähi-
maastossa. Edessämme, noin 900-1000 metrin päässä

olevalle Postilammen kukkulalle vihollinen touhuili it-
selleen asemia. Osa heistä oli ilman lumipukua, jonka
vuoksi heitä oli helppo seurata ilman kiikariakin. Am-
muin hallussani olleella ryhmärnme pikakivärillä hei-

t.t Lu,t
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tä, mutta pitkan matkan takia emme sen huomanneet
vaikuttavan mitän viholliseen.

Emme sen päivän aikana nähneet vihollisen jalkavä-
keå muualla kuin Postilammen kukkulalla. Sen sijaan
meidän oikealle puolellemme johtavaa tietä pitkin ajoi
useita panssarivaunuia kauemmaksi Mustalammen har-
julle, jossa niitä kuulema oli enemmänkin. Vaunut
aioivat tietä pitkin lujaa, lumi sen kun vain pöllysi nii-
den jäljessä.

Päivän ennättäessä iltapuolelle siirrettiin komppa-
niamme taaksepäin, Mustalammen harjun ja Perojoen
väliseen maastoon, jossa harjun alla olevassa notkossa
olevaan metsäojaan asetuimme asemiin. Näissä lumi-
kuopissa palelimme iltatunnit, mutta sitten 4. ryhmän
johtaia, res.alikers. Almqvist keksi: hän lämmitytti ta-
kanamme olevassa Pien-Peron kylässä erään talon savu-
saunan ja myöhemmin yöllä oli osa joukkueesta siellä
lämmittelemässä ja torkkumassa. Asemiimme jätetyt
vartiomiehet vaihdoimme aina kahden tunnin kulut-
tua. Matkaa ei asemista ollut kuin n. 200 metriä.
Aluksi saunaan tuli häkää, eräs Almqvisrin ryhmän
miehistä oli jo tajuttomana, ennen kuin huomasimme.
Hän oli kaartilainen Sammalkorpi, nostimme hänet
kiireesti ulos ja saimme pitkan aikaa häntä virvoitella
ennen kuin hän tuli tajuihinsa, jolloin hän luuli joutu-
neensa vihollisen vangiksi ja tempoili lujasti käsissäm-
me, huutaen: "Ryssät eivät kyllä minua vie!" Meillä oli
usealla miehellä täysi työ pidellä häntä kiinni niin
kauan, että hän tajusi mitä hänelle puhuimme.

Aamulla 21.2.1940 komppaniamme irrotettiin yöl-
lisistä asemistamme ja vedettiin Perojoen toiselle ran-
nalle, kyläaukean reunaan. Ainoastaan aliupseerivartio
jätettiin Perojoen ja Mustalammin harjun väliseen
maastoon varmistamaan. Mustalammin harjulla oli sil-
loin io panssarivaunuien lisäksi myös vihollisen jalkavå-
ked. Panssarivaunujen vuoksi tilanne lähempänä tietä
oli kestämätön. Olimme itsekin yöllä kuulleet niiden
liikkuvan tien lähettyvillä, mutta kauempana metsässä
oleviin asemiimme saakka ne eivät olleet uskaltautu-
neet pimeässä.

Aukeaman reunaan teimme lumeen asemat ja sen jäl-
keen niihin jätettiin tähystäjät, muiden mennessä met-
sään näkösuojaan. Teimme tiheimpään kohtaan, suuren
kuusen alle havumajan, jossa pidimme pientä tulta
lämmitelläksemme ja keittäksemme kahvia. Savu ei
saanut vahingossakaan ndkyd ja sen takia poltimme kui-
via puita pieninä lastuina pakkiemme alla. Vihollisen
lentokoneita olisi heti ollut paikalla tulittamassa, jos
savua olisi näkynyt, lentokoneita kun kiersi kaiken ai-
kaa lähistöllä.

Näin kului päivä ia seuraava yö. Seuraavana päivänä
tuli käsky ottaa uudelleen haltuumme ne metsäoja-ase-
mat, joista edellisenä päivänä olimme vetäytyneer. Oia
oli tyhiä siihen vasemmalta edetessämme. Etenimme
ofaa pitkin oikealle, vetäen suksia ryömiessämme mu-
kanamme. Pääsimme aikaisempiin asemiimme saakka.
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Pieni nuotio havumajan edustalla

Sinne näkyi vihollisen jalkaväked, ioka teki harjulle ase-

miaan ja totesin sen laittavan konekiväriän asemiin n.
150 m:n päässä. Koska meille oli annettu tulenavaus-
kielto etenemään lähtiessämme, lähetin pitkin ketjua
tiedustelun joukkueemme johtajalle, alikers. Sallapu-
rolle, josko saisin tulittaa asemaan menevää vihollisen
konekivääriä. Ketjuamme pitkin tuli kielto ja niin täy-
tyi vain toimettomana katsella vaikka niin lihava maali
olisi ollut tarjolla. Komppaniamme alkupää ei enää

päässyt etenemään ja niinollen jäimme makaamaan ase-

miin pimeän tullessa.
Koska lumessa oli kylmä aloillaan maata, aloimme

miettiä missä voisimme hiukan lämmitellä. Pimeän
turvin tutustuimme lähiympäristöön ja joku meistä
keksi puolivalmiin korsun asemiemme ia vihollisen vä-
lisestä rinteesrä. Sen olivat harjulle asemia tehneet
joukkomme silloisten asemien takamaastoon aloittaneet
ja se oli n. 4G-50 metriä asemassamme olevasra met-
säojasta harjulle päin. Korsussa ei ollut ovea eikä mi-
tän sisustusta, ei myöskään minkänlaista lämmitys-
laitetta, se oli kuitenkin sisältä lumeton ja kuiva, maa-
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Iattialla runsaasri korsua tehtäessä synryneitä lastuja.
Laitoimme oviaukkoon peitehuovan sirä sulkemaan ja
teimme lastuista tulen korsun larrialle. Vaikka emme
voineet savun takia suurtakaan tulra pitä, oli korsussa
kuitenkin tuntuvasti lämpimämpi kuin ulkona. Yksi
kerrallaan oli vartiossa korsun oven ulkopuolella toisten
pitäessä korsussa tulta ja torkkuessa.

Nukahdin aamupuolella niin sikeästi etten huoman-
nut koska ensimmäiset meistä lähtivät pois. Herätessä-
ni oli meitä enä muutama mies korsussa ja ulkona oli
jo päivä valjennut. Kun korsun oviaukkosywennys oli
vinosti päin harjulla asemissa olevia vihollisia, olivat he
jo huomanneet korsusta poispyrkivien miestemme pie-
nin väliajoin livahtavan korsusta ulos. Korsun katto-
kumpareen suojaan livahdettua sai siellä kyyryssä kiin-
nittä sukset jalkaansa ja sitten lähteä illallista latuam-
me myötä kovalla kiireellä hiihtäen asemiimme.

Läksin omalla vuorollani yrittämään, eikä vihollinen
saanut osumaa livahtaessani ovisyvennyksestä kumpa-
reen taakse. Sukseni olivat siellä, mihin ne olin illalla
iättänyt ja sain ne kumpareen suojassa jalkoihini ja sit-

ten läksin kovalla vauhdilla hiihtämään kauemmaksi
vihollisesta. Harva metsä ei juuri näkösuojaa antanut ja

niinpä pidinkin yllä parasta vauhtiani. Pääsin useita
kymmeniä metrejä viistosti taaksepäin ja latu kaartui
ojan suuntaan, iolloin vihollinen oli jokseenkin suoraan
vasemmalla puolellani. Olin jo melko lähellä ojaa, kun
selässäni tärähti vasemman lavan alla. Tuntui kuin olisi
nyrkillä lyöty selkään lujanlaisesti. Samassa olin jo suo-
jassa metsäojassa, jossa totesin vihollisen osuneen mi-
nuun. Tunsin kuinka veri alkoi valua pitkin selkääni,
mutta kipua en sanottavasti tuntenut, koska osuma-
kohta oli ihan tunnoton ja totesin ettei osuma kovin pa-
ha ollut.

Sillä kohtaa, missä illalla olimme olleet asemissa, ei
enä ollutkaan oman komppaniamme miehiä, vaan jo-
tain reserviläisjoukkoa. Olen myöhemmin lukenut hei-
dän olleen JR 68:n erään komppanian. Oma komppa-
niamme oli aamulla siirtynyt pitkin metsäojaa oikealle,
jossa se odotteli hyökkäyksen alkamista. Harjulla olevat
asemar piti valloittaa takaisin.

Koska olin haavoittunut, en lähtenyt ryömimään
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komppaniamme jälkeen, oiassa olevien takia se olisi
vaikeaa ollutkin. Jäin ojan suojaan odottamaan otolli-
sempaa hetkA sidontapaikalle päästäkseni. Vihollinen
ampui jostain Kämärän suunnalta shrapnelleja pitkin
ojalinjan suuntaa. Ne sylkivät yli, jonnekin sinne, mis-
sä komppaniamme oli.

Hyökkäyshetki tuli ja reserviläisjoukkue, jonka seas-

sa silloin olin, yritti lähteä paksussa lumessa kahlaten
etenemään harjulle. Rohkeimmar tekivät syöksyn ojas-
ta ylös, mutta voimakkaan vihollistulen johdosta he ei-
vät montakaan metriä päässeet eteenpäin. Pisimmälle
pääsi joukkueenjohtaja, reservivänrikki, joka pääsi noin
10 metriä etenemään ennen kuin sai osuman. Hänkin
vetäytyi takaisin ojaan, kaula luodin lävistämänä. Ojas-
ta tulittaen joukkue ammuskeli vihollista ja sen asemia
kohti.

Oma komppaniamme oli oikealla päässyt pidemmäl-
le, vihollisen lumeen tekemiin asemiin saakka. Viholli-
sen tiukasta vartioinnista huolimatta he pääsivät noin
satakunta metriä lähtöasemistaan eteenpäin, ohi kaatu-
neitten vihollisten. Tällöin eräs valekuollut vihollinen
yritti ampua eteneviä miehiämme takaapäin, murta on-
neksi se fäi yritykseksi, sillä joku sivummalla etenevistä
miehistä huomasi aikomuksen ja ennätti ensiksi am-
pua. Erästä toista vihollista, joka yritti myös samaa

temppua, ennätti eräs lähellä ollut miehemme kolhaista
kiväärinperällä päähän.

Harjun päällä oli vihollinen niissä asemissa, jotka
joukkomme olivat sinne aikaisemmin kaivaneet. Hei-
dän suoianaan olivat lisäksi tiellä ja sen lähistöllä olevat
panssarivaunut, joiden tulituksen johdosta ei komppa-
niamme enä päässyt eteenpäin. Myöhemmin tuli käs-
ky vetäytyä pois. Komppaniamme hyökätessä meistä
oikealle, harjun rinnettä ylös, kohdistivat kohdallam-
me olevat viholliset huomionsa ia tulituksensa sinne.
Tällöin pääsin minäkin lähtemään latua pitkin taakse
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sidontapaikkaa kohti. Ennen lähtöäni jätin pikakivåäri-
ni lippaineen asemissa oleville reserviläisille. Haavoit-
tuneiden suojapaikka oli Perojoen pohioispuolella. Pel-
lon reunassa metsässä oli suuri lentopommin kuoppa,
jonka suojassa lääkintämiehistö sitoi haavoittuneita.
Siellä minutkin sidottiin ja todettiin haavani olevan
pitkan pinnallisen lihashaavan. Kauempana metsätiellä
oli hevonen rekineen odottamassa ja sillä meitä vietiin
JSp:lle. Se sijaitsi korsussa, Viipurin-Kämäränkylän
välisen tien pohjoispuolella. Samassa korsussa oli myös-
kin 1.Pr:n komentopaikka. Tiiältä matka jatkui Kämä-
ränkylän pohioispuolella olleelle sairasajoneuvoasemal-
le, josta hämärissä linja-autolla Heinjoelle pääsidonta-
paikalle.

Sieltä meidät siirrettiin iltayöllä parantolaan, osoi-
rettiin käytävälle lattialle nukkumaan. Käytävillä oli
vielä silloin iltayöstä tilaa melkoisesti, mutta aamulla
herättyäni olivat kaikki käytävät ja kerrosten väliset
rappusetkin täynnä haavoittuneita, joita yön aikana oli
eri puolilta linjaa tuotu. Päivän mittaan lastattiin haa-
voittuneita sairasjuniin ja oma päätepisteeni kuljetus-
ten jälkeen oli Sota S 27 Vaasassa. Siellä kuuntelimme
uutisia sodan loppumisesta ja kuuntelimme 13.3.1940
kello 12.00 radiosta myös Tannerin tunnettua puhetta.
Vakavaksi veti meidän kaikkien mielet.

Oma komppaniani joutui vielä moniin koviin kaha-
koihin Lyykylänkankaan suuntaan vetäytyessään. Myö.
hemmin, maaliskuun alkupdivinä prikaatimme joutui
siirtymään, Viipurinlahden taisteluiden kehityttyä
kriitilliseen pisteeseen, Vilaniemeen ja sen koviin tais.
teluihin. Siellä moni komppaniammekin mies joutu:
antamaan henkensä Isänmaamme vapauden puolesta,
Heistä eräs oli omaan ryhmääni tammikuussa täyden.
nyksenä tullut reserviläinen, stm. Vesterinen, joka haa

voittumiseni jälkeen oli toiminut ryhmämme pikaki
värimiehenä. Hänen kohtalonsa täyttyi kello 10-1,
välillä maaliskuun 13. päivänä 1940!
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fnVÄÄffÄ -4O ei partioilla ollut juuri kuukauteen
mahdollisuutta vihollisen selustaan, mutta tietoja tar-
vittiin. Niinpä komppanianpäällikkö ilmoitti, että
rykmentistä oli tullut kasky tiedusrelukohteista. Tais-
telulähetti toi ilmoituksen joukkueeseen. Olin koko
etulinjassa olon ajan tutkinut vihollisen liikkeitä, var-
tioitten vaihtoja ia aikoja kiikaritähystyksellä. Niinpä
päätin yrittää. Kysyin vapaaehtoisia partioon ja ilmoi-
tuksia tuli omasta joukkueestani 8 miestä ja lisäksi ty-
kistön tulenjohtueesta. Sain komppanian päälliköltä
(kapt. Lauri Isola) luvan lähted retkelle ja tarkan suulli-
sen tiedustelukäskyn, jonka toistin 

- 
olin Il-jouk-

kueen vänrikki ja johtaja. Rykmenttimme oli koko
Talvisodan etulinjassa ilman vaihtoa. Joukkueeni var-
tioitava lohko oli noin puoli kilometriä.

Tutkimme pataljoonan komentajan, jääkärikapteeni
Haussilan ja komppanianpäällikön kanssa kartalta tar-
kasti reitin ja annetut tiedustelukohteet ja esitin, että
lähdemme liikkeelle juuri ennen hämärän tuloa, jolloin
vihollisen vartionvaihto iuuri tapahtuu ja tavallisesti
noin epätarkasti, jolloin voisi pujahtaa salaa läpi.

Miesteni kanssa ryhdyin valmistautumaan heti puo-
lilta päivin partion retkelle: tarkistimme korsussa aseet
ampuen koelaukaukset sisällä 

- 
jotteivät ne kuuluisi

vihollisen puolelle, tuliannokset ja rautaisannokset

iaettiin, sukset ja etenkin niitten siteet tutkittiin ja
voideltiin pakkaskelin parhailla voiteilla, joita sattui
olemaan mukana. Oli kova pakkanen, yli kolmekym-
mentä astetta, joten vaatetus valittiin lämmin mutta ei
hiihtoa estävä 

- 
asetakit jätettiin pois lumipukujen

at,lca ja korvattiin turkkiliiveillä, jotka oli juuri saatu,
samoin jalkineet tarkastetriin, ettei tulisi paleltumia.
Siinä varustelujen tarkistuksessa menikin iltapäivä
niin, että saman tien valmistuttuamme painuimme
miinakenttämme läpi pioneerien jättämää salaista pol-
kua pitkin ja etenimme nopeasti vihollisen esteitä koh-
den. Olimme tietoisia viikkojen tähystyksen johdosta,
mistä yritimme. Piikkilankasaksilla napsimme langat
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poikki käntäen lankojen 1åät varovasti sivuun. Toi-
mimme änettömästi. Siinä putosi erään sotilaan vyöstä
kp-lipaskin lumeen, jota emme löytäneet ja ei ollut ai-
kaa hakeakaan.

Nopeasti sujautti esteen aukosta kymmenen miestä
aavemaisesti läpi, ilta oli jo pimenrynyt ja yö tullut.
Edessä oli vielä aukio ylitettävänä ennen kuin piiästiin
metsän suojaan. Harhakuvakin tuli aukeaa ylitettäessä:
Näytti siltä kuin olisi ollut vihollisen ketju oikealla ja
käänsimmekin jonomuodon ketjuksi vasraan: Mutta
huomasimme vihollissotilaat harvahkoksi pensasryh-
mäksi. Jälleen ketjusta ionoon ja painuimme metsän
turvalliseen suojaan änettömästi tiiviissä jonomuodos -

tuksessa. Kukin tähysti annettua suuntaansa. Etenim-
me käyttämätöntä polkuaukeaa vihollisen selustaan
sauvat kainaloissa. Ainoastaan sukset sihahtelivat ä-
nettömässä yössä. Tai ei ollut änetöntä täysin, ohitim-
me vihollisen panssarikolonnan, jonka moottorit kävi-
vät hiljaisina jätymisen estämiseksi. Panimme paikan
mieleen ja jatkoimme tiedustelua. Tässä vaiheessa löy-
simme vihollisen puhelinlinjan, murra emme katkais-
seet sitä vielä, vasta kuin palaressa murra sirä ennen ta-
pahtui paljon. Siis jatkoimme tiedustelua, nyt oli etsit-
tävä majoitusalueet, korsut. Siinä hiihtäessämme tör-
mäsimme poroaidan tapaan rakennettuun korkeahkoon
aitaan, foka oli rakennettu poikki tiemme soppimaises-
ti. Olimme pussissa. Mutta siinä ei tuumailtu kauan,
yli vain. Kova ratina kaikui yössä kun kymmenkunta
sotilasta ylitti esteen miten kuten kukin taisi. Sukset ia
kivZärit pistettiin aidan rakosista ja miehet yli. Järjes-
täydyimme jonoon. Mutta nyt oli myös meidät huo-
mattu 

- kuultu. Näimme kuinka korsuien oviaukoista
välähti valoja miesten lappautuessa ottamaan selviä
asioista. He olivat suorittaneet hiljaisen hälytyksen.
Ylitimme korsualueen änettömästi mutta kiivaasti
sauvo€n luottaen siihen, että vihollinen oli vielä korsu-
sokea. Painuimme eteenpäin kilometrikaupalla.

Tiedustelukohde oli eräs kylä, onko siellä maioitusta
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la kuinka paljon. Kylä oli unohtunut polttamatta.
Mutta nyt aloimme tuntea myös sen, että takaa-ajo oli
käynnissä ja vielä suunnitelmallisesti. Pysäytin etene-
misen lyhyttä taukoa varren ja selostin miehille päättä-
neeni keskeyttä tiedustelun ja palata omille linjoille.
Selostin tiedustelun jo saadut tulokset ja annoin vapau-
den kullekin pyrkiä kotikorsuille, jos joudutaanhajaan-
Runaan, mutta yhdessä kuitenkin pyritän ryhmänä ta-
kaisin. Poistimme aseista varmistimet. Tarkastimme
kompassista suunnan ja aloimme kazrtaa kiivaasti
omalle puolelle, aina vaihtaen välillä ladun avaaiaa.
Teimme ikän kuin laajan renkaan. Olin ajatellut niin,
että mennän samasta aukosta, jonka kautta rulimme-
kin sen aukaistuammekin, vaikka vängällä läpi. Eipä
aikaakaan kun tuli latu vastaan. Ensin hätkähdytti,
mutta tunsimme sen omaksi. Olimme sompiin panneer
tunnusmerkkimme, jotka erottuivat jäljissä. Vauhti

parani, olimme "kotipolulla". Liniaa lähestyessämme
kiinnitimme sauvat lenkeistä ranteisiin. Jonomme
muodostui ryhmäksi. Aseet laukaisuvalmiina liu'uim-
me kohti metsänreunaa, aukeaa ja esteen aukkoa. Kat-
kaisimme puhelinlinian, jonka mennessämme huoma-
simme ja nyt kiivaasti lipuen myötämaata pääsimme te-
kemällemme esteen aukolle fa sitä myötä rinnettä alas

omille linjoille. Pioneerit sulkivat jälleen aukon tul-
tuamme läpi. Teimme raportin markasramme. Korsun
kamiinalla odotti makoisat kahvit, jotka jännittyneer
odottajat olivat valmistaneet. Jännitys oli suuri, kun
vihollisen hälytysvalomerkkiraketit olivat näkyneeet.
Ilo vielä suurempi, kun kaikki palasivat. Annetusta
tehtävästä jäi vain yksi osa tiedustelemarta, mutta se

ymmärrettiin. Sen kohdan tutkivat myöhemmin toiset
partiot.

I

OIVA VIRiIELÄ

fnÄÄNÄ kevätpäivänä ruli patalioonan kengityssep-
pä, alikersantti Veikko Väre, luokseni ja supatti vai-
vihkaa korvaani, ertä nyt lähderän kalaan: hän oli
eräästä Seesjärveen laskevasta purosra löyränyt valta-
vasti kalaa. Minun kalamiesinroni heräsi kuin kukka
kevällä ja niin lähdimme katsomaan ämpäri rnukana
kalapaikkaa.

Oja oli melkein täynnä silakan kokoista ja sen nä-
kOistäkin kalaa. Olivar kutuhommissa, huomasin.

Teimme kalastussuunnitelman: rehdään kaksi patoa
ia aidataan kaloja niiden väliin.

Patojen valmistuttua riisuin alushousur jalastani, si-
doin puntit yhteen, tein puukolla niihin reikiä, errä ve-
si pääsisi pois ia laitoin "haavin" suupuolelle pari risua
ristiin pitämään suuta auki, ja niin oli kalanpyydys val-
mis. Väre puolestaan kahlasi vereen ja kalastus alkoi.

Saimme aikamme touhuttuamme pari ämpärillistä
kalaa, purimme padot ja lähdimme saaliinemme.

Korsun luona oli kivisrä tehty pieni uuni, jossa voi
paistinpannussa paistaa ja niin aloimme kalojen paista-
misen. Kavereita keräänryi ympärillemme ja Väre
kuiskasi minulle:

- Nyt tehdään pisnestä, myydään paistettua kalaa.
Åsevelihintaan.

Kauppa kävi kuin siimaa. Kalaa meni ja rahaa tuli.
Paikalle ehätti myös lääkintämies Arviokin. Oli

kuulemma paisrinkäry käynyt nenään.

- 
Mistä olette silakoita saanut, kysyi Arvio?

Vähää ennen Arvion saapumista oli tiellä mennyt
kuorma-auto linjoille päin ia päätin vähän pilailla.

- Juuri äsken kävi silakka-auto, myöhästyit vähän,
sanoin.

- No jo oli taas huono tuuri, tuumi Arvio.

- 
Kohtahan se tulee takaisin, ei tuonnepäin pitkäl-

le pääse, mene kysymään, jos heille olisi vaikka kalaa
jäänytkin, sanoin minä.

Årvio meni tien laitaan odottamaan. Kun auto tulla
hyrräsi takaisin nosti Arvio kätensä ja auto pysähtyi.
Autosta astui ulos vänrikki.

- 
Mitä sotamiehellä on asiaa, ehätti vänrikki kysy-

mään?

- 
Vieläkö teille fäi niitä silakoita, kysyi Arvio?

- 
Silakoita... ! Mitä helvetin silakoita? Näytänkö

minä silakkakauppiaalta - mitä! Mitä te oikein pellei-
lette. Vänrikki sai närkästyksen punan kasvoilleen.

Arvio teki äkkinäisen täyskäännöksen ja lähti liuk-
kaasti pois auton luota.

Loukattu, meille tuntematon vänrikki puhisi kuin
kaljatynnyri noustessaan äänekkään naurumme saatte-
lemana autoonsa ja auto ajoi pois.

Arvio tuli hitaasti luokseni.

- 
Sinä, ryökäle, vedit taas minua huulesta, valitti

Arvio.

- 
Ålä välitä, tule syömään silakoita,

mä lienevät, mutta kaloja kumminkin.
minä...

Arvio tuli. Kalaa syötiin ja kavereita

var mlta na-
Leikillänihän

taas oltiin.
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Tuntolevyaihe sopii hyvin symbolisoimaan
"sieltä jostakin" takaisin tulleita ja edelleen
keskuudessamme eläviä miehiä. Kultaisen
pienoistuntolevyn käyttö on monipuolista -se voi olla lahja lapsilta isälle, työ- tai ase-
toverien lahja yhdelle niistä, jotka olivat
asialla silloin kun kansakunnan etu sitä vaa-
ti tai sen voi hankkia itselleen jokainen rinta-
matehtävissä palvellut - sen avulla voitun-
tea kaverin tapahtumarikkailta ajoilta. To-
dettakoon, että Pääesikunta suhtautuu
myönteisesti rintamasotilasmerkin valmis-
tamiseen. Merkkiä on saatavissa ioko rinta-
merkkinä tai kellonrannekkeeseen kiinnitet-
tävänä kulta ja kellosepänalan liikkeistä, tai
tilaamalla Maanpuolustuskilloilta. Hinta mk
n.22.-.
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6 tapaa tilata Kansa Taisteli - miehet kertovat
1. Täyttäkää ja postittakaa viereinen kuponki - 

postimerkkiä
ette tarvitse.
2. Soittakaa suoraan tilaalapalveluumme puh. vaihde 790822,
suunta 90
3. Kirioittakaa osoitteella: Kansa taisteli - miehet kertovat, Ti-
laajapalvelu, Postilokero 820, 00'101 Helsinki 10 ja ilmoittakaa
viereisessä kupongissa pyydetyt tiedot.
4. Soittakaa tai käykää jossakin asiakaspalvelukonttorissamme
tai asioimistossamme. Kts. puhelinluettelosta: Sanoma Osakeyh-
tiö.
5. Maksakaa tilausmaksu postisiirtotilille n:o 86 00-8, Sanoma
Osakeyhtiö ja kirjoittakaa Tiedonantoja-kohtaan viereisessä ku-
pongissa pyydetyt tilaustiedot.
6. Jättäkää tilauksenne jollekin asiamiehellemme, Rautatiekirja-
kauppaan, kirjakauppaan tai postiin.
Ulkomaille lähetettävistä lehdistä peritään eri lisämaksu. Lä-
hempiä tietoja saa Sanomain asiakaspalvelukonttoreista ja
asioimistoista.

Osoitteenmuulokset
Osoitteenne muutoksen voitte rlmoittaa joko kirjeellisesti tai pu-
helimitse Tilaalapalveluumme tai käynnillä tai puhelimitse jo-
honkin asiakaspalvel ukonttorr imme.
Tällöin on ilmoitettava nimi .ia nykyinen osoite siinä muodossa
kuin se on lehtenne osoitelipukkeessa sekä uusi osoite niin,
että uusi osoitetoimipaikka on selvästi ilmaistu. Kirjeellisessä
osoitleenmuutoksessa pyydetään osoitelipuke liittämään mu-
kaan.

Huomautuksel
jotka koskevat esim. lehden postitusta tai laskutusta, pyydetään
tekemään Tilaaiapalveluumme, johonkin asiakaspalvelukontto-
riimme tai sinne mistä lehti on tilattu.
Tilaus ja osoitteenmuutos saadaan voimaan 2 viikon kuluttua
siitä, kun se on tullut Tilaajapalveluumme.
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Laat.MP:n esik.pääll. mai. E. Reponen

TALVISODASTA oli kulunut melkein päivälleen 26
vuotta, kun pöytälaatikkoni kärköisrä sattui käteeni so-

tamuistoksi evakuoimani Laatokan Meripuolustuksen
esikunnan kassakaapin avaio ja muisrot siitä hetkestä,
jolloin radiosta kuulimme rauhanehdot. Ne tulvahtavat

hyväksi, tunsi varmaan lähdön hetkellä suurta katke-
ruutta ja ehka siksi poikamainen kuje silmissän kir-
joitti venäjäksi kassakaapin oveen: 'Yarokaa 

- miinoi-
tettu!"

Hupaisin muistoni Talvisodan ajalta on se, kun sain
komentooni koko Laatokan laivaston.

Muistaakseni oli tammikuun alkupuoli, kun sain
tehtäväkseni viedä Mantsiin tärkeän kaskyn. Matkani
piti alkaa illalla klo 19 Laatokan laivasto-osastoon kuu-
luvalla S I:llä, mutta kun määräaikaan yritimme ulos
satamasta, ei syväkulkuinen alus päässyt jäesteiden ta-
kia alkua pitemmälle. Tulimme laituriin takaisin, josta

asian kiireellisyyden takia soitin suoraan majuri Repo-
selle ja selitin tilanteen. Hän sanoi: 'Teillä on käytös-
sänne koko Laatokan laivasto-osasto. Toimikaa sen mu-
kaisesti!" Silloin astelin tykkivene Aallokkaan kannelle
ja kaskin herättää laivan päällikön, kapteeniluutnantti
Åsikaisen, sekä pyysin, että Aallokas murtaisi jäån avo-
veteen.

Varmaan olin outo "esimies" kapteenin edessä, sillä
päälläni oli majuri Rainion mantteli arvomerkkeineen.
Mafuri oli manttelinsa heittänyt lähdön hetkellä har-
tioilleni suojaksi Laatokan viimoja vastaan.

Mitään huomauttamana ja sanaakaan lausumatta otti
kapteeniluutnantti Asikainen pyyntöni vastaan, mutta
jää kesti Aallokkaankin ponnistelut. Palasin jälleen lai-
turiin ja uusi puhelu majuri Reposen kanssa lykkasi
matkani aamuun.

Yön aikana avomereltä palaava Otava avasi väylän ja
pääsin päivän valjetessa matkalle yli aavan meren, ohi

Mantsin patterit tulittavat Laatokan jäällä

:i\.
*

mieleeni. Ne määräsivät, että koko Laatokan Karjala oli
luovutettava ja sen mukana tulisi häviämään myös Laa-
tokan Meripuolustus.

Se oli meille kovin katkeraa ja raskasta, sillä Laato-
kan Meripuolustuksen joukot olivat kunnialla tdyttd-
neet tehtävänsä ja useita raskaita uhreja oli vaatinut
etenkin Mantsin puolustus.

Manan majoille ovat menneet esimieheni eversti Jär-
vinen, majuri Reponen ja kapteeni Haaranen.

Esikunnassammekin noudatettiin tarkoin määräystä,
ertä kaikki kalusto ja huoneet jäivät siistiin fa hyvän
kuntoon. Niinpä kassakaapinkin kohdalla tapahtui, et-
tä toinen avain jåi oveen, mutta toisen sain ottaa kap-
teeni Haarasen luvalla muistokseni.

Hän, joka parhaan elämäntyönsä oli tehnyt Karjalan

Valamon ia Ristisaaren. i oli ankara ia pak-

Loo,\o\\co,



su iää verhosi aluksen tykin. Laivassa oli miehistönä ja
päällystönä vain yksi mies, arvoltaan pursimies. Hänen
ohjatessaan laivaa, jäätyi turkkinsa niin, että vain kädet
liikkuivat. Onneksi ilma oli lumipyryn pimentämä, jo-
ten saimme tehdä matkan ilman ilmavaaraa.

Onnellisesti pääsimme Mantsin rantaan ja lähdin et-
simään komentajaa. Kolkolta vaikutti ranta patterin
kohdalta, sillä maa oli lentopommien myllertämää. So-
tilaita ei näkynyt missään ja minusta tuntui kuin olisin
ollut autiolla saarella.

Pataljoonan komentopaikalla oli komentaja ja adju-
tantti, joka ilmeisen jännittyneenä avasi kuoren ja itse
ensin lukien oiensi kirjeen komentajalle. Tuloani oli
odotettu ja tuomani uusi tehtävä oli raskaana painona
muutenkin jo rasicetulla pataljoonalla.

Vastuu oli komentajalla suuri ja luettuaan kirjeen
hän vaikutti erittäin mietteliäältä. 

- 
Mantsin puolus-

tuksen rungon muodosti Erillinen tapaljoona 23. Siinä
oli paljon iäkkäirä Pohjois-Karjalan reserviläisiä ja se oli
urhoollisesti puolustanut Mantsia.

Ankaran merenkäynnin johdosta istuin paluumatkan
pimeässä ruumassa poltellen aikani kuluksi tupakkaa
tietämättä, että ruumassa olevat laatikot olivat täynnä
ruutia. Onnekseni olin tarpeeki huolellinen tupakkani
ia tulitikkujeni kanssa. Esikunnassa kysyi kapteeni
Haaranen kenen kanssa olin yöllä ollut puhelinyhtey-
dessä. Enempää hän ei sanonut siitä, että olin sivuutta-
nut virkatien pyytämällä ohjeet suoraan esikuntapäälli-
költä, majuri Reposelta.

Katselen kädessäni olevaa avainta ja tunnen, että nyt
vuosina kuluttua on avaimella oma historiallinen arvon-
sa. Onhan sen avulla lukittu Laatokan Meripuolustuk-
sen kassakaappi. Se on osaltaan ollut säilyttämässä ko-
mentaja Järvisen ja muiden esikunnan upseerien työn
tuloksia.

Evakuoimishetkellä ehken vaistosin tämän, sillä kas-
sakaapissa säilytettiin henkilökohtaiset ja salaiset pape-
rit. Nyt ne joutuivat jäämaan historiaan ja poiskuljetet-
taviksi 

- f26sskan Meripuolustus oli lakannut!
Kaikki nuo paperit ovat tietenkin sotahistoriallisessa

arkistossa ja toivon, että tämä avain liitettäisiin ikään
kuin rakkauden symboolina sotahistorialliseen arkis-
toon, sillä minusta runtuu, että sen mukana elää rak-
kaus Karjalaan ja Laarokkaan, ja se ikaan kuin ennakoi
sitä, että vielä kerran lukko avautuu javapaat Laatokan
vedet tuovat siunauksen sille, että sitä on rakastettu ja
rakastetaan!

Kaikki tilauksia, osoltteenmuutoksia ym. sekä
epäsäännöllisyyksiä tai puutteellisuuksia lehden
lakelussa koskeva kirleenvalhto on lähetettåvä
osoatteeseen: PL 820 fin03 H:kl 3fi1. Tolmltus
(fiiölönkatu 35 B) ei niitä käslttele. Puh. 90-
790822 tai 790355
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- Teillä tuntuu olevan
köhää. Mitähän
yskänlääkettä minä
kirjoittaisinkaan teille...

- Minäpä yskin
malliksi, niin kuulette,
mikä laji sopii parhaiten.

NUMERO 3:n KIRJOITUKSET

Jalmari Paananen:
PARKKILA, 2 OSA.

Veikko Pajunen:

6:

SUURHYÖKKÄYKSEN KYNNYKSELLÄ
1. OSA.. ..... 7(

Otto Jokinen:
SUPPEAN SEKTORIN NÄKYMIÄ

Emil Louko:
SITTEN LÄHDIMME NISALAHTEEN. . .

Aimo Mursula:
MUKANA MUSTALAMMEN HARJULLA.

Niilo Mattila:
TIEDUSTELURETKI KANNAKSELIÅ. . . .

Oiva Virmelä:
KALAJUTTU

Jorma Kontturi:
ERÄITÄ MUISTOJA LAATOKAN
MERIPUOLUSTUKSEN AJALTA.. ..

Ki rioittalat vastaavat esittäm istään mielipiteistä.
Käslklrloitukset on tehtävä koneella ioka tolselle
rlvllle. Maksetut käslkirioitukset la valokuvat lää-
vät lehden omalsuudeksi, muut palautetaan vain
jos pyyntö la postimakau on tullut yhden vuoden
sisällä.
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"Silmän iloa Kaljalan iärven täällä". Kaunoluisteliia Sirkka Mikkolarnen
Karjalan Kannaksella viihdyttämassä rintamamiehii z>. J. t9$.


