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KOLME päivää ennen juhannusta, keskiviikkona
21.6.1944 vihollinen aloitti Äyräpään sillanpääase-

t

man valtaukseen tähtäävät hyökkäyksensä. Se kohtasi
rannan tuntumassa kapealla harjannejonolla jalkaväkemme peräänantamattoman vasrarinnan ja Vuoksen
rakaa ampuvan tykistömme tehokkaan torjunratulen.
Hyökkäjä pääsi jo kiihoittavan lähelle vesistön ylir,vkseen sopivia rantoja ja kapeikkoa, mutra siinä sen oli
todettava sillanpääaseman nopea kukistaminen mahdottomaksi, ellei ensin vahvenraisi joukkojaan. Painostus keveni, ja puolustajamme saivat vielä tilaisuuden
parannella asemiaan.
Vihollisen keskittäessä voimiaan vaihdertiin täydennystä saanut JR 7:n I pataljoona etulinjaan. II pataljoona tuli vuorostaan reserviksi, osa Vuoksen taakse, osa
reservejä jäi sillanpääasemaan. 2. komppania tuli etulinjassa sillanpääaseman kaakkoiseen kärkeen lohkolle,
jonka oikeana rajana oli lossin tantaar- johtava maanrie,
vasemmalla asemat päättyivät kirkon raunion alapuolella Vuokseen. Etumaastossa erkani Äyräpään ja PölIakkälän väliseltä rautatieltä rantaan päättyvä pistoraide. Se poikitti harjanteen matalimman kohdan parin
metrin syvyisessä maaleikkauksessa katkaisten komppanian taisteluasemat. Palasin neljä vuorokautta kestäneeltä lomaltani suoraan sillanpääasemaan. Komppaoianpäällikkö määräsi minut tukikohdan päälliköksi

Vuosalmen lossin laituri

lohkon oikeanpuoleiselle siivelle, tukikohtani oikeana
rajana oli siis maantie, vasempana rajana tuo pistoraiteen maaleikkaus.
Suurhyökkäyksen alettua olivat miehet komppaniassa nopeasti vaihtuneet. Nyt oli.päällikktinä luutnantti
Olavi Saarela, vanha tuttu. Muuta koeteltua kantajoukkoa oli vain nimeksi jäljellä. Kerran tunsin tämän
komppanian jokaisen miehen, nyt siinä oli outoja kasvoja, oli nuorinta varusmiesikäluokkaa ja äsken aseisiin
kutsuttuja vanhimpia reserviläisiä, myös nostomiehiä.
Taisteluasemistamme harjun laelta oli tuskin enem161
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2. D:n sillanpääasemat Äyräpään harjanteella
heinäkuun alussa 1944

pää kuin kivenheitto rantaviivaan, mutta eteentyönnetty pesäke oli kauempana maantien varressa. Pesäkkeen edusta, tasainen pelto, oli tien takaa l.komppanian lohkolta ampuvan konekiväärin tulialuetta. Oma
konekiväärimme oli rantaharjanteella. Pesäkkeeseen
menijä pääsi matkansa alkuosan näkösuojassa, maantien poikki r^nta n laskevassa notkelmassa, mutta tien
penkereellä oli noustava alttiiksi tähystykselle ja laakatuliaseiden ulottuviin. la aivan pesäkkeen takana oli
kuljettava kappale avointa peltoa päästäkseen taisteluhautaan, joka oli maatunut ura, jäännös Talvisodan aikaisista varustuksista. Ura johti pyöreälakisena kekona
näkyvään juurikaskellariin. Haudat olivat samanlaisia
vanhoja harjanteellakin. Romunkerääjiltä välttynyt
tummuneiden hylsyjen röykkiö, joka oli vanhan konekivääriaseman edessä, todisti Talvisodan taisteluiden
kovuutta. Haudan reunassa oli lahoavien tukipuiden
varassa harmaantunut patruunalaatikon kansi, jossa näkyi puukolla kaiverrettuja merkintöjä tykistön maaleista, tuntemattoman taistelijan muistiinpanoja.
Näytti varmalta, että sulkutulta tarvittaisiin taas entisiin kohtiin, vaikka vihollinen törmäili aluksi voimakkaimmin tuolla oikealla puolellamme.
Liikenevät voimat käytettiin asemien parantamiseen. Puutavaraa oli mielin määrin rannassa sahalaitoksen tapuleissa. Kirkonmäellä tuettiin haudanseiniä oi162
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kein höylätyllä lankulla. Naapuritukikohdassa ylikersantti Tetri löysi sementtiä, sekoitti sitä makuukuoppansa katolle hiekkaan ja valeli vedellä. Seuraavana päi-

vänä katto jo kesti kranaatinheirrimen ammuksen,
nuori betoni vain säröili. Keskiyön hämärässä teimme
piikkilankaestettä. Lopuksi syryrin sen edestä puisen
muuntajarakennuksen, joka paloi laitteineen, öljyineen. Tummalle taivaalle nousi sakea sauhu ja purjehti
mustana pilvenä Vuoksen ylle. Vihollisen puolelta Pölläkkäläsrä nousi savua, ja sillanpääaseman räjähdyskaasut leijuivat liki maanpintaa. Tyynessä säässä savut
sulautuivat harsoksi, joka kattoi kaiken maiseman.
Vuoksen taakse perääntyneiltä huoltojoukoilta oli
jdÄnyt maantien laitaan autokuorman verran tykistön
ammuksia. Siinä oli myös kaksi pientä linnaketykkiä,
aivan uusia, tykkitehtaan lähetyspakkauksissa. Ne oli
aiottu VT-linjalle, koskapa siellä betonisissa tykkiasemissa törröttäneet mutteripultit olisivat sopineet tykinjalustassa olleisiin reikiin kuin nyrkki silmään.
Tykkejä oli kaivattu Siiranmäelld, tdälld ne siis olivat... Ihailin tykkien hienouksia, ihmettelin pitkiä
tähtäinkaukoputkia, jotka olivat tykinputkien päälh.
Kannoimme kuuden miehen voimin toisen tykin asemiemme taakse lähelle rar.taa. Toivoimme sen vielä tulevan pelastetuksi Vuoksen ylitse. Panssarimiinoitusta
ylitettäessä oli kantajien sovitettava askeleensa taitavas-

ti

miinoitusjälkien väleihin.
Notkelman katkaiseva maantie oli kiusallinen esre
ereenrl'önnerryyn pesäkkeeseen johtavalla kulkutiellä,
siinä oli vielä ruo panssarimiinoitus. Olisi pitänyt kaivaa vhtetshaura rien poikki, mutta ei ollut oikeata työlapiota. ei hakkua tai rautakankea, ja tienpenger oli kova<si is<osrunur.
Pitikö järsiä sitä paljain käsin...
Lc,i'T'i :nuurama sentti aikatulilankaa, niin lyhyt pala:e:. e:rä arvelin sen olevan lähtöisin rikotusta käsikra:-:.:::A sarresra. Kranaatista saatiin myös nalli, ja oli
*-:;paie rorulia. Kaivoin tiestä näkyviin panssarimiinan
<å..nen. Lataus siihen, sytytys, äkkinäinen loikkaus
ja peityin maahan, jota ryöppysi päälleni
:ien oiaan
liovao räjähdyksen säestämänä. Jo oli leveän tien puoIkas poikki ja toinenkin puoli pehmentynyt helpoksi

maataistelulentäjät, jotka antoivat tuikean herätyksen
hyökätessään tykkien suuliekit tasojensa laidoista leiskuen, kun aurinko nousi hieman korkeammalle.
IJnettavan kuumana päivänä tuli kolme vihollisen
tiedustelijaa miltei asemiimme asti meistä vasemmalla.
Väsyneet omar miehemme pitivät harjulla siestaa.
Näin sattumalta, kuinka viholliset nousivar heiniköstä
naapuritukikohdan miesten huomaamatta ja tähyilivät
harjulle, joka oli siinä kohdassa matalaa. Olivat lähestyneet tukikohtien välisessä saumassa pienen lammen
takaisia pellonojia pirkin. Asemamme olivat Talvisodan fälkeen versoneen lepikön suojassa. Vielä täytyi
nivata niiden edustaa, muutenhan se voi heittää vaikka
lasson kaulaamme.
Sivustalta ammuttu pikakiväärinsarja rikkoi unertavan hiljaisuuden, mutta pian se taas jatkui yhtä petollisena, äskeisille tiedustelijoille vain jo lopullisena ja ehdottomana.
Tuli tiisrai heinäkuun 4. päivi,. Oli vielä pitkästi
auringonnousuun, jota odotin pohtien ajankohtaisia
ongelmia. Parina viime päivänä oli vihollisen ilmatoiminta ollut kovin vilkasta.
Mitä tapahtuisi tä,ndä,o?
Pelokkaana kuoleminen -olisi surkuteltavaa... pelko
-ei pelastaisi, mutta voisinko kestää loppuun asti... ja
mikä on sodan lopputulos... miten Viipurin suunnalla
kestetään? Meidän oli tapeltava, muuten meidät rapettaisiin.
Juuri äsken oli vaikeata katsella iäkkäitten täydennysmiesten tuskaisia kasvoja, kun piti lähettää partio

kaivaa!

Parina iltana kävivät pioneerit miinoittamassa etutulivat soutuveneillä Vuoksen takaaia
lährivät rannasta avojonossa, monella panssarimiinat
kummassakin kädessään. Heitä johti vänrikki Aarne
Jokinen, jolla oli huvittavan epäsotilaallisesti sandaalit
jalassaan
jalkineet olivat vilpoiset ja miinoittamisessa hyvät.- Ne olivat turvallisemmatkin kuin saappaat,
sillä Vuoksen ylityksessä voi vihollinen ampua koska
rahansa miehet aluksistaan uimasille. Ja saappaaseen
karissut hiekka hankasi kuumentuneen jalan rikki, sandaalissa hiekka ei pysynyt.
Suostuttelin pioneereja ottamaan palatessaan meidän
ikiomasta tykinammusvarasrostamme kranaatit kainamaastoa. Miehet

Vanhoja täydennysmiehiä saapumassa etulinjaan

i
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loihinsa, jotta olisimme saaneer niitä tarvittaessa takaisin, silloin vainolaisen niskaan.
Aina kun helteisen päivän jälkeen nukahdin ratakiskopinon alle leviterylle manttelilleni, heräsin koleassa
vössä jäsenieni tempovaan hytinään. Se karisti väkivalraisesti unet silmistä ja pakotti juoksentelemaan sinne
ränne edestakaisin. Silloin tdytyi odottaa auringonnousua ja nähdä lämmittävien säteiden leikkivän aamuruulesta värisevässä vedenkalvossa. Vähän myöhemmin jo tuntui hyvältä nukkua aurinkoiseen rinteeseen,
kunhan unohdin yl.lättäen putoavat kranaatit
ja

-
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tutkimaan, oliko vihollisella pysyvä miehitys heti rataEikö ole nuorempia... minulla on
alaikäisiä lapsia... Oli tunteettomasti käskettävä näitäkin vanhuksia, ellei ollut vaarallisiin tehtäviin riittävästi vapaaehtoisia. Mutta jos he kaatuvat, kuka silloin
huolehtii heidän perheistään? Oliko naimaton nuorukainen, joka tuskin oli kokenut elämässään muuta
kuin sodan kärsimykset, velvollinen luopumaan toiveistaan ja uhrautumaan ensiksi, jotta perheenhuoltajat
säästyisivät? Millä valtio korvaisi turvattomille leskille
ja orvoille perheenisän menetyksen?
Poikamiehen
penkereen takana.

-
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kaatumisesta ei jäisi yhteiskunnalle velvollisuuksia,
paitsi jos hän oli ollut vanhempiensa ainoa huoltaja.
Ainakin sotalesken ja -orpojen oikeus oli selvä: he
saivat täsmällisesti määritellyn korvauksen rahassa.
Mutta oliko se kaikille yhtä suuri kaatuneen sotilasarvosta ja yhteiskunnallisesta asemasta riippumatta? Entä
miten käy sotainvalidin perheen? Myöhemmin kuolevan sotainvalidin kuolemansyyksi selitetään varmasti
monessa tapauksessa joku muu sairaus kuin sotavamma... voidaanko kuolemansyyn ja sotavamman keskeistä vuorovaikutusta aina edes todeta ulkokohtaisin havainnoin... Ehkä puoliso ja lapset saavat hoitaa kyvyttömäksi käyneen huoltajansa hautaan ja jäädä ilman
sotaleskelle ja -orvoille kuuluvaa huoltoapua taikka
yrittdä sitä riidellä valtiolta... Sodan köyhdyttämässä
yhteiskunnassa voivat sotainvalidit jäädid kokonaan
oman onnensa nojaan.
Vaikeata oli muistuttaa näille
- käsketty, millä tavalla täytyi
'vanhuksille" kuten oli
sotaväen rikoslain mukaan kohdella heitäkin, jos he
kiellosta huolimatta jättäisivät asemansa. .. vaikka kyllä miehet olivat luotettavia, kunhan ensin tottuisivat
täällä oloon...
Hämärässä näkyi vaaleana laikkuna sotilaan harmaa
kesäpusero. Se katosi pistoraiteen luona maaleikkaukseen, mutta ilmestyi taas näkyviin, nyt jo selvempänä,
ia lähestyi ratakiskopinoani. Luutnantti Saarela oli lähtenyt komentopaikaltaan kirkonraunion luota.
Oliko jotakin erikoista asiaa?
Kylmä kuin ryssän helvetissä! Mennään ja lammitetään sauna, hän sanoi.
Onko tåällä?
- Tuolla on lossin rannassa.
-Siellä olikin aivan ehjä sauna ja Saarelalla ihmeekseni
pullon pohjalla tilkkanen viiniä.
Vilussa ja nälässä vaivattu etulinjan sotilas kokee
saunan löylyssä hekumallisen onnen. Parhaimmillaan
se on juuri kahden aseveljen jakamata, kun nämä tuntevat hyvin toisensa, heillä on yhteiset elämänpulmat
ja kuoleman kanssa sinutteluasteelle lähentynyt tuttavuus on karkoittanut kummaltakin pyyteet rahasta,
maineesta ja kaikesta muusta turhuudesta.
Pioneeri miinoittaa etumaastoa Vuosalmella
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Meidän saunamme elvytti hengen ja ruumiin, niin
että tyytyväisinä loikkasimme löylystä virkistäviin aaltoihin.
Hieman yli kello kolmen heitti nouseva aurinko saunaranraan ensimmäisiä sädekimppujaau. Uiminen alkoi riittää, ja uni auringonpaisteessa tuntui kutsuvalta.
Saarela oli jo noussut rannalle kun helvetin peräseinä
yhtäkkiä repesi. Sen ensimmäisenä merkkinä kuului
harjun ylitse vaimea kohahdus. Se voimistui hetkessä
sähinäksi, kirskunaksi, ulvovaksi fylinäksi ja muistutti
pian raitiovaunujen meteliä pakkassäässä... seurasi räjähdyksiä, vesipatsaita... maan, vaahdon ja sirpaleiden
roisketta. Alaston Saarela seisoi lossin laiturilla uhkarohkeasti, otti filmaajan asennon, kiersi kuvitellun kameransa kampea, suuntasi minuun ja huusi "otoksensa"
tekstin kiireistä räpiköintiäni ilvehtien:
Suomalainen sotilas ui kranaattisateessa!
-Lähdimme kiireen vilkkaa, Saarela komentopaikkaansa, minä tukikohtaani. Saappaat ja housut olivat
jalassa, muut vaatteet kainalossani.
Vanjalla oli tosi
- ensiksi hyökkää?
tarkoitus, mutta millä suunnalla se
Kranaatteja satoi lakkaamatta tykeistä ja heittimistä,
suuria ja pieniä, etumaastoon, taakse, sivuille, Vuokseen, vastarannalle.

Raju tykistövalmistelu oli nuorille miehille ja toisille vanhemmillekin ennen kokematonta, vaikkei kranaattisade osunut meidän tukikohtaamme kaikkein
suurimmalla voimallaan. Patoutunut jännitys vaati jo
purkautumista. Jossakin poterossa keskusteltiin, voisiko putoavan kranaatin nähdä. Väitin sen olevan mahdollista tietyissä tapauksissa; sivulle tulevaa tuskin voi
nähdä, mutta lähelle eteen taikka ylitse putoavan näkee, jos katse on sattumalta siihen päin. Sotamies Viljo
Karttila ei tuota oikein uskonut.
Tuli tappioita, pienen ajan kuluessa haavoittui kaksi
taistelulähettiänikin. Maantien takainen korkeampi
harianne oli kuvaamattoman hirmumyrskyn kourissa.
Arvelin hyökkäyksen painopisteen olevan siellä.
Tunnin kuluttua kranaattisade asemissamme taukosi, sillä hyökkäävät pommitus- ja maataistelulentäjät
tarvitsivat kranaattikuuroilta ilmatilan. Siihen asti oli
Vuokseen viettävä harjun rinne sästynyt tulitukselta
kohtalaisen hyvin; laakarataiset tykistön ammukset olivat lentäneet ylitse. Rinteeseen oli tullut vain heittimen kranaatteja, jotka putosivat korkealta radaltaan ja
olivat nekin tuhoisia, kun rinteen jyrkimmissä kohdissa oli ammuksilla maanpinnan suuntaista pyyhkäisyalaa. Nyt jatkoivat satakunta lentokonetta tulivalmistelua takarinteessäkin tehokkaasti pommein, tykein, konekiväärein. Rätisten, räiskien, ulvoen ja vinkuen nuo
tulta syöksevät punatähtiset hirviöt nuolivat matalalla
hariun selkää. Niiden mahat oli panssaroitu, ei kannatranut sinne konepistooliaan ojentaa... parasta oli kunkin vain suojella asettaan hiekalta. Ohitse kiitänyt,
syöksystään nouseva kone oli yhä vaarallinen, kun juuri
silloin oli pyrstön perästä ampuvalla konekiväärillä

toisesti mukanani jäädäkseen pesäkkeeseen, sillä halusin vahventaa siellä miehitystä, olihan voinut sattua
tappioitakin. Heittimen ammuksia tippui silloin tällöin arvaamattomasti. Pesäkkeen takana pellolla, ennen
kuin pääsimme taisteluhautaan, kuului tuskin kuultava suhahdus, lähelle putoavan heittimen ammuksen paja samalla hetkellä näin sen taihaenteinen varoitus
- molemmista päistänsä häipyvävasta vasten harmaana,
nä raitana. Emme ehtineet lainkaan suojautua... K,rplanherkästi räjähtäen kranaatti kärvensi heinikön, teki
räjähdyskuopaksi mirättömän jäljen, kuin kanan raapiman, sirpaleiden viistämät urat lähtivät siitä kolme-

r

Raskaat kranaatit nostivat
vesipatsaita Vuoksen vesissä

Juhannussauna

D

maahan hyvä tulitusmahdollisuus.
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Pöly ja savu peittivät korkean Lauttamäen näkyvistäni. Siellä takarinteessä, iossakin Äyräpään rautatie-

,§eman kohdalla oli pataljoonamme komentopaikka.
Tuo kauhistava pilvi, joka leijaili harjun yllä, yhä sakenemistaan sakeni ja otti viimein meidät suoielukseensa, kun maalit lakkasivat lentäjille näkymästä ja
näiden oli oikaistava syöksynsä enristä korkeammalla,

erteivät olisi sokaistuneet.
Huolestuin eteentyönnetystä pesäkkeestämme, jossa
oli ryhmä nuoria miehiä nuoren alikersantin Pekka
Tuiskun johdossa. Jos siellä pojat säilyttävät toimintakykynsä ja luottamuksen omiin voimiinsa tällaisessakin
myrskyssä, ovat he varmasti kunnollista ainesta.
Parikymmentä minuuttia riehuttuaan lentokoneet
poisruivat sillanpääaseman ylrä. Päätin käydä eteenryönnetyssä pesäkkeessä. Viljo Karttila lähti vapaaeh-

na pääsäteenä... Me seisoimme pistävän savun seassa
kahden uran välisessä sektorissa neljän, enintään viiden
täysin eheinä.
Se
metrin päässä räjähdyspaikasta
sattumaksi,- toioli selittämätöntä, jota joku nimittää
nen sallimukseksi, ioku muu hyväksi onneksi.
janyt uskoi.
Myös Viljo Karttila näki sen ilmassa
puoleensa
heitintulta,
oli
vetänyt
Kellarin kumpu
mutta muuten oli pesäkkeessä kaikki hyvin. Lähdin
yksinäni takaisin harjulle. Matkan varrella oli tien vieressä kaivo, josta täytin kenttäpulloni. Tein sen kiireesti, sillä kauempaa tien takaa oli jo kotvan kuulunut
kiihkeätä konetuliaseiden rähinää. Se oli jalkaväen
taistelun melskettä. Harjulla kuulostelin tilannetta.
Silloin tuli tien takaa korkeal,ta mdeltd ammuttu luotikuuro pitkin asemiamme. Pataljoonan komentopaikan
suunnalla oli piru merrassa...
Jathuu.
165
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AARNE RYTKULÄ

PIEIII MBTIO
MITÄ varten ia mihin? Sitä pohdittiin auton lavalla
Rj.P I:n matkatessa autokuljetuksena jonnekin. Siellä
on joku äijä vastassa, autot näyttävät pysähtyvän. Viimeinkin perillä, olimme saapuneet jonnekin Loimo-
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laan. Marssimme leiriytymispaikalle. "Sitren on syytä
jokaisen miehen pitää silmät ja korvat auki, sillä täällä
on liikkunut vihollisen partioita. Muuten tehkää olonne mukavaksi!" ilmoitti joukkueen johtaia. Siinä vietimme mekin 3. komppanian ensimmäisen joukkueen
miehet, johon allekirjoittanutkin kuului, heinäkuun
19. päivän iltaa vuonna 1944.
Käytiin läheisessä lammessa uimassa ja nuokuttiin
nuotiotulilla, kunnes uni voitti. Rauhallisesti kului yö
kenenkään häiritsemättä. Uusi päivä oli valjennut
kauniina, ja rauhallinen hiljaisuus vallitsi tienoolla. Sota oli jossakin muualla. Valmistauduttiin ja lähdettiin.
Pataljoona lähti marssimaan kehnoa kärrytietä. Tauon
aikana istuskeltiin mättäillä. Kaksi vanhaa rurtua
miestä ilmestyi joukkueeseen. 'Terve, sitä tullaan lomalta." Tosiaankin, kaverit tulivat lomalta. Taisteluvaiheen alkaessa lomalla olleita miehiä palasi vasta nyt.
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Ryhmityttiin ja taas liikkeelle. \r'r ereni pataljoona
taistelumuodostelmassa pitkin metsää. Takanani kaveli
juuri lomalta tullut mies. Tunrui mukavalta saada viereensä vanha ruttu rajajääkäri. \'oi mitkä lukemattomat yön tunnit olimmekaan vhdessä vartiossa viettäneet! Aikoja sitten, kun patalloona oli vielä Kannaksel-

la. Tullaan lomalta, no on toisilla tuuria!
Hiljaista tuntui olevan kaikkialla, vaikka valtava
joukko miehiä vaelsi eteenpäin. Joku kiroili lääkintämiehiä käsken painumaan paareineen helvettiin. Ei kukaan olisi halunnut paarimiehiä taakseen. Menneet
muistor ja levottomuus tulevasta. Mies molemmin
puolin, siinä oli se kapea sektori, josta tulevat tapahtumat nähdään ja koetaan. Se mitä tapahtui vähän
kauempana oli jo toisten näkemää ja kokemaa.
'Liikkuvat osat taakse konetuliaseissa, kasky lapi!"
Käsky kulki pitkin jonoja. Aseet siirtyivät kainaloon ja
liikkuvat osat naksahtelivat taakse. Matka jatkui, sydän löi kiihkeästi rinnassa. Mitä tulee tapahtumaan... ?
Etuvasemmalla kajahti kaksi laukausta. Pataljoona
oli törmännyt vihollisen etuvarmistukseen ja pysähtyi.
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"Mitä minä nyt teen?" 'Yritä taakse. Et sinä ainakaan täällä mitään tee." Oikealta pitkin ketjua tuli
kasky: 'T.iike seis". Kaveri lähti ryömimään taakse.
Käänsin katseeni vasemmalla olevaan kaveriin toistaakseni kdskyn. Hampaiden kiristys ja käheä kirous "Saaranan..." Hetki sitten lomalta tullut kokenut rajajäåkäri oli menestyksen kiihkossa unohtanut suojautua.
Hän oli kuollut. Hetkillinen viha täytti mieleni. Olin
vihainen viholliselle, itselleni ja kaatuneelle coverilleni.
Suon reunasta nousi vihollissotilas lähtien juoksemaan
suolle. Siinä se on. Hyvin tähdätty sarja konepistoolista ia mies lyyhistyi suolle.
Tilanne kohdallani ei näyrtänyt hyvältä. Mies poissa
molemmin puolin, ja vihollisia voi piileskellä hyvinkin
lähellä. Painauduin entistä tiiviimmin suojaukseen ja
aloin kiireesti täyttää lippaitani. Pitkin ketjua kulki
viestejä muistakin joukkueen tappioista. Sekä tieto: vihollinen sytyttänyt maastom tuleen. Kun liikettä ei ollut, vaimeni tulituskin vähitellen. Joukkue irtaantuu
ja vetåytyy jonkin matkaa taakse.
Vetäydyimme vähän taakse.'Yalmistautukaa rynnäkköön." Koetetaan saada vihollinen jälleen liikkeelle
tästä kohtaa äkkirynnäköllä!"
Vasemmalla puolellani ryntäävässä ketjussa oli joukkueen johtaja vänrikki Kurki. Käsky oli selvä. Lyhyitä
sarjoja ampuen ja huutaen syöksymme vihollisen kimppuun. Konepistoolit rätisivät, seasta kuuluu huutoa, ja
rajusti juoksimme kohti vihollista. Vihollisen tulenavaus ja ensimmäisen suihkun sai vänrikki Kurki selviten onneksi haavoittuneena taakse. Samassa oli ryntäävä ketju matalana vihollisketjun edessä. Vähän oikealla
oli laho sammaloitunut puun runko. Ryömin sen taakse. Oikealla oleva kersantti onnistui ryömimään viereeLoimolan kylän seutua

-Toku puhui kovalla äänellä, kuulosri (komentajan) ääneltä. "Nyt vain nopeasti, siellä on pieni partio edessä,
meitä on koko pataljoona. Saarretaan ja oreraan vanseiksi! Eteenpäinl" Hetki sitten niin hiljaisen salon
iär'tti aseiden rätinä, kun Rj.P I hyokkasi vihollisosascon kimppuun. Vihollinen irtaantui heti etuvarmistuksestaan ja sitä kiihkeämmin käytiin päälle. Edessä oli
r-ain pakoon pyrkiviä vihollisia, ja konepistoolit puhuirat selvää kieltä. Raju myrsky seurasi vihollisen kintereellä yli harjanteen ja loivasti laskevaa maastoa kohti
suota. Vetääntyvä vihollinen maastoutui suolle avaten
suolta ja sen takaa kiivaan tulen. Oma ketju pysähtyi

suon laitaan, jota vihollisen tuli armorromasti piiskasi.
Rr'ömin eteenpäin paksun männyn raakse parhaaksi havairsemaani tulisuojaan. Ryömiessäni huomioin kaverin vasemmalla puolellani. Mies ampui kiväärillaän
;olviasennossa, mitenkään suojautumatta. Oikealla
c,leva kaveri ryömi takaperin kiroillen viereeni. "Mihin
sartui?" "Perkeleen perkele, kun konepistoolin jousi

xatkesi!" Sanoja vahvisti vihainen kiskaisu viritystangosra.

ni. Kaksi ketjua silmätysten. Tilanne oli hermoja repivä. Kuka paljasti itsensä, maksoi sen hengellään. Ei ollut mitään mahdollisuutta elävänä eteen eikä taakse.
Laho puu antoi näkösuoian, tulisuojaa ei ollut. Vihollisen asema oli yhtä vaikea. Asetta oli käytettävä varmaan maaliin ja varmasti.
Vaistomaisesti otin rintataskustani tupakan, sytytin
vetäen kiihkeästi savut. Samassa tajusin mitä olin tehnyt. Pusersin tupakan kouraani, painautuen niin litteäksi kuin vain voin. Sydan löi rajusti rinnassa luotisuihkujen rätistessä selkää hipoen ylitse. "Sattui, nyt
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sattui!" hokki kaveri vierelläni. "Ei mitään mahdollisuutta yrittdä mihinkään, emme pääse tästä pois ennen
kuin ilta hämärtyy."
"Ei voinut sattua pahasti, jalkaa vain kirvelee." Aikanaan selvisi: konepistoolin luoti oli raapaissut reidestä ja löytyi saappaasta. Varmaankin vihollisen asema oli
vieläkin hankalampi. Se alkoi viimein irtautua. Kaksi
vihollissotilasta lähti edestämme konepistoolit kaulassa
roikkuen konttaamaan pois. Heillä ei ollut mitään
mahdollisuuksia, konepistoolisarjat pysäyttivät matkan.

Oli meidän onnemme, että vihollinen irtaantui
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sin. Nopeasti kaikki lippaat täyteen vastaiskun varalta.
Mitään ei enää tapahtunut, ja niin saimme mekin lähteä vetäytymään taaksepäin, viholliselta vallatulle harjanteelle, johon kaivauduimme asemiin.
Taistelut olivat tauonneet siltä päivältä; nalka ja
muut huolet pääsivät etusijalle. Sovimme erään kaverin kanssa henkilökohtaisesta huollostamme. Kaveri
lähti etumaastoon muonan hankintaan, minä puolestani takamaastoon vettä hankkimaan. Samoin menertelivät monet muutkin. Maastopalo eteni sopivasti samalla
harjanteella, joten veden keitossa ei ollut mitään vaikeuksia.
Heinäkuinen ilta hämärsi. Söimme kaatuneilta evakuoituja eväitä ja kertasimme päivän tapahtumia. Tuli
tieto, että toinen komppania on käynyt partiossa ottamassa selvää vihollisesta. Vihollinen on vetäytynyt
noin kahden kilometrin päähän ja siirtyy oikealle. Pataljoona on myöskin kerännyt kaatuneensa.
Nämä tiedot laukaisivat lopullisesti jännityksen. Sai
se niin hyvin siipeensä, kyllä tämä yö saadaan olla rauhassa! Ovatpahan saaneet pieneen partioon sopimaan
valtavasti miehiä.
Sellaisissa ajatuksissa asetuimme kaverin kanssa makuulle poteroidemme väliin selät vastatusten, venäläisen sotilaan telttakangas peittonamme ja konepistoolit
sopivasti kainalossa. Kesäinen yö peitti hämäräänsä
niin elävät kuin kuolleet samalla harjanteella. Oli hyvin varhainen aamu, kun heräsin aseiden rätinään. Istuin ja katsoin tajuamatta mitä oli tapahtunut. Vihollinen oli iskenyt yllättäen ja päässyt asemiimme. Heiluttelin kaveriani: "Hei, nouse ylös, nyt ne tuli taas!" KaHaavoittuneita JSp:n edustalla
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veri vain nukkui. Suuttuneena tartuin kaveriin kovin
ottein: 'Nouse sinäkin, saatana, ylös!" Kaveri heräsi,
ja niin hyppäsimme poteroihimme. Pelosta ja vilusta
tärisin kuopassani, vihollinen oli samalla mäellä. Paikalle ilmestyi joku toisen komppanian luutnantti, kaiketi uusi joukkueenjohtaja. Vastatoiminta alkoi. "Katkaistaan niiden kiila, ettei lisää vihollisia pääse tulemaan". Joukkueen vastatoiminta viholliskiilan katkaisemiseksi tyrehtyi kiivaaseen tuleen.
Etenemisyrityksen aikana pääsin parilla nopealla
syöksyllä vihollisen sisääntulokohtaa hallitsevaan asemaan. Kaatunut vihollissotilas, ilmassa aseiden kiivas
rätinä, tulitin kiihkeästi. Aina vain yritti miehiä tulla.
Nopeasti uusi lipas aseeseen, ia taas sylki konepistooli
nopeita sarjojaan. Liike näytti ryrehtywän. Kylmät väreet kulkivat pitkin selkäni havaitessani kaatuneen vihollisen puseron kummasti tupsahtavan. Siihen osui
luoteja. Minua kytätään, välähri heti pässäni. Nyt on
valekuolleena ja sitoltava vähän aikaa ampumatta,
ren syöksyttävä toiseen asemaan. Katsoin varovasti
taakseni. Oma ketju vetääntyi takaperin ryömien. Olin
jäämässä siitä pahasti jälkeen. Erän kaverin konepistooli heilahti uhkaavasti minua kohti. Nyt tai ei koskaan, välähti päässäni ja vaistomaisesti syöksyin liikkeelle. Jos minä olin nopea, niin nopea oli veli venäläinenkin.

Oikea käsi retkahti hervottomaksi ja konepistooli
putosi, mutta pääsin sinne mihin ,vririnkin. En oikein
tajunnut mitä oli tapahtunut. Isruin mättäällä tuijottaen veristä kättäni, jota en voinut liikuttaa. Kaveri joka kaatui myöhemmin tuli auttzunaan ja sitoi käteni.
Samoin juoksi toinen lomalta tullut mies: "Anna konepistooli tänne!" Ei minulla mitän konepistoolia ole,
tuonne se jäi mäelle."
"Saako sen sieltä?" 'T,uulisin saavan." Osoitin suunnan ja kaveri lähti ryömimän asetta kohti.
Konepistooli oli vihollisen tulen alla, mutta Pulkkisen poika palasi se mukanaan. Vyölläni oli vielä yksi lipas. "Tuosta saat vielä lippaan." Kaveri päästi vyöni
tarttuen lippaaseen. "Perkele, ei tällä mitään tee."
Lipas oli räjähtdvän luodin murskaama. Kun kaveri oli
saanut konepistoolin ja minä lähtenyt paikalta olivat
venäläisetkin jo saaneet heittimensä mäelle ja alkoivat
tulittaa niillä. "Kävi vain humaus, joku käri pään,
osoittaen suunnan ja kaskien pyrkiä sinne", kertoi kaveri kun tapasimme. Niin saar"uimme toisiamme taluttaen JSP:lle. Kaikki haavoittuneet eivät sopineet hevoskyytiin, joten sain taas lähted taluttamaan kaveriani
samaa kärrytietä, jota olimme sinne tulleetkin.
Edellä kulkevan hevosen rattailla makasi haavoittuneena yöllinen makuukaveri. Emme pystyneet seuraamaan haavoittuneita kuljectavaa hevoskolonnaa. Jos
Lasse satut tämän lukemaan, muistat varmasti sen heinäkuisen aamupäivän, kun kaksin vaelsimme Loimolan
salolla, toisella pää, toisella kasi paketissa. Kuukautta
myöhemmin palasin takaisin yksikkotini. Sama pieni
partio oli yhä edessä.

'/rmein€n matka
{,!velån
^autausmaahan

UATTI IIÄNTTÄRI

f,olmannen [erran haudar lepoon
SIPERIASSA sotavankeudessa vietetl'c vuodet olivat to-

della kohtalokkaat sippolalaiselle Esko Ylimmäiselle.
Noiden vuosien aikana hänet ennätettiin kahdesti siunata haudan lepoon ja noilta vuosiha peräisin oleviin
satsavikoihin hän lopulta myös menehtyi.

Joka tapauksessa Esko Asser Ylimmäinen tuli Siperiasta vain 43 kilon painoisena viikkoja kestäneen junamatkan päätteeksi karanteeniin Hankoon. Siellä mies

kuntoutettiin ja kotiurettiin jouluksi jo 11 kiloa painavampana. Mutta vatsaviat jäivät muistoksi vankeusvuosilta.

Maaliskuisena sunnuntaina maanviljelijä Esko

Ylim-

mäinen saatettiin viimeiselle markalleen ja siunartiin

Hirvelän hautausmaan kappelissa 21 .2. 1973. Hän oli
svntynyt 14.2.191.3.
Esko Ylimmäinen haudattiin ensimmäisen kerran
kahden muun kaatuneen kanssa Vainikkalassa heinäkuun puolivälissä 1941. Kotoisiin kirkkomultiin näiden sankarivainajien ruumiit voitiin siirtää vasta pakkaskautena. Niinpä Esko Ylimmäinen haudattiin toisen
kerran sankarihautauksella 11. 3. 1942 Jaalao kirkkomaahan.

Marraskuun 11. päivänä 1944 saapui vankijuna Vainikkalan kautta Suomeen. Kaipiaisten asemalla oli posrinhaussa Vilio Kelkka Sippolan Saareksilta. Hänelle oli
jaterty sana, eträ kertoo terveiset Ylimmäisen Eskon
koriinpaluusta. Yllätys oli omaisille ja kotikylän väelle
melkoinen, sillä olihan "kaatunut" Ylimmäinen haudattukin jo kahdesti.

Jaalan sankarirististä poistettiin luonnollisesti Esko

Ylimmäisen nimi ja tilalle tuli "tuntematon". Tuon
tuntemattoman sotilaan henkilöllisyyskin on jo selvitetty. Sippolalainen kotiseutumies Tauno Porkka kokoaa kirjaa JR 25:n vaiheista ja hän on haastatteluien
yhteydessä päässyt myös tuntemattoman henkilöllisyyden jäljille. Jaalan tuntematon sotilas on väliaikaisena
sippolalaiseen partioporukkaan komennettu Oskari
Eloranta.
Elorannan siunaus piti tapahtua maaliskuun 15. päivånå 1973, mutta Tauno Porkka iärjesti siunauspäivän
siirron heinäkuun 15. päivään, koska tilaisuuden itseoikeutettu kunniavieras Esko Ylimmäinen sairastui.
Ylimmäinen uskoi viimeiseen asti tervehtyvänsä vielä
vatsavaivoistaan ja olevansa läsnä entisellä haudallaan
Oskari Elorannan siunaustilaisuudessa. Ylimmäinen ei
kuitenkaan enää tervehtynyt, eikä häntä niin ollen nähdä kunniavieraana Elorannan siunaustilaisuudessa. n
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kohtalo oli vaakalaudalla, mutta käsityksemme ei ennättänyt pitemmälle. Viipurin kaupunki vallattuna oli
samaa kuin koko maa olisi mennyttä... ja toivo olisi

OLI juhannus
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viimeinen sotajuhannus
vuonna
- uuvuk1944. JR 48:n -I pataljoona oli taistellut itsensä
siin
iokainen mies pataljoonan komentajasta aina tö-

- kokkiin saakka oli poikki, kuten sanotaan.
pinän
Pataljoonaamme komensi everstiluurantti Sokajärvi.
Hän oli ollut paikallaan pataljoonan perustamispäivästä tähän päivään, juhannusaattoon saakka, jonka vietimme ankaraa taistelua käyden ns. Neljän tien risteyksen vaiheilla eli lähemmin Konkkalan vuorilla, mitkä
ovat samannimisen kartanon laitamilla.
Pataljoonan 1. komppania vahvennettuna kranaatinheittimillä oli vetäytynyt Rättijärveltä aattoa edeltävänä yönä kallion läheisyyteen. Tarkoitus oli ilmeisesti
ottaa siinä olevat asemat vastaan
mitka otimmekin
mitään varsinaista linjaa puolustuslaitteineen
ei ol-lut. Kaivoimme poterot ja pian olikin takaa-ajava vihollinen siinä ja aattoaamuna leimahti tappelu jälleen
valtavaan liekkiin. Olimme nälkäisiä, väsyneitä ja piittaamattomia. Olisimme mieluummin syöneet kunnon
aterian, saunoneet ja sitten nukkuneet ennen kuin tapelleet suunnatont a ylivoimaa vastaan, jolla näytti riittävän sekä ammuksia että miehiä. Kuuterselän taistelut oli kayty. Suomalainen panssari oli näyttänyt teräskyntensä siella. Nain kuulimme puhurravan, mutta
huonojakin huhuja kulki keskuuteemme. Niitä levittelivät vihollisagentir, ja omat miehemme ymmärtämättömyydessään leventelivät niitä. En muista kaikkia tarinoita, eikä se liene tarpeellistakaan, mutta huhun
muistan, mikä mahdottomuudessaan suorastaan nauratti: vihollinen oli muka vallannut Viipurin. Tuota ei
nyt uskonut herkempiuskoisemmatkaan, joskin ymmärsimme, että Viipurin, niin kuin koko maankin
4.7_1 ,.§**"r

tiessään.

Toivo ja usko. Siinäpä se. Siksi pureuduimme kuin
turilaat Karialan kallioperäiseen maastoon Konkkalan
kylän luona ja hankasimme vastaan, minkä kynsistämme kykenimme. Vastassamme olivat verekset, taistelukykyiset joukot ja itse olimme miltei poikki. Saimme
niskaamme lentokoneita, isot maataistelukoneet tulittivat meitä, pudottivat pommejaan kuin viimeistä päivää ja vihollistykistö oli voimansa tunnossa. Tulenjohdonko vika, en osaa sanoa, mutta suurin osa ammuksista lensi ylitsemme ja räiähti muualla. Se oli onneamme
siinä onnettomuudessa.
Juhannusaattona siinä puolenpäivän maissa huomasimme olevamme motissa. Tämä oli vavahduttava seikka. Suomalainen korpisoturi oivakaa oitis, mitä se merkitsee. Rengas ympärillämme oli riivis, mutta yksi
aukko eli saumakohta oli olemassa. Se oli Talin suuntaan oleva alue, miinoitettu maasrokohra, jonka ylitse
rämpiminen tiesi varmaa kuolemaa. Nluutamia miinoja
laukesi vihollisen yrittäes5ä sulkea rengusra. Miinoitus
oli tiheä, sen ylitse ei oli§ pässyt kuin lentämällä
niin ainakin tuntui silloin.
johtaja,
Krh-joukkueen
luutnantti Erkki Berner, häkeltymätön tyyppi, joka ei pienisrä piitannut, raapi
niskallistaan ja näytti miettiväiselrä, kun hän poterostaan tuijotti miinoitettua aluetta. Sen olivat suomalaiset pioneerit miinoittaneet ia se oli nyr meidän ainoan
pelastuksemme mahdollisuus tai ruhomme. Pioneereja
ei ollut loukossa eikä kenties miinoirerun alueen kart-
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Konkkalan vuorimaastoa

G^kaan

ollut kenenkään

hallussa

noi päälle.

No,

-

ja vihollinen pai-

tuossa melskeessä ei ollut aikaa mietrimiseen.
sellaiset
korkeampien viskaalien tehtäväksi. VetJätin
tä satoi kaatamalla, poterot täyttyivät nopeaan. Janolle
kyllä löytyi tyydytystä, mutta nälkä sen sijaan kalvoi
sisuskaluja. Taskujen pohjille jääneet tupakan ja nukan
sekaiset leivänmuruset oli syöty, taskur kaännetty nurin ja kaapitru saumoia myöten ryhjiksi. Näin päästiin
juhannusiltaan.
En ole maininnut menetyksisrämme vielä mitään.
Åamupäivällä sattuneessa ilmapommiruksessa meni
miestä. Eräs telrta sai täysosuman. siinä meni yksitoista miestä, sateensuojaa etsineet r-ksiroista miestä. Vihollinen ei piitannut sateesra, koneet lensivät matalalla, miltei latvojen tasalla ja kt'lr'ivat tuhoa keskuuteemme. Sotamies Alakivimäki haavorrui roimintakyvyttö-

mäksi, jouduin siinä vaiheessa toimimaan lääkintämiehenä ja sidoin monta haavoittunutta. Vainajille ei voitu
mitään. He olivat sotansa sotineet.
verinen ja
Juhannusyö kului. Se oli taistelun yö
märkä. Aina satoi, lakkaamatta. Lisäksi -sade oli melkoisen kylmää. Palelimme. Noita hetkiä, niiden aikaista tunnelmaa on vaikea kuvata sanoin. Mitään keskikesän juhlatunnelmaa se ei ollut, kaukana siitä: lataa
ia ammu, suoiaudu ja palele. Tuiiota eteesi ja palele.
Ammu, ammu siksi kunnes kaikki on ohitse tai panokset loppuvat. Siinä se.
juhannusaamu. Sateinen ja kolkko. RuuAamu
- usva, jonka halki uielsi miljoonat luodit.
din katkuinen
Vesi loiski ampumahaudoissa, kanervikossa, mistä se
pesi veritahrat pois. Väsyneet miehet ampuivat, lähetit
juoksivat, upseerit neuvottelivat ja sitten juhannuspäivänä tunkeuduimme miinoitetun alueen halki ja suuntamme oli Tali. Vihollinen seurasi meitä, heitä meni
miinakenttään useita
montako meitä possahti, en
riedä. Ehkä pari kolme.
ja sen vaiheilla taisteMutta me läpäisimme sen
limme suomalaiseen sotilasasuun pukeutuneitten viholja juuri nämä seurasivat meitä kuin
lississien kanssa
takiaiset.
Sotamme

-

jatkui. Talissa saimme uudet asemat. Ne
kestivät vain muutaman päivän... ja keskikesän aurinko alkoi tavoittaa syksyä, joka toi rauhan.
Tämä pikku muistelmani olkoon tervehdys I/JR
48:n pojille ja upseereille. Moni heistä mahtajista on
ja muistomme elää
maanraossa. Me toiset elämme
historiassa vielä silloin, kun se-on kadonnut yleisestä
tietoudesta.

Portinhoikan tienristeys
lkeskellä tie Saarelaan,
vas. taustalla
(onkkalan vuoret)
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Kämärän asema heti valtauksen iälkeen

SIIMON VIITASAARI

"Sinisen Prikaatin" komentaia, eversti Savonjousi
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JOUKKO-OSASTO, johon minäkin kuuluin, oli mainehikas 3. Prikaati, ns. Sininen Prikaati. Komentajana
oli eversti Savonjousi. Vieläkin häntä muistellessa vetäytyvät vanhojen alaistensa siviilisaappaat kasaan, ei
velvollisuuden, vaan muistojen lonkeroista palautuvan
hiljaisen kunnioituksen pakottamana.
Palvelin II Patalioonan 5. komppaniassa päällikkönäni isällinen ja peloton luutnantti Lauri Räpy, mies joka jo Talvisodassa niitti mainetta.
Nuif amaalla odotettiin sitä hetkeä, jolloin päästäisiin
yrittämään menetetyn Karjalan kannaksen takaisin saamista. Ja tulihan se päivä lopulta. Joukot etenivät kohti Vuoksenlaaksoa tarkoituksena repäistä siellä raja auki. Edellämme raivasi tietä jokin jääkäriporukka, kunnes meille vuorostamme tuli tienraivaajan osa. Oltiin
edetty jo pitkalle keskikannaksen sydäntä kohden kun
pataljoonamme sai kaskyn kääntya länteen Viipurinlahden suuntaan. Tarkoituksena oli karkaista vihollisen selustayhteydet Viipurista etelään johtavilla teillä.
Tuolloin, vuonna 1941 loisti suomalainen johtajataito yhtä kirkkaana kuin kunniakkaina Talvisodan päivioä, niin loisti myös jokaisen yksityisen sotilaankin
päättäväisyys ja rohkeus.
Komppaniamme eteni läpi metsien ja soiden kohti
Kämärän asemaa. Miehet kantoivat mukanaan kaiken
välttämättömän. Tykkeiä ei voitu kantaa, ei liioin
kenttäkeittiöitä ja niinpä parhaina avuina olivatkin
tarkkakäyntiser jalkaväen aseer ja riittävä patruunamäärä. Väsymys ja nälkä alkoivat ahdistaa ja miesten silmissä kiilsi outo, peloton, eteenpäin tuijottava katse.
Joku sakissa kuiskasi: "Olisipas nyt tuolla asemalla jo172

kin kuormasto, niin kimppuun kävräisiin vaikka siihen
paikkaan kaaduttaisiin."
Ei ollut kuormastoa, vaan
viisi rautatievaunullista -ammuksia sekä pari vaunua
täynnä kiväärin patruunoita. H1wä näinkin! Asema vallattiin ia nyt oli Viipurista etelään johtava rautatie hallussamme. Lännessä kulkevalla maantiellä näkyi pölypilvien lomassa iokin kolonna matkaavan. Sen kimppuun ei ollut käymistä, koska mukana möyrysi valtava

"Klim".
Kului muutama tunti ia kohra alkoi Viipurin suunnasta kuulua junan puuskutusta. Se pysähtyi asemalle ja
peruutti noiden viiden vaunun luo kytkeäkseen ne peräänsä. Kk-miehemme olivat kuitenkin valppaina ja
pakottivat veturinkuljettajan lisäämään "onkaa" ja "nostamaan kytkintä". Parinsadan metrin päässä etelämpänä
oli pari kasapanoksin varustelrua miestä odottamassa.
Mikä jännitrdvd, ja riemullinen odotus!
Juna tulla
'No
porhalsi paikalle.
nyrl kuiskasi toinen, sotamies
Tuokko. Ät t ia saariin 2 kg:n kasapanokset kiskojen alle
ja nähtiin, että sytytyslanka paloi. Sen piti kestää vain
3,5 sekunnin verran. Seurasi piinallinen tuokio, ehtiikö
räjähtää ennen kuin veturi ehtii päälle. Matka lyheni,
50 m-30 m, 10 m ja sitten leimahdus. Kiskot murtuivat aivan veturin edessä ja
voi sitä näkyä!
ratapenkkaa alas
Siinä painui juna, veturi edellä,
kääntyen oikealle kyljelleen kyntäen edestään tonneit-
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tain pehmeähköä maata. Lopulta kaatuivat muuramar
vaunut toistensa päälle. Tuossa ryräkässä pääsi karkuun
joitakin vihollisupseereita. Jonkun ajan kuluttua ilmestyi aseman päälle vihollishävirräjiä avaren kk-ulen sivuraiteelle jääneitä viittä ammusvaunua kohti. Ne sytryivätkin tuleen. Oli siinä räiskettä kun 6 tuumaiset
lentelivät ympäri ja kiväärinparruunat rätisivät kuin
rokkapata. Tdtd raraa kulkeneet lomalaiser näkivär vielä
vuosien jälkeen hävityksen jäljet.
Tämäkin oli olevinaan jo sotaa, mutra maatessamme
asemissa rautatieaseman länsipuolella, alkoi etelästä
kuulua moottorin ja telaketjun ääntä. Tietä tulla lyrisreli iso tankki, eikä meillä ollut mukanamme pst.aseira. Vaunu ajoi kohdallemme ehkä 100 m päähän fa pysähtyi. Tykkitorni alkoi kääntyä meitä, kivisessä maankumpareessa makaavia kohti. En ehtinyt sanomaan mirän, kun tajusin miten jokin hirmuvoima riipaisi lakin
pästäni ja lennätti sen t5 metrin päähän. Selvisin sen
verran alkuläimäytyksestä, ertä huomasin kuinka sotamies Niilo Annala lähti parahtaen juoksemaan toinen
kasi poikki. Hänen takanaan ollut Tauno Kyngäsoli revennyt miltei kahtia. Kaiken tämän tehtyään kranaatti
kaivautui "maahan ja räjähti vasta siellä. Se sytytti myös
jonkin öljysäiliön palamaan.
Kun seuraava aamu alkoi sarastaa, sai joukkueemme
kaskyn lähteä luutnantti Heikki Pihkaraisen iohdolla

Kiskot murtuivat

parin kilometrin päähän varmistamaan erästä maantietä. Maantie alkoi jo näkyä kun havaitsimme parinsadan
metrin päässä joukon pitkämanttelisia miehiä. He kai
näkivät jotain liikettä, koska äkkiä hävisivät tien ojaan
ja alkoivat ryömiä meitä kohden. Pikakivärimiehemme oli kuitenkin valppaana. Siihen kaatui 12 vihollissotilasta eikä patruunoitakaan kulunut vajaata lipasta
enempää.

Edessämme aukeni tien toisella puolella noin 210 m
pituinen ja ehkä 150 m leveä, paljaaksi hakattu hiekkanummi. Me siirryimme aukeaman pohjoispäässä olevaan salskeaan mäntymetsikkticin. Silmäillessämme
ympärillemme havaitsimme heti keskellä aukeaa jonkinlaisen hiekkamontun. Luutnantti Pikkaraisen saavuttua paikalle ehdotin, että pistäyryisin montulla, josta näytti olevan hyvä näköala kauemmaksikin. Pikkarainen suostui heti ja pk.ampujan apulaiseni, stm Ahola
oli valmis lähtemään mukaan, niin myös rauhallisesti
hymyilevä konepistoolimies Ate Kauppinen. Pikkarainen lähti itse kolmanneksi käskettyään sitä ennen paikalle jääviä varmistamaan meitä.
Kävelimme montulle, joka näytti lapiolla kaivetulta.
Sen pituus oli noin 6 m. Perillä asetuimme "taloksi"
purkaen raskaat kantamukset yltämme. Meillä oli näet
mukana tavallista runsaammin patruunia. Katsoin
montun reunan yli ja näin heti 3 vihollissotilasta. Pieni
173
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pk.sarja kaatoi heidät yhteen kasaan. "Hyvin näkyy
kayvan" sanoi luutnantti. 'Minä lähdenkin tästä takaisin ketjun luo, ehkä te nyt täsrä selviätte."
Aurinko teki nousuaan ja loi edessä sekä sivulla olevaan metsään valoaan. Se valo koitui sittemmin monen
vanjan kohtaloksi, kun se armottomasti paljasti jokaisen lähemmäs meitä pyrkivän. Auringon säteet pitivät
heidän kypäreissään todellista valoleikkiään. Sitä mukaa kuin miehiä tuli liian lähelle heidät armorta tuhottiin. Mutta äkkiä alkoi sellainen rätinä, että hölmistyimme. Joka taholla rätisi ja joukkueemme ketjun taholta kuului vallan hirveä melskettä. Sitten saimme
mekin osamme. Luoteja alkoi tulla kolmelta suunnalta.
Konekivärit lauloivat kilpaa ja tuntui kuin puolen
metrin päässä yläpuolellamme olisi helvetti ollut valloillaan. Pani arvelemaan, että ios nyt kohorat päätäsi
saat siihen heti useampia reikiä. Jotain oli kuitenkin
pakko tehdä. Nousimme Kauppisen kanssa varovasti
tähystämään Aholan painaessa sillä välin patruunia tyhfiin lippaisiimme. Ehdimme nähdä, miten joukko vihollisia painui selustaamme, sinne missä piti olla omia.
Nähtiin myös kuinka sivustalla vedettiin kahta konekivdäriä, lähemmäs meirä, toisten konekivärien syytäessä
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tulta päittemme yli.
',iiåfi olimme kolmiMeille paliastui karmea todellisuus:
sin motissa, eikä mitän pakenemismahdollisuutta ollut. Kaiken kukkuraksi näimme, miten tien toisella
puolella rykmentin vahvuinen joukko eteni kohti Kämärän asemaa, ilmeisesti tarkoituksella vallata se takaisin. Siellä tuntui sentään olevan vastassa järkkymätön
puolustaja. Tuntui hieman ilkeältä nähdä, miten lukuisasti vihollisia kaatui pitkänomaiselle suoaukealle. Empimättä nostimme pk:n penkan reunalle fa lähimpänä,

noin 100 m:n päässä ollut viholliskonekiväri menetti
koko miehistönsä. Se ei ollut vielä ehtinyt edes avara
tulta. Oikealla hetkellä painoi Kauppinen konepistoolinsa liipaisinta, ja niin oli toinenkin konekiväri ilman
ampujia. Metsästä yritti parikymmenmiehinen joukko
rynnätä konekiväärin luo, mutta lyhyet, tarkat sarjam't74

me tekivät heistäkin lyhyen lopun... Meidät valtasi
merkillinen tunne, äskeinen pelko oli kuin pois pyyhkaisty. Nyt ei enä auttanut muu kuin tunteeton, kylmäverinen tappaminen. Edessä oleva metsikkö, samoin

kuin sivusta ja selustakin oli kuin ehtymätön, vihollisia
pursuva lähde. Kuitenkin hekin tuntuivat ikään kuin
kammoksuvan salaperäistä aukeaa, joka niin erehtymättömästi harvensi heidän rivejään, he alkoivat vähin erin
tulla varovaisemmiksi.
Mutta yllätysten aika ei vielä ollut ohitse! Tien suunnasta alkoi kuulua tankin jyrinää. Pian hirviö tuli näkyviin ja suuntautui meitä kohden. Olimme täysin avuttomia sen edessä. 'Nyt se tulee jyräämään meidät alleen", kiljaisi Ahola. Tankki lähesryi hiljalleen ja me
odotimme koska se ilmestyisi montun reunalle. Se ajoi
kuitenkin ohitse noin 50 m:n pästä, ampui tykillään
jonnekin ja jatkoi matkaansa pohjoista kohden. Saimme
tilaisuuden vilkaista sen perän ja näimme miten koneen päällä makasi miehiä aseet käsissään. Niitä miehiä
ei ollut sentän hyvä ryhtyä ampumaan, olisihan meidät
silloin heti huomattu. Arvelimme, etteivät he ole selvillä piilopaikastamme, eivätkä ainakaan usko meitä
niin mielettömiksi, että olisimme keskellä aukeaa. Jän-

nirys helpottui, mutta se oli ennenaikaista. Selustaamme tulla jyristi lännestä, toista tietä pitkin kaksi kuorma-autoa, lavat täynnä miehiä. Sanoin Kauppiselle:
"Minä otan tuon ensimmäisen jyvälle, huolehdi sinä perimmäisestä." Tempaus ei kuitenkaan onnistunut aivan
100 %:sti. Autot tosin jäivät heti paikoilleen, mutta
"liikaa" miehiä pääsi karkuun isojen mäntyjen ja autojen suojassa. Noita paimentaessamme alkoi aivan lähelrä kuulua pikku "nakun" lähtölaukauksia. 1
2
3
kymmenen oli ilmassa, mutta mihin ne-menevät?
-...
Suhina läheni ja me painuimme montun pohjalle.
Hiekka pöllysi ympärillämme, mutta täysosumaa ei
tullut. Tuli roinen sarja, kolmas, neljäs ja keskitys alkoi hipoa jo montun reunoia. Viides sarja alkoi samoin
kuin edellisetkin, mutta nyt oli minulla jo pk. poskella
fa tähystys tiukasti suunnartu vajaan 100 m:n päässä
olevaan pieneen mäntyvesaikkoon. Sen keskelrä tuprahteli savua f a kipinöitä. Taas lähti 10 nakun sarja ja suhina alkoi pelottavasti kiihtyä, samalla kun näkyviin ilmestyi mies tähystämään osumia. Sitä hänen ei olisi pitänyt tehdä, sillä se oli hänen viimeinen kurkistelunsa.
Lyhyq, terävä sarja ja nopeasti montun pohjalle. Pk. iäi
reunalle kun en saanut temmattua sitä mukaani jalkoVihollisen iankit hyökkäävät

kiinni johonkin. Ensimmäinen kranaatiskeytyi aivan pk:n eteen heittäen sen ylitsemme.

jen takerruttua

ti

Liekinsammuttaja oli saanut sirpaleen painaen sen aukon tukkoon. Ruuvasin sen irti ja heitin menemään,
toimiihan pikakivääri ilman sitäkin.
Alkoi olla jo iltapäivä, eikä poispääsystä ollut paljoakaan toiveita. Patruunat alkoivat huveta ja vangiksi antautumisesta päätettiin kerta kaikkiaan luopua. Olimme menettäneet kaiken toivomme, kun Kämärän suunnasta alkoi kuulua jonkin suuremman aseen lähtölaukauksia. Ensimmäinen kranaatti iskeytyi eteläpuolelIamme olevaan metsikköön, roinen ja kolmas aivan samaan paikkaan. Ihmeeksemme näimme miten vihollinen alkoi irtaantua ja paeta etelää kohden kranaattien
koko ajan heitä saatellessa. Nyt oli meilläkin korkea aika lähteä. Painuimme vihollisen perään, antaen aseemme koko ajan laulaa. Saapuessamme eteläpäässä olevaan
kangasmetsikkrltin kohtasi meitä inhoittava näky. Pitkin metsikköä lojui vainajia tai kuolemaisillaan olevia.
Vihdoin pääsimme tien yli ja suuntasimme kulkumme
kohti Kämärän asemaa. Etenimme varovasti ja näimme
raas paljon kuolleita, joukossa valekuolleitakin. Päästyämme keskelle suota, kajahti edestä yksinäinen kiväärin laukaus tehden aivan jalkojemme juureen pitkän vanan sammaleeseen. Kuin piiskan lyöminä painuimme
suohon ja ryömimme lähettyvillä olevan isomman turvemättään taakse ja taas meille tuli totiset paikat. Etuvasemmalta pyyhki konekivääri turvemätäsrämme ja
pian yhtyi leikkiin toinenkin kk. Sammaleet pölisivät
niskaamme, pk.lippaat ammuttiin puhki, mutta rajähtäviä luoteja emme todenneet.
Eivärköhan vain lienekin omat pelissä, kun kaiken
lisäksi ampuvat vielä noin tarkastikin? Enempää empimättä tempasin lakin vasempaan käteeni ja heilutin sitä
ilmassa. Siihen paikkaan taukosi ammunta fa ödestä alkoi kuulua huutoa, josta emme kuitenkaan erottaneet
sanoja. Hyppäsimme enempää arvelematta ylös ja
näimme miehiä edessä olevalla kumpareella. He viittoivat meitä luokseen. Ensi kerran tunsimme vilpitöntä
iloa, oikein hymyilytti kun astelimme rauhassa näiden
tovereittemme luokse. "Ja vielä nauratte" oli ensimmäinen tervehdys, jonka joukkueemme varajohtaja, kersantti Kalinen meille lausui. Hän oli nyt luutnantti
Pikkaraisen haavoituttua joukkueemme johtaja. Kerroimme kahdesta kuorma-autosta, jotka olivat jääneet
tienristeykseen. "Kuka osaa ajaa?" Pian olivatkin autot
hallussamme.

Pataljoonan komentaja odotti meitä luokseen. Kiittäen hän kertoi olleensa ymmällä siitä, mikä joukko
siellä tappelee, kun koko päivän oli kuulunut taholtamme kiivasta ammuntaa. Toisilta, naapurikomentajiltakin hän oli tiedustellut asiaa, mutta kukaan ei voinut
antaa siihen selvitystä. Sen verran joka tapauksessa
muistettiin, että kolme miestä oli jäänyt saarroksiin,
mutta kukaan ei uskonut, että nämä olisivat kyenneet
pitämään puolensa kahdeksan kokonaista tuntia.
't75
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Karhumäen kenttäsairaala

PÄIVÄ on 1, .6.1944.
On vuoden valoisinta aikaa.
Päivän vaihtumista yöksi tai sen aamuksi tuskin huomaa, varsinkaan nyt, kun työtä on paljon, ja kiireellistä. Aurinko paistaa täydellä cerällään ja sää on autereinen, kirkas. Jostain syystä saapuu Karhumäen asemalle
ehtimiseen sotilasjunia. Miehet marssivat kaduilla avopäin, hikisin otsin ja pakkaukset pölykerroksen peitos-

sa. Aurinko on rodella kuuma, se polttaa, se tekee
miesten askeleet raskaiksi.
Sairaalassakin on päivä kaikin puolin kiireinen. Heikot potilaat on valmistettava sairasjunaan siirrettäviksi,
uusia on vasraanorettava, lääkärien antamia lukemattomia kaskyja on räytettävä. Juoksua on sinne ja tänne,
edestakaisin. Haavoittuneita saapuu "Pirunsaaresta".
Tuossa on nuori alikersantti, mikäli arvomerkit likaisesta takinkauluksesta erottaa, ja tuossa mies, jonka
päätä peittä verinen kääre. Tuossa
valkoinen paperilakana peittää paarin.
Poralärvi raunioina

t

Työvuoroni päättyy myöhän illalla 1'öhoirajan saapuessa vuorolleen. Sinä iltana hoipun väsymyksestä
mennessäni asuinpaikkaani, jossa toverinani majailee
lotta Johanna. Tänän olemme saaneet kenttäpostiakin,
paketin ja kirjeen äidiltä. Väsymyksesrä huolimatta
päätimme ennen nukkumaan menoa tehdä pienen kävelyretken Äänisen rannalle. Kuljimme sen kiemurtelevia
polkuia ja astelimme sen valkeassa hiekassa, virkistyimme järven viileässä vedessä. Ilta oli kuuma ja raskas ja
yllättäen nousi taivaalle mustia pilviä, iyrisi ja salamoi.

Tuuli temmelsi avaruudessa mielin märin, se puisteli
puita, heitteli ylös suuria hiekkapilviä ja lähetteli rantaan vaahtopäisiä aaltojaan, jotka rajusti piiskasivat
rantakiviä. Hiekka oli kosteaa ja siihen kuolivatkin
kaikki idästä vyöryvät aallot.
Voi miten pelkäsinkän silloin! Pois tältä, pois,
pois! Kun saavuimme asunnollemme iskivät suuret sadepisarat ikkunaan. Ne hävisivär ja haihtuivat kuten
Myrsky caukosi aamuyöllä ja
kaikki tässä elämässä.
kun Karhumäki heräsi- paistoi aurinko.
Vihollisen suurhyökkäys alkoi 16.6.44. Jo sitä ennen olimme monena päivänä s€uranneet miten täyteen
lastatut kuorma-autot toinen toisensa perään kiirehtivät
asemalle tyhjentääkseen siellä sisältönsä rautatievaunui-

hin. Siviililaitokset, pankit, postit, sotilaskodit rnuuttivat. Ehtimiseen lähti myös sotilasiunia. Viimeinen
Kaupunki hiljeni
sairasjunakin lähti 23.6. kello 12.
hilfenemistään. Koko päivän olimme pakanneet tavaroitamme, sillä meidän !'uoromme jättä Karhumäki
oli tänä iltana. Pieni venäläistyttö "Marja" oli hänkin
rakentanut "evakkonyyttinsä" ja

itki

ovenpieleen noia-

ten, peläten että häntä ei ehkä pästettäisikän mukaan...

Koulu on uusi, monikerroksinen valkea tiilitalo ja
väsymyksestä huolimatta on työ aloitettava heti. Uutiset kertovat kovista taisteluista Aunuksen kannaksella,
jopa maihinnoususta Laatokan rannikolle, Viteleeseen.
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maantie suven rehevän luonnon keskellä polyää. Harmaiden mökkien seinustoilla kasvaa sireenejä tuomen
kukkien taustana. Maisemat uhkuvat juhannusta.
Ohitamme Porajärven ja näemme paljon sotilaita,
tykkeiä ja aseita. Kaikki valmistelevat asemiaan ia kaikilla on armoton kiire. Vihollinen pvrkii ratkaisuun
hinnalla millä tahansa. Tapahruu hr'ökkävksiä ja vastahykkayksia ehtimiseen.
Kolonnamme jyrisee eteenpäin ia nrelee pölyisiä kilometrejään. Ohitamme valtakunnan rajan ja saavumme Suojärvelle.
Olemme Suomessal
Ajamme Suojärven kirkonkl'län. Purkaudumme
metsän rajassa kauniiseen, lämpimään juhannusyöhön,
ja jatkamme vähin äänin tavoitteeseemme, koululle.
Koivikossa visertävät kymmenet pikkulinnut iltayön
raukeita laulujaan, kakikin kukahtaa, mutta sitä tuskin
kuulemme.

Joudun yöhoitajaksi apunani ahkeria lääkintälottia.
Aamuun saakka saapui haavoittuneita lakkaamatta ja
sairaanhoitajattaret kuten lääkäritkin uurastivat leikkaushuoneessa väsymättä. Samoin tehtiin poliklinikallakin.
Sairasautot, kyljessään punainen risti, ajoivat
vähän -väliä pihalle, tyhjensivät kuormansa nopeasti ia
palasivat taas takaisin.
Aamun tuloa tuskin huomasin ja kello 7 pääsin lepovuorolleni, mutta olin liian väsynyt saadakseni unta.
Korvissani soivat vielä yölliset avunhuudot. Ja kohta
alkoivat hälytyspillitkin ulvoa kun pommituskoneet jyrisivät taivaan laella. Aurinkokin paahtoi huoneeseeni
täysin voimin. OIi kuuma!
Kun ilta saapui palasin jatkamaan yötyötäni, kohtasi
minua järkyttävä näky. Koulun juhlasalin lattia oli
täyn nä paareillaan ja lattialla makaavia haavoittuneita j a
Iuokkahuoneiden sairasvuoteilla hiljattain leikattuja
vaikeavammaisia sekä muita sekaisin. Käytävillä oli
valkoisin lakanoin peitettyjen paarien jono. Apua tarvitsi jain lukumäärä oli suuri, auttajia vain vähäisen. Samalla kun haavoittuneet heräsivät sodan huumasta heidän sielulliset ia ruumiilliset tuskansa alkoivat.
Oli Aunuksen taistelujen neljäs päivä eikä kukaan
enää muistanut vuorokauden aikojen vaihtelua. Olipa
sitten yö tahi päivä se oli yhtä jasamaa taistelujen sarjaa. Se oli hellittämätöntä voimien jännittämistä. Se oli
verta ja kuolemaa! Tänä neljäntenä päivänä alkavat vihollisen pommituskoneet risteillä kylämme yllä. Huimassa liidossa ne pudottautuivat miltei puiden latvojen
tasalle ja pommit räjähtelivät kuin maapallon sisustaa
aukoen. Samanaikaisesti koneet syöksivät tulta kaikilla
aseillaan. Talomme huojui ja suuret ikkunaruudut putoilivat.
Värjötimme kellarin rappukäytävässä. Olimme juuri
ehtineet evakuoida kaikki haavoittuneet sairasjunaan,
mutta vielä viimeisillä minuuteilla tuotiin viisi tai kuusi pommien ruhjomaa, hiiltynyttä vaioajaa.
Jätimme Suojärven kello 18.

Suojärven kirkon§län koulu

Haavoittunut siirretään iunaan

Kello on 18, on juhannusaatto!
Olemme kerääntyneinä sairaalamme pihalle. Äaninenkin on nyt tyyni, se ei enää raivoa. Iltarusko paistaa
lämpimästi ja lokit leijailevat ilmassa lumivalkein siivin. Kukkanurmikoiden ihmeellinen laiirikkaus loistaa
täyteläisimmillään. Mutta sydän ei jaksa iloita, sitä ei
kukkien kauneuskaan liikuta! Vielä karse kaikkialle.
Kaupunki on harmaudestaan huolimatta kaunis. Vain
sodan melske kuuluu rajuna, tuon saman sodan, jota jo
yli 2 vuotta olemme täällä kuunnelleet.
Harmaa kolonnamme soluu kadulle. N{e kaikki istumme vaieten ja itkemme. Joku yriuitit iaulaa, mutta
sanat katkeavat j^ päät painuvat alas. Kolonna vain liukuu armottomasti eteenpäin. Ohiramme jo tutuiksi
tulleita, harmaita karjalaiskyliä. Ohitamme myös jalkaväkeä, polkupyöräjoukkoja, tykistöa ja kaikkea sellaista mikä kuuluu sodan olemukseen. Kesäkuinen

'
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LOMA

on kaivattu hetki jo rauhan

aikana,

mutta varsinkin sodassa se kiihoitti mieliä ja sai miehet "siellä jossakin" yrittämään usein vallan ihmeitä,
päästäkseen henkilökohtaiseen tuttavuuteen tuon sanan kanssa.
Sota-aikana

oli järjestetty monenlaisia keinoja lo
man saantiin. Oli "rotanhäntälomia": muistaakseni
sata häntää täytyi esittää, ennenkuin loma heltisi.
Huoltovarastojen luona niihin lukemiin saattoi päästå, ja raha näytteli häntähankinnoissa osansa. Syksyisin oli puolukkalomia, mutta ison määrän sai niitäkin
kerätä. Eikä linjoissa olevalla miehellä, jollainen mi
näkin olin, ollut sellaiseen mahdollisuutta; liikkumatijuokuhauta
la oli liian suppea: korsu
vartio- ampua rotan
- likatunpesäke. Joskus sielläkin saattoi
kiolta ja myydä sen kiertävälle ostajalle. Maanviljelyslomia sai aina jokunen syksyisin ja keväisin, mutta
kun olin nuorin viidestä rintamalla olevasta veljeksestä, en saanut mahdollisuutta siihenkään.
Mutta vuoroloma
ylettyi jokaisen sotilaan
kohdalle; meille Syvärillä olijoille kolmen ja puolen
kuukauden väliajoin. Vuonna 1942 juhannuksen
ajaksi sattui kohdalleni tällainen. Eihän se kaksitoista
vuorokautta kauan kestänyt, ja silloin sen parhaiten
huomasi, kun pitkän juna- ja automatkan jälkeen lähdettiin Uuttu)ätveltä kohti Sywärin voimalaitosta, eikä
enää siviiliä nä§nyt. Matkalla auto poikkesi eräälle
komentopaikalle, josta nostettiin kaatunut sotilas lavalle. Se oli merkki, ettei hiljaiselosta huolimatta voitu vältryä tappioilta. Matkamme jatkui Kirovin patsaan luo, mikä oli JR 2:n komentopaikka-aluetta.
Siitä jällellä olevat lomalaiset reppuineen lähtivät kävelemään omille paikoilleen. Niinpä minäkin suunrasin kulkuni tukikohta Taavetti 4:åån, jonka puolustuksesta vastasi 3.K:n IV joukkueen puolijoukkue, johon kuuluin.
Mieleni ei ollut korkealla astellessani korsuun, jonka kostea tunkkainen lemu työntyi vastaan, sillä vesi
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tahtoi kesälläkin loiskua lartiall.r paikan alavuuden
vuoksi. Kuitenkin toin ten'eiser Suomesta, niin kuin
oli tapana lomalta tulevilla sano.l. Sirhen joukkueeniohtajan lähetti, stm. Kaakkoie hieman ivallisesti
vastasi:

Sinulla se on loma läheiläl

- On, mutta samalla onneilrse5ri
on kaukaisuudessa.

ohi

ia

seuraava

Saahan täältä nyt lomia. j.rrkoi Kaakliola. Haet
vangin,
se on kuukausi, tai koneruliaseen, josta saa
kaki viikkoa. Alikersantti Johansson on parhaillaan
kahden viikon lomalla, että eikö vhrän krinnostaT
Halpaanpa noteerataan :orilaan henki, urahdin- ja kömmin lavitsalle.
Keskikesä oli kauneimmillaan. Ifuca jälleen oli
juoksuhauta
vartiopeedessä tuttu taival: korsu
- rataa: se
säke. Vaniossa ollessa ajatus kiersi samaa
on lokakuu lopullaan, ennen kuin r-etää lomavuoroni
uudestaan kiinni. Johanssonin poika sai ylimääräisen
loman. Mitähän, ios vrirräisr sarnaa temppua!
Tiesin §llä Johanssonin kovaksi mieheksi, samoin
kuin ymmärsin vaaran, mikä odomi vihollisen asemissa; mutta kun se onnistuu roiselra. niin miksi ei minultakin. Olin aikaisemmin iääkärijoukkueessa ollessani joutunut partioimaan. joren ei se mitään outoa
ollut. Ja niin tein päätökseni: minäkin yritån, mikäli
saan jonkun halukkaan kaveriIsi.
Innostuin yhä enemmän asiaan, ja päätin mitä pikimmin tutkia välimaastoa. misrä olisi sopiva yrittåå
naapurin puolelle. Vartiopaikkani sijaitsi hieman yli
sata metriä taisteluhaudan edessä eteentyönnettynä tukikohtana. Siellä pideniin jatkuvasti parivartiota,
miesten väliä oli noin kolme§mmentä metriä. Vartiovr,roroni loputtua menin toiselle vaniopaikalle. Ehdotin kaverille, jolta myös loppui vuoro:
Ei ole tullut käydyksi katsomassa missä saakka
ne-vastapelurit ovat ja mrtä. he touhuilevat. Mitä tuumaat jos vaikka nyt lähtisimme?

Mies oli vanhempaa ikältrokkaa ja jo talvisodassa
kovat kokenut. Hän innostui asiasta heti, mainiten:
Käytiinhän sitä talvisodankin aikana partiossa,
- tämä ole kuin paikoillaan junnaamista.
eihän
Ja niin lähdimme konepistoolit valmiina hiipimään
välimaastoon. Alue oli aikoinaan hakattu aukioksi,
mutta nyt siinä kasvoi jo parin metrin mittainen lehtipuuvesakko. Näkösuoja oli siis mitä parhain. Kuljimme peräkkäin tukikohdasta hieman etuvasemmalle.
Vesakon harventuessa nä§i kauempana piikkilankaesteitä. Kaverini kuiskasi:
Mihin saakka aiot mennä?
- Vähän matkaa vielä. Yritän tarkasraa, ovatko
- esteet kiinteät.
nuo
Minä taidan jäädä vartioimaan tähän sinun me- sanoi toverini.
noasi,
Tee sinä niin, kuiskasin ja läksin ryömien etene-

Tukikohta "Taavetti lV:n" korsu (kirioittaia edessä)

-

Syvärin voimalaitos
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mään käymäen sakeampia puskia suojanani. Siten
pääsin kohtaan, josta saatoin hyvin tähyillä esteitä.
Ikäväkseni huomasin, että ne näyttivät erittäin vahvoilta kiinteissä tolpituksissaan, joten tästä ei kannata

ja. Ammuin vielä uuden sarjan kasaantuvaan ryhmaån. Murta samalla tuli itsellenikin kiire, sillä nä§mämömissä oleva vartiomies

oli

paikallistanut kohta-

ni ja ampui pikakiväärillä että pensaikko vieressä ra-

Samalla kuulin vihollisen puolelta ampumahau-

pisi. Pääsin kuitenkin vetäytymään takaisin. Katselin
kumppaniani, mutta hänet tapasin vasta vartiopai-

dan takaa puhetta, joka voimistui ja pian näin kuusi
miehisen porukan kantavan isoa tukkia Iuultavasti
korsun vahvikkeeksi. Arvioin matkan sadaki viideksi§mmeneksi metriksi ja asetin tähtäimen kohdalleen.
Ampua päräytin hyvän sarjan edessä olevaa mätästä
tukena l«iyttäen. Samassa lensi tukki niin kuin miehetkin maahan. Hetken perästä tuotiin sivusta paare-

kalla mistä olimme lähteneet.
Tännehän sinä olet jo ehtinyt, tokaisin hänelle.
- Hittoako rupesit roiskimaan. Poishan minun oli
- kun luotia tuli että viuhki.
tultava,
Ajattelin siinä itsekseni: Sinua ei kannata prytä^
vastaisuudessa kaveriksi ja tuskin lähtisitkään.
Heinäkuun §mmenes päivä oli aurinkoinen kesä-

y

rittåä myöhemmin eteenpäin.
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päivä. Silloin päätin panna suunnitelmani täytäntöön.
Verrattain navakka tuuli puhalsi vihollisen linjoilta
asemiimme päin, ja sen katsoin eduksi puuhalleni.
Olin puhunut sotamies Liikaselle ja Piispaselle suunnitelmistani ja he lupautuivat mukaan. Kysyin joukkueenjohtajaltamme, vänrikki Vainiolta edellämainittuja miehiä tovereikeni.
Ette te sinne kuitenkaan mene, mutta toisen
- ios yritåt, oli hänen vastauksensa.
saat,
Sekin riittää, totesin.
-Sotamies Liikanen oli halukkaampi matkaan, ja
niinpä päätin ottaa hänet, varsinkin kun hän oli hyvin
jäntevä liikkeissään. Uskoin hänellä olevan vielä riittävän annoksen harkittua rohkeutta. Tosin hän oli vielä
nuori, talvella tullut linjoille. Mutta keväällä, venäläisten useana päivänä hyökätessä panssarivaunujen
tukemina, hän hyvin täytti miehen paikan.
Aamiaisen jälkeen varustauduimme lähtcijn. Uskoin nimittäin keskipäivdllå valppauden olevan heikoimman ja vanroita harvemmassa kuin yöllä. Varasimme muutaman käsikranaatin taskuumme sekä varalippaat konepistooleja varten, Iisäksi työnsin kasapanoksen vyöni alle; ja niin oli paniomme valmiina
matkaan. Kehotin joukkueenjohtajaa ilmoinamaan
oikealle menostamme, etteivät suin päin ammu, jos
180

liikettä nälqry. Sillä pätimme vrinää sielrä päin vihollisen linjoille.
Olimme Liikasen kanssa onnelirsesti päässeet paikkaan, josta pensaiden lomitse näir-r kauempana vihollisen katettu pesäke. Sanoin roverilieni:
Meitä ei ole kukaan rälle rerkelle lähettänyt,
voit lähteä takaisin, eikä siitä puhur: sen enempää.
Mitä itse aiot tehdä:
- Kyllä minä yritän! r'asrasin.
- Mukaan tullaan, kuiskasi Lirkanen.
-Sovimme siinä niin, että minä n'ömin edellä, ja toverini pitåä konepistoolia suunnarruna pesäkkeen
suuaukkoa kohden. Ja jos sielrä jotain ilmenee, niin
hän antaa heti tulta. Etenin jonkun matkaa ja annoin sitten Liikaselle merkin kädellä. Hän alkoi puo
lestaan matelemisen, ja minä pidin huolen sektoriaukosta. Tällä kohden ei ollut piikkilankaesteitä, ja sen
lisäki oli myös lyöc' laimin ampuma-alan raivaaminen. Täydessä lehdessä oleva vesaikko suojasi kulkumme hyvin. Olimme päässeer yo niin lähelle, että pesäkkeelle oli matkaa tuskin §mmentäkään metriä. Siinä
kiersin kasapanoksen varren päästä korkin pois.
Kuuntelimme, mutta emme havainneet muuta kuin
ruulen suhinaa pensaikossa. Kuiskasin Liikaselle:
Ryömin pesäkkeen sivuun, että pääsen kuollee-
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seen kulmaan. Mutta ole sinä r'limrrn,r rulirukseen ja
tule perästä sitten.

Pääsin pesäkkeen sivuun ja k,rhra oli Liikanenkin
vierelläni. Siitä lähdin hiljaa kör'n'ssä hirpien, sormi
liipasimella ampuma-aukkoa kohden. \ärn pikakiväärin törröttävän pesäkkeessä piipunsuu r.livisra tähyillen. Mutta samalla havaitsin pari merriä kiruemptrna
seisomassa vartiomiehen. Hän oii sivunain itsceni
nähden ja näytti nypläävän käsillään jotain: lienee sätkän kiertäminen ollut §symyksessä.
Ajattelin: Siinä sitä olisi kuukausi lomaa. jos tuon
saisi kapteenin eteen. Mutta jos se sattuu olemaan periksi antamaton, voi koko touhusta tulla pannukakku. Otetaan se, mikä näyttåå varmalra, nimittäin pikakivääri, sillä lomaa se on kaksi viikkoakinl
Väänsin konepistoolin kertatulelle, etteivät kauempana olevat vartiomiehet kiinnittäisi tapahtumaan
huomiota ja tähtäsin paikkaan, mistä varriomies vaikenee ääntä päästämättä. Mutta silloin käntyi onnen
lehteni. Ryömiessäni oli konepistoolin lippaan salpa
onanut johonkin risuun kiinni ja laskeutunutl Kun
vedin liipasimesta, putosi lipas rämähtäen maahan ja
liikkuvat osat loksahtivat eteen.
Näin vartiomiehen hätääntyneen eleen kun hän yritti ottaa pikakivääriä. Tempasin vyöni alta kzrsaper-

noksen, nykäisin nzrppulasta ja sujautin sen katetun
osan ylitse juoksuhautaan. Hyppäsin syrjään Liikasen
lur>kse ja löimme kiireesti maihin. Samassa tömähti
varltava ra1äys, ja maakappaleita lenteli monen metrin korkeuteen. Hyppäsin takaisin osittain murtuneen
suuaukon eteen, sieppasin lippaan maasta ja tuikkasin sen paikoilleen. Ajattelin nykäistä pikakiväärin leijailevan pölypilven seasta, mutta silloin alkoi luoteja
viuhua sinne sun tänne. Oliko pesäkkeessä hälyryslaite
jota vartiomies ehti käyttää, vai oliko kasapanoksen
räjäys aiheuttanut hälyryksen, sitä en tiennyt. Tokaisin
Liikaselle:
Nyt häivytäänl
-Ja samalla syöksähdimme matkaan kohti omia linjoyamme. Vihollinen hyvästeli meitä kaikilla jalkaväen aseilla, mutta maasto laskeutui kohdallamme,
ja tulitus suuntautui ylitsemme. Olimme verrattain
paljon oikealla omasta tukikohdastarune eikä meillä
nyt ollut muut.r mahdollisuutta, kuin suunnata kohtisuoreran takaisin omalle puolelle. Selvitryämme pahimmasta vihollistulesta pöllähti päähäni ajatus: vaara voi olla vielä edessä. Sillä kohdalla oli linjoillamme suomenruotsalaisten tykistön tulenjohtue, ja ellei
heille asti ole lähetetty meistä sanaa, he ampuvat armotta, kun näkevät liikettä. Siksi huusin varmuuden
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vuoksi päästyämme lähemmäksi heitä:
I

a:

vetäytyivät hieman luotani syrjään.
Tunsin, etten jaksa enää kauan kestää. Lååkintdmies kiiruhti kuitenkin jo paikalle paareineen. Tultuaan luokseni hän antoi jonkin rauhoittavan tabletin
ja sitoi jalkani uudelleen. Simen minut nostettiin paareille ja lähdettiin kantamaan komppanian komento
paikalle, jonka luona oli jo hevonen vastassa. Päästyäni JSp:lle sain pistoksen ja ruskani helpottui. Siellä
myös jalkani lastoitettiin ja rykmentistä tilattu sairasauto lähti kuljettama n minua luostarille kenttäsairaalaan. Sinne saavuttuani rutki tohtori passitus-

sin jälleen:

iltapäivä ja sairasautot lähtivät aamulla, siirrettiin minut paareineni huoneesecn, jossa
makaili ennestään yksi haavoittunur. Yritin keskustella hänen kanssaan, mutta siitä ei tullut mitään, sillä
hän oli aivan ummikko ruotsalainen.
Pati pdivåå, siellä loikoiltuani alkoi oloni runrua rulalalta, sillä hyyrynyt vereni rupesi haisemaan, oli-

Alkää ampuko omia miehiä! Olen jo haavoitrunut! Uskokaa nyt io, ertä olemme vänrikki Vainion
joukkueesta lähtenyt partio, emmekä pääse muualta
pors!

Vihdoin miehet ymmärsivät omalla puolella ja lakkasivat ampumasta. Koska olimme osapuilleen
puo-jos
lessa välissä välimaastoa, pelkäsin, että
viholliset
lähtevät perään, olen haavoittuneena auttamattomasti
hukassa. Kompuroin ylös ja läksin juoksemaan. Mutta pitkälle en päässyt kun ruuperruin nurin uudestaan.
Liikanen ennätti luokseni ja §syi:
Sattuiko pahasti?

- En tiedä, vastasin, verta vain tuntuu vuotavan
kovasti,
koska jalkateräkin litisee jo märkänä. la mi-

hinkään en tästä pääse.
Nyt karjaisi Liikanen vuorostaan:
Tulkaa nopeasti hakemaan Taipale pois!
-Huuto kaikui korsullemme asti, jonka pihalla miehet kuuntelivat kahakkaamme. Sieltä ryhmäni poikia
juoksi kiireesti taisteluhautaa pitkin tulenjohtueen
kohdalle, siita vaaraa kaihtamatta välimaastoon, ja
hakivat minut pois vihollisen tulituksesta huolimatta.

Lomahaaveet, jotka retkelle lähtiessä olivat kangastelleet mielessä unohtuivat tyystin ankaraan särkyyn, joka koveni kovenemistaan, miesren'kantaessa
minua omalle puolelle. Epäilin, että luori on vioittanut muutakin kuin lihaksia. Pästyämme suojaan pyysin ottamaan reiteni paljaaksi ja sitomaan. Haavan
paljastuessa näin kuinka veri vuoti kaaressa. Jokainen paikalla ollut antoi ensiapusiteen, mutta kesti
vain hetken, kun ne kaikki olivat tulleet punaisiksi.
Polte jalassani oli sanoin kuvaamaton. Sellaista en
sitä ennen enkä sen jälkeen ole tuntenut, en edes kaksi
vuotta myöhemmin, vaikka sirpale lävisti saman jalan polven sivusta. Kylmät hikikarpalot vuotivat no
roina pitkin poskia. Veri pakeni sormistani, joilla tuskissa revin nurmea ympäriltäni.
Eikö lääkintämiestä vieläkään tule paareineen?
parahdin.
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Kyllä hän pian tulee, sanoivat auttajani, mutta

samalla

Ollaan neljännestä joukkueesta paftiosra tulossa, älkåä vain ampuko!
Se vaikutti kuin olisin antanut tulikomennon: konepistoolisarjoja rupesi pärähtelemään nyt myös edes
äpän. Olimme kahden tulen välissä!
Huusin uudelleen ja luulin heidän ymmärtäneen.
Mutta kun yritimme lähteä liikkeelle, tuiskahti taas
vastaamme sarja. Vihollinen tulitti jatkuvasti takanarnme, mutta siitä ei ollut vaaraa, sillä se suuntaurui edelleenkin ylitsemme. Sen sijaan edestäpäin tuprahtelivat luodit vaarallisen lähelle. Ennätin ajatella:
Nyt §llä varmasti samuu. Ja samassa tärähti reiteeni
niin kuin olisi lekalla lyöry ja tuiskahdin nurin! Huu-

lappua:

Lihashaava. Mies sotasairaalaan, totesi hän.

-Koska oli jo

han kesä lämmin!

Kolmantena aarnuna me paariporilaat kuitenkin
päiisimme lähtemän Salmin sotasairaalaan. Siellä
minut pestiin ja siirrettiin osastolle. Kolmirn viikkoa
makailtuani tohtori kierroksellaan §s_vi :
Eikö sitä jo kävelemän lähdetä, enä lomalle

-

pääsisitte?

Olen yrittänyt, mutta ei siirä kuitenkaan tule

- Ja joka kena, kun valtimoni lrö, pampahtaa
mitään.

samalla haavankin paikalla.
Katsotaan mikä siellä sirten pomppii.
-Hoitaja avasi siteet. Ldåkåri huomasi heti, että val-

timo on vioittunut.
No, on kuitenkin ruvettava kävelemään. Sen
- on vuorossa loma ja kun lihashaaya on täysin
jälkecn
parantunut, joudutte kotipaikkaanne lähinnä olevaan
fitasairaalaan, jossa suoritetaan leikkaus, määräsi
hån.

Muutaman päivän perästä sain kolmen viikon loman, jonka jälkeen jouduin ilrnoinaurumaan Vierumäelle sotasairaalaan. Siellä makailin viikon tennissalissa toisten potilaiden vieressä, eikä leikkauksesta
kuulunut mitään. Kysyin asiaa tohtorrlta ja sain vastauksen, ettei paikalla ole sellaista ldikåriå., joka pystyisi leikkauksen suoritamaan, ennen kuin lääkintämajuri lzrjanko viikon perästä saapuu Mikkelistä.
Enkö pääsisi viikoksi lomaile, kun on juuri elon-

korjuuaikakin,
pyysin.
Se §llä järjestyy, mutta sillä ehdolla, että mi- ei saa tehdä. Sillä jos ponnistaessa suoni ripsahtään
taa poikki, tulee sisäinen verenvuoto, ja siellä kotona
sitä ei pelasta mikään.
Sain viikon loman. Takaisin tultuani oli mainittu
majuri jo tullut, ja seuraavana päivänä jouduin leikkauspxiydäIle. kikkaus kesti yli kolme tuntia ja lop-

TOIMITUKSELLE
SAAPUNUTTA
KIRJALLI.
SUUTTA
VELI MERIKOSKI:
Hiipivä henkinen holhous.
Kiihkoton, mutta rohkea
ajankohtainen selostus
viesti ntämonopol ista.

MAURI SARIOLA:
Rotat pois laivasta.
226 sivua mk 4.80
DAVID WEAT:
Kutsu minut kuolemaan.
252 sivua, mk 4.80
AUGUSTE DERBRETON:
RiFiFi New Yorkissa.
276 sivua. Amerikan
sensaatiomaisin ryöstö.
Leikkaus kenttåsairaalassa

pupuolella aloin herätä nukutuksesta. Pätin siinä tokkurassa, että lähden karkuun: eihän se vetele, että
mies pannaan joka puolelta remmillä kiinni, ettei saa
puolustautua ja sitten vielä puukotetaan. Kuulin
kuinka tohtori sanoi:
Ät aa rimpuilko, tämä on kohra ohi! Ja samalla -painettiin koppa jälleen pähäni. Tajurtomuuteni
jatkui.
Heräsin osastolla hyvin kesynä. Sarn määräyksen,
etten §mmeneen päivään saa liikliua rruhinkään, ja
jalka tåytyy pitåå aivan paikallaan. Viikon päivät
noudatin määråystd, muma sitten jo plrsin eråäkå lrcverilta kainalosauvat ja aloin köpitellä u'c:hen. Käytävällä tuli osastonhoitaja vastaan:
Aiotteko tehdä itsemurhanT
- En suinkaan. Aioin vain omalta osaltani hel- ryötaakkaanne ja mennä vessaan.
pottaa
Ei siinä kuitenkaan selitykset aurtaneet, vaan takaisin petiin oli mentävä.
Kuukauden kuluttua leikkauksesta sain neljän viikon toipumisloman, jonka jälkeen jouduin lopputarkastukseen. Parantuminen oli edistynyt hywin, mutta
tohtori hyvästellessään mainitsi :
Se sittenkin onnistui, vaikka tilanne leikkauksen- yhteydessä jo näytti toivottomalta.
Marraskuu oli lopullaan ja rlta myöhänen, kun
astelin jälleen tukikohta Taavetti 4:ään. Heinäkuun
10. päivänä eteentyönnetystä tukikohdasta aloitettu retki kaikkine vaiheineen kesti reilun neljä kuukautta.

Ryhmäni pojat
vat:

Emme ole nähneet ihmisestä niin komeassa
veren juoksevan, emmekä uskoneet sinun

kaaressa

elävän JSp:tä pitemmälle!
Kaakkola puolestaan veisteli:

Kai sitä tuli lomaakin?

- Kyllä, muffa jäivät muistotkin.
-Keväällä -43 lumien sulattua, teimme

4miehisen
josta
lähdin
partioretken sinne vihollisen tukikohtaan,
"lomalitteroita" hakemaan. Silloin se oli jo hylätty.
Paikkaa tutkiessani huomasin, ettei katetusta pesäkkeestä korsuun ollut kuin §mmenkunta metriä, joten
vihollisen nopea miehityskin sai selvityksen.
Kun keväällä -44 olin pataljoonassa tuuraamassa
lomalla olevaa lähettialiupseeria kuulin, että lähellä
olevalle JSp:lle tuotiin haavoittunut. Kiiruhdin katsomaan olisiko hän tuttu. Sairasajoneuvoissa lepäsi so
tamies Liikanen. Ihmettelin miksi häntä ei oltu viery
sisälle, kunnes lähemmäksi mentyäni huomasin, että se
Pään lävistänyt luoti oli tehnyt
olisi ollut turhaa.
ilmaa kuin tukehtuessaan
tehtävänsä. Hän haukkoi
ja silmät katsoivat kaukaisuuteen. Ei hän tiennyt enää
läsnäolostani mitään. Siinä muistin kuinka uutterasti
hän auttoi, kun jäin haavoittuneena välimaastoon, eikä jättänyt toveriaan. Tunsin siinä oman mitättömyyteni, mutta en voinut lähteä poiskaan, ennen kuin hänen silmänsä painuivat iäksi umpe,en. Nuoren sotilaan
elämä sammui. Sota vaati jälleen uhrinsa.
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ETETTIIN juhannuksen tienoita v. 1944. Palvelin silIoin JR 6:ssa, rykmentin komentajana eversti Inkinen,
pataljoonan everstiluutn. Toppala ja komppaniani,
1./JR 6, päällikkönä kapteeni Veikko Kilpi. Minä olin
IV joukkueen 4. ryhmän johtaja kun jostakin Konkkalan kartanon maastosta, Viipurin koillispuolelta lähdimme vastaiskuun. Nimekseen se sai Mustanmäen
vastaisku.

Tuntui olevan kova kiire, koskapa meitä siirrettiin
autoilla vain jonkun kilometrin pituinen matka. Heti
perille saavuttua levittäydyimme ketjuun metsäisessä
maastossa. Olimme juuri saamaisillamme kosketuksen
vastustajaan kun Stuka-laivue kevensi lastinsa naapurin

I
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niskaan. Saimme siitä osamme mekin harvaan ketjuumme, sillä tietämättöminä olimme päässeet jo niin
lähelle vihollisasemia, että samoista pommeista riitti
kummallekin. Onneksemme olimme märällä rämeellä
eikä omia tappioita tullut, mutta kuraa satoi niskaan sitä enemmän. Minulla ei ole aavistustakaan kuinka suuret joukot ottivat vastaiskuun osaa, meidän komppaniamme oli foka tapauksessa rykmentin oikealla siivellä, ja meistä oikealla oli Sininen Prikaati.
Lähestyimme vihollista hiliaisuuden vallitessa ja lopulta olikin etäisyys vain 100 metriä. Minun ryhmäni
kohdalla vain kaksi kapeata peltosarkaa erotti meidät
venäläisistä. H-hetki oli kello 6.J0, mutta sitä ennen
vedettiin meidät jonkin matkaa taaksepäin kranaatinheirtimien antaessa kolmen minuutin keskityksen, jolla
ne painoivat vastapelurin matalaksi. Se olikin railakas
keskitys, eikä naapurilla rodellakaan ollut varaa paljon
kurkistella.
sitten me pojat mentiin!
- Jakovasti huuraen ja ampuen seka paaHyökkasimme
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simme yhtä mittaa käsikranaarin heittoetäisyydelle.
Torjuntatuli oli kyllä kerrassaan murhaava, mutta suojanamme olivat aamusumu sekä keskitl'ksen nosrarramat pöly ja savu. Monta hyvää miestä kuitenkin ensi
rynnäkössä meni, oma joukkueenjohrajammekin, vänrikki Leinonen, haavoittui jalkaan ja varajohtaja, kersantti Sauli Honka sai käsikranaatin sirpaleen niskaansa. Samasta kranaatisra haavoitrui mr'ös soramies Haukka. Joukkueen otti johtoonsa alikersantri Korhonen ja
hänen johdollaan käsikranaatteja kävrtäen puhdisrimme
tavoitteenamme olleen kukkulan. Pari vankiakin saimme ja myös suuren kasan aseita, Dffi. 4 konekivääriä, 2

pienoisheitintä sekä kymmenittäin puoliauromaatti- sekä ravallisia kiväärejä.
Edellä kertomani vaiheet olivat kesräneet vain lyhyen
tuokion, mutta patruunien kulutus oli ollut valtava.
Alkoikin kiireinen lippaiden rär'rräminen. Eräästä pesäkkeesrä löysimme meikäläisten aikoinaan jättämän
600 kappaleen kivääripatruunalaarikon täynnä konepistoolin patruunoita. Emme silloin voineet amata miten
kohtalokas tuon laatikon löyrvminen lopulta oli. Poiat
näet kantoivat laatikon suuren kiven raakse ja 4 miestä
kerääntyi täyttämään lippaitaan. Silloin räsähtil Oma
tykistömme ampui lyhyen ja niin ohrasesti kävi, että
tuli täysosuma laatikkoon. Siinä rysäyksessä kaatuivat
alikersantit Savolainen ja Korhonen J1'r'äskylästä sekä
alik. Kiuru Helsingistä. Sotamies Paavo Puttonen oli
samassa piirissä täyttämässä lippaita, mutta säilyi vallan
naarmuitta. OIin sillä hetkellä kiven toisella puolella ja
Kiurun suikka lensi päin naamaani. Verisestä lakista
näin heti, että on kaverille tairanut kayda huonosti. Siinä oli nyrkin mentävä reikä kokardin yläpuolella. Kiven taakse kurkistaessani näin elämäni hirveimmän
näyn. Alikersantri Savolainen konttasi Korhosen yli ja
häneltä oli noin ll3 pääxe lentänyt pois. Pään yläosa oli
hävinnyt niin tarkkaan, ettei aivoista ollut kuin hieman
rippeitä jäljellä... ja mies vielä konttasi! Ehdinhän minäkin nähdä yhtä ia toista, murta tämä näky vaikutti
minuun suorastaan pöyristyttävästi.
Kukkulaltamme oli Viipurin-Antrean rautatielle

matkaa noin 300 metriä ja näkyvyys oli hyvä. Viholliset
olivat asemissa radan takana ja tekivät päivän aikana ainakin 3 hyökkäysyrirystä vallatakseen menettämänsä

maaston takaisin. Sinä päivänä kaatuivar puoleltamme
ainakin ylikersantti Seppä, sotamies Puikkonen ja alikersantit Klem, Lehto ja Koskela. Viimeksi mainittu
oli lääkintämies lempinimeltään Härmän Jekku. Päivä
oli kovin raskas lääkintämiehillekin, jotka kertoivat yksinomaan meidän komppaniastamme kaatuneen jahaavoittuneen 44 miestä.
Tdllainen ryhmänjohtaja joutuu seuraamaan tapahrumia kovin suppealta alueelta, mutra yritän parhaani
mukaan kuvata omia, vähäpäröisiä kokemuksiani.
Vanjojen hyökkäysyritykset olivat suhteellisen helposti
torjuttavissa. Meillä oli aseita runsaasti, mutta miehistä
alkoi olla puutetta. Aina oli lähetettävä joku haavoitruneita hoivaamaan, myös kaatuneira yritimme siirtää
pois. Takamaasro oli märkä rämeträ eikä hevosella
päässyt linjojen lähertyvillekään. Meidänkin ioukkueemme oli huvennut kahdeksi mieheksi ja minä olin
joukkueen johtaja. Joka tapauksessa pidimme asemat
siihen asti kun saimme luvan lähteä. Puolustauduimme
siten, että olimme molemmat kalliopesäkkeessä, jossa
toinen tähysti ja roinen täytri lippaira. Kun tuli kiire

jalkaan haavoittunut naapuri, joka varmaankin odotteli
omiensa vastaiskun tuloksia. Mahtoi siinä käydä aika
pitkaksi, kun etäisyyttä meihin oli vain kymmenisen
metriä. Sinnikkäästi mies odotteli 8 tuntia ennenkuin

kärsivällisyys loppui ja hän nosti kepin päässä jotain
rättiä antautumisen merkiksi. Kutsuimme vanjan luoksemme ja läherimme hänet taaksepäin.
Illalla kello 21 irtautui Sininen Prikaati ilmoitetruaan sitä ennen meille poistumisestaan. Nyt alkoi piinallinen odotus. Milloinhan saamrne luvan vetäytyä
kun sivustakin oli nyt täysin avoin. Kaiken lisäksi laski
vihollinen niin sakean keinosumun, ettei nähnyt 3 metrin päässä seisovaa miestä. Me kiipesimme kiven päälle,
ettei meitä päästäisi yllättämään. Ehkä tunnin odotuksen iälkeen alkoi takaa kuulua rapinaa ja tuttu ääni kysyi: "Onko täällä ketään?" Komppanian päällikkö Kilpi
tuli itse ruomaan irtaantumiskaskya. Hän oli niitä miehiä joihin voi luottaa vaikeissakin tilanteissa. Otimme
naapurijoukkueen rippeiden kanssa kannettavaksemme
kaksi kaatunutta aseveljeä, alikersantit Savolaisen ja
Lehdon. Meitä oli kahdesta ioukkueesta jäliellä vain 6
miestä ja kaatuneiden raahaaminen pitkin märkä rämettä oli raskasta hommaa. Emme kuitenkaan halunneet iättää ruumiita vihollisen kasiin. Päästyämme ehkä
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ammuimme molemmat. Aseina meillä oli kaksi kp:tä,
yksi pk. fa pystykorva. Aseita olisi helposri saanut lisääkin, niitä kun oli jäänyt sekä omilra eträ viholliselta.
Patruunista ei liioin ollut puutetta ja maaleja oli latkuvasri näkyvissä. Kun sitten vihollinen teki nuo kolme
hyökkäysyritystään ampui raskas heitin sulkutulen
ereemme ja pani hytikkaajat mataliksi. Ei auttanut vanjan muu kuin lähteä konttaamaan ja ryömimän takaisin. Etenkin ratavallia ylös kiivettäessä oli koko selkä
näkyvissä ja silloin oli aina pystykorvalla sananvuoro.
Minäkin sain sen päivän aikana 42 varmaa osumaa,
mutta sain myös 4 rclkdtå puserooni. Kaveri ei osumien
määrään nähden liene jäänyt paljoakaan vähemmälle.
Eteemme oli jänyt pieni pala maastoa kuolleeseen
kulmaan. Aamusta lähtien oli siinä piileskellyt joku

parinsadan metrin päähän hytikkasi vihollinen uraata
huutaen jo tyhjennettyyn asemaan. Olimme todella
saaneet veräytymiskäskyn yhdennellätoista hetkellä.
Yhtä mittaa peräännyimme Konkkalan kartanon maastoon ja sinne pysähtyessämme oli vihollinenkin jo näköyhteyden päässä. Aamulla oli joukkueen vahvuus kohonnut jo 14 mieheksi, kun kaikki ehjinä säilyneet
miehet oli koottu.
Tähän lopetankin tämän vaiavaisen, mutta totuudenmukaisen kuvauksen. Tämä oli minun sodankäyntini ehkä raskain vaihe. Kaikesta varieluksesta kiitos Taivaan Isälle. Ilman hänen huolenpitoaan en olisikaan tätå
kirjoittamassa. Monta minua parempaa miestä ioutui
senkin vuorokauden aikana, mitä tässä olen kuvannut,
uhraamaan kal4imman uhrinsa isänmaalle.
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JATKOSODAN alkaessa oli 18.D:lle alistettu Kev.Os.
7 leiriytynyt Vuoksenniskalle, Kaukopään kankaalle.
Siellä se nuoleskeli haavojaan Ensoon tekemältään väkivaltaisen tiedustelun jälkeen. Osaston miehistö, aliupseerit ja osa upseereitakin oli etupäässä Vuoksenlaakson
ja sen ympäristön miehiä. Komentaja, jotkin upseerit ja
aliupseeritkin olivat sitävastoin URR:n aktiivipalveluksessa olevaa henkilökuntaa Lappeenrannasta.
Kun olimme ensimmäisen täydennyksen saatuamme
muutamia päiviä levänneet ja selvinneet saikahdyksestämme, olimme taas valmiit nousemaan pyörille ja ajamaan Rautjärvelle, josta sitten tuo raskas eteneminen
läpi Kannaksen alkoi. Ensimmäinen raskas menetyksemme oli komppaniamme päällikön, luutnantti Larjon
kaatuminen kohta rajan ylityksen jälkeen. Hän oli lähettinsä kanssa ollut edessä maastontiedustelussa, kun
vihollinen oli arvaamatta avannut tuhoisan tulensa.
Luutnantti haavoittui hyvin vaikeasti ja tuntien menehtyvänsä, päätti omakätisesti päivänsä.
Uudeksi päälliköksemme saimme luutnantti T. Koirasen.
Polkupyörillä liikkuen siirtyi osastomme nopeasti
kylästä toiseen. Joskus tuntui siltä, että meidän oli yksin ehdittävä joka paikkaan kun suurempia joukkoja ei
lainkaan näkynyt. Myöhemmin, päästyämme jo Kivennavalle asti, näki kyllä että oli muitakin ollut liikkeellä. Se oli mieltä piristävää katseltavaa. Muistaakseni
elokuun alkupäivinä saavutimme Kirvun pitäjän Matikkalan kylän. Illan hämärtyessä emme jatkaneet pitemmälle, vaan yövyimme kylän laidassa. Aikaisin seuraavana aamuna iouduin korpr. U. Hietasen kanssa Matikkalasra Syvälahteen johtavan tien laitaan varmistuk-

Karialan kannaksella

r--\\

iut, -:l"SiilPele

K'rvu

'xsåia"
-YrrNJ

seen.

Yöllä oli samalta tieltä saatu joku omasta yksiköstään
harhautunut vihollinen vangiksi, ja kun lisää oli odotettavissa, piti olla tarkkana. Ennenkuin otimme paikkamme sovimme siitä, että jos tulee vain pari kolme
ukkoa, yritämme ortaa ne vangiksi, mutra jos tulee
enemmän menettelemme toisella ravalla. Eikä kulunut
aikaakaan kun yksinäinen naapuri ilmestyi näkyviin
saapastellen reippain askelin suoraan syliimme. Kivääri, pitkä pistin päässä, oli rennosri heitetty olan yli.
Hyppäsin miehen eteen ja toistin ruon kaikille tutuksi
tulleen komennon: "Ruki verh!" Täysin hämmästynyt
kaveri nosti kätensä pystyyn ja antoi suosiolla kiväärinsä
minulle. Kaikki näytti rauhalliselta siihen asti kunnes
Hietanen oli huomannut tavallisra suuremman kokardin, ioka oli vankimme "suikkareuhkan" koristeena, ja
nappasi sen siirä käteensä.
Tästä Hietasen rempauksesta mies ei pitänyt ollenkaan, vaan suuttui niin silmittömästi, että valahti ihan
kalpeaksi ja karjaisi, että "ah tii somalainen!" Tämän sanottuaan hän turvautui minulla olleeseen kivääriinsä
yritäen kaikin voimin saada sen itselleen. Minä painoin
vasemmalla kadellani piipusta kiinni pidellen ilkeän
näköistä pistintä maat^ kohden, ja oikealla kadella haparoin miehen kauluksesta kiinni. Sainkin koko lailla
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hyvän otteen. Hietanen seurasi painiskeluamme odottaen tilaisuutta pästä ampumaan, mutta me olimme
niin lähekkäin, että hän pelkäsi osuvansa minuun. Vihdoin sain tyrkäryksi vanjan itsestäni vähän kauemmaksi, ja silloin Hietanen laukaisi. Taistelu oli sillä kertaa
pdättynyt kun minäkin ehdin vielä ampua kerran.
Samana päivänä sain käskyn mennä komppanian
pällikön puhutteluun. Luutnantti Koiranen ei koskaan
anranut käskyjä kylmässä, määräävässä änensävyssä,
vaan ne tulivat niin rauhallisesti ja hiljaa, ettei kukaan
yrittänytkän purnata vastaan, vaan ne täytettiin tunnollisesti. Sain kuulla, että minun pitäisi ottaa korpraalit U. Hietanen ja Oiva Tashim sekii jäk. Palaiainn
mukaani ja lähteä karkipartioon tavoitteena Pöyryniemen kylä. Se pitäisi saavutraa ja kenties vallatakin iltaan mennessä.
Raskaaltahan lähtö tunrui, mutta ei auttanut. Rauhallisesti ajaen, erikoisempaa kiirettä pitämättä teimme
raivalta. Mitä lähemmäksi kylää tulimme sitä selvemmin alkoi tiellä näkyä vihollisen fättämiä tuoreita saap-

paan iälkiä. Kaikki merkit viittasivat siihen, että pian
alkaa jotain tapahtua. Jokainen oli tarkkana kun kylän
laitamat avautuivat eteemme rauhallisina ja kauniina.
Olimme jo ajaneet ensimmäisen vihollisvarmistuksen
läpi, sitä kuitenkaan huomaamatta. Ensimmäinen asumus oli tien vasemmalla puolella kumpareella oleva punainen mökki, mutta tarkemmin katsoessani näin

kumpareella myös kivistä rakennettuja pesäkkeitä ja
niiden yli kurkkivia kypäräpäisiä miehiä. Nämä eivät
kuitenkaan avanneet tulta, vaan odottivat nähtävästi
meikäläisiä tulevan lisää. Eteenpäin ei eniä ollut yrittämistä. Hyppäsin pois pyörältä, jonka paiskasin keskelle
tietä huutaen: "Ryssiä vasemmalla!" Samalla avasin tulen ja pät pesäkkeiden reunamilta hävisivät tuossa tuokiossa. Pojat seurasivat esimerkkiani ja niin olimme
valmiina asemissa, jonka ainoana suojana oli edessä oleva kolmiriukuinen aita. Matkaa viholliseen oli siinä 70
metriä aukeaa maastoa. Nyt he hyvistä asemistaan
-80
avasivat tulen meitä vastaan. Ensimmäisten sarjojen rävähtäessä huomasin jäkäri Palviaisen, joka keskellä tietä seisten tulitti konepis-

toolillaan, saaneen osuman
kaulaansa, iosta veri valtoimenaan syöksyi ulos. Palviainen vaipui tielle konepistooliaan rintaansa vasten
puristaen.
Vihollinen ampui taukoamatta, ja nyt tuli korpraali Taskisen vuoro haavoittua, ei tosin kuolettavasti, mutta joka tapauksessa varsin vaikeasti. Ase

putosi hänen

kädestään.

Kehoitin häntä sekä Hietasta heti yrittämään siihen

Kivennavan kirkonkylä tuhoutui io Talvisodassa.
Kwassa venäläisten uudisrakennuksia

Sotihita pyörämarssilla

suuntaan mistä olimme
hetkeä aikaisemmin tul-

Kirvun Matikkalassa
komea kataia
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leet. Itse olin polvillani riukuaidan takana ja ammuin
sen, minkä kiväärilläni ehdin. Vihollisen luodit räsähtelivät aidassa ja sain joitakin puun siruia silmilleni.
Silloin katsoin parhaaksi lähteä toisten perään ja kiireesti sittenkin. Rapa roiskui tiellä ympärilläni, mutta
laukaukset olivat ilmeisesti liian hätäisesti ammuttuja,
koska pääsin ehjin nahoin omien luo. He olivat tällä välin jo ehtineet asemiin kylän laitaan. Muistaakseni
komppaniamme IV joukkue valtasi illalla myöhään takaa kiertäen vihollisen asemat. Puolustajat kaatuivat
viimeiseen mieheen!
Kuuluin alikersanttina II joukkueeseen. Pöyryniemeen tultaessa oli siinä ollut kymmenkunta miestä, nyt
olivat jäljellä vain Hietanen ja minä. Meidät siirrettiinkin sitten ylikers. Nihusen joukkueeseen täydennyksek-

Eräfu su[el
matIan
oo oo

si.

Pöyryniemen jäätyä taaksemme iatkui matkamme
kohti Vuoksea. Ennen sen ylittämistä sai komppaniasta
upseeri, kaksi aliupseeriaia kolme miestä 7 vrk:n pituisen kuntoisuusloman. Minä olin toinen noista onnellisista aliupseereista. Lomalla ollessani sain kuulla meikäläisten edenneen jo Kivennavalle asti. Lähdin heti
taivaltamaan linjoja kohden, sillä mieleni teki päästä
valtaamaan kotikylääni, Terijokea. Uskoin näet sen jäävän Kivennavan joukkojen huoleksi, mutta näin ei kuitenkaan tapahtunut. Sen valtasivat muualta tulleet joukot.
Tapasin oman, entisestänkin harventuneen osastoni
Polviselässä, tutuissa maisemissa, jossa pojat kävivät
kovaa kinaa vihollisen kanssa erään talon raunioituneesta kivinavetasta. Kävin kenenkään käskemättä leikkiin
mukaan uskoen varmasti, että Karjalan kannas on kohta
meidän.
Kivennavalta jatkui matkamme Somerikon
kautta Rajajoelle, jossa ioen ylitettyämme valtasimme
Aleksandrovkan. Tähän sitten varsinainen etenemisemme päättyikin vihollisen lujasti varustamien asemien

Saksalainen tykkilautta

eteen.

Uskon, että Kev.Os. 7 oli yksi niistäpienistä polkupyöräosastoista, joka vei kunnialla läpi sen raskaan tehtävän, jonka divisioonan komentaja oli sille uskonut.
Haluaisin vielä tuoda tämän kirjoitukseni välityksellä parhaimmat terveiseni kaikille Kev.Os. 7:ssä palvelleille aseveljille, sillä yli kolmekymmentä pitkaa vuotta
eivät ole tuon kovan aian muistoja hälventäneet.
Tilaustipuke

Tilaan
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Seuraaua

juttu prustuu muistinaaraisiin tietoibin. Kun ta-

pahtumasta on kulunut jo 30 auotta, saattaa siinä esiintTä
joitahin epätarhkoja tietoja. Näin huitnhin lähinnä aain
täsmällisten aikamäärien osalta. Itse tapahtumien hulhu on
monestahin syystä sibsi eläaa*i mielessäni, että uskon pystyuäni krtomaan ne mabdollisimman totuuden muhaisina.
Tietoj m täy dentäminen j a aert ailu mui stikuuin p erusteel la on ollut lahes mabdotonta sen uuoksi, että haikki tapabtumahetkella muhana olleet ja silloin pääl\stötehtäaissä paluelleet aseaeljet zaot siirtyneet sen rajan 1li, jonka toisella

puolella tällaisia asioita ei mää muistella.

Toukokuinen

idylli

Suomenlahdella

ELETTIIN toukokuun puolivälin jälkeisiä päiviä jatkosodan kolmantena kesänä 1943. Isruin "päällikön jakkaralla" miinalaiva Ruotsinsalmen komentosillalla seuraten tapahtumia ympärilläni niin itse laivalla kuin näkopiirissa olevalla merialueellakin. Lseimmiren kiinnittyi huomioni aluksen perässä hinacruun raivauskalustoon, joka kuitenkin toimi moirreerromasti. Tällä
tarkoitan sitä, että kalusto ei leikannuc miinoja pintaan
eikä kalustossa liioin räjährän1'r mrinoja raivaimen vaiiereita katkoen. Tähystäiär olivat paikoillaan haravoiden kiikareillaan kukin omaa tähvsrvssekroriaan ilmoittaakseen kaiken mahdollisen näkrtiin rulevan niin meren pinnalla kuin ilmassakin. Raivaimia carkkaileva kalustovahti istui peräkanneila rarkaren mittaria, joka
osoittaisi jotakin rartruneen raivauskalusroon.
Kirioittaja, kapteeniluutnanni Helikari

Kaikki oli siis niin kuin olla pitikin. Sää oli aurinkoinen ja keväisen kuulas. Olimme suorittamassa tarkistusraivausta Porkkalan ja Naissaaren välillä sijaitsevan miinasulun länsipuolella. Miinalaivue, johon kuuluivat miinalaivat Riilahti ja Ruotsinsalmi, oli jo maaliskuussa aloittanut miinoista vapaan reitin raivaamisen
inkeriläisten kuljetuksia varten väleille Hanko-Paldiski ja Porkkala-Paldiski. Raivauksen yhteydessä ei
tavattu miinoja ja niinpä mainitut kuljetukset pääsivätkin käyntiin jo maaliskuun lopulla. Nyt olimme suorittamassa viimeisiä tarkistuksia Paldiskista Porkkalan
suuntaan. Mil. Riilahti oli joissakin muissa tehtävissä,
ja niin me ajelimme alueella yksin kaantyen raivausosuuden päässä uudelleen jataas uudelleen takaisin seuraavalle "halssille". Oli kuin olisi ajanut Korkeasaaren

lauttaa Helsingin Pohjoissatamassa.
Siinä istuessani ja topatessani kessua piippuun, kiertyivät ajatukseni ajassa taaksepäin. Olin viimeksi toiminut laivan päällikkönä Talvisodan aikana ja sitä edeltäneenä kesänä Laatokalla. Välirauhan aikana olin joutunut palvelemaan esikuntatehtävissä tiedustelutoimiston päällikkönä Hangon motin ympärillä, Karjalan
kannaksella ja Laivaston Esikunnassa. Tässä tehtävässä
jouduin toimimaan jopa maavoimien yhtymässäkin.
Työ sinänsä oli mielenkiinroista ja tutustuminen vieraisiin aselajeihin sodan olosuhteissa opettavaista. Koulutukseni edellytti kuitenkin merellisiä tehtäviä. Suurin
toiveeni toreutui maaliskuun alussa 1943 kun sain käskyn ottaa vastaan miinalaiva Ruotsinsalmen päällikkyyden. Tehtävä oli sitäkin mieluisampi kun sain komentooni aluksen, jota silloisissa oloissa pidettiin varsin nykyaikaisena.

"Joka paikan höylä"
Millainen oli siis tämä laiva, josta oli tuleva sodankäynMiinaverkon laskua Suomenlahdella
(kiriasta "Suomi tahtoi elää" ll sivu l13)
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tivälineeni ja samalla kotini jatkosodan loppuun asti?
Se, samoin kuin sisarlaiva Riilahtikin, oli rakennettu
vuonna 1940. Molemmat alukset oli suunniteltu toimimaan lähinnä miinanlaski j oina ja raiv aajina avomerellä.
Pienessä laivastossa ei kuitenkaan ole mahdollisuuksia

ottaa kuhunkin sotatoimeen soveltuvia aluksia ikään
kuin varaston hyllyltä. Niinpä miinalaivatkin joutuivat
varsinaisten tehtäviensä lisäksi toimimaan eräänlaisina
"joka paikan höylinä". Ne palvelivat sotatoimien luonteesta riippuen saattajina, sukellusveneen torjuntaaluksina, jopa tykkiveneinäkin, kuten Somerin meritaistelussa v. 1942.
Ei ole myöskään syytä unohtaa laivoille määrättyjä ilmatoriuntatehtäviä. Turussa talvehtiessaan olivat miinalaivat liitettyinä kaupungin ilmatorjuntaverkkoon,
jossa niillä oli oma osuutensa matalatorjunnan sulkuja
ammuttaessa.

Ennen siirtymistä varsinaiseen otsikossa mainittuun
asiaan, koectelen vielä lukijan kärsivällisyyttä antamalla
lyhyen kuvauksen mil. Ruotsinsalmesta sota-aluksena.
Laivan uppouma on 310 tonnia ja sen päämitat seuja syväys 1,5 m. Pääraar,ac pituus 50 m, leveys 7 ,9
^
jotka pyskoneina on 2 kpl 560 hv:n dieselmoottoria,
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aseistuksena keulakannella "Roopeksi" ristitty 75 mm:n tykki merimaalien ammuntaa
varten. Perässä oli 40 mm:n Bofors-tykki ja ohjaamon

katolla 2 kpl 20 mm:n Madsen-tykkiä, joita kaikkia
voitiin käyttää sekä meri- eträ ilmamaalien ammuntaan. Lisäksi kuului aseisrukseen kaksi konekiväårid.
Miinoja mahtui kannelle kiskoille asetettuina 100

kpl. Ne pudotettiin perästä ja koneellinen laskulaite teki mahdolliseksi miinojen pudotramisen 15 solmun
vauhdista.
Sukellusveneiden torjuntaa aiatellen oli keskilaivalle
asennettu 2 kpl syvyyspommin heittimiä. Ne pystyivät
sinkoamaan syvyyspommit n. 50 metrin etäisyydelle
laivasta sen molemmin puolin. Pommefa voitiin luon-
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6 tapaa tilata Kansa Taisteli

Kansa taisteli
maehet kerloyat ilmestyy kerran kuukaudessa
numeroa vuodessa
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1. Täyttäkää ia postittakaa -viereinen kuponki
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postimerkkiä

2. Soittakaa suoraan tilaalapalveluumme puh. vaihde 790822,
suunta 90
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tyvät antamaan alukselle 15 solmun vauhdin. Toimintamatka suurinta vauhtia käyttäen on n. J.000 meripeninkulmaa. Ajettaessa taloudellisella vauhdilla (n. 13
solmua) lisääntyy toimintamatka n. 4.300 meripeninkulmaan. Polttoainetta sopii alukseen käyttötankit mukaan laskien 20 tonnia. Laiva on täysin sähköistetty.
Virtalähteinä lämmitystä, valaistusta, vinttureita, merenkulun ym. apulaitteita varten on kaksi 40 kw:n ge-

3. Kirjoittakaa osoitteella: Kansa taisteli

miehet kertovat, Tilaajapalvelu, Postilokero 820, OO1O1 Helsinki
1O ja ilmoittakaa

§
g.

viereisessä kupongissa pyydetyt tiedot.
4. Soittakaa tai käykää iossakin asiakaspalvelukonttorissamme
tai asioimistossamme. Kts. puhelinluettelosta: Sanoma Osakeyhtiö.
5. Maksakaa tilausmaksu postisiirtotilille n:o 86 00-8, Sanoma
Osakeyhtiö,a kirloittakaa Tiedonantoja-kohtaan viereisessä kupongissa pyydetyt ti laustiedot.
6. Jättäkää tilauksenne jollekin asiamiehellemme, Rautatiekirlakauppaan, kirjakauppaan tai postiin.
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Ulkomaille lähetettävistä lehdistä peritään

eri

lisämaksu. Lä-

hempiä tietoja saa Sanomain asiakaspalvelukonttoreista ja
asioimistoista.
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Osoitteenmuutoksel
Osoitteenne muutoksen voitte ilmoittaa joko kirjeellisesti tai puhelimitse Tilaajapalveluumme tai käynnillä tai puhelimitse iohonkin asiakaspalvelukonttoriimme.

Tällöin on ilmoitettava nimi ja ny§inen osoite siinä muodossa
kuin se on lehtenne osoitelipukkeessa sekä uusi osoite niin,
että uusi osoitetoim ipaikka on selvästi ilmaistu. Kirjeellisessä
osoitteenmuutoksessa pyydetään osoitelipuke liittämään mukaan.

Huomauiukset

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

Tilaus

2 viikon

kuluttua

nollisesti pudottaa myös peräkannelta miinakisko ju hy väksi käyttäen. Täten saatiin aikaan pienehkö pommikenttä todetun sukellusveneen ympärille. Järjestelmä
reki mahdolliseksi myös sen, että samanaikaisesti heiteryt ja pudotetut pommit voitiin syvyyttää eri syvyyksille. Tämä oli tarkeätä sen vuoksi, että todetun sukellusveneen syvyyttä ei käytettävissä olleilla laitteilla voitu
todeta. Sukellusveneen paikantamista varten oli aluksessa kiinted kuuntelulaite. Sen avulla voitiin mdärittäd
suunta sukellusveneen aiheuttamaan ääneen, mutta ei
etäisyyträ.
Aluksen perään asennertu ja sähköllä toimiva sumutuslaite oli tarkoitettu palvelemaan laivan suojautumista kiperissä tilanteissa.
Emme saa tässä yhteydessä unohtaa sitä elävää voimaakaan, joka pani kaikki edellä luetellut ja monet
muut laitteet tehokkaasti toimimaan ja piti ne myös
jatkuvasti toimintavalmiina. Henkilökunnan vahvuus
vaihteli sodan aikana jonkin verran. Keskimäärin se oli
n. 41-50 miestä. Päällikön lisäksi kuului päällystöön
I-upseeri, joka samalla toimi miinaupseerina. Ajoittain
oli päällystön vahvuudessa upseerikokelas, joka puolesraan hoiti tykistöupseerin tehtävär. Alipäällystön vah-

ionkun odottamattoman tapauksen johdosta. Sitäkin
helpommin tapahtuu näin sodassa, mikäli sodan yhteydessä voidaan idyllistä yleensä puhua. Keskeytys saatta^
olla niin karmaiseva, ettei sen jälkeen tarvitse enää idylleistä haaveillakaan. Meidän toukokuisen idyllimme
särkyminen ei onneksi ollut näin kovaa luokkaa.
Käännyttyämme iuuri raivaushalssin eteläpäässä uudelle halssille kohti Suomen rannikkoa kuului jatkuvalla kuuntelulla olevan radion merenkulkuhyttiin kytketystä kaiuttimesta yleiskutsulla lähetetty merivalvontaviesti, jossa ilmoitettiin sukellusveneen havaitsemisesta
Suursaaren länsipuolisella merialueella. Olin juuri vähän aikaisemmin keskustellut I-upseerini luutnantti
Gunvald Spiikin kanssa vihollisen vähäisistä mahdollisuuksista tunkeutua Suomenlahden pohjukasta Itämerelle. Keskustelumme sai alkunsa siitä, kun näimme
saksalaisten verkonlaskualusten ahkeroivan Naissaaren
ja Porkkalan välille lasketun sukellusveneverkon viimeistelytöissä. He olivat aloittaneet verkon laskemisen
jo maaliskuussa, ja meillä oli tilaisuus seurata työn
edistymistä jatkuvasti raivatessamme Hangon ja Paldiskin välillä. Verkko oli jyhkeätä teräsvaijeria, joka poijujen varassa upotettiin ulottumaan pinnalta meren
Miinalaiva Ruotsinsalmi
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Alipäällys-

seuraavia erikoisaloja: miina,

tykistö, merenkulku- ja viesti, radio, kone, vesikuuntelu, talous ja lääkintä.

Idylli

särkyy

Tavallisessa arkielämässäkin saattaa

idylli äkkiä

särkyä

pohjaan asti. Se oli todellakin järeätekoista ja niinpä
eräs kalastaiien verkkojen silmiä näkemään tottunut
matruusimme tokaisikin "ettei tuohon verkkoon ainakaan silakka jää".
Tulimme luutnantti Spiikin kanssa siihen tulokseen,
että veli venäläisellä on alkaneena purjehduskautena
melko vähäiset mahdollisuudet päästä Itämerelle, mikali mahdollisuuksia on lainkaan. Olisihan sukellusve191

neiden läpäistävä ensin Suursaaren linjalla sijaitseva ja
yli ulottuva vahva miinasulku, johon itsekin olimme jo keväällä olleet laskemassa täydennystä.
Seuraavana esteenä oli Porkkalan-Naissaaren linjalla
sijaitseva yhtä tehokas miinasulku ja nyt vielä tämä
verkko. Toukokuun puolivälisrä alkaen tehdyt sukellusvenehavainnot keskisellä Suomenlahdella kuitenkin
todistivat, että venäläiset sukellusveneer pystyivät taitavasti toimien läpäisemään miinoitukset. Niitä oli todettu jopa mainitulla verkolla asti. Huhupuheina olimme kuulleet, että eräästä veneesrä oli pikasukelluksen
jälkeen yksi mies jäänyt pinnalle ja ioutunut vangiksi.
Sisukkaat yritykset todistivat kuinka tärkeänä Neuvostoliiton sodanjohto piti meriliikenteen katkaisemista
Itämerellä. Suomen kannalta tuon päämäärän saavuttaminen olisi ollut kohtalokasra, kulkihan lähes kaikki
sodankäynnille tärkeä tuontimme Itämerta pitkin.
Alue, jolla meriviestissä mainittu venäläinen sukellusvene oli havaittu, oli saksalaisten heiniä. Suomalaisten etsintäalueet olivat Suomen rannikon tuntumassa ja
nyt me olimme vielä näidenkin alueiden länsipuolella.
Sukellusveneen ja meidän välillä oli lisäksi sukellusveneverkko, jonka pitävyyteen uskoimme vuoren varmasti. Edellä kerrotusta käy selville, että venäläiset eivät
uskoneet, eivät ainakaan vielä alkukesästä 1943.
Etsintäalueiden jaon perusteella ei meriviesti antanut
meille aihetta toimenpiteisiin. Jatkoimme siis omaa
tehtäväämme. Jonkun ajan kuluttua tuli luutnantti
Spiik ilmoittamaan saaneensa sähköttäjältä salakielisanoman, jonka kiireellisyysluokka oli merkitty "hs" eli
hälytyssanoma. Aloin aavistella mistä oli kysymys ja
kehoitin "förstia" avaamaan sanoman mahdollisimman
nopeasti. Samalla kutsuin miina-aliupseerin, pursimies
Tuohiniemen komentosillalle ja kaskin hänen valmistautua raivauskaluston nostoon. Radioviesti sisälsikin
kaskyn siirtyä nopeinta vauhtia Suursaaren vesille, sillä
saksalaisilta alkoivat syvyyspommit loppua. Asia oli sillä selvä: raivauskalusto ylös, "täysi rähinä ratashuoneeseen" ja suunta itään. Toivoin vain, että saksalaiset säilyttäisivät kosketuksen sukellusveneeseen siihen asti
kun ehdimme paikalle. Kestihän siirtymisemme alueelle useita tunteia kun sukellusveneverkon ja miinoitusten takia oli pakko ajaa ensin saarisroon, sitten saaristoväylää itdån ja lopuksi Pellingin saariicosta jälleen avomerelle Vaindlon majakkasaaren suuntaan.
Jatkuu
Suomenlahden

Kaikki tilauksia, osoitteenmuutoksia ym. sekä
epäsåännöllisyyksiä tai puutteellisuuksia lehden
jakelussa koskeva kirleenvaihto on lähetettåvä
osoattoeseen: PL 820 fin03 H:ki 3fi1. Toimitus
(Tiiölönkatu 35 B) ei niitä käsittele. Puh. 90790822 tai 790355
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"Valpon" aikaan.
SODAN AIKANA kolme sisarusta meni naimisiin miesten
kanssa, iotka olivat eri rintamasuunnilla. Langokset sopivat

kirjeitse, että kun sota loppuu, niin tavataan. Sovittiin kohtauspaikasta ja ravintolasta, iosta tilattiin kolmen hengen pöytä.
Kun hetki vihdoin koitti, oli rauha, mutta pöytään tulikin neliä
miestä. Piti suorittaa esittely:
Minä olen Maijan mies.
Minä olen Hilkan mies.
Minä olen Liisan mies.
Kotvan änlsfttämisen lälkeen neljäs mies tunnusti:
Minä olen Valpon mies.
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Kirioittaiat vastaavat eslttämlstään miellplteistä.
Käsikirloitukset on tehtävä koneella loka tolselle
riville. Maksetut käsikirloitukset ia valokuvat läävät lehden omalsuudeksl, muut palautetaan valn
los pyyntö la postimaksu on tullut yhden vuoden
sisäl!ä.
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