
I3BNSA TBSSTtr&E
r lTliehet kertovatX:o 7.197!.22-

äi* å";:*r

i{
."F

Jd:,

Kauneinta kesää
"siellä jossakin"



N:o7
15. 7.1973

[3803 §83 Tf 88 §trtr &B
- rrriehet kertowat

17 VUOSIKEBTA O KERTOIUKStA SOTIEUUE TAPAHTUHISTA

JULKAISUA ia KUSTANTATA SotmuisioyhdistF ry.
TOIMITUSNEUVOSTO: Puhenioht4a K. L. Oosch, konri 6vp.,

K. Kijanen, kffdri ryp., G. Magnugson, eveEii cvp.,
V. Nihtilii, ryersti ovp.

PÄÄTOIMITIATA K. L. Oescit, kend avp.
TOIMITUS: Ttiöbnkatu 35 B,0c26o H€tsinki 26, ouh.44@.42

Tcimitussiht€ri ja laled€ntKil4a R. Kalervo, ry1. ryp.
Tcimin4a: E. Penam, majuri ryp., E. Lbspalc, rah.hoal4a kad. evp.

TILAUKSET ia MUUTOI(Sfi: Pctibktro 82O, 0o10l H:ki 10, plrh. 790355, 790822
Pctirlirtotili 72591
ILI4OITUSKONTTOFil: Erotraiak. 11, m1«, Hk 13, puh. vaih& @9{1, ohivatinra @94...

VUOOESiSA 12 NUMEROA O TILAUSI{IN1{AT: 12 kk 24OO, 6Ik 13:50, 3 kk 8:25. $NOilepefirc*re73

Eräfui suh ilusueneen
oo oo "Das U-Boot ist kaputt"

$uomGn-

MUISTAAKSENI oli toukokuun 22. pdivä ja aamuyö
kun saavuimme tapahtuma-alueelle. Siellä kohtasimme
saksalaisen lauttaryhmän, johon kuului kolme lautta-
proomua erän luutnantin johdolla. Lisäksi oli paikalle
saapunut ennen meitä vartiomoottorivene VMV 6 joka,
kuten Miinalaivuekin, oli alistettu sukellusvene-etsin-
tä Suomenlahdella johtavalle Osasto Väinämöiselle.

Muutama sana saksalaisista lauttaproomuista koska
ne tämän jutun yhteydessä tulevat vielä myöhemmin-
kin kuvaan mukaan. Ne oli alunperin rakennettu Eng-
lantiin tehtävä maihinnousua varten. Kun siitä ei tul-
lut mitän, alettiin niitä käyttä mitä moninaisimpiin
tehtäviin mm. Itämeren ja Suomenlahden alueella. Nii-
tä esiintyi tykkilauttoina, miinanlaskijoina, suv. tor-
junta-aluksina, kuljetusaluksina jne. Sukellusveneiden
etsintiä varten niillä oli hinattavat kuuntelulaitteet ku-
ten muuten mainitsemallani VMV 6:llakin. Laitteen
avulla voitiin todeta sukellusveneen aiheuttama'däoi,
mutta suuntimaa äänen aiheuttajaan ei voitu määrittä.
Etsintä suorittaessaan ne tavallisesti kulkivat kolmen
aluksen ryhmänä kiilan muodossa yrittäen änen voi-
makkuuden perusteella saada sukellusveneen muodos-
tamansa kolmion keskelle ja sen jälkeen hyökätä sy-
vyyspommein sen kimppuun. Pommitus tapahtui pu-
dottamalla syvyyspommit perästä, sillä heittimiä ei
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niillä ollut. Eräässä mielessä ne olivat ikäviä vastustajia
sukellusveneelle. Tilanteessa, jossa pinnalle aikova su-
kellusvene ennen nousuaan tarkisti näköputkella ympä-
röivän merialueen, ne saattoivat helposti jäädä havaitse-
matta mataluutensa vuoksi. Näin tapahtui sitäkin hel-
pommin jos vähänkin oli merenkäyntiä.

Ohjailin Ruotsinsalmen lauttaryhmän fohtoaluksen
lähelle saadakseni selvyyden tilanteesta. Saksalainen
luutnantti ilmoitti, että he olivat edellisenä päivänä
hyökänneet syvyyspommein havaitsemaansa sukellusve-
nettä vasraan Vaindlon majakan lounaispuolella. Sen

fälkeen he olivat seuranneet kuuntelulaitteilla venettä
sen pyrkiessä länteen. Illalla oli vene noussut pintaan il-
meisesti akkunsa ladatakseen. Veneen ja saksalaisten
välillä oli syntynyt kiivas tykistötaistelu. Siinä sukel-
lusvene oli pahasti alakynnessä. Sillähän oli vain kaksi
45 mm:n tykkiä kun taas saksalaisten lautoissa oli 88
mm:n tykki kussakin ja lisäksi konetykkejä ilmatorjun-
taa varren. Saksalaiset olivat luutnantin kertoman mu-
kaan saaneet "acht komma acht"- eli 88 mm:n tykeil-
lään täysosuman veneen peräosaan.

'Das U-Boot ist kaputt", kuten luutnantti lopuksi
selitti.

Sokkosilla
Ilmeisesti lauttaryhmän päällikkö oli ilmoittanut omal-
le johdolleen sukellusveneen upotuksen varmana ra-
pauksena. Kun kuitenkaan alueella, jolla lauttaryhmän
kohtasimme, ei ollut näkyvissä merkkiakaan veneen tu-
houtumisesta, sanoin luutnantille aloittavani sukellus-
veneen etsinnän uudelleen. Hän puolestaan ilmoitti
lähtevänsä täydentämään syvyyspommivarastojaan.

Syvyyspommin heitin toiminnassa

Aloitimme VMV 6:n kanssa alueen haravoinnin
kuuntelulaitteiden avulla. Laitetta voitiin käyttä vain
joko paikoillaan ollen tai aivan hiljaisella vauhdilla.
Paikoillaan oltaessa oli laite luonnollisesti tehokkaampi
kun omien potkureiden ääni ei häirinnyt kuuntelua.
Käyttäen vain toista pääkonetta pienimmällä mahdolli-
sella kierrosluvulla pääsimme niin hiljaiseen vauhtiin,
että painelokimme näytti vain 3,5 solmun lukemaa.
Kuuntelulaitteen tehoon vaikutti myös veden lämpötila
ia sen aiheumama veden koostumus. Kylmässä vedessä

laite otti änet vastaan herkemmin kuin lämpimässä.
Aikaisesta vuodenajasta johtuen oli vesi nyt kylmää.

Etanan vauhtia ajaen aloitimme etsinnän. Ajoimme
VMV 6:n kanssa rintamassa välimatkan ollessa n. 600
metriä. Jatkuvaa yhteyttä pidimme yllä lähiradiolla.
Määrittelin etsittävän alueen merikartalla, ja sen reu-
nasta toiseen ajelimme nyt iäriestelmällisesti vesikuun-
telulaitteet ulkona. Paikanmäräyksen suoritimme
merkintälaskua käyttäen ja siinä oli lisäksi apuna n. 10

meripeninkulman päässä idässä näkywä Vaindlon saaren

majakan torni. Se oli todellista sokkosilla oloa, ja mie-
leen tulikin vanha arvoitus hieman muunnettuna: "Et-
sii, etsii ja soisi löytävänsä." Hermostuneena kyselin
puheputken välityksellä kuunteluhuoneesta mahdollisia
äänihavaintoja. Vastaus oli harmikseni jatkuvasti kiel-
teinen.

Niin kului runri roisensa fälkeen. Aloin jo uskoa sak-
salaisten ilmoitukseen, tai sitten oli sukellusvene
omaksi onnekseen pässyt livahtamaan eroon vainoojil-
raan. Oli kuitenkin otettava huomioon, että sukellus-
vene saattoi pohjassa makaamalla piilotella niin kauan
kuin veneessä riitti happea. Lisäksi edellytti saamani
tehtävä etsinnän jatkamista. Niinpä siis ajaa junnasim-

Vartiomoottorivene n:o 6 vauhdissa



me edelleen minkään ulkopuolisen meitä häiritsemättä.
Vihollisen Ientotoimintakin oli v. 194) Suomenlahdel-
la melko vähäistä. Vain jokapäiväiset "postikoneet" kä-
vivät päiviträin tiedustelemassa rannikkomme tärkeim-
mät kohteet.

Ät<t<la kuului kuunteluhuoneen puheputkesta hie-
man hätäinen kursu: "Siltal" Kiiruhdin itse vastaamaan
ja kuunreiija ilmoitti epävarmana havaintona kuulleen-
sa porkurin ddotd. Suuntima osoitti äänilähteen olevan
vasrakkaisella puolella kuin missä VMV 6 kulki. Ilmoi-
tin kuunrelijalle pysäyttäväni oman koneen ja kaskin
hänen olla erikoisen tarkkana. Sitä hän kyllä lienee ollut
ilman käskyäkin! Konekäskynvälirin "seis"-asentoon ja

lähiradiolla VMV 6:lle kasky pysäyttää koneensa.
Vauhtimme hiljeni ja lopulta keinuimme paikoillamme
hiljaisessa aallokossa. Nyt kuuntelija ilmoitri kuule-
vansa saman äänen selvempänä. Suuntimasta päätellen
kohde joko pysyi paikoillaan tai liikkui aivan hillaisella
vauhdilla. Sokkosilla olo oli päättynyt.

Ajojahti alkaa. . .
Innostuin kuuntelijan havainnosta ehkä hieman liikaa-
kin näin jälkeenpäin ajatellen ja päätin heti hyökätä.
On tietysti jälkikäteen helppo sanoa, mitä olisi pitänyt
tehdä. Esimerkiksi voidaan sanoa, että äänilähteen
paikka olisi pitänyt pyrkia ensin tarkenramaan ja vasta
sen jälkeen ryhtyä hyökkäykseen. Päätös oli kuitenkin
tehtävä nopeasti. Kuuntelija ilmoitti äänen olevan pot-
kurien aiheuttaman. Kohde oli siis sukellusvene. Em-
me silloin kuitenkaan voineet varmuudella tietää, oliko
vene saksalaisten lauttojen aikaisemmin havaitsema ja
vaurioittama. Saattoihan kysymyksessä olla eri venekin,
foka pystyi liikkumaan nopeastikin. Sitäpaitsi kohteen
tarkan paikan määrittäminen oli vaikeata kun VMV

6:lla ei ollut mahdollisuuksia äänen suuntimiseen.
Ryhdyin kääntämään laivaa siten, että ääni tulisi

suoraan keulan suunnasta. Sovin I-upseerin kanssa, joka
meni peräkannelle valvomaan syvyyspommien pudotus-
ta, että pommit pudotetaan antamillani vihellysmer-
keillä. Pommien pudotusjärjestys: petästä, oikea hei-
tin, vasen heitin, perästä. Pommien välisen etäisyyden
pyrkisin arvioimaan noin 100 metriksi. VMV 6:n pääl-
likölle annoin käskyn pudottaa merkkipoiju suunnil-
leen keskelle pommitusaluetta heti viimeisen pommin
räiähdettyä.

Kuuntelijan ilmoitettua äänen tulevan suoraan keu-
lasta määräsin ruorimiehelle kompassisuunnan ja kaskin
vesikuuntelijan nostamaan kuuntelulaitteen putken
ylös vaurioitumisen välttämiseksi. Vielä konehuonee-
seen varoitus alkavasta syvyyspommituksesta ja sen jäl-
keen molemmilla konekäskynvälittimillä kaksi edesta-
kaista liikettä seis-asennosta "eteen täysi". Merkinanto
tarkoitti sitä, että koneista oli tilapäisesti otettava irti
kaikki mahdollinen. Puheputken kautta konehuonee-
seen annettu ennakkovaroitus oli syytä antaa sen vuok-
si, että syvyyspommin räjähdysaalto iski tavattoman
voimakkaasti laivan runkoon. Sellaisen, joka ei aikai-
semmin ollut moisra kokenut, pani odottamaton ryske
helposti juoksemaan portaita ylös kannelle. Konehenki-
lökunta joutuu yleensäkin laivan uumenissa työskente-
lemään tavallista kovemman hermopaineen alaisena, se

kun ei tieda mitä kannella tapahtuu. Sen vuoksi pyrin-
kin aina siihen, että konehuoneeseen erilaisissa tilan-
teissa ilmoitettiin, mitä ylhäällä oli tekeillä.

Päästyämme suurimpaan vauhtiin, annoin merkin
syvyyspommituksen aloittamiseksi. Neljä pommia rä-
jähti peräkkäin säännöllisin väliajoin, ja meri alkoi ta-
kanamme kiehua kuin rokkapata. Mitään kovin korkei-
ta vesipatsaita ei noussut sillä pommit oli muistaakseni
kaikki syvyytetty maksimisyvyyteen eli 60 metriin.
Käänsin Ruotsinsalmen vastakkaiselle kulkusuunnalle
ia ajoin lähemmäksi pommitusaluetta, jonne VMV 6 jo
oli laskemassa merkkipoijua. Pysäytin koneet ia kaskin
laskea kuuntelulaitteen alas. Ei merkkiäkään sukellus-
veneestä, meri oli hiliainen kuin hauta. Siinä kuunnel-
lessamme ryhdyimme haaveilla nostamaan laivaan turs-
kaa ia silakkaa, joita oli räjähdysaaltojen tainnuttamina
runsaasti pinnalla. Havaitsin VMV 6:n olevan samassa

puuhassa. Tuore kala oli siihen aikaan tervetullut lisä
yksitoikkoiseen ruokavalioon!

...ja jatkuu
Aikamme kuunneltuamme saamatta minkänlaista ha-
vaintoa sukellusveneestä, päätin aloittaa etsinnän uu-
delleen. Jätimme merkkipoijun paikoilleen jonkinlai-
seksi kiintopisteeksi ja vain toisella pääkoneella ajaen
aloimme'höylätä" lähialuetta uudelleen.

Alkoi olla jo myöhäinen iltapäivä. Tuuli oli tyynty-
nyt lähes kokonaan ja merenpinta tasoittunut melkein-
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pä peilikirkkaaksi. Se oli meidän onnemme, kuten
myöhemmin saatoimme todeta. Ät<t<ia komentosillan
toinen tähystäjä ilmoitti näkevänsä öljyä meressä etuoi-
kealla. Se oli havainto, joka täytyi heti tarkistaa.
Ajoimme paikalle ja ryhdyimme seuraamaan hyvin ka-
peata öljyvanaa sen alkulähteelle pyrkien. Tulimme
paikalle, jossa vana päättyi ja totesimme siitä nousevan
jatkuvasti öljyä pinnalle. Paikka oli lähes meripenin-
kulman verran kaakkoon paikasta, johon olimme laske-
neet merkkipoijun. Ötjy., tulosta voi sanoa, että sitä
nousi pintaan aivan kuin tihkumalla, niin vähäistä se

oli. Merikartan mukaan oli veden syvyys tällä alueella
80 metriä.

Pudotimme paikalle merkiksi raivausreimarin ja ryh-
dyimme jälleen suorittamaan kuuntelua. Ei merkkiä-
kään sukellusveneestä. Olisikohan ahdistamamme vene
laskenut harhauttamismielessä pohjaan jonkin öljyä
vuotavan astian. Liikkeellä olevasta veneestä mereen
laskettu öljyläikkä se ei voinut olla, koska öljyä nousi
pintaan jatkuvasti samasta paikasta. Niinpä jäimme
paikalle koska muutakaan ei ollut tehtävissä.

Kuuntelulaite pysyi kuitenkin hiljaisena. Pohdimme
pitkaan tilannetta yhdessä I-upseerin ja VMV 6:n pääl-
likön kapteeniluutnantti Kauno Väisäsen kanssa. Pää-
dyimme seuraaviin johtopäätöksiin:

1. Jos kysymyksessä on harhautuslaite, täytyy öljyn
tulon siitä ennen pitkaä loppua. On siis jäätävä paikalle
toteamaan, että meitä oli onnistuneesti vedetty nenästä.
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2. Sukellusveneen ollessa kysymyksessä on odotetta-
vissa sen liikkeelle lähteminen tai siinä rapauksessa, et-
tä se ei pysty liikkumaan sähkömoottoreidensa avulla,
nousu pintaan "happea haukkaamaan". Tässäkin ta-
pauksessa on jäätävä paikalle varmistumaan asiasta.

Ratkaisu oli siis selvä. Ennen yön ruloa pommitim-
me kohdetta muistaakseni pariin kolmeen otteeseen il-
man näkyvää tulosta. Ötjy" tulo ei lisääntynyt eikä
kuuntelulaitteella havaittu mitän. Mieleeni juolahti
ajatus, että voimmehan mekin yrirtä jymäyttdä vasta-
peluria, mikäli siellä alhaalla sellainen on. Pysäytimme
apukoneenkin ja mddråsin laivalle räyden hiljaisuuden.
Henkilökunnankin oli liikkuessaan oltava paljain ja-
loin. En muista, että mil. Ruotsinsalmella olisi koskaan
ollut niin kuolemanhiljaista kuin ruona myöhäisenä
toukokuun iltana ja yönä oli.

Olin alhaalla hytissäni lyhyillä nokkaunilla kun lä-
hetti saapui kutsumaan minua komentosillalle. Sinne
päästyäni näin vahtivuorossa olevan I-upseerin kasvojen
ilmeestä, että jotakin oli tapahtunut. Hän kehotti mi-
nua tarkkailemaan öljyvanan alkulähdettä. Unet karisi-
vat silmistäni todetessani sen liikkuvan hitaasti mutta
varmasti. Myös kuuntelija ilmoitti mahdollisia potku-
rin ääniä. Juonemme oli onnistunut, ja allamme oli sit-
tenkin sukellusvene! Sen päällikkö ilmeisesti oletti et-
sintäalusten poistuneen paikalta ia yritti "hiipimällä"
lähteä liikkeelle.

Annoimme veneen hiipiä rauhassa jonkin matkaa.
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Vanaa oli helppo tarkkailla tyynellä meren pinnalla.
Säilyttäksemme näköyhteyden "öljylähteeseen" oli
meidän kuitenkin käynnistettävä piäkoneet ja ryhdyt-
tävä seuraamaan sitä alkavan aamun valossa. Seuraukse-
na oli sukellusveneen pysähtyminen sen kuliettua muu-
taman sata'metriä. Laskimme paikalle jälleen merkki-
poijun VMV 6:n nostaessa aikaisemmin lasketun poijun
ylös. Kyttäminen jatkui, mutta nythän tiesimme var-
masti, että kierroksessa oli sukellusvene. Pari syvyys-
pommia kerrallaan suoritetut pommitukset eivät tuot-
raneet tuloksia. Kuuntelija sen siiaan ilmoitti muuta-
man kerran havainnoistaan. Kerran hän mm. ilmoitti
kuulevansa ikäiin kuin pumpun 'däntä. ja toisen kerran
työkalujen käsittelystä ja pudottamisesta aiheutuvia ää-

niä. Nämä havainnot antoivat aiheen otaksua, että ve-
neessä yritettiin korjata jotakin tai joitakin vaurioitu-
neita laitteita.

Missä vika?
Pohdimme jatkuvasti sitä, miksi emme toistuvilla sy-
vyyspommituksilla saaneer mitän näkyviä aikaan.
Myöhemmin olen tullut siihen tulokseen, että pom-
mimme eivät yltäneet itse sukellusveneeseen asri, vaan
räjähtivät 2O-)0 metriä sen yläpuolella. Toinen syy
saattoi olla se, että vene ei ollutkaan pohjassa juuri sillä
paikalla, missä öljy nousi pintaan. Öllyn nouseminen
pohjasta pintaan asti vaatii oman aikansa, ja meressä ta-
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pahtuva virtaus saattaa sinä aikana siirtä öljyn pinnalle
rulokohdan aivan toiseen paikkaan. Voidaan siis kuvi-
tella öljyn nousevan pohjasta pintaan esim. kaltevan pi-
larin muodossa.

Viimeksimainitusta ilmiöstä on Jukka L. Mäkelän
kirjassa "Salaista palapeliä" mielenkiintoinen luku.
Erän suomalaisen SB-pommikoneen syvyyspommit-
taessa liikkeellä olevaa ja vaurioitunutta sukellusvenettä
öljyvanan kärkeen, ei sekän saanut näkyvä aikaan.
Merivoimien Esikunnan tiedustelutoimisto pyysi täl-
löin erän Teknillisen Korkeakoulun professorin apua
öljyn nousunopeuden määräämiseksi. Tuloksena oli, et-
tä pommit tulikin pudottaa 400 metriä öljyvanan kär-
jen eteen! Mainitsen tästä vain sen vuoksi, että kirfan
luettuani olen usein ihmetellyt, miksi tällaistakin tie-
toa ei myös saatettu suv.etsintää suorittavien laivaston
yksiköiden tietoon. Saattaa olla, että muistini pettää,
mutta omasta mielestäni kuulin asiasta ensimmäisen
kerran Mäkelän kirjaa lukiessani.

Filmitähden ruokailuvälineet
ammuttiin rikki
Oli pästy jo toukokuun 23. päiv'dän. Odotimme jota-
kin ratkaisevaa tapahtuvaksi mikä hetki tahansa. Eihän
sukellusvene voinut enää kauan pysytellä pohjassa il-
man että siltä loppuisi hengitysilma. Kesti kuitenkin
seuraavaan yöhön ennen kuin sukellusveneen osalta mi-
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Syqryspommit räiähtävät

tään uutta ilmeni. Sitä ennen sattui kuitenkin välikoh-
taus, iota näin jälkikäteen ajatellen voisi luonnehtia sa-
nalla tragikoominen. Tapahtumahetkellä se oli kuiten-
kin pelkästään :*aagillinen tai oikeammin sanottuna
uhkasi muodostua sellaiseksi.

Olimme merkkipoifumme luona "kytiksellä" kun ai-
kaisemmin mainitsemani lauttaryhmä saapui uudelleen
paikalle. Se oli käynyt täydentämässä syvyyspommiva-
rastonsa ia palannut jälleen etsintätehtäviinsä. Oletin
heidän tulevan katsomaan, mitä me vielä puuhailimme
heille märätyllä vartioalueella ja ehkä vielä kerran va-
kuuttamaan tuhonneensa sukellusveneen jo aikaisem-
min. Oli heillä kuitenkin muutakin asiaa. Johtoaluk-
selta lähti pieni vene tulemaan kohti Ruotsinsalmea, ja
siitä kiipesi aluksemme kannelle lauttaryhmän luut-
nantti ja eräs toinen sotilashenkilö, jonka sotilasarvoa
en enä muista. Hänet esiteltiin PK- eli propaganda-
komppanian miehenä, ja siltä hän kyllä kameroineen
näyttikin. Hän pyysi lupaa saada filmata syvyyspommi-
hytikkayksen laivallamme.

Suostuin pyyntöön koska tarkoiruksemme oli muu-
tenkin jälleen kerran yrittää sukellusveneen hätyyttä-
mistä. Olimme lauttaryhmän saapuessa yksin paikalla,
sillä olin lähettänyt VMV 6:n noutamaan Glosholmin
linnakkeen varastoista täydennystä pieneksi käyneeseen
syvyyspommivarastoomme. Entiseen tapaan päätin nyt -
kin kokeilla vain kahdella syvyyspommilla. Elokuvaa-
jan mieliksi lupasin, että toinen pommi ammuraan
heittimestä ja toinen pudoteraan perästä. Näin mene-
tellen hän saisi aikaan mielenkiintoisemman filminpät-
kan.

Läksimme merkkipoijun vierestä vähän kauemmaksi
"ottamaan vauhtia". Sitten alkoi sekä pommitus että
filmaus. Vilkaistessani sillalta alas kannelle näin PK-
miehen hyppivän siellä paikasta toiseen kuin kissa pis-
toksissa sopivia kuvauskulmia löytääkseen. Kamera
suunnattiin väliin heittimeen, väliin mereen pommin
räjähtäessä, nyt kuvattiin miehiä pudottamassa pommia
peräkannen miinakiskoilta, taisipa hän ehtiä nappaa-
maan pikakuvan minunkin naamataulustani. Ainakin
hän tähtäili sillalle päin alas vilkaistessani. Missähän se-
kin filmi nyt lienee, vai oliko kamerassa filmiä lain-
kaan!

Syvyyspommitus päättyi tuloksetta kuten aikaisem-
minkin. Samoin piättyi elokuvaus, jonka ruloksista en
tiedä. Sitten äkkiä:

'älarrrm! Alarrrrm!"
Huuto ja kova mekkala kuului saksalaisilta lautoilta.

Vaistomaisesti ryhdyimme kaikki tähyilemään taivaal-
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le, joka kuitenkin oli tyhjä lentokoneista. Kun sitten
lauttojen 88-milliset alkoivat jyristä, totesimme niiden
putkien korotuskulmasta, ettei kysymys ollutkaan il-
mamaalista. Ne ampuivar merimaalia jossakin Pellin-
gin suunnalla. Kiikarilla totesin maalina olevan iki-
oman "filmitähtemme" VMV 6:n. Lempinimensä se oli
saanut 1930-luvulla tehdystä salakulietusaiheisesta elo-
kuvasta, jossa se esitti nimiosaa. Nyt se tulla ryöppysi
täydellä vauhdilla paluumatkalla Glosholmista tuo-
maan meille tervetullutta täydennystä syvyyspommien
muodossa. Veneen ulkonäkö keulasta päin katsottuna ja
komeat vaahtoviikset keulan molemmin puolin olivat
harhauttaneet lauttojen rähystäjät luulemaan sitä pin-
nalle nousevaksi sukellusveneeksi. Selitin kiireesti asian
oikean laidan lauttaryhmän päällikölle, mutta eihän
hän voinut tehdä sen enempää kuin me muutkaan. Hän
juoksenteli laivamme peräkannella edestakaisin päätään
pidellen ia manaten avukseen väliin pirua ja väliin Ju-
malaa. Kun inhimillistä ääntä ei siinä jyrinässä saanur
kantamaan lautoille asti, annoimme Ruotsinsalmen si-
reenillä jatkuvasti lyhyitä, hätäisiä änimerkkejä. Li-
säksi käskin viestimiehen ampua valopisroolilla omako-
netunnuksia ei ilmaan, vaan lauttoja kohti.

En ole varma, aiheuttiko metelimme tulen lopetta-
misen vai johtuiko se VMV 6:n käntymisestä takaisin
saariston suuntaan. Saattaa olla, että veneen kääntyessä
ja sen sivukuvan tullessa näkyviin saksalaiset tulenjoh-
taiat havaitsivat erehdyksensä. Metakan päätyrtyä sak-
salaiset poistuivat Ruotsinsalmelra hieman nolon nä-
ktiisina. Hetken kuluttua ottivat laurat suunnan itään
ja poistuivat vähin äänin näköpiiristä. VMV 6:n las-
kiessa kylkeemme luovuttamaan tuomansa sylyyspom-
mit, astui kannellemme veneen päällikko ruohtuneena
ja hieman vihaisenakin. Hän ei tiennyr lauttojen pai-
kalla olosta eikä myöskään nähnyr niitä vielä silrä etäi-
syydeltä. Hän luuli meidän menneen sekaisin ja avan-
neen tulen häntä vastaan. Kun sitten iskemiä alkoi nä-
kyä useampiakin yht'aikaa ja hän tiesi, ettei "Roopella"
sellaiseen pystytä, kaansi hän i'mpäri lährien pyrkimään
takaisin Pellingin saaristoon.

- Osuiko lähellekin?

- Sen verran lähelle tuli, että yksi sirpale löysi valo-
venttiilistä tiensä kapyysiin (keitriöön). Onneksi vent-
tiili oli auki eikä siis mennyt rikki. Mikä kaikkein pa-
rasta, kokki oli tullut kannelle ammusten alkaessa rä-
jähdellä veneen läheisyydessä. Lautasia, kuppeja ja
muuta syömisen kannalta tärkeåtä kyllä meni silpuksi.

- Nythän vasta töirä sait. Muista vain merkitä
kaikki tarkasti laivapäiväkirjaan viimeistä suolakuppia
myöten.

- Kuinka niin?

- Ennen kuin saat laivastoaseman talousherrat pois-
tamaan rikkoutuneet tavarat kalustoluettelosta, tarvi-
taan siinä melkoinen pino paperia ia kaikki vielä useana

kappaleena.
Niin se oli. Paperisota oli usein monimutkaisempaa

kuin toiminta merellä. Jatkuu



VEIKKO PAJUNEN

8.0§a
PÅNSSARMIMIEN rukema venäläisen jalkaväen
hyökkäys alkoi Äyräpään rautatieaseman suunnalta he-
ti lentokoneiden lakattua murjomasta sillanpääase-
maamme. Harjujono oli sillä kohdalla ikän kuin kak-
sinkertainen, Lauttamäen korkean selän takana oli
Vuoksi, edessä matalampar kukkulam aastoa. Voimakas
vihollinen ylitti tai sivuutti Kattilasuon, rautatiease-
mat ia takimmaisen harjun välisen umpilaakson, jonka
keskellä oli pieni mäennyppylä. Eräs rohkea vihollispa-
taljoona ryntäsi rämäpäisesti, osa siitä p?iäsi harjulle,
raivasi tiensä auki rantaan asti ia avasi tulen vesillä liik-
kuviin suomalaisiin ja vastarannalle. Vihollinen sai
pian rannassa kolme konekivääriä asemiin.

Sisukkaasta vastarinnasta huolimatta vyöryi arrnoton
hyökkäys pataljoonamme komentopaikan ylitse. Patal-
joonankomentaja, majuri Eino Kuvaja haavoittui vai-
keasti. Sillanpääasemassa olevien vastaiskureservien
päällikkö kapteeni Tikkanen kaatui. Silloin kokosi pa-
taljoonan viestiupseeri luutnantti Teiionmaa lähistöllä
olevat puolustajat johtoonsa ia ryhryi vasraiskuun.

Pataljoonamme kranaatinheittimet oli siirretty vast-
ikän Kuvajan komentopaikan luota uureen tuliase-
maan Vuoksen taakse. Heittimien tulenjohtajina olivat
etummaisella harjulla kolme tamperelaista sotamiestä,

Jaakko Järvinen sekä kaksoisveliekset Jukka ja Matti
Rantanen. Vihollinen hyökkäsi tulenjohtopaikan ohit-
se, maasto oli maaleja täynnä, ja tulenjohtajat ammut-
tivat heittimilla minkä ehtivät. Mutta lopulta heidän
oli väistyttävä uuden hyökkäysaallon tieltä vihollinen
kintereillään. Teijonmaan vastaisku oli nujertanut
edellisestä aallosta rantaan päässeet viholliset.

Rannassa tulen johtajat näkivät haavoittune ita ja kaa-
tuneita viruvan sekasortoisella joukkosidontapaikalla.
Siellä oli myös juuri vangiksi otettuja venäläisiä naisso-
tilaita, erään haavoja sidottiin. Hyökkäävä vihollinen
läheni... uraahuuto uhosi kuolemaa... Viestiupseeri
Teijonmaa oli kantanut sietämisrajansa ylittävän hen-
kisen ja fyysisen taakan, suuremman kuin oli kohtuul-
lista ihmisekä vaatia. Tulenjohtaiat näkivät hänen is-
tuvan yksinäisenä mättäällä, pistooli kumrnassakin ka-
dessdän. Tilanne oli toivoton... Hän suuntasi pisroolin
piipun päähänsä...

SA'ln t

mies"
Pataljoonan komentaia,
maluri Eino Kuvaja

Niin kävi rehti urheilija ja sotilas, korsusoittokun-
nan pidetty kapellimestari Valle Teijonmaa viimeisen
ja kovimman taistelunsa - aavistamattaan sitä, että
ranta oli vielä oleva meidän.

Tulenjohtajat löysivät puunrungot ja työnsivät ne
vesille. He alkoivat ajelehtia Vuoksen ylitse radiopuhe-
limiaan kannatellen, erortamamomar kaksoisveljekset
meloen yhteisellä pölkyllä. Vesitie oli turvaton, murta
virta kuljetti heidät pois vihollisen ulottuvilta ja laski
vastarannalle Vasikkasaaren yläpuolella.
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2.,komppanian vasen siipi torjui kirkonmäen edus-
talla hyökänneen vihollisen. Seurasi vastaiskuja Lautta-
mäen suunnalle sisäänmurtokohtaan. Luutnantti Saare-
lan lähetti, korpraali Sulo Veikkolainen toi käskyn.
Minun oli otettava ryhmä 7. komppaniaan kuuluvasta
reservijoukkueesta, joka oli tukikohtani asemien takana
rannassa, ja hyökättävä Kattilasuon keskellä olevalle
kukkulalle rajoittaaksemme sisäänmurtoa. - Nopeus
oli tehtävässä menestymisen ehto; ellemme ehtisi kuk-
kulalle ennen vihollista, olisi sinne pääsy vaikeata il-
man raskaiden aseiden tukea. Ryhmä suoriutui äkkiä
valmiiksi lähtöön, johtajana oli ripeä alikersantti Oiva
Kärkkäinen.

Juoksimme harjun kupeessa seuraten kivikkoista
pengermää, joka oli muodostunut vanhalle rantaviival-
le kauan sitten. Vuoksen vedenpintahan oli ollut ennen
nykyistä ylempänä. Nahkapohjaiset saappaat olivat
liukkaat pyöreiksi hioutuneilla kivillä. Konepistoolini
lukko oli etuasennossa ja lipas paikallaan, ettei lentävä
hiekka olisi tunkeutunut aseeseen sisälle. Harjun selän
takana maasto kallistui Kattilasuota kohti, ja kivien lo-
massa kasvoi vesaikkoa. Vihollinen oli vastassa millä
hetkellä hyvänsä.

Hidastin juoksuani aikoen vetää konepistoolin viree-
seen. Miltei pysähdyin, vaikka takanani avojonossa
juoksevat miehet olivat vaarassa ruuhkautua. Silloin
saappaani luiskahti kiveltä, lippaat ja käsikranaatit pai-

Venäläiset hyökkäävät
Vuoksen yli Vuosalmella
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noivat ja minä horjahdin oikealle kyljelleni... töin tus-
kin vältyin paiskautumasta rennosti kivikkoon; kone-
pistooli heilahti poikittain vasemmalle, käteni heltisi
viritystangosta... ase laukesi kerran. .. Oiva Kärkkäi-
nen ehti juuri rinnalleni. Kesken horjahdustani taiusin
hänen lyyhistyvän... ammuinko oman miehen... ! Hän
painoi tuskissaan kyynärvarrella vatsaansa, siihen oli
luoti sattunut. Irroitin kaksi miesta kantamaan häntä
takaisin. Me toiset pääsimme kukkulalle. Sieltä näim-
me, että vihollinen oli jo menettänyt otteensa ja peray-
tyi etummaisen harjun rinteellä. Emme voineet tulit-
taa, sillä aurinko häikäisi emmekä nähneet varmasti,
kuka oli takaa-ajava oma mies, kuka vihollinen. Nuo
toisiansa vainoavat olennot olivat kaikki samannäköi-
siä, väriltään yhtä likaisia.

Tilanne selvisi Kattilasuolla omiemme voitoksi,
mutta mieleni oli murheellinen, kun palasin tukikoh-
taani. Tielleni sattui valjastettu musta hevonen. Rat-
tailla istui tuttu luutnantti savuttuneena, vaatteet rie-
kaleina ja paljain päin. Hän näytti olevan aivan poissa
tolaltaan 

- kuka jaksoikaan täällä kestää - 
ja kysyi

minulta luonnottomasti nauraen:

- 
lv[q15631ko, kuinka meille kaiutettiin Siiranmäel-

lä: "Risto Ryti ja hänen orkesterinsa Mannerheim esit-
tävät jenkan kusessa ollaan...?"

Toki muistin ja itsekseni myönsin joutuneemmekin
tosi katkeraan nesteeseen. Murta minä olin huolissani
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Oiva Kärkkäisestä. Etsittyäni löysin hänet tukikohtani
takaisesta rannasta, jonne tuo kovaonninen mies oli
kannettu. 

- Lähestyin häntä häveten ja arkaillen...
Hän makasi yksinään rantakivikon lähellä pensaan

varjossa. Maa vietti siinä loivasti Vuokseen. Olonsa oli
tuskainen, hikikarpaloita pusertui kalvenneille kasvoil-
leen. Näin, että apua olisi tarvittu äkkiä. Tuskin oli
päivä puolessakaan, ia ,rasta yöllä kuljertaisivat pionee-
rit haavoittuneita Vuoksen ylitse. Luoti oli lävistänyt
suoliston, sitomaton haava oli ilkeän värinen, ei vuota-
nut pinnalle verta... kuolema olisi hidas ja tuskalli-
nen... Ei ollut toivoa lääkärin avusra. Hän näytti voi-
mattomalta, mutta jaksoi olla minulle armottoman vi-
hainen-

Seisoin siinä viheliäisenä oliona, virta selkäni taka-
na, edessäni kärsivä aseveli leppymätrömänä syyttäjä-
nä.

Jos puhuin hänelle rauhoitraen, hän vaikeni pilkalli-
sesti. Jos selirin, eträ se oli vahinko, oli hänen ilmeensä
halveksiva. Kuume jo poltti miesrä sisälrä, murra
ihonsa oli kostean kylmä... kärpäsiä pyrki haavalle...
torjuin niitä ja lupasin kaiken mahdollisen avun, eikä
minkäänlainen uhraus runtunur liian suurelta aotaahd-
nen hyväkseen... Ehkä saisinkin vielä tilaisuuden hän-
t^ auttaa. Hän ei leppynyt. Lupasin hänelle kaiken
minkä omistan, jos vielä koittaisi rauha ja kokisimme
eloon jäämisen ihmeen... Jos hän kuolisi, olisi minun

elettävä hyvittääkseni häntä sureville...
Silloin hänen tuskainen ilmeensä värähti, ja kasitin

hänen tahtovan ymmd*åä, etten mahtanut vahingolle
mitään.

Hän alkoi kertoa katkonaisin lausein:

- Ryssän sissiosasto hyOkkasi kotikylääni Ilomant-
sissa. .. Tappoivat kylän väen..., vanhan vaarinikin...
Minä yksin olisin voinut täällä kostaa... Mutta k u r j a
oma mies... teki tämän...!

Läsnäoloni kiusasi häntä, sillä hän ylenkatsoi mi-
nua. Oman komppaniani luotettava lääkintäaliupseeri
Veikko Lakinoro oli saanut lähettämäni avunpyynnön
ja tuli paikalle. Pyysin häntä huolehtimaan Kärkkäi-
sestä mahdollisimman hyvin.

Vihollisen hyökkaykset oikealla puolellamme ja
omien joukkojemme vastaiskut jatkuivat yöhön asti.
Koko ajan vihollinen ampui tukikohtaamme voimakas-
ta häirintätulta tykistöllä ja kranaatinheittimillä. Kel-
lo 17 maissa tulitus kiihryi. - Jokohan se hyökkää
meidän tukikohtaamme vastaan...? Tien lähelle pahai-
seen korsuun oli sulloutunut vieras panssarintorjunta-
ryhmä panssarinkauhuineen. Korsu oli oikeastaan vain
näkösuoja, kohdalle satrunut kranaatti olisi tuhonnut
siinä koko ryhmän. Miehet oli pakotettava konepistoo-
lilla uhaten tuliasemaan ja suoiautumaan hajalleen.

Pitkin iltaa tuli harjun takarinteeseenkin tykinkra-
naatteja. Ne olivat oman tykistömme 

- eivät voineet

Haavoittunutta viedään JSp:lle Vuosalmella'l 9zt4

olla vihollisen ampumia. Me olimme harjullamme to-
della vainottuja. Tietenkin olivat viestiyhteydet kat-
kenneet ja Vuoksen takana luultiin tukikohdassamme
olevan vihollisia.

Paljon kranaatteja osui Vuokseen. Kaloja taintui ja
kuoli. Ne nousivat selälleen kääntyneinä vedenpintaan
ja ajelehtivat virran mukana. Runsas saalis kertyi ran-
nan poukamiin.

Heittimenammukset eivät Viljo Karttilaakaan kauan
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säästäneet. Kun menin illalla eteentyönnettyyn pesäk-
keeseen, tapasin ensiksi hänen jäännöksensä. Ylä- ja
keskiruumiinsa oli verisenä, pehmeänä massana kauka-
lomaisen haudan pohjalla. Oli tullut räysosuma, tuska-
ton kuolema. 

-Tdytyi 
hypätä haudassa ylitse... Kan-

noin vainajan päälle laudan, sidoin runnellur jäännök-
set siihen vaateriekaleilla, vyöllä ja piikkilangalla. Se

laupeudentyö oli ainoa, minkä saatoin kaatuneelle teh-
dä. Åjattelin silloin hänen tuntemattomia omaisiaan
enkä tietänyt, ertä nel jä Karttilan veljestä Virtain
Karttiperälrä oli tämä sota vievä. Käytimme lautaa ko-
rentona ja kannoimme kaatuneen rantaan. Laskimme
hänet varovasti maahan kohtuullisen matkan päähän
Oiva Kärkkäisestä, joka eli vielä, ja muista haavoittu-
neista. 

- He odottivat yötä toivoen sen tuovan muka-
naan pelastuksen. Tai kenties joku heisrä rukoili, että
armelias täysosuma lopetraisi tuskan ja kauhun... He
eivät kyenneet suojautumaan, heidän osansa oli vain
odottaa, roivoa, kärsiä, alistua...

Taivas meni pilveen, ja sydänyön hetket olivat pi-
meitä. Pesin veriset käteni Vuoksessa. Näin painosta-
valta ei sota ollut tuntunur aikaisemmin. Joskus oli
rintamaelämän yksitoikkoisuudessa kuviteltu, että rau-
hallinen elämä perheenisänä puolison ja lasten parissa
kerran korvaisi sodassa vietetyt vuodet. Kuvittelut oli-
vat arvottomia. Jos kohtaloni oli säilyä elossa, voisin
joutua syytetyksi Kärkkäisen ampumisesta. Varmasti

iossakin ohjesäännön kohdassa sanottiin, eträ asetransa
lataavan oli oltava ehdottomasti pysähtynyt. Ottaisiko
tuomioistuin huomioon sitä, ertä kiperässä tilanteessa
liiaksi ohjesääntöjä muisteleva sotilas voi hävitä taiste-
lun, että minulla oli runsaasti tottumusta aseenkäsitte-
lyssä, että toimin siinä tilanteessa parhaan ymmärryk-
seni mukaan ja ettei vahinko tullut kello kaulassa?

Elämäkin olisi arvoton, jos menettäisimme kansalli-
sen ja valtiollisen vapautemme, jonkavihollinen uhkasi
riistää.

Aikanaan oli Ohdan lohkolla korsussa keskusteltu,
minkä asian puolesta kukin meistä sodassa taisteli, teki
tehtävänsä yhteisen asian hyväksi niin kuin kukin
luonteensa mukaisesti teki. Mielipiteitä lausuttiin huu-
morilla höystäen. Tutussa joukossa sopi laskea leikkia
vakavistakin asioista ketään loukkaamatta. Pokerinaa-
moin singotut sanat tarkoittivat joskus päinvastaista
kuin todelliset ajatukset. Kodin puolesta taisteltiin, si-
tä ei kukaan kieltänyt. Entä isänmaan puolesta? Kyllä
varmasti! Se iulistettiin oikein rehvakkaasri. Mutta se-

kin saattoi olla vilpitön tunnustus, vaikka tahdottiin
näyttäd, ettei asiasta keskusteltu vakavasti. "Mustapar -

ran" mielestä ei kukaan, jonka isä ei omistanut maara,
voinut taistella isänmaan puolesta. "Mustaparta" oli
sillanpääasemassa kirkonmäellä, eikä täällä kyselty,
minkä vuoksi todella taistelimme. Kannustimena ei
voinut olla vain pelko rangaistuksesta, joka saattoi tulla
karkurille. Se oli tahtoa rurvata Suomen kansan ja ko-
tiemme olemassaolo, kansalaisten samanarvoisuus, ajat-
telun ja sanan vapaus, kaikki vihollisen uhkaamat elin-
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ehtomme. Ne vastasivat miesten mielissä käsitettä,
jonka eräänä tunnuksena oli juhlapuheissa kulutettu
sana "isänmaa". Sillanpääasemassa aavisteltiin, että
niillä rannoilla ratkaistaisiin, saammeko elää siinä
isänmaassa yapaan ja itsenäisenä kansana.

Uni, johon lopen väsynyt sotilas vaipuu aina tilai-
suuden sattuessa, voi olla syvää kuin tajuttomuus. Sel-
lainen uni, vaikka se oli lyhytkin, virkisti ihmeellisesti.
Oli uusi päivä, ja aurinko paistoi taas.

Pioneerit olivat vieneet haavoittuneita sillanpääase-
masta. Kärkkäinen oli poissa, löysin vain tallaantuneen
makuusijansa rannasta. Yön turvin oli viety pois kaatu-
neetkin. Vihollinen oli nyt hiljainen, senkin oli paikat-
tava haavojaan.

Nä§mä Vuokselle suomalaisten asemista Vuosalmella

Korpraali Veikkolainen toi käskyn: pataljoonamme
luovuttaa asemansa h.P 25:lle ja pääsee Vuoksen taak-
se. Meidän komppaniamme vaihdetaan kahdessa osas-

sa, toinen puolisko minun iohdossani, toinen komppa-
nianpäällikön. Asemissa olevat patruunat ja käsikra-
naatit luovutetaan uusille miehille. Ylimenokalusto tu-
lee vaihtavan osaston mukana. Lähetti näytti kartastani
Vuoksen takana olevan kokoontumispaikan. Se näkyi
siihen harjullekin, siellä kasvoi lepikktiä.

Korpraali Veikkolainen oli kokenut ja neuvokas tais-
telulähetti. Hän oli vastaanottanut komppanialle anne-
tun käskyn, mutta komppanianpäällikkö oli kadoksis-
sa. Vaihdon tdytyi tapahtua. Helpommissa oloissa niin
tärkeät sotilaiden arvoasteet olivat menettäneet merki-
tyksensä 

- 
johtaja oli sillanpääasemassa se, kuka par-

haiten kykeni johtamaan, eikä komentosuhteissa ollut
epäselvyyksiä. Veikkolainen antoi minulle käskyn, toi
sen muka komppanianpäälliköltä ja johti itse komppa-
nian jäännöksien toista puoliskoa. Ylitimme Vuoksen
hyvässä färjestyksessä. Minulle selvisi vasta rauhan tul-
tua, että luutnantti Saarela oli joutunut edellisenä päi-



vänä taistelussa erilleen komppaniansa pääosista ia jäÄ-

nyt vaihdon tapahtuessa hurjaksi tappelijaksi sillan-
pääasemaan.

Iltapäivällä vihollinen aloitti jälleen suurin voimin
hyökkäyksen sillanpääasemaa vastaan, eilisen näytel-
mänsä uusinnan. Katselin sitä Vuosalmen kylän ran-
nalta, jossa oli ikään kuin siirtyneenä etupenkistä taka-
permannolle. Näytelmän kohtaukset ja osat seurasivat
toisiaan: kranaattisade, tulen siirto, ilmavoimien balet-
ti Lauttamäen yllä, savun ja pölyn väliverho, syöksyvät
lentokoneet kuin yleisölle kumartavat komeljanrtarit,
huumaava säestys, räjähdyksiä ja moottorien ulvontaa
ja räjähdyskaasujen hajutehosteet.

Eilisissä sillanpääaseman taisteluissa oli joutunut
joukkoiemme saaliiksi Puna-armeijan poliittisen joh-
don julkaisemia lentolehtisiä. Niiden suomennoksissa
sanotaan muun muassa näin:

'Toverit sotamiehet, kersantit ja upseerit! Armei-
jamme uljaat taistelijat!

Isänmaamme, koko Neuvostoliiton kansa puhuu
ihastuksella ja ylpeydellä teidän loistavisra voitoistanne
Karjalan Kannaksella.

Saksalais-suomalaisrosvot ovat saaneet ankaran is-
kun, heidän armeiiansa on lyöty ja seisoo täydellisen
tuhon partaalla.

Sankarillisuutenne ja rohkeutenne ovat ansainneet
korkeimman ylipäällikön, Neuvostoliiton marsalkan
toveri Stalinin kiitokset.

Te olette antaneet suomalaisille rosvoille kuolinis-
kun.

Nyt on aiettava takaa suomalaista haavoirrunutta pe-
toa ia lyötävä se omassa luolassaan.

Suomalaiset lahtarit yrittävät jarruttaa etenemistäm-
me parantaakseen haavojaan ja lykäräkseen tuonnem-
maksi varman tuhonsa hetken käyttäen hyväkseen
Vuoksen vesistölinjaa, pieniä sillanpääasemia Vuoksen
lounaispuolella ja järvien välisiä kapeikkof a.

Teistä riippuu, saako vihollinen tämän lykkäyksen!
Meidän täytyy tehdä nämä suunnitelmat ryhjiksi!
Eivät järvien väliset kapeikot eikä Vuoksen vesistö-

linja saa pysäyttää voitokasta etenemistänne.
Muistatteko, kuinka saksalaiset ovat yrittäneet pysyä

Dnjeprin rannoilla? Te tiedätte kuinka tämä yritys lop-
pui. Antamatta viholliselle hengähdystaukoa, seuraa-
malla ja tuhoamalla sitä lakkaamatta Ukrainan rinta-
man mainehikkaat taistelijat ylittivät Dnjeprin ja jat-
koivat saksalaisten rosvojen takaa-aioa fascisti-Saksan
rajoja kohti.

Saksalaiset ovat yrittäneet pysyä Berezinaioella.
Valko-Venäjän mainehikkaat taistelijat ovat ylittä-

neet Berezinajoen ia karkoittavat vihollisen länteen.
Vihollinen ei pysy Vuoksenkaan rannoilla.

Tänään te olette saaneer kaskyn rynnäktillä murtaa
vihollisen vastarinnan kapealla lohkolla ja päästä Vuok-

sen rantaan. Sen rannalla olevan sillanpääaseman val-
taus on tie, joka johtaa uusiin ratkaiseviin voittoihin.

Upottakaamme lyödyt lahtarit!
Isänmaan nimessä, pyhän koston nimessä, lähesty-

vän voiton nimessä; eteenpäin, vastustamattomasti
eteenpäin!

Lyökäämme kuolettavasti haavoittunut suomalainen
peto sen omassa luolassa!"

Minua huolestutti mitenkä äsken etulinjaan saapu-
nut pataljoona kestä sillanpääasemassa. Joku kertoi
uusien miesten olleen tottumattomia; eräät olivat heit-
täytyneet hädissään veteen, kun vihollinen ampui heh-
taaritykillä Vuoksen taakse rniesten veneiden saapuessa

sillanpääaseman r^ntaan. Huolestumiseen olikin täysi
syy, sillä pian tuli asemista miehiä Vuokselle. He yrit-
tivät paeta uiden ja veneillä koillisrannalle. Tarvittiin
rykmenttimme II pataljoonaan kuuluvia vastaiskureser-
vejä todistamaan viholliselle, että haavoittuneen pedon
kynnet olivat reräviksi hiotut ja kapalaniskuissa oli
voimaa. Raivokkaasti se löi takaisin ia puri ahdistajaan-
sa pesänsä aukolla seisten, ei paennut luolaansa odotta-
maan kuoliniskua.

Me pedon penikat jouduimme lepikössä tykistökes-
kitykseen. Kuulin huudettavan lääkintämiehiä, joku

ryntäsi malttinsa menettäneenä villisti paikasta toi-
seen. Kun tulitus hiukan taukosi, nousin seisomaan
kranaattikuopassani ja kovalla äänellä huutaen käskin
kaikkia pysymään alallaan ja suojautumaan. Silloin jal-
ka petti akani ia selässä rysähti. Kuopassa minua vasta-
päätä istui sotamies, jonka kasvoista alkoi hilialleen va-
lua verra.

Vieressämme oli rantaan johtava tie. Suorasuuntaus-
rykin ammus räjähti siinä eikä ennakolta varoittanut
äänellään.

Me kaksi haavoittunutta istuimme kranaattikuopas-
samme. Olin haavoittunut pahemmin kuin naapurini.
Tunsin, kuinka verta valui saappaaseen. Olkapääni
ylitse näin asetakkini selässä verisen repeämän ja sen

laitaan tarttuneena valkoiselta hohtavan luukappaleen.
Isot sirpaleiden menoreiät olivat olkapäässä ja reidessä,
pieniä niskassa, kasvoissa ja kädessä. Koetin tehdä toi-
sella kädelläni reiteen kiristävää sidettä vyöstäni... va-
sen käsi ei toiminut, mutta luovuin yrityksestä, kun
Vasikkasaaresta päin nelisti hevonen tietä pitkin täyttä
laukkaa. Rattailla oli tuntematon ajomies. Hän aikoi
ajaa ohitse, rnutta minä huusin ja heristin konepistoo-
lia, ja mies sai vauhkon hevosensa pysähtymään. Minut
autettiin kiireesti rattaille. Tien vieressä olivat jouk-
kueeni jäännökset hajallaan. Huusin paikalle kersantti
Pystysen. Kaivoin esiin topograafikartan saapasvarres-
g2ni 

- se oli johtajanvaltakirja hänelle.

Jatkut
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Venäläinen "stormovik"
oli maateistelukone

12.KEV.IT. patterin II jaos oli kesäkuussa 1944 vaih-
toasemassa Kuokkalassa. Rauhallista aikaa oli kestänyt
parisen vuotta. Puhdetyöt ja vuorolomat toivat vaihte-
lua eräitten kohdalla, mutta suurin osa miehistä kärsi
selvästi sodan pitkittymisestä ja hermot kuluivat.

Sitten hiljalleen alkoi tapahtua. Olin erään Kouvolan
pojan kanssa töpinän kattoa korjaamassa. Työn teh-
tyämme pistimme pihamaalla tupakaksi, mutta siinä
samassa huomasimme idästä lähestyvän tyypiltän ou-
don lentokoneen. Meidät matalalta ylitettyän kone
sylki jotain taaksepäin meitä kohden. Silmänräpäykses-
sä kumpikin meistä menetteli omalla tavallaan. Kaveri-
ni heittäytyi vaaran uhatessa sääntöjen mukaan maahan
littäksi, kun taas minä tein täyskännöksen ja muuta-
malla jäniksen loikalla olin näkösuojassa.

Palailin koneen mentyä ehjänä ja suu messingillä,
mutta hymyni alkoi pian hyytyä, sillä kaverini makasi
yhä liikkumattomana maassa samassa paikassa, johon
oli heittäytynyt. Pästyäni lähelle näin yhdellä silmäyk-
sellä, ettei hän enää siitä nousisi. Koneesta amrnutun
raketin suuri sirpale oli lävistänyt hänen rintakehänsä.

?imä outo konetyyppi oli vihollisen uusinta mallia
oleva maataistelukone Stormovik, joka näin esitteli it-
sensä. Muutamina päivinä pyyhälsi matalalennossa ylit-
semme sutiakoita amerikkalaisia hävittäjiä "naapurin"
poikien toimiessa ohiaimissa.

Näihin aikoihin puhderyöt sitoivat mieltä, enkä eräi-
den toisten sinisilmäisten tavoin uskonut vanjan hyök-
kävän tällä suunnalla. Siis metsästä pölkkyjä tupaan ja
luiasti "töihin". Olinhan syksyllä voittanut neljä pal-
kintoa puhdetyönäyttelyssä, joten kannustinkin oli hy-
vä.

Eränä kesäkuun aamuna kello 7 paikkeilla se ryminä
sitten alkoi, ainakin minulle täytenä yllätyksenä. Tykin
2M

laukausta ei eroittanut toisesta. Mahtavat pommitusko-
nelaivueet pudottivat lastejaan. Näytti siltä, ettei lin-
jassa olevista kukaan voisi selvitä hengissä. Töpinä eva-
kuoitiin nopeasti, jopa niin äkkiä, etten ehtinyt pais-
kaarnaan puhdetyöreppuani autoon. Jostain tuli mä-
räys meidän asemiin jämisestä tarkoituksella kurittaa
vastustajan panssareita 20 m/m:n it.tykeillä. En tiedä
mistä tämä oudolta runtuva kasky oli peräisin, mutta
joka tapauksessa se aiheutti kireitä huomautuksia mie-
histön taholta. Tiesimme, että jos aloittaisimme tulen
panssareita vastaan, ei meillä juuri olisi mahdollisuuk-
sia selviytyä. Mielet aliupseerien ja miehistön keskuu-
dessa olivat melkoisen matalalla tällaisen "itsemurha-
ryhmän" tultua tietoon.

Mietteliäinä pojat kuluttivat pitkaa aikaansa, jokai-
nen näytti kuvittelevan mielessän miten edessä olevat
lähihetket saisi sysätyksi syrjän. Siinä odotellessamme
edestä tuli kuin tulikin omaa jalkaväkeä pienin hajanai-
sin porukoin. He kaivoivat poteronsa asemiemme vie-
reen ja kehuskelivat, että tässähän on hryä paikka ottaa
"ruskipoikaa" vastaan.

Kesken kaiken levisi huhu, että divisioonan esikunta
oli joutunut vihollispanssarien käsiin. Koko olemustani
karmaisi! Tämä tieto merkitsi saarroksiin ia vangiksi
joutumisen uhkaa, sillä olihan esikunnan sijoituspaik-
ka, Kauhimäki, selkämme takana, vain muutaman ki-
lometrin pässä Teriioelta itän. Sellainenkin ajatus, et-
tä lähtisin yksin metsiä pitkin yrittämåän pois, oli vä-
hällä saada minut valtaansa, näyttihän "tappotuomio"
muutenkin selvältä.

Nämä olivat niitä tämän "tappeluksen" kiduttavim-
pia hetkiä ainakin meidän poppoollemme, hermot kun
eivät olleet mitän rautalankaa. Tilanteen ratkaisu alkoi
lähestyä. Mielet kiristyivät sitä mukaan kuin hetket



kuluivat. Panssarit tulivat hitaasti pysähdellen, jalka-
väen varmistamina. Odotimme kaskya tykeille, mutta
sitä ei tullut. Tarvittiinko meitä jalkaväen täydennyk-
senä? Monenlaista risteili nyt aiatuksissa.

Vasemmalla oleva kylätie ja pelto olivat vihollisen
ampumasektorissa, samoin oikealla oleva pellon kaista-
le. Moni poika jo epävarmana katseli taakseen, miten
päästä pellon yli metsään, jos vanja pääsee vähänkin
etenemän rantatien suunnassa.

Viimein tuli käsky irtaantua. Minulla oli kaksi rep-
pua, joista toisessa keskeneräiset puhdetyöt työkalui-
neen ja tarvikkeineen.

Pellolla meidän piti ylittää, alittaa tai rikkoa piikki-
lankaesteet, mutta vain niiden alittaminen näytti tule-
van kysymykseen. Esteessä oleva aukko oli niin matala,
etten kiireessä saanut täysinäistä puhderyöreppuani irti
aidasta. Siihen katkesi kerrasra poikki lähes kaksivuoti-
nen puhdetyöura.

Päästyäni metsän suojaan jatkoin juoksua kuin hen-
keni edestä pitkin harvahkoa männikktiä aina seuraaval-
le kylätielle saakka, jossa olin törmätä jalkaväen maju-
riin, joka haavoittumisestaan huolimatta antoi rauhalli-
sesti määräyksiä lähdössä olevalle lähetilleen.

Tuolloin olin melkein hysteerinen, mutta majurin
rauhallisuus tarttui osittain minuunkin, häpesin ja pa-
lasin lähelle metsän reunaa, jonka niin nopeasti olin
ohittanut. Oman joukkueeni poikia en tavannut, mutta
kylläkin erän lääkintämiestä huutavan jalkaväen po-
jan, jolta tankin konekiväri oli ampunut molemmat
reidet puhki.

Konekivärisuihkut pyyhkivär harvakseen metsää,
mutta sain rohkeutta niin paljon, että lähes satakiloinen
haavoittunut lennähti selkäni ja saman tien maantien
varteen, jossa sattumalta oli kuorma-auto lähdössä koti-
rintamaa kohti. Ennen autoon nousemista ehdin panna
merkille maantien ojassa olevan jäkärijoukkueen rau-
hattomuuden ja toisaalta viivyttämän jävien jalkaväen
miesten hilpeyden.

Paikkakuntaa en muista, mutta jossain lähellä pää-
puolustuslinjaa jäin autosta nähtyäni oman joukkueeni
poikia. Lohduttauduin sillä, etten ollut ainoa säikähtä-
nyt tässä poppoossa. Myös vänrikin ja väpelin tasapai-
non horiumisesta näkyivät ensimmäiset merkit.

Saimme uudet tykit ja samoin uudenmallisen kak-
soisilmatorjuntakonekivärin. Sen ampujaksi tuli pitkä
ja laiha stm Hietala. Hän oli ihmeellinen mies, her-
moiltaan "säksättävä ja tuohtuva" pienissä asioissa.
Mutta annahan olla kun tuli tositilanne, silloin unohtui
kaikki hermoilu. Viholliskoneiden ja kk.ampujamme
väliset kaksintaistelut olivat näkemisen ja muisteluksen
arvoiset 

- ei periksi tuumaakaan! Ihmeellisesti hän
säilyi naarmuilta monissa luotisateissa. Rohkeudellaan
ja ilmeisesti innostuksellaan hän teki vastustajan täh-
tämisen epätarkaksi.

Pääpuolustuslinjassa oli vielä aukkoja ja tämän näytti
vihollinen tietävän. Mustaanmäkeen tultua saimme
määräyksen kaivaa korsu hyvin harvaan metsään. Tä-
män touhun viholliskoneet kohta akkasivat ja työtä riit-
ti sekä tykeille että konekivääreille. Vihollinen ilmei-
sesti luuli tätä aukkopaikkaa nyt kiireesti linnoitetta-
van, koska niin hanakasti koetti meitä häiritä. Yöksi
kaikki ilmatoiminta kohdallamme kuitenkin rauhoit-
tui.

Menin erään kaverin kanssa läheiseen mökkiin nuk-
kumaan. Heräsimme aamulla kello 7 paikkeilla puroa-
malla penkiltä. Niin kovasti en ollut koskaan säikähtä-
nyt. Vastustaja oli yön aikana saanut mm. "urkupys-
synsä" asemiin ja ensimmäinen sarja meni ihan mök-
kimme vieritse työntäen lasit sisään ja päästäen.sellaisen
metelin, että sitä ei pysty kuvaamaan.

20 mm:n it. §kki
tuliasemassa

Läheisen urheilukentän takana oli osittain evakuoi-
maton pieni sekatavarakauppa. Minäkin lähdin eva-
kuoimaan ja oikaisin kaupalle päin, mutta päästyäni
keskelle kentä suhahti ilkeästi. Tykistöpatterin yhteis-
laukaus sattui herkkänä 25 m:n päähän taakseni. Her-
mot olivat taas kerran kovalla kun mitään suojaa ei ollut
sirpaleiden viistäessä maahan syviä vakoja. Olin osunur
pitkäkseni vakoien väliin.

Heti räjähdyksen jälkeen ponnahdin juoksuun ja
syöksyin vähän matkan päässä olevaan entiseen it-ase-
maan. Välittömästi räsähti uusi yhteislaukaus samaan
paikkaan, missä äsken olin ollut pitkälläni. En vähään
aikaan liikahtanut paikaltani, murra en voinut olla ih-
mettelemättä vastustajan taitoa ja nopeutta. Alkoi siinä
selvitä muutakin. Kolmen kilometrin päässä olevaa tä-
hystyspalloa en ollut huomannut, enkä voinut käsiträä,
että yhtä ainoaa miestä voidaan ampua koko patterin
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voimalla. Vihollinen otti tämän paikan erikoiseen "suo-
jelukseensa", sillä nyt alkoivat myös pommarit laskea
pakettejaan.

Olisi kai ollut asiallista muuttaa yön aikana asemat
hieman toiseen paikkaan, mutta sitä ei tehty ja aamu-
päivällä ylitti asemamme kotirintamalle päin matkalla
oleva pommikonelaivue. Viimeisestä koneesta irtosi
juuri kohdallamme tukinnäköinen esine tehden jätti-
läisvoltteja pudotessaan. Hajaannuimme muutaman
metrin päähän toisistamme ja löimme maihin kädet
korvilla. Joitakin sekunteja piti odottaa, mutta ne oli-
vatkin pitkiä hetkiä viuhunnan voimistuessa ja !okaisen
ajatellessa samalla tavalla 

- sattuukohan kohdalle?
Huumaava räjähdys vapisutti m ata. Kohdalleni oli

osunut vanha perunakuoppa, josta noustessani huoma-
sin edessä n. t0 m:n suuruisen kraaterin. Kuopan ym-
päriltä nousi hiekkaisia miehiä, näistä kaksi aivan kraa-
terin reunalta ja heitä oli autettava hiekan sisältä. Mer-
killinen onni matkassa, ettei kukaan ollut millään ta-
voin vahingoittunut.

Iltapäivällä alkoi myös tykistö häiritä elämäämme.
Tänä aikana ei kohdallamme ollut lentotoimintaa, joren
meillä ei ollut muuta tekemistä kuin suoiautua. Ase-
miemme takana, noin 200 m:n päässä huomasin metsi-
kön, johon ei pudonnut "kranuja". Sinne laittauduin

Venäläisiä pommituskoneita hävitysretkellä

-åil-

pojalle, että "ios kiire tulee, niin rautatietä pitkin tämä
poika pötkii".

Siis rautatielle. Mutta samassa kiintyi huomioni jo-
honkin, iota en voinut vastustaa. Asemiemme lähelle
oli pyörilleen laskeutunut vihollisen maataistelukone.
Siinä se nyt oli aivan lähellä, silmien edessä ja käsin
kosketeltavissa, pahin vihollisemme. Kiipesin nopeasti
koneeseen, jolloin huomasin ohjaamon ryhjäksi ja eva-
kuoiduksi. Konekivääriampujana ollut alaikäinen poika
loiui kuolleena paikallaan. Panin merkille hänen ame-
rikkalaiset lentäjän kenkänsä. Myöhemmin kuulin po-
jilta, että he olivat ottaneet vangiksi pökertyneen lentä-
jän. Perääntyessään pojat vankeineen olivat suojautu-
neet metsään ilmahyökkäysten takia. Vanki vain oli
"suoiautunut" niin hyvin, ettei häntä koskaan löytynyt.

Päästyäni lähelle rautatietä minut 1,llätti viisi viholli-
sen hävittäjää. En taaskaan osannut varoa koneitten lä-
hestyessä, koska olin yksin, mutta tälle parriolle näytti
yksikin mies riittävän maaliksi. Paikka oli sen verran
harvaa metsää, että joka puolelta sopi hyökätä ja sen ne

tekivätkin. Suoranaista suojaa ei näk1'n1't missään, koe-
tin äkkinäisillä paikan vaihdoksilla r'älttää suihkuja,
murta aina vain ympärillä rapisi. Taas tuli mieleen haa-
voittuminen ja sen seuraukset. \/iimein tein ketun
konsrin enka liikahtanut paikalrani. Koneet lähtivätkin

Panssarit tulivat
hitaasti pysähdellen

:{-

.lP

..l/

vetämään nokoset, emmehän olleet muutamaarL vuoro-
kauteen paljoakaan levänneet. Heräsin outoon hiljai-
suuteen ja savun katkuun nukuttuani parisen tuntia.
Kiirehdin levottomana asemiamme kohti, mutta siellä
ei näkynyt ketään. Koko kylä paloi ilmiliekissä. Näytti
siltä, että olin ei-kenenkään-maalla. Olemustani vapi-
sutti tietoisuus pääpuolustuslinjan murtumisesta ja tur-
vattomuuden tunnetta lisäsi yksinäisyys ja vangiksi
joutumisen mahdollisuus siinä tapauksessa,. että haa-
voittuisin. Tiesin edessä olevan pitkan perääntymisen
linian petettyä. Jonkin verran rauhoitti mieltäni va-
semmalla oleva rautatie ja sen takana oleva synkkä kor-
pi. Edellispäivänä olin puolileikilläni sanonut eräälle
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pois, mitäpäs kuolleita ampuu. Taas olin sattumalta
jänyt "väliin".

Mustassamäessä oli hiljaista ja arvelin, etteivät vihol-
lisen karkipartiot voineet olla kaukana. Åloitin ennus-
tamani htllkkajuoksun. Kolmisen kilometriä juostuani
ja käveltyäni tuli vastaan jalkaväen kersantti tiedustel-
len vihollisen sijaintia. Eräällä ylikäytävällä yhytin
oman joukkueeni ja tunsin huojennusta. Mustamäki oli
ollut nimensä kaltainen, ainakin minulle.

Olimme ilmeisesti hyvin huonoissa väleissä "maatais-
telukoneiden" kanssa, koska ne ehtimiseen kävivät
kimppuumme. It.asema oli helppo eroittaa avoimelta
pellolta, mistän suojaisesta paikasrahan emme pysry-
neet toimimaan. Suurista menetyksistän välittämättä
ne fanaattisesti kävivät päälle. Taistelun kulku oli seu-
raavanlainen: Koneet alkoivat tulittaa heti syöksyn alet-
tua kahdella 40 mlm:n tykillä. Runsaan kilometrin
syöksyn jälkeen ne pudottivat pari 50 kg:n pommia ja
välittömästi nousun alettua ampuivat pari rakettia, joi-
ta kk.ampuia säesti pitkiillä sarjalla. Ja kohta tällaisen
toiminnan alettua it.asema peitryi savu- ja pölypilveen,
joka häiritsi kumpaakin osapuolta. Lataajan asema oli
pahin, koska hän ioutui työskentelemän kaikkein kor-
keimmalla paikalla sirpaleillekin suojattomana. Usein
hän "putosi" paikaltaan, mutta nousi kohta takaisin.

Nii,ldala Heinjoelta Viipurin s{.tuntaan

muutakin väkeä niin, että pienelle alalle oli tielle pak-
kautunut ehkä 200 miestä.

Kuin tilauksesta lähestyi lännestä melko kaukana ta-
kanamme tien poikkisuunnassa kuusi maatalouskonet-
ta. Hitaasti lentäen ne näyttivät menevän ohi, mutta
pästyän tien kohdalle ne kukin vuorollaan kallistuivat
loivaan syöksyyn meitä kohden, ja tuossa tuokiossa oli
kaaos valmis. Jokainen mies pyrki tieltä pois, kuka
kauemmas, kuka lahemmäs. Minä suojauduin tien lä-
hellä palaneen rakennuksen kivijalan sisäpuolelle.

Ensimmäisten pommien räjähdettyä nostin päätäni ja
näin jotain sellaista, etten elokuvissakaan ollut moista
kokenut. Hevosvaliakot kiisivät hurjaa laukkaa pitkin
peltoja, yli ojien, tykit perässään. Siinä olisi kamera-
miehelle ollut saalista kerrakseen. Muutamia menetyk-
siä tässäkin kahakassa tuli, mutta suuren metelin huo-
mioonottaen tappiot olivat pieniä.

Viimeistä edellisissä asemissa olimme eräässä kylässä
Antrean ja Ihantalan välimailla. Muutamaan päivään ei
ollut mitän kosketusta viholliskoneisiin. Arvelimme
niiden keskittävän kaiken tarmonsa Antrean sillanpää-
hän ja Ihantalaan. Varsinkin viimemainitusta paikasta
kuuluva jytinä oli verrattavissa Kuokkalassa koettuun.
Tällä tunteella emme kauan saaneet herkutella. Jytinän
ollessa parhaimmillaan, saimme käskyn lähteä Ihanta-

Oli uskallettava!
Mustanmäen jälkeen vänrikkimme käsiaseineen alkoi

käyttäytyä niin uhkaavasti, etten ihmettele hänen häi-
pymistän kotirintarnan rauhallisemmille maisemille.
Lisäksi alkoivat yhden aliupseerin ja kahden sotamiehen
herrnot olla'talmiit".

Uuden vänrikki-poikamme hermot pitivät erinomai-
sesti, joskaan tilanteet eivät enä olleet niin luonnolle
käypiä.

Oma tehtäväni ammusmiehenä ei paljoa jaoksen toi-
mintaan vaikuttanut. Näihin aikoihin aloin kammok-
sua jopa kranaattikuoppia. Siis uusi 'vihollinen", josta
en silloin 

- 
miestä kun piti pelata 

- kehdannut ke-
nellekään puhua. Yhdellä ainoalla miehellä oli tuolloin
sisua tunnustaa, että hän pelk?iä 

- 
måärättömästi.

Pirkällä perääntymismatkallamme tulimme Hein-
joen pitäjän eteläraialla eräälle aukealle, johon oli ruuh-
kautunut ainakin yksi 3 tuuman hevosvetoinen kenttä-
tykistöpatteri. Ilmavaarasta piittaamatta mekin me-
nimme samaan sakkiin. Lisäksi siihen tuli vielä jotain

laan. Nyt otti olkileipä 
- 

ajattelimme. Maasto tällä
suunnalla oli kovaa savea ja runsaasti kivikkoa ja kallio-
ta, joten sirpalevaikutus oli monin verroin pahempi
kuin muualla.

Perille päästyämme tykistön tuli lakkasi kuin tilauk-
sesta. Ensin emme tienneet selitystä tällaiselle "järjettö-
mälle" katkolle. Hämmästyksemme ja helpotuksen
tunne ei ollut niitä pienimpiä, kun saimme lentäjiltä
tietää vastustajan hyökkäysjoukkojen olevan pitkinä
kolonnina matkalla etelää kohden.

Pelko, tuo itsesuojeluvaiston välttämätön osa, tuli
näkyviin monenlaisina ilmentyminä:

Patterin p?iällikkömme "piteli" itsensä melko hyvin.
Ainoastaan vähäistä kyynillisyyttä näkyi.

Ensimmäinen vänrikkimme perääntymisajalta taas

esiintyi uhkaavasti, iopa meille vaarallisesti.
Vääpelillä pyrkivät asiat suurenemaan.
Parissa aliupseerissa ilmeni toiminnan vajavuutta ja

miehistön yleisenä piirteenä oli purnaus ja myöhemmin
osittainen masennus.
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VILHO HYYRYNEN

MONIEN katkerien taistelujen uuvutramana oli 6./JR
4 lahestymässä Puskuselän kylää.

Oli 27.6. 44:n ihayö, kun sukellettuamme metsän
pimennosta peltoaukean reunaan, näimme edessä joita-
kin itäkarjalaisia, tavanomaisen harmaita :aloja. Yö oli
tyyni ia kaunis, vaikka emme sitä kaikki tajunneet-
kaan. Olivathan takanamme raskaat taistelut ja monen
monta valvottua vuorokautta. Horjuimme puolinukuk -

sissa eteenpäin. Ilmassa väreili hienoinen usva äskeisen
sateen .jäljiltä. Kamppeemme olivat likomärät ihoa
myöten.

Edessäni lampsiva alikersantti Viljo Orpanan märän
kesäpuseron hartioista nousi höyry. Konepistooliremmi
painoi tumman, likomärän vanan vasemmasta olka-
pästä oikean kainalon alle. Takanani keikkui toinen
konepistooli Viljo Julkun kainalossa. Hoipertelin siinä
välissä konepistooli oikean kaden kannattamana, rem-
mien pistämistä helpottaakseni.

Siellä takana laahustivat Karhusen Torsti, Laineen
Kauko, Tikanderin Veikko, Lindströmin Tjali ja nuo
muut kuuluisat Kolmen Kannaksen koukkaajat.

Päät nousivat ylemmäs maaston noustessa kylää koh-
ti, sumukin hälveni. Tajusi jonkun pikkulinnun hätäi-
sen liverryksen. Katse tuijotti märkän ruohoon, jonka
saapas painoi joka askeleella lakoon.

Vilkaisen taakseni, siellä laahustaa "Pasas" (Julkun
Viljo) komppanian parhaita, nyt hänkin kuoleman vä-
syneenä. Pää nuokkuu alhaalla, selkä on kumarassa, vä-
symys painaa miestä linkkuun, mutta oikea käsi puris-
tautuu kuluneen konepistoolin tukkiin.

Mieleeni häivähtä, siinä, siinä on Suomen kansan
kuva, väsymys, pitkän sodan väsymys ja katkerien tais-
telujen rasitus se painaa kumaraan. Jokainen askel jät-
tä taakseen tätä Karjalan maata. Jokainen askel vie
osan oman Karjalan heimomme asuinseudusta.

Katkeruus taastaa mieltä. Vaikka kuinka yritämme
parastamme, askeleemme vie meitä länteen. Mutta kun
miestä tarvitaan, nousemme, kuolemme. Tämä on Kar-
jalan heimomme kohtalo ollut jo vuosisatoja.

Aiattelen 
- 

siinä se nyt lampsii pää nuokuksissa,
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mutta ei tarvitse kuin yksi sarja, niin johan mies muut-
tuu.

- Seis! Käsi nousee edessäni ylös. Pasas ilmestyy
viereeni, pää on noussut, silmät tuijottavat valppaina
eteen.

Kaksi lentokonetta lähestyy matalalla lentäen. Itä-
Karjalaistalon pädystä lähti räysräs, patruunalaatikko
sen teki. Näen kaksi suomalaista kuljetuskonetta, laati-
koita putoilee, pahvilaatikoissa leipä, patruunoita
puulaatikoissa. Itä-Karialaismummo konttaa pellon
ojaa pitkin, kokoaa leivät helmoihinsa japalaa peruna-
kellariin, jonne oli majoittunut lapsineen.

Tuossa talo, sen lattialle pitkäkseen käy soturin tie.

Jysäys, - seinästä läpi. Unen pöpperössä laskeudun
rappuja alas navettaan.

- No pojat, älkää nyt sentään uollaisessa paikassa
maatko. Vihollinen oli tuonut suorasuuntaustykin oi-
kealla olevaan niemeen, tulenjohtue oli jo silloin taka-
namme.

Tuohon asemat, aloin kaivaa. Alik. Orpana tuo pa-
killa teetä. Istutaan siinä montun reunalla ja jutellaan.

Yhtakkia ilmestyy pikkulintu, räpyttelee hetkisen
Orpanan olkapäällä. Hätkähdän, nyt käy Orpanalle
huonosti, sillä kaksi kertaa on pikkulintu käynyt mi-
nun olkapäällani ia molemmilla kerroilla on henkeni ol-
lut hiuskarvan varassa.

Orpana lähti etsimään nukkumispaikkaa, minä jäin
vartioon. Oli yö, ehkä aamu alkoi sarastaa, olin liko-
märkä ihoa myöten ja palelin. Yhtäkkia alkaa kuulua
takaa kovaa käsituliaseiden rätinä.

- Kapteeni Honkala nukkuu tuossa talossa, hänelle
pitäisi saada sana.

Talon takaa ilmestyy kolme aliupseeria. Ylik. Heik-
kilä pitelee kättän sanoen: - 

Se tuli tuosta suorasuun-
taustykistä.

Yksi iuoksee herättämään kapteenia. Nyt leikkaa il-
man terävä, pitkä sarja ihan lähellä takana. Syöksyn ta-
lon nurkalle, seisomakorkeudelta on yksi nurkan yli
ulottuva hirren pää poissa. Vihollisia on pelto täynnä.

Kohta kuulen konepistoolini naputuksen välillä
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cimien aseiden rätinä. Meikäläisiä juoksee unesta kes-
ken heränneinä tiheän aidan taakse.

Kenttäkeittiö oli tuomassa meille muonaa, siitä se

ensimmäinen sarja ja se oli pelastuksemme.
Aamu alkoi herätä, aurinko kai teki nousuaan, taju-

sin sen kun alkoi näkyä kiiltäviä pisteitä ruohikossa.
Vihollisen ensimmäinen ketiu siinä ryömi kohti, ky-

pärät kiiltelivät. Näiden takana oli monia kymmeniä ja
lisää juoksi oikealta. Sieltä ampui konekivääri pitkiä
sarioja tukien hyökk?iystä. Kapt. Honkala ilmestyy va-
semmalta:

- 
Onko lähellä?

- On, mutta tässä minun konepistoolissani on joku
vika. Yksi ryömii ihan silmille.

- .Ann25 kun minäkin katson? Kapteeni laski muu-
taman sarjan ja sanoi: 

- 
Koeta - koeta kertatulella!

Jo käntyi vihollinen ympäri ja kuoli muutaman
metrin pähän känrymispaikastaan.

Oikealla pöllysi pelto, aseen piippu aidan raossa täri-
si John Salokannel pikakivääreineen. Huusin: 

- 
Eks

näe saatana, nosta tähtäintä!
Vasemmalla konekivärin piippu aidan raossa tärisi

ja kk. kersantti aseensa tahdissa.

Joku syöksyy takaa valkoinen pesuvati kädessä ja

kaataa veden piipun päälle. Kersantti oli höyrypilven
sisässä, mutta konekivääri naputti jatkuvasti. Sama
kersantti sai myöhemmin Varloissa osurnan hyökkäys-
vaunun tykistä. Tuskin hän siitä selvisi?

Oikealta syöksyy toistakymmentä vihollista, upseeri
ensimmäisenä.

Tien molemmin puolin olevissa aidoissa oli tässä

kohtaa veräjät. Näinköhän iäämme kokonaan mottiin.
Tien ja vasemmalla olevan järven välissä ei sentään vielä
ollut vihollisia.

Ammun lyhyitä sarjoja ja huomaan, että olen äina
miehen ropan verran myöhässä.

Suomalainen kulietuskone
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On kuin näkisin konepisroolistani lähtevien luorien
kimalluksen. Alan paahtaa rielle, mikä pölysi luodeis-
tani, suihkuun kaatuivat upseeri ia muuramat perässä
juoksevat samaan kasaan. Viimeiset pysähtyivät, mutta
napsin ne yksitellen. Yksikään ei päässyt tien yli.

Oikealla näen meikäläisten kerjun ylittävän aidan.
Kapt. Honkala lähettinsä Tuuna-Väiskin kanssa kone-
pistoolit laulaen olivat ketjun vasemmassa reunassa.
Nyt on suomalainen mies käymässä kohti kuolemaa.
Näen monen tutun meikäläisen katkeavan kesken juok-
sun, näen lähetin saavan osuman, kapteeni pysähtyy ja
lyö maihin.

lali .rväkeä etenemässä
Puolustusta
metsämaastossa

En kuule komentoa rärinän takia, näen Orpanan ylit-
tär,än aidan, konepistoolit laulaen syöksymme päin. Il-
ma on täynnä luoteja, ihmettelen siinä syöksyessäni et-
tei vielä ole sattunut. Kunpa pääsisin tuohon ojaan
saakka, vielä muutama loikkaus.

Kauhukseni näen vihollisen konepistoolin suuliek-
kien läpättävdn vajaan kahdenkymmenen metrin päässä

edessäni. Sukellan heinikkoon, vihainen sarja viuhuu
selkääni hipoen, tajuan luotien läjähdykset, kun ne
osuvat Orpanaan.

Tunnen miten tärisen, miten sydämeni hakkaa.
Tunnen kuin hartiani nousisivat ylemmäs sen tahdissa.

Ja mikä ihmeellistä, se tuntuu korvissani kuin höyryva-
saran loukutukselta.

Tajuan heinikon pöllähtelevän ympärilläni. Hoen it-
sekseni: 'Lopeta nyt jo hyvä mies, mehän ollaan jo
kuolleita. "

Nyt alkaa taistelu sisässäni. Nyt oli muutamassa se-
kunnissa tehtävä tilit selväksi Jumalan kanssa. Miten
äsken olikaan helpompi lähteä tuon aidan yli hyökkäyk-
seen. Tuossa se naputtaa, sarjat ovat niin teräviä, kuin
piippu olisi korvassani kiinni. Ajattelen, että eihän mi-
nulla ole kuin äiti siellä Suomessa.

Näen vihollisen vieressäni. Nyt meistä toinen lähtee

- nousen. Olen ihan varma, että nyt kuolen. Painan
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liipasinta ja syöksyn hänen päälleen. Tajuan puukkoni
olevan oikealla lonkalla, jos tarvitaan. Mielessä häiväh-
tää kuva partaisesta kauhistuneesta katseesta.

Samassa sinkoilee silmiini kiven siruja ja sammaleen
haituvia. Näen toisen vihollisen konepistoolin läpättä-
vän niin lähellä, että luulen hiukseni syttyvän, lakkini
oli jäänyt johonkin. Vihollinen oli polvillaan edessäni ja

oli ihmeen kauan näkyvissä, kunnes rupesi kaatumaan
taaksepäin. Tajuan aseen tärinän käsissäni, luotien piis-
katessa yli.

Johan oli lähtö lähellä. Taidan sittenkin vielä olla
hengissä, mutta kyllä minun naamani on nyt varmasti
ihan valkoinen.

Oikealta metsästä juoksee pellolle useita vihollisia.
Painan pitkän sarjan. Voi niitä naamoja! Ne olivat kuin
halvauksen saaneita, maaleista ei ollut puutetta.

Tuossahan on lehtimaja. Sen edessä on venäläinen
pakki puolillaan perunaviipaleita. Sisällä kaksi isoa laa-
tikkoa, radiopuhelimet. Lasken molempiin sarjan, kai
niistä joku johto katkeaa. Tuossa kivistä tehty koneki-
väriasema.

Palaan Orpanan viereen, siinä pellolla makasi Ville
kyljellään taiuttomana. Paita oli vedetty ylös. Sarja ma-
hasta läpi, selästä vuotivat verivirrat.

Vihollisen käsi puristi vielä aserta. Tempaan sen kä-
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Asemaa kaivetaan

teeni. Katson 
- 

kulunut konepistooli, ei yhtän sinis-
tystä. Linkkuun kääntyvä perä. Sekin yhtä kulunutta
rautaa:

- Ja tästä sai Orpana - heitän aseen pois.
Tuli siihen Julkun Viljo:

- Kuule otetaan tuosta aidasta pari seivästä. Hei an-
nas sinäkin vyös ja sinä.

Orpanan lasittuneet silmät avautuivat siirtäessämme
häntä näille omatekoisille paareille, hän tarrasi kaulaani
ja sopersi:

- 
Voi Ville älä jätä minua tänne, vie minut Suo-

meen ja kirjoita Elville.

- Tuossa käteni, se on jo Shemenskissä sovittu ja se

pitä. Kapt. Honkala lähestyy, tarkastaen haavoittu-
neita.

- Hs1s6 Kapteeni, soperran. 
- 

Tää mies viedään
niin pitkalle kuin henki pihisee. Me ollaan se sovittu io
Shemenskissä Julkun Viljo, Orpana ja minä, että yh-
dessä mennän.

- Ollaan motissa ja meidän täytyy soiden kautta
kiertä vaikka taistellen, sanoi kapteeni.

Taiuttomuus oli vapautranut Orpanan rästä kauheu-

Hyökkäys aukean yli

desta. Tartun paarien oikeaan etummaiseen aisaan.

- 
Konepistoolimiehet eteen, kuului huuto.

- Hei otas tä aisa kätees.
Hyssytän eteen. Näen Kapt. Honkalan sormen osoit-

tavan minua:

- Konepistoolimies sata metriä tuohon suuntaan.
Varmistatte komppanian sivustan, seuraatte kärjen ta-
salla. Stm Tikander, seuratkaa tätä konepistoolimiestä.
Pidätte yhteyden komppanian kärkeen, ilmoitatte kp. -

miehelle suunnan ja suunnan muutokset!
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Katson tielle, haavoittunut huutaa suoraa huutoa he-
vosen kärryissä. 

- 
Voi miten paljon turvallisempaa

olisikaan olla tuossa tovereiden seurassa. Ei auta Veka,
mennän!

Alamme rämpiä pusikkoon. Sarja pyyhkäisee korvia-
ni hipoen. Jysähdys takanani.

- Minuun sattui, kuulen Tikanderin änen.
Näin käden heilahtavan, kun käsiknnaati lähti. No-

kitettiin aikamme kunnes vihollinen lähti juoksuun.
Kärryissä oleva mies oli kuollut. Hevonen riisuttiin

ia Tikander sen selkän. 90 asteen kulmassa äskeiseltä
tieltä alamme painua pusikkoon.

- Johan on vetelä suo. Tuo hevonen kyllä varmasti
uppoaa. Sen etulavasta roikkui kämmenen kokoinen
nahan pala.

Kapteeni Honkala johdatti meidät soiden kautta pois
vihollisen selustasta. Hän oli miesten parhaita.

Sodan iälkeen Orpana etsi minut kiittäkseen. Hän
kertoi suoliaan lyhennetyn kolme metriä.

Minä haavoituin Varpajärvellä. Julku haavoittui sa-

massa paikassa myöhemmin. Mutta eihän meistä enää

ollut hänen kantajikseen, kun olimme sotasairaalassa,
vaikka yhdessä oli tehty se Shemenskin sopimus.
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HEINÄKUUN loppupuolella 1942 päätti Åale M?iättä
kotonaan Kuusamon Teerirannalla lähteä niirylle kau-
kaiselle Luomansuolle. Tuo laaja luonnonniittynä käy-
tetty jänkä sijaitsee lähella Venäjän rajaa noin kahdek-
san kilometriä mainitusta kaakkoiskuusamolaisesta ky-
lästä itän linnuntietä. Polkuja ja vesiteitä pitkin sinoe
on huomattavasti pitemmästi. Hänen lisäkseen niitylle
lähtisi veljensä Antti, joka poikamiehenä eleli talossa

sekä naispalvelija Fedosa Pudamaa (ent. Petroski). Pu-
damaa oli vienankarjalainen pakolainen, ja hänet oli
palkattu taloon kesän ajaksi, koska emäntä lukuunot-
tam tt^ ei talosta jo mainittujen lisäksi löytynyt muuta
työhön ylettyvä väkeä. Niitrymatkalla oli tarkoitus ol-
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la koko viikko, ja siksipä he varasivat mukaansa run-
saasti ruokavaroia sikäli kuin niitä sota-aikana oli. Isän-
tä oli teettänyt kylän suutarilla vähän aikaisemmin
mahtavan suuren tuohikontin, joka nyt sai palvella ensi
kertaa käytössä. Työvälineiden lisäksi he ottivat mu-
kaansa metsästyskiviärin, johon sopivat sotilaskiväärin
patruunat. Olihan sota-aika, ja vaikka toistaiseksi seutu
oli saanut olla rauhassa partisaaneilta, oli aseen mukaan
ottaminen perusteltua jo noiden rannattomien korpi-
seutujen kätköissä kuljeksivien petojenkin vuoksi.

Suurin osa matkasta voitiin tehdä vesitse. Iijärvi lah-
tineen pistä kauaksi itän kylän kohdalla. Pienen kan-
naksen takana fatkui vesitie edelleen Sarvijärvenä, joka

Pohjoiskarlalan korpimaisemia

NilLO VÄ|SÄNEN

ylettyy aina valtakunnan rajaan saakka. Viimeksi mai-
nitusta järvestä laskee kyllä pieni joki Iijärveen, mutta
vähävetisend aikana sitä on hankala kulkea. Sarvijärvel-
tä niittymiehet nousivat jokipahaisia pitkin Luoma-jär-
velle, jonne iättivät veneensä. Loppumatkan he kulki-
vat jalkaisin raskaita taakkoja kantaen.

Ikikorpi oli rauhallinen. Helle painoi sääsketkin
maahan inisemästä. Oli oikea paarmasdä: kuuma i^tyy-
ni. Polun varrella he saattoivat nähdä tuoreita karhun
iälkiä. Ne eivät kuitenkaan sanottavasti vaikuttaneet
kulkijoiden mieliin. Olivathan he nähneet niitä ennen-
kin, samoin niiden tekijöitäkin. Mutta he pelkäsivät
kuitenkin: ihmisiä, vihollisen partioita. Heidän jäl-
kiaan ei kuitenkaan näkynyt missään. Sodan äänet kau-
kaa idästä eivät jaksaneet kantautua tänne saakka näin
helteisellä ilmalla. Metsä alkoi tuntua kovin rauhalli-
selta ja turvalliselta. Kukapa tänne osaisi pahojaan te-
kemän, mitäpä tällä sotilas rekisikään? Täällä oli
helppo alkaa uskoa sodan olevan vain pahaa unta.

Päivä oli jo pitkalle kulunut, kun he alkoivat lähes-
tyä Luomansuon reunassa kuusikossa piilottelevaa niit-
tysaunaansa. Jälleen nosti päätään arkuus; jospa tänne
on joku sattunut kulkiessaan jaiäätyt hetkeksi majaile-
maan. Varovaisesti he tulivat saunalle löytääkseen sen

koskemattomana heitä odottamassa. Åluksi kaikki
näyttikin koskemattomalta, mutra lahempi tarkastelu
osoitti kämpässä asutun josk'us kesän aikana. Huomio
toi mukanaan pienen pelon. Kukaties vihollinen on
partiomatkallaao yöpynyt saunassa. Jos seudulla liikku-
vat partisaanit tunsivat paikan, saattaisivat he poiketa
tänne uudelleenkin. Järkeily voitti kuitenkin tuon
epäilyksen. Eihän vihollinen uskaltaisi maiallla vieraal -
la maalla olevassa asunnossa. Niin heinäntekijät kävivät
taloksi, sytyttivät saunan eteen pienen nuotion, jolla
keittelivät puuroa kuivalihan, leivän ja voin seuraksi.
Iltapäivällä panivat miehet viikatteensa varsiin, '1a ika-
rupeama kului suolla vihviläheinää niitettäessä ja hara-
voitaessa.

Ilta tuli. Saunassa ei valvottu kauan, sillä kukaan ei
todella pelännyt mitään va raa olevan olemassa. Jos
jonkun mielessä pelko kytenyt liekkin, voitti sen ras-
kaan päivän antama syvä uni.

Seuraava päivä valkeni kirkkaana ja aurinkoisena ku-
ten edellinenkin. Erämaan rauha jatkui syvänä. Ei edes

karhun vihellys rikkonut raukeaa ja painostavaa tunnel-
maa. Päivällisen aikaan niittymiehet söivät kuivaa ruo-
kaa, mutta asettivat kattilaan nuotiolle lihaa kypsy-
mään illallista varten. Kahden paikkeilla iltapäivällä
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lähti Antti Luomalle pyytämän haukia. Hän arveli
haukien nousseen rantavesiin näin aurinkoisena päivä-
nä. Siitä niitä voisi helposti pyydystä ainoalla pyynti-
välineellä mikä heillä oli mukana 

- nimittäin kiväril-
lä ampumalla.

Kun Aale ja Fedosa olivat olleet niityllä ilta kahdek-
saan saakka, lopettivat he päivän työn arvellen kalamie-
henkin kohta tulevan ja lähtivät saunalle keittämään li-
hakeittoa valmiiksi. Aale oli juuri astumassa hiilloksel-
la olevan kattilan luokse, kun kämpän takaa työnnettiin
esiin konepistooli, ja karski äni komensi:

- Kädet ylös!

Samassa alkoi saunan takaa lappaa venäläisiä sotilaita
aseet oiossa. Niittymiehiltä oli saikahdys vieda jalat al-
ta. Järkyttävä oli kuulla ja nähdä salaisen pelkonsa to-
teutuvan. Joukon johtaja puhui erinomaista suomea
kuten vain synryperäinen suomalainen voi tehdä. Tä-
män huomasivat vangiksi joutuneet kohta miehen al-
kaessa kuulustella heitä. Nopeasti partio halusi varmis-
tua siitä, että seudulla ei ollut muita niittymiehiä kuin
nämä kaksi. He eivät siis olleet nähneet Anttia. Eivätkä
toisetkaan kertoneet hänestä mitään.

Vangituilta otettiin pois puukot ja muut esineet.
Heitä pidettiin tarkasti silmällä. Muuten heihin ei ka-
jottu ollenkaan. Joukosta paljastui vielä toinenkin suo-
rnalainen nimittäin partion naispuolinen radisti. Tdmä
taisi olla pisteliästä laatua, koskapa oli kohta alkanut
pilkata tovereitaan pelkuruudesta. Siinä partion syödes-
sä niittymiesten eväitä nainen kertoi kuinka miehet oli-
vat pelänneet niittymiehiä ja ilmitulon vaaraa. Oli jopa
riidelty kenen olisi velvollisuus uskahautua tekemään
pidärys.

Aale ja hänen toverinsa eivät saaneet tilaisuutta pu-
hua keskenän, mutta molemmille oli selväkin sel-
vempä, että lähtö kohti laajaa vihollismaata alkaisi
heille partion mukana. He vain jännäsivät ja pelkäsivät
miten kävisi, ios Antti kiväreineen tuhsahtaisi pahaa
aavistamatta paikalle. Partiolla ei näer näyttänyt olevan
mitän kiirettä paikalta lähttiön. Kukaties se olisi yöpy-
nytkin paikalla, ellei yksi miehistä olisi löytänyt niitty-
miesten repun taskusta muutamia patruunakampoia,
joissa oli sotilaskivärin patruunoita. Kylään oli jaettu
kiväreitä ja patruunoita kodinturvajoukoille ja sieltä
ammukset olivat lähtöisin. Partiossa löytö aiheutti pa-
niikinomaista pelkoa.

- Missä ase, missä ase, tiukattiin vangeilta. Tar-
kempaan kuulusteluun ei ollut aikaa. Heille oli selvä,
että lähistöllä oli aseistettuja miehiä, ja se riitti. No-
peasti tyhjenivät niittymiesten reput eväistä, joita oli
miehissä ihailtu ja hyviksi runnustettu. Suurta konttia
ei ehditty tyhjentä ja niin se sai sisältöineen uusia isän-
tiän.

Partio piti aluksi hillitöntä vauhtia yllä. Jo keski-
ikäinen Fedosa oli vaikeuksissa, kun vatdjat jatkuvasti
hoputtivat pitämäri kovempaa vauhtia. Nopeasti jäivät
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taakse muutamat kilometrit kotimaata, jalaaia Venäjä
alkoi.

*

Kun Antti saapui loppuillasta rantoja kierreltyään
veneelle, jolla olivat saapuneet Luomalle, huomasi hän
heti, että veneen luona oli kaynyt vierasta väkeä. Maas-
sa näkyi palion saappaan iälkiä. Tottuneena erämiehenä
hän arveli kulkijoita olleen ,-10 henked. Eikä hän
paljon erehtynytkän. Myöhemmin selvisi heitä olleen
8.

Kalastajan varovaisuus lisääntyi, kun hän huomasi
niitylle johtavalla polulla jälkiä, joita hän ei saanut so-
pimaan omiensa eikä toveriensakaan tekemiksi. Pahat
aavistukset valtasivat hänet, ja niin hän saapui hyvin
varovasti saunalle vain huomatakseen kaiken olevan au-
tiota ja hiljaista. Jokainen haiallaan oleva esine ja jäte
kieli vihollisen partion iskeneen. Tulomatkalla järveltä
hän oli koettanut uskotella itselleen mahdollisuutta, er-
tä paikalle olisi voinut sattua omakin partio. Nyt se toi-
ve oli mennyt. Nuotiopaikalla lojui tyhjä littiin pol-
kaistu keittokattila vääristyneen suun tuijottaessa tai-
vaalle hämmästellen sen kuulasta sineä.

Tilanteen todettuaan Antti lähti nopeasti oikaise-
maan metsiä myöten kylään viedäkseen mukanaan ras-
kaan uutisen veljensä perheelle ja koko kylälle kauhuk-
si. Hän tiesi kanravansa sanomaa, joka rulisi aiheutta-
maan suunnatonta pelkoa ja tunrattomuuden tunnetta
yksinäisessä korpikylässä. Kun hän saapui iltayöstä ko-
tiin juostuaan melkein koko matkan, arvasi valveilla ol-
lut veljen vaimo asian sanoitta. Katkeraan itkuun puh-
jeten valitti vaimo kohtaloa, jonka iskua hän oli jo päi-
väkaupalla uumoillut.

Lähimmälle rajavartiostolle saatettiin kiireesti sana

tihutyöstä. Sieltä lähti viipymättä kostopartio liikkeel-
le, mutta etumatkaa oli liian paljon. Vihollisen jäljet
häipyivät aarnikorpien mittaamattomiin kankaisiin.

*

Vihollispartiolle olivat seudut monilta retkiltään
tuttuja. Vangeille selvisi lyhyessä ajassa entisten maa-
miestensä avomielisistä kertomuksista, kuinka partio
oli kierrellyt seudulla koko kesän. Monesti sen jäsenet

olivat tähyilleet suomalaiskylien elämää siihen kuiten-
kaan puuttumatta.

Päivän kuluttua partio jakaantui kahteen osaan.

Vankeia kuljettamaan jäi kolme miestä. Yksi heistä oli
ennen mainittu nuori suomalaismies. Vartiointi oli
edelleenkin tarkkaa. Pienintäkän paon mahdollisuutta
ei annettu. Ei sillä, että vangit olisivat olleet erikoisen
tärkeitä, sillä mitäpä kaksi siviilihenkilöä olisi tiennyt
sota-asioista. Aale oli yrittänyt suostutella vangitsijoi-
taan alussa pästämdän heidät vapaiksi sopivan matkan
päässä rajaka. Partiolla ei tuntunut olevan erikoisem-
masti halua kuljettaa vankeja mukanaan, koska he olisi-
vat olleet suostuvaisia päästämään heidät vapaiksi, ellei



Sauna korvessa

olisi ollut yhtä estettä. Radisti oli nimittäin ehtinyt il-
moittaa vangeista päämajaan, ja sieltä oli tullut kasky
tuoda vangit mukana. Vankeja ei siis sopinut menettää.
Ennen partion jakaantumista oli se ollut vähällä törmä-
tä suomalaiseen kaukopartioon. Venäläiset huomasivat
vaat^i, kun suomalaiset olivat alkaneet ammuskella jo-
takin toisarvoista tarkoirusta vzuren. Silloin venäläinen
partio oli ollut matalana ja hiljaa maassa kunnes vaara
oli ohitse.

Partio taivalsi edelleenkin synkissä korpimaissa, jois-

sa ei näyttänyt ihminen ennen kulkeneen niin koske-
mattomia ne olivat. Siellä kulkijoilla oli tilaisuus nähdä
suunnattomia aarniopetäjiä, kuusijättiläisiä ja salskeita
koivikoita.

Neljäntenä matkapäivänä ruokailutauolla tuli suo-
menkielisen partion jäsenen ia Aalen välillä keskustelua
siitä, kuinka avuton ihminen olisi täällä ilman karttaa
ja kompassia. Aale oli huomannut vartioiden tarkkaa-
vuuden alkaneen tylsistyä. Tämän vuoksi oli tärkeää va-
laa kuljettajiin usko, että vangit olivat alistuneet koh-
taloonsa ja seuraisivat suosiolla mukana.

Matkalaiset olivat jo niin kaukana, että rintamien ää-
net alkoivat kuulua etelästä ja koillisesta. Oltiin me-
nossa rintamien välisestä aukosta vihollisen puolelle.
Nyt olisi senkin vuoksi viimeinen mahdollisuus pa-
koon. Kauempaa se ei tulisi onnistumaan eksymisen ja
ruuan puutteen vuoksi.

- 
Eipä täältä osaisi varmasti minnekään, jos yksik-

seen jäisi, myönteli Aale liikaa innostumatta vartijal-
leen. Hän oli päättänyt karata seuraavana yönä kävi sit-
ten kuinka tahansa. Vankeuteen hän ei lähtisi. Ampu-
koot, jos epäonnistun, eipähän tarvitse kitua, ajatteli
hän. Hän oli luopunut ajatuksesta ottaa vankitoverinsa
mukaansa. Ensinnäkäan pako ei tulisi onnistumaan
kahdelta ja toiseksi marka rakaisin kotiin ei kävisi päin-
sä nyt jo väsyneeltä naiselta ilman ruokaa. Ja aluksi jou-
duttaisiin juoksemaan, mikä olisi liikaa Fedosan voi-
mille.

Kaiken aikaa Aale oli seurannut partion suuntaa ko-
keneen metsämiehen tottumuksella. Oikea suunta oli
helppo tajuta pääpiirteittäin. Tärkeämpää oli panna
merkille suuret iänet ia joet, joita oll jouduttu kiertä-
mään.

Ensi kerran vankeutensa aikana he saivat sinä iltana
vain yhden vartijan. Kaksi venäläistä asettui nukku-
maan laavuntapaisen nuotion eteläpuolelle, vangit sa-

malla tavalla itäpuolelle, ja nuori suomalaispoika jäi
vartioon tulen länsipuolelle. Venäläiset nukahtivat vä-
syneinä heti sikeään huolettomaan uneen. Niin kavi
myös Fedosalle, joka ei tiennyt mitään isäntänsä pa-
koaikeista. Yarcija asettui paikalleen vatsalleen makaa-
maan. Konepistoolinsa hän laski maahan kätensä ulot-
tuville. Häntä väsytti armottomasti. Viikkojen, ehkä
kuukausienkin raskaat marssit erämaassa olivat imeneet
voimat häneltä. Lisäksi viime päivinä oli partio taival-
tanut luonnottoman pitkia päivätaipaleita. Ei ihme, jos

hänen päänsä alkoi nuokahdella. Hän oli nukkumisen
partaalla. Ät t ia hän kuitenkin havahtui, vilkaisi nuk-
kuviin vankeihin ja vetäisi äkillisestä mielijohteesta
aseensa rintansa alle. Päännyökähtely alkoi nyt heti uu-
destaan. Mies oli tullut vaiheeseen, jolloin varovaisuu-
den voittaa turruttava väsymys, lota paikoilleen asettu-
minen ja syöty ateria ruokkivat. Otsa kolahti piipun
vaippaan, kohosi jälleen vähän ja painui takaisin sitä
vasten enä nousematta. Toisesta suupielestä pussahteli
syvä hengitys. Leirillä ei ollut enää vartijaa.
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Aale oli seurannut valppaana takkinsa napinreiästä
vartijan kamppailua unta vastaan. Kun tämä pani kone-
pistoolinsa sivulleen, näytti asia ratkenneen helposti.
Hän aikoi hiipiä nukkujan luokse ja siepata aseen kä-
siinsä ampuakseen kylmäverisesti nukkuvat viholliset.
Hän oli vähällä ahkaistä harmista miehen orraessa aseen
käsiinsä. Siinä meni mahdollisuus, jonka avulla mo-
lemmat olisivat voineet pelastua. Jostakin vanhasta ko-
kemuksesta hänelle oli selvää, että vartija nukkuisi en-
nen pitkdä. Silloin hänen olisi yritettävä toimia hiljaa,
sillä mieshän saartoi olla kevytuninen havahtuen pie-
nimmästäkin äänestä. Asia oli varmistettava heti, koska
vähänkin nukahdettuaan mies ei nukkuisi uudelleen
vuorollaan. Odotettuaan muutaman minuutin vartijan
viimeisen päännyökäyhdyksen jälkeen Aale nousi varo-
vasti, ähkäisi muutaman kerran äänekkäästi ja sanoi ko-
keeksi puoliäneen:

- Se teijän maissipuuro taisi tehä ripulin. Pitänee
mennä asialle.

Vartijan hartiat nytkähtivät hiukan, mutta hän ei
herännyt. Aale alkoi hivuttautua asialleen muka pääs-
tellen tuppivyötän irti vartijan heräämisen varaka.
Näin hän siirtyi yhä kauemmaksi siedettävän hajurajan
taakse ja oli kyykistyvinään tarpeelleen. Vartija nukkui
edelleenkin liikahtamarta. Sopi siirtyä kauemmaksi.
Vartijan herääminen ei merkitsisi palamista, kun hän
osoittaisi olevansa luvallisella asialla. Päästyään kah-
denkymmenen viiden, kolmenkymmenen metrin pää-
hän katsoi Aale olevansa tarpeeksi kaukana jatkamaan
pakoaan nopeasti. Varovainen juokseminen ei synnyt-
täisi enempää melua kuin äskeinen puhekaan. Kovin
hiljaista ei juokseminen kuitenkaan ollut. Pakostakin
jalka pyrki harppaamaan mahdollisimman pitkän aske-
leen. Leiristä ei kuulunut mitään. Näkösuojaa antoi
juoksijalle tuuhea kuusi, jonka taakse tämä oli ensi as-
keleillaan pyörähtänyt. Aale juoksi kaikin voimin kohti
luodetta.

Juostuaan puoli kilometriä tuli Aale suuren suon
rantaan. Hän oli kyllä tullessa pannut sen merkille,
mutta muistanut sen olleen kauempana leiristä. Nyt ei
ollut aikaa ryhtyä kiertämään sitä. Kaiken lisäksi hän
oli. juossut melko pitkaan niemekkeeseen ja sieltä palaa-
minen voisi käydä kohtalokkaaksi. Olisi sittenkin pitä-
nyt lähteä harhautusmielessä ene..rmär, pohjoiseen tai
etelään. Kovin suurta halua mennä aluksi itään päin ei
Aalella pakoaan miettiessään ollut. Hän päätti jatkaa
juoksuaan suon ylitse, vaikka pakomatka katkeaisikin
siihen. Eikä siinä kauan mennytkään, kun puolikilo-
metrinen suo jäi matkalaisen taakse. Takaa ei kuulunut
vieläkän mitään. Arvatenkin vartija nukkui vielä mi-
tän tietämättä. Päästyään jälleen metsään Aale pujahti
suuren petäjän taakse piiloon kurkkiakseen sieltä tulo-
jäljilleen. Siellä ei näkynyt ketään. 

-Yapaa, 
riemuitsi

mies ajatuksissaan, känsi selkänsä suolle, pyllistyi ja
päästi halveksivan murahduksen leirin vartijalle.
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Enempää viivyttelemättä hän alkoi juosta verkkaista
tahtia länteen. Menossa oli kauasvievää vetävyyttä.

*

Joskus aamuyöstä heräsi Fedosa konepistoolin räti-
nään ia muutamaan kiväärin laukaukseen. Kauhuissaan
hän ryntäsi ylös makuusijaltaan. Hän näki vangitsijoi-

Raiaseudun korpiasukas

den tulevan metsästä kiivaasti pulisten keskenän, ja
siinä samassa Fedosa huomasi toverinsa kadonneeksi.
Tajutessaan Aalen jättäneen hänet, purskahti nainen
toivottomaan itkuun. Suomea taitava parrion jäsen se-
litti kuitenkin kohta, että he olivat ampuneet karkuun
yrittäneen. Tieto ei Fedosan mielestä ollut perätön, sillä
olihan hän kuullut laukaukset omin korvin. Entistä hil-
littömämmin hän itki. Isännän kohtalo tuntui monin-
kerroin kaameammalta kuin ikänän vankeuteen joutu-

'misen pelko. Muistuivat siinä hänen mieleensä toverin-
sa vaimo alaikäisine lapsineen kaukana elättelemässä
turhaa toivetta paluusta.

Jotakin omituista tuossa katoamisasiassa oli Fedosan
mielestä. Aikansa kinastelruaan ottivat venäläiset varti-
jana toimineelta toveriltaan aseen pois. Hän näytti me-
nettäneen toveriensa luottamuksen. Nämä arvelivat
kaiketi vartijan padstäneen tahallaan vangin karkuun.
Fedosalle jäi toverinsa kohtalo epäselväksi koko vankeu-
tensa ajaksi. Samana päivänä he jo saapuivat partion
päämajaan, ja hänen tiensä vei sotavankileirille. Kier-
reltyän kaksi vuotta eri leireillä ja kestettyään suun-
nattomia kärsimyksiä hän pääsi kesällä 1944 pois en-
simmäisissä vankien vaihdoissa. Suomessa hän kuuli to-
verinsa kohtalosta.

*

Koko pakonsa ajan oli Aale pitänyt hyvää vauhtia yl-
lä. Harvoin otti mies kävelyaskelta. Alkumatkasta pe-



lotti takaa-ajo, jota ei kuitenkaan kuulunur. Mitään vä-
likohtausta ei sattunut lukuunottamatta pakopaikalta
muutamien kilometrien päässä satrunutta pahanlaisra
säikähdystä. Juostessaan yöhämärässä sakeassa kuusi-
kossa tuli häntä vastaan äkkiä puiden takaa musta hah-
mo, joka näytti mieheltä. Pakenijalta pääsi parahdus
saikahdyksestä. Samassa selvisi toinen matkalainen ke-
säkarvaiseksi poroksi.

Kuljettuaan pakoyönsä ja seuraavan päivän pitempiä
taukoja pitämäträ länteen saapui hän iltayöstä ilokseen
rajalinjalle muutamalla kankaalla. Liekö ra j apylvään si -

ni-valkoinen näyrtänyt koskaan niin tervetulleelta ih-
misen silmissä kuin se nyt väsyneestä miehestä näytri.
Ei ollut enää epäilystäkään eikö hän osaisi jonnekin asu-
tuille seuduille ennen voimiensa kokonaan ehtymisrä.
Mies oli jo melkoisen huonossa kunnossa. Ravinnon
puute lisäsi pitkästä tappavasta matkasta aiheutuvaa vä-
symystä. Saappaat olivat hakanneer ajar sitten jalkate-
ristä kaiken nahan pois. Jalat olivat veresrymien ja puh-
jenneiden verirakkojen peirossa. Niillä ei taivalletraisi
enää kovalla sisullakaan paria peninkulmaa enempää.

Rajanylityskohdalla olivar maisemat outoja kulkijal-
le. Alkoi pelottaa se, ertä hän olisi kulkeutunut juuri
sellaiselle kohdalle, missä lähimmät asumukset ja
maantiet olisivat saavuttamattomissa. Kuljettuaan
muutaman kilometrin Suomen puolella hän huomasi
ihmisren iälkiä, jotka lisääntyivät jatkuvasti matkan

Erämaan kalastaja iokireitillä

edistyessä. Tuli vastaan karjanpolkuja, niittypahaisia
suovanpohjineen sekä kaadettujen puiden jätteitä. Vielä
muutama kilometri fa tuli vastaan talo, jonka tulija
huomasi tutuksi paikaksi parikymmentä kilometriä ko-
toaan pohjoiseen.

Nurmelan talon väki oli kovin hämmästynyt vieraan
tulosta keskellä yötä. Sana karoamisesta ei ollut vielä
ehtinyt kulkeutua heille saakka, mutta pian asia selvisi.
Uupunut kulkija pääsi lepoon hoitelemaan jalkojansa.
Viivyttelemäträ saatettiin tieto paluusta sotilasviran-
omaisille ja kotiväelle.

Pakolaisen jalat olivat pahasti sairaat. Kaksi viikkoa
joutui mies makaamaan Nurmelassa ennen kuin ylira-
sittuneet lihakset saivar jalat tottelemaan isännän käs-
kyjä. Kun on sota maassa, on olemassa myöskin sodan
kirot.

Kaikki tämä on vain esimerkki monista kohtalok-
kaamminkin päättyneistä välikohtauksista. Sotaan kuu-
luu sekin, että paikalliset sotilashenkilöt epäilivät aluk-
si vahvasti Aalen olevan vakoilemassa täällå palattuaan
ulkomailta. Kuulusteluissa he kuitenkin tulivat va-
kuuttuneiksi siitä, että voimakas erämaihin tottunut
henkilö kykenee aivakamaan avutta satoja kilometrejä
tuntematonta ja tietöntä korpea eksymättä.

Tämä koertelemus päättyi lopuksi onnellisesti.
Kaikkien suotiin vielä päästä takaisin koriseudulleen
jatkamaan aherrustaan.

r "!t,

l{oidannuoliko?

Silloin ei paljon lohduta, että
särky aikanaan lakkaa.

Kuten usein säryn ollessa
kysymyksessä, lämpö tuntuu
miellyttävältä. Juuri siksi
Theranyl tekee niin hyvää.
Sen kauan kestävä lämpiivai-
kutus pehmittää lihakset.

Hyvän lihasvoiteen pitää
sekä lämmiuää että lievittää
särkyä. Siksi Theranylissa on
kipua lievittävää ainetta
(trometamolsalicylaattia).

Theranyl ei ärsytä eikä
tahri. Ja siinä on miellyttävä
tuoksu.

Reseptittä apteekeista.

Lääkerehdas
Medisan, Uppsah

-tt*le lihassä'tyyn

:;"****
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Lehmivaaraa ja Hullaria vastaan. Vihollinen torjui
hyökkaykset, vieläpä suoritti 13. p:nä vastahyökkäyk-
senkin Lengonvaaraan. Koko päivän kestäneissä taiste-
luissa URR torjui vastahyökkäyksen.

Heinäkuun 20. päivänä URR:n osat hyökkäsivät
Vellivaaran länsipuolitse Lehmivaaraan. Koko päivän
kestäneissä taisteluissa ei päästy ratkaisuun. Vihollinen
teki kiivaita vastahyökkayksia eri suunnilta ja puolus-
tautui vimmatusti. Vastassa todettiin olevan suomalais-
syntyisen majuri Vallin komentaman venäläisen JR
126:n I pataljoona.

Taistelut jatkuivat Vellivaaran ympäristössä heinä-
kuun 20.-22. päivinä. Vellivaaran vihollinen pysyi
edelleen asemissaan.

Heinäkuun 23. päivdnä ratsuväki siirrettiin Tolva-
järven suunnalle ja Ilomantsiin jäi ainoastaan Sissipa-
taljoona 1., Linnoituspataljoona 13. ja 24. Rajaiääkäi-
komppania sekä tykistöä kaksi kevyttä patteristoa.
Vastassa oli edelleen venäläinen JR 126 ja 80. Rajavar-
tio-osasto. Taistelutoiminta ei kuitenkaan lakannut
vaikka se siirtojen johdosta laimentuikin.

Elokuun 7 . päivänä saapui prikaati Kuussaari Kuu-
tamalahden rintamalle, lähetti jo seuraavana päivänä
Aunuksen Heimosoturipataljoonan osia Ilomantsin vi-
hollisen selustaan Vuottojärvelle. Samana päivänä ve-
näläiser irrottautuivat ja siirtyivät Liusvaaran linjalle,
josta 28. elokuuta edelleen Porajärvelle. - 

Vellivaaraa
ei vallattu. Vihollinen lähti sieltä muista syistä.

Tultiin sodankäynnissä vuoteen 1944. Iälleen Velli-
vaara muodostui yhdeksi polttopisteeksi. Nyt hytikkasi
vuorostaan venäläinen.

Tällä kertaa taisteli Ilomantsissa 21. Prrknti, ioka
vihollisen 289. Divisioonan ahdistamana oli suurissa
vaikeuksissa.

Heinäkuun 23. päivänä todettiin että vihollinen
miehitti Vellivaaraa. Se oli täsmälleen 3 vuoden kulut-
tua palannut entiseen tukikohtaansa. Joukkona oli tällä
kertaa lT6.Divisioonaan kuuluva JR 55. Jälleen taiste-

Jääkärit hyökkäävät

VELLMARA 
- etpä ole häävin näköinen kartalta

katsottuna. Paikan päällä silmäilrynä ndytdr vieläkin
vaatimattomammalta. Kuitenkin nimesi on piirrertynä
tulikirjaimilla Suomen uusimpaan sotahistoriaan, sillä
kolme kertaa on sota ylitsesi käynyt. Idän ja lännen
miehet ovat rinteitäsi tallanneet. Olet peittynyt tuleen
ja savuun, saanur rinteillesi rautaa ja nikkeliä, nähnyt
inhimillisen tuskan, hädän ja pelon, sekä antanut vii-
meisen leposijan monille sotureille.

Juhannuksena vuonna L94I ryhmittyi taisteluosasto
E (Uudenmaan Rakuunarykmentti ja Sissipataljoona 1)

lähtöasemaan valtakunnamajan maastoon Ilomantsissa.
Tämän taisteluryhmityksen edessä oli myös vahva ve-
näläisten tukikohta Vellivaara. Se oli rauhanaikaisen
venäI. 80. Rajavartio-osaston miehittämä, varusretru-
na hirsibunkkerein, murrostein ja miinoittein.

Heinäkuun 10. päivänä hyökkäsi URR Vellivaaraa,

Vellivaaran taistelualue
F,
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lut riehuivat myöskin Vellivaaran tienoilla, mutta vi-
hollinen oli voimansa tunnossa, jatkaen 30. heinäkuuta
mennessä aina Ilajanjoelle asti. Suomalaiset joukot, III/
2 1. Prikaati ajalla 23.-21 .7 . ja Rajajääkäripatal joona

) ajalla 26.-30.7. taistelivat Vellivaaran-Ilajan tie-
noilla.

Suomalaisten voimakkaat vastahyökkaykset lahtivät
käyntiin 31. päivänä heinäkuuta ja 2. päivänä elokuu-
ta taisteluja käytiin jälleen Vellivaaran juurella. Kol-
mannen kerran tämä vaara oli joutunut taistelujen polt-
topisteeksi. Venäläinen oli nyt alakynnessä. Se motit-
tautui Vellivaaraan ja puolustautui epätoivoisesti. Suo-
malaiset hyökkäsivät monelta eri suunnalta 6:n päivän
ajan. Näihin hyökkäyksiin osallistuivat Rj.P 3, I/JR
52 ia osia Er-P 24:stä. Vihollinen piti pintansa. Se

murtautui ulos 8/9. elokuuta 1944. Palauttakaamme
mieleen että elokuun S:na vuonna l94l apahtui sa-

moin. 
- 

Vellivaaraa ei nytkään vallatru. Vihollinen
lähti sieltä muista syistä.

Kun tarkastelemme vihollisen toimintoja heinä-
elokuussa l94l ja vastaavana aikana vuonna 1914,huo-
maamme niissä hämmästyttäviä i,hräläisyyksiä. Sa-

moin suomalaisissa joukoissakin. Ratsuväkiprikaati,
johon kuuluivat HRR ja URR, taistelivat Ilomantsissa
vuonna 4l juhannuksesta heinäkuun 23. päivään.
Näistä URR erikoisesti Vellivaaran kohdalla. Nyt kol-
men sotavuoden kuluttua nämä samat rykmentit hyök-
käsivät jälleen samasta lähtökohdasta. JP 1 ja JP 6 oli-
vat myöskin toista kertaa hyökkäämässä Ilomantsissa.
Nämä joukot olivat 3-vuotistaipaleellaan mm. Petros-
koin, Karhumäen, Poventsan, Rajajoen ja Viipurinlah-
den taistelut käyneinä tulleet sotansa aloittamiskoh-
taan. Monet taistelijat löysivät vielä silloiset taistelu-
poteronsa. Monien kohdalla sota päättyi siihen mistä
oli alkanutkin.

Vellivaara 
- nimeesi liittyy verta, vainajia, invalii-

deja, leskiä ja orpoja. Millä mitataan surun ja kyynel-
ten määrä niin Suomessa kuin Venäjälläkin?

ERKKI PALOLAMPI

KANSA TAISTELI -LEHDEN NUMEROSSA 5/73 on
K. O. J. Raivion muistelmia itsestään ja joukkueestaan
jatkosodassa. Muuten mukavaa tarinointia, mutta ju-
run alkupuolella on niin karkea ja asianomaisen sotilas-
kunniaa loukkaava virhe, että se on korjattava. Vaikka
se olisi tarkoitettu leikkisäksi "huuleksikin", sen voi jo-
ku (vaikka siviili) ottaa todeksi ja silloin se todella on
karkea loukkaus.

Kirjoittaja kertoo näet muistelmassaan "Ruuti oli
kuivaa Laatokan Karjalassa" tulostaan rykmenttiinsä ja
joutumistaan kapteeni Aarne E. Juutilaisen komppa-
niaao, kuinka häntä ja muita tulokkaita vänrikkejä pe-
lorti, kuka mahtaa ioutua Juutilaisen eli "Kauhun"
komppaniaan, jonka komppaniasta Talvisodassa huhu-
jen mukaan oli kaatunut neljättäkymmentä joukkueen-

iohajaat Sehän olisi kova luku jo kokonaisen rykmentin
joukkueenjohtajatappioiksi Talvisodan aikana kaatu-
neina.

Tosiasia on, että Talvisodassa "Kauhun" 6./JR 34:stÅ
kaatui (Kollaan ensi päivinä) yksi ainoa joukkueenjoh-
taia. Yksi ainoa, ia hänkin varomattomuuttaan tai uh-
karohkeuttaan, kun alkoi ladata parabellumiaan n. 30

--40 metrin päässä vihollisesta seisaallaan ja vielä pik-
ku kumpareella seisten. Haavoittuikin muistaakseni
vain kaksi joukkueenjohtaiaa, jos naarmuja ei lasketa.
Tosiasia on myös, että kun Sodan jälkeen eriteltiin saa-

tavissa olevien tietojen mukaan Kollaan komppanioiden
tappiolukuja, niin todettiin, että "Kauhun" komppania
oli yksi vähimmillä tappioilla päässeitä, vaikka se oli
ollut heti alkuun pahimmassa paikassa, koko rintaman
sulkuna.

Kapteeni Juutilainen huolehti yleensäkin miehistään
esimerkillisellä tavalla, mistä hän sai lisänimekseen
myös nimityksen "Pappa". Tosiasia on sekin, että jatko-
sodan alettua ja sitä odoteltaessa kapteeni Juutilainen
sai jopa kirjeitä entisiltä miehiltään pyynnöin, että
Pappa hommaisi kirjoittajan omaan komppaniaansa.
Yhden sellaisen kirjeen olen nähnytkin. Kauhun ylei-
simmin käyttämiä komentoia oli "matalaksi syntiset!"
Hän "trimmasi" komppaniansa jo ennen sodan alkamis-
ta kovaan taistelutaitoon ja kuntoon, myös erityisesti
maaston käyttöön, eikä hän sodan aikana sallinut uhka-
rohkeuden ja varomattomuuden näytteitä muilta kuin
itseltään, silloin kun se oli tarpeen ja joskus välttämä-
töntäkin.

Helpolla Juutilaisen komppaniassa ei päästy, mutta
ei se suinkaan tappiollisimpia ja siten "vaarallisimpia"

ollut. - 
Vähänkös niitä juttuia on kateuden ja kaunan,

jopa keinottelun ja huijauksen takia Marokon Kauhusta
sepitelty aikanaan, mutta nyt io kirioittajien tulisi
muistaa kirjoittajan vastuu.
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ILMAILUMUSEOYHDISWS RY:n

pysyvä ilmailunäyttely Helsingin lentoase-
malla avoinna yleisolle maanantaita ia tiis-
taita lukuunottamatta arkisin klo 15-18 ja
lisäksi aattoina ja pyhäisin klo 13-18. ll-
mailun kehitystä koskevan pyswän osan li-
säksi on esillä toistaiseksi myös avaruustut-
kimusta koskeva näyttely. Pääsymaksu ai-
kuisilta mk 2,-. Tukekaa sotamuistoja ja
ihmetelkää.

TAPPIOITA KOTIRINTAMALLA
SATTUIPA kerran asemasodan aikana kolme sa-
man kylän poikaa päsemän samanaikaisesti lo-
malle, vaikka he kaikki palvelivatkin eri suunnis-
sa rintamillamme. Tällainen sattuma oli tietenkin
merkkitapaus myös ao. kylän tytöille, jotka kil-
van yrittivät päästä kosketuksiin lomalaisten
kanssa. Eräs tyttö oli niin toimelias, että kutsui
kotiinsa vierailulle kaikki kolme poikaa sekä
muutamia kylän ryttöjä. Erdälldt tytöistä sattui
olemaan pahanpuoleinen nuha, josta syystä hänen
oli alinomaa niistettävä ja temppuiltava nenälii-
nan kanssa. Asia oli erikoisen kiusallinen siksi,
että hänen puvussaan ei ollut taskua eikä niin
kiintezitä hihaakaan, että siellä olisi voinut säilyt-
tää nenäliinaa. Tdstä syystä nenäliinan säilytys-
paikka oli jossakin povikukkuloiden notkelmassa,
josta tyttö sitten alinomaa sitä kopeloi. Kerran,
kun hänen taas oli tarvinnut niistiä useampia ker-
toja peräkkäin, kävi naisellinen pikku nenäliina jo
niin märäksi, ettei tyttö enä löytänyt siitä kuivaa
kohtaa, vaikka kuinka olisi sitä pyöritellyt. Hän
laskikin liinan syliinsä ja alkoi jälleen kopeloida
poveaan. Kun käsi ei tavoittanut mitän, vaihtoi
hän kättä ja teki samanlaiset tunnustelut uudel-
leen. Kun tämäkään ei johtanut tulokseen, hän
vaihtoi kättä parikin kertaa ja kopeloi sekä puvun
päältä tunnustellen, että kätensä puvun kaula-
aukkoon työntäen. Poikia tämä touhu tietenkin
huvitti, vaikka hyvin tiesivätkin, mistä siinä oli
kysymys. Lopulta myös tyttö huomasi, että pojat
seurasivat virnistellen ja toiset rytöt hieman kiu-
saantuneen näköisina hänen etsimispuuhiaan.
Hän lehahti punaiseksi kasvoiltaan ja soperteli:

- Kyllä niitä kotoa lähtiessä oli kaksi.
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Tulemaioella
ERILLINEN Raiajääkäripataljoona 3 oli käynyt raskai-
ta viivytystaisteluia Syväriltä lähtien. Sen 3.K vetäytyi
Viteleestä Salmin kirkolle, Tulemaioen rantaan 3. pna
heinäkuuta 1944. loukkueemme, komppanian neljäs,
oli koottu pääasiassa raiaseudun, Salmin, Suistamon,
i uojärven ja Ruskealan nuorista miehistä. Koko tulo-
päivämme ja seuraavan yön kaivoimme asemia jokiran-
nassa Salmin-Pitkärannan tien oikealla puolella. Mo-
nella pojalla painuivat lapiot silloin riuskasti oman ko-
rikontunsa multaan. Tunsimme todella, että nyt puo-
lustamme omaa kotiseutuamme.

Harmitti tavatromasti, kun komppaniamrne seuraa-

van päivän valjetessa siirrettiin tien toiselle puolelle.
Saavuimme metsäiselle jokitöyräälle, jossa ei ollut lain-
kaan entisiä kaivantoja. Uudelleen aloimme kaivautua
maan poveen eikä työmme tällä kertaa ollutkaan tur-
haa, sillä näissä poteroissa jouduimme todella taistele-
maan ja viivyttämään vihollista.

4. 7. puolenpäivän aikaan poteromme olivat valmiit.
Lepäilimme ja juttelimme uurastuksen jälkeen. Kaikki
oli rauhallista, jokivarsi kesäisen vehmas ja kaunis.

Joukkueenjohtajamme, vänrikki Siiri Haapajärveltä,
tarkasti asemat ja tasasi patruunat. Olimme kovin hy-

Salmin kirkon§lä
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villä mielin luullen pässeemme todelliseen lepoon Tu-
lemajoen rantapuistoon. Vänrikin taistelulähetti Jo-
hannes Makkonenkin hyräili rakkaita, haikeita säve-
liän, kuten Syvärillä, asemasodan rauhallisina aikoina.

Kello 13 tunnelmallinen tuokiomme päättyi. Kuin
sudet ulvoen tulivat ensin maataistelukoneet pyyhkien
asemiamme tulellaan useaan otteeseen. Olimme sentään
tehneet poteromme niin lujiksi, että säästyimme niissä
ilman mitään menetyksiä. Pian tämän jälkeen alkoi
naapurilohkollamme hirvittävä tykistökeskitys. Sellais-
ta emme olleet aikaisemmin kokeneet ja vaikka se ei
ulottunutkaan meidän asemiimme, olimme mykkinä
kauhusta, sillä jyminä oli korvia salpaava. Omaa ään-
tänkään ei millään tahtonut kuulla. Tykistövalmistelu
kesti 11 min. ja muuttui sen jälkeen harvaksi häirintä-
tuleksi.

Jo aikaisemmin oli vastarannalta kuulunut jyrinäÅ ja
jyskettä kun vihollinen kaikesta päättäen siirsi kalus-
toaan lähtöasemiin ja keskityksen päätyttyä alkoi vihol-
linen liikehtiä. Ensin näyttäytyi yksinäisiä tunnusteli-
joita, myöhemmin suurempia ryhmiä ja käsituliaseet
lähettivät sarjojaan asemiimme. Me taas säästelimme
patruunoitamme ja annoimme jopa vastarannan vesai-

konkin heilahdella kaikessa rauhassa. Yhtäkkiä venäläi-
set sysäsivät puisen lautan vesille ja miehistö hyppäsi
sen päälle. Yllätys ei sentään onnistunut, tulemme pa-
kotti vanjat palaamaan takaisin metsikköönsä. Sielläpä
syntyi nyt melskettä ja liikettä, johon haavoittuneiden
vaikerrukset antoivat oman leimansa. Kosketus oli tä-
ten saatu ja sitä ylläpidettiin taholtamme aina kun ve-
näläiset yrittivät joen ylitystä.

Vänrikkimme toisena taistelulähettinä sain kaskyn
ryömiä poteroissa korostamassa, että a.tarvikkeita on
säästettävä. Ei saanut ampua kuin selväsri näkyvåän
maaliin. Heti lähimmässä poterossa näiä toverini,
korpraali Åvoniuksen Ruskealasta, jähmettyneen am-
puma-asentoosa, sormi liipaisimella. Luoti oli lävistä-
nyt hänen päänsä ia joukkueen ensimmäinen uhri Tule-
majoella oli annettu

Ketlo 14 maissa kavi lähetti Makkonen otramassa
yhteyttä naapurijoukkueisiimme. Palattuaan hän kertoi
ihmeissään, että kaikkialle oli tullut uusia miehiä, he

olivat tulleet jo puolen päivän aikaan. Koska vänrikki
Siiri ei ollut saanut mitään tietoa asiasta eikä liioin näh-
nyt ketään vieraita joukkoja, lähetti hän minut patal-
joonan komentopaikalle tiedustelemalh asiasta lähem-
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min ja joka tapauksessa vaatimaan lisää patruunia.
Juostuani arviolta puolisen kilometriä, jouduin kaa-

mean näyn todistajaksi. Tykistökeskitys oli yllättänyt
komppaniamme toiset, vaihtoa suorittavat joukkueet.
Siinä lojui tuttuja jäkäreitä murskauruneina, eräiden
vielä surkeasti vaikerrellessa ia apua rukoillen. Juoksin
kauhuissani oletetulle komentopaikalle, mutta sielläkin
tapasin yksinomaan tuhoa. Tapasin mm. runtemarto-
man upseerin, joka tiesi kertoa, että vie oman aikansa
ennenkuin komentopaikka uudelleen pystyy toimi-
maan. Palasin kiireen vilkkaa omieni luo, sillä tuollai-
set näyt ja lisäksi harvakseltaan putoilevat kranaatit te-
kivät oloni varsin epämiellyttäväksi, suoraan sanoen
pelkäsin. Paluumatkalla tapasin mm. II joukkueen jää-
käri Åuvisen, jolta oli toinen jalka reidestä irti. Hän
vaahtosi kuoleman kourissa huritaen tuskaisen kaameas-
ti apua. Polvistuin hänen puoleensa, jolloin hän kiskaisi
konepistoolin kädestäni kuin hukkuva oljenkorren.
Vielä muutama tuskainen parkaisu kuin kirous sodalle,
ja hän jäi hiliaa makaamaan konepistoolini päälle.

Palattuani vänrikkimme luo oli siellä tilanne ennal-
laan. Koska patruunar olivat loppumaisillaan ei hän ol-
lut tuloksettomaan retkeeni tyytyväinen, vaarL lähetti

minut uudelleen samalle asialle. Kunnioitin häntä suu-
resti. Hän oli rohkea ja sitkeä, oikea esikuva meille
nuoremmille. Kuitenkin kieltäydyin nyt jyrkästi hänen
kaskyaan noudattamasta. Olinhan juuri saanut kokea
sellaista, etten heti halunnut nähdä samaa, kenties pa-
hempaakin uudelleen. Seistessämme vastakkain olivat
katseemme tiukkoja ja sen huomasi myös lähetti Mak-
konen. Hän tuli väliimme sanoen: "Pojat kehveli, nyt-
hän on minun vuoroni. Minä menen". Vänskä löi mi-
nua olalle isällisesti, ja näin ilman puheita olimme ym-
märtäneer toisemme. Hän jopa ymmärsi minun järky-
tykseni ja pelon tunteeni.

Makkonen lähti heti matkaan. Vänrikki kertoi, että
minun reissuni aikana oli kiväärinluoti repäissyt Mak-
koselta osan korvalehdestä, mutra hän oli poika, jota
pienet raapaisut eivdt saaneet sidontapaikalle lähte-
mään. Pian Makkonen palasi ja hänen mukanaan
komppaniamme luutnantti Pitkäpaasi. Tämä oli har-
haillut takamaastossa, missä keskitl's oli lyönyt hajalle
loputkin komppaniasta. Kapteeni Laine, komppanian
päällikkö oli mm. kadonnut. Koko Makkosen tieduste-
lun tuloksena oli yksi upseeri lisää joukkoomme. Mi-
tään yhteyttä omiimme ei hänkdän ollut saanut.
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ISBNSA TA]JTtr&E
- rniehet kertowat

Kansa laisieli - miehet kertovat ilmestyy kerran kuukaudessa
12 numeroa vuodessa

6 tapaa talata Kansa Taisteli - miehet kertovat
1. Täyttäkää ja postittakaa viereinen kuponki - 

postimerkkiä
ette tarvitse.
2. Soittakaa suoraan tilaajapalveluumme puh. vaihde 79 08 22,
suunta 90
3. Kirjoittakaa osoitteella: Kansa taisteli - miehet kertovat, Ti-
laajapalvelu, Postilokero 820, 00101 Helsinki 10 ja ilmoittakaa
viereisessä kupongissa pyydetyt tiedot.
4. Soittakaa tai käykää iossakin asiakaspalvelukonttorissamme
tai asioimistossamme. Kts. puhelinluettelosta: Sanoma Osakeyh-
tiö.
5. Maksakaa tilausmaksu postisiirtotilille n:o 86 00-8, Sanoma
Osakeyhtiö la kirjoittakaa Tiedonantoja-kohtaan viereisessä ku-
pongissa pyydetyt tilaustiedot.
6. Jättäkää tilauksenne jollekin asiamiehellemme, Rautatiekirja-
kauppaan, kir,akauppaan tai postiin.
Ulkomaille lähetettävistä lehdistä peritään eri lisämaksu. Lä-
hempiä tietoia saa Sanomain asiakaspalvelukonttoreista ja
asioim istoista.

Osoitteenm uutokset
Osoitteenne muutoksen voitte ilmoittaa joko kirjeellisesti tai pu-
helimitse Tilaajapalveluumme tai käynnillä tai puhelimitse jo-
honkin asiakaspalvelukonttori imme.
Tällöin on ilmoitettava nimi ja nykyinen osoite siinä muodossa
kuin se on lehtenne osoitelipukkeessa sekä uusi osoite niin,
että uusi osoitetoimipaikka on selvästi ilmaistu. Kirleellisessä
osoitteenmuutoksessa pyydetään osoitelipuke liittämään mu-
kaan.

Huomautuksei
jotka koskevat esim. lehden postitusta tai laskutusta, pyydetään
tekemään Tilaajapalveluumme, johonkin asiakaspalvelukontto-
riimme tai sinne mistä lehti on tilattu.
Tilaus ja osoitteenmuutos saadaan voimaan 2 viikon kuluttua
siitä, kun se on tullut Tilaaiapalveluumme.



R,i.P 3:n taistelut H.7.1944 Illan tullen vihollinen tuli yhä aktiivisemmaksi.
Useampaan kertaan se yritti joen ylirystä. Huhut saivat
omat siipensä. Kerrottiin mm., että vasemmalla oli pa-
kokauhu vallannut joukkomme, jotka olivat jättäniet
asemansa. Oli asia miten tahansa, joka tapauksessa il-
lalla kahdeksan maissa alkoi taistelun ääniä kantautua
korviimme takavasemmalta, ja saimme perääntymis-
kaskyn. Allapäin jätimme kaatuneet toverimme ja läh-
dimme, tunnustelijat edessä, kohden pitkärannan
maantierä. Vetäytyminen sujui rauhallisesti, vihollista
ei näkynyt. Kilometrin päässä juoksee vasraamme tun-
temaron "oma majuri", joka pysäytti meidät. Keskus_
teltuaan upseereittemme kanssa katsoi hän sinne päin
mistä olimme tulleet. Pitkäpaasi ja Siiri kaskivat jouk-
komme tupakkatauolle. Polttelimme ja jutrelimme.
Taisimme jopa huokaillakin: "Jospa rämä sota päättyi_
si ".

Kun taukoa oli kestänyt noin 15 minuuttia, tulivat
upseerimme levottomiksi. Äskeistä majuria ei alkanut
kuulua eikä näkyä ja kuitenkin hän oli luvannur palata
pian takaisin, johtaakseen meidät edelleen. Majuiin si-
jasta tulikin yhtakkia kranaattiryöppy ia niin lähdettiin

- karkuun. Lähdettiin minkä kintuista pääsi. Moner
Peltoaukeita
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eivät päässeet lainkaan, sillä toistakymmentä jouk-
kueemme poikaa haavoittui vaikeasti juuri tässä keski-
tyksessä.

Salmin peltoaukeilla tuli vastaamme muuan eversti,
joka kovasti huutaen käännytti osan meistä (2 upseeria,
2 kersanttia ja 8 jääkariä) takaisin. Oli pian keskiyö ja
sade oli kastellut maaston likomäräksi. Me "kaksitoista
urhoollista" rämmimme sateen litistessä jaloissamme
takaisin vihollista päin. Metsätaipaleen jälkeen tuli vas-
taan peltoaukean reuna, jossa upseerimme järjestivär
kaksi parivartiota. Koska oli hämärä, sateinen yö eikä
taistelun ääniä kuulunut mistään, arvelivat he, että nyt
oli sopiva aika jdädä odottamaan mitä tuleman pitää.
Samalla oli tilaisuus levätä.

Pääsin vänrikki Siirin ja kersantti Rautiaisen väliin
pitkäkseni ja juuri kun he isällisesti peittelivät minua
mantteleillaan, räjähti lähellämme kranaatti. Tunsin
miten käteeni sattui kuin olisi siihen hakulla lyöty. Sii-
ri leikkasi puseroni hihan poikki ja sitoi haavan pyyhin-
liinalla. Tiemme erkanivat nyt ja he toivottivat molem-
mat minulle onnea alkavalle matkalleni. Jouduin aluksi
kenttä-, myöhemmin sotasairaalaan. 

- 
Minun sotani

päättyi tuonr heinäkuun 4. päivänä vluonrra 1944.
Se päivä rrco€€ ollut komppaniallemme sodan ras-

kain. Tulemajoen jälkeen se muodosrettiin uudelleen,
ja sitä johti kunniakkaasti luutnantti Pitkäpaasi useissa
taisteluissa mm. Loimolassa ja Ilomantsissa. Vuosia yh-
dessä ollut kolmikkomme, ilot ja surut yhdessä koke-
nut, joukkueenjohtaja vänrikki Siiri, taistelulähetti
Makkonen ja tämän kirjoittaja erosivat toisistaan. Siiri
kaatui myöhemmin Ilomantsin mottitaisteluissa ja
Makkonen edellä kuvaamassani tykistökeskityksessä.
Minulle, kolmikkomme ainoalle jälielle jääneelle jäse-
nelle, heinäkuun 4. päivä 1944 oli sotakokemusten an-
karimpia. Tuon päivän muisro valaa toivoa mieleen sil-
loinkin, kun vaikeuksia sattuu rauhanaikaisen elämän
"viivytystaistelussa".

Jälkikirjoitus
Tuo "oma majuri", joka pysäytti joukkueemme ennen
kohtalokasta tykistökeskitystä, on edelleenkin salape-
räinen henkilö. Oliko hän todella meidän ja isänmaam-
me parasra tarkoittava upseeri, vai veikö hän kenties
piirulukemat vihollisen tykistölle? 

- Siihen ei tällai-
nen rivimies osaa vastata.

Kaikki tilaukeia, oaoiileenmuutoksia ynt. sekä
epäsäännölllsyyksiä tai puutteellisuuksia lehden
jakelussa koskeva kirieenvaihto on lähetettävä
osoitteeseen: PL 820 Om03 H:ki 300. Toimitus
(föö6nkatu 35 B) ei niitä käsittele. Puh. 90-
7§822 tai 790355
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- 
l{ssla oaan jathaa

sitä alahoulua. Eihä
t äällä muuten otet ah aan
muuk a I a i s I e gi oort a an.

Torsti Helikari:
ERIiÄN SUKELLUSVENEEN
MATKAN PÄÄ
SUOMENLAHDETLA 1943 2. osa. . .

Veikko Pajunen:
"KURJA OMA MrES" 3. osa

Rusko Juvonen:
PELKO

Viljo Hyyrynen:
KONEPISTOOLIMIEHEN SOTAÅ
PUSKUSELÄSSÄ

Niilo Väisänen:
MUUAN EPISODI.

Heikki Laulajainen:
VELLIVAARA
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Alvi Härkönen:
HEINÄKUtIN 4. PÄIVÄNÄ TgU
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Kirloittalat vastaavat eslttämastään miellpiteistä.
Käsikirjoltukset on tehtävä koneella loka toiselle
riville. Maksetut käsiklrloitukset ia valokuvat iää-
vät lehden omaisuudeksl, muut palautetaan vain
jos pyyntö ja postimaksu on tullut yhden vuoden
sisällä.
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