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MONET suomalaiset Syvärin kavilat muistavat "Iloi-

keen kiteyttänyt etulinjansa Kuuttilahden eteläpuolelle

nen-Kulma" -nimisen tukikohdan Ala-Syvärillä. Se sijaitsi noin 5-6 km:n etäisyydellä Kuuttilahden kärjestä etelään, siinä saranassa jossa rintama erkani Syväristä ja jatkui vaiaan 9 km:n pituisena Laatokkaan. Virallisesti ei "Iloinen-Kulma" -nimistä tukikohtaa ollutkaan, sillä kulloinkin sen miehittäneet joukot kayttivät esikuntiensa määräämiä nimiä tai numeroita, mutta taistelijat vuoden 1941 syksystä vuoden 1944 jthannukseen puhuivat ainoastaan "Iloisesta-Kulmasta".
Tuskin he tiesivätkään muista nimistä ja paikallisten
päälliköidenkin oli pinnistettävä muistiaan jos joutuivat kosketuksiin esikuntaherrojen kanssa. Iloinen-Kulma oli saanut kuuluisuuden kaiun, eikä suinkaan syyt-

ja jäänyt puolustukseen talviasemiin, niin Syvärin saranaan perustettu tukikohta sai nimekseen "Skepparn".
Syvärin rantatörmässä sijaitsevat saksalaisten ja venäläisten taisteluasemat jåivdt niin lähekkäin, että huutoyhteys vastapuoleen oli milloin tahansa otettavissa.
Koska silloin oli myöhä syksy pitkine pimeine öineen,
niin molemmat puolet käyttivät vallan tuhlaten valoraketteja. Samanaikaisesti nikkelivarmistus pelasi suurinpiirtein jatkuvasti. Tästä johtui, että tukikohdassa oli
jokaöinen ilotulitus. Siitä syystä saksalaiset alkoivatkin
kutsua paikkaa "Iloiseksi-Kulmaksi".
Suomalaiset rintamamiehet taas omaksuivat tuon nimen paitsi perinteenä, niin lähinnä siitä syystä, että
Syvärin saranassa tapahtui joka päivä jotakin. IloisenKulman mies ei joutanut asemasodassakaan puhdetöitä tekemään, sillä vihollisen askartelu oli joka hetki
korvin kuultavissa ja valppauden herpaantuminen kävi
hengelle huvaksi
Se oli nähty monta kertaa.
-Monttumiehen näkökulmasta
-.
katsottuna "Iloinen-Kul-

tä.

Mistä sitten johtui tuo ikimuistoinen epävirallinen
nimi?
Sen antoivat saksalaiset rintamamiehet seuraavasta
syystä: Kun saksalainen kaksirykmenttinen "Engelbrecht divisioona" (163.D) oli monien naiheiden fäl-
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16.9. hyökkäsivät saksalaiset kohti Syvärin suuta,
mutta venäläiset pysäyttivät hyökkäyksen Syvärin

ma" oli vaarallisin tukikohta koko Syvärin-Laatokan
välisellä suorintamalla. Siksi tuo hirtehishuumorin värittämä nimi kelpasi myöskin suomalaiselle vitjamiehelle.
Monen maakunnan mies ehti kolmen vuoden aikana
tutustua Iloisen-Kulman olosuhteisiin. Ensimmäisinä
suomalaisina siellä liikkuivat Kevyt-Osasto 4:ään kuuluneet hämäläiset, tosin vain taistelupartioina, mutta
jokatapauksessa he ottivat kouratuntuman Iloisen-Kulman maastoon. Tämä majuri C. V. Hulden'in komentama hämäläisosasto oli 4.9.41 osallistunut Tuuloksen
läpimurtoon ja sen jälkeen edennyt Laatokanrannan

pohjoispuolelle. Tämän hyökkayksen iohdosta etulinja
siirtyi 6 km Kuuttilahden eteläpuolelle, joten tuleva
Iloinen-Kulma oli saksalaisten valtaamaa maastoa. Koska venäläisille tärkeä Karelkan kyla sijaitsi aivan Iloisen-Kulman edessä, niin tietenkin he yrittivät jatkuvasti karkoittaa saksalaisia Iloisen-Kulman maastosta.
Tämän johdosta saksalaiset päättivät poistaa jatkuvan
uhan ja valtasivat Karelkan kylän 23.9. Kauan ei Karelkassa kuitenkaan lämmitelty, sillä venäläiset hyökkäsivät jatkuvasti ja lokakuun alussa Karelka jäi lopul-

t'-.-il5.P,

"lloinen
kulma"
Kirjoittaja
sodan iälkeen

kesällä
1943

Karelkan lohlto
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tuntumassa f,l2y6l5i6n-Pisin-Haapanovan-Gumbaritsan ja Piltzun kautta Kuuttilahteen, jonne saapui
8.9.41 kohta puolenpäivän jälkeen. Pisistä alkaen oli
osastoa vahvennettu majuri O. Lampisen komennossa
olleen IIJR 23:n yhdellä kiväärikomppanialla, joten
Urjalan mieskin pääsi käväisemään Iloisen-Kulman
tienoilla. Syyskuun 8:s ja 9:skin päivä oli tilaisuus tutkia Syvärin ranta-äyrästä Kuuttilahden eteläpuolella,
mutta sitten venäläinen pukkasi vahvempia voimia
Kuuttilahden tasalle, joten käynnit Syvärin suupuolella
vähenivät olemattomiin. Viikon verran seuloi KevytOsasto 4 Kuuttilahden seutuja, kunnes 13.9. tuli siirretyksi divisioonansa yhteyteen Lotinanpellon kohdalle.
"Se o komiaa aikaa",
sanoi Urjalan mies rintamamiesjuhlassa 20 vuotta-myöhemmin. Siihen lausahdukseen sisältyykin tavaton määrä tunnetta!
Kenraaliluutnantti Erwin Engelbrecht'in komentama saksalainen 163.D otti rintamavastuu Kev.Os 4:ltä
Kuuttilahdessa 13.9.41. Heti seuraavana päivänä venäläiset hyökkäsivät ainakin pataljoonan voimin, saivat pienen maastovoitonkin, mutta saksalaiset onnistuivat vastahyökkäyksellään palauttamaan alkuperäisen tilanteen. Taistelut kestivät kuitenkin toista vuorokautta, sillä vihollinenkaan ei vähällä hellittänyt.
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lisesti venäläisille. Syvärin saranassa siiaitseva tukikohta, jonka saksalaiset ristivät "Skepparn" nimelle, oli
kuitenkin jatkuvasti riitakapulana ja siitä iohtui, ertä
pimeän alkana molemmat puolet paahtoivat valoraketteja niin kuin uudenvuoden ilorulirusta konsanaan. Siitä syystä saksalaiset alkoivat nimiträ paikkaa IloiseksiKulmaksi. Virallisesti sellaista tukikohtaa ei ollut, sillä heidän tukikohtansa iloisesta kulmasta vasemmalle
olivat "Heden" ja "Stranden", seka oikealle "Falcken",
§7erner", Georg", Arthur" ine. Päälliköiden nimet
näyttivät olleen suosittuja. Saksalaiset olivat tuoneet
kotimaansa tavat Syvärille. I\[m. heidän korsuröttelönsäkin olivat nimettynä sellaisiksi kuin, Sanssouci,
Amalienburg, Marienburg ine. Kyllä saksanpoikaa paleli kesäkamppeissa, mutta ei heidän taisteluvoimansa
mitenkään lamassa ollut. Kaikki rintamamiehet muistavat talven v -42. Se oli kovimpia miesmuistiin. Syvärikin meni umpijäähän jo marraskuun 7:nä päivänä.
Talven 1942 saksalaiset värjöttelivät Syvärillä torjuen monta ankaraa venäläishyökkäystä. Toukokuussa
kävi kutsu Kiestinkiin ja niinpä jo 6.5. alkaen Uuksun
junat nielivät joukkoa ja tavaraa kohti pohioista. Toukokuun puoliväliin mennessä oli viimeinenkin saksalainen kadonnut Syväriltä.

"Kolmen Kannaksen Koukkaajat", eli kenraalimajuri C. B. N. §Tinell'in komennossa oleva 8. Divisioona,
johon kuuluivat JR:t 4, 24 ja 4), sekd Kevyt Osasto 9,
otti rintamavastuun Syvärillä D.5.1942. Iloinen-Kulma joutui nyt JR 24:n miehittämäksi. Niin saivat Helsingin ympäristön reserviläiset tutustua tuon kuuluisaksi tuleen ukikohdan olosuhteisiin. Yllätys olikin
melkoinen, sillä paitsi vihollisen paikallista toimeliaisuutta ja puolustusmaaston epäedullisuutta, ei taisteluasemia ollut lainkaan. Miten sellainen oli mahdollista? Olihan paikkaa puolustettu jo yli puoli vuotta?
Kyllä se vaan rotta oli, sillä saksalaiset olivat edelli-

tykistöään, oten rintaman heikentymisen johdosta
heidän roimintansa kehittyi passiiviseksi puolustukseksi. Kun meikäläistenkään puolella ei ollut jatkamisajatuksia, niin sotaa käytiinkin vartiotoiminnan ja varallaolon merkeissä. Poikkeuksen teki Iloinen-Kulma,
jossa joka päivä tapahtui jotain pientä tohinaa.
Tammisaarelaisetkin ehtivät painamaan sormenjälkensä Iloisen-Kulmn vaiheisiin, sillä majuri A. V.
f

Rautasalon komentama Rajajääkäripataljoona 3, joka
oli perustettu Tammisaaressa, käynyt Hangon sodan
alusta loppuun asti, siirtynyt joulupyhinä Keski-Syvärille, josta vuoden 7942 tammi-helmikuun vaihreessa

Näkymä "lloisesta kulmasta" Syvärin vastarannalle

senä syksynä pysähtyneet siihen hyökkäyslähtöasemiin, josta sitten aikaa myöten kehitryikin varsinainen
etulinja. Kun maa oli jäässä ja lunra runsaasti olivat
asematkin tietysti lumiasemia. Kevätaurinko sulatti lumen pois ja niin etulinjan mies jäi kuin nalli kalliolle.
Oli siinä lk 24:n miehelle ihmettelemistä kerrakseen.
Varsinkin kun tulvavettä oli kaikkialla, joren maan läheisyys kävi entistäänkin vastenmielisemmäksi. Toimeen oli kuitenkin tultava ja tultiinkin. Vähitellen alkoi rintavarustusta senverran syntyä eträ edes jotakin
tuli-, ja näkösuojaa saatiin aikaseksi. Iloisen-Kulman
kohdalla oli työn edistyminen varsin hidasta, sillä vihollinen kuuli lapion karahduksen helposti, eikä valoisana aikana sopinut maata pahasti pöyhäytellä. Valpasaistinen veli-venäläinen piti huolen siitä, ettei työ edis-

tynyt lähellekään "Stahanovilaisia saavutuksia."
Hieman toisra vuotta, eli toukokuusta 1942 kesäkuuhun 1943, olivat koukkaajat Åla-Syvärillä. Rutsi,
Gorka, Kuuttilahti ja Iloisen-Kulman saranasta erkaneva suorintama ehtivät io käydä melkein kotipaikoiksi.
Koukkaajien kausi oli sotatoimien kannalta rauhallisina aikaa koko rintamaosalla. Venäläiset saivat heti tietää saksalaisten poislähdöstä, tekivät siitä omat johtopäätöksensä, vähensivät joukkojaan ja ennen kaikkea

siirtyi Kuuttilahden tienoille.
Pataljoonan ensimmäinen sotatalvi, sekä seuraava
kesä, syksy ja syystalvikin menivät VI AK:n oikeaa sivustaa varmistellessa Laatokan rannalla, murra helmikuun 1. päivänä 1943 kdvi kutsu vihollisen lähituntumaan. Ri.P 3 tuli määrätyksi Syvärin-saranaan. Osa
Syvärin rantatörmään ja suurin osa Iloisesta-Kulmasta
erkanevalle suorintamalle. Vaihto suoritettiin kapteeni
R. B. Backströmin komentaman I/JR 24:n kanssa. Rajajääkdrit tulivat nyr vuorostaan Iloisen-Kulman vartijoiksi. Veli-venäläisen tavat eivät olleet mitenkään
muuttuneet. Vaikka muualla olikin suhteellisen rauhallista, niin "pikkuviha" peuhasi lakkaamatta. Tdytyy
sanoa, että venäjän poika on sitkeä ja ylettömän kärsivällinen. Kyllä hän jaksoi möyrytä niin talven lumikinoksissa, kevään vesiloskassa kuin kesän paahtavassa
helteessäkin. Suomalaisen rajamiehen ei sopinut jdttåd
asettaan hetkeksikään kätensä ulotruvilta. Riu-ulle
lähtiessäkin orettiin ase mukaan,
kaiken varalta
- kirgiisi juuri -,silsillä ei ollut mitään takeita siitä, ertei
ld arkaa olisi loikannut taisteluhautaan. Kymmeniä tohinoita joutuivat Iloisen-Kulman rajamiehet käymään
vuoden -43 talven, kevään ja kevätkesän aikana. Paikka oli "miehen syöjä", sen tulivat Rj.P 3:n nuoret jää291

kärit, Hangon rajavartijat

ja Tammisaaren reserviläiset
kokemaan. Muuten Rajajääkäripataljoona 3 taisi ollakin Kuuttilahden kantajoukko, sillä se viivähtikin siellä peräti 2 ia ll2 vuorta. Vuoden 1942 tammikuun
loppupäivistä vuoden 1944 kesäkuun 22. päivään. Eipä siellä muut joukko-osastor niin pitkään viihtyneet.
"Kolmen nuolen miehet", kenr.maj. E. R. Laguksen
komentaman Panssaridivisioonan nuori voima tutustui
Kuuttilahden ja sen ohella Iloisen-Kulmankin olosuhteisiin kesällä 1943. Ps.D otti 8. D:lta rintamavastuun
8.-LO.6.1943. Toista vuotta Kuuttilahdessa olleet
"Koukkaajat" lähtivät katsomaan Kuujärven kuuta.
'Vanha Kiviniemeläinen", IP 3, jota sillä kertaa komensi majuri J. Hynninen, sai Iloisen-Kulman tienoot
hoidettavakseen. Tämän kirjoittaja sattui silloin, vaihtopäivänä 10.6. toimimaän Iloisen-Kulman vanhana
päällikköna. Oli aurinkoinen, hehkuvan kuuma aamu,
kun JP 3:n komppanianpäällikkö, joukkueenjohtajat
ja ryhmänjohtajat kiertelivät paikkoihin tutustumassa.
Vihollisen tarkka-ampujat olivat yleensäkin aamuvarhaisella hurjimmillaan, mutta sinä aamuna tuntui kyttiä olleen tavallista enemmän. Niinpä uusi päällikkö,
jota en ehtinyt vielä tapaamaankaan, sai kyynärpäänsä
murskaksi tarkka-ampujan luodista. Häntä auttamaan
mennyt rajaylikersantti Veikko Linjamäki sai osuman
reitensä läpi. Samoin vielä kolmaskin mies haavoittui
samassa paikassa ennenkuin JP 3:n luutnantti jaLinjamäki oli saatu vedetyksi pois vaarallisesta kohdasta. Pari muutakin uutta miestä haavoittui ja heidän poiskuljetuksensa aikana lääkintämiehemme Rantanen sai luodin hartioihinsa. Kun samanaikaisesti tipahteli harvakseltaan krh:n kranuja, niin seuraava paallikkO, kk-johtaja vänrikki Peussa, katsoi aiheelliseksi tiedustella että
onko tässä aina näin kova sota päällå? Vastasin että tämä on vain sitä jokapäiväistä pintakuohaa, kovemmat
kohinat tulet vielä näkemään. Kohinaa olikin jo tulossa, sillä huhtikuusta alkaen oli Rj.P 3:ssa liikkunut sellainen "huhu", että venäjän poika kaivaa tunnelia Iloista-Kulmaa kohti. Tälläkin kertaa huhumyllyn pyörittåjd, jota "Metsäradioksi" sanottiin, oli oikeassa, sillä
syyskuun 13 päivän aamuvarhaisella Iloisen kulman
nokka lensi ilmaan ja siinä hämmingissä vihollinen
tunkeutui tukikohtaan ja isännöi siellä iltapäivään
saakka. Kun JP 3 "siivosi" maaston, tuli huomatuksi
että kolme nuorta jääkäriä puuttui joukosta. Tämän
kirjoittajalla ei ole tietoa lieneekö heidät palautettu sodan loputtua tapahtuneessa vankien vaihdossa? Muuten
Panssaridivisioonan aikakausi Ala-Syvärillä muistetaan
vilkkaana toiminta-aikana. Etulinjan monttumiehet sanoivatkin että kun Ps.D hankkii sotakokemusta nuorille jääkäreilleen tekemällä neulanpisroja, niin vihollinen yltyy tuikkimaan valjasnaskalilla takaisin.
Mene
ja tiedä, varkka lienevät olleet oikeassa? Ps.D ei- ehtinyt
vanhenemaan Kuuttilahdessa, sillä jo lokakuun alkupuolella alkoivat siirrot takaisin Petroskoihin ja kuukauden puoliväliin mennessä viimeinenkin "kolminuo-
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Syvärin rintaman länsiosa

limerkki" katosi maisemasta. Neljä kuukautta ehtivät
Ps.D:n vanhat hyökkäysvaiheen vereraanit ja uudet
nuoret jääkärit silmäillä Syvärin suupuolen maisemia.
Eversti Kuistion komentama l5.Prikaati otti PsD:lta rintamavastuun lokakuun puolivälissä 1943. IloisenKulman miehittäjiksi tulivat Salon seudun miehet,
Ojalan pataljoona, III/1).Pr. Tämä prikaati sai lopullisen kokoonpanonsa vasta Kuuttilahdessa, sillä siihen
määrätyt joukot tippuivat vähitellen yhteiseen johtoon. Se oli Ps.D:lta lakkautettujen joukko-osastojen
rippeistä. Esikunta oli muodostettu kajaanilaisesta Linnoituspataljoona 15:sta. I Pataljoona Kiestingin suunnalla taistelleesta SissiP 3:sta. II Paraljoona niinikään
pohjoisen miehistä, 6.divisioonaan alunperin kuuluneesta Kev.Os l:sta, joka oli osallistunut hyökkäysvaiheen taisteluihin Sallan suunnalla. III Pataljoona olikin
etelän miehiä, alkuperäinen I/JR 34, joka 17. Divisioonaan kuuluneena joukkona aloitti sotansa Hangon
rintamalla, josta sitten heinäkuussa v -41 siirtyi Varloihin, osallistui Tuuloksen läpimurtoon, jatkaen Nurmoilan kautta Vaaseniin ja edelleen Syvärin eteläpuolelle Bulajevaan ia Jandebajoelle. IV Pataljoonaksi tuli
alkuperäinen I/JR 29, joka 1l.D:aan kuuluneena joukkona aloitti etenemisensä Korpiselän kohdalta, kolusi
Laatokan-Karjalaa aina Salmiin saakka, joutuen sittemmin Petroskoin suunnalle ja lopuksi Syvärinniskalle
Homorovitsi-Orenshenskoje suoryteikköihin. Perinteet olivat kovat, mutta hyökkäysvaiheen veteraaneja
oli enää hyvin vähän joukoissa, sillä vanhat reserviläiset oli kotiutettu ia uutta voimaa oli saatu koulutuskeskusten nuorista miehistä.

tettu Syvärin rantatörmän hiekkaan. Silloin tuo revityn
näköinen maasro oli katsottu elintärkeäksi puolustajille itselleen ja vähän muillekin. Nyt siitä oli vapaaehtoisesti luovuttu, mutta uusi tilanne ei ollut paljonkaan
parempi. Vihollinen oli edelleenkin ihastunut tunnelien kaivamiseen. Siellä oli niitä töitä meneillään monissa kohdissa. Niin Iloisen-Kulman kohdalla kuin
Laatokan rannassakin. Niistä oli melkoinen osa meidankin tiedossamme ja jdredllä tykistöllä niitä lieneekin saatu sortumaan ehkapa suurin osa? Kuitenkin siellä töitä jatkettiin ja sortumia korjattiin, niin että aina
harvakseen jossakin päin suuri rdjäytys oli saatu aikai-

Tehostettua vartiointia
Syvänn suun lohkolla

seksi.

Vänrikit H. Laulajainen ja P. Siiri

Iloinen-Kulma näytti karvansa myöskin 15.Pr:n
miehille. "Ei päivää ilman vahinkoa"
ruumattiin
v:n -43 lopulla ja samoin v:n -44 alkupuolella.
Puhe pitikin paikkansa sillä teräs puri miestä joka päivä. Milloin enemmän milloin vähemmän.
Jo vuoden 1943 atkana oli Iloisen-Kulmar: takana sijaitsevaa tukilinjaa kunnosrettu siinä mielessä että etulin ja tulisi joskus nykäisräväksi vähän taaemmaksi.

Tälle ajatukselle antoi ponrta se roreamus, että IloisenKulman esteitä ja asemia oli mahdotonta kunnostaa
paremmiksi, koska vihollinen kuuli kaiken liikehrimisen ja tietysti häiritsi työskentelyä parhaan vointinsa
mukaan. Lisäksi tykkituli oli hävittänyt kasvillisuuden, joten koko tukikohdan alue oli pelkkaa myllerrettyä hiekkaista suonreunaa. Taka-aseman tultua valmiiksi v:n 1944 alussa, 15. Pr. luopui entisestä asemasra ja 18.1.44 rytkäytti etulinjansa uureen paikkaan.
(Entiseen tukilinjaan) Ei sitä nyt paljon taaemmaksi
siirretty, ehkä 400-500 metriä, murra olihan sinne
sentään saatu rakennetuksi paremmat asemat. Tilanne
ei kuiter^kaan paljon muurtunut, sillä vihollinen junnasi perässä ja jo ensimmäisellä viikolla, 25.1.44, koetteli hyOkkayksellään uuden aseman kestävyyttä. Se näytti olleen tunnusteluhyökkäys, murta jälleen vihollinen
jäi krahistelemaan yhtä lähelle kuin ennenkin. "Tuntemattoman Sotilaan" Antti Rokan puhe,
kyl hää siu
-piti paikkansa
perässäis tulloo vaik Torniojoel ast,
- oltavaksi viholIloisen-Kulman kohdallakin. Taas tuli
lisen kanssa "napit vastakkain". Me, aikaisempien vuosien Iloisen-Kulman puolustajat, muistelimme niitä
veri- ja hikipisaroita, joita entisessä asemassa oli tipu-

Niihin liittyi aina iskuosasto- ja vanginsieppaus-

toimintaa, sekä tilapäistä aseman hallussapitoa. Huhtikuun 20 p:nä v -44 erås yliloikkari tiesi kertoa tunnelinkaivuusta Iloisen-Kulman kohdalla. Vaikka jåred, ty kistö olikin toiminnassa, niin silti vappuaamuna tapahtui suuri räjäytys, jonka aiheuttamassa hämmingissä
venäläinen iskuosasto ryntäsi asemiin ja muun pahanteon lisäksi vei kaksi Iloisen-Kulman puolustajaa mukaansa. Toukokuun viimeisenä päivänä v -44 he uusivat saman konstin ja silläkertaa lienee kokonainen
komppania ollut asialla. Ainakin he ottivat haltuunsa
suurimman osan koko uudesta Iloisesra-Kulmasta ja
vasta tehokas vastaisku sai vihollisen väistymään omiin
asemiinsa. Loppuselvittelyssä tuli todetuksi että vihollisen kaatuneita oli jädnyt asemiimme 30, mutta omat'
kin tappiot olivat 22 miestä joihin sisältyi 2 kadonnutta, jotka vihollinen lienee vienyt mukanaan. Kaatuneita vihollisia haudattaessa kiinnittyi huomio ameriikkalaisvalmisteisiin kenkiin ja alusvaatteisiin, sekä selkälaukkuihin ym. pikkutavaroihin. Ameriikkalainen näkyy olevan kova poika lyömään valmistemerkkinsä

kaikkiin tavaroihinsa.
Kesäkuussa 1944 Iloisen-Kulman muistorikas ja
kunniakas tarina läheni loppuaan. 15.6. saadussa Aunuksen Ryhmän käskyssä näet käskettiin koko puolustuslinja vetämään 6 km taaemmaksi, KuuttilahtiLaatokka tasalle. Kiirettä pitämättä 15.Pr:n joukot irroittautuivat yöllä 17118.6. kasketylle linjalle, mutta
taisteluetuvartiot iäivät edelleenkin entisiin asemiin.
Sitä olotilaa kestikin 4 vuorokautta, sillä vasta21.6. ilIalla taisteluetuvartiot saivat kaskyn siirtymisestä

Kuuttilahden linjalle. Silloin, 2I.6.44 illansuussa,
Iloinen-Kulma lopullisesti tyhjennettiin. Venäläisten
suurhyökkäys Lotinanpellon kohdalla oli jo ollut 18
tuntia käynnissä ja edennyt Syvärin pohjoispuolelle
Karjalaistenkylään saakka. Iloisen-Kulman sodanaikainen tarina oli auttamattomasti päättynyt.
Sensijaan Iloisen-Kulman rauhanaikainen tarina jatkuu edelleen. Vielä nytkin, yli2O vuoden kuluttua, tapaa suurissa juhlissa, asemilla, junissa, hotelleissa ja
krouveissa miehiä jotka olalle lyöden kysäisevät: "Oletko sinä
Iloisesta-Kulmasta?" Se puhe on merkkinä yhteenkuuluvaisuudesta jota sittenkin
on olemassa.
T
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Panssarikauhumies
Vuosalmella
SA-huu

E. TULONEN

MilSsABIIAUHU
OLIN

saanut komennuksen uuden panssariaseen tutustumiskursseille, jotka pidettiin Myllykoskella keväällä

v.

1944. Siellä meille esitettiin ravaksi tulleiden sulkeisharjoitusten ohessa uusi panssariase, panssarikauhu,
joka oli noin 1 1/2 metrin mittainen, aika pal jon kattorännin vesiputkea muistuttava peltitorvi. Laite tuntui
Iapselliselta, joten opetuksen seuraaminenkin oli laimeaa, eikä minulle palion muuta jäänytkään mieleen
kuin lataaminen ia laukaisu.
Olimme kokeilemassa panssarikauhuammunta'a maajona toimi parimetristen pukkien päälle asetettu
ps.vaunun tornikupu. En enää muista kuka oli se onnellinen, joka sai ampua ainoan ammuksen, joka oli
meille myönnetty havainto-opetusta varten. Hyvin ammus putkesta lähti ja osui telinepukkiin, jolloin maalitorni putosi kovalla ryminällä maahan. Harjoitus kai
katsottiin onnistuneeksi, koska meidät julistettiin täysinoppineiksi panssarijääkäreiksi, ja minutkin komennettiin juuri kokoonpantuun 5.Er.Panssarikauhu-

liin,

jaan. Kiire sinne olikin, koska neuvostopanssarit olivat
tunkeutuneet linjojemme läpi jo useista kohdista.
Purkaminen autoista tapahtui niin lähellä etulinjaa,
että kranaatteja putoili vähän joka puolelle. Joukkueen
miehet olivat nuoria -24 ja -25 s1'ntyneitä, jotka silmät
pyöreinä ihmettelivät ammusten ja räjähtävien kiväärin
luotien pauketta. Kaiken lisäksi tuli pari maataistelukonetta pitäen aika rähinää yllämme, saaden meidät
painautumaan tiukasti maahan. Koneiden mentyä miehet nousivat taas ylös. Siinä juteltaessa kysyi ioku minulta, joka olin jo monessa sodassa käynyt vanhus, että
mitä tuo pieni paukkina ja rätinä ympärillämme oikein
on. Istuin kannon päässä tupakoimassa ja vastasin: 'Ne
on nyt niitä räjähtäviä kiväärin kuulia." Uskokaa tai elkää, ilman komentoa koko f oukko syleili isänmaata niin
hartaasti, etten ollut harjoituksissakaan nähnyt miestä

niin

matalana.

Joukkueenjohtaja saapui maastontiedustelusta ja komensi miehet seuraamaan. Hyytyi siinä hymy yhdeltä

komppaniaan.

jos toiseltakin. Saavuimme jalkaväen asemiin,

Kapteeni Mikkola komppanianpäällikkönä meidät
siirrettiin autokuljetuksin Vuosalmelle, jossa riehuivat
ankarat taistelut. Komppanian vahvuus oli kolme joukkuetta ja toimitusryhmä. I joukkue johtajanaan vänrikki Ovaska ja minä varamiehenä määrättiin heti etulin-

miehet makailivat mättäiden takana n. 50 m leveän aukean laidassa, jonka toiselta puolen, matalan metsän
suojasta kuului moottorien ääntä. Hyökkäysvaunuja ei
näkynyt, mutta jyrinä kertoi niiden olevan ehkä 75 m:n
päässä. Vuosalmen taisteluista väsyneet ja coivottomac
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iossa

mieher sanoivat vihollisen ryhmittyvän metsän suojassa
uuteen hyökkäykseen, eikä niille kuulemma mahda mirän. Heidän katseistaan saattoi lukea, että he luottivat
meidän uusiin aseisiimme, joista olivat kuulleet puhut-

Olimme saaneet tuskin 10 minuuttia hengähdysaikaa kun lähetti toi käskyn, että joukkueen oli siirryttävä puoli kilometriä oikealle jonkin komppanian avuksi.

ravan.

Odotettiin vihollisen hyökkäävän, ja meidät majoitet-

Odotellessaan hyökkäystä sotaa kokemattomat nuo-

rer miehet helposti hermoilevat. Ehdotinkin vänrikkiOvaskalle: "Siellä ovat kuin hyllyllä. Koska eivät tule,
mennään ottamaan härkää sarvista!" Nuori vänrikki,
Imatran poikia, suostui heti leikkiin. Hän selitti miehille asian, eikä siinä hytikkayksessä tarvittu tykistöä
eikä muutakaan tulitukea kun juoksimme nopeasti aukean poikki, ja jokainen mies seurasi perässä. Näin vain
parin toppahousun vilahtavan pakoon pensaista, kun
kauheat finnit äänettöminä, sadan metrin pikavauhdilla
ryntäsivät heidän kimppuunsa.
Pensaikossa melkein törmäsimme isoon hyökkäysvaunuun, jonka pyöreistä muodoisraan arvelimme Sotka-tyypiksi. Sen periskooppi näytti meistä poispäin oikealle pyörien rauhallisesri, joten näytti siltä, etteivät
olleet meitä edes huomanneet. Viitrasin panssarikauhuampujan luokseni, otin aseen ja tähräsin torniin tykinputken alle ja laukaisin. Matkaa oli 25 metriä, joten
osuma oli varma. Vaunun sisältä kuului esineitten putoamiskolinn ja tykin pitkä purki painui alas. Olin
osunut nähtävästi suuntauslaitteisiin.
Saimme niskaamme kovan kranaattikeskityksen ja
vetäydyimme lähtöasemiin. Vasta seuraavana päivänä,
jalkaväen vallattua paikan, saimme kuulla vaunun
miesten kuolleen. Kuoleman syynä oli luultavimmin
kuumuus, paitsi tornissa olevan upseerin, jolta oli rinta
Panssarivoimien tukemien venäläisten hyckkäysyriss
Vuosalmesta pohjoiseen 11.7, M

hajalla.

tiin komppanianpäällikön komentopaikan lähelle panssarivarmistukseen. Olin väsynyt ja ryömin komppanianpäällikön kuoppaan nukkumaan. Hän oli itse noin
30 v. ikäinen laiha luutnantti, jolla oli tosi upseerin ja
soturin otteet.
Tuskin sain kuorsauksen alkuun, kun eräs ioukkueen
mies juoksi kuoppaan ja huusi: 'Nyt ne hyökkaavat!"
Ponnahdin kuopasta, sieppasin konepistoolin selkään ja
riensin rajalinjalle, jossa vänrikki jo järjesteli miehiään
kokoon. Hyökkäysvaunujen ja taistelun melu kuului
edestä vain parinsadan metrin päästä. Tuntuikin olevan
täysi rähinä päällä, vauhkoutuneita miehiä juoksi mitään näkemättä tai kuulematta taaksepäin. Äkkiheratys
ja vauhkot miehet kiukuttivat minua niin, että menetin
harkintakykyni. Otin panssarikauhun ampujaa käsistä
ja huusin joukkueelle: 'Nyt mennään ja näytetään mistä
kana pissaa!"
Juostuani parisataa metriä tulin pienelle aukeamalle,
jonka keskikohdalle päästyäni metsästä sukelsi iso Klim
Vorosilov pysähtyen minusta noin 40 m:n päähän. Tähtäsin kiireesti polttoainesäiliön seutuville ja vedin liipasimesta. Kuului vain naksaus, ase ei lauennut.
Ihminen ehtii ajatella hetkessä monta asiaa kun henki on kysymyksessä. Niinpä minäkin ajattelin koko
kaksiviikkoisen kurssiaikani ja etsin vikaa, jonka vuoksi
ase ei toiminut. Samassa näin, että vänrikki Ovaska oli
juossut jäljessäni joukkueensa kanssa ja järjesti

S.D-LAGUS
JR 7 -EHfrNROOTH

nyt miehiä puolustusasemiin kantoien ia kivien

taakse noin 50 m selustassani. Uskon tämän pelastaneen henkeni, sillä Klimin

koko mielenkiinto kohdis-

tui

Ovaskan joukkueeseen,
eikä se ollut minua huomaavinaankaan tai ei välittänyt yksinäisestä miehestä
aukion keskellä. Huomasin
myös, että ammuksen säh-
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paana aseen perässä. Se oli
kai juostessa ottanut kiinni
risuun ja irronnut. Painoin
johdon ammuksen päähän,
uusi tähtäys vaunuun, joka
tähtäimen läpi katsoessani

näytti minutkin

huoman-

neen, koska konekiväärin
piippu siirtyi minua kohden. Vedin liipaisimesta ja
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Palava vihollisen panssarivaunu

kuin

Vihollisen "Klim Voroshilov" tähteimessä

SA-Luva

ammus saavurri maalinsa nopeasri. Räjähdys rornin
kyljessä, ja vaunun kohtalo näytti olevan selvä, koska
moottorikin sammui.
Kohta ammuksen räjähdettyä juoksi vaunun takaa
kahdeksan miestä, jotka olivat edenneet sen suojassa.
Yhtä nopeasti kuin joskus lintumetsällä olin joutunut
ottamaan haulikon selästä ampuessani linnun lennosra,
vedin konepistoolin eteen ja ammuin lyhyillä sarjoilla
lippaan tyhjäksi. Selvä tuli!
Ät t ia tuhoamaksi luulemani vaunun moottori yskäisi, se alkoi kone ulvoen paeta. Luultavasti kuljettaja oli
vain pökertynyr ja katsoi nyt viisaimmaksi pötkiä pakoon. Minulla ei ollut toista ammusta ja aloin huutaa ja
viittoilla miehiä tuomaan niitä. Juoksujalkaa toikin joku yhden, jonka työnsin putkeen ja lähdin juoksemaan
vaunun perään. Harpottuani satakunnan metriä sen jät:.,Jmdd uraa, näin vaunun pysähtyneen ja savun sekä tulen tuprahtelevan ulos mooctorin tuuletusaukoista.
Olin jo aikeissa palaa joukkueeni luo, kun savun seasta
näin toisen, samanlaisen tankin, joka teki parhaillaan
käännöstä ja alkoi ajaa poispäin. Laukaisin ammuksen
vaunun takapäähän, ja silmänräpäyksessä se syttyi tuleen. Sisällä olleet vaahtosammuttajat räjähtivät saaden
aikaan höyrypilven, joka ei kuitenkaan pystynyt tukahduttamaan tulta.
Palatessani rajalinjalle näin pieniä vihollisryhmiä,
jotka eivät tiheässä metsässä ehtineet ampua tai olivat
niin hölmistyneitä, kun yksinäinen mies keltainen peltitorvi kainalossa ilmesryi heidän keskelleen, ettei eräs
nelfän miehen porukka edes ojentanut kivääreitään minua kohden. He katselivat vain ihmeissään, kun puikahdin heidän ohitseen. Minulla ei ollut muuta asetta
296

se tyhjä peltitorvi kainalossa. Olin näet antanut
tyhjentyneen konepistoolin ammusten tuojalle, joten
saivat minun puolestani jäädd rauhassa tuijottelemaan.
Kohta olinkin komppanian komentopaikalla, jossa
luutnantti miehitti aikaisempia asemiaan. Se onnistuikin suuremmitta tappioitta.
Oman joukkueeni menetykset olivat yksi kaatunut-ja kaksi haavoittunutta.
Vihollisen hyökkäys oli pysäytetty. Ålkoi rauhallisempi aika, ja meidätkin siirrettiin taas rintaman taakse
rese;viksi. Minä jouduin pitämään oppirunteja eri
joukko-osastoissa panssariaseen käsitrelystä ja rehosta.
Tarkoirus oli saada uusi ase mahdollisimman nopeasti
miehistön tieroon. Taistelukunto näytti vaativan jotain
kouraan tuntuvaa kohennusta.
Eräänä päivänä minulle ilmoitertiin, että oli saavuttava kenraali Siilasvuon puhutteluun. Paikalle oli kokoonrunut omalaatuinen porukka, kolmekymmentäkaksi miestä, joista kolme kenraalia, loput everstejä ja
majureita. Olipa joukossa muutama kapteenikin.
Kenraali Siilasvuo pyysi minua pitämään heille oppitunnin uuden panssariaseen ominaisuuksista, koska
heillä ei ollut siitä mitään käsir1'srä. Hän sanoi olevan
syytä ylemmän johdonkin saada tierä jotakin aseesta.
Olin tottunut vanhana ompelukonemyyjänä puhumaan akkoja pyörryksiin, murta rämä oli toista, kun en
itsekään paljoa aseesta tietänyt. Täydestä kaikki sentään
meni, koska kenraali puheen jälkeen kiitti minua kädestä kysellen, missä kaikissa taistelupaikoissa olin käynyt. Vielä hän kysyi, mikä minun kohdallani oli ollut
kovin paikka näissä sodissa. Vastasin totuuden mukaisesti, että rämän oppitunnin pitäminen oli jännittävin
kokemukseni. Jäyhänä miehenä kenraali sanoi vain:
"Enpä sitä usko" ja kääntyi adjutanttinsa puoleen sanoen: 'Tälle miehelle IV luokan Vapaudenristi".
Aikanaan risti tulikin ja on nyt seinälläni muistona
tästä sodan iännittävimmästä hetkestä, muistona Vuon
salmesta ja kenraali Siilasvuosta.

EINO A. TURPPO

romantiikkaa
tamuksineen, on sentään helppo Iiikkua metsässä siihen
verraten, kuin raskaasti lastattujen ajoneuvojen, joiden
täytyi ylläpitää samaa vauhtia joukkojen mukana.
Joukkueen johtajamme, vänrikki Pajula, kulki edellä parin miehen kanssa, merkiten suuntauraa ja osa
joukkueesta raatoi perässä vesureineen ja kirveineen.
Suurin osa caas seurasi kolonnan kintereillä, tasoitellen
suuiimpia kuoppia ja vivuten ajoneuvoja ylös, jotka
joskus vajosivat akseleitaan myöten pehmeään maahan.
Se oli hikistä työtä. Kirottiin ja huudettiin.
Hiiop, kopukka!
- Ohii, senkin "taulapää" tamma!
- Mitä hamuat, "luupää"!
-Hevoset olivat nälkäisiä ja väsyneitä. Ne pyrkivät tämän tästä pysähtymään ja haukka^maan suuhunsa kuloutuneen ruohon tupsun. Kärryt keikkuivat ja lonksuivat epätasaisessa maastossa. Ät tAa rävähti kauempana edessä jalkaväkiaseiden tuli.

Pirt, pirt, pirt...
"Saikan" keittoa korvessa

RYKMENTTIMME JR 21, eli "Piikki", joksi sitä kutsurtiin, kuului osana 4.divisioonaan. Tdmä rykmentti,
jonka pioneerijoukkueessa minunkin vaarimaton persoonani vaikutti, sikäli kuin vaikutti, kaantyi 2. pnä
lokakuuta 1941 Petroskoin liepeiltä pohjoiseen ja jakautui kahteen osaan. I ja II P lähtivät tykistön tukemana murtamaan tietä auki Patojärven järvikannakselle, mutta III P, jolle meidätkin oli alistettu, sai osakseen korpitaipaleen järven lännen puoleisella sivulla.
Siitä se romantiikka alkoi, jos nyt romantiikasta yleensä

-

voi puhua sodan kylmän tappamisen keskellä.
Kello 10 aamupäivällä pataljoona solui metsän siimekseen. Vain välttämättömät teltta- ja ammusajoneuvot seurasivat mukana ja kolonnan kulku jäi tietenkin
pioneerien huoleksi. Siinä ei vielä ollut mitään romantiikkaa. Kaukana siitä. Jalkamiehen, raskainekin kan-

Pa, pa, pa, pa, pa...
Pakup, pakup, pakup...
Harhakuulat viuhuivat metsässä napsahdellen puihin. Konepistooli ja pikakiväärisarjojen höysteeksi pakutteli puoliautomaattikiväärit. Kuului komento.
Kolonna, seeis!
-Kolonna pysähtyi. Joku miehistä kyseli.
Mitä siellä nyt on olevinaanT Ja toinen vastasi.
- Mitäpähän siellä, tyhiässä metässäh.
Pataljoona
- rarkkuuttah aseitaan.
vain
Hetkeksi tulitus kiihtyi vallan vimmatuksi, mutta
loppui myös yhtä aryaamatta kuin oli alkanutkin. Vihollispartio oli saatu vetäytymään. Metsä oli taas täysin
hiljainen ja rauhallinen, mutta kolonna odotteli vielä.
Joku jo murisi.
Mitä me tässä kyttäämään? Vai odotellaanko tal- tuloa?
ven
Jo kuuluikin huuto edestä.
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Kolonna liikkeellee!

-Taas lonksuivat pyörät.

Taas hikosivat ja kirosivat
miehet ja hevosec vetivät sieraimet pärskyen hien uurtaessa karvapeitteeseen tummia norojaan. Viimein tavoitettiin jonkinlainen tien pohfakin ja meno muuttui
paljon helpommaksi.
Vasta illan hämärtyessä marssi päättyi. Patal joona oli
nyt juuttunut paikoilleen, joutuen oikeaan tulitaisre-

luun. Kranaatinheittimetkin olivat yhryneet leikkiin
mukaan. Jalkaväkiaseiden rätinään sekoittui silloin tällöin heittimen ammuksen repivä räjähdys.
Kolonnan leirissä pystytettiin teltar. Nuotiot sytytettiin telttojen edustalle ja tuota pikaa väsyneet miehet
kerääntyivät niiden ympärille, keitellen saikkaa nuotion hehkussa ia mutustellen kuivaa muonaansa. Vaikka tuolla edessä räiskyivätkin aseer, oli tämä sentään
pientä sotaa oikeaan sotaan verraten ja monella kai lieneekin ollut sellainen tunne, kuin täällä oltaisiin vain
eräretkellä. Heti aamulla jatkuisi marssi, niin arveltiin,
sillä voimistaan päätellen vihollinen ei pystyisi puoliaan
pitämään.
Leiripaikalra oli niin kauniit näköalat, että väsymyksestään huolimatta miehet eivät pitäneet kiirettä nukkumaan menolla. Oli mukava vähän katsella ympärilleen ja vetää rauhassa iltasauhut. Juttukin tuntui luistavan, vaikka päivän rasitukset kolottelikin jäseniä.
Leiri sif aitsi korkealla, sekametsää kasvavalla kumpareella. Muutaman kymmenen rnetrin päässä rinteen alapuolella aukeni peilityyni Patojärven pinta. Täysikuu
kohosi juuri järven takaa, piirtäen taivaanrannalle järvikannaksen ääriviivan sysimustana silhuettina, jonka
yläreunaa koristi kuin hopea nauha somin, monimut298

kaisin kiemuroin. Rannan pusikosta kohosi valkea usva. Hunnun tavoin se levittäytf i rantaviivalle ja hiipi
siitä hiljaa ylemmäksi. Se työnsi edellään kostean viileyden tunnun ja se sai miehet viimein pakenemaan
telttoihinsa.
Joskus keskiyöllä minut herätertiin leirivartioon.
Kuu oli nyt kiivennyt taivaan laelle ja kiertynyt melkoisen matkan länteen päin. Sen hopeavana peilasi järven pituussuunraan ja koko jän'ikannas kylpi nyt kuun
valossa. Se näytti kuin satujen sillalta jonka takaa, puiden lomitse pilkisti toinen ulappa kuin hiilellä piirretrynä. Tykistötuli, joka iltayöstä jylisi jossakin järvikannaksen alkupäässä, oli kokonaan loppunut. Hiljaista oli
myös omalla rintamalla. Vain pari perättäistä kiväärin
laukausra kajahti jossakin vasemmalla ja kuulat naukuivat vaimeina kaukaisuuteen.
Siirryin kauemmaksi teltroien luota puiden siimekseen voidakseni pitää tehokkaammin ympäristöäni silmällä.
Hevoset nuokkuivat väsyneinä, valjaistaan riisuttuina, selluloosa-annos turpansa edessä. Tuskinpa ne olisivat jaksaneet karkuun lähteä, vaikka ei niitä olisikaan
puihin kiinnitetty. Silloin tällöin kuului vaimea tömähdys, kun ne vaihtoivat jalkaansa, siirtäessään raskaan ruhonsa painopistettä. Telttojen ääriviivat piirtyivät terävinä sinihohtoista taivasta vasten ja niiden sisälrä kuului selvästi hiljaisessa yössä raskaan kuorsauksen
korina. Usva oli nyt kietonut vaippaansa koko jyrkän
rantapenkereen ja sen reuna seisoi kuin valkea aave,
vain parinkymmenen metrin päässä telttojen rannan
puoleisesta sivusta. Sen suojassahan olisi vihollisen
mainio yllärtää, välähti akkia mieleeni, mutta karkoitin

samassa tuon aiatuksen. Ilma oli niin kuulaan kantava,
että kuulisin varmasri vähäisemmänkin liikkeen aiheuttaman äänen. Siitä huolimatta pidin aistini valppaina,

sillä olimmehan sentään sodassa, jossa yllätys oli aina
mahdollinen.
Näky, josta sinä ikana ja noina parina yön tuntina
nautin, oli niin kaunis ja romanttinen, että vaikka vielä
muulloinkin paistoi kuu, en sen jälkeen enää vastaavaa
kokenut. Tai ehkä en koskaan enää sen jälkeen saavuttanut sellaista mielentilaa. Suorasraan vastenmielisesti
luovutin vartiovuoroni toiselle, mutta väsymykseni oli
kuitenkin niin valtava, että melkein heti telttaan päästyäni lienen jo liittynyt noitten toisten kuorsaavien

muona olikin jo arveluttavasti huvennut ja hevosmiehet
mättivät kärryihinsä perunan varsia ja kaalin keriä. Nyt
saisivat polletkin höystettä selluloosa-annoksensa lisäksi, mutta kauan ei ehtinyt varastojaan täydentää, sillä
kolonnan karki vaappui jo kaukana kylätiellä. Joku ehti
silti vielä kylän portin päältä nimeä tavailla.
Ha. .. haa... Haamoila.

-Mutta

toinen valisti.
Naamoila se kuuluu olevan.
Olkoon vaikka Naama. Kurttuiselta se ainakin

näyttää.

Kuormastoa Karlalan vaikeassa korvessa

kuoroon.

Kolonna heräsi siihen, kun pataljoona edessä pani aamun kunniaksi kaikki piippunsa kuumiksi. Rätinä oli
ajoittain vahava, mutta laantui asteittain, hiljeten viimein vain yksityisiksi kiväärin laukauksiksi. Vihollinen
oli antanut periksi.
Kolonna liikkeeelleee... !
- Hei, pojat! Kylä edessä.
- Ja kaalia ja potattia.
- Ja sen jälkeen parikymmentä kilometriä selvää
korpea. Sen kun vaan annatte "luupän" laukata, niin
ertä mettä rymisee.
Hetken kävi tienvieren pellolla melkoinen suhina.
Miehet tunkivat leipälaukkuihinsa perunoita, kuiva
JR 25:n eteneminen Mundlärveä kohden

Vielä pari vuorokautta

riitti

tuota hankalaa korpitai-

vaka ja kolme omaa vainajaakin saatiin kärryf en pohjan

täytteeksi, kulutettujen ammusten tilalle. Ja sitten
putkahdettiin korvesta oikealle maantielle. Sitä pitkin
solui jo joukkoja järvikannakselta. Ykköspataljoonan
poikia ne näkyivät olevan. Marssitauon aikana eräs heistä kysyi tien vieressä varttuvilta kolonnan miehiltä.

Mitä

porukkaa?

-Mutta alikersantti Talja, meidän joukkueestamme,
ehätti vastaamaan:
Kolmosen kolonnaa ja pioneereja.
- Mistäs te tulette?

- Tuolt metsäst.
- No, siellä niitä ei ainakaan vanjoja ollut.
- Olihan noita omiksi tarpeiksi.
- Valehtelet, vaan tuolla niitä oli järvikannaksella.
Oli- kuin silakoi verkon silmis. Eihän teillä ole kaatuneitakaan.

Viittiks vilkaista ton peiton alle, sanoi Talja, vii- olkansa yli peukalollaan.
taten
Ykkösen mies meni ajoneuvon luo, nosti kuormapeitettä, mutta pudotti sen samantien takaisin halveksivasti tuhahtaen:
Hyh, kolme t^aro . Lienevät kuolleet vaikka vanhuuden
heikkouteen.
Samassa kajahti huuto.
Pioneerit eteen!
-Jono nytkähti liikkeelle, mutta Talja huikkasi vielä
olkansa yli ykkösen miehelle:
Sinä siihen olisit paremminkin kuukahtanut.
-Romantiikka oli ohi. Oli tullut kylmän tappamisen
aika. Marssi kohti Mundjärveä oli alkanut.
tl
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IIOHTI TUITTE ITIATOIT TA
MARTTI SAARENTO

HAMINASSA niin kuin monella mtrtrllakin praikkakunnalla parveilevat lokakuun 74. paivanå 1939 mrrrkavalmiina lähipitäjistä keräänt1'neer reserviläisjorrkor.
Täällä sLroriteraan varusreirren ja aseitren jakelu, sekä
miesten jaottelr.r ryhmiin ia ior.rkkureisiin. Komppaniamme miehet ovat miltei kaikki Vehkalahclen ia Haminan poikia, moner tuttuja siviilissäkin.
Tämä komppania tulee nyt kuulumaan jalkaväkirykmcnrri viiteen, sen roisena komppaniana 2./JR5. Rykmentin ensimmäinen komppania on Kymin puolen
poikia ia kolmas komppania Virolahden kunnan miehiä. Nämä komppaniat, sekä lisäksi erillinen konekiväärikomppania muodosravar rykmentin ensimmäisen
patalfoonan. Pataljoonan komentafana on kapreeni Alvar Lummela, joka on varsinkin Vehkalahden miehille
tunnettu entutrdestaan. Rykmentin krlmentaiir ()r)
everstil Aarne Kiira.
Tämä rykmentti pr.rolestaan tulee kur.rlumirtn I l:een
divisioonaan, lonka komentajana on eversri Koskimies.
Kukaan meistä ei osaa aavisraa kuinka vaarivar tehrär'ät nyt alkavalla matkalla tulisivat vasraan. Kotoa lähtiessä arveltiin muutaman viikon reissun <llevan kysy'myksessä. Mutta kumminkin ennen näkemätön mie300

histen miesten lähtö kotiktrnn.rilt.r ir.iin:ra leirnansir läl'rtijöittcn olemLrksiin. Ei ole, klrtcn rnnen sorrrhari«litlrksiin lälrrlcttäessä vilkas leikinl.rskr: nl.rirräaränri, \'irirn
melkeinpä vakavalla naamall.r kLrkin on s.lrrpunLrt ioLrkko-osastonsa kokoamispaikk,r.rn. Eikii ihrnekiiän, onhau
poliittinen tilar-rnc ollrrr hr r in pirir.rosrava viirne aikoinit.

Pirri vrrorokirutrir k(sräncun \ ilrusteitten jrr itseittcn
jaon jälkcen tunnenrme h.rrti,rillirnrme sotilaan painrrviln, nruttir trrrpcelliserr .rsrLn. Tiintän jiilkecn sctrraakitr
ku«rrnrirsr,rn jir Ircvostrn lirstru.ls riiLrtaticvaLrnrrihin, fa
hy'r'inhiin sc strirrrrkin. kosk.i on vielä m()nen nrrristissa
ascvelvrlllisrrrrsirjoilr,r. Ja sitrenpähän onkin miesten
vLroro astLrll härkur irunLrihir-r, jotkir liihtisir'är kohta liiksc on hänräkeellc rirskilirssir lirsriss.r.rn
niirr rrtinne
rän 1'rcirossir. J,rkir r.rl'rir11li5"tt', l'rirtali«tonarnnle on nl,t
nrarkirvirlrniina lährcnräan "1'limääräisiin kertausharioirrrks iin ".

Jtrnan ähkicn jir p11fili1"n lähtiessä liikkcelle Harninirn asenr:rlta krrjahtavat reil'rpiurr lirtrhrt. "Oler rnaammc
armrrlrin Str«rntcnmair" ktrtrluu vaunurivin rrlkupäastä, ja
siihc'rr ' ,lrircllcn kaikki yhtl'r'ät. Ai'an liiktrttava henki
h u,rk r,,, r roissir mahtirvissa latrlrräänissä ratap,ihrrn jäädcs -

sä pois näköpiiristä. Samainen näky tietysti toistuu sadoilla Suomen paikkakunnilla samanaikaisesti.
Huolimatta lähdön haikeudesta ja tuntematromasra
tulevaisuudesta sopii panna merkille kuinka suomalainen huumori seuraa alusta alkaen tälläkin matkalla.
Vaunun kyljessä seisoo rahtilappu: Lastina
tuoretta
lihaa. Vastaanottaja: Molotov. Lähtöasema: -Hamina

määräasema: Moskova.

-

Mitä lienee kenenkin mielessä ajatuksia liikkunut,
tuskinpa kukaan mahtoi olla sotaan menossa
vievätpähän vain kaiken varalta jonnekin.
Unikin näyttää muistuvan, koska yksi ja toinen
koettaa ottaa mitä sopivamman asennon nukkuakseen.
Kylmä tahtoo vain etäisimmissä vaunun nurkissa rehdä
unelle kiusaa, keskellä olevasta kamiinasra huolimarta.
Aamun sarastaessa kello viiden tienoissa saavumme Viipurin asemalle, jossa on hetken pysähd1's. Usr-ainen hämäryys peittää kaupungin ikäan kuin ennusraen sen
joutuvan piakkoin savun hämärään. I{onille ruttu Viipuri
vilkas kaunis Karjalan keskus.
Siinä on komea -asema, tuolla mahtava linna
Pr'öreä
torni
-PunasenlähteentoriTorkkelin puisto
Salakkalahti
- tutur paikat tulevat
Kelkkalat ia Papulat
ym. i'len

-mieleen.

Papulan sillan alitse iunamme rr'öntyy edelleen
itään, kääntyen Valkjärven radalle. Pojar seuraavat innokkaasti asemien nimikilpiä. an'ellen seuraavalla,

Sunnuntaina, marraskuun 26. päivänä tulee sitten
kaikki pirää olla marssikunnossa. Matkasta ja mddrd,npdtästä ei anneta miehistölle muuta tieroa kuin matkan pituus, jonka v.t.
komppanianpäällikkö luutnantti Kolsi ilmoittaa noin
23:ksi kilometriksi, huomauttaen erikoisesti jalkineirten sopivaisuudesta ja muista näinkin pitkän matkan
aiheuttamista haitoista. Pientä jännitystä on ilmassa
siinä meidän lojuessamme ja odotraessamme valmisrautumiskäskyä. Kuiskaillaan, että meidät viedään kiertoteitse iollekin asemalle, josra edelleen
Haminaanl
- ja reippaalla
Tästä kaiketi johtuen pojat ovat iloisella
tuulella, sitäpairsi vaihtelu aina virkistää veisivät minnekka tahansa
kuuluu ääniä joukosta.
Illan pimetessä löimme raskaat kanramukset selkäämme, kukin joukkue omassa majapaikassaan. Toisen kautta tuntuu ikävälle jättää hyvä majapaikka, jora
pidimme aivan kuin kotinamme, toista kuukautta siinä
jo asuttuamme. Sydämellinen onkin kädenpuristus molemmin puolin hyvästellessämme talon asukkaita, heidan jaadessään kyyneleet silmissä rapulle seuraamaan
lähtöämme. Olisimme mieluimmin piräneet teidät, ennen kuin taas uusia miehiä ottaneet, sanovat naiser.
Niin jätämme pimeänä, joskin kuun valaisemana marraskuisena sunnuntai-iltana Mälkölän kylän. Lähdemme liikkeelle, tierämättä minne. Nyt ehkä pikkusen
iloisemmalla mielellä kuin Haminasta.
tr
määräys, että tänään on lähtö ja

Ayräpään kirkko

GALLISAT
särl«yyn ia
lihaskipuun
Voiteena ja
linimenttinä.
Apteekista.
o" F!EH-I-E
Tammisaari

taikka jo sitä seuraavalla pysähdyksen rulevan.
Saavumme sitten Äyräpään asemalle, jossa rulee loppu rautahevon kyydistä. Purkauksen ja ruokailun jälkeen alkaa järjestyneen osaston marssi. Monesta on outoa tallata täysvarustuksessa maantierä pitkästä aikaa,
siksi silmät palavatkin loppumatkalla jokaiseen taloryhmään, että vatmasti tuonne jo käännymme, sillä
matkalla olimme kuulleet saavamme majoituksen ta-

loista. Mälkölän kylässä johtavatkin sitten majoitustiedustelijat kunkin joukkueen majapaikkaansa.

ab

TalYisodan aikoia

VIHTORI KAREINEN

KIERSI käsky kokoontua Ilomantsin kansakoululle. Se
saapui meille 7.10.1939 ja merkitsi ylimääräisten kertausharjoitusten alkamista. Moni lähti silloin omaistensa luota viimeisen kerran, sen tulimme toteamaan Talvisodan lopputilityksessä.
Koulun suojissa vietimme kaksi vuorokautta ja sinne
kokoontui koko 2. komppaniamme päällikkönään kapteeni E. Enberg. Me kuuluimme majuri V. Nikoskelaisen komentamaan Er.P 11:een, jonka yksi komppania
oli jo rajalla. Suurin osa meidän komppaniamme rniehistä oli Ilomantsin kansakoulun entisiä oppilaita ja
koulussa vaikuttivat vielä entiset opettajamme. He saivat nyt katsella kuinka me olimme lähdössä puolustamaan isänmaatamme.
Kun kapteeni V. Kivikon johtama 1. komppania oli
sekin marssinut koululle alkoikin pataljoonamme olla

lähtövalmis. 10.10. kello 16 meidät komennettiin
koulun kentälle neliriviin, lyhyt puhe pidettiin, sitten:
"Käännös oikeaan! ja tahdissa, mars!" Siitä alkoi tiemme, eikä se päättynytkään Talvisotaan.
Pari kilometriä marssittuamme oli suunta meille selvillä, se oli rajaa kohden. Ensimmäinen marssitavoite
oli Möhkön kylä, jossa lepäilimme loppuyön. Seuraavana päivänä jatkoimme Lutikkavaaraan ja edelleen Kuolismaan kylään. Marssimatkaa oli nyt kertynyt kaikkiaan 60 km. Seuraava tavoite oli Sulkujoki, jonne

matkaa oli noin 20 km. Sinne 2. komppania jäikin. Ensimmäinen jatkoi aina Liusvaaraan asti, minne se saapui

lokakuun 15. päivänä.
Uutiset olivat aina tärkeitä asioita ja seurasimme niitä radiosta. Neuvottelut ja vaatimukset tuntuivat Moskovassa vain kovenevan. Niin kuluivat viikot fa tuli
marraskuun 30. päivä, jonka muisramme vielä vuosikymmenien kuluttua. Nyt meille jaettiin tuntolevyt,
sukset ja patruunat. Kuulimme sodan symyneen ja alkoi
näkyä vakavia naamoja. Evakot vaelsivat kuka mitenkin
karjoineen ja hevosineen sekä vähine tavaroineen. Se lisäsi outoa mielialaamme.
Kiire ja pingoittunut ilme oli evakkojen kasvoilla.
Heidän kotinsa paloivat, sillä venäläinen oli jo ylittänyt
rajan joka taholla. Ajattelin, että taas on Suomen kansa
joutunut samaan josta sen historia tietä kertoa miespolvien ajoilta. Työtä, sotaa ja kärsimystä niin pitkälle
taaksepäin kuin historiaa seuraa.
Komppaniamme oli määrätty venäläisiä vastaanottamaan Megrin Vuottoniemen suunnassa minne matkaa
Sulkujoelta oli 20 km. Vain yksi tauko pidettiin välillä,
sillä kiire oli kova meillä toisaanne ja siviiliväestöllä

toisaanne. Vuottoniemen asukkailtakin jäi kaikki
omaisuus paikalleen ja me jouduimme sivutöinämme
ampumaan heidän karjaansa, joka osittain nelisti pitkin
kankaita, osittain oli jäänyt navettoihin hoitoa vaille.
Er.P.
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:n toiminta-alue talvisodassa

Saavutimme tavoitteemme. Vänrikki Matikaisen IV
joukkue, johon minä kuuluin, asettui asemiin Roukkeen särkille. Vänrikki Kettusen johtama I joukkue
ryöntyi aina Megrin tuntumaan ja II sekä III joukkue
meistä kahden puolen. Jouten emme suinkaan saaneet
olla Roukkeen särkillä, oli pidettävä yhteyttä pitkien
välimatkojen päässä oleviin muihin joukkueisiin, oli
varustertava asemia jne. Edestä sekä molemmilta sivustoilta kuului miltei taukoamaton tykistön ja jv.aseiden
pauke ja venäläisten tykkien suuliekit välähtelivät pimeinä öinä. Vuottoniemessä oli I joukkueemme koske-

Er.P 11:n komentaja,
maj. V. Nikoskelainen

Kapteeni V. Krvikko

Venäläisten rakentama silta Möhkössäi

tuksessa viholliseen ja siellä jäi meikäläinen srm

Rytkönenkin vangiksi. Hänen konepistoolinsa saimme takaisin Möhkössä kaatuneelta venäläiseltä. Hän oli ehtinyt
kuljettaa sitä mukanaan yli 50 km. Mekin odotimme
vastaamme suurempia voimia, mutra vihollinen käytti
parempia teitä painostaen pataljoonamme muita yksiköitä ennen kaikkea Hattuvaaran suunnassa. Pari vuorokautta ehdimme olla Roukkeen asemissa kun oli lähdettävä vetääntymään Kuolismaata kohden. Pienet voimamme oli vedettävä takaisin ylivoiman edessä. 1.
komppania viivytti sitkeästi Liusvaarassa ja Sulkujoella,
mutta luovuttava niistäkin oli. Noina vuorokausina olivat yksikkömme välit kovin harvat, sillä pataljoonamme oli puolustauduttava tai viivytettävä 70 km leveällä
lohkolla, mikä ulottui läheltä Tolvajärveä Koitereeseen
saakka. Ja venäläisiä kyllä riitti, oletettiinhan heitä olevan yksi divisioona meidän pataljoonaamme vasrassa.
Komppaniamme vetääntyi Vuottoniemen
Kuolis-

-

maan tien suunnassa Itkajoen kankaalle, mihin toistaiseksi oli määrå asettua puolustukseen. Minä jouduin
stm Honkasen kanssa vartioon Itkajärven niemeen. Venäläisiä juoksi toisella rannalla Honkasen kohdalla
Kuolismaan kylää kohden. Myös minun edestäni, lah-

den toiselta puolen kuului liikettä ja näin noin joukkueen vahvuisen osaston erään talon edustalla. Kolme
miestä lähti kohdallani ylittämään lahtea. Päästin heidän 300 m päähän ja laukaisin. Miehet heittäytyivät
maahan ja huusivat olevansa omia. Silloin tunnistinkin
miehet. He olivat vänr Kettunen kahden taistelulähettinsä kanssa. Hän kutsui nyt joukkueensa luokseen, eikä minua ainakaan kiitelty kun olin ampunut omia.
Honkasen oli lähdettävä opastamaan joukkue komppaniaansa ja minä jäin yksin vartiopaikalle. Noin puolen
tunnin kuluttua juoksi kaveri hakemaan minua pois ja
sanoi, että Kuolismaan kylä oli täynnä venäläisiä. Lähdimme vartiopaikalta ja tulimme tielle. Kiire lähtö oli
komppaniallemme tullut, kenttäkeittiökin oli unohtunut. Kiersimme Honkasen kanssa metsien kautta ja
pääsimme suojassa Kuolismaan sillan luo ja lopulta sen
yli omalle puolelle, mutta aivan viime tingassa, sillä samassa lensi siltakin ilmaan. Kuolismaa luovutettiin venäläisille 4.12. lY joukkue jäi sillan luo asemiin saatuamme vahvennukseksi yhden pst-ryhmän. Vihollinen
piti meitä hereillä koko yön, yrittipä tulla siltaakin
korjaamaan, mutta huonolla menestyksellä.
Aamun hämärtäessä jätimme asemar, päivän valjettua emme olisikaan päässeet aukeiden soiden yli ilman
menetyksiä. Luovejoen sillan luona oli maf uri Nikoskelainen tiedustellen kenen luvalla olimme iättäneet asemamme ja saatuaan vastauksen: "Omalla luvalla", hän
räjähti. Ei sentään lähettänyt meitä takaisin, sillä Luovejoenkin silta räjäytettiin 5.12. ihapäivällä. Joukot
saivar käskyn vetääntyä Mtihkön kylään asti, osan jädessä viivyttämään. Kylään saavuimme 6.12. yöllä, jolloin se oli täysin tyhjä siviiliasukkaista. Kaupat olivat
sen sijaan täynnä tayaraa ja me evakuoimme kaikkea
hyvää ja kuljetimme sen mukanamme asemiin, minne
samana yönä jouduimme. Pojat naureskelivat, eträ nyt
vietetäänkin omia peijaisia, sillä kyllä vihollinen meidät tänä talvena tappaa. Vuorokauden makasimme asemissa, mutta venäläisiä ei kuulunut, ei näkynyt. Ehkäpä räjäytetyt sillat hidastivat sen etenemistä.
Kosketus viholliseen oli saatava ja niin lähti komppaniamme hiihtämään Kuolismaahan päin ja pääsi jo
Norpanvaaran tienoille kun vastaamme tuli tähystysaliupseeri, alik Kareinen ja ilmoitti, että hyökkäysvaunujen tukemat vahvat vihollisosastot ovat tulossa vastaamme noin 2 km päässä. Komppania levittäytyi asemiin
molemmin puolin tietä. Jännitys kohosi, sillä edestä,
ÖykkOsenvaaran rinteeltä alkoi kuulua kovaa iyrinä.
Sivustoilla olevat joukkueet avasivat tulen johon meidankin joukkueemme pian yhtyi. Metsiköt olivat mustanaan vihollisporukoita ja pian'alkoivar hyökkäysvaunujen tornit ja tykkien piiput näkyä Öykktisen rinteen
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vat rajalle päin.
Otimme vastaan entiset asemamme Koitajoen varrella, kylän toinen puolikas oli vihollisen hallussa. Usein
muistutimme heitä kuolevaisuudesta ja monta komeaa
ratsua heiltä jäikin Möhkön kentälle. Toimeton ei vihollinen kuitenkaan ollut. Jo vuorokauden kuluessa se
oli työntänyt joukkoja Nuorajärven eteläosan kautta

mm. Karpankankaalle. Mikäli

SA-Luua

Evakoilta jäänyttä karjaa kerätään

päällä. Mukanamme ollut krh.ryhmä ampui viimeiset 5
kranaattiaan ja irtaantui. Niin teki myös joukkueemme
15 minuutin tulitaistelun jälkeen. Ainakin oli vihollinen saanut varoituksen liian huolettomasta etenemisestään. Meillä oli stm Solehmaisen kanssa pikakivääri,
jolla teimme aikamme ryötä ia sitten lähdettiin. Tankkien edessä saimme juosta kokonaista 7 km ja se oli todella juoksua etenkin kun komppania oli ennestään vä-

synyt. Viimeiset miehet tulivatkin perille vasta 3 vrk:n
kuluttua jouduttuaan kiertämään suuria vesistöjä ja saloja. Venäläisiä alkoi näet nyttemmin olla jo joka puolella.
Pääsimme takaisin Möhkön kylään, sen keskellä olevan suuren kuusikon suojaan. Tuo kuusikko on mielestäni historiallinen monessakin suhteessa, sillä se on
nähnyt kylän ilot ja surut. Se on nähnyt raudan synnyn
järvien malmista, se on nähnyt myös lukemattomien
tukkien uivan Koitajoen vuolaassa virrassa. Monta kulkijaa on sen kautta kulkenut suurille saloille metsätöihin aina Suojärvelle asti. Ja nyt se näkee vielä sodan
kauhutkin, sillä puiden latvat ovat korkealla ja katsele-

se pyrki motittamaan
meidät on sanottava, että melkein se siinä onnistuikin,
mutta vain melkein.
Joulukuun 9. päivän ilta oli jo pimentynyt kun meidän oli tilanteen pakotuksesta jätettävä Möhkö. Kiersimme Rahevaaran kautta Möhkön-Oinassalmen tielle
ja saavuimme Poikolaan. Siellä olivatkin pataljoonan
upseerit komentajaa myöten tilannetta selvittämässä.
2.K lähti tien suunnassa etenemään Oinassalmea kohden, muut komppaniat etenivät sivustoilla Karpankankaan ja Härkövaaran kautta. Loukkavan rinteen tienoilla kohdattiin vihollinen. Se tuli vastaamme meikäläisellä kuormastolla, jonka oli kaapannut haltuunsa. Siinä olikin kotvaksi aikaa selvittämistä sinä yönä ennen
kuin vanjoilta oli otettu ajokortit pois ja hevoset takaisin. Kaikki yhteydetkin kun olivat poikki. Onneksi
emme sentään olleet enää yksin, sillä avuksemme oli
tuohon rytinään saatu juuri rintamalle rullut porilainen
pataljoona. Venäläisille lienee tuo motitusyritys maksanut parisen sataa miestä. Me kyllä menetimme joitakin
pikakiväärejä, mutta niiden tilalle saimme kymmenkunta konekivääriä. Porilaisen pataljoonan avusta olimme kaikki hyvillämme, tuskin me olisimme ilman sitä
selvinneetkään.

Porilainen pataljoona otti vastaan asemamme Oinassalmella, meillä oli toivossa lepo 10.12. alkaen. Nuo
10 sotapäivää olivat kovin väsyttäneet pataljoonamme,

I

eihän meillä koko aikana ollut yön lepoa eikä päivän
rauhaa, aina oli kiire. Pataljoonan komentajakin totesi
tämän lausuessaan, että jos venäläinen tekee 8 tunria,
me teemme 24 tuntiaja niin asia kyllä oli. Jossain määrin saimme lohdutusta majurin sanoisra, ettei ollut
helppoa Tolvajärvellakaan.
Muutaman päivän levon jälkeen oli lähdettävä valtaamaan Möhköä takaisin, porilaiset vasemmalra ja me
kajavaaran kautta. Me pääsimmekin lähelle Möhköä,
mutta porilaiset löi vihollinen suurin tappioin takaisin.
Kun emme saaneet siihen yhteyttä veräydyimme yön
pimeydessä Oinasvaaraan. 13.12. uudistettiin hyökkäys. Meitä komensi nyt kapteeni V. Kivikko. Erenimme kohden tavoitetta ja saavutimme tien Oinaansalmi
Möhkö yhdyttäen samalla venäläisen hevoskolon-nan, jota jalkaväkiosasto suojasi. Syntyi lyhyt rytäkkä ja
tie jäi mustaksi kaatuneista miehistä ja hevosisra. Kuitenkin meidän oli irrottauduttava, koska porilaiser eivät nytkään tulleet avuksemme. Se tuntui raistelevan
Härkävaaran seuduilla. Vetäydyimme takaisin Oinasv^araao, mutta levosta ei tullut mirään kun vihollinen
hyökkäili joka taholta. Se jopa runkeurui maioitusalueellemme Muokonniemen kohdalla. Tuli kaiken lisäksi ilmoitus, että venäläinen ampuu Taivallammin yli
tielle, jossa oli meikäläisiä auto- ja hevosmiehiä. Nyr
oli tilanne vallan sekaisin. Komppaniamme jourui Taivallammen eteläpuolitse etenemään rielle ja 1. komppania kiersi Kuuksenvaarat ja Viitarannan puolirse.
Venäläiset päästivät meidät 80 merrin pähän, jolloin
mekin avasimme rulen. Minä olin asemissa kaatuneen,
paksun kelohongan luona ja ammuin sen rakaa jonkin
aikaa seisoaltani, kunnes vasemmalla oleva roverini stm
Puumalainen sanoi, että elähän liiaksi innostu, saartavat muuten ampua jopa kohti. Torra oli kaverin varoi-

Lämmittely olikin
io tarpeen
telttoien lopulta
saavuttua

tus, sillä kohta katkesi pääni päältä koivu konekiväärisuihkun tavoittamana. Ei minua tarvinnut komentaa
maahan. Odotin hieman ja heilutin kivääriäni ylös ja
alas. Eivät olleet naapurit olinpaikkaani unohtaneet,
sillä kohta alkoi tulla kk.sarjoja, sahasivat tuon kelonkin puolittain poikki. Nyt pysyin hiljaa ja matalana.
Joukkueet oli määrätty taaempiin asemiin kankaan
reunaan, jonne juoksin suksia kantaen. Samalla kankaalla oli myös venäläispesäkkeitä, joten olimme sekaisin vihollisporukoiden kanssa. Koko yö meni niitä selvitellessä. Olivat mokomat oppineet meidän tunnussanammekin "Jäämeri" ja sitä kuului melkein joka pusikosta. Me puolestamme huusimme venäläisille, että
täältä tulee Jääkarhu. Aamulla oli tilanne selvinnyt
joukkojemme eduksi ja venäläisille maksoivat noiden
vuorokausien hyr;kkailyt patalioonan verran menetyksiä. Seuraavana påivänä haravoitiin maasto aina Kuuksenvaaraa myöten ja loputkin motittajat ruhottiin.
Tuona aikana kavi kaukopartiomme aina Kuolismaassa
asri. Sitä vasraan oli tullut venäläisen pataljoonan esikunta, 15 miestä, ja partio tuhosi sen. Oli heillä kertomista tuosta reissustaan, vaan olipa meilläkin.
Noista kahakoista saatiin sotasaalista f a vankeja. Joukossa oli myös eräs tuttavani, jonka otimme vangiksi
Kekoniemen talosta. Komppaniamme III fa IV joukkue
joutuivat vartioon Kekoniemen ja Karpakankaan välilIe, samalla oli maasto haravoitava. Joukkueenjohtajat
Talvitie ja Matikainen olivat Kekoniemen talossa kun
Karpakankaan puolelta ilmoitettiin vihollisen liikehtimisestä, lienee ollut kysymyksessä joukkueen vahvuinen osasto. Kyseltiin vapaaehtoisia ottamaan yhteyttä
komppaniaan, mutta ei tuntunut yön pimeyteen vapaaehtoisia löytyvän minua ja stm Solehmaista lukuunorramarra. Kompuroimme pimeässä tuon 2 km matkan

Sotasaalista Möhkön tiellä
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ja löysimme kapteeni Enbergin. Selostimme tilanteen
ja kysyimme saako sieltä tulla pois. Hän vastasi, että ei
peräännytä vaikka tulkoon koko rykmentti venäläisiä.
Parin päivän perästä lähdettiin meitä kuljettamaan
autoilla Kallioniemen puolelle auttamaan Parissavaaraan hyökänneitä joukkoiamme. Kuitenkaan ei meidän
tarvinnut ottaa osaa tuohon taisteluun, sillä sinne hyökänneet porukat tulivat takaisin lyötyinä ja kovia tappioita kärsittyään. Palasimme takaisin Oinaansalmelle.
Tämä tapahtui 22. ja 23. päivinä joulukuuta.
Nyt foutui komppaniamme Nuorajärven rannoille
vartio- ja partiointitehtäviin. Tåälle tulimme tuntemaan mitä on olla vartiossa, sillä pakkanen pysytteli 40
asteessa ja tulia ei uskaltanut tehdä kun venäläisten majoitus- ja taisteluasemat olivat järven toisella rannalla.
Meiltä oli näet jääneet polttamatta rakennukset, joissa
vihollisilla oli hyvä lämmitellä. Melkein jokaisena yönä
venäläisporukat kävivät meitä härnäämässä. Saimme
uudenvuoden seudussa teltat ja niin voitiin kaminaa
lämmittää, mutta kun kaverit saivat lämpimän hajua
niin kaikki väsähtivät ja vaihtoa ei vartiomiehille kuulunut. Näissä tehtävissä olimme Nuorajärven rannoilla
kolmisen viikkoa, sitten pääsimme taas lepoon. Venäläinen kuitenkin hyökkäili taas useammalla suunnalla
pitkin puolustuslinjojamme ja jouduimme aina sinne
tänne avuksi. Näinä aikoina liikkui myös huhuja, ettå
komppaniamme heitetään Tolvajärvelle, mutta niin ei
kuitenkaan käynyt. Jouduimme ottamaan vastaan tehtävät Tolvajärven joukoilta Haapovaarassa. Siellä olimme aivan vihollisen sivustassa. Teimme myös väkivaltaisen tiedustelun ja meidän joukkueemme tavoitteena
oli Möhkö. Lähdimme liikkeelle, johtajana kersantti
Karvinen, tiettömiä taipaleita 15 km:n taipaleelle. Lama-ahossa oli yksinäinen asumus, jossa pidimme tauon.
Jatkoimme matkaa ja kun lähestyimme Rajavaaraa alkoi näkyä merkkejä, että vihollinen oli majoittunut
sinne ja tehnyt myös linnoitustöitä. Levittäydyimme
päästäksemme mahdollisimman lähelle, tuhosimme
vartiomiehet ja yritimme selvittää paljonko vihollisia
yleensä oli Rajavaarassa, mutta vastus oli ankaraa ia
hetken kahakoituamme oli meidän vetäydyttävä. Möhköön emme koskaan päässeet, sensijaan venäläiset jäljittivät meitä parin kilometrin matkan. Illan hämärtyessä
saavuimme Haapovaaraan. Minä loukkasin jalkani ja
iäin muista iälkeen, sillä kaikilla oli kova kiire. Saimme
sitten tehtäväksemme partioida tuota samaa latua aina

TOIMITUKSELLE SAAPUNUTTA
KIRJALLISUUTTA
GUMMERUS:
Jonathan Latimer: Vain yksi on joukosta
porssa
Gatherine Arley: Kosto on suloinen
lra Levin: Rosemaryn painaiainen
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Kivijärvelle saakka, ohi Lamanahon. Oli yö tai päivä,
aina piti 3-miehisen partion olla ladulla. Tekemämme
väkivaltainen tiedustelu ei ollut meille hyväksi, venäläiset eivät tykänneet siitä lainkaan hyvää ja aiheuttivat
meille kiusaa koko sodan loppuajaksi.
Jonkin aikaa saimme rauhassa hiihdellä tuota Kivijärven partiolatua, murta sattui joskus ikäviä yllätyksiäkin. Erädnä, helmikuun loppuyönä piti minun yhdessä alik Volotisen ja stm Ratisen kanssa lähteä partioon
kello 3 yöllä. Onneksi tuli stm Ikonen luokseni ja ehdotti kipeän jalkani rakia partiovuoroja vaihdettavaksi.
Tietysti suostuin mielihlvin vaihtokauppaan. Ehdin olla Ikosen vartiopaikassa ehkä 40 min. kun ladun suunnasta alkoi kuulua pk.- ia kp.sarjoja. Kylmät väreet kävivät selkäpiissäni, oli tapahrunut se, jota aina olimme
pelänneet. Väijytys! Venäläinen olikin asettunut hevosenkengän muotoiseen rinkiin 40 miehen voimalla kahden puolen partiolatua Lamanahon luona. Kangas oli
myötämaata ja Ikonen sekä Rarinen viilettivät peräkkäin. Vihollista ei pimeässä huomattu ennen kuin se
avasi tulen ja luodit lävistivät Ratisen molemmat jalat.
Hän lähti perääntymään ryömien. Ikosen sukset eivät
pysähtyneet, vaan hän joutui keskelle venäläisketjua.
Komentaen komppaniaa asemiin hän pyyhki konepistoolillaan vihollisketjua. Venäläisren joukossa mahtoi
olla suomenkielen taitoisiakin, koska koko porukka piti
päänsä maralana. Ikonen pääsi palkahäsrä. Tämä tapahtui 2I.2.40. Me lähetimme heri rapauksesta kuultuamme miehiä partion avuksi. He tapasivatkin Ratisen vähissä voimin ryömittyään metsiä myöten kilometrin
verran. Ahkiolla hänet kiidätettiin sidontapaikalle.
Ii.rtta oli venäläisillekin tullut väii1'tyspaikastaan kiire
lähtö. Lienevät pelänneet Ikosen "komppaniaa".
Partiointimme jatkui edelleen, latu vain seurasi toista reittiä. Mielessäni pohdin pirkaan mitenkähän minun olisi käynyt, ellei Ikonen olisi ehdottanut tuota
vaihtokauppaa.

Paljonkin olisi vielä kertomista noista Talvisodan
ajoista. Monia uskomattomiakin seikkailuja sattui ennen kuin rauha saatiin aikaan. Rauhanehdot kuultuamme oli jokaisen mieli matalalla. Turvauduimme vain
sanoihin: 'Viel' uusi päivä kaiken muuttaa voi".
Alakuloisena vetäytyi Er.P 11 Ilomantsin kirkonkylään, mistä se oli sotaan lähtenytkin. Meidän lohkoltamme ei lehdistössä eikä muutenkaan tuotu esiin mitään sankaritekoja. Jokainen kuitenkin teki tehtävänsä
ja pataljoonamme kokonaisuudessaan oli yhtenä muiden joukossa, kun vapautemme puolesta taisteltiin.
Ilomantsin taisteluista on kulunut aikoja. Harvat
aseveljistä ovat vielä elossa. Heidän kanssaan on miellyttävää muistella noita raskaita aikoja, jolloin todella
vaadittiin miehuutta ia rohkeutta. Mutta mene kertomaan näistä meidän nykyiselle, kaikkitietävälle nuorisollemme joka silloin vielä imeskeli tuttia, saat nautun
ja pilkan osaksesi. Mutta sittenkin, "kyllä uusi päivä
n
kaiken muuttaa voi"

K. O. V.
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Vosnesen!a vallattuna

§yuärintakana
SyVÄru oli ylitetty ja Voznesenja vallattu.

Seuraavana

päivänä lähdimme etenemään etelään, kohti uusia,
meille tuntemattomia seutuja.
Tilanne oli epävarma, emme tienneet vihollisen sijoituksesta tuon taivaallista. Siksi oli välttämätöntä sijoittaa kuulovartiot joka ilmansuuntaan majoittuessamme telttoihin.
Kello lienee ollut siinä viiden tienoilla iltapäivällä
kun eräs urhea vartiomies toiminnallaan ja ripeydellään

orti viisi vankia.
Pataljoonamme piti ottaa sillanpääasemat noin 30
km Syvärin eteläpuolella olevalta järvikannakselta. Tavoite jäi saavurtamatta, mutta lähellä kyllä oltiin.
Saimme kosketuksen jo toiseen, läntisempään järveen,
mutta...
Lähdimme etenemään. Olimme saavurraneet Vytegran-Leningradin valtatien ja Levinan kylästä käännyimme länteen. Kulf imme muutamia kilometrejä valtatietä pitkin kunnes suuntasimme matkamme etelään
poiketen sivutielle koskemattomaan ja asumattomaan
korpeen. Mutta yllättäen tuli kylä vastaan. Se oli yksinäinen kylä korkealla mäellä. Nimi oli muistaakseni
Kimozero. Jylhän erämaan keskellä se oli kuin muistomerkki ihmiselon olemassaolosta. Keskeisin rakennus
oli pieni puukirkko. Asukkaita ei näkynyt, lienevät
paenneet piilopirtteihinsä. Tässä kylässä levähdimme
ja ruokailimme, kun yhtäkkiä tuli ilmapommitus. Eräs
joukkue oli teltassaan ruokailemassa, kun pommi putosi keskelle telttaa. Kukaan tuskin tajusi mitä tapahtui.
Kun ehdimme teltan luo oli sen paikalla ammottava
kraateri, suunnilleen sen kokoinen kuin olisi teltta
työnnetty kärki edellä maahan. Hämmästyneet mieher
kömpivät kuopan reunalle yltä päältä mutaisina ja sa308

visina ja siellä olivat heidän ruokapakkinsakin samassa
kaikki säilyivät vasavivellissä. Mikä ihmeellisintä
hingoittumattomina, vain reltan ulkopuolella sijainneessa kivääritelineessä olivat aseet vääristyneet. Selityksenä miesten ihmeelliseen pelastumiseen pidettiin
pehmeää maaperäa.
Marka jatkui yhä syvemmälle Neuvostoliiton sydämeen. Jälleen pari kylää, joista toinen oli Gorka. Kartasta päätellen oli tavoitteeseen vielä toistakymmentä
kilomerriä. Saavutimme vihdoin oikeanpuoleisen järven ja vasemmanpuolinenkin oli jo näköpiirissämme
kun tilanne muuttui. Vihollisestakin lienee alkanut
tuntua, että olimme tulleet Iiian röyhkeiksi. Ylitettyämme pari purolinjaa ja saavuttuamme tasaiselle kankaalle saimme vastaamme valtavan tuliryöpyn.
Oli vetäydyttävä purolinjan taakse. Päivän kahakoissa kaatui useita miehiä.
Telrat pystytettiin, mutta tulia ei uskallettu virittää. Illan hämärtyessä naapuri työnsi väen väkisin viimeisenkin varmistuksemme puron taakse. Kauempana

olevat teltat olivat jo vaaravyöhykkeessä eikä niissä
enää uskallettu asustaa. Lisäksi vanja kiilautui oikealla
sivustallamme olevaan mäntymetsikkti<in aivan korohoroasemien ulottuville. Illan kuluessa se teki yllättäen
raivokkaan hyökkäyksen ja me olimme helisemässä.
Kun yö pimeni, vihollinenkin rauhoittui, mutta tilanne oli edelleenkin vaarallinen, kun olimme kaukana
päävoimisramme kiilana vihollismaan sisässä. Ja kuten
myöhemmin saimme tietää, oli vihollisia kokonainen
rykmentti majoittuneena aivan lähikylään. Mikäli he
olisivat olleet tietoisia vähälukuisuudestamme, olisivat
he empimättä meidät tuhonneet.
Seuraava yö oli jännittävä, niin, suorastaan kammot-

tava, jos kohta vielä ei mitään tapahtunutkaan. Yanja
oli asemissa kivenheiton päässä sivustassamme emmekä
tienneet milloin ja missä räjähtäisi armoton päällehyökkäys. Olimme ahtautuneet pariin telttaan. Vallitsi
todellinen hautajaistunnelma
odotimme kylmässä
- kaamein mitä konteltassa. Tuo yö oli muistamistani
saan olin kokenut. Joka hetki oli tilanne kuin veitsen
terällä. Odotusta
sehän se hermostutti, kun mitään

- ajan arveluja mistä isku seuraavalei tapahtunut. Koko
la kerralla tulisi. Vihollisen tähänastiset liikkeer olivat
antaneet aiheen minkälaiseen yllätykseen tahansa. Van-

hemmat, perheelliset reserviläiset olivat kerta kaikkiaan peloissaan niin, etteivät enää pysyneer vartiopaikoillaan. En osaa sanoin kuvailla tämän traagillisen ja
hermoiännittävän yön unettomia tunteja. Kukaan ei
rohjennut ajatellakaan nukkumista, eikä uni siräpaitsi
olisi tullutk^an.
Yö tuntui loputtoman pitkältä!
- aamu valkeni ja synkän yön tunnelVihdoin viimein
ma lieventyi päivän sarasraessa. Jähmerrynyt verikin
alkoi taas kiertää. Edessä olevaa metsikköä tähyiltiin ja
pohdittiin partion lähettämistä sinne. Sitten joukkueeni toisen ryhmän johtaja, alikers. Kasanen ilmoitti
komppanianpäällikölle, että hän lähtee yksin tiedustelemaan, onko metsikössä ketään mikäli saa palkkiokseen 10 vrk:n loma
Alikersantri sai rehtävän!
Kului minuutteja, jännitys ja odorus olivar huipussaan Kasasen ryömiessä kohti mersikkcjä. Hiljaisuus

vaikutti tuhoa ennustavalta. Vihdoin pääsi alikersantti
metsikön reunaan, kohotti konepistoolinsa ylös ja huusi: "Ei täällä ole ketään!"
Teko osoitti sellaista urheutta, että tuskin mikään
teko on vaatinut mieheltä enempää. Jos olisin ollut se,
jolla on voima ja vaka, olisin ilman muuta nimittänyt
alikers. Kasasen tämän teon ansiosta Mannerheim-ristin ritariksi. Koko pataljoona oli sydän kurkussa odottanut tämän miehen suoritusta varmana siitä, että hän

oli

tekemässä selvää itsemurhaa.
Lomansa Kasanen
- Molemmat hän tosai ja myös IV lk:n vapaudenristin.
tisesti oli ansainnut.
Nyt tilanne vähäksi aikaa rauhoittui. Teltat purettiin ja ne, kuten muukin materiaali siirettiin taemmaksi. Mutta sitten tuli jälleen salamahyökkäys vielä
enemmän oikealta. Olin juuri juomassa aamuteetä,
kun tämä.uusi rytäkkä alkoi. Väen vängållä tuli vainolainen päälle. Saikkapakit lensivät kanervikkoon jokai-

sen miehen kiirehtiessä puolustamaan krh:n asemia,
joiden kimpussa vihollinen riehui. Kaikin kerätyin voimin tulitimme hyökkääjää ja saimme sen veräytymään. Mutta se olikin heidän puoleltaan vain taktiikkaa ja merkkinä suuremmasta hyökkäyksestä. Se oli
sellainen väkivaltainen tiedustelu. Kaiken maailman
urkupyssyt alkoivat laulaa, tulta tuli kaikista kaliipereista. Tätä kesti puolisen tuntia
ia sitten se alkoi.
- rykmentti
julmasKeskityksen tauottua vyöryi koko

Syvärin yläiuoksua eteläpuolelta

t5

Å

rr\
-.r^,'

tl;-l

I

9o

Vjasraarl

5)",

Iaup.
LE
rvo

dryv
tn*,-§,n;X;h,
oAuk!ärvi r, , ...

Nikonova

qqra
6lseil<iLevina

309

Teltat pysMettiin, mutta tulia
ei uskallettu virittää

ti karjuen ja"uraata" huutaen asemiamme kohti. Näki,
että enemmänkin kuin tosi oli kysymyksessä. Parijosoturit työntyivät ereenpäin. Konekiväärit lauloivat ja lakaisivat hytikkaavia jonoja, pikakiväärit ja konepistoolit rätisivät armotonta konserttiaan, eikä tavallista kiväärimiestä tarvittu muuhun
kuin kantamaan patruunia. Kaikesta huolimatta valtava lihamassa vyöryi eteenpäin verta hyydyttävästi karjuen. He eivät piitanneet mitään "tussareittemme"
laulusta. Kasottain heitä kaatui, mutta uusia tuli tilalle
loputtomiin ja peloton lähestyminen jatkui keskeytyksittä. Jouduimme perääntymään ja uudesta asemasta
syytivät aseemme jälleen kuolemaa hyökkääjiä vasraan.
Hetkeksikään se ei horjuttanut heidän lähestymistään.
Se oli todella julmaa teurastusta!
-kuulimme vangeilta, että heille oli jaettu
- Jälkeenpäin
ylenmäärin
vodkaa ja sen jälkeen pantu hyökkäämään. Sen se oli
näköistäkin, päätöntä mylvimistä. Mutta kyllä se
maksoi heille satoja, ehkäpä tuhansia kaatuneita.
Lopulta oma porukkamme lyötiin kokonaan hajalle.
Miehiä karkailikin sieltä ja tdälnd. Oli mahdotonta pitää joukkueita koossa. Ja näin jatkui tilanne, pala palalta oli meidän väistyttävä. Yhä uudelleen ja uudelleen asetuimme jälleen uusiin, sopiviin asemiin, harianteille, ja järjestimme porukoitamme uudelleen.
Komppanianpäällikkö oli kaikkialla, valvoi ja ohjasi!
Jälleen lähestyi vyöryvä, kiljuva lauma: 'IJraa...
uraa... !" Ja niin ei taaskaan auttanut muu kuin vetääntyd. Nyt oli vihollisella tukenaan myös pienempiä
hyökkäysvaunuja.
Taas irtaantuminen!
Tällaista
atkui
päivän
koko
ajan.
alkanut
Hyökkäys oli
kello 10
f
nossa nämä ulvovat

tienoissa.

Sitten lopulta löytyi erittäin sopiva harjanne puolustustarkoitukseen ja siihen jälleen asetuimme, kokonainen pataljoona! Ådjutantti soitteli ja pyysi apua ryk310

mentistä. Hätä oli todella suuril
Vasta illan pimettyä vihollinen hellirti, olimme siihen mennessä perääntyneet ainakio 5-.6 km. Heidän
tuloaan ei ollut voinut millään pidättä, niin horjumaronta, päättäväistä ja sisukasta se oli ollut. Jos kohta
oli yritetty estää joukkoiemme hajaantumista ja kerätä
vähiä porukoita kokoon, niin siitä huolimatta pääsi
vauhkoimpia lapi ja heidän pakonsa jatkui kauas,
kauas... Suurin osa heistä pakotettiin sentän seuraavana aamuna palaamaan takaisin.
Siihen, mihin pataljoona oli edellisenä iltana perääntynyt, se asettui puolustukseen seuraavien päivien ajaksi. Ja nyt ei siitä enää toistaiseksi lähdetty, vaikka
"isännät" jatkuvasti yrittivätkin läpimurtoa. Voimat
eivät silläkddn etäd olleet niin suuret kuin äskeisessä
hirmuhyökkäyksessä. Mekin saimme rymentistä vihdoin apua ja kolme vuorokautta yhtämittaisia rynnäköintiä torjuttuamme pääsimme
lepäämään. PaiRuokailua

teltassa

-

sA.hrra

kypsyttyä tekivät tekosensa. Suuri partio riehui jopa
kranaatinheittimineen selustassamme, rykmentin komentopaikan lähettyvillä ja sai aikaan piruja. Mutta samoin teimme mekin heidän selustassaan partiomatkoillamme. Kerran eräs partiomies heitti käsikranaatin
kenttäkeittiöön, jossa maukas soppa oli vanjoille parhaillaan kiehumassa.
Se lensi tietenkin taivaan tuu-

liin!

Jännitystä ja odotusta

kallemme tuli jokin kevyt osasto.
Oli jo aikakin levätä, kun jatkuvasri läpi vuorokausien olimme olleet vihollisen nokan alla torjuntataisteluissa. Vanja partioi ahkerasti sekä yöllä että päivällä.
Piiskatykki hermostutti eniten kun se harvakseen pitkin päivää räsähteli ja piti meitä montuissa jatkuvasti.
Jos se olisikin ollut vain sarjaryöppy ja sitten ohi, mutta ei! Tuollainen räjähdys silloin rällöin osasi käydä
hermoille, kun asemiemme erumaisista pesäkkeistä oli
vain 50 metriä viholliseen. Muisran erikoisesti töpinän
miehet sapuskaa ruodessaan, miten he pelkäsivät. Sattuipa niinkin, että eräät eivät rohjenneet tulla lainkaan, vaan omat linjamiehet saivar nouraa ruokamme
kaukaa.

Näin jatkui! Vuorottelimme erulinjassa oloa erään
kevyen osaston kanssa, kolme vuorokaurta kerrallaan.
Vähitellen valmistui korsuja, joissa oli turvallisempaa
kuin teltoissa. Niissä olikin runrenur itsensä varsin
"orvoksi". Olimme saaneer myöskin rykistön tukea, ja
totisesti siellä "nootteja" vaihdertiinkin, ehkäpä enemmän kuin mitä siihen saakka oli lähetetty. Suurin osa
vastustajistamme oli kirgiisejä, jotka olivat rohkeita
joskin samalla vaatimartomia poikia. He eivät tarvinneet kuin maakuopan asunnokseen ja kun tykistömme
pehmitti heitä, eivät he välittäneet keskityksistämme
sitä eikä tätä. Eivätkä he turhia kainostelleer, valravar
nuotiot roihusivat ilman, että niitä olisi millään tavoin
yritettykään salata. Erityisen taitavia olivat kirgiisit
hiippailemaan sekä yöllä että päivällä. Sattui niin, että
keskeltä leirialuetta hävisi yhtäkkiä vartiomies. He
kaappasivat tämän elävänä vangikseen. Tämän tästä
he partioineen yllättivät milloin ja missä tahansa ja tekivät tuhojaan. Kerrankin tällainen partio tuhosi takaportaisiin matkalla olevan hevoskolonnan. Olivat kärsivällisesti kytänneet suurien kantojen takana ja aian

-

Muistan erityisesti tapauksen, kun olin vierailulla
töpinässä ja aika vierähti myöhään yöhön. Vanjojen
hiippailut olivat silloin "muotiasia". En ikimaailmassa
ole ollut niin hermot pinnalla, pelännyt, kun sysimustassa yössä pistooli kädessä kuljin tuon puolentoista kilometrin matkan telttaani. Jokaisen puskan takana olin
näkevinäni vanjan kyyhöttävän, valmiina syöksymään
päälleni. Se oli samanlaista kauhutunnelmaa kuin ennen lapsena kummituksia pelättäessä.
Aika vierähti joulukuun alkuun ja tuli vuoroni lähteä lomalle
ensimmäiselle koko aikana. Johan olin
puoli vuotta-tätä sodan ankarinta hermopainetta kestänytkin. Tuo hyökkäyssota, se oli ollut tuhatvaiheista
seikkailua. Ja ihmeellisellä tuurilla olin säilynyt hengissä, vaikka viereltäni olikin miehiä kaatunut. Oli
mennyr mm. kolme joukkueeni vaniohtajaa. He olivat
olleet hyökkäyksessä aina ensimmäisinä. Alikersantti
Kasasen lisäksi muistan nimenomaan alikersantti Simosen, joka hänkin löysi kohtalonsa rohkeutensa takia.
Koitti sitten joulukuun 8. päivä. Ajoin ensin hevoskyydillä Baranin kylään, toistakymmentä kilometriä.
Sieltä jatkui matka tulipalopakkasessa kuorma-auton
lavalla 25 km:n päässä olevaan Voznesenjaan. Edelleen
noin 150 km linja-autolla Äanislinnaan, josta sitten alkoi "ikuinen" junakyyti. Sanoin ikuinen, sillä se kesti
kolmatta vuorokautta. Olin lähtenyt linjoilta sunnuntaiaamuna kello 8 ja perille Helsinkiin saavuin vasta
keskiviikkona puolenpäivän aikaan. Tuntui oudolta palata ihmisten ilmoille. Varsinkin nainen oli kaunis näky pitkästä aikaa. Erityisen ihmeelliseltä tuntui juoda
teetä oikeassa pöydässä ja naisen tarjoilemana Äänislinnan asemalla. Se oli niin juhlavaa, ettd se on jo luku sinänsä.

Miten pataljoonalle loma-aikanani kävi, siitä voln
kertoa vain kuulopuheiden perusteella, itsehän en ollut

silminnäkiiänä.
Pahin mitä oli pelätty ja odotettu, tapahtuikin. Vihollinen teki valtavan hyökkayksen ja löi koko patalioonan mottiin. Vain osa elävää voimaa ja materiaalia
saatiin pelastetuksi. Pitkin soita ankarassa pakkasessa
rämpien pääsivät eloon jäneet "kuiville". Sinne menehtyi paljon miehiä. Eräskin vänrikki, joka haavoittuneena ei jaksanut paeta toisten mukana, ampui itsensä
mieluummin kuin antautui vangiksi. Muistaakseni
kersantti Husso j^i hoitamaan omaa joukkuettani.
Hänkin palellutti jalkansa niin pahoin, että ne oli amputoitava. Lukematon mdärd, kohtaloita, traagillisia
lehtiä elämän kirjaan piirrettiin tällöin.
n
311

Rovaniemi palaa

SOTA itäänpäin päättyi rykmenrtimme (JR 33) osalta
elokuun alkupäivinä v. 1944 jolloin Tolvajoen taistelusta siirryttiin lepoon Kokkarin kylän maastoon. II/JR
33 joutui kuitenkin selvittämään Ilomantsin mottia ja
IIJF. 33 piti vihaa Tolvajärven rauhallisella rannalla.
Syyskuun 4 p-nä tuli voimaan aselepo ja sen ehdot
riesivät rykmenttimme siirtoa kohti kotoisia palkisia ja
pohjoista rintamasuuntaa. Rykmentin uudeksi sijoituspaikaksi ruli Kajaanin lähellä oleva Kuluntalahden kylä, minkä rauhasta ei kuitenkaan ehditty kauan nautria,
vaan jo 19. syyskuuta lähdettiin marssille kohti Lappia.
Välirauhan ehdot kuuntelimme eräässä koulussa Rovaniemi-Pudasjärvi tien varrella Lapplandsenderin
uutislähetyksestä. Suomenkielinen kuuluttaja luki välirauhan ehdot pykälä pykälältä ja hieman heikommin
kieltämme taitava tulkirsi ehdot selväkieliseksi sanoen
alkuun kuin katkismuksen lukija, että mitä tämä merkitsee. Ja merkitsihän se monenlaista.
Taistelu Torniosta alkoi ja samalla se oli alkumerkki
rykmentillemmekin. Erinäisten vaiheiden kautta saavuttiin Rovaniemen tunrumaan, vaikka olimme seri hyvinkin tunteneet, sillä Rovaniemen lentokenttää tukikohtanaan käyttävät saksalaiset koneet pitivät tuntu-

miota kiinnittäneet, koska tuli ja räjähdys kuuluivat
muutenkin jokapäiväisiin tapahtumiimme.
Pääsressämme 14. 10. Rovaniemen näköeräisyydelle
saatoimme todeta mitä näkö- ja kuulohavaintomme todellisuudessa merkitsivät. Saksalainen perusteellisuus
oli myös tuhotyössä osoittanut olevansa verraansa vailla.
Myöhemmin myös saimme tietää tämän tuhoamisen aikajärjestyksen: 7.10. saksalaiset alkoivat polttaa omia
parakkejaan, joista tuli luonnollisesti ryöstäytyi muihinkin rakennuksiin, 10. 10. aloitettiin varsinainen järjestelmällinen polttaminen ja viimeksi 12.10. hävitettiin räjäyttämällä kaikki se, mihin tuli ei pystynyt. Silloin murenivat rauniokasaksi suuret kivitalot, kuten
Pohjanhovi, Lääninhallitus, Piiriesikunta, Veitsiluoto
yms. ja samana päivänä lopetti toimintansa Lapplandsender, joka puolueettomasti oli viihdyttänyt niin suomalaisia kuin saksalaisiakin ja jonka kaunisääninen
kuuluttajatar oli radion välityksellä tullut monille tutuksi.
Rykmenttimme majoittui Pöykkölän säilyneeseen
taloryhmään. Esikuntamme seinää koristi Marskin konepistoolisarjalla tuhottu kuva, mutta muuten talo oli

masta huolen.
Olimme Rovaniemen suunnalla havainneet tulen loimotusta syksyisellä ikataivaalla ja kuulleet ankariakin
räjähdyksiä, mutta emme niihin sen tarkempaa huo-

Tarkalleen en päivämäärdä jaksa muistaa, jolloin
Poykk<ilasta lähdimme turustumaan tuhottuun kauppalaan, muistaakseni se oli lokakuun 17. tai 18. päivä.
Lähdimme Pöykkölästä kävelemään rantapolkua pitkin
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asumiskelpoinen.

kohti luhistunurra Ounaskosken siltaa. Meitä oli neljä
miestä, Erkki Niska, Jorma Manninen, O. Kiiski ja
minä. Veneethän oli suurimmaksi osaksi tuhottu ja
rautasilraan ei kannattanut lähteä temppuilemaao, joten olimme enemmän kuin iloiset, kun kohti odotuspaikkaamme tuli vene, josta maihin asrui majuri §7ekoska kuulimme sen turvallisimmaksi maihinnousukohteeksi. Sieltä tallustelimme kaiken rojun keskellä
ohi häväisryn vanhan sankarihaudan ja ruhotun kirkon.
Saavuimme alikäytävän kohdalle ja katselimme silra-

nakin kohti Pohjanhovia ja ihmettelimme senkin tuhon
perusteellisuutta. Ainoa suunnilleen ehjä kappale oli
hotellin pääoven yläpuolella ollut lippa, missä HOTELLI nimikin oli säilynyt ehyenä.
Tääkä matkamme kulki kohti kohtalaisen hyvin säilynyttä Pojanmaan Kauppiaiden rakennusra, minkä
toisessa kerroksessa oli hajallaan mielestämme aivan
valtava nappivarasto. Kuulimme sitten myöhemmin,
että joku nopea evakuoitsija oli vakuuttanut, ettei napilla tarvitse sen pelata, joka napilla alottaa.
Oli pysyteltävä sellaisten karujen tunrumassa, jotka
oli todettu kulkuvarmoiksi ja mekin pyrimme sijoitta-

Tuhottua Rovaniemen keskustaa. Vasemmalla PYP:n
rauniot, taustalla ns. Pumpasenhariu

Räjäytetty veturi ratapihalla

gelius.
Suuntasimme veneen kokan

kohti sairaalao rantaa,

penkereessä kummallisesti norkolleen räjä1'tertyä veru-

ria ja ihmettelimme suomalaisen miehen vaarankaipuura, sillä vaikka veturi ja sen ympärisrö oli miinoitettu,
niin sinne vain piti muutamien henkensä uhalla päästä
katsomaan millainen höyryhepo on likeltä katsottuna.
Luulen, että moni näistä katsojista muistaa vieläkin jalkapuolena rai muuten silvortuna tämän käyntinsä. Siinä
miinoituksessa moni menetti henkensäkin.
Alikäytävän takaa näkyi beroniseinä ja sen päädystä
erottui irvokkaana muisrutuksena läheisestä menneisyydestä nimi "Haus der Kameradschaft". Ysrävyyden
talo oli sekin raunioina niinkuin oli senkertainen ystävyyskin.
Suunnistaessamme kohti Pumpasenharjua
eli
- ja
kauppalan keskustaa
oli vaikea tunrea maisemaa
löytää siitä tuttuja paikkoja,
koska kaikki kiintopisteet

oli

hävinneet.
Saavuimme Yhdyspankiä raunioille ja pankkimiehe-

nä tunsin kiinnostusta entistä työpaikkaani kohtaan ja
laskimme leikkiä siitä, että onpa huolimattomasri järetty holvin ovi auki ja kavin kurkistamassa holviin,
mistä löysin isäni aikoinaan Ounasvaaran Hiihtoseuralle
lahjoittaman kuparisen kilven, mistä puinen aluslevy
oli palanut pois. Luovutin löytöni samana päivänä
Huhtalan talossa majailevalle sotapoliisikomennuskunnalle.

Pumpasenharjulta käännyimme kuten lomalaiset ai-

Räjäyte§
Ounaskosken siha
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maan askeleemme auton tai telaketjun jälkeen ja toivo-

timme itsellemme hyvä

onnea.

Saavuimme Rauman korjaamorakennuksen kohdalle
ja Erkki Niska muisti, että siinä talossa oli emäntäväelld tapana tehdä paljon säilykkeitä talven varaksi ja niin
suunnistimme kellatiin, mistä löytyikin reppumme

täytteeksi marjasäilykkeitä. Kiitokset valmistajalle on
sanomatta, mutta sanottakoon ne tässä.
Huolto ei tuhottujen teiden vuoksi kyennyt seuraamaan kyllin nopeasri perässämme, joten hivuttava nälkä pyrki suolistossa kurnimaan. Ja tämän kurnimisen
ohjaamana talsimme kohti rajavartioston aluetta, missä
tiesimme aikaisimmilta ajoilta saksalaisten muonavarastojen sijainneen.
Saman näytti muistaneen moni muukin, sillä palaneiden parakkien törkyisiä kasoja oli möyrimässä suuri
joukko Suomen armeijan sotilaita. Oli kuulemma joku
yrittänyt estdä tällaisen paikallishankinnan siinä mielessä, että kyseessä on valtiolle kuuluva sotasaalis, mutta nälkäisen hätä ei tunne muuta kuin syömisen lain.
Täytimme mekin reppumme pullistuneilla ja mustuneilla kilon purkeilla, joista osa piti sisällään kaalikeittoa ia toisissa oli kauniin ruskeaksi ja purumaisen sitkeäksi paahtunutta sulatejuustoa.
Olimme saaneet yleiskatsauksen tuhotusta kauppalasta ja hieman täydennystä heikkoihin hartsuihimme,
joten palailimme kohti venettämme. Sinne mennessä

jouduimme sivuuttamaan aseman seudun ja se mielestämme oli kaikista sekasortoisimman näköisrä koko
Piippuniemellä. Siinä oli kuin hirmumyrsky olisi sitä
seutua riepottanut. Ja ilmeisesti voimakkaan räjähdysaallon pyörre oli hirmumyrskyn voimalla täällä riehunutkin.
Vene löytyi. Soudimme hieman hiljaisina poikina yli
joen Lukkariniemen rantaan. Olimme kuluneina sotavuosina joutuneet tuhoa katselemaan eri rintamilla,
mutta nyt näkemämme ylitti kaikki entiset. Vielä raskaammalta ruho tuntui, koska totesimme sen rarkoituksettomaksi pahanteoksi ja koska se oli kohdistettu
kotiseutuumme.
Siirryimme pari päivää myöhemmin Saarenkylään ja
sieltä Kahavetolaisen rinteeseen, minne telttamme pystytettiin. Nousin iltapimeän aikana kävelemään maantielle ja suuntasin karseeni kohti Rovaniemeä, kuten
niin monesti aikaisemmin olin tehnyt.
Ympäröivä pimeys ja Rovaniemen raunioista tuikkivat tulet rakensivat sen mielikuvan, että Rovaniemi onkin entisellään. Näinhän tulet ruikkivat ikkunoista ennenkin. Tuntui perusteetromalra siinä mäen rinteessä
iltapimeässä seisoessani, eträ katscin kohti tuhottua
kauppalaa, niin entiseltään kaikki vaikutti.
Havahduin pian tunnelmisrani ja kömmin telttaan
porotaljalleni ja meinasin ruveta miettimään sodan
mielettömyyrtä, mutta onneksi uni yllätti.
n
Hotelli Pohjanhovin pääty ja nimikilpi
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Poue
TAUNO POLLÄNEN
Puoteksi maahan kaivettu korsu

nyt pystyyn, mutta nekin paloivat selviksi meidän asemissaolomme aikana. Päiväsaikaan ei voinut liikkua
kuin yhteyshautoja pirkin ja tähystyskin oli suoritettava
periskooppia käyttäen, ellei halunnut joutua tarkka-

ELETTIIN syyskuuta 1943. Monien vaiheiden jälkeen
oli 6./JR 12 tullut Poventsan kaupungin liepeille ja
majoittunut erään kankaan reunaan puoleksi maahan
kaivettuihin korsuihin. Kaupunkiin oli matkaa runsas
kilometri. Linjoilla oli suhteellisen rauhallista, vain
molemminpuolista häirintätulta. Meidät määrättiin
valmistamaan ns. "espanjalaisia ratsuja" aivan kaupungin laidassa olevassa kuolleessa kulmassa. Ne sitten yön
aikana siirrettiin etulinjaan. Tätä touhua riirti parisen
viikkoa kunnes tuli vaihto eteen.
Eräänä iltana kun alkoi jo olla melko pimeää lähdimme sitten marssimaan kohti etulinjaa. Siinä oli nyr
edessämme tuo Poventsan aavekaupunki melkein täydellisesti poltettuna ja raunioituneena. Komppaniamme lohko alkoi heti Äänislärven rannasra ja jatkui vasemmalle, kaupungin keskustaa kohden. Paallikktina
meillä oli kapt P. Jäntti ja I joukkueen johtajanavdn-

rikki Strengell, joka myöhemmin kaatui tarkka-ampuian luodista. Kuuluin pk.ampujana hänen ioukkueensa
2. ryhmään, jota johti alikers Eero Immonen. Hänenkin kohtalokseen tuli kaatua myöhemmin Ihantalan
suurtai stelussa

.

Puolijoukkueemme sai tukikohdan erään keskikaupungin palaneen talon raunioissa olevasta korsusta. Samoissa raunioissa olivat majoitustilat myös kk- ja viestimiehillä. Paikka, johon olimme tulleet, oli poltettu
melkein täysin, vain joitakin puutaloröttelöitä oli jää316

ampujien tähtäimeen.
Olimme ottaneet asemar vasraan kun vihollisen kovaäänisestä alkoi kuulua komeaa äänilevymusiikkia.
Ajattelimme, että tdälld oiraakin olla ystävällisiä naapureita. Tällainen oli meille korpisotureille jotain vallan uutta. Mutta pian seurasi ohlelmassa muutakin, selvällä Suomen kielellä lausuttu ten'etr.rlotoivotus: "Pohjolan punarosvorykmentti JR 12 on saapunut Poventsaan". Tämän jälkeen lueteltiin vlempien upseeriemme
nimet, ensimmäisenä rykmenttimme komentaja, eversti Puroma. Ja sitten seurasi osakseme tuleva tuomio
mm., ettei yksikään JR 12:n miehistä lähde elävänä
Poventsasta. Puheen jälkeen seurasi kranaattiryöppy,
milloin mihinkin tukikohtaan. Tåmäntapaista "ohjelmaa" saimme kuunnella tämän tästä. Toisinaan pyydettiin kohteliaasti antautumaan vangiksi eikä unohdettu
kehua heidän puolellaan vallitsevista erinomaisista
oloista. Me emme kuitenkaan tunteneet kiinnostusta
heidän votkaansa ja naisiansa kohtaan. Oli sentään
meilläkin kovaääninen, joka kaiutti venäjänkielistä ohjelmaa. Vanjat vihasivat sitä tavattomasti ja saivatkin
sen joskus epäkuntoon, mutta vain vähäksi aikaa.
Korsumme sijaitsi vain noin 20-30 metrin päässä
etuasemista, jonne johti sp'ä yhteyshauta. Kun yöt olivat pimeät eikä luntakaan vielä sanottavasti ollut, yritti
venäläinen usein siepaca itselleen vankeja. Toisinaan se
siinä onnistuikin, joten vartiopaikalla oli syytä olla erityisen valppaana. Mutta hätä keinot keksii! Laitoimme
ampumahaudan pohjalle pahoin ruostuneita kattojen
peltilevyjä ja jos niiden päälle pimeässä astui syntyi vallan kauhea räminä. Tämä olikin vartiomiehen paras
suoja takaa uhkaavaa yaata vastaan. Kuten jo mainitsin, oli aluksi ollut melko rauhallista, mutta vähitellen
rauha loppui. Varsinkin pimeän aikana oli jv.aseiden
tuli vihollisen taholta suoranaista helvettiä. Meidan
kohdallamme oli linjojen etäisyys toisistaan sentään
noin 400 metriä, joten mitään välitöntä :vaara^ ei ollut.
Lokakuun puolivälin tienoilla olin eräänä iltana var-

t,y:

Tähystyspaikka Poventsassa

tiossa ja vihollinen paahtoi rapansa mukaan kaikilla
rnahdollisilla aseilla. Arvelin olevan paikallaan, että
minäkin tyhjennän "Emmastani" jonkun lippaallisen.
Avasin tulen suuliekkejä kohden, murra en ehtinyt tyhjentää koko lipastakaan kun tunsin oikeassa silmässäni
kipua. Oli kuin rautanaula olisi mennl-t siitä läpi. Am-

ulos kirpeään pakkaseen. Yhtä mittaa pingoimme korsulle saakka, sillä eihän ulkona pakkasessa pukeutuminen käynyt päinsä. Milla ihmeellä se venäjän poika osasi
ampua niin tarkasti, vaikka oli pimeä? Tietenkin se oli
jo päivällä suunnannut konekiväärinsä valmiiksi ja keskeytti kylpymme yllättäen heti alkuunsa. Ymmärrettävää tämä tosin oli, vallitsihan kaupungissa täysin sotatila.
Ohimennen mainittakoon, että venäläisten asemien
kohdalla, vähän matkaa rannasta, oli joskus pommitettu venäläislaiva upoksiin, vain sen toinen pää oli jäänyt
näkywiin. Kun Ääninen nyt oli jdänyr, asetti vihollinen
vartioston lair',rn lrvlkyyn. Siinä se sitten terrorisoi lähella Äanisen rantrr.r Karhumäen suunraan kulkevaa
huoltotietämme niin, errei sitä valoisena aikana lainkaan voinut liikennöidä.
Meidän rukikohtaamme tuotiin muona yksinomaan
kuivana, se oli keitettävä itse ja senkin piri tapahtua pimeän aikana. Vesi otettiin keitoksiin korsun lattian alla
olevasta matalasta montusta. Näin oli tehty jo kuukauden päivät. Eräänä päivänä kun kokkimme oli ottamassa vettä montusta, niin tuhannen tulimmaista, mikä
sieltä nousikaan veden mukana
pitkalle mädäntynyt
rotan raato. Veden ottaminen loppui siihen, kuten arYAta saattaa.

Marraskuun alkupäivinä siirrettiin ryhmämme noin
300 m vasemmalla olevaan tutkikohtaan, jota kutsuttiin Upseeriklubrksi. Lähimpänä naapurinamme va-

Rumputulta vihollisen asemiin Poventsassa

"Espanjalaista ratsua" tekemässä

puminen päättyi siihen. Ei muuta kuin töpinän hevosella JSp:lle, jossa todettiin, että räjähtävän luodin sirpale oli sartunut oikean silmäterän viereen. Se poistettiin ja sain olla korsulla viikon päivät vapaana palveluk-

oli "punaupseerikoulun" tukikohta. Tämä oli
erittäin huonossa huudossa, sillä se taisi olla pirullisin
paikka koko Poventsan kaupungin lohkolla. Upseeri-

I

I

sesta.

Täällä ollessamme sattui eräs h,ieman jännittävä saunareissukin. Noin 200 m:n päässä asemiemme takana
oli melko ehyeksi jäänyt savusauna, jonka eräänäikana
lämmitimme ottaaksemme oikein kunnon löylyt. Meitä
oli muistaakseni 4-5 miestä kun riisuuduimme ja
nousimme lauteille. Eikä siinä muuta ehtinyt rekemäänkään! Seinien läpi alkoi räsähdellä luoteja ja sauna
tyhjeni nopeasti. Sieppasimme vaatteer kainaloon ja

semmalla

klubissa oli kaksi korsua. Suurempi sijaitsi hajalle pommitetun valkoisen kivitalon seinien sisällä. Pienempi
oli aivan taisteluasemissamme. Se oli niin pieni, että
nukkumaan ei mahtunut enempää kuin 3 miestä. Vain
10 m:n päässä tästä korsusta oli ns. "päivävartiopaikka",
johon kuului mm. panssarilevy, jonka suojassa tiirailtiin naapurin touhuja periskoopilla. Vartiopaikan edessä oli piikkilankaratsuia joiden luo ja niiden alitse
eteenkin johti yhteyshauta. Se oli yöllisiä kuulovartiomiehiä varten rakennettu ja osoittautui varsin tärkeäk317

lähdöstään kun eräs toinen vartiomies juoksi korsulle,
kertoen Kotajärven kaatuneen. Poika makasi verta vuo-

si. Sen edessä oli kuollutta kulmaa, johon vihollinen aina öisin yritti pesiintyä. Eräänä yönä se oli taas tullut
paikalle, kenties vanginsieppausmielessä, mutta vartiomiehen valppaus pelasti tilanteen tälläkin kertaa. Venäläiset joutuivat makaamaan koko marraskuisen päivän
siinä kuolleessa kulmassa, koska yritys lähteä aukean
välimaaston läpi takaisin olisi valoisena aikana ollut samaa kuin itsemurha. Paljon kului käsikranaacteja tuon
vartiopaikan varmistamiseen, kunnes.eräänä yönä vedettiin piikkilankalieriöt sen ympärille. Tällä kohdalla
oli vihollisasemiin ehkä 200-25O m ja vaikka olikin
vasta marraskuu, olivat ilmat hyvin kylmät. Lämmityspuiksi meidän oli kaadettava sähkö- ja puhelinpylväitä,
joita sentään oli riittämiin. Mutta nekin oli kaadettava
öisin ja vedettävä sitten yhteyshautaan sahattaviksi ja
pilkottaviksi. Tässä tukikohdassa menetimme muutamia miehiä haavoittuneina ja ainakin 2 kaatuneina.
Toinen kaatuneista oli Martti Pietikäinen Pielavedeltä
ja toinen oli nimeltään Kotajärvi, joka oli juuri saapunut joukkoomme täydennysmiehenä. Muistan elävästi
kun hän lähti ensimmäiselle
myös viimeiselle var- iahäntä varoitettiin noutiovuorolleen. Moneen kertaan
semasta päiväsaikana tähystämään muuten kuin periskoopin avulla. Tuskin oli kulunut lr-20 min. hänen

I

ä
o
o

'o'

f

o'

h

c

Ic
@

E

.

3.

o'
o.

:

-*
=!lq)
!

:

I3BNSA TA8SAtr&8

-J

- rniehet kertowat

Kansa taisteli

miehet kerlovat ilmEtyy kerran kuukaudessa

12 numeroa Yuodessa

6 lapaa tilata Kansa Taisteli

miehet kertovat

1. Täyttäkää ia postittakaa -viereinen kuponki

O

ette tarvitse.

-

postimerkkiä

ä-s

2. Soittakaa suoraan tilaajapalveluumme puh. vaihde 790822,

,

3. Kirioittakaa osoitteella: Kansa taisteli

='o)
o

suunta 90

§)

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

miehet kertovat, Ti-. 10 ja ilmoittakaa
laajapalvelu, Postilokero 820, 00101 Helsinki

nl

o
=.
o

-
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rullista.
Marraskuu alkoi olla lopullaan kun eräänä iltana tuli
tukikohtamme päällikölle tieto, että tykistömme järjestää vielä samana iltana oikean rumputulen edessämme oleviin vihollisasemiin. Ilta oli jo myöhäinen kun
"repesi"! En tiedä montako putkea lie ollut suunnartu
vihollisasemiin, mutta jyrinä oli niin valtavaa, ettei sellaista oltu vielä tähän mennessä tällä suunnalla kuultu.
Se oli todellista rumputulra! Oli kaameaa katsella kun
raskaat kranaatit repivät venäläisten asemia. Tuli oli
tarkkaa, ammukset puroilivat juuri siihen mihin pitikin. Tätä hirveä jyrinää kesti ehkä puolisen tuntia, sitten se vähitellen alkoi vaimeta. Kyllä täytyy sanoa, että
järjestys palautui naapurin puolelle ainakin niin kauaksi
kuin me jouduimme Klubissa viettämään.
Tulivatkin sitten joulukuun alkupäivät v. 1943 ja
silloin komppaniamme järri Poventsan kaupungin lohkon.
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Vihollinen pysyi jatkuvasti erittäin rauhattomana,
sen jalkaväen tuli oli ajoittain öiseen aikaan vallan pi-
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Ulkomaille lähetettävistä lehdistä peritään eri lisämaksu. Lähempiä tietoja saa Sanomain asiakaspalvelukonttoreista ia
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Oeoilteenmuutokset

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

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

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

Tilaus

2 viikon

kuluttua

TOIVO ENSIO ERÄPURO
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YRITIMME rakentaa Suur-Suomea syyskuussa l94l
Suojoelta noin 4 peninkulmaa Porajärvelle päin. Eipä
oltu vielä päästy kuin parisen viikkoa höökimisessä
eteenpäin kun tuli toppaus. Tuntui kuitenkin siltä, että
näitä selkosia !a nevoja oli rämmitty jo kuukausikaupalla, päätellen siitä kun kukaan ei enää puhunut kauniista

maisemista. Moni innokas sotaurho haaveili kuinka
kaunis järvenrantapalsta tai saunamökin paikka tuossa
sijaitsee. Oli komeita hongikoita ja hlwin hoidettuja
metsiäkin. Ihmetystä herätivät myös ruohikupit suurten puitten pinnalla, mitähän niihin juoksutetaan ja
mitä siitä tehdään. Yksi viisas luuli tietävänsä, että
pihkaa ne valuttaa ja tekee siitä rärpärriä, mene ja tiedä,
ei tullut otettua selvää viisaammilra. Sopivia lepopaikkoia olisi ollut vaikka millä mitalla, jos aikaa tarpeeksi
vain saataisiin huilailuun. Mutta ensin pitää rämpiä,
tapella ja kuollakin, siinä oli sodan karmea laki, ei mitään saunamökkejä täällä keritä haaveilemaan. Sota kylld kaaaa haaveet ja tulevaisuuden unelmat kenenkä
päästä tahansa. Innokkaimmatkaan eivät enää puhuneet, kuinka kaunis ranta tuossa, onko tuo ranta hiekkaa vai mutaa. Ätapa mene kokeilemaan, voit lentää
miinan kanssa rapakkoon. Kaikki kuirenkin ajattelivat,
että koska tänne oli jouduttu, niin taistele, kestä jayrird, dld anna periksi, vihollinen iskee joka hetki. Mutta
sittenkin on siellä joitakin valoisia hetkiä ja silloin yritetän vaihtelua sodan melskeisiin, onpa se jotenkin
jännittävääkin joskus. . .
Pataljoonamme Er.P 2l oli saanut pienen hengähdystauon. Vihollisen toiminta oli varsin kiihkeää vain
kolonnien tuhoamisessa. Harva se päivä tapahtui väkivaltaisia tiedusteluja, milloin meni auro, pari, milloin
oli napattu lotta autosta ia miehistö tuhottu. Tätä oli
jatkunut moniaita päiviä. Suomalaiser eivät pysyneet
kolonnassa kuin hetken. Taas mentiin yksin, että rapa
roiskui.
Meikäläiset eivät viitsineet tutkia sivustoita ollenkaan. Fiihrerin pojat oli hoitaneet sen puolen siihen
saakka kun olivat olleet mukana, suomalaiset pirut
porskuivat vain eteehpäin. Mirä me siitä kuka noissa
korpimaissa kyttää, ottakoot perässä tulevat selvää, jos
aikaa riittää niilläkään. Jälkisatoa saatiin koota monet
kerrat, niinkuin sanorru, ennen kun asiat selvisivät.
Vihollisella oli, lentbtiedusrelun perusteella, suuren
suon takana noin 400 miehen vahvuinen porukka ja

ssa

täältä lähtivät nämä väkivaltaiset tiedustelut. Er.P 2l
saanut hoidettavakseen eteentyönnetyn ukikohdan
yhteydenpidon. Tämä oli harvinaisen pitkä ollakseen
vain kuuntelulinja, tapsi hoidettavana niissä olosuhteissa, taisi olla noin 8-9 km. Linjalle oli annettu peitenimeksi Hirvenlinja ia siinä kyllä tarvittiin hirven pituisia jolppauksia sitä kunnossa pidettäessä.
Ollessamme taas partiossa, mukanani oli alikers
Paavola ja sotamiehet Nummi ja Alatalo, Paavola huomasi hirvenmakauksen paluumatkalla ja tuumasi, että
tuosta saataisiin huomenaamulla hirvipaistia. Mutta
kuka menee Nikke Pärmille tarinoimaan lihan saannista. Paavola otti tehtävän hoitaakseen.
Majuri Pärmi oli kiinnostunut asiasta, mutta heti ilmoittanut, että jos lihaa tulee niin se pitää luovuttaa
huoltoon ia siitä tehdään sopat koko porukalle. Mitään
ei saanut asiasta kenellekään puhua. Vielä Pärmi oli ilmoittanut, että vain ne lähtevät, jotka olivat olleet mukana ko. reissulla.
Sovimme lähtöajaksi klo 4 aamulla. Stm Nummi herättää minut ja ilmoittaa, että nyt pitää vääpelin lähteä
partioon Hirvenlinjalle. Tämä oli tapahtunutkin sopimuksemme mukaan, mutta nyt astui suuri kohtalo minun paikalleni. Nummen repiessä minua hereille, kuiskaillen että nyt on jo kiire, olin unenpöpperössä kironnut, että painukaan menemään ei ole minun vuoroni,
koko eilispäivä siellä rämmittiin, nyt on toisten vuoro.
Nummi uskoi ja antoi minun jatkaa koisaamista. Se väsymyshetki oli minulle todella suopea, vaikka en olisi
roisillekaan suonut pahalla tahdollakaan sellaisia iskuja
joita he saivat kokea.
Stm Nummi oli herättänyt ioukkueenjohtaja vänrikki Heikki Salon ja selostanut hänelle asiaa. Salo taasen
ei tietänyt, että Pärmi oli nimenomaan antanut vääpeIin tehtäväksi partion vetämisen. Salo tuumaamaan, ettd antaa äijän nukkua. Niinpä Salo oli taas valmis, niinkuin aina missä vain tarvittiin miestä liikkuvaista. Hirvipaistia, jopa jotakinl
Niin porukka tarpoi ja haki hirveä, odottivat tuleeko
näkyviin, niin päästään posauttamaan. Olivat olleet jo
reissussa 3:sen tuntia eikä näkynytkään yhtän kruunupäitä. Lopulta he joutuivat venäläisten hyvin naamioimaan miinakenttään ja siellä rupesi roikumaan. Alik
Paavola ensimmäisenä tömähti. Vänrikki Salo ilmoitti
sotamies Alatalolle, ettd ala painua ilmoittamaan vä-
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pelille, hän soittakoon JSp:lle lääk.kapreeni Ojalalle että tarvittaisiin lääkintämiehiä, saavat tulla paareillakin
avuksi, niin on helpompi tuoda Paavola täältä pois.
Alatalo saapui komentopaikalle hengäsryneenä 1a yhä
pädkä suomudassa.

Vääpeli, pian apua nyt! Paavola on mennyt miilähti kantamaan sitä ja sinne meni hänkin
luultavasti. Kuulin ainakin kaksi polkumiinan tömähdystä, mutta en palannut enää takaisin. En luule eträ
ovat pahasti haavoittuneet.
Soitin lääk.kapt Ojalalle ja ilmoitin että pojat ovar
menneet miinaan, Alatalo ilmoittaa lievästi haavoittuneiksi, mutta pankaa paarit myös mukaan varmuuden
vuoksi.
Olisiko kulunut parisen tuntia, jännitystä ja odotusta, kuinka oli käynyt pojille. Lääk.kapt Ojala soitti, että tuu nyt vääpeli katsomaan niitä lievästi haavoittuneitasi! Säikähdin ja kysyin kuinka asiat oikein siellä sitten
on? Tule äkkiä JSp:lle äläkä turhia pulise, Salo odottaa
sinua täällä jonkin aikaa ennen kuin autokuljetus tulee.
Ensimmäinen ajatukseni oli: "Mitä Salo on lähtenyt
reissuun, mitä sanoo majuri Pärmi?" Nyt on vääpeli totiset paikat edessä, sitä kun oli oppinut tuntemaan esimiehensä järkkymättömän ryyneyden, jopa myöskin
hänen omalaatuiser otteensa alaisiaan kohtaan. JSp:llä
kapt Ojala rähisee, että siinä on pojat. Paavolalra jalka
nilkasta poikki ja Salolla samoin, sekä leuka myöskin
mäskänä. Tajuissaan he kyllä olivat.
Salo alkaa komentelemaan viimeisillä voimillaan:
'Vääpeli nyt on asiat sillä tavalla että annar minulle
aseen, se on nyt vientiä kohti tuntematonta, muuta
vaihtoehtoa ei ole. Ei morsiamenikaan enää huoli tällaista ruaiarikkoa, ase tänne."
Mitään asetta en anna ja kyllä sinusta Heikki vielä
- rulee, tuollaiset kyllä korjataan sotasairaalassa, ja
mies
varmaan morsiamesikin ymmärtää mitä sota on ja kuinka täällä voi käydä. Lääk.kapt Ojala oli samaa mieltä,
eikä meillä ole mitään oikeutta ruveta tässä tuomareiksi. Linnaan Pärmi meidät toimittaa molemmat sellaisesta. Annan teille vielä rauhoittavaa lääkettä ja sirten
sotasairaalaa kohti. Siellä teistä tulee vielä terveitä miehiä ja pystytte palvelemaan edelleen isänmaatanne,
vaikka toisilla sotatanterilla.
Kyllä olimme rotista poikaa palatessamme komentopaikalle. Kuinka selvitään Pärmistä. Ei tullut hirvisoppaa Pärmin pojille. Menetimme kaksi hywää toveria ja

- ja Salo
naan

tosi

sotilasta.

Kaikki tilauksia, osoitteenmuutoksia ym. sekä
epäsäännöllisyyksiä tai puutteellisuuksia Iehden
jakelussa koskeva kirjeenvaihto on lähetettävä
osoitteeseen: PL 820 00003 H:ki 300. Toimitus
(Töölönkatu 35 B) ei niitä käsittele. Puh. 9079O822 tai 790355
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KIVÄÄRIOTTEITA: 30. Oruzhan (kivääri) viiies olgapiäl libo
jalgoih pidäy ruodua vai käsil da käsivarsil, muu rungu ei sua lekahtakseh ni vuose. Siitä ei pie kuuluo ni miitytty suurembuo iendä. Lozha (kiväärinperä) pidäy hilläkkasin heitäldiä muah.
Oruzhu pidäv viijä ruttoseh, da hywin i kebiesti. Molemmil käsil kieras ni konsu ei pie ottua oruzhua kiin, a vuorokkah. (Lähde:
Opastuskirjy, SKSK, Helsinki 1918).
Kehitysaluerahastolle on rullut lukuisia hakemuksia peruukkitehtaan perustamiseksi Vainikkalaan. (Finski Tutisri).

RINTAMÅSOTILASTUNNUS on vuoden 1972 loppuun mennessä myönnetty 162.6)0 miehelle. Tunnusta on hakenut
370.000 miestä, joista 10.j91 on saanut kielteisen päätöksen.
Viime vuoden loppuun mennessä lähes kaikki hakemukser eli
99.8%o

oli ratkaistu.
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Kirjoittajat vastaavat esittämistään mielipiteistä.
Käsikirioitukset on tehtävä koneella ioka toiselle
riville. Maksetut käsikirjoitukset ja valokuvat jäävät lehden omaisuudeksi, muut palautetaan vaan
jos pyyntö ja postimaksu on tullut yhden vuoden
sisällä.

