I3AMSA TPBTSTtr&T
-I:o ll 1973.2,2O rnl«

4 V * i- i*

--**,e_

d

r rrriehet kertovat

iä.

'"L."tt u.
ffi
"] tl%rPhn-

,w

tå

\#

\

h,
E

"t

IEL,&.

Vapaaehtoinen evakuointi alkaa
lottien opastuksella

f,:o ll

)]3&\t3§E\ tf

&tt§latr&8

- rrriehet kertovat

r§. rr.1973

17

VUOSIKERTA

.

SOTIEMME

KERTOTUKSIA

TAPAHTUMISTA

JULXAISUA ia KUSTANTA.IA Sotmuisloyhdistys ry.
TOIMITUSNEUVOSTO: Puh€njoht4a K. L. Os$h, ksrl 6vp.,
K. Kii6non, komdri ovp., G. Magnusson, eversli evp.,
V. Nih,tilå, wersti flp.
PrIÅTOIMITTAJA K. L. Oescfi, kenrl 6vp.
TOIMITUS: Ttbtönkaru 35 B, 00260 H€tsinki 26, vth.446242
Tdmilussihr6ri ja taloudonhofala: R. Kaleruo, evl. 6vp.
Toimittaia: E. Ponmo, m4uri ilp., E. Liespalo, rah.hcit4a kapl evp.
TILAUKSET ie MUUTOKSET: Pclibksro 820, 0O101 H:ki 10, puh. 790355, 790822

Pctisiirtoiili 725S.1
IU/IorUSKONTTORI: Eroli4ak. 11, 0O1«) Hki 13, puh. vaihd6 @941, otrivalinta 6094...
VUODESiSA 12 I{UMEROA

.

TILAUSHINNAT i 12

kk 272OO,6 kk 16:$, 3 kk

snlouparno#rgzs

11:25.

oo

-y0

länisTäruellä
t
o

"&

OLAVI HAIKALA

Matkantekoa Syvärillä

-s

,g l'

*t
Kunnostettu

§kkivene
llmari

:.
*
*:- §*.
JOUKKOJEMME saavuttua Syvärille ja Aänisjärvelle
oli järvialueen puolustamista varten perustettu VII
AK:n alaisuuteen rannikkoprikaati. Tähän prikaariin
oli liitetty myöskin alueelle siirretyistä laivastoyksiköisrä muodostett,, Äänisen laivasto-osasto, jonka käytössä oli viitisenkymmentä Laatokalta tuorua aseistettua
moottorivenettä. Ryhmä Oinosen edetessä Äanisniemelle oli rannikkoprikaati vallannur saaristoaluetta.
Kun puurunkoisten moottoriveneiden käyttö oli alkanut vaikeutua vesistöjen iäätymisen takia, oli laivastoosasto saanut tehtäväkseen kunnosraa ja miehittää näirä sotatoimia varten joitakin venäläisten vetäytyessään

upottamia höyryaluksia. Satamien ja väyläsrön tarkastamisen ja löydetryjen alusupotrrsten tutkimisen jälkeen
oli todettu, että riittävän nopeasti käyttökuntoon saatavia aluksia olisi vain Syvärin keskijuoksulla.
Lokakuun lopussa sain siten laivasto-osaston komentajal,ta komentaja Akseli Raniselta tehtäväkseni nopeasti kunnostaa ja varustaa Syvärin kaupungissa, Podporozessa kaksi jokihinaajaa ja siirtää ne sieltä, joen keskijuoksulta, prikaatin joukkojen kuljetusta varten Äanislinnaan, Petroskoihin. Näiden ensimmäisten sotalaivojemme aseistukseksi sain armeijakunnan esikunnalta
pyörälavettiset 45 mm panssarintorjuntatykit ja kolme
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raskasta konekivääriä kumpaakin varren.
Komennuskuntamme saavuttua Podporozeen meidät

ohjattiin Nishin jokiliikennetelakalle, iossa Raninen

piti

komentopaikkaansa.
Mahtavan vuolaana ja leveänä virtasi siellä Syväri,
paljon puhuttu, mutta meille vain koulukirjojen perusteella ja vähän tunnerru. Virran jäätyminen oli odorettavissa lähipäivinä, mutra mitään merkkejä sen alkamisesta ei vielä näkynyt. Rintaman suunnassa kumisi tykistön tuli ja sävytti tunnelman vakavaksi. Kaukaa ammuttu raskas kranaatti löysi tiensä myös telakka-alueelIe. Rintamalinjan läheisyys ei kuitenkaan näyttänyt
häiritsevän työskentelyä telakalla, ei sen enempää kuin
I
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suojanneet ohjaamot ohuella panssarilevyllä.
Alusren kunnostaminen, aseistaminen ja miehittäminen käsketyssä seitsemän vuorokauden ajassa näytti

miltei mahdottomalta, mutta alkoi muutamassa päivässä ruottaa

tuloksia. Ansio töiden nopeasta edistymisestä

kuului ennen muuta päteville konemiehillemme, molemmat Suomen Höyrylaivaosakeyhtiön ylikonemestareita. Heidän nimiään en valitettavasti enää muista.
Tykkiveneiksi näin muutetuista jokihinaajista suurempi sai lipunnostossa nimekseen "Ilmari" ja pienempi
'Väinö". Olihan pääosa niiden miehistöstä panssarilaiva
"Ilmariselta" jäänyttä henkilökuntaa.
Tilanteen nopea kehittyminen Äanislärven pohjoisosassa sai aikaan päätöksen, jonka mukaisesti sain tehtäväkseni siirtyä heti pitemmälle kunnostetulla rykkivene 'Väinöllä" Syvärin niskalle, Voznesenjaan ja sieltä
edelleen Äänislinnan, Petroskoin, suuntaan. Laivueen
toinen alus seuraisi heti koneiden kunnostamisen jälkeen.
Koeajoissa ryv. Väinö saavutti seitsemän solmun no-

peuden, mikä juuri riittäisi virran vuolaimpien paikkojen nousuun. Kun sähkögeneraattoreita ei näin lyhyessä

kuntoon, valaistiin kannen alaiset tilat öljytuikuilla. Miehistön makuusijat oli suojattava tippuvalta vedeltä sanomalehtipaperilla. Tyhjennyspumput
eivär coimineet. Toiseen potkuriin kiertynyt vaijeri esti
senpuoleisen koneen takaisinkäytön. Mahdollisuus
aluksen tyhjentämiseen vuodon sattuessa nähtiin kuirenkin tärkeäksi. Peräkannelle sijoitettiin tästä syystä
kasikayttöinen palopumppu. Sille tulikin myöhemmin
varsin ahkera käyrtö.
Minkaänlaisia ilmatorjunta-aseita ei ollur saatavissa.
Venäläisten lentotoiminnan oletettiin lähiaikoina olevan pilvisyyden fa lumisateiden takia vähäistä.
Kun 'Väinön" päällikkö luutnantti Lauri Piirinen ilmoitti aluksensa matkavalmiiksi marraskuun 1. päivän
aamulla, ei se voinut olla merikelpoinen sanan varsinaisessa merkityksessä. Hyvälla onnella uskottiin kuitenkin perille päästävän.
Matkaa Podporozesta Syvärin suulle on noin 60 meripeninkulmaa. Väylävalaistus puurtui täysin eivätkä
kaikki viitatkaan enää olleet paikoillaan. Väylän seuraaminen edellytti odottamatromasci mutkailevan joen
pääuoman hyvää tuntemusta. Matka oli siten tehtävä
kokonaan valoisan aikaan ia luotsia käyttäen.
Syvärin vuolain paikka on juuri Podporozen yläpuolella, silloin rakenteilla olleen suurimman voimalaitoksen Svir 2:n kohdalla. Tyv. 'Väinö" joutui tästä syystä
heti matkan alkuvaiheessa kamppailemaan lähes laivan
omalla nopeudella syöksyviä vesimassoja vastaan. Parin
runnin ponnistelujen jälkeen edeten aioitrain vain l-2
solmun nopeudella päästiin lopultakin virtakohdan niskalle ja erenemisen kannalta edullisemmille vesille. Sitä
enemmän oli nyt varauduttava yllätyksiin venäläisten
partioiden raholta, jotka saattoivat tunkeutua virran
rannalle, koska rintamalinja monessa kohden oli vain
ajassa saatu
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Syvärillä vallattuja aluksia

Siipirataslaiva Podporozen telakalla

yllätykselliset vihollislennotkaan.
Molemmat alukset olivat juuri vedestä nostetut ja telakan laicuriin kiinnitetyt. Niiden konehuoneista ja
asunto-osastoista löytyi ylenmäärin kaikenlaista rojua.
Pilssit olivat täynnä liejua ja vettä. Kaksi VI AK:n joukoista irroitettua konemestaria uurasti koneiden ja höyrykattilain kimpussa saadakseen ne nopeasti käyttökuntoon. Kolmas, paikallisten joukkojen käyttöön varartu
hinaaja lähti juuri koeajolleen joen alaiuoksun suuntaan, missä väylä oli hallussamme Syvärin voimalaitoksen padolle, lähes Lotinanpellon tasalle saakka.
Alukset, pituudeltaan 26 ja22 metrid, olivat kaksipotkurisina ja matalakulkuisina tyypillisiä jokihinaajia.
Niiden kokoon nähden runsaat 14-18 miehen majoitustilat olivat riittävät tykkivenemiehistön sijoitukseen. Jalkaväkiaseiden tulta vastaan venäläiset olivat
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varmisruksen varassa. Kommelluksitta päästiin kuitenkin ennen pimeän tuloa Rovskojen kylälaituriin, lähelle
suurta puisten proomujen telakkaa, jossa ensimmäisenä
tehtävänä oli polttopuun täydennys.
Kun aamulla taas lähdettiin jatkamaan matkaa, seuraili suurehko joukko paikkakuntalaisia toimiamme ja

joukosta kuului iopa hyvän matkan toivotuksiakin.
Joen virtaus oli nyt oleellisesti pienentynyt ja alkoi jo
runtua siltä kuin jokimatkan vaikeudet olisivat kaikki
takana ja pian saavuttaisiin järvelle. Joitakin jääkappaleita alkoi tällöin ajautua vastaan ylävirrasta.
"läät kulkevat, jäät kulkevat!" huuteli nyt luotsi
ja -vilkuili levottomana vastaan ajautuvaa jääsumaa.
Alussa vaarattomalta näyttänyt tilanne muuttui kohta vakavaksi, kun virran myötä alkoi solua jäälauttojakin, jotka painoivat väylän viitat alleen ja jopa veivät
niitä mukanaan. Väylän seuraaminen oli muuttunut
satruman varaiseksi, mutta saatu tehtävä edellytti matkan jatkamista. Pyrkiminen lähimpiin mahdollisiin hätäsatamiin olisi myöskin aiheuttanut vähintäin yhtä
suuria vaikeuksia kuin melko selväpiirteiseltä näyttäneen väylän loppuosan aiaminen, mikä olisi kestänyt
vain pari tuntia. Silloin, pahaa aavistamatta, paikassa
missä väylä näytti mitä selvimmältä, hurjasti ryskyen
rykkivene'Väinö" ajoi täydellä vauhdillaan karikkoon.
'Miina!" karjui vieressäni seissyt mies ja ilmeisesti
valmistautui hyppäämään yli laidan. Saman alkuvaikutelman sain minäkin ja kummallisinta asiassa oli se, että kun panssarilaivamme "Ilmarinen" ajoi pari kuukautta aikaisemmin miinaan, oli ensivaikutelmani silloin
ollut: 'Nyt ollaan karilla".
'Toimeksi, toimeksi!" kiljui pelästynyt luotsi ja
näytteli käsillään, että koneita olisi käytettävä täydellä
takaisin, jotta laiva saataisiin pois keskeltä vuolasta jäävirtaa. Vilkaisin laidan yli ja totesin kohta, että potkureita tässä romppeikossa pyöritertäessä menetettäisiin
nekin ja syksyn purjehduskausi olisi samalla päättynyt.
"Kengss seis, aloittakaa ruokailu!" oli siten ainoa
- uuden tilanteen aiheuttama kasky.
oikea
Harkittaessa seuraavia toimänpiteitä todettiin, että
oltiin Ivankovan kohdalla, jossa joki oli matalin, joskin
hyvin leveä. Tä llä Syvärin alkujuoksulla matalan veden
korkeus pienimmillään saattoi olla vain 150 cm javäylä
teki pahanlaisen mutkan. 'Väinön" syväys oli tosin 180
cm, mutta väylää tarkoin seuraten se saattaisi tähän
vuodenaikaan ylittä kynnyksen ilman minkäänlaista
riskiä. Jäälauttojen joukosta esiin puikahtanut viitra
osoittikin, että oltiin muutama metri väylästä sivulla.
Ei auttanut muu kuin ottaa yhteys Podporozeen käytcäen ioukkojen puhelinyhteyksiä ja hinausapua luvatriinkin lähettä. Kun jäiden tulo osoittautui ajoittaiseksi, niin voitiin 'Väinölläkin" rauhoittua ja ihailla Syvärin lumipeitteisiä rantoja. Kolmantena päivänä Podporozesta lähetetty hinaaja höyrysi paikalle ja puoleltapäivin nykaisi 'Väinön" pois kivikosta ja kun luonnonsuhteet iokipurfehdukseen olivat mitä erinomaisimmat,

niin kahden tunnin kuluessa saavuttiin Syvärin suulle,
Voznesenjaan.

Täällä otettiin yhteys varuskunnan päällikkiiön, ma'
juri Aarne Juutilaiseen, paremmin ehkä tunnettu Kol-

laan sankarin, "Marokon Kauhun" nimellä. Miehistön
täydentäessä varastoja suunnittelimme laivan päällikön
kanssa Juutilaisen avustarnana aioa Ääniselle. Yrityksemme näytti hänestä arveluttavalta, kun monin paikoin laivasta pihisevät höyrypilvet osoittivat myöskin
putkiston vuotavan. Pakkasen kiristyessä näyttivät nämä vuodot nyt entistäään pahemmilta. .Venäläisiä tykkiveneitä oli viime päivinä partioinut Aänisen pohiukassa, mutta nyt oli kaupungin lahti silmänkantamiin
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Tyv. Väinrin reitti Podporozesta Äänislinnaan

valkoisen jdåvaipan peitossa. leä ei vielä ollut tuumaa
vahvempi, joten tämän kokoisen hinaaian oletettiin selviytyvän siitä avoveteen.
Sataman puoleinen osa kaupungista oli sotatoimissa
palanut, mutta järvelle suuntaa osoittavat liniataulut
olivat kuitenkin onneksi paikoillaan. Kun panssaroiruun ohjaamoon sijoitettu magneettikompassi oli iäykkäliikkeinen ia näytti lisäksi värin, oli tarkka paikanmääritys ja edellä mainitun linjan käyttö tärkeämpää
kuin suojautuminen vihollisen tähystykseltä yön pimeyteen. Tästä syystä matkaa päätettiin iatkaa vielä saennen aumarraskuun neljäntenä
mana päivänä
jokisataman
sivuutuksen
ringon laskua. Voznesenian
jälkeen jatkoimme jokiuomaa järvelle ja ainakin suunta
liniataulujen perusteella oli varma. Nopeudeksi arvioitiin näin jäissä kulkien neliä solmua.
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näytti loputtomalta, mutta sen ta-

oli kuirenkin vihollinen jaalla oli romutusvalmis

laiva. Oli siinä merimiehillemme, jotka siihen saakka
olivat palvelleet laivastomme moderneimmissa aluksissa, monenlaisra ajattelemista. Omat tuumansa toi myös
mieleen ajo tälle oudolle järvelle tai sisämerelle, miksi
kukin sen nyt ajatuksissaan kuvailikaan. Kiertäessämme järven pohjukassa sijaitsevan matalikkoalueen oli
linjan suuntaa ajettava tunnin verran kaakkoon ja sen
jälkeen toinen tunti suoraan itään. Suunnan muutruessa
loppui myös Kulikovan niemen suoja luoteistuulia vastaan. Nyt vapaaseen vereen päästyä 'Väinön" merikuntoisuus joutui kohta koetukselle. Joskin tuuli oli edelleen luoteinen, niin ulapalla vallitsi erittäin voimakas
pohjoisen puoleinen aallokko. Suolattomassa vedessä se
saavurtaa Äänisen 200 km:n saarertomalla selällä mahtavan korkeuden aaltojen harjojen välin jäädessä kuitenkin kiusallisen lyhyeksi.
'Väinön" puuskurtaessa kohti itärantaa sen miehistö
seisoi silmä kovana aseiden takana. Matalikkoa kierreträessä ei tietenkään voitu välttää venäläisten hallussaan
pitämän vasrarannikon lähestymistä. Sieltä, keulan
suunnasta vilkkui lukuisia valoja ja jotkut niin voimakkaina, että häikäisivät tähystäjien silmät. Kohdataanko
venäläisiä tykkiveneitä? Saadaanko maista tykiscön tai
jalkaväen tulta vastaanl Mitkä noista valoista ovat ajoneuvojen, mitkä laivojen, mitkä kiinteiden valonheittimien? Vastarantaa oli kuitenkin lähestyttävä, sillä pahempaa kuin tuleen joutuminen oli tässä.myrskyssä ja
vihollisen asemien edessä karille ajaminen. Varma tuho
seuraisi, jos suuntaa muutettaisiin ja turvallisemmille
vesille pyrittäisiin liian aikaisin.
Tällä kerralla onni suosi merenkulkijaa, sillä matalikkoja raioitava viitta sivuutettiin kompassin väärinnäytöstä huolimatta yön pimeydessä muutaman metrin
etäisyydeltä, ja niin oltiin markalla pohjoiseen kohti
uusia tehtäviä. Parista tähystäjiemme tekemästä hälytysilmoituksesta huolimatta ei vihollista tai sen toiminraa sirtenkään kohdattu. Ilmeisesti eivät venäläiset katsoneet 'Väinön" tapaista matkaa millään tavalla mahdolliseksi. Sillä välin tuuli oli kuitenkin voimistunut ja
puhalsi jo myrskyn voimalla. 'Väinön" runko jyski ja
natisi. Se otti vesimassoja kannelleen ja aivan kuin ravistellen pudisteli niitä päältään. Pimeässä erotin konemestarin kasvot. Läpimärkänä hänen oli onnisrunut
päästä ohiaamoon.
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vuotaa. Siellä karille afettaessa jotkut poh-'Laiva
jalevyjen
niitit ovat katkenneet ja ovat nyt irronneet",
oli hänen rauhallinen ilmoituksensa.
Markalle lähtiessä jo tiedettiin, että konepumput eivät toimineet, mutta olihan meillä kasikayttöinen palopumppu. Monelta unhottui nyt sota ja viholliset, sillä
jokaisen päämääränä oli nyt laivan ja samalla oman henkensä pelastaminen. Suunta oli luoteeseen kohti Ruoppaojan korkeita kalliorantoja, joiden tuulensuojaan
matka kestäisi pari tuntia. Ainakin se aika oli käsipumpuilla selvittävä. Uusina, nopeasti vaihtuvina vahteina
olivat peräkannen kaksi pumppumiestä ja heidän varamiehensä. Kriisi paheni edelleen, kun vettä ilmoitettiin
tulevan kannelta myös hiililuukkujen kautta. Jokihinaajathan eivät olleet suunniteltu kuljettavaksi aallokossa ja siten 'Väinönkään" luukkuja ei riittävästi voitu
tiivistää kannelle tulvivien vesimassojen varalta. Kohta
ilmoitettiin miehistön skanssista keulasta, että sielläkin
pilssivesi nousi ja lattialla jo kahlailtiin. Konehuoneessa
yhä nouseva vesi tavoitteli jo tulisijaa. Ennenkuin kattilaruli sammuisi voitaisiin vielä kääntyä myötätuuleen,
kohti venäläisten asemia, jolloin myötäiseen ajettaessa
veden tulo ehkä saataisiin pienenemään ja höyryn paine
nousemaan. Tällaisessa suunnan muutoksessa oli kuitenkin liian suurena riskinä laivan kaatuminen ja parhaimmassakin tapauksessa sitä olisi seurannut uusi yritys vastatuuleen.
"Jokainen mies remmiin ja ämpärit avuksi!" Siinä
olivat pumpun sarvissa vuorotellen myös laivueen koyhteinen oli asia.
mentaja ja venäläinen luotsi
- mutta varmasti lähes"Kiitos Luojan!" Hiljalleen,
- Ruoppaojan kalliorantaa ja tuulensuoiaa. Matcyttiin
kaa jatkettiin sitten länsirannikon runrumassa ja jo
puolenyön iälkeen ankkuroitiin Vehkaoian suojaiseen
lahteen, mutta peräkannen pumppuryhmälle riitti töitä
aina purjehduskauden päättymiseen saakka.
Marraskuun 5. päivän aamulla täydennettiin taas
polttopuuvarasto, suoritettiin ensimmäiset harjoitusja puoammunnat
tosin pyörälavettisellä rykillä
jälkeen
ajettiin komeasti Aänislinnan satalenpäivän
maan. 'Väinön" miehistö oli nyt yhtä kokemusta rikkaampi. Näissä karuissa luonnonsuhteissa, toimittaessa
romukalustolla ja ilman telakoita olosuhteet olivat kovat ja varmasti vaarallisemmat vastustajana kuin vihollinen. Sekin tiesi silloiset vaikeutemme ja osasi oikein
arvioida talven sanelemar rajoitukset.
Äänislinnaan saavurtuamme meitä odotti iloisena yllätyksenä kotoa saapunut kenttäposti ia joukko reipasta
mikäs muu, kuin nopea
täydennysmiehisröä sekä
poltropuun lastaus. Näytti siltä, että siitä olisi tullut
järvimerenkulun vaativin tehtävä. Sen sijaan välttämätrömältä näyttäneet konekorjaukset saivat jäädä, sillä samalla saapui myöskin kasky matkan jatkamisesta välittömästi täydennysten jälkeen pohjoiseen Gorkinkylän
lahteen, missä rannikkoprikaatin jalkaväkipatalioona
valmistautui maihinnousuun Limosaaressa. tr

KANSA TAISTELI -lehden julkaisijan, Sotamuistoyhdisrys
r.y:n hallituksen pitkäaikainen puheenjohtaja ia lehden
perustaiaiäsen, yleisesikuntaeversti evp.

Valo Konstantin Nihtilä
kuoli ;ikkie Hehingissä
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vuotta

Hänen uransa Suomen puolusrusvoimien palveluksessa oli tavallista merkiryksellisempi. Hän oli yksi
viime sotiemme huomattavimmista persoonallisuuksista Monista ansioistaan hän jos kukaan, olisi ansainnut kenraalin arvon, mufta sitä hän ei kuitenkaan muumrneista olosuhteista fohruen saanur
Osallistuttuaan Vapaussoraan ja suoritettuaan Kadettikoulun hän palveli eri rehtävissä Keski-Suomen
rykmentissä, kunnes hänet v. 1925 siirrettiin Kadettikouluun opettajaksi ja kadectikomppanian päälliköksi.
Ylimmän sotilaskouluruksensa hän sai omassa sotakorkeakoulussamme, fonka yleisen linian hän suoritti w. 1927-29 ja vain vuorta myöhemmin hänet
määrättiin saman koulun yleisen taktiikan opettaiaksi, iota tointa hän hoiti lfies koko 1930-luvun afanLukuisat hänen kouluttamansa yleisesikintaupseerit
r4uistavat häntä aina harvinaisen etevänä taktiikan ja
oleratiivisen taidon tuntijana He muistav"t -yös
hänen vaatimattoman, koskaan itseään korostamattoman olemuksensa sekä miellyttävän ja hienotunteisen tapansa arvostella kehnoiakin, hänelle iätettyjä
töitä Nämä yleisesikuntaupseerit muistavat myös hänen openrksensa asiallisuuden, selkeyden ia määrätietoisuuderu Opetustoimensa lisiiksi hänellä oli aikaa
paneutua maamme puolustamisen ongelmiin siinä
määrin, että hänet kelpuutettiin arvossaan ylimmäksi
Suomen puolustuksen suunnittelijaksi, YE:n operatiivisen toimiston päiilliköksi. Kesåillä 1939 hän suunnitteli ja iohti Karfalan kannaksen vapaaehtoisia linnoirustöitä
Talvisodan aikana toimi NihtiläPäämaiaooperatiivisen osasron päällikkönä Tammikuun alussa v.
1940 komensi ylipiiåillikkö hänet, todella tavallisuudesta poikkeaviri erikoisvaltuuksin, seuraamaan IV
AK:n sotatoimia Laatokan Karjalassa Merkittävällä
tavalla tuli hänen "seuraamisensa" esiin siinä, että
vahvojen vihollisvoimien motittaminen onnistui yli

odotusten.

Helmikuun loppupuolella, sitten kun vihollinen

oli suorittanut läpimurron Summan-Lähteen loh-

kolla, lähetettiin Nihtilä II AK:n esikuntapäälliköksi.
Maaliskuun alussa hänet palautettiin takaisin Päämajaan, jossa hän osaltaan ioutui kantamaan operatiivisen johdon koko taakan Talvisodan loppuun saakka
Kohta välirauhan tultua, 27.4.40 siirrettiin eversti
Nihtilä II ÅK:n esikuntapäälliköksi. Siinä tehtävässä
hän oli vielä Jatkosodan puhjetessa kun numero muuttui MK:ksi.
Nimenomaan Viipurin
valtausoperaation aikana lienee hänen apunsa ollut korvaamaton silloiselle esimiehelleen, kenrl K. L.
Oeschille. Kun sitten IV AK:n nimi muutettiin Kannaksen ryhmäksi, oli Nihtilä edelleen sen esikuntapäällikkönä kunnes hänet omasta pyynnösrään nimitettiin 25.6.42 JR 16:n komentajaksi. Pitkään han ei
saanut rykmenttiään iohtaa, sillä jo 24.1I.42 hänet
taas siirrettiin vanhaan ja tuttuun virkaansa, Päämajan operatiivisen osaston päälliköksi. Hän alkoi kohta
koko tarmollaan kiinnittää yliiohdon huomiota Karjalan kannaksella eittämättä joskus alkavaan vihollishyökkäykseen- Pahaksi onneksi ei hänen mielipitei
tään otettu varteen kyllin ajoissa. Vasta kun suurhyökkäys sitten kesällä v. 1944 alkoi, oivallettiin
eversti Nihtilän kaukonäköisyys, mutta liian myöhään. Nyt hän ioutui jopa osaltaan vaikuttamaan
Kannaksen raskaiden toriuntataistelujen suoritukseen.

KANSA TAISTELI -lehden perustamisesta lähtien
ev Nihtilä oli koko ajan toiminut innolla ja voimiaan
säästämättä yhdisryksemme hallituksessa, lehtemme
toimitusneuvostossa sekä kilpakirjoitusten arvostelulautakunnassa Sotamuistoyhdistys r.y. ja KANSA
TAISTELI -lehti iäävät kiitollisina ja syvästi kaivaten
muistamaan yleisesikuntaeversti Nihtilää sekä hänen
monipuolista osuuttaan yhdistyksen toiminnan kehittämisessä

ONN! KUULUVAINEN

,,LII§TETUTI'

q
1i
r&

s
f4

"+q"it*

o.-::$L4

I

r;:'

" -,""
I;?E-"

i

-'

'

,

++
s,r.,

I

*#'r

Kivennavan kirkko ennen Paloa

Erikoiskoulutus
SOTILASPASSIINI oli merkitty:
- vuonna -39, saio
"Res.Kk-ampuia". YH:n alkaessa
-LKP määräyksen, jossa minut käskettiin ilmoittautumaan Säiniöllä 1.KKK/Er.P 1:ssä 4 Prik:ssa. Epäilyksistäni huolimatta ilmoittauduin ko. komppanian vahja huomasin tulleeni vikaporukkaan, sillä
vuuteen
olin saanut kk-ampujakoulutukseni Ilmavoimis
lentokonekivääriampujaksi. Siihen aikaan se oli sellainen erikoiskoulutus, että sen oli saanut v. -)9 Ilmavoiminä mukaan luettuna.
missa vasta 11 miestä
Huomautettuani asiasta komppaniassa, minulle sanottiin, että LKP-määräykset ovat voimassa ia suojajoukot ryhmitetään sen mukaan ia koulutus annetaan
myös sen mukaan.
YH:n kestäessä meille annettiinkin lisäkoulutusta
ja kk:n jynssen verran, että opimme kk-sulkeista
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oli ampumaharjoituksiakin, että tiesimme siitä menevän korvat lukkoon. Käytettävissämme meillä oli vanhoia SK:n harsäystä ammuntoien jälkeen. Sen verran

joitusaseita, jotka olivat ensimmäisestä maailmansodasta peräisin. Tosin niitä oli korjailtu niin, että ne voitiin

pitää kirjavahvuudessa.
Tehtyämme koko syksyn linnoitustöitä, meidät yllättäen siirrettiin junakuljetuksella Kannakselle. Marssittuamme Kanneliärven asemalta Liikolan kylään em
aseet ia LKP:n måäräåmåt tuliannokset mukanamme,
saavuimme perille samaan aikaan "evakosta" palaavien
kyläläisten kanssa. Olivatko raiaseudun asukkaat palanneet omin lupinsa takaisin asuinpaikoilleen, vai oliko
heille annettu siihen lupa ylemmältä taholta, iääköön
historioitsijoiden selvitettäväksi. Niin vain kävi, että
he tulivat sinne pahimpaan aikaan, sillä sota alkoi seu-

raaYana parvana.

Rajakylien palaessa laajalla alueella ja pakolaisten
tunkeillessa sohjoisilla teillä, pääsimme me viimein ilrapäivällä, kun pahin hämminki oli esikunnassa ohitetja kohti
ru, marssille kohti rajaa
kohti viholliss2
kuolemaa, niinkuin silloin uskoimme.
Illan hämärtyessä saavuimme märkinä ja väsyneinä
lähellä Kivennapaa olevaan Kotselän kylään. Siellä oli
parastaikaa nimismies apulaisineen suorittamassa kylän
evakuoimista. Tunnin sisällä oli asukkaiden lähdettävä.
Ei siinä rukoukset, eikä kiroamiser autraneer. Ei ehtin1't moni eväitäkään lai*aa, vaan yön selkän oli lähdettävä. Rekeen hypätessään huusi kannaksen mies taloon jääville sotilaille: "Polttakaa sit kaik, ko lähtö tulloo, ja tappakaa elukat!" Karauttaessaan hyhmäiselle
maantielle niin, että kipinät reen jalaksista sinkoilivat,
huusi vielä mennessään'
Polttakaa ja hävittäkkää
kaik, nii ettei jää kiwee -kive pääl!
Aamulla tuli nimismies kolmen apulaisen kanssa
evakuoimaan kylän karjaa. Saatuaan suurimman osan
lehmistä ja lampaista kujille, hyökkasi kolme punalenräjää hävittäjineen kylän kimppuun. Talon kattoja hipoen he konekivääreillään terrorisoivat korkealla harjanteella olevaa kylää miten tahroivat, sillä vaikka koko
1.KKK oli pantu it-asemiin kylän lairamille, ei sillä ollut mitään vaikutusta nopeasri lencäviin I-16 hävittäjiin, sillä vanhanaikaisissa Maxim 09 konekivääreissä ei
ollut it.jalustaa, it.tähtäimisrä puhumattakaan. Kun
viimein keksimme panna kk:n airaa vasten pystyasentoon, ampuaksemme sillä lentokoneira, olivac vihollislentäjät jo häipyneet muille markkinoille. Nimismies
apulaisineen oli myös häipynyt rauhallisemmille karjajättäen suuien karialauman oman onnensa nomaille
- se sitten uupui kylmyyteen, koettaen seujaan. Siellä
railla sotilaita asemiin ia muihin vartiopaikkoihin.
Meillä taas oli silloin tärkeämpää tekemistä, emmekä
ehtineet karjaa kaitsemaan.
Päivällä Kivennavan kirkonkylä paloi ja ioutui vihollisen haltuun. Katsellessamme kuinka kirkontorni luhistui liekkeihin, meistä tuntui kuin koko maailma olisi luhistunut.
Seuraavana päivänä meille ilmoitettiin uusi osoite:
"11 Divisioona".
Illan suussa pataljoonamme alkoi verääntyä pois teiden suunnissa edenneen vihollisen saarrostusuhan alaisena. Puheiden mukaan sen olisi pitänyt lähteä jo aamulla. Syytä viivytykseen en tunne, paremmin kuin
edellisenkäan tiedon pätevyyttä, sillä koskaan meille ei
ilmoitettu joukkojemme tavoitteita. Ainoastaan huhupuheita kuultiin. Nyt meille ilmoitettiin:
Teidät on alistettu kiväärijoukkueelle, joka jää
suojaamaan
pääjoukkojen perääntymistä!
ia lisäksi:
jättdd,
Eikä asemia saa
ennen kuin anneraan käsky!- Tuli mitä tahansa; korosti joukkueenjohtaja läh-

Kivennavalla oli tietojen mukaan sataviisikymmentä
tankkia
Kotselän suuntaan. YH:n
- ryhmittäytymässä
aikana oppimamme
sotataktiikka oli joutumassa koetukselle, sillä kukaan ei ollut meille opertanut, millä
tavalla tankkeja vastaan taistellaan. Varmuuden vuoksi
siirsimme konekiväärimme korkeiden kuusien katveessa olevan kiviaidan taakse asemiin. Päivällä olimme
tehneet murroksia asemamme ohi vievän tien varteen ja
ansoittaneet sen käsikranaateilla. Nyt niistä oli osa
haettava pois, voidaksemme käyttää niitä lähipuolustuksessa vihollisen tankkien mukana tulevia miehiä
vastaa. Halvalla emme aikoneet henkeämme myyda!
11. Divisioona taistelee viimeiseen mieheen! Se oli vakaumuksemme, sillä takanamme palavien tulipalojen
loimut osoittivat pääjoukkojen verääntyessään suorittavan poltetun maan taktiikkaa, jossa meillä tulisi olemaan oma osuutemme.
Pahinta sodassa on odottaminen, meille se ennusti
kuolemaa, sillä Kivennavan suunnalta kantautuva
moottoreiden pauhina ja teiden suunnalta kuuluva viholliskolonnien kolina pani ajattelemaan yhtå ja toista.
Yön pimetessä
naapurikylien tulenloimujen heifas- olevien talojen ikkunoissa kavi
tellessa takanamme
- yhä
punerravaa taivasta vasten kyyhöttävä Kotselän kylä
aavemaisemmaksi.

Yksinäinen koira ulvoi jossain kylän laitamilla, sitten siihen yhtyi muita, kotiinsa palanneita nälkäisiä
raukkoja, ja viimein niihin yhtyivät suolle ja mersän
Rajaseudun asukkaita palaamassa asuinsijoilleen

-

tiessään.
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reunaan harhaantuneet lehmät, ammuen sydäntäsärkevästi tuskissaan. Koko yö tuntui olevan ääniä täynnä
emmekä enä pystyneet tarkasti erittämään niitä, jotka

meille iotain merkitsivät, vaikka olimmekin jo kuulevinamme lähestyvien tossujen töminä. Siksi lähettimme_ oli päästä hengestään jo odotusvaiheessa. Havahduimme kaikki yhtaikaa tämän juostessa talon takaa
kohti asemaamme. Toinen patruunankantaja ehti ojentaa jo kiväärinsä, mutra onneksi varmistin oli päällä, eika han kerinnyt ampua, ennen kuin lähetti ehti karjaista:

I

- saanutkaan ulos suustaan, sillä hän oli juoksusta
aikaan

Äta ammu, mie oon lähetti! Muuta hän ei vähään

jatkaen vaivalloista matkaamme lumen peittämää kujaa
pitkin toisten menojälkiä seuraten, sillä muuten emrne

läkähtymäisillään. Lopulta hän sai sanotuksi:
Pojat pois nopeasti, toiset ovat jo lähteneet! Ve- henkeä välillä hän lisäsi:
täen
Ryssä on jo kylän toisella puolella, meidän on
kierrettävä toista kautta! Enempää selittelemättä hän
lähti painumaan kujaa pitkin takaisin päin.
Poltetaanko kylä? huusin hänen jälkeensä. Kiusaantuneena
hän pysähtyi ja kahisi:
Ätt<aa helvetissä huutako! Kylä jätetän poltta- ettei ne huomaa, että täältä on lähdetty!
matta,
Enempää hän ei odotellut ja meille tuli kiire irroittaa
varsinainen jalustasta. Patruunankantajat häipyivät sillä
aikaa kantamuksineen "kakkosen" lähtiessä heidän peräänsä sellaista vauhtia, etten meinannut mukaan ehtiä.
Mutta kujalla oli lunta puolisääreen, joten kulku oli
hankalaa painavan taakan kanssa. Juostuaan jonkun
matkaa, kompastui "kakkonen" tielle heitettyihin patruunalaatikoihin. Noustuaan kiroillen ylös, potkaisi
hän vyölaatikoita ihmetellen, kuka ne oli siihen heittä-

tienneet mihin he olivat lähteneet.
Uupuneina ja hiestä märkinä saavuimme viimein kylän ulkopuolella olevalle metsätielle, jonka laidassa oli
pieni mökki. Siellä oli hevonen odottamassa. Se oli valjastettu pitkälavaisten tukkirekien eteen ja joukkueemme muut aseet oli jo lastattu siihen, miesten odotellessa
meidän tuloamme. Kuultuaan tulostamme, kiirehti
joukkueenjohtajamme paikalle kehottaen pitämään kiirettä niin, että päästäisiin pian pois vihollisen jaloista,
sillä aika oli täpärällä, niinkuin hän sanoi.
Saatuamme sijoitetuksi kk:n rekeen, ilmoitin joukkueenjohtaialle, että meidän puolestamme voimme lähteä, mutta ryhmänjohtajaamme emme ole nähneet kun
iltapäiväl'ä viimeksi. Silloin selvisi, että hän oli ollut
"hevosta evakuoimassa". Ja pian hän ilmestyikin paikalle
syyttäen meitä turhasta viivyttelystä, kysyen miksi emme
tulleet yhdessä patruunankantajien kanssa?
Silloin minä vähän kimpaannuin ja sanoin, etteivät -ne
lurjukset ole vieläkään suorittaneet tehtäviään kunnol-
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nyt. Lähetin hätäily oli saanut pojat pois tolaltaan, jolloin he olivat heittäneet vyölaatikot menemään ehtiäkseen nopeammin pois paikalta. Samanlainen hätä tarttui nyt kakkoseenkin fa hän ehdotti, että jätetään koko
"rämä" ja painutaan toisten perään, koska meidät on
kerran jätetty!"
Koetin rauhoittaa kaveria parhaani mukaan ja lopuksi hän suostui, kun sain hänelle selvitetryä, ettei meillä
ole mitään hätää niin kauan, kun meillä on konekivääri
käytettävissä ja patruunoita oli tässä myös. Otimme siis
kumpikin yhden patruunavyölaatikon kantaaksemme

ja
la, vaan osa patruunoista on edelleen kylän kujilla
r1'hmäniohtajan ollessa pois paikalta olin minä vastuussa ryhmästä ja sen kalustosta, joten syy oli yksin minussa.

"Patruunalaatikot on haertava sielrä pois!" määräsi
r1'hmänjohtaja minulle ansiomerkin omaavan sk-alikersantin arvovallalla. Asia oli sillä selvä. Läksin hakemaan
parruunalaatikoita kylästä, toisten lähtiessä hevosen
kanssa päinvastaiseen suuntaan. Silloin tuli toinen patruunankantaja häpeissään luokseni ja sanoi tulevansa
mukaani. Turhia kyselemättä läksin kulkemaan hänen
edellään kylään päin. Saapuessamme takaisin kylän reunaan tuntui sen hiljaisuus entistä aavemaisernmalta.
Vain yksinäinen koira haukkui jossain ja tuuli lonkutti
aukijääneitä ovia. Vai olikohan se io jokin muu? Ainakaan kiväärillä varustettu patruunankantaja ei ollut haIukas lähtemään edemmäksi. Jätin hänet kujan päähän
varmistamaan paluutietäni ja jatkoin kujaa pitkin,
muutaman sadan metrin päässä olevia parruunalaatikoita kohri. Kuljettuani noin puolet matkasta luulin kuulleeni ääniä kauempaa kylältä ja pysähdyin kuuntele-

mutkan, johon tuuli oli kasannut aikamoisen kinoksen.
Joutuessani hiljentämään juoksuani paksun lumen takia, vilkaisin vaistomaisesti taakseni ja samassa iski lumen vaimentama kavioiden kapse korviini. Kujan mutkan takaa oli tulossa ratsumies tdyttä laukkaa ajaen.
Enempää ajattelematta ja ehtimättä hakea parempaa
suoiapaikkaa, heittäydyin aidan viereen muodostuneeseen kinokseen kasvoilleni. Silloin meille ei vielä oltu
jaettu lumipukuja, mutta olimme evakuoineet taloista
lakanoita ja tehneet niistä jonkinlaiset lumiviitat itsellemme. Luultavasti se koitui pelastuksekseni, sillä ratsumies karautti ohitseni minua huomaamatta. Ehkä hänellä oli muuta katseltavaa, sillä hän jatkoi matkaansa
seuraavaa sivukujaa pitkin, äskenkuullun ammunnan
suuntaan. Toivuttuani säikäyksestä, joka pani jäsenet
vapisemaan, hyppäsin nopeasti pois kujalta alkaen kiertää ralojen suoiassa poispäin niitä tarkastavista vihollisista. Ovien paukkeesta ja lasien helinästä päätellen he
tekivät tarkkaa työtä, edeten talo talolta kohti kylän
keskusta.

Läkähdyksiin asti juosseena pääsin viimein metsän

Evakuointia uudelleen

maan. Mutta kun mirään erikoisra ei kuulunut jatkoin
taas matkaa, hypäten kuitenkin aidan toiselle puolelle,

yli kohti laatikoita. Hypättyäni takaisin yli aidan olinkin puuttuvien laatikoiden luona.
K1'yrisryessäni ottamaan niitä, rupesi lähitalon pihalla
koira vimmatusti haukkumaan, jolloin luulin sen vainunneen minut, mutta samanaikaisesri rävähtävä konepistoolisarja sai minut muihin ajatuksiin, ia koiran
haukunta päättyi hiljaiseen uikutukseen, joka hukkui
naurunrähäkkaan ja hälinään.
Odottamatta enempää nappasin laatikot mukaani ja
aloin juosta kujaa pitkin metsänlaitaa kohti. Kuja teki
losta oikaisin pellon

suoiaan lähelle metsätietä, jota olimme aikaisemmin
kulkeneet. Kun patruunankantajaa ei näkynyt, arvelin
hänen jo lähteneen paikalta, joten jatkoin matkaani aikaisemmin lähteneiden jälkiä seuraten. Jäljistä päätellen pääjoukkomme olivat kulkeneet samaa tietä pitkin,
sillä tienvarteen oli iäånyt karkenlaista kamaa rekien
rikkoontuessa huonolla tiellä. Vai oliko siihen ollut
muita syitä, sillä kuolleita hevosiakin oli tien varressa.
Käydessäni lepäämään erään rikkoontuneen reen laidalle huomasin, että se oli tdynnä puhelinkeloja ja
kenttäpuhelimia sekä muuta minulle tuntematonta
viestimateriaalia. Silloin minua alkoi tympäistä kahden
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patruunavyön kantaminen ja päätin jättää laatikot siihen paikkaan, vaikka joutuisin siitä sotaoikeuteen. Olihan tänne jätetty paljon enemmän, ja käsitykseni mukaan paljon tärkeämpääkin tavaraa. Mutta tuskin olin
tehnyt päätökseni, kun metsästä tuli tielle mies kivääri
ampumavalmiina. Heittäytyessäni reen taakse piiloon,
alkoi kallellaan olevasta reestä tippua puhelinkeloja
ojaan aiheuttaen aikamoisen metelin. Salamannopeasti
kaansi tulija kiväärinsä rekeä kohti ja karjaisi:
Rukii
veer! Helpotuksesta huokaisten nousin
- ja sanoin:ylös
Sano vaa suomeks,
kyl mie ymmärrän!
-Tulija oli nimittäin mukaani
- lähtenyt patruunankantaja. Otettuamme patruunalaatikot jälleen mukaamme,
jatkoimme matkaa yhdessä ihmetellen, miksi niin paljon kaikenlaista tavaraa oli jätetty tien varteen.
Luultavasti pääjoukollemme oli tullut liian kiire vetäytyessään ja kylästä nopeasti otetut reet ja kuljetusvälineet eivät olleet kestäneet raskaita kuormia. Ehkä
myös kylään jääneet hevoset olivat olleet heikkokuntoisia, eivätkä jaksaneet vetää kuormia tarpeeksi nopeasti,
jolloin ne oli lopetettu. Oli sitten syy mikä tahansa,
saivat tienvarren näkymät meidät kiirehtimään askeleitamme ja viimein saavurimme edellämme lähteneen
joukkueemme. Kiroilusta päätellen heillä oli omat vaikeutensa, sillä saavutraessamme heidät, olivat heidän
hevosensa loppuun väsyneet ja reet olivat hajoamaisillaan. He olivat joutuneet panemaan kaksi rekeä peräkkäin, saadakseen kaikki aseet ja ampumatarvikkeet sopimaan kuormaan. Edessä oli parirekien päälle pantu
reunaton lava ia sen perään oli sidottu pieni "kirkkoreki", johon loput tavarat oli.asetettu. Konekiväärit olivat
etulavalla. Kuoppaisella ja huonolla tiellä luisti reki vähän väliä ojaan, jolloin aseet tippuivat tielle. Miesten
oli jatkuvasti autettava reen sivuista, että se olisi pysynyt jotenkin tasapainossa. Saavuttaessamme heidät, oli
ja se oli jätettävä siipienempi reki hajoamaisillaan
- täyteen kamaa, että
hen. Nyt tuli eturekien lava niin
niitä oli koko ajan pidettävä kiinni putoamisen estämiseksi.

Kulku kavi yha hankalammaksi, sillä hevonen vä-

syi-yhä enemmän, eikä lopulta auttamatta jaksanut vetää rekeä roudan rikkomalla tiellä, jossa oli kiviä ja
muita epätasaisuuksia, joihin matalat tukkireet takertuivat. Sitten karkesi parirekiä yhdistävä ketju. Koettaessamme saada sitä kunroon, tuli metsästä kolme lumipukuista miestä konepistoolit ampumavalmiina tiukaren tunnussanaa ja muita tietoja. Joukkueenjohtajamme annerrua tarpeelliset selvitykset, ilmoitti lumipukuisten johtaja, ertä seuraava kylä on vihollisen ratsuväen miehittämä.
Neuvoteltuaan keskenään määräsivät kivääri- ja kkjoukkueenjohtajat yhteisen osasromme ketjuun niin,
että kiväärimiehet kulkivat metsän suojassa ja kaksi konekivääriä kulki, valmiiksi yhdistettynä käsikannossa
tien molemmilla sivuilla. Kaksi muura kk:ta jätertiin
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jälkijoukoksi, joka kulki hevosen mukana. Kk:t olivat
reessäkin valmiiksi yhdistettyinä ja ampumavalmiina.
Kivääriioukkue, joka vetäytymisen jossain vaiheessa
oli yhtynyt joukkueeseemme, asetti kärkivarmistuksen,
joka kulki pitkin tietä noin sata metriä edellämme,
meidän koettaessamme luovia tien sivuja pitkin konekivääreinemme hankalassa "nel inkannossa". Epämdö,rdi sen matkan kuljettuamme saavuimme han'ahkon metsän laitaan, jonka takaisen peltoaukean rakaa häämötteli tummia taloryhmiä. Vähin äänin asetuimme asemiin
metsän katveeseen, alkaen iännittl'neinä seurailemaan
tapahtumia edessämme olevassa ki'lässä. Maatessani

kk:n takana tarkkaillen kylää, jäivät sen piirteet hämärän takia epäselviksi, mutta kauempana häämöttävistä
lankatolpista päätellen kulki kylän läpi valtatie, poikittais-suunnassa meihin katsottuna. Kylän, tai kyläryhmän muodostivat muutamat talor ja rakennusryhmät,
joiden vaiheilla ja kujilla liikkui tummia hahmoja, ratsumiehiä, vierasperäisten komentosanojen kantautuessa

vaimeina kuuluviimme. Siinä me makasimme tuntemattoman kyläpahaisen laidassa, valmiina myymään
henkemme mahdollisimman kalliista hinnasta, tietämättä tarkemmin tehtävämme tarkoitusta. Odotimme
vain tulenavausmääräystä, sillä olihan kylässä vihollisia.
Aika kului hitaasti, mutta yllätys tuli yllättävdllä avalla, vihollisen ratsupartioiden lähtiessä jatkamaan
matkaansa eteenpäin. Tarkastettuaan kylän, ja huomactuaan sen ryhjäksi, kokosi vihollisosaston johtaja joukkueensa ja karautti huutojen säestyksellä valratietä pitkin, meistä katsottuna oikealle.
Hetken kuunneltuamme ja todettuamme paikan hiljentyneen, lähti tunnustelijaryhmä eteenpäin. Hetken
päästä jätimme asemamme, panimme kk:t rekeen ja väsynyttä hevostamme hoputtaen ajoimme läpi kylän,
poikki valtatien metsän suojaan vievälle sivutielle, kiväärimiesten kiiruhtaessa jälkeemme.

läpi kylän kuin koira veräjäsrä, jatkoimme matkaa patkä pätkaltä, orraen reestä yhä
Päästyämme

enemmän tavaroita kantaaksemme, sillä hevonen pysähteli yhä tiheämmin, eikä lopulta jaksanut kulkea
kuin satakunta metriä kerrallaan. Itsemme kanssa ei ollut paljoa paremmin, sillä emme olleer nukkuneet hetkeäkän kolmeen vuorokauteen. Loppuyön tapaukset
ovat hautautuneet unenkalraiseen hämärään niin väsyneitä olimme. Jossain vaiheessa törmäsimme yllättäen
johonkin sotilasosastoon ia aloimme raahata maximiamme asemiin, kunnes selvisi, eträ ne olivatkin omia
joukkojamme. Päjoukkomme oli palaamassa jälkiän
takaisin, sillä vihollinen oli karkaissut sen perääntymistien.
Yöllinen marssimme jatkui nyt pääjoukkojen kanssa
ja aseemme siirrettiin pääjoukkoien mukana kulkeviin
kk-ajoneuvoihimme. Loppuyö oli loputonta taistelua
unta vastaan. Uupuneina kuljimme kolonnan mukana
hajaantuen vieraisiin osästoihin, tierämättä minne kuljettiin
ja mitä kautta. Muistan vain, kuinka olin nä- valaistuja ikkunoita metsässä ja taloja, joista
kevinäni
kuului musiikkia, kunnes kompastuin riessä olevaan esteeseen ja heräsin kaatuessani hevosen jalkoihin. Välillä
juoksi metsästä vieraita joukkoja ja kuului huutoja "kolonna seis!" Törmätessäni edellä kulkeneeseen ajoneuvoon heräsin taiuamaan, eträ kaikki, tai osa matkasta
oli vain unennäköä, väsymyksen aiheuttamaa harhaa.
Kolonna kulki pysähdellen ja perääntymistietä hakien.
Uupuneet miehet ja hevoset jättäytyivät vähitellen jälkeen, toisten hoputtaessa:
Eteenpäin, ei saa viivytellä, vihollinen ehtii edelle! Mutta väsyneitä jäi yhä enemmän jälkeen toisten
nukkuessa tien penkassa istuen, välittämättä kehoituksista:

Ätt<aa

jäkö nukkumaan tänne, palellutte!

-Koko yö oli kuin painajaisunta.

lisuus sekoittautuivat toisiinsa. Joskus aamuyöstä saavuimme loppuun ajettuina Ilolan kylään. Kylän väki
teki juuri lähttiä. Heille oli luvattu autokuljetus aamuksi ja he kokoilivat tavaroita pihoille ia tien varteen
kuljetusta varten.
Koetimme hakeutua sisälle taloihin lämmittelemään, mutra asukkaat sanoivat:
Ätt<aa vielä tänne
- on vielä muutto
tuppautuko, ettekö näe, että meillä
kesken. Tulkaa sitten kun me ollaan lähdetty!
Puoleenpäivään mennessä ei vielä kuljetusautoja
kuulunut ja evakuoitavat istuivat tavaramyttyjensä
pdtällä tien varressa autoja odotellen, kun vuorotellen
kävimme kenttäkeittiöllä ruokailemassa. Se olikin ensimmäinen kerra, kun sodan syttymisen jälkeen saimme
ruokaa omasta kenttäkeittiöstämme. Alkupäivinä olimme syöneet taloista löytämiämme ruokia, mutta myöhemmin opimme huomaamaan, että alistaminen tiesi
kk-miehille myös nälkä, sillä muonavahvuuteen ei
meitä koskaan "alistettu". Ja perääntymisvaiheen aikana
harvoin tiesimme töpinämme sijaintia.
Saavuttuamme pääjoukkojemme mukana Ilolaan,
märättiin koko kk-komppania asemiin puron varreen
kylän itäpuolelle. Kaivettuamme koko päivän asemia,
täytyi ne miehittää yöksi. Olimme kyllä katsoneet lepopaikan itsellemme eräästä mökistä, murta emme ehtineet siellä olla, vaan kk. oli pidettävä koko ajan miehitettynä. Seuraavan yön torkuimme asemissa, tuotuamme sinne kyläläisten jättämiä vuodevaatteita lämmikkeeksi.
Kylän väki oli joutunut lähtemän kylästä illansuussa jalkaisin, sillä mitän kuljetusta ei märäaikaan mennessä kuulunut. Jäljestäpäin kuulimme, että kylän eva
kuointiin luvatut autot oli jouduttu ottamaan sotilaiden kuljetukseen.
Meille kk:n kantajille ei kuitenkaan oltu kulje- järjestetty kun seuraavana yönä, puolenyön maistusta
sa, poistuimme asemistamme metsien kautta. Maanteille meillä ei ollutkaan enä asiaa, sillä ne oli miinoitettu heti pääjoukkojen lähdettyä. Silloin meidät taas
oli jo alistettu 'terhoksi" jätetyille kevyille osastoille,
jotka osoittautuivat niin "kevytmielisiksi", että häipyivät asemistaan meille hidaskulkuisille kk-miehille mitän sanomatta! Ehkä he pelkäsivät meidän ruppautuvan heidän mukaansa, joka luultavasti olisi hidastuttanut heidän perääntymistään, sillä huomattuamme viimeinkin parhaaksi lähteä asemista ilman käskyä, jouduimme juoksemaan vihollisen kärkiosastojen kanssa
kilpaa, ehtiäksemme läpi palavien kylien ennen niiden
sammumista, sillä pelkäsimme kulkea pimeässä. Tulen
loimuja kohti oli aina varminta kulkea, sillä tiesimme,
että siellä on omia joukkoja. Niin kuin nytkin. Mutta
ne yrittivät ampua meitä vihollisina, koska emme tienneet tunnussanoja ja heille oli sanottu, ertä: "Omia ei
enää rule!"
Oli onni että he ampuivat niin huonosti.
tl
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ELELIMME teltoissa Kuuttilahdessa, Laatokan rannan
tuntumassa. Korjailimme saksalaisten huoltotietd ja rakensimme jonkun korsunkin. Pojat kavivat hirvijahdissa, vaikka eivät ne metsämiehet ainakaan minun telttaani hirven lihaa tuoneet. Itse asiassa lienemme olleet
saksalaisten joukkojen reservinä. Heillä oli rintamavastuu Syvärin alajuoksulla. Oli marraskuu 1941 ja alkoi
kuulua huhuja, että JR 8:n vanhemmat ikäluokat Iomautetaan. Huhut toteutuivatkin, joskin hieman toi-

Ehkä S1wärin takana oleva vihollinen huomasi majoimumisemme, koska sen suorasuuntaustykki alkoi
kohta ampua. Yksi ammus meni talorähjän läpi ja reuhautti aika avalla asuntoamme, mutta onneksi se ei räjähtänyt. Ja siihen ammunta sicten päättyikin.
Nyt tuli minun vuoroni lähted vartioon. Katselimme
vartiokaverini kanssa jäälakeutra ja vastapäätä olevaa
joen rantaa. Kaikki oli hiljaisra, missään ei näkynyt vähäisintäkään liikettä. Kuu paistoi Syvärin yllä, vaikutti

sessa muodossa.

aavemaiselta. Samassa

Eråd,nä päivänä

tuli JR 8:n vanhemmille ikäluokille

käsky valmisraurua lähtöä varren rintamalle, noustiin
kuljetusautoihin ja lähdettiin keskiselle Syvärille. Aseina meillä oli vain kiväärit. Kuuttilahden rauhaan jäi
rykmenttimme, jonka riveissä olimme taistelleet Tohmajärveltä Laatokan rannalle saakka, Petroskoihin ja
Syvärille sekä kokeneet yhtä ja toista.
Aikanaan tultiin jollekin komentopaikalle, jossa alkoi jonkinlainen lajittelu. Väärinkäsityksestä johtuen
ryhmä, johon minäkin kuuluin, lähetettiin vikasuuntaan. Käskettiin nousemaan hevosajoneuvoihin, saimme 20 mm:n panssarintorjuntakiväärin ja meidät vietiin johonkin kohtaan Syvärin rannan tuntumaan.
Majoituimme autioon taloon ja kaksi miestä lähti
viemään pst.kivääriä Syvärin rantaan, jääden sinne
myös vartioon, me muut jäimme taloon.
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tuli rannalle ryhmänjohtajamme,

meille vallan outo mies, joka sanoi meidän tulleen väärään paikkaan, käski ruoda pst.kiväärin majapaikalla
olevaan ajoneuvoon. Teimme kaskyn mukaan. Tilallemme rantaan tuli uusi porukka pst.kivääreineen, jonka he asettivat täsmälleen samaan paikkaan, jossa meidankin kiväärimme oli ollut.
Meille vieläkin runtematon ryhmänjohtajamme oli
hävinnyt jonnekin ja kun lähdimme häntä etsimään
huomasimme, että hevosajoneuvo, jossa pst.kiväärimme oli, oli sekin hävinnyt. Nyt lähdimme hakemaan sirä komentopaikkaa, josta meidät oli tänne lähetetty.
Kuljimme Syvärin rantaa kirkkaassa kuutamossa i" kyselimme kaikilta tapaamiltamme, että missähän tuollainen komentopaikka mahtanee olla. Kukaan ei sitä
tietänyt. Purnasimme kulkiessamme yhtä ja toista ja
päätimme lausua tuolle ryhmänjohtajalle valittuja sano-

ja kun hänet joskus tapaamme. Koskaan emme kuitenkaan enä häntä nähneet.
Lopulta löytyi tuo mystillinen komentopaikka,

saimme uuden osoitteen ja kyydin kokonaan toiseen
suuntaan. Nyt olikin meitä jo suurempi joukko, joka
jaettiin eri korsuihin ja pesäkkeisiin Syvärin rannalla.
Oli pakkasyö kun marssimme pitkin rantaa ja lumi
narskui jalkojemme alla. Tämä ääni kantautui ehkä vihollisen puolellekin, koska kohta alkoi tiellemme rippua kranaatteja ja melko tiheään. Olin ollut sodassa ai-

peeksi. Päivän aikana ei sentään sopinut pitää kamiinassa tulta, savu olisi paljastanut asuinpaikkamme aivan tarkkaan. Öisin sensijaan oli kamiina kuumana, sulatettiin lumesta vettä, kiehautettiin korviketta jne.
Kyllähän vettä olisi tosin saatu Syväristäkin, mutta ei
viitsitty sieltä saakka noutaa.
Korsun ovelta lähti yhteyshauta, joka päättyi rantaviivan suuntaiseen ampumahautaan. Se päättyi konekivääripesäkkeeseen, joka oli eräässä niemekkeessä, todella hyvässä paikassa. Siitä voi ampua pitkin Syväriä sekä
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kaisemminkin, ja kuullut sodan dänld, murra nyt arvelin vasta tulleeni rodelliseen sora:rn kun meidät otettiin
vastaan tällaisella räiskeellä.
Tulimme lopulta siihen korsuun johon meidän piti
majoittua. Siellä oli ennestän joku jalkaväkiporukka,
joten tilat kävivät melko ahraiksi, hyvä sopu antoi sentään tilaa. Korsussa olevien miesten paällikkönä oli eräs
luutnantti, apulaisenaan kersantti. Molemmat näyttivät olevan rohkeita miehiä, joiden pätä ei tuntunut palelevan. Kuulin, että luutnantti oli Jatkosodan alkaessa
ollut kersantti, mutta ylennyt sitten osoittamansa rohkeuden ansiosta. Eräänä yönä tämä hurja luutnantti ehdotti, että tehdään omalla, korsussa majailevien miesten, porukalla pikku hyökkäys Syvärin yli ja katsotaan
miten asiat ovat tuolla toisella rannalla. Miehet eivät
kuitenkaan tuntuneet erityisemmin halukkailra ja niin
koko asia kuivui siihen.
Korsumme oli aikoinaan kaivettu Syväriin viettävälle
rinteelle, maasto oli aukeaa ja vihollisen bunkkereista
katsottuna olimme kuin tarjottimella. Kattonamme oli
vain yksi hirsikerros, jonka päälle oli heitetty mulraa,
mutta nyt talvella oli siinä tietenkin lumipeite. Vihollinen näytti suurin piirtein tienneen majapaikkamme
sijainnin, koska se tämän tästä yritti hävittää kotimme
tykkitulellaan. Yksikän kranaatti ei onneksi osunur
kohdalle, ympäristöön tuli kuoppia enemmän kuin tar-

oikealle että vasemmalle ja tästä pesäkkeestä tulikin
ryhmämme "työpiste" koko täällä olomme ajan..
Lumipyryn jälkeen täytyi ampumahaudasta luoda
enempiä nietoksia, että olisi pysynyt suojassa vastarannan tähystäjiltä. Ainakin toista vastarannan bunkkeria
yritettiin tuhota tykistötulella. Vaikka todettiin useita
osumia, ei bunkkeri tuntunut niistä välittävän. Kaikessa rauhassa sitä lämmitettiin edelleenkin savun nousressa rauhallisesti pakkasilmaan.
Eräänä yönä vartiomies hälytti korsumme miehet,
selittäen vihollisen hyOkkaavän Syvärin yli. Tykistöäkin
oli pyydetty ampumaan sulkua jäelle. Me syöksyimme
kaikki ampumahautaan samalla hetkellä kun tykistön
viimeiset ammukset räjähtivät iäällä. Seurasi täysi hiljaisuus! Tiedustelimme hälytyksen tehneeltä vartiomieheltä missä hänen näkemänsä vihollinen nyt mahtanee
olla, johon mies vastasi varmuudella nähneensä miehiä
tulossa tänne päin. Ne olivat jopa ampuneet tullessaan.
Ehkäpä tulossa lienee ollut joku partio, hyökkäyksestä
ei missään tapauksessa ollut kysymys.
Erddnä yönä heräsin kun sisään tuotiin vangiksi otettu vihollispartio. Sen miehet olivat nuoria ja iloisia, eivätkä he tuntuneet surevan vangiksi joutumistaan.
Luutnanttimme yritti heiltä iotain tiedustella, mutta
eihän siitä mitään tullut kun kummallakaan puolella ei

taidettu kieltä. Miehet ohjattiin

komentopaikalle.
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Luutnantti kertoi vankien otosta, että kun hän kersanttinsa kanssa meni Syvärin jäälle seuraamaan pioneerien
suorittamaa miinoitusta, ilmestyi yöstä äkkiä näkyviin
vihollispartio. Kersantti sieppasi joltakin pioneerilta
konepistoolin ia kaski miehiä antautumaan. He kunnioittivatkin konepistoolia sen verran, että nostivat kätensä ylös.

Jonakin yönä, kun menin toverini kanssa vartiovuorolleni kk.pesäkkeeseen, kertoi siellä ollut vartiomies,
että pk.pesäkkeen vartio oli ampunut jäälle jonkun
miehen. Ruumis oli jänyt pesäkkeen eteen. Kun päivä
alkoi sarastaa näinkin pk.pesäkkeen edessä mustan
möhkäleen, joka alkoi hiljalleen liikkua ja valittaa. Se
yritti ryömiä taisteluhautaamme kohden. Tuo mies oli
venäläinen sotilas, joka oli pimeän turvin paennut
omalta puoleltaan ja nähtävästi halusi antautua vangiksi. Pk.pesäkkeen vartiomies ei näköjän ollut tehtävänsä tasalla kun alkoi tulittaa meidän puolellemme pyrkivää yksinäistä miestä. Lopulta mies huomasi, ettei hän
ollut tervetullut luoksemme ja käntyi takaisin. Jonkun ajan kuluttua kuului venäläisten bunkkerista huuto
"idi su dal,
Mies lienee päässyt omiensa luo.
Yöllisellä -vartiovuorollani tuli kersantti tarkastuskäynnille ja kertoi vankien vakuuttaneen, että vihollinen hyökkäisi tänä yönä. Hän kehoitti olemaan erityisen valppaana. Oli pakkasyö ja joen takaa alkoi kuulua
vieraskielistä pulinaa ja askelten narinaa, yleensä sellai-

Pioneerit miinoittavat lääiä

sia ääniä jotka syntyvät suurempien ioukkojen

TOIMITUKSELLE
SAAPUNUTTA
KIRJALLISUUTTA.

liikehti-

misestä. Tätä kesti tuntikaupalla ia me arvelimme
hyökkäyksen todella olevan tekeillä, mutta ainakaan sinä yönä ei mitään tapahtunut.
Seuraavana päivänä, ollessani toverini kanssa vartiossa kk.pesäkkeessä, ilmesryi äkkiä vastarannalle, bunkkerin läheisyyteen isokokoinen venäläinen. Hän käveli
rehvakkaasti edes takaisin kuin olisi tahallaan halunnut

Jonathan Latimer: Vain yksi on ioukosta poissa.

asettua maalitauluksi. Toverini sieppasi kiväärin, mutta minä kielsin häntä ampumasta, koska siihen ei ollut

Rikos kukoistaa Chicagossa. Hameet ovat pitkiä,
elämä lyhyt, ia viulukotelossa useimmiten konepistooli. Yksityisotsivä Bill Cranesta aika on mitä viih§isintä.

mitään pakottavaa syytä. Keskustelumme lienee kantautunut vastarannalle, ainakin venäläinen käänsi äkkiä
päänsä pesäkettämme kohti. Hän näytti totisesti vihaisen näköiseltä, kun katselimme häntä salaisen tähystysaukkomme läpi. Ei hänen olisi kannattanut olla vihainen, sillä hän olisi melkoisella varmuudella ollut kuollut mies, mikäli olisimme amPuneet edes lyhyen sarian
häntä kohden. Näin päiväsaikaan ei muissa pesäkkeissä
ollut lainkaan vartiomiehiä, joten toisella rannalla rehvastelevalla miehellä ei ollut mitään vaataa saada luoti
nahkaansa muiden aseista kuin ainoastaan meidän, emmekä mekän sitä kuulaa lähettäneet. Yleensä venäläiset eivät valoisana aikana näyttäytyneet lainkaan. Syvärin rannat olivat kuin kuolleet ia niinpä ihmettelimmekin kovin miksi tuo mies tuli siihen rannalle kävelemdän ja seisoskelemaan, aivan kuin elettäisiin keskellä
rauhaa. Rauhassa hän sai mennäkin takaisin suoiapaik-

Catherine Arley: Kosto sulolnen.
Catherine jätti näyttelemisen ja rupesi kirjoittamaan;
ilmeinen voitto ranskalaiselle jänni§kselle.

lra Levin: Rosemaryn painalainen.
Kauhukirjallisuuden klassikko joka oli ennen eloku-

vaa ja on tässä taas.

Andråe Martinerie: Erään elämän kesä.
Näin voi kirjoiilaa vain hyvin tarkkanäköinen ja elämänviisas kirjailija.

kaansa.

Kun meille kerrottiin vihollisen
334

vanginsieppaajien

gl:.rin liikkeella, ja kun oli pimeirä ja myrskyisiä öirä
jolloin ei kuullur mitään, pidimme p.rr.rkko.
vyöllä lumipuvun päällä niin, että jos josrain viskartaisiin suo_
punki kaulaamme, saisi sen puukolla helposri katkais_
ruksi. Sellaista ei kuitenkaan sattunut
korsum_

-.ldan

me miesten toiminta-alueella.
Kerran aamuyön cunteina kun menimme vartiovuorollemme oli tuulinen ja pimeä yö, jolloin ei nähnyt
montaakaan metriä ympärille. peiakkeelle t.rltr"mÄe
kertoivat siellä olleet, eäellisen vuoron mieher,
että oli
kuultu jonkinlaisra rapinaa pesäkkeen edestä, piikkilankaesteistä Syvärin jäällä. Me jäimme nyt
sirä kuuntelemaan, ja kyllä sitä totisesti kuuluikin. Tunrui
siltä,
että joku oli esteitä purkamassa, mutta kun meillä
ei
ollut valopisroolia, jonka avulla olisimme voineer tode_
ra tilanteen, ei ollut tehtävissä muuta kuin rirkistellä
silmä kovana rapinan suuntaan ja odomaa mirä
ruleman
pitää. Kai me ammuimme jonkin kiväärin raukauksen
tuota ääntä kohden, mutta emme siitä lainkaan viisastuneet, rapina senkun jatkui. Otimmekin asian
rauhal_
lisesti, koska emme voineet tehdä mirään. Lopulra
alkoi
päivä sarasraa ja aloimme nähdä piikkilankaesreelle,
ei_
ka.siella näyttänyt olevan ketaan. Kun päir.ä r.alkeni
oikein kunnolla, näimme langoissa olel,å kiinni paperi_
pinkan, jossa näytti olevan jorain kirjoirusta. päivän
valossa ei ollut hyvä lähteä esreelle ,r,ki-r'rr-utkalle.
Kun sitten korsulla kerroimme paperipinkasra, kantau_
Esikuntakorsu Kuuttilahdessa

tui siitä riero myös. komenropaikalle, josta ruli käsky
paperien toimittamisesta heille.
Seuraavana yönä noudin paperit ja katselin niissä
ole_
vaa kirjoitusca. Se oli saksaa, josta en ymmänänyt
mi_
tään. Myöhemmin kuulin, etta.paperii olivat veÅäläisten lähettämää propagandaa saksalaisille joukoille. He
olertivat näet meidän olevan saksalaisia ja halusivat
meitä valistaa.
Eräänä kauniina kuutamoyönä nousin pesäkkeen reu_
nalle istumaan ja katselemaan Syvärin maisemaa him_
meän kuutamon valossa. päälläni oli lumipuku ja val_
kean hupunkin olin vetänyt pään yli, joren luotin
siihen, ettei minua valkean lumin t est etå huomata.
Jäälakeus oli autio, vastarannallakaan ei näkynyt
-iiaan
elon merkkejä. Bunkkerit olivar uhkaavan näköisiä,
mutta hiljaa. Luonnollisesti tiesin, että vihollisellakin
oli vartiomiehet, mutta siihen ajatukseni keskeytyivät_
kin kun luoti vinkaisi korvani juuressa. Ueitiayayi.,
pesäkkeen suojaan tuumien, ettei luodin olis; pallta_
kaan tarvinnut suuntaansa muuttaa, kun olisin saavut_
tanut markani pään. Joku tarkka_ampuja oli sirtenkin
havainnut minut ja yrittänyt katkaisra .la-ani .i.n.
Uusi päivä toi meille yllätyksen. Meidät käskertiin
komentopaikalle, jossa meidät
lomautettiin.
- vaikka vielähän Mar_
kamme kavi nyt Suomea kohden,
mei_
dan ikaluokkamme uudelleen kutsurtiin palvelukseen,
silloin kun vanhojakin miehiä tarvittiin.
tr
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i-.*§å.Tuliko ponnistetuksi liikaa?

Ei hätääl Särky häipyy aika_
naan. Mutta siihen asti se
kyJlä on riesa. Ellette turvaudu
Theranyliin.
Theranyl tekee tottumattomat, jäykät lihakset taas
joustaviksi pitkäaikaisen lämpövaikutuksensa ansiosta.
Lämpö synryy siren, että
Theranyl vilkastuttaa verenkierroa käsitellyllä alueella.
Se lievittää särkyä ja jouduttaa
paranemlsta.

Theranyl sisältää mvös
kipua lievittävää ainetta
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2. lEr.P.9:n asemar sijaitsivar Uuksu-

joen varrella Uomaalta Käsnäselkään johtavan maantien
molemmin puolin. Rajan läheisyydesrä johtuen komp-

paniamme oli marraskuun lopussa sodan alkamista
edeltäneinä kahtena päivänä niin täydellisessä hälytysvalmiudessa, että nukuimme täysissä varusteissa aseet
käden ulottuvilla.
II joukkue oli varriovuorossa Pensasjoella, jonne
matkaa kertyi 3 km Käsnäselkään päin. I/Er.P9:n oli
Käsnäselässä.
7
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Vaikka radiosta kuulemamme riedot kuulostivatkin
pahaenteisiltä, emme silti uskoneet sodan syttymiseen
ja siksi se yllättikin meidät. Kello oli suunnilleen 7.00.
Olimme juuri aamuteen juonnin jälkeen kiinnittämässä
mukeja leipälaukkuihimme, kun hiljaisuuden rikkoi
ulkopuolelta kuuluvat tavallista voimakkaammat räjähdykset. Samaan ryhmään kuuluvat sotamiehet Allinen
"nyt se alkoi!"
ja Sidoroff tokaisivat samanaikaisesti
Ennätin heille sanomaan, että omat pioneerit
kokeilevat
vain miinoja, kun ensimmäiset sirpaleet iskeytyivät
telttamme lähellä oleviin puihin.
Tapahtumille antoi vauhtia telttamme ohi leirialueelle päin juoksujalkaa harppovat askeleet ja niitä myö"rystäilevä kookkaan sotamies Hilasen karmea ääni
sä on sillan tällä puolen!" Kohta perään pyyhälsi äänettömänä sotamies P. Toivonen, edellisen vartiokaveri.
He sartuivat olemaan vartiovuorossa sillalla, jonne matkaa meidän teltasta oli n. 400 m viivasuoraaliniaa pitkin. Sama mekastus antoi liikettä ennen pitkaa koko
komppanialle. Toisen puoli joukkueen teltta si jairsi
vain muutaman metrin päässä omastamme. Siellä majaili myös I-joukk. joht. luutn. Thore Blomqvist ja varajohtaja res. alikers. R. Ketonen. Epämiellyttävien
uutisten johdosta ryömimme juuri ulos teltasta, kun samassa kuulimme luutn. Blomqvistin hiukan jännittyneelrä vaikuttavan äänen: "No niin pojat, panokset
piippuun ja liikkeelle suuntana puolustusasemat, Aitavaara tunnustelijaksi." Suomi-konepistooli oli joutuin
ladattu ja Iisäksi asetettu kestotulen ampumista varten,
sillä välimatka asemissamme oleviin venäläisiin oli lyh1't. Tunnusteli jana oleminen oli vähällä jäädä suorittamatta, sillä eräs saman ryhmän mies, loka seisoi lähelläni veti kivääriä ladatessaan samalla liipasimesta vahin"Kuka pergossa. Joukk. joht. ennätri vain tokaista
kele siinä tunaroi!" Tähän tapahtumien -sarjaan ensimmäisestä kranaatin räjähtämisestä ei ehtinyt kulua mon336

Uuksujoen silta

takaan minuustia.
Raskaine kantamuksineni

yritin hoippua eteenpäin
sormi konepistoolin liipasimella, odotraen minä hetkenä rahansa törmääväni vastatusten naapurin miesten
kanssa. Kaikesta valppaudestani huolimatta en edessä
erottanut muuta kuin heiluvia kuusenoksia, joita tuuli
huojutti. Yläpuolella sen sijaan kuului kranaattien iatkuva ujellus, keskityksen suuntautuessa nyt Uomaan
kylän länsireunaan. Kylän suunnalla erottui lasten ja
naisten surkealta tuntuvaa valitusta.
Marka asemiin tuntui iäisyydeltä. Vilkaisin välillä
taaksepäin varmistuakseni siitä, että toiset seuraavat sopivan matkan päässä. Hermot olivat niin kireällä, että
hiukset varmaan kannattivat hattuani ia kypärääni.
Vihdoinkin oli maantie edessä. Pysähdyin tarkkailemaan sitä Käsnäselän suuntaan sillalle päin sekä maasroa sen toisella puolella, jossa kasvoi harvahkoa männikkoa.
Kun mitään erikoista en huomannut, varustauduin
ylittämään maantien. Kooten kaiken tahdonvoimani
syöksyin yli tien ja heti matalaksi ojaan, ei hiiskaustakaan vielä kuulunut. Nyt jännitys tuntui sietämättömältä, sillä matkaa asemiin oli enää 60-70 metriä. Sikäli kun pimeän keskeltä mitään erotti, en edessäni vieläkään erottanut mitään erikoista. Lähdin varovasti etenemään kuunnellen joka askeleella erottaisinko mitään.
Hiljaisuus ja salaperäisyys sen kun lisääntyi. Annoin

a Uomaalla 80. ll.l989
vät äänet. Ilkeä tunne, milloin luotisuihku pyyhkisi
pitkin selkääni, tuli pakostakin mieleen. Toisaalta va-
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rauduin myös antamaan asemissa oleville yllätysvierailijoille muistutuksen luvattomasta tunkeilusta. Kun vihdoin saavutin juoksuhaudan ryhmämme asemien kohdalla, ällistyin suorastaan sitä, että asemat olivat tyhjinä. Viitoin takaatuleville, antaa tulla ilman isänmaan
hyväilyä, ei :äållä. ketään ole. Vartiomiesten menertely
sai selityksensä siitä, kun keskellä aamupimeän ensimmäiset kranaatit räjähtivät heidän takanaan juuri asemiemme kohdalla valaisten hetkeksi maaston. Tämä
erehdyrti vartiomiehemme ja sai heidät toimimaan
edelläkerrotuin seurauksin. Silti tunsimme koko joukko vilpitöntä iloa siitä, että asemat olivat sittenkin hal-
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lussamme.

Päivä kuiui asemissa ilman mainittavaa tapahtumaa,
ellei oteta lukuun harvahkoa rykistön häirintätulta. Illan tultua jätettiin asemiin vain vahvistetut vartiot.
Illalla saimme lämmintä ruokaa. Komppania komennerriin käskynjaolle leiripaikalla. Yksikön vääpeli
11. Pehkoranra ilmoitti, että komppaniasta lähetetään
partio vielä ränä ilrana. Sen johtalaksi lähtee rv.alikers
Keronen, minkä lisäksi rarvitaan yksi res.aliups ja yhdeksän miestä, joista ainakin kolmen pitää olla konepistoolimiehiä. Partioon lähtijät astuvat kolme askelta
rivin eteen. Toisiimme vilkaisematta kävelimme vieruskaverin, korpr J. Kaukolahden kanssa eteen ja meitä
seurasivat stm K. Piiparinen, J. Penttanen, I. Shemeikka ja V. Ihatsu sekä alikers Suomalainen. Toisten
nimet olen unohtanut.
Kokoonnuimme lähimpään telttaan saamaan ohjeet

uomaan taistelumaastoa

Uuksujoki

alikers Ketoselta. Saimme kehoituksen hävittää sellaiset
paperir, joista ilmenee henkilöllisyytemme, samoin tarvittavat varusteet, jotka tuli ottaa mukaan. Tehtävän
luonnetra ei vielä sanottu. Matkalle lähtö tapahcui klo
19 aikaan, suunrana Pensasjoki, jossa komppaniamme

II

perässä

tulleille joukkueemme miehille merkin

maan-

tien yliträmiseksi, varautuen polvelta ampumaan jos I'llärys rapahtuisi. Mutta ei vieläkään mitään. Loppumatkalla oli varovaisuus vieläkin tarpeellisempi ja sen viimeiset parikymmentä metriä etenin ryömien, välillä
hengitystä pidärtäen tarkemmin kuullakseni epäilyttä-

joukkue oli edelleenkin aamun karmeista uutisista
huolimatta. Menimme sisälle telttaan, joka oli sillä
hetkellä tyhjänä. Ketonen selosti partion tehtävän. Sen
tulisi orraa selvää venäläisten joukkojen vahvuudesta
Käsnäselässä, kayda 1. komppanian kenttävartiossa,
jonka he olivar aamulla joutuneet jättämään suinpäin
lähtien ja lisäksi saada vanki hinnalla millä hyvänsä.
Olipa tehtävää kerrakseen, kun paikat sijaitsivat 6-7
km vihollisen selustassa.
"- Jos ketä tuntuu pelottavan, saa vielä kääntyä ta337

kaisin", lisäsi partion johtajamme tähän. Varmaan meitä kaikkia pelotti. Katsoimme vuoroin toisiamme,
mutta kukaan ei sanonut mi1[[n..- Vihdoin yksi joukostamme virkkoi! "Minä lähden takaisin komppaniaan!" Lähdimme matkaan. Sivuutimme omat vartiomiehet sillan äärellä olevissa asemissa jatkaen matkaa
IlEr.P.9:n asemia kohti, joiden piti olla n. kilometrin
päässä Pensasjoelta ja tiedot pitivätkin paikkansa.
Saimme kuulla kapt Kanervalta päivän tapahtumien
kulun ja lisäksi olettamuksen että venäläiset etenevät
vain tietä hyväkseen käyttäen.
Näine evästyksin suuntasimme kulkumme etulinjan
oikealle sivustalle muutamia kymmeniä metrejä maantiestä oikealle menosuuntaan nähden. Sivuutettuamme
viimeisenä vartiopaikalla olevan miehen olimme nyt eikenenkään-maalla. Partiomme johtajalle olivat maisemat tuttuja, sillä viimeksi hän oli toiminut juuri
4./SR:ssä Uomaalla useita vuosia ja tämä lisäsi turvallisuuden tuntua meissä. Saavutimme pian metsälinjan,
joka suuntautui juuri tavoitettamme kohti. Tulipalot
loimusivat Käsnäselässä valaisten koko tienoota. Kuin
haamut puhtaissa lumipuvuissamme teimme taivalta.
Olimme ehtineet edetä tuskin kilometrin matkan, kun
korkean harjanteen pältä näimme vasemmalla, maantiellä kolme hyökkäysvaunua ja komppanian verran
miehiä tekemässä taivalta 1. komppanian asemia kohti.

Välimatkan lyhyyden vuoksi olisi ollut hyvä tilaisuus
yllättää vihollisen marssi, mutta Ketonen ei antanut lupaa siihen. Edessämme olevaan tavoitteeseen oli vielä
5-6 km:n matka.
Pehmeässä lumessa tarpoen saavuimme peltoaukean
laitaan, jossa kenttävartion miehet olivat majailleet teltassa sekä aukealla olevassa talossa. Telttaan oli jäänyt
sekä varusteita että muutamia kiväärejä, niin kiire oli
pojillamme aamulla ollut.
Jykevistä hirsistä keskelle peltoa rakennettu talo oli
pimeä. Ketonen tuumi että oteraanpas selvää onko vieraita talossa. Levittäydyimme harvaan ketjuun ia aloitimme ryömien edestä ,0-60 m:n päässä olevaa taloa
kohti, odottaen millä hetkellä tahansa luotisuihkua niskaamme. Mitän ei kuitenkaan rapahtunut ennen talon
seinustalle pääsyä. Kiersimme henkeä pidätellen rapun
puolelle. Ainakaan ulkopuolella ei ollut vartiomiestä
näkyvissä. Hiivimme ylös korkear raput. Hiki siinä
yritti tulla. Ulko-ovi ei ollut lukossa ja ennen pitkää totesimme talon tyhjäksi. Rajalta päin taloon johtava tie,
joka sillä kohtaa teki jyrkän kaaren Käsnäselkän päin,
oli kovaksi tallattu. Myös hyökkä1'svaunun fälkiä näkyi
useita tiellä ja tästä päätellen tietä myöden oli edennyt
suuri määrä Venäjän miehiä.
Jatkoimme metsän poikki Kalaselästä Käsnäselkään
johtavalle tielle, joka Ketosen mukaan oli n. 300 metUomaan §lää

riä talosta pohjoiseen. Etenimme äänettömästi tämän
taipaleen. Metsä muuttui nuoreksi tiheäksi männiköksi, tie oli lähellä. Tehtävämme oli asettua väijyksiin
tien varteen. Alikers U. Suomalaisen kanssa saimme
aloittaa kyttäämisen, toisten jäädessä 30-40 metriä
caaemmaksi. Tiellä ei kuulunur mitän liikettä, mutta
silti hiivimme kuin kissa vaanivin askelin, joka askeleella kuunnellen. Saavutimme tien, jonka leveys oli
3-4 m. Metsä ylti aivan tien reunaan saakka. Ojaa ei
ollut. Vastakkaisella puolella oli suurempaa metsää ja
tien varressa oli tiheä aita.
Asetuimme kyykkysilleen kyljet vasrarusten, Suomalainen tähysti rajalle ja minä Käsnäselkän päin. Näkyryyt rajalle tieltä oli vain parikymmentä metriä,
Käsnäselän suuntaan mahdollisesti 100 m. Rajalle päin
maantie näytti laskeutuvan jyrkästi alaspäin sillä kohtaa. Näkyvyys oli edelleenkin hyvä johtuen edellämainituista tulipalojen loimusta.
Emme ehtineet kauankaan olla paikoillamme, kun
aloimme erottaa kovaäänistä puhetta. Suunnasra emme
saaneet selvä. Tuntui siltä, kuin olisimme joutuneet
venäläisten keskelle. Pingoitimme kuulomme äärimmilleen, mutta emme nähneet silri mirän liikettä
kummaltakaan suunnalta tiellä. Jos hermoia oli, ne olivat pinnalla. Sormi konepistoolin liipasimella valmiina
pahimman varulta. Kaveri kuiskasi hiljaa," karso, tuossa niitä tulee." Käännyin rajalle päin maantien nähdäkseni ja aivan totta
parinkymmenen metrin päässä käveli kaksi miestä rinnatusten,
kolmannen näkyessä vasta osittain mäenharjanteen takaa. Toinen edelläkulkevista miehistä kohotti kätensä sanoen selvästi
stoil
Sama mies sanoi jotain jäljempänä tulevalle ja -samassa
mies käntyi lähtien takaisin rulosuuntaan. Aikaa ei ollut hetkeäkän liikaa
rerävä konepistoolin sarja katkaisi vallitsevan änectömyyden.
Vieretysten seisovat
miehet kaatuivat maantielle heti, kolmas ehti varmaan
karkuun, ennätin aiatella, mutta mitä tapahtuikaan!
Kuin vauhkoontunut hevonen porhalsi hän juoksujalkaa mäkeä ylös. Suuntasin polvelta ampuen uuden sarjan miestä kohti. Hän kaatui poikittain omien kavereittensa pälle. Niillä kummallakaan miehellä ei ollut kivääriä aseistuksena. Heti laukausten hälyttäminä ehtivät myös toiset avuksemme. Ehdin tuntea vain sen, että
myös meitä ammuttiin, mutta oletin sen tapahtuvan
äskeisten miesten tulosuunnasta, kunnes Ketonen tönäisi minua sanoen, "etkö nähnyt tuota aidan takana
ampujaa"? Ketonen oli ampunut pistoolilla sivusta tungettelijan, joka retkotti aidan pällä kuin lankavyyhti.
Vasta nyt Suomalaisen kanssa tajusimme, miten lähellä
noutaja oli vieraillut.
Ammunta rajaka päin tuntui kiihtyvän todelliseksi
panosten haaskaukseksi, mutta luodit menivät yli puiden latvojen. Kuitenkin katsoi partioniohtajamme viisaimmaksi mitä pikemmin sitä parempi selvitä ohi äskeisen talon välttääksemme mottiin joutumisen. Meitä
vietiin ja vietiin lujaa lahimmän puolen kilometrin
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Käsnäselän viivytysasema

matka. Vasta tällöin uskalsimme hengähtää ja tehdä tapahtumista yhteenveroa. Mahdollisuus vangin saamiseen oli ensimmäinen, mutta yhtä hyvä tilaisuus olisi
ollut jäädä vangiksi vankeinemme, kunnes olisimme
ehtineet hitaasti edeten ohi äskeisen ralon, jonka pihaan
johti tie rajaka päin, jota myöten ketju olisi pian voinut
sulkea paluutiemme.
Ketonen teki omat johtopäätöksensä ja katsoi parhaaksi ettemme pistä päitämme enää Käsnäselän kylään. Lrihdimme paluumatkalle samaa polkua kuin
olimme tulleet. Omat joukkueemme olivat kuitenkin
vetäytyneet pois illallisista asemista, mutta venäläiser
eivät vielä onneksemme olleet marssineet Pensasjoelle.
Kun illalla sovituin merkinannoin jatkaen ylitimme sillan, se räjäytettiin välittömästi ilmaan.
Saavuimme komppanian leiripaikalle n. klo 6 maissa
aamulla. Väsyneinä, mutra tuntuman todellisuuteen
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saaneina.

MUUAN GOTLANTILAINEN

sanoma-

lehti kertoo:

Pieni suomalaispoika saapui äskettäin
erään upseeriperheen vieraaksi Visbyyn.
Kun hän ensi kerran näki Gotlannin kuuluisat linnoien rauniot, terästi hän varsin
vähäisen ruotsin kielen taitonsa ja tokaisi
kysyvästi tilapäisvanhempiinsa katsoen:
Molotov, pum, pum?

-
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JOKAISEN terveen suomalaisen nuorukaisen velvollisuuksiin on kuulunut ja kuuluu edelleenkin velvollisuus, joka on ehkä kaikkein tärkein, ja se on'I/arsinainen asepalvelus". Tuon palvelusajan jälkeen 'Vanha
Masi" siirtyy ikän kuin lapsuuden kynnyksen yli ja tulee miehisten miesten joukkoon. Kun minä ylitin tuon
tärkeän kynnyksen keväällä 1938 Viipurissa "täysinpalvelleena", kuten sotilaspassissani on'maininta, en osannut silloin kuvitellakaan, ettei tuo passin maininta pidä
paikkaansa, vaan se tarkoitti ainoastaan sitä, että on
vasta suorittanut ionkinlaisen pääsytutkinnon sotapalvelustehtävissä. Hihkuimmehan vakinaisesta lähtiessämme 'Vanhat Masit mokkereille" että 'vanhalta on
sota ohi!"
Uskon, että vielä tänäkin päivänä jokainen nuorimies, joka vapautuu asepalveluksestaan, suunnittelee
tulevaisuuttaan rauhan ajan mukaan. Aivan samoin
tosin kyllä
suunnittelin minäkin silloin. Ajatuksina
arkoina, asioina välähtelivät oman kodin perustaminen,
vaimo ja lapset sekä paljon kaikkea muuta, aina tuulentupiin ia pilvilinnoihin saakka. Kukapa ei näin olisi
tehnyt, olihan kevät ja vakinainen palvelus ohi. Näitä
haaveita kuitenkin pian rupesivat sotkemaan suurvaltoien yllä leiiailevat ukkospilvet, jotka kantautuivat Kannaksenkin taivaalle ia joista jokainen sai mielensä mukaan tehdä omat päätelmänsä.
Ollessani kartoittamassa puolustuslinjaa w. 1938-

ErP 4:n komentaja, maj. K. Pöyry

1939 Summassa, Muolaassa ja Äyräpään Salmenkaidasvoitti minunkin ajatusteni pessimistinen puoli näh-

sa,
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alkuun
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nhiil
Kifegnapo

Piirros
kertomuksen
tapahtumapaikoista
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silmin mitä oli tekeillä ja mihin varaudutSisä-Suomesta saapui Kannakselle samanaikaisesti
vapaaehtoisia työryhmiä linnoitustöihin, jotka lisäsivät
levottomuutta ajatuksissa. Salmenkaitaa kartoittaessani
Iokakuussa v. 1939, kolkutettiin kotini ovea seitsemäntenä päivänä tai tarkemmin sanoen yönä, koska
dessäni omin

tiin.

kello oli vasta 4 aamulla. Tiedusteluuni sisällepyrkijäsrä sain kuulla tutun naapurin äänen. Avattuani oven
hän oiensi minulle "harmaan kortin", jossa oli määräys,
että , tunnin kuluessa on ilmoittauduttava Kyyrölän
suoieluskunnan harjoitustalolla ylimääräisiä kertausharjoituksia varten. Edellämainitulle talolle oli matkaa n.
10 km. Tämä määräys oli yllätys minulle, mutta ennen
kaikkea se oli paljon suurempi äidilleni fa siskolle. Naisilla kun yleensäkin on vesi herkemmässä kuin miehillä, niin eivät hekään sinä. aamuna tippoja säästelleet.
Yritin heitä lohduttaa sillä, että eihän tämän tarvitse
sotaa tarkoittaa, vaar. ainoastaan voi olla varovaisuustoimenpide kysymyksessä. Omat ajatukseni todellisuudessa olivat paljon pessimistisempiä, koska sotilaspassini
mukaan kertausharjoitus oli minulle normaalioloissa
määrätty vasta v. 1949.
Niin siinä sitten valmistauduttiin lähtökuntoon, kävin naapurin isännän Jorma Kostamon luona sopimassa, että mennään yhdessä. Siellä oli myöskin naisväki
samanlaisissa tunnelmissa kuin meilläkin. Kostamon
tullessa lähdimmekin aamupimeässä matkaan, kello oli
siinä kuuden paikkeilla. Jalkaisin kulkiessamme punraroimme kumpikin sitä, mikä mahtaa olla tositilanne?

Suullisesti oli meille annetru välitavoitteeksi Yläkuusaan kansakoulu, jonne meidän piti ensin mennä ja sieltä sitten vähän isommissa ryhmissä jatkaa matkan puolivälissä. Tämän loppumatkan aikana, kun ryhmä oli
koko hevoskuorman käsiträvä, noin kymmenkunta
miestä, oli puhettakin jo aivan tarpeeksi. Kuuli mielipiteitä kumpaankin suunraan, mutta kyllä rauhan puolella oli enemmistö vieläkin. Kun saavuimme harjoitustalolle, oli siellä miestä kuin meren mutaa.
Koska sisin mielipiteeni tilanteesta oli pessimistinen, heräsi minussa siellä heti ajatus, että nyr minä poika yritän pinnata. Siellä nimittäin juuri koottiin Er.P
4:n konekiväärikomppaniaa ia koska olin palvellur vakinaisessa samassa aselajissa ja saanut ampujan erikoiskoulutuksen, huomasin, että tuohon juuri olisin muotitavaraa, joten nyt on parasra pysyä "fiskaalien" pöydän
luota kauempana, että ehtivät saada kaikki konekivääriryhmät täyteen, eikä niin ollen jää minulle enää muuta
paikkaa, kuin ehkä joku patruunankantajan tehtävä.
Tämä pinnausajatus johtui siitä, että hyvämuistisena
sotilaana vakinaisen oppitunnilla kerran joku upseeri
luennoi meille kk.miehille, että on laskettu konekiväärimiehen iän olevan sodassa noin 2 tuntia ja nuori kun
olin, ajattelin tällä tavoin säilyttää henkiriepuni jonkin
verran kauemmin, ettei niin halvasta mene, jos sota
syttyy, vaikka itse olinkin saanut sen niin ilmaiseksi.
Niin siinä sitten ukko jos toinenkin vei sotilaspassinsa pöydän takana oleville virkailijoille ja tulihan se vuoro minullekin, kun aikani olin nurkkia nuohonnut.
Vapaaehtoisia työryhmiä saapuu linnoitustöihin
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saimme asuttavaksemme kylän kansakoulun. Nukuimme seuraavana päivänä pitkaan ja illan hämärtyessä jatkui marssimme kohti rajaa. Ennen marssin alkua annettiin ohjeita marssia varten, ettei saanut pitää suurempaa
åäntå, eikä tupakoida, toisin sanoen matkamme täytyi

SK-n harjoitustalo K)ryrölässä
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Esitin kapteenille passini. Hän tarkasteli sitä kiinnostuneesti ja loihi lausumaan kirjurille: 'Tässähän on hyvä
mies, erikoiskoulutus kk.ampuja fa kaikki tiedot vielä
varmaan tuoreessa muistissa. Meillehän tuli sinne kk. ryhmiin epävarmoja miehiä? Muutetaan sieltä joku heikompi ja tästä saadaan tilalle priimaa." En ollut ollenkaan mielissäni tuosta kehumisesra ja ratkaisusra, mutta ei auttanut muu kuin ottaa vasraan ampujan apulaisen titteli. Huomasin, ettei pinnaukseni onnisrunur.
Majailimme noin viikon verran Kyyrölässä, asuimme
sikäläisissä taloissa. Palvelusohfelmaan kuuluivat ilma-

torjuntavartiot sekä konekiväärivöiden täyttö kovilla
patruunoilla. Tämäkin touhu lisäsi varmuutta meissä,
ettei oltu lähderty mihinkään leikkisotaharjoituksiin,
vaan taitaa olla tosi mielessä.
Jo ensimmäisestä aamusta lähtien suuntaurui omaisten vyöry Kyyrölään. Tätä jatkui siihen saakka, kun
viivyimme siellä. Tapaamassa kävivät vaimo miestän,
morsian sulhastaan, äiti poikaansa, niin että liikettä kylällä riitti. Samalla pataljoonassa arvailtiin ja ennusteltiin siirtoa Kyyrölästä. Kukaan, ainakaan miehistösrä,
ei kuitenkaan tietänyt, minne muutetaan ja koska.
Niinpä sitten eräänä iltana kutsuttiin paraljoona koolle
ja pataljoonankomentaf a Pöyry ilmoitti, ertä paralioona
on tänä iltana marssivalmiina, kellon aikaa en muista,
mutta kuitenkin kun marssi alkoi, oli täysin pimeä.
Porukan mieliala marssin alkaessa ei suinkaan ollut korkea kun huomattiin, ertä suunrana oli itä, siis Neuvos-

toliiton

raja.

Omaiset, jotka asuivat marssireittimme varrella, olivat tulleet rienvarsille myrskylyhtyineen hyvästelemään
ja toivottamaan onnea matkalle. Tämä ei ollut monellekaan helppoa, niinpä joku joukosta pistikin laulun alulle, joka vallitsevaan tilanteeseen oli mielestäni varsin
sopiva: "Elon mainingit korkeina käyvät, niiden kuohuissa kulkee mun rien, en tiedä mi matkani måärä,
ylin riemu vai kuoloko lie... jne"
Marssimme tasaista tahtia, ei tunrunut mitään kiirettä olevan matkan aikana. Puolen yön jälkeen saavuimme Pamppalan kylään, majoituimme siihen,
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tapahtua niin, ettei meitä huomata. Niin kuljimme
miltei äänettöminä pimeässä syysillassa. Perille saapuessamme oli meitä varren pystyterty teltat valmiiksi
metsäiseen maastoon, paikalla oli ollut aikaisemmin joku pioneeriporukka, joka luovutti seuraavana aamuna
pataljoonalle miinakentät ja vartiopaikat. Saimme rietää että olimme Kivennavan Kekrolankylän liepeillä,
josta valtakunnan raialle oli markaa enää noin parikymmenrä kilometriä.
Täällä etuvartioasemissa, lokakuun puolivälin paikkeilta lähtien, toimintamme rajoittui vartiotehtäviin ja
asemien valmistamiseen. Radiouurisista olimme jokainen niihin aikoihin erittäin kiinnosruneira, niinpä, kun
radioita oli meillä suhteellisen harvassa, olimme järjestäneet asian niin, että telttakunnisra läherettiin parin
miehen läherystö aina uutisten ajaksi sinne, missä radio
oli lähinnä. Telttamajoituksesra pääsimme lokakuun
loppupuolella muuttamaan sikäläisiin Kekrolankylän
taloihin, koska siviiliväki oli lähtenyt pois kylästä.
Elimme odotuksessa joka hetki, samalla kun suoritimme vartiota ia paransimme tuliasemia. Tällaista jatkui
päivästä toiseen aina marraskuun 30. päivän saakka,
jolloin toimintaam'me tuli muutos, eikä aivan pieni tullutkaan!
Saimme hälytyksen kello 5. Kaikki kunnossa ja
marssivalmiina, lähtöaikaa ei kuitenkaan ilmoitettu.
Laitoimme nopeasti kaikki kuntoon marssia varten,
joimme aamuteen ja odotimme mitä seuraa, vai eikö
seuraa mitään? Muistan kun eräillä ryhmämme pojilla
oli vahvemmanpuoleista'vaarinkaljaa" valmisteilla ja
aikaa kun oli, niin eräs osakekumppaneista ehdotti toiselle, että eiköhän juoda pois, vaikka

se ei aivan

valmis-

ta vielä ollutkaan, jos vaikka tulee tässä pitempikin
matka eteeo, niin jää käyttämärtä tai joutuu parempiin
suihin. Kaverukset istuivatkin lattialle kannunsa viereen ja alkoivat maistella. Pian juttu alkoikin luistaa tavallista sujuvammin, sen huomasimme jokainen tuvassa
olija. Ilo loppui kuitenkin lyhyeen, sillä suuri naapurimme pisti torvensa soimaan, kenenkän ei tarvinnut
kysyä mitä cämä merkitsee? Jokaiselle meistä oli selvää,
että sota oli syttynyt, kello oli 6.45 ja marraskuun 30.
päivä,

v. 19391

Ensimmäinen tehtävämme oli pukeutua lumipukuun, kypärä päähän, sen jälkeen joukkueemme johtaia, vdr, Muurinen (Kuolemafärven poikia) antoi märäyksen konekivääripesäkkeen miehittämisestä. Se sijaitsi n. ,00-600 m:n päässä maiapaikastamme rajalle.

Tällä menomatkalla saimme ensimmäisen tulikasteen, kranaatteja tippui aivan lähellemmekin. Tienvar-

siojia hyväksikäyttäen ryömimme pesäkkeelle, aikaa
sillä matkalla kyllä meni tavallista enemmän ottaen
huomioon, että korvamme käskivät lyömään maihin
vielä siinä vaiheessa niillekin ammuksille, jorka myöhemmässä sinfoniassa rotesimme roisarvoisiksi ja vähemmän vaarallisiksi. Kun olimme saapuneer pesäkkeelle puuttui ryhmästämme yksi ja vaikka hänrä kovasti odotimme ja ihmettelimme, ei hän rullur. Saimme päivällä tiedon, että hän oli jo aamulla majoituspaikkamme lähellä saanut kranaatista kuolettavan osuman. Hänen sotansa oli siis kestänyt vain n. 10 minuuttia.
Kiivas tykistökeskitys oli jo lakannut, minka jälkeen
vihollisen lentokone ilmestyi alueemme 1'lle tiedustelu-

vielä pesäkkeelle odottamaan kiväärijoukkueen irrautumista. Pian alkoivatkin vihollisen ampumat luodit vinkua ja jalkaväen miehet olivat ehtineet jo asemamme
tasalle. Nyt oli meidän lähdettävä määräyksen mukaan.

riihelle ei siellä ollutkaan enää ketään,
vaan hevosmies oli lähtenyt jo yhden kk.ryhmän kanssa
kohti Ahijärven kylää, jossa meillä oli uudet asemar.
Siinä tuli uskon puute, mitä nyt teem'me? Matkaa uuteen asemaan oli n. 6 km. Onneksi vänr Muurinen saapui linjasta ratsain paikalle ja saattraan tiedon tilanteesta lähti ajamaan karkulaisia kiinni. Hetken päästä saapuikin hevosmies meitä hakemaan. Siinä lähdössä ei
kuhnailru, koska vihollinen oli jo aivan lähellä. Sytytimme lähtiessämme vielä riihen vieressä olevan olkikaSaapuessamme
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lennolle, tähtitunnus oli meidän jokaisen selvästi nähtävissä. Päivä kului lohkollamme muuren rauhallisesti,
vasta illan hämärtyessä alkoi vasemmalta kuulua keveiden jalkaväkiaseiden ääniä, etuvartiot olivat joutuneet
kosketukseen vihollispartioiden kanssa. Meidän tehtävämme oli pitää kurissa ampumasekrorimme ereen ilmesrywät maalit, niitä ei kuitenkaan ilmesrynyt näköpiiriimme, vaan saimme odotella joukkueemme roisen
konekiväärin vetäytymisrä, jolloin meidän myös oli
mddrä.liittyä mukaan, koska käytettävänämme oli vain
yksi ajoneuvo. Tiesimme ajoneuvon ajomiehineen olevan läheisen riihen takana meitä odottamassa. Ammunta sivullamme tuntui lähenevän ja kohta olikin toinen
kivääriryhmä saapumassa pesäkkeemme ohi riihelle.
Huomautimme ryhmälle, etteivät lähtisi, koska tulemme kohta mukaan. Pojat menivät riihelle ja me jäimme

san tuleen ja sirren

menriin lujaa. Hämärän turvin pääsimme viime hetkessä vetäytymään tappioitta luotisateesta. Metsäinen taival antoikin meille paremman suojan jo jonkin matkan päässä, niin että voimme hiljentää
väuhtia. Ahijärven kylään päästyämme jouduimme vielä samana iltana miehittämään konekivääripesäkkeemme. Maasto oli metsäinen ja meillä oli siellä avonainen
tuliasema, jonka olimme käyneet Kekrolasta käsin valmistamassa. Hevosmies oli vienyt hevosensa suof aan vähän matkan päässä olevan mäenrinteen taakse.
Emme ehtineet kauan olla paikalla, kun pesäkkeemme luo tuli eräs jalkaväen mies tiedustellen missä oli
krh:n asema. Oli saatava apua suon laidalle, koska vihollisia on suolla tulossa panssarilevyjen suojassa, eikä
kivääritulella pojat mahtaneet heille mitään. Neuvoimme miehelle krh:n ja kohta olikin heitin jo puremassa
343

ihollisia. Ei malttanut kauan naapurinkaan
heitin pr,syä puolueettomana, vaan rupesi ravoittelemaan suolle ampuvaa heitinrä, jonka asema oli lähellä
panssari'"

meitä. Kranrrja alkoi tippua pesäkkeemme ympärille ja
me karsoimme parhaaksi maastoutua pesäkkeen pohjal-

le. l{evosmies Kauranenkin oli käynyt pesäkkeemme
laidalla samoihin aikoihin meidän kenenkään sirä huomaamarta. Hän huomasi, ertä olimme kaikki pesäkkeen pohjalla matalina ja liikkumatta ja oletti ertä
olimme saaneer räysosuman, lähtien saman tien hevosensa kanssa turvallisimmille vesille, ajaen taakse n.
kahden kilometrin matkan. Siellä osui häntä vastaan 2.
kompp. päällikkö luutn. Gummerus. Kauranen teki ilmoituksen päällikölle, että kk.ryhmä oli saanut täysosuman, hän vain oli pelastunut. Gummeruksen tiedustellessa oliko joukossa haavoittuneita, ei Kauranen
osannut sanoa, koska ei ollut tarkastanut. Luutnantti
määräsi Kaurasen lähtemään takaisin ja toimimaan
niin, että mahdollisesti haavoittuneet roimiretaan hoiTelttanaloitusla

toon. Tällä välin oli vihollisen hakuammunta jo lakannut kun hevosmies saapui pesäkkeelle, kysyen ihmetellen meiltä, että eikö meille ollut mitään sattunutkaan?
Me taas puolestamme ihmettelimme hänen kysymystään, että mitä olisi pitänyt sattua? Hän kertoi käyneensä pesäkkeellä ja euä me olimme silloin kaikki matalina. Torta kyllä olimme maralina, vaan ei hengettöminä. Päällikkökin tuli hetken päästä ja kummasteli
täysosuman epätodellisuutta.
Yömme saimme kokonaan viettää asemassa, sota oli
silloin vielä niin uutta. Aamr.rlla, päivän valjettua saimme myös kuulla, että suolla olevat "panssariviholliset",
joita kiväärijoukkue kaiken yötä pöllytti ja epätoivon
vimmalla yritti saada mataliksi, olivatkin vain seipäille
kuivumaan nostetruja suoturpeita!
Åhijärven asemat eivät viihdyttäneet meitä kauan,
sillä puolenpäivän maissa innostuimme hyökkäämään ja
saimmekin vihollisen lähtemään käpälämäkeen. Takaa344

ajomme ollessa parhaimmillaan, tuli takaa tieto, että
olemme pussissa, ei onneksi motissa, koska pussin suu
oli vielä auki. Jouduimme vetäytymään kovassa kiireessä takaisin. Tämä muodostui meille raskaaksi, sillä emme ehtineet enää suunnitella reittiä Sahasillan yli, koska se oli ehditty räiäyttäå. Jouduimme lähremään kovassa tykistökeskityksessä sivutielle ja osaksi tiecömään
maastoon. Konekivääriajoneuvomme juuttui täydessä
lastissa kiinni metsään aisan katkettua. Vihollisen ankarasti painostaessa päälle, ei ollut muuta tehtävissä
kuin irrottaa hevonen kuormasta la tehdä konekiväärit
käyttökelvottomiksi sekä yrittää murtautua pussista
ulos. Vetäytyessämme jouduimme vielä menettämään
joukkueeniohtaja Muurisen, joka sai kranaatisra osuman reiteensä. Vamma oli erittäin paha, yritimme hevosen selässd saada häner suojaan, kuitenkaan onnistumatta. Jouduimme nimirtäin ylittämään erään puron ja
saimme hänet vedettyä puron roiselle puolelle, murra
päästyämme yli hän oli menehq'mäisillään ja pyysi ettemme jätäisi häntä vihollisen käsiin, vaan ampuisimme hänet. Sitä emme kuitenkaan rehneet, vaan hän teki
sen itse pistoolillaan. Joku puhdisri vainajan arvomerkeistä ja uskon että ne ovat aikanaan toimitettu hänen
omaisilleen. Johtajamme ruumis meidän oli pakko jättä puron varteen ja vihollisen jalkoihin, sillä tilanne oli
tosiaan sellainen ettemme voineet joukkueemme johtajaa auttaa pitemmälle, vaikka halusta olisimme sen tehneetkin.
Oli suorastaan ihme, että sellaisesta paineesta selvisimme niinkin vähin tappioin. Lopussa oli vielä aivan
karvan varassa, ettemme saaneer omilta joukoilta tulta
vastaamme, kun olimme niin palf on f äljessä toisista vetäytyjistä. Ketjussa olevat miehet luulivat meidän kuuluvan vihollisiin, saimme kuirenkin viime hetkessä
huudoillamme estettyä heidän tulen avauksensa. Joukkueen ensimmäisen päivän ilta pimeni, mikä antoi
meille tilaisuuden levähtämiseen ja samalla vetäytymisemme jatkui Rantakylän kautta Kyyrölään. Lumipukumme olivat likaiset ja riekaleina ja jokainen väsynyt
ja levon tarpeessa. Suojeluskunnan harjoitustalolla olivat meitä vastaanottamassa paikkakunnan lotat ja joitakin siviilimiehiä. Tänne oli evakuoitu kylän kaupasta
kaikenlaista, enimmäkseen ruokatavaraa, tupakkaa ja
makeisia, joita kaikkia meillä oli tilaisuus vapaasti otraa. Ne eivät kuitenkaan meitä paljon kiinnostaneet,
ainoastaan tupakka ia makeiset olivat kysytympiä.
Saimme myöskin kylässä rilaisuuden saunomiseen ja lepoon, mikä ei koskaan ole ollut niin tervetullutta.
Luulimme silloin, että varmaan pääsemme rämän
jälkeen taakse reserviin ja uudet joukot tulevat sotaareenalle. Tämä luulo osoittautui kuitenkin täysin vääräksi, lepoa emme saaneet pitemmälti koko sodan aikana!

Oinaalan sitkeät taistelut olivat edessämme jo muutaman päivän päästä ja sen jälkeen vielä monet muut
kovat paikat, jotka vaatisivat omat muistelmansa! !

REINO MAIJALA
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Er.Ps.JP TAISTELI lokakuussa ankarasti Segesan motin purkamiseksi. Kahlasimme syyshyisessä vedessä,
väliin ryömimmekin. Viimein oli motti saatu selvitetyksi ja nyt piti vain saada asema tälle piiskatykillemme, jota olimme raahanneet mukanamme jo kauan. Jokaisella oli kylläkin muistissa se vanha asema, jonka
olimme rakentaneet Syvärin eteläjuoksun valtauksen aikana Segesan kärkeen, mutta tästä oli vähän apua.
Ei ollut paljonkaan iloa siitä, että vanha asema oli
tiedossa, sinne oli myös päästävä hinnalla millä tahansa.
Maasto ei ollut paras mahdollinen etenemistä ajatellen.
Tie, joka oli suoraan edessä, laskeutui loivasti aukean
pellon poikki. Mikäli olisimme sitä käyttäneet, olisime olleet hyvinä maaleina vihollisen it.suorasuuntaustykeille, jotka olivar meirä jo muutenkin ahdistelleet
aivan riittävästi. Olisiko voitu aiatella autoa, joka hujauttaisi äkkiä yli? Ei, se olisi ollut liian suuri maali.
Jos kohta piiska oli suhteellisen kevyt, noin 350 kg, ei
sitä olisi voitu miesvetoisenakaan viedä yli. Se matka
olisi muodostunut aivan liian hitaaksi. Tuli mieleen
vanha, hyvä opetus: "Ennen virsta väärää kuin vaaksa
vaaraa". Tdtä neuvoa ei päällikön autonkuliettaja, Mauno Lassila, muistanut seuraavana päivänä yrittäessään
tulla meitä tervehtimään. Mutta kierros oli hänenkin
tehtävä.
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Kaikkien oli kierrettävä, muuta neuvoa ei ollut. Tämä oli jokaisen ehdoton toteamus. Niin sitten otettiin
ja lähdettiin. Tykki laitettiin vetokuntoon, miesvetoiseksi vain, murta sekin mielestämme riitti.
Alkumatka oli hankalaa, sillä kranujen tekemät
montut ja silpoutuneet puut olivat alinomaan tiellä.
Tykkikin oli sentään painava kuuden miehen kiskoessa
sitä kranaattikuopasta toiseen. Tätä jatkui, kunnes
olimme päässeet metsänreunaan, alkuperäisestä suunnastamme melkoisesti poiketen. Nyt olimme saman
aukean laidassa kuin aikaisemminkin. Kuitenkin olimme lähempänä tavoitettamme. Olimme myös lähempänä vihbllista ja mikä huvittavinta, aivan Syvärin rantatörmässä. Oli toimittava nopeasri mutra harkiten, ilmitulon takia. Olimmehan vain muutaman sadan merrin
päässä 40 mm:n it.tykeistä. Matkaa oli suojaiseen männikkoön kylän itäpuolelle noin sata metriä. Jokiäyräällä
kulki kyllä tie jota olimme ajatelleet kulkea. Mutta se
oli kerta kaikkiaan kunnon kujassa, sillä sitä reunusri
molemmin puolin oikein vanhanaikainen riukuaita. Se
oli vinoonladotuin aidaksin tehty niin tiiviiksi, ettei jäniskään päässyt siitä läpi muuten kuin hyppäämällä yli.
Rakoja oli kuitenkin niin paljon, että varjo väikkyi
kirkkaassa keskipäivän valossa maara vasren.
Miehet hyväksyivät tekemäni ehdotuksen. Nyt vain
rakimmaisen aidan kulmaan reikä ja piiska siitä pellolle. Siellä olivat sarkaojat, mutta koska me olimme sarkojen alapäässä, ei ollut päistesiltoja. Kaksi riuskaa
miestä, ps. jääkärit J. Paavola ja E. Jokinen, tarrasivat
lujasti kannuksen vetotappeihin ja sanoivat: 'Nyt lähdettiin, sano Rengon palokunta, vaikkei ollut muuta
ku yks mies ja rikkein ruisku". Ehdin ottaa ammuslaatikon käteeni ja kaskin viiden ammustenkantajain mennä edellä. Korpraali J. Vuojärvi seurasi esimerkkiäni
ortaen laatikon ja tarttuen toisella kädellään tykin yläkilpeen alkoi työntää. Sakin kevyin poika, ps. jääk. M.
Huikko sai mennä putken päälle vastapainoksi. Vauhti
oli h1rlä, mutta niinhän sen piti ollakin, sillä vihollinen
huomasi molemmat porukkamme, ei aidan raoista,
vaan sen ylitse. Saatiin it.tulta! Yksi rykki ampui etumaisra porukkaa ja toinen jälkimmäistä eli piiskan veräjiä ja putkella keikkujaa.
Sarkoja, joiden poikki oli kuljettava lienee ollut vain
kymmenkunta. Mutta putken päällä olleelle Huikolle
sekin oli riittävä mdård. Vatsa ja rinta hellinä hän huokasi kun pääsimme suojaan:
Sai sitä vanjakin nauraa, minäpoika kun koitti
pysyä orrella, tai kukkooko minä koitin kenkittää niin
kuin ennen vanhaan jouluyönä. Ja tietysti nauroi koskei
osannukkaa, vaikka noin perkeleesti ampui. Mutta vain
läpiä aitaan. Ei tällä niityllä enää sonnikaa pysy, vaikka
äsken olis varpusen pitänyt.
Taas olimme koossa ja suojassa.
Nyt oli piiska vietävä siihen asemaan mihin se alunperin oli tarkoitettukin. Sen tiesi ia tunsi jokainen
meisrä vain pari kuukautta sitten tehdyn valtausreissun

i,

jälyiltä.
Iltapäivä oli kirkas ja lämmin, lumihärmäkin oli -alkanut sulaa. Ei ollutkaan paljon lunta enää
kello viiden aikaan.
Tykki oli asemassa ia ammukset uusissa poteroissaan.
Tähystäjälle, ampujalle, lataajalle ja kahdelle ammusmiehelle oli kaivettu uudet suojakuopat. Naamiointia
varten kannettiin tykkiasemaan melkoinen kantokasa.
Olihan siitä vähän suojaa myös jalkaväkiaseiden tulta
vastaan.

Aikaa kuluttaakseni olin vartiossa korpr. Vuojärven
kanssa ihaillen samalla päivän saavutuksiamme kun
vanhasta oli korjattu kokonaan uudeksi nykyinen tykkiasemamme. Kaukana taivaanrannalla oli kaksi harmaata pistettä, jotka suurenivat melkoista vauhtia.
Pian ne erottautuivat venäläisiksi kaksimoottorisiksi
pommituskoneiksi, joiden suunta oli suoraan meitä
kohti. Mieleeni juolahti, että eiköhän tämä piiskamme
olisi yhtä hyvä it.tykki kuin varsinainen ir.rykki oli
pst.tykkinä. Käskin Vuojärveä laraamaan sirpalekranaatilla, veivasin itse korkeussuuntauspyörä kun lukko
kolahti kiinni. Olin suunnannut tarkasti, ottanut huomioon mitättömän pienen kiertopoikkeaman sekä suuren ennakon ja painoin liipaisinta. Terävä pamaus, tulenliekki ja vähän hiekanpölyä. Valojuova mennä viiletti kohti toista harmaata haikaraa.
Voi sun perkele, se jäi sittenkin lyhyeksi. Nämä
- sanani seuraavien sekuntien aikana kun näin valoolivat
juovan jatkavan matkaansa noin 3G-J0 cm:n päästä
haikaran pyrstöstä.
Siinä sitä kirottiin piiskatykin kömpelyyttä, vaikka
se

onkin nopea

ase vaakasuoraan arnmuttaessa. Osansa

sai myös korkeussuuntauslaite: 'Eihän sillä voi pystyyn
amPua".

Koneet lähenivät ja varmaan niiden miehet nauroivat
pirullista naurua kun säilyivät hengissä, lienevät nautaKertomuksessa mainittu piiskasfi

Vihollisen keskiraskas pommittaja DB-3

neet meidän tyhmyyttämmekin kun olimme paljastaneet asemamme. Eivät varmaan noiden koneiden miehet olleet ensikertalaisia, sillä sellaiset eivät mitenkään
olisi osanneet niin tarkoin pommiensa pudotusta. Ensin
muni toinen, sitten toinen. Pommit eivät olleet kovin
suuria, mutta paljon niitä tuli. Kun katselimme niiden
irtoamista koneista ehti korpr. Vuojärvi hihkaista:
"Kuin kaatais perunoita kopasta". Jäin tykin lavettien
väliin katselemaan kuinka kopallinen harveni ja lähestyi
Syväriä. Luulin niiden putoavan jokeen fa hihkaisin
vuorostani: "Jän katselemaan kuinka vesi roiskuu".
Ensimmäinen putosikin veteen ja roiskahtihan siitä
melko komea vesipatsas. Samassa kuului yläpuolelta
heikko ujellus, penkassa räjähti, mutta ehdin sen aikana loikata taakseni suojamonttuun. Sen vielä näin, että
montussa oli minun loikatessani Jussi
sitten filmi
katkesi!
Heräsin aivan yhtä pirteinä kuin olin "nukahtanutkin". Paikka oli tuttu, mutta ihmettelin kuinka olin

k!
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sinne joutunut. Olin näet naamioiksi tuotujen kantojen
päällä. Vuojärven'Jussin keftoman mukaan oli kolmas
pommi tullut aivan monttumme viereen ja räjähtänyt
noin ll2 m:n syvyydessä aivan samalla hetkellä kuin

minä kosketin Jussin selkä.
Suuri, noin puolisen hehtaaria peittävä savupilvi
ajautui Syvärin yli Voimalaitosta kohti. Se liikkui hitaasti ja sen perusteella arvelin ottaneeni ehkä 10 minuutin nokoset. Pommeja oli varmasti ollut paljon, ei
pikkuerästä pieniä pommeja tuollaista savupilveä synny.

Kuulimme huutoa ja kiroilua yhteyshaudan ja korsun suunnasta. Aikomukseni oli lähteä kävelemään sinne yhtä huolettomasti kuin ennenkin, mutta nytpä se ei
käynytkzian! Oikea polvi ei pitänyt lainkaan. Kirosin
lentäjät, pommit, liian matalan poteron ja huonon tuurini. Koettelin jalkaani. Poikki se ei ainakaan ollut.
Taluta Jussi vähän matkaa. Mennän katsomaan

- tuolla korsulla on tapahtunut kun huuto ei tunnu
mitä
lakkaavan.
Niin lähdettiin ja jätettiin piiska yksin!
Matkanteko oli kapeassa yhteyshaudassa hankalaa
kun taluttajan olisi pitänyt olla rinnalla. Kompastuin ja
silmissä sähähti tuhannen tähteä. Kaatuessa olin satuttanut kipeän polveni.
Taas tuli pitkä rivi perkeleitä,
- poispäin. Kömmin pystyyn ja
ei vastaan, vaan minusta
aloin taas lenkata eteenpäin. Jussinkin kaskin mennä
tiehensä luvaten tulla omillani toimeen. Hieroin vaivaista jalkaani, joka oli turtunut miltei tunnottomaksi
ja alkoi turvota. Kaikesta huolimatta pääsin jo melkein

Vallattu Tsopinan
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kavelemaan.

Näky, joka kohtasi minua pellon kohdalla, melkein
nauratti. Yhteyshaudassa riehui neljä miestä, kaksi tavallisen soralapion kanssa ja kaksi asetakkejaan sekapäisinä heilutellen.

SILLOIN se jysdhti, maailma musteni silmissäni ja
paiskauduin takaisin siihen mistä olin juuri ylös nouse-

Joukkueemme johtaja, vänrikki E. Koskinen, oli ollut lähettinsä Vesmanin kanssa tulossa tykkiasemallemme juuri sillä hetkellä kun pommitus tapahtui. He olivat kyyristyneet haudan pohjalle, mutta huonolla tuu-

massa.

rilla. Pommi oli räjähtänyt vain metrin

päässä haudan

reunasta ja haudannut rnolemmat elävinä. Vesman oli
päässyt ensimmäisenä ylös ia juossut korsulle hakemaan
apua. Korpr. T. Kopsa ja ps. jääk. J. Paavola olivat lähteneet avustamaan vänrikin esiinkaivamisessa.
Nä-

mä miehet siinä nyt riehuivat.
Keskustelu oli virallista ja ankarua, mutt4 samalla
huvittavaa kun pääsi sitä varkain kuuntelemaan. Siinä
kirottiin, noiduttiin ja tuomittiin minut kaikkeen pahaan syypänä. Olin tosin tarkoittanut hyvää, mutta
saanut aikaan yksinomaan pahaa. Menin joukkoon aivan muina miehinä ontuen ja näkemääni nauraen. Aikamme siinä keskustelimme tapahtumasta ja uusista
tehtävistä. Paikalle tuli korsulta myös korpr. K. Virta,
joka totesi sarnaa kuin Vuojärvikin, mutta toisin sanoin:
Tuli, perkele, Hop, kuin perunoita olis kopasta
tuonne kaatanut.
n
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Oli t. päivä marraskuuta 1941. Kovasti tapellen koko kesä oli päästy Tsopinan kylän laitamalle ja nyt oli
tehtävänämme valloittaa kylä äkkirynnäköllä. Jo edellisenä päivänä oli kierrelty ja tarkasteltu tilannetta. Yö
oli nukuttu teltoissa, sillä nyt oli jo lunta ja pakkasta,
ja meillä ne samat kesäpuserot påällä, jotka saatiin lähdettäessä tälle reissulle. Lumipuvut sentään oli saatu.
Kun aikaisin aamusella lähdettiin, oli pientä pakkasta, joten ei tarvinnut pelätä kastumista, eikä lumi vielä
haitannut kulkua. Päsryämme lähelle tavoitetta ryhdyttiin

etenemään ketjussa.

Komppanizrmme oli monissa taisteluissa kärsinyt ras-

kaat miehistömenetykset ja täydennysmiehetkin mukaanluettuina rneitä oli vain vaiaat kaksi joukkuetta.
Pieneksi oli 9. komppania kutistunut ia vielä enemmän
se kutistui tämän päivän jälkeen, sillä moni ulias kaveri
oli saavuttava matkansa pän. Ryhmät olivat niin vaiaira, että minullakaan ei ollut kuin kolme miestä, ja pienempiäkin ryhmiä taisi olla. Meiltä oli kaatunut kaksi
komppanian päällikköä, urhoollisia miehiä molemmat,

kapteeni Huttunen

ja luutnantti Musku, ja

kaikki

joukkueenjohtajat olivat poissa pelistä, joten meillä ei
enää ollut muita upseereita kuin jokunen päivä sitten
komppanian päälliköksi märätty luutnantti Tyrkkö.
Lähdettyämme etenemän hän määräsi minut ärimmäiseksi oikealle. Siinä oli risuaita, jonka päälle oli
kaadettu kokonaisia kuusia. Minun piti edetä sen toista
puolta kuin muu komppania. Maa rupesi nousemaan ja
näytti kuin olisi saavuttu entisen asunnon pihapiiriin,
jota koristi komea pihakoivu. Sanoin, että mennänpäs
käymän tuolla, kun samassa alkoi näkyä liikettä koivun takaa. Sieltä tuli reippaasti kävellen vihollisupseeri, valkoinen turkki päällä ja turkislakki päässä. Olin io
aikaisemmin päättänyt, että hankkisin itselleni turkin
ensimmäiseltä vastaan tulevalta viholliselta, ia niinpä

'*-{.-3z

*

--å

-z

-

Tsopinan taistelumaastoa
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sanoinkin: "Katsokaa pojat, sieltä tuodaan minulle
turkkia." Keskusteltiin hiljalleen ja kaverit olivat sitä
mieltä, ettei se noin vain turkkia anna. Minun mielipiteeni oli toinen. Asetin konepisroolini kertatulelle ia
sanoin: "Katsokaa nyt tarkkaan, ettei kukaan pysry jälkeenpäin kiistämään oikeuttani."
Pojat sanoivat, että laske sarja, murra minä en halunnut hajallista turkkia. Nyt alkoi jo tulija näkyä paremmin, mutta vielä oli koivu edessä. Mies hävisi sen taakse hetkeksi, vaan jo alkoi toiselta puolelta vilkkua ensin
käsi, sitten vähän kylkeä ja pian koko mies. Painoin liipaisinta! Askel jäi kesken, mies horjahti vasten koivua
ja valui sitten hitaasti maahan jääden liikkumattomaksi.

Vaan nythän meinasi piru ottaa, kun vihollinen avasi
tulen aivan nenämme alta, sille oli kaivettu ampumahautoja aidan alus täyteen. Tulta tuli niin vietävästi.
Me ryömimme ja ammuimme ja minä suolasin sarjan
toisensa jälkeen, kunnes kaverit huusivat, että tule jo.
Katselin mistä päin olisi parasta yrittä. Jos yritän aidaksen välistä ampuvat ne minut siihen paikkaan ja sama juttu mikäli lähden kiipeämään yli. Mutta tässäkäan ei ollut hyvä olla, sillä lumi alkoi pöllähdellä yhä
lähempänä. Päätin yri*dä yli kävi miten tahansa. Las-

ketin pitkän sarian ja hyppäsin. En päässytkään yli,
vaan jäin mahalleni aidan päälle ia vania ampui koko
ajan niin, että rätisi. Olin kuin tarjottimella enka pässyt irti, vaikka kuinka yritin, sillä hypätessäni oli sitkA
ja vahva kuusen oksa työntynyt ristiin rinnan yli kulkevien laukun hihnojen alle, eikä se katkennut vaikka
kuinka yritin. Alkoi jo tulla tuskan hiki, pois oli päästävä keinolla milla tahansa, ja kun en päässyt omalle
puolelle, niin vihollisen puolelle sitten. Pudotin kaiken
vataka konepistoolini omalle puolelle, pyöräytin itseni
irti oksasta ja putosin suoraan vanjan eteen. Samassa
olin taas ilmassa ja nyt mentiin komeasti yli aidan vihollisen koko ajan tulittaessa. Ryömin miesteni luo,
joita oli enä kaksi, kolmas, Keskinen, oli aitaa ylittäessään haavoittunut ia poissa pelistä. Maattiin matalana, kuivattiin hikeä ja katsottiin miksi tilanne oli
muuttunut. Komppania ei ollut pässyt askeltakaan
eteenpäin, se oli lyönyt maihin heti kun vihollinen oli
avannut tulen ia ensimmäiset miehet kaatuivat. Oltiin
kuin tarjottimella, miehet etsivät suojaa pienistä mättäistä ja vanja napsi miehiä kuin lintuja oksalta.
Lääkintämiehet olivat tukehtua työn paliouteen, sillä
vastustaja piti huolen siitä, ettei huuto "läkintämies,
lääkintämies!" hetkeksikään tauonnut. Liian palion oli
kaatuneita ja haavoittuneita. Taas huudettiin lääkintämiestä ja mies lähti juoksemaan päin vihollista haavoitrunutta toveriaan auttamaan. Silloin tuli luoti, Pyyhkäisi kylkeen sellaisella voimalla, että pyöräytti miehen
ympäri ja niin han juoksi takaisin samaa vauhtia ia suoraan sidontapaikalle.
Kyselin tietääkö ioku miehistä missä on komppanian
päällikkö, kukaan ei tiennyt. Arvelin, että iotain olisi
tehtävä, eihän näinkän hyvä tule. Jätin mieheni siihen
ja sanoin, että seuratkaa komppaniaa jos se lähtee, mutta koettakaa säilyttä henkenne, sillä tänä päivänä on
tehty jo liian paljon ruumiita. He kielsivät minuakin
lähtemästä, mutta menin jo.
Ryömin mies mieheltä tiedustellen olisiko komppanian päällikkti mahdollisesti kaatunut, mutta kaikki
olivat epävarmoja. Tapasin Lasse Kataiakosken jonka
kanssa juttelimme, että nyt otti piru kun ei ole johtajaa. Tähän meidät tapetaan joka ukko. Lähdimme liikkeelle. Tein syöksyn eteenpäin, vaikka kaveri vieressäni
huusi: "Äla helretissä mene!" Eikä siinä ollut paljon
menemistäkään, siitä vanjat pitivät kyllä huolen. Suoiauduin erään mättän taakse ja ehdin ampua muutaman sarjan, kun vasemmalta alkoi kuulua huutoa. 'L'däkintämiehet, tulkaa auttamaan!" En tuntenut huutajaa
äänestä ja kysäisin Lasselta kukahan tuo mahtaa olla?
Hän tiesi, että mies oli vänrikki Otalahti, II ioukkueen
johtaja, joka yöllä oli saapunut sairaslomalta. Huuto yltyi jatkuvasti, pyysi ettei häntä jätettäisi, vaan noudettaisiin pois ennenkuin vuotaa kuiviin. Kukaan ei kui'
tenkaan rientänyt avuksi, sillä vähäinenkin liike merkitsi varmaa kuolemaa.
Loputtomiin en jaksanut kuunnella noita avunhuu349

toia, vaan sanoin Lasselle:
Ei miestä noin kuolemaan jdtetä. Minä lähden

Olethan sinä haavoittunut kasvoihinkin. Nehän

- vallan veriset.
ovat

auttamaan.

Pyyhkäisin kadella naamaani ia se tuli aivan punaituli verta kun yritin sylkäistä. No, iohan nyt on kumma, tuumin, kuula on vatsassa, suusta
ja naamasta valuu verta eikä kuolema vielä ole tullut.
Oli toimittava kiireesti jos mieli saada Otalahti pois
ennenkuin loppu tulee. Lähdin heti ryömimän takaperin, koska känrymistä tai pystyyn nousemista ei voinut
ajatellakaan. Hiki valui ja vatsaa poltti, mutta suunt&r
en muuttanut. Kun kerran olin pättänyt tuoda Otalahden pois, ei sitä saanut estä mikän muu kuin kuolema. Pääsin hänen luokseen kysyen mikä hätänä?
Kun yritin heittä käsikranaattia täytyi hieman
kohota.
Silloin tuli luoti osuen olkapäähäni. Se oli räjähtävä ja nyt on koko olkapä hajalla.
Kerroin tulleeni hakemaan häntä, jos vain saan luvan
yrittää, mutta hän epäili etten jaksaisi yksin, hän kun
oli iso mies ia täysin avuton. Samassa hän huomasi, että
olen yltäpäältä veressä ja sanoi: "Olettehan tekin haa-

Äta yritäkän, hän kielteli. Jos liikahdat siitä mihin- suuntaan tahansa, saat luodin heti. Niin kauan kuin
valoisaa riittdä, ei tästä voi lähteä.
Samaa ajattelin jo itsekin, mutta päätin joka tapauksessa ainakin yrittää auttaa, kävi itselleni miten tahan-

seksi. Suustakin

sa.

Asetin konepistoolin poikittain mätästä vasten ja
molemmilla käsillä kiinni pitäen ponnahdin ylös. Mutta silloin se jysähti! Oli kuin moukarilla olisi lyöty vatsaan. Maailma musteni silmissäni, paiskauduin takaisin
siihen mistä olin yrittänyt nousra ja ajatuksissani välähti
nyt tuli loppu!
-Jokainenhan tiesi, että ios saa kuulan vatsaansa, merkitsee se varmaa ja tuskallista kuolemaa. Kuulin Lassen
hokevan:

Sattuiko, sattuiko?

- Taisi hipaista vatsaan, vastasin.
- Ai perkele, jopa sattui pahaan paikkaan.
- yksin pois?
sinä
I

i
o
o

voittunut. Miten pahastiT"
Luoti vatsassa, mutta ei se ainakaan vielä estä
yrittämästä.
Nyt on io kirkas päivä eikä tänne valoisana

Pääsetkö

Täytyy yrittää, sanoin vilkaisten häneen päin.

)
),
)
c

D
j- :'

-

c

ö:
o.

,

l

a.

-

E; A:
-x
.5 E:

TsBNSB EB8§TE&E

lqi
3a! >
;'D

- rniehet kertowat

öq)
=ö E. 3*z
*ii'
-d ==. äd
$8
§)=
!
f
ä,--'C:

E
o

a
o
a

--x

=

Q9
3'
g
m:

Kanse taisteli
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Osoltteenmuuloklet
Osoitteonne muutoksen voitte ilmoittaa joko kirieellis€sti tai puhelimitse Tilaajapalveluumme tai käynnillä tai puhelimitse johonkin asiakaspalvel ukonttoriimme.
Tällöin on ilmoitettava nimi la nykyinen osoite siinä muodossa
kuin se on lehtenne osoitelipukkeessa sekä uusi osoite niin,
että uusi osoitetoimipaikka on selvästi ilmaistu. Kirjeellisessä

osoitteenmuutoksessa pyydetään osoitelipuke liittämään mukaan.
Huomaulukset

iotka koskevat esim. lehden postitusta tai laskutusta, pyyd€tään
tekemään Tilaajapalveluumme, johonkin asiakaspalvelukonttoriimme tai sinne mistä lehti on tilattu.
ja osoittsenmuutos saadaan voimaan
siitä, kun se on tullut Tilaajapalveluumme.

Tilaus

2 viikon

kuluttua

häntä tähän jätä, pois on päästävä. On purtava hampaat
yhteen eikä periksi voi antaa, koska minustakin tuntuu
kuin kipu vatsassa lisääntyisi.
Vuotaako se kovasti? kysyi vänrikki.
Tunnustelin
kadella ja sain aiheen ihmetellä.

Ei taida vuotaa, housut tuntuvar kuivilta.

- No, lähdetään sitten.
-Matkattiin taas jokunen metri, kun joku koputtaa
kantapäähäni. Vilkaisen taakseni ja siinä on joukkueen-

sA'kna

Tsopinan kumpuilevaa maastoa

aikana kukaan pääse, yrityskin on itsensä rapattamisra.
Ellemme halua molemmat kuolla, on meidän heti lähdettävä.

Liihdetään, mutta minä en voi kääntyä ja takape-

rin- mentäessäkin jokainen liike sattuu kovasri.
Sairaslomalta juuri palanneella oli jaloissa uudet, tasakärkiset lapikkaat. Otin toisella kadellani kiinni lapikkaan kärjestä ia toisella maasta rukien aloin vetää

vänrikkiä taaksepäin.
Matkanteko ei ollut kovinkaan nopeata, sillä minulla
oli omat varusteeni, konepistooli ja varalippaat vyössä,
mutta tuuma tuumalta mentiin takaperin. Minulta
vuoti hiki, häntä paleli. Hikivesi kirveli silmiä, suuta
kuivasi ja kun yritti sylkäistä tirisi leualle vain veristä
vaahtoa. Ja haavoittunut valitti, että sattuu kovasti,
hän ei enää taida kestää, huilataan vähän. Sanoin, etten

johtajamme, ylikersantti Pekka Kolkkala. Hän kysyi
tarvitaanko apua ja miten hän voisi autraa.
Apu oli hyvään rarpeeseen ja nyt alkoi matkan teko
edistyä, sillä toinen veti toisesta jalasta, toinen toisesta.
Mutta haavoittunut kärsi hirveästi ja pyysi tämän tästä
huilaamaan. Tuumittiin miten saisimme paikalle ahkion, sillähän haavoittunut parhaiten saaraisiin turvaan. Huusinkin, eftd
ahkion tulla ketjua pitkin
mies mieheltä tänne, ja^ntaa
tulihan se. Mutta miten saada
haavoittunut siihen, siinäpä uusi pulma. Mies makasi
mahallaan kädet suorina kahden puolen päätä eikä haavoittunutta kättä uskaltanut liikuttaa. Päätä ei liioin
sopinut kohottaa, sillä olimme yhäti tulen alla ja vastustaja seurasi tarkoin kaikkia liikkeitämme. Jospa vain
saataisiin kadet kännetyiksi sivuille! Haavoittunut sanoi, ettei hän irse siihen pysty, mutta antoi meille luvan yrittää, vaikka hän ehkä ei sitä kestäisikään. Helpostihan se kävi ja nyt ei muuta kuin ahkio syrjälleen ja
mies siihen. Itse hän ei tietänyt tapahtumasta mitään,

Vihdoin saatiin ahkio avuksi
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vaan ihmetteli, että joko hän todella on ahkiossa.
Ja sitten alkoi vaivalloinen marka. Vedettiin ja työnnettiin sivusta, aina yhtä hankalaa. Iso mies ahkiossa,
joka pehmeässä lumessa painui pohjaan saakka. Vaikka
kuinka touhuttiin, eteenpäin ei päästy juuri paremmin
kuin äskenkään. Otalahti valitti kylmää, jotavastoin me

Kalle tarjosi
-minulle
ryyppyä,

vaikka tietää minut
raittiiksi.
teit?
- Mitäs
Nielin
-loukkauksen.

olimme miltei tukehtua kuumuuteen. Silloin tein päätökseni ja sanoin Pekalle:
Ota sinä tämä konepistooli pois.
- Joo, anna vain tänne, mutta mitä sää nyt mei-

-

naat?

Kun ei tästä näinkään tule mitään, otan vetohih- olalle ja lähden juoksemaan.
nan
Se on kyllä sinun viimeinen vetosi, sillä kun nouset-ylös, et kerkiä askeltakaan ottaa, kun olet kuollut.
Suotta tapatat itsesi, yritetään vielä yhdessä.
Otalahti kuuli jotain keskustelusramme ja kysyi, mitä meillä nyt on mielessä. Kun asia hänelle selitettiin ja
mainittiin samalla, että ahkio voi kyllä vähän heilahdella, hän kielsi lähtemästä varmaan kuolemaan, koska
hän muutenkin jo oli mennyttä miestä.
Tietenkin se oli järkipuhetta, mutta ei tehnyt mitään
vaikutusta. Laitoin hihnan olkapään yli, kiersin käteni
ympäri ja ponkaisin ylös. Aloin juosra, ja kyllä minä
juoksinkin kuin olisi mahan alus ollut täynnä jalkoja.
Ei siinä tuntunut ahkion paino, se ikäänkuin lensi perässä toisinaan maasta vauhtia ottaen. Ja kaverit huusivat suoraa huutoa: "maahan, maahan" tai "alas, maahan", mitä kaikkea lienevät }uutaneetkaan. Vihollinen
äityi ampumaan entistä enemmän, kuulaa tuli niin, että ilma tuntui olevan sakeana ja lumi pöllysi ympärillä.
En minä tosin itse ehtinyt katsella ympärilleni, mutta
kaverit kertoivat jälkeenpäin mitä olivat nähneet. He
olivat joka hetki odottaneet milloin minun lentoni loppuisi. Olisihan se ollut komea kuolema, mutta ei osunut, pääsin kuolleeseen kulmaan ja siellä olivat lääkintämiehet vzrstzssa.
Otalahtea ei voitu enä pelastaa, mutta sainpahan hänet pois kentältä, ettei jäänyt vihollisen ryöstettäväksi.
Itse availin vaatteitani ja sitä myöten kun niitä levittelin näin, että kaikki oli silputtu hienoksi niinkuin hiiret olisivat pesäänsä tehneet. Alushousun kauluskin oli
poikki, mutta vatsassa ei ollut naarmuakaan. Kuula oli
räjähtänyt vyösol jessa, taivuttanut sen mutkall e ja antanut aika jytkyn mahalle. Se oli repinyt kaikki vaatteet
siltä kohtaa ja lyönyt sirpaleita kasvoihin.
Sinne jäi minun turkkini koivun juurelle!
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