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Suomalainen soturi on siisti mies, kun on vähänkin aikaa
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YRJU GRANLUND

OLIMME iloksemme 7 .1. 40 saaneet pitkän odotuksen
jälkeen paksun ja'pehmeän pilvipeiton estämään venä-
läisen tulenjohtokoneen jatkuvaa häirintätyötä. Itse
luontoäitikin näytti meidät hylänneen, silla yhtamittai-
sesti viikkokausia kestäneiden kovien pakkasten aikana
avaruudesta loistava kirkkaiden tähtien ja kuun valo oli
myös sodassa meitä vastaan, auttaen venäläisten tulen-
johtokoneiden toimintaa siten, että nämä yölläkin pys-

ryivät näkemään tyynessä ilmassa korsuista ja teltoista
ylös nousevat savut ja ohjaamaan tykistötulen määrät-

ryihin kohteisiin. Pilvinen sää laukaisi väsyneiden soti-
laiden mieliä ihmeellisesti, ja siksi kai lepovuoroon
päässeet Er.P 2l:n KKK:n poiat olivat lämmittäneet
Tervajoen lähistöllä erään talon saunan kuumaksi, jo-
hon minullakin oli onni pitkästd aikaa päästä, vieläpä
ensilöylyyn. Tuskin olimme tointuneet löylyn ensim-

Ravansaaren saaristo Viipurin lahdella
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mäisestä suloisesta kohauksesta, kun saunan oveen jys-
kytettiin lujasti ja kuulin stm Ainasojan tutun äänen
pyytävän minua kiireisesti saapumaan pataljoonan esi-
kuntaan. Katkeran lyhyeen loppui kohdaltani sillä ker-
taa saunan ilo. Menin esikuntaan, jossa minulle annet-
tiin tehtävä lähteä kymmenen hevosajoneuvoa käsittä-
vän kolonnan kanssa Ravansaareen pelastamaan siellä
hädässä olevia joukkojamme. Sain haltuuni konepistoo-
Iin, jota silloin pidettiin vähälukuisuuden takia aarree-
na. Lähdimme matkaan viivyttelemättä.

Tie kulki rannikolle metsikön läpi. Josrakin oli vi-
hollinen saanut vihiä alkavasta matkastamme, sillä ty-
kistö alkoi tulittaa kulkemaamme tietä. Ammukser
seurasivat kolonnamme etenemistä; onneksemme ne
kuitenkin puroilivat n. 200 metrin päähän meistä oi-
kealle metsään. Totesin, että lyhyen matkan aikana am-
muksissa oli kuusi "suuraria". Jäälle päästyämme huo-
masimme Viipurissa sillä hetkellä palavien talojen loi-
mun valaisevan jään, jota kuljimme. Myös taivas oli va-
laistu ja tulipallojen sekä valonheiträjien vär.ittämällä
pilvitaivaalla näimme jälleen tuon ikuisesti kirotun ve-
näläisen tulenjohtokoneen. Olin kolonnan ensimmäi-
sessä reessä. Ajettuamme jonkin matkaa huomasin suu-
reksi hämmästyksekseni perässämme olevan vain kaksi
hevosta. Seitsemän miestä oli hevosineen palannur omi-
ne lupineen takaisin. Pyörsimme ympäri ja lähdimme
ajamaan poiskääntyneiden perään, jotka tavoitimme
kuitenkin vasta tukikohdastamme. Täällä selvisi, että
kolonnassa oli hevosmiehiä, jotka edellisenä yönä olivat
yriträneet päästä Ravansaareen n. 100 hevosajoneuvoa
käsittävän kolonnan mukana, murra heidät oli lyöty ta-
kaisin. Ravansaarra kiersivät silloin venäläiset hyök-
käysvaunut, nyt kerrottiin yhden niistä vaipuneen poh-
jaan, joten yhreys mantereeseen oli taas selvä. Ehkä

edellisen yön kokemukset !a hermopaine oli tällä kertaa
näille väsyneille miehille ollut liian suuri kestettäväksi.
Tilanne oli vakava. Asiasta neuvoteltiin korkeammissa
portaissa, ia pian olimme valmiit lähtemään matkalle
uudelleen; tällä kertaa eri tietä. Sain määräyksen kayda
markan varrella olevassa alalohkon esikunnassa otta-
massa lähempiä ohjeita. Esikunnassa tapasin kotipitäjä-
ni miehen, kers Toivo Heikon ja kapteenin, joka selosti
matkamme yksiryiskohtia ja erityisesti tähdensi sen tär-
keyttä. Saimme mukaamme kuormallisen ammuksen
nalleja vietäväksi Ravansaareen, josta ne olivat kenties
lopussa. Määräys oli yksinkertainen ja selvä: "Suorittaa
matka loppuun asti!" Vakuutin kapteenille, että asia

hoidetaan nyt paremmalla systeemillä ja kerroin hänelle
mm. kolonnan marssijärjestyksestä, että viimeisenä ko-
lonnassa ajaa pelkäämätön mies, joka ampuu takaisin
yrittävät hevoset ja miehet. Näin olin todellakin sopi-
nut kolonnan miesten kanssa puoliksi leikillään puolik-
si tosissaan. Kolonnan viimeiseksi mieheksi olin mää-

rännyt Iistä kotoisin olevan Välikangas-nimisen roh-
kean isäntämiehen.

Sain esikunnasta oppaakseni nuoren, reippaasti kayt-
täytyvän ratsulähetin, ja niinpä lähdimme matkaan
päättäväisin mielin ja hyvin ohjelmoituina. Olin en-

simmäisessä reessä. Meren jäälle päästyämme oppaam-
me ratsasti edellä kierrellen raitavasti jäässä olevat am-
musten repimät avannot. Jonkin matkaa ajettuamme
tuli västaamme puolijuosten konekiväärin varsinaista
olkapäällään kantava sotilas. Pysäytin miehen ja kysyin
mihin hän on matkalla. Huomasin oitis, että mies oli
"tärähtänyt". Mitään järjellistä hän ei pystynyt sano-

maan, hoki vaan: "Kaikki on lyöty, kaikki on lyöty" ja

jatkoi kiireistä matkaansa mantereelle päin. Tapasimme
jäällä myös poikittaissuuntaan kulkevan yksinäisen he-
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vosen, jolla oli tyhiä parireki perässään. Sain hevosen
kiinni ja hyväksyimme kopukan kolonnamme jäsenek-

si. Minulle jäi epäselväksi, kumpaan armeiiaan se oli
alunperin kuulunut. Lähestyessämme Ravansaarta tun-
simme ympärillämme sähköisen ilmapiirin, joka ei
purkautunut kiukkuisesti siellä täällä viheltävistä luo-
deista. Oppaastamme oli meille suuri apu, sillä hän
runsi sillä hetkellä miehitystilanteet. Pääsimme saarelle

Pataljoonan komentaja, ltn S. O. Lindgren

vahingoittumatta, vaikka eräässä vaiheessa kolonnan
jälkipää sai lähelleen koneruliaseen luotisuhkun. Jätin
miehet ja hevoset suojaiseen paikkaan ja lähdin op-
paamme kera ilmoittaurumaan Ravansaaren foukkojen
esikuntaan. Esikunta sijaitsi rautabetonista rakennetOs-
sa kasematiksi kutsutussa ammuskellarissa. Oppaani
johdatti minut patalioonan komentajan, luutnantti S.

O. Lindgrenin luo.
Vastaanotto oli sydämellinen. Luutnantti Lindgren

sulki minut peräti syliinsä, kuultuaan kolonnan saapu-
misesta ym. tuomisista. Hän sanoi mm. kiitossanojensa
ohella: "Suomalainen sotilas ei jätä koskaan aseveljeänsä
pulaan." Vähäinenkin apu oli silloin ratkaiseva, sillä
elämämme riippui heiveröisen säikeen varassa.

Kasematissa vallitseva näky ja runnelma ilmaisi ja
kertoi paljon. Öllylamppujen ja kynttilöiden hämärässä
valossa näin väsyneitä sotilaita nuokkuvan ja nukkuvan
manttelit yllänsä ia kiväärit kourissaan mikä missäkin
asennossa. Tuskin olin ehtinyt juoda vieraanvaraisten
isäntieni tarjoaman mukillisen kuumaa kahvia, kun ta-
pahtui hälytys. Fliljaisina, tottuneesti ja nopeasti syök-

syivät nuo parroittuneet sotilaat kivääreineen kasematin
ovesra ulos. En koskaan päämäärääni. unohtaa mielestä-
ni noiden taisteluun menevien miesten kasvoien ilmei-
tä. Ne kertoivat vavahduttavasti, että jotakin ratkaise-
vaa oli jo heidän sielunelämässään tapahtunut. He oli-
vat valmistautuneet katsomaan kuolemaa suoraan sil-
miin. Poskilihaksissa ei näkynyt jalkeäkään joskus hy-
myn ja naurun jättämistä uurteista. Miesten sisäisestä

päätöksestä kertoivat eniten jämerästi alkoivat leukape-
rät ja yhteen purrut hampaat. Raudanlujat kasvoienil-
meet herättivät luottamusta. Olin aikaisemmin nähnyt
ensi kertaa asemiin marssivien miesten auringon valai-
semat kasvot, joissa väreili arkuus ja kauhu. Silmissä la-
sittunut kiilto. Kova koulu oli jättänyt näihin miehiin
io lälkensä.

Ratsulähetti palasi välittömästi takaisin mantereelle
ja minulle oli luvattu uusi opas, joka johdattaisi kolon-
namme määrättyyn paikkaan. Siksi hälytyksen tapah-
duttua jäin odottamaan opasta ia tilanteen selviämistä.
Näin kuitenkin taisteluun menevien miesten silmistä
minuun kohdistuvia syyttäviä katseita, kai sen johdos-
ra, ertä hallussani oli konepistooli ja minä istuin vain
paikallani aikomatta osallistua tappeluun. Eräs vääpeli
sanoikin minulle: "On vastuuntunnotonta pitää hallus-
saan noin kallisarvoista konepistoolia ia istua korsussa,
kun toiset menevät taisteluun vanhat kiväärit kouris-
saan. " Häpesin itseäni ja menin näiden tuntemattomien
sotilaiden mukana kiltisti ulos. Venäläiset hyökkäsivät
raivoisasti yön pimeydessä tarkoituksenaan valloittaa
kasematti. Makasin asemassani epätasaisessa maastossa
ja pian kestotulta sylkevän konepistoolini perä jyskytti
ry'tmikkäästi olkapäätäni vasten. Metelin aikana näin
lähelläni pitkän miehen hahmon nousevan pystyyn ja
hajareisin seisten heittävän käsikranaatteia vihollisen
puolelle, sekä voimakkaalla äänellään rohkaisevan mie-
hiään:'Näyttäkää niille perkeleille suomalaiset sotilaat,
ertä tärä maata ei niin vaan valloiteta." Hän oli luutn
Lindgren. Esimerkillinen rohkeus vaikutti meihin roh-
kaisevasti ja sytyttäcästi. Saimme yhden haavoittuneen
vangin. Venäläisten vetäydyttyä pysyimme äänettömi-
nä asemissamme, odotellen uutta hyökkäystä. Kuulin
lähelläni olevan sotilaan kysyvän vierustoveriltaan hil-
jaisella äänellä, mistä yksiköstä hän on. Saatuaan vas-

tauksen sotilas kertoi mihin yksikkoön hän on kuulu-
nut ja kuinka hän nyt alikersantin kaaduttua ia ryhmän
tuhouduttua on yksinäinen eikä tiedä, mitä pitäisi teh-
da ja mihin mennä. Liikutuksesta däni väristen hän ker-
toi, kuinka alikersantti hyvänä miehenä piti ryhmäänsä
yhdessä. Piti huolta heistä, opetti heitä sotimaan ja ole-
maan varovaisia, ei kiroillut eikä haukkunut heitä, kun
he pelkäsivät, vaan kannusti heitä oikealla tavalla roh-
keuteen. Sotilas kertoi ylpeydellä ryhmänsä urhoolli-
suudesta, menestymisestä ia menetyksistä eri taisteluis-
sa, murta nyt hän tunsi itsensä avuttomaksi ilman ur-
hoollista ryhmän joht ajaansa.

Ihmeelliselld tavalla Suomen kansa löysi noina kovina
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päivinä itsensä. Isänmaa oli silloin kaikkialla maailmas-
sa oleville suomalaisille rakkaampi kuin koskaan aikai-
semmin. Me runsimme ja tiesimme rintamallakin sen.

Niinpä yön pimeydessä kuulemani nuoren sotilaan lau-
sumat muistosanat sankarina kaatuneesta ryhmänjohta-
jastaan syöpyivät lähtemätrömäsri mieleeni. Ymmärsin
sillä hetkellä, mikä suuri sorilaallinen merkitys oli tä-
män alikersantin kaltaisella henkisesti lujalla ja hyvin
koulutetulla sotilaalla taistelussa ylivoimaa vastaan.
Älysin, että jos me kaikki olemme yhtä hyviä, ei meitä
helpolla voiteta. Olin itse alikersantti ja ryhmänjohtaja
ja omasta mielestäni kohralaisen rohkea, hyvin hoitanut
tehtäväni ja kasvattanut ryhmäni sotilaallisesti. Tiesin
kuitenkin, etten saisi itsestäni miehiltäni noin hyvää
arvosanaa. Tunsin, kuinka häpeän puna nousi kasvoille-
ni. Silmäni aukesivat näkemään asiat uudessa valossa.
Olin vielä nuori ia minäkin halusin tehdä tämän maan
hyväksi jotakin. Sain kallisarvoisen oppitunnin ja siitä
hetkestä alkaen päätin koriata puutteellisuuteni.

Jatkosodassa :?rmd kaatuneen alikersantin muisto oli
kantavana ja velvoittavana voimana mielessäni. Ja kun
pirkalla partiomatkalla haavoituin, kantoivat ryhmäni
miehet minua Itä-Karjalan vaikeakulkuisessa korvessa
n. l5-2O kilometriä ja tekivät kaikkensa auttaakseen
minua, niin tunsin että he ainakin jonkin verran arvos-
tivat minua. Olin sopusoinnussa itseni ja ympäristöni
kanssa. Olin päässyt päåmdä,rdni. Sota loppui minun
kohdaltani. En pystynyt kiittämään näitä miehiä. Sana

ei siihen riittänyt. Mykka kädenpuristus puhui molem-
min puolin enemmän puolestamme. Ei kukaan voi näi-
tä miehiä palkira heidän ansioitrensa mukaisesti. Ei sen

takia, että he pelastivat henkeni, vaan sen takia, että he
asettivat monta kertaa henkensä alttiiksi kuolemalle
toisen edestä ja saavuttivat isänmaansa takia usein ns.

inhimillisen kestokyvyn rajan.

Ravansaaren taistelut iatkuivat kovina koko yön aina
seuraavan päivän iltaan asti. Aamulla olimme suljetrui-
na kasemattiin, kun venäläiset hyökkäysvaunut pystyi-
vät ampumaan suoralla suuntauksella kasematin oville.
Siitä kuitenkin niukin naukin selvittiin. Pimeän tultua
joukkomme valmistautui vetäytymään mantereelle.

Samaan aikaan venäläiset ampuivat taivaalle erittäin
kirkkaan valopallon, joka valaisi asemamme ja venäläi-
set aloittivat lopullisen valtaushyökkäyksen. Joukkom-
me vetääntyi nopeasti rannikkoa kohden, osittain pako-
kauhun siivittämänä. Tervaioen lähimaasto nielaisi so-
tilaat mustaan yöhönsä. Myös johtamani kolonna oli
täydelleen hajaantunut ja kadonnut. Jäin rannikolle
muutamien sotilaiden kanssa erääseen kylmään mök-
kiin odottamaan aamua ja uusia ohjeita. Muutaman
tunnin torkuttuani heräsin kuultuani taistelulähetin
kutsuvan kaikkia ioukkueenjohtajia Vonkuran hoviin.
Tiedusreltuani oman yksikk<ini sijaintia sain kuulla sen

muuttaneen tuntemattomaan paikkaan. Menin Vonku-
ran hoviin ilmoittautumaan jälleen pataljoonan komen-
tajalle, luutn Lindgrenille. Vastaanotto oli minulle
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mieluinen. Lindgren sanoi: 'Te seuraatte aina minua" ja
niinpä minä sain kunnian mennä hovin saliin, jossa Ra-
vansaaressa taistelleiden joukkojen upseerit kokoontui-
var parhaillaan pitkän pöydän ympärille. Patalioonan
komentaja nousi pöydän päässä seisomaan ja aloitti pu-
heensa:

"Herrat upseerit, jos Isänmaa on teille rakas, niin re

ette saa lannistua, vaan meidän on yritettävä uudel-
leen". Hän puhui Ravansaaren raisteluista, kiitti kun-
nostuneita ja antoi haukkumiset vastakkaisissa tapauk-
sissa. Puhuttelun aikana tuli komentajan puheille yhtä
mittaa eri yksikköjen taistelulähettejä kysymään, mitä
tehdään, kun venäläiset ovat jo pureutuneet mantereelle
eikä ole konekiväärejä, ei ammuksia jne. Komentaja
improvisoi nopeasti systeemit pyörimään. Saatuaan up-
seereiltaan kuulla heidän juuri jossakin näkemistään
konetuliaseista, neuvokas päällikkö kirfoitti kuitin, an-
toi sen lähetille, kehoitti lainaamaan aseet ia jättämään
lainauskuitin tilalle. Nopea toiminta katkaisi venäläis-
ten hyökkäykset, ja puolustustaistelut akoivat jälleen
ankarina. Venäläinen tykistö tulitti myös Vonkuran
hovia ja sen ympäristöä, ja vaikka kuolema kolkutti
nurkkaiuuressa, niin nämä loppuun asti väsyneet upsee-
rit rakensivat elämälle uutta perustaa.

Ihailin suomalaisen upseerin taitoa. Näiden nuorten
miesren harteilla oli suuri vastuu. He ottivat myös vas-
tuulleen sotilaiden elämän. Se ei ole helppoa. Virhelas-
kennasta voi saada tunnonvaivat palkakseen.

Kun kunniakkaasti taistelleen Er.P 2!:n kaikki
komppanioiden päälliköt ja useimmat joukkueiden joh-
tajat kaatuivat miestensä mukana, me harvat eloon jää-

neet tunsimme kipeästi avuttomuutemme. Minäkin
sain Uuraassa eri yksiköiden iäännöksistä muodostetun
joukkueen johdettavakseni eräässä niemekkeessä sinä
yönä, jota seuraavana aamuna joukkomme jättivät Uu-
raan venäläisille. Yön aikana oli taaksemme päässyt ve-
näläinen partio. Näistä saimme yhden vangiksi, jonka
luovutin välittömästi majuri Jussilalle. Saaren luovut-

Ravansaari



I

tamisesta ei puhuttu mitään. Taistelut olivat aamupuo-
lella kovia. Niemi, jossa olin, muuttui lyhyessä ajassa

rykistötulen möyhimänä melkein mustaksi. Puoleen
päivän mennessä pauke hiljeni ja kun lähetti meni tie-
dustelemaan syytä, hän huomasi, että omat joukkomme
olivat jättäneet lJuraan ja venäläiset sotilaat piirittivät
saarta lännestä käsin. Lähellämme oleva Monokkalan
kylä paloi ja siellä oli eräässä talossa minun ia monen
muun sotilaan reput, joita emme voineet pelastaa tulel-
ra. Tunsin tuskani ja avuttomuuteni. Mitä pitäisi teh-
dä. Uuras oli saarrettu ja meitä oli n. 20 miestä, jotka
olimme jääneet oman onnemme nojaan. Löysimme vie-
reiseltä lohkolta vielä KKK:n joukkueenjohtajan, vän-
rikki Vilho Sivenin joukkueensa kera. Heitä oli muis-
raakseni n. 10 miestä. Olimme vaikean tehtävän edes-
sä. Emrne voineet murrautua saartorenkaan läpi tuhou-
rumatta. Emme halunneet antaurua. Päätimme odottaa
tiheässä ja matalassa mäntymetsässä pimeän tuloa. On-
neksemme joukossanime oli KKK:n komentoryhmään
kuuluva, Lumijoelta kotoisin oleva stm Eino Tervo, jo-
ka tiesi, ertä edellisenä päivänä on valmistettu Suonio-
saareen johtava vetäyrymisrie. Hän tiesi tarkalleen tien
sijainnin. Koska venäläisef eivät ryhtyneet tarkasta-
maan saaren sitä osaa, iossa olimme, ei meillä ollut pa-
hempaa hätä. Pimeän tultua vedimme keuhkot ilmaa
täyteen ja syöksyimme hajanaisena joukkona hiihtäen
Tervon opastamina iäälle ja kohti Suoniosaarta. Meillä
oli onnea. Venäläiset huomasivat meidät liian myö-
hään. Vaikka he aloittivat lautatapuleiden kätkösrä kii-
vaan konekivääritulen, pelastuimme me pimeän turvin
vahingoittumattom ina.

Venäläiset käytrivät valojuovapatruunoita. Se oli vä-
rikästä surmantulta. Suonionsaaren lähelle päästyämme
aloittivat omat joukkomme kivääritulen. Läheltäni kaa-

tui yksi sotamies. Huusimme ja kirosimme, että älkää
ampuko omia miehiä. Tuli loppui ja kysyttiin tunnus-
sanaa. Sanoimme. Se ei kelvannut. Tunnussana oli mei-
dän tietämättämme vaihtunut. Hetken kuluttua annet-
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tiin lupa nousta maihin. Sinä yönä koin sen ihmeen, et-
tä hiihtäessäänkin voi nukkua. Omat joukkomme olivat
siirtyneet mantereelle. Mekin hiihdimme sinne, nuk-
kuen.

Maaliskuun 13. päivän aurinko nousi kirkkaana.
Päivän työt alkoivat entiseen tapaansa. Venäläiset aloit-
tivat aamutervehdyksensä hirvittävällä tykistökeskityk-
sellä. Tervajoen punakylkiset männyt muuttuivat pai-
koin piireiksi. Tappiomme olivat suuret. Ilmanpaine
tappoi mm. miehiä niin, että silmät pullistuivat päästä.

Minulla oli koko sodan ajan tunne, että selviän sodasta
hengissä. Nyt, sodan viimeisenä päivänä olin menettä-
nyt elämän toivoni. Olin väsynyt ja odottelin viimeistä,
vapauttavaa iskua ja olin valmis kuolemaan. Ajatelles-
sani juuri, että minkälaista siellä tuonpuoleisessa se uu-
si elämä lienee, kuulin läheltäni nousseen silmälasipäi-
sen sotilaan hihkaisevan: 'Nyt on rauha!" Olin ollut
mietteissäni enka tajunnut heti asiaa todeksi, sillä ase-

levosta ei oltu asemissamme puhuttu mitään. "Kuole-
manhiljaisuus" ympärilläni todisti rauhan saapuneeksi.

Sinä hetkenä tapahtui kohdallani jonkinlainen uu-
delleen syntyminen. Tuhannet toivorikkaat ajatukset
valaisivat elämäni. Saisin nähdä vielä "Hänet" ja omai-
seni, jotka olivat niin paljon kärsineet siitä, etteivät
voineet millään auttaa. Rintamalla yllättävästi loppu-
neen sodan aiheuttamaa riemuntunnetta ei pysty edes

rintamamies kuvailemaan. Olin varma, että yhden ih-
misen osalle ei elämässään tule toista noin hirvittävää
sotaa. Erehdyin. Seuraavana kesänä alkoi sama uudel-
leen.

Noin viisitoista vuotta Talvisodan iälkeen tuli eräässä

saunassa luokseni mies, joka tuumaili, että me olemme
ehkä jollakin tavalla tuttuja. Kyseltyään eri rintama-
lohkoilla oloani hän viimein tiedusteli, olinko ollut
erään kolonnan johtajana Ravansaaren matkalla. 

-Mies oli ratsulähetti, oppaani, jonka olin nähnyt öljy-
lampun valossa n. 10 minuutin ajan. Tunsimme toi-
semme. Hän kertoi minulle elämänsä kovan ja värik-
kään tarinan. Hän oli ollut sodissa alusta loppuun saak-

ka. Hän oli antanut isänmaalleen parhaat vuotensa ia
menettänyt terveytensä. Ylennyksia ja kunniamerkkeiä
ei hänelle ollut liiennyt. Siitä huolimatta hän oli ylpeä

siitä, että hänellä oli tilillään hyviä tekoia ia että hän oli
hoitanut rintamalla tehtävänsä hyvin.

Säilytimme vapautemme! Siis voitimme! Sankari-
haudat ovat Suomen kalleinta kansallisomaisuutta ia
luojan kiitos, niitä hoidetaan hyvin. Sotainvalidit ovat
vetäytyneet omaan piiriinsä hoitaen itse itsensä ja vel-
jensä. Heitä ymmärretään ja vähän autetaankin. Rinta-
mamiehet, joiden osaksi jäi näennäisesti terveempi elä-
mä, ovat myös tehneet historiallisen elämäntyön tämän
maan puolesta. Ylipäällikkö kiitti heitä. Nämä miehet
menevät pian nurmen alle. OLISIKOHAN LIIKAA
VAADITTU, ETTÄ MYÖS SUOMEN KANSA AN-
TAISI HEILLE KIITOKSEN SANAN. PIAN SE ON

!
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Uinpa siellä minä[in
SIRKKA HÄRKUNEN

OLI heinäkuu v. 1944. Aurinko oli jo kiivennyt kor-
kealle ja lupaili helteistä pdivitd, kun tulin yli pihan
yövuoroltani osastolta. Sairaalassa oli jo jonkin aikaa ol-
Iut hiljaista. Siellä makaili vain muutamia Repolassa
olevan joukko-osaston poikia, joillakin oli hieman kuu-
metta, toisilla ihottumaa. Muutamia paikallisia asuk-
kaita, enimmäkseen naisia, oli myös potilaina. Koska
oli näin rauhallista ei yökölläkään ollut mitään suurta
touhua yön aikana. Mitään erikoista ei varmaan tulisi
olemaan seuraavanakaan yönä, näin ajattelin.

Niinpä päätinkin lähteä hieman rentoutumaan niin-
kuin lomalainen ainakin. Ja koska Ainilla, lottatoveril-
lani, joka oli hammaslääkärin apulaisena, sattui ole-
maan vapaata niin päätimme yhdessä mennä hieman
aurinkoon ja uimaan. Olimmehan molemmat oikeas-
taan lomalla. Aini oli opiskeliia ja mind koko edellisen
talven koettanut paukuttaa tiedon kulrajyväsiä isien ja

Repolan sairaalan hoitaiattaria

,s;;3.1t"ni"',"n

äitien päivänsäteiden päähän. Eihän päivällä "lutikka-
linnassakaan" tulisi mitään. Jos luteet antaisivatkin
nukkua, olisi huoneessa päiväsaikaan monta muuta häi-
ritsijää, asuihan meitä neljä tyttöä samassa huoneessa.

Koko Repolan sairaala-alue oli kauniissa niemessä ja

annoimmekin sille nimeksi Sairaalaniemi. Uimaan olisi
tierlsti voinut mennä vaikka mistä, mutta tällä kerralla
soudimme läheiseen saareen. Niin, olimme siis matkal-
Ia kohti Kalmistosaarta. Olimme tämänkin saaren itse
risrineet tällä nimellä, koska jo aiemmin olimme täältä
lö1'täneet muutamia vanhoja hautamerkkejä. Varmaan
oli rämä saari ammoisina aikoina tarjonnut viimeisen
leposiian monelle väsyneelle Repolan asukkaalle. Kuin-
ka kauniisti Karjalan kansa osasikaan ajarcIla pyhittäes-
sään koko saaren vainajien lepopaikaksi. Voi aivan ku-
vitella, miten kylän asukkaat soutivat kunkin poisnuk-
kuneen vuorollaan aivan kuin Tuonelan joen ylitse rau-



haan.
Ihailimme kaunisra kesää. Edessämme lainehti kau-

nis, 40 km pitkä ja 14km leveä, Lieksanjärvi. Aurinko
kimalteli hauskasti laineilla, oli kuin tuhansia ia .aas

cuhansia peilejä olisi välkyrelry laineilra. Miten hywä
ihmisten olisikaan elää, kun vain olisi rauha rajoillam-
me! Jutrelimme siinä kaikenl.risra: Nämä seudut Suomi
olisi siis saanur vasrikkeeksi Neuvostoliitolta, jos olisi
suostunur luovurramaan eräirä tärkeitä alueita eteläi-
seltä rannikolramme. Maan puolustuksen kannalta nä-
mä Repolankaan alueet eivät tietysti olleet mitenkään
rärkeitä, murra luonto täällä oli kaunista, ah! niin ih-
meen kaunista. 

- 
Niin kului päivä.

Illalla tallustelin taas kirjoineni parakki 1:een ja sain
vlihoitajattarelra määräykser yötä varten. Sairaalaniemi
alkoi hiljentyä. Lempeä heinäkuun yö laskeutui kaiken
vlle. Emme siellä pienessä rauhaisessa niemessämme

Repolassa venäläisten rakentamia esteitä

vielä tienneer mikä hätä oli muutamien kilometrien
päässä.

Kello oli ehkä 1-2 paikkeilla
juoksee kiireesti parakille.

- Onko rääLläketdän? On tulossa
nutta.

yöllä. Päivystä jä

monta haavoittu-

Säikähdin. Juoksin. Yhdessä päivystäjän kanssa he-
rättelimme sairaanhoitajat, låäkårir ja osan lottiakin.
Kaikkialla oli kiirettä. Tuossa juoksee tohtori Pantio,
tuossa sairaanhoitaja Arra Mäki. Kaikilla vielä epäsel-
vänä, mirä oikein on tapahtunur.

Vihdoin kaikki selviää. Kolonna oli matkalla Ruka-
järvelle, kun yhtäkkiä sen kimppuun oli hyökännyt ve-
näläinen partio. Siitä rytäkästä nämä haavoirtuneet.
Kolme poikaa tuotiin hiljaisina vajaao. He olivat taiste-
lunsa raistelleer.

Kaiken rämän näkeminen oli minulle jotain ravaron-
ta. Olihan minun "siviilityöni" puuhailua herttaisten,
viartomien lasten parissa. Nyt näin jo edes hiukan so-
dan julmuutta.

Aamuun mennessä oli kaikki haavoittuneet operoitu.
Sairaala aloitti tavanmukaiset aamutoimensa, tosin po-
tilaita oli nyt enemmän, joukossa heikkojakin.

Kun seuraavana iltana menin osastolle, oli minulla
edessä kirjeen kirjoittaminen. Eräs, yöllä vaikeasti vat-
saan haavoittunut sotilas, pyysi kirjoittamaan kotiinsa.
Itse minä sain lauseet muodostella, sillä miehellä oli
jatkuvasti tuskia. Hänellä oli kuitenkin huoli omaisis-
taan ja niinpä kirjeen pääsisältö mahruu näihin muura-
miin kysymyksiin: "Kuinka re siellä tulette toimeen?
Minä olen nyt sairaalassa. Sattui vähän. Ei tässä mitään
håtdi,". 

- 
Missään tapauksessa ei saanut ilmoitraa

asian todellista laitaa.
Sellaisia meidän poikamme olivat! Urhoolliset, vaa-

timattomat poikamme!
Kuulin myöhemmin, että tämäkin, jonka puolesta

olin kotiin kirjoittanut, kuoli saamiinsa vammoihin
jonkin ajan päästd.

Mielellään pojat myös veisasivat virsiä. Olimme jos-
takin saaneet osasto 2:een matkaharmoonin ja muistan
eräänkin illan kun menin osastolle, piti minun ryhtyä
säestämään poikien virrenveisuuta. Ja komeasti pojat
lauloivat, enpä ole sen jälkeen niin komeata virrenvei-
suura säesränyrkään.

Mutta kesä meni pian menojaan. Elokuun lopulla oli
minun palattava koululleni. Tuntui hieman haikealta
järtää Repola ja Sairaalaniemi. Me olimme siellä kaikki
kuin yhtä suurta perhettä. Mutta rauhan töihinkin oli
palattava.

Kauan tämän jälkeen eivät suomalaiset saaneet enää
hallita Repolaa. 

- 
Sinne jäi Sairaalaniemi, sinne Kal-

mistosaari, sinne kauniit laajat luonnonniityt, josra aina
kävimme poimimassa kukkia potilaspöydillemme.

Osanneeko tämän päivän heimokansamme Repolan
asukas nauttia kotiseutunsa kauneudesta, niinkuin me
ihastelimme sitä lyhyen suven ajan vuonna 1944. tr
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LAURI ARRELA

TALVISODAN jälkeen soi eräänä kesäkuun iltana pu-
helin. Kuulin velieni änen Ivalosta: 'Nyt on taas iso
remmi paällä. Pue sk-puku päällesi ia ala tulla Ivaloa
kohti". Ymmärsin sanoman, mutta en uskonut asiaa sen

vakavammaksi. Hyvästelin vaimoni ja pikku tyttäreni
sekä lupasin palata ainakin lauantaiksi saunomaan.

Jouduin kokoamaan kuljetusporukan, johon autot
saatiin Petsamon liikenteeltä ja pian alkoivat kuljetuk-
setkin. Harmitti, kun joutui kavereistaan erilleen,
mutta sain kuitenkin selville minne heidät aluksi kulje-
tettiin. Viikon verran toisista myöhässä veimrne autot
Rovaniemelle, luovutimme ne pois ja ilmoittauduimme
sk-piirissä pyytäen päästä omiemme joukkoon. Silloi-
nen piiripäällikkö, kapteeni §Tegelius sanoi olevan tie-
tämätöntä missä komppaniani sillä hetkellä oli, ia mei-
dät passitettiin Hanhikoskelle, myöhästyneiden keräi-
lypaikkaan. Tällä p€rustettiin jonkinlainen "muuka-
laiskomppania", johon tuli miehiä joka puolelta Suo-
mea. Komppanian myöhempiä vaiheita en tunne, sillä
22.6. aamuyöllä kapteeni Veikko Kiiveri herätti minut
ja välittömästi lähdettiin matkaan. Tultiin Kuusamon
kylän, jossa iouduin Poltto TP:n pälliköksi. Tilssä
hommassa meni pari viikkoa, kunnes sain äkkilähdön
rintamalle. Sanottiin, ettei tuo homma ollut upseerin
vakanssi.

Ilmoittauduin divisioonan esikunnassa majuri V.
Karangolle ja pyysin siirtoa komppaniaani Paanaiärven
suunnalle, mutta jouduin eversti A. Mäkiniemen ko-
mentamaan JR 33:een. Eversti raapi korvallistaan kun
ei sattunut olemaan vapaita vakansseja, mutta lopulta
asia selvisi niin, että iouduin IV joukkueen johtajaksi
lapsuuden tuttavani, luutnantti V. Heikinheimon
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komppaniaan. Lopultakin oli löytynyt paikka ia am-
matti.

Oli hankalaa joutua autoporukasta suoraan linjoille,
siellä jo oloihin tottuneen joukkueen iohtaiaksi. Heti
kärkeen jouduin vahvan partion vetäjäksi. Siihen kuu-
lui oman joukkueeni lisäksi joukkue raiakomppaniasta
ja naapurista, JK 54, jonka joukkue ei ollut pässyt
märärylle etuvartiopaikalleen. En ollut tottunut tällai-
seen. No, siitä selvittiin sentän täysilukuisena takaisin
ja etuvartiokin piäsi rauhassa paikalleen.

Killuntaivaarassa pani vihollinen niin kovasti kam-
poihin, että hyökkäys kilpistyi ja piti äkkiä kaivaa
monnrt. Tuli käsky kerätä kamppeet ia valmistautua
siirtoon, mutta kukaan ei tiennyt minne. Illalla saksa-
laiset ottivat vzstaan zsemamme ja aloitimme marssin
taaksepäin. Aina tilanteen tasalla oleva'huhu" tiesi, et-
tä menemme lepäämän ja sen jälkeen Päiämen suun-
nalle.. . Tåmä olikin miellyttävä uutinen, koska tiesim-
me paineen siellä olevan helpomman. Ilo oli ennenai-
kainen, ei menty kauan etelä kohden, vaan poikettiin
kairaan suuntana Vuorijoki ja Nurmirunturi. Ohitim-
me pitkiä saksalaiskolonnia ja sakut irvistelivät varus-
teillemme, meillähän oli joillakin vain tuo kuuluksi
tullut malli Cajander. Eivät saksalaiset vielä silloin tun-
teneet suomalaisen sotilaan käyttökelpoisuutta erämaa-
taisteluissa.

Ennen Vuorijokea ruokailimme, jos kohta muonan
kanssa oli viihän niin ja näin. Kantosatulat näet asetti-
vat märän nähden omat rajoituksensa. Tien rakenta-
minen oli tosin käynnissä kovalla touhulla, mutta eihän
se voinut meidän vauhtiamrne seurata. Syötyäni en eh-
tinyt vielä uneen kun jo lahetti pukki kylkeen ja ko-



mensi kapun teltalle. Paikalle tultuani huomasin heti,
että jotain erityistä oli tekeillä, kaikki pataljoonan up-
seerit olivat kokoontuneet sinne. Saamani kasky kuului
osapuilleen seuraavasti:'Ylitätte joukkueellanne Vuori-
joen kello 23 kahlauspaikassa n. 100 m sillan alapuolel-
la, otatte ioen tuolla puolen sillanpäaseman ja pidätte
sen, kunnes pataljoona aamulla ylittä joen". Käsky oli
selvä ja pian olikin määräaika. Yö oli mitä synkin ia
vemä satoi kuin kaatamalla. Löysimme tulvivassa ioessa
kahluupaikankin. Ylempänä oli silta ja miehet ihmet-
telivät miksei sitä käytetä. Miinavaara tietenkin oli sii-
hen syynä, mutta kaikesta huolimatta kännyimme sil-
lalle ja kävelimme rauhassa yli. Naapurin puolelta ei
kuulunut elonmerkkiäkän, lienevät hekin yrittäneet
suojautua luonnonvoimilta. Aloimme kiivetä joen kan-
jonista ylemmäs ja pääsimme puoliväliin kun kaveri he-
räsi ja antoi summanmutikassa tulta päittemme yli.
Odotimme hartaasti aamua ja patalioonaa ja aamulla se

culikin yli alottaen hyökkayksen kohti Nurmea. Het-
ken olimme reservissä, mutta taas kohta mukana me-
kin. Sakea sumu suojasi meitä ylittäessämme Nurmi-
tunturia. Se esti vihollisra käyttämästä raskaampia asei-
taan muuten kuin summanmutikassa.

Tulimme vihdoin lfielle Sallan-Alakurtin rauta- ja
maantietä. Nurmen isema ndkyi tunturille, se oli val-
lattava. Saksalaiset hyökkäsivat rautatien suunnassa Sal -

lasta eikä vihollinen ehtinyt verä kalustoaan jajoukko-
jaan pois uhkaavasta motista. Se teki raivokasta vasta-
rintaa. - Ålkoi taas tulla yö !a saimme luvan ruokailla
ja nukahtaa. Kantohevoser olivat ruoneet säilykepurk-
keja kuivan leivän särpimiksi. Syöryäni etsin paikkaa,
jossa olisi viihänkin suojaa pahaa ilmaa vastaan ja huo-
masin erään kuusen alla joukon miehiä syvässä unessa.
Ei tullut kysytyksi lupaa, hivuttauduin keskelle kasaa,
sain melko mukavan kolon johon heti nukahdin.

Millähän vaistolla lähetti minut löysi, mutta parin
tunnin levon jälkeen kaivoi hän minut kasasta ja vei
taas komentajan luo. Naapurilohkolla oli tullut'r.,rp.-
lo" miehistä ja sinne oli lähdettävä täytteeksi. Komppa-
nian päällikkti sijoitti joukkueeni kiilan kärkeen, siihen
missä aukko oli. Paikka oli alarinteessä ja linjan muoto
hieman luonnottomalta tuntuva. Se oli terävä kulma,
jonka molemmilla sivuilla oli vastustaja. Paikka oli ai-
kaisemmin ollut melko rauhallinen, mutta nyt alkoi
yhtäkkiä tuulla kovasti ja entisten miehittäfien säätä

vastaan virittämät nuotiot leimahtivat ilmituleen,
ikänkuin merkkivaloiksi viholliselle.. Yritimme
komppanianpäällikön kanssa potkia nuotioita sammuk-
siin, mutta liian myöhään... Naapurikin heräsi ja kai-
kenkaliiperisia ammuksia alkoi tulla.

Epämiellyttävä oli kuulla kuinka ammus lähti put-
kesta, oli kuin pullosta olisi vedetty korkki, monta
korkkia, sitten kuului suhinaa ja arvailtiin, kuinkahan
lähelle tuo nyt tipahtaa. Tappioita alkoi tulla, sairaan-
kantaiilla oli työtä tukehtumiseen saakka. Koetimme

vain painaa pätämme lähemmäs tunturin kivistä ku-
vetta.

Taas korkki irtosi. Suhina lähenee, tulee suoraan

kohti... räjähtää! Kipua ei tuntunut, vain omituinen
tunne kuin olisi vaipunut johonkin hyvin alas. Ehkä
hetken tajuttomuus, sitten tiesin, että iohonkin on sat-

tunut. Mutta mihin? Mitän kohtaa ei pakottanut.
Puolittain oli taju poissa, rnutta koko aian takoi mieles-
sä: 'älä iä vangiksi, vyölläsi on viimeinen pelastus, pa-

rabellum". Tajusin hoippuvani jonkun toisen kanssa

taaksepäin, mutta edestä kuului vierasta molotusta,
siispä oli suunta v'däfå. Pyyhkäisin silmiäni ia tunsin
käteni kostuvan jostain lämpimästä, siis osuma oli
päässä. Hoipuin kaverin kanssa puolelta toiselle, mutta
selvisimme kuin ihmeen kautta omien luo.

'lfässä on paarit", sanoi joku. 'ännapas Lasse lompsa
ja pistooli tänne", jatkoi äni, joka iäi alitaiuntaani
metsäkoulutoverini Pekka Niemen äiinenä. Tuo tapaus

vaivasi mieltäni vuosikausia, kunnes tapasin Pekan

vuosikymmentä myöhemmin ja hän vahvisti muistiku-
vani oikeaksi.

Kun pääsin paareille herpautuivat tahdonvoimani ia
nukuin pitkään uneen, jossa oli vain kaksi hetken kat-
koa.

Sain joskus sairaalaan selostuksen matkakaveriltani,
joka oli ollut korpraali Kuusela. Hän muuten sai sa-
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masta osumasta sirpaleen jalkaansa, joka meni poikki.

- Yritimme jelpata toisiamme, mutta otettiin väärä
kurssi parikin kertaa ja alkoi molotus kuulua. Yritit
katsoa karttaa, mutta veri meni silmiin ja oli pimeää.
Mentiin vähän matkaa ja sinua rupes kuivaamaan, sa-

noit, että annahan ryyppy siitä kenttäpullosta, johon
vellesi oli päivällä pannut pirtua f a saikkaa. Siitä virkis-
tyit sen verran, että päästiin omien joukkoon japaarcil-
le, sitten sinä nukuit".

Syvän taiuttomuuteni läpi tunsin kuinka purilaat hy-
pähtivät kivien yli. Koetin mielessäni kieltää itseäni
päästämästä mitään åäntå, mutta luulen huutaneeni jo-
kaista kiveä ylitettäessä. Joskus saavuttiin Jyrhämäjär-
ven päähän, josta siirryimme moottoriveneiden hinaa-
malla ponttoonilautalla järven toisessa päässä olevaan
kenttäsairaalaan. Matka kesti useita tunteja.

Seuraava väläys maailmaan sattui sairasautossa.
Kolmatta vuorokautta olin ollut raiuttomana. Vähi-

tellen alkoi tajuntaan sentään kantautua hämäriä äänid,
rotka hiljalleen kirkastuivat ja avasin silmäni. Näin val-
:eapukuisen naisen, arvasin olevani sairaalassa ia tur-
rassa. Kysymykseeni missä olin sain vastauksen "Ke-
missä". Olin varma, että olisin Vienan Kemissä, mutra
selvisikin, että Suomen Kemihän tämä oli. Olin joutu-
nut saksalaisten läpikulkusairaalaan. Tähän sairaalaan
sortui joku suomalainenkin, silloin meitä oli 8.

Hoito, kohtelu ja ruoka olivat erinomaiset. Suoma-
Iaisena ylilääkärinä toimi lääkintämajuri E. Aalto-Setä-
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Kantosatuloita

lä, joka piti meistä suomalaisista aivan erityisen hyvää
huolta. Henkilökuntana olivat lotat ja Sortavalan sai-
raalasta evakuoidut hoitajattaret, heillekin täysi tun-
nustus. Saksalaisen ylilääkärin mielenkiinto vammoi-
himme rajoittui aamuiseen ovelle ilmestymiseen ja ky-
s1'mykseen 'T7ie gehts?" Usein hän ehätti kysymykseen
itse vastaamaankin.

Saksalaisista potilaista eivät hoitalat pitäneet, he
kuuluivat valittavan ja moittivan kaikkea. Jouduin sa-

maan huoneeseen kahden saksalaisen kanssa. Ensim-
mäinen oli luutnantti, joka oli muuten kunnossa, vain
leukaan oli luoti sattunut. Suurimman osan ajastaan
hän vietti peilin edessä menetertyä kauneurraan mureh-
tien. Parin päivän kuluttua luutnantti lähti Osloon ja
tilalle tuotiin nuori, jalkansa menertänyt lääkäri. Hän
ei niinkään surrut jalkaansa, mutta oli saanut päähänsä
sairastavansa lavantautia. Oli juonut ianoonsa Sallan
kairassa jostain kuopasta vettä ja kuvitteli saaneensa sii-
rä tartunnan. Yhtenään piti hänestä ottaa näytteitä, ot-
tipa kuoleman pelossa ehtoollisenkin. Parin päivän ku-
luttua oli laakari kuitenkin jo niin tervehtynyt ja vir-
keä, että matkusti Osloon, hänkin.

Minut siirrettiin sittemmin seinän takana vapautu-
neeseen vuoteeseen ja ilokseni, jos nyt niin voi sanoa,
makasi siellä koulutoverini, luutnantti Saukkoriipi,
molemmat käder poikkinaisina. Ne oli katkottu Kirak-

kalammen taistelussa jo 1.7.41, minun tapaukseni
sattui vasta 22. 8. 1941.

Vammojani tutkittiin mutta ei oltu varmoja olivatko
sirpaleet tunkeutuneet kallon läpi, ei ollut välineitä
asian toteamiseksi. Kuukausi piti maata aivan hiljaa,
näkö teki kummallisia kepposia ja särky oli ankara. Lo-
pulta tultiin siihen tulokseen, ertä mies piti toimittaa
Helsinkiin. Niin pääsin parhaaseen mahdolliseen hoi-
toon Punaisen Ristin sairaalaan prof. Snellmanin poti-
laaksi. Todettiin kolmen sirpaleen lävistäneen kallon ja
olevan pikkuaivoissa, näkökentässä. Leikkausra ei us-
kallettu suorittaa sen takia, että näkö olisi voinut men-
nä kokonaan. Vasta 6 vuotta haavoittumiseni jälkeen
todettiin, että myös keuhkoissa oli kolme sirpaletta.

Näyttää siltä, että sota muistuttaa pitkänkin ajan
kuluttua itsestään. Ihminen vanhenee, elimistö hapras-
tuu eikä jaksa enää kantaa liikoia lisiä joukossaan. Kui-
tenkin saa olla iloinen siitä, että aikoinaan kuolemaan
tuomittu on vielä entisessä toimessaan ja kohtalaisen
työkykyinen.

TOIMITUKSELLE
SAAPUNUTTA KIRJALLISUUTTA

Mark Arnold-Forster:
MAAILMA SODASSA
Weilin+Göös

Toinen maailmansota alkoi 1939 Hitle-
rin vallatessa Puolan. 1941 japanilaiset
suorittivat onnistuneen iskunsa Pearl
Harboriin, jolloin Yhdysvallat tempautui
mukaan sodan kulkuun.

Kirja pohjautuu samannimiseen tv-
sarjaan. Kirjoittaja toimi sodan aikana
kuninkaallisessa laivastossa. Kirlassa
on 381 sivua ja runsaasti erinomaisia
kuvia.

D

Puolustutleltoksen uuden eeimiesjåriestelmän aiheutlamat
vlrkoien F tolmlen muutok3et

Lukum.
499
416

85
378

8o3
1235
2916

Uurl nlmile PL Vanha nimike Lukum.
yllluutnantti 22
luutnantti 21 yliluutnantti 429
tolmlupr. 2. lk 21
tolmlups. 3. !k 20 sotilasmeslari 374

19 luutnantti 't86tolmlup!.4. lk 18 yliväåpeli 728
tolmlupr. 5. lk tS vääpell 1235
tolmiupe.6. lk 14 ylikcrsentta 1t143

12 kercantti yp 975
10 kersanttl ap 662
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nltfftsVn;ÄN kylä Siiranmäen länsipuolella herää
kesäkuun 14. päivdn aamuna 1944 aurinkoiseen ja tuu-
liseen huomeneen. f ./JR 6:n iskuryhmä, johon kuu-
luin, oli nukkunut yönsä "hyyriläisen", omaa telttaa
kun ei ollut. Ryhmämme johtaja, kersantti Johansson
on lomalla, samoin oppilas Laaksonen. Ryhmää vetää
nyt alik Ahopelto. Miehet ovat kaikki vapaaehtoisia,
joille on annettu erikoiskoulutus. Istumme saikan juon-
nissa, Heikkilän Aarne, Pynnösen Vilho ja Savolaisen
Martti. Toiset vielä vetelevät unia.

- Oli se lähtö illalla sieltä Kekrolan mäeltä, antoi
niin pirun kamalan keskityksen, ruumaa Pynnönen.
Mitäs hyötyä meistä olisi ollut siinä tien suunnassa,
kun vasen sivusta oli jo perääntynyt vähintäin tuntia
aikaisemmin. Mehän Savolaisen kanssa yritimme ottaa
sinne yhreyttä, mutta ketään ei enää tavattu.

- Ei kestä montakaan päivää kun linjat kulkee Suo-
lahden seuduilla, veistelee joku ja jatkaa. On siinä ve-
näläisilläkin kierrättelemistä.

Jo kello 8 maissa saamme lähtökäskyn. Valtava kes-
kitys kuuluu suoraan meistä linjoihin päin. Komppania
etenee pikamarssia ehkä kilometrin verran, kun tulee
pysährymiskasky. Samalla teemme täyskäännöksen ja
palaamme Riihisyrjän kylään. Aika kuluu odoteltaessa.
Myös Siiranrnäen suunnalta kuuluu valtava taistelun
melske.

Puolenpäivän maissa tulee uusi lährökäsky. Ryh-
mämme on kapt Vetren komentoryhmän mukana. Jäl-
leen on alkanut valtava venäläisten tykistökeskitys ase-

miimme ja oma tykistömme vastaa siihen lähes samalla
mitalla. On selvää, että venäläisten hyökkäys alkaa
kohtapuoleen. Mutta mitähän meikäläisiä joukkoja
mahtaa olla asemissa tällä kohdalla?

Saavumme edessämme olevaan notkelmaan kun kapt
Vetre kutsuu minut puheilleen:
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- Täsrä hetkestä lähtien toimitte iskuryhmän joh-
tajaoa. Noudatatte toistaiseksi yksinomaan minun käs-
kvjäni. Eri asia on sitten jos pataljoonankomentaja ottaa
reidär käytröönsä. Kapteeni vetää kartan esille. Tässä

on Palomäki. Ryhmänne tehtävä on vyöryttää ampu-
mahautaa oikealta lähtien. Teistä vasemmalla on III
joukkue. Kun saatte siihen yhteyden miehittää joukkue
Knuutila (III J) valtaamanne asemat ia ryhmänne otraa
yhteyden minuun.

Tämä tulee minulle yllätyksenä. Tiedän kyllä, että
pojat luottavat minuun, mutta onhan ryhmässä sentään
aliupseerikin. Tilanne on kohdallani aika kiusallinen,
mutta kun tämä kerran on komppanian päällikön kas-
ky niin ei auca tunteilla.

Ryhmämme on koossa: "kuka lähtee keulaan?"

- Minussa ei tule suurta vahinkoa, minä lähden, sa-

noo Savolaisen Martti.

Siiranmäen kylä

käsikranaattini ja heitän sen kiven taakse. Räjähdys! Ja
taas on vihollinen yhtä miestä köyhempi.

Edestämme alkaa näillä hetkillä kuulua valtavaa ko-
nepistoolitulitusta ja huutoa. Voimme päätellä, että
Knuutilan joukkue taistelee siellä. Taistelua kestää

kauan ja joukkueen sekä meidän yhtymäkohtaamme
kasaantuu läjittäin vihollisruumiita. He olivat yrittä-
neet paeta meidän edestämme ja joutuneet suoraan III
joukkueen murhaavaan tuleen.

Savolaisen Martti seisoo edessäni. Hänessä kuvasruu
selvä jännitys. Kasvot ovat kalpeat. 

- Viimeisessä lip-
paassa vain jokunen patruuna. Sanon hänelle:

- Heti päästään pois kun saan Knuutilalle sanan,
ertä hän miehittää meidän asemamme.

Luutnantti Knuutila tuleekin juuri tänne päin ja ky-
syy: "Missä on Ahopelto?" Vastaan, että tuolla hän on
kaivannossa. Arvaan, eträ Knuutilalla on asiaa ryhmän-

'#B

Suojapoteroita

Ilmoitin pojille lähteväni heti Savolaisen jäljessä ja
toimivani käsikranaatin heiträjänä. Pynnösen käskin
seurata perässäni. Vielä selvitin, että jos joku haavoit-
ruu tai kaatuu antaa hänen jäädä: "Mehän tiedämme,
että venäläiset ovat asemissa. Jos epäonnistumme,
jäämme sille reissulle kaikki".

Oma tykistö antaa tuli-iskun ja joukkueet ovat jo
liikkeellä. Savolainen syöksyy kaivannon päähän ja mi-
nä lasken konepistoolisuihkun hänen eteensä suojatak-
seni häntä. Mies pääsee kaivantoon ja nyt hänen kone-
pistoolinsa laulaa. Pitkällä syöksyllä olen minäkin tais-
teluhaudan päässä ja samassa lentää kädestäni ensim-
mäinen käsikranaatti. Savolainen ampuu ja syöksyy taas

nopeasti kulmavälin eteenpäin. Ensimmäinen venäläi-
nen kiemurtelee io haudassa. Huomaan Savolaisen nou-
sevan ylös ja katoavan näkyvistä. Ampumahauta onkin
tukossa, sen poikki kulkee tie. Minäkin syöksyn tien
yli ja nostan varovasti päätäni. Venäläiset ovat heittäy-
tyneet estekivien suojaan. Otan leipälaukusta viimeisen
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fohtajalleen, joren kerron hänelle Vetren antaman käs-
kyn. Tästäkös luutnantti kimpaanruu ja tiuskaisee, er-
tei hän näillä puheilla miehitä mitään meidän yakaa-
miamme asemia: "Jos viette ryhmänne pois, se on tei-
dän vastuullanne. Minä en vastaa näistä asemista".

Knuutila poistuu ja minua korpeaa, ettei uskota sel-
vää puhetta. Kyllä se sana näkyy pitävän paikkansa, et-
rä piruja ovat porilaiser, vaan kokemäkiläiset itse per-
keleitä. On tuo luutnantti ennenkin minulle niskojaan
vääntänyt, mutta nyt katsotaan.

Lähden valumaan ampumahautaa pitkin rulosuun-
taani ja tapaan haudan päässä kapt Vetren. Ilmoitan
hänelle keskustelusrani Knuutilan kanssa ja seuraan
häntä III joukkueen lohkolle, jossa tapaamme äskeisen
keskustelukumppanini.

- III joukkue miehittää asemat iskuryhmän osalta,
tämä tietohan on kai annettu joukkueelle? Iskuryhmä
jää minun käyttööni, sanoo Vetre ja iattaä joukkueen.

Kävelemme pitkin ampumahauraa. Siinä lojuu venä-
läisiä kaatuneita joista osa on jo nostettu penkalle.
Käyn noutamassa ryhmäni samalla kun III joukkueen
poikia rulee tilalle. Olemme kaivamassa suojahauroja
vähäisen mäkitöyrään laitaan. Otan venäläisen kaatu-
neen kupeelta kenttälapion arvellen, eträ tulen kanta-
maan sitä pitemmän aikaa.

Kaukaa kuuluu lähtölaukausten jyminä, joka toistuu
yhtenä kuminana. Alkaa kuulua suhinaa, vihollisen
keskitys tulee meitä kohti. Puut ja maan kamara lenrä-
vdt ja kitkerä savu täyttää ilman. Hengittäminen on
vaikeaa. Heikkilän Aarne makaa vierelläni. Lähdemme
pyörimään vähäistä rinnettä alaspäin kun Heikkilä sa-

noo, että häneen sattui. Lähettialiupseeri Lehtola huu-
taa lääkinrämiestä, häneenkin on osunut.

Keskitys päättyy ja kapteeni Vetre käskee iskuryh-
män valmistautumaan mahdollisra vastaiskua varten,
mikäli vihollisen onnistuisi tunkeutua asemiin. Haa-
voittuneita kannetaan taaksepäin, heitä on paljon.
Heikkilä ja Lehtola pääsevät sentään liikkeelle omin
voimin. Tuossa kantavat Hartikainen ia Liimatainen

erästä poikaa, joka makaa paareilla. Maantie ei ole kau-
kana. Katson kun kantajat laskevat paarit ojaan ja nou-
sevat tielle. Samassa räjährää heidän vieressään. Vetre
seisoo lähelläni ja hänkin huomaa, errä nyr kävi kanta-
jille huonosti ja käskee koko ryhmän auttamaan. Lii-
matainen ei enää elä ia Hartikainen vetää viimeisiä
henkayksiaan pusero räynnä reikiä. Taas ruodaan haa-
voittuneira.

"Montakohan vanjaa tuolla sillan alla on?" Minäpäs
katson ja oran jo askeleen kun Virrancn sanoo: "Äta,ata
mene, se sylkäisee silmille". Samalla Virtasen konepis-
tooli sylkee tulta, se leikkaa silraa kuin saha. "Katso nyt
sitten, ei siellä ole kuin yksi venäläinen".

"Paljonkohan kello mahtanee olla?" Kaivan kelloni
esiin. Sen teräskuoressa on sormenmentävä lovi. Hyvin
oli venäläinen päivällä ampunur. Kas kun ei napaan
osunur. Kello on 16.05 ja rilanne näyttää rauhoirtu-
neen. Komentoryhmä sekä meidän r1'hmämme pysryt-
tävät teltan. Kaivan suoiamontun teltan ulkopuolelle ja

niin tekee jokainen muukin mies.
Nousen varhain ja poistun teltasta. Vetrekin näyrtää

jo olevan ulkosalla. Aamuaurinko rekee nousuaan kesäi-
sen viileän yön jälkeen. On 15 .6.44. Vetre vetää vyö-
rään tiukemmalle ja sanoo:

- 
Eiköhän käydä katselemassa niitä eilisiä jälkiä.

Taisteluhautaa ei juuri voi haudaksi sanoa, niin pal-
jon se on sortunut eilisessä keskityksessä. Laskemme
kaatuneita vihollisia ja näemme useitakin venäläisiä pi-
kakivääreitä. Kaatuneita on tarkkaan lukien 251 ja ne

ovat melkeinpä toinen toisessaan kiinni. Ryhmämme
oli täyttänyt vaikean tehrävän. Pelottomana ja erirtäin
hyvän koulutuksen saaneena se täydenti komppanian
loistavan vastaiskun. Vieretysten astelevat kapteeni ja
korpraali, vain sotilasarvo meidät erorraa, muuren ovat
kovat olosuhteet tehneet meistä todellisia aseveljiä.

Palaamme teltalle ja käyn uudelleen nukkumaan.
Nyt on tehrävämme puolustaa Siiranmäen Palomäkeä
viimeiseen mieheen.

Siiranmäen
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KUTEN tunnettua, kirjailija Väinö Linnan Tuntemat-
romassa sotiiaassaan mainitsemat asemasodan rintama-
linjan paikannimet Miljoona, Pikkumiljoona ja Pirun-
kukkula olivat todellisuudessakin samannimisinä ole-
massa.

Minulla hyökkäysvaihe oli menn)'t JR 50:ssä. Sen
jälkeen Miljoonaan olin tutustunur jo.ennakolta, olles-
sani hetken JR 29:ssä. Viimemainirru vksikkö oli niillä
seuduin ennen viiskymppistä. Ker'ärtalvesta 1942 ldh-
tien kuuluin 1.KKK/JR 8:aan. Se vuorostaan kuului
11. divisioonaan 

- 
Krilaan 

- 
jonka komentajana oli

silloinen kenraalimajuri Kaarlo Heiskanen 
- 

Kylmä-
Kalle. R1'kmentin 

- 
Ukon 

- 
komentajana alkuai-

koina oli eversti Pietari Aurri, murra Miljoonalle siirron
lalkeen komentajaksi tuli eversti Yrjö Tikka. Hän tuli
laajalti tunnetuksi nopealla ky's1-myksellään: "Mikä
mies7" Kr,rn hän tuli ensimmäistä kertaa Miljoonalle,
sain minäkin kokea tamän. Juoksin tekemään hänelle
ilmoitusta, mutta ennen kuin ehdin vetää käden lip-
paan kajahti tiukka ja häkellrrrär-ä kysl'mys: "Mikä
mies!," Pataljoonan komentajanri rämän siirron aikana
oli majuri Kalle Pakarinen, mutta sen jälkeen aina Loi-
molaan saakka ratsLlmestari Ossi Rajasaari 

- 
ft215s-

Kalle. Mainitrakoon, errä Loimolassa tuli pataljoonan
komentajaksi srlloinen kapteeni Yrjö Keinonen. Kone-
kiväärikomppanian päällikkönä oli hvökkäysvaiheessa
h1,vin kunnostautunut 

- 
aliupseerista kohonnut 

-luutnanrti Väinö Karitie. Asemasodan m1,öhemmässä
vaiheessa komppanian päälliköksi tuli kapteeni Yrjö
Keinosen kanssa samalla kadettikurssilla ollut 

- 
nuori

ja myös erittäin sotilaallinen 
- 

luutnantti Olavi Salmi-
nen.

Tämän konekiväärikomppanian kolmannessa jouk-
kueessa, jonka johtajana oli silloinen vänrikki Heimo
Päkkilä, oli Väinö Linna. Ensimmäisessä eli omassa
joukkueessani oli Antti Rokka. Toisen joukkueen joh-
rafana oli luutnantti Sakari Hongisto.

Ellei erästä 
- 

itse asiassa aivan kohtalon sanelemaa

- 
siirtoa tämän paraljoonan kohdalla olisi tapahtunut,

olisi varmastikin moni alastomassa karmeudessaan viri -

kuttava sivu Tuntemattomassa sotilirassa jäänyt koko-
naan kirjoittamatta. 

- 
Miljoonan tllntumirn rinrrrm.i-

linja oli yleensä asemasodan rinramalinjaan verrarruna
siksi omalaatr.rinen. Kimjärven Iäntinen 1'rtroli, iosta tiii-
le kohdalle siirryimme, oli aivan tavallisra rnersärnaas-
toa, jossa vihollista ei niikl'nyt oller-rkaan cikii ollLrt n'ri-
kään temppu vctää puhelintapsit välimaasron poikki ja

liittää ne sisältä onttoa keppirr pirkin n:rirpir rin r.rpsf i-
hin. 51'nty n1't "kuuma lin ja" toimi crinon.t.rrscsri, kt,sk,r
venaläiser kertoivat nairptrritukikohtiinsrr hyvin h,rluk-
kaasti, mitä heille milloinkin tapahtui. Näin sc ainroi
tan'ittavat tiedot välittömästi ja räsmällisesri csimer-
kiksi tulenjohtoa varten. Venäjän kieltä taitamaronkin
saattoi aivan riittävän hy,vin päiitellä tilanteen jysiiysren
voimakkuudesta ja "njemitfojrrmatj"-sano;cn e'iinr1 -

m istiheydes Ä. T drd ruIen j ohton-renetel n-rriä käyttäen an -

noimme siellä pari kerraa epäsr.ror.rrr srrrrnr.u.tsta käyrtiren
myös nel jällä konekiväärilla 1'ht'aikaiscsti ry(ippy jii
metsän yli naapurin leiriin. Partioinnilla oli saatu tietiiä

Homorovitsin huoltotie
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naapurin tekevän siellä ampumalinjojen hakkuuröitä.
"Kuumalla linjalla" saimme tietää välittömästi, että sat-
tui kohdalle ja sattui pahasti. Tästä saimme sitäpaitsi
hyvin sanovan vahvistuksen muutaman päivän perästä.
Ensiksikin meidän linjoihimme tuli ryöppyjä samaa
menetelmää käyttäen ja sen lisäksi eräs yksinäinen len-
tokone kävi ilmasta käsin rruuttaamassa asemiimme.

Sivuutan kuirenkin tällä kertaa nuo Kimjärven länti-
sen puolen tapahtumat vain edelläolevilla maininnoilla

- nekin vain esimerkkinä siitä, mitä pidän asemasodan
tavallisina rintamalinjoina.

Siirtomme johtui viiskymppisen epäonnistuneesta
yrityksestä parantaa rintamalinjojansa kesällä 1942.
Aurinko paistoi. Kimjärven pinta kimalteli lauhkean
tuulen väreessä edetessämme ensiksi avojonossa sen
metsäistä, jonkin verran soista ja mättäikköista ranta-
polkua, jonka ylitse puiden juuret risteilivät ja työte-
liäät muurahaiset puuhailivar eikä mistään kuulunut
laukaustakaan. Ajatuksissani kavaisi tuolloin jotakin
hyvin kotoista ia rauhanomaisra.

Kun saavuimme Homorovitsasta Pikkumiljoonan si-
vuitse rintamalinjan yli johtavalle leveälle maantielle,
asetuimme nelijonoon. Kimjärven vilkutteli tännekin
vielä leppoisasti silloin tällöin puiden lomitse. Eräässä
kohdassa sen rantahietikko suorastaan houkutteli. Mut-
ta sitten alkoi vastaamme tulla viiskymppisen miehiä

- aluksi samoin nelijonoissa, mutta sitten myös yksi-
tellen tai pienissä ryhmissä. Jo tämä alkoi karisuttaa
kotoisuutta ja rauhanomaisuutta. Heiltä kuulimme tä-
män tästä erilaisia hihkaisuja: "Terve menoa helvettiin
176

- Yritimme otraa, perkele, murra piru piti omansa -Hullumpaa operaatiota ei ole ennen nähty." Päästyäm-
me jo melko lähelle tulevaa etulinjaamme sivuutimme
kanttiinin. Sen pihamaalla oli nainen. Mahdollisimman
kuuluvalla, kirkkaalla ja varmalla äänellä, joka kaikui
yli kaikkien hihkaisujen, hän vakuurti: "Minun miehe-
ni ei koskaan tee virhettä 

- kaikki hänen toimenpi-
teensä ovat aina tarkoin harkitruja." Tiesimme, kuka
hän oli (rva Aho - eversti Ahon, JR 50:n komentajan
vaimo), eikä sen jälkeen rivistöistä kuulunut sanaakaan,
mutta mieliin oli tullut jotakin painavaa. Lähinnä sitä
voinee kuvata siten, että niinkuin säkki olisi vedetty
päähän. Me tunsimme olevamme jälleen ikuisesti ilk-
kuvan sfinksin arvoituksen edessä - olipa tuon sfink-
sin muoto sitten mikä tahansa: nainen, sota tai vaikkapa
se, mitä oli edessä päin.

Kohta olimme perillä.
Aivan rintamalinjallakin tällä kohden oli ollut karja-

lainen kylä, mutta siitä ei ollut enää paljoa iälellä. Hir-
ret oli käytetty korsu- ja polttopuiksi ja mitä sen fli oli
jådoyt, oli piiskatykkien tuli jauhanut siruiksi maan ta-
salle. Vain Miljoonan, Pikkumiljoonan ja tukikohta
Korvan Pikkubunkkerin - 

venäläisten itsensä hirsistä,
kivestä ja betonista rakentamille, nyt meidän hallus-
samme oleville suurikokoisille bunkkereille se ei ollut
mahtanut mitään, ja ne törröttivätkin tällä aukealla
kentällä ylevinä kuin pyhimysten päät tarjottimella.
Karussa upeudessaan Miljoona, korkean hiekkatörmän
päällä, oli näistä hallitsevin. Ja vihollisen linjat koko
edelläkuvatulla matkalla olivat joka paikassa näköetäi-
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syydellä ja kiikarikiväärin tai piiskojen kantaman pääs-
sä. Tämän johdosta koko tämä alue, tavanomaiseen rin-
tamalinjaan verratruna, oli asemasodan hengeltään eri-
koisen karfistynyt. Tukikohrien sijainnit olivat kuin
ironiaa ihmisen hartaimmisra ja syvimmistä toivei;ta.
Kaikki olivat maaston ja pirullisen kohtalon pakotuk-
sesta ereentyönnettyjä: Pikl<ubunkkeri, Kärki, Nime-
tönkin, Tsäsounakuusikko, Pikkumiljoona, Miljoona-
ja Pirunkukkula linjojen välimaastossa oli muuten lie-
västi sanoen kelfu. Rintamalinja toisin sanoen polveili
kuin sahanterä, mikä teki Särkijänren niemen kärjessä
sijaitseville vihollispiiskoille mahdolliseksi ampua sekä
sivustoillemme että taaksemme. Edelleen koko tällä
alueella ei ollut minkäänlaista puusron tai maaston tar-
joamaa suoiaa, vaan laaksot ja kukkular olivat juuri
päinvastoin, kuin suojan kannalta karsoen olisi pitänyt
olla.

Tänne sijoituimme siten, että ensimmäinen koneki-
väärijoukkue, jolle annettiin 6 konekivääriä, sijoittui
välille Miljoona-Kärki. Kärkcen tuli myöskin Antti
Rokka. Meistä vasemmalle tuli kolmas konekivääri-
joukkue, jossa siis oli Väinö Linna ja varsinaisesti rämän
joukkueen kohdalle sattui Pirunkukkula. Meistä oi-
kealle aina Kimjärven rantaan saakka oli toinen koneki-
väärijoukkue. Oma paikkani riippui konekivärikomp-
panian päällikön ja kiväärikomppanian päällikön, jolle
joukkue oli alistettu, kanssa olleiden keskustelujen tu-
loksesta. Alussa olin pitkät ajat Pikkumiljoonalla 

-perusteena se, eträ oli odotettavissa vihollisen yöllisiä
hiippailuja erikoisesti Särkijärven rannan suojassa. Sit-

temmin todettiin, ettei näitä hiippailuja näillä seuduin
ollutkaan. Molemmin puolin lienee saatu tarpeeksi ja
uskottu, että tämä kohta ei oikein sovellu sen tyyppi-
seen sodan muotoon. Sitten siirryin Miljoonalle, koska
sieltä oli erittäin hyvä näkyvyys koko joukkueen alueel-
le. Siellä oli myös haarakaukoputki ja olivat erittäin hy-
vät sekä radiopuhelin- ectä puhelinyhteyder, koska siel-
lä sijaitsi myös tykistön tulenjohro.

Mutta viivähdän vielä tänne tulomme alkuvaiheissa.
Pikkumiljoonalle johti yhteyshaura, joka lähti Mil-

Pirunkukkula ialvella 43

joonan juurelta tykistön tulenjohtokorsun oikealta puo-
lelta jatkuen Miljoonan oikeata sivusraa. Pikkumiljoona
oli Miljoonaa pienempi ja se oli siitä huomattavasri
alempana. Sen vieressä oli jalkaväkijoukkueen korsu.
Etumaisille pesäkkeille mentäessä maasro nousi törmä-
mäisesti. Mentyäni sinne, oli vartiopaikalla vielä viis-
kymppisen mies. Yritin hänen poreronsa reunalra tar-
kastella etumaastoa, kun hän nopeasti, odortamatta ja
mitä käskevimmällä äänellä karjaisi:

- Nuppi alas - perkele!
Silmänräpäyksen ajan ehdin ihmetellä hänen omi-

tuista puhetyyliänsä vaikka minun oli myös vaisromai-
sesti heti nykäistävä nuppini alas. Mutta samassa ih-
mettelyni muuttui mitä syvimmäksi kiirollisuudeksi,
koska samassa iski myös kiikarikiväärin luori saman sy-
vennyksen reunuskiveen. Vartiomies itse oli kuitenkin
jo oppinut Miljoonan lait. Hän tiesi, eträ uutta lau-
kausta varten kiikarikiväärimiehen on tehtävä latauslii-
ke, johon kuluu hetki aikaa. Hänellä puolestaan oli ve-
näläinen puoliautomaarti. Sillä hän välittömästi lonk-
sautti muuraman peräkkäisen laukauksen vastakkaisen
bunkkerin musraa aukkoa kohden ja vetäisi raas nup-
pinsa kiiruusti suojaan. Kuin tilauksesta suhahti heti
perään kiikarikiväärin luoti. Mutta mies oli kovasti it-
setietoisen ja itsevarman näköinen. Ilmekaan hänen
kasvoillaan ei sanonur, että jfuri olisi tapahtunur jora-
kin erikoisemmin mainittavaa. 

- 
"Katoppa tuolla",

hän sanoi ja oiensi minulle ohkaisista laudoista ja paris-
ta isohkosta peilistä rakennetun yksinkertaisen peris-
koopin. Sillä oli tosiaan hienoa karsella joka suunraan ja

"Miljoona ja Pikkumiljoona"

177



-r

Maiuri Pakarinen

samalla tutkia myös äskeisen iipon olinpaikkaa. Mätäs-

mäinen bunkkeri oli noin sadanviidenkymmenen-pa-
rinsadan metrin päässä aukean ja tasaisen pellon toisella
puolella. Joskus bunkkerin tumman aukon kautta vöi
jopa erottaa hänen liikkumisensa. Periskooppiin tämä ei

katsonut voivansa uhrata ainoatakaan laukausta, vaikka

nostin sen joskus korkeallekin. Vasemmalla näkyi loi-
vasti kohoava Pirunkukkula, oikealla oli meidän rinta-
malinjassamme Tsäsounakuusikl<o ja sen takana Särki-
järven poikki ja sen niemekkeessä vihollisen piiska-
bunkkerit. Niitä oli yhtenä rykelmänä useita. Koko
etumaasto oli täynnä piiskojen kynnöstä ja Milioonan
etumaastossa makasi useita kymmeniä kaatuneita venä-

läisiä.
Tällainen oli siis ensivaikutelma. Jatkossa oli "tavan-

omaista", että piiskalla tuli tämän tästä Särkijärven ta-

kaa, tavallisesti kaksisataa laukausta kerralla, tai joskus

kranaatinheittimillä. Odotettuja yöllisiä vanginsiep-
paushiippailuja ei erikoisemmin sitten ollutkaan tässä

Miljoonan ja Särkijärven välimaastossa ja niinpä kevät-

talvella sainkin määräyksen asettua tukikohta Korvaan
Pikkubunkkeriin. Oli nimittäin todettu, että hiippai-
luja oli alkanut olla Myllypuron laaksossa ja sitäpaitsi
tukikohta Korva sijaitsi sen kiväärikomppanian komen-
topaikan välittömässä läheisyydessä, jolle ioukkue oli
alistettu ja myös Pikkubunkkerilta olivat hyvät puhe-

linyhteydet, koska siellä sijaitsi kranaatinheittimen tu-
len johto. Täällä Pikkubunkkerilla tapahtui merkittävä
taistelu.

Mutta ennen sitä pari kuvaavaa kohtaa Miljoonalta ja
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Pikkumiljoonalta.
Miljoonan juurella sijaitsi kivääriioukkueen tukikoh-

dan korsu nimeltään Kara t. Tässä korsussa oli myös

Mannerheim-ristin ritari Laitinen. Kerran yön aikana

olivar venäläiset pystyttäneet Pirunkukkulan laelle suu-

rikokoisen vaneeritaulun, johon oli piirretty Hitlerin
kuva ia sen vieressä oli tällainen hiukan suomea ontuva

teksti: "Ampukaa Hitlerin - 
hän on ihmiskunnan vi'

hollinen N:o 1." Seuraavana yönä tämä Mannerheim-
ristin ritari Laitinen ia luutn. Pitkänen hakivat taulr-rn

meidän puolellemme. Ajalle kuvaavaa on, että tauluun

ei ollut tullut ainoatakaan luodin reikää.

Vielä on mainittava Milioonan tuntumaan erotta'

martomasti liittyvä asia. Se on kissa' Nähtävästi se olr

jdånyt tänne tuhotusta karialaiskl'lästä. Se oli tavalliner
musta-harmaa iuovainen. Kaikki miehet kohtelivat sitr

hyvin ystävällisesti ja vuorotellen se vieraili eri korsuisse

Miljoonan ja Pikkumilioonan välillä ia aita olimme sel

villä, missä se milloinkin oli. Mutta sitten yht'äkkiä st

katosi. Ei löytynyt mistään. Arvelimme sen kaatuneer

jollakin salaperäisella tavalla. Mutta kuukauden kulut
tua se jälleen ilmestyi erääseen korsuun. Missä se oli ol

lut, se salaisuus selvisi, kun oli satanut lumi. Eräs var

tiomies näki Pikkumilioonan ja Tsäsounakuusikon vä

lillä kissan iäliet, iotka iohtivat suoraan venäläister

puolelle. Myöhemmin totesimme, että kissa noudatt
melko tarkkaa aikataulua. Se oli kuukauden meillä ir

kuukauden naapurissa.

Täällä Milioonalla sota alkoikin sitten olla melkoiser

jököttävää. Stm Koiranen ehdottikin monet kerrat, ett'

eversti Tikka



eiköhän lähdetä vaikka hyökimään, errä tärrtä jotenkin
alkaisi ratketa. Mutta sitten alkoi tukikohta Kärjestä
kuulua hälyttäviä tietoja. Venäläiset olivat siellä käy-
neer öisillä vanginsieppausyrityksillänsä ja siellä täällä
pientä lepikkoa kasvava Myllypuron laakso alkoi antaa
havaintoja rintamien välillä olevasta toiminnasra. Tästä
svy'stä sainkin määräyksen siirtyä Korvan Pikkubunk-
kerille keväällä 1943. Keskikesällä se sitten tapahtui.

Tukikohta Korvan Pikkubunkkeri oli kaksiosainen.
Takalinjalle päin osoitravasra ovesra päästiin kahden
hengen huoneeseen, jossa sijaitsi edellä jo mainittu kra-
naatinheittimen tulenjohtue. Oikealta sivulra meneväs-
rä ovesta päästiin toiseen erilliseen huoneeseen, jossa

majailin, ja jossa oli yhteensä seitsemän miesrä. Meillä
oli 20 mm:n panssarintorjuntakivääri 

- hirvipyssy 
-jolla ammuttiin piiskabunkkerien reikiin, kun ne alkoi-

vat tulittaa.

Valoisana kesäaikana oli tämän tukikohdan vartiopo-
rerossa mies vain klo 6 saakka aamulla. Sen jälkeen pi-
dertiin harvennettua vartiointia, koska näkyvyys koko
etumaastoon oli hyvä.

Olin edellisenä iltana siinä klo 22 maissa tullut tähän
bunkkeriin lomalra, kun aamulla se jo tapahtui.

Klo 6 oli vartiomies tullut bunkkeriin ja nukahta-
nut. Olimme kaikki sikeässä unessa, kun siinä klo 6.30
maissa heräsimme hirvittäviin räjähdyksiin, jotka kuu-
Iuivat bunkkerin katolta. Se oli karmea herätys, sillä
kun vilkaisimme nokisen ikkunan läpi pihamaalle,
näimme siellä loikkivan venäläisiä. Kuinka paljon heitä
kaikkiaan oli, siitä meillä ei voinut olla aavistustakaan.
Aloimme ikkunan lävitse ampua heitä sitä mukaa, kuin
tämän pienehkön näkökenrän kautta saimme tähtäi-
meen. Kaksi miestä repi nopeasti auki laudoilla tukitun
runnelikäytävän, joka kylläkin johti viholliseen päin.
Mutta sitäkin kautta oli venäläisiä tulossa. Meillä hei-
hin verrattuna oli kuitenkin se eru, eträ näimme heidär
heti ulkoa tulevaa valoa vasten. Nämä miehet rekivät
heistä nopeasti selvää konepisrooleilla. Herker olivat
kuumeisia. Ei ollut aikaa ajatella. Oli vain toimirrava.
Kun olimme rikkiammurun ikkunan läpi saaneet jo
monia vihollisia kaatumaan ulko-oven edustalle, alkoi
venäläisten loikkiminen siinä vähenryä. Tällöin syök-
syimme kaikki ulos ovesta, voidaksemme paremmin
ampua. Mutta samalla selvisi meille kokonaistilanne-
kin. Edessämme makasi enää vain ruumiita. Kaikki
kaatuneet olivat nuoria miehiä 

- siinä kahdenkymme-
nen korvissa. Jäljellä oli enää vain kaksi elävää venäläis-
rä, jotka lähtivät juoksemaan omalle puolellensa, sillä
kohtaa melkoisen aukeata niittymäistä Myllypurolle
viettävää rinnettä pitkin. He eivät päässeer kuin kor-
keintaan 75 metriä. Kaatuivat siihen vieretysten. Las-
kimme ruumiit. Niitä oli kaksikymmentäyksi. Meillä
ei ollut minkäänlaisia tappioita 

- lukuunottamarta no-
kista bunkkerin ikkunaa, joka oli rikottu ampuma-au-
koksi. Kun kranaatinheittimen tulenjohtueen huoneen
ovi oli takalinjoille päin, eivät he olleet joutuneet tässä

tilanteessa suoranaiseen taistelutoimintaan mukaan,
koska venäläiset eivät olleet päässeet piirittämään koko
bunkkeria. He olivat tulleet vain kahta tietä: vartiopai-
kaltamme johtavaa yhteyshautaa pitkin ja edellämainit-
tua bunkkerin tukittua tunnelikäytävää pitkin.

Kahinan päätyttyä tein ilmoituksen konekivääri-
komppanian päällikölle. Tästä ilmoituksesta ehti kulua
noin puolisen tuntia, kun minut kutsuttiin kranaatin-
heittimen puhelimeen. Siellä puhui pataljoonan ko-
mentaja, ratsumestari Raiasaari, joka sanoi: "Manner-
heim haluaa henkilökohtaisesti kiittää jokaista Pikku-
bunkkerin miestä hyvin onnistuneen taistelun iohdos-
ta." En osannur aavistaa, että tiedot tällaisistakin pai-
kallisista kahinoista menevät Mannerheimille saakka ja
vielä niin nopeasti ja ettd hän kiinnittää niihin noin
tarkkaa huomiota.

Myöhemmin meidän pataljoonastamme vasemmalla
saatiin vangiksi venäläinen upseeri. Hänet saivat pio-
neerit mennessään miinoittamaan etumaastoa ja van-
giksi orraja oli pioneeri Olavi Drockila. Tämä upseeri
sarrui olemaan sama, joka oli tämän äskeisen Pikku-
bunkkerin kahinan suunnitellut ja toimeenpannut. Ve-
näläiser olivat olleet tarkoin selvillä siitä, että vartio-
miehemme poistui joka aamu klo 6. Tästä oli hänen
suunnirelmansa lähtenyt. Tukikohta Korva oli myöskin
sopivasri "sahanterän" kärjessä, sillä siinä linjamme te-
kivät suorakulmaisen käänteen. Yön aikana nämä kak-
sikl'mmentäyksi nuorta venäläistä sotilasta olivat hiip-
pailleet Myllypuron laakson poikki lepikon ja pitkan
heinikon suojassa ja sitten suoiautuneet pöheikköön ai-
van vartiopaikkamme lähelle, vain noin parikymmentä
merriä siitä. Siitä he sitten olivat hyökänneet bunkke-
rille. Mutta siinä he tekivät suuren ja kohtalokkaan vir-
heen, kun he luulivat, että bunkkerin katto kasapanos-
ten voimasta yhdellä kertaa sortuu. Vastoin odotuksia
kasapanokset eivät tehneet mitään muuta, kuin herätti-
vät meidän nopeasti.

Upseeri oli kertonut edelleen tarkoituksena olleen
saada ensiksi sillanpää tähän ja sitten seuraavana yönir
tuoda lisää joukkoja. Kuitenkaan yksikään mies ei ollut
palannut takaisin. Tuli näin varmistetuksi, että venä-
läisiä olikin vain nuo "täysi ventti".

Jos he olisivat onnistuneet, olisi vihollinen piisko-
jensa myötävaikutuksella tältä kohtaa kaikkein parhai-
ten päässyt vyöryttämään edelleen Milioonalle päin ja
koko tämän "kusisen" maaston omistusoikeus olisi rat-
kennut. Toisaalta meidän takanamme olisi ollut laaja
suo, joka oli pataljoonan komentopaikan ja Karitien vä-
limaastossa. Tämä olisi pakottanut vetämään linjojam-
me samalla melko kauas taaksepäin - ehkä aina suon
toiseen reunaan 

- 
ja kaikki tämä olisi merkinnyt mel-

koisia sotkuja koko puolustussysteemiimme.
Paikallaan linjat myös pysyivät koko ajan, kunnes v.

1944 kesäkuussa ne oli jätettävä 
- kuggn tiedetään -hiljaisuudessa - ilman vähäisintäkään taistelua -muista syistä. tr
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KESAKUUN 21. päivänä 1944 alkanut vihollisen
hyökkäys Syvärillä kohdistui kaikessa ankaruudessaan
5 .D:aa vastaan. Divisioona oli raskaita viivytystaisteluja
kayden perääntynyt Laatokan itärannan suunnassa niin,
että se oli 7.7. Uuksunjoen maasrossa.

Yksikkömme, I/JR 44 oli 1åånyt suojaamaan Uuk.
sunjoen puolustajien asertumisra paikalleen Uudenky-
län-Likolammen maasroon ns. Kauniskankaan linjal-
le. Patal joonamme oli yhteydessä oikealla olevan
ll!11. Pr:n joukkoihin, ja vasemmalla puolustuksem-
me nojasi laajaan suoalueeseen, joka oli rajaiääkäreiden
silmälläpidon alaisena. Olimme viivyrystaisteluissa
kärsineer pahoja tappioira, komppaniat olivat supistu-
neet puoleen alkuperäisestä vahvuudestaan ja koneki-
väärikomppaniaa heikensi aseiden puute. 3.K:n rippeet
oli Kaukoijärven suoneniskun jälkeen yhdisretty patal-
joonan muihin komppanioihin. "Vanhojen ikäluok-
kien" voimalla kolmas herärettiin uudelleen Likolam-
men vaiheessa.

Komentajamme, majuri Lehtonen oli määrännyr
1.K:n Märännoron suon itäpuolella olevalle soiden vä-
liselle metsäkannakselle ja 2.K oli suon länsipuolella,
eli molemmat vaarallisimpina pidetyillä alueilla. 3.K
oli Märännoron suon pohfoislaidalla. Vain jaakarijouk-
kue oli reservinä Likolammen rannalla.

7.7 . aamuyön kuluessa olivat kaikki edessä olleet
omat joukot vetäytyneet asemiemme lävitse jaUJP. 44
oli valmiina odottamaan mitä tuleman piti. Koko aa-
mupäivä meni tunnustelujen merkeissä. Vain ryhmän
parin voimin vihollinen tunnusteli linjojamme useissa
eri kohdissa. Tuntui kuin se olisi kokonaan menerränyr
hyökkäyshalunsa. Jaakarijoukkue, johon kuuluin, oli
aamupäivän aikana kävellyt takamaastossa vihollispar-
tioita etsimässä. Siihen kuului johtajansa, vääp Pentti
Niskasen lisäksi vain 15 miestä, eikä näin pienellä jou-
kolla pystytry laajaa takamaastoa täysin hallitsemaan.
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Tuloksettoman haravoinnin jälkeen alkoivat jä kfui-
joukkueen saikkaporukat kokoontua Likolammen ran-
nalla, joskin osa pojista veräytyi lepoon potemaan alka-
van punataudin oireita. Joku surkutteli hyvän heinä-
poudankin hukkaanmenoa.

Noin kello 15 patl:n asealiupseeri, vlikersantti Rämö
lähti otramaan yhteyttä 3. komppaniaan, kantaen paria
panoslaarikkoa ja kävellen kuin siviilimies kotipellol-
laan. Jossakin polun mutkassa sai hän kuirenkin tulra
vasraansa. Patruunalaatikot jäivät siihen, ja nuoren hir-

Piirros Likolammen maastosta
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ven lailla kirmasi ylikersantti komentopaikalle reke-
mään ilmoitusra tapahtuneesra. Ir{ajuri arveli, eträ ky-
seessä ei voi olla kovinkaan suuri vihollisosasto, sillä ei-
hän J. komppaniankaan ohitse pääse huomaamatta ai-
nakaan suuret voimat. Komentopaikalla sattumoisin ol-
lut vääp Niskanen sai jääkarijoukkueineen tehräväksi
hätistää vihollinen pois asemiemme sisäpuolelta. No-
peasti olivat jääkärit sotapolulla. Ensimmäisen ryhmän
johtaja oli joukkueen iältään vanhin mies, lounaishä-
mäläinen souvari Eino Mikkola, urhoollinen alikersant-
ti. Toisen ryhmän johdosta taas vasrasi tulinen savolai-
nen, alikersantti Jussi Kekäläinen.

Nopeasta lähdöstään huolimatta sai jääkäriioukkue
kosketuksen viholliseen huomartavasti ennen oletettua
kohtaamispaikkaa. Kosketus olikin kovakourainen,
puolijuoksua etenevät miehet joutuivat polun sivuilra
tulen aukaisseen kolmen konekiväärin ristituleen. On-
neksi oli tulenavaus kuitenkin rehrv hätäisesri ja liian
alas. Ainoastaan joukkueen johtaja sai luotisuihkusra
useamman osuman jalkareräänsä. Hän ei sentään me-
nettänyt liikuntakykyddn ia saimme autetuksi johta-
jamme suojaan.

Epäedullisen ryteikkömaasron takia eivär jädkårit
voineet koskeruskohdassa ajatella minkäänlaista puo-
lustukseen asettumista , yaan oli peräännyträvä Kaunis-
kankaan harjun eteläreunaan. Siinä Niskanen asetteli
joukkuerta tilapäiseen puolustusasemaan, sekä haavoit-
tumisensa uuvurramana antoi johdon alik Mikkolalle,
aloittaen itse matkan sidontapaikalle. Surkean lyhyr oli
puolustusketjumme, jos kohta paikka oli suhreellisen
edullinen. Vihollisen hyökkäyksen olisi nousrava miltei
aukeaa, loivahkoa rinnettä. Olin joukkueen äärimmäi-
nen mies oikealla ja seurasin tarkasti tilanteen kehitty-
mistä. Ikävänä yllätyksenä totesimme kuitenkin pian,
että vihollisen hyökkäyskärki ei seurannutkaan tarkasti
polkua, vaan oli siirtynyt enemmän vasemmalle kuin

odotimme. Vain korp Salonen oli yksin vasemmalla sii-
vellä torjumassa hyökkäystä. Sen verran hän kuitenkin
sai aikaan, että vihollisen karki pysähryi aivan kuin ve-
tääkseen henkeä ennen ratkaisevaa iskua.

Mikkola ei aikaillut, sanansa "nyt mennään, hah hah
haa" olivat merkkinä jaäkarijoukkueelle. Ja sitä men-
tiin eikä meinattu, päin vihollisra. Näin oli vastahyök-
käys täydessä käynnissä. Vihaisesti pyrähtelivät sarjat
jääkäreiden konepistooleista. Mutta eipä jiÄnyt vihol-
linenkaan sormi suussa tappamistaan odottamaan. Siinä
harjun syrjässä oli vanha sora- tai miilukuoppa ja siihen
onnistui venäläisten saada puolen tusinaa konekiväärei-
tä rinta rinnan. Tästä asemastaan he päästelivät vyön
toisensa jälkeen niin, että hyvin alkanut vastahyökkäys
alkoi olla mennyttä. Väkisinkin, hyväsrä alusta huoli-
matta luisui tilanteen hallinta pois joukkueelta. Pari
miestä haavoittui ja lopur joutuivat hakemaan suojaa
niistä vähäisistä painanteista mitä melko tasainen Kau-
niskankaan maasto tarjosi. Siinä oltiin todella tukalassa
asemassa. Vihollistuli kiihtyi jatkuvasti, emme pääs-
seet ereenpäin ja irtaantuminenkin tuntui toivottomal-
ta. Vanhoista ikihongista lenrelivät lastut uhkaavan lä-
hellä maan pintaa heti, kun vihollinen huomasi vähäi-
sintäkään liikettä.

Olin edelleen äärimmäisenä oikealla. Maatessani sii-
nä litteänä kuin haavan lehti kuulin takaapäin suhki-
mista ja puhkumista. Sielrä mateli vanha yksinäinen
taistelija, ylik Ramo, isokokoinen karjalaispoika. Ti-
lanteen vakavuudesta huolimatta hän ei mennyt sanat-
tomaksi. Karjalaismurteinen puhetulva oli suurin piir-
tein seuraavanlaista:

- 
Nythä työ pojat ootta naimisii joutuneet, täst

pittää päässä pois, muute se talloo meijät tahä, tai ai-
nakkii se napsii ukon kerrallaa, er tunni pääst ovat kaik
vainaita. Mut nyt myö siu kanssais männää ja pantaa
tuo pesä matalaks.

Ajatus oli hieno, toista oli sen toteutraminen. Saim-
me viitoittua tarkoiruksemme Mikkolalle.

Hitaasti ja varovasti ryömimme Rämön kanssa taka-
kautta vihollispesäkkeen sivulle. Määrämme pääksi
asetimme vähäisen leppävesaikon harjun ja rinteen tait-
tumakohdassa noin 40 m vihollispesäkkeen sivulla. Ih-
meeksemme huomasimme päässeemme perille tavoit-
teeseemme vihollisen huomaamatta. Siinä pienen pusi-
kon suojassa teimme tilannearvion. Vihollissotilaat oli-
vat vyötänsä myöten näkyvissä ja kk.ampujan vaattei-
den selkämys lepatti ampumisen tahdissa. Rämön pu-
hetulva vain jatkui, vaikka pesäkkeessä ja sen välirtö-
mässä läheisyydessä näkyi noin puolensataa vihollisso-
tilasra. Kuuntelin Rämöä hiljaisena, miltei hartaana.
Puhe oli seuraavan tapaista:

- 
Kolmannee ukot ortivat lojot, mut oisha heist ai-

nakkii yks saant tulla sanomaa, et hyö lähtööt kottii-
päi. Katso sie ettei yhtää venäläistä pääse letkupyssy-
pesäkkeesee, pois niitä kyl pääsöö. Mie ammun ensiks
ja sie sit ko mie vaihan lipasta. Kohta saavat iääkärit oi-
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Vastahyökkäys käynnissä



koo maates puutuneita paikkojaa. Nyt alkaa H-hetki.
Kohottauduimme polviasentoon. Viittaus Mikkolal-

le ja Rämön konepistooli pyräytti ensimmäisen lippaal-
lisen, johon soittoon yhdyin. Yllätys suunnaltamme oli
täydellinen, konekivääriasemassa synryi hämminkiä
kun haavoittuneet ja kaaruneet häiritsivät vielä ehyenä
olevien toimintaa. Samanaikaisesti Mikkola sai myös

iääkärit rynnäkköön, ollen itse pari kolme askelra
muista edellä. Yhdellä heilahduksella olivar jääkärit
vihollisen asemissa. Viholliselle rynnakkö oli kestämä-
tön. Ne vihollissotilaat, iotk^ kykenivät, lähtivät pe-
rääntymään, mutta suurin osa lähti liian myöhään, sil-
lä vauhdissa olevat iääkärir olivat niskassa. Minuutin
sisällä vaihtui jaäkarijoukkueen tukala asema täydelli-
seen voittoon. Asealiupseeri Rämö alkoi tyytyväisenä
keräillä viholUsen jättämiä aseita ja varusteita. Ehjiä ja

jo niin pieni, että se ei enää kestä lisätappioita. Nopea
tulenavaus vain! Näin tehden onnistuimme taas yli
odotusten. Tulenavauksen jälkeen alkoi pellolla syntyä
rumaa jälkeä. Muutaman hätäisen laukauksen ammut-
tuaan vihollinen perääntyi kohti omia asemiaan, mutta
suurin osa ei koskaan tavoittanut vastakkaisella puolella
olevaa metsänreunaa.

Varovasti ja tunnustellen nousivat jääkärit katktlis-
tään pellolle. Vastapäinen metsänreuna osoittautui hil-
jaiseksi, joten voimme tutkia työmme tuloksia. Eräällä
kaatuneella loistivat komeat kellonperät taskustaan.
Kello otettiin esille ja joku tunsi sen kuuluvan alik Hie-
taselle, samassa pataljoonassa olleelle, mutta sillä het-
kellä jo poissa porukasta, sotasairaalassa. Kello oli Sy-
värin partiokahakoissa kulkeutunut vieraalle puolelle ja

näyttänyt puolitoista vuotta vierasta aikaa. Joku jopa

ä %."'

#*

i

käyttökelpoisia konekivääreitä kertyikin kymmenkun-
ta. Näillä voi aseistaa pataljoonan kk.komppanian taas

uudelleen.
Hieman jo hellittivär jaakarifoukkueenkin pojat.

Harjulta laskeutui maasto ja muuttui ryteikköiseksi rä-
meeksi. Tuossa tiheikössä katkesi kosketus pakenevaan
viholliseen. Muodostimme ketjun, näköyhteyden pääs-

sä toisistaan etenivät läåkark. Kunnon johtajan lailla
Mikkola laski joukkueensa suuruutta, ja 12 miestä to-
dettiin enää meitä olevan. Hitaasti edistyi eteneminen
kunnes vasen siipi tavoitti pienen peltoaukean. Siellä
oli pienen ladon luona kasapäin vihollisia. Jonkinlainen
neuvonpito tai esimiesten puhuttelu siinä oli menossa.

Mikkola kokosi taas joukkueensa todeten, ectä "ei tässä

taas auta kuin se vanha konsti."
Arvelimme, että kyllä se tuosta lähtee tulituksen

alettua, emmekä hyokkaa pellolle, sillä joukkomme on
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surkutteli vanhojen tuttuien huonoa tuuria, kun oltiin
vuosikausia nokitusten oltu Syvärillä ja tunnetru vas-

rakkaisren tukikohtien miehiä jopa nimeltä, että tällai-
seen vihanpitoon oli jouduttu.

Pellolta jaakarijoukkue eteni suoraan 3.K:n tyhjiksi
järtämiin asemiin Märännoron suon pohioislaitaan il-
man kommelluksia. Levittäydyimme suolla oleviin
ojiin. Löysimme sieltä myös kaatuneen 1.K:n miehen,

loka yhteydenottomatkallaan lienee mennyt surman
suuhun.

Sumuisen kosteuden alkaessa nousta illan merkiksi,
kaivoi Mikkola taskustaan pilliaskin, josta jokainen sai

panna tupakaksi. Hän lähetti myös taakse sanan, ettei
tusinalla miehiä voi vastata lohkosta, josta komppania
oli lähtenyt. 

- 
Puolenyön maissa saimme vaihdon, ia

iääkärir pääsivät lepoon hyvän päivätyön tehtyään. tr



Manssilan
seudun
taistelumaastoa

TOIMI TAIPALE

KOMPPANIAMME, 1./JR 2:n perääntyessä Rajakon-
nusta Manssilanmäelle tiedusreli kapt Toivonen:

Vieläkö alik Taipaleen rekee mieli partioida
omaan laskuunsaT

- Ei tee, herra kapreeni, vastasin. Ja ne olivatkin
viimeiset sanat, jotka vaihdoin komppanianpäällikköni
kanssa, sillä jo seuraavana aamuna hän kaatui ruumiin
jäädessä vihollisen puolelle.

Manssilanmäki on melkoisen korkealle kohoava
maastokohta, jonka rinteitä kiertelee vanhalta rajaha
Salmiin johtava maantie. Pataljoonamme oli vuoro puo-
lustaa näitä aukeita kukkuloita vieläpä sellaisella eväs-

tyksellä rykmentin johdon taholra, että "näisrä ei sirten
noin vain lähdetä". 

- Takarinteessä oli maantiestä jos-
kus kai ennen Talvisotaa kaivettu lyhyt ampumahaudan
pätkä, jossa nyt oli pataljoonan komentopaikka. Sen lä-
heisyydessä me iääkäriioukkueen pojat oleskelimme,
ellemme olleet joitakin annettuja tehtäviä suorittamas-
sa.

Heinäkuinen yö vietettiin taivasalla, mutta olihan
siihen jo ehditty tottua kun viimeksi oli oltu telttama-
joituksessa Sammatuksessa. Aamulla kutsui pataljoonan
komentaja, majuri Väänänen, minut luokseen, otti
esille karttalehden ja antoi käskynsä:

- Me olemme nyt rässä. Noin kilometrin päässä

valtatiestä eroaa Laatokan rantaan heikompi kylätie.
Tuossa metsäkannaksella on tietämäni mukaan Er.P
15:n joukkoja, joihin otatte yhteyden.

- Selvä on, herra majuri!
Palasin ryhmäni luo: 'Lähdetäänpä, pojat!"
Ei siinä pitkaan viivytelty kun jo pyöräilimme valta-

tieltä loivaa alamäkeä. Ylitimme rautatien, jonka taka-
na näytti olleen talousrakennuksia ja tie vietti jyrkästi
oikealle noin sadan metrin matkan. Siinä oli melkein
suorakulmainen mutka vasemmalle ja tie jatkui, yhä
alamäkeä, läpi peltoaukean metsäkannakselle, tavoit-
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teeseemme. Olimme kenties sadan metrin päässä met-
sänreunasta kun sanoin vieressäni pyöräilevälle miehel-
le: 'Tuollahan se porukka jo näkyykin". - Samassa rä-
vähti vastaamme konepistoolisarja. "Ryssiä, perkele!"
huusi joku ja niitä ne todella olivatkin. Koko rinne ku-
hisi miesten paljoudesta, mutta yhteenkään meistä ei
onneksi osunut. Mutta ei liioin tarvittu mitään kaskya-
kaan käantyä takaisin. Se tapahtui "automaattisesti".

Konepistoolisarjat seurasivat meitä kunnes pääsimme
tien mutkan suojaan. Silloin iä käri Haapasalo heittäy-
ryi pyörältään maahan.

- Mitä nyt? kysyin.

- Eiköhän vähän tarjota, kun ukkoa on niin hem-
meristi tuolla rinteessä?

- Minä jään kaveriksi. Menkaa te muut ia viekää

riero tilanteesta ellei meitä ala kuulua.
Toiset lähtivät ja me otimme asemat tienpenkasta.

Molemmat ryhdyimme ampumaan konepistooleillam-
me sarjatulta kohtaan, missä vain vähänkin suurempi
vihollisryhmå näyrtdytyi. Matkaa oli kylläkin noin 200
merriä, konepistoolille liiaksi, mutta kyllä rinteessä ol-
lut vastapelurikin maastoutui. Tulta alkoi sentään tulla
oikein toden teolla ja kohta piiskatykin kranaatit räiäh-

telivät takanamme olevassa ruispellossa. Sanoin kaveril-
leni:

- Eiköhän lähdetä hipsimään tuon takana olevan
pellon kautta. Pyörät meidän on joka tapauksessa iätet-
tdvd?

- Minä ajan pyörällä, vastasi Haapasalo. Samalla
hän heitti konepistoolin selkäänsä ja tarttui pyörän sar-

viin.

- 
Äta helvetissä tee sitä, ei se missään tapauksessa

onnistu. Tapatat itsesi tu-rhan takia.

- En minä sodassa kuole, vastasi kaveri. Samalla

hän otti muutaman juoksuaskeleen ja hyppäsi pyörän

satulaan.



Vimmatusti hän kiihdytti vauhtiaan tuon 80 metrin
matkan joka vielä suoraa oli iäljellä, ja vihollisen tuli
kiihtyi tavattomasti.

Tunsin tämän Haapasalon kovahermoiseksi sotilaaksi
io hyökkäysvaiheen ajoilta ja me olimmekin ainoat jäl-
jelle jääneet alkuperäisestä iääkärijoukkueesta. Seura-
sin jännittyneenä hänen "kuolonajoaan". Hän onnistui,
koska näin hänen häipyvän rakennusten suoiaan. Itse
en rohjennut hänen esimerkkiään seurata ja tuskinpa se

olisi onnistunutkaan. Jätin pyöräni ja konrtasin ruis-
pellon läpi päästen sen antaman näkösuojan turvin suo-
jaan. Rautatien luona tapasin sitten oman ryhmäni ja
annoin Haapasalolle kaskyn viedä komentajalle kiireesti
tieto todellisesta tilanteesta.

Manssilanmäelle mennessämme tuli Haapasalo vas-
taan jalkaan haavoittuneena.

- Enkös minä sitä sanonut, etten minä sodassa kuo-
le.

- Haavoituit kuitenkin, vastasin.
Komentopaikan luona kokoonnuimme Talvisodan

aikaiseen pommikuoppaan ja silloin vasta huomasimme
kuinka vaarallista oli kokoonrua yhreen kun kranaatti
räjähti aivan kuopan reunalla. Onneksi sirpaleet sen-
rään lensivät ylirsemme. Käskin heri poikiani hajaan-
tumaan. Kävelin rielle päin ja näin ryhjillään olevan,
kaivetun montun, johon hyppäsin. Soramiehet Härkö-
nen ja Koho menivät tien itäpuolelle etsien sopivaa suo-
jautumiskohtaa jatkuvasti tulevilta kranaareilra. Unelle
tai paikalle ei sodassa sovi olla vaativainen ja niin kävi,
ertä kun keskitys päättyi, nukahdin. Mutta herätys oli
sitä nopeampi kun hehtaaripyssyillä aloitectu keskiri's
osui aivan kohdallemme ja samalla kuului Härkösen ya

Kohon hätääntynyt huuto:

- Tulkaa auttamaan! Onko lääkintämiehiä? Tulkaa
meitä auttamaan!

Nostin päätäni ja näin kuinka välillemme tuli kra-
naatti, jonka sirpaleet vinkuivat.

- Pysykää paikoillanne! Tullaan heti auttamaan!
huusin heille vastaan.

Keskitys siirtyikin samassa tien suunnassa kauemmas
ja loikkasin tien yli. Koho oli poissa, rnutta Härkönen
makasi kranaattikuopassa valittaen, eikä se kumma ol-
lutkaan, sillä jo pikipäin hänet tarkastettuani päädyin
siihen, että kaveri oli tullut aivan sokeaksi. Kasvot oli-
vat sirpaleiden repimät ja punainen veri virtasi niitä,
muuten mustia, pitkin. Vaatteet olivat niinikaan ylt-
ympäri repaleina, joten ensivaikucelmaksi jäi, että se

oli Härkösen menoa.

- Onko sisuksiisi mennyr sirpaleita? kysyin.

- 
Ei tunnu, sopersi hän hiljaa.

Yritin nostaa miestä pystyyn, mutta jalat eivät kan-
nartaneet alkuunkaan. Katsoin, ettei häntä kannata ru-
veta sitomaan pienellä ensiapupakkauksella, hänet oli
mitä pikemmin saatava JSp:lle hoidettavaksi.

Samassa huomasin taaksepäin suuntautuvaa liikettä
ja aavistelin, että patalioonamme on lähtenyt vetäänty-

mään. Huusin joukkueenjohtajalle, kers Jänikselle,
pyytäen kolme miestä avukseni ja hän lupasikin ne lä-
hettää. Nyt oli valittavana kaksi vaihtoehtoa: Lähteäkö
vetääntymään tietä myöten minne kranaatteja tuli kuin
kaatamalla, vai yrittääkö pitkin peltoa, jota vihollinen
kukkuloilta ankarasti tulirti? Otimme Härkösen mel-
keinpä selkäämme ja lähdimme raivaltamaan pitkin
aukeaa peltoa. Olimme juuri pääsemässä kuolleeseen
kulmaan peltonotkelmaan, kun kukkulalra alkoi pika-
kivääri tulittaa. Helppoa ei juoksu haavoittunut kes-
kellä ollut, mutta pääsimme sentään lopulta suojaan.

Metsän reunassa suoritimme kantajien vaihdon kun
osuimme polun tapaiselle, murta vain jonkun matkaa
kuljettuamme huomasimme märässä mudassa venäläi-
sen partion jättämär jäljet, jorka johtivat polun poikki
samaan suunraan mihin mekin olimme menossa. Nyt
ruli lisäksi sekin vaara, että joutuisimme partion kä-
siin, jonka takia nostin sormeni suun ereen merkiksi
siitä, ettei puhuta. Samalla vedin konepisroolini liikku-

Valtakunnan raia kulki Manssilassa pitkin aitaa

Salmin Tulemaa. Taustalla kreikkalaiskatolinen kirkko



Salmin kifton§lä palaa

vat osat taakse ja niin tekivät myös takana tulevat.
Maantien suuhnasta kuului yhä taistelun rdtinäd ja
meillä oli kiire ettemme fäisi linjojen taakse. Ei ollut
vana pitåä taukoja. Vain kerran annoin haavoittuneelle
kulauksen kenttäpullostani.

Vihollispartiota emme onneksi kohdanneet ja lähes
kaksi tuntia taivallettuamme tuli vastaan tie, joka ei
kuitenkaan ollut Salmiin johtava. Joka tapauksessa läh-
dimme sitä myöten valtatielle päin ja kohta tuli vas-
raamme henkilöauto. Härkönen oli käynyt hiljaiseksi
ia itse olimme niin väsyneitä, ettemme väistäneet au-
toa. Kun se pysähtyi näimme, että siinä oli joitakin ty-
kistön upseereita.

- 
Olemme tuoneet tämän kaverin Manssilanmäeltä

saakka, emmekä jaksa pitemmälle. Ottakaa te hänet
autoonne. Hänen olisi ehdottomasti päästävä JSp:lle.

- Tuossa mutkan takana, parinsadan metrin pässä,
on valtatie ja siinä on tådan oma porukkanne. Jos fak-
satte sinne saakka, niin kyllä se sieltä edelleen iärjestyy,
sanoi autossa ollut kapteeni.

- Kyllä me sen matkan jaksamme, jos kerran asia

niin on, vastrrsin. Lähdimme taas liikkeelle ja niin asia

todella olikin. Mutkan takana oli kylläkin Salmiin me-
nevä valtatie, mutta siinä alkoi eräs luutnantti hoputtaa
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meirä asemiin, kertoen vihollisen
mutkan takana.

- Katsokaa vdhän miestä jota
saamme hänet johonkin aioneuvoon,
komentelemaan, kivahdin vastaan.

Kohta tapasimme tien varressa henkilöauton ja ky-
syin heti siinä olevalta upseerilta sopisiko mukanamme
ollut haavoittunut hänen kyytiinsä. Upseeri vastasi
myöntävästi ja aukaisi auton takaoven. Nostimme
Härkösen takapenkille. Hän tarttui käteeni ja lausui
liikuttuneena:

- Kiitos teille, että vielä saan elää.

- Mehän teimme vain velvollisuutemme. Eihän ka-
veria jätetä. Pikaista paranemista vain sinulle.

Yhdyimme joukkueeseemme ja ryhdyimme kysele-
mään Kohon kohtaloa. Joku viestimiehistä kertoi Ko-
hon ruumiin olleen Manssilanmäen alarinteessä, jonne
se myös oli jäänyt. Kuoliko hän jo ensimmäisestä osu-
masta vai saiko ehkä niitä vielä lisää, se jäi ikuisesti hä-
märän varjoon.

Toista kuukautta myöhemmin ollessani sotasairaalas-
sa, sain Härköseltä kortin. Siinä hän kertoi vähitellen
näkönsä alkavan palautua. Sen jälkeen en ole kuullut

olevan seuraavan

raahaamme. Kun
niin tulkaa sitten

trhänestä mitään.



HILJAISELoA
ANTTI LUOTONEN

KUN jutellaan sodasta, niin joku mukana-ei-ollut hen-
kilö voi pdätyd käsitykseen, että se on alituista räiskettä
ja vaarallisia tilanteita. Mutta niin ei ole suinkaan
asianlaita.

Palvelin jatkosodassa Kss. K/ 15.D:ssa. Tehtäviimme
kuului mm. hävittää syöpäläisiä korsuisra ja majoitus-
paikoista. Sinihappoa! Erittäin voimakasta myrkkyä.
Kun hääräsi noissa touhuissa, niin kaasunaamarissa piti
olla erikoissuodatin. Äpästin kerran ruommoista myrk-
kypurkkia auki sekä kumosin mrrkkyrakeet sanoma-
lehden päälle korsun latrialle. Samalla hetkellä lähti
kärpänen lentämään - pyrkien nähtävästi korsun ak-
kunalta toiselle. Kun se jourui kohCalle missä kaasua
haihtui rakeista, niin se putosi kuolleena kohtisuoraan
rakeitten päälle. Sama kohtalo odorti vähemmän julki-
sesti esiintyviä luteita.

Komennus koski usein vain yhrä miestä, joten noissa
tehtävissä jouduin vuosien varrella kulkemaan koko di-
visioonan hallussaan pitämää lohkoa Laatokalta Lem-
paalaniärvelle. Hapor korsuun - miehet ulos. Sitten
useitakin tunteja tuommoisra kälvistelyä jossakin niillä
main. Siinä jäi aikaa jutella jos mirä. Kerran tuli mm.
puheeksi erään satakuntalaisen socurin kanssa asemaso-
dan hiljaiselo. Hän kertoi, erra kun heidän pataljoonan-

sa oli edellisellä kerralla 3 kk etulinjassa, niin vain yksi
mies haavoittui. Jos kuvitellaan nykyisin, että patalioo-
nan lukuinen miesjoukko käveleskelisi 3 kk maantien-
varsia, niin eivätköhän tappiot olisi vain suuremmat.
Eikä vihollistakaan aina raatsittu ampua noina hiljais-
elon päivinä. Nuorempi veljeni palveli samanaikaisesti
länsi-Kannaksella, Aleksandrovskassa tykistön tulen-
johtueessa. Hän sanoi seuranneensa kerran haarakauko-
putkella, kun huinaipojan käsi järjesteli ruokior ja tovit
juoksuhaudan reunuskiviä. Mutta vain käsi ja yhä uu-
delleen vain kasi! Tarkoitus oli selvä: kaden omistaf a oli
kyllästynyt nähtävästi asemasodan yksitoikkoiseen hil-
jaiseloon. Eli että: "rakas vihollinen 

- 
ole ystävällinen

ja ammu luoti käteni läpi, että pääsen toipumislomal-
le". Niin julma oli veljeni, ettei järjestänyt hänelle lo-
maa, vaan naureskeli tuolle kädelle, joka yhä uudelleen
viipyi tarkoituksellisesti näkyvissä.

Kuuluin myös kyseisen Kss.K:n savunheitinjouk-
kueeseen. Tämä kuin mikäkin hallantorjuntarase oli
mallia -41. Kaliiperi noin 80 milliä. Lukkolaite oli
putken alaosassa toimien puolijengoilla, kuten tykissä.
Ampumarata määriteltiin suurin piirtein putken alla
olevalla viipottimella, se oli semmoinen kaariasteikko.

Kerran piti lähteä häiritsemään etulinjan hiljaiseloa
heittimillämme. Komennus oli poikkeuksellinen: piti
yrittää ampua termiittipanoksilla tuleen näkyväisyyttä
estävää pensaskasvullisuutta jonkun yksikön lohkolla
Sirkiänsaarella. Hiljaista, rauhallista, raukeeta suvipäi-
vdå. Kun kanniskelimme putkia, kannuslevyjä, am-
muksia yms. yhteyshautaan muistan, kuinka siinä
montun välittömässä läheisyydessä makaili eräs soturi
kelteisillään korsunkupeella - otti aurinkoa ia luki ro-
maania, vilkaisren hiukan karsaasti meitä hikoilevia:
"tulette härnäämään ja häiritsemään..."

Putket montun pohjalle. Suuntana tuo lähes aivan
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edessä rehoittava välimaastopensaikko. Sillä näillä heit-
timillä ei pitkälle yltänyt. Kun nämä termiitti- ja varsi-
naiset savuammuksetkin olivat vielä silloin ei-ballistisia
eli tasapäisiä molemmin päin. Kuin läkkipeltinen lit-
ranmitta, murra kädensiia pois. Yksi ryhmä - 

kolme
putkea 

- 
sslsnt Todellakin 

- 
vain tulta. Ammuksia

putkiin ja sinne menivät 
- 

näkyi, kun ne 66niy1s 
-syty nyt! Ja niin edelleen: syty nyt! Mutta ei se ottanut

onnistuakseen. Maasto lienee ollut kosteahkoa, notkel-
maa, vai mikä lienee ollut... Kyllä me niitä sinne mä-
tettiin, mutta ei alkanut, ei alkanut kunnolla roihua-
maan... Sieltä ja tädkä tuprahteli savua, mutta vain
tuommoista kytysavua... Sen verran nämäkin heittimet
toki jysähtelivät, että vihollinenkin havahtui ettoneel-
taan uskoen ehkä olevan tekeillä jotakin suurempaakin
operaatiota, koskapa hetkisen kulurtua jysähteli muu-
tamia kranaatteja osapuilleen lähettyville. Mutta vain
muutamia - niitäkin. Kuin olisi tykkejäkin raukaissut
helle. Vaikka jysähtäähän se yksikin kranaatti kummas-
ti oudokseltaan, kun se lähettyville osuu. Pari kaveria
kanniskeli autolle päin tyhjentyneitä ammuslaatikoita.
Yksi paukale putosi aivan lähelle heitä. Muistan sen ni-
mittäin erittäin selkeästi 

- 
naurusta. Sillä Tuomisen

Väiski 
- 

alati naureskeleva tyyppi 
- 

nauroi sillekin.
Hän ilvehti jotakin semmoista, että kun piti lyödä mai-
hin pitkästä aikaa. Niin! Eipä alkanut pensaikko palaa.
Kuten joskus sanotaan: "Hukkaan meni työt ja vaivat

- pohjaan meni rahat jalaivar." Sieltä ja täältä tupsah-
teli vain savua, haikua... Ehkäpä se sopi näin paremmin
tämmöiseen etulinian hiljaiseloon. Oli siinä tietysti ko-
nekivääripesäke 

- 
matala ampuma-aukko ja hirsia

päällä. Eikä ketään aseen takana. Ja oli nuori kapteeni,
kookas ja komea mies. Häntä lienee jonkun verran har-
mittanut se, ettei saatu aikaiseksi pensaspaloaia parem-
paa näkyväisyyttä vihollisen suuntaan. Niinpä mä sit-
ten siinä "operaation" loppuvaiheessa seurailin ja kuun-
telin tämän kapteenin hyvin ymmärrettävää manausta
epäonnistumisen johdosta. Vihollisia ei tietysti näky-
nyt, he lymysivät jossakin siellä pensaikon takana.
Mutta kapteeni kirosi julmasti, että ette te tule aina-
kaan sammuttamaan sitäkään vähää, mitä saatiin kyte-
mään. Kypärä oli sopivasti kallellaan, kun hän astui
kk-pesäkkeeseen ja tarttui kahvoihin ja alkoi laulattaa
asetta. Se oli somaakin katseltavaa. Kun hän rutuutti
pitkaan ja hartaasti.

Oletella saattaa, että tämä vähäinen räiske aiheutti
ehkä sivustatukikohdissa pienoista luulotautiakin: on

rekeillä jotakin isoisempaa...? Eikös mitä. Kk. vaikeni
ja hiljaiselo jatkui. Siinä kaikki sillä kertaa. Ja me
"matkustimme" takaisin Rautuun, tukikohtaamme. Ja
jostakin Palkealan korkealta mäeltä näkyi Laatokan si-
nertävä selkä ylen tyynenä. Ja Larin-Parasken pronssi-
nen rintakuva tuijotti tyhjin silmin suvista päivää tien-
varren kalmistossa. Eipä muuta. C
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SOTA oli ryörynyt yli Kannaksen kuin iso rankki, jyrä-
ten alleen kaiken mitä sen eteen tuli. Jos jorain iäi täl-
jelle se jäi kuin vahingossa.

Maata se ei kuitenkaan voinut häviträä. Se kesti,
vaikka syviä iskuja saaneena ja ruhjottuna. Se eli ja

odotti päällensä elämää, kansaa joka sen omisti, joka
sen taas muokkaisi tasaiseksi, kuohkeaksi ja satoa anta-
vaksi maaksi. Tämän tiesivät myös sen maan omistajat,
karialaiset. Jokaisen rinnassa kyti toivon kipinä päästä

kerran vielä kyntämään tuctua peltoa, kylvämään sie-
men omaan maahan.

Se toivo ei pettänyt. Ei edes kaikkein lähimpänä van-
haa n',1aa sijainneen mökin isäntää. Tämä mökki oli Ki-
vennavan Lipolassa, aivan rajan pinnassa ja tämän mö-
kin omisri isäni Tuomas Eloranta ja äitini Amalia. He
asuivat evakkokodissa kaukana Hämeessä, ja vaikka
heillä olikin siellä hywä olla, oli se kuitenkin vieras

paikka. Oma oli kaukana Lipolassa.
Minä olin monen mutkan kautta päässyt io Kivenna-

valle, sillä sitä mukaa kuin rintama siirtyi itää kohti,
saapui siviiliväki perässä. Ensin tuli ns. kunnan esikun-
ta eli hallitus ottamaan asumismahdollisuuksista selvää.

T;åmän "hallituksen" mukana oli pieni työryhmä, joka
pui venäläisiltä korjaamatta jääneen viljan, siivosi talot
missä niitä oli ja korjasi kaalin hapankaaliksi, ja kaalia
kyllä riitti! Tässä työryhmässä olin minäkin. Olin siis

kotipitäjässä, mutta kotiin oli vielä matkaa yli 30 km,
ja sinne ei toistaiseksi pääsretty.

Niin etenimme kylä kylältä ia oma päämääräni läheni
samalla. Sitten tulimme Riihisyrjän kylään ia Lipolaan
oli matkaa enää 15 km. Nyt päätin kayda katsomassa

- 
tietenkin ilman lupaa ja omalla vastuulla 

- 
olisiko

koti vielä ehjänä. Erdd,nd talvisena sunnuntaiaamuna
1941 lähdin kohden kotia tai ainakin kotikylää, sillä
olin jo saanut kuulla, ettei siellä montakaan taloa enää

ole pystyssä. En tiennyt löytäisinkö kodistani enää

muuta kuin rauniokasan.
Kylän laitaan saavuttuani avautui eteeni melko loh-

duton näky. Ennen niin tiheään asuttu k)'lä oli nyt kuin
osa Pohjanmaan lakeuksia, ehkä vähän kumpuilevampi
kuitenkin, sillä mäkiä ei oltu hö1'lärty matkojen täyt-
teeksi. Mutta taloja näkyi vain muutamia, kymmeniä
oli poltettu. Yleisvaikutelma oli kaikesta näkemästäni

huolimatta kotoisen tuntuinen. Maasro mäkineen ja
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notkoineen oli sama kuin vuosi; ennen sotaa. Muisriku-
vat vuodelta 1939 kulkivat kurn filminauha silmieni
ohi. Silloin niin elinvoimainen kvlä oli kadonnut, mut-
ta maa oli tuon hävityksen kesranr-t ja nyt se toivotti
minut tervetulleeksi. Se oli kocikr'lä, kylä jossa olin
syntynyt ja varhaisnuoruuteni vrerrän1'1. Jatkoin mar-
kaani kohti keskikylää. Kir jasaloon ja Lempaalaan
käänrywän rien haarassa oli säilvnvt ralo, jossa sijaitsi ar-
meijan puhelinkeskus 'Napa". Kaikessahan silloin käy-
rettiin salanimiä. Poikkesin rähän taloon, koska en
tiennyt miten jatkaisin edelieen. Oliko minun pädmåd,-

rääni päästäkseni kahlatta'i'a 1'li paksujen hankien ja yli
laajojen peltojen? Sotilaat katson'ar minua aluksi kuin
ihmeotusta, sillä olihan siviili siellä niihin aikoihin aika
harvinainen näky, varsinkin sir-rilinainen. Kertoellessa-
ni matkani tarkoitusra sain tietäa, etren ollut tullut tur-
haan. Siellä se koti seisoi rankkiesteitten takana mersän
reunassa omassa yksinäisyydessään. Yksin en sinne kui-
cenkaan saanur mennä, yhden sotilaista piti lähteä mu-
kaan. Ensin joimme hywät korvikkeet, sitten sukset jal-

'{^äffi&å#'*
Kuormasto saapunut Lipolaan

kaao ia matka yli peltofen alkoi. Laskettuamme vielä
Riihenmäen ja ylitetryämme monet tankkiesteet, olim-
mekin jo kotipihalla. Saattajani meni edellä ja avasi

oven, ja niin seisoin oman kodin lattialla.
Koti oli ryhjä, vain kammarissa oli heiniä, mutta oli-

vathan sentään seinät ja katto pään päällä. Se riitti mi-
nulle ja paluumatka alkoi. Kiitin sotilaita ystävällisyy-
destä ja sitten takaisin Riihisyrjään. Oli kiire kirioitta-
maan vanhemmilleni, että olin käynyt kotona ja se oli
ollut täysin ehjänä.

Nyt alkoi maa polttaa jalkoja sielläpäin. Kiireesci
matkalupaa hankkimaan, eikä muita esteitä sillä tiellä
näyttänyt olevankaan. Pelko ja huoli toimeentulosta
täällä sodan hävittämllä alueella oli tuntematon käsite.
Kuitenkin vei oman aikansa ennenkuin matkalupa Li-
polaan saakka järjestyi. Se tapahtui vasra kesällä 1942.

Tultiin ja oltiin onnellisia. Siellä elivät sulassa sovus-

sa sekä sotilaat että siviilit. Toinen auttoi toistaan ja yh-
teisvoimin voitettiin kaikki vaikeudet. Käveltiin pel-
loilla, laskettiin pommien ja kranaattien tekemiä kuop-
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pia, sillä nämähän oli täytettävä ja maa siloiteltava ta-
saiseksi. Saman tarkastuksen saivat osakseen myös vä-
häiset metsät, ja vaikka yksinäisen kulkijan joskus, to-
sin harvoin, yllätti ihmisen vaalennut luuranko, ei se

pahemmin häirinnyt, vaaratonhan se nyttemmin oli.
Niin alkoi siviilielämä vähitellen asettua sille kuulu-

vaan normaaliuomaansa. Asevelitaloja nousi sotilaitten
toimesta palaneille raunioille ja perheitä saapui toinen
toisensa jälkeen. Ne olivat pääosaltaa vanhaa väkeä ja
lapsia. Nuoren voiman tarvitsi Isänmaa. Kesä meni ja
syksy teki tuloaan pitkine ja pimeine iltoineen. Valoa
oli niukalti. Ei ollut sähköa, ei liioin öljyä, vaikka jon-
kinlaisia lamppuja olisi löytynytkin. Mutta taas ojensi-
vat sotilaat auttavan kätensä. Kuka hommasi öljyä, ku-
ka toi lampun, jossa paloi karbiidi kirkkaalla liekillä.
Vastaavasti he saivat tilalle maitoa, jota taas heillä oli
niukalti, sillä nyttemmin alkoi melkein joka mökissä
olla lehmä tai pari. Kauppa kävi, vaikka en tiedä miten
laillista se lienee ollut. Olihan kuitenkin sota-aika ja
kuten sanotaan "sodassa ja rakkaudessa ovat kaikki kei-
not luvallisia".

Karbiidilamppu osoittautui ovalliseksi valon anta-

jaksi ja niin pimeys voitettiin ja päästiin onnellisesti yli
talven. Kaikki oli tähän saakka mennyt hyvin. Kukaan
ei ollut saanut pommia päähänsä, ei astunut miinaan,
eipä edes nähnyt mitään sellaista, joka olisi voinut rä-
jähtää. Tuntui vallitsevan rauha maassa ja ihmisillä hy-
vä tahto.

Itse olin jo tähän aikaan vaihtanut työnantaiaa. Kun-
nan hommat olivat takana ja olin nyt vapaaehtoisena
Ahijärven kylässä olevan linnoituspataljoonan palveluk-
sessa. Kuuluin sen 1. komppaniaan, päällikkönäni
luutn Mutanen. Kotiin pääsin käymään varsin usein,
sillä matkaa oli vain 20 km ja kesäiseen aikaan tuon tai-
paleen polki pyörällä melko pian. Silloin ei tarvittu tak-
sia.

Kesällä isä alkoi puhua, että kun jostain saisi tai löy-
täisi tykinammuksen hylsyn, niin hän tekisi siitä syk-
syksi oikein hienon karbiidilampun, sellaisen joita soti-
laat valmistivat puhdetöinän. Hylsyä vain ei tahtonut
löytyä, eivätkä sotilaatkaan sitä tuoneet. Niinpä näytti-
kin isän haave komeasta lampusta raukeavan ja oli tyy-
dyttävä edelleenkin vähemmän kauniiseen, vanhaan
tuikkuun. Mutta sitten lähti äiti eräänä aurinkoisena

Otr ? l x-.{
Qo ä. lpF

Eä l' Ai,
o c 6pc' ;L-'
=?. 

(r) vt

§-g =- ä0
D3 E 

=-s* 5 2foo)q-s
fA)o:,

d
.8.o

I
r
o
o-
o

oo

t' -' aoo:c
aJ-

Eor

o.

o:
o

9
3.
ö
I

Pll r

HieE- ä
r'f; il,2. Fr
ftuO
- cfsi

xo
=oo
stSo
I'

3n*
q.

1

o
o

=3

I

f
6
J
9

l
o

x
f,

P

9

I

z
i
F
o-

l=

o
Ylrt<
Y

l<IYF
,Y
I u-rrl

d3B[3§]B Ii,B8§TEE,E
- rn iehet kertovat

Kansa taisteli - miehet kerlovat ilmeslyy kerran kuukaudessa
12 numeroa vuodessa

6 tapaa tilata Kansa Taisteli - miehet kertovat
1. Tåyttäkää ja postittakaa viereinen kuponki - 

postimerkkiä
ette tarvitse.
2. Soittakaa suoraan tilaajapalveluumme puh. vaihde 79 08 22,
suunta 90
3. Kirjoittakaa osoitteella: Kansa taisteli - miehet kertovat, Ti-
laalapalvelu. Postilokero 820.00101 Helsinki 10 ja ilmoittakaa
viereisessä kupongissa pyydetyt tiedot.
4. Soittakaa tai käykää lossakin asiakaspalvelukonttorissamme
tai asioimistossamme. Kts. puhelinluettelosta: Sanoma Osakeyh-
tiö.
5. Maksakaa tilausmaksu postisiirtotilille n:o 86 00-8, Sanoma
Osakeyhtiö ia kirjoittakaa Tiedonantoia-kohtaan viereisessä ku-
pongissa pyydetyt tilaustiedot.
6. Jättäkää tilauksenne jollekin asiamlehellemme. Rautatiekirja-
kauppaan, kirjakauppaan tai postiin.
Ulkomaille lähetettävistä lehdistä peritään eri lisämaksu. Lä-
hempiä tietoja saa Sanomain asiakaspalvelrrkonttoreista 1a

asioim istoista.

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

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

190



sr-\'skesän päivänä marjaao, puolukkaan. Hän kerteli
rurtuja puolukkamaita, nousi mäkeä ylös, laski toista
alas poimien marjoja minkä ehti. Äkkla hän huomasi
edessään, marjanvarsien osittain peittämän kummalli-
sen möhkäleen. Aikansa sitä käänneltyään ja katsel-
ruaan välähti hänen ajatuksissaan, errä tämä on nyt var-
maan se hylsy, jota isä oli ikävöinyt.

Monen moneen kertaan oli siviilejä varoitettu koske-
masta tuollaisiin outoihin esineisiin, niistä oli heti il-
moitettava sotilashenkilöille. Murta lienee äiti tällä
kertaa täysin unohtanut nuo neuvot. Aikansa esinettä
ihmeteltyään hän päätti ylläträä isän viemällä sen kotiin
tuliaisiksi niin, että isä pääsee tekemään siitä toivo-
maansa lamppua. Hän kertoi kuitenkin ihmetelleensä
sen painoa, kun oli kuvitellut hylsyä paljon kevyem-
mäksi, mutta asiaa-sen enempää miettimättä hän otti
hylsyn mukaansa. Marjastaminen jarkui sentään edel-
leen ja hylsyä kannettiin milloin kopassa, milloin kai-
nalossa. Kun oikein hyvä marjapaikka sattui eteen s,.i

hylsy maata mdttdä,llå. odorramassa, ertä siirryttäisiin
uuteen paikkaan.

Lopulta koitti kotiinlähdön aika. Väsytti, koppa pai-

Kivennavan Lipolan kylä rajalla 1939

Tykin hylsyjä,
minkälaista isä toivoi
lampun jalustaksi

Hylsyssä kiinni räjähtämätön ammus,

o.r*,1-'

-r

I
noi ja samoin hylsy. Teki jo mieli heittää koko kapistus
menemään, mutta kun hetken verran oli levähdetty,
jatkui matka taas hylsyineen, kaikkineen yli kivien ja
risujen. Isä tulikin jo tuvan portaille äitiä odotellen kun
rämä tuliaisineen saapui. Laski koppansa maahan, pani
hylsyn isän eteen, että sen kun alat viilata nyt sitä
lamppuasi.

Kun isä näki mirä hänen eteensä oli pantu pelastyi
hän niin, ettei vähään aikaan saanut sanaa suustaarr. Äi-
ri selitti vieressä, että sehän on saanut kokonaan vaärin

nimen, kun sitä kutsutaan hylsyksi. Pommiksihan sitä
pitäisi kutsua, kun on niin painavakin. Viimein sai isä

sanotuksi, ettei se mikän hylsy olekaan, vaan rä,jähtä-

mätön kranaatti eli suutari: "Mene nyt jo kauaksi siitä,
äläkä enää koske siihen yhtään kertaa".

Nyt oli äidin polvet vähällä pettää. Takaperin hän
käveli pois suutarin luota. Hän ei uskaltanut käantää
sille selkäänsä, luullen sen siitäkin räjähtävän.

Isä lähti viemää sotilaille sanaa kranaatista ja äiti iäi
tärisemään kauhusta ajatellessaan mitä hänelle olisi voi-
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nut tapahtua jos se olisi räjähtänyt hänen sylissään. Sii-
nä pihalla vannottiin kyllä sinä iltana ikuinen vala, ettei
enää koskaan kosketa mihinkaan löydökseen, olkoon se

sitten mikä tahansa.
Pian tulivat sotilaat ja totesivat äidin löydön olevan 3

tuuman ammuksen, joka oli jåäoyt suutariksi. Se kai-
vettiin kauas pellolle, risuja päälle ja ne palamaan. Ei
tarvinnut kauaakaan odottaa kun jysähti ja kipinät sin-
koilivat joka taholle. Siinä meni myös isän haave ko-
measta karbiidilampusra, jonka valmistamisesta meillä
ei koskaan enää puhuttu sanaakaan. Oltiin täysin tyyry-
väisiä vanhaan ja rumaan valotuikkuun, joka sentään loi
ympärilleen kirkkaan ja rurvallisen valon.

Mutta kylällä riitti kyllä puhetta pitkaksi aikaa siitä,
kuinka Elorannan Amalia kanteli päivän kuolemaa sy-
lissään.

Asevelitaloia rakennetaan

.Yä*, ".4;

KATSE TULEVAISUUTEEN

Muuan järlenjuoksultaan hieman yksinkertainen rintama-
mies oli saanut lomaa voidakseen toimittaa kotiseudun pom-
miruksissa surmansa saaneen aviopuolisonsa haudan lepoon-
Kun arkku oli laskettu hautaan ja multa luotu arkulle, seu-
rasi tavanomainen kukkien asettelu ia viimeisten tervehdys-
ten esittäminen ajasta iäisyyteen kutsuruille. Åviomies, jonka
esiinrymisvuoro oli tietenkin ensimmäisenä, runsi hänkin
tarvetta sanoa jotakin kaunista ja liikumavaa hywän vaimonsa
muistoksi. Tutisevin polvin hän kompuroi haudan ääreen ja
ääni väristen sopersi:

-. 
Kyll'siin' oli h1wä vaomo. Liekö sitten toinen hänen ve-

rorsensa.

Kaikki tilauksia, osoitteenmuutoksia ym. sekä
epäsäännöllisyyksiä tai puutteellisuuksia lehden
jakelussa koskeva kirjeenvaihto on lähetettävä
osoitteeseen: PL 820 00003 H:ki 300. Toimitus
(Töölönkatu 35 B) ei niitä käsittele. Puh. 90-
79O822 tai 790355
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- Kalle näkyy saaneen

NUMERO 6:n KIRJOITUKSET

Yrjö Granlund:
SAIN OPPITUNNIN
RAVANSAARESSA I94O ,

Sirkka Härkönen:
OLINPA SIELLÄ MINÄKIN

Lauri ARRELÅ:
PITKÄ UNI 168

Veli Oittinen:
KATSOTAANPAS NIITÄ
EILISIÄ JÄLKIÄ

Herkko Pesonen:
ASEMASOTAA TODELLISEN MILJOONAN
TUNTUMASSA

Toivo Pyykkö:

1ÄÄrÄntyouKKUEEN
VASTAHYÖTTÄYS

Toimi Taipale:
MANSSILAN MUISTOJA

Åntti Luotonen:
HITJAISELOA

Impi Kallioinen:
KANTELI PAIVAN KUOLEMAA
SYLISSÄÄN

Kirjoittaiat vastaavat esattäm istään m iel i piteistä.
Käsikirjoitukset on tehtävä koneella ioka toiselle
riville. Maksetut käsikirjoitukset ja valokuvat iää-
vät lehden omaisuudeksi, muut palautetaan vain
jos pyyntö ja postimaksu on tullut yhden vuoden
sasällä.
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