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Seesiärven kumpuista rantamaastoa

Lepomme ialkeen neuvottelin joukkueiden johtafien
kanssa siitä, että muona-annoksemme alkaa vähentyä
siinä määrin, ertei ainakaan koko osaston kannata iatkaa
takaa-ajoa, kun ei voitu tänne erämaahan saada muonatäydennystä. Laskimme muona-annoksemme. Tuloksena oli, että valitaan parempikuntoisia miehiä vapaaehtoisuuden pohjalra ja muodostetaan osasrosta pienempi
osasto, jonka vahvuus tuli olemaan yhteensä 18 miestä.
Varajohtajana toimi vänr Lehti. Aliupseereista muistan

Tumban kylän kautta Prokkoilaan ja otramaan siellä
yhteyden Paateneeseen ja antamaan seikkaperäisen selviryksen korvessa vallitsevasta tilanreesta ja jatkotoimenpiteistäni. Näillä roimenpiteillä sain muonat turvatuksi ainakin viikoksi eteenpäin.
Lahdimme entistä päättäväisemmin jatkamaan iotoksen suunnassa. Palaajille sanoimme näkemiin ja vielä
käsien heiluttelu kauemmaksi merkitsi yhreenkuuluvaisuuden siltaa katkeamarromana, vaikkakin varmaan

erikoisesti alik Kinnusen ja tietenkin radistimme alik
Hintikaisen, Paavo Kalkkisen ja stm Heinosen. 11.Pr:n
luutnantin ja koko loppuosaston määräsin palaamaan

monen mielestä tämä eroaminen olosuhteiden pakortamana ei ollutkaan niin yksinkerraista. Olihan palaajienkin voitertavina omat vaikeutensa noilla vaarojen rei225
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reillä. Noin kello 10 mennessä osasro oli jo edennyr
useita kilometrejä. Vihollinen oli saanur etumarkaa,
koska sitä ei näkynyt eikä kuulunur. Eräällä hyvin sr-ru-

rella männikkökankaalla, kuivan sammalikon ja jäkälien peittämällä alueella oli vihollisen pääosasro piränyt
ruokailu- ja ehkä lepotauonkin. Siinä oli laajalla alueella
pieniä nuotiokuoppia ja jäljistä päätellen liikuttu runsaasti. Kyllä näki, että alueella oli ollut myöskin naisväkeä. Heidän lepopaikakseen oli rakennettr.r kauniista
koivuisra maioja. Ne muisruttivat muodolraan lehtimajoja. Näki, että naisen hellä käsi oli ollut hoivaamassa
omiaan. Lehrimajoja oli jätetty pysryyn 5 leirialueen
keskikohdalle. Siella täällä oli näkyvissä myöskin pieniä
tyhjiä lihapurkkeja. Muuten alue oli siistissä kunnossa.
Tarkastelimme aluetta sen sivustoilra, koska pelkasimme, että siihen olisi sijoirettu miinoja.
Iltapäivällä ylittäessämme erään purolinjan, havaitsimme kauempana pienen vihollisen jälkivarmistuspartion, joka ei avannut edes tulra. Se ilmeisesti oli jäterty
vain salaisesti tarkkailemaan jälkien suunnassa meidän
tuloamme ja se häipyi vikkelästi omiensa jälkeen.
Olimme liikkuneet normaalia nopeammin tähän saakka, joten olimme tavoirtaneet venähtäneen erumarkan.
Myöhään illalla, kun olimme jo taas ruoan ja levon tarpeessa, pidimme jo hämärtyneiden tunrienkin takia
kunnon rauon. Kun maasro ja synkkä suuri korpi lisäksi
vielä loivat miltei pimeän varjonsa rienoon ylle, ei kannattanut liiaksi törmäillä. Päätimme levätä ainakin
22.7 . kello 1 saakka, jolloin taas näkyvyys tulee paremmaksi aamun sarasraessa. Osasro leiriyryi sivummalle
jotoksesta. Vartiomieher valvoivat vr,roronperään hyvin
tarkkoina. Lähetin vielä partion lähialueen tiedusteluun
226
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yllä11'ksien varalta. Keitrelimme pienilla nuorioilla
kuopissa ruokamme. Ja kyllä se, kutcn lepokin oli kullan kallista. Parrio saapui tehtävänsa suorittaneena ja
sain tietää, että vihollisen jälkiosasro oli vajaan 400 m:n
päässä ja sieltä oli tuntunut savun ja mahorkan hajua sekä ruoka-astioiden kilinää. Tästä huolimatta eivät rapahtumat meirä suurestikaan häirinneet. Ei kannattanut häiritä tässä vaiheessa' vastapelurin toimia. Välrimme niin paljon kuin vain mahdollisra ruppaumasta ehdoin tahdoin raisteluun. Mitenkä voisimmekaan saada
apua rarvittaessa tai huoltaa mahdolliset haavoittuneemme, jos.tilanne sattuisi meille epäedulliseksi.
Levon jälkeen etenimme entistä rarkkaavaisemmin
liikkumalla jaksottain maasropisreestä roiseen. Slvur.ltimme jo tyhjänä olevan vihollisen jälkivarmistusleiripaikankin. Siirä näki, että jonkinlaista ruokataukoa hekin olivat pitäneet ja häipvneer kaikessa rauhassa vahvan kulku-uransa suunraan. Tuntui ikaan kuin leikkisimme kissaa ja hiirrä.
Kelio 3:n tienoilla saavuim- jora vihollinen oli käyttänyt
me erään järven ranramille,
kiintopisteenään suunnisraessaan. Järvesrä haarautui
itäiseen suuntaan valaa 100 m leveä lahden poukama.
Kärkiparriomme, jonka johrajana roimi alik Kinnunen
ilmoitti, että lahden takana on kaksi vihollista onkimassa ja nostelevat vimmatusti ahvenia kaikessa rar-rhassa niin kuin ei vihollisuuksia olisikaan. Osasto pysähtyi
taemmaksi suojaan. Menin vänr Lehden kanssa katsomaan tilannerta hiipimällä rantapusikkoon. Ja kylla tapahruma oli sellainen, kuin karkipartiomme oli ilmoirranutkin. Tapahtuma tuntui oudolta. Epäilimme heti,
että mahtaneeko tässäkin olla joku katala aikomus vetää
meitä surman suuhun. Neuvottelimme Lehden kanssa
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kun katselimme vuoroirtain kiikarilla
rauhallisia onkijoita. Muualla ranta-alue vaikutti raurantapusikossa,

halliselta eikä ainakaan läheisyydessä näyttänyt olevan
muita. Aluksi päädyin siihen, että tuhoamme onkijat
yhteislaukauksella. Mutta houkutus oli myöskin ottaa
onkijat vangiksi. Olihan heidän joukossaan suomea puhuviakin ja paikallisia oloia ja maastoa tuntevia sissejä,
joten kielessäkin tulisimme paremmin toimeen ja saisimme ehka tietoja vihollisen aikomuksista.
Kun osastossani oli muurama mies hyvin halukas kokeilemaan onkijoiden kaappaamisra, lankesin rällä kertaa heidän esirykseensä Alik Kinnunen, joka oli osoittautunut eriträin roimeliaaksi ja kokeneeksi erämieheksi sai mukaansa 3 muuta miestä sieppaustehtäväänsä

varten. Järjestin väijytyksen rantapensaikkoon, josta
sitten voimme tukea häntä tarvittaessa. Kinnusen partio kiersi lahden poukaman ja havisi tiheään rantaryteikkcitln. Seurasimme jännittyneinä tilanteen kehitystä. Kesti miltei tunnin tuota odotusta ja luulimmekin,
että milloin hyvänsä sieppaajat syöksyvät onkijoiden
niskaan, jorka kaikessa rauhassa tämän tästä nostelivat
ahvenia rantakivien tasangolle. Lopulta yht'akkiä rävähti yhteislaukaus kauempana rannasta. Salamana onkijat
hyppäsivät ensin suoraan ylöspäin paikallaan ja ongenvavat lensivät kaaressa veteen. He hävisivät pitkilla
hyppäyksillä pusikkoon. Tuo rysäys tapahtui niin äkkiä, etrei meistä kukaan ehtinyt edes ampua pakenijoita
ja oli vähän epävarmuuttakin olisikohan oma partio rakana juuri tulilinjalla. Kinnusen parrio tulikin melko
pian takaisin juoksujalkaa ja ilmoitri, että vihollisella
oli taempana rannasra miehitystä, joka avasi tulen kun
he olivat pääsemäisillään onkijoihin käsiksi. Onneksemme Kinnusen muuren ripeä toiminta ja peitteinen
maasro pelastivat partion säikahdyksellä. Lähdimme
liikkeelle kauempaa vasemmalta ja kiersimme sieltä takaisin jotoksen suuntaan. Vihollinen oli myöskin häipynyr omiensa perään.
Iltaan mennessä olimme edenneer useita kilometrejä
jotoksen molemmin puolin. Maasto oli ollut kovin raskas ja hankala liikkua. Olimme väsyneitä, murra vihollisia emme olleet tavanneet kuin onkijoiden muodossa.
Kun yön hämäräkin oli jo lähestymässä tuossa muutenkin synkässä erämaassa ja maasto näytti sopivalra
varmisraa irsemme pienin voimin, päätin ruokailla ja
levähtää tässä maastokohdassa. Jatkaisimme sirten raas
aamuyön tunteina. Siirsin osaston sivummalle jotoksesta, lossa oli oikein sopivat kraaterimaiser kumpareer.
Niiden suojassa sitten leiriydyimmekin. Meistä oikealle
etelä-pohjois-suuntaisena oli pitkä, kapea järvi. Kumpareittemme itäpuolella oli pienehko näreitä kasvava
suo. Paikastamme oli melko hyvät tähystysmahdollisuudet, mutta ilman hämäryys loi varionsa tienoon ylle.
Keittelimme ruokaa kenttäpakeissa pienten käsitulien
avulla kumpareitten syvyyksissä.
Alik Hintikainen asenteli radioantennia ylös puun
oksalle heittopallon avulla. Lähetin ilmoituksen olin-

Ryhmakuva Paaleneessa majapatkan edesså

paikastamme ja jotoksen suunnasra, joka edelleen johri
mahtavan leveänä etelään. Meniköhän sanomani perille
viestikeskukseen, mutta toivoa ainakin saattoi. Olom-

me tässä leirissä tuntuikin oikein mukavalle ennen
kaikkea ruumiimme jäsenille kymmenien kilometrien
taivalluksemme jälkeen. Erämaan korpi räällä Pieningin salomailla vaikutti rauhalliselta, murra silti oudon
salaperäiselrä. Kello 23 mennessä osasto oli jo suurelta
osalta ruokaillut. Muistaakseni vaihdettu vartio oli vielä
ruokailemassa. Tällöin alkoi kuulua suoraan idästä päin
voimakasta moottorin jyrinää,, jonka ääni lähestyi olinpaikkaamme. Pian ilmestyikin suurikokoinen, hyvin
pirkätasoinen lentokone yläpuolellemme. Se lensi aivan
matalalla puiden latvojen huojuessa kaarella. Koneessa
emme huomanneet kansallisuusmerkkejä lainkaan. Peitimme kovalla kiireellä pienet nuoriomme, jotka lopulta saimme sammumaan. Kone oli varmasti huomannur
nuoriomme. Se kierteli alueemme yllä, välillä orraen
kaarron oikealle järven rantaa seuraten. Koneesta ei ensin tarkemmin erottanut hämärässä mitään erikoisempaa, vain lentäjä kurkisteli maahan päin miltei kivenheiton päässä, ollen ohjaamon aukosta jotensakin vyötäisiään myöten ulkopuolella. Aluksi luulimme, että
kone saattaisi olla vaikkapa omakin ja on tullut yhteydenottoon tai tiedusteluun, kun aikaisemmin olin ilmoittanut paikkamme juuri tässä maastokohdassa. Kun
kone vielä kolmannen kerran lensi alueemme ylle ja teki
jyrkän kaarron huomasimme sen tasojen alla rinnakkain
4 pitkaa ja kapeaa laatikkoa. Ne olivat ilmeisesti muonalaatikoita ja kone olikin siten vihollisen. Pian myöskin ammuttiin järven lounaispäässä 3 valorakettia ilmaan ja kone oikaisikin suoraan annetun merkin suun227

taan. Kuulimme pienen aian kuluttua rytinää, kun laatikot putosivat maahan. Koneen ääni häipyi sitren itäiseen suuntaan. Ei kestänyr kauan, kun tilanne alkoi kehittyä meille epäedulliseksi. Olin jo heti koneen häipymisen jälkeen antanut kaskyn siirtymisesrä nopeasti tu-
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losuuntamme ja sivummalle, sillä vaistonikin ilmaisi
jo, ettei kannattanut olla enää tässä paikassa. Oletin,
että jos koneesta olisi radioyhteys maahan, se voisi ilmoittaa tarkan olinpaikkamme. Ja kenties sissiprikaati
järjestäisi meille kuumat oltavat.
Saimme reppumme ja varusteemme kuntoon lähtöä
varten. Samassa avasivat kumpareemme itäpäässä olevat
vartiomiehet kiivaan konepistoolitulen. Menin katsomaan lähemmäksi'mistä ammunta johtui. Vänr Lehti
seurasi tilannetta länteen päin. Vartiopaikalta havaitsin
ja vartiomiehet ilmoittivat, että useita vihollisia hiippaili asemiemme eteen suon reunaan asemiin. Niitä lymyili suonreunan männikössä, välillä ampuen pitkiä
konepistoolisarjoja. Eteläiseen suunraan johtavan pääjotoksen suunnassa ei tuntunut vielä olevan miehitystä.
Irtauduimme kumpareelta länteen ja lähdimme liikkeelle. Päästyämme lähtöpaikastamme n. 200 m:n päähän pienikokoista mannikköä myöten, kärkipartiomme
antoi merkin ja maastoutui. Havaitsimme meitä kohti
etenevän leveällä alueella 5 pitkaa jonoa vihollisia. Ne
etenivät nopeaa vauhtia ja pulisivat hiljakseen. Kun vasemmalla avautui järvi, ei ollut mahdollisuutta väistyä
siihen suuntaan. Emme sitoutuneet taisteluun näin pienin voimin sillä pelkäsin, että joudumme lähtökumpareemme edessä olevien vihollisien tulitramaksi akaapäin. Koska maasto oli pohjoiseen suunraan avointa ja
vihollisen vasemman puolinen jono olisi voinut tuhota
meidät, kaskin osasron kaantya takaisin ja etenemään
kiireesti lähtökumpareellemme, josta käsin murramrne
vihollisen ketiun suon reunassa ja livahdamme itään.
Etelään ei ollut menemistä, sillä pääjoroksen suunnastakin kuului nyt jo äänekästä puhetta. Vihollinen oli nyt
lopultakin kyllästynyt meihin ja sen tarkoituksena
näytti olevan tuhota osasto ja näinollen karistaa meidät
lopullisesti kantapäiltään. Olimme täydellisesti motiretruina täällä Pieningin erämaan saloilla kymmenien
kilometrien päässä tieverkoston ulkopuolella. Nyt jos
koskaan oli toimittava harkitusti, mutta nopeasti. Lännestä päin lähestyi miltei juoksujalkaa jonoja. Huomatessaan meidät kumpareella ne levittäytyivät ketiuun,
mutta onneksemme he eivät avanneet vielä tulta. Suon
reunasta edestämme avattiin kiivas tuli kumparettamme vastaan. Vastasimme tuleen samalla mitalla. Kaikessa kiireessä kerkesin ottaa yhteyden vänr Lehreen,
joka oli oikealla ia lyhyen sananvaihdon jälkeen aiattelin
jäädä osastoni kanssa asemiin kumpareelle ja taistella
siinä kynsin ja hampain. Kun huomasin, että muut
osaston miehet tulivat levottomiksi ja joutuisimme
taistelemaan eteen ja taaksepäin, emme tulisi tässä tilanteessa pärjäämään Annoin kaskyn murtautua itäiseen suuntaan, koska siellä vaikutti tuliketju harvem228

malta. Huusin Lehdelle vasemmalta siiveltä, että tulta
ja eteenpäin suon reunan suuntaan. Lähdimme vyörymään päättäväisesti päin vihollisen ketjua ja ammuimme sen kuin piipusta lahti. Stm Heinonen, ioka eteni
vasemmalla puolellani, kaatui rinteessä ja jäi siihen.
Lehti eteni oikealla ja myöskin siellä tuli tuntui kiivaalta. Jokainen taisteli henkensä puolesta. Vihollisia oli
asemissa puiden takana leveällä alueella. Niitä ei tahtonur havaita ennen kuin sai vastaansa pitkia konepistoolisarjoja. Maastonväriset varusreet kätkivät heidär ym-

Vesistön ylittäminen lautalla

päristöönsä täydellisesti. Kun stm Heinonen oli kaatunut viereltäni ja olin juoksemassa rinnettä alas, ampuen
heittolaukauksia, sartui oikeaan käteeni muutaman

metrin päästä ammuttu konepistqolin sarja. Kiväärini
lensi kädestäni ja jouduin nyt ilman asetta liukumaan
aivan vihollisen nenän edestä. Ampuja oli sangen nuorelta vaikutrava, kun hän posket pullollaan ia silmät
suurina ampui epätoivon vimmalla yhä minua. Juostessani viisroon näin, että tuo ampuia kaantyi puun takana
ja muutti konepistoolinsa oikealle puolen puunrunkoa.
Hän ampui, sutrasi sen kuin kerkisi minua takaa. Yht'
äkkiä tunsin nyr vasemman käteni ikään kuin lentävän
irti. Siihen sattui suihkusta osuma. Tuntui siltä, että
molemmar käreni olivat kokonaan poissa. Jouduin nyt
yhä kovempaan luotisateeseen, sillä lannestä erenevä

osastokin aloitti myös kovan tulituksen perääni. He

kerkisivär yhtyä peliin tuossa helvetillisessä leikissä.
Kuulin oikealta myöskin valtavaa dåntd ja ammuntaa.
Olin päässyt suonreunaan päämääränä yliträä nareikköinen suo suoraan, kun muutakaan vapaata suuntaa ei
tunrunut olevan. Nyt vielä osui minuun suihkusta osuma, joka kaatoi minut vatsalleen suohon. Makasin hetken maassa huomaten että oikealta puolen rinnastani
valuu paljon verta ja että luoti oli tullut ulos rinnan tasalta oikealta puolen. Minulle ruli hätä, sillä huomasin,
että vihollisia lähesrf i takaani kovalla mölinällä ja am-

Ruuan keittoa Ptenellä nuottolla
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Partion lepohetki korpimaastossa

muskellen vimmatusti jo[-a suuntaan. Kun minulla oli
painar-a selkäreppu vielä selässäni en voinut sitä enää
kant,ra, r'aan pujotin sen pois selästäni.
Ennen kr.rin vihollinen sai minut vangiksi, ponnahdin llos ja juoksin eteenpäin suon yli uskoen, että pää-

sen paremprran sr.rojaan. Vihollinen ampui kovasti jälkeeni. Pääsin suon taakse, jossa kasvoi hyvin tiheää matalaa koivr,rmersää. Siitä suuntautui ikään kuin kuole-

manlaakso menosuuntaani. Olin nyt jo niin hukannut
voimani, että toiminnoissani tuli katkos. En nähnyt enka kuullut taistelutovereistani mitään. Katkonaisesti
vain muistin taakse jääneen taistelun. Olin toiminurt lopuksi vaistoni varassa. Heräsin suuren kaatuneen kelopuun alta, jota kannattivat paksut oksat. Minua puistarti, olin menettänyt paljon verta. Sääkin oli muuttr-rnut sateiseksi. En tarkalleen voinut ajatella kuinka

kauan olin nukkunut piilopaikassani, mutta kaikkialla
ympäristöni näytti hyvin synkältä ia käsittämättömältä.
Pienissä koivuissa kiikkui ia hypähteli runsaasti pikkulinruja. Nousin varovaisesti pois suoiasta ia tunsin, että
ruumistani pakotti kovasti. Rintani aukosta pursui ver-

ta. Molemmat käteni olivat turvonneet kamaliksi. Ne
olivat metsän puukkiaisia täynnä. Nämä eläimet olivat
tunkeutuneet verisen lihan sisään, vain niiden takapuoler olivat näkyvissä. Aluksi luulin, etten selviäisi ikipäivinä täältä korpien keskeltä. Olin menettää toivoni
pelastumisestani. Sidoin jotensakin rintahaavani ensisiteellä ja toisen käteni kaarin nenäliinaani. Olin menettän1't v1,öni, kelloni ja karttanikin. Vain kompassi oli
jääny,t ranteeseen, jonka avulla voin nyt lähteä sLtuntaamaan kulkuni n. 30 km:n päähän olevalle tielle.
Kun olin aikaisemmin miltei vuosi takaperin haa229
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voittunut sangen vaikeasti vatsaan ja reiteen fa olin silloin jo nöyrtynyt kohtalöni edessä, rukoillut Korkeimman apua hädän hetkellä, enkä ollut siinä pettynyt, oli
aivan luonnollista että nytkin turvauduin Korkeimman
johdatukseen, näin epätoivoiselta tuntuvan tilanteen
edessä. Oli tehtävä kaikkensa, jos mieli pelastua. Pinnistin voimani äärimmilleen ja lahdin tuolle tuskien
taipaleelle. Etenin kompassisuunnan mukaan toivorikkain mielin erämaan saloa. En jaksanut kulkea kovin
pitkaa matkaa yhtäjaksoisesti. Helpoimmat levähdyspaikat löytyivät mättäiltä, kaatuneiden kelojen rungoilta ja jyrkemmiltä vaarojen rinteiltä. Niihin oli hyvä
asettautua. Niistä oli kivuttomampi lähteä raas liikkeelle. Lienee turhaa enempää kuvata rämpimistäni
noina vuorokausina, sillä noina vuosina niin moni muukin joutui sen kokemaan. Kuljin vuorokaudesta toiseen
ajanlaskukin meni sen tien. Mutta kun jaksoi ponnistella ja riitti uskoa pelastumiseen, niin se myöskin minun kohdallani tapahtui. Olin ylittänyt leveähkön joen
ia liikkunut siitä useita kilometrejä. Tällöin havaitsin
pienen metsäkämpän, josta nousi savua. Ilma oli pilvinen ja sateinen. Savukin näkyi nousevan kohtisuoraan
ylös taivaisiin. Majan lahella kasvoi maalaa leppäpusikkoa. Päätin hiipiä pusikkoon ja seurata siitä niin
kauan kuin joku liikkuisi majasta ulos, jolloin selviäisi
onko kyseessä vihollinen vaiko omia miehiä. Odotin
jännityksen vallassa kauan aikaa. Vihdoin avautui kämpän ovi ja sieltä asteli ulos kivääri kädessä tummuneen
näköinen sotilas. Hän heitti kiväärinsä olkapäälle, pitäen sen piipusta kiinni ja lahti kävelemään viistosti oikealle metsäpolun suunnzssa. Olin n. 30:n metrin päässä. Aluksi en oikein runrenur häntä omaksi mieheksi,
mutta huomasin sitten tutun näköisen lippalakin hänen
päässään. Astuin arastellen pusikosta ja kysyin: "Onko
omia miehiä?" Mies pysähtyi ja käantyi rauhallisesti minuun päin ja vastasi, omia ja hän tunsikin minut. Hän
talutti minut kämppään, jossa lepäsi pari ryhmää miehiä. Näiden johtajana oli kers Lieskala. Tämä osasto oli
saanut Paateneesta sanoman radiolla, että olin hävinnyt
tai kaatunur. Tuon ilmoituksen oli antanur vänr Lehti
esikuntaan Selkiskylasrä, jonne heidän oli väistyttävä
taistelupaikalta onnellisesti läpipäässeenä. Sain ensia\',rr I i, sl rl ur r,,irr'rtsr.r lr, i,l.'tr l.i,ikirrr.il il; , ;tl

Ruokaakin minulle tarjottiin neljän päivän jälkeen
mutra se ei maistunut. Kun sattumalta kohtasin Lieskalan oli päivdmådrå 26.7.42. Täällä sain lisäksi kuulla
Lieskalalta seikkailuistaan Tumban kylän länsipuolella.
Hän oli saanut siellä uuden tehtävän tähän paikkaan.
Hän kertoi vielä, että muur osastoni miehet ja vänr
Lehti, joiden kohtalosta olin sangen levoton, olivat,
joskin osittain hajaantuneina, päässeet rnotista läpi suuremmitta tappioima ia menneet Selkin kylaan.
Jos kohtalo olisi johdattanut minua ohi sen pienen
metsäkämpän, edessäni olisi ollut vielä 15-20 km:n
vaivalloinen korpitaival päästäkseni maantien varteen,
jonne olin päämääräni asectanut. Kers Lieskala järiesti
sitten osastostaan miehet, jotka kuljettivat minut lopuksi Selkinjärven poh joisrantaan ja sieltä soutuveneellä
useita kilometrejä Selkin kylään. Täällä odotti sairasauto ja RjP 5:n lääkari, jotka esikunta oli lähettänyt saatuaan kuulla sanoman saapumisestani. Minut kiidätettiin Paateneen kenttäsairaalaan lääk kapt Leikkosen hyvään hoitoon. Kenttäsairaalassa sain kuulla, että vahvoja omia joukkoja oli jo aikaa sitten keskitetty eteläiselle
korpialueelle sekä Tumban alueille pysäyttämään ja tuhoamaan vihollinen lopullisesti ja että kaikki selviää
hyvin päin. Sain myöskin kuulla esikunnan viestiupseerilta ltn A. Ropolta, että viestikeskus oli saanut lähettämiämme ilmoituksia korvessa vallitsevista tilanteista ja
jotoksen sur.rnnista eri maastopisteiden kautta. Lisäksi
sain kuulla, että ne aseveljemme, jotka kaatuivat Tumban alueella, oli noudettu esikunnan toimestapois. Palion myöhemmin, palattuani sotasairaalasta takaisin samaan joukko-osastooni sain kuulla, että vänr Lehden
roimesta oli noudettu pois myöskin erämaan kumpareen
rinteeltä sinne viereltäni kaatunut aseveljemme. Täällä
oli ollut näkyvissä myöskin vihollisia kaatuneita. Olin
kiitollinen siitä, ettei osastoani kohdannut sentään kovin suuret tappiot, joskin yhdenkin aseveljemme menet1's oli sangen valitettavaa. Mutta olimmehan ainakin
osasuorituksellamme pystyneet vaikuttamaan iossain
määrin vihollisen sissiprikaatin lopullisen tuhoamiseen.
Minulle ja osastolleni oli annettu tehtävä, se oli niissä
oloissa tinkimättä täytettävä. Niin tekivät kaikki
muutkin suomalaiser sotilaat. Se oli velvollisuutemme!
Pieningän kylää
rÄ.kxr

ERKKI OJALA

PE[IIO
IATO
OLEN kirjoittanut tämän pelkän muistikuvani mukaan
turvautumatta karttoihin tai kyselemättä mitään mukana olleilta tovereilta. Niinpä lähdenkin haparoimaan
yksikkömme kokoonpanoa ja aikaisempia vaiheita.
Kuuluimme JR 33:een ja, kuten kaikissa muissakin
rykmenteissä, oli hyökkäysvaihe pahasti runnellut rivejämme. Oli tosin saatu täydennystäkin, vuosina -21 ja
-22 syntyneistä varusmiehistä, jotka sittemmin saivat
koko ns. asemasodan ajan kestää alokkaiden kohtelua
ns. runko- eli vanhan miehistön raholra. Se oli todella
enemmän kuin epäoikeudenmukaisra, koska pojat yrittivät tehdä parhaansa, murra "vanhar" olivat vanhoja ja
simputtivat näirä nuorukaisia miten vain parhaiten osasivat. En tiedä varmaan, murra uskon että nuo nuorukaiset saivat kestää alokkaan alistettua asemaa niin pitkälle kuin sotaa riitti. Eivär nuo "vanhat" eli kuten toisin sanotaan "runkomiehet" muuta ajatelleet kuin itseään. Tietenkin olisi asia paranrunut mikäli siitä olisi
tehty ilmoitus esimiehelle, mutta sitäpä ei uskallettukaan.

Jouduin monesti puolustamaan noita poikia vanhojen solvauksia vastaan, sillä perusteella että karsoin heidän joukossaan olevan niirä parhaita yksilöitä joira Talvisota oli niin lukuisasti meiltä vienyt. Paljon heitä oli
mennyt myöskin Jatkosodan hyökkäysvaiheessa. Ehkäpä tässä asenteessani oli vaikuttimena sekin, että kiväärinjohtajana tahdoin olla pojille mieliksi. Sittemmin he
osoittivat perääntymisvaiheen raskaissa taisteluissa, että
olin ollut oikeassa, he olivat todella parhaita yksilöitä.
Kun tuo onneton perääntymisvaihe alkoi olin hieman
epävarma poikien rohkeudesta ja alttiudesta, silla kaikkihan me tunsimme meille epäedullisen tilanteen kuin
myös sen, että vihollinen oli voimansa tunnossa. Kaikesta huolimatta pojat käyttäytyivät ja taistelivat kuin
miehet välittämättä edessä olevasta kuoleman ja tappion
tiestä. Onneksi ei taistelussa ole aikaa tuollaisia asioita
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Suolärven seutua

puntaroida, sillä aiatus pysähtyy siihen mitä silmä näkee ja korva kuulee. Olen vakuutettu myös siitä, että
näitä nuoria miehiä kannusti urotöihin ainakin osittain
uhma omia moittijoita kohtaan.
Onni oli perääntymisvaiheessa mukanamme siinäkin,
että meidät alistettiin 6. komppanialle. Päällikkönsä
ansiosta oli tämän komppanian toiminta niin korkeaa
luokkaa, ettei sitä konsaan voida yliarvioida.
Tämä päällikkömme, luutnantti Suonio ei ollut turhaan SS-joukoissa palvellessansa saanut "Rosrovin kauhun" kunnianimeä. Hän oli aina, kovimmissakin paikoissa miestensä mukana ja hallitsi tilanteen. Hän se takoi mieliimme, että meidän oli jokaisessa tilanteessa
luotettava aseisiimme, ja e*d vihollinen pakostakin tottelee nikkelin ja lyijyn sekotusta. Tämä mies takasi
myös meille sen, ettei mitään sekasortoa koskaan päässyt tapahtumaan, ei ainakaan sellaista missä menetykset
231
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voivat turhan takia nousta liian suuriksi. Hän oli yhtä
kiivas niin ylös- kuin alaspäinkin. Hänen ansiotaan oli
myös se, ettei komppania joutunut koskaan rekemaän
mitään päättömiä vastaiskuja. Maineensa rurvin hän uskalsi jopa patalfoonan komenrajalle sanoa: "Anna minulle pataljoona niin teen mitä rahansa, murra yhdellä
komppanialla en siihen pysry". Hänen komppaniansa
taisteli ehdottomasti parhaiten ja siitä huolimatta kärsi
vähiten tappioita.
Meille kk-miehille hän ei alussa tainnut paljoakaan
arvoa antaa, mutta myöhemmin, kun työtä alkoi olla
enemmän kuin tarpeeksi hän kyllä meidätkin huomasi.
Kai tämä johtui siitä, että hänen tietonsa konekivääreistä vaikuttivat hieman hatarilra. Sitä rodistaa mm. se,
että kun kohta alussa jouduimme ampumaan oikein
"syytämällä", jolloin mukanamme ollut tuliannos ei
pitkallekaan riittänyt kysyin häneltä mistähän voitaisiin
saada lisää patruunia ja sain vastauksen: "Mistä minä
teille patruunat otan, eiväthän kai kiväärin kovat myllyynne kelpaa". Kun vastasin, että kyllä ne kayvät kun
niitä olisi tiedusteli luutnantti: "Miten te ne sitten vöihin saatte?"
Kohta tuli lähetille vauhtia ja pian oli
paukkuja riittämiin,
Maxim lauloi edelleen tuttua säveltään. Se lauloi näiden "nuorten" käsissä komeasti aina
siihen saakka kunnes jouduimme pulpahtamaan Salonjärven rantaveteen kun emme enää enempää jaksaneet
sitä kantaa. "Asiantuntijoille" huomautin, että kun Maximissa oli aina jäähdytysvesi vaipassa niin sen kyllä
passasi laulaa. Luotramus tuohon aseeseen kasvoi sekä
luutnantin että "nuortenkin" mielessä päivä päivältä yhä
enemmän. Koivuniemen Ville sen sanoiksi virkkoi: "Ei
sen takaa tartte lähteä niinkuin jänes haavalta".
Tämä hyvä alku oli edellytys sille, että miehet kestivät kovissakin paikoissa. Lisäksi oli vielä hyvää tuuria
silloinkin kun Rapavaarasta orettiin hatkat ja vihollisia
vilisi pakotien laidassa joka puolella niin, että "Kauhukin" erästä aitaa ylittäessään huomasi iivanan aivan vie232

"Maxim konekivääri
asemissa

ressään pensaassa konepistooliaan ojentamassa. Hän
sentään

ehti pistoolillaan ensin.

Tämähän on ollut sellaisen hyvän tuurin joukon taistelua, jossa erään määritelmän mukaan miehiä ympäröi

neljä oleellista tekijää: Nälkä, uni, vilu ja pelko. On
luonnollisesti myönnettävä, että nämä tekiiät ympäröivät myös kaikkia miehiä, jotka toimivat kanssamme.
Haluan rässä yhteydessä pohdiskella vain tekiiää pelko
kuin myös tilannetta jolloin pelko katoaa. Tämän tilanreen pohtiminen on siitä erikoista, erten pystykään siihen muuten kuin kertomalla miten kaikki voi tapahtua.
Perääntymistaistelut olivat jatkuneet Suojärven tasalle saakka, jolloin meillä lienee ollut vuorokauden lepopäivä. Saariin käsky, että aamuun mennessä oli kaikille
kk-hevosille tehtävä purilaat. Hevosmies Esko tarvitsi
kaveria ja niinpä lähdimme katselemaan "puita väärii"
purilaan aisoiksi. Jotenkuten mukiin menevät vänkkyrär löysimmekin, ios kohta ne eivät tarkkaa Eskoa oikein tyydyttäneetkään. Työmme oli muutenkin ollut
rurhaa, sillä pian ilmoitettiin, ettei purilaita tarvitakaan. Mahtoikohan jo tämä enteillä sitä sekasotkua mikä seuraavana päivänä syntyi. Koko perääntymisvaiheen
ajan oli visusti varottu antamasta joukoille etukäteen
minkäänlaisia tilanneselostuksia ja niin kavi tassäkin
tulevassa onnettomassa sotkussa. Tämä vaikeneminen
vaikutti oudolta, mutta juuret kai olivatkin oksien paikalla, siis ylhäällä.
Aamuyöstä sitä sitten saatiin oikein autokyytiä kuorma-autoilla, mutta nähdäksemme vallan outoon suuntaan. Jätettyämme autot jouduimme kantamaan kalusroamme melkoisen pitkan matkan. Asemia ei osattu
kylläkäan ottaa, mutta sitten joukkueenjohtaja otti kar-

Panssarintoriuntatykki asemissa

tan ia käski meitä tutustua siihen. Se annettiin kahdelle
kersantille. Siitä selvisi, että alue jolla olimme, oli Suoja Salonjärvien välinen kannas, tarkemmin sanortuna
sen pohjoispää. Kaverini, kers Riihelä oli Suojärven
poikia, joten tämä oli hänelle jossain määrin tuttua seutua. Kaikki tuntui jollain tavoin niin haparoivalta, että
karttaa tutkittiin erityisen tarkkaan. Arvasimme näet,
ettei kartta pitempiä aikoja käsiimme jouda. Varmuuden vuoksi otimme kompassisuunnan Salonjärven pohjoispäähän siltä varalta, errä joutuisimme lähtemään
pois omin päin. Kuren sitten tapahtuikin.
Järvikannakselle tulleista meikäläisistä joukoista oli
tiedossamme vain joku epämääräinen tykkikomppania,
jonka miehet, tykkinsä menetettyään, olivat joutuneet
jalkamiehiksi sekä oma kk-joukkueemme ja pst-joukkue. 5. komppania oli mahdollisesti taempana muodosramassa ketjua tai jonkinlaista varmistusta tälle neljan
kilometrin levyiselle kannakselle, joka oli suoperäistä
mäntytarrikkaa kasvavaa alavaa maastoa. Suojärven rannan seutu oli korkeampaa ia sitä pitkin kulki tie tämän
noin 30 km syvän kannaksen halki. Tiedertiin, ertä vihollinen oli lähestymässä tätä tietä noudattaen pohjoiseen ja juuri se oli meidän estertdvä.
Tämän päivän aikana emme nähneet ketään muita
upseereia kuin oman joukkueenjohtajamme sekä tykkikomppanian päällikön. Viimeksi mainittu oli jo iäkäs,
vaisulta vaikuttava luutnantti. Ryhmityimme siten, että joukkueenjohtaja asertui I puolif oukkueen kanssa vasemmalle, tien suuntaan ja me, II puolijoukkue asetuimme oikealla alkavan suoalueen laitoja pitkin harvaan ketjuun. Panssarintorjuntatykki oli työnnetty tien
suunnassa kauas eteen, korkean harjanteen päähän.

Kyllä me sinä päivänä muistelimme kaiholla 6. komppaniaa "Kauhuineen", mutta missä he sillä kertaa olivat
siitä ei meillä ollut aavistustakaan.
Koko päivä iltaan saakka siinä sitten ihmeteltiin ja
kuunneltiin korvat hörössä mitä edessä tapahtui. Suoalueelta kuului aika aioin toistuvia kiihkeitä laukaussarjoja, etupäässä konepistoolilla ammuttuja. Saimme selvän käsityksen siitä, että vihollinen etenee suoaluetta
pitkin oikealta ohitsemme. Tien suunnasta ei kuulunut
mitään, ei laukauksia eikä liioin hyökkäystä. Keskipäivän aikaan kavi ioukkueenjohtajamme luonamme ja
tuntui olevan kovin huolissaan, eikä syyttä. Yhteyttä
taakse ei enää ollut eikä tykkikomppanian miehiä löytynyt hakemallakaan mistään. Joukkueenjohtajamme
kertoi esiträneensä, että tykkikomppanian päällikkö ottaisi päällikkyyden ja huolenpidon koko tässä maastossa
olevista joukoista kuin myös yhteyden taakse, mutta tä-

mä oli vastannut ettei hän siihen kykene. Tämän jälkeen ei tykkikomppanian porukkaa löydetty hakemallakaan.

Illan suussa lähdimme kers Riihelän kanssa harjannetta pitkin orramaan yhteyttä edessä olevaan pst-joukkueeseen. Siellähän he asemissaan olivat ihmeen rauhallisina. Heillä ei tuntunut olevan aavistustakaan miten
sekavaksi tilanne oli muodostunut. Omasta puolestamme olimme niin varovaisia, ettemme edes vihjanneet

heille omista huolistamme ja palasimme takaisin. Siinä
samassa iski erittäin voimakas, mutta lyhytaikainen tykistökeskitys juuri siihen paikkaan missä pst-joukkue
oli ja sitä seurasi yhtä kiihkeä konetuliaseiden rätinä seka vihollisen "uraa, uraa" -huudot. Pian sentään kaikki
hilieni ja me lähdimme katsomaan mitä siellä oikein ta233
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pahtui. Totesimme, että pst-joukkueen asemar olivat
tyhjat ja vihollinen mennyt niiden ohi, joten emme
enää tavanneet ketään. Mehan nimittäin teimme nämä
matkat oikealta sivustalta lähtien emmekä tietä myöten. Tultuamme puolijoukkueen luo räsähti pian lyhyehkö taisteluääni

I puolijoukkueen

suunnalta, murta

se taukosi kohta. Taas me, sama pari, lähdimme ortamaan tilanteesta selvää ja saimmehan sen kylla, joskin

sangen epämiellyttävällä tavalla. Omat kukot siellä
syöksivät tulta meitä kohden. Ampuja kuitenkin hermostui ja painoi liipaisinta liian aikaisin ja meidän onnistui suojautua ja päästä vetääntymään. Päivä oli kyllä
valoisa ja aurinkoinen, mutta poikien luo tullessamme
huomasimme, että mieliala oli täysin päinvastainen. Ei
siinä sentään ollut vaikeaa tehdä ratkaisua, oli lähdettävä ja suuntakin oli ilman muura selvä. Emme halunneet
kulkea I puolijoukkueen tai pst-joukkueen kautta, koska molemmilta tahoilta oli kuulunut ammunraa. Oletimme, että vihollinen oli pannut siellä tien tukkoon ja
niin lahdimme jo aamulla otettua kompassisuuntaa
noudattaen suolle.
Ei pidetty erikoisempaa kiirettä, murta ei pidetty
taukoakaan tuolla neljän kilometrin taipaleella, sillä
kk:n kalusto oli joka tapauksessa melkoinen taakka.
Meitä oli kaikkiaan viisitoista miestä ja toivoimme
kaikki hartaasti, että pääsisimme livahtamaan Salonjärven pohjoispuolitse tästä loukosta. Matkalla kohtasimme ihmeeksemme oman komppanianpäällikkömme
molemmat taistelulähetit, jotka hän oli lähettänyt viemään eri joukkueille kaskya pyrkiä parhaansa mukaan
takaisin. Käskyn perille toimittaminen ei heille luonnollisesti ollut onnistunut kun harhailivat maasrossa
yarmaa suuntaa vailla. Ainoa minkä he tiesivät oli, että
selustassa ollaan, eikä ketään pelastajia tarvitse odottaa.
He kulkivat mukanamme jonkin matkaa, mutta havisivät sitten ties minne.
Salonjärven rantamaat olivatkin taas kovempaa maastoa kulkea ia puhelintapsitkin oli vedetty pitkin maan
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pintaa, joten tiesimme, että vihollinen oli ennättänyt jo
edellemme. Kompassisuuntakin vikkasi sen verran, että
törmäsimme päin järveä ehkä 200-300 ennen sen päätä (kompassi näytti erheellisesti vasemmalle). Onneksi
kasvoi melkoisen tiheää lepikkoa, iohon pysähdyimme
neuvonpitoon. Kohta kolisteli varsin suuri vihollisen
hevoskolonna rannan suunnassa ehka kolmisenkymmentä metriä rannasta pohjoiseen kulkevaa, talvella
käytettyä tukinajotietä myöten. Paikkamme ei ollut ollänkaan turvallisen runtuinen, joten mieli teki päästä
siitä pois. Me, muurama mies lähdimme ottamaan selvää miltä tilanne näyrtäisi järven pohjoispään suunnassa. Ei päästy pitkalle kun lepikko loppui ja edessä oli
koko järven pohjoispään alueen käsittävä avoin peltoaukea. Vihollisia oli runsaasti näkyvissä, mikä missäkin
rouhussa. Näyrtivät olevan hevos- tai puhelinmiehiä.
Yksi mies ilmesrl,i yllättävän lähellekin meitä niin, että
pelkäsimme jo tulleemme nähdyiksi ja poistuimme paikalta hissun kissun. Pidimme uuden neuvottelun, joka
johti siihen tulokseen, ettei meillä ole muuta mahdollisuutta kuin painua takaisin metsään ja sen kautta pohjoista kohden. Se tiesi niin pitkaä lenkkiä, ettei konekiväärien mukana kuljettamista voitu edes ajatella. Oli
varsin haikea ero rakkaaksi tulleesta Maximistamme,
joka niin usein oli ollut hyvänä turvanamme, mutta
muu ei auttanut kuin upottaa se Saloniärven rantavesiin. Seurakseen se sai myös koko kk-kalustonsa. Lukot
kyllä kaiken varalta heitettiin eri paikkaan, etteivät ne

voi taistelun tuoksinassa hetkeksi unohtaa, mutta

me

unohdimme sen aamuun saakka. Kerta kaikkiaan ei kukaan sitä tuntenut koko yön kuluessa tapahruneen vaelluksen aikana. Tuuri oli erinomainen, sillä emme enää
törmänneet viholliseen koko pitkan vaelluksemme aikana. Keskiyöllä hämärsi jo jonkin verran ja silloin taas
kun ylitimme tien, se oli täynnä vihollisjoukkoja. Kaikesta huolimatta me kuljimme rauhallisesti yli heinäpellon eikä meitä ammuttu. Venäläiset luulivat meitä
kai omikseen. Aamun tullen saavuimme noin 150 metriä leveän hakatun tai raivatun aukean reunaan. Sen toisella reunalla näkyi liikettä, mutra emme saaneet selvää
oliko siellä vihollinen vai omia joukkoja. Kysyimme
huutamalla keitä siellä on ja saimme vastauksen suomen
kielella. Syöksähdimme koko porukka riemun vallassa
ylittämään aukeaa, mutta silloin alkoi kuulua karjun-

tai
Ei

saa

tulla kuin yksi kerrallaan.

-Riihelä lähetettiin

aluksi yksin omien luo ja hänen

annettuaan merkin, että muutkin saavat tulla, seurasimme hänen iälkiään. Ollessamme aukean puolivälissä
avartiin meirä vastaan melko lahelta oikealta pikakivää-

löytyisi jos itse konekivääri sattumalta löydertäisiin.
Heikoksi jäi nyt porukkamme aseistus! Oli ainoastaan kivääreitd ia ampujalla sekä hänen apulaisellaan
vain Beretta-merkkinen pistooli. Hiivimme hiljaa äsken mainitsemani tien laitaan, koska pelkäsimme sitä
mahdollisuutta, että tiellä liikehrisi vihollisia. Emme
kuitenkaan niitä nähneet ja niin syöksyimme tien yli
harvaa perajikkOa kasvavaa ylärinnettä kohti.
Stoi! Stoil kuului samassa sivultamme ja ollessamjuuri
me
tien vieressä tempasi vihollissotilas konepistoolin olalta kainaloonsa ja teki latausorteet.
Pysähtymiskäskyä ei kylläkään noudatettu, mutta
vauhtia sen sijaan lisättiin melkoisesri. Ei tunnu miellyttävältä kertoa tällaisesta pakenemisesra, jota jälkeenpäin pidimme kunniattomana, mutta kyllä nyt oli tosi
kiire. Kaiken huipuksi oli tässä nousevassa rinteessä aitä, jonka ylittäminen muodostui sangen vaikeaksi,
mutta ruskinpa sekään vauhtiamme suuremmassa määrin hidasti. Vihollissotilas ampui meitä kohden lippaansa tyhjäksi jos kohta melko kehnolla menestyksellä. Vain yhden pojan kasivarren luoti lävisti, murta onneksi sekään ei rikkonut luura. Haavoittunut sidottiin
joten kuten ja poika kykeni juoksemaan siinä missä
muutkin,
Nyt sitten alkaakin se kohta, jota haluaisin pohtia:
Pelon katoaminen. Saimme kylla vielakin tulta kahdesta pikakivääristä muutaman mäen päältd, mutta huonolta tuntui jyuä. Kehenkäan ei osunut. Kyllähän pelon

rituli, mutta kukaan ei edes yrittänytkään suoiautua.
Tyydyimme vain pyörittämään lakkia päämme pä llä ja
jatkoimme matkaa. Pian ampuja lopettikin tulen ilman, että kehenkaan olisi osunut.
Vastaanottomme oli ylenpalttisen kohtelias. Pikakivääriampuia sai nuhteet hätäisesrä toiminnasraan, mutta hän yritti puolustautua sillä, että oli nukahtanut eikä
havahduttuaan pystynyt hallitsemaan hermojaan. Hdnelle oli näet aikaisemmin ilmoitertu, ettei omia ole
enää tulossa. Iäkäs, meille kovin kohtelias luutnantti oli
kovin huolissaan ja kertoi joukkonsa olevan ensimmäistä kertaa valmistautumassa taisteluun. Ja pian tämä ensi kerra heille alkoikin. Taisimme istahtaa puolisen
tunria kun vasemmalta alkoi kuulua mahdotonta rätinää. Vihollinen oli saapunut ja törmäsi myös. Täpärällä
meidänkin poispääsymme tästä päättäen oli.
Kyselemistä riitti ennenkuin oma porukkamme löytyi. Iltapäivällä sentään saavuimme perille. Muonavahvuudestakin oli meidät jo aikoia sitten poistettu. Kuulumisia ja kyselemisiä riitti loputtomiin. 5. komppania, josta olen jo maininnut, oli todellakin ollut helteessä järvien välisellä kannaksella. Sen päällikkökin oli
napattu vangiksi. Joukkueenjohtaja oli puolijoukkueensa kanssa päässyt syöksymällä läpi vihollisketjun.
Konekiväärit olivat luonnollisesti jääneet ja niiden äänistä päättelimme, ertä omat kukot lauloivat. Pst-joukkuekin pelastui, ios kohta riekaleina ja komppanian
päällikkö sai odotella lähettejään toista päivää. Hekin
olivat törmänneet viholliseen ja eksyneet toisistaan.
Päällikkö kiitti heitä neuvokkuudestaan eikä vihollisen
haltuun jääneistä konekivääreistä puhuttu sanaakaan.
Komentajakin oli ollut kovin huolissaan. Hän oli päivän mitraan saada perääntymiskaskyä perille, murta lähetir eivät olleet päässeet lucksemme.
n
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JB E:n miehiä Hauuuaarassa
TAUNO WELLING

JR 8:n miehillä iano

:

nÄ1ÄfffffgVÄf luodit puiden oksissa

tervehtivär
hätäisinä ja hajanaisin laukauksin jonomuodostelmina
korpeen runkeutuvia JR 8:n pataljoonia. Kuitenkin nämä ensimmäiset tervetuloroivotukset panivat selkäpiin
ilkeästi värähtelemään nuorilta vakinaisen väen miehil-

rinne alkoi ritistä juoksuaskelista juuri kun pääsimme
rinteen laelle.

rä.

rimme viestimiehille, jotka odottivat sovitussa pistees-

ollut jåänyt odottamaan tiedustelumme
vaan
ruloksia,
iatkanut hieman lännempänä etenemisjärveä
rään
kohden, ja niin jouduin jättämään raportParal joona ei

sä.

Oli

heinäkuun alkupäiviä 1941 kun saavuimme jo
verrattain kauas vanhan rajan taakse, Havuvaaran kylän
lähettyville. Sain tehtäväkseni tiedustella kylää suojaavan järven itäpuolella olevia taloryhmiä. Joka taholle
tähystellen suunnistimme pienen peltoaukean reunaan,
lonka keskellä olevan talon pihalla arviolta noin kaksi
vihollisjoukkuetta oli kerääntynyt ruokailemaan kenttäkeittiönsä ympärille. Tehtävä oli räten suoritettu,
joten lähdimme välittömästi paluumatkalle. Myöhempää yllätyshyökkäysrä ajatellen oli meitä kehotettu
mahdollisuuksien mukaan välttämään taistelukosketusta eikä 6-miehisen partiomme aseistuskaan, viisi kiviläriä, ja yksi konepistooli, kehottanut sellaista etsimään. Vihollisen varmistus lienee kuitenkin meidät
huomannut, koska oikealla puolellamme oleva lepikko-

lähtiessämme tavoittamaan yksikköämme,
edestämme kiivasta laukaustenvaihtoa. Patal-

Juuri

kuului

foonan kärki oli rörmännyt todennäköisesti jo silloin
varuillaan olleen vihollisen etuvartioihin ja kärsinyt
muuraman haavoittuneen tappion. Yritetry rintamahyökkäys ei ollut onnistunut ja niinpä pataljoonankomentaia kutsui komppanioiden päälliköt käskynotroon. Selvisi, ertä eräs lähetetty partio oli oikealta löytänyt paikan, josta oli vain 150 m:n matka, tosin aukeaa rinneträ, vihollisen asemiin ja tullut yllätetyksi.
Ihme kyllä, ei oman partioni reittiä, jota käyträen pääsimme lähes 100 m:n päähän vihollisesta, vieläpä sen
linjojen taakse, käytetry lainkaan hyväksi. Todennäkoista kuitenkin on, että vihollisen varsinaiset taisteluasemat oli ruokailun ajaksi tyhjennetty.

Seurasi jännittäviä hetkiä, sillä tiesimme kaikki tositaistelun olevan edessä ja se olisi ensimmäinen tuli-

kaste yksiköllemme. Pienoisheittimien hajanaisia kranaatteja putoili sinne ja tänne ja vihollinen piti yllä jatkuvaa tulta melkein yksinomaan räjähtävillä luodeilla,
niitä rapisi puissa yhtämittaa. Useimmista olo tuntui
varmaan ilkeältä, jos kohta olimmekin :avallaansuojassa matalan mäen takana. Joka tapauksessa odotus ja

lskuryhmä etenee

epävarmuus vihollisen tulen alla

teki olomme vähem-

män miellyttäväksi.
Pataljoonankomentaja, majuri Hannu Väänänen
katsoi nopean ratkaisun välttämättömäksi tässä ensi
taistelussamme ja tuloksena tiedusteluista ja neuvotteluista oli rynnäkköhyökkäys ennen mainitusta paikasta
vihollisen asemiin, mutta vain joukkueen kaistalla.
Muut joukkueet antoivat tulitukea. Arpa lankesi 6.K:n
vänrikki Juutilaisen johtamalle joukkueelle ia aikaa
H-hetkeen annettiin ll2 tuntia. Edeltävänä merkkinä
olisi kaksi kranaattia kaksi minuuttia ennen rynnäkköä. Saimme tarpeelliset käsikranaatit ja kasapanokset
ja lähdimme kohti rynnäkköasemiamme. Nyt, toiminnan hetken koittaessa, katosi pelko ja epävarmuus kuin
poispuhallettuna. Tilalle oli tullut jonkinlainen painostava jännitys.
Määrähetkenä sovitut kranaatit tulivatkin, lensivät
tosin hiukan yli vihollisasemien, murta merkki kuin
merkki! Ja samalla hetkellä avasi koko pataljoona tulen
harhauttamismielessä. Me sovimme kahden portaan
vuorottaisista syöksyistä ja pyysimme, että tulitukea
annettaisiin vasta sen jälkeen kun meidät olisi havaittu.
Ja niin syöksyi 20 elämänsä keväässä olevaa nuorukaista kohti mäen harjalla odottavaa vihollista. Vasemmalla meistä ammuttu pataljoonan tuli oli hämännyt
vihollista siinä määrin, että saimme syöksyä ensimmäiset kymmenmetriset saamatta mitään tulta vastaamme. Vasta tehdessämme toista syöksyä vihollinen
heräsi ja ne, jotka olivat taemmassa portaassa joutuivat

ikävimpään asemaan, sillä me muut olimme jo pääsejyrkän rinteen alle kuolleeseen kulmaan ja olimme täten suojassa vihollistulelta. Kahdella pitkalla
syöksyllä selvitimme noin 100 m:n matkan ja sitten
olimmekin jo kasikranaatin heittoetäisyydellä. Heitin
ensin pari kranaattia suoraan ylöspäin ja noustessani sitten seisomaan havaitsin vihollispesäkkeen noin 5G-60
metrin päässä, otaksuin sen olleen kk.pesäkkeen. Heitossani onnistuin täydellisesti ja tuo myöhemmin pk.pesäkkeeksi osoittautunut vaikeni. Samassa lensi ylhäältä postia takaisin, suoraan vänr. Juutilaisen ja minun väliini vierien hiljaa rinnemä alas. Painoin päätä
rurpeeseen ja laskettuani mielessäni joitakin lukuja, ehkä kuuteen tai seitsemään, käänsimme vänrikin kanssa
päämme yhtaikaa ja huomasimme varsikäsikranaatin.
Heittäjällä tuntui olleen kova kiire, sillä tulppa oli vieläkin kiinni varressa. Seurasi sanaton yhteisymmärryksen silmäys.
Koska vihollisen tuli oli jo huomattavasti heikentynyt ja ehjin nahoin selvinneet olivat jo rinnallamme,
kysyin vänr Juutilaiselta, joko lähtisimme. Hän vastasi
myöntävästi, jolloin huusin täysin palkein:
Konekivääri on tuhottu, rynnäkköön! Koneki- on tuhottu, rynnäkköön! Kova
vääri
huuto päälle! Kova huuto päälle!
Ja huuto alkoi, aluksi hieman epävarmasti, mutta
sitten kun sivustoilla olevat yhtyivät siihen, kaikui koko Havuvaaran kylä yhtämittaista, mieletöntä karjuntaa. Sen vielä jatkuessa alkoi rynnäkkö vihollisasemiin.
Sen hurjuus vei vastustajalta hermot ja ne, jotka ehtivät
lähteä manttelin helmat liehuen pakosalle, säntäsivät
karkuun, useat jopa aseensakin jättäen. Vihollisen paetessa silmittömästi, ei'maastoon jåänyt puhdistettavak si kuin pari pesäkettä sekä joitakin kuolleiksi tekeytyneitä. Me saimme täysin rauhassa nauttia todella ihmeellistä voitonhurmaa, sellaista, joka tdyttdä miehen
voimalla ja itseluottamuksella. Sen vaikutusta tulevissa
taisteluissa ei voi yliarvioida.
Tämä menestyksellinen rynnäkkö oli kuin avain JR
8:n vertaansa etsivälle voittokululle, jota myös Väinö
Linna on kuvaillut.
il
mässä

Kadettikunnan toi misto
Avoinna arkisin klo 8.3f15.45.
Muunmuassa täydellinen adresslpalvelu ja myytävänä eräitä lahlolkslkln soplvla eslneltä.
Osoite: Punavuorenkatu 14 B 32, 00150 Helsinki 15.

Pääsihteeri 665137
Toimistonhoitaja 665 739
Pankit HOP, KOP, PSP, PYP ja STS.
Puhelimet:

Käypä talossa tai soitellaanl
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SOTAPOLIISEJA, HAKAAUTOJA, KARJALAISKOTEJA...
On elokuu vuonna 1944. Sotasairaaloista palaavia

kertaan. Ensin etuperin, sitten takaperin ja sitten työntämällä auttaen ylös. Nokinen mutta erittäin kärsivällinen kuliettaja våäntdä ohjauspyörää, kaasuttaa ja ryy-

miehiä kuljettava kuorma-auto ajaa heittelehtien kovan
liikenteen epätasaiseksi jauhamaa tietä. Se vaappuu ja
tärisee, uppoaa joskus johonkin pehmeään paikkaan ja
juuttuu kiinni. Kuljettaja vaihtaa "ykköseen", heijaa ja
heijaa yhä uudelleen ja saa kuin saakin auton lopulta
liikkeelle.
Vähän väliä syttyy pimeyteen punainen valo. Auro
hiljentää vauhtiaan, jarrut kirskahtelevat.
Sotapoliiseja... rana, sähähtää joku.
-Ja niin tosiaankin on, sillä kohta näkyy uhkaavasti
kääntyvä konepistoolin piippu ja kuuluu terävä komen-

pyttää, mutta siitä huolimatta matkaan kuluu aikaa
kaksi kertaa niin paljon kuin bensiiniautolla... vaikka
eihän meillä suurempaa kiirettä olekaan, kunhan men-

to:

gottuna. Katseemme kiertää ympäriinsä ia tavoittaa
vihdoin seinällä olevan taulun, jossa on kultakirjaimin
sanat: "Oma koti kullan kallis". Ehkä se on jätetty siihen tarkoituksella muistuttaa vihollistakin kodin merkityksestä, ehkä se on lähtökiireessä unohtunur, mene
ja tiedä. Nuo sanat jäävät kuitenkin jokaisen mieleen,
ja siksi joku tuhahtaakin katkerasti:
Marsalkka Gworoa voi olla tyytyväinen työnsä tu-

Paperit esiin, joka äijä!
Kun torkkuvar miehet
- tajua heti kaiken tarkoitusta,
- kuuluu tuo teennäieivät
sen tärkeä ääni uudelleen ja entistä voimakkaampana:
a

§

Eikö sana kuulu? Paperit esiin, joka äijä!
Ne löytyvät aikanaan ja auto latkaa matkaansa joukon kiroillessa sorapoliisien ärhentelyä, miesten, jotka
kuuluvat samaan joukkoon
mutta joita he vihaavat
enemmän kuin vihollista. Sitten tapahtuu se, jota on kaiken markaa pelätty.
Autoon tulee jokin vika eikä kuljettaja pysry sitä koriaamaan. Mikä nyt neuvoksi? Mikäpä muu kuin jalkapatikka. Onneksi joukossa on joku upseeri, joka tuntee
tien, ja niin jatkuu matka.
Pieni pihisevä häkäauto poimii heidät tieltä. Se on
oikukas kapistus, joka tuntuu vierastavan vähän kaikkea. Jokainen vähänkin jyrkempi mäki ajetaan kolmeen

-

nään vaan.
Sivuutamme kauniita karialaistaloja, joiden hylätyissä puutarhoissa rehoittavat rikkaruohot. Näemme Talvisodan raunioille rakennettuja asevelitaloja kylmillään,
ovet ovat auki jokaiselle kulkumiehelle. Auton piiputtaessa poikkeamme sisälle erääseen. Mutta meitä kohtaa
lohduton näky. Kaikki sikin sokin, kaappien ja nurkkaan jääneen piirongin laatikot moneen kertaan pen-

loksiin.

Åamulla tapaamme erään tien varrella sotilaita rukiinleikkuussa. Heitä on komennettu sinne muutamista komppanioista, suuriperheisimmät kustakin. Muutenkin on suuriperheisiä koetettu siirtä mahdollisuuksien mukaan taakse, mutta kuuden, kahdeksan, jopa
kymmenenkin lapsen isiä on vielä luvattoman palion
etuliniassa tuolla kovia kokeneella lohkolla, sillä sopi-

Tuok iokuuia Uuosalmelta
TAUNO LAAKSO

Sotapoliisi

iutkii
papereita
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tosin hiukan vihollistulen lämmittämänä.
Siksi niin leipävilja- kuin perunasatokin on saatava
kaikkialla talteen. Ne ei saa joutua missään hukkaan.
Ne eivät saa joutua keinottelijoiden myytäviksi, sen paremmin kuin takalinjan miesten pontikkapatoihinkaan.

*

Häkäpönttöauto

vien hommien keksiminen heille ei ole ollut niinkään
helppoa.

Ruis näyttää sakealta ja tähkä pitkältä, joten ei tule
kuuloonkaan, että se jätettäisiin leikkaamatta. Ruoasta
alkaa olla puute, ja muutenkin ollaan ennätetty aivan
tarpeeksi manailemaan muonavarastojen jäämistä vihollisen käsiin. Tänään tahtoo olla "ei-oota", huomenna jotain keitonlonia ja ylihuomenna samaa kuin tänäänkin,

TAISTELU EI ENÄÄ AALTOILE.
Kun häkäauto jättää joukkomme, niin eräs halkoauto
ottaa, ja kun sekin jättää meidät erääseen tienhaaraan,
jatkamme matkaa iälleen jalan. Maisemat alkavat käydä
tutuiksi. Näemme täysosumien ruhjomia taloja, silpoutunutta metsää. Tulisia ja verta juoneita tukikohtia,
joista muutamista on viholliseen matkaa vain 30-40
metriä; tihed metsä vain haittaa käsikranaatinheittotoiminraa, mutta ei öisin tapahtuvia partioiskuja.
Vuoksen takaa näkyy uhkaavana hirveästi runneltu
Äyräpäänhariu, tuo kahden sodan verinen näyttämö.
Näkyvät kirkon rauniot taikka paremminkin raunioiden rauniot, joita muunmuassa erään panssarintorjuntatykkijoukkueen johtaia, kersantti Lusenius puolusti
sisukkaasti, kunnes oli pakotettu ylivoiman edessä antautumaan joukkueensa rippeiden kanssa vangiksi.
Tuon harjun varjo tuntuu ulottuvan kaikkialle. Sitä pelätään ja kunnioitetaan, sillä siellä on kaatunut niin
monta kovaa taistelijaa ja siellä on ollut pakko kumartaa nöyrästi välttyäkseen kuolemalta.
Tulee melkein fuhlallinen mieli katsellessa kaikkea
tuota ja muistellessa, miten taistelu kerran aaltoili tällä
tärkeällä lohkolla. Tosin se ei ole enää aivan sama verinen lohko, joka silloin kesti ylivoimaisen vihollisen
rynnistyksen suurimmaksi osaksi elävän voimansa tur-

Tietöitä "pienillä päivärahoilla"
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Eversti Adolf Ehrnrooth

vin, vaan se on palion muurrunut. Täällä on pienillä
päivärahoilla tehty työsuoriuksia, joille varsinaiser lin-

noitustyöläisetkin voisivat nostaa hattua. Mutta töissä
onkin ollut miehiä, jotka tuntevat paremmin kuin monet muut vanhan sananparren: "Hiki säästää verta. " Tuo
verinen haava on siis mennyt umpeen. Vihollisen saama
sillanpääasema ei ole laajentunut, vaan pienentynyt.
Jokainen pesäke, jokainen tukikohta ja ennen kaikkea
jokainen niiden taistelija todistavat vääjäämättömästi:
Suomi ei aio tuhoutua.

*
TUTTUJA KASVOJA
Ät<tia a.vaayat vihollisen "piiskat" pirullisen tulen.
Kauempana oleva rinne ryöppyää pölyä ja hiekkaa. Sitä
ammutaan nyt io kranaatinheittimilläkin, mutta "Rasa"
tuumaa vaan rauhallisesti:
Ei hätää, pojat! Siellä ei ole ristinsieluakaan. Me
aivan kurillamme järjestäneet niille sopivia
olemme
harioitusmaaleja, joihin saavat purkaa liian ammustäydennyksensä.

Mikä mies on sitten tämä "Rasa"? Ettekö tunne hän240

Äyräpään "raunion raunioita"

tä? Hänhän on kaikkien tuntema II pataljoonan komentaja, kapteeni Aimo Raassina, mies, joka on taistellut
joukon mukana sodan alusta alkaen.

Näemme paikan, jossa alikersantti Orilabden jaakait
hyökkäsivät viikko sitten vihollisen asemiin, surmasivat viitisenkymmentä vihollista ja toivat kolme koneki-

väriä

tullessaan.

Totrahan tunnette alikersantti Orilahden, joka kesälla 1941 päätti, ettei lähde lomalle ennen kuin sota on
loppunut. Eikä ole myöskän lähtenyt. Hän on haavoittunutkin neljä kertaa, mutta on aina toipumisloman
saaruaan matkustanut suoraan yksikkticlnsä. Kun hän
viimeksi Siiranmäen taistelujen jäljiltä paikattuna ilmoittautui komentajalle, syntyi keskustelu:
Herra eversti!Ylikersantti Orilahti palannut sota-

-

sairaalasta.

Tervetuloa takaisin, vääpeli Orilahti, oli eversti

ravistaen tätä toverillisesti olkapäästä nyökyvastannut
tellen hyväksyvästi päätän.
Sellainen mies on vääpeli Tauno Orilahti
silloinen
jaäkarijoukkueen
johtaja
hämäläinen
maan7:n
JR
ia
viljelijä. Sotilas kiireestä kantapäähän.

harjua, oli eversti kääntänyt katseensa muualle ja huokaissut tukahtuneesti :
Voi niitä onnettomia, jotka jäivät tuonne!
-Niin, hän näki sitten aikanaan noita miehiä, heidän
palattuaan sotavankeudesta. Tiedusteltuaan, miltä
heistä tuntui joutuessaan oman tykistön tuleen, oli eräs
palion kokenut taistelija vastannut silmäänsä räpäyttämättä:
Se oli kuin viimeinen tervehdys komentajalta.
-Hän on sama mies, joka joutui kantamaan niin ikään
ja häsuuren vastuun myös Vuosalmen taisteluissa
- viholnen osuudekseen voidaan laskea suuressa määrin
lisen hyökkäyksen pysäyttäminen. Sielläkin hän joutui
vaikeiden ratkaisujen eteen. Eräänkin käskynannon yhteydessä hänen oli pakko antaa jyrkka kasky:
te, ioihin
Kuulkaa te vanhat, kovat taistelijat
- olen aina luottanut! Niinkuin hywin-tiedätte,
minä
on
rilanne erirtäin kriitillinen. Joukot ovat loppuun ajettuja ja apuun ruodut eivät näytä kestävän suurtaistelun
painetta. Mutta siitä huolima«a, ja juuri siksi minä vetoankin vielä kerran tähän kovaan joukkoon, sen jokaiseen mieheen ja johtajaan: Jos tämä puolustusasema
murtuu, murtuu samalla koko Kannaksen puolustus.
Tässä on vihollisen hyökkäykset torjuttu Talvisodankin
aikana, miksei niirä torjuttaisi nytkin? Siksi minä kiellän kaiken vetäytymisen. Kaikkien, tykistön tuliasemien, komentopaikkoien ja huoltokeskusten on taisteltava saarrettunakin. Sanokaa miehille minun terveiseni,
ja että minä luotan heihin! Sanokaa, että synnyinmaa on
nyt vaarassa kohtalosta lyödään arpaat. Siksi näismutta jos tarvis on, näihin
tä asemista ei luovuta
5.1-kn a

Mutta kuka sitten on tämä eversti? No, kaikkihan
hänet tuntevat. Hänhän on JR 7:n komentaja, Mannerheim-ristin ritari, eversti Adolf Ehrnrootb, mies, joka
johti Siiranmäen katkeraa taistelua. Hänen harteillaan
oli myös Äyräpään sillanpääaseman vielä karkerimpien
taistelujen raskain taakka. Ja kun tuo sillanpääasema
sitten vihollisen armei jakunnan hytikkayksen edessä
vihdoin murtui, joutui hän tekemään erään raskaimmista päätöksistään. Ollessaan etukomentopaikallaan
seuraamassa joukkojensa kamppailua elämästä ja kuolemasta päästäkseen vihollistulessa Vuoksen yli, oli hänen
tulen johtopäällikkönsä kysynyt:
Mitä me nyt teemme?
-Tuolloin Ehrnrooth oli miettinyt hetken: Siellä on
vielä omiakin, osa vankeina, osa haavoittuneina ja osa
uimataidottomina. Mutta siellä on myös vihollisia, jotka tulittavat kiivaasti virran yli pyrkijöitä ja jotka valmistautuvat Vuoksen ylitykseen. Se painoikin eniten
vaakakupissa ia hän oli vastannut:
Veda sinne koko voimallasi!
-Kun kymmenen patteriston tuli joista suurin osa
oli raskaita
myllersi taistelujen ruhjomaa
Äyräpään-

-

kaadutaan.
Se oli vastuunsa tuntevan komentajan kovaa kieltä
hädän hetkellä. Mutta se saavutti vastakaikua, koska

hänen tiedettiin tarkoittavan totta. Se saavutti sitä siksi, että häneen luotettiin.
Sellainen mies on Adolf Ehrnrooth, peräänantamaton

sotilas ja hyvä ihminen.

*
ISÄ-TIKKASEN KOMPPANIA.
Edessä on jälleen
kuinkas muuten seitsemäs
- outoja upseereita ja outoja
komppania. Vastaan tulee
miehiä ja vihdoin joku tuttukin, jolloin tunnemme, että tämähän on "Isä-Tihhasen" komppania!
Kuka sitten on tuo Isä-Tikkanen? Hieman yksinkerrainen nuorimies, veltto ja epäsotilaallinen vänrikki,
sanottiin välirauhan aikana. Johtamistaito välttävä, sanoo Reserviupseerikoulun arvostelu. Mies täynnä inhimillisiä heikkouksia, käryjä jokaisella lomalla, niin sanottiin muutama vuosi sitten. Mutta mitä sanovat miehet?
p3125 komppanian päällikkö, minkä olemme kos- nähneet, vastaavat he empimättä.
kaan
Näimme jättiläiskokoisen miehen, joka karfuen
kuin paholainen juoksi pystyssä meitä päin, eivätkä
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vetti ja paljon muuta... Aina kuumimmassa
joukko, joka ei koskaan pettänyt, koska

se

paikassa

luotti "Isään"

kuin Jumalaan.
Yksi Kannaksen kaikkien aikojen iskukomppanioista'
*
HEIDÄN MUISTONSA ELÄÄ
Mutta miksi jatkaa, kun kaikki

ndyttdd menetetyltä?
Sorsa on poissa, Isä-Tikkanen on kaatunur kapteenina
johtaessaan komppaniaansa Äyräpään sillanpääaseman
armotromassa taistelussa. Heidän lisäkseen on mennyt

monta, monta muuta...

Mutta kun katselemme vanhaa, jo viidettä vuosikymmenrään kaywaa vartiomiestä, mitä hän silmä kovana tähy'stää sekä kuunnellaan hänen vakavaa selostustaan: tuon uponneen ponrtoonin luona ne eniten metelöi, naisen nauruakin sieltä on kuulunut öiseen aikaan,

niin huomaamme, ettei Isä-Tikkanen ja monet muut

luodit pystyneet häneen, sanoivat kauhistuneer sotavangit Tyrjän suurtaistelun päättyessä.
Ja tdmå oli totta. Kuka näytti esimerkkiä muille ja
ryntäsi eteenpäin, kun tuo hyökkäys näytti pysähtyvän
alkuunsa? Kuka valtasi Kukkalehdonmäen ja puhdisti
Iilammen korsukylän? Kuka vyöryrti viimeiset varustukset Tyrjän kylän laidassa, kun kaikki olivat loppuun
ajettuja neljän vuorokauden yhtämittaisesta kamppailusta? Eikö se ollut Isä-Tikkanen, milloin yksin kasapanos tai "[Jkko-Mauseri" kourassa, milloin korpraali
V.M. Sorsa
Mannerheim-ristin ritari n:o 8
rin- koko Seitsemäs komppania, milloin
- tinallaan, milloin
lapäisesti koottu iskuosasto. Siellä opimme runtemaan
Isä-Tikkasen, vänrikin, jonka "kurinpitotairo oli heikko", mutta jora koko komppania nimitti isäkseen.
Lukemattomat kuvat tulevat silmien ereen, kun mainitaan Isä-Tikkanen. Siinä näkyvät Tyrjän lisäksi Rautalahden rantakalliot ja Pihlaisten mortiyö. Näkyy Ohtan mittaamaton aukea, näkyy Vaskisavotan reräshel-

olekaan poissa. Heidän henkensä elää niidenkin keskuudessa, jotka eivät ole koskaan heitä nähneet.
Herken päästä rapaamme ylikersantti Kobon panssarinkauhuineen ja tuhoojan merkki hihassaan. Sitten tulee vastaan kaksi tuttua poikaa, jotka haavoittuivat Siiranmäen taistelussa; kuka olisi uskonut, että tapaamme
vielä. Joku tietää kertoa majuri Eino Kuaajanhinolevan
roipumassa. Tuolla näemme jälleen vanhoja taistelijoita, sekä nuorukaisia että vähän vanhempia. Heitä tulee
Iisää. Pian on rykmentti lähes entisellään
rykmentti,
- jalkaväkijoka otti vankejakin neljästätoista vihollisen
rvkmentistä, ja foka kiinnitti lippuunsa Siiranmäen,
Äyräpään ja Vuosalmen veripunaiset, kuolemattomat
nimet.
Kun astelemme mutkaista ja saviliejuisra polkua käsketryyn tukikohtaan, alkaa korvissani soida jollain ihmeellisellä tavalla joskus kuulemani runon säkeet:
Tdähä lähdin, tänne tulin,
-kotiin saavuin jälkeen matkan.
Monet oudot polut kuljin,
vanhaan tyyliin nyt taas jatkan.
Tänne taasen tullut olen,
siviilistä suuriin sotiin.
Tuttuja nyt teitä poljen,
tunnen tulleheni kotiin.
!

SAAPUNUTTA KIRJALLISUUTTA
Jalkaväen Säätiön 8. 5. 1974 ilmestynyt vuosijulkaisu:

JALKAVÄEN VUOSIKIRJA N:O XI.
Jalkaväen vuosikiria on ilmes§nyt vuodesta 1961 alkaen ja pyritään se nykyisellään toimittamaan joka toinen vuosi. Kirjaa on myyty yhteensä n. 20 000 kpl. Vuosikirja Xl:n painos on 2500 kpl.
Viljo Pöllänen: ISÄNMAAN PETTÄJÄT. Akateeminen
kustannusliike.
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Sokean

ki

rioittajan tosi sei kkoi hi n perustuva doku mentti-

teos, mikä jokaisen viime sotamme aikana velvollisuutensa täyttäneen on syytä lukea ja todeta, että helppoa
ei ollut kellään. Nämä miehet pakenivat teräshelvettiä,
mutta joutuivat uuteen "hiljaiseen" helvettiin.

Otavan 1972 kustantama

sotaväkikaskukokoelma

"KENTÄLLÄ JA KASARMISSA" on edelleenkin ajankohtainen ja nauruhermoia kutittava. Saatavana kiriakaupoista vielä joitakin.

Näköala Lormolanlärvelle

,IIIAATIIK
KALLE SISTOLA

JOKÅISESTA sodasra jää tietoisuureen muuramia rukikohtia, ikään kuin iskostuneena ihmisten mieliin tukevasta puolustuksesta. Onhan niitä meilläkin: Taipaleen Kirvesmäki ja Terentrilä, Summan Marjapellonmäki, Kollaan Punaisentalonmäki jne. Onpa Jatkosodastakin jokunen: Siiranmäki, Ihantala ym. Tähän luetteloon haluaisin ottaa jatkoksi Loimolan itäpuolella,
suoalueella olevan pienen tukikohdan nimeltä "Maarila". Ei se pyri olemaan samaa luokkaa edellämainittujen
kanssa, kaukana siitä, mutta jotain sekin voi osoirtaa
meilie. Tämä tukikohta oli JR 8:n miehiträmä sillä linjalla, johon sitten 11.7 .44 pitkä vetäytyminen Itä-Karjalaxa päättyi. Se oli ns. eteentyönnetty tukikohta joka
sijaitsi valasta muistuttavalla suosaarekkeella, eikä se
paljon suurempi ollutkaan. Liekö ollut hieman toistasataa merriä pitka ja kolme- neljäkymmentä metriä leveä,
suosta parisen metriä kohoava harjanne, jolla kasvoi
muutama puu. Maatilan takana, noin J m:n päässä keskiviivasta sivuun olivat lähimmär naapuritukikohdar.
Takana oli tykistöä, jonka tulenjohtue oli takana olevassa tukikohdassa. Suo ei ollut pahasri uporravaa,
vaikka jalka jonkun verran siihen painuikin. Joku ysrävällinen sielu oli aikaisemmin kaivanut muutamia poteroita harjanteelle, murra mitään yhtenäistä ampumahautaa ei ollut, ei liioin yhteyshautaa taaksepäin. Sinne

johri vain polku, jonka paikka oli enemmänkin aavistuksen varassa kuin näkyvillä maastossa. Ja kaiken tämän takana olivat tietenkin komentopaikat, huollot sekä muut rarpeelliset laitokset ja paikat.
JR 8 oli muiden mukana kulkenut pitkan ja rasittavan matkan Itä-Karjalassa. Ei oikein tahtonut kayda
järkeen koko touhu, mutta totisinta totta se vain oli ollut. Tuleekohan se tavaksi? Vai voiko ylimalkaan millään saada tähän touhuun muutosta? Sitä nyt yritetään.
Onhan tultu jo ns. U-linjalle, joka olisi juoksukilvan
okarajana.

jouduttiin aamuyöllä ehkä kello 3
tienoilla miehittämään Maatila-tukikohta. Tehtävän sai
2.K:n kers Laitisen joukkue, josta kuitenkin vain puoler pantiin asemiin ja sinne joutuivat alik S:n ja korpr
Niirasen ryhmät. Mukaan lähti niin kuin ylitirehtööriksi myös kers Laitinen.
Perusteellisempiin valmisteluihin ei ollut aikaa,
Kaikessa kiireessä

pddasia että patruunoita tuli mukaan, muita tarvikkeita
ehdittäisiin täydentää myöhemminkin. Poterot miehitettiin ja niitä riittikin jokaiselle kun koko porukan
vahvuus oli kaiken kaikkiaan vain 14 miestä. Ryhmät
olivat näet vetääntymisen aikana jonkin verran kutistuneet. Aluksi ei tapahtunut mitään, mutta' saatiinhan
hyvdå aikaa kotiutua, jos vaikka jouduttaisiin pitempiä-
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kin aikoja täällä oleskelemaan. Pantiin hieman naa-

mäisen sarjan, jonka jälkeen jokainen yrittädparhaansa.

mioita kasvo-osan eteen ja hieman tukea konepistoolin
piipun alle, olisihan siitä tukevampi ampua. Hiliaisella
äänellä juteltiin naapurimontussa olevan miehen kanssa. Miten lieneekään joukkoon eksynyt kaksi vanhempaa täydennysmiestä, mutta siinä he nyt vaan olivat
muiden mukana ja torrokka sojorti eteen kuten toisillakin. Suurimmalla osalla oli sentään konepistooli. Niillä
saikin parhaiten järjestystä syntymään, tahi "moraalia",
kuten korpr Ranta asian ilmaisi.
Vaikka nyt ei ollutkaan mitään toimintaa, oltiin siitä
huolimatta tarkkoina ja varuillaan. Alik S kierteli katsomassa miehiään. Tämä kävi päinsä suhteellisen hyvin,
sillä harjanteen takana voi kulkea suojassa ja sieltä pääsi
kohtalaisen hyvin kuhunkin monttuun. Ja eikö siellä jo
toinen täydennysmiehistä vedellytkin unia poteronsa
pohjalla! Pieni opetus oli tarpeen! Hän heitti kalikalla
monttuun ja ukko heräsi alkaen kaivata kivääriään.

Vihollinen lähestyi rauhallisesti. Hieman heitä näytti
ihmetyttävän se, ettei harjanteelta kuulunut mitään.
Ehkäpä siellä ei ketään olekaan, lienevät miettineet.
Laitinen seurasi tarkoin lähestyvää porukkaa. Hän koetti etsiä joukosta sen johtajaa, ei ole aivan varma asiasta,
mutta ainakin olettaa miehen olevan sen, ketä hän hakee. Matka lyhenee kuuteenkymmeneen-, viiteenkymmeneen metriin, kun hänen konepistoolinsa päästää tutun äänen ja tähtäimessä ollut mies kaatuu. Nyt alkaa
joka montusta ammunta. Miehiä kaatuu suolle, jokunen heittäytyy maahan, joku pysähtyy, mutta useimmat koettavat jatkaa matkaa. Aivan sama teki mitä tahansa, kuolema kolkuttaa jatkuvasti. Latausliikkeitä
tähtäämistä
laukaise6lsl2
lippaan vaihtoa. Kaikki tappeluun liittyviä asioita. Ei siinä ehdi mitään muuta ajattelemaan. Lopulta suolla hiljenee. On mahdotonta sanoa ovatko he kaikki kuolleet. Eikä sillä ole väliäkaan kun he joka tapauksessa ovat nyttemmin poissa
pelistä. Yksikäan eloon jääneistä ei varmasti uskalla liikahtaakaan. Tukikohdan patruunatilanne tarkistetaan.
Täyttäkää lippaat nopeasti, niitä voidaan tarvita
pikapuoliinl
Tilannetta tuumitaan yhdessä.
Patruunoita menee aika paljon. Saa nähdä riittä-

värkö?

p2nnxxn pari miestä hakemaan komppaniasta, eh-

kä-tässä on vähän aikaa rauhallista.

Onko paria vapaaehtoista patruunanhakijoiksi?

- Joo, täällä yksi, tuumii stm Arpola.
- Minä lähden toiseksi, ehdotti stm Lampimäki.
- Menkaä vaania tuokaa konepistoolin patruunoita
- paljon kun jaksatte kantaa. Menkaa samalla koniin
mentopaikalle ja kertokaa komppanianpäällikölle, että
joukkueen verran vihollisia hytikkasi tukikohtaa vastaan.
Lepohetki sirpalesuolassa

Minä täällä vain, mutta älä nukahda toista kertaa,
- herättäjä voi olla naapurin mies. Koetetaan vaan
sillä
tähystellä, minä arvelen, että piakkoin jotain tapahtuu.
Tähystellään vaan, etteivät ne pirut tule päälle.
-Viime päivinä ei naapuria ollutkaan tarvinnut yleensä
kauan odotella, joskus se oli pakannut tulemaan päälle
jopa ennakkoon. Eikä se nytkään tavoistaan poikennut!
Ilman ennakkovaroitusta ja myös ilman tykistön tukea
työntyi männynkäkkärää kasvavalle suolle kello 5 maissa noin joukkueen verran miehiä, jotka lähtivät etenemään suon poikki Maatilaa kohden. Liekö heillä ollut
tietoa meikäläisten oleskelusta siellä tai ei, mutta selvyyttä asiaan he tahtoivat, ja saivatkin.
Silmä kovana seurattiin tukikohdasta vihollisen lä-

hestymistä. Tulta ei kannattanut kovin kaukaa avata,
eikä toisaalta ollut syytä laskea naapureita aivan nokan
alle, ettei mitään yllätystä pääsisi tapahtumaan. Tulenavaus oli sovittu niin, että kers Laitinen päästää ensim244

Pojat luikahtivat takarinteestä suolle ja häipyivät hyvää vauhtia maisemista.
Sodassa on rauhallinen hetki mieluisa asia. Niin nytkin. Suolle alkoi tippua hiljalleen kranaatteja. Jonkinlaista hakuammuntaa. Tarkoituksena oli tietenkin saada
harjanne haarukkaan ja ruveta pehmittämään poikia.
Paukahdukset jatkuivat. Suolle pudoressaan kranaatti
painui syvään, joten syntyi melkoisia kuoppia mudan
lentäessä ilmaan, mutta sittenkin ne olivat poksahduksia, niissä ei ollut samaa repivää räjähdystä kuin niissä,
jotka jo olivat osuneet harjanteelle. Mutta tulitus lakkasi pian.
Tai:aa kohta alkaa. Ei se tähän jätä kun kerran jo

aloitti.
Minusta tuntuu, että jotain on tulossa. Vanhan
sielu on herkka.
Onpa hyvä, että pojat ehtivät tuoda patruunoita.

- Kuinkahan mahtaa olla syömisen kanssa. Saa- tänne muonaa? Ei ole enää kuin pari vanikan padaanko
laa.

-

Kai

se sapuska kulkee

niin kuin ennenkin.

Ehtii vierähtää nelisen tuntia, oli koetettu jo sopia
hieman tähystysvuoroistakin, jotta kaikkien ei tarvitsisi
olla yhtaikaa remmissä. Osa pojista kykki monttujensa
pohjalla, nukkumaan siellä ei juuri ollut mahdollisuutta, mutta olihan sentään hieman vapaampi olo. Sitten
rävähti! Varmasti kymmeniä pattereita aloitti keskityksen alueelle. Yksityisiä räfähdyksiä ei juuri eroittanut.
Räjähti suolla ja harjulla. Onneksi sentään ehkä enemmän suolla. Nyt oli jo totiset paikat. Maa tärisee
p^ä
tärisee. Ei ehkä sittenkään ole hätää, sillä vain täysosuma voi viedä miehen raivaan tuuliin. Ajatus jyrrää melkein paikall
osuuko kohdalle?
osuuko kohdalle2 tai yhtä hywin
saatana perkele! - saatanan perkele! Eikä kysymys-varmaankaan ole yksinomaan
keskityksestä, pian lähtee tietenkin jalkaväki liikkeelle! Jos
mikä, niin se on varma, se. Pääseekö hyökkäysvaunu
suolle, se on vielä tuntematonta. Onhan täällä jossakin
jokunen panssarinyrkkikin, mutta jos vaunuja tulee tu-

taakse! Tänne ei enää tipu lainkaan ammuksia, mutta jo
on vihollisen jalkaväkikin lähellä. Oma tykistö ampuu
sentään edelleen, suolla näyttävät hyökkaavan jalkaväen
rivit hiljalleen harvenevan. Päälle se kaikesta huolimatta vååjddmättä yriträä ja nyt on kysymys vain siitä tehdä
ruumiita tarpeeksi. Vähitellen suolla hiljenee
vetäytyisikö jalkaväki taakse vai iäisikö paikoilleen? -Laitinen kiertää harjanteen.

Miten on)

Ei

hätää!

- Mites on) - Ei hätää!
- Miten on7 - Ei vastausta. Montun pohjalla makaa- mies, näkyy -olevan Sandström.
Mitäs nyt tehdään?

- Vederään tuonne taakse suon laitaan,
- sirä taakse. Hakeehan ne sieltä!
saada

ei nyt ehdi

Täyrräkää lippaita, joka mies!

- OIi se aika pöllytys, oli tulla jo kurat housuihin.
- olla kokonainen komppania!
Taisi
Tykistötuli oli hetkeksi vaiennut, mutta sitten alkoi
putoilla kranaatteja maisemille. Tämä oli kuitenkin sitä tavallista, niin kuin ajankulua.
Lähetti kävi takana, jossa toimitti a-tarviketäydentaas

nystä ja

Suosaareke Loimolassa

hottomasti, niin pelissä ollaan. Rauhallisesri vain, ja
rauhallisuutta lisää vielä väsymys, jos nyt näissä hommissa yleensä kukaan voi olla rauhallinen, ja hittoako se
nyt juuri täsrä yrittää? Tavallisestihan se on jyrrännyt
tien sivuia ja tästä on matkaa rielle melkoisesti.
Jos joku osaa sanoa kauanko keskitys kesti, on hän
ihmemies. Mutta nyt lähtee jo jalkaväki liikkeelle eikä
panssareita näy lainkaan. Suota sotkee entistä suurempi
joukko niin, että ruumistarjokkaita kyllä riittää. Mutta
suolle ilmestyy jotain muutakin, sillä maa näyttää kohoilevan.
Oma tykistö on avannut tulen ja ampuu
sulkua. Sisikunnassa
hytkahtaa mukavasti: Ei tässä aivan orpoja sentään ollakaan.
Jalkaväki lähenee ja pojat avaa'vat tulen. Tuskin sitä
vihollinen paljon huomaakaan, sillä ääntä on liiaksi
muutenkin. Nyt tuntuu siltä kuin kranaattituli siirtyisi

toimitti lääkintämiehet hakemaan

Sandströmin

ruumiin pois. Tukikohdassa riitti työtä lippaiden täyttämisessä. Aika riensi hiljalleen, kului tunti toisensa
jälkeen. Montuissa odotellaan, sitähän tämä touhu on
suurimmalta osalta. Maatila alkaa olla jo jollakin tavoin
kynnetty. Jokohan naapuri jätti meidät rauhaan? Itsepäinen tuo tahtoo olla, kun kerran alkaa, jatkaa se
myös. Jatkaako nytkin? Tälläkertaa epätietoisuus loppui n. kello 14 tienoilla. Edellistä rajumpi tuli-isku
sattui tukikohtaan. Kumpaakaan takana olevaa tukikohtaa ei voi enää silmin eroittaa, niin paljon mutaa ja
rautaa on ilmassa. Joku totesi myöhemmin rautaa olleen niin paljon ilmassa, että kompassi pyöri älyttömänä. Ja vihollinen liikkuu suolla, sen määrää on mahdoton arvioida ja sanoa. Oma tykistö tekee parhaansa sulkujen saamiseksi eikä siinäkään napilla pelata. Kummallista ettei vihollistykistö siirrä tultaan kauemmas,
vaikka jalkaväki on jo melko lähellä tukikohtaa. Onko
sen tarkoituksena ajaa oman tulensa seassa Maatilalle?
Eipä silti, että sillä olisi väliä, sillä ei kukaan muista
kranaatteja kun elävää materiaalia liikkuu suolla. Sitä
kaatuu jatkuvasti, mutta jatkuvasti tulee myös uutta tilalle. Tukikohdassa alkaa olla hätä käsissa. Mutta tilanne pystytään sittenkin hallitsemaan ja tulijat loppuvat
noin vain ykskaks. Siivoa on harjanteellakin. On kuin
valaan selkä olisi madaltunut, maa kulunut pois. Tämä

havainto tuli myöhemmin vielä selvemmin näkyviin.
Meiltakaän ei yritys sujunut tappioitra: Korpr Niiranen
sekä stm:t Ilkkala ja Tankkala kaatuivat.
Maatilalla ei tiedetty, että kenr Talvela ja patl:n komentaja, mai Väänänen seurasivat taempana olevasta
tukikohdasta kiikarilla heidän touhujaan lähes koko
ajan. Pojat saivat siitä kuulla vasta vartionvaihdon jälkeen. Ja olisiko tuo sitten silla hetkellä edes paljon loh245

duttanutkaan? Ehkä sentään sen verran, eträ olisivar pa-

remmin olleet tietoisia, erteivät he vallan yksin ole,
vaan ertä takaa yritetään aurtaa!
Ruokaa saatiin, oikein keittomuonaa, mutta mitä se
oli, sitä ei kukaan enää muistanut syömisen jälkeen.
Kuivat muonar, patruunoira !a puhdas pyykki. Niin,
mirä helvettiä! Meinataanko, ertei ruumiira enää sitten

tarvitse uudelleen pukea!
Pitäisi saada likapyykki pataljoonaan vielä illalla.
-Niin vaihdettiin puhtaat alusvaatteet Loimolan
suoalueella, Maatilatukikohdassa pienen tappelunkahinan
jälkeen, niin kuin aina normaalin päiväjärjestyksen aikana. Ei ollut vaihtoa tapahrunutkaan kolmeen viikkoon.
Kuusi miestä korjasi kolme kaarunutta taakse.
- niinl
Parempi
Eikä ole välttämätöntä puhua miltä näytti suolla tukikohdan edessä. Tukikohdasta kajahti silloin tällöin
laukaus tai pieni sarja. Oli jonkinlainen hil jaisuus.
Pohjoisesta kuului tappelun ddnid, etelästä niinikään.
Täålnd ei kuulunut!
Meinaa pitää tiukalla.

-

vallat!
pätkä rukousta
kirous. Selkään iskee ilmaaalto, mutaa
on suussa ja- silmissä, korvissakin tunruu
repimistä. Suolisrossa on painetta ulospäin kuin pahassa
ripulissa. Tuntuu kuin jättiläinen sotkisi raivoissaan
nyrkeillään katsomatta mihin osuu. Ihminen kipristeli
maan matoisena sen kourissa. Harjanne kuluu, hajoaa
tomuna ympäröivälle suolle, joka puolesraan anraa hienon mutakerroksen harjanteelle.
Pois, pois! takoo järki ia sama järki taas: pysy vain
kuopassa, siinä selviät jos yleensä selviät. Jos huonosti
käy, se käy niin äkkiä, ettei siirä itse riedä mirään. Ja
tarkoirushan onkin pyyhkäistä jokainen mies pois.
Asiaa varmenramaan lähtee taas jalkaväkeä. On jo
lährenyt. Suolla liikkuu kohti harjannetta epälukuinen
joukko: yksi linja, toinen linja, kolmas linjal
Enemmän kuin ennen, roteaa kers Laitinen itsek- ampuessaan konepistoolillaan senkun
seen
vaan ehtii.
Enemmän kuin ennen, ruumii joku muukin am-

-

puessaan.

Jokainen koettaa ampua mahdollisuuksiensa mukaan. Stm Rahko ei enää ammu, hän makaa pää rohjona

$.

:w

i'\,
Iaydennysmies nukkuu

jostakin ruo

on suuttunut.
Joo,
- VielakOhän
tuo tulee? Riittäisi jo meidän osalta.
- Aika naytrda palion, loppujen lopuksi melkein
kaiken.
Stm Rahkon oli jokseenkin tarpeetonta ja turhaa edes
aloittaa suolta saamasraan vedestä korvikkeen keittoa,
sillä koko homma jäi kesken. Ei hän enempää kuin kukaan muukaan sitä juonut. Kello 19 tienoilla alkoi jälleen tulla kranaatteja kuin turkin hihasra. Miestä painetaan tosissaan matalaksi. Jumala ja perkele ia taivaan
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monttunsa pohjalla. Eivät ammu liioin Arpola eikä
Lampimäki. Hekin ovar saaneet jo osansa. Vain seitsemän oli enää jäljellä, ja heistäkin stm Puntilla, täydennysmiehellä, oli täydet olemiset itsensä kanssa. Sillä nyt
ei luut endtä varaa pettää missään kohdassa. Oma rykistö
pitää kyllä yllä ainakin yhtä kiivasta tulta kuin vihollisenkin, mutra sekään ei tahdo enää riittää. Eikä se yksin
vaikutakaan. Tukikohdan miesten on pantava se raja,
jonka yli vihollinen ei saa tulla. Ellei tätä tehdä, käy
kaikille hullusti. Loppujen lopuksi se onnistuukin,

vaikka tiukalla se piti. Kers Laitinen on Mannerheimristin ritari eivätkä muutkaan ole vallan oppipoikia
tässä hengenpääsrön touhussa. Paljonko hyökkääiiä oli?
Komppania, kaksi, ehkä koko pataljoona. Kukahan
senkin tietäisi? No, ainakin se, joka kaski miehet liikkeelle, mutta eihän loppujen lopuksi lukumäärä ollut
niin tärkeä, tärkeämpi oli se, ettei yksikään mies päässyt tukikohtaan. Nuo seitsemän hurjaa pitivät huolen
siitä, että tukikohta pysf i hallussa. Ulkonäöltään he
olivat hurjan, murra samalla myös kurjan näköisiä.
Paine lakkaa r'ähitellen, eikä ole paljoa puhumisrakaan. Tupakoidaan jamaataan harjun rinreessä. Oikeastaan ei ole muura tekemistä kuin lippaiden täyttäminen. Samalla ihmetellään minkä takia vihollinen tunkee
ränne suolle, eihän sillä kulje mitään tietäkään.
Takaa olla yönseutua ja vaihtokin on luvassa joskus
aamuyöllä. Tuleehan se aikanaan kun kello vaan on kulussa. Ajan taju alkaa olla sekaisin, mutta sekaisin on
paljon muutakin. Tuijotetaan jatkuvasti suolle ja jokunen sarja pamahtaa. Oma tykistö räiskii suon taakse.
Jossakin vaiheessa, lieneekö kello ollut 22, alkaa kuulua

*
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Omat koneet tulevat. yhdeksan nnta nnnan

.dnri I

s

voimistuvaa lentokoneiden ääntä. Vieläkö tuokinT Pojat

painuvat monttuihinsa. Tähän asti on saatu olla niiltä
rauhassa.
Mutta ei! Koneet tulevat omalta puolelta,
yhdeksän -rintarinnan, ne ovat omia! Omia ovat! kuuluu
riemuhuuto ja rinnassa sykahtaa mukavasti.
Pian alkaa suon takana helvetillinen mylläkkä. No,
kerran sielläkinl Ja uusia aalrcja tulee jatkuvasti.
Onko niitä noin paljon?
- Paljon niitä onl
-Omat koneet tuottavat mitä suurinta iloa ja riemua.
Ehka lisaksi vahingoniloa: siinäs saatte!
Vielä kerran, joskus aamuyöllä, saavat pojat ihmettelyn aihetta. Oma tykistö aloitti kiivaan tulen suon taakse. Iskemäkohdar eivät paljon näy harjanteelle, mutta
sinne menevat, 1a paljon meneekin. Ihmetellään vain
miksi? Mutta syy selviää nopeasti. Vaihto on tulossa.
Takaa työntyy III joukkueen toinen puolijoukkue, joka
vuorostaan asettuu harjanteelle poteroihin. Me lähdemme pois. Suolla lyö stm Puntti maihin, sen vaatii haneltä ankara tykistötuli.
Sattuiko sinuun?
- Ei, mutta kyllä vanja nyt vie koko Suomen kun
- noin kovasti.
ampuu
Ei tässä mitään hätää ole, se on oma tykistö joka
- mouruaa.
siellä
Heirä varten on teltta, jonne joku viisas on pannut
hevosmiehen kipinämikoksi. Ilma on yöllä hieman viileää, joten kamiinaan on viritetty tuli, näin on parempi
nukkua. Uni tuleekin akkia ja se on sitkeätä, vaikka kipinämikko on toista mieltä. Hän saa vähän rauhoitella
jotakin poikaa tai kådntää toista pois kamiinasta, sillä
itse asiassa pojat ovat edelleen Maatilalla, tukikohdassa,
ja tappelu jatkuu yhä unessakin.
Se oli vain yksi vuorokausi!

SOTAMIES on kadottanut tuntolevynsä Joukkueenjohtafa haukkui miehen ja sanoi lopuksi:
Se uuden saaminen on kiven takana Mitä hittoa

-nyt tehdään?

Sotamies mietti ja vastasi lopulta:
Kävisköhän mitenkään, herra vänrikki, että mi-nä olisin se tuntematon sotilas.

Kovaa tykistotulta suolle ia harianteelle

Syöpäsäätlön

SUOMI.ARPA .74
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ffSÄffÄ 1944 Pielisjärven Kontiovaarassa oli siviiliväestön elämä pelonsekaista. Heinäkuulla ilmestyi
paikkakunnalle vierasta väkeä. Ne tiedettiin venäläisiksi desanteiksi. Ensimmäiset merkit niistä todettiin,
kun huomattiin laskuvarjojen putoaminen Patvinsuon
laiteella. Ensin luultiin, että niiden varassa leijui maata
kohti miehiä, mutta myöhemmin havaittiin, että kysymyksessä oli muonan pudottaminen.
Eräänä heinäkuun sunnunraina ruli Heikki Silvannoinen kalasta Suomunjärveltä ja kertoi, että kyllä nyt
on Patvinsuolla lakkamiehiä, kun Suomunjärven rantaan on ilmestynyr sellainen jotos, että sen syvyys on
puolisääreen ja niitä on vierekkäin kokonaista kolme.
Olimme ruokailemassa kun hän tätä tuli kertomaan.
Kyllä siinä viisiroistavuotiaalra pala kurkkuun tarttui ja

taisi lusikkakin kädestä pudora ja kalpenivat vanhemmatkin. Tiesimme mistä oli kysymys, koska sota oli
tullut jo niin lähelle, errä tykkien jylinä erottautui selvästi Ilomantsin suunnalta.
Kuultuani tämän yllättävän uutisen, läksin lähinaapurin poikien luo ilmoittamaan riedoistani. Mentyäni
Lakiahoon oli siellä lakkamiehiä, Lieksasta edellisenä
päivänä autolla saapuneita naisia ja sotilaita. He kertoivat suolla käydessään nähneensä desanttien polun Rauvunvaaran laidassa. Nyt tiesimme, että desantit olivat
kulkeneet vain kilometrin etäisyydellä kodeistamme, ja
että he voivat vieläkin olla lähitienoilla, koska eräs
edellisen yön tapahtuma viittasi sekin siihen. Silloin oli
talollisenpoika, alikersantti Väinö Pyykkö, joka oli
lakkamiesten mukana, saanut ilmoituksen joltakin ul-
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kona käyneeltä naiselta, että kaksi venäläistä on pellon
nurkalla. Alikersantti sieppasi konepistoolin ja juoksi
paikalle, jossa epäiltyien venäläisten piti olla, mutta
ketään ei enää näkynyt. Varmuuden vuoksi hän oli ampunut muutamia sarjojakin saamatra kuitenkaan vasraansa minkäänlaista tulta. Myöhemmin selvisi, eträ
nämä yölliset hiippailijat olivar olleet "urheita kapykaartilaisia", jotka olivat jättäneet roverinsa voidakseen
paremmin säilyträä henkiriepunsa.
Samana sunnuntai-ilrana tuli Kontiovaarasta, tal-

koista, nuorisoa, jotka tiesivät kertoa, eträ samana aamuna oli lieksalaista lakka-autoa ammuttu Kylkivaaran
luona. Siinä oli kuollut ja haavoittunut useampia henkilöirä.
Jo seuraavana yönä venäläiset tulivat Lakiahoon ja
Aaltolaan mutta ihmiset olivat ehtineet juosta karkuun,
kun koira oli haukkunut koko yön. Desantit veivät taloista kaikki ruokatarvikkeer ja vaatetavarat. Aamulla
siinä kello 4 tienoilla tuli Mäkikankaan kämpältä hiihtäjä Kalle Hietanen Raununvaaraan suorittamaan hälytystä ja sanoi heti ovesta sisään päästyään hänelle ominaiseen tyyliin:
Voi saatanan helvetti, totanoin, täällä vain maa- ja ryssät ovat tulleet Lakiahoon ja Aaltolaan. Aalcaan
lon Matti tuli sinne kämpälle puhelimeen, eträ tehdä
hälytys Lieksaan. Viisainra on, että tekin lähdetre metsaan.

Metsään menimmekin ja olimme siellä joitakin tunteja, kunnes tuli sana, että nyr on kerca kaikkiaan lähdettävä evakkoon. Niin alkoi toinen evakkotaival, eikä
Talvisodan raskas taival ollut vielä ehtinyt unohtua kun
tämä toinen alkoi. Tällä kertaa se sentään päättyi viiden kilometrin päässä olevalle Konriovaaran kaupalle.
Viivyimme siellä muutamia päiviä, murta kun mitään
desantteja ei kuulunut, lähdimme kaikki heinäntekoon, kukin omalle niitylleen. Eikä mitään tapahtunutkaan, kunnes kaksi päivää ennen aselevon solmimista sattui Kallonlammin maastossa partiokahakka ja sitä

partio ampui Kontiotiellä kahta kuorma-autoa, jotka olivat täynnä

seuraavana päivänä venäläinen

vaaran

sotilaita. Tässä kahakassa kuoli ja haavoittui toistakymmentä miestä. Siviilit olivat säilyneet Kontiovaarassa
koko sodan ajan ilman mitään ihmishenkien menetyksiä, kunnes sitten tuli
aselepo.
Oli ensimmäinen aselepopäivä.
Riihivaara-niminen talo on Kontiovaaralta noin viisi
kilometriä Lieksaan päin ia kaksi kilometriä sivussa
maantiestä. Siinä asuivat vanhaemäntä, jalkainvalidi
Anna Mustonen sekä vuokralaiset Helmi ja Heikki
Penttinen, heidän yksivuotias tyttönsä ja noin viisitoistavuotias Maire Kortelainen. Talonväki oli iltapäivällä
kaikessa rauhassa ruokailemassa, olihan nyt solmittu
aselepo. Mutta silloin se tapahrui!
Talon poika, Onni Mustonen oli parhaillaan lomalla,
mutta ei kotosalla. Hän oli huomannut, että naapurin
pojat olivat ammuskelleet hänen veneeseensä reikiä, ja

Venäläisiä

polkumiinoja

sA.huta

oli lähtenyt niitä paikkaamaan kahden kilometrin

päässä olevalle Hangasjärvelle. Se lieneekin pelastanut hä-

nen henkensä. Kuullessaan kotinsa suunnalta konepistoolin sarjoja hän tietenkin arvasi, että jotain odottamaronta oli parhaillaan tapahtumassa ja lahti kiireen
vilkkaa kotiaan kohti. Saapuessaan sen lähettyville tuli
häntä vastaan ensimmäisenä todennäköisesti vanjojen
koira, ja sitten alkoi lappaa miehiä. Mustosen nähdessään he ottivat heri aseet käsiinsä, mutta eivät ehtineet
ampua ennen kuin Onni hyppäsi metsään. Hän kiersi
pienen lenkin ja saapui varovasti kotiinsa. Siellä häntä
kohtasi kaamea yllätys. Tuvassa oli koko talonväki lattialla
kuolleina. Jokaiseen heistä oli osunut useita
ja
luoteja
muitakin pahoinpitelyn merkkejä näkyi. Tämän kaiken Onni Mustonen näki heti astuttuaan kotinsa kynnyksen yli. Mutta missä oli pikkutyttö? Häntä ei
näkynyt missään. Tämäkin arvoitus ratkesi Mustosen
saavuttua Kontiovaaraan. Siellä tiedettiin kerroa, että
suomalaiset sotilaat olivat vieneet tytön pois ja toimittaneer hänet sairaalaan. Tyttö oli haavoittunut päähänsä ja kuoli muutaman viikon kuluttua Lieksan sairaalassa.

Vallan ihmeelliseltä tässä tapauksessa tuntuu se,
kuinka suomalaiset sotilaat (kuuden miehen partio) niin
nopeasti tapahtuman jälkeen saivat toimitetuksi pikkutyrön sielrä pois. He nimittäin olivat väittäneet, etteivät olleet kuulleet lainkaan ampumista. Vain noin puoli tuntia ennen ammunnan alkamista sama partio oli
249

lähtenyt Koivula-nimisestä talosta sanoen

menevänsä

Riihivaaraan. Talojen välinen etäisyys on vain kaksi kilometriä, joten sotilaiden on varmasti täytynyt kuulla
ampumista. Kerrotaanpa sellaistakin, että suomalainen
partio oli nähnyt koko verilöylyn, mutta ei uskaltanut
ampua.
Nythan oli voimassa aselepo! Mikäli kertomuksessa- on perää, ei voi olla halveksimatta moisia "sotaurhoja".
Riihivaaran tapauksen jälkeen oltiin entistäkin varovaisempia. Taloihin järjestettiin sotilasvartiot, jotta uskallettiin tehdä töitä ja yöpyäkin kotosalla. Siten jäivät
vaaralliset salotaipaleet pois laskuista, muussa tapauksessa niitä olisi ollut pakko käyttää yöpymisreissuilla
Kontiovaaran kaupalle.
Aselepoa oli kestänyt jo viikon, kun Aatu Saastamoinen lähti vaimonsa Stiinan kanssa kotoaan Sarvivaarasta
aikomuksenaan mennä yöpymään Kontiovaaran kaupalle. Koska heillä ei ollut vartiomiehiä, eivät he uskaltaneet jäädä kotiinsa yöksi. Ajettuaan noin kilometrin
verran, räjähti jotain hevosen alla. Hevonen hyppäsi
muutaman metrin syrjään ja alkoi juosta maantietä pitkin edelleen. Vanhukset luulivat, että käsikranaatti oli
räjähtänyt eivätkä tienneet mitään vahingoista, joita
hevoselle oli tapahtunut. Jonkun matkaa juostuaan hevonen kaatui tielle. Silloin he huomasivat, että hevoselM

uonatorpeedo irtoaa lentokoneesta

ta oli hävinnyt yksi kavio kokonaan, ja mahalaukku oli
valumassa ulos. Tämän jälkeen he menivät noin sadan
metrin päässä olevalle Mäkikankaan kämpälle ja kertoivat siellä oleville sotilaille, että heitä oli heitetty käsikranaarilla.
Hevonen ammuttiin sitten sotilaiden
roimesta.

-

Sarvivaaraan jääneitä tyttöjä lähti hakemaan työnjohtaja Kalle Rissanen. Saavuttuaan lähelle räjähdyspaikkaa, huomasi Rissanen jonkin miehen kyykkivän
maanriellä. Hän kiersi paikan ja toi tytöt mukanaan
Mäkikankaan kämpälle. Rissasen kerrottua havainnostaan joukkueenjohtajana toimivalle luutnantille, otti
tämä hänet oppaakseen ja miehiä mukaansa. Rissanen
ajoi polkupyörällä edellä ja toiset kävelivät hänen perässään, luutnantti vasenta raidetta, eräs kersantti keskellä ja sotamies oikealla raiteella. Kun Rissanen saapui
suurin piirtein sille paikalle, jossa hän oli nähnyt miehen kyykkivän kuului takaa voimakas räjähdys. Hän
heittäytyi heti pitkalleen maantien ojaan ja näki kuinka
luurnantin yläruumis lensi puitten lawojen yläpuolelle.
Rissanen juoksi tapahtumapaikalle, samoin jäljessä tulevat sotilaat ja kaikki näkivät mitä oli tapahtunut.
Luutnantti oli polkenut raiteelle asetettuun miinaan.
Räjähdys oli ollut niin voimakas, ettei luutnantista jäänyt jäljelle kuin yläruumis. Vaatekappaleita oli sinkoillut puitten oksille, jossa ne muistuttivat tapauksesta
vielä kymmeniä vuosia jälkeenpäinkin. Kersantti kuoli
saamiinsa vammoihin jonkun puolen tunnin kuluttua,
mutta sotamies selvisi vammoistaan hengissä tehtyään
sairaalamatkan. Suomuntien miinoitus tapahtui
viikko sen jälkeen kun välirauha oli solmittu.
Miinaan se Saastamoinenkin ajoi, vaikka kärryissä istujat eivät sitä arvanneetkaan. Tien keskelle oli asetettu
polkumiina, ja juuri siihen hevonen astui. Olipa se polkenut vielä toisenkin kallelleen, mutta se ei ollut lauennut. Kolmas miina, johon miehet astuivat, oli todennäköisesti asererru juuri silloin kun Rissanen huomasi
kyykkivän miehen. Jos sotilaat olisivat tienneet, että
hevonen polkikin miinaan, olisivat he osanneer olla varovaisempia.

Tämän tien miinoiruksen jälkeen loppuivat "sotatoimet" täälläkin ja rauha palasi Kontiovaaraan. 11
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Ruskeala-Särkisyrjå

JR 58:n valtauseteneminen Laatokan Karjalassa oli saavuttanut jo Ruskealan, jossa vihollinen perääntymisoperaatioittensa tähden piti asemistaan kiinni tavallista
sitkeämmin. Joukkomme olivat tulossa sivusuunnasta
päätielle perääntyjien suunnitelmiin nähden sopimattoman aikaisin. Päätiellä oli vielä etelään vetäyr1wiä jouk-

*

koja, joiden turvaamiseksi Särkisyrjäsrä tulevan sivutien
suuntaan oli keskitetty voimakas ja sitkeä viivytysjoukko, jota emme kyenneet irroittamaan asemistaan useillakaan hyökkäys- ja painostusroimillamme. Taistelut
kestivät kaksi päivää joukkojemme huvetessa arveluttavasti kyläaukeaman "Kuolemankukkulaksi" nimitetyllä
peltoaukeamalla ja sen takana olevissa suoja-asemissa.
Vihollinen oli asettunut asemiin kylän takaiseen metsämaastoon, josta se hyvin hallitsi peltoaukeaman ja sen
ylittävän tien, jonka suunnasta pataljoonamme eteni.
Kuormaston ja raskaan kaluston tähden tien avaaminen
oli tärkeä, ja sitä yritettiin määrätietoisesti, monen aseveljen silpoutuessa vihollisen asemiin viettävillä rinnepelloilla konetuliaseiden kuulasarjoista tai erittäin tarkasta kranaattitulesta. Onneksi oli suojanamme hyökätessä täysimittainen heinänkasvu, jossa herkästi räjähtävät dum-dum-kuulat napsahtelivat ja rätisivät kiivaasti
läpäisemättä kuitenkaan heinikkoa, jonka näkösuojassa
etenimme ja iosta täten muodostui myös tulisuojamme.
Jos vihollisemme olisi käyttänyt jäykkiä kuulia olisi
mieshukkamme ollut pahempi. Riittävän tuhoisaksi se
muodostui näinkin. Kaikki irroitettavissa olevat ajoneuvot kuljettivat koko taistelun ajan kaatuneita jahaavoittuneita minkä ennättivät.
Ihmettelimme koko taistelun ajan vihollisen erittäin
tarkkaa kranaatinheitintulta, joka oli aina niskassamme, missä vain useampi kokoontui. Erikoinen surmanloukku oli mainitun "Kuolemankukkulan" kuolleessa
kulmassa oleva takarinne ja takanamme olevan seuraa-

van, Särkisyrjän Koulunmäen välinen laakso, jonne valtaushyökkäysten välillä kokoonnuimme. "Knakut" ra telivat meitä täällä tarkemmin kuin konsanaan varsinaisen hyökkäyksen aikana.
Päättelimme, että vihollisella olisi jonkinlainen peilausmenerelmä mäentaustan hallitsemiseksi ja yritimme
varoa ryhmittymistä siellä. Siitäkin huolimatta "kuolema kulki" kammottavana arvoituksena keskuudessamme.
Asia selvisi vasta taistelujen päätyttyä, kun
Koulunmäellä
olleen kranaatinheitinosastomme miehet
ehtivät syventyä koulutaloon tavanomaisissa "evakuoimis"-puuhissaan:
Koulun ullakolta tavattiin venä- kranaatinheitin-tulenjohtue, jolläisten kaksimiehinen
le olimme näiden peltikattoon tekemästä tähystysaukosta olleet koko taistelun ajan kuin tarjottimella.
Olimme olleet erittäin taitavasti suunnitellussa "sotaloukussa", jonka varsin monet Etelä-Pohjanmaan mieher muistavat vieläkin, vielä useampien "menetettyä
muistinsa" kokonaan.
Kenenkään, ei tiettävästi sodanjohdonkaan, päähän
ollut taistelun aikana pälkähtänyt sellainen mahdollisuus, että vihollisen tulenjohtue olisi takanamme.
Taistelutilanteen pelasti sitten pieni iskujäakarijoukko, joka oli lähtenyt tutkimaan taistelumaaston sivustoja ja sattui koukkaamaan niin arkaan kohtaan vihollisen puolustusjärjestelmässä, että nämä irroittautuivat
asemisraan, aiheuttaen kyllä sitten ruispelloista ja metsiköistä ammuskeluillaan menetyksiä vielakin keskuudessamme.

Mutta Ruskealaan tultiin. Marmorilouhokselta tulevat viimeiset venäläiset viivyttäjät juoksivat syliimme ia
joutu ivat vanqeiksi
t-l
.

Ruskealan kuuluisa marmorilouhos
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Kiestinki

ELOKUUN alkupäivinä L94l oli eteneminen Uhtuan
suunnalla pysährynyt Kis-kis järven tienoille. Kiestingin suunnalla sensijaan se näihin aikoihin viela jatkui.
Suomalaiset työntyivär eteenpäin raurarien ja saksalaiset

maantien varrra noudartaen. Suomalaiset joukot olivar
tunkeutuneet pitkälle, noin 20 km Kiestingin kauppalasta itään kiilan muotoisena ryhmityksenä, mutta saksalaiset eivät sitävastoin olleet päässeet samalle rasalle.
Venäläi'set olivat saaneet joukoilleen vahvennuksia ja
ottaen kiilan tyvestä rautatien haltuunsa onnistuneet
melkein motittamaan eversti Turtolan rykmentin, joka
oli edennyt kiilan kärkenä. Huoltoa voiriin tämän jälkeen suorittaa sinne yksinomaan pimeän aikana ia silloinkin ainoastaan rautatien vasemmalta puolelta miesten kantamana. Se oli vaikeaa ja ennen kaikkea hidasta,
koska maasto oli pehmeää suota. Tähän mottiin siirrettiin aukaisemaan tietä III/JR 11, ioka siihen saakka oli
toiminut Uhtuan suunnalla. Läihtö tapahtui elokuun
22. päivän iltana Eldangan tienhaar^sta saksalaisilla
kuljetusautoilla ja välillä yöpyen pataljoona saapui
Kiestinkiin 24.8. jossa se alistettiin Div. J:lle.
25.8. saksalaisten suorittaman tykistövalmistelun
jälkeen yritettiin hyökätä radan yli. Se tyrehtyi vihollisen ankaraan vastarintaan ja tappiot olivat melkoiset.
Pataljoonan kome;rtaja, kapteeni Pellikka mm. haavoittui vaikeasti. Pataljoona, joka oli koko hyökkaysvaiheen ajan taistellut Uhtuan suunnalla suuria tappioi2s2

ta kärsien, oli tämän hyökkayksen jälkeen vain "pieni
porukka". Esim. 7.K:n taisteluvahvuus oli vain yksi
täysivahvuinen joukkue.
Nyr pääsi patalioona lepoon muutamaksi päiväksi.
Täydennystäkin saatiin joukkueen verran komppaniaa
kohti. Komentajaksi oli Pellikan jälkeen tullut majuri
Haaaja.
Koska rautatietä ei saatu vallatuksi, oli Turtolan rykmentti pakotettu jättämään asemansa ja, jättäen raskaat
aseet jälkeensä, vetäytymään taaksepäin sivustan kautta, jossa vielä oli aukko. Näin oikaisrulle linjalle joutuivat joukot nyt asemiin. Kun miehitys radan oikealla
puolella ei ulottunut kovin kauas, komennettiin III/JR
11 syyskuun alkupäivinä sivustavarmistukseen ärimmäiseksi oikealle, Kangasvaaraan. Olin 7.K:n (myöhemmin 9.K:n)kirjuri ja sain komppanian pälliköltä,
kapteeni Tönkyrälrä määrä1'ksen saapua komppanian
komentopaikalle miesten A-kortic ja sotilaspassit mukanani. Hän arveli, ertä kun tällä on sellainen rauhallinen paikka, on aikaa rehdä ylennys- ia kunniamerkkiehdotukset sekä kirjoirtaa sotapäiväkirja puhtaaksi.
Komppania oli miehittänyr sille määrätyt asemat ja
ryhtynyt rakentamaan korsuja. Vänrikki Janssonin
joukkue oli määrätty etuvartioon. Myöhään illalla joukkue palasi takaisin ja vänrikki Jansson selvitti tilannetta
komppanian piällikölle: Vihollisen puolelta oli kuulunut liikettä, joka tuntui lähenevän ja ulottui lopulta

Div.J:n taistelut Kiestingin itäpuolella

joukkueen sivustoillekin. Tämän takia joukkue jätti
vartiopaikkansa peläten joutuvansa venäläisten saartamaksi. Kapteeni Tönkyrä ei vielä uskonut tilannetta
näin vaikeaksi, koska hänellä oli mielikuva rauhallisesta
sivustasta. Hän sanoi Janssonille, että kun siellä todennäköisesti vain joku yksinäinen "hiippailija" liikuskeli,
niin sinä lähdet joukkueesi kanssa hatkaan, ottamatta
sen tarkempaa selvää. Vänrikki Janssonia, joka tunnettiin rohkeaksi joukkueenjohtajaksi, tällainen arviointi
kovasti "kismitti". Varmistaakseen asian läherti komppanian paallikkti kersantti Leinosen johdolla partion
tiedustelemaan etumaastoa. Kun parrio jonkun ajan kuluttua palasi, voi Leinonen vain vahvistaa Janssonin äskeisen selostuksen. Hänkin oli sitä mieltä, että iorain
erikoista oli naapurin puolella tekeillä. Yö kului kuitenkin rauhallisesti. Vain vihollisen partiot ja tunnustelijat liikehtivät iatkuvasti ja näiden, sekä omien varriomiesten kesken sattui pimeässä yössä monia yhteenottoja. Tdstä iohtuen vartiomiesten tehtävä oli kovin hermoille käypää, miehitys kun näet oli kovin harva.
Seuraavana päivänä, juuri kun korsut olivat valmistusvaiheessa, alkoi ankara tykistö- ja krh-keskitys asemiimme sekä kauas niiden taakse. Kangasvaaran maasro
oli korkeahkoa kangasmaata, etu- ja takamaasto sensijaan pehmeää suota. Asemat sijaitsivat sen itäpuolella ja
osa toimitusjoukkueesta, ns. "eturöpinä" kankaan länsipuolella. Väliä oli vain noin 250 m. Keskitys jatkui,

välilla heikentyen ja taas kiihtyen. Puhelinyhteydet olivar tämän tästä poikki ja viestimiehillä kiirettä. Heidän
oli suoritettava ryönsä sellaisessa "sateessa", että tappioitakin tuli. Hevoset olivat turvattomina ja useita
niistäkin haavoittui. Joku jouduttiin jopa lopettamaankin.
Puolenpäivän aikoihin alkoi myös jalkaväkiaseiden
kiivas tulitus. Tällöin 7. komppania irrotettiin asemista
ia mdärättiin tekemään vastaisku oikealta. 8. komppania otti 7.K:n asemat, komentopaikkanaan viimeksi
mainitun komppanian rakentama korsu. Oman komppaniani lähdettyä jäin sanottuun korsuun, koska A-kortit ja sotilaspassit olivat yhä täällä. Kuiva muonakin oli
tuotu juuri ennen komppanian lähtöä eikä sitä oltu ehditty jakaa. Sitäkin minun oli pidettävä silmällä ja samalla voin seurata, mitä ilmoituksia komppanian päällikkö, vänrikki Hentunen, sai asemista. Pian alkoikin
vihollisen hyökkäys jota edelsi kova tulitus. Kohta alkoi
niinikään tulla tappioilmoituksia. Milloin vaikeni konekivääri, milloin pikakivääri kun ampujat ioko kaatuivat tai haavoittuivat. Miehitys asemissa alkoi ennestäänkin harventua, mutta vihollisen hyökkäys kiihtyi
yhäti. Vänrikki Hentunen pyysi patalioonan komentajalta apuvoimia ia saikin joitakin miehiä, ei ollut komentajallakaan miehiä "roppakaupalla" jaettavaksi.
Taistelulähettialiupseeri, alik Rajala lähti opastamaan
heitä asemiin ia palatessaan haavoittui hänkin vaikeasti.
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Ilta oli jo alkanut hämärtyä, murta hyökkäys jatkui
edelleen entisellä voimalla. Useina aaltoina päälle käyvät venäläiset oli kyllä tähän saakka onnistuttu toriumaan, koska etumaasto oli harvaa rämeikkömetsää jossa
ampuma-alaa oli riittävästi. Patruunista sensijaan alkoi
olla puutetta. AJp oli ehka 10 km päässä radan varressa,
tiettömän taipaleen takana eikä ollut muuta neuvoa
kuin kuljettaa niitä muonahevosten vetämissä purilaissa. Niihin ei voitu montakaan laatikkoa kuormata.
Pimenevää iltaa hyväkseen käyttäen oli vihollinen
päässyt ryömimään yha lahemmäksi ja pian ilmoittikin
eräs joukkueenjohtaja, että niitä oli jo asemien takanakin. Vänrikki Hentusella oli käytettävissään vain yksi
ainoa taistelulähetti ja hän oli sitä mieltä, että ionkun
miehen pitäisi mennä tuonne ulos vartiomieheksi, sillä
voihan vihollinen olla täälläkin. Matkaa asemiin oli
vain noin 100 metriä. Minä tarjouduin lähtemään, koska sillä hetkellä ei minulla ollut parempaakaan tehtä-

Kaatuneita venalaisiä

sin hänen olevan omia. Kysyin häneltä huutamalla mitä

siellä edessä oikein tapahtuu, mutta hän ei näkynyt
kuulevan eikä näkevän mitään, jatkoi vain pakoaan
taaksepäin. Kohta lähestyi minua taas tällä kertaa kaksi
miestä joilta yritin uudelleen tiedustella samaa asiaa.
Toinen heistä juostessaan huusi:
Äta seiso enää siinä. Ne ovat kohta tässä!

vää. Painuin ulos aseenani vain vanha venäläinen kivääri. Asemista kuului juuri silloin hornamaista meteliä.
Kuului voimakkaita"utaa
uraa!" huutoja. Joku mies
ja asetakista huomanäytti juoksevan asemista poispäin
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kertovat

miehet kertovat ilmestyy kerran kuukaudessa

6 tapaa tilata Kansa Taisteli

miehet kertovat

1. Täyltäkää ja postittakaa -viereinen kuponkr

qa

ette tarvitse.

o
f

3. Kirjoittakaa osoitteella: Kansa taistelr

-

postimerkkiä

2. Soittakaa suoraan tilaajapalveluumme puh. vaihde 79 08 22,
suunta 90

,q)

miehet kertovat. Ti10 ja ilmoittakaa
laajapalvelu. Postilokero 820.00101 Helsrn<r

§

3

viereisessä kupongrssa pyydetyt tiedot.
4. Soittakaa tai käykää jossakin asiakaspalvelukonttorissamme
tai asioimistossamme. Kts. puhelinluettelosta: Sanoma Osakeyh-
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5.

3

Maksakaa tilausmaksu postisiirtotilille n:o 86 00-8. Sanoma

Osakeyhtiö ja kirjoittakaa Tiedonantola-Kohtaan viereisessä kupongissa pyydetyt tilaustiedot.
6. Jättäkää tilauksenne jollekin asiamiehellentme. Rautatiekirjakauppaan, kirjakauppaan tai postiin.
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e

Ulkomaille lähetettävistä lehdistä periaan er ltsämaksu. Lähempiä tietoia saa Sanomain asrakaspalvelilkonttoreista ja
asioim istoista.
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Osoill eenm u utokset

Osoitteenne muutoksen voitte ilmorttaa loKo kirjeellisesti tai puhelimitse Tilaalapalveluumme tai kål nn ila tai puhelimitse johonkin asiakaspalvelukonttoriimme.

Tällöin on ilmoitettava nimi ja nykyinen osoite siinä muodossa
kuin se on lehtenne osoitelipukkeessa sekä uusi osoite niin,
että uusi osoitetoimipaikka on selvästr ilmaistu. Kirjeellisessä
osoitteenmuutoksessa pyydetäan osortelrpuke liittämään mukaan.

Huomautuksel

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

Tilaus

2 viikon

kuluttua

I

Eldankaiärvi

Jäin hetkeksi miettimään mitä minun olisi oikein

tehtävä. Olin vieraan komppanian vartiomies, vapaaehtoinen varriomies, ja korsun sisällä olivat oman komppaniani tärkeät paperit. Päätin, emä kyllä minun on yritettävä saada nuo paperit haltuuni ja viedä ne turvallisempaan paikkaan. Painuin korsuun ja ilmoitin päätökseni vänrikki Hentuselle. Hän nyökkasi ja niin lähdin
laatikot kainalossani yrittämään kankaan yli, koska hy-

vin tiesin, että sen toisessa

laidassa

on toimitusjouk-

kueemme korsu. Asemissa ammurtiin yhä edelleen kiivaasti, mutta luodit menivät onneksi ylhäaltä ohi, joten

pääsin onnellisesti perille. Tein vielä uuden reissun
noutaakseni varusteeni. Niin olinkin sitten saanut
komppanian tärkedt paperit ainakin toistaiseksi paremPaan turvaan.
Kuljetusta purilailla

Toimitusjoukkueella oli kiirettä riittämiin. Aina kun
purilaskolonna saapui, oli patruunat saatava nopeasti
asemiin ja kaikki liikenevät miehet määrättiin niitä
kantamaan. Hevosmiehet joutuivat myös lujille. Monet
heistä tekivät kolmekin edestakaista matkaa ATp:hen,
välilla ehdittiin vain häthätää juoda joku korvike. Siinä
kertyi matkaa noin 60 km ja kun se kaiken lisäksi oli
kehnoa maastoa ja menossa oli pakko olla pimeän aikanakin, niin kyllä siinä miesten kunto ja kestävyys joutui
kovalle koetukselle. Paluukuormina oli sitten kuljetettava kaatuneet ja haavoittuneet. Monet vaikeimmin
haavoittuneista menehtyivät juuri sen takia, kun kuljetus oli näin vaikeaa. Hevosten selät hankautuivat verille
kun purilaskuormien painopiste oli nimenomaan selkien varassa. Matkan varrella oli pehmeää suomaastoakin, ioka porkkaantui laajalta alalta kuin kynnöspelloksi ja hevoset uppoilivat sekä kaatuilivat polkien jalkansa
verille.
Vihollinen oli saanut 8. komppanian lohkolla asemat
osittain haltuunsa, mutta ei pimeän tultua enää jatkanut hyökkäystään. Asemiin syntynyt aukko oli saatava
nopeasti miehitetyksi ennenkuin venäläiset ryhtyisivät
iatkamaan hyökkäystään. Konekiväärikomppanian ylikersantti Väinö Pikkarainen oli sysipimeässä yössä kuuloaistinsa ja "nokkavainunsa" perusteella suunnistanut
ja asettanut vartibmiehet aukkokohtaan. 7. komppania
oli kutsuttu takaisin sivustalta ja oli nyt patalioonan reservinä. Vihollispartiot olivat katkaisseet puhelinyhtey den divisioonan komentopaikkaan, joten taaksepäin oli
yksinomaan radioyhteys. Pataljoonan komentajan lähetti kävi jokaisessa korsussa tiedottamassa, ettei kukaan saa nukkua. Yö muodostui varsin levottoman tuntuiseksi.
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Aamuyöstä alkoivat valmistelut vastaiskua varten
kun yön aikana oli saatu vahvennuksia, muistaakseni
jostakin pioneeripataljoonasta. 8. ja 9.K olivat edelleen
asemissa. 7.K, jääkärijoukkue ja nämä pioneereilta tulleet apuvoimat olivat aamupimeässä kiertäneet vasemmalta vihollisen valtaamien asemien taakse ja päivän alaloittivat hyökkäyksen. Tämä tuli viholliselle täydellisenä yllätyksenä. 8. komppanian entiset asemar vallattiin nopeasti ja venäläiset tuhottiin
korsuihin sekä pesäkkeisiin. Vankejakin saatiin ja taistelualueelta kerättiin noin 300 kivääriä, useita kranaatinheittimiä ja kaksi liekinheitintä. Vankien kertoman
mukaan oli vihollisen aikomuksena ryhtyä jatkamaan
hyökkäystään samana aamuna kello 8, mutta suomalaiset ehtivät muutamaa tuntia aikaisemmin. Käsittääkseni tämä oli merkittävä toriuntavoitto, sillä jos venäläiset olisivat saaneet haltuunsa Kangasvaaran maaston
olisi ollut melko varmaa, että myös Kiestingin kauppala olisi meneterty. Maasto Kangasvaarasta taaksepäin oli
näet niin alavaa suota, ettei siihen olisi voitu minkäänlaista puolustuslinjaa rakentaa. Radan varressa ja maantien suunnassa olevien joukkojen olisi myös pitänyt vekaessa hämärtää

tääntyä, ties kuinka pitkalle.
Näin oli siis III/JR 11 pelastanut tilanteen, joka,
mikäli Kangasvaara olisi menetetty, olisi saattanut
muuttaa koko Kiestingin suunnan taisteluiden kulun
syksyllä l94l vallan toisenlaiseksi kuin miten ne sittemmin kehittyivät.
Tämän jälkeen tilanne rauhoittui. Syyskuun 13. päivänä tuli vaihto. Majuri Breitholtzin pataljoona otti
asemat haltuunsa ja meidän pataljoonamme siirtyi rautatien varteen, jossa se pysyi puolustuksessa lokakuun
alkupäiviin saakka, siirtyäkseen tämän jälkeen takaisin
Uhtuan suunnalle.
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NUMERO 8:N KIRJOITUKSET
Tauno Pukka:
SISSIPRIKAÅ'TIN TAKAÅ -AJOA
ERIIMAAN SELKOSILLA 2 OSA

225

Erkki Ojala:
KUN PELKO KATOAA

23r

Tauno '§V'elling:
JR 8:N MIEHIÄ HAVUVAÅRASSA . . .

Kaikki tilauksia, osoitteenmuutoksia ym. sekä
epäsäännöllisyyksiä tai puutteetlisuuksia !ehden
jakelussa koskeva kirjeenvaihto on lähetettävä
osoitteeseen: PL 820 00003 H:ki 300. Toimitus
(Töö!önkatu 35 B) ei niitä käsittete. Puh. 90790822 tai 790355
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Tauno Laakso:

TUOKIOKUVI,{ VUOSALMELTA
Kalle Sistola:
,,MAATILA"

Kersantti:
Alokas Töppönen, sanokaa iokin esimerkki vihollisen
hämäämisestä
Alokas:
Herra kersantti, pannaan vartioturkki
nurinpäin- päälle ja kenttäpullo ialkojen väliin, niin
vihollinen luulee pässiksi.

.
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Kaino Silvennoinen:
ASELEPO VOIMASSA
TIHUTYÖT KONTIOVAARÅSSA

248

Oiva Lahti:
KRANAATTIHELVETTI
SÄRKISYRJÄSSÄ

25r

Väinö Kalaoja:
III/JR 11 KIESTINGISSÄ

252

rioittajat vastaavat esittäm i stään m i et i piteistä.
Käsikirjoitukset on tehtävä koneella joka toiselle
riville. Maksetut käsikirjoitukset ja valokuvat jäävät lehden omaisuudeksi, muut palautetaan vain
jos pyyntö ja postimaksu on tullut yhden vuoden
sisällä.
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Tilauskonttori: Hämeentie 155, 00560 H:ki 56, puh. 79 08 22
Toimitus: Töölönkatu 35 B, 00260 H:ki 26, puh..446242
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120-millin raskas kranaatinheitin

