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SANOMAPATNO+ 1974

HEIKKI LAULAJAINEN

hlliuaaran uiimcinen
taishlu
OLI elokuun 8:s päivä suurena sotavuonna 1944. Suomalaiset sotavoimat olivar 30.-31.7. alkaen hyökänneet Ilomantsissa, paloitelleet ja osittain tuhonneetkin
venäläisten 289. ja 176. D:t, murra viela 8. 8. raivosivat kiihkeät taistelut Luovejärven länsi- ja itäpuolella,
eikä taistelun heikentymistä ollut näkyvissä. Vihollinen
oli 3. 8. alkaen syöttänyt muilta rintamilta tuotuia apuvoimia Ilomantsin taisteluihin joka aiheutti sen, että
suomalaisten lupaavasti alkanut hyökkäys oli muuttu-

veti kauempana olleita pesäkkeitään lähemmäksi, näin

nut ankaraksi torjuntataisteluksi. Osamenestys, kahden
hyökkäavan vihollisdivisioonan hajoittaminen, oli jo
saavutertu murta varmistettu se ei vielä ollut. Syväriltä
22.6. lahtenyt Rj.P 3 oli monien vaiheiden jälkeen
ioutunut Ilomantsiin, taistellut 25.7 . alkaen llajalla ja
Hattuvaarassa, tullut 2. 8. Vellivaaran edustalle, johon
ereneminen oli pysähtynyt. Vellivaaraan jättäytyneet
vihollisvoimat olivat jo kokonaisen viikon pitäneet puoliaan eri suunnilta tehtyjä hytikkayksiä vastaan. Alunperin "motti"-, kuten silloin sanottiin, oli suurempikin,
murra aikaa myöten se vähän pieneni, sillä vihollinen

tien välimaastoa silmällä, mutta mitään pysyvää miehirystä ei välillä ollut. Hyökkäysten aikana vihollinen
yleensä "siivosi" välimaaston. Meidän käsityksemme
mukaan vihollisella oli ankara ammus- ia patruunapula,
mutta se osoittautui toiveajatteluksi. Ammuksien kohdalta se piti jotakuinkin paikkansa, mutta patruunoita
tuntui olleen vähinrään riittävästi. Patruunoiden säännöstelyä olimme huuomaavinamme, mutta meille siitä
oli pelkästään haittaa, sillä läheltä avattu tuli osoittautui sitäkin tuhoisammaksi. Sitäpaisti Venäjän armeiiassa on aina luotettu pistimeen ja terävät kariet tuntuivat

tehostaen jo ennestäänkin tiheää tuliverkkoaan. Vahvana naapurina oli runsaan kilometrin etäisyydellä oleva
Lehmivaaran motti, joka oli vielä vahvempi kuin Vellivaara. Pysywää yhteyttä Lehmivaaran ja Vellivaaran vä-

lillä ei ollut, mutta eivätpä he näyttäneet sitä tarvinneenkaan. Kuljetuksia ei ollut, eikä siinä armeijassa pidetä partioyhteyttä tarpeettomasti, sen olimme nähneet

jo ennemminkin. Suomalaisten taholta pidettiin mot-
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olleen vellivaaralaisillakin. Ei siis ole mikään ihme, että
Vellivaaran edustalla tuli viivähdettyä peräti toista viikkoa.

Ri.P 3 oli jo

useamman kerran yrittänyt hyökata
Vellivaaraan. Viimeksi eilen, 7. 8. ja nyt 8. 8. aamupäivällä oltiin jälleen sotajalalla. Komppania Koivisto
teki sitovan hyökkäyksen Niemijärven suunnalta ja
komppaniat Roitto ja Pitkäpaasi kiersivät Ruipanlammin pohjoispään kautta motin kaakkois- fa eteläpuolelle, aloittaen hyökkayksensä sieltä.
Muuten vänrikki
Pentti Roitto oli 2. K:n neljäs päällikkö
kahden viikon
sisällä, eika hänkään ehtinyt siinä tehtävässä vanhentua,
sillä aselepoa katseli siltä pallilta jo viides mies. Komppanian alkuperäinen päällikkö kapteeni Viljam Hasanen
sai kranaatin aiheuttaman ilmalennon Nietjärvellä 20.
tai 21.7., hänen jälkeensä nimetty luutnantti Toivo
Huli (Haittoniemi) sai sirpaleitallajalla )0.7. ja Roittoa edeltänyt luutnantti Rautio ei ehtinyt olla montakaan päivää kun heikko terveys romahti lopullisesti.
Nuoresta iästään huolimatta Roitto ei ollutkaan mitään
eilisen teeren poikia sotahommissa. Vuonna 41 han oli
ollut etulinjamiehenä Karjalan-kannaksella, haavoittunut melkein jalkainvaliidiksi, ollut pitkään sotasairaaloissa ja vähän siviilissäkin, mutta pyrkimällä pyrkinyt
takaisin rintamajoukkoihin vaikka jalkavamma ei vielä
ollut täysin tervekään. Toisinaan vioittunutta jalkaa kolotti niin tulen turkasesti, mutta mies ei tuntenut vetoa
Jsp:lle. Hän oli värikäs persoona jo Syvärillä oltaessa,
eikä vanhat merkit pettäneet Ilomantsissakaan.
Niemijärveltä Vellivaaraan johtavan tien suunnassa
hytikkasi komppania Koivisto, tukenaan yksi suora-ammunta-asemaan ajettu tykki Ratsastavasta patterista,
sekä patalioonan oma 20 mm:n pst-tykki. Hyökkäys
tyrehtyi vihollisen torjuntatuleen ja esteisiin, eikä uudistettunakaan tuottanut sen parempaa tulosta. Iltapäivä olikin pelkkaa "sitomista", sillä vellivaaralainen oli
äärimmäisen valppaana ja piti murroksiaan seka piikkilankaesteitään niin arvokkaina ettei päästänyt Koiviston
miehiä niitä vähääkään rikkomaan. Raskasta tulta olisi
kipeästi tarvittu, mutra mistäs otit kun omasta takaaei
ollut. Tässä taistelussa vihollisen krh:t ja RK:t ampuivat tavallista runsaammin, näyttäen etteivät ammuksetkaan aivan lopussa olleet. Seuraavana päivänä jo tiedettiin mistä moinen tuhlaavaisuus johtui, mutta se tieto
oli myöhässä niinkuin suurin osa yleensä pakkaa olemaan.

Luutnantti Erkki Pitkapaasi johti Vellivaaran kaakkoispuolelta tehtyä hyökkäystä, joukkoina hänen oma
komppaniansa (3.K) sekä vänrikki Roiton 2.K, joka oli
vain kahden joukkueen vahvuinen sillä osia siitä oli
muissa tehtävissä. Vellivaarasta Hullariin johtava tie
saavutettiin suhteellisen helposti, mutra sitten tulikin
tosipaikat eteen. Yksi vihollisen poterolinioistakin tuli
vallatuksi ja hyvän tarpeeseen se olikin, sillä tavanmukaiset vastaiskuosastot aloittivat iskunsa viipymättä.
Tien suunnassa tulivat vastaiskut torjutuiksi, mutta
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avoimilla sivustoilla riitti tilaa matalille saarrostuksille
ja niiden johdosta piti lupaava alkumenestys hyljatä.
Hyökkäystoiminta tosin oli käynnissä iltaan asti, mutta
aamupäivän veroisiin saavutuksiin ei enää päästy. Kello
19.00 sai Pitkäpaasi käskyn hy<ikkayksen lopettamisesta ja illan hämärtyessä joukot palasivat takaisin entisiin
asemiinsa Papinlammelle. Eräitä yksityiskohtia taistelusta:
8.8. aamulla osui eräs 3.K:n joukkue vihollisen
huoltotukikohtaan, karkoitti vähäiset puolustajat ja
pääsi valjakkoasemaan saakka. Aina valmiina oleva vihollisen vastaiskuosasto löi joukkueemme pois asemista, mutta sitä ennen päästiin tekemään varsin erikoinen
havainto. Pienessä notkelmassa seisoi vihollisen kuormastohevosia kymmenittäin. Vieläpä ehdittiin nahda
sekin että puut oli kaluttu paljaiksi niin korkealta kuin
hevosen pää oli ylettänyt. Ajoneuvot oli aiettu renkaaksi hevoslauman ympärille, joten ne samalla muodostivat
pitävän esteen hevosten karkaamiselle. Näkymä muistutti Kanadan kullankaivajien leiriä, varsinkin kun ajoneuvotkin olivat hieman samantyylisiä. JR 55:n ajomies lienee saanut leiriytymiskokemuksensa Venäjän
mittaamattomilla aroilla? Menetelmä oli siitä hyvä, etteivät irtipäässeet hevoset päässeet hajautumaan metsään. Irtipäässeitäkin oli, sillä krh-kranaattimme olivat
hetkistä aikaisemmin iskeneet juuri hevosrykelmään.
Voi sitä huutoa ja hätäistä hirnuntaa! Kyllä luontokap-

vahvasti epäili, oikeasraan tiesi, että torjuntatuli oli JR
52:sta lähtöisin, mutta eihän siitä epävarmasta tiedosta
voitu silloin suuremmasti hiiskua. Ikäviä tappioita ehti
kuitenkin jo tulla. Oli Luojan lykky että Roitto teki aikanaan oikeat päätökset eikä lähtenyt edelleen hyökkäämään. Pari päivdä myöhemmin saaduissa vankitiedoissa
selvisi että I/JR 52:n komppanian edessä ollut vihollispesä oli hipsinyt korpeen, nähtyään Ri.P 3 ilmestyneen
taaksensa. Tapausta ei ole pidettävä mitenkään ihmeel-

Panssaritorjuntatykki Lutikkavaarassa

pale osaa ilmaista hätääntymisensa vaikut tav alla tavalla !
Kun Vellivaarasta Hullariin johtava rie oli saavutet-

ru, sai komppania Roitto, joka silläkertaa oli

parin
joukkueen vahvuinen, tehtäväkseen edetä kärrytietä
Ruipanlammin suuntaan ja likistää siellä tietä rulppaavan vihollispesän itsensä ja I/JR 52:n puolustuksen väliin. (Mainittakoon että I/JR 52:n pääosat olivat silloin
Lehmivaaran suunnalla ja ainoastaan vajaa komppania
toimi Ruipanlammin eteläpuolella). Aikansa edettyään
Roitto sai vastaansa tulta, eikä yhteytä llJR 52:n
komppaniaan saaru sillä suunnalla. Jo silloin Roitto
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Rj.P 3:n hyökkäys Vellivaaraan 8.8. 1944

._ Etenemistä HullariLehmivaaran suuntaan

lisenä. Väistötilaahan oli riittävästi.
Krh:n tulenjohtaja, ylikersantti Krintilä, haavoittui
kuolettavasti omasta krh-kranaatista. Tilanne oli sikäli
erikoinen että tulenjohtaja joutui toimimaan maalialueella Antamaan tulikomennot eteensä, sivuille ja
ajoittain taaksensakin. Krh:n tuliasema näet sijaitsi
Vellivaaran päinvastaisella puolella, motti tuliaseman ja
tulenjohtajan välissä. Hyvin kranaatit osuivarkin vihollisen asepesäkkeisiin sekä "[Jraa"-osastoihinkin, mutta
jonkin erehdyksen johdosta yksi iski Krintilän poteron
reunaan ja niin oli rohkea jataitava krh-mies lopullisesti poissa pelistä. Sodassa sattuu ikäviä vahinkoja ja erehdyksiä. Sen olimme nähneet ja tulimme vielä näkemään,
Ilomantsissakin. Sattui niinkin että kokonaijoukkue
nen
katosi jäljettömiin taistelun aikana. Joukkue K eteni Pitkäpaasin ryhmityksen äärimmäisellä vasemmalla siivellä, kadotti yhteyden muuhun komppaniaan, ei havainnut oikean sivustan takertumista taisteluun, vaan jatkoi alkuperäisessä suunnassaan, ioutuen
aikanaan Ilajanjärven eteläpäähän, runsaasti 6 km vikaan. Se on hyvin paljon, silloin kun hyökättävä matka
on alle yhden kilometrin? No,
sattuuhan niitä erehdyksiä suuremmillekin johtaiille.
Arvata sopii että
johtajan päätä silitettiin tervarukkasella.
Vihollisen vastaiskuosastot toimivat tarmokkaasti
ruikkien äkäisiä iskujaan aina sinne missä tilanne oli
heille vaarallisin. Aamupäivän aikana eräs osasto lähti
hyokkaykseen Hullariin johtavan tien suunnassa tukenaan yksi panssarivaunu. Raudat rämisten psv ajaa rytyytti heikkokuntoista kärrytietä, joka paikoitellen oli
kapuloilla vahvistettu, kohti 3.K:n miehitystä. Ei siinä
jv-miesten auttanut rypistellä, vaan oli loikattava tiestä
kauemmaksi, vähintään näkösuojaan. Jo ennestäänkin
tunnetru panssarintuhooja rajakers Pentti Räisänen sai
ps-nyrkillä osutuksi vaunun telaketjuun, jonka johdosta
se luiskahti pois kapuloilta, vasemman telaketjun alkaessa kauhoa suota ja ennenpitkää vaunu jäi mahastaan
kannatukselle, rnolempien telaketjujen viuhtoessa löysää turvetta tai kokonaan ryhjä. Rautarumiluksen kynnet eivät vetäneet limaisessa letossa. Toimintakyvytön
se ei kuitenkaan ollut, sillä torni pyörähteli sitäkin vikkelämmin ja kun heidän vastaiskumiehensä samalla
ryntäsivät paikalle, niin meikäläisten oli häivyttävä
vaunun läheisyydestä. Mutta ei siinä paikassa venäjänmieskään ehtinyt päivärahoja kuitata, siitä pitivät luotimme riittävää huolta. Vähitellen viholliset matelivat
tureikkoon ja hiivittäytyivät omiensa luokse Vellivaa291

raan. Panssarivaunu jäi jatkamaan yksinäistä sotaansa
aina iltaan saakka. Tåyryy myöntää että panssarimies oli
rohkea sotilas, sillä hän ei tuhlannut vähiä ammuksiaan
älyttömään tulitukseen , vaan tiiraili näköraoistaan vaarallisimpia vihollisiaan, lotkauttaen paukun vasta silloin kun näki tai arveli ps-tuhoojan lähestymisen. Muuta hätää hänellä ei rautalaatikossa ollutkaan, sillä vellivaaralaisten luoti ylti reippaasti vaunun ympärille ja ai-

ka paljon ohikin. Paikalliset tilanteet vaihtelivat kuitenkin ja erdä,n sellaisen aikana ps-miehet luikahtivar
vaunustaan päästen todennäköisesti omiensa luokse.
Mottiin päästyään lienee panssarimies hivauttanut piiskatykillä vaunuunsa etteivät suomalaiset pystyisi sirä ilman hinausta pois viemään. Vielä samana iltana oli kirjoittafalla tilaisuus pikipäiten kurkistaa vaunun sisälle
ja tällöin näin miten ps-mies oli lähtöään valmistellur.
Jokainen kranaatti ja patruuna oli ammuttu. Kaikki
kojeet ja nappulat oli vasaroitu mäsäksi. Tykin lukko
oli paikallaan, mutta lukon ja lukkokotelon reunat oli
terävällä meisselillä hammasteltu niin pahoin ettei lukko tikahtanutkaan. Kovin kalsalra näytti rautalaatikko
sisäpuolelta. Ei siellä pehmusteita näkynyt.
Tämä
panssarivaunu on päässyt komeilemaan jälkipolvillekin,
sillä virallisen sotahistoriamme 8:n osan sivulla 3)5 on
sen valokuva, jossa piiskatykillä ammuttu reikä näkyy
erityisen selvästi. Pitää sen näkyäkin sillä reiän reunar
olivat kuin hitsausliekillä korvennetut, repaleiset ja teräväsäröiset. Kuva on otettu 9. 8. jolloin vaunu oli jo
nykäisty kovalle maalle. Silloin korpitietä polkivat int-

Tehtävänä oli kurkistaa mitd vihollinen hommailee
erään notkelman takana. Sillä suunnalla ei ollut joukkojamme ja sieltä tihkuneet tiedot vaikuttivat suuresti
liioitelluilta. Satuin silloin muun tehtäväni vuoksi olemaan Pitkäpaasin komentopaikalla ja koska aikani antoi
myöten, päätin lähteä ikämiehen kanssa katsomaan tuota puolen kilometrin päässä olevaa notkelmaa. Matkamme joutuikin nopeasti koska tiesimme tarkalleen mihin
saakka kärsii kävellä aivan reilusti. No siinähän ne viholliset olivat notkelman toisella puolella! Puolisentusinaa nuotiota näkyi olleen ja miehet hommailivat jotakin
nuotioiden ääressä. Ei se oikein hy<ikkaykseen lähtövalmisrelulta näyttänyt. Pikemminkin se vaikutti yöpuulle valmistautumiselta. Tein vielä omia arviointeja kun
kaveri suhkaisi: "Eiköhän panna noille liikettä kalos-

saappaat.

Vellivaaran motin eteläreuna oli hyvin epätasainen.
Siinä roikkui kummallisia helmoja,
erillisiä pesäkkeitä
ehkä etuvartioasemia tai ajoittain
liikkuvia
-, Vänrikki Pentti Lindströmin johtama Jd ktuiosastoja?
joukkue sai tehtäväkseen erään tällaisen pahkuran valtaamisen. Se olikin kova pala. Yksikaan vihollinen ei
väistynyt. Kaikki kuolivat poteroihinsa. Voiton hinta
oli raskas ja vielä raskaammaksi se tuli puolen tunnin
kuluttua jolloin pahkuralta lähdettiin laukaustakaan
ampumatta. Koko rynnäkkö, käsikähmä ja menetykset
kävivät tarpeettomiksi jo niin lyhyen ajan kuluttua.
sodassa!
Niin on tapahtunut,
iulss tapahtumaan,
Erään yli-ikäisen vapaaehtoisen toiminta ansaitsee
tulla mainituksi. Hän oli jo 51 vuotias helsinkiläinen
työmies joka pyrki vapaaehtoisena rintamalle ja erityisesti taistelujoukkoihin. Ei kuulemma kehdannut vetelehtiä Helsingissä koska kaikki muut miehet olivat sodassa. Eukollakin taisi olla osuutensa miehen rintamallelähtöön? Hän tuli joukkoomme viimeisen täydennyksen (3. 8.) mukana Ilomantsiin. Iästään huolimatta hän
oli mies jota ei koti kaivannut eikä hurskaat vanhemmat. Hänen rohkeutensa oli jo huomattu monta kertaa
ja silloinkin, 8. 8. illansuussa, kun Pitkäpaasi tarvitsi
vapaaehtoista tiedustelupaftiota niin kyllä hän oli valmis lähtemään. Ei se tehtävä niin vaaralliselta tuntunut, mutta eihän noita muita vapaaehtoisia kuulunut.
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Patruunoita ia muonaa

vietiin kantamalla
Panssarin yrkillä

tuhottu panssarivaunu

+

Raskasta
sotasaalista
llomantsissa

siin?" Tuumasta toimeen! Kohta pärähtelivät kp:mme
lyhyitä sarjoja nuotioille. Liikettä tosiaan syntyi! Alkuhämminkiä kesti jonkun aikaa, mutta sitten alkoivat
vihollisen aseet paukkua, ensin hajanaisesti, mutta aikaa mvören tihentyen. Minne lienevät ampuneet. Meidän 1'mpärillämme vingahti jokunen luoti aivankuin
vahingoasa. Ei kuulunut tavanmukaista vastaiskuosasroakaan paikalle. Ennenkuin poistuimme mäkirinteestä
saimme selville vielä yhden vihollisen sotajuonen. Peijakkaanmoinen "IJraa" alkoi kuulua ensin vasemmalta,
lisäänryen kohdallamme ja jatkuen jonkin matkaa oikealle. Meren maininkien tavoin se loivasti aaltoili vaaran rinteellä. "Mutta mitä hitt-, eihän vihollinen hyökkla askeltakaan? Totta! Totta se on! Asemissaan ne
huutavat vt^ata, ainakin tälläkohtaa." Kyllästyimme

:.jn-'fr:

sotahuudon kuunteluun ja lähdimme takaisin P:n komentopaikalle. 'Näitkö miten säkenet nousivat nuo-

tioista",
5211ei ikämies. 'Niin,
ainakin nuotioihin
osuimme",
oli mietiskeleväntuntuinen
vastaus. Ikä- myöhemminkin kova sotilas ja junailikin
mies oli vielä
ryhmänjohtajana sodan loppuun saakka. "Sitä luotia ei
ole valettu joka konnan kaataa",
oli hänen tunnus- itseään, niin se piti
lauseensa. Mikäli hän tarkoitti sillä
täsmälleen paikkansa.
Sinä päivänä (8. 8.) oli Niemijärven ja Ruipanlammin välisellä suolla sellaista liikettä jota siella ei koskaan ennen ollut. Kantoryhmät liikkuivat molempiin
suuntiin. Patruunoita ja muonaa vietiin korennoissa
kantaen taistelussa oleville komppanioille. Sieltä Niemijärvelle tarpoivac haavoittuneiden ja kaatuneiden
kantajat. Kun matka edestakaisin laskettuna oli 7-8
km, tiesi se sirä emä kantajia ei yleensä sinäpäivänä enää
nähty taistelussa. Kun jokaista kaatunutta kantoi 2
miestä ja haavoittunutta 4:kin miestä, niin ennestäänkin pieni taisteluvahvuus supistui kymmenillä miehillä. Ei ollut mieltä ylentävä se saatto joka jutasi Ruipanlammin suolla. Siinä vietiin kersantti Kauppi, lonkka ja
kylki luotisuihkun rei'ittämänä. Samoin Hangot raiamies Nyström, kymmenien käsikranaatin sirpaleiden
viiltelemänä. Ja monta muuta tuttua taistelijaa. Mieleenpainuva oli viimeinen kohtaus oululaisen Paavo Siirin kanssa. Pallea lävistettynä, kasvot jo savenharmaina
hän makasi kantopaareilla kun satuin kohdalle. "Sattuiko pahasri, voinko jotain toimittaa Ouluun päin", kysyin puolivarovasti? "P...u, onks sulla tupakkaa", oli
hänen vastauksensa. Pistin sytytetyn savukkeen hänen
huulilleen, yritin vielä toimitella jotakin, mutta kantajat lähtivät matkalleen. 'Terve", sanoi Siiri poikamaisen
reippaasti. Minusta tuntui että hän ei pitänyt vammaansa niin vakavana kuin se oli. Kuoleman väri oli
kuitenkin jo laskeutunut kasvoille, eikä hän enää nähnyt kenttäsairaalaa. Vänrikki Paavo Siiri oli jo toista
vuotta ollut joukossamme. Yhdessä kiertelimme Syvärin rantoja, asuimme samoissa teltoissa tai korsuissa,
luimme "Suupohjan-Sanomia" ja muutenkin tiemme

vetivät merkillisesti yksiin. Nyt tiesin, että

hänen

maallinen vaelluksensa p^ättyy lähituntien aikana.
Samanaikaisesti kun Ri.P 3 hyökkäili Vellivaaraa
vastaan, suoritti vihollinen lentorynnäköintiä ja pommituksia etupäässä Niemijärven suunnalla. Samalla
nähtiin mottiin pudotettavan myöskin tarvikkeita.
Synkkänä, uhkaavana, valloittamattomana, seisoi
Vellivaaran mustametsäinen kukkula hämärtyvässä elokuun illassa. Me epäonnistuneet hyokkaajat, jotka sotasavujen vetistämin silmin tähystimme vaaralle, emme
silloin tienneet, että Vellivaaran viimeinen taistelu oli
jo kayty, sillä yöllä 8.-9. 8. vihollinen jätti Vellivaaran ja murtautui yhdessä Lehmivaaralaisten kanssa Kangasjärvi-Hankalampi rintaman läpi omiensa luokse.
Seitsemän päivää kestänyt Vellivaaran piiritys oli päättr
rynyt.
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TAPPE[U
LYHYEN

takamaastossa

suoritetun levon

jälkeen

2.lJP* 45 marssi 25.7.1941 kohti Häkämiestä. Miehik-

kalan Leinonkylän palokunnantalon kohdalla vaelsi
muun komppanian perässä kuormasto, kun vihollisen
kranaatit iskivät alueelle. Oliko vihollisella pitkin Pukalusjärveä joku tähystysmahdollisuus, järvihän ulotrui
pitkalle vihollisen puolelle, vai mistä tuo oli saanut sel-

ville porukan liikkumisen. Vähän myöhemmin tiellä
kulki suur'ehko kolonna, mutta se pääsi rauhassa menemään. Nyt tuli kuitenkin lyhyr, mutra kiivas keskitys
tielle ja sattui juuri kuormaston kohdalle. Joukkueet,
jotka avoparijonossa vaelsivat tien kahtapuolta, eivät
tästä saaneet osalleen edes hämminkiä, murta kuormas-

to joutui epämukavan touhun alaiseksi ja seurauksena

oli, että

osa hevosmiehistä löi hevostaan ohjasperillä
persuksille ja yritti laukalla pois alueelta ja osa raas pysäytti hevosensa tielle ja suojautui rattaiden viereen ja
seurauksena oli melkoista hälinää. Lopputuloksena keskityksestä oli vain allk. Paaaolan haavoittuminen käteen. "Sama käsi kuin Talvisodassakin", huuteli Paavola
tapauksen johdosta. Lähettiau. kers Kehki, joka ajellen
pyörällä piti Paavolan rattaisra kiinni lensi tieltä yli

ojan, mutta selvisi ehjin nahoin.

Palokunnantalossa

majailevat työvelvolliset loikkivat rakennuksen ovista ja
ikkunoista väljempään maastoon. Ja samalla kertaa sattui kohdalle joku kivääriniekka, joka kuljetti kahta
vyötöntä pidätettyä sotamiestä. Kuljettaja löi maihin ja
silloin pidätetyt huomasivat hetkensä tulleen ja häipyivät. Keskitys loppui parinkymmenen kranaatin räjähdettyä alueella. Vanginkuljettaja alkoi etsiä kuljetettaviaan, mutta missään ei ollut mitään. "Perkele, mihin
"Mitka karkurit?"
'Ne pane karkurit hävisivät?"
- askelta
"Jaa,- ne pojat vetivät pitkaa
ri semmoist^."
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tien sivua. Taisivar karaa toisen kerran.
Matka jatkui kohti Häkämiehen taloa, josta joukkueet lähtivät omille maisemilleen. I joukkueen vei
luutn. Tulikoura Pukalusjärven rannasta-Kirvesjärveen, II joukkue, luutn. Päiaärinne Kin'esjäruestä-hukhula 5 j.5 (Ml), III jouhhue, aänr. Talihk4 vetäiänään piste 53.5.-Vanha-Timperistä tuleva polku ja IV joukkue vänr. Suominen tirehtöörinä, polku-Lappajärven
ranta. IV joukkueen asemat olivat ni't samalla harjanteella, jossa joukkue kävi jo edellisellä etulinjareissulIaan valtakunnan rajan toisella puolella.
IV joukkueen maisemat olivat muurenkin muuttuneet edelliskäynnin jälkeen, sillä paikalla rapahtuneen
törmäyksen seuraamuksena oli metsäpalo käynyt män-

tykankaalla. Kitkerä savunhaju tunrui vhä nenään. Maa
oli kuin korppua, karrelle palanutta, joka rasahteli
saappaiden alla. Jostakin kannonjuurakosta nousi vieläkin savua ja pieniä tulenkielekkeirä. N{ustar puunrungot tekivät maiseman synkän, aavemaisen näköiseksi,
kaikki vihreä ja kesäinen oli paikalta kadonnut. Melkeinpä puistatti aavemainen näky. Kulkeminen oli nokista, likaista. Nokea tarttui joka mieheen.
Oikealla olevat joukkueet olivat Valtakunnan rajan
omalla puolella, mutta IV joukkue oli jo naapurin puolella. Asemiin näkyi Vanhan-Timperin kylä ja ios oikein tarkasti katsoi, erotti siellä vihollisen valtavia betonibunkkereita. Ne oli paikan päällä käynyt toteamassa kers. Myyrä parin miehensä kanssa komppanian päällikön, kapt. Junnilan käskystä vähän aikaisemmin:
"Menet tuonne Timperin kylään ja katselet siellä ympärillesi."
Myyrä: 'Vai katselet. Antaisikohan ne kahvir, jos poikkeaisi
torppaan?" Kahvit jäi saamatta, mutta bunkkereista saatiin jonkinlainen tieto.

Asemia miehitertäessä kävi tuuli vihollisen puoleha,
sen huomasi sieltä työntäytyvästä karmeasta ruumiinhajusra. Se oli kolkkoa hengittää, kuin riivinrautaa olisi

veränvr sisänsä. Suomalainen partio oli kuulemma
kaatunut välimaastoon kaikkine miehineen. Sen johta'alla oli ollut tarinan mukaan paljon "lännen tuohta"
r:rul'anaan. Ja lisäksi siellä oli tuntematon mdä,räviholIsec kaaruneita. Ja siellä kärysi kuolema, tehden syörai-n ja muunk:o elämisen touhut eläville hankaliksi.
Puolin jos toisinkin oli tehty yrityksiä ruumiiden hautaamiseksi, mutta vastatuulen miehet olivat sen tulelIa.an estäneet.

Komentopaikkana oli Mytyn pieni talo viihtyisien
koivujen varjossa. Siinä majailivat kapt. Junnila, vääpeli Pesu, kirjuri Piipari ja tst.lähetit. Töpinä majoittui
Häkämiehen taloon. Siinä lähettyvillä majaili myös
Auto-SAs haavoittuneiden kuljetusta varten.
Alkupäivät olivat rauhallisia. I ja II joukkueet pitivät
jatkuvasti osan miehistään asemissa tähystämässä, muiden lyödessä pokkaa tai levätessä linjan takana. III 1a IV
joukkueiden miehet olivat kaiken aikaa asemissa, joskin
sielläkään eivät nyt kaikki olleet yhtä aikaa tähystämässä. Varsinkin II ja III joukkueet, mutta myös muut tekivät ilmoituksia vihollisen varsin vilkkaasta liikkumisesta. Erikoisesti yön seutuvilla ajoi nelipyörävankkureita raskaassa lastissa etulinjaan ja lähti taas tyhjänä
pois. Lähetit kiikuttivat paperilappusia komentopaikalle tästä seikasta, mutta kapt. Junnila ei ottanut uskoakseen. Luutn. Tulikoura kävi myös seliträmässä tilannetta.

"Jotakin siellä on tekeillä. Ne tuovat normaalia
enemmän taYataa etulinjaan. "
Junnila: 'Vievät tavaroita pois. Taitavat pian lähteä
itsekin. "
'Tivät ne pois vie sieltä mitän. Kyllä sinne tuodaan
tavaraa. NainkOhan ne vielä hyökkaavät?"
"Äla puhu pehmeitä. Pois ne vievät. Lähtevät kohta."
Armeijassa on aina niin, että suurempipalkkainen on
oikeassa ja

niin oli nytkin. Tuntuihan vihollisen hyök-

käys hyvin epätodennäköiseltä. Miksi se sen tekisi? Sitoakseen joukkojamme tänne? Tällähän olisi voinut olla niitä vaikka kuinka paljon, sillä tämähän olisi saatta-

nut olla yksi päähyökkäyssuuntia Viipuriin. Tai mahdollisesti vain kukkulan 51.5 haltuunotto, sillä se tosiaan hallitsi maisemia laajaki niin vihollisen kuin meidänkin puolella.
29.7.-41 kello 14.50 aloitti vihollinen tykistöllään
harvinaisen voimakkaan tulen I, II ja III j:n sekä komentopaikan maastoon. Joukkueet miehittivät nopeasti
asemansa. Pojat kyyristelivät ampumakuopissaan suojautuakseen kranaateilta. Tuli oli melkoisen tarkkaa ja
ennennäkemättömän runsasta. Melkein samanaikaisesti
lähti vihollisen jalkaväki liikkeelle kaukaa, ampuen
edetessään. Aluksi luultiin, että kysymyksessä olisi vain
partiokahakka tai väkivaltainen tiedustelu, mutta pian
huomattiin yrityksen vakavuus. Ukkoja oli etumaastos-

JR 45.n miehiä

sa

kuin muurahaisia. Oma torjunta aloitettiin niin pian

kuin maaleja alkoi olla näkyvissä. Ei siinä kuitenkaan
kaikkia ehditty saada matalaksi. Vihollinen eteni melkein oman kranaattitulen sisällä. Oliko painopiste I j:n
kohdalla, vai kukkulan suunnassa on jokseenkin mahdotonta sanoa, mutta liikaa oli tulijoita joka kohdalla.
Vihollisen jalkaväkeä aivan kihisi etumaastossa jakranaattien tulo tuntui loppumattomalta. Lähempänä asemia alkoi kuulu "Uraa"-huutoja. Tykistö, kymmeniä
pattereita, siirsi tulensa asemien taakse suluksi ja jalkaväki eteni vasrustamattomasti. Ei ole tietoa, ehtikö oma
tykistö torjuntaan mukaan, joka tapauksessa silläkään
ei ollut vaikutusta.
Omat asemat alkoivat tyhjentyä. Ei ole mitään väliä
sillä kuka lähti ensiksi kuka viimeiseksi, olihan ero joka
tapauksessa pieni ja kaikki, jotka vielä pystyivät lähtemään myös lähtivät. Ja liikkumaan kykenemättömät
tuotiin tullessa pois. Jäikö loppujen lopuksi asemiin
yhtään kaatunuttakaan ei selvinnyt tappelun jälkeen tapahtuneessa puhuttelussa.

Allk. Tuuri, Ville ja stm. Honha olivat todennäköiI j:n lohkolla. Vihollinen oli jo osittain

sesti viimeiset

sivuuttanut heidät. Honka ammunnan lomassa: "Koska
"§221 itse määrätä. "
"En minä mitään
nostellaan?"
joka
mådrdä,. Sinun se on sanottava,
olet ryhmänjohtaja. " Pois hekin lähtivät, kun rengas oikealta Pukalusjärven suunnasta alkoi sulkeutua. Nopean irtautumisen
jälkeen he suuntasivat polun suuntaan taaksepäin. Pöheikössä vilahti mies heidän edessään ja Honka kohotti
kiväärinsä, murta Tuuri huuteli: "Äla, ala ammu, se voi
olla meikäläisiä. Katsotaan ensin." Se oli omia miehiä.
Hän oli varmasti kokenut ennennäkemättömän järkytyksen ia ehkä häneen oli sattunutkin. Joka tapauksessa
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Kuormasto suoiautui metsäån

hän viimeisillä voimillaan hankkiutui taaksepäin. Kaverukset auttoivat hänet toisten joukkoon.
Poikien reppuja oli jäänyt asemiin ja asemien raakse.
Monikaan ei sattunut enää poistullessaan reppunsa kohdalle. Siellä oli kaikki maallinen. Mutta löysi joku sentään siitä hyvääkin. "Jdi parranaiovehkeet, nyt ei enää
parranajo rasita. "
Kers. Pappila, talousaliupseeri oli menossa linjoille
helvetillisen ryöpyn alettua. Hän kiirehti asemiin, sai
jostakin konepistoolin ja ampui kuin paholainen. Lopulta hän haavoitrui ja niin oli hänenkin lähdeträvä.
Ojia pitkin konttaamalla hän pääsi kranaattisulun läpi

ja töprnään.

Kukkula 53., koetettiin pitää mahdollisimman
kauan. Luutn. Päivärinne tajusi sen merkityksen ja
koetti haalia sinne lisää miehiä. Sekin tyhjentyi.
III j:n koh.lalla ei tilanne ehkä ollur aivan niin kireä
kuin oikealla, mutta toimintaa silti oli. Kun II j:n alue
tuntui tyhjenevän oli myös III j:n vedettävä porukka
taaksepäin. Stm. Ceder jäi Talikan lähtökäskystä huolimatta asemiin ja soitteli kp:tä vielä kauan toisten lähdettyä. Joukkue vetäytyikin melko kauas takana olleen
aukean laidassa olevaan riiheen, johon asettui taloksi.
Vänr. Talikalla oli täysi touhu saada pojat edes jollakin
tavalla miehittämään aukean reuna.
IV j:n kohdalla ei taistelutoiminraa ollut ja se pysf i
asemissaan krriken aikaa, vaikka sivusta olikin kokonaan
auki oikcallc.
Konrcntoprrik,rll;r tlli melkoisen sekavaa. Kranaattela
iski vähän joka puolelle. Navetta sai osansa. Koivuja
katkesi pihamaalla ja ympärisröön ilmestyi kuoppa
kuopan jälkeen. Itse asuinrakennukseen ei sattunut yhrään kranaattia, vaikka sirpaleet menivät monista paikoista läpi ia ikkunat rulivat sisään. Pihamaalla yritettiin valjastaa hevosta ensimäisten haavoittuneiden ilmestyessä paikalle. Siirä ei rullut mitään hevosen vauhkoutuessa. Kranaatin iskiessä ensi kerran pihakoivuun
haavoittui lähellä ollut kirjuri, joltakin mieheltä sirpale
vei jalan, lähettiau. kers. Kekki haavoittui lievästi jalkaan. Kapt. Junnila sisällä hyppi ja loikki, kiroili ja
huusi, olutta kaikki turhaa. Kymmenet kerrat hän ehti
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vddttåd kahta paikalla ollutta puhelinta, mutta se oli
voiteen haaskausta. Kukaan ei vastannut. Eikä mitään
selvyyttä tullut mistään.
Sulku asemien takana oli jatkuvasti niin tiheä, että
ehjänä ei siitä selvinnyt. Kun komppanian päällikön
puhelimet olivat jo heti alkuun menneet mykiksi hän
lähetti partion ottamaan selvää etumaaston tapahtumista. Porukan vetäjäksi joutui "mies, jota ohjesääntö kielsi menemdstä maihin", korpr. Vallen. Käsky kuului:
"Sinne on mentävä hinnalla millä hyvänsä. Jotakin
tolkkua on saatava tähän juttuun. Mene sinne kukkulalle asti." Mukaansa hän sai neljä miestä. Eipä mennyt
pitkään, kun seurue jo palasi. Vallen oli saanut sirpaleen päähänsä. Yhtä kaveria kantoi kaksi siipeensä saanutta ja yksi raahautui siinä vieressä omin voimin. Ei
vieläkään mitään selvää erulinjan touhuista. Porukan
päästyä komentopaikalle kiitti Vallen kavereitaan siitä
avusta minkä oli heiltä saanur: "Minun pitää keittämän
'Nyt se kirottu on menettänyt loputikin järteitä."
kensä", arveli siihen lääkintämies Bji)rninen: "Heikkoa
se on ollut tähänkin asti, muma nyt sirpale sekoitti sen
lopullisesti. "
Ensimmäisten kranaattien räjähtäessä komentopaikan tienoilla hyppäsi vääpeli Pesu pyörän selkään jaaioi
töpinään Häkämiehen taloon. Sinne päästyään antoi
hän käskyn: "Nopeasti hevoset valjaisiin ja Leinon kyIään. Komentopaikka on vallattu ja ukot vissiin kaikki
Metsäpalo mäntykankaalla
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kuolleer." Arvaa sen, että toimeksi pantiin ja siinä hörakässä yäi avaraa kaikenlaista paikalle. Juoksutahtia
Iasketeltiin Leinonkylään. Uutta malapaikkaa varmisti
vääpeli kaivamassaan sirpalekuopassa pistooli kourassa
kaiken aikaa.
Kers. Pappilan haavoituttua hän pääsi omin neuvoin
rö::nar majapaikkaan, josta löytyi tavaraa vaikka millä
nr:a-.a. mm. milkkipurkkefa oli huomatava mäd,rå.
Tana suututti Pappilaa, hän lähti etsimään töpinää ja
-crsrkin sen Leinonkylästä. Keskustelu ajomiesten
iå:rssa oli tulikivenkatkuista. Pojat kuitenkin selitti';ar: "Mitä sinä meille rähiset, puhu vääpelille, sehän se
rneidät tänne toimitti." Ja nyt sai vääpelikin kuulla
suoria sanoja samasra asiasta.
Haavoittuneiden kuljetus alkuvaiheessa ei lähtenyr
rullaamaan. Töpinä oli poissa ja töpinän vieressä ollut
AutoSAs oli myös lähtenyt taakse kahinan alettua, jäträen telttansa kaiken kansan katseltavaksi. Tilaisuutta
käytti hyväkseen stm. Kiaerä, joka oli lähetetty järjesrämään haavoittuneiden kuljetusra töpinästä. Hän korjasi löytämänsä viinat ja voit parempaan talteen, jotta,
"Rosvot eivät niitä veisi", kuten hän asian myöhemmin
selitti.
Jotakin oli tehtävä haavoittuneiden kuliertamiseksi,
sillä heitä näytti olevan tulossa aina vain lisää. Stm.
Rantamähi, ioka ei turhia kainostellut pahempienkaan
päivien aikana tyhjensi rattaansa ja lähti komentopai-

kalle. Lääkintämiesten avulla hän sai kolme pahimmin
haavoittunutta rattaille !a hyvänlaista tahtia ajeli kuorman JSp:lle. Tätå touhua hän latkoi sitten roista vLrorokautta yhteen menoon.
Rantamäellä oli pahanlainen vatsatauti ia liekö verinen touhu vielä tehnyt ilkeätä, joka tapauksessa hän oksenteli vähän väliä. Tämän huomasi stm. Kiverä ja vei
Ranramäen komentopaikan lähellä olleeseen telttaan.
Siellä Kiverä sekoitti reetä ia pirtua pakinkanteen f a an"Mistä hitosta sinä tätä
roi kaverille: "Maista tätä."
"Äta kysele, heitä vaan naamaasi. Kyllä
olet saanut?"
- lähtee." Mies ioi sen ja vielä toisenkin ja
siitä mahatauti
olo alkoi helpottaa. Lähtiessä Kiverä toimitti: "Jos näet
ylik. Vilon, niin toimita käymään. Minulla on hänelle
asiaa."

Rantamäki teki seuraavan matkan vasemmalle siivel-

le ja löysi Vilon. "Kuules, kun Kiverä toimitti sinua
käymään komentopaikalle. Hänellä on sinulle asiaa."
"Hei jumaliste, minä luulen, että sinä olet humalasToinen naurahti: "Niin olenkin ja pian olet sinäkin, kun reisuun lähdet."
Oman tykistön tuki oli alkuun heikonlaista, sillä linjojen kulku oli epäselvä ja porukat kovin lähellä toisiaan. Vihollinenkin ammuskeli rnyöhemmin pääasiassa
takamaastoon. Oman krh:n miehiä oli poikien luona ia
he antoivat auliisti apuaan. Oli joukossa joku tuttukin,
jonka kanssa tarinoitiin. Joku toinen tulenjohtueen

-

Vihollisen liikkeitä tähysletään
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miehistä kyseli pojilta salavihkaa tuon tutun miehen
touhuista: "Onko tuo kaveri hullu, vai mikä ihme sillä
on, kun se on konu?"
Tähän antoi selvitystä alik.
- ole, varovainen vaan. TalvisoTuuri, Ville: "Ei se hullu
dan jälkeenkin se makaili nuohoojan saunanvintillä
vaniaa paossa viikon päivät. Muuten se kyllä on mukava
mies." Oli mies mikä hyvänsä, mutta nakuja oli saatava
mäkeen.

Omat miehet eivät vetäytyneet asemistaan kauas. Joka paikassa vihollinen jäi poikien entisiin asemiin, ei se
sen pitemmälle yrittänyt. Meikäläiset makasivat nokan

alla. Uudet asemat varsinkin kukkulan vieressä olivat
hyvin epäedulliset, mutta kuitenkin niihin jädtiin. I ia
II ioukkue olivat pian selvinneet alkutappelun sekaannuksista ja pian yritettiin törmäystä asemien takaisin
saamiseksi, mutta siinä ei onnistuttu. Voimaa ei ollut
tarpeeksi. Seuraava yritys oli jo sovittu iltaruokailun
jälkeen tapahtuvaksi. Tykistötukea oli myös luvassa,
olihan paikalle menossa heidän tulenjohtueensa.
Ruoankulku illalla ei ottanut onnistuakseen. Ruoanviejät eivät löytäneet kuin IV joukkueen ja palasivat takaisin. Mutta ruoka oli saatava perille. Stm. Rantamäki
oli iuuri tuonut ruumiskuorman ja syötyään hän oli jälleen valmis lähtemään ruokaakin viemään. "Kyllä minä
tiedän missä pojat ovat. Näin heitä joka reisulla. Pojat
ovat kusessa." Hän tiesi poikien menettäneen reppujaan
ja ruokailuvälineitään ja keräili hyvän kasan peltipurk-

"Jaa)' Ja siellä oli
'*f'd.ällä on ruoantuoiat."
on)"
joka
matkalla
tulenjohtue,
oli
etulinjaan
ollut jo
"Kun
melkoisesti.
luultiin, että sieltä tulee vallan vihollisen partio", selittivät tulenjohtueen miehet "ternit"
sofossa. "Saatanan hullut. Tuo Paavohan se vaan jutteli
tärkeitä asioita." Mutta mihin te olette oikein menos'Tuonne kukkulalle. "
"Ette taida selvitä sinsa)"
jos
ne, mutta
odotatte sen verran, että saadaan ruoka
tuonne I joukkueelle, niin me viemme teidät sinne."
Kaverukset jatkoivat matkaa ja Vähämartti puhettaan. Lopulta Rantamäki sanoi: "Sinähän taidat olla ki"Miten niin?"
"N[uugsn vmn.
rotun rohkea mies. "
Minä koettaisin olla hiljaa kuin kusi sukassa näillä
mailla." Puhe loppui kuin naulan kantaan.
Joukkue löytyi ahon laidasta. Pojat odottelivat ruokaa hartaasti, sillä nälkä alkoi jo olla. "Minulla on täällä
peltipurkkeja, kun teillä ei kuitenkaan sls 25slsi1a.""Ei sillä seikalla
"Saatana kun nämä ovat paskasia."
ole mitään merkitystä. Tämä on kuolleen lehmän lihaa
ja jos on oikein nälkä, syö sitä vaikka peltipurkista."
Vähämarttia kiinnosti vihollisen olinpaikka: "Missä se
'"Tuossa se on kolmekymmenen
vanja oikein on?"
"Ei, ei missään
metrin päässä. Tuletko katsomaan?"
tapauksessa." Alkoi katsella suojapaikkaa. Ruokailu kävi nopeasti, vaikka iaon kohdalla olikin pieniä vaikeuksia. II joukkueen ruoka-astian seurana oli myös tulenjohtueen miehet, jotka edelleen "ternit" sojossa kulkivat

i

keia rattaille. Tällä kertaa lähti stm. Väbämartti hänen
matkaansa, kun ei uskonut Rantamäkeä yksin noin vaaralliselle retkelle. Komentopaikan lähelle jätettiin hevonen ja kantoastia toisella sekä peltipurkit toisella sylissä lähdettiin kohti I joukkueen maastoa. Vähämartci
ei ollut selvillä etumaaston tilanteesta ja piti yllä reipas.ta keskustelua. Rantamäki sensijaan koetti seurailla
maastoa katsellen, mistä heitä voitaisiin ehkä ammuskella. Eikä hänen sitä pitkään tarvinnut odotella, sillä
polun oikealta puolelta erään kiven sivulta kimahti kerran, tosiaan hieman odottamattomalta suunnalta. Kaverukser löivät maihin peltien kalistessa. "Ätt aa helve"Ketä siellä
tissä ammu, tiÄllä on omia miehiä."
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Haavoittunutta

viedään suojaan

Haavoittunut kiireesti
rattaille

maasrossa.
:roia. "

'Ei

vaan pidä ampua, täällä on vielä varmasti

Törmäys, joka oli måårätty illaksi, tehtiin, mutta
oli yhtä heikko kuin ensimäisenkin: Maasto
vahvasti
vihollisen käsissä. Vihollisen tykistön
oli liian
ruli laimeni yöllä, mutta jalkaväkituli oli jatkuvaa. Vihollinen ei yrittänyt eteenpäin, piti vain saamansa asesen tulos

:Dat.

Komentopaikan maasto oli kertakaikkiaan muuttu:rur. Sementtitiilinen navetta oli saanut osuman pariinkin kertaan. Se ei muuten olisi haitannut sotatoimia,
nurta samalla oli käymälä mennyt hafalle. Taloon ei olIur sattunut. Sisällä talossa heilui kapt. Junnila yrittäen
turhaan.
soittaa kahta puhelinta yhdessä ja erikseen
ja
poikki
myös
heti
korjauksen
olivat
menivät
_Johdot
jälkeen. Junnila oli yrittänyt kaikkensa ensin tilanteen
selvillesaamiseksi ja sitten sen selvittämiseksi. Olihan
kiusallista, ettei hän saanut ajettua pois niitä paria hassua ryssää, jotka olivat päässeet mäkeen. Hänelle oli
kyllä selvinnyt mitä oli tapahtunut, mutta hänelle ei
selvinnyt, miksi niin oli tapahtunur. Tieto esivalmisteluista? "Pois vievät tavaroitaan. Kohta lähtevät itsekin."
Tätä ajatusta oli niin kirotun vaikea muuttaa.
Patteriston komentaja oli tullut Junnilan kaveriksi.
Molemmat ukot touhusivat niin, ertä olivat hermostuttaa muutkin paikallaolijat.
Yöllä tuli takaa naapuripatalloonan yksi komppania.

Heidän tekemänsä vastahyökkäys oli hyvä, mutta sekäänrei johtanut tulokseen. Komppanianpäällikkö kaa-

tui

hyökkäyksessä yrittäessään keulassa vetää kompPaniaa eteenpäin. Eräs joukkueenjohtaia haavoittui vaikeasti fa lopulta kuoli Rantamäen rattaille. Taas vihollisen tykistötuli oli ankaraa. Komppanian tappiot olivat
suuret. Komppania palasi tuoden haavoittuneet ia kaatuneet mukanaan.
Toisena tappelupäivänä saapui III/JR 45 Toivarista.
Sen tekemä vastahyökkäys ei onnistunut sen paremmin
kuin edellisetkään. Vihollisen tykistötuli sotki hyvän
yrityksen.
Tarina kertoo, että kokonainen vihollisen rykmentti
osallistui hyökkaykseen. Ei ollut ihme, jos tilanne oli
hieman sekava meikäläisten puolella. Vihollisen tappiot
arvioitiin 600 mieheksi. Pahinta oli, että asemat iäivät
vihollisen haltuun siihen asti, kunnes se elokuussa
aloitti vetäytymisen täältä ja koko Kannakselta.
Oman komppanian tappiot olivat kaatuneina ja haavoittuneina 26 miestä, joten parhaansa olivat poiat yrittäneet.

Komppania siirrettiin pois etulinjasta Toivariin lepoon. Nyt oli vasta tilaisuus nauttia se erinomainen
"kotikalja", joka oli ollut valmiina jo muutaman päivän.

Kers. Myyrä, stm. Rantamäki ja Borgman lähtivät
D
hyvän päivätyön jälkeen bundikselle kotiin.
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Tunnetteko pahan ilman tulon
lihaksissanne? Reumaattinen
lihassärky sään muuttuessa
on hyvin tavallista.
Kuten usein säryn ollessa
kysymyksessä, lämPö tuntuu
miellyttävältä. Juuri siksi

Theranyl tekee niin hYvää.
Sen kauan kestävä llimP6vaikutus pehmittää lihakset.
Theranylissa on myös
kipua lievittävää ainetta

(trometamolsalicylaattia).
Theranyl ei ärsYtä eikä
tahri. Ja siinä on miellYttävä
tuoksu.

Reseptittä aPteekeista.

Lääketehdas
Medisan, Uppsele
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MATTI VARO

Pihlaisten kylä

YKSIKKOMME,

isä Tikkasen komppania

(7./JR 7)

sai

Jatkosodassa tulikasteensa Tyrjän ankarissa taisteluissa.

Taisteluitten tauorrua Tyrjässä, osallistui rykmenttimme Rautalammin motin loppuselvittelyihin Laatokan
rannalla, jonka jälkeen siirryimme Karjalan kannakselle. Aluksi matkanteko oli helppoa sillä se tapahtui autokuljetuksena. Mutta sen jälkeen se jatkui marssien,
jota kesti pieniä keskiyön tunteina pidettyjä taukoja lukuunottamatta yhtämittaisesti lähes kolme vuorokautta. Marssin ravoitteeksemme tuli vihollisen perääntymistien katkaiseminen Pihlaisissa, jonka tehtävän sai
suorittaakseen II/JR 7 kapteeni Aarne Aholan johdolla.
Komppaniamme lähestyi pataljoonan kärjessä Pihlaisiin johtavaa tietä, missä Pihlaisten tienristille oli matkaa parisen kilometriä. Kärkipartiossa oli komppaniallamme korpraali Valde Sorsa partioineen. Olimme saaneet koko matkan edetä taisreluita käymättä. Marssiessamme kohti tienristeystä joka oli tavoitteemme, kuulimme pariin otteeseen muuraman vihaisen kp. -sarjan
Koska tunsimme ne omista aseistamme lähteneiksi,
emme kiinnittäneer niihin sen suurempaa huomiota,
totesimme vaan, että Sorsa partioineen siellä avaa tierämme. Edertyämme sitten äskeisille tapahtumapai300

koille, toresimme, että partiomme oli ensin katkaissut
tien vihollisen soppakuskilta ja jälkimmäisessä tapauksessa oli partiomme napannur vihollisen ratsulähetin.
Näin olimme päässeet tavoitteeseemme ja komppaniamme sai tehtäväkseeen miehittää Pihlaisista pohjoiseen johtavan tiensuunnan. Saimme vahvistykseksi loh-

kollemme yhden kk. joukkueen ja pst. ryhmän.
Miehittäessämme asemat, meille ilmoitettiin, että
tiensuunnasta on vetäytymässä joukkueen vahvuinen vihollisosasto. Tiensuuntaan lähetettiin kersantti Halonen kahden miehen kanssa partioon ottamaan selvää,
milloin se vetäytyvä vihollinen on sieltä odotettavissa.
Päivä oli kallistumassa kohti iltaa, mutta oli vielä
täysin valoisaa. Koska olimme marssineet yhtämittaisesti kolmisen vuorokautta, niin olimme kaikki melkoisen uupuneita, eikä tarkkaavaisuutemme tainnut olla aivan terävimmillään. Komppanianpäällikkömme,
silloin vielä arvoltaan vänrikki Eero Aulis Tikkanen oli
tarkastamassa komppanian miehitystä, kun lohkollemme saapui pataljoonan lähetti tiedustelemaai, jos tarvitsemme ampumatarviketäydennystä. Koska emme tähän hätään tavoittaneet päällikki;amme, niin Sorsan
kanssa sovin määristä jotka komppaniallemme tuodaan

panoksia ja käsikranaatteja ja hyvään tarpeeseen ne olivatkin illan pimetessä myöhemmin yöksi.

Toimin tällöin komppanian lääkintäaliupseerina ja
siioitin pari miestäni tien vasemmalle lohkolle ja loput
olivat tien oikealla puolella. Itse sijoituin Mannerheimin Ristin ritari Valde Sorsan kanssa samaan hiekkakuoppaan asemiin tien vasemmalle puolelle. Meidän ja
tien välissä oli toinen hiekkakuoppa jossa oli stm. Kakersantti
minen konepistooleineen asemissa. Niin,
tienHalonen oli vastikään lähtenyt tiedusteluretkelle
suuntaan ja vetelimme Sorsan Valden kanssa kaikessa
rauhassa "tömstetti" sauhuja montussamme, joka oli
Ioivasti viholliseen päin viettävässä rinteessä. Montrumme oli kymmenisen metriä leveä ja runsaan metrin
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Halosen partion miehiä? Ennenkuin hänen Ukko-Pekka
kiväärinsä pamahti ensimmäisen kerran, odotti hän vastaukseni, joka oli, ei ne ole omia miehiämme. Heti perään pamautin myös oman kiväärini. Vihollisia vilahteli
jarkuvasti puitten lomassa ja tulitimme niitä parhaamme mukaan. Kunnes sitten aina valpas partiomiestove-

rini huomautti minulle, että miksi Kaminen ei enää
ammu? Hän kun oli mielestämme meitä vielä paremmissa asemissa ja maaleja olisi kyllä ollut. Olimme tosin aluksi kuulleet hänen ampuvan lyhyen kp.sarjan,
mutta siihen hänen tulituksensa sitten oli loppunut.
Huusin Kamiselle, että miksi et ammu? Toistin kysymykseni useita kertoja, mutta mitään vastausta emme
hänelrä saaneer. Arvelimme, eträ olisiko häneen sattu-
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Näkymä "Korsukukkulalta" Tyriään päin

syvyinen. Edessämme oli verratrain hy,rää näkyvaisyyttä
noin 100 metriä, josta alkaisi nuorra kuusikkoa kasvava
alue, jonne ei enää sanottavastikaan ollut näkyväisyyttä.
Mistä siinä hyvän toverini Valde Sorsan kanssa keskustelimme ei ole enää muistissani, enkä sitä voi enää häneltä kysyäkään, koska hän vajaan vuoden kuluttua tapasi kohtalonsa Ohtan lohkolla. Sen kylla tulen aina
muistamaan kun hän kysyi minulta: Onko kuule nuo

nut ja sovimme Sorsan kanssa, että minä menen ottamaan toverimme asioista selvää. Matka hänen montruunsa ei ollut tosin pitkä, noin 1l metriä. Mutta
monttumme olivat puuttomassa, viholliseen päin viettävässä rinteessä. Sovin Sorsan kanssa, että hän yri:tää
pitää vihollisen kurissa ja minä nopealla syöksyllä menen Kamisen luokse. Pääsin onnellisesti hänen monttuunsa, mutta sitä onnettomammin olivar toverimme
asiar. Kaminen oli lysähtänyt montunpohjalle kuin istuvaan asentoon. Hänellä oli konepistooli sylissään ia
orsassa vertavuotava reikä. Eräs komppaniamme parhaista partiomiehistä oli poistunut keskuudestamme.
Sain toverikseni uskollisen sairaankantajani Eemeli Annalan ja hänen kanssaan saimme sankarivainaian pois
tästä vaarallisesta paikasta, sekä veimme hänet välittömäsri pataljoonamme JSp:lle.
Palattuani välittömästi takaisin asemiin, alkoi ilta
hiljalleen hämärtyä ja komppaniamme miehitys vedettiin pois eturinteestä ylemmäksi. Välittömästi JSp:lle
lähtöni jälkeen oli vihollinen tehnyt ensimmäisen läpimurtoyrityksen. He yrittivät ajaa litjamme läpi tykkivaljakolla, mutta tämä yritys oli helppo torjua, joskin
näin iälkikäteen ajatellen raa'alla tavalla, kaatamalla
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rykkivaljakosta etumaiset hevoset. Heti perään he uudistivat yrityksen, mutta yhtä huonolla menestyksella.
Olimme saaneet näin viholliselta jo kaksi 4 1/2 tuuman
tykkia. Tällöin lienee jo myöskin meille kaikille selvinnyt, että vastassamme oli suurempi kuin joukkueen
vahvuinen vihollisosasto.
Samalla kuin ilta pimeni yöksi, alkoi myöskin tihkusade, jota jatkui aamuun saakka. Yö joka nyt alkoi,
oli käsirykseni mukaan kovimpia, mitä isä Tikkasen
pojat kokivat Jatkosotamme aikana. Mutta se kestettiin
kaikella kunnialla. Pääroolia tässä Pihlaisten motin yötaistelussa esitti isä Tikkanen itse. Sinä yönä hän ei aikonutkaan ummistaa silmiään, joskaan sitä ei tehnyt
kukaan muukaan.
Vihollisen toimeliaisuus lisääntyi sitä mukaa, kuin
ilta pimeni yöksi. Se asetti kaikki käytettävissään olevat
putkensa suorasuuntausasemiin meitä kohti. Onnemme
oli siinä, että ne olivat liian lähellä ja niinpä niitten ammukset lensivät kaikki ylitsemme. Räiähtelivät takamaastossa, suurin osa puissa ja katkoivat niitä kuin
korppuja. Ylitsemme ampuivat myöskin heidän kaikenkokoiset krh:nsa.
Komppanianpäällikkömme ravasi asemiamme koko
yön edestakaisin. Hän ohjasi konekiväärien tulen, jotka
papattivat lähes koko yön taukoamatta. Hän kantoi käsikranaattej a aina mukanaan ja oli aina siellä mukana
taistelussa, missä käytiin kovinta kaksintaistelua kasikranaateilla. Pimeään yöhön pamautti vuorollaan myöskin norsupyssymme tienlaidassa ja aamun sarastaessa
he mm. totesivat saaneensa täysosuman noin viiden
metrin päässä olleeseen vihollissotilaaseen.
Elimme sen yön kuin jossakin noidankattilassa. Sinä
yönä ei armoa annettu, mutra sitä ei myöskään pyydetty. Komppaniamme jokainen mies seisoi vartiopaikallaan koko yön uskollisesti.
Aamun vihdoin alkaessa lähestyä, me varmaan jokainen saimme lisää uskoa siihen, ertä asemamme kestävät. Se, että vihollisen painostus alkoi hiljalleen väherä,
Rautalahden motin sotasaalista

ei suinkaan tarvinnut merkitä sitä, eträ luopuisivat läpimurtoyrityksistä ja saattaisivat ehkä alkaa piakkoin
antautumaan. Olimme kaikki vaatteet läpimärkinä ja
luonnollisesti väsyneitä. Pelonväreet joita useimmilla
meistä lienee ollut yöllä selässämme, alkasivat muuttua
vilunväreiksi. Uskon että moni muukin kuin minä ajatteli, kumpa saisi nyt kuumat saikat.
vaikka kesä olikin kaikilla. Eräs
Onni yksillä,
kk.mies sai luodin käteensä jaerdditä oman komppaniani mieheltä loppui kesrokyky. Olin heti valmis viemään
miehet JSp:lle hoitoa saamaan, toivossa öttä siellä saisi
ehkä kuumaa saikkaa ja vaihtaa ehkä vähän kuivia vaatteita päälleen.
Lähdin kuljettamaan miehiä kohti JSp:tä, jonka
olinpaikan jo hyvin tiesin illalliselta käynniltäni. Olisin
voinut suunnistaa sinne suoraan läpi metsän, mutta askeleeni veivät kuitenkin tielle, jota kautta sinne oli
matkaa lähes kaksinkertainen taival. Mutta tähtiin oli
kai kirjoitertu, eträ tällä tiereitillä koerellaan valppauttani.
Alkumatkalla olin jo todennut maasrossa kaksi irrallaan olevaa hevosta, jotka oletin linjan läpi tulleiksi vihollisen hevosiksi. Marssimme kohri Pihlaisten tienrisreystä reippaassa tahdissa, päästäkseni pian höyryävän
saikkakupin ääreen. Sepä piristäisi, ajattelin.
Oli vielä melkoisen hämärää, joten maastossa ei nähny't rarkasti mitään yksityiskohtia. Katseeni kiintyi
kuirenkin tien oikealla puolella olevaan heinikkoon vähän ennen tienristeystä. Onko siellä jotakin ajattelin.
En puhunut potilailleni mitään havainnostani, koska en
ollur vielä varma näinkö harhanäkyjä vai oliko siellä todella jotakin? Tein kaiken aikaa ajatustyötä päässäni ja
tarkkasin kohdettani. Tuumin aluksi, että siellä on
omia miehiämme. Kävelin kaikessa rauhassa potilaitteni edellä ja samalla tein ajatustyötä päässäni, sekä tarkkasin kohdettani. Ne eivät voi olla omia miehiämme.
IIitä tekemistä heillä olisi olla tuolla kyykkimässä. Samassa tein ehkä sota-aikani nopeimmat kivääriotteet

r iemä11ä kiväärini ampuma-asentoon kohdettani kohti,
sekä mahdollisimman pontevalla äänellä karjaisin muu-

ramia osaamiaoi ja tarkoitukseen sopivia venäjän kielen
sanoja. Tdmd ei varmaankaan tapahtunut hetkeäkäan
liian aikaisin, sillä heinikossa oli kaksi vihollissotilasta.

\Iolemmilla heistä oli käsikranaatit kädessään heirtovalmiina. Otin miehiltä aseer ja käsikranaatit pois.
Heiltä löytyi lisäksi avaamartomia säilykepurkkeja ja
jonkunverran pillitupakkaa, jotka tällä kertaa siirtyivät
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finskisoldaattien nautittaviksi.
Luovutin vangit pataljoonan komentajalle ja potilaani lääkärimme tohtori Jänneksen hoiroon. Toivomani
saikat sain JSp:llä ja mieli virkeänä palasin takaisin lohkollemme.
Tähystäessäni mäenharjanteelta vihollisen puolelle,
näki miten siellä oli kova kaivautuminen kä1,nnissä. Alkoi tuntua siltä, että paikalla saateraan jourua taistelemaan ehkä pitkaankin.
Komppaniassamme oli kolmannen joukkueen johtaja
r'änr. Klobfer Helsingistä, joka venäjänkielen taitoisena
kehoitti vihollista antautumaan. Aluksi hänen kehoituksensa eivät tuottaneet minkäänlaisra tulosta. Kunnes
tilanne jälleen alkoi muuttua. Komppaniamme oikealta
sivustalta alkoi kuulua vihollisremme rakaa I/JR 7 poikien ääniä, jotka painoivat heicä entistä ahtaammalle

tykkejä laskin alueella 16 kpl. 120 millisiä kranaatinheittimiä oli neljä ja pienempiä heittimiä ja piiskatykkejä en tullut laskeneeksi, mutta oli niitäkin jonkun
verran. Kaatuneita miehiä ja hevosia oli alueella varsin
runsaasti ja haavoittuneita ajettiin alueelta hevoskuormittain.
Omat tappiomme olivat kaksi kaatunurta, yksi haavoitrunut ja yksi väsähtänyt.
Tilanteen selvittyä meille luvattiin, että komppaniamme saa huilata Pihlaisissa runsaan vuorokauden.
Pystytimme teltat ja aloimme kuivatella vaatteiramme,
keitellä saikkoja ia meinasimme ruveta oikein raloiksi.
Mutta varsin lyhyeksi jäi lepohetkemme. Komppaniaamme ilmesryi pataljoonankomentaja kapteeni Aarne Aholan lähetti. Tiesimme jo vanhasta kokemuksesta
mitä silloin seuraa. Päällikkömme haettiin komentajan
puhutteluun ja hänen palattuaan oli Tikkasen käsky:
Teltat kasaan, komppania marssivalmiina klo xx. Ja
olipa pataljoonan komentaja muistanur minuakin erikoisesti käskyssään. Minur komennettiin karkikomppanian mukaan jatkettaessa etenemistä kohti Rajajokea !a
Ohtanlohkoa, jonne etenemisemme lopuksi pysähtyi.tr

motissaan.
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Lopulta vihollisemme katsoi kuirenkin tilanteensa
toivottomaksi ja suurin joikoin anrauruivat. Mekin jo
luulimme, että tilanne on jo selr'ä. Ifurta eipäs ollutkaan. Erääseen pesäkkeeseen oli pureurunut politrukki
4-5 miehen kanssa ja he nappasivat vänrikki Lauri Salmisen johtamasta ensimmäisesra joukkueesta stm Mannisen keskelle otsaa ammutulla 1au}<auksella. Tämä pikkuinen porukka oli tuhottava viimeiseen mieheen, ennenkuin Pihlaisten motrr oli lopullisesti selvinnyt.
Sotasaalis Pihlaisten mocisra oli melkoinen. Oleterusta joukkueen vahvuisesra vihollisosastosta saatiin
vankeja lähes parisensaraa. Neljän ja puolen tuuman

t.

Kaksi vihollista antautuu

Toimitukselle
saapunutta
kiriallisuutta.
Pentti H. Tikkanen: KANOOTTISISSIT.
Huimanrohkea sissiretki Muurmannin radalle kesällä
1942. Eräs viime sotien uhkarohkeimmista ia yllättävimmistä operatioista. Vihollisen elintärkeitä huoltoyhteyksiä oli häirittävä. Suomalaisista ja saksalaisista koottu kau kopartiokom ppania komennetti n m inoittamaan Muurmannin rataa useiden kilometrien
matkalta. Sen oli tuhottava vihollisen siellä oleva
vahva kenttävartio. Se eteni yöllä kanooteilla ja ohitti
pimeän turvin vihollisen varmistukset. Kanoottisissit
saivat kokea, että matkan rasituksia ja valpasta vii
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hollistakin vaarallisempi vastustaia oli villi korpi ja
hyinen vesi.
Arvi A. Karisto Osakeyhtiö. 218 sivua.

Unotussofu Turkir
HEINAKUUN 7.-8. päivän tienoilla 1944 loutuivat
eräät Ratsuväkiprikaatin yksiköt jo rintamavastuun
saksalaisille luovuttaneena suorittamaan vastaiskun Hapenensaaren takaisinvaltaamiseksi. Takaisinvaltaus on-

nistui, jolloin saatiin joukko vankeja. Nämä kertoivat,
ertä heidän Turkinsaareen tekemänsä maihinnousuyrityksen johtaja sai maksaa epäonnistumisensa hengellaan-

Kesäkuun loppupäivinä 1944 vaihtoivat eräät Viipurinlahden etummaiset saaret moneen kertaan omistajaa.
22.6. antoi RvPr:n komentaja käskyn, että Uuraansaari
on ehdottomasti pidettävä, muuten Turkinsaaren asema
muodostuu kestämättömäksi. Uuraansaari menetettiin,
mutta Turkinsaaren puolustus kesti. Tämä aikaansai
rintamalinjassa vihollisen ratkaisevaa iskua viivyträvän
mutkan. Vihollisen päähyökkäyssuuntana Viipurinlahden operaatioissa oli Uuraan saaristo Ravansaaren ja
Suonionsaaren kohdalla. Tätä lohkoa puolusravan
LIRR:n asemat murrettiin ankaran tykistökeskityksen
ja saroja koneita käsittävien toistuvien lentopommirusaaltojen ansiosta. Kallioiseen maastoon pudoretut raskaat paketit, joiden tunnukset juorusivat länsimaisesta
' alkuperästä, raivasivat tien hyökkääjälle. Sumutus roisensa jälkeen teki tyhjäksi tehokkaan puolustuksen.
Suonionsaaren puolustuksen murruttua ryhtyi vihollinen 5.7. aamupäivällä suuntaamaan huomionsa taktillisesti hallitsevaan Turkinsaareen. ljuraansaaresta aloitettu hyökkäys suuntautui osittain kolmelle taholle:
Hannustiensaareen ja Turkinsaaren kahteen kohtaan.
15 veneellä Hannustiensaareen yrirtänyt vihollinen lyötiin takaisin, osittain rantaviivalla. Turkinsaareen yritri
kaksi 12 veneen ryhmää: saaren keskiosaan ja sen pahimmalla tulilinjalla olevaan lounaiskärkeen. Lounaiskärjessä oli puolustuksessa 3./HRR:n ensimmäinen
joukkue luutn Meriläisen johdolla korpr Tauno Pesosen
vahvistetun konekivääriryhmän ollessa aivan rantatöyrdan partaalla.
Minä otan sen niemen kärjen, sanoi Pesonen esimiehelleen,
luutn Meriläiselle, jonka harvoin, tuskin
koskaan tarvitsi antaa miehilleen mahtikäskyjä.
Poteroita ei voinut kaivaa kallioiseen maaperään.
Luonnononkaloita hyväksikäyttäen saatiin ryhmän miehille pätkä suojaa, ettei suorasuuntaustuli päässyt pyyhkäisemään miehiä mennessään. Konekiväärille varustettiin kiireesti erääseen sopivaan onkaloon onnistuneesti
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naamioitu asema. Ryhmä oli siis aivan veden partaalla
muun osan joukkueesta ollessa kauempana mäen takana, jossa oli suojat ja komentopaikka. Kallioinen ranta
nousi jyrkästi ylöspäin, rantaviivalta ei voinut perääntyä, se oli pidettävä. Vihollisella oli IJuraasta suora näköyhteys, joten päivällä ei voinut nousra poterosta ylös
lainkaan. Piiskatykki pyyhki lJuraasta suoraan taukoamatta kallioiden kylkia, joskus muuttui aseen kaliiperi
raskaammaksi. Varmuuden vuoksi oli suu opeteltava
pitämään avoimena, etteivät rumpukalvot haljenneet.
Lentopommien vaikutus oli kaikkein vaikein sulattaa.
Vedenrajassa olevalla ryhmällä oli toistaiseksi onni
myötä.
Moottoritorpedovene oli edellisenä päivänä tehnyt
tunnusteluhyökkäyksen saareen touvaillen lähellä ranta,a
ja ampuen kiivaasti
1n1[ei111ksenaan ilmeisesti pal- ja niiden olemassaolo. Mutta
jastaa puolustaiien asemat
kun se ei saanut huomiota osakseen, se monien kaartelujen jälkeen laski sumuverhon peräänsä ja hävisi takaisin omalle puolelleen. Taukoamaton tulimylly veljesrykmentin lohkolla oli jo paljastanut karvaan totuuden.
Uhkaako Turkinsaari iäädä pussiinT Omat raskaat pyssyt avasivat tulen tunnustelijan perään, mutta liian
myöhään. Vihollisella olivat omat arvionsa Turkinsaa-
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ren puolustuksesta, mutta millarser. siirä saariin tuntumaa seuraavana päivänä.

hän lähdetä asemiin pyssyjen taakse, valmiina tervehti-

Vihollisuhkan rinnalle nousr puima siirä, miten saada pysymään saaren ylirasittuneer puolustajat hereillä.
Nuoret miehet tarvitsisivar kunn,.,n unen, jota ei oltu
ehditty vetää pitkiin aikoihin. Paivällä voi vuorottain
r erää lyhyitä torkkuja, murra illalla ja r'öllä täytyi aistit
olla valppaina. Rantaleppien ja kaislo jen kahinan sisään
'.'oi kätkeytyä mitä äänia vain. Kk-ri'hmän pesäke oli
rnneksi niin tilava, että sinne mahrui näkösuojaan koko
:r'hmä, kun vartiomiehet jaterriin pois laskuista.
i.7. aamulla havaittiin Uur'lan suunnasta vilkasta
-rrkehdintää 1a dåniä,. Pian ilmesrvi horisonttiin ylime:c,kalustoa, joka yhtenäisenä musrana massana alkoi lä:estyä Turkinsaarta. Saaren lounaiskarkeä kohti erottui
rna ryhmänsä toisen ryhmän suunrauruessa sivuun.
-\folemmissa ryhmissä lasketrirn oler-an 12 maihinnou.:.alusta tai venettä. Ei ollut epärlvsräkään, mitä veneet
..salsivät, ne olivat täynnä hampaisiin saakka aseistettu: r'ihollisia aseiden piippuien sojotraessa partaiden ul..:,:uolella. Veneissä tuntui olevan kaikenkaliiperisiä
:::ir.r
tykkejä ehkä lukuunottamarra.
Taitaa
tulla vieraita enemmän kuin mr.ronatilanr:=r1rn€ sallii, sanoi Tauno Pesonen miehilleen, eikö-

Pesonen oli ryhmänsä miehistä kokenein, mutta täysin vihreitä eivät toisetkaan nuoresta iästään huolimatta

mään.

olleet. Veikko Hirvonen, Niskanen, Lauri Martikainen,

T. Timonen, Aarne Hurskainen ja Allan Turunen, joisra kolme viimemainittua kaatuivat myöhemmin Ilomantsissa, ovat jääneet ryhmän miehisrä muistiin. N
10 miestä käsirrävä ryhmä vastasi melkein puolta jouk-

kuetta.

Kun lähestyvä rajuilma näytti kovin pahaenteiseltä,
tarttui Pesonen itse kiinni konekiväärin sarviin ja sanoi
pojilleen:
Tehkää kaikki minun perässäni. Avatkaa tuli vasta,- kun minä olen painanut liipasimesta.
Timonen ryhtyi oikomaan vyötä ja päätti pitää sen.
Toiset hakeutuivat kuoppiin kiväärit ja kp:t tiukasti
maaliin tähdättyinä. Pesonen luovutti oman konepistoolinsa pois vaihtaen sen kivääriin, jonka piti kk:n vieressä vara-aseena. Konetuliaseita ei nyt ollut totisesti
yhtään varaa jättaa käyctämättä.
Alkoi kova aprikointi: tulevatko meille, vai menevätkö naapuriin? Veneet lähestyivät välillä suuntaa
muurraen, mutta miltään taholta ne eivät saaneet vas305

taansa tulta. Pesosen ryhrnä oli puolustuksen barrikaadien kärjessa ja vaaravyöhykkeessä, siitä ne tulevat en-

siksi mittaa ottamaan eikä mistään muusra. Miehittämätön Vasikkasaari oli asetettu vihollisen ansaksi vahvasti miinoitertuna, murta sen näytti vihollinen sivuuttavan tällä kertaa huomiotta.
Kk-pesäkkeessä oli kaksi raivattua ampumasektoria
odotettavissa olevia hyökkäyssuuntia ajatellen, mutta
nyt oli ase suunnattava moneen kerraan uudelleen ja
siirreltävä sirä vihollisen lähesrymisliikkeiden mukaan.
Pesonen ja Timonen tuumasivat yhdessä, ettei tässä mirään hätää ole, kunhan eivät nuoremmat vain hermostuisi ja ilmaisisi puolustusta liian aikaisin. Mutta eihän
heistä kukaan ollut tulilinjalla ensimmäistä kertaa. Jännitys kohosi veneiden lähestyessä. Kaikki kaksitoista
venettä tulivat kohti ja jos ne saavat purertua osankin
lastistaan raltaat samanaikaisesti kun uudet aallot vyöryvät takaa, koittavat kk-ryhmälle kovat ajat.
Yksityiskohdat tarkentuivat vähitellen. Vihollisen
päättäväisyys paljastui heidän ilmeistään. Katseer ankarina nämä tuijottivat eteensä partaiden takaa puristaen
aseidensa tukkeja. Konekivääri oli ensimmäisen r.eneen
keulassa, sen takana jokin raskaampi ase, miehet olivat
kiinni toisissaan, limittäin, kylki kyljessä kiinni. Puolustajilla ei ollur toivoa sivustatuesta, sitä vastoin sivustauhka vihollisen taholta oli todennäköinen, jos ne vain
älyävät käyttää sitä hyväkseen ja hajaantuvat.
Laskin matkan misrä aloitan, ja otin ensimmäi- keulassa olevan kk:n tähtäimeeni. Sanoin Timoseksi
selle, että tuo on ensiksi saatava pois pahenramasta.
Sormet syyhysivät vimmatusti ja sekunnit m21si1'2s
murra ei vielä. Tyydytyksekseni totesin myös miesteni
säilyttäneen malttinsa. Vasta parikymmenrä metriä
se oli päätökseni.
rantaviivasta, ja silloin räväytän
instrumentit
Pesosen kymmenmiehisen orkesterin
olivat viritetry ja valmiina alkutahteihin. Kun ensimmäinen vene oli parinkymmenen metrin päässä rannasta, ryhmänjohtaja antoi merkin miehilleen, painoi liipasimesta ja meteli alkoi.
Keulaveneessä syntyi hämminki, se kaatui ja upposi
kuin kivi. Laukaustakaan ei sen miehistö ehtinyt ampua. Vihollinen ei ilmeisesri uskonut rantakivien takana vaanivaa vaataa, ja sen vuoksi yllätys oli täydellinen.
Alkumenestyksen innoittamana pojat jatkoivat rauhallisina rarkkaa rulitustaan, mutta olivatko he tarpeeksi
nopeita. Konetuliaseita olisi pitänyt olla enemmän. Pesonen siirsi tähtäimensä seuraavaan veneeseen, jonka ei
käynyt edeltäjäänsä paremmin. Mutta uudet tulivat
vauhdilla päälle. Muutama hajanainen laukaus vihollisen taholta ei järkyttänyt lainkaan puolustuksen tehoa.
Luodit vinkuivat ja ottivat kimmokkeita kallioista osumatta kohteisiinsa. Mutta moninverroin tarkempaa oli
puolustajien tuli. Nyt huomasi vihollinen liian myöhään juoksevansa suoraan suden suuhun. Epätoivoisina
yrittivät keulassa olevat veneet kääntää kokkaansa toisten painaessa kuitenkin takaa päälle. Nämä yrittivät
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Venäläinen tykkivene laskee savuverhoa

Kaatuneita vihollisia rantakivikossa

vielä vimmalla läpäistä puolusrajien sulkutulta, mutt
turhaan. Vene toisensa perästä vajosi rantamutiin. Ku
hyökkäyksellä ei näyttänyt olevan lainkaan tuulta put
jeissaan, syntyi takimmaisissa veneissä vihdoin usko
puutetta niiden pyöriessä kuin ohjausta vailla. Joissaki
veneissä käytiin lyhyen hetken katkeraa kiistaa kahde
vaihtoehdon välillä. Molemmat vaihtoehdot osoittau
tuivat kuitenkin veneille yhtä kohtalokkaiksi.
Puolustajien päissä takoi kaiken aikaa yksi johtolat
se: tuhota tai tuhoutua. Piiput kuumina, mutta päi
kylminä jatkettiin hyökkäysaallon murtamista, kunn,
tilanteen hallinta oli puolustajien käsissä. Kymment
isoa maihinnousuvenettä oli upotettu, monet aivan rar
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rakivien kupeisiin. Vain kaksi takimmaistä venettä, nekin vaurioita kärsien pystyivät käntämään kokkansa
rakaisin ja häipyivät kiväärinluorien ulottumattomiin.
Muutama maihinpäässyt vihollinen tuhottiin rantakaislikossa. Pyörteen tehneet veneet eivät liene saaneet
omiensakaan puolelta parempaa vastaanottoa, koska ne
hetken kuluttua puolustajien yllätykseksi tulivat takaisin toisen suunnatessa kuitenkin keulansa Vasikkasaareen. Huolimatta pitkästä välimatkasta, hyvin tähdätyt
sarjat tekivät toisesta veneestä lopun. Toinen ehri puiahtamaan Vasikkasaaren taa katveeseen, mutta sieltä
kuuluvat räjähdykset kertoivat miinoitteiden tehneen
rehtävänsä.

Hämärtyvässä illassa havaittiin yhden veneen ajelehrivan tyhjän näköisenä ampumamatkan päässä tuulen
painaessa sitä lähemmäksi rantaa. Ylempänä saarella
olevat tähystäjät väittivät sisällä olevan miehiä. Troifan
puuhevosen taktiikka ei ainakaan tällä kertaa onnistu:rur, mutta uusia yrityksiä oli luvassa. Puolustajiin verierruna vihollisella oli käytettävissään ehtymättömät re-n'ir ja materiaaliylivoima.
Åmmuksia oli mennyt paljon, mutta tällä kertaa hyrrn r'ähän hukkaan. Veneiden partaita, keuloja, ahterei.' samoinkuin ajelehtivia ruumiita pilkisteli rantaveiessä, varusesineitä siellä täällä aseiden ja ammusten ol.esa painuneina meren pohjassa. Hetken hiljaisuus an:u-r rilaisuuden hengenvetoon ja tulosten tarkkailuun.
B.-z.rrakaislikossa havaittiin liikettä, jonka aiheutti kol=e piileskelevä vihollista. Nämä ryhtyivät kiivaaseen
rr*rarintaan. Yksi niistä oli haavoittunut. Vasta kun ne
;ctar heittäneet käsikranaattinsa ja ampuneer aseensa
-i'aksi, saatiin ne antautumaan. Yksi veneistä oli lärulisulun muita paremmin ja saanut paitsi osan
=:ssvr

miehistöstään, myös aseistustaan maihin. Sotasaaliina
saatiin mm. yksi norsupyssy ja joukko kipeästi kaivattuja konetuliaseita. Vangit passitettiin taakse töpinään,
ja katseet käännetriin uudelleen merelle.
Vihollisen kaatuneet jäivät siinä laskematta, mutta
kyllä niitä meni toista sataa siinä ensimmäisessä aallossa
ja päivän mittaan tuli lisää. Omilta tappioilta näyttiin
säästyneen kokonaan, kunnes sitten ratsumies Hirvonen
alkoi pidellä nenäänsä ja sanoi:
Orrivar senkan. Pitänee tästä lähteä vähän paikkailemaan.
Jsp:lle hän sirten lähri, mutta hänen vammansa oli
aivan mitätöntä laarua, vain sirpalehaava, joka aiheutti
pienen sisäisen vuodon.
Jännittyneinä odottelivat Turkinsaaren puolustajat
vihollisen seuraavaa siirtoa. Kostoksi epäonnistuneesta
maihinnoususra arveltiin vihollisen antavan paremmanpuoleisen rykistökeskityksen saarelle. Jostakin syystä
tämä kuitenkin viivästyi.
Kunniamerkeillä ja vihollisen lentopommeilla on taipumuksensa pudota rintaman taakse. Menestyksellisen
maihinnousutorjunnan ansiosta sattui osuma tällä kertaa kuirenkin Tauno Pesosen ryhmään hänen itsensä
saadessa ensimmäisen luokan mitalin ja alikersantin
natsat kaulukseen. Kuinka paljon on tavallisen rintamamiehen näiden arvojen eteen puskettava, sen tietävät
kerroa miehet itse.
Saksalaisten ottaessa rintamavastuun saarilla pääsi vihollinen työntymään vahvoin voimin mm. Hapenensaareen. Vihollisen karkoittamiseksi oli Turkinsaaren entisten puolustajienkin suoritettava vielä jäähyväisoperaatio Viipurinlahden saaristossa. Tdmd sotaliike ansaittr
see jo oman lukunsa.
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me marssikäskyn, mutta vasta varhain seuraavana aamuna ylitimme vurostamme sateessa ja pimeässä osin
rdjÅytettyå mutta kaikesta päätellen vahvasti linnoitet tua rajavyöhykettä. Hitaasti ryömien työnnyimme raskaasti kuormatuin ajoneuvoin kohti taistelun melua.
Seudut olivat lohdutroman näköisiä ja ruleen sytytetyt
ja nyt sateen sammuttamat viljapellot saastuttivat ilman kitkerällä maahan laskeutuvalla savulla. Alastomaksi riisutut lankapylväät todistivat ettei vihollinen
kaihtanut jättåä korjaamatta talteen kaikkea käyttökelpoista.

Kenttäsilta rakennettu räiäytetyn tilalle

0[EMME
VEIKKO MIETTINEN

PALVETIN Jatkosodan alkaessa Kev.Os. 1:n esikuntakomppanian aseseppänä. Ratsumestari Kohon komentama yksikkömme kuului eversti Vihman divisioonan
reserviin ja majailimme siihen aikaan keskitysalueellamme Joutsenon kirkonkylän läheisyydessä. Vihollisen
keskitykset eivät aiheuttaneet meille sanottavasti vahinkoa mutta olivar siksi toistuvia että olimme kaivautuneet telttoinemme seudun kauniiseen maastoon. Tä1'dentelimme varusteitamme joiden määrästä ja laadusta
saatoimme hyvin arvata tehtävämme laadun kun toimintamme todella alkaisi. Vain ajankohta pysyi meille
arvoituksena.

Noin elokuun puolivälissä alkaneet uskomattoman
voimakkaat räjähdykset, jotka kuuluivat rajan takaa antoivat vihdoin aavistuksen että jotain tulisi pian tapahrumaan. Samaan viittasi myöskin kasky toimittaa postissa kotiin kaikki ylimääräinen siviilitavara. Itä-Kannaksen uutiset kävivät yhä kuumemmiksi ja sitten rintama liikahti myöskin meidän kohdallamme.
Kärkemme ylitettyä rajao22.8. sai myös kolonnam308

Lottolan kylän tienoilla alkoivat sitten todelliset vaikeutemme joihin olimme kyllä etukäteen varautuneetkin. Omatekoisin silloin ylittelimme räfäytettyjä siltarumpuja ja nykäisimme kerra toisensa jälkeen jonkun
ajokeistamme pahempien kohtien ylitse. Petsamon Liikenteen palveluksesta meille siirretyt kuljettajat selvittivät vaikeatkin tilanteet taidolla jonka vain pitka ja kova kokemus antaa. Se, että ne lukemattomat sillat joita
pääsimme ylittämään, oli taas kokonaan huimapäisen
kärkemme ansiota, sillä monet kerrat he törmäsivät silloille kesken vihollisen panostuspuuhien. Se tuntui uskomatromalta mutta totta se vain oli.
Samassa Lottolan kylässä saimme viettää yömme, sillä vihollinen asettui päättävään vastarintaan Kavantsaaren seudulla tykistön ja panssareiden avulla ja tiesimme
perin hyvin mitä se merkitsi taisteleville miehillemme,
emmekä fännitykseltämme osanneet levätä nukkumisesta puhumattakaan. Odottelimme vain tietoja taistelun kulusta.
Seuraavana päivänä pääsimmekin sitten puiahtamaan
Kavantsaaren kohdalla Elisenvaaran radalle ja kauhistelimme voimaa jolla radan tuhoaminen oli suoritettu.
Mutta nyt alkoi näyttää siltä kuin naapurimme ei ehtisikään viedä mukaansa kaikkea irtisaatavaa. Ensimmäinen merkki siitä oli sievästi lankapylvään juurelle asetetut eristimet odottamassa noutajaansa ja vihdoin ne oli'
vat jääneet irroittamatta ja sitten jo muutaman kilo.
metrin päässä olivat sateessa pisaroivat johdotkin tallel.
la. Vain oma osastomme pyrki jatkuvasti katoamaar
näköpiiristä kuin vihollisen viemänä.
Etenimme Yiipurin vasenta puolta sivuten kohti ete
lää ja vilkuilimme levottomina milloin suuntamme al
kaisi muuttua läntiseksi. Se oli turha toivo joka kyt
noina aikoina hyvin monen miehen märän kesäpuserot
sisällä. Koko kannas tuntui lähteneen liikkeelle kans
samme. Ahtaita teitä pyrki eteenpäin tykistöä ia ialka
miehiä, kuormastoja ja nopeita pyöräileviä joukkoja nä
kc;laan epäjärjestyksessä mutta todellisuudessa tiukko
jen ohjeiden mukaan toisiaan ohitellen tai tietä antaen
Mutta yhä vain etelään, ei länteen, eikä Viipuriin.
Kolonnamme osalta kaikki oli suiunut mainiosti
Edestä saamamme tiedot olivat aioittain niukkoia i
vain taistelun melu ruokki mielikuvitustamme. Mutt
sitten alkoi tulla hankaluuksia ia sen aiheutti väsymys
Ajo pilkkopimeässä yössä ilman valoja oli erittäin vai

ja rasittavaa. Etupuskurilla tai astinlaudalla roikkuva 'luotsi' huuteli ohjeitaan kuljettajalle jota ajoittain
keaa

leimahtelevat tykistön suutulet häiritsivät. Kestimme
vain tietäessämme taistelevan osastomme olevan vieläkin pahemmassa asemassa ja saattoi tarvita milloin tahansa tarvikkeitamme hyvinkin kipeästi.
Meitä ei liioin tarvinnut kehotella tehdäksemme
kaikkemme että pysyimme osastomme kinrereillä, sillä
riesimme riittävän hyvin että olimme jo saapuneet vähemmän turvallisille alueille, jotka monilta osin olivat
vielä vihollisen hallussa ja tunsimme irsemme melko
rurvattomiksi ja epävarmoiksi. Mutra epäröintimme

Tuhottua Karjalan rataa

Patalioonan komentopaikka Kavantsaaren Kaipolassa

katosi kohta kun tapasimme taas joukon miehiä joiden
kypärää koristi leimuava nuotio 'Osasto Kokko'. Se oli
tunnuksemme joka antoi merkillisen r-hteenkuuluvaisuuden ja turvallisen tunteen. Åivan kuin taistelevan
joukon mukana meillä ei olisi ollur mirdän hätää. Myöhemmin totesin ajatuksen olevan hrlinkin perusteltu,
mutta vasta taistelu johon jouduimme rodisri sen.
Olimme jo ehtineet Näärälän-Kääntvmän teiden
risteykseen kun saimme kimppuumme vihollisen lentokoneet. Väsymyksestämme huolimarra liikuimme vilkkaasti lisäillen naamiointeja sekä ajamalla metsään missä se suinkin oli mahdollisra. Arimmat vaunumme joissa räjähdysnallit olivat, saattoivat lentää ilmaan jo sirpaleen osumasta ja siinä ohessa olisi lentänyt varmasti
:orain muutakin. Auton lavan korkeudella oleva amnus- ja miinakuorma olisi pystyn)'t pyvhkäisemään
-utua puhtaaksi laajalta alalta. Me selvisimme vahingoitta. Monille muille kanssamme matkaajille ei käynyt
lhtä hyvin.
Tiesimme osastomme taisrelevan Pilppula-Kä-

märän maasrossa, vahvistettuna Jääkärikomppanialla,
tarkoituksenaan katkaista kannakselle johtavat maa- ia
rauratieyhteydet viholliselta. Mutta sitä emme vielä
tienneet että vihollinen oli puolestaan käynnistänyt voimakkaan ja laajan vas tahyökkäyksen v aat an tor i um isek si ja rajujen pommitusten, joihin aamun kuluessa iouduimme, oli tarkoitus katkaista joukkojemme huolto.
Vähin erin selvisimme tiellä vallinneesta tungoksesra
ja aloimme lähestyä Pilppulan kangasta iota ympäröi
laaja suoalue. Sen lävitse johtava tie oli vähän käytetty
ja erittäin hrronokuntoinen. Etenimme pikku vaihteilla
jurraten kohti kangasta missä tie huomattavasti paranisi
kun tapahtui pahin. Juuri ennen kankaalle nousua oli
tien vasemmalla puolella valtava pommikuoppa. Suiutimme kuin ryömien vaunun toisensa jälkeen tLron vaarallisen kohdan ohi. Painavin kuormistamme oli iuuri
kuopan kohdalla kun tien pohja petti ia vaunu liukui
kuin jättiläisen kaden siirtämänä reineen päivineen
mustan liejun täyttämään kuoppaan vieden mukanaan
noin neljätuhatta kiloa ammuksia ja räjähdysaineita.

-
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Kolonnamme oli katkennut keskeltä kahtia.
Eikä tämäkän vastoinkäyminen vielä riittänyt. Samalla huomasimme tien oikealla puolella tähystyspallon
josta selvääkin selvemmin johdettiin tykistön tulta
osastoamme vastaan. Pian kuulimme lähtölaukausten ja
iskemien äänet jotka selvästi erottuivat muusta tulituksesta. Aluksi tulitus suuntautui meistä etelään ionnekin
Pilppulan seuduille emmekä olleet välittömästi vaarassa. Olimme jo Joutsenossa ollessamme tottuneet keskiryksiin ja osasimme tarvittaessa suojautua, niin päättelimme ja aloimme perin lohduttomina purkaa suurta
kuormaamme tieltä suistuneesta ajokistamme. Muistan
hyvin kuinka sijoitin noin kolmetuhatta räjähdysnallia
sisältävän laatikon erilleen muista räjähdysaineista erääseen äsken muodostuneista pommikuopista luottaen sanontaan ettei kahta osumaa satu koskaan samaan pisteeseen. Saimme monen yrityksen jälkeen sidottua vetoliinan nyt jo lavaansa myöten vajonneeseen ajoneuvoon.
Mutta teimme turhaa työtä sillä ei edes avuksemme saama telaketjuinen vetovaunu pystynyt irroittamaan ajokkiamme suosta johon se oli vajonnut vanhan tiepohjan
vahvistamiseen käytettyjen puunrunkojen muodostamaan ryteikköt n. Oli pakko uskoa että tiemme oli lopullise3li. poikki.
Huordaamattamme oli tykistön ruli ohjautunut yhä
lähemÅåksi åeitä. Tien molemmin puolin suohon osuvat krrlbaatit heittivät ilmaan korkeita mutaryöppyjä.
Olim{e, ahertaessamme täysin unohtaneet että olimme
selvästl haiiaittavissa tähystyspallossa olevan tulenjohta jan kiilffi,
Tielle osunut ensimmäinen kranaatti aijo
heutti muutamia haavoittumisia. Viereeni maahan
heittäytynyt korpraali Sihvonen sai sirpaleen reiteensä.
Se oli lävistänyt taskussa olleen lampun eikä haava vuotanut vähääkän verta, eikä näyttänyt muutenkaan kovin pahalta. Mies kieltäytyi sen vuoksi kehoituksestani
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huolimatta lähtemästä JSp:lle. Vaikeampi oli erän soramiehen kohtalo, joka sai sirpaleen vatsaansa. Tiesin
joukkosidonrapaikan sijaitsevan noin puolen kilometrin
päässä tulosuunnastamme ia kuvaavaa väsymyksellemme oli, että emme jaksaneet kahteen mieheen kantaa
tuota haavoittunutta kuin parisataa metriä kun olimme
pakoitetut huutamaan apua kuormastomme perään ahtautuneilta miehiltä. Hetken levättyämme palasimme
takaisin tuohon kirottuun notkoon iota tutkimaan oli
tällävälin saapunut joukko tykistön miehiä, joiden piti
saada kiireesti tykkinsä asemiin edessämme olevalle
kankaalle.
Etenemistä ahtaalla tiellä

He päättivät kiertää esteenä olevan kohdan ja ohiasivat valjakkonsa kahden ratsurirt kannustamina pehmeälle suolle joka sittenkin tuntui kantavan ihmeteltävän hyvin.
Valjakko oli juuri selviytynyt pahimmasta kun jälleen kuuluivat nuo pelottavat lfitölaukaukset, iotka
ratsurit kuulivat varmasti yhtä selvästi kuin me kaikki
muutkin. He eivät yrittäneetkän suoiautua vaan iat'
koivat menoaan. Sitten vain katkenneet suhahdukset ja
kolmen kranaatin sarjan jyrähdys iski iälleen, mutta nyt
erittäin tuhoisasti.
Valiakon keskelle tullut osuma tuhosi koko valjakon.
Toinen ratsureista lennähti kymmenkunta metriä muodostaen nyt vain manttelissaan olevan muodottoman
kärön. Toinen oli sekaantunut kahden vielä hengissä
olevan hevosen jalkoihin. Lopetin lähimpänä ollen parilla laukauksella noiden änettöminä kärsivien eläinten
tuskat ja autoimme vaikeasti haavoittuneen, mutta tajuissaan olevan tykistökersantin suoiaan iossa hän sisukkaasti koetti suunnata edessään olevaa konepistoolia it'

uupui kesken yrityksen.
Päivä tuntui varanneen meille monra yllätystä eivätkä ne vielä olleet lopussa. Seuraava oli eversti Vihma joka katseli hetken ympärilleen ja luvaten meille pikaista
apua paineli sitten ereeenpäin kohti taistelun melua.
Olimme kaikki kuulleet kerrottavan hänen pelotromuudestaan ja samana iltana kuulimme siirä vielä lisää
seensä. Hän

omilta karkijoukoilramme, !oiden pariin hän kiiruhti
mukanaan vain yksi kapteenin arvoinen upseeri.
Sitten taaksemme sulloituneiden joukkojen ohi vaelsi
porukka, jonka mukana olosta meillä ei ollur mitään aavistusta. Työjoukko, joiden näkywimmät varusteet oli-

liikehtiviin vihollisiin.
Mielessäni kavaisi ajatus tuosta äsken niin huolella
suojelemastani nallilaatikosta. Jos olisin saanut sen kiväärini tähtäimeen olisin lähettänyt sen ja osan vihollisia taivaan tuuliin. Olin liian kiihtynyt pystyäkseni laskemaan mitä muita seurauksia teollani olisi ollut. Olin
kuitenkin varma että räjähdyksen synnyttämää hämminkiä voitaisiin jotenkin käyttää hyväksemme. Olin
liian kiihtynyt ja kokematon viedäkseni ajatusta pitemmälle mutta etsin silti maaliani syöksyen paikasta toiseen varmana siitä, että keskinkertaisesta ampumataidostani huolimatta osuisin siltä etäisyydeltä.
Vihollisen tähystyspallo

vat vanhamallisia kivääreitä lukuunorramarta

sahat,

kirveet ja lapiot raivasi lyhyessä af assa esteeksi muodostuneen kohdan josta ehyeksi jänvt tvkki oli kiskaistu
suojaan. Kankaan reunassa oleva metsä sai luovuttaa
peitteen upottavan tiekohdan 1'li ja noin runnin kuluttua alkoi liikenne jälleen kulkea, murra nyt meidän
ohitsemme. Me olimme saaneer pvsährymiskaskyn.
Harvakseen jatkunut vihollisen rulirus alkoi jälleen
suuntautua yhä tarkemmin meitä kohti ja siihen oli
syynsä.

Olimme vain hetkeä aikaisemmin alkaneer veräytyä
pois tulituskohteesta kun karmiva v:aa huuto peittyi
kiivaaseen jalkaväenaseiden tuleen. Paikasra jossa seisoin saatoin selvästi havaita hyttkkaavan vihollisen syöks1'vän eteenpäin kahtena ketjuna raimmaisen raahatessa
mukanaan ainakin yhtä konekivåÄrid. sekä pienoisheitintä. Vain etumainen ketju tulitti meitä kiivaasti. Nyt
olimme totisesti pulassa. Osa aseryhmää ja muutama
siihen liittynyt kuljettaja suojautui kanssani maasroon
ja aloimme laukoa tien suunnassa näkyviin vilkkaasti

Toiveeni oli turha, sillä valitsemani kuoppa oli liian
tulituskin häiritä etsiskelyäni.
Olin varma että hyökkäyskohdan toiselle puolelle
jääneet upseerit miehineen pystyisivät hämmingistä selvittyään rajoittamaan vihollisen toimet, mutta oma
osamme runtui perin toivottomalta. Jos vihollinen olisi
jatkanut syöksyäärr vielä parisataa metriä olisimme armotta jääneet jalkoihin. Lisäksi he olisivat saaneet valraansa ruon maastoa hallitsevan kohdan.
Vähäisellä tulellamme ei ollut kuin enintään hämäävä vaikutus, tuskin sitäkään. Pian pyyhkäisivät ensimmäiset konekiväärin sarjat meitä kohti ja heitinkin
aloitti epäröivän ammuntansa. Olihan heillä sentään
kaksi rintamaa.
Olin enemmän kuin huolissani. Mitä saatoimme me
kymmenkunta taisteluun tottumatonta miestä tehdä
hyvin aseistettua vihollista vastaan. Ainoa konepistoolimme oli äsken kaaruneelta talteen ottamamme ase ja
siinäkin vain yksr panoslipas. Panoksista emme olleet
syvä ja sirten alkoi yhä kiihtyvä
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huolissamme, mutta olisiko meillä aikaa lippaan täyttöön jos hyökkäys vyöryisi ylitsemme?
Konekiväärin räjähtelevät sarjat alkoivat lähestyä
paikkaa johon olin suojautunut. Vaihdoin ja huomasin
vierähtäneeni Talvisodan aikaiseen teltanpohjaan johon
oli jo aikaisemmin suojautunut korpraali Sihvonen ja
tuon konepistoolin huostaansa ottanut autonkuljettaja.
Tarkastin nopeasri lippaan ja totesin sen olevan täysinäisen. Varoitin miestä että hän saisi käyttää asettaan
vain hätätilanteessa.
Uudesta paikastani näin ainakin parin vihollisen kaivautuvan maahan kovalla kiireellä. Vaikutti siltä kuin
vanjan tarkoituksena olisi pystyttää valtaamaansa kohtaan pitävä sulku. Kuoppaamme syöksyi vielä lisää pari
miestä ja saatoin lähettää yhden viemään sanan havainnoistani komppanian päällikölle, luutnantti Sairaselle ja
pyytämään apua. En silloin tiennyt hänen olevan aivan
läheisyydessämme enka liioin sitä että osastomme oli
sillä hetkellä pätkäisty kahteen erilliseen mortiin voimakkaiden vihollisjoukkojen painaessa meitä pois sulkuasemastamme, josta uhkasimme vakavasti heidän vasenta sivustaansa. Osasromme sai apujoukkoja päivän

min puolin. Olimme maastosta johtuen huomattavasti
edullisemmassa asemassa ja pysyimme paikoillamme

it'

sesäilytysvaiston sanelusta. Päätön pako tai jo varoma-

ton liikehtiminen olisi taistelun tässä vaiheessa merkinnyt varmaa tuhoamme.
Vänrikin vetämänä joukkue katosi tien vasemmalla
puolella kasvavaan tiheään viitaan ja laskeutui suolle.
Tavattuaan sieltä selväsri näkyvät vihollisen tielletulon
jättämät jälfet joukkue jakaantui kahtia ja röyhkeästi
vihollisen väliin tunkeutumalla iski sen selustoihin niin
yllättäen, että taistelu kesti vain minuutin, tuskin sitäkaan. Haikäilemätön isku yllätti vihollisen niin pahoin
että koko hyökkäys sujui tappioitta. Kranaarti- ja pommikuoppiin seka jo kaivamiinsa poteroihin suojautuneet viholliset tuhottiin käsikranaatein. Suurin osa kuitenkin pakeni tienvarren tiheikköihin. Taistelupaikalle
jäi yli kolmekymmentä kaatunutta ja suuri märä aseita, joukossa yksi konekiväri ja pienoisheitin sekä autoistamme kahmittu sotasaalis.
Tuon kaiken totesin kuitenkin vasta myöhemmin.
Tulituksen ja paukkeen kiihryessä alhaalla notkossa
alkoivat kimppuumme pyrkineet viholliset loikkia suo-

Vihollisen tykistötulta Kavantsaaressa

kuluessa mutta kolonnamme kohdalle apu tuli yllättävän nopeasti ja tehokkaana.
T iel I ä part ioi nut jääkdr ivänr lkki saapu i i oukkuei neen
ottamaan selkoa kuulemasraan taisrelun melusta. Selos-

tin

hänelle parhaani mukaan vaikean a-semamme ja us-

komukseni että tielle hyökännyt vihollinen oli ainakin
kahden joukkueen vahvuinen. Rauhallisena hän kehoitti meitä jatkamaan tulitustamme nyt jo peloitta;an lähelle pyrkiviä vihollisen tunnustelijoitr vastaan.
Pian lensivätkin ensimmäiset käsrkrr.na:tit rnolem312

jaavaao metsään, kuitenkin jatkuvasti tulittaen. Samalla hetkellä syöksyi luoksemme väpelimme Prusila seurassaan luutnantti Sairanen joka vihaisena sinkosi metsään vyössään olleen luotien lävistämän vuotavan kenttäpullon. Ottaessaan johdon käsiinsä hän muodosti nopeasti kaksi partiota puhdistamaan tien varren molemmin puoliset pensaikot sinne piiloittuneista nyt io sisunsa menettäneistä vihollisista. "Idi sutaa" ja "ruki
veer" huutoa kajautellen kahloimme tienvartta, josta ilmestyi kadet koholla esiin muutama mies, joukossa pari

haavoittunutta. Ohiailimme vangit nyt hallussamme
olevalle tienosalle jossa haavoittuneet saivat ensiavun
omilta lääkintämiehiltämme. Vankien kuulustelu todisti että kokonainen komppania oli osallistunut hyökkäykseen. Se oli kuitenkin tappioita kärsinyt javajaalukuinen.
Oli merkillistä kuinka nyt vasta alkoi tuntea voimakasta pelkoa jonka useimmat meistä olivat äskeisen kiireisen toiminnan aikana pystynyr työnrämään :aka-alalle. Kasvot kalpeina ja vapisevin käsin sytyrerriin ensimmäiset savukkeet. Tarkistimme aseitamme ja varasimme käsikranaatteja jokaisen saaraville. Kiertelimme
cutkimassa taistelumaastoa ja etsimme omia hajalle jouruneita miehiämme. Rauhallisimmar jopa yrittivät aterioida.
Vihollisen tykit olivat vaienneet ja siksi rohkenin etsiä käsiini tuon arvokkaan nallilaarikkoni joka ihme
kyllä oli säilynyt vahingoittumartomana.
Kuljettajat tutkivat ajoneuvojaan porkien renkaita ja
tarkastivat kuormiaan. Merkillistä kyllä kaikki oli kunnossa, vaikka lavojen reunoisra saarroi pärellä sirpaleiden lävistämien tarvikkeidän märän melkoiseksi. Rä-

Upseerit evp. r.y:n periaateohielmaa:
Tärkeimpänä päämääränään yhdis§s pitåä kansamme perinteellisten aruojen, itsenäisyryden,
maanpuolustustahdon, sekä maanpuolustuskyvyn ja
valmiuden ylläpitämistä ja kohottamisa yhteis§össä
puolustusvoimain ja muiden rakentavien maanpuolustus- ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Yhdis§s pyrkii tukemaan taloudellisen avun tarpe€ssa olevia jäseniään ja heidän perheitään ja huolehtimaan jäsentensä ja heidän omaisten eläke'etujen edelleenkin
ajamisesta, sekä edistämään evp.upseerien työhön
sijoittumista. Yhdis§ksen alueellinen laajentami nen
ja jäsenmäärän lisääminen kuulwat tehokkaan toiminnan edellytyksiin. Yhdis§fiseen kuuluu jäseniä
kaikista ikäluokista vänrikistä kenraaliin. Lii§ siis Sinäkin tähän seuraan.

jähdysaineet ja

mm:

toimia jäsentensä sekä heidän omaistensa yhdyssiteenä,
valvoa ja hoitaa jäsentensä ja heidän omaistensa
oikeudellisia ja taloudellisia etuja,
vaalia omalta osaltaan sotilasperinteitä ja maanpuolustushenkeä,
tukea maanpuolustuksen ja turvallisuuden kehittä-

I

huo-

mattavasti kevenisivät kun ehtisimme poistaa niistä
kaikki vahingoittuneet tarvikkeet.
Vihdoin saaapui luoksemme haavoittuneita JSp:lle
kuljettava ajoneuvo joka murheellisen kuormansa mukana toi tervetulleen uutisen että tie oli Kämärälle asti
jälleen hallussamme.
Tuolloin olin myös selvillä siitä että tappiot pienessä
ryhmässämme olivat yksi kaatunut sekä yksi haavoittunut ja yksi kadonnut jäljettömiin. Ilmoitin luvut
komppanian päällikölle jolloin vieressäni seisonut korpraali Sihvonen lisäsi: Plus yksi paikalla oleva haavoittunut.
Olin unohtanut, ia hän itsekin sirpaleen reidessään
joka nyt oli turvonnut erittäin ruman näköiseksi. Hän
oli häärinyt koko taistelun ajan rinnallani kertaakaan
haavaansa valittamatta. Työnsimme hänet seuraavaan
ohi kulkevaan ajoneuvoon ja toivotimme pikaista näkemistä.

Taistelu Pilppulan kankaan omistuksesta oli päätty-

nyt.
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Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana ja sääntöjensä 2 §:n mukaisesti

pitkät estemiinat lastattiin jo muuten-

kin ylikuormattuihin ajoneuvoihin, jotka kyllä
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I

313

ERKKI ANSA

SODASSA on liiaksikin saakka kaikenlaista hermojännitystä. Niistä saa jo tämän lehden palstoilta varsin selvän käsityksen. Mutta en ole vielä huomannut erästä lajia, mikä on suhteellisen pienen piirin kirouksena, ni-

mittäin patteriupseerin painajainen: ammunko omiin
linjoihin?
Normaalioloissa, rintamien ia tilanreen ollessa selvät,
ei sitä yaaraa suurestikaan ole, mutra liikuntasodassa
onkin jo toisin. Puhelinlinjat lakkoilevat, miehet ovat
väsyneitä, kynä piirtää numeroira, joira ei huomata vääriksi eikä ole aikaa tutkia kartalta, mikä on tilanne.
Kun tykit ovat kaivamartomissa asemissa, ehkä liian lähellä toisiaan, lyö jokaisen laukauksen ilmanpaine taakse, jos ei komentopaikkaa ole voinut sijoittaa suojaan.
Se ilmanpaineen takominen aiheuttaa helvetillisen
päänsäryn, silmät kipinöivät ruskasra. Jos lisäksi on
joutunut valvomaan, nälkäkin kurnii suolia ja sopiva
tuuli ajelee hiekkapölyä suuhun ia silmiin, niin saapa
olla tarkkana, että valmistelun laskenta, koordinaarit
ovat oikein ja paketit tippuvar, sinne mihin osoite on
annettu.
Erdänä kesäisenä aamuna 1941 oli kohdallani jokseenkin edellä kerrottu tilanne Kannaksella. Nälkä ei

ollut, mutta uni painoi

raskaasti silmäluomia.
patreriupseerina, olimme
edenneet Pajarin kiilassa. Onneksi ilmat olivat pysyneet
jokseenkin samanlaisina, joten loskus ammoin saamamsentään

Olin 3./Er.Kev.Lt.ptrin

me säätiedot pitivät jokseenkin paikkansa. Kuitenkin
päätin aamutuimaan tarkistaa, miten menisi. Eihän niitä ballistisia tuulia tavallinen ihminen osaa arvioida ja
ainoa keino tarkistamiseen oli ampuminen. Sain tulenjohtajan langan päähän, sovimme tarkistusmaalin erään
järven itäiselle rannalle. Se ei ollut vielä meidän hallussamme, joten sinne sopi posottaa.
Laskijan kanssa touhusimme lukemat, annoimme ne
perustykille ja pian lähti ammus vonkuen matkaan!
Kului minuutti, pari, puhelinmies toistaa: 'Tähystämätön".
Hyppäsin tason ääreen tutkimaan juttua.
Iho meni kananlihalle, sillä matka ja sivusuunta oli väärin! Heräsin lopullisesti täyteen tietoisuuteen, nyt olisi
paha irti, jos jotain vahinkoa olisi tullut. Hengessäni
odottelin jo maeuuta kenttäoikeuteen.
Hetken kuluttua huokasin helpotuksesta. Olin tuikannut nuppineulan tasolle kilometrin liian kauas. Siellä se oli naapurin puolella. Korjasin asian, käskin ilmoittaa tulenjohtajalle, että pian tulee. Se lähti ja tällä
kerralla oikein ja mikä parasta: ilmeisesti vanhoilla säätiedoilla voi edelleenkin ampua, sillä kranaatti räjähti
niin hyvin maalialueella. Ei siis mitään hätää.
Pojar huomasivat kuitenkin pelästykseni, sillä taisi
olla vielä samaa päivåå, kun joku heistä kysäisi, elttä mitä vänrikki aamulla oikein kalpeni. Ei auttanut muu
kuin selittää. Erehryminen on inhimillistä, mutca liian
usein sattuneena

se

on

n

tunarointia.

Laskelmia tehdään tuleniohtopaikalla
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ANTTI KUKKONEN
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Suomalaisten
eteneminen
Vuokselle

J Talvisodan

aikainen betonikorsu
Noisniemessä

ELOKUUN 21. päivå 1941 lienee parhaiten mielessäni
pysynyt koko sota-ajalta, ellei oteta lukuun Talvisodan
ensimmäistd päivåä, jolta kaikki tapahtumar, niiden
outoudesra johtuen, ovat rarkoin muistiin piirtyneet.
Moottoroidusta 1. Er.Pst.komppaniasta oli tuona elokuun päivänä vänrikki Aulan johtama puolijoukkue
alistettu jollekin JR 4;n pataljoonalle ja kahden pst. tykin voimalla etenimme pientä vihaa pitäen Rautjärveltä
kohti kotiani, Kivennapaa. Ehkäpä juuri rästä johtuen
helpoimmat tilanteet tuntuivat menevän läpi mukavasti, mikäli tätä sanaa nyr sodasta voi käyttää. Kanttiinista sai postikortteja, joissa oli Kannaksen kartta ja apanani oli pistää reikä paikkaan jossa kulloinkin oleskeIimme. Eihän paikkaa sopinut nimetä kun olimme vain
"räällä jossakin".
Olin jo muutaman kortin ehtinyt lähettää kun pääsimme Vuokselan Noisniemeen 20.8.41. Ei muuta
kuin reltta pystyyn ja saimme kaskyn pysytellä vähin
äänin. Tästä johtuikin, ettei vihollinen varmuudella
tiennyt oliko niemi miehitetry. Illan suussa se kuitenkin lähetti partion selviträmään asiaa. Otimme siitä pari vankia, murra muuten ilta näytti muodostuvan rau-
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halliseksi. Selustasta tosin kantautui taistelun ääniä,
mutta niitä ei otettu vakavalta kannalta, selvittelyhän
kuului toisille. Yöllä ei tapahtunutkaan yhtään ylimääräistä hälytystä ja kun aamulla auro toi saikat saimme
rietää, että pian lähdemme ylittämään Vuoksea. Vänrikki Aula oli tällöin jonkun matkan päässä luovutramassa vastuuta paikalle tulleelle pienelle porukalle.
Saikan juotuani heitin leipälaukkuni, jossa olivat
myös käsikranaatit auton lavalle, aikoen irse nousta perään, kun takanani räsähti kiukkuinen konepistoolin
sarja ja autoon nousu jäi sikseen.
En ora vzrstuura ennenkuin tilanne on selvitetty,
- vieras, tiukka ääni takanani vänrikin suunnalta.
kuului
No, selvitetään se sitten, ajattelin itsekseni laldhdin- ampuiia kohden.
Huomasin rinnallani tuntematroman kersantin, ja
kun olimme rinta rinnan ja olisimme joutuneet ohitramaan sen samalta puolen väistyin kulkemaan kiven toiselta puolelta. Äkkia sain edestä ru.lra f a kersantti lysähri maahan. Luulin hänen kaaruneen, tein pari lyhyttä
syöksyä ja painuin matalaksi, niin, erittäin matalaksi.
Tulta tuli Talvisodan aikaisesta ampumahaudasta suurten kivien takaa. Meikäläisten kerjun ereneminen pysähtyi pensaikon laitaan, josra se rulirri ylitseni. Noin
J0 metrin päähän taakseni jäänvt kersanrti pyysi apua
ennenkuin vuotaisi kuiviin, f a rohkeasti näkyi lääkintämies tulevankin. Itse olin kuin rarjotrimella vain pieni
kivi olkani suojana. Oman puolen ruli piti vihollisen
niin matalana, että voin hengitraa. Eräs russki, jonka
kulmakarvat näyttivät yhteenkasvaneilta, piti minua
ahtaalla. Hän oli noin 3 m leveän ia 15 m korkean kiven
rakana ia käytti konstia, jota ei ainakaan minulle oltu
Suomen armeijassa opetertu. Hän nosri päänsä äkkiä
ylös kiven oikealta laidalta, murra painui niin nopeasti
alas, etten ehrinyt ampua, murra kvlläkin kaantaa kiväärini. Kohta tuli heittolaukaus kiven roiselta laidalta.
Ehdin taas kääntää aseeni, tähdarä ja laukaista ja uskoin
t
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osuneeni, murta eipäs vain. Tätä tapahtui kolme kertaa
ja välillä sain käsikranaatinkin, mutta onneksi yli. Ammutut luodit osuivat olkapääni kohdalla olevaan pieneen kiveen, joka oli tosiaan niin surullisen pieni, että
tukkani olisi ollut pystyssä, ellei raskas kypärä olisi sitä
painanut. Huusin ketjuun, että roisivar käsikranaatteja,
mutta eihän kukaan hullu niitä lähtenyt minulle kantamaan. Vilkaisin raakseni ja näin lääkintämiehen eritcäin
puhtaalla punaisella ristillä merkimynä rulevan kohri ja

huutavan tullessaan:
Ampukaas vain, ryssän perkeleerl
-Varmaankin vihollinen luuli minun haavoittuneen ja
lääkintämiehen tuovan apua. Hän kyyristyi luokseni,
näytti käsikranaartia ja pyysi lupaa heittää. Pidin koko
ajan silmällä "toveria" kiven takana ja tein koko sodan
aikaisen suurimman virheeni kun sanoin:
Heitä pois.
-Näytin kiväärillä suunnan, ja poika siimyi ketjuun
päin voidakseen suunnata paremmin. Kun kranaattia ei
kuulunut vilkaisin uudelleen taakse ja toresin, ettei hän
enää koskaan heittäisikaän. Hän oli kaatunut kasvot
minuun päin ja, niin minusra näytti, luodin reikä silmässä. JSp:ltä kuulin sitten selostuksen mainitun lääkintämies Muukkosen ruumiin siirtämisestä Kekkiin.
Vihollinen näytti juuri irtaanruvan. Pari selkää vain
vilahteli. Syöksyin kivelle, jonka takana ahdisrelijani
oli ollut, mutta ei sieltä enää ketään löytynyt.
Kaksi varmaa tapausta, julisri joku.
- Yksi varma ja kaksi epävarmaa, kehui toinen.
-Muutaman sadan metrin päässä orti vihollinen raas
vastaan ampumahaudoissa ja Talvisodan aikaisessa betonikorsussa, joka tosin oli räjäyterry, mutta tarjosi kaikesta huolimatta vielä varsin hyvän puolustusaseman.
Kohta huomasin ketjun etenemisen taas pysähtyneen ja
itseni uudelleen suojattomana vihollisen edessä, raaskin
ilman yhtään käsikranaattia. Etuvasemmalta näkyi tulevan alikersantti Rahkonen (Kollaan sankari) ampuma-
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haudan reunaa pitkin automaattikivääri valmiina. Kaksi miestä oli takanani kyyryssä käsikranaatteia heitellen.
En huomannut koska käsikranaatti heitettiin bunkkeriin, mutta sen kylla huomasin kuinka se tuli takaisin.

seni kun huomasin oikean silmäni valuvan pois. Mutta
toinenkin silmä alkoi väkisin painua umpeen. Raoitin
sitä kädelläni niin paljon, että osasin lähteä ryömimään

ketjua kohden. Osuin siihen juuri vänrikki Aulan kohdalla ja sain lääkintämiehen avukseni kuljettamaan minut johonkin suojapaikkaan, iossa näkyi olevan muitakin haavoittuneita. Hetken kuluttua tuli sinne Kilpijärvi manaillen ryssiä, jotka olivat ampuneet hänen olkavartensa läpi. Ajattelin, ettei ryhmästä ole enää jäljellä kuin neljä miestä.
Röttökin haavoittui, luodin reikä läpi korvan,
- jatkaa taistelua, naurahti Kilpijärvi.
mutta
Nyt kuulimme myös alik Sainion äänen. Hän oli palannut muutamia päiviä sitten lähtemältään reissulta eikenenkään-maalle haavoitrunutta ja apua pyytävää
tunnustelijaa katsomasta. Samalla asialla oli ollut myös
soramies venäläinen, joka oli ampunut häntä pistoolilla

Rahkonen huomasi saman, juoksi jonkun askeleen
bunkkeria kohden ja kranaatti lensi yli, takana olevien
miesten eteen, jotka lensivät selälleen. Huusin alikersantille:
Sattuiko?
- Ei sattunut, vastasi hän ja ampui.
- fsx5 yhtä vähemmän, lisäsi hän sitten.
-Vänrikki Aula kuului kysyvän vielakti rannan puolella on vihollisia. Tähän vastasi joka tilanteessa rauhallinen korpraali Kukkonen:
Kaksi mie ammuin tuohon 20 metrin päähän,
- tuntuu tuol olevan viel muitakii!
mut
Nyt kuului "uraa"-huuto vihollisen puolelta ja vastasin siihen:
Huuto ei auta. Voimaa pitää olla!
-Sitä tulikin heti. Käsikranaatti lensi ja räjähti maata
koskettaessaan. Tunrui kuin olisin saanut märällä rievulla vasten kasvoja.
Mitäs kOyha kahdella silmällä tekee, sanoin irsek-

kaulaan.

Kilpijärven saattamana pääsin JSp:lle ja sieltä edelleen sairaalaan. Kuukauden kuluttua pääsin takaisin
rintamalle tekosilmällä varustettuna. Oli siitä ainakin
se hyöty, että kello ja lompakko säilyivät, kun laitan tekosilmän pitämään niitä silmällä.
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Osoitteenne muutoksen voitte ilmorttaa io(c ,r rteellrsesti tai puhelimitse Tilaajapalveluumme tar ka1 nnil ; 13, puhelimitse jo-

osoitteenmuutoksessa pyydetään osortelrpuke lirttämään mukaan.

Huomautukset

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

Tilaus

2 virkon

kuluttua

YTIKERSANTTI kysyy alokkaalta:
Mikäs alokas on siviilissä?
- Näyttelijä, herra ylikersantti.
- No, näytelkää sitten sotilasra, sanoi ylikersantti.

-

ALOKAS pyysi komppanianpäälliköltä marssitauon aikana.lupaa mennä metsään tarpeilleen.
Menkää, sanoi kapteeni, mutta kun tulette takai- niin tehkä ilmoitus.
sin,
Alokas palasi hetken kuluttua, teki asennon ja ilmoitti:
Sinne se

jäi,

herra kapteeni.

Niin mikä, kysyi kapteeni.
No

.-_-\

se paska.

VÄÄPELI:

Tehän seisotte asennossa ihan värin.

..--..\

Alokas: - Herra vääpeli, tehhänkö uusi vai korjataanko vanahaa?
VAIN KUOPPA

RATSUMESTARI on lahdJssa aamuratsastukselle ja istuu ryhdikkaana satulassa. Tavallisesti säyseä hevonen
alkaa kuitenkin potkia ja konstailla. Ratsumestari arvelee, että Enarma tai jokin muut hyönteinen on pureurunut hevosen takamuksiin, ja niin hän huutaa lähellä seisoskelevalle sotamiehelle

:

Katsokaa sieltä takaa, mikä elukka se oikein on.
tekee niin kuin kasketään ja tulee sitten ilmoittamaan:
Se on tamma, herra ratsumestari.

-Sotamies
-

-

Tulis sota niin laskis moraali,

sanoi ikäneito.

- srrö

LAsKUvARJost AUENNUTKAAN?

NUMERO 9:n KIR,OITUKSET:
Heikki Laulajainen:
VELLIVAARAN VIIMEINEN
TAISTELU

Kalle Sistola:
HÄxÄTTIITHEN TAPPELU

289

294

Matti Varo:
PIHLAISTEN MOTTI

Vapaussoturien
huoltosäätiön adressipalvelu
Lukuisten kyselyjen iohdosta tiedotetaan että Vapaussoturien Huoltosäätiön Helsingin Uudenmaan piirin adressipalvelun ja kukkaisrahaston osoite on Helsingin
Suomalainen Sästöpankki, Mannerheimintie 7, puh.
17 24U rva Salmi.
VHS:n Helsingin Uudenmaan piirin
aaustustoimihunta.

S. Rokka:
UPOTUSSOTA,{ TURKINSAÅRESSA

304

Veikko Miettinen:
OLEMME MOTISSA

308

Erkki Ansa:
HARHALAUKAUS

315

Antti Kukkonen:
JATKOSODA,N ALKUAIKOJA

Kaikki tilauksia, osoitteenmuutoksia ym. sekä
epäsåännöllisyyksiä tal puutteell isu uksia lehden
jakelussa koskeva kirleenvaihto on !ähetettävä
osoitteeseen: PL 820 Om03 H:ki 300. Toimitus
(Töölönkatu 35 B) ei niitä käsittele. Puh. 907fi822 tai 790355
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JKirioittaiat vastaavat esittämistään mielipiteistä.
Käsikirloitukset on tehtävä koneella joka toiselle
riville. Maksetut käsikirjoitukset ja valokuvat jäävät lehden omaisuudeksi, muut palautetaan vain
jos pyyntö ja postimaksu on tullut yhden vuoden
sisä!lä.

