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JO viime sodan alkutunneista lähtien kehittyi Tallin-
nasta venäläisille "Akhilleuksen kantapää". Sen kautta-
han kulki saattueliikenne Leningradista pitkin Viron
rannikkoa, aina Riikaan, Ventpiltsiin ja Libauhun.

Kaikki sujui hyvin siihen saakka, kunnes saksalaiset
valtasivat Kundaan kaupungin Suomenlahden rannalta,
katkaisten siten Tallinnan maayhteydet itän. Jumin-
dan niemen jouduttua heti perän saksalaisten käsiin,
alkoivat venäläiset miettiä kuumeisesti tilannetta. Vain
evakuointi meritse oli enä mahdollinen, mutta sekin
toisi mukanaan vakavan märän erilaisia riskitekijöitä.
Laivauskalusto, aika, sä ja vihollisen vastatoimenpiteet
niin maalla, merellä kuin ilmassakin 

- 
siinä olikin

päänraapimista kylliksi.
Tallinnan mottiin jääneet joukot olivat silloisen ti-

lanteen huomioonottaen vähäiset. Siihen kuului mene-
tyksiä kärsinyt X AK Narvan suuntaan vetäytyneestä 8.
Armeijasta, jalkautettuja Punalippuisen Itämeren lai-
vaston matruuseja, vähäisiä, mutta sitäkin kovempia
NKVD-joukkoja sekä toisarvoisia miliisi-osastoja. Kai-
kenkaikkiaan maarintaman puolustus koostui 20 000
miehestä, joista noin 14 000 oli laivaston henkilökun-
taa. Puolustusta iohti tällöin amiraali Tributs, esikun-
tapällikkönän kontra-amiraali J. A. Panteleev.

Saksalaisten saavutettua Suomenlahden, alkoivat he
suomalaisten avustamina miinakentän laskun Jumindan
niemen pohjoispuolelle. Eikä se mikään pikkukenttä
tulisi olemaankaan, vaan siihen laskettaisiin peräti noin
3000 miinaa ja 1500 raivausestettä.

Tämän todetessaan venäläiset havaitsivat ajan ofevan
heidän pahin vihollisensa. Jokainen viivytelty yö ve-
roittaisi heitä entistä enemmän.

Saksalaiset panssaridivisioonat lähenivät jo kaupun-
gin laitamia. Sen sokkeloiset kadut hiljenivät kuin tai-
kaiskusta. Hät'hätää valmistetut asemat ja barrikaadit
miehitettiin ja yhtämittainen kranaattien ulina täytti
ilman. Moraalin kohentaminenkin otettiin nyt avuksi ja
X AK:n komentaja kenraalimajuri I. F. Nikolajev mää-
rättiin Tributsin siiaiseksi ja vxtaamaan maarintaman
puolustuksesta.

Virolaiset itse olivat valtaosaltaan hiljaa. Nähtävästi
he halusivat pysyä sivussa tuosta, jo näkyvissä olevasta
tragediasta. Vain vähäinen määrä teollisuustyöväestöä
liittyi perustettuihin miliisiosastoihin.

Puolustuksen todellisen selkärangan muodosti kui-
tenkin Itämeren laivasto. Monia tappioita kärsineenä-
kin se oli vielä erittäin vahva. Tallinan puolustukseen
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Miinoitukset Suomenlahdella 1941
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D Suomoloincn miinoitus a fiiinokenltö

! Soksotoinen hiinoilus @ milnovooronnos

I venötöinen miinoilus A (entokonerniinoitus

osallistuivat mm. risteilijä Kirov, laivueenjohtajat Le-
ningrad ja Minsk yhdessä kymmenkunnan hävittäjän
sekä miinanlaskijoiden, torpeedoveneiden, tykki-, var-
tio- ja sukellusveneiden kanssa.

Juuri tämän mahtavan laivatykistön tulella pystyivät
venäläiset pitämään asemansa parisen viikkoa, mutta
sitten elok. 26. pnä muuttui tilanne vakavammaksi.
Kaupungissa syttyi suuria tulipaloja, saksalaisten uhat-
tua sitä joka suunnalta.

Samana päivänä määräsi Moskovan pääesikunta,
STÅVKÅ, Tallinnan evakuoitavaksi. Saksalaisten kär-
kijoukot olivat silloin jo esikaupungeissa. Evakuoinnin
johtajaksi märättiin amiraali Pantelejev, yhdessä ami-
raalien Rallin ja Drozdin kanssa. Maarintaman puolus-
tuksesta vastasi sillä aikaa kenr Moskalenko.

Seuraavana yönä saksalaiset valtasivat lisää kaupun-
kia, ollen jo tykinkantaman päässä kauppasataman lai-
tureista. Tämäkös pani hädän käteen. Kysymys oli enää

korkeintaan tunneista. Evakuointia varten oli haalittu
kokoon 190 alusta, käsittäen kaikki alustyypit aina so-

talaivoista kaliaaseihin saakka. Aamuun mennessä ti-
lanne vain paheni. Saksalaiset panssarit pystyivät jo am-
pumaan raioitetusti jopa lastaavia laivojakin, jotka siir-
tyivätkin sataman ulkopuolelle ankkuriin.

Ensimmäinen saattue lähti liikkeelle elok. 28. pnä
heti puolen päivän jälkeen. Tähän kuului yhdeksän
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kookasta kuljetusalusta torpeedovene Suroryjn johdol-
la.

Seuraava lähti klo 14 mukanaan m1'ös kymmenen
suurta kuljetusalusta sekä koko joukko pikkualuksia.
Tätä suojasi kymmenkunta tykki- ja vartiovenettä.

Tilanteen pahetessa, oli ankkuripaikkaa suojattava
keinosumulla ja sen suojassa livahtivat kolmas ia neliäs
saattue.

Tasan klo 15 irtosi kolmas kulietussaattue. Siinä oli
9 suurta kuljetuslaivaa, joukossa mm. laivaston kulje-
tusalukset Tobol, Lucerne, Balha§, Asumaa, Kumari ja

Vtoraja Pjatiletka. Neljänteen saartueeseen kuului pari-
kymmentä pienempää kulietusalusta kymmenkunnan
sotalaivan suojaamana.

Vain Itämeren laivaston alukset iäivdt endä tulitta-
maan vihollista Tallinnan lahdelta. Upotettuaan sata-

man suulle kolme vanhaa hiilirramppia, Amurin, Gam-
man ja Marduksen sekä miinoitettuaan kaikki satamaan
johtavat sisääntulovä1'lät, poistuivat sotalaivat pienissä

erissä klo 16 jalkeen.

Ensimmäisessä ryhmässä lähtivät Kirov, Leningrad
seka 26 muuta sota-alusta, toisessa miinanlaskiiat ja su-
kellusveneet laivueenjohtaja Minskin johdolla. Amiraa'
li Rallin komennossa olevat varmistusryhmät, yhteensä
13 sota-alusta, ottivat kansilleen kaupungin viimeiset
puolustajat. Matka Kronstadtiin oli alkanut.



Iaivajono oli venynyt jo siihen mennessä 15 mpk:n
pituiseksi. Heti klo 18 jälkeen, laivojen jättäessä jo
Naissaaren taakseen alkoivat saksalaisten syöksypom-
mittajien hyökkäykset. Pikaisesti lasketun keinosumun
ansiosta jäivät niiden tulokset sillä kertaa laihoiksi.
Saattue ei menettänyt yhtän alusta. Seuraava Stukien
hyökkäys tuotti jo tuloksia. Ensimmäisenä upposi viro-
laisilta takavarikoitu h/l Ella. Taisipa siinä mennä
muutama hinaajakin proomuineen. Ilta alkoi hämärtyä,
tietäen lisää tappioita. Ilmahyökkaykset jatkuivat entis-
täkin raivokkaampina ja lisäksi niitä myötäilivät saksa-
laisten pikaveneiden torpeedot. Aalto aallon jälkeen
syöksyi saattueen pälle ja pommien sekä ilmatorjunnan
änet täyttivät syyskesäisen illan.

Saattueiden saavuttua Jumindan miinoitteisiin laiva-

Keinoslmua paon suolaksi

muodostelmat menivät täysin sekaisin. Ensimmäisenä
ajoi miinaan, ironista kyllä, pelastusalus Saturnus, sul-
kien tien siltä kohdin perässätuliioilta. Suunnilleen sa-
maan aikaan sai kuljetusalus Vironia raskaan lento-
pommmin kannelleen, upoten hitaasti, mutta varmasti.
Sitä väistäessän ajoi kuljetusalus AIev miinaan, estäen
samalla vapaan kulun suurelta joukkojenkuljetusaluk-
selta Kazahstanilta, joka Alevia väistäessän ajoi myös
miinaan. Kazahstan ei uponnut, vaan piäsi vaivoin laa-
hautumaan Vaindlon matalikolle.

Epäitsekästä urheuttakin nZihtiin hämärällä merellä.
Torpeedovene Sneg pelasti kymmenittäin veden varaan
joutuneita, mutta monet sadat olivat jo ehtineet vaipua
syvyyksiin. Huonosti kävi taas toiselle pelastuscyön
sankarille, jänsärkijä Valdemarsille. Se sai itse pom-
miosumia ja upposi. Tragedia paheni pahenemistaan.

Laivojen ilmatorjunta ampui taukoamatta uusia, yhä
piälle karkaavia Stuka-aaltoja kohden, joiden pommien
tietä palavat laivat sopivasti valaisivat. Meri oli täynnä
laivojen iätteitä, joiden senssa monet henkiin jäneet
yrittivät pysytellä. Kun tämä sekamelska lopulta aiau-
tui Jumindanniemen kohdalle, joutui se vielä onnetto-
muudekseen saksalaisten rannikkopatterien tuleen.

Moottoritorpeedoveneiden hyökkäyksetkin kävivät
entistä kiusallisemmiksi. Itse risteilijä Kirovkin joutui
nyt todelliseen vaaravyöhykkeeseen, josta se vain vai-

Kuljetusalus hylkynä Suursaaren rannikolla



voin tuurilla selvisi. Sen edellä kulkenut sukellusvene
S-5 ajoi miinaan !a upposi. Risteiliiän sivustavarmis-
tuksena olleet hävittäjät Gordyi ja Jakov Sverdlov saivat
samoihin aikoihin kylkiinsä Kiroville tarkoitetut tor-
peedot. Kirovin edessä kulkeneista raivaajista kaksi up-
posi miinaanajon yhteydessä.

Myös saattuejonon keskellä oli tilanne sekava. Ensin
räjähti miina Minskin paravaanissa, vaurioittaen sitä.
Apuun rientäneet, hävittäjä Skoryj ja hinaaja C-101
ajoivat miinoihin, upoten hetkessä. Miinoja näkyi ole-
van joka suunnalla.

Nyt määräsi amiraali Panteleev saattueen laskemaan
ankkurit. Matkaa ei jatkettaisi ennen aamunkajoa.
Määräys ei tavoittanut kuitenkaan jälkipään aluksia.
Pelastettuja täynnä olevat torpeedoveneet Sneg ja Tsik-
lon upposivat noin klo 22 ajettuaan miinoihin. Puolta
tuntia myöhemmin hävisi olemattomiin jälkivarmis-
tuksen johtoalus, hävittäjä Artem ja Volodarskij sekä

miinojen tai ilmavoimien upottamina tuhoutuivat mm.
kuljetusalukset Luga, Everitis, ldrvamaa, Ivan Papa-
nin, Vtoraja Pjatiletka, Balhäs ja Tobol.

Tuho oli ollut kestoaikaansa nähden valtava. Yajaan
neljän tunnin sisällä olivat venäläiset menettäneet 16
sotalaivaa ja 72 muuta alusta, niiden joukossa yli kol-
mekymmentä kuljetusalusta. Yli 10 000 ihmistä oli
seurannut niiden mukana syvyyksiin. Sotilaita, insinöo-
reiä, teknikoita, haavoittuneita, kulttuurihenkilöitä ja
perheenemäntiä lapsineen.

Tämän 'Via Dolorosan" jälkeen seurasi farssi tekemi-
sistä tai tekemättä jättämisistä. Amiraalit Tributs, Pan-
teleev, Rallj ia Drozd joutuivat Berijan NKVD:n tiuk-
koihin kuulusteluihin. Syylliset oli löydettävä tämän-
kin katastrofin tiimoilta. Loppujen lopuksi niitä ei kui-
tenkaan löyrynyt.

Tarkasteltaessa tätä venäläisten'Dunkerqueta" näin
jälkikäteen, on varauksetta yhdyttävä neuvostoliittolai -

sen sotahistorijoitsijan V. At§kasovin tutkimuksiin,
joiden mukaan syy olisi ollut ylimmän paikallisen hal-
linto- ja komentoportaan. He, haluten välttyä joutu-
masta epäsuosioon, mieluimmin väistivät totuutta, ei-
vätkä suositelleet aiemmin vetäyrymistä Tallinnasta,
kunnes tuo "hautojen tie" oli tullut väistämättömäksi.
Mutta vaikka tuo Jumindan miinasulku, syöksypom-
mittaiineen ja torpeedoineen verottikin tuntuvasti
Neuvostoliiton Itämeren laivastoa, niin on se myös kat-
sottava heille voitoksi tai ainakin tasapeliksi, sillä sai-
vathan he sotavoimistaan ainakin 2/3 Kronstadtiin.
Voitoksi on myös katsottava miinoittajien toimintaa,
sillä olihan tämä ehkä maailman suurin tappio, mitä
avomerimiinoituksella on koskaan aikaansaatu.

Tallinnan evakuointi oli siis venäläisille sekä voitto
että tappio, mutta kylmän riskin ottaneille neuvosto-
amiraaleille eivät mitkään esteet näytä muodostavan
mitään läpipääsemätöntä muuria. Heillähän on siellä-
kin tunnuslauseenaan, se vanhojen merikarhujen hoke-
ma Elämä ei ole aähtämätijntä, muttd mtrenhulhu un. 3

ONI(AINU
KULLERVO LATJA

RYHMÄ Oinonen oli edennyt hyökkäysvaiheen -41 ai-
kana monien mottitasteluien tuloksena - tavallaan
omaa korpisotaansa kayden - Suojärven - Munjärven
tien suunnassa Onkamuksen kylän laitamille. Edellisis-
tä asemistaan irtauduttuaan oli vanja ottanut tavallista
pitemmän loikan itää kohden. Olimme edenneet koko
päivän ja vielä illankin, kunnes ennen puoltayötä tuli
käsky pysähtyä fa pystyttä teltat. Satoi ja oli pilkkosen
pimeää. Käsin kopeloimalla pystytimme telttamme,
kavihan se jotenkin, kun sitä ei suinkaan ensimmäistä

,kertaa tehty. Kun sitten piti ruveta viemään kuusen ha-
vuja teltan pohjaksi, alkoi kuulua drrdpäitå. Vanjat oli-
vatkin "liukumiinoittaneet" telttamme pohjaksi valitse-
mamme paikan. Yritimme hakea uutta paikkaa, mutta
"miinofa" oli kaikkialla. Tziytyi ruveta lapiolla puhdis-
t.unaan teltan pohiaa. Se kiivi luonnon pälle, hajuaisti
reagoi vastaan. kvitimme pihkalta tuoksuvia havuja
vuoteeksemme kun kuului kasky:

- 
Kevyt psto 12. Ensimmäinen gatteri. Ensimmäi-

nen kevyt tulenjohtue! Valmistautukaa 60 km:n mars-
sille. Töpinästä saatte kahden päivän kuivan muonan.

Muutaman minuutin kuluttua olimme valmiina
suuntakehä, etäisyysmittari, haarakaukoputki, tulen-
johtoradio ym. varusteet selässä. Nopeasti kuorma-au-
ton lavalle ja suunta länteen. Löytyihän töpinä muuta-
man kilometrin ajettuamme ja saimme jokainen 10 pa-
laa sokeria, 2 voinappia, kahvinkorviketta ja vanikkaa

- siinä sissimuonamme - ei ollut antaa edes tavan-
mukaisia lihasäilykepurkkeja. Nopeasti taas auton la-
valle. Pian käännyimme sivutielle, joka oli syyssateiden
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pehmentiimä. Ajo kiivi totruneellekin kuskillemme vai-
keaksi. Pelkäsimme auton kaatuvan kuopasta roiseen
keikkuessamme syyspimeässä yössä ilman valoja. Ajet-
ruzunme joitakin kilometrejä tuli vastaamme jalkaväen
miehiä aseet ampumavalmiina. He kertoivat juuri ol-
leensa kahinoissa ionkin partion kanssa, 'älkäpäs ajako
auron lavalla seisten". Nopeasti levittäydyimme aurom-
me eteen sekä tien sivuille metsään. Niin jatkoimme
matkaa aseet joka hetki valmiina. Emme ravanneet ke-
tän ennenkuin saavuimme JP l:n miehimämiän pie-
neen karjalaiskylän. Aamun io sarastaessa majoituim-
me ikivanhoihin, pyöreähirsisiin taloihin. Katossa ja
seinillä vilistivät torakoiden armei jat. Niiden joukossa
oli paljon valkoisia yksilöitä, arvelimme niitä kenraa-
leiksi. Koko edellisen päivän tapeltuamme ja tämän yön
melkein yhtä mittaa marssittuamme olimme kuitenkin
niin väsyneitä, että vaivuimme heti lattialle oikais-
tuamme uneen.

Tuntui kuin juuri olisimme nukahtaneet kun meidät
kovakouraisesti herätettiin, ja mars matkaan heti pai-
kalla JP 1:n poikien kanssa, jotka jo keränryivät ri-
suaitojen väliselle kariakujalle. Ei ollut aikaa aamukor-
vikkeen keittoon, hyvä jos ehti pohjavetensä pois las-
kea. Ei siinä liikoia ollut ehdirry uinua, koska vielä oli
aamuhämärä. Värisimme vilusta ja nälkäkin oli, kun
edellisen päivän ateria oli kiisittiinyt vain vesivelliä va-
nikan kera. Pienen metsikön jälkeen marssimme pitkin
aamu-usvaista suota. Ja sitä riini kilometri kilometrin
jälkeen. Seurasimme kituliaista metsä kasvavalla suolla
venäläisten jälkeensä jättiimä leveä suuntauraa. Suo-

Tykistön tulenjohtoradro

mudasta näkyi miten hevosilla oli väkisten vedetetty
kumipyöräisiä ajoneuvoja, ehkäpä pst. tykkejäkin. Mo-
niaita kilometriä marssittuamme näimme keskellä suota
vielä kytevän kuorma-auton, joka lavalla oli nelipiip-
puinen it.konekiväri. Olivat siinä vanjat työn tehneet
kun sen sinne saakka olivat raahanneet 

- 
polttaakseen.

Vaihtelevaa maastoa marssien saavuimme venäläiselle
tukkikämpälle, jossa joukko toisia JP 1:n poikia meitä
jo odotteli. Kiimpän länsipuolella olivat venäläisten
kaivamat asemat, joita nyt vieri vieressä vartioivat kaa-
tuneet vanjat. Katselimme ihmetellen kun heillä kai-
killa oli vieressän avattu kaasunaamari. Meikäläisethän
olivat jo ajat sitten unohtaneet naamarinsa jonnekin.
Levättyämme vain hetkisen jatkoimme taivalta suuren-
tuneella joukolla. Pitkat matkat kuljimme aaltoilevia
kangasmaita joilla kasvoi nuorta mäntymetsä. Maassa
näkyi selvästi auran vakoja, josta pättelimme sen ole-
van entistä peltoa. Tulimme jälleen suolle, jonka toises-
sa reunassa nousivat koskematonta metsää kasvavat ran-
nat. Kärkipartiot lähetettiin eteen pääjoukon jättäy-
tyessä jälkeen. Pästyämme keskelle suota pärähtivät
vanjan konekivärit ym. jalkaväen aseet soimaan. No-
peasti löi ioka mies maihin ruosteiseen suoveteen. Kuu-
lat vinkuivat sittenkin aivan korvissa. Tulituksen vai-
mentuessa lähetettiin uusi partio ottamaan selvä edel-
lisen kohtalosta. Mutta tulitus alkoi taas entistä kovem-
pana ja vain muutama mies palasi ilmoittamaan, että
kärkipartio oli kaatunut tai makasi vaikeasti haavoittu-
neena suolla. Muutamat ldäkintämiehet lähtivät vielä
yrittämään haavoittuneita pelastamaan, mutta sinne
kaatuivat hekin kaikki. Ruosteisessa vedessä ryömien ja

konekiväärien pyyhkiessä suon pintaa peräännyimme
sen laidalle.

4-piippuinen it-konekivääri

{(*- r*'
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Tykistön tulenjohtajana oleva patterimme päIlikkö,
luutnantti Ålhonen kaski pystyttä radion, jotta voitai-
siin tilata "ratrtaa", mutta emme saaneet yhteyttä patte-
ristoon, kuulokkeissa kuului vain yhtämittaista häriötä.
Ilmoitin luutnantille, että ruosteinen, rautamalmia si-
sältävä vesi muodostaa voimakkaan magneettisen häi-
riökentän. Kompassineulakin heilahteli kuin mieletön
laidasta laitaan. Neuvottelun jälkeen piättivät upsee-
rimme kiertä venäläisten sivustaan iayfittää sieltä uut-
ta yllätyshyökkäystä. Niinpä lähdimme taas marssi-
maan, tällä kertaa kirveen koskemattomia metsiä pitkin
ja saavuimmekin vihollisen sivustaan. Pystytimme ra-
dion ja saimme yhteyden patteristoon. JP l:n nuoret
asevelvolliset ryhmitettiin hyökkäystä varten ja johta-
jaksi mZärättiin aktiivikapteeni.

Pian saatiin kosketus viholliseen ja tykistön maalit
selville. Hetken kuluttua räjähtelivät kranaattimme
vanjan asemissa, mutta hyökkiiys ei vaan tahtonut låih-

teä liikkeelle tykistön tuli-iskuista huolimatta. Alkoi
tulla haavoittuneitakin. Eräs nuori poika, luultavasti
vapaaehtoinen, oli saanut luodin kämmenensä läpi.
Hän tuli itkien kuin lapsi näyttäen verta valuvaa kät-
tään ja sopersi: "Katsokaa miten minun kävi!" Hyök-
käystä kuitenkin jatkettiin ja lähetimme jatkuvasti tu-
likomentoja. Alkoihan se teräs lopulta tehota. Koko
ajan jännitimme milloin venäläisten tykistö alkaa jau-
haa, mutta ihmeeksemme se pysyi vaiti. Ja sitten alkoi
tulla tietoja, että meikäläiset olivat jo vanjan asemissa ja
pian ruli tieto, ettei siellä enää ole kuin 30 vihollista
mäelle saarrettuina. Saimme kaskyn radion purkamises-
ta ja valmistautumisesta marssimaan nopeasti syvem-
mälle venäläisten selustaan. Vain pienempi porukka jä-
tettiin huolehtimaan motin loppuselvityksestä.

Marssimme taas kartan ja kompassin mukaan koske-
mattomia ikimetsiä kohtaamatta ainuttakaan vihollista.
Ilmakin oli oikein leppoisan kaunista ja lämmintä. Oli-
si voinut kuvitella, ettei mitän sotaa ollutkaan 

- 
vain

erämaan syvä rauha.
Illan pimetessä asetuimme yöksi loivaan mäen rintee-

seen suurien kuusien suojaan. Niiden raskaitten, alas-
päin riippuvien oksien lawat olivat melkein maassa

kiinni. Jokainen kuusi oli kuin valmis teltta ja maan
peitti pehmeä sammal. Annettiin lupa tehdä pieniä
nuotioita kun teimme kuusen havuista ympärille näkö-
suojat, ja niin voimme keitellä kahvinkorviketta. Se

maistui, kun oli vielä vähän vanikkaakin jäljellä, vaikka
eihän sillä tosin nälkä lähtenyt. Unikin olisi pehmeällä
sammaleella maistunut, yökin kun oli lämmin, mutta
jokaisen oli vuorollaan oltava vartiossa.

Aamun alkaessa hieman valjeta jatkui marssimme sen

kummempaa tapahtumatta. Taivalsimme taas suon lai-
taa ruveten nousemaan sen rantatörmää ylös. Ilta-aurin-
ko paistoi kirkkaasti ja lämmittäen selkäämme kun
vanja äkkiä avasi takaapäin kiivaan kiväritulen. Rin-
teessä ei ollut muuta suojaurumismahdollisuutta kuin
etsiä näkösuojaa harvasta männyntaimikosta. Peräänry-
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minen olisi vienyt meidat foka syöksyllä vain lähem-
mäksi piiloutunutta vihollista eikä mäelle pyrkiminen-
k2iän olisi johtanut muuhun kuin itsensä palfastami-
seen. Siihen aikaan olivat tj,radiommekin vielä maala-
tut kiiltävällä maalilla ant^en siten näkyvän maalin vi-
holliselle. Luodit lätkivät viereeni maahan kun yritin
makuulla ollen kiskoa radiota pois selästäni. Samassa al-
koi edestämmekin, mäen harjanteelta, kuulua konepis-
toolin rätinä. Luulimme viimeisen hetkemme rulleen
ollessamme kahden tulen välissä, mutta tulitus mäeltä
lakkasi yhtä äkkiä kuin oli alkanutkin ja ruudin savun
seasta ilmestyi "Marokon kauhuksi" kutsuttu JP 1:n
luutnantti kuin villin lännen sankari savuavat parabel-
lumpistoolit molemmissa käsissään, ja hänen takanaan
useita JP 1:n poikia konepistooleilla aseistettuina. He
olivat palaamassa pieneltä tiedusteluretkeltä kun olivat
kuulleet ,unmuntaa ja suunnistivat heti sitä kohden.
Mäen harfanteella he olivat nähneet vanjojen vartioket-
jun, jonka huomio oli kiinrynyt meihin. Suon takana-
kin olleet vanjat livistivät sen tien karkuun. Lähdimme
taas liikkeelle pysähryen kartalle märärylle paikalle
vartioimaan mottia, selvittämään sinne jäneitä sekä

odottamaan muita porukoitamme.
Väsyneinä lepäilimme maassa pitkällämme emmekä

järjestäneet edes vartioita. Joku upseeri oli kuitenkin
pystyssä ja huomasi yhtäkkiä vanjaporukan n. 50 met-
rin pässä painuvan sivuitsemme länttä kohden. Hän
huusi: '\anjoja, ampukaa!" Kavahdimme pystyyn ja

näimme vaniat, mutta kukaan ei ehtinyt ampua kun ve-
näläiset ruskeat hahmot jo hävisivät metsän peittoon,
mutta silloin alkoivat saapua jo odottamamme JP l:n
pojatkin. Haavoittuneemme oli tähän saakka lähetetty
omia linfoja kohden. Joukkoomme nyt liittyneiden
mukana oli loppumottia selvittäneiden JP 1:n luut-
nantti, joka oli saanut käsivartensa läpi luodin. Sen ym-
päri oli vedetty tiukka side, joka oli ryrehdyttänyt ve-
renvuodon. Luutnantti aikoi jatkaa matkaa kanssamme,
mutta muut upseerit pakottivat hänet lähtemään saat-

tomiehen kanssa omille linjoille.
Vaikka ilta jo hämärsi lähdimme taas marssille.

Suuntaa oli muutettu kartan ja kompassin mukaan länt-
tä kohden. Yön pimetessä leiriydyimme mäen kupee-
seen, jossa kasvoi niin harvaa metviä, ertei se antanut
edes suojaa. Olimme väsyneitä ia nälkäisiä ja vilukin
tuli siinä paljaan taivaan alla maatessa. Nuotioiden teko
kiellettiin ehdottomasti. Telttoja ei ollut, ei liioin tu-
pakkaa. Näin fälestä päin ajatellen oli Ryhmä Oinosen
korpisota ihmeellistä. Meitä vzstaan taistelevien venä-
läisten pziällikktinä toimi suomalainen eversti Valli mie-
histönän osittain Suomesta Venäj?ille siirryneitä kom-
munisteja. Ryhmä O:n tykistönä oli vain l tuumaiset
lyhennetyt kenttäkanuunat, kantavuus 7 km. Venäläi-
sillä oli muiden patterien lisäksi mm. 6" haupitseja,
joiden kantavuus oLi 12 km. Heillä oli myös hyökkays-
vaunuja ja pst.rykkejä, joita meilla ei ollut lainkaan.
Vain Suojärveä vallatessamme omat Pommituskoneet



tekivät yhden pommitusretken. Venäläisillä oli sensi-

iaan kaikenlaatuisia ja -tyyppisiä lentokoneita. 
- Mut-

ta Ryhmä O vain eteni Itä-Karjalan korpien kautta teh-
den motteja mottien jälkeen kohti Äanisiämed.

Väsyneinä, nälkäisinä ja vilusta hytisten valmistau-
duimme aamun kaiastaessa taas siirtämään saapasta toi-
sen eteen. Kärkipartio oli jo ehtinyt lähteä, kun meille
yllättäen saapui vahvennukseksi kranaatinheittimien
tulenjohtue. Se oli syöksyveneillä heitetry yli Onka-
muksen salmen ia onnistui venäläisten huomaamatta
päsemään luoksemme. He toivat myös meille tykistön
tulen johtueelle hernekeittoa j a herkkuvanikkaa. Keitto

Onkamuksen kylää, keskellä koulu

Cl§*\" lr**gL,,H
S* ,"';,**t"

oli tietenkin kylmä ja kun JP l:n miehet olivat yhtä
nälkäisiä kuin mekin, jaettiin kaikki tasan. Paljon sitä
tosin ei ollut, mutta moraalisesti "korohoron" tulenjoh-
tueen tulo virkisti meitä tavartomasti.

Ripeästi lähdimme liikkeelle ja pian ylitimme pu-
ron, jonka yli voi vauhtia ottaen hypätä. Nousimme
pienelle mäelle jolta näimme edessämme maantien. En-
simmäinen varsinainen tavoite vihollisen selustassa oli
saavutettu! Luutnantti Alhonen kaski pystyttää radion
mäelle ja määräsi lähettinsä, Virtasen Reskan konepis-
tooleineen meille suojaksi. Muutamista JP 1:n miehistä
muodostettiin vielä vartioketju mäen laitaan ja puron
varteen.

Pdäjoukkomme ylitti maantien ja levittäytyi hyök-
kaykseen. Nopeasti pystytimme kolmeen mieheen ra-

Lepotauko Omeliassa

diomme ja olin juuri levittämässä vastapainoa kun ki-
väärit alkoivat paukkua aivan vieressä. Joku JP 1:n po-
jista huusi: 'Vanjoja!" Samassa näin jo muutaman met-
rin päässä lähimpien vihollisten juoksevan kiväärit kä-
dessän purolle ja hyppivän sen yli häviten metsän suo-
jaan. Liihdin kiireesti juoksemaan radion luo, sieppasin
Terni-kiväärin ja pingoin toisten jälkeen maantietä
kohden. Mutta sitten välähti mieleeni, ettei radiota saa

jdttdÄ. Juoksin takaisin ja tempaisin radion mukaani ja
sitten taas minkä koivista lähti toisten perään. Perille
päästyäni oli hengitykseni salpaantua, "pumppukin"
tuntui nousevan kurkkuuni. Samassa tuli motista pois
itää kohti ajaen venäläinen kuorma-auto. Kaikki alkoi-
vat sitä tulittaa, vaikka luutnantti Alhonen jostain
syystä kielsikin. Kuliettaja ja hänen vieressään istunut

-: s-
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Jääkärertä korpi- ia suomaastossa
Sotasaalista Vuohtiärvellä:

yksi miinaan ajanut. muut pst-vaunut ehiinä

kapteeni olivat jo kuitenkin useiden luotien lävistämiä
ja auto suistui tien sivuun. Luutnantti Alhonen kaski
Viitasen Reskan ja Päiviön Penan hakemaan mäelle jää-

neet radiomme paristolaatikot ym. ia nopeasti pojat ne
sieltä toivatkin. Vihollisia he eivät tavanneet, aikaisem-
min lienee ollut ioku motista pois pyrkivä joukko. Sil-
loin alkoi motista kuulua voimakkaampaa moottorin
ddntå ja mäen takaa ilmestyi näkyviin §Tickers-vaunu
hinauksessaan pst.tykki ammusvaunuineen. Mutta oli-
pa JP l:n pojilla mukanaan yksi ainoa vaivalla sinne
saakka kannettu kasapanos. Joku rohkea tääkäÅ juoksi
se valmiina tien mutkaan ja vaunun tullessa kohdalle
heitti panoksen sen katolle. \Wickers leimahti tuleen.
Toiset irroittivat nopeasti tykin ja ammusvaunun ja

niin saimme ensimmäisen pst.tykin sotasaaliiksemme.
Tosin siitä puuttui kiertokaukoputki, mutta lukko oli
paikoillaan ja ammuksia riittävästi. Työnsimme sen no-
peasti asemaan tien sivuun piiloon ia suuntasimme ty-
kin putken läpi katsoen tielle, mottia kohden.

Jalkaväkemme lähti varovasti ylittämään pientä met-
säniittyä, iolloin kärkitunnusteliia astui miinaan haa-
voittuen liikuntakyvyttömäksi. Oli surkeaa katsella ja
kuunnella hänen avunpyyntöjään kun ei ollut mitään
mahdollisuuua auttaa häntä. Samalla hetkellä kun hän
astui miinaan, pärähtivät kaikki vihollisen aseet soi-
maao ja monta JP l:nkin poikaa haavoittui samassa ry-
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tinässä. Lähetimme radiolla jatkuvasti tulikomentoja,
mutta kranaattimme eivät näyttäneet millään tavoin
järkyttävän vanian puolustusta. JP 1 kärsi edelleen tap-
pioita ja me totesimme, että tilatessamme esim. 30 kra-
naattia, niitä tuli vain ehkä 10. Kun tämä toistui ker-
rasta toiseen tiedustelimme asiaa patteristosta ja saim-
me merkillisen vastauksen: "Hevoset eivät potki". Pyy-
simme toistamaan vastauksen ja se oli samansisältöinen.
Silloin meille kirkastui, että patteristollamme oli sillä
hetkellä puute ammuksista.

Yritettiin saarrostaa venäläisten asemia syvemmältä,
mutta tulos oli yhtä huono. Tilanteemme oli muodos-
tunut niin vaikeaksi, että haavoittuneetkin oli kannet-
tava mukana hyökkäyksen aikana, sillä lukuunottamat-

Kirjoittaia, korpraali Latla

ta tulenjohtoradiotamme ei meillä ollut minkäänlaista
yhteyttä omiimme. Olimme hoitaneet jalkaväenkin yh-
teydet kun heidän radionsa ei "pelannut", mutta Alho-
nen lopetti sen sittemmin kun arveli, että venäläiset
olisivat everstiluutnantti §Tahlbeckin (JP 1:n komenta-
ja) sanomista voineet paikantaa asemamme.

Kauhuksemme alkoi motista kuulua voimakasäänistä
moottorin surinaa fa telaketjujen räminä, ia sitten
näyttäytyi kolme hyökkäysvanua vanjan asemissa loivan
mäenrinteen päällä. Ne ajelivat pitkin lioiaa ja ampui-
.vat 3" tykeillään. Kranaatit menivät kuitenkin sen

notkelman yli, jossa olimme. Pelkäsimme ioka hetki
milloin ne lähtevät ajamaan rinnettä alas, mutta sitä ne

eivät rohjenneet tehdä. Yritimme saada niihin osumia
kranaatinheittimillä, mutta niiden tulenjohtajaksi oli
m)ääråtty tykistön tulenjohtokoulutuksen saanut vän-
rikki ja hän teki korjaukser rulikomentoihinsa kuten
tykeille - 

siis väärin - 
ja heittimien kranaatit osui-

vatkin omiin linjoihimme. Odotimme joka hetki venä-
käisten tulenavausta sekä hyökkäystä selustaamme.
Mutta "aseveli" Vallin joukoc olivat jo edellisessä hyök-
käyksessämme hajonneet tai Valli oli arvioinut meidän
voimamme niin suureksi, että oli peräännyttänyt pää-
joukkonsa ja tykistönsä liian kauas, Vuohtjärven taakse.

Illan alkaessa hämärtää rynnistivät tankit maantielle ia
sitä pitkin Vuohtfärved kohden. Ei niille voitu mitään,



;d_1r
c.

Kaaluneen åsevellen henkllötiedot muistrin

ei ollut edes polttopulloja eikä sillä vallatulla pst.tykillä
ollut ampujaa. Oli jo melkein pimeää kun saimme
muutamia vankeja. He kerroivar, errä sillanpääasemassa
edessämme oli vieläkin noin 600 vanjaa 

- 
yallaya

joukko meihin verraten. Aamulla heitä oli ollut paljon
enemmän, mutta kaiken päivä oli suurempia ja pie-
nempiä ryhmiä loikkinur irä kohri ja nyt illalla olivat
kaikki heidän upseerinsa paenneer hyökkäysvaunuissa.
Pidimme edelleen pientä vihaa, kunnes tuli pilkkopi-
medä ja meidän tj. radiostamme loppui "häkä". I;dhties-
sämme olimme ottaneet niin paljon varaparistoja kun
arvelimme voivamme kantaa ja nyt oli nekin kaikki
käytetty loppuun. Ainoa yhteytemme omiin joukkoihin
katkesi. -Upseerimme neuvottelivar ja päättivät, että
keräännymme yöksi yhteen jollekin mäelle ja aamulla
voi tilanne olla jo sellainen, että joka mies saa itse yrir-
tdä pääsyä, omien luo.

Yö oli niin pimed, etrei nähnyt omaa kättäänkään
kun nosti sen eteensä silmien korkeudelle. Lähdimme
marssimaan jonossa, jokainen piti kättään edessä kulke-
van selässä kiinni, muuten olisimme metsässä eksyneet
roisistamme. En tänä päivänäkään tiedä miten jonon
kärkimies osasi johdattaa meidät pienelle, melko jyrk-
kärinteiselle mäelle. Sinne saavuttuarnme sanoivat up-
seerit:

- Nyt, pojat, saatte tehdä nuotiot, sillä ei ole mi-

tään väliä vaikka vanjat ne näkisivätkin. Tietäväthän he

muutenkin meidän olevan tdälldr.

Samassa alkoi sataa kuin kaatamalla ia etsimme suo-
jaa puiden alta. Jonkun ajan kuluttua hieman valkeni
niin, että alkoi hieman nähdäkin. Vaivalla saimme nuo-
tiot syttymään. Tavoitin luutnantti Alhosen ja sanoin
hänelle, että koska jalkaväkemme miehet eivät ole ker-
taakaan saaneet radiollaan yhteyttä, voi heillä vielä olla
käyttämättömiä paristoja, Hän käski minun heti lähteä
puhumaan asiasta JP 1:n upseereille. Kun löysin heisrä
yhden, kehoitti hän kääntymään jonkin toisen upseerin
puoleen ja niin edelleen. Jouduin kiertämään koko
mäen ja ihmeekseni näin miten pieni meidän koko po-
rukkamme oli. Sainhan ne paristot lopulrakin ja pian
meillä oli jälleen yhteys patteristoon. Kuuluvaisuus oli
sateessa ja näin yöllä niin hyvä, että pidin "luuuria" vain
ohimoillani, kuulokkeiden korvissa ollen kun ääni sär-

kyi. Alhonen kirjoitti kartan mukaan maalit ja minä lä-
hetin "kranutilaukset" aamua varten, H-hetki oli kello
6. Jarvisen Väinö varmisti toisilla kuulokkeilla, että ps-

to varmasti toisti kaikki tulikomennot oikein. - 
Ku-

luihan sekin yö nuotioiden ääressä niitä kohennellen,
vaikka vemä yhä satoi ja olimme likomärkiä. Onneksi
oli ilma sinä yönä lämmin.

Aamuyöllä sade vähitellen lakkasi ja hyvissä ajoin en-
nen H-hetkezi lähdimme liikkeelle ja asetuimme edel-
lisiltaisiin asemiin. Vastaamme tuli yksitellen ia ryh-
missä vanjoja, jotka meidät nähdessään heti nostivat kä-

tensä ylös ennenkuin ehdimme heitä siihen kehoittaa-
kaan. He kertoivat, että sillanpääasemasta oli yön aika-
na "hipsinyt" niin lukuisa joukko, että iäliellä lienee
enää korkeintaan 300 miestä. Meilla oli lopulta komen-
topaikalla enemmän vankeja kuin koko porukassa omia
miehiä.

Onkamuksen salmen takaa kuuluivat määrdaikana
omien tykkiemme lähtölaukaukset. Kuuntelimme pys-
tyssä seisten niiden lähenevää ulinaa ja samassa ne yllat-
täen räjähtivätkin keskellämme komentopaikalla.
Everstiluutnantti \Wahlbeck sattui seisomaan vahvan
männyn takana kun näin kranaatin räiähtävän saman

männyn juuressa, sen toisella puolella. Se mänty pelasti
hänen henkensä. I;ähdimme kaikki juoksemaan pois-
päin. Vähän matkaa juostuani huomasin kummallakin
puolellani iuoksevan kaksi venäläistä. Kerään suoma-
laista ei ollut näkyvillä kuin kaukana edessä. Tämän
tästä vonkui uusi kranaattisarja, 4 kpl meitä kohden.
Onneksemme ampui vain yksi patteri. Äänet, muut-
tuessa suhinaksi sukelsin äkkiä lifteäksi maahan, vaniat
tekivät samoin. Katselimme siinä totisina toisiamme.
Mieleeni välähti, että ios nuo neljä vihollista kävisivät
kimppuuni, olisi ainoa mahdollisuus puolustautua vain
kivärin tukilla.

Näin edessäpäin notkelmassa ryhmän meikäläisiä.

Juoksin heidän luokseen. Kranaatteja ei siihen paikkaan
tullut, mutta kummastuksekseni havaitsin paikalla
myös evl §Talhlbeckin. En vieläkään kasita miten hän,

!
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vanhempi mies, oli jaksanut juosta kovemmin kuin mi-
nä. Kun hän tunsi minut tykistön nrieheksi, tiukkasi
hän:

- 
Vieläkö niitä kranuja tulee?

- 
Tilattiinhan niitä moneenkin maaliin , ruo on

vasta alkuerä, vastasin.

- Montako on tullut ja paljonko tilattiin?

- 
Mielestäni niitä on tullut vasta20 kpl ja jokaiseen

maaliin tilattiin 60, vastasin.
Siinä silmänräpäyksessä lähti eversti juoksemaan us-

komattoman kovalla vauhdilla suoraan venäläisten lin-
jaa kohti. Onneksi saivat JP 1:n upseerit ja pojat hänet
kiinni ja toivat takaisin.

Tykistömme ampui jo muihin maaleihin yöllä lähe-
tetyn tilauksen mukaiss5si 

- 
tosin vain 20 kranaattia

kuhunkin. Mutta ne menivät tarkalleen oikeisiin koh-
teisiin. Jouduin tj.radistina olemaan monta kertaa
everstiluutnantti \U(ahlbeckin komentopaikalla tullen
hänet tuntemaan ja oppien kunnioittamaan. Esim.
eräässä myöhemmässä tilanteessa venäläiset olivat saa-

neet tietoonsa hänen komentopaikkansa ampuen 6 tuu-
maisillaan tarkan keskityksen keskelle telttaleiriämme.
Åmmunnan päätyttyä siirsi eversti komentopaikkansa

- 
ei taaksepäin 

- 
vaan aivan etulinjan tuntumaan.

Joutuessaan jatkuvasti olemaan etulinjassa, miestensä
kaatuessa, hän saattoi joutua kuolemankauhun valtaan,
mutta tahtonsa äärimmilleen ponnistaen, ylittäen itsen-
sä, hän saavutti pian itsehallintansa johtaen taas taiste-
luamme. Niinpä hän nytkin nopeasti komensi JP l:n
rippeet hyökkäykseen ja me palasimme komentopaikal-
le. Siellä oli tyrmistyttävä näky, 20 omaa miestä makasi
kuolleena. Jokainen liian pitkäksi yli venäläisten linjan
lentänyt oma kranaatti oli tappanut oman miehen,
mutta vengeistamme ei yksikään edes haavoittunut 

-sellaista sattuman leikkia on sota. Tj.radiommekin oli
saanut ,täysosuman, ei ollut jäljellä kuin antenni puun
oksilla ja pieniä palasia. Eversti '§7'ahlbeck raivostui,
uhkasi haastaa meidät tj.miehet sotaoikeuteen radistit
ensimmäisinä. Selitin kuitenkin rauhallisesti tuliko-
mentojen menneen yöllä pstoon sellaisina kuin ne Alho-
nen oli kirjoittanut ja pston radisti oli ne toistanut täy-
sin oikein.

- Entä jospa kuuluvaisuus oli huono? kysyi eversti.

- 
Se oli liiankin voimakas, selitin ja Järvinen todisti

sanani.

- 
Vieläkö ne tulikomennot ovat tallella? kysyi

eversti.

- Nehän on määrä heti viestityksen jälkeen hävittää
polttamalla, mutta yöllä ltn Alhonen kaski tuoda ne hä-
nelle takaisin tarkistamista varten, ja niin teimmekin.

Eversti tiedusteli asiaa vielä Alhoseltakin, joka vasta-
si tarkistaneensa ne heti yöllä ja todenneensa oikeiksi.
Tämän jälkeen hän oli polttanut ne nuotiolla. Jälkeen-
päin asiaa pengottaessa ja tutkittaessa tulivat'tiskaalit"
siihen tulokseen, että patteristosta tulikomentoja vies-
titettäessä oli koordinaateissa kakkonen muuttunut

298

kahdeksaksi ja siten laukauksista tuli pitkiä. 
- 

Ei siitä
mitään sotaoikeutta nostettu.

Asiaa siellä Onkamuksen motin takana setviessäm-
me, toivat JP 1:n lähetit everstiluutnantti §Tahlbeckil-
le tietoja, että motissa olevat venäläiset antautuvat lau-
kaustakaan ampumatta. Kranaattimme olivat myös vi-
hollisen joukossa tehneet tehtävänsä. Tulenjohtueemme
sai käskyn marssia omiemme puolelle yli Onkamuksen
salmen, eika sita kaskya vastaan kukaan purnannut.
Kun nyt taistelun jännitys oli lauennut olimme yhtäk-
kiä loppuun väsyneintä ia nälkäisiä. Laahustimme mie-
het niinkuin "viskaalitkin" kuin sotavanhukset hajanai-
sena ioukkona javarmasti olimme enemmän voitettujen
kuin voittajien näköisid 

- 
parrakkaita, likaisia, puki-

neet sateen jäljeltä märkinä roikkuen. Antautuvia venä-
läisiä tuli itse ia tuotiin ioka puolelta. Tallustelimme
ohi suuren, venäläisten kaivaman korsumontun, joka
oli täynnä kädet pystyssä seisovia vankeja ja toisia seisoi

sen reunamilla. Vaivalloisesti marssimme räjäytetyn
Onkamuksen salmen sillan jätteiden yli, väsyneet ial-
kamme tekivät tenää. Salmen takana oli tien sivussa

mäki, jonka pällä seisoi vankeja vieri vieressä. Se olikin
suurin joukko venäläisiä mitä koko sodan aikana näim-
me yhdellä kertaa. Yli 300 kerrottiin heitä siinäkin ole-
van. Kaatuneitten vihollisten lukumärää en kuullut.

Kun olimme saapuneet Onkamuksen §lästä vielä
jonkin kilometrin Suomeen päin, saavuimme entiselle
venäläiselle leirialueelle, jossa oli mahtavan suuria
maanpällisiä korsuja. Niiden välissä olivat töpinän ja

tuleniohtueen teltat. Neljä ja puoli vuorokautta olimme
olleet tuolla tulenjohtoreissulla ja puolitoista vuoto-
kautta olimme jo sitä ennen yhtämittaa liikkeellä ede-

ten tappelemalla venäläisten viivytysjoukkojen kanssa.

Se oli yhteensä 6 vuorokautta ja kahden päivän kuiva-
muona ja vajaa puoli pakillista hernerokkaa oli koko
reissulla nautittu. Eivät olleet kaverit meitä tuntea,
niin kurjan näköisiä oltiin ja jokaista lihasta särki väsy-

myksestä. Ei tahtonut oikein ruokakaan maistaa, vaikka
meille tarjottiin parasta mitä töpinällä oli antaa. Uni oli
vain levotonta horkkaa. Sauna olisi tehnyt hyvää, mutta
sinne ei pästy. Sen sijaan tuli seuraavan päivän iltapuo-
lela kasky lähteä taas tuleniohtueeseen. Mutta silloin
me "teimme kapinan". Yhtenä miehenä sanoimme, että
olihan patteristossa 5 muuta tulenjohtuetta, iotka var-
mastikaan eivät ole olleet niin kovilla kuin me. Kyllä
niillä mielestämme oli vuoro ennen meitä. Alhonenkin
sanoi, että hänen kaikki paikkansa ovat niin kipeinä,
ettei hänestä lähtiäksi ole. Korkeintaan sanoi voivansa
lähteä puhumaan 'papille". Tampereen pston vt ko-
mentajana oli näet tuolloin kapteeni Hakala, joka oli
myös pappi. Itse asiassa hän oli pston vakinainen pasto-

ri, vaikka ei koskaan papin merkkeiä kantanutkaan.
Alhosen puhuminen "pastorin" kanssa auttoi eikä

meidän tarvinnut lähteä. Mutta jo parin kolmen lepo-
päivän jälkeen olimme taas etuliniassa. Sota jatkui 

-trtämähän oli vasta alkua.



PIENINGÄN salo, jota on sanottu Euroopan suurim-
maksi yhtenäiseksi erdmaa-alueeksi, rajoittuu lännessä
Suomen rajaan, etelässä Aunuksen asuttuihin alueisiin,
idässä Seesjärveen ja Muurmannin rataan ja pohjoisessa
Repolan-Rukajärven maantiehen. Se oli Jatkosodan
aikana mitä parhain partisaanien lymypaikka.

14. erillisen Divisioonan 
- 

jonka hyökkäys syksyllä
1941 pysähtyi Rukajärven kylän taakse ja jäi siihen ko-
ko sodan loppuajaksi, noin 200 km:n päähän Suomen
rajasta 

- aivan käyttökelpoinen,24O km pitkä huolto-
tie taaksepäin kulki Rukajärven-Repolan kautta Liek-
saan, ioka oli lähin rautatieasema ja jossa divisioonan
huoltokeskukset sijaitsivat. Mainitun tien pohjoispuo-
lella levittäytyivät lisäksi laajat, asumattomat metsä- ja
suoalueet.

Divisioonan rintamavastuu oli noin 150 km. Kenttä-
varustettuja asemia vain muutama kilometri päätien
kahden puolen, sivustojen ollessa aivan auki, vain heik-
koien, kaukana toisistaan olevien kenttävartioiden var-
mistuksen varassa. Partiotoimintaan puolin ja toisin oli
mitä parhaat edellytykset. Niinpä toiminnan painopiste
sodan viimeisinä vuosina oli ajoittain milloin edessä

milloin selustassa. Lienee ollut niin, että jos huoltotie
olisi varmistettu, niin linjat olisivat jääneet ryhjiksi, ai-
nakin niillä joukoilla. Huoltokuljetukset tapahtuivat-
kin sodan viimeisinä vuosina partiovaaran takia pitkinä,
usein satakunta autoa käsittävinä kolonnina kerran vuo-
rokaudessa kumpaankin suuntaan. Usein tällaisen ko-
lonnan kylkeen sitten naapurin partisaanit iskivätkin.

Eräs tällainen matka kolonnan mukana on jäänyt läh-
temättömästi mieleeni. Päivämäärää en muista, sitä
kun ei tullut pidettyä päiväkiriaa. Tapahtumain kulun
ja kellon ajan sitä selvemmin muistan. Vuosi oli muis-
taakseni 1943, keskikesän käntyessä syksyä kohti. Pal-
velin silloin DE:n kuljetusjoukkueessa, jossa oli noin 20
h-autoa la kuliettajaa. Meistä kukin vuorollaan ajoi ku-

Pcrrliscler
REINO MANNINEN:

riiriautoa ja tuona yönä sattui olemaan minun vuoroni.
Ajoimme ilmavaaran takia öisin.

Kello oli siinä kymmenen maissa illalla, kun Repolan
aukeilla kolonna järjestäytyi lähtöä varten Rukajärvelle.
Kolonnan johtaja, kypäräpäinen luutnantti kulkee tiellä
ja iärjestää autoja paikoilleen. Tultuaan kohdalleni hän
kysyy: "Onko tämä kuriiriauto?" Saatuaan myöntävän
vastauksen hän jatkaa: 'Ei, ei teidän paikkanne ole täs-

sä. Meillä on mukana panssariauto, joka ajaa kolonnan
keskellä. Te ajatte sen edessä ja olette aina sen silmän
alla. Kuriirivaunu on kolonnan tärkein auto, siinä on

PäÅmajan kuriiriposti, toimintaohieet divisioonan Esi-
kuntaan, se ei saa missään tapauksessa joutua vihollisen
kasiin. Seuratkaa." Upseeri kävelee edellä ia näyttää
paikan autojonossa. Siinä sitten odotellaan ia vaihdetaan
ajan kuluksi ajatuksia panssarimiesten kanssa. Kuluu
vielä lähes tunti ennenkuin kaikki on lahtokunnossa.
Vihdoin kolonna nytkahtzia liikkeelle. Keulassa on jon-
kinlainen varmistusauto miinan laukaisijana ja vauh-
dinmäärääjänä. Se on kuitenkin niin kaukana, etten
eroita tarkemmin, millainen se on.

Kesäyön hämärä kattaa tienoot, kun ohi lipuvat hil-
jalleen Vienan erämaat, sen yksitoikkoiset, kulon polt-
tamat kangasmaat ja tien varsilla levittäytyvät aavat

suoalueet. Taakse jää kovien taistelujen näyttämö, Vir-
tain kannas, Omelian kuuluisat mottialueet. Takapei-

1 4.D:n huoltotie Repola-Rukajärvi
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läklö
listä näen, miten takanani ajava panssarivaunu ajaa pe-
rässäni tykin putki keinahdellen. Repolasta lähdettäessä
on mieleni täyttänyt kummallinenvaataa enteilevä tun-
ne. On jo ajettu pitkalti toista tuntia. Takaistuimella
matkustajana oleva, lomalta palaava lotta nukkuu, sa-

moin vierelläni istuva kuriiriupseeri, nuori vänrikki 
-melkein poikanen vielä, kuriiripostilaukku ja konepis-

tooli ovat välissämme. Tien varrella naavaiset korpi-
kuuset piirtyvät silhuettina kuulasta yöraivasta vasten.
Olemme jossain Mundjärven-Luusinkajoen tienoilla,
kun erästä ylämäkeä noustessa vilkaisen kelloani: sen

viisarit osoittavat 1,.2O yölla. Åuron sisään alkaa kuulua
vaimeaa rätinää. Ajettuani mäen nyppylän yli, avautuu
eteeni näytelmä, joka filminauhan tavoin syöpyy sieluni
sisimpään. Edellani ajava kolonna on pysähtynyt tien
oikeaan laitaan. Metsä r'asemmalla välähtelee laaialla
alueella. Valojuovat viisrär'ar pirkän helminauhan ta-
voin edessäni autojen r'älisrä, niirren aka )a läpi. Nyt
ovat sekunnit kalliitai PuJ<kasen nyrkilläni vierellä nuk-
kuvaa vänskää kylkeen ja lausun: "Partio". Samassa

olemme kumpikin ulkona. Åuroista hyppii miehiä alas.

Syöksymme kaikki ojaan asemiin. Siinä kun vilkaisen
taakseni, totean, miten panssarivaunun tykkitorni
kaäntyy suuliekkejä kohti. Samalla se vekslaa itsensä

kolonnan sivulle, tien vapaana olevalle osalle. Sen olles-
sa kohdallamme se avaa kaikilla aseillaan, yhdellä auto-

maattitykillä ia kahdella k.k:lla ylitsemme metsään tu-
len. Tykki sylkee pitkiä suulieskoja hämärään yöhön,
sirpalekranaattien räiskiessä metsän suuliekkien seassa.

Hiljainen, hämärä korpi rävähtää hurjan tulitaistelun
näyttämöksi. Kaiken metelin yli kuuluu kolonnan joh-
tajan ddoi: "Metsään ei saa juosta, sinne tulitetaan!" nyt
vasta muistan: Lorta, missä hän on! Jäikö hän autoon,
eihän häntä sinne voi jättåä. Yhdessä vänrikin kanssa

unohdamme kaiken muun, nousemme, tempaan auton
oven auki ja nopealla riuhtaisulla painamme Lotta-sisa-
ren maantien ojaan. "Älä nosta päätäsi, pysy siinä, nyt
sataa ravtaa!" Hän lienee herätessään saanut sokin.

Panssarivaunu jyrrää kolonnan sivulla edestakaisin
sen kaikkien aseittein syytäessä tulta kuin hengen hä-
dässä. Sen kylki joskus kipunoi suihkujen osuessa siihen
ja ottaessa kimmokkeen.

Tilanne ei kestänyt kauan. Se alkoi rauhoittua itsek-
seen. Ensin lakkasivat suuliekit metsästä. Vähitellen
vaimeni myös meikäläisten tulitus. Kai vissiin naapu-
rilta loppui hyökkäyshalut ja se otti hatkat.

Siitä sitten nousimme ja aloimme ottaa selvää, miten
meille oikein kävi. Se, mitä näin, oli seuraavaa: Kah-
delta mieheltä repeytyi manttelit suihkusta, ainakin
kahdesta autosta puhkesi kumi, edelläni ajavan auton
häkäpönttöön tuli reikiä, sen sivulaiteet olivat säpäleinä
ja autojen laseja särkyi. Kukaan ei haavoittunut, miten
lie ollut kolonnan etupää, sitä en tiedä. Ihmeellistä on

miten pienilla vaurioilla voi selvitä sellaisesta luotisa-
reesta. Miten lie naapurin käynyt, siitä ei kukaan otta-
nut selvää. Ainakaan sieltä ei mitään kuulunut. Metsä
hiljeni ja humisi jälleen. Meidän onnemme oli, että
naapurit eivät tulleet tielle, silloin olisi jälki ollut toi-
sen näköinen.

Kun pahimmat vauriot oli korjattu, voimmekin taas

jatkaa matkaa. Nyt vauhti oli hiljainen. Ajettuamme
lähes tunnin kohtasimme toisen, vastaantulevan kolon-

Ontrosenvaaran kylää. Takana Repolan-Ruka äryen maantie
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Mundjärven kylää Rukajärven
suomaastoa

nan. Se oli pysähtyneenä tien laidassa. Sen kylkeen oli
iskenl,t roinen partio miltei samanaikaisesti. Kolon-
namme pysähtyi ja voimme rodeta, että siinä oli ollut
menetykset raskaat molemmin puolin. Partio oli hyö-
känn1,t kolonnan sekaan ja heittänyt kasapanoksen mm.
erään linja-auton akkunasta sisään. Tämä sattui ole-
maan haavoittuneita KS:sta 

- 
Sota S:aan kuljettava

ambulanssi. Sain kuulla, että siinä olivat kuolleet kaik-
ki, n-ryös kuljettaja. Auto paloi maantien ojassa parhail-
laan ilkeästi käryten, lepattavin liekein ja monille mut-
kille vääntynein kaarirakentein. Siinä kolonnassa ei ai-
nakaan näkynyt panssarivaunua. Vakavina ja äärimmäi-
sen varuillaan ollen jatkoimme matkaa edelleen.

Tämän taivaan kannen alla tapahtuu asioita, joita ih-
minen ei ymmärrä. Yksi sellainen on: Miksi sodassa toi-
set kaatuvat, toiset säästyvät. Siellähän jokainen tekee
velvollisuutensa maataan kohtaan sillä paikalla ja siinä
rehtävässä mihin häner on määrätty, ylimmästä alim-
paan. Yksi asia on varma: Meistä jokainen vuorollaan
jättää tämän maan ja siirtyy iäisyyden alueelle, kuka en-
nemmin, kuka myöhemmin. Eikö olisi viisasta varau-
rua siihen ajoissa. Se ei suinkaan tätä ajallista eld,mdd

pieleen vie, päinvastoin pitää sen oikeassa suunnassa.
Silloin jäisi vain moni sopimaton teko tekemättä ja sana
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sanomatta. Siitä, että saamme elaa edelleen vapaassa, ir-
senäisessä isänmaassa, emme voi olia kyllin kiitollisia.
Rajojemme välittömässä läheislrdessä ei ole sodan vaa-
raa. Meillä on nyt hyvär suhteer kaikki maihin, erikoi-
sesti itäiseen naapuriin, kiiros viisaan valtiojohdon ja
kansamme voimakkaan rauhan tahodn, murta ennen-
kaikkea kansamme yllä sen vaaran herkinä varjelevana
voimana olleen Korkeimman käden. Usein kansamme
historian ratkaisevilla herkilla suurren tapahtumain
kulku on saanut meille edullisia känreirä, joita voim-
me vain ihmetellä. Mainittakoon vain Talvisodan ihme.
Kannaksen suurtaistelujen loppuvaiheessa, Jatkosodan
aikana, venäläisten armeijakunrien siirrot Kannakselta
Berliinin rintamalle, joka helpotti painerta Suomea vas-
:.aan ja loi rauhan edellytykser. Marskin viimeinen pre-
sidenttikausi, joka säästi maan sisällissodalta Lapin so-

raretken alkaessa saksalaisia vastaan. Jne.
Suomi on yksi niitä harvoja viime sodassa mukana ol-

Ieita Euroopan pieniä maita, joita ei vieras valta miehit-
tänyt. Näistä kaikista meillä on kansana syytä olla hy-
vin kiitollisia.

Sitten meillä on monien oikeuksien ohella räydelli-
nen vapaus julistaa Evankeliumia, sanomaa Hänestä,
joka yksin kantoi Ristille koko maailman syntikuor-
man. Hän, Kristus, Rauhan Ruhtinas, on suurin San-
kari, joka on koskaan tämän maan päällä ollut. Asia
erikseen on, miten meistä kukin Häneen asennoituu.
Yoi olla niinkin, että se on aivan ratkaisevaa seka yksi-
Iön. ertä kansan onnelle tai onnettomuudelle. tr

SOTILASAIHEISIA
ÄÄNILEVYJÄ

NEA.
LP5

TI EDUSTELKAA ÄÄNI LEVYLTIKKEISTÄ
Näitä ia JERMU-kansion
saatte myös meiltä:
Maanpuolustuksen Tuki ry.
P. Hesperiankatu 15 A 4.
H:ki 26. Puh. (90-)440471

Brittiläinen sosiologi Edvards Pott on ehdottanut,
että seuraava Nobelin rauhanpalkinto annettaisiin
eskimoille, jotka eivät milloinkaan käyneet sotaa
ja joiden kielessä ei ole soraa rarkoitravaa sana.

Saarenpään linnakkeessa palveli ennen sotia maju-
ri N. N. , jokavapaa-ajan harrastuksenaan kasvatti
sikoja ja jolla oli niin epäselvä käsiala, ettei hän
aina itsekään jälkeenpäin saanut selvää muistiin-
panoistaan, vaan joutui kysymään vääpeliltään,
että mitähän tässä seisoo. Sattu sitten, että majuri
sai siirron Säkkiiärvelle ja joutui jättämään per-
heensä vielä toistaiseksi Saarenpäähän. Kun en-
simmäinen kirie Säkkijärveltä tuli, rouvakaan ei
saanut selvää käsialasta, vaan joutui viemään sen

vääpelille suomennettavaksi.

- Tässä alussa lukee kyllä "Oma rakas Olga",
mutra sitten en tätä sotkua enää ymmärräkään,
valitti rouva.

Vääpeli lukaisi kirjeen tottuneesti ja sanoi:

- Kyllä rouva ymrnärsi alunkin väärin. Tässä-
hän lukee ihan selvästi, että 'Tapa se suurin si-
ka..."

Panssariauto varmistaa tietä
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MOTII
VEIKKO MIETTINEN

KEV.OS. 1:n kuormastokolonna ylitti syyspimeässä
yössä Vammelsuussa rautatien yli iohtavan sillan ionka
kummallakin puolen olevat vahvat varustukset valaisi
hetkittäin leimahtavat tykkien suutulet. Oikealla Koi-
viston suunnalla paloi räjähdellen ja valaisematonta tul-
ta syösten panssariiuna, jonka radalta suistamiseen
joukkomme olivat syyllistyneet. Joukkomme olivat nyr
katkaisseet myöskin maantieyhteydet ja pysryimme pa-
nemaan sulun estääksemme vihollisen vetäytymisen
vanhalle rajalle ia Sommeen motista ulos luiskahtaneita
joukkoja painettiin nyt kohti luodetta. Osaksemme oli
tullut Koivistolta Kannakselle johtavan tien tukkimi-
nen ja vihollisen puristaminen merta ja omia joukko-
jamme vastaan. Oli syntymässä jälleen motti. Inon
motti.

Seurasin kolonnan kärkivaunun mukana kunnes tielle
jätetty vartiomies pysäytti menomme ja ilmoitti osas-

tomme karjen olevan parin sadan metrin päässä edes-

sämme josta ajoittain räsähti kuuluville kiivas tulitus.
Tdytimme nopeasti puita kaatamalla tienvarren ojat ja
rullasimme vaunumme metsään vapautraen tien ohir-
semme soluvalle liikenteelle. Osastomme vaihtoi ase-

mia III/JR7:n kanssa. Totesin kartastani että olimme
saapuneet Koiviston radan ja Suomenlahden väliselle
kapealle rantakaistalle tielle, joka johti kuuluisaan Inon
niemeen.

Saatuamme tiedon että tulisimme yöpymään, yritim-
me tietysti nukahdella välittämättä rätinästä ja pauk-
keesta mutta vaikka olimmekin perin väsyneitä ei siitä
tullut mitään.

Töpinässä tai ei, mutta takana olevat ponnistelujen
tdyudmät vuorokaudet alkoivat nyt muisruttaa kovin
kipeäsri itsestän. Ahdas koppi ei antanut mahdolli-
suutta oikoa särkeviä jäseniämme eikä suonut tilaisuut-
ta lepoon. Väsymys alkoikin olla meille pahin ongelma.
Lyhyet pysähdysaiat oli pakko käyttää vaunujen huol-
toon ja kuormien perinpohjaiseen tarkastamiseen. Pois-
timme luotien ja sirpaleiden vahingoittamar rarvikkeet.
Tasailimme kuormiamme ja ennen kaikkea vartioimme
niitä vihollisen hiippareilta, joita yhä enemmän alkoi
liikkua metsissä. Mielessämme kummitteli vielä Kuu-
terselässä ja Raivolan lehtikuusimetsän reunassa viettä-
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mämme levottomat yöt ja Pilppulan kankaan taistelu.
Miltei koko hyökkäysvaiheen jatkunut sade oli kangis-
tanut hien ohella vaatetuksen, joka yritti nyt hiertää
pintaamme nahattomaksi. Kyselimme toisiltamme mi-
ten ihmeessä taistelijat kestivät ja pohdiskelimme mil-
loin pääsisimme eversti Vihman lupaamaan lepoon. Lu-
paus kiersi huhuna keskuudessamme ja uskoimme sii-
hen vuorenvarmasti.

Herkistyneet aistimme reagoivat nyt fyysisen kivun
chella kaiken ympärillämme tapahtuvan. Panssarijuna
jatkoi hornamaista ilotulitustaan värjäten matalalla
roikkuvat pilvet verenkarvaisella punaisella loimulla ja
heti perään kuuluva jyrinä peitti jalkaväen aseiden tu-
len. Helvetillisin ja synkin koskaan kokemani yö fonka
pohjasävelestä huolehti ties mistä kantautuva yhtenäi-
nen tvkistön tasainen kumea jylinä. Liikenne jatkui ja

kuulimme ohitsemme kulkevien Vallilan poikien hoke-
van kolkolta tuntuvaa sanomaa. - Kaksi omaa jäi van-
joille, pitäkää varanne että saatte heidät elävinä.

Me emme saaneet...

Olimme joutuneet eroon teltoistamme eikä märkä
metsä houkutellut ketään siellä liikkuvien hiippareiden
takia. Etenevä kärkemme riisui antautuneet vangit
aseista ja viittoi heidät menemään pitkin teitä meidän
luoksemme. Jotkut pakenivat tietysti takaisin metsään
ja löysivät sieltä helposti aseen sekä tovereitaan ja mikä
pahinta kohtasivat siellä ionkun harhailevan upseerinsa
joka tuota pikaa kokosi ympärilleen iskukykyisen jou-
kon. Näistä erittäin sisukkaista ryhmistä tuli lopuksi
pelottavia vastustajia jotka pakottivat meidät alituiseen
valppauteen, sillä ne yrittivät yleensä kuormastojen ia
komentopaikkojen kimppuun. Vain nälkä pakotti hei-
dat lopuksi antautumaan ja luopumaan toivosta Päästä
omiensa luokse.

Pidimme siis ymmärrettävistä syistä parempana val-
voa ia pysytellä metsän sijasta taistelevien ioukkofen lä-
heisyydessä ia ihmetellä heidän loputromalta tuntuvaa
kestäqyttän. Mistä he oikein saivat voimansaT Se oli
käsittämätöntä.

t)limme jo toista viikkoa olleet taipaleella taistelusta
toiseen miltei yötä päivää ja matkaa minkä he olivat tai-



valtaneet ei voinut mitenkään mitata. Polkupyörästä oli
sangen vähän apua heidän tehdessään koukkauksia pit-
kin soita ja metsiä, sehän oli silloin kannettava mukana.
Arvelumme eträ he ajoittain vihasivat noita kapineita,
joista oli joskus enemmän haittaa kuin hyötyä pitikin
paikkansa. Mutta pääsryään jälleen maantielle he unoh-
tivat vihansa, hyppäsivät pyörilleen siirtyäkseen no-
peasti muutaman kilometrin tai kymmeniä sellaisia pai-
kasta toiseen. Jättivät ne taistellakseen ja palasivat jäl-
leen pyörilleen. Åivan liian usein sai pyörä odottaa tur-
haan noutajaansa ilmaisten synkän äänettömän sano-
man. Eikä niiden talteenottajatkaan tunteneet puhumi-
sen tarvetta nostellessaan pyöriä taakkoineen niitä var-
ten varattuun ajoneuvoon.

Pitkä sateinen yö oli tuskin vaihtunut hämäräksi aa-
muksi kun heittimien hillityt poksahdukset ja kiihty-
nyt tulitus ilmaisi että hyökkäyksemme oli jälleen alka-
nut. Heittimet pakottivat vihollisen vetäyrymään yön
aikana kaivamistaan kuopista tai tuhottiin niihin käsi-
kranaatein. Jotkut uskoivat tilanteen toivottomaksi ja
vankeja alkoi jälleen vaeltaa luoksemme. Niitä valui
pitkin tietä ja ilmestyi metsästä yksin ja ryhminä, vilui-
sina, märkinä ja nälkäisinä, mutta ennen kaikkea hir-
vedsti peloissaan.

Kehottaessamme heitä kaivamaan hautoja kaatuneille
tovereilleen he olivat aivan varmoja että ne oli tarkoitet-

tu heille itselleen. Toiset suorittivat työnsä alistunein;
nöyrinä ja välinpitämättöminä. Jotkut sen sijaan selvär

ti uhmaillen emmekä aluksi käsittäneet heidän käyttä1
tymistän koska emme tienneet, että heidän päähäns

oli taottu vahva usko ammutuiksi tulemisestaan. Järk1
tyin kun eräskin laskeutui kaivamansa kuopan reunall
polvilleen rukoillakseen eivätkä muutamar osaamar
venäjän kieliset sanat saaneet häntä vakuutruneeksi tar
koituksestamme. Kun hetken kuluttua saimme tulkikr
yhden kielitaitoisen vangin he nauroivat vapauruneesl
ja selvästi häpesivät aikaisempaa käytöstään. Samall
saimme selville että jotkut olivat tarkkailleet metsäst
kuinka heidän tovereilleen kavisi ennen kuin rohkeniva
tulla tielle.

Iäheisten talojen puhdistuksissa löytyi myös naisia j
lapsia sekä eräs koivistolainen kalastaja joka oli jääny
luovutetulle alueelle jo Talvisodan aikana ja tuntui ny
kovin pelkäävdn teon seurauksia. Vakuutimme ettei hä
nelle tapahtuisi yhtään mitään ja työnsimme muider

ioukossa menemän kokoamispaikalle.
Metsä suorastaan vilisi hajalle lyötyjen joukkojen rip

peitä ja jopa meikäläiselle oli selvää, ettei viholliner
enä pystyisi järjestyneeseen vastarintaan. Siksi tuntu
perin mielettömältä heidän jatkuva piileskelynsä ja pa
koilunsa, josta oli seurauksena vain tarpeeronta kärsi
mystä ja lopputuloksena kenties tappava luoti.

lnon niemen seulua
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Kehottelimme vankeja menemään metsään hake-
maan harhailevia tovereitaan, tai ainakin huutelemaan
heille antautumiskehotuksia ja se tuottikin jonkun ver-
ran tuloksia. Paikalle saapunut venäjänkielen taitoinen
kokkimme kunnostautui näytellen ylpeänä sotasaalis-
taan, puoliautomaattista kivääriä jonka oli saanut otta-
mansa vangin noutamaan metsästä jonne tämä oli sen
heittänyt ennen tielle tuloaan. Käsitimme puuhamme
mielettömyyden ja ymmärsimme että metsissä vaelteli
satoja, kenties tuhansia miehiä jotka yhä kuvittelivat
pääsevänsä etelään, tietämättä kuinka tarkoin tiet sinne
oli suljettu. Saatoimme myöskin seurata kaukaa Inon
niemestä jatkuvasti irtautuvien täyteen miehitettyjen
veneiden katoamista sumuiselle merelle. Pojar saivat
pähänsä ajatuksen 'kutsua' niistä yhden luoksemme ja
jo kolmas heittimen kranaatti saikin sen aikaan. He vie-
rittivät kaatuneensa yli laidan ja loput jäljelle jääneet
meloivat luoksemme vuotavassa veneessään.

Sota ei valitettavasti sujunut yhtä helposti taistelevan
joukon osalta. Inon asemaseutu vallattiin ja se vaati kol-
kon veronsa. Mutta pelottavan näköinen oli myöskin
miestemme fättämä jälki tiellä, jora he etenivät, tote-
simme sen marssimme jatkuessa. Kaaruneita vihollisia
ryhminä ja yksin tiellä ja mersässä. Aivan uutta kulje-
tuskalustoa suistuneena tieltä tai työnsimme ne tien
oheen. Iavoilla ja autojen ympärillä jälleen kaatuneita

alkupåä

panssarijuna

keskellä mitä merkillisintä sotilas- ja siviilikamaa,
kaikkea sekaisin, luotien pirstomana, kranaattien möy-
hentämänä ja ehjänä. Heittimen täysosuman tuhoja ja
jälleen autoja kilometri toisensa jälkeen, luodinreikä tai
useampia tuulilasissa juuri kuljettajan kohdalle sijoitet-
tuna. Ajaja onjauspyöränsä päälle lysähtäneenä tai vii-
meisillä voimillaan astinlaudalle valahtaneena.

Sitten sain yllättäen muuta ajateltavaa heitinjouk-
kueen lähetin saapuessa noutamaan minua johtajansa
luokse. Hän ei tiennyt tai ei halunnut ilmoittaa tämän
epätavallisen kaskyn syytä. Heitin ei, mutta sen käyttö
oli minulle melko runtematon asia ja he olivat varmasri
minua etevämpiä. Ei voinut olla kysymys siitä. Mutta
kranaatit... Pahat aavistukset valtasivat mieleni pol-
kiessani heitinasemaan. Olin toimittanut heille am-
mustäydennyksen pari päivää aikaisemmin.

Olimme viettämässä yötä Ravikankaan lentokentän
maastossa kun sain tuon käskyn. En ollut pahoillani
vaikka se tulikin keskellä yötä, sillä lepomme oli muo-
dostunut melko kyseenalaiseksi. Maasto johon olimme
kaivautuneet, oli sattunut kiinnostamaan myöskin ty-
kistöä ja olimme sattumalta sijoittaneet telttamme nii-
den ampumasuuntaan sojottavien putkien alle. Kiviko-
ya maa järisi ja telttakangas pelmahteli yhteislaukaus-
ten iskiessä rumpukalvoihimme ja kuitenkin saatoimme
eroittaa kranaattien helvetillisen ulinan niiden lentäessä
ylitsemme. Oli liian myöhäistä vaihtaa paikkaa, siispä
valvoimme ja märehdimme päivällä kuulemaamme uu-
tista Viipurin valtauksesta ja yritimme laskea kuinka
kaukana olimme sen eteläpuolella.

Suoritimme markan kuljettajan kanssa kahden fa ih-
meekseni löysin täydennyspaikan pimeydestä huolimat-
ra kartan avulla. Mutta olimme koko matkan hermot
kireinä eikä tilannetta parantanut lastaajien tarina että
he olivat hetkå aikaisemmin joutuneet metsästä käsin
ruliruksen kohteeksi. Lastaus sujui väsymyksestä joh-
ruen ja raskulamppujen niukassa valossa miltei unen-
omaisesri ja sellainen oli sitten tuloskin. Saapuessani
heitinasemaan oli tilanne jo selvitetty mutta sitä oli
edeltänyt monimutkainen ja vaikea prosessi.

Tavanmukaisen osumatarkkuuden sijasta olivat lau-
kaukset alkaneet mennä kaikkialle muualle kuin maa-
liin. Tulenjohtajat ja suuntaajat tarkistivat laskelmansa
kerta toisensa jälkeen ilman parantavaa tulosta. Epä-
tarkkuuden yhä jatkuessa etulinja menetti uskonsa het-
kellä, jolloin heitinten apu olisi ollut ratkaisevan tärkeä
Inon niemen ja Sahakylän maastoon lujasti kaivautu-
neen vihollisen vastarinnan murtarniseksi.

Vihdoin oli otertu tutkittavaksi kranaatit ja sieltähän
se vika löyryi. Olin saanut täydennyksenä italialaisia
ammuksia pakattuina kymmenen kappaleen laatikoihin
murra sekaisin siten, että painoerot saattoivat olla jopa
puoli kiloa.

Manasin tietysti 'makaroonit', täydennyspaikan ja lo-
puksi itseni. Mutta kuinka olisinkaan voinut aavixaa
moista sotkua joka tiukassa paikassa olisi saattanut ai-

Kuormastokolonnan

Venäläisiltä vallattu
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Bautatren ylittävä maantiesilta Vammelsuussa

heuttaa pirullisen vahingon. Vain hyvä onni tai parem-
minkin heitinmiehistön taito suorittaa ammuntansa pe-
lottavan tarkasti, pani heidät lopuksi epäilemään am-
muksia ioita he olivat lajittelemassa kun saavuin paikal-
le.

Sama matka saattoi minut myös ruon yöllisen ilotuli-
tuksen pitäjän läheisyyteen enka olisi ollut sotilas ellen
olisi mennyt tutkimaan sitä muiden mukana. Tavatto-
man pitkä toisesta päästään vielä savuava juna oli lastat-
tu täyteen mitä monipuolisinta tavaraa ja soramuistojen
keräilijöitä oli jo paikalla huolimatta siitä, ertä metsästä
vielä vingahtelevat luodit ottivat vihaisia kimmokkeita
junan rautaosista tai läpäisivät seinät ilkeästi napsahdel-
len. Suojautuen ia vaunusra toiseen hyppien tutkimme
junaa ia olisi varmasti helpompaa luetella sielrä puurtu-
va kun sen sisältämå tavaru jota palovaurioista huoli-
matta oli paljon ehjänä ja iäljellä.

Toden kertoakseni omaksi saaliikseni jäi joitakin val-
koisia ilmeisesti sairaalakäyttciön tarkoitettuja alusvaa -

tekertoja sekä muutama pari merkillisiä kannattomia
kumisaappaita jotka sitten kestivätkin juuri sen aikaa
kun omat jalkineemme ehtivät kuivua muualla kuin ja-
loissa.

Palattuani matkaltani tapasin koko komppanian
koossa vieläpä soppakanuunalla varustettuna ja pojat
vetelivät jo telttoja pystyyn mikä oli miellyttävä näky
väsyneille märille miehille. Parasta kuitenkin oli, ettei
vihollinen hyökkäillyt ia merkilliset uutiset tiesivät että
tulisi tapahtumaan jotain uutta ja yllä«avaä, ja niemen
valtauksen suorittaisivat toiset ioukot. Eihän asia aivan
noin ollut mutta melkein.

Kävi vain niin, että päällystömme oli kehittänyt uu-
den aseen joka saapui seuraavana aamuna (3. 8.) ja ihme
kyllä, muutaman tunnin pulisemisen lälkeen Inon nie-
men motti oli avattu kaiutinauton ja kolmen vangin
voimalla. Kaksi heistä oli naisia ja kolmas venäläinen
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kapteeni. Ilmeisen vapautuneesti he vaihtoivat mielipi-
teitä kanssamme ja totesivar tällä kertaa jääneensä toi-
seksi. Samaan tulokseen tuli se monisatapäinen vanki-
joukko, ioka reippaasti ja ryhtinsä säilyttäen marssi ulos
saartorenkaasta, vaikka olivat varmasti väsyneitå ja nä-
lissään sillä muonaa heillä ei enää ollut, eikä sitä löyty-
nyt motistakaan.

Miten mielekäs tuo antautuminen olikaan meidänkin
kannalta, se selvisi ylettömän runsaan sotasaaliin mää-
rästä, jonka mukana jäi haltuumme mm. monta laatik-
koa vielä varastorasvassa olevia automaattiaseita. Purin
ihastuksesta hölmisryneenä kädenkänteessä yhden
puoliautomaattisen kiväärin ja hankin tällä ylettömällä
viisaudellani paitsi itselleni ylimääräistä työtä, lukuisan
joukon kaunankantaiia. Sillä kun jonkun päivän kulut-
tua pääsimme lepoon niin eikös vaan herrat muistaneet
silloisen tekoni ja panivat minut pitämään oppitunteja
erinomaisen haluttomille kuulijoille, joiden mielestä
puuhassa ei ollut mitän miehä koska sora oli jo sodit-
tu.

Myöhemmin Lempaalan karuilla kukkuloilla anka-
rassa pakkasessa moni varmaan huomasi kuinka tarpeel-
linen tuo oppi oli ollut, sillä tuo mainio ase ei suostunut
palvelemaan käyttäjäänsä ellei tuntenut riittävän hyvin
kaasutoimiselle aseelle välttämätöntä huoltoa.

(4.8.) Niemen miehityksen jälkeen osastomme oli
asettanut sille vahvan rantavarmistuksen, joka seuraava-
na aamuna ihmetellen katseli kuinka yön aikana paikal-
le lipunut tykkivene alkoi uhkarohkeasti laskea alas

miehitettyjä veneitä, tulitettuaan ensin vihaisesti ranta-
maastoon suorasuuntauksella aivan lähietäisyydeltä. Se

oli pelottavan tuntuista joskin sillä kertaa vaaratonra.
Satuin olemaan vartiossa ja jouduin ensi kerraa koke-
maan tuon myöhemmin tutuksi tulevan piiskauksen
väistämättömän nopeuden ia olin perin saikahtänyt sekä

ihmeissäni kranaattien iskiessä takanani kohoavaan kor-
keaan jokitörmiiän.

Pauke piti huolen hälytyksestä ja maihin pyrkiviä ve-
neitä odotti surkea loppu. Eikä veteen pulahtaneiden
matruusien pelottava urhoollisuus pässyt oikeuksiinsa
kainaloihin asti ulottuvassa vedessä josta eloon jääneet

saivat kädet ylhäällä kahlata maihin ja antautua van-
geiksi.

Osasto'Kokon' varsinaiset taisteluroimet päättyivät
Inon maastoon ja pääsimme vihdoin ainakin omasta
mielestämme ansaitsemaamme lepoon tosin vain kaksi
viikkoa kestäneen, mutta aivan yhräjaksoisen rasittavan
toiminnan jälkeen. Pienempiä kahakoita jouduimme
vielä tosin käymään myöhemminkin mutta ne eivät
enää kuulu tämän kertomuksen piiriin.

J.k. Tiedän että ainakin yksi motti laukaistiin Inon
lisäksi suostuttelemalla piiritetyr antautunaan, mutta
en ollut itse paikalla sitä toteamassa. Inon maastossa oli
noina aikoina huomattavan suuria vihollisen voimia jot-
ka ilmeisesti odottivar apua mereltä käsin täysin tur-

ilhaan.
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EVERT MEROLA:

ELETTIIN myöhäissyksyä vuonna 1941. Kiivaiden
taistelujen ja etenkin monien pitkien marssien rasitta-
ma JR 46 oli laskettu vähäksi aikaa lepäämän. Kym-
menes komppania, jonka liiiikintäry'hmän iohtaja minä
olin, sai leiriytyä metsämaasroon Terijoen Puhtulaan.
Siellä Puhtulanmäen rinteillä oli suuria sorakuoppia.
Niiden ja Terijoen aseman välilä oli rautateiden pisto-
rata, jota pitkin kulkien piiäi lyhind rietä Terijoelle.
Rautatieaseman ratapihalta saturtiin löytämän ns. rul-
lavaunu. Sitä käyttäen oli markanreko silkkaa huvia.
Vaunulla voi neljä-viisi miesrä rhr'aikaa ajella. Kun
pari takimmaista miestä pidcillä seipiiillä sysäili rata-
pölkkyihin, niin lahti vaunu liikkeelle ja alkuvauhdin
saatuaan se liikkuikin kevyesri ereenpäin.

Vasta muutamia päiviä oli kulunut siitä, kun suoma-
laiset joukot valtasivat Terijoen. Paljoo oli vihollinen
joutunut jättämään tavata mrn. raurarieaseman varas-

tosuojiin. Oli vehnäjauhoja, romaartisosetta, kookos-
rasvaa, ruokasoodaa, savukkeita, mahorkkapaketteja,
tiiliteetä ja tulitikkui^ ym.Eiköhäo vain jokaiseen telt-
taan mahdettu kantaa retuumaa 

- 
rai rullavaunulla

kuljettaa 
- 

ainakin yksi vehnäjauhosäkki tuolta parin
kilometrin takaa ja myös monenlaista muutakin tava-
raa. Voi veljet, kuinka niinä parina viikkona, jotka nyt
yhteen menoon näillä mailla saatiin viettä, herkutel-
tiin letuilla ja munkeilla! Terijoen taloista ja mökeistä
evakuoidut paistinpannut kärisivät taukoamatta ulos
tehdyillä tulisijoilla. Paistettiin leruja, ja mies kuin
mies oppi käntämään paistettavan lerun siten, että let-
tu heitettiin pannusta ilmaan. Pakeissa sulateltiin koo-
kosrasvaa ja kuumassa rasvassa kypsennettiin munkke-
ja. Ne saatiin kuohkeiksi taikinaan sekoitetulla ruoka-
soodalla. Hyviltä maistuivat nämä kotileivonnaiset
"siellä jossakin", ja korvikett a parempaa palanpainiketta
ei kuviteltu maailmassa olevankaan. Kun jolloinkin sat-
tumoisin tuli puhe kermasta, jota joskus siviilissä oli

Teriioki valloitettiin 1.9. 41 osaksi raunioina

tavattu kaataa kahvin tai korvikkeen sekaan, niin nyt
oltiin kaikki sitä mieltä, ettei sellaista tatrata tämän
koommin enä tarvita, vaikkapa täältä joskus vielä si-
viiliin päästäisiinkin.

Muutenkin miehet olivat innokkaita "nuohoomaan"

Terijoen lukuisia huviloita, fotka nyt tietenkin olivat
autioita. Viimeiset asukkaat olivat olleet venäläisiä.
Heidän jäljiltään huoneet olivat yleensä sekasotkuisessa

kunnossa. Mitään arvokasta tavar^a niistä ei juuri löyty-
nyt. Joitain pieniä kapineita miehet muistoesineiksi
"evakuoivat". Korpraali Aaltonen, ryhmääni kuuluva
sairaankantaja, huomasi erään talon keittiön pöydällä,
jossa oli sikin sokin pesemättömiä astioita, pienehkön
kiiltävämetallisen lautasen. Hän pani sen taskuunsa ja

ajatteli, että komppaniassa hän sen pesee puhtaaksi.
Niin hän sitten illemmällä tekikin. Mitä puuroa lienee
lautasella viimeksi ollut, 

- 
kovin vain oli kuivunut

kiinni. Mutta kun oikein liotteli ja hankasi, niin puh-
distuipa se lopulta. Ja mitä Aaltonen nyt näkikään?
Lautasessa oli selvät hopean merkit ja sen reunaan oli
lMiverrettu teksti: "Kanneljärven seurakunnan oma".
Taisi siihen olla merkittynä joku raamatunlausekin.
Aavistipa jo Aaltonen, mikä hänen löytämänsä kapine
oli. Hän kiiruhti sitä näyttämään minullekin. Olin hä-
nen kanssaan samaa mieltä, että se oli pateeni, siis kir-
kon öylättilautanen.

'Mitäs minä tälle nyt teen?" kysyi Aaltonen.

309



"Eiköhän liene viisainta, että viet tämän patalioonan
pastorille. Hänen välityksellään Kanneljärven seura-

kunta saa omansa takaisin", vastasin minä.
Aaltonen lähti heti viemään lautasta pastorille.
Kerran korpraali Aaltonen oli yksinään lähtenyt Te-

rijokea "nuohoomaan". Puolenpäivän aikaan hän lähti
paluumatkalle kävellen pistorataa pitkin. Päästyään

suunnilleen matkansa puoliväliin hän näki, että kaukaa
vasemmalta, Raivolan suunnasta, marssii vinhaa vauh-
tia isonlainen sotilasosasto. Eivätkös vain olleetkin ve-
näläisiä? Olivat ne... Aaltonen oivalsi, ettei hän yksi-
nään ja vain pistooli aseistuksenaan voi mitään tuolle
porukalle. Hän piiloitti itsensä. Venäläiset menivät yli
rautatien ja häipyivät metsään radan toiselle puolelle.
Kiireen vilkkaa lähti nyt Aaltonen komppaniansa leiri-
alueelle ja kertoi näkemänsä komppanianpäällikölle.
Yksi joukkue pantiin heti haravoimaan sitä metsäaluet-
ta, mihin Aaltonen oli nähnyt vihollisosaston menneen.
Keitään ei kumminkaan endä saavutettu. Todennäköi-
sesti taas muuan.pääjoukoistaan eksynyt vihollisporuk-
ka lienee onnistunut pääsemään omiensa luo.

Olipa yhtenä kauniina syyspäivänä lähtenyt komppa-
nian toinen kokkikin, Helle, Terijokeen tutustumaan.
Hän käveli katuja ja katseli taloja. Joihinkin taloihin
hän poikkesi sisällekin ja kurkisteli ovista autioihin
huoneisiin. Siinä kulkiessaan hän osui taajaman laita-
osassa yhteen kaksikerroksiseen huvilaan. Kun hän kä-
veli alakerrassa, oli hän kuulevinaan yläkerrasta ihmi-
sääniä. Keitähän siellä voisi olla? Ettei vaan olisi eksy-
neitä ja piileskeleviä vihollisia! Kokki aprikoi itsekseen
mitä hänen nyt olisi tehtävä. Hän päätti olla urhoolli-
nen, sillä olihan hänellä oma iso "ukkomauserinsa" mu-
kanaan. Hän päästi sen varmistimesta ja hiipi varovasti
portaita yläkertaan. Kun hän siellä erään huoneen oven
takana kuunteli, niin hän ymmärsi, että venäläisiä siellä
oli... Silloin hän tempasi äkkiä oven auki ia kariaisi:
"Ruki verh!" Kuusi venäläistä sotilasta istui piirissä lat-
tialla. Heidän keskellään oli ämpäri, jossa oli jotain
keittoa. Sotilaat olivat siis paraikaa aterioimassa kokin
karjaisun kuullessaan. He olivat nyt täydellisesti yllä-
tettyjä ja hölmistyneitä. Paikalla nosti iokainen kätensä
ylös, ja lokaisella oli toisessa kädessään lusikka ja toises-
sa ruislimpunkimpale. Kokki piti komean pistoolinsa
laukaisuvalmiina. Toisella kadellaan hän viittasi van-
kinsa tulemaan huoneesta ulos ia marssimaan portaita
alas. Kiltisti nämä häntä tottelivat ja lähtivät kävele-
mään hänen osoittamaansa suuntaan.

Kyllä oli komppanianpäällikkökin ällistynyt, kun
kokki yksinään marssitti Terijoelta hänen telttansa
eteen kuusi sotavankia.

Joku lääkintäryhmän miehistä ensimmäiseksi keksi
huomauttaa, että Teriioella on monta hyvää saunaa...

Tästäpä saatiin oiva virike, ioka pian iohti sanoista

tekoihin. Kyllä siitä lähtien jokaisena päivänä sinä aika-
na, kun Puhtulanmäen maastossa viivyttiin, ioidenkin
Terijoen saunojen piipuista savu tuprusi. Koska saunat
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olivat pienehköiä, niin vain muutama mies voi samassa

saunassa yhdestä lämmityskerrasta saada kunnon löylyt.
Mutta kun oli päiviä ja saunoja enemmän kuin yksi,
niin jokainen kyllä pääsi syyhyävää kehoansa hautomaan
ja vihdalla rapsuttelemaan halunsa mukaan. Ja sitä ha-
lua kyllä riitti! Ihmekös tuo, kun oli kuukausia pitänyt
ilman saunaa toimeen tulla.

Syksyiset yöt olivat jo pimeitä. Jo pitkän aikaa olivat
myrskylyhdyt teltoissa olleet tarpeen. Lämminvalkeata-
kin oli jo kamiinoissa poltettava.

Kaakon suunnalta kuului etenkin öiseen aikaan mer-
killinen jytinä. Kuulosti ihan siltä, kuin olisi kaatamal-
la kaadettu kuormittain pommeja maanpäälle. Mitä jy-
tinää tuo oli? Sitä se oli, että saksalaiset pommituslen-
tokoneet yöt läpeensä tekivät suurhyökkäyksiä Lening-
radiin ja pommittivat kaupunkia. Kuuluihan tuo toki
Terijoelle, sillä linnuntietä ei Terijoen ja Leningradin
väli ole kuin nel!äkymmentä kilometriä. Jos yöllä meni
teltasta ulos, niin näki kaakkoisella taivaalla ihmeelli-
sen ilotulituksen. Koko taivas siellä säkenöi. Se oli Le-
ningradin alueen ilmatoriuntatykistön tulta. Ammuk-
set, jotka räiähtelivät korkealla ilmassa, näkyivät tänne
asti pieninä kipinöinä.

Muutenkin se kaakkoinen taivas punaisena loimusi.
Suurkaupungissa raivosivat valtavat tulipalot. Kun yöl-
lä nousi Puhtulanmäen laelle 

- 
niin miehet tosiaan joi-

nain öinä tekivät - oli näky mykistävä. Päivänvalossa
ei tulen loimu näkynyt, mutta sensijaan kyllä näki Le-
ningradin suunnalta nousevan suunnattomasti savua.

Näinä levon päivinä saivat sijansa myös henkiset har-
rastukset. Itselleni ja monelle muulle oli lukeminen
mieluisaa ajanvietettä. Samoin kirjeitten kirjoittami-
nen. Tuskin muulloin joutuivatkaan komppanian lähe-
tit viemään pataljoonan esikuntaan niin paljon lähtevää
kenttäpostia, kuin sitä nyt kertyi.

Sota-ajan viihdytyskiertueetkin löysivät tien Puhtu-
lanmäelle. Monet nimekkäät taiteilijat panivat paras-
taan huvittaakseen vanhoja etulinjan jermuja. Olihan
noita saatu kuunnella muulloinkin, kun oli satuttu ta-
kamaastoissa olemaan. Aina olivat viihdyttäjät tervetul-
leita. Mielellään heidän taidokkaita esityksiään kokoon-
nuttiin kuuntelemaan.

Joskus kokoonnuttiin kenttäjumalanpalvelukseen-
kin. Väkevänä vyöryi silloin miesten veisaama virsi yli
tienoon. Pataljoonan pastorin puhumaa sanaa kuunnel-
tiin hartaasti. Kelläs papilla lieneekään sen tarkkaavai-
sempaa kuulijakuntaa, kuin on sotilaspastorilla hänen
jakaessaan elämän leipää etulinjojen sotilaille.

Kaksi herttaista viikkoa vierähti nopeasti Puhtulan-
mäen rinteillä. Nämä viikot sotatoimien lomassa olivat
olleet pojille kuin "siviiliä". Vieläpä siviiliä paremmak-
sikin jotkut olivat oloansa kiitelleet. Sisimmässäni tun-
sin minäkin olevan syytä toistaa kuuluisan kirjailifan
erään teoksen nimikettä: "Kiitos hetkistä, Herra!"

Yhtenä päivänä sitten taas kuultiin, että komppa-
niain päälliköt oli kutsuttu pataljoonan komentajan pu-

i

't
I

, {*"tF.

r ,l

ii;

311



*#tr

"*:.*',
...1 ,

lf I'r:

Hartaushetki rintamalla

hutteluun. Sieltä palattuaan luutnantti Viita kutsui
koolle komppaniansa joukkueitten johtajat. Kun nämä
palasivat puhuttelusta omien miestensä luo, tiesivät he
kertoa, että ylihuomcnna täältä lähdetään. Huominen
päivä on sitä varten, että itse kukin laiuaa tavaransa
kuntoon, pesee pyykkinsä ja lämmittää lähtösaunansa,
mikäli sellaista runree kaipaavansa.

Tuon kuultuamme alkoi meidänkin komppaniassam -

me tulinen touhu. Jotkut rupesivat purnaamaan, että
taas pitää lähteä ties mihin, mutta silti oli jokaisessa
miehessä havaittavissa kuin jonkinlainen herääminen
pitkan levon jälkeen. Kukin etsi teltoista omat tavaran-
sa ja pakkasi ne selkäreppuunsa. Paitoja, alushousuja ja
puseroita pestiin mäntysuovan, juuriharjan ja käsivarsi-

lihasren voimalla läheisen lammen rantavedessä. Ja Te-
rijoen monen aution huvilan sauna savusi sinä päivänä ja

anroi makeat löylyt suomalaisille sotapojille.
Yö nukuttiin, ja taas valkeni päivä. Syysaurinko nou-

si ja paistoi koreasti. Nautittiin tavanomainen aamiai-
nen, reetä ja voileipää. Sitten purettiin teltat ja kuor-
martiin ne ajoneuvoihin. Ja lähdettiin, niinkuin oli
niin monra kertaa ennenkin lähdetty... Rykmentti
marssi taas pitkin Kannaksen pölyäviä teitä. Pataljoo-
namme joutui kulkemaan myös läpi Terijoen "kaupun-

gin". Korkealla kunnaallansa aamuauringon heleässä

valaistuksessa loisti uljas ortodoksinen temppeli.
Itäänpäin siis mentiin. Välillä pysähdyttiin tasaiselle

männikkökankaalle lepäämään ja ruokailemaan. Mutta

Vetäytyminen upottavan suon yli
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tunnin kuluttua taas matkaa jatkettiin. Sivuutettiin
Kellomäkikin ja lopulta pysähdyttiin jonnekin Ollilan
ja Rajajoen rautatieasemien puoliväliin. Näille tienoille
oli kuulem ma iäätävä puolustusasemiin.

Kymmenennen komppanian teltat pystytettiin erään
pitkänomaisen ja korkean hiekkaharjanteen suojaan. Se
yksikkö, jota puolustusasemistaan olimme saapuneet
päästämään, oli kaivanut harjanteen laelle suojakuoppia
ja ampumahautoja vartiomiehiä varten.

Tuota pikaa oli otettava vastaan entisen porukan ase-
mapaikat ja miehitettävä ne. Kaikkein ikävimmältä
paikalta tuntui muuan Kiisselinsuolla oleva metsäsaare-
ke, jonka hallussapitoa jostain syystä pidettiin niin tär-
keänä, että sitä puolustamaan oli Enrrtaya kokonainen
joukkue. Niin, 

- 
vähempää sinne ei toki kannattanut

lähettääkään, jos tuota eristettyä saareketra mieli hal-
lussa pitää! Kymmenennen komppanian neliäs joukkue
sai käskyn marssia suolle. Mukaan oli mentävä myös
yhden lääkintäaliupseerin ja sairaankantajan. Minä jou-
duin lähtemään, ja otin Simolinin toverikseni. Otin
mukaani lääkintälaukkuni, ja Simolin kaappasi kaina-
loonsa lääkintäryhmän parhaimmat paarit.

Vetelän, kakkaramantyjä kasvavan suon keskella si-
jaitseva saareke oli kurja paikka. Päiväsaikaan pääsi sin-
ne tai sieltä pois äärimmäistä varovaisuurra noudattaen.
Saarekkeella kasvoi pienehkö metsää. Maankamara oli
niin vähän ylempänä varsinaisen suon pintaa, eträ poh-
javesi nousi mataliinkin kuoppiio, joita miehet olivat
asemapaikoikseen kaivaneet. Keskellä saareketta oli
hieman ympäristöään korkeampi kumpare. Siihen oli-
vat jotkut, ehkäpä venäläiset, joiden hallussa saareke oli
välillä ollut, kaivaneet ia kattaneet pienen korsuntapai-
sen kuopan. Tämä korsu oli niin pieni, että siellä voi
vain kyyryssä istua, ia kaksi miesrä voi jotenkuten siellä
rinnakkain m ata. Sinne asetuin Simolinin kanssa yön
tultua nukkumaan.

Yön aikana papattelivat silloin tällöin vihollisen ko-
nekiväärit suon vastapäisellä rannalla olevissa tuliase-
missaan. Myös kivääritulta siellä pidettiin yllä. Luodit,
joista suurin osa ilmeisesti oli räjähtäviä, räiskähtelivät
fa sirahtelivat saarekkeen puiden oksiin, ja valojuova-
luodit hehkuivat. Ne olivat kuin yön pimeydessä lente-
leviä tulikäqpäsiä. Oli jännittävää tarkata, kuinka luoti-
sarja rätisi puissa, ja vasta hetkisen kuluttua kuului sa-
man sarjan papatus vihollisen kookoosta. Luodit olivat
nimittäin nopeampia kuin äni.

Vaikka saarekkeen miehitys oli koetettu vaihtaa
mahdollisimman huomaamattomasti, lienee vihollisen
tähystys sen sittenkin havainnut. Niin voi päätellä siitä
toimeliaisuudesta, minka vihollinen nyt kohdisti suo-
saarekkeeseen. Kivääri - ja konekiväärituli kiihtyi aamu-
puolella yötä katkeamattomaksi räiskeeksi. Sitä ei silti
erikoisemmin pelästytty, siihenhän oltiin jo muualla
etulinjoilla oltaessa kyllin totuttu. Se oli muuan niitä
temppuja, joilla vihollinen asemasotaa käytäessä usein
yritti Suomen poikia hermostuttaa, se nimittäin, että
alkoi yön aikana tolkuttomasti ampua käsituliaseilla.
Sen kuullessansa vartiopaikoilla olevat miehet kyllä val-
pastuivat, mutra sen he myös tiesivät, ettei vihollinen
kaivannoistaan hevin hytikkaamaän hhde, elleivät ensin
ja samanaikaisesti myös järeämmät putket ja ammukset
ole puhumassa.

Mutta nytpä juuri ne sen alkoivatkin, vieläpä taval-
lista järeämmåt, ja mereltä päin, Suomenlahdelta. Vi-
hollinen näet rupesi aamun sarastaessa ampumaan sota-
laivojensa tykeillä Kiisselinsuolle. Tarkoitus kai oli
pehmittää siellä oleva suomalaismiehitys ja saada sen
tukikohta venäläisten haltuun.

Oikein tuntui korsupahanen tärähtelevän heti ensim-
mäisten kranaattien putoillessa suohon. Nousin kuo-
pasta tarkastelemaan, mitä tapahtui. Näin, kuinka
märkä rahka valtavina roiskeina nousi korkealle ilmaan,

Terijoen ortodoksinen temppeli
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kun isojen laivatykkien kranaatit räjähtelivät suon jank-
koon pudottuansa. Kutsuin Simolininkin tuota näkyä
katsomaan. Kelpasi siinä seistä katselemassa, kun am-
mukset menivät hivenen sivuun metsäsaarekkeesta, jo-
hon ne tietenkin olivat tarkoitetut.

Mutta huomasimmepa me kaksi vilkaista myös taak-
semme, sille suunnalle, missä omien miesten asemapai-
kat olivat. Mitä näimmekään? Siella puiden välissä
juoksivat miehemme kyyryksissä suolle päin. He olivat
jättäneet asemapaikkansa ja pakenivat vihollista, ioka
oli ruvennut hy<ikkaamaan.

Kului tuokio, ennenkuin Simolin ja minä älysimme,
mistä oli kysymys. Mutta kun samassa rupesi vihollisen
puolelta kuulumaan sadoista kurkuista lähtevä voiton-
riemuinen huuto: 'tJraa, uraa!", niin jopa alkoi maa

kelvata meillekin. Kaikkein viimeisimpinä me jou-
duimme vetelälle suolle. Upottavaa suota myöden juok-
seminen oli läkähdyttdvää, mutta hengen hädässä sitä
kuitenkin juosta jaksoi. Oli ihme ja kumma, etteivät
vihollisen luodit meihin osuneet, vaikka korvamme
taukoamatta kuulivat niiden vingahduksia.

Elävinä pääsivät suon takana olevan metsän suojaan

kaikki muut paitsi eräs kersantti, neljännen joukkueen
varajohtaja. Ei selvinnyt perästä päinkään, mihin ja

minne hän hävisi. Joutuiko hän ehkä vihollisen vangik-
si? Ei häntä ainakaan kaatuneena löydetty Kiisselinsuol-
ta, joka erään myöhemmän taistelutilanteen iälkeen
voitiin melko tarkkaan tutkia.

Kun oli päästy metsään kuivalle maankamaralle, jär-
jesti joukkueenjohtaja nopeasti miehensä asemiin otta-
maan tulisin tervehdyksin vastaan vihollista, joka peh-
meällä suolla iälkiämme rämpi. Kuului tulenavausko-
mento. Heti kellahti muutamia io melko lähellä olleita
vihollissotilaita. Taempana olleet heittäytyivät pitkal-
leen suohon ja alkoivat ampua. Syntyi kiivas laukaus-

tenvaihto. Mutta suurin osa vihollisen sotilaista oli vielä
kaukana suolla. Kun nämä huomasivat, miten etumai-
simpina olleitten kävi, tekivät he täyskäännöksen ja

juosta taapersivat manttelit hulrnuten pakoon. Samaa

yrittivät kaikki nekin, jotka suon turviin olivat heittäy-
tyneet, mutta moni heistä heti uudestaan tuuPertui
maahan saatuaan osuman suomalaisesta pystykorvaki-
vdäristä.

Taas palautui "rauha maahan". Vihollinen vetäytyi
entisiin kaivantoihinsa Kiisselinsuon taakse. Ei sekaan

mielinyt miehittää tuota vaikeasti hallussa pidettävää
metsäsaareketta. Myös suomalaiset jättivät sen "ei ke-
nenkän maaksi".

Vielä samana päivänä ennen iltaa haudattiin viholli-
sen jälkeensä jättämät vainaiat. Heitä oli lähes kaksi-
kymmentä. Monta sirppi- ja vasarakokardia saivat hau-
taamisessa mukana olleet miehet taas lompakkojensa
koristeiksi. Mutta puhuttelipa heitä siinä taas kuole-
man majesteetti vakavasti. Ihmeenä ia armona sai itse

kukin senkin päivän päättyessä pitää sitä seikkaa, että
vielä hengissä oli.
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Tykistö aiaa asemiin Ontrosenvaarassa

I.OSA EM,LK.LEHMATNEN

RUKÅJÄRVEN suunnan kahinoista Jatkosodassa on

tässä lehdessä suhteellisen vähän tarinoita. Kun silläkin
suunnalla jonkinlaista vihanpitoa oli olemassa, haluai-
sin kantaa vaatimattoman korteni siihen kekoon, iolla
aukkoa edes hiukan täytetään.

Ontrosenvaaran kierroksen iälkeen porukkamme läh-
ti Saunakylästä korpeen, melkeinpä eteldd kohti ja py-
sähdyimme Pismajoen mutkaan, kankaalle, jota kut-
surtiin Junkkerin kankaaksi, luultavasti ionkun jv-
komppanian päälliktin mukaan.

Maasto, vaikkakin matalaa ja tasaista, oli kuitenkin
sen verran ylempänä ympärillä olevia soita, että se oli
kuiva ja ihanteellinen "vihanpitopaikka". Pismaioki ai-
van kuin lepäili tällä kohtaa ia nautti erämaan rauhasta.
Vettä se oli kukkuroillaao ia keräsi sitä ympärillä ole-

vista soista. Pehmeän suon takana oli Vehkalampi ja
idässä päin Rukavaaran rinteet, ehkä Rukaiärven etelä-

pän korkeudella.
Porukkamme oli tulenjohtue ja kuuluimme 9. ptr/

III/KTR 18:aan.
Patterin päällikkönä oli luutn Niilo Malmivuo ja

peitenimi hänen nimensä alkuosan mukaisesti "Malmi".

Ensimmäinen tulenjohtaia oli vänr Aarno Petter Vänä-
nen ja toiseksi tulenjohtaiaksi oli Ontrosenvaaran kier-
roksen aikana saapunut suoraan upseerikoulusta uPsee-

rikokelas Kauko Ruutsalo, Helsingin poikia, vielä par-

raton, mutta iloinen veikko siitä huolimatta.
Tulenjohtueen puhelinryhmän iohtaiana oli nuori

pohjanmaalainen alikersantti. Sain sen käsityksen, että
hän oli uskovaisesta kodista, koska hän kantoi aina vir-
sikirjaa ja raamattua mukanaan. Hän oli valmis esittä-
mään aina kun ioku poistui ioukostamme, että eikö vei-
sattaisi kaverin muistolle. Joku lyhyt virsi vaan ja silla

siisti. Tämän rauhallisen alikersantin nimi vain on pai-
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nunut niin syvälle muistini lokeroihin, ertä se ei vain
ota tullakseen sieltä esiin, mutta sanokaamme häntä
vaikka "alikersantti H:ksi". Muisra vakansseista en sit-
ten ollutkaan selvillä. Kersantti Tuure Harrikainen oli
luultavasti tähystys au. ja alikersanrri Emil Rönkkö
etäisyysmittaaja. Sitten oli vain puhelinmiehiä ja ehkä
joku tähystä jd. Yarma en ollut edes omasta vakanssista-
ni, mutta ainakin puhelinryhmään minä kuuluin.

Minun lisäkseni oli ryhmässä roinenkin aliupseeri-
koulun käynyt korpraali, korpr Juntro Pohjanmaalra.
Minä olin meistä vanhempi f a kun Junrro, joka oli "va-

kinaisen" miehiä, ei ollut mikän "komenteleva tyyppi"
ja minä taas sitävastoin siräkin enemmän, pidin sitä jo-
tenkin luonnollisena että rarpeen rullen toimisin vara-
johtaiana.

Ne olivat "lokoisia" päiviä siellä Junkkerin kankaalla.
Muona tuli säännöllisesti ja ,vmpärillä oli erämaan rau-
ha. Tosin radistit kävivär radioirrensa kanssa "härkki-

mässä" ja kun naapuri peilasi ne, saimme shrapnellikes-
kityksiä. Nekin loppuivat, kun ajoimme pois radistit.
Keirtelimme korvikkeita ja tapoimme täitä. Vänrikki
Väänänen keräsi paidastansa täitä laudan päälle ja pani
ne tappelemaan keskenään. Heikot yksilöt hän sanoi
tappavansa. Siis jo silloinkin oli "rotuerottelua". Tykki-
mies Kärkkäinen, nuori sydänmaan kasvatti katseli
Väänäsen touhuja ja kohta hän teltan takana kaikessa
hiljaisuudessa suoritti oman "rotuerottelunsa".

Töpinän puolelta kantautui huhuja, että siellä ovat jo
käyneet lomalla. Toivo lomasta edisti koti-ikävää. Koe-
tettiin keksiä syitä, millä perusteella voisi anoa kotilo-
maa. Tykkimies Aapeli Rönköllä oli syy valmiina. To-
sin hän oli puhunut siitä jo Ontrosenva rar. kierroksel-
la. Hän halusi vaimon ja siis vihkiloman. Patterinpääl-
likkö, luutn Malmivuo oli kaikessa hiliaisuudessa myös
mennyt lomalle. Luutn Alvar Ahti tuli patterinpäälli-
kön sijaiseksi. Kun hän sai kuulla täistä, komensi hän
vuoron perään käymään saunassa, jonka töpinän miehet
olivat rakentaneet Saunakylän lähelle. Siellä kuumassa
löylyssä täit saivat akkilahdon. Sitä minä vain ihmette-
lin, että mirenhän käynee nyt sen "rotuerottelun."

Töpinässä käydessä vahvistui tieto, että myös tuli-
patterin miehiä on lomalla. Nyt oli jo monella loman
syykin valmiina ja niitä syitä selostettiin patterin päälli-
kölle. Minäkin sitten kuunneltuani sivusta noita "syi-

tä", kysyin: "Mitenkahan lienee sellaisen loman loman-
saannin jos ei ole muuta tekosyytä kuin akkansa katso-
minen ja lastensa lukeminen?"

Tähän luutn Ahti nauraen vastasi, että se on niitä
parhaita "tekosyitä".

Nyt meilla oli tilaisuus verrata myös omaa huoltoam-
me jalkaväen huoltoon ja totesimme sen suuren eron,
joka huollolla ja "huollolla" on. Oli tullut jo syyssatei-
den aika ja mårkää, oli joka puolella. Me olimme saaneet
jo kumisaappaat, mutta jv:n pojat rämpivät edelleen
kesäisissä "maihinnousukengissään". Me olimme saa-

neet muutaman sadetakin vartiomiestä varten, jv:n po-
jilla ei monella ollut edes manttelia, kun ne kesäkuu-

Vänrikki Aarno Petler Väänänen
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milla oli tullut nakattua liikarasituksena pois. Eräällä ei
ollut edes villapaitaa, vaan pelkkä pusero päällä hän vä-
risi vartiopaikallaan. Monta muutakin huoltoa koskevaa
eroa huomasimme ja aioa vain meidän eduksemme.

Siviilipaketteja saatiin myös, kOyhat vähemmän, rik-
kaat enemmän. Kaupungeista kotoisin olevat saivat
mustasta pörssistä ostettuja korppuja, sokeria ja tupak-
kaa. Maalaiset kansanhuollolta pimitettyä voita ja sian-
lihaa. Kaikki (tai melkein kaikki) ne tasattiin. Vänrikki
Väänänen tilasi Kiuruveden kunnanlääkärin vaimolta

(äidiltään) 2 metriä pitkän ja 50,5 senrtiä leveän kala-
kukon. Isoja ne Väänäsen saamat kukot olivatkin, ja
porukalla nekin syötiin.

Eräs paketti Omelian taistelujen jälkeiseltä ajalta oli
jäänyt lähtemättömästi mieleeni. Kun Junkkerin kan-
kaallakin avattiin paketteja, tuli mieleeni tuo "tunte-
maron paketti".

Olin yksin vikapartiossa. Tavallisesti oltiin aina pa-
reittain, mutta joskus lyhyemmille linjoille lähti meista
joku yksinäänkin. Puolenkymmentä metriä tiestä kul-
kevan linjan lähellä näin miehen hatun ja leipälaukun.
Poikkesin katsomaan ja pystyin lukemaan kuin kirjasta
mitä oli tapahtunut. Siitä, vain noin parikymmentä
senttiä syvästä poterosta oli viety mies pois. Verisestä
lakista, jossa komeili armeijamme kokardi, ei oltu väli-
tetty. Verta oli hiekassakin ja sitten oli leipälaukku; va-
nikkaa, muutama pala sokeria ja patruunoita. Eikä
muuta. Mutta leipälaukun hihnaan oli sidottu paketti
tai se vähä, mitä paketista oli jäljellä, muutamia korp-
puja ja pieni voinokare. Niin, siinä oli vielä kirje. Eihän
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toisten kirjeitä saisi lukea, mutta uteliaisuus valtasi mi-
nut. Saisiko kirjeestä selvää, kuka siinä oli päässyt mat-
kansa päähän?

Paketin päällyspaperi oli jo revitty, eikä siinä näky-
nyt osoitetta. Lankesin kiusaukseen ja luin kirjeen.
Helliä sanoja! No, mitäpä ne minua liikuttivat! Mutta
sitten luin iotakin, joka järkytti minua. Koetan osata

tulkita sen tähän: 'Lähettäisin Sinulle enemmän paket-
teja, rnutta meillä ei ole, mitä lähettää. Nämä korput ja
voin rne lasten kanssa olemme säästäneet isälle. Syö nyt

Tikkaat
tuleniohto-
paikalle
puussa

Yksinäinen vikapartiomies
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nämä yksin. Eihän näin vähistä ole iakaa..." Sitten taas

helliä sanoja ja "Sinun oma vaimosi ja lapset".
Istuin mättäälle, eihän minulla ollut kiirettä, kun

linjakin oli jo kunnossa. Jotain suolaista kihosi silmiini
ja kurkkuuni nousi pala, jota en tahtonut saada nieltyä
alas. Minä söin ne korput ja voinokareen panin leipä-
laukkuuni ja jatkoin matkaa.

Luutnantti Ahti osoittautui hyvin toimeliaaksi mie-
heksi. Niinpä me vedimme puhelintapsit Vehkalam-
men rantaan, jossa Ahti tarkisti koko Peeston patterit.
Meidän kevyt 4'4' haupitsipatteri sekä "Rauha" ia
"Matti", 3" kanuunapatterit olivat ampuneet putkil'
laan niin paljon, että tarkistukseen oli jo syytä, sillä
"korjaukset" olivat huomattavat. Jalkaväki toi sitten tä-
hän kentämälle aliupseerivartion, iolle jätettiin puhelin
ja yksi meidän miehistämme oli aina vartion mukana.

Junkkerin kankaalla me rakensimme pitkät tikkaat,
jotka nostettiin ikivanhaa tuuhealatvaista Karjalan
mäntyä vasten. Ylös vietiin tapsit ia puhelin. Täälleyl-
häisestä korkeudesta Ahti suoritti vielä uuden tarkis-
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tuksen. Kun oli ammuttu muutama laukaus, innostui
Ahti: "Nyt menee hyvin!"

Tämän hän sanoi peesto-upseerille, luutnantti Linna-
lalle. Vieras ääni kuului puhelimesta: "Missä menee hy-
vin?" "Kukahan siellä toimittaa?" Tämän Ahti sanoi
edelleen Linnalalle. '-lädllä Lukko. Missä menee hy-
vin?" kuului taas puhelimesta, johon Ahti vastasi:
'Täällä Malmi I. Täällä ammutaan ja se menee hyvin."

Puusta laskeuduttuaan näytti Ahti miettivän jotakin.
'Mikä on Lukko?" Tämän hän kysyi meiltä puhelinmie-
hiltä. Emme tienneet. Emme olleet ennen kuulleet. Jo-
ku ehdotti: "Jos se on ite IH (Idänpää-Heikkilä), rämän
suunnan tykistön komentaja?"

"Jos se vaan niin on, niin -hana, taispa rulla liikoja
puhuttua", sanoi Ahti nauraen. Ei hän näytränyt sitä
kuitenkaan enempää murehtivan.

Oli ollut taas sateinen päivä ja ilta alkoi hämärtyä
yöksi. Me loikoilimme teltassa, eihän ulkona viitsinyt
olla. Ahti halusi tietää miten Vehkalammella jaksetaan
ja soitti, mutta sieltä ei vastartukaan.

"Mies vikapartioon heri ja linja kuntoon!" Partasen

Jussi otti puhelimen ja lähti tihkusateeseen. Jussi ker-
kesi jo lähteä relrasta, kun minä §'syin Ahdilta: "Mikä
siinä linjassa on vikana?"

'Mistä minä sen riedän", sanoi Åhti, "en minä ole
puhelinmies."

Tämä Ahdin vasraus ja se, että linja oli kesränyt kun-
nossa koko päivän ja nyt pimeån rullen karkesi, ärsytti

Ontrosenvaaran kylå valtauksen jälkeer'

minua. Nousin paikaltani ja menin puhelimen luo tel-
tan perälle, johon se oli asetettu upseerien petipaikko-
jen luo. Käänsin kammesta ja nostin käsipuhelimen.
Kersantti Tuure Hartikainen vastasi heti. Selitin, että
tämä oli vain koesoitto ja haluttiin tietää miten siellä
hurisee. "Hyvin vain, eikä erikoista", selitti Hartikai-
nen. Kun sitten tiedustelin miksi sieltä ei äsken vastat-
tu, sanoi Hartikainen olleensa ulkona. 'Lienee täällä ol-
lut joku jv-mies, mutta ne ei aina muista painaa puhe-
kosketinta ja silloin ei kuulu sinne." "Opeta sinä niitä!"
sanoin, ia otetaanpas vielä kerran hälytykset varmuuden
vuoksi." Linia oli täysin kunnossa, mutta eihän se linja
ja puhelin puhu, jos ei kerran linjan päässä ole puhujaa.
Tämän ia paljon muutakin sanoin Ahdille.

Vaikka tiesin, että Partasen Jussi oli niitä miehiä, et-
tei hän sokkona kauan kulje, vaan ottaa kohta koesoi-
ron, sapetti minua tuo tyhjän korjaaminen. Pian Jussi
soittikin ja minä kutsuin hänet pois. Mutta en vielä-
kään malttanut lakata riitelemästä, kun menin paikalle-
ni loikomaan. Jatkoin puhettani herroista, jotka kärsi-
vät sielunhätää, kun näkevät tavallisen jätkän huilaa-
van. Mies on ajettava vaikka yön selkään.

Ahti ei puhunut mitään, kuunteli aikansa, nousi sit-
ten ja läksi ulos. Ohi mennessään hän kopautti kenkän-
sä käriellä minun kenkani pohjaa ja sanoi: "Kolehmai-
nen, eikös se nyt jo riitä? Jätä vähän toiseksikin kerrak-
si !"

Minä loperin fa käännyin kyljelleni. Nolotti ja suu-
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tutti. Mitä minun tarvitsi mennä mukavalle miehelle
suutani soittamaan. Mikä hän luulee olevansa? Sanoo
kartasta koordinaatteja, nostaa ja laskee, lisää ja vähen-
taa ikänkuin siinä nyt suurta järkeä tarvitsisi, ja saa

päivärahaa 4-5 kertaa enemmän kuin minä. Toista se

meillä puhelinmiehillä on ja påivdrahaa on 10 mk päi-
vässä. Hitto sentään! Koetin nukkua, mutta paholainen
istui tykin lavetilla ja maksoi päivärahoja. Olin jo ke-
rennyt joskus nähdä tykinkin, joten en varmasti erehty-
nyt luulemaan sitä esim. traktoriksi tai paloruiskuksi.
Siinä tykin lavetilla se sielunvihollinen istui ja heitteli
upseereille setelinippuja. Kun tuli minun vuoroni, otti
se nipusta 10 mk kerrallaan ja luetteli: 'Tässä on eilises-
tä, tässä tästä päivästä, tässä huomisesta, tässä ylihuo-
misesta, tässä yliylihuomisesta, tässä yliyliyli..." Joka
kerta minun piti kiskoa voimieni takaa, että sain sen

kympin irtoamaan sen sarvipään kädestä. Ties kuinka
kauan tätä olisi riittänyt, mutta onneksi heräsin. Olin
läpimärkä hiestä ja minua paleli. Tuli oli sammunut
kamiinasta ja sateet olivat viilentäneet säätä, niin että ei
enä yöllä teltassa lämmintä ollut.

Nousin ja laitoin tulen kamiinaan ja lämmittelin sen

vieressä. Seuraavana päivänä keiteltiin korviketta nuo-

tiolla. Kyyköttelin siinä nuotion vieressä kun luutn Ah-
ti saapui.

"Joko Kolehmainen on tehnyt sen loma-anomuksen?"
kysyi Ahti. Mutta minä halusin vielä riidellä: "Enka

ole! Mitäpä se meikäläisen kannattaa. Ei jätkä osaa her-
roja kumarrella."

Sitten Ahti puhui. Tunsin hänen äänessään jotakin,
joka riisui minut aseista. Tämän tunsin, vaikka vain
tuiiotin nuotioon. "Jos Kolehmainen tarkoittaa sitä il-
lallista, niin sitä ei muistella enää. Minäkin olen nähnyt
jätkiä, eikä vain Kolehmainen. Olen ollut Lapin suuril-
la tietyömailla ia minäkin tunnen jätkän."

Ahti oli tai hänestä piti tulla tie-insinööri.
Samana päivänä minä kävin töpinässä ja tein loma-

anomuksen. Vääpeli, kersantti Kyösti Tuulio laittoi sen

ison anomuspinkan pohjalle. Siinä päällä oli varmasti
kaikkien tulipatterin ja töpinän miesten anomukset.

Sitten tuli päivä 
- eikä mikään kaunis - kun Junk-

kerin kangas jätettiin ia lähdettiin "rynnistämän". Vi-
hanpito Junkkerin kankaalla oli pättynyt.
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i3&il§,8 TÄIJTEiS
- rnielret kertovat

Kansa taisteli - miehet kerloval ilmestyy kerran kuukaudessa
12 numeroa vuodessa

6 tapaa lilata Kansa Taisteli - miehet ker:oval
1 Täyttäkää ja postittakaa viereinen (uponki 

- postimerkkiä
ette tarvitse.
2. Soittakaa suoraan tilaajapalveluu.nme puh. vaihde 79 OB 22,
suunta 90
3. Kirjoittakaa osoitteella: Kansa tarsielr - miehet kertovat, Ti-
laalapalvelu, Postilokero 820.00'101 Helsrnkr 10 1a ilmoittakaa
viereisessä kupongissa pyydetyt tiedoi.
4, Soittakaa tai käykää jossakin asrakaspalvelukonttorissamme
tai asioimistossamme. Kls. puhelrnluettelosta: Sanoma Osakeyh-
riö.
5. Maksakaa tilausmaksu postrsiirlolrlille n:o 86 00-8, Sanoma
Osakeyhtiö ja kirjoittakaa Tiedonantola-kohtaan viereisessä ku-
pongissa pyydetyt tilaustiedot
6. Jättäkää tilauksenne jollekin asramiehellemme, Rautatiekirja-
kauppaan, kirjakauppaan tar postrin.
Ulkomaille lähetettävistä lehdistä peritään eri lisämaksu. Lä-
hempiä tietoja saa Sanomarn asiakaspalvelukonttoreista ia
asiorm istoista.

Osoitteenmuutoksel
Osoitteenne muutoksen vortte ilmoittaa joko kirjeellisesti tai pu-
helimitse Tilaajapalveluumme tai käynnillä tai puhelimitse .lo-
honkin asiakaspalvelukonttorirmme.
Tällöin on ilmoitettava nimi 1a nykyinen osoite siinä muodossa
kuin se on lehtenne osortelipukkeessa sekä uusi osoite niin,
että uusi osoiletoimipaikka on selvästi ilmaistu. Kirjeellisessä
osoitteenmuutoksessa pyydetään osoitelipuke liittämään mu-
kaan.

Huomauluksel
jotka koskevat esim. lehden postitusta tai laskutusta, pyydetään
tekemään Tilaajapalveluumme, johonkin asiakaspalvelukontto-
riimme tai sinne mistä lehti on tilattu.
Tilaus ja osoitleenmuutos saadaan voimaan 2 viikon kuluttua
siitä, kun se on tullut Tilaajapalveluumme.
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Helsingissä tapahtui vuonna 1941
aina lotakin.

Suomen tasavallan pääkaupunki Helsinki on pieni suur-
kaupunki tai suuri pikkukaupunki, miten päin asian
haluaa sanoa. Joka tapauksessa se on melkoisen suuri ja

nykyaikainen. Se on myöskin ulkomuodoltaan nykyai-
kainen kaupunki, jota seikkaa eivät esim. sotavangit
tiedä, sillä Talvisodan aikana sotavangeilta kysyttiin
Sallan kirkonkylässä missä he luulevat olevansa ja he
vastasivat oikein vakavissaan: Gelsinkissä. Eräs lehti on
poiminut Helsingin tilastoista muutamia nykyaikaisia
yksityiskohtaisia tietoja kaupungin erikoisuuksista.
Noitten tietojen mukaan Helsingissä keskimärin

joka kolmas tunti vihitän joku onnellinen pari avio-
liittoon

joka päivä myönnetään yksi avioero;
joka 21/2 tunnin kuluessa syntyy lapsi;
joka toinen tunti sattuu kuolemantapaus;
joka tunti muuttaa Helsinkiin kaksi uutta asukasta;
joka tunti suunnilleen yksi asukas muuttaa pois Hel-

singistä;
joka tunti
joka tunti
joka tunti
joka viides
joka tunti

tun;
joka tunti

tukseen;
joka tunti

kunnalta;
joka seitsemäs tunti tapahtuu kaupungin kaduilla lii-

kenneonnettomuus, "kolari";
joka vuorokausi kulutetaan kutakin asukasta kohden

136,5 liuaa vertd;
joka toinen vuorokausi tapahtuu tulipalo;
joka päivä todetaan kaksi uutta tuberkuloosirapausra;
joka kahdeskymmenes tunti tehdään vararikkoilmoi-

tus;
joka päivä velvoittaa maistraatti kaksi ihmisrä mak-

samaan velkansa;
joka päivä protestoidaan 2,1 vekseliä.

Korpraali §syy alokkaalta mitä eroa on kanalla la alok-
kaalla. Alokas ei näy tietävän. Joku vastaa, että eikös se
oo, että kana munii kerran päivässä, alokas koko päivän.

Kaikki tilauksia, osoatteenmuutoksia ym. sekä
epäsäännö!lisyyksiä tai puutteel !isu uksia lehden
jakelussa koskeva kirjeenvaihto on Iähetettåvä
osoitteeseen: PL 820 fiX)03 H:ki 3fi1. Toimitus
(Tiiölönkatu 35 B) ei niitä käsittele. Puh. 90-
790822 tai 790355

käy lääkärien luona viisi sairastunutra;
pidätetään kaksi humalaista;
tehdään poliisille yksi rikosilmoitus;
tunti tehdään yksi murtovarkaus;
raascuvanoikeus ratkaisee yhden rikosju-

tuomitaan yksi ihminen vankeusrangais-

saa kolme ihmistä avustusta huoltolauta-

SAI RAALA SOTAVAMMAISILLE
Parhai llaan on käynnissä keräys " sairaala soravammaisi I -

le". Tarkoitus on luoda taloudelliset edellytykset Kau-
nialan sotavammas airaalan uudistamiselle.

Keräyksen suojelijoina ovat tasavallan presidentti
rouva Kekkonen.

Tällä hetkellä on käynnissä maataloustuotekeräys.
Maaseudulla kerätän maataloustuottajien lahfoituksia
sairaalan hywäksi. Samaan aikaan on koko maassa kayn-
nissä ovelta-ovelle keräys.

Jokaisen kansalaisen, järjestön ja liikelaitoksen
myönteinen suhtautuminen keräykseen sen eri vaiheissa
varmistaa onnrsrumisen.

NUMERO 1 0:n KIRJOITUKSET:
Eero Repo:

TALUNNAN EV,{KUOINTI 
-HAUTOJEN TIE

Kullervo Latja:
ONKÅMUSTA MOTITTAMASSA

Reino Manninen:
PARTISAANIYIÄKKÖ

Veikko Miettinen:
INON MOTIT

Evert Merola:
PUHTIILANMÄEtLÄ
KIISSELINSUOLLA

Emil Kolehmainen:
VIHANPITOA JUNKKERIN
KANKAALLA 3t4

Uusi ikäluokka on saapunut
pistäytyy tupaan.

- 
Onko rällä ketään, joka on saanut sähköalan kou-

lutusta? han kysyi.

- 
Minä olen sahköinsinööri, vasrasi eräs alokas.

- 
Hyuä, re sammutatte sitten valot iltaisin.

Ki rlolttalat vastaavat es lttäm I stään m i el i pitei stä.
Käslklrloitukset on tehtåvä koneella loka toiselle
rivllle. Kirloitus ei säisi ylittåä 2(XXl sanaa. Mak-
setut klrloitukset la valokuvatläävä lehden omai-
suudeksi, muut palautetaan valn, los pyyntö ja
postlmaksu on tullut yhden vuoden slsällä.
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