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PåTUÅ

EMiL KOLEHMAINEN

VIHÅNPITO Junkkerin kankaalla oli ptätrynyt ja nyt
älkoivat tositoimet. T?itä koskeva kasky ei tullut meille
yllätyksenä, olimme arvanneet jo etukäteen, ettei tätä
iankaikkista lorvailemista jatku loputtomiin kun Rukajärven §liikin on jo tuntumassa. Ehkäpä moni ajatteli:
"Jos saadaan Rukajärvi, niin entäs sitten? Vieliiköhän
senkin jälkeen jatketaan?" Ei tällaista sentän äneen
ajateltu ia kukapa olisi osannut näihin kysymyksiin vastatakaan.

Tavallisen rivimiehen näkökulma on niin suppea, että hän voi nfidä vain mitättömän pienen alueen tapahtumat. Ei hiinellä ole mitän yleisnäkymä, ja sekin
minkä hän mahdollisesti kuulee, voi olla vain 'hevosmiesten uutisten" veroista, eikä siis millän tavoin vedenpitävää. Vaikka kuinka haluaisi pysyä totuudessa ei
aina voi välttyä siltä, että noitakin "uutisia" on kuunneltava.

liiat rojut pois. Aseet, ammuksia, leipä-

- Jätetän
ja myös limppua. Sitä voi tarvita.
laukut

Keloia otetaan

niin palion, ettei heti tarvitse palata lisä noutamaan.Myös tähystäjät ottavat keloja. Ja kaikki puhelimet
paitsi yksi jätetän tähän. Pari puhelinmiestä jätä vikapartioryhmäksi. Hevosmiehet ja radistit jäÅvät myös,
mutta auttavat sitten missä tarvitaan.

se touhusi nuoruuden innolla. Hän
vanhin.
oli tulenjohtueen
Vänrikki Vänänen oli jossakin pienen porukan kanssa ia luutnantti Ahdin komennus oli loppunut, eikä hän enä ollut porukassa. Luutnantti Malmivuo ei ollut vielä saapunut lomalta.
se vissii on tulipatterissa, vuan sejjoo vielä jak- Jo
sanna
tänne asti. Sillon kommee vaemo, ja se on pitännä
lujilla.
Ätkia poiat esimiehistänne...
- Kyllä se Niilo Suuri ymmdrtdä ia laskee itsekin
leikkia.
Jalkaviiki ylitti jo Pismajoen. Meilläkin oli raskaat
kantamukset ja niiden kanssa rämmimme perässä pitkospuita myöten ioen yli. Pari riukua, jotka päistän jo
upposivat pehmeään suohon ja keskeltä taipuivat niin,
että vesi tahtoi mennä varren suusta kenkän. Jv.miesten "maihinnousukengät" olivat heti märkinä. Sitä ne
olivat olleet jo pari viikkoa.
Joen ylitetryämme käännyimme vasemmalle, Vehkalammen pohjoispuolitse kohti Rukavaaraa. Pehmedä
suota ia jälleen pieni puro, sitten taas suota. Puhelintapsit juoksivat kahdesta kantolaitteesta. Silloin tällöin
vaihdettiin tyhjän kelan tilalle uusi. Tyhjät jätettiin
tapseihin. Ne korjattaisiin sitten kun linja kelataan

Kokelas Ruutsalo
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pois. Olimme tarkastaneet ja läpikuunnelleet
kelat
Junkkerin kankaalla, muna rii.ii-".rtatta
otin
koesoiton s,loin tälröin, että rinja
oiiriä-*ri

olrut aina
kunnossa.
Lähestyessämme suon reunaa
Rukavaaran länsipuo_
Iella
saimme kosketukr."

avasivat tulen. Suo oli jo "inofflä. S.r, .trr"r.io.
k.riremp"i,';" ytri ja toinen
löi maihin aukealla suolla.
Eteenpäin! Metsän reunaan,
seillä on suojaa!
-

Ei

saa iäädä aukealle.

Pahaksi onneksi toisesta kantolaitteesta
tyhjeni kela.

Piti vaihtaa tilalle uusi
sen mahtoi tehdäkään,

ja..hdtiii;;. r,rr., sen liitok_
eirät hänen tr.Ån ainakaan va_

pisseet, enkä ollut konsaan
nähnyt niin nopeaa Iiitoksen
tekoa. Tuskin ennätin o..""
t o.'roil;;" kelamies jo
paineli eteenpäin mersänreunaa
kohdenl ja minä peräs_
sä. Iiällä oti suurempia
mättäit?!;;;;';.
antoivat suo_
jaa. Kun viimeiset
smmenet metrit aukealla oli ollut
tosijuoksua niin nvt, suojan
tullen ,",rfr.i hiljeni.
Jonkinlaista paukettalu tärinääoli
ilmassa, mutta ei vielä

Maasto Repota

sellaista

kuin

tosipaikassa.

Juoksin kelanvetäjien ohi ja pian huomasin
olevani
Kännvin [".ro-*" .I"L."Tr."n tunsin
suhahduksen ja tatlahdykr.".
f"t""""1'ir,r,
poit,
huojui
ja alkoi piä edellä kaatua
-*i"".-iilå .r, k..it rrk""n
ehtinyt nähdä, sillä edessäni,
k,,,,ripririluurella
ti varmasti jotakin. Olin heittä"ri'OJ.ir*en liikahhihnasta
olalle, ioten kiväri oli valmii""l
frli.i"
hätäisen heit_
tolaukauksen kuusten juurelle
hyppäsi ytös kaksi
"_pi_af*Ai.r. Sieltä
läkri
,"
Tj.::" uutta ,;;Å;-aan kyyryssä
poispäin.. yritin ry::.ä
;;;;;* piippuun,
-,....1.r: juuttui poikittain Iukon
Meillä oli asee_
na italialaiset "Terni,' kivärit.,
"...n.
l".r""rf,l-aseiksi,,
niitä
keulassa.
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HukdJarvt

Suonreunametstkköä

kutsuttiin niiden kehnon kunnon takia jauseimmar
tulenjohtueen pojista oliira&in
n"t rrrrr*. åe menemzian ya
orraneer itselleen "sotasaaliskiv.därit,.
Kirosinja
syöttä patruunaa piippuun kun konepistoolimi., il;i;
l"ok_
si rinnalleni.
Tuolla
Ammu tuonne!
-Ja jv:n miesmenee!
låihetti sarjan pakenevien perään,
mutta
liian ylös ja vanjat sulsivat nakymattcimiin.
"-Iyi
Edessämme oli nyt tuo tyypillinen,
hoitamaton
suonreunarnetsikkö. Åluskasvillisuus
oli runsasta, päasiassa
vesaikkoa, josla nZikyväisyys

.r;.i.*i

vähäiseksi.

Kuului huuto: ,Varokaa m'iinojä!,, f"'.i.ja
löysikö joku
miinan vai löysikö miina jonkun,
_".Å"roitus
ei ol_

lut aiheeton. Pari

giiivää myöhemmin

kerrottiin, että

eräs rykmentin komentajakin oli astunut miinaan.
Taisi olla eversti Raunio.
Etenimme verkalleen pakoon juosseiden jälkiä seuraten. Siihen oli jo muodostunut polun tapainen vihollisen askelista.

Eikös vain vasemmalla

ollutkin joku lanka tai tapsi.

Oliko se miinakentån rzja? Etenimme vielä jonkin matkaa ohi vesaikkometsän ja sitten pysähdyimme. Jv:n
pojat kaivoivat heti poteronsa ia mekin kokelas Ruutsalon kanssa kaivoimme omzrmme §mmenkunta metriä
taaemmaksi. Näihin aikoihin Ruutsalo sai tähtensä, joten trån tästä låihtien oli vänrikki.
Siinä sitä odoteltiin ja taempana käytiin keittämässä
korviketta. Jalkaväelle toivat kantajat soppaa, ja joku
meidänkin pojistamme oli käynyt "kuokkimassa". Minä
kuljeskelin hieman katselemassa ympärilleni ja tapasin
lapsuuskaverini Risto Kekkosen. Hän kertoi tulleensa
juuri partiosta.
Tuossa y,mran alla me vain kävimrne tiedustele- Niillä on siellä betonibunkkerit, kertoi Risto.
massa.
Ätal Näittekö ne?
minä.
- No, ei ihan, muna§syin
§llä niitä pitäisi olla. Me

epäilimme
kun eivät ampuneer, että aikovat ehkä panna
meidät mottiin. Ja niin plasimme takaisin.
Sitten satuin kuulemaan kuinka pataljmnan komentaja pyysi apuvoimia. Pyyntö lienee tullut hyräksytyk-

si, koska jonkun ajan perästä kerrottiin, että JR 10 tulee avuksi. Se hyökkäsi meistä oikealla, mutta sen saapumiseen saakka hyökkäys keskeytetän. Sitten tuli puhelu patteristomme komentajalta, kapteeni Hartikaiselta vänrikki Ruutsalolle. Puhelun kestäes3ä näytti tämä joutuvan yhä enemmän ymmäIle. Kun keskustelu
päättyi, oli Ruutsalo kuin myyty mies.
pse5ssn komentaia sanoi, että tZällä on hyökätty

pataljoonan
päosiin ja lyöty takaisin. Ei hiin uskonut
minua kun sanoin, että eihän täällä ole ketän takaisin
lyöty.
En mini&?än ymmärtänyt mitä hyökkäystä olisi suoritettu, sillä emmehän me olleet tykistölläkän ampuneet vielä kertaakaan, eikä meiltä oltu tulta edes pyydetrykaan. Koetin rohkaista vänrikkiä parhaani mukaan
ja jossain määrin hän rauhoittuikin, rnutta minä jäin
epäilemän, ettei Hartikainen kenties Ruutsaloon luotakaan. Pahoittelin h,ånen puolestaan.
Odottelimme edelleen ja koetimme liikuskella kun
alkoi tulla vilu ja vettäkin hieman tihuutteli. Porukkamme oli hajaantunut vähän sinne sun tänne, mutta ei
sentän niin kauaksi, etteikö sitä olisi helposti saatu
tarvittaessa kootuksi. Ilta alkoi hämärtä ja yritimme
hieman nukkuakin kuten suomalainen sotilas tekee aina
kun siihen vain ilmenee tilaisuutta. Lopulta tuli aamu
ja alkoi toinen päivä.
Jathuu

Pitkospuita myöten ioen yli

Tuliko ponnistetuksi liikaa?

Ei hätää! Särky häipyy

aikanaan. Mutta siihen asti se
kyllä on riesa. Ellette turvaudu
Theranyliin.
Theranyl tekee tottumat-

tomat, jäykät lihakset taas
joustaviksi pitkäaikaisen lämpövaikutuksensa ansiosta.
Lämpö syntyy siten, että
Theranyl vilkastuttaa veren-

kiertoa käsitellyllä alueella.
lievittää särkyä ja jouduttaa

Se

paranemista.

Theranyl sisältää myös
kipua lievittävää ainetta
(trometamolsalicylaattia).
Reseptittä apteekeista.

-uoide lilns*irlryyn
Lääkeiehdas

Medisan, Uppsala
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Miehet nousevat laivaan Oulussa

-::Ir"r

Tornionmotilla

AIMO MURSULA

JOUKKO-OSASTOMME, JR 50, osallistui Tornion
taisteluihin 6.-8. 10. 1944 huomattavalla tavalla.
Kyseisten taistelujen johdosra komentajamme, eversri
Martti Aho nimitettiin toisen kerran 2. lk. Mannerheim-ristin ritariksi pvm:llä rc. rc.44.
Tornion valtauksen suorittaneet JR 11 ja sen apuna
toimineet paikalliset joukot olivat hyvin suoriterun
työnsä jälkeen joutuneet ahtaalle. Kemin suunnasta
painostivat saksalaiset lujasti. Lisäksi pohjoisen tien
suunnasra oli tulossa vahvoja vihollisosastoja sekä Rovaniemen että Ylitornion suunnilta.
Kaupungin valtauksen fälkeen olivat valtauksen suorittaneet joukot ja heidän avukseen saapunut JR ,3
edenneet pohjoisen tien suunnassa noin 8-9 km, kun
joutuivat Rovaniemeltä tulossa olevan vihollisen voimakkaan hyökkayksen kohteeksi. Vihollinen oli saanut
vahvistuksekseen runsaasti joukkoja m.m. SS-osastoja
Rovaniemeltä. Meikäläiset joukot joutuivat veräytymään ylivoimaisen vihollisen edessä takaisin Tornioon
päin. Suurin ponnistuksin he saivat vihollisen pysäytetyksi kaupungin pohjoislaidalla olevalle jokilinjalle.
Taistelujen tässä vaiheessa tuli mukaan JR 50 joukoillaan. Rykmenttimme oli kuljetettu meritse Oulusta Tornion ulkosatamaan Röyttään, jonne III/JR 50
saapui 4.1O.44 puolenpäivän maissa, ja loppuosa rykmenttiämme vuorokautta myöhemmin. Pataljoonamme, II/JR 50:n kulietusalus saapui Röyttään 5. 10. päivällä. Merelle pistävän kapean laiturin oikealla puolella
324

oli joku pienehkö alus, ja laiturin

vasemmalla puolella
Bore IX, iso alus, molemmar edellisenä päivänä pommiosumin pohjaan upotettuina. Matalan paikan johdosta oli vielä savuavasta Boresta suurin osa pinnan yläpuolella. Sen peräkannen vierelle Canopus-laivamme
varovasti peruutti, ja laivamme peräkannelta laitettiin
lankkusilta Boreen. Siltaa pitkin alettiin laivastamme
purkaa miehiä ja keveitä aseita Boren kantta pitkin laiturille. Se kavi melko nopeasti, ja pian olivat pataljoonamme pääosa ja laivassamme tulleet erilliset yksiköt
maissa sekä kiirehtimässä taisteluun. Torniossa olikin
silloin tilanne kriitillisessä vaiheessa, ja miehillä sekä
aseilla oli kiire auttamaan ahtaalle joutuneita joukkojamme.
Oma komppaniamme, 6.K oli saanur käskyn iäädä
laivaan, ja suorittaa raskaamman materiaalin purkamisen. Vasemmalla, noin 300 m:n päässä varsinaisesta laiturista olevassa puumöljässä oli parhaillaan eräs alus
purkamassa lastiaan, ja toinen alus odotti vuoroaan hiukan etäämpänä. Tämän johdosta jouduimme odottamaan vuoroamme. Emme kuitenkaan saaneet olla
kauaakaan rauhassa, sillä siitä osasta satamaa näkyi laivamme Kemin suunnassa oleville saksalaisille. He alkoivat ampua tykistöllään meitä tavoitellen, ja sen takia
laivamme kapteeni siirsi laivansa kauemmaksi merelle,
jolloin tulitus lakkasi.
Pääsimme purkamisvuorollemme vasta 6. 10. aamulla. Ollessamme vielä redillä muutaman sadan met-

s/s Gapella saapunut Röyttään

rin

päässä möljästä, ilmestyi yhdeksän vihollisen syöksypommittajaa yläpuolellemme. Ne yrittivät pommittaa meitä ,1a nelidä muuta redillä ollutta alusta. Laivoissa ja rannalla olleiden ilmatorjunta-aseiden onnistui tulellaan häiritä koneita niin paljon, etteivät syöksypommittajat saaneet osumaa yhteenkään laivaan. Lähelle
meitäkin tuli pommeja mereen aiheuttaen jonkun verran sirpalevaurioita.
Laivamme purkamisessa meni melkein koko päivä,
sillä se oli puutteellisilla välineillä hidasta. Iltapuolella
pdivää työ kuitenkin tuli tehdyksi, ja pataljoonamme
kuormasto sekä muut laivassa olleet tavarar onnellisesti
maissa. Sitä mukaa kun olimme kuormastoa maihin
saaneet, oli se siirretty kauemmaksi rannasta suojaan
mahdollisilta uusilta hyOkkayksiltä. Saimme kuitenkin
rauhassa purkamisen suoritraa, ja se onnistui melko hy.
vin. Ainoastaan divisioonamme komentajan henkilöau.
to painui hiukan matalammaksi nostettavana olleen
kuorma-auton sitä vahingossa painaessa.
Illan pimetessä tuli Torniosta juna meitä hakemaan,
ja avovaunuissa herroiksi ajellen saavuimme pimeään
Tornioon. Kaupunki oli täysin pimennetty, mutta sitä
kirkkaammin oli valaistu joen toisella puolella oleva
Haaparanta. Sota ja rauha, vain Tornionjoki välirajanaan.

Komppaniaamme alettiin kuljettaa kuorma-autolla
Keropudasjoen itäpuolella olevaan maasroon. Vuoroaan
odottavat komppaniamme osat sijoitettiin rautarien ra-

varatoimiston suojiin lepäämään. Joskus iltayöstä tuli
joukkueeni vuoro lähteä autoon. Saavuimme komppaniamme kokoontumispaikalle viimeisenä, ja muu osa
oli jo lähtövalmiina. Pienten valmistelujen jälkeen alkoi etenemisemme pimeässä metsässä seuraten rykmenttimme edellisenä yönä tekemäd traa. Aamupuolella yötä tavoitimme 5.K:n metsässä lepäämässä. Sikäli
kuin sitä voi lepäämiseksi sanoa, märässä metsässä ilman telmoja, koska tuliakaan ei voinut vapaasti pitää.
5.K oli edellisenä päivänä hyökätessään saanut kokea
melkoiset menetykset, lähinnä vihollisen tarkan tulen
ja hyvän tulikurin takia. Erästä peltoaukeaa ylitettäessä
oli mm. luutnantti Varis kaatunut joukkueensa kärjessä
edetessään. Vihollinen oli laskenut heidät noin 10 m:n
päähän, ja vasta silloin avannut tulen.
Rykmentin komentopaikka oli lähellä Keropudasjokea, erään saksalaisten purkaman ladon raunioissa. Sieltä pehkukasasta se löytyi eversti Ahokin. Hänen käskystään komppaniamme siirtyi Keropudasjoen länsipuolelle rykmentin reserviksi, varmistaen samalla rautatieltä joelle päin olevan pellonreunan motin suuntaan.
Rykmenttimme oli edellisenä päivänä (6. 10) saanut
hyökkayksellään vihollisen pohjoisesra hyökkäämässä
olevat joukot katkaistua noin 6 km:n päässä kaupungisra, erenemällä Tornionjoen rantaan saakka. Mottiin
joutuneet vihollisjoukot kuuluivat Ski Br. Finnlandiin.
Mottia pitivät puristuksissa Keropudasjoen itäpuolelta III/50, oman pataljoonamme puristaessa mottia
kokoon pohjoisesta. I pataljoonamme oli taistelemassa
pohjoisesta motin avuksi pyrkiviä vihollisen voimakkaita joukkoja vastaan. Maasto oli melko avointa. Tornionjoen ranta oli avointa peltoa, samoin mottiin jäänyt
alue suurimmalta osaltaan. Se maastokohta, jossa 7.K
oli asemissa joen ja rautatien välillä, oli pensaikkoa kasvavaa, jossa ei ollut juuri muuta kuin näkösuojaa.
5.K:mme oli asemissa rautatien itäpuolella Keropudasjoen lähettyvillä.
7. 10.44 kuluessa vihollinen suoritti useita voimakkaita hyökkäyksiä I pataljoonan asemia vastaan yrittäessään motissa olevien jokkojensa avuksi. Samoin motissa
olevat joukot tekivät useita yrityksiä murtautua itdån ja
pohjoiseen, mutta kaikki yritykset torjuttiin huolimatta siitä, että vihollinen tuki yrityksiään voimakkaasti
tykistöllään. Meikäläisillä oli vasta vähän tykistöä
maissa, sekin pienikaliiperista. Pohjoisesta hyökkäävat
viholliset olivat sen kantomatkan äärirajoilla, josta johtuen tykistömme tuli ei ollut parasta tarkkuudeltaan.
Oman hankaluutensa tulenjohdolle aiheuttivat heikot
viestiyhteydet, sillä tulenjohtajalla ei ollut edes omaa

puhelinta. Tulikomennot välitettiin I P:n asemista
huutoketjulla pataljoonamme komentopaikalle, jossa
oli lähin puhelin. Viholliset kuulivat, mihin huuto
päättyi, ja seurauksena oli ennen pitkaa voimakas tykistön tuli-isku komentopaikalle. Tällöin haavoittui mm.
komentajamme majuri Manninen sekä eräitä muita.
Komppaniastamme oli parhaillaan komentopaikalle
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aseita ia ammuksia viemässä eräitä miehiä, heistä haa-

voittui kuolettavasti stm Esa Holmsted.
I P oli päivän mittaan lujilla, vallankin rautatien
molemmin puolin oli lujaa vihollisen painostusta. Hekaan eivät selvinneer päivän taisteluista tappioitta.
Heidän komentajansa kapteeni Riwanen haavoittui vaikeasti, ja hänen tilalleen siirrettiin komppaniamme
paallikkö, kapteeni Reino Myöhänen. Vanhimpana
joukkueenjohtajana jouduin komppaniamme päälliköksi Myöhäsen jälkeen.
Komppaniamme oli edelleen rykmentin reservinä,
lukuunottamatta I joukkuettamme, joka hoiti aikaisemmin mainitsemaani varmisrustehtävää. Heidän
kohdallaan eivät saksalaiset pyrkineet hyökkäämään,
tykistötuli sen sijaan aiheutti haavoittumisia. Näin tilanne pysyi muuttumartomana vihollisen tehdessä rurhia yrityksiä sekä motista, että sen ulkopuolelta. Haavoittunut komentajamme, majuri Manninen joutui jättämään tehtävänsä, ja hänen tilalleen tuli 5.K:n päällikkona toiminut kapteeni Metsäpelto.
Valkeni sitten lokakuun 8. päivä, joka oli tuova rullessaan taistelun ratkaisun. Jo aamuhämärissä pyrkivät
motissa olevat viholliser lähestymään 7.K:n asemia.
Komppanian onnistui päällikkönsä, kapteeni Hillun
johdolla torjua vihollisen yritykset. Kun viholliser samanaikaisesti painostivat pohjoisesta I pataljoonan asemia, sai komppaniamme (p.I joukkue) noin 8.30 tienoilla käskyn siirtyä rautatien länsipuolelle. Siellä sen
piti olla valmiina käytettäväksi joko mottiin tai pohjoiseen päin, tilanteen kehityksen mukaan.
Koska päivä oli jo valjennut, oli avoimen ja rulelle
alttiin ratapenkereen ylitys suorirettava mahdollisimman rivakasti. Sen takia annoin kaskyn ylirtää rautatie
kahdesta eri kohdasta harvassa avojonossa. Etenimme
näkösuojassa lähelle rautatietä. Yhtäaikaisesti, ylityksen alkaessa juoksimme parhainta vauhtiamme yli,
joukkueitten suojautuessa ennakolta sovittuihin maastokohtiin. Kai yllättävän vauhtinsa johdosta ylitys onnistui verrattain hyvin, vaikka avointa ratapengertä oli
erinomaisen hyvä vihollisen tulittaa. Sotamies Heikkilä
kaatui ntaa ylirtäessään, muiden selvitessä ylityksestä
eheinä.

Maasto, johon olimme suojautuneet, oli harvahkoa
metsää ja pensaikkoa kasvava matala mäki. Saksalaiset
ampuivat tykistöllään pohjoisesta, joten saimme olla
mahdollisimman matalana. Enimmäkseen ammukset

yli 7.K:n

asemiin ja niiden rausraan
noin 100-150 m meistä. Mäeltämme oli Tornionjokeen matkaa 200-300 m avointa peltoa, ja I P:n asemiin jokseenkin saman verran.
Kellon ollessa noin 9.30 paikkeilla, tuli 7.K:lta pataljoonankomentajalle ilmoitus, että motista on rantapenkereen suojassa päässyt 1-4 miestä pakoon. Olin
ilmoituksen tullessa komentopaikalla, ja sain käskyn
laittaa lähinnä rantaa olevan II joukkueen heti kiireellä
rantaan katkaisemaan vihollisilta pakotien. Etenemisen

lensivät meistä
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Tornion motti

kapteeni Metsäpelto käski tapahtua peltoaukealla olevan rakennusryhmän kautta. Olin kutsunut lähellä olleen joukkueenjohtajan, vänrikki Kukkasniemen komenropaikalle, ja hän sai kaskyn suoraan kapteeni Metsäpellolta, joten joukkue oli heti lähtövalmiina. Avoparijonossa juosten se työntyi pelrorinnettä jokirantaa
kohden. Jostain syystä joukkueen johtaja vei joukkueensa noin 100 m pohjoisemmaksi kuin oli käsketty.
Ehkä hän ajatteli ennättävänsä nopeammin rantaan, sillä joki kaartui siellä tunruvasti lähemmäksi mäkeämme.

Heidän etenemiskohdallaan oli jokirannassa palaneen
ralon raunior. Joukkueen alkupään ollessa raunioista
muuraman kymmenen metrin päässä, avasivat viholliset sielrä r'lläträen rulen. Heillä oli raunioissa asemissa
mm. ker-y't konekivääri. Lisäksi lähimmäksi ennättäneiden miesremme keskelle heitteli vihollinen kasikranaarte ja. Tämä yllätys häkellytti etenemässä olleen
joukkueemme, ja takimaisina olleet joukkueen osat alkoivat kiireesti juosta takaisin suojaavaan metsään.
Pohjoisen puolella olevat viholliset ampuivat kranaatinheittimellä aukealla pellolla olevaa joukkuetta, ja se
vielä lisäsi hämmennystä. Niinpä myöskin loput joukkueesra alkoivat pyrkiä takaisin. Avoin metsään päin
nouseva rinne ei antanut juuri mitään suojaa vihollisen
rulelta, ja niin moni joukkueen miehistä tapasi aukealla
matkansa pään. Lisäksi monet haavoittuivat, heidän
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Sotasaalista Tornion valtauksen jälkeen

joukossaan vänrikki Kukkasniemi. Metsän reunassa olleen ladon taakse selvisivät aukealta alikersantti Parhia-

la ja korpraali Halonen, jälkimmäinen haavoittuneena.
Häntä auttamaan riensi lähellä ollut lääkintäkorpraali
Keiski. Heidän auttaessaan Halosta, ampuivat viholliset heitä ladon seinien läpi, ja siinä oli kolmen kunnon
sotilaan loppu. Ladon etupuolelle noin 25 m:n päähän
pellolle oli haavoittuneena jäänyt makaamaan korpraali
Annala. Hän ei itse päässyt liikkumaan suojaan, ja sen
johdosta huusi auttamaan häntä pois. Pataljoon,rmme
jäakarijoukkueesta oli muutamia miehiä lähellä, ja eräs
heistä läksi yrittämään Annalan avuksi. Hän kaatui jo
ennen Annalan luokse pääsyän, ja toinen jaakarijoukkueen mies haavoittui heti yrittäessään lähemmäksi
Annalaa. Näin jäi hän toistaiseksi aukealle makaamaan.
Saimme hänet pois vasta iltapäivällä vihollisen vetäydyttyä talonraunioista motin laukeamisen jälkeen.
Tähän kaikkeen oli kulunut niin vähän aikaa, että tämän lukeminen on kestänyt kauemmin. Sen takia ei
joukkuetta ennätetty paljoakaan tulellamme auttaa. Ainoastaan lähinnä metsänreunaa olleet miehet ennättivät
tulittaa raunioissa olleita vihollisia. Kahdeksan joukkueen miehistä kaatui, sen lisäksi korpraali Keiski ja
iääkäriioukkueen mies.
Joukkueen yrityksen näin epäonnistuttua, osin
7.K:n vdärån ilmoituksen johdosta, antoi kapteeni
Metsäpelto uuden kaskyn. III ioukkueemme oli lähe-

tettävä 7.K:n oikealle sivustalle, tehtävänään yhdessä
7.K:n osien kanssa katkaista vihollisen pakotie ratatörmän alta. Hetkistä aikaisemmin oli 7.K ilmoittanut olleensa vihollisen hyökkayksen takia pakotettu vetämään
miehityksensä rantatörmältä pois, sekä saman tien noin
80 m rannasta avoimelta pellolta.
Maasto, jota pitkin III joukkueemme oli käskettyyn
paikkaan edettävä, oli melko tasaista ja avointa, ainoastaan pensaikkoa kasvavaa. Lisäksi oli ylitettävä motista hyvin tähystettävissä ja tulitettavissa oleva maantie, joten joukkue hyvin ymmärrettävistä syistä viipyi
matkalla melko kauan.
Samaan aikaan, kun III joukkue oli vielä matkalla
käskettyyn maastokohtaan, alkoi motista näkyä kauempaa liikettä. Sieltä lähestyi 7.K:n asemia joitain autoja,
joista etumaisena hiljaa ajavan auton nokalla oli valkoinen lippu. Miehemme odottivat auton pysähtyvän asemiemme kohdalle neuvottelua varten, mutta kohdalle
päästyään se lisäsikin nopeutensa mahdollisimman suureksi. Jälkeen ammutuista laukauksista huolimatta auto pääsi pakoon, sillä aukealla pellolla ei ollut tien varressa miehitystämme. Ensimmäisen auton jäljessä seurasi henkilöauto, joka aikoi tehdä saman tempun. Sen
tie päättyi kuitenkin noin 80 m 7.K:n asemien taakse,
sillä miehemme osasivat jo olla varuillaan, ja ampuivat
lähestyvästä autosta renkaat puhki. Autossa oli mm.
motissa olevien joukkojen lääkäri, kapteeni arvoltaan,
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joka tiukassa änilajissa vaati, että motissa olevat haavoittuneet olisi saatava vapaasti kuliettaa motista pois.
Tähän ei tietystikän suostuttu, ja autossa olleet joutuivar iäämään vangeiksi.
Melkein välittömästi toisena tulleen auton jälkeen
tuli motista kuorma-auto hurjaa vauhtia. Se yritti suuren vauhtinsa turvin päästä livistämän. 7.K:n miehet
olivat varuillaan, ja auton tullessa muutaman kymmenen metrin päähän asemisra, he ampuivat sitä etuosaan
panssarikauhulla. Ammuksen räjähdettyä auto suistui
tieltä roihahtaen samalla palamaan. Siihen päättyi sen
auton matka, eikä lisää yrittäjiä enä ilmaantunut.
Jonkunverran näiden tapausten jälkeen oli III joukkueemme saanut valmistelunsa päätökseen, ja äkkinäisellä yllättäen tehdyllä hyökkayksellä se sai vihollisten
pakotien rannasta poikki. Muutaman rivakan miehen
railakas syöksy penkereen reunalle, sekä konepistoolisuihkut rinteeseen ia sen alaosaan saivat yllättyneiden
vihollisten kädet kohti taivasta. Viholliset tulivat täydelleen yllätetyiksi, olivathan he jo noin tunnin ajan
saaneet vapaasti rannan suojassa vaeltaa. Monet vihollisista heittivät aseensa Tornioniokeen nähdessään pakotiensä katkenneen, ja eräs väpeli räjäytti käsikranaatilla itsensä.
Onnistuneen vastaiskun tehnyt III joukkue selvisi
melkein eheänä. Ainoastaan korpraali Paananen haavoittui lievästi. Motisra saatiin vangiksi kaikkiaan 337
vihollista, joista oli haavoittuneita 108. He kertoivat
suomalaisten ampuvan hävyttömän tarkasti. Jos erehtyi
hiukankaan kohottamaan asemissa maatessaan jotain
ruumiinosaansa, niin aina tuli kuulemma reikä. Tarkkoja he itsekin olivat ampumaan, erikoisesti heidän tykistönsä. Se ampui 7.K:n komentopaikalle erittäin tarkasti, ja motin laukeamisen iälkeen totesimme vihollisen tulenjohtajan olleen pellonojassa noin 40 m kyseisestä komentopaikasta. Tulenjohtajan käyttämä radio
oli vielä pellonojassa jäljellä.
Motin laukeamisen jälkeen vetäytyivät myöskin talonraunioissa asemissa olleet viholliset pois pohjoiseen.
Pääsimme täten auttamaan pellolla haavoittuneena makaavaa korpraali Annalaa. Hän oli haavoittunut reiteen
ja olkavarteen, ja oli heikossa kunnossa mutra tafuissaan. Sidoimme hänet parhaan taitomme mukaan, ja
hänet siirrettiin muiden haavoittuneiden mukana
Ruotsin puolelle saitc,alaan. Annala oli seuraavana päivänä menehtynyt haavoihinsa.
Etsimme aamulliselta taistelupaikalta II joukkueen
kaatuneita. Heitä etsiessämme löysimme erään miehen
täysin eheänä pellolta pienestä ojanpainanteesta. Hän
oli maannut ihan liikkumattomana useita tunteja vaatimattomassa suojapaikassaan, ja sen johdosta säilynyt
eheänä. Kovasti viluissaan hän oli, mutta muulta hän
oli säilynyt. Pellolla olevasta pienestä riihestä löysimme
sotamies Pokelan, joka oli sieltä hakenut suojaa kiukaan
vierestä. Sieltä olivat kuitenkin vihollisen luodit hänet
tavoittaneet. Eri puolilta peltoaukeaa tapasimme useita
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muita joukkueen miehiä kaatuneina. Kaikkiaan joukkueesta oli aamuisessa kahakassa kaatunut kahdeksan
miestä sekä haavoittunut kolmetoista, joista haavoihinsa kuoli kaksi.
Armeijakunnan käskyn mukaisesti keräsimme kaatuneemme maantien varteen 7.K:n asemien luo. Olimme
menettäneet monta taistelutoveriamme yhden päivän
aikana, ja mielialamme oli ymmärrettävästi vakava. Ollessamme tätä tehtävää suorittamassa, oli paikalle jo ilmestynyt AK:n upseereita. Heidän seurassaan oli jo
myös venäläinen eversti, ioka oli kai tullut heti tuoreel-

taan turustumaan motin "jämistöön". Sehän oli välirauhansopimuksen mukaan luovutettava venäläisille.
Tornion taistelut olivat kaikille niihin osallistuneille
joukoille erittäin raskaita. Olihan vastassamme [ukumäärältään ja aseistukseltaan meitä voimakkaammat vihollisen valiojoukot. Tornion mottitaisteluihin osallistui vihollisen ioukoista aikaisemmin mainitun Ski Br.
Finnlandin lisäksi Rykm./6.SS Vuor.D., osia JP l:sta
ja JP 6:sta, osia Vuor.JR 206:sta, panssarijoukkoja ia
tykistöä.
Rykmenttimme tappiot kaatuneina ja haavoittuneina
olivat 7. ja 8. 10. kaydyissa taisteluissa noin 3)0--400
miestä. Oman komppaniamme osalle tuli 13 kaatunutta ia 16 haavoittunutta. Kaatuneittemme nimet: alikersantit Parhiala ja Rauma, korpraalit Annala, Halonen,
Keski, Suosalo, sekä sotamiehet Aarrekangas, Heikkilä
E, Holmsted, Huhtakangas, Kaarlela, Pokela jaTakala.
Vähin tappioin ei päässyt vihollinenkaan. Aikaisemmin mainitsemieni 337 vangin lisäksi mottialueelta
löytyi noin 400 kaatunutta. Lisäksi heille aiheutuivat
huomattavat kalustotappiot. Saatiinhan motista 8
pst.-tykkiä, 4 it.tykkiä, 7 krh:ta ja satoja jalkaväen kevyitä aseita. Noin 40 erilaista ajoneuvoa, 26 hevosta ja
9 taisteluissa tuhottua panssarivaunua kuuluivat myöskin vihollisen jäämistötin.
Jo 9. 10. 44 jatkti eteneminen vetäytyvän vihollisen
jäljessä uusia taisteluita kohden. Komppaniamme oli
kaksivuorokautisessa mottitaistelussa supistunut normaalista nelijoukkueisesta kivärikomppaniasta kolmijoukkueiseksi. Olimme joutuneet luovuttamaan monta
hyvää miestämme isänmaamme vapauden lunnaiksi.
tr
Kunnia heidän muistolleen.
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mielin nyt muistella, vaatimattomalla tykki miesiermun tavall a ja tyylillä,
unohtamarta sodan pikku huumortapauksiakaan.
Patterimme johdosta vastasivat seuraavat: Patteriston
komentaja silloinen kapt. Niemi. Oikeudenmukainen
ja rehti upseeri. Patterinpäällikktina vänr. Mäkinen,
nuori vakinaisen upseeri. Tulenjohtoupseerina muistaakseni vänr Korhonen, jäyhä ja rauhallinen. Patterin
äitinä toimi vääp O. Tynkkynen (aktiivi). Erittäin mukava hiljainen mies, joka ei liikaa sotilaallisuutta vaatinut, eikä keneltäkän vaatinur muuta kun minkä pakollinen tarve vaati. Hän asusteli valjakkopaikan korsussa tilanteen aikana. Siellä Olli-poika asusteli eikä
paljoa sieltä liikkunut, mitähän päivärahan maksussa ja
muissa tärkeissä asioissa.
Töpinän päässä piti ohjakSen neljännen patterin vaiheista

-

Kiviniemen asema

VIL'O NURMINEN

IaluisodanTai
I

LUKU

"ASEVELVOLLISUUSLAIN noialla Teidät maärdtaän
saapumaan Ylimäräiseen kertausharjoitukseen ja on
Teidän ilmoittauduttava Jämsän Kansallistalossa 9.
päivänä lokakuuta 1939, ennen kello 12."
Voisiko tuo olla totta, sillä vastahan viimetalvena
olin Niinisalossa kertausharjoituksissa.
Pitkin syksyä oli kyllä kuulunut tietoja maailman sekavasta
tilanteesta, jopa aseellisista selkkauksistakin, siksipä tuo
märäys antoi ajattelemisen aihetta ja painoi mielialan
hieman matalaksi.
Hiljaisina, monenlaisten ajatusten askarrellessa mielissä,
kokoonnuttiin kuitenkin
määräpäivänä Jämsän kirkonkylään, jossa välittömästi
jaettiin sotilasvarusteer, sekä kiellettiin poistumasta
maiapaikoista.
Ripeästi alettiin muodostaa tykistön
ioukko-osastoa, isäntien tuodessa siihen tarvittävat hevoset ja ajoneuvot.
Tykit olivat myös paikalla valpaikallinen Suojeluskunta
miina, niitä oli käyttänyt
harjoituksissa.
II/KTR 7, joka oli näin muodostet- seuraavana iltapäivänä liikkeelle
tu, komennettiin
marssien, kohti Jyväskylaä ja siellä edelleen lastattavaksi junaan. Matka alkoi kohti tuntematonta tulevaisuutta.

Porukka ioka rymisten kiemurteli tiellä, oli melko
oli kunnioitusta herättävät tykit, sekä niihin kuuluva täydellinen kuormasto ja miehistö.
Tilmä Jämsän, Jämsänkosken,
Koskenpään ja Jyväskylän
seudun miehistä koottu porukka tunnettiin paremmin Niemen patteriston nimel-

sotaisan tuntuinen, koska mukana

sia kers Eevala jämerällä ja hiukan itsepäisellä rutiinillaan, ehkäpä hiukan liiankin kirjaimellisesti. Varsinkin

oli pienin
hänen määräämänsä rangaistus, kuoria Perunoita seuraavaa soppaa varten. Sapuskajuttu oli hänelle arka,
koska oli talous-au.
Meitä jotka tottelimme sukunimeä Nurminen, oli
sattunut tähän patteriin 5 kappaletta ja siksi meitä alettiin kutsua erinäisillä liikanimillä, joko tehtävän tai
oli "Ratsuri", "Soppa",
ruumiinrakenteen mukaan.
"Paksu", "Pitka" sekä "Posti-Nurminen."
Oltiin saavuttu erinäisten vaiheiden kautta rujalle.
Asetuttiin noin vajaan kilometrin etäisyydelle Kiviniemen asemalta taaksepäin, majoittuen telttoihin ja tykit
pieneen metsäpusikkoon, putket tuimasti kohti itää.
Niemen patteriston 4:jds patteri fohon kuuluin, kävi
vähän taempana varustelutöissä, mutta työ oli kuin tervaa, purnattiin paljon mutta lapioitiin vähän, koska
yleinen mielipide oli, että ei kait siitä sotaa mahda syttyä. Nuristiin että laittoivat pirukkaat pakollisiin linnoitustöihin koska kaikki eivät olleet käyneet vapaaehtoisissa, kesän kuluessa. Möyrittiin ja seurattiin jännityksellä Moskovan neuvottelujen kulkua.
Pian patterimme kuitenkin siirrettiin Sakkolan pitäjän Vilakkalankylän takaiseen koskemattomaan korpimaastoon, jonka nimitys myöhemmin vakiintyi T aipaleenlohkoksi. Tdälläkään ei ollut minkäänlaisia varustuksia, ei edes minkäänlaista tietä, mistä olisi voinut
sapuskoista ei hänelle sopinut purnata, siitä
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huolto toimia Vilakkalasta käsin, mutra jollakin tavalla
sinne soiden yli sukellettiin ja jälleen putket kohti oletettua vMtM.
Ensimmäinen tehtdvä oli huoltotien teko läpi vetelän, soisen korven, asemista Vilakkalankylän jossa toimitusfoukkue majaili.
Oli tehtävä pitkät matkat
- piäsi jotenkuten hoitamaan
hirsistä kapulatietä, että
kuljetuksia hevosella. Töpinä oli maioitettu Vilakkalassa muistaakseni Ukkosen taloon. Sinne oli tulipatterista
matkaa 2-3 kilomerriä.
Samanaikaisesti dettiin
tulipatterissa kiireellisiin asemien
ia jonkunlaisten korsujen tekoon, sillä neuvomelut Moskovassa eivät edistyneet toivotulla tavalla, ja talvikin alkoi pakata päälle.
Ei ollut totisesti mieliala korkealla kun alettiin huh-kia tällä tuntemattoman korven keskellä, viihäpuheisina ja mietteliäinä. Nyt pelättiin jo pahinta.
Näihin aikoihin minut märättiin hoitamaan patterin postia ja muita siihen liittyviä tiedotustehtäviä.
Sain siirron töpinän Vilakkalankylän, iosta käsin
aloin hoitaa patterin postimiehen tehtäviä patteriin ja
tulenjohtueeseen. Vilakkalassa niinkuin monessa muussakin kylässä oli vielä melkein tiiysi siviiliasutus.
Elettiin talonväkien kanssa hyvässä yhteisymmärrykses- sä, talon tyttärien keittäessä meille kahvia ja lypsäessä
maitoa. Eivät tienneet silloin vielä nämä rajanasukkaat
että mierontie on niin pelottavan lfiellä.
Toivotriin
että asiat vielä känt1ruät parhain päin, mutta
kohtalo
oli märännyt toisin.

II LUKU
Marraskuun 30. päivän aamu alkoi io hieman valjeta.
Kirpeä pakkanen oli kuurannut puut ja pensaat valkoisiksi. Ilma oli tyyni ja taivas pilvetön. Oli hiljaista ja
luonnossa vallitsi talviaamun rauha. Tuntui että maailmassa ei mitän pahaa olisikaan, mutta silti mielessäni
liikkuivat monenlaiset ajatukset, tuntui jollakin tavalla
oudolta ja salaperäiseltä. Siihen oli ehkä syynä esikunnasta tullut käsky, että mainittuna aamuna oli posti
noudettava ennen klo 7:mää, ia samalla oli myös väpelin saavuttava esikuntaan puhuttelu Ajaa köryyttelimme tuona aamuna väpelin kanssa yhdessä ja saavuttuamme esikuntaralon pihamaalle, niin silloin idän
taivas relxsi rykkien suuliekeistä, joka valaisi tienoon
aavemaisella valollaan. Lähtölaukausten kuuluessa kau kaisina ja kumeina ja ensimmäisten kranaattien iskiessä
isänmaamme kamaraan helvetillisellä metelillä.
On
rurha yrittä sanoin selittä niitä tunteita, mitä -silloin
ihmispoloisen sielussa ailahtel...
Niin mykistävän
kaamea oli tuo hetki, että ei se varmasti
koskaan jää
mielestä, sillä silloin tunsi tosiaan itsensä pieneksi ja
vähäpätöiseksi. Sota oli syttynyt kaikessa kaameudessaan, ilman ennakkovaroitusta, sen totesi myös puhelinpäivystyksessä oleva radisti, menryämme sisälle esikuntaan.
Lähdimme siitä vääpelin kanssa junnaa- tulipatteria. Siinä sanattomina kulkeissammaan kohti
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me vilkuillen toisiamme, haluten sanoa iotain syntyneestä tilanteesta, jutru ei luistanut, vaan meille nousi
kyyneleet silmiin ja itkimme molemmat. Väpelin itkiessä sitä kun vanha isä jäi Metsäpirtille sodan jalkoihin, minä myötätunnosta ja järkytyksestä. Niin vaan
pääsi itku aikuisilta miehiltä, enkä erikoisesti häpeä sirä
tunnustaa, niin oli tosi.
Metsäpirtin suunnasta Vilakkalan kautta alkoi työnryä pakokauhun valtaamia siviilejä pois sodan ialoista.
Siinä oli akkaa ja ukkoa kävellen ia hevosilla, sekä kotieläimiä tientäydeltä, kaikilla kauhuntuijotus silmissä,
eläimet mölisten ja ihmisten tuijottaessa taivaalle, jossa
jyristelivät venäläisten lentokoneet. Ne eivät kuitenkaan ampuneet vielä, ihme §llä, mutta heti ruuhkan
våihän mentyä ohi, alkoivat ne tulituksensa olettamiaan
sotilasmajoituksia fa kulietuksia vastaan, ampuen konekiväreillä ja pudottaen pommeja.
Sota oli temmannut ensimmäiset uhrinsa tällä lohkolla.
Erikoisesti jäi mieleeni tulenjohtomiesten pakenemi nen Metsäpirtin kirkolta, jonne olivat majoitettuna
seurojentalolle. Melkein ensimmäiset vihollisen ampumat kranaatit osuivat siihen, sytyttäen sen tuleen ja
koska aamu silloin oli vielä nuori, eivät kaikki miehet
olleet kerenneet vielä täydellisesti pukeutua vaan jotkin
olivat ulkona puolipukeissa, luonnollisilla aamuaskareilla ja näin joutuivat lähtemän, napakassa pakkasessa
puolipukeissa kohti tulipatterin korsuja, joihin oli matkaa 2-3 km. Tästä ryhmästä muistan tkm Nurmisen
joka suoritti tuon juoksun paitasillaan, ja läähättäen sanoi: "Ryssä saatanan taulapää kun kehtasi alkaa sodan
näin vähäpätöisistä asioista ja ilman mitään ennakkovaroitusta" mutta samalla purren hammasta loihe lausumaan, että kyllä piru vie me niille vielä näytetddo, ja
näytettiinhän sitä sittemmin. Alkoi sanoin kuvaamaton
meteli, kun oma tykistömme yhryi leikkiin ja konetuliaseet alkoivat rallatuksensa etulinjassa: Miehet silloin
vielä tottumattomina törmäilivät sinne tänne, tietämättä mitä pitäisi tehdä ja miten toimia, koska tilanne oli
sekava ja ennen kokematon kauhuelämys. Ensimmäiset
sotatunnit kuluivat kuin painajaisunessa, sitä ei jaksa-

nut täysin taiuta mitä ympärillä tapahtui, mutta niinkuin vaistonvaraisesti alettiin vastatoimenpiteisiin.
Mycihaissyksyn ilta alkoi hämärtää ja miehet olivat kestäneet ensimmäisen sotapäivän ja saaneet tulikasteensa.
§se ensimmäisen päivän tapahtumat eivät varmaan
-jää koskaan mielestä pois, vaan ne palaavat vielä näinkin
monen vuoden päästä mieleen, ellei päivällä, niin yöllä
painajaisunina.
Ei ole pystynyt vielä nuo 34 vuottakaan suomaan -täydellistä unhoitusta silloin koetuille
järkytyksille ja henkiselle haavoittumiselle, vaan nyt jo
vanhana nuo ajat palaa niinkuin uudistuneina sieluun ja
mieleen, tuntui joskus niinkuin ne olisi painettu mie-

leen tulikirjaimin. Jaa,a, tunteilu pois ja asiaan.
Näihin aikoihin siirrettiin loputkin sotilaat metsien
peittoon. Meidän toimitusjoukkueemme siirrettiin 11,5 kilometriä taakse Pyhäiärven suuntaan, niin kutsu-

ja vihollisen tulta vastaan, sillä mitään ei ollut täälläkään korvessa edeltäpäin valmisteltu, ei muuta kun taas
vaan telttoihin ja hevoset kuusikkoon paljaan taivaan
alle. Pakkanen, toinen vihollisemme alkoi myös nousta
huippulukemiin, siinä -30" ja ylikin jatäytyiahkeroida korsuien ja tallien teossa aina silloin kun siihen oli
mahdollisuutta, sillä vihollisella oli täydellinen ilmanherruus, ioten se jyrryytteli yötä päivää päällämme lentokoneilla, syytäen niskaamme konekivääritulta ia pudotellen pieni pommeja sekä ampuen jonkunlaisella
pienellä lentokeneeseen asetetulla pienikaliperisellä tykillä.
Elämä jatkui kuitenkin kaikesta huolimatta ja
jonkinlaiset
suojat valmistuivat aikanaan, mutta puut
ympärillämme olivat siihen mennessä jo kaikki merkittyjä, niin usein kävivät viholliskoneet niitä leimaamassa, mutta olimme suurin piirtein, yhtä lukuunottamatta säilyneet taas muutaman viikon kuin ihmeen kautta.
Tkm Lahtinen kaatui tuon rakennusvaiheemme aikana
kun läksi poterostaan ulos, toisten varoituksista huolimarta, koska luuli päällä kiertelevän lentolaivueen olevan omia koneita. Heti poterosta noustuaan hän sai pienen pommin päähänsä, pään murskautuessa ja kuoleman seuratessa silmänräpäyksessä. Tykkitietä pitkin alkoi etulinjasta myös jatkuvasti virrata kaatuneita, joita

tun tykkitien varrelle Portkorpeen. Siinä oikealla vähän
Laatokan suuntaan sifaitsi järeä tykistön kiinteäpatteri,
joka haukahteli venäjän miehelle paketteja, jotka varmasti antoivat muistutuksen kuolevaisuudesta, niin et-

kuljetettiin Pyhäjärven asemalle, sieltä edelleen toimitettavaksi kotipitäjiensä multiin. Kuolema korjasi satoaan, ia tämd pani vakavasti ajattelemaan milloin ja
missä on minun vuoroni, sillä elävänä ei tästä leikistä

tä ei liene ollut helppoa toisellakaan puolella. Alkoi
tuntua iopa turvalliselta tällä takana, tuon järeän kiin-

kait voi selvitä. Tuollaiset masentavat ajatukset alkoivat
kiusata koska oltiin jo äärimmäisen väsyneitä pitkästä
valvomisesta ja hermojännityksestä.
Postin ja yleensä kaiken toimittaminen tulipatteriin
kavi taalta käsin yha hankalammaksi, koska tie tulipatteriin oli alituisen tykistötulen piiskaama ja lentokoneet

te"ånpatterin läheisyydessä, mutta toisin kävi, sillä vihollinen luonnollisesti alkoi kovin etsiä ja vainota tätä
suurta rauhansa häiritsijää. Oltiin pirun pelissä, että
saatiin rakennettua jonkinlaiset korsun tapaset pakkasta
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partioivat alinomaan ilmassa.
Matkat oli aina suoritettava pimeän aikana ja koska- hevosmiehen oli palion
vaikeampi liikkua jalan, niin kyllä noilla reissuilla oli
naurussa pitelemisrä. Eihän reen rahinalta ja hevosen
kululta kuullut keskirysten suunraa eikä lentokoneiden
ääniä, ei auttanur muu kun antaa mennä rutistella vaan,
onnensa pälle, kävi miten kävi. Tunnussanoja en paljoa kysellyt, sillä harkitsin asian niin, ertä jos olisin sartunut kysymään tunnussanaa vieraan vallan mieheltä,
olisi se merkinnyt varmaa kuolemaa, tai jotain muura
ehkä paljon pahempaa. Oli siis parasra kulkea hissukseen, ilman suurempia ddrid. Usein näillä matkoilla oli
kuormaa myös palatessa, vein postin mennessä ja toin
haavoittuneita tai hiljaisia kavereita tullessa. JSp. sijaitsi Vilakkalan kylän laidassa metsässä ja ruumiiden
kokoamispaikka Vilakkalan kansakoululla. Kulku oli
sikälikin vaikeata, kun maisemar muurruivat joka vuorokausi. Tiet särkyivät ja metsät harvenivat jatkuvassa
tykistön rumputulessa, sillä Venäjän pojat eivät tosiaan
sästäneet ammuksia usein ilmoitettiin leipäsuolla liikkuvan desantteja ja venäläisiä partioita, niin että eivät
ne reissut siellä hauskoja olleet, vaan alituinen pelko
jäyti mieltä noilla yöllisillä retkillä.
Sodan pieninä huumortapauksina muistan muutamia
tapauksia, jotka tuntuivat suurilta, tuossa sodan kurimuksen keskellä:
Patteriston esikunnassa josta postin noudin, vaikutti vänr Fredrikson, joka oli utelias
tiedustelemaan aina mitä uutta kuuluu etulinjalle päin.
Usein hän kutsui minut korsuunsa keskustelemaan ja
vaihtamaan mielipiteitä tilanteesra. Kerroin havaintoni
ehkäpä hiukan liioitellenkin, ja silloin rarjosi kunnon
vänrikki minulle pikkasen konjakkiryypir, vähän niinkuin hyvänmiehen lisänä. Kun hän muurzunan päivän
perästä jälleen kutsui minut tiedotusrilaisuuteen ja sanoi että kerropas taas, mutta ei saa paljon panna
omiaan, muuten ei konjakkihuikkaa tipu. Minä taas
kunnon jermuna palasin päiväjärjestykseen, sanomalla
että kait leikki sijansa saa näissä ankeissa oloissa ja taas
otettiin pikkuset ja naurettiin harjaisiksi, minun selittäessäni että puhumani desantit saattoivat hywinkin olla
Valkoisenkaartin harhailevia miehiä, joita piti näihin
saapua lohkollemme ja niinhän asia todellisuudessa olikin, että luulin ensin todella noita puhtaissa lumipuvuissa harhailevia kaartilaisia ison laitumen miehiksi.
Helsingin miehet (posliinipojat) olivat joutuneet jo
matkalla etulinjaan Vilakkalan takaisessa metsikössä
kamalaan tykistökeskitykseen, ja vielä kokemattomina
tosi sotaan, hajaantuneet pieniin ryhmiin lähiympäriströn. Posliini-pataljoonasta kaatui ja haavoittui useita,
tuossa heidän ensimmäisessä tulikasteessaan.
Kuulin jäliestäpäin että Helsingin miehet eivät kerenneet ensinkän etulinjaan, vaan siirrettiin heidär kai
jonnekin muualle. En tiedä oliko Venäjänkin mies tietoinen tuosta operaatiosta, mutta seuraavana aamuna
"Huomio, huokuulutti niinsanottu Tiltunradio'
- antautukaa ja
mio, Suomen sotilaat. Olette hukassa,
332

tulkaa puolellemme, teitä on petetty. Tdällä on naisia,
tanssia ja vodka virtaa. Tulkaa ja vapauttakaa kanssamme Suomen kansa. Kääntäkää aseenne omia johtajianne
kohti.
Voi Tanner, Mannerheimiläinen koplakunta,
aika on vähissä. Seurasi musiikkia, kappalen nimi
oli: Vapaa Venäjä ja sen jälkeen seurasi välittömästi
rykkitulta.
Toinen huvittava tapaus on jäänyt mieleeni noilta
Taipaleenjoen, Terentilän, Vilakkalan ja Portkorven
ankeilta ajoilta kun sapuskapuoli alkoi käydä yksipuoliseksi ja heikonlaiseksi. Eräänä pimeänä iltana lähti tkm
Järvinen muonatäydennyksen toivossa evakuoimisreissulle, valiten kohteekseen Vilakkalan osuuskaupan ja
varaston, mutra koska tulen käsittely mainitulla au-

Metsäpirtin kirkko

kealla

oli ankarasti kielletty, ei ystävämme voinut

näh-

dä mitä kauppa piti sisällään, vaan etsi käsituntumalla
jotain sopivaa mukaan otettavaa. Tunsi kaupan nurkassa litteähköjä paketteja, jotka puristamalla tuntuivat
hiukan pehmeähkörlnå ia miekkosella leikkasi: luojan
kiitos, löysin voita ja paljon. Eino poika kantoi kiireenvilkkaa paketteja rekeensä, niin paljon kun vaan käteen
osui ja sitte kiireesti korsulle, himokas voiperunatuijotus silmissään. Kranaatteja tippui ympäristcön tiukanlaisessa rahdissa, mutta noita hän ei nyt tässä mielentilassa paljoa kerennyt kumartelemaan. Ajatukset sanoivar että pois, pois korsulle ja syömään herkullista voiperunaa. Satuin olemaan ulkona hänen saapuessaan hankintamatkaltaan jolloin hän kehotti minua laittamaan
perunat kiehumaan, minä sain voita, tulen kun saan hevosen katokseen.
Kompuroidessaan korsuun syli täynnä noita arvokkaita paketteja, mutta yhtäkkiä syttyi kuin tuli ja leimaus ja sitä rähäkkää minkä hän pästi kun heitti paketit korsun ovensuun nurkkaan kovalla räminällä ja kirosi hampaiden välistä että "voi p--le mäntysuopaa, saip-

puaa, on piru vie raskaasti petetry" ja kiroillen manasi ja
menosi edelleen: "S--nan ryssä kun häärii niin ettei uskalla edes valolla katsoa ja tulee tällaisia korvaamattomia vahinkoja vielä". Silloin oli Eino pojan naama kyllä
katsomisen arvoinen niin pahaenteiseltä se näytti, eikä
syyttä. En minäkään heti uskaltanut tapaukselle rrauraa,
mutta pitkän siitä jälkeenpäin piisasi lysriä Einon kustannuksella fa saipa hän siitä osuvan liikanimenkin kavereiden kesken. Useimpien puhutellessa häntä tämän

jälkeen Huolto-Järvinen, voi, voi.
Vähään aikaan ei kaveri puhunut mitän, istua iunnasi vaan lavitsalla ja kun ilmoitin että perunat on kypsyneet eiköhän syödä, siirtyi hän jurosti perunapakin
puoleen ja alkoi hiljaisuuden vallitessa pistellä perunoita ripoittain suolaa särpimeksi, sen jälkeen painuen raskaasti huohaten pitkalleen omalle lavitsalleen, jossa
luultavasti näki yön aikana unta siviilipaketista. Hän
§syi minulta heti aamulla odotanko hänelle tulevan tämän päivän postissa hivakan. Vastasin, että luultavasti
ja ellei tule niin ehkäpä järjestyy joku tuntemattomalle
sotilaalle osoitettu paketti. Kaveri jurahti, että §llähän
se venäjänmies illalla lahetti paketteja, sinne osuuskaupan luo, johon huomautin, että ei kuitenkaan voita lähettänyt he, he, hee!
"Huomio, huomio! tällä Venäläis-suomalainen neuvostotasavalta: Kaikkien maiden proletaarit, liittykaa
yhteen. Heittäkä aseenne ja lopettakaa mieletön ja toivoton sota, voittamatonta ia mahtavaa Neuvostoliittoa
vzstaan, olemme ystäviänne ja haluamme auttaa teitä,
veljet toverit. Suomen neuvostotasavallan hallitus on
muodostettu Terijoelle ja pääministeriksi nimitetty O.
§7. Kuusinen. Kaikki mukaan luomaan onnellisempaa
tulevaisuutta. Antautukaa, tulkaa puolellemme, täällä
teitä on io paljon, seuratkaa heitä ja jättakaa tannerilaiset sotajuonittelijat". Seuraa venäläis-suomalaista viihdemusiikkia, ensimmäinen kappale valssi,'Tonavan
aallot" ja musiikki pelasi.
Pojat, mitäs pirua tuo kessu taas konkkailee kor- toiseen, no tietysti taas jakelee työmäräyksia, eisusta
pä taittu pästä pokalle. Nythän jo siellä huutaa kurkku
suorana: viisi hevosta Pyhäjärven suunnalta evakoimaan
hevosille heiniä, missä lato, siellä armeijan täydennyspaikka, pari hevosta polttopuita hakemaan, tiedätte
kait, että rakennuksia hajoittamallla saa parhaita tulipuita. Onko vapaaehtoisia, vait täytyykö märätä, siitä
Loput miehet peiärjestään vaan, alkakaa tössötellä.
runankuorintaan.
Kuule kersu, äläs vekuta, ei komento koske posteljoonia,
on näs kirjallisia tehtäviä, ei käy, muuten
kävis. Hei pojat tuokaahan lähtevät kirjeet sun muut
arvopaperit, rdytry ruveta länttäämään leimoja valmiiksi iltaa varren. Klop, kläp, kenttäpostia, kläps, kenttäpostia, hm, hmn., mitähän pirua se tuokin kaveri noita
rahojaan akalleen laittaa, olishan ne täälläkin tarpeen
pokkapelissä, hm pihi mies ioo, o, pitä viedä kirioihin.

Hei jermut, kuivamuonan jako alkaa, kuului kersanttimme
huikea huuto yli aavistuksen verran hämärtyvän korsukylän ja likaisia, partaisia jermuia kokoontui soppatykin vierelle ionoon, sutkautellen että mitäs
hyvää taas tarjoillaan.
Kuka siellä etuilee, seuraava, kolme solmunväliä
ruotsalaista
hyvä näkkileipää, lisäksi saa ottaa tuosta
laatikosta tuota panssarivaneria, voinappi.
Onpa piru pienen säppee, viisi palaa sokeria, pikkuviipale juustoa, kas häjy kun on marmelaadiakin,
kaksi silakkaa ja kolme savuketta. Piru, nämähän ovat
taas sitä Kultaleimaa, anna helkutissa ees kolmas silakka.

Ei käy, muuten kävis. Turha on purnata muonista
minulle,
sen annan minkä annan ja sillä siisti, seuraava.
Siinä oli jermun ylenpalttinen päivän muona, voi
saaturi kun sais kunnon aterian ja pehmeän petin, se
olis elämä se, sycidä ja kallistua akan viereen. Tuliskohan huomisessa postissa siviilihivakka, pitäiskö kirjoittM.
Taistoihin tiemme kun toi, täällä luotien laulu vain
soi, em.
persana, nythän se myrkyn lykkas kun jätiin
- la ei1äs onneksi sattunut mieheen eikä hevoloukkuun,
seen, niin meni mukavasti tuosta välistä, tuohon reen
etuosaan, osaspas olla taas tuuria, mutta mikäpäs pahan
tappa. Mene helevetin kyytiä Pekka nostarnaan tuosta
puuntyvestd, ettir päästään jatkamaan matkaa, kuulethan hyvä mies, että rannikoita tulee joka puolelle.
No, hummani hei, hummani hei., päästiimpäs
kun koira veräjästä, osui pahus ranaatti puuhun, joka
katkesi ja kaatui päällemme. Olipa tipalla taas.
Matka jatkui kohti Taipaletta, ties monettako kertaa
ja kuinka monta kertaa vielä tämän jälkeen. Tuolla reissulla oli kaverinani Pekka Nurminen (paksu) koska oli
tullut määrdys, ettei postia saa kuljettaa yksin, vaan
täyrry olla kaksi miestä kaiken varalta. Tilanne oli alkanut kärjistyä huomattavasti. Ammunta oli kiihtynyt
korvia huumaavaksi yhtämittaiseksi jylinäksi, jossa ei
paljon erottanut yksittäisiä laukauksia, vaan koko kannas kiehui kuin hornan kattila. Vihollinen oli kaiken lisäksi alkanut ampua tavallista järeimmillä tykeillä, joiden ammuksia eivät pitäneet meikäläisten korsut alkuunkaan ja ammunta oli käynyt huomattavasti tarkemmaksi. Ja mikä vielä masent^v^mpaa, kun omalla
tykistöllä alkoi olla kova ammusten puute, muutamaa
kranaattia siirrettiin patterilta toiselle ia ampumaan
päästiin vain erikoismäräyksestä ja silloinkin vain joku
hassu laukaus. Paukaleita ei ollut ja alkoi tuntua siltä
ettei tässä kohta muuta olekaan kun tyhjä maailman
myötätunto. Suomi taisteli yksin katkeraa sotaansa moninkertaista, hyvin varustettua ia kuolemaa halveksivaa
vihollisioukkoa vastaan, taivuttiin mutta ei taituttu.
Inhimillisellä kestokyvyllä on kuitenkin rajansa ja tdtä
ei voinut jatkua loputtomiin. Alkoi kuulua huhuja, että
Moskovassa on suomalaisia neuvottelemassa, niin että ei
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Muonan jakelua

tiedä vaikka tulisi piankin rauha. Nuo huhut tuntuivat
ensikuulemalta mielettömiltä, eivätkä antaneet aihetta

millekään toiveajattelulle, mutta kai kohtalo oli määrännyt toisin.
Oli maaliskuun 13. päivä, siinä klo 9 aamulla kun
edestä tuli tieto, että tänään klo 1 1 loppuu sora, rulee
rauha. Tuota ei ensikuulemalla osannut uskoa, murra
kaiken varaka alettiin ulkona kello kädessä odotella, ertä mitä klo 11 tapahtuu ja onko miehen puheissa perää
ensinkän, vai onko hän menettänyt järkensä sodan kurimuksessa. Kellon keretessä muutamaa sekuntia vaille
11 alkoi ammunta vähitellen harvera ja yhtäkkiä laskeutui kaameelta tuntuva hiljaisuus yli juoksuhautojen,
yli kuolonkentän.
Se on pojat ohi, Jumalan kiitos,
Se tuntui niin uskomattomalta,
että täytyi nipistää itseään ennenkuin uskoi, olenko minä hereillä, vai oliko
se iälleen pahaa painajaisunta. Mielipuolisesti toisiamme syleillen siinä iloitsimme, luojan kirkkaan aurinkoisen taivaan alla, vielä vapaina isänmaan kansalaisina ja
kaiken pälle vielä hengissä, mikäs on ollessa, lähtään
tästä akan kotia ja kellon vetoon.
Kamiinaan tulet ja römpsät päälle, nyt kun jo uskaltaa, keitetään kahvit harjaisiksi, minulla on senverran kahvia säästössä, hihkaisi talousau:mme kers E. Eevala ja ylimääräiset tupakat joka korston turpaan, hyräillen hiljaa että:
On korsussa kamiina, siellä pelattiin me nakkia raminaa,
hän rassutteli kohti varasrotelttaa. Kengitysseppä potkaisi kenttäahjonsa nurin ja löi
vanhanmallisen venäläisen kivääriruopionsa petäjään
tuusan nuuskaksi, sanoen ei koskaan kivääriä tämän he334

pun kourassa, ei jumangauta, mitäs pojat sanotte jos
käyn syrjästä kiinni ja kaadan tuon sopparykin, kun sekin on toiminut vähän heikonlaisesti.
No, no Kaviokoukku, äläppäs riehaannu, sillä
kuuntele
kuinka kotoisesti siellä loppiaisrokka porisee,
sanoi tähän Soppa-Nurminen ja lisäsi puita kenttäkeittiön alle, hyryellen kuin itsekseen että: Ja peuranpa
pyllyä ihanaa, on römpsässä kiristetty käristetty, vatta-

han varistettu juu.
Näin oli päättynyt epätoivoisen julma ja raskaat lunnaat vaatinut Talvisota, aseiden vaiettua molemmin
puolin ja aavemaisen hiljaisuuden laskeutuessa yli kuoleman kenttien.
Se oli sitten pojat 105 päivä ja rapiat päälle Taipaleenjoella,
sanoi joku äveriäs joka oli kerinnyt jo senkin laskea, kuinka kauan sota oli kestänyt.
Hei jermut, myt harjakaiskahville joka saatanan
karvanaama, kuului kers Eevalan römeä huuto, hurraa,
kaikki kariut tänne, syrjästä v^an antaa vetää.

III LUKU
Välittömästi iltapäivällä alkoi joukkojen mopilisoiminen taaksepäin. Kohti kotisuomea ja sovittua uurra rajaa. Joukkoja alkoi työntyä rykkitien täydeltä ja huuto
ja meteli täytti tienoon, mutta jermujen katseesta oli
hävinnyt tylsä tuijotus ja karvaisissa naamoissa värehti
jo iloisempi ilme.
Lähdettiin rempseästi ja hyvillä
mielin, sillä tuolloin ei vielä tiedetty mikä oli sodan
hinta ja minkälaiset ehdot.
Ajatuksissa takoi vain

-

yksi aiatus, pois tältä mahdollisimman pian, sillä minähän elän vielä, samalla alitaiuisesti peläten että loppuiko sota todella, vai onko tämä vaan kaunista unta,
toiveajattelua, jo seuraavana vetäntymispäivänä oli
tiellä sanoinkuvaamaton tungos, koska mukana kulkivat myös kodeistaan evakoidut karjalaiset, koittaen kuljettaa mukanaan eläimensä, sekä mahdollisimman paljon muuta välttätöntä. Masentavaa katseltavaa oli sekin
(snn2lssen läpijuoksu kohdaltamme päätrulianssi.
ryi Kerimäen kirkonkylään, jossa majoituimme kirkkoon, missä majaili myös siviilipakolaisia. Tungos oli
j okapaikass a valtava, j a tuossa tungoksessa tapahtui sel laisiakin asioita, iotka eivät olleet soveliaita Flerrantemppelissä, mutta ymmärtähän sen, kun iermut eivät
olleet nähneetkään naiseläjä koko sodan aikana. Keiteltiin korviketta kirkon kamiinoissa ja äljenneltiin lihapatoien äressä, sillä elikoita oli, sekä lypsettäväksi,
että teuraaksi. Pokkasakki nokitteli fatkuvasti kirkon
saarnastuolissa, sanoivat tällä on h1ruä, ei sovi liikaa takapiruja. Tuosta kuitenkin arvon rovasti kavi jermuja
nuhtelemassa, ruoskien heitä hengenmiekalla, muistuttaen temppelin pyhästä tarkoituksesta ja koskemattomuudesta. Taisipa rovastin nuhteet kaikua kuuroille
korville, koska peli jatkui fa jossain nurkassa joku koiranleuka hankasi turpajuralla (huuliharpu) repäisevä
Viipurin polkkaa. Jostain nurkasta kuului vilkkaalla
Karjalan murteella: Kaik jai karialaa, potkukelkaat,
partakonneet, sun muutkii. Kaikk män, eikä piisantkaa.

Muutaman viikon kuluttua ja tilanteen jo hieman
rauhoituttua, patterimme siirrettiin l?ihelle Kulennois ten rautatieasemaa petäjikkökankaalle telttamaf oitukseen. Täällä yritettiin ensin teettää jonkunlaisia varustelutöitäkin, mutta siitähän ei kertakaikkiaan tullut
mitän jermujen uppiniskaisuuden tähden ja olihan tuo
ymmärrettävää ettei sen savotan jäljestä maittanut minkänlainen lapiotyö, vielä vfiemmän varustelu, joka
kai olikin suunniteltu vain kurinpidollisessa tarkoiruksessa ia joutilaan ajankuluksi. Åjan kuluessa alkoivat
miehet käy&i jälleen ärtyisiksi, syystä ettei siviiliin pääsystä puhuttu mitän.
Kevät oli jo ehtinyt melko pitkiille ja ilmat muuttuivat leppoisan lämpimiksi.
Olla polloteltiin ja tehtiin
vain välttämättömät huoltotehtävät niin miehille kuin
myös hevosille fa joskus joku jopa puhdisti aseita, luovutusta ajatellen.
Vakituinen ja aita käynnissä oleva
- foka jatkui keskeytyksettä ryktyömaa oli korttipeli,
kien takana metsässä. (kuva 2). Vihdoin miehiä kuitenkin alettiin laskea pienille lomille ja vähitellen siviiliinkin, ikäIuokittain, sitämukaan kun saapui täydennyksenä asevelvollisia, jotka olivat enemmiltä osin entisiä
nostomiehiä, ioita oli sodan loppuvaiheessa kurcuttu
suorittamaan asevelvollisuutta. Me sotajermut nimitimme heitä "salaiseksi aseeksi" ja irvimme heille että
miksette tullut ennen, olisimme varmasti silloin voittaneet sodan. Sauna tässä vaiheessa oli ahkerassa käytössä,

Ammunta lakannut, onko rauha todella tullut

sillä käytiin menestyksellistä sotaa viimeistä vihollista
syöpäläistä vastaan, joka oli sodan kestäessä kalunnut
niskamme milteipä ruvelle. Karvaset turvat oli myös fo
ajeltu puhtaiksi, koska elämä oli palannut jo rauhanomaiseksi ia oltiin siviilienkin (naisten) kanssa kosketuksessa.
Minulla poloisella kävi huono säkä noina viimeisinä päivinä, kun riehaannuin liihtemän omavaltaiselle lomalle Savonlinnaan ja saatuani päni täyteen makiata viinaa erehdyin vastustamaan katupartion miehiä,
heidän tiukatessaan loma tai komennustodistusta ia
koska sitä ei ollut ia esiinnyin röyhkeästi, sekä kaiken
paiälle ihanassa kännissä, veivät he ilman vaiheita putkaan, pitäen siellä yli yön. Åamulla minut palautettiin
yksikktiöni vartiomiehen seuratessa mukana j a esittäessä
minua koskevan raportin patterinpåiällikölle. Jouduin
tuimaan puhutteluun, missä ilmoitettiin että olisin
piässyt tänän lähtemän siviiliin, ellen olisi törmäillyt.
Tuo oli karmeaa kuultavaa pohmeloisella pällä
ja toistin mielessäni että: Illalla juotiin hilipeenä kaljaa,
mutta nyt ollaan kalappeena hiljaa. Rangaistus kuului:
Kolme päivä työtä vuorotta. Raivasin risuja ym. roinaa
teltta-alueen ympäristöstä nuo 3 kallista siviilipäivä,
Tämän kaplatsuukiroten ja noituen huonoa tuuria.
- kotisuomeen. Litnin fälkeen olinkin valmis lähtemän
terut ja passi työnnettiin kouraan ja passiin oli ilmestynyt seuraava merkintä: Lomautettu 3O.5.-4O. Palvelusaika: 7 kk 21 pv. OsanottoTaisteluihin: TAIPALEEN
TORJUNTATÅTSTELUT 30. 1 1. -39-13.3. -4O.
Varmentaa: 3O.5.-40 ll<TR 7 Päällikkö Luutn. A.
Mäkinen.
tr
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SJANGAJOEN taisteluiden (31.8.-1.9.1941) jälkeen 4./JR 8 oli edennyt metsien halki SäämäjärviPetroskoin maantielle, ylittänyt sen ja miehittänyt 2.8.
illalla Kutismajoen padon ja päässyt siten annettuun tavoitteeseen. Matka Sjangaioelta oli tapahrunut suuremmitta vaikeuksitta. Varsinaista vihollisen vastarintaa ei
oltu kohdattu, mutta harhailevia vihollisosastoja oli silloin tällöin tavarru. Padolla asetettiin varmistus joka
suuntaan ja komppania majoittui. Nukkumisesta ei
tahtonut tulla mitään, sillä yö oli vuodenaikaan nähden
harvinaisen kylmä eikä mukana ollut reltroja.
Seuraavana päivänä oli komppania edelleen padon
maastossa, mistä oli hyvä näkyvyys pohjoiseen isoille

soille. Siellä nähtiin pitkin päivää itään päin pyrkiviä
vihollisosastoja, joita hairittiin ampumalla. Tätä hiljaiseloa ei suotu kuitenkaan kovin pitkiiksi aiaksi, sillä
pataljoonankomentajalta tuli käsky lähteä takaisin Säämäfärvi-Petroskoin maantien varreen, missä Kutismajoella 6./JR 8 oli kohdannut voimakkaan vihollisen eika ollut kovista yrityksisrään huolimatta päässyt etenemään. Tässä vaiheessa jo kerrottiin, että vihollinen oli
mainitun tien varressa motissa.
Komppania tulikin
Kutismajoelle tien varteen ja miehitti
saamansa kaskyn
mukaisesti ns. motin itäpuolen ja varmisti osillaan itään
Petroskoihin päin. Motin eteläpuolella oli 5./JR 8 ia
länsipuolella 6. IJF. 8. Pohjoispuolella tulosuunnassamme oli maantie ja tältä suunnalta mottia ei ollut miehitetty. Maantie hallittiin kuitenkin täydellisesti tulella
sekä oman komppaniamme, errä vihollisen toimesta.
Maantielle ei ollut menemistä, mutta sen pohjoispuolta
voi vaaratta käyttää ja niin sitä tietä hoidettiinkin yhteyttä pataljoonan komentopaikkaan, joka oli 6. komppanian takana. Maantien pohjoispuolista maastoa käyttivät siten lähetit ja viestimiehet, ja sieltä kulkivat
myöskin haavoittuneet pataljoonan komentopaikan
maasroon. Koskaan ei matkalla kohdattu vihollispartioita. Maanrie sen siiaan koitui kohtalokkaaksi heti
mortitaistelun ryhmirtymisvaiheessa komppaniamme
päällikölle, kapteeni Bomanille. Hän kaatui mennessään maantielle tähystämään kiikarilla motissa olevaa
vihollista. Jouduin nyt ottamaan vastaan komppanianpäällikön tehtävät lähetin tuotua tiedon tapahtumasta.
Vihollinen oli miehittänyt edullisen maastokohdan.
Se oli varustetuissa asemissa kukkulalla. Kukkulan rinreet motin itäpuolella kasvoivat erittäin taajaa vesakkoa, joten näkyvyyttä ei juuri ollut. Lisäksi se oli hakannut metsään kapeita tähystyslinjoja, jotka havaitsimme vasta kun ensimmäiset miehet olivat kaatuneet
tarkka-ampujan luodeista mentyään tällaiselle linjalle.
Linjojen kohdar merkittiin, sillä sellainen vain vaiaa
metrin levyinen linja ei ollut helposti huomattavissa.
Sen ylittäminen rintamasuunnassa liikuttaessa oli suoritettava nopealla hypyllä ja niin ei merkinnän jälkeen
enää sattunutkaan vahinkoja. Tarkka-ampujan kiväärin
336

o

fiutisma!
OSiIO J. KARANKA

linjan pässä oli hyppääjä jo turvassa linjan
toisella puolella.
Varsinainen tehtävämme oli hyökätä mottia vastaan
idästä päin ja yhdessä 5. ja 6. komppanioiden kanssa ja
tuhota se mahdollisimman nopeasti, että maantie saataisiin auki. Koska motti oli vain muutaman sadan
metrin läpimittainen, ei sitä voitu tulittaa raskailla
aseilla, jottei olisi tullut omille joukoille vahinkoa.
Komppaniani kaistalla ei voinut myöskään käyttää konekivääreitä peitteisen maaston takia. Sen takia asetinkin konekiväärit eräälle harjanteelle komppanian itä-

pamahtaessa
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puolelle siten, että ne rarpeen tullen voivar tulittaa motista mahdollisesti ulosryntäävää vihollista ja myöskin
toiselta puolelta idästä selkäämme mahdollisesti hyökkaavaa vihollista, sillä itäpuolellamme oleva muutaman
ryhmän varmistus oli tavartoman heikko. Mainitulle
harjanteelle siirsin myöskin komppaniani komentopaikan, haavoittuneiden suoiapaikan ja kaatuneiden kokoamispaikan. Taisteluiden aikana vedettiin myöskin
puhelinyhteys pataljoonan komentopaikalra 6. ja 5.
komppanioiden päälliköiden kautra komentopaikalleni.
Linja oli vedetty niin, että kaikki komppanianpäälliköiSåämäjärvi
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den puhelimet olivat samassa johdossa, joten komentaja
sai yhdellä kammenpyöräytyksellä yhteyden samanaikaisesti jokaiseen päällikköön. Samoin myöskin komppanianpäälliköt voivat keskustella keskenään. Yhteydet

olivar näin ollen hyvät.
Päivän aikana komppaniat yrittivät kukin taholtaan
puristaa mottia yhä ahtaammalle, mutta eteneminen oli
aivan vähäistä. Illan pimennyttya hyOkkaykset oli pysäytettävä ja taistelutoiminta hiljeni. Ensimmäisenä yönä lähdinkin sitten käymään pataljoonan komentajan
puheilla. Mennessäni otin yhteyden 5. komppanian
paallikkOOn, luurnantti Kaiku Pietiläiseen. Tarkastimme komppanioittemme välirajan. Tultuani sitten 6.
komppanian kaistalle oli siellä taistelu käynnissä. Omat
kranaatinheittimet tulittivat mottia ja rulitaistelu oli
käynnissä. 6. komppanian takaa lähdin pataljoonan komentopaikkaa kohden. Sinne matkalla sattui pari erikoista tapausta. Ensimmäinen oli se kun huomasin, errä
erään puun alla oli nukkumassa rauhallisesti 6 miestä,
Kk varmistamassa rataa
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vaikka kranaatinheittimet ampuivat aivan lähimaastossa. Ihmettelin lahetilleni, miten nuo 6. komppanian
miehet pystyvät niin rauhallisina nukkumaan ja ajattelin, että poiat ovat varmasti hyvin väsyneitä. Lähettini
vilkaisi minuun omituinen ilme kasvoillaan, mutta ei
sanonut mitään. Silloin katsoin tarkemmin nukkuvia
miehiä ja huomasin erään kasvoilla pienen kuusenhavun, iosta ymmärsin miesten olevan 6. komppanian
kaatuneira. Nyr käsitin myöskin lähettini ilmeen. Jatkettuamme siitä vielä jonkin matkaa taakse päin tapasimme 6. komppanian vääpeli Hallikaisen kenttäkeittiöineen metsästä. Tiedustelin häneltä oliko ruokaa,
koska olimme hyvin nälissämme. Olimmehan viimeksi
syöneet Ruptsoilan kylässä keittoruokaa 30.8. Myöskin
kuiva muona alkoi olla lopuillaan. Vääpeli Hallikaisen
kenttäkeittiössä oli haaleata lihamakaroonikeittoa ja
söin sitä lähettini kanssa suuren kauhallisen. Emme oi337

keastaan syöneet sitä, vaan joimme kauhallisen kumpikin melkein yhteen hengenvetoon, eikd kysymyksessä
ollutkaan mikään pieni kauha. Nälkä tuntui vähän aset-

tuvan ja niin lähdimme jatkamaan

L

matkaamme.
Kauaksi emme kuitenkaan päässeet kun sekä minulta
että lähetiltäni alkoi tulla keittoa pois molempien päiden kautta. Ja sitä tuli monta kertaa enemmän kuin
mitä olimme syöneet. Sen jälkeen suhtauduin makaroonikeittoon monta vuotta hyvin vastenmielisin tuntein.
Pataljoonan komentopaikalla mieli oli matalalla.
Tappiot olivat jo alussa olleet melko suuret. Pataljoonan adjutanttikin, luutnantti Villa oli löytynyt vihollisen tykistökeskityksen jälkeen kranaattikuopan reunalta
kaatuneena. Mitän ulkonaisia vammoja hänessä ei ollut
näkynyt, vaan ilmeisesti lähelle ulleen kranaatin ilmanpaine oli surmannut hänet. Keskusteltuani jonkin
aikaa komentajan, maiuri Hannu Vänäsen kanssa, lähdin takaisin omalle kaistalleni. Nyt kuljin motin pohjoispuolitse, joten tulin kiertäneeksi koko motin ympäri ja sain siten oikean kuvan siitä.
Seuraavana aamuna taas jatkettiin hyökkäystä mottia
vrstaan. Komppaniani pääsi aivan maantien laidassa
jonkin verran eteenpäin. Sitten tuli pataljoonan komenraiaka käsky, että nyt yritetään kerran oikein toden
SA-Lula

Viestimiehet suunnistavat

teolla. Mottiin ammutaan omilla raskailla aseilla, mutta sitä aikaisemmin on komppanioiden vetäydyttävä
asemistaan niin paljon taaksepäin, että keskitys voi vaaratta tapahtua. Keskityksen jälkeen 6. komppania
hyOkkaa mottia vzrstaan lännestä ja minun komppaniastani irroitettu joukkue pohjoisesta maantien yli. Tulivalmistelu ja hyökkäyshetki oli tarkoin sovittu. Tein
työtä käskettyä. Irroitin luutnantti Laitalan joukkueen
maantien pohjoispuolelle, missä erään pienen kumpareen kupeella oli suojaisa valmiusasema. Kumpareelle
siirsin yhden konekivärin, joka tulitti mottia tulikeskityksen ajan. Kun h-hetki koitti, syöksyi joukkue Laitala suoraan päin vihollisen asemia. Se oli uljas rynnäkkö, mutta lyhyt. Vihollisen kaikki zseet avasivat ankaran rulen, käsikranaatit ia kasapanokset räjähtelivät ja
joukkueen rynnäkkö päättyi lyhyeen, kun luutnantti
Laitala haavoittui ia joukkueen varajohtaja, kersantti
Hiltunen kaatui. Kaatuneita ja haavoittuneita oli monta muuta, joten joukkueen oli suoraa päätä palattavatakaisin lähtöasemaansa. Myöskin 6. komppanian hyökkäys oli lyöty takaisin ja niin oli suuria tappioita tuottanut yritys epäonnistunut. Kaiken lisäksi saimme taistellen vallata takaisin ne asemat, joista olimme vetäytyneet tulikeskityksen ajaksi, sillä vihollinen oli vetäytymisen aikana seurannut tiiviisti perässä.
Kutismajoen mottitaistelu oli ankaraa kamppailua.
Se oli aamusta iltaan yhtämittaista tulitaistelua. Illan
pimetessä vedettiin miehet taakse ja jätettiin vain heikko varmistus eteen. Komentopaikkani seuduilla yritettiin sitten yön aikana hiukan levähtä ja kuivatella vaatteita, sillä ilmatkin olivat sellaisia, että aina silloin tällöin sataa tihutteli. Telttoja ei ollut mukana, ruoka oli
loppunut, tupakat olivat loppuneet, jokaisella oli nälkä
ja vilu. Komentopaikkani lahella oli kaatuneita kokoamispaikassaan toistakymmentä. Laitalan joukkueen
hyökkäyksessä kaatuneet olivat iääneet kentälle kaikki.
Siinä olivat myöskin kaikki ne haavoittuneet, jotka olisi
pitänyt kantaen kuljettaa pois. Eräänäkin yönä näitä
vaikeasti haavoittuneita kuoli joitakin. Pahinta oli joidenkin surkeat valitukset. Patalioonasta ei saanut apua
haavoittuneiden kuljettamiseen ja omasta komppaniasta
ei riittänyt miehia heitä viemään pois. Jotka eivät yöllä
olleet liniassa koettivat aina vuorollaan hiukan levähtää.
Eräänä tällaisena yönä 6. komppanian päällikkö, luutnantti Hyvärinen soitti ja ilmoitti, että häneltä oli
muuan sotamies juossur mottiin. Hän ei osannut sanoa
oliko mies juossut sinne tahallaan tai vahingossa. Jonkin ajan kuluttua tulikin sitten motista suomalainen
mies varmistuslinjallemme ja hänet saatettiin luokseni.
Otin heti puhelinyhteyden Hyväriseen, kun mies selitti
juosseensa mottiin vahingossa. Sovimme siitä, että mies
jä komppaniaani ja on mukanamme toistaiseksi. Niin
tämä mies oli nuotiollani konepistooleineen sen yön.
Aamulla lahdettiin jälleen hycikkaamään ja puristamaan
mottia kokoon. Silloin mainittu mies erosi joukkueesta,
johon olin hänet sijoittanut ja juoksi suoraa päätä vihol-

lisen asemia kohti, kaantyi siellä ympäri ja avasi konepistoolillaan tulen miehiäni vastaan. Tällöin kaatui hänen tulituksestaan mm. alikersantti Kokko, joka muuten oli hyvä ia esimerkillinen ryhmänjohtaja. 'Terveisiä
kotiin", olivat hänen viimeiset sanansa. Ei myöskään tämä muukalainen mies päässyt pitkälle, vaan hänkin
kaatui Kokon ryhmän tulesta. Koska meidän osaltamme motti iäi laukaisematta, jäi ikuiseksi arvoitukseksi,
mikä tämä mies oli ollut. Motissa olimme todenneet
olevan nimittäin myöskin suomea puhuvia, joten mies
saattoi olla sellainenkin, jos mottiin juossut 6. komppanian mies oli kaatunut tai joutunut vangiksi ja häneltä sitten oli otettu ase ja varusteet sekä lähetetty suomea
puhuvana komentopaikalleni. Voi olla, että hän olikin
ehkä ilmoitettu 6. komppanian mies, joka oli kenties
seonnut päästään. Sitä ei tiedä vielä tänäkään päivänä
kukaan.
Sitten erddnä päivänä minulle ilmoitettiin, että pataljoonalle tulee vaihto, koska siirrymme uusiin tehtäviin ja motti luovutetaan toisille joukoille. 5. ja 6.
komppania olivatkin jo aikoja sitten vaihtaneet, kun me
vielä odottelimme tilallemme tulevaa yksikkcia. Pitkän
odotuksen jälkeen tuli sitten luutnantti Polttila osastonsa kanssa ja suoritimme vaihdon, joka sekin vei aikaa
Haavoittuneet odoftavat kulietusta

aika tavalla. Olihan tilanne ia maasto tarkoin selvitettävä. Lopulta pääsimme lähtemään taipaleelle kohti länttä
ja muuta pataljoonaamme. Jokaisella miehellä oli jotain
ylimääräistä kantamista, sillä nyt otimme mukaamme
kaikki kaatuneemme ja kannettavat haavoittuneemme.
Se oli surkea marssi pois Kutismajoen motin takaa.
Miehet juuri ja juuri riittivät siihen, että saimme kaa-

tuneet ja haavoittuneet kuljetetuksi mukanzunme.
Pääsryämme pataljoonan komentopaikalle, ilmoitti
komentaja meille, että muu osa pataljoonastamme on jo
lähtenyt autokuljetuksella kohti Prääsää ja että meidän
on selvittävä mahdollisimman pian autoihin. Suoritettuamme tarpeelliset huoltotoimenpiteet komppaniani
nousi autoihin ja matkamme alkoi kohti uusia kokemuksia. Kuitenkin jo ennen lähtöämme saimme kuulla, että Kutisman motti oli purkautunut itään päin,
juuri siihen suuntaan, missä komppaniani oli ollut. Vihollinen oli tehnyt onnistuneen uloshyökkäyksen ja
tappioistaan välittämättä oli onnistunut pääsemään
Polttilan osaston läpi. Luutnantti Polttila itse oli kaatunut. Jo vaihdon aikana minulla oli sellainen tunne, että
vihollisella oli jotain tekeillä ja mainitsinkin siitä Polttilalle ja sen takia varoittelin ja neuvoin häntä kaikista
asioista hyvin tarkoin.
Me emme enää nähneet edes Kutismajoen motin
maasroa myöhemminkään. Pataljoonamme kärsimät
tappiot näissä muutaman päivän taisteluissa olivat ehkä
suurimpia, mitä oli osaksemme tullut sitä ennen ja sen
jälkeenkän hyökkäysvaiheen aikana. T?åmän takia tämä
morti sai miestemme keskusteluissa "Paskamotin" ni-
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men.

Myös lotille
oma patsas
Viime aikoina on useilta tahoilta esitetty kysymys oman
muistopatsaan hankkimisesta myös lotille. Niinpä muuan
kysyjä tiedustelee sanomalehden palstoilla seuraavaa:
Missä viipyy aloite muistopatsaan aikaan saamiseksi
Suomen lotille? Se olisi samalla kunnianosoitus ryhdikkäälle suomalaiselle naiselle yleensä. Viime sotien aikanakin n. 100 000 naista jätti isänmaan asian takia työpaikkansa, kotinsa ia kaiken tai keskeytti opintonsa. Heitä ei ole
muistettu. On saatu patsaita punakaartille ja kohta myös
hakkapeliitoille. Lotat on unohdettu.
Helsinkiin olisi saatava pian suomalaiselle graniitille seisomaan suomalainen lotta mantteleineen, selkäreppuineen la monokenkineen ia kiveen hakattakoon: "ltsemme
tähden matkaan lähteneet emme, vaan isänmaan edestä
silloin kamppailimme."
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LYYLI TAIPALE

Autiota Petroskoin kaupunkia

ON syyskuu 1941.
Inkerinsuomalainen Juha kuuntelee salaa radiostaan
suomalaista uutisläherystä pilkkopimeässä tuvassaan.
Hän ei ole jättänyt vastaanotintaan pakkoluovutukseen, onpahan vain katkaissut antennimastot ja tukkinut tuvan ikkunat, ettei kielletty radio heti pistäisi silmään yllärysren satruessa.
Juhan mökki sijaitsee rauhallisella rinteellä vastapäätä Petroskoita, lahden rakana, noin puoli kilometriä
rannasta.

Kaupunkia evakuoidaan parhaillaan. Pelkää Juhakin
suuren perheensä kanssa evakuoimismääräystä. Vaimo
juoksee sisään ja sanoo.
Eiköhän olisi parasta piiloittaa radio, kun koira
- huutaa rantaan päin.
niin
Älahan nyt hätäile, vasraa Juha. Mutra vaimo on
levoton. Hyppää rapuille karsomaan toisen kerran.
Rakki räkyttää yhä kovemmin. Vaimo palaa takaisin
tupaan, mutta kun hän menee kolmannen kerran katsomaan, niin jo on miestä kymmenittäin mersän reunassa. Kauttaalraan vapisten hän syöksyy sisälle suihkaren:
Suori nyt nopeasti se radio piiloon ja painu itse
perässä, samoin muut miehet.
Juha repii radiojohdot irti, työntää vastaanottimen
pattereineen päivineen kellarin luukusta lattian alle,
jonne hänen veliensä on jo aikaisemmin työntynyt.
Vaimo heittää matonkappaleen luukun päälle. Pitkapartainen isoisä on suorinut itsensä sarajan heinäkasaan,
mutta passiton, kolhoosia pakoileva Sussu-täti on tunkenut itsensä niin ahtaaseen loukkoon eteisen rappujen
alle, että ajattelee tukehtuvansa.
Tässä minä omin apuineni pysyn lopun ikäni,
koettaa Juhan vaimo rauhoittaa päpärtävää sydäntään.
Lapset seisovat hätääntyneinä äirinsä ja mummonsa
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ympärillä venäläisten astuessa sisälle pimeään pirttiin.
Tulijat pyytävär saada valoa ja emäntä tuo seitsemän
linjan lampputuikun pöydälle ja virittää vapisevin käsin siihen valkean. Jos nuo partisaanit huomaavat radion la kellarinluukun, niin he ovat kuoleman omat,
mutta eivät huomaa, ar,tavat vain pikaisen evakuoimismääräyksen. Emäntä pyytäd, että he saisivat' jäädä koriin iltaan saakka, jotta ehtisivät vielä kerätä vähän tavaroita mukaansa, pianhan he illalla veneellä soutaisivat
Tähän suostutaanlahden yli Petroskoin satamaan.
kin.
Miehet poistuvat. Koko suuri perhe kokoontuu piilopaikoistaan pirttiin, mutta Susanna-rätiä ei näy missään. Mennään etsimään. Eteisen rapun alta kuuluu
ddn:? ja sieltä vedetään esille täti, joka ei ole päässyt
pois ahtaasta loukostaan.
Nyt alkaa mökissä huiske. Lehmät ja lapset, leivät,
jauhot ja radio otetaan mukaan ja sitten metsään. Muutaman kilometrin päässä sijaitsevan suunnattoman suuren suon keskelle pyrkivät pakolaiset. Täytyy mennä yli
kosteiden paikkojen puolisääreen vedessä porskutellen.
Tieda häntä jos vaikka sattuisivat koirien kanssa etsimään! Lehmät ammuvat ja rimpuilevat upottavalla
suolla, mutta onnellisesti kuitenkin päästään lopulta
perille metsäsaarekkeeseen, johon heti rakennetaan havumajat. Radiokin asennetaan ja niin jatkuu elämä
edelleen..

.

Näin vietetdän aikaa vaiaan kuukauden verran. Leipäkin tekee jo loppuaan ja kylmä alkaa ahdistella pakolaisia. Tykkien jyrinä on päivä päivältä vahvistunut ja
rullut kuuluvammaksi.
Kaupungin valtaus on kaikesta päättäen käynnisdä.
Lehmät kä1'vär rauhatromiksi suon keskellä. Ne alkavar ammua möllörellä. Isoäiti ja tytöt palaavat niiden kanssa mökille asuen mäen rinteessä sijaitsevassa
savusaunassa. Syyskuun viimeisen päivän iltana yöpyy
sinne Juhakin veljiensä kanssa. Aamulla he menevät
ranraan rilannetta tarkkailemaan. Kaupunki on muutrunut ihmeellisen rauhalliseksi, hiljaiseksi. Veljekset
an'aavat, että se lienee jo vallattu.
Juha lähtee suolle perhettään katsomaan ja apaa
matkallaan metsää myöten pakoon luikkivia venäläisiä
sotilaita. He kyselevät häneltä tietä, ja höylisti Juha sitä
neuvookin. Puolimatkassa tulevat Susanna-täti ja Anni
häntä vastaan. Anni hihkuu ja hyppii:
Perroskoi on vallattu! Hän huutaa.
- Kyllähän me sen jo aamulla arvasimme, vastaa isä
tyynesti.
Päivän mittaan palaillaan suolta, mutta seuraavana

Pakolaiset saapuvat
koteihinsa Petroskoin
valtauksen jälkeen

Ätt<aa ampuko!

-Sataa siinä kysymyksiä

aamuna tulee tykistökeskitys. Koko perhe juoksee hädissään metsään, mutta kranaattisateen päätyttyä palaa
Juha mökille, kiipeää siellä korkeaan puuhun, kuuntelee ja katselee.
Kuuluu moottorin sätkytystä ja pian on ranta täynnä

moottoriveneirä. Sitä on Juha odottanutkin. Hän pudottautuu alas puusta, tempaa tuvasra valkoisen vaatteen ja lähtee juoksemaan rantaa kohden muistamatta
edes riisua yltään venäläistä pomppaa. Sillä välin ovat
suomalaiset jo nousseet maihin. Pamahtaa laukaus Juhan syöksyessä aukean laitaan, mutra hän nostaa kätensä ja heiluttaa valkeaa vaarerra huutaen selvällä suomen
kielellä:

kuin sieniä sateella kohta kun
tullut
perille.
on
Kysellään:
Juha
Mikset ole Venäjän armeijassa?
- Olen niin epäluotettava mies, ettei minua ole sii- armeijaan otettu, vastaa Juha.
hen
Eräs kersanrti katselee pitkaan Juhan puhellessa ja
sanoo viimein:
Mutta jos sinä narraar!
-Juha vastaa, ettei hän suomalaisia narraa, päinvastoin toivottaa tervetulleiksi.
Viimein noustaan mökille. Saunaa ryhdytään lämmittämään, jotta pojat saisivat kylpien juhlia Petroskoin valtausta. Pian kuuluukin pienestä savusaunasta
vastojen viuhinta. Vastoiksi on rouhittu männynkin
oksia ja alo tarjoaa lisäksi oikeitakin. Aina vain uudet
miehet vaihtuvat kylpyyn ja kun sähisevät kiuaskivet
kylmenevät, niin ei muuta kuin uusia halkoja taas uuniin. Neljään eri kertaan lämmitetään sauna ja samovaari pihisee kuumana koko päivän. Tuvassa on sellainen tungos, että komppanianpäällikön täytyy aina vålillä komentaa tupa tyhjäksi, jotta kaikki pääsisivät
vuorollaan juomaan.
Illalla lähtevät suomalaiset etenemään Juhan veljineen toimiessa oppaina.

Mutta pienessä mökissä valmistelee vapautettu perhe
vuoteitaan iloisin ilmein. Kerrankin he taas saavat laskeutua levolle ilman pelkoa.
D
Karlalan
lapset
ihmettelevät
suomalaisten
saapumista
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42.ni.[:n hyökkrys [i!
KARJALAN Maaselän valtauksen 22.1.1941 jalkeen
jatkoivat ev B. Heinrichsin komentama vahv lR 24 ja

evl Nordgrenin komentama vahv JR 4 hyökkäystä Liistepohjan ja Suurlahden suuntiin.

24:n joukot saavuttivat 2).11. mennessä linjan
ja
Seesjärven ranta
Petkeliniemi
Liistepohjan
Liistelahden länsiranta
Ala-Petkellammet. Samanai- eteläkaakosta saarrosraen, saakaisesti JR 4, joka eteni
vuttaen linjan Suurlahden kaakkoispää
Liistelampipistorata ja katkaisi maantien Liistepohjan
Suurlahden välillä. Suurlahden kyläalueelle muodostunut
pienehkö motti tuhottiin 23.11. kuluessa.
Näillä hyökkäysoperaatioilla katkesivat perääntyviltä
viholl is j oukoilta maayhteydet koi ll iseen ja itdän. Vihol Iisella näinollen oli vetäytymistienään ainoastaan jääpeitteinen Suurlahti. Vihollinen katsoi parhaaksi motittautua Liistepohjan alueelle ja pitää sitä hallussaan
mahdollisimman lujasti. Näin oli syntynyt pääpiirteittäin Liistepohjan motti.
Hyökkäys motin tuhoamiseksi olisi 8.D:n komentajan käskyn mukaan pitänyt alkaa päävoimin jo 24.11.
aamulla, mutta lR 24:n joukkojen siirtojen ja uudelleen ryhmittämisen takia se viivästyi. Hyökkäys voitiin
päävoimin panna käyntiin vasta 26.11. aamulla.
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Painopistejoukot lähtivät liikkeelle kaakosta käsin
klo 4 ia ylitettyän Myllyojan, pataljoonat kääntyivät
luodetta kohti. Puolen päivän aikaan os F (maj af Forselles) ia hänelle alistetut joukot etenivät Myllyojan
suunnasta noin kilometrin verran valmistautuen yhdessä II/JR 24:n kanssa hyökkäämään mottia vastaan. Pa-

taljoonat lähtivät liikkeelle tykistön ampuman tuli-iskun jälkeen. Tämä hyökkäys kuitenkin tyrehtyi heti alkuunsa motista suunnatun voimakkaan tulen takia iltapäivään mennessä. Hytikkayksestä oli nyt luovuttava
toistaiseksi.

42. Rajakomppania päällikkönään ltn Uuttu,
oli alistettuna JR 24:n komentajalle,

sai varhain

joka

26.11.

aamulla kaskyn hyökätä luoteesta käsin Seesjärven rannan ja maantien välisestä maastosra käsin mottia vas-

taan. Hyökkäys tuli aloittaa klo 8.
Hyökkäyssuunta ja vihollisen puoleinen maasto sekä
miehitys olivat jotakuinkin selvillä, sillä olihan komppania ollut jo mottia vastapätä asemissa. Aikaisemmin
24.I1. aamuhämärissä JR 24:n komentafan käskysta ilman tulivalmistelua suoritettu komppaniamme hyökkäys samasta suunn,§ta, oli paljastanut vihollisen miehistövoimia ja erilaisia tuliaseita. Tuo hyökkäys ei silloin onnistunut. Komppanian oli vetäydyttävä puoleen
päivän mennessä takaisin puolustusasemiinsa.
Suunnitellessaan annetun tehtävän suoritusta olin silloin myöskin joukkueen johtajana läsnä Uutun komentoteltassa. Hän suunnitteli hyökkäyksen suoritettavaksi
voimakkaan tykistö- ja kranaatinheittimistön tulen tukemana ja siihen liitetyn savuverhon suojassa sekä Liistelahden rannalla jo asemissa olevien pst.tykkien ja konekiväärien tulen avustamana. Mainiten vielä, että tulivoimaa on saatava murtoalueen pehmittämiseksi mahdollisimman paljon. Lisäksi Uurtu korosti kevyen kranaatinheittimistön tulenjohtajan käyttöä ja päätyi siihen, että tulenjohtaja toimii hänen mukanaan henkilökohtaisesti käytettävissä hyökkäyksen aikana. Sitten
Uuttu lähti esittämään hyökkäyssuunnitelmansa komentajalleen, ja suunnitelma sitten hyväksyttiinkin.
Palattuaan takaisin hän antoi kaskyt joukkueiden johtajille ja niin alkoivat valmistelut hyökkäystä varten, johon ei ollut kovinkaan paljon aikaa.
Kaiken kiireen ja jännityksen aikana tuli väliin vielä
omalaatuinen tapahtuma. Motin luoteispässä olevasta
lahden poukamasta lähti juoksemaan yksi vihollinen
jätä myöten meidän puolelle. Pästyään omasta rannastaan noin sadan metrin päähän, avasi konekiväri tu-
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samasta poukamasta karkulaisen pysäyttämiseksi.

Oli ikävä katseltavaa tuon miespoloisen

avutonta

kamppailua kuolemaa vrstaan. Välillä mutkitellen
juosten ja suinpäin jälle heittäytyen hän väisteli pitkien sarjojen tulisuihkut, jotka pyyhkivät pitkin jän
pintaa ja välillä luotien kimpoillessa ylös korkeuksiin.
Vain silloin aseen äni hetkeksi lakkasi kun uhri makasi
hetken hiljaa paikallaan. Ampuja tietenkin luuli vihdoinkin pysäyttäneen oman aseveljensä lopullisesti.
Näin ei kuitenkaan käynyt. Tuo onnen tai onnettomuuden mies päsi kuitenkin lopulta meidän puolelle rantaan. Sieltä mies haettiin täysin uupuneena ia miltei
seulaksi luotien lävistämänä. Näin itsekin tuon miehen,
joka sitten lähetettiin taakse hoitoa saamaan. Myöhemmin miehen kertoman mukaan hän oli aamuyön tuntien
aikana nukahtanut vartiopaikallaan ja odotellessaan esimiestensä langettamaa tuomiota oli ajoissa lähtenyt

karkuun.
Komppaniamme hyökkäys alkoi klo 8 tykistön ja
kranaatinheittimistön tulen tukemana. Savukranaatit
räjähtelivät samanaikaisesti eri puolilla viholliskukkulaa laaialla alueella ja sokaisi siellä pesäkkeissä olevat
täydellisesti. Murtoalue oli erittäin voimakkaan tuli jyrän alla. Sitten hyökkäys alkoi.
Joukkue Liira ja joukkue P ylittivät lahden jän ensimmäisessä portaassa. Joukkueet Niinimäki ja Porvali
jäivät lähtöasemiin myöhempä käyttöä varten. Konekivärijoukkue Kovalainen oli tulitukiporraassa. Molemmat joukkueet päsivät jän yli helposti koska vihollinen ei yksinkertaisesti nähnyt savun seasta ampua
jalkaväen aseillaan.
Olimme päässeet nyt rannan suuntaisesti olevaan vihollisen miehittämättömän matalahkoon kalliokukkulamaastokohtaan, joka oli erittäin sokkeloinen. Joukkue L oikealla ja joukkue P vasemmalla. Etenimme jonkinlaisessa ketjussa tai jonomuodoissa ujuttautumalla
lähemmäksi pienen notkelman takana kukkulamaastossa puolustavan vihollisen asemia. Komppaniamme
päällikkö tulenjohtajansa kanssa oli jo myöskin tullut
kalliokukkulalle. Vihollinen tulitti savun seasta kiivaasti, mutta sen tuli ei tuntunut olevan vaarallista, se
meni onneksi paljon ylös, joten matalana eteneminen
oli paras keino, kun maastokin oli hankalaa ja hidasta
etenemiselle. Pian rykistötuli siirtyi taemmaksi toiseen
kukkulama:stoon ja vasemmalle. Heittimen kranaatit
räjähtelivät vhtenään ja ylempänä viholliskukkulalla.
Omat tulitukiaseet yhtyivät yllättäen toimintaan lah-

Seesiärven kylå palaa
tykistökeskityksen,iälkeen

den rantamaastosta. Nyt oli tulituki kuumimmillaan.
Se tempasi ketjumme päättäväisesti eteenpäin. Sitä ei
olisi pystynyt mikän enä pysäyttämän. Joukkue Liira
oikealla päsi nopeammin, sillä tulijyrän äni ja kova
huuto loittonivat kukkulamaaston kaakkoispuolelle.
Joukkue P:n ketju kohtasi sitkAa vastarintaa ja tähdättyä tulta eri suunnilta pesäkkeistä, sillä savuverho alkoi
hiljalleen nousta ylös muodostaen rinteelle ja vasemmalle kiusallisen nakökentän, joka oli enemmän eduksi
viholliselle kuin meille. Erityisesti ryhmä Lyytikäisen,
ryhmä Pullin ja ryhmä Lipiäisen toiminnan ansiosta
saatiin vihollinen osittain tuhotuksi ja pakokauhun valtaan sekä vetäytymän lujaa vauhtia tiensuunnassa ja
vasemmalle pitkin koivikkomaastoa.
Kuvaavana esimerkkinä viholliselle tulleesta todella
nopeasta ajolähdöstä oli se ja ehkä ratkaisevakin, että
vasemmalla lahden poukaman lähellä olevasta korsusta
pääsi taistelun temmellyksessä livahtamaan karttalaukkuineen viisi vitivalkoturkkista miestä sangen läheltä
ketjuamme koillisen suuntaan. Kovasta takaa-ajoxa ja
tulituksesta huolimatta sakea matala koivikko suoiasi
pakoonjuoksijat. Korsussa oli ollut parasta aikaa ruokailu, koska ionkinlaista hernesoppaa oli vielä sikin sokin olevissa astioissa ja lusikat siellä tällä. Erikoinen
herrojen hajukin leijaili vielä korsun sisällä. Viereinen,
puolittain maahan kaivettu korsu oli saanut täysosuman
kranaatista. Sen sisältö oli karmaisevan näköinen. Totesin itsekin nuo tapahtumat paikan päällä.
Otimme yhteyden joukkue Liiraan, joka oli jo tavoitteessaan oikealla. Komppania Uuttu oli vallannut ensimmäisen kukkulamaaston klo 10-11 tienoilla.
Vihollinen oli menettänyt mm. kolme konekiväriä
ja kaksi panssarintorjuntatykkiä, kaatuneita oli runsaas343

Etenemistä kranaattitulessa

ti pesäkkeissä ja kukkulan rinteillä. Kun vihollinen oli
irti

kot tuntuneet pääsevän eteenpäin. i>rnne oli takaa vielä
siirretty avuksi IIVJR 4:stä yksi komppaniakin, mutta
ne eivät päässeet lujan tulen takia eteenpäin. Joukot
asettuivat puolustukseen saavuterulle linjalle iltapäivän
hämärtyessä lumen valaiseman syystalven yön ajaksi.
Vihollinen oli tungettu motista itä-länsisuunnassa vain
vajaan kolmen kilometrin syvyiselle alueelle.
27.11. klo 7.30 suoritetun tulivalmistelun jälkeen
jatkui hyökkäys. Idästä ja kaakosta hy<ikkaavat IUJF.4
ja JR 24:n pääosat kohtasivat yön aikana vahvistamissaan asemissa taistelevan vihollisen tehokkaan torjuntatulen, jonka takia ne saavuttivat vain pienen maastovoiton. Komppania Uuttu ja sen vasemmalla puolella oleva
IIIiJR 4:n pääosar tunkeutuivat vielä ankarasti taistellen puolisen kilometriä eteenpäin. Hyökkäysliike pysähtyi rajakomppanian osalta saavutetulle linjalle. JR
24 iallllF. 4 tuhosivat osittain morin, josta kuitenkin

ja vetäytymään, käytti komppaniamme päällikkö kiireesti tilannetta hyväkseen ryhtymällä heti takaa-ajoon maantien suunnassa ja leventämällä hyökkäysketiua molemmin puolin rietä. Olihan komppanian
päällikön käyttöön lähetetry vahvennusta takaa lahden
yli III/JR 4:n kivääri-, panssaritorjuntatykki- ja kone-

yön aikojen pimeyttä hyväkseen käyttäen vihollisen elävää voimaa pääsi runsaasti vetäytymän pohfoiseen ja
koilliseen jään ylitse. Sensijaan alueelle jäi runsaasti
tykkejä-, kranaatinheittimiä ja jalkaväen aseita sekä n.
100 autoa, joista suurin osa oli kuitenkin ehditty polt-

kiväärijoukkuekin. Oman tykistön kranaatit räjähtelivät jo kaukana mottialueella, joukossa oli raskaan tykisrönkin kranaartien räjähtelyä harvalleen. Tuntui siltä,
cträ vihollismotti hajoaisi ylös korkeuksiin.
Käskyn mukaan joukkueeni ja kers Kovalaisen konekir,äärijoukkueesta ryhmä Pulkkinen eteni tiensuunnassa, joukkue Liira oikealla f a muut joukkueer vasemmalla kauempana riestä. Alistetur raskaat joukkueer erenivät taempana. Tien suunnassa päästiin nopeasti eteenpäin, vain hajanaista vastarinta kohdattiin eri paikoissa
tien varsilla. Vihollinen oli sekaisin ja miehiä juoksi
pitkin metsää täyttä vauhtia. Vasemmalta kauempaa
kuului kovaa taistelun jyrinä ja huutoja. Oikealla
kauempana ketju eteni vähän jäljessä, sieltäkin kuului
hajanaista ammuntaa. Tien suunnassa ryhmä Pulli ia
ryhmä Lyytikäinen, jotka olivac ahneimpia vihollisen
takaa-ajoon, saavurtivat pisteestä 156. 1 kilometrin verran luoteeseen olevan maastokohdan. Täällä oli tien
molemmin puolin kymmenittäin erikokoisia autoja,
joista suurin osa oli kiireessä yritetty jo osittain rikkoa
ja polttaa. Joukossa oli ainakin yksi ehyt kuorma-auro,
koska alik Pulli yritti kovalla kiireellä saada sen käyntiin ja lähteä noutamaan meitä jäljessä tulevia. Emme
jatkaneet enää eteenpäin, sillä oman tykistön kranaatit
putoilivat sangen lähelle tien suunnassa emmekä tienneet millaista tuliryöppyä oma tykistö vastakin tulisi
antamaan. Vauhti takaa-ajossa oli ollut erittäin nopea.
Konekiväärimiehetkin olivat ampuneet ilman jalustaa
kantojen päältä.
Hyvin pian sain lähetin ruomana käskyn, että on asetuttava puolustukseen tien suunnassa. Oikealla edennyt
joukkue saavutti saman tason. Sensijaan vasemmalta
kauempaa tiestä kuului kiivasta ammuntaa eivätkä jou-

Komppaniamme päällikön, luutnantti Uutun henkilökohtainen panos motin osittaiseen tuhoamiseen ja
murtamiseen oli ratkaiseva. Hänen pärtäväinen, taitava ja rohkea toimintansa hy<ikkäyksen johtamisessa
komppaniansa rinnalla ja annetun tehtävän täyttämiseksi sekä aivan pienin ja lievin haavoittumistappioin,
oli kunnioituksen ja kiitollisuuden arvoinen.
Luutnantti Uuttu oli sanansa mittainen päällikkö fa
esimerkillinen johtaja kaikissa tilanteissa. Hänen elämänsä päättyi myöhemmin helmikuulla v. 1942 Suurlahden kansakoulun yläkerroksen ikkunasta vihollisen
tarkka-ampuian laukauksella. Hän poistui ikuisuuteen
taistelulähettinsä, korpraali Mikonsaaren viereltä. n
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Tuntematon sotilas etenee
palavassa etumaastossa

Enteellinenuni
EN tahtoisi sanoa, että olin millään tavoin toisista
poikkeava sotasankari, luotaessa sitä "Suur-Suomea".
Olinpahan vain eräs heistä. Tein ne rehtävät, jotka annettiin suoritettavakseni. Joskus purnaten, kuten tapana oli, mutta suoritinpa kaskyja purnaamattakin.
Olimme vallanneet Seesjärven eteläpäässä olevan
Suurlahden kylän, johon jäimme asemiin. 'Naapuri" oli
kaivellut monttuja, jos millaisia. Oli pesäkkeen tapaisia,
ja sitten oli katolla varustettuja sirpalesuojia. Niissä oli
muutamissa jopa pieni pönttökamiinakin. Sitä pakkastakin kun oli niihin aikoihin jopa viidenkymmenen asteen korvilla. Niin jopa oli miellyttävä istua sellaisen
kamiinan vieressä. Tosin pällysrömme kielsivät tulen
teon, peläten savun näkyvän. Mutta mitäpä me niistä
kielloista välitettiin.
No niin, minulle sattui vartiopaikaksi juuri sellainen
monttu, iossa oli myös katos toisessa päässä. Ja tietenkin se kamiinan tapainen. Oli vielä sellainen paikka,
jossa oli parivartio.
Kun sitä oltiin marssittu ja höökitty, ja kun se naapuri oli vielä vähän rauhaton, jouduimme olemaan asemissa, voisipa sanoa jatkuvasti. Joten väsymys oli niin
valtava, että seisoalleen tahtoi nukkua. Sovimmekin
vartiokaverini Haapalan kanssa, että tähystäisimme
vuoroon. Sillä olihan §symyksessä jo valoisa aamu.
Toinen voi sitten pitiä kamiinassa tulra, ja lämmitellä.
Kun sitten oli minun vuoroni lämmitellä laitoin jotain
tikkuja ja oksia kamiinaan. Kävin isrumaan kamiinan
viereen, noiaten hiekkaiseen seinän, jossa nukahdin.
Nukkuessani näin unen.
Olin olevinani vartiossa, kun näin naapurin puolelta lähtevän laukkaamaan komean hevosen. Hevonen
oli aivan punainen, ja sillä oli otsassaan kullanvärinen
tähti, iossa oli sirppi ia vasara. Kun se oli juossut aivan

Suurlahti vallattiin 23.1
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vartiopesäkkeeni eteen, kaansi se takapuolensa, ja alkoi
vimmatusti potkia. Siinä potkiessaan se sai kaviollaan
osumaan minuun. Ensimmäinen potku osr.ri käsivarteen, toinen nilkkaan ja kolmas oikeaan kylkeen. Aikansa potkittuaan se alkoi puhua, mainiten, ettei minua kannata potkia, koska ei kuitenkaan saa tapetuksi.

Siinä vaiheessa heräsin, ja vaihdoimme paikkoja vartiokaverini kanssa. Siinä seisoskellessani mietin moista
unta.
Selvyys näkemääni uneen alkoi valkenemaan, noin
kuukauden kuluttua haavoituin. Sain sirpaleen käsivar-

teeni, aivan samaan paikkaan, johon uni-hevoseni oli
ensimmäisen kerran potkaissut.

Kuten aryata sa^ttaa, olivat kotiväki ja ainakin äidit,
ja poikiensa kohtalosta. Siksipä
sairaalasta kirjoitinkin kotiväelle, nähneeni unen, joka
osittain oli jo roteurunutkin. Mainitsin vielä, etten tule
huolissaan miestensä

jäämäär. sotarei ssulle.

Yleensä lomalta lähtiessäni oli äiti peloissaan kohtalostani. Mutta ihmeellistä kyllä, tämä uni vaikutti rauhoittavasti. Sillä toipumislomalta lähtiessäni, mainitsi
hän, että nytkös se on sen jalan vuoro. Kuten olikin,
mutta vasta runsaan vuoden kulutua. Ja sekin samaan
paikkaan, kun uni-hevosen potku.
Kolmas kerta, jota odotin ei ollut tapahtunut. Vaikka olimme jo peräytyneet paikkoihin, jossa rauha tuli.
Niinpä aloin jo epäillä, mahtoiko unessa olla täysin
paikkansa pitävyyttä. Mutta sitten se tapahtui. Olimme
menossa partioon, tarkoituksena ottaa vanki. Noin viidenkymmenen metrin päässä naapurin asemista, alkoi
oikealta tulla "Emman" sarjoia. Minulla oli konepistooli
kainalossa, ja kuinka ollakaan, yksi luoti lävisti konepistoolin tukin, ja tuli kylkeeni. Aivan samaan paikkaan, kun uni-heponikin, oli saanut osumaan.
Sodan jälkeenkin olen nähnyt unen, joka myös piti
täysin paikkansa. Mutta en sittenkään ole se, joka eläisi
!
uniensa mukaan.
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Suomalaiset peräåntymässä Vitelen pohjoispuolella

VIIJO KÄRKKÄINEN

f,IHDEITUIKIII IOIEA
peränrymisvaiheen aikana. Joukko-osastomme, II/15.Pr. oli liihtenyt peräntymän Syväriltä, Kuuttilahdesta, silloin kun
venäläiset murtautuivat asemien läpi ylempänä Syvärillä. Tuo läpimurto jo tapahtui niin valtavalla voimalla,
että venäläiset etenivät melkein vastarintaa kohtaamatta, ia niinpä alempana Syvärillä olevat joukko-osastot
liihtivät peränrymän, rnottiin joutumisvaaran takia.
Kuitenkaan venäläiset eivät noina päivinä tehneet yrityståikän tunkeutua asemiimme. Perännyttiin, ja välillä tapella nahisteltiin, vaikka se tuolloin oli Kirpun
sotaa Norsua vastaan. Parhaat aseet olivat kivärit, ja
aina muutama konepistooli. Ennen Tuuloksen maihinnousua kyllä raskastakin tykistiiä oli, mutta kun venäläisillä oli niin vahava ylivoima kalustonkin suhteen,
niin oma raskaampi aseistuksemme ei juuri uskaltanut
antaa tukeaan. Samoin oli lentotuen, omia ei ollut, tai
nähcy kuin joskus joku tiedustelukone, kun sen sijaan
sellaista hetka ei ollut, ettei naapurin Stormovikit olTässä kertomani tapaus sattui kesän 1944
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leet kylvämässä pommeja tai suolaamassa konekivärillä, aivan puidenlawojen tasalla lentäen. Ainakin meidän patalioonamme kaistalla oli Vitele ainoa paikka,
iossa oma rykistö ampui muutarnan laukauksen saaden

niillä tuon Vitelen koulun pmlamaan, mutta mitä se
auttoi, kun venäläiset paahtoivat usean sadan tykin ja
heittimen voimalla pataljoonamme kaistalle, niin että
maasto muutamassa tunnissa oli kuin §nnöspeltoa. Jos
he eivät olisi päässeet muualla låpi ja saartamaan, niin
meitä ei olisi jäänyt montakaan puolustajaa, kun muutamassa tunnissa kaatui ja haavoittui kolmannes pataljoonasta. Samanlaistahan se oli sitten koko perääntymi-

sen ajan. Jos tuona aikana olisi sattunut nukahtamaan
niin varmaa on, että olisi herännyt vankina. Niin kauaa
ei paikallaan oltu, että olisi voinut nukkua. Saavuttiin
sitten Rajakontuun, jossa suomalainen tiedustelukone
heitti viestin, että pataljoona on motissa, tai jämässä
sellaiseen. Tuollaisissa tapauksissa aina hermoillaan vähän liikaakin. Kaikki raskaampi aseistus, mitä vielä oli

jäljellä samoin kuornastot, kaikki iätettiin. Taisipa joku iättä kivärinsä ja reppunsakin, kun l?ihdettiin etsimän ulospääsyä. Kiivikin niin, että motti ei vielä ollut
täysin kiinni, vaan §simme aukon, josta päåistiin ilman laukaustakaan ampumatta peräntymän tuonne
Salmin aukean laitaan. Siinä sitten aikansa iahkailtuam-

rne, että nyt ei ole enä heittimiåikiiän, ja mikä nyt
5r
I
I

I

§"

eteen, niin joukkueemme iohtaja, luutnantti T. §festerinen ehdotti, että löyryykö vapaaehtoisia, iotka lähtevät yrittämän menetettyä aseistusta takaisin, ia että
palkintona tuosta on kahden viikon loma. Meitä löyryi
sitten kaikkiaan neliä vapaaehtoista, kaksi Marttilan
veljestä, jotka olivat aliupseereita, ja muistaakseni heit-

timen iohtajia, sekä stm kppilahti, ia minä sitten neljäntenä. Otimme jokainen konepistoolin ja varalippaita
matkaan, ia liihdimme tuolle retkelle. Kaikki sujuikin
hyvin. Venäläiset eivät olleet vielä löytänyt kuormastoa.

Kuulimme kovaa pulinaa noin 6G-70 m pästä, ia
rauhoituimme io, että onhan tällä vielä muitakin porukoita, mutta hiivittyäimme våihän lfiemmiiksi osoittautuikin, että sotamies venäläinen siellä oli kuromassa
tuota mottia umlren. Emme antaneet sen kuitenkaan
häiritä itseämme, vaan aloimme lastata heittimiä kuormaston kärryihin, toisten pitäessä vahtia yllätysvaaran
varalta. Tulipa tuohon sitten vielä haalittua muutakin,
löysin patalioonan radiolfiettimen v,rstaanottirnineen
jotka myös sijoitin kiirryihin. Samoin yksi konekivärin
varsinainen, jalusta oli ehkä jo ennen tigahtanut matkan varrelle, kun sitä ei nii§nyt ja niin lähettiin neliän
miehen voimalla vetåimäiZin ruota kärrykuormaa. Muu-

tarnan sata metriä edetryämme, lähelle tuota pätietä,
totesimme ahnehtineemme liikaa. Polussa oli niin pahoja syvänteitä, että emme jaksaneet työntä kuormaa,
ja mietimme heitt?i2&ö jotain pois, vai vähentäkö, ja
sitten taas hakea, rnutta aika oli jo niin täpärällä, ettemme pian enä selviäisi itsekään pois, vaikka olimmekin jo aivan motin suulla. N?ihdessän kuitenkin, että
olimme päässeet tuolle alueelle, ja kun sieltä ei kuulunut laukauksia, lähetti joukkueenjohtajamme stm Koivtrmäen ftromaan hevosen, joka sitten tulikin kreivin
aikaan. Hevonen Zikkia kärryjen eteen, ja päätielle piäsryiimme vauhtia pollelle. Venäläiset olivat kuitenkin
ruon Salmin aukean laidassa, avaten sieltä sivustatulen
ehk?i 150 m pästä useammalla piiskatykillä. Tåytyy
vain todeta että hulluilla ja humalaisilla on oma suojelijansa. Vaikka aukeaa oli ainakin kilometrin matkalla, ja me ainoa maali monelle suorasuuntaustykille, ammusten sadellessa joka puolelle, eteen, taakse ja sivuille, niin eivät osuneet kuitenkaan. Tietenkin
hei&in ammuntaansa haittasi se, että olimme sivuttain
liikkuva maali. Hehän olisivat napsineet meidät kivääritulellakin jos olisivat sen huomanneet, rnutta kai he
olivat niin varmoia että osuvat tykeillän, etteivät muuta ajatelleet. Radiolaitteet sitten luovutettiin pataljoonalle, ja tuo konekiväri sen haltijoille, jotka eivät kuitenkaan ilostuneet siitä, vaan päinvastoin sadattelivat,
kun vielä heidän kiusakseen ja kannettavakseen tuonkin
sieltä otin, vaikka he jo luulivat siitä eroon päässeensä.
Lomakin iäi saamatta. Sota kaipasi tuolloin yhtlikin
miestä.

tr
Vihollinen ampui Ylä-Vitelen kylän tuleen 29.6.2t4
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Petroskoissa pidettiin valtausparaati 12.1O.41
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ilA IIIITTAA IIAITEBUATIIIIT
REINO MAIJALA

SYYSKUU 1941 alkoi 1./Er.Ps.JP:n kohdalta hvvrn
lupaavasti. Oli vallattu kylia ia kaupunkeia, r-iimersena

Perroskoi (Äanislinna), vaikka se tapahrurkrn päir'än lokakuun puolella. Paraati, jossa siellä olin, oli elämäni
suurin eikä turhaan. Olihan siellä koko Laguksen divisioona ja lisäksi muitakin joukkoja.
Paraatipäivän jälkeinen aamu oli käannekohta piiskaiääkärien elämässä. Lagus antoi meille "lopputilin" ja
jouduimme Segesaan. Monen vaikean taipaleen kuljetruamme pääsimme vihdoin perille sateesta märkinä ja
pimeässä itsemme kuranneina.
Syvärillä, Segesan lohkolla oli ollut kovin hiljaista.
Niinpä III joukkue saikin jäädä reserviksi I ja II mennessä etulinjaan. Paikka, johon pystytimme telttamme
oli noin 2 km:n päässä S1värin rannasta, komeassa kuusikossa. Myöhemmin saimme samasta paikasta korsun.
Reservissä lepääminen ei tullut pitkaaikaiseksi, sillä jo
seuraavana päivänä saimme hälytyksen. Vanja oli tullut
Syvärin yli ja saanut sillanpään Segesan kärjestä, siellä
olevasta kylästä ja kylän laidassa olevasta metsiköstä.
Eräs raskas parteri oli vähällä jäädä motriinkin. Meille
tuli nyt meillekin "motinteko", mutta se piti saman
tien myös purkaa.
Tehtävään määrättiin kaikki miehet. III joukkueen
lisäksi oli töpinänkin lähdettävä mukaan. Vain keittiömieher saivat jäädä. Yritimme kuljettaa mukana piiskatkin, mutta pian ne oli jätettävä tien laitaan ia mies348

ren jarkerrava matkaa jalan. Ainoa sillä kertaa paikalla
ollur upseeri, vänrikki E. Koskinen otti iohdon kasiinsa
ja anror komppanian vääpelille, ioukkueen varaiohtajalle ja t1'kinjohtajille pikaisen tilanneselostuksen. Se oli
lievästi sanoen hatara.
§ssnsa suolle, ketiussa eteenpäinl Takaa kuului
vielä huuto: "Koettakaa päästä kovaan maahan asemiin!"
Ilta oli jo alkanut hämärtää kun lähdimme motin laitaa kohden. Montakaan laukausta ei ammuttu puolin
eikä toisin. Alkoi pimetä. Suon reunassa erottui vain
heikosti tummia haamuia, ioiden luota, maanrajasta,
silloin talloin välähti kirkas suuliekki. Näitä haamuia
minäkin käskin ampumaan, mutta niin alas, että varmasri osuu, sillä pimeässä ampuu helposti yli. Harva
tulitus jatkui lähemmäs puolta yötä. Ainoa konetuliase,
joka pimeässä avasi tulen, oli venäläinen pikakivääri,
mutta se vaikeni yhtä akkiä kuin oli aloittanutkin. Sen
pusikon iuureen meni parikymmentä yksinäistä luotia,
joiden ansiosta toiminta loppui.
Sain yhteyden joukkueen varaiohtajaan, kers K. Aarniin. Päätimme jättää asemat ia palaa takaisin kovalle
maalle. Matkalla näimme iohtaiamme, joka ihmetteli
miksi tulimme pois, eikä muutenkaan kehunut meitä'
Vänr Koskinen oli ollut suossa 1. tykin miesten takana,
mutta ei sieltä puhunut mitään. Vasta matkalla tykeille
avautui sanakas arkku.
Seuraavaa aamua aiatellen otimme patruunatäyden-

nyksen, ja vallan valtavan, sillä piiskamies ei osannut
afirata miten paljon kiväärillä ehtii ampua, kun lisäksi
yrittää tähdätä. Käsikranaatteja otimme niin paljon
kuin saimme kulkemaan tai jaksoimme kantaa. Mikä
olikin tarpeen seuraavana päivänä.
Keitettiin korvikkeet ja syötiin vanikkaa kai vfiän
liikaakin, kun pelättiin sen suossa kastuvan ia leipälaukun likaantuvan. Tupakaksi vielä! Keneltä oli tupakat
kastuneet, hän vippasi toisilta. Tunnin torkku! Läpimärät miehet torkkuivat nuotiolla, jonka tulta hoiteli
JSp:n vartiomies.
Hei pojat, ylös! kuului pehmeä miehen däni aamuhämärässä
yössä. Komppanianpäällikkö, kapt
sandström (myöhemmin Sallamaa) oli tullut tuomaan
tietoja vihollisen vahvuudesta sekä siitä tuesta, jota me
poloiset niin hartaasti odotimme. JP 2 siioitti yhden
komppanian meidän vasemmalle puolellemme tälle samalle suolle. Toisen komppanian ja kk.ioukkueen se

päin. Omasta kokemuksesta tiesimme, ettei syöksystä
tulisi mitään, vaatreet olivat liian märät ja kankeat sekä
kantamukset raskaat. Syöksy olisi tapahtunut niin hitaasti, ettei miehet olisi hengissä selvinneet. Luoteja oli
näet ilmassa niin tiuhasti, että männytkin katkeilivat
noin 30 cm:n korkeudelta.
Olimme melkein saavuttaneet kovan maan kun sekaamme alkoi tippua "kilpikonnia", venäläisiä munakäsikranaatteia. Pesolakin yritti heittoa, mutta ei onnistunut, jäi vähän lyhyeksi. Eihän märkä mies makuulta
samaa matkaa heitä kuin kuiva, poterostaan. Jonkin
matkaa pääsimme eteenpäin. Olin joutunut tunnustelijoiden väliin. Paavola oli oikealla ja hänen konepistoolinsa sylki tulta. Mies oli matalana suossa ja ampui lyhyitä, mutta tarkkoja sarjoja. Vieressään oli 2 laatikkoa
9 mm:n patruunoita ja 4 qhjåä lipasta vieressä. 'Yiimeinen menossa, eikä jouda täyttämään", hihkui mies.
Kers Aarni, suomalaisen korpisoturin perikuva, kuin
Etenemistä suolla

Pikakivääri "Emma" asemassa

suuntasi vihollisen taakse. Se suojasi myös uhanalaista

I

tykistöpatteria.
Lienee ollut lokakuun 13. päivä, joka alkoi valjeta.
Låihdimme valtavine taakkoinemme kohti suota ja sitä
paikkaa, missä yöllä olimme käyneet. Se oli pinta-alaltaan useita hehtaareia ja sitä peitti paikoin 30 cm:n vesikerros.
Junnuslelijoina olivat ps. jääkarit E. Kaisla
ja J. Paavola.
Pahin kohta suosta oli jo ylitetty kun kuului laukaus
ja sen perään tuhansittain muita, yhtenä katkeamattomana ryöppynä. Painuimme maahan! Toisten, kuten
minunkin kohdallani, sattui olemaan vettä. Roiskis,
muu ei auttanut. Koetimme kers Aarnin ja alik Pesolan
kanssa huutaa miehille, että pyrkisivät ryömien eteen-

itse rauhallisuus, harkiten iokaisen sanan ja liikkeen,
kuuli Jukan huudon, johon vastasi: 'Varro, Jukka, minä joudan kyllä lataamaan. En viitsi enä ampuakaan".
Kuin kanto suomättäässä istui Åarni Paavolan vieressä
avattu patruunalaatikko polvilla ja latasi lippaita. Mies
ei hätiköinyt, vaikka ahkeroi. Nopeasti liikkui vain
peukalo, jolla hän kaansi ja ohjasi patruunat paikoilleen. Naps, sanoi lippaan kansi ja oli kiinni. '"Tässä on.
Taistelu oikealla jatkui ja ruuti
Onko vielä tyhjiä?"
paloi, pauke oli ankara.
Vasemmalla oli ps. jäkäri Kaisla veitikka silmäkulmassa kuten aina ja mielessä pieni pirullisuus. Hän
suunnitteli tässäkin tilanteessa kepposta ja kiinnitti
munakäsikranaattia kuivaan katajan oksaan. Hän kehui
olevansa kranaatinheittimen paallikkö, johtaja ja sen ainoa mies. Ei onnistunut Erkin kuje. Sokka kyllä heltisi,
sen katajan oksa iaksoi kiskaista, mutta heitto piti tehdä kädellä. "Kuule Reiska, onko se sinun Ukko-Pekkasi
hyvä käymään, sillä tuolla kaukana huitoo yksi punalakki rukkasiaan noiden ukkojen edessä? Huutoo ei
kuulu, mutta varmaan huutaa." Ryömin Kaislan viereen vastakkaiselle puolelle suomäntyä missä "kranaatinheitin" oli. Näin miehen jota Kaisla tarkoitti. Nos-
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Saksalaiset panssariiääkärit siirtyvät asemaan

tin päätäni sen verran, että näin tähtäimen yli. Mies tuli
jyvälle. "Naps", sanoi Erkki. "Se putosi kuin rastas ritsalla, vähän siipiään räpytteli".
Kaislan vasemmalla puolella oli ps. jääkäri Lilia, joka
oli ikuisesti rakastunut "Emmaansa". Puoliksi pelois-
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viereisessä kupongissa pyydetyt tiedot.
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Osoitteenne muutoksen voitte ilmoittaa loko kirleellrsesti tai puhelimitse Tilaajapalveluumme tai käynnillä tai puhelimitse johonkrn asrakaspalvelukonttoriimme.
Tällöin on rlmoitettava nimi ja rrykyrnen osoite srinä muodossa

osoitteenmuutoksessa pyydetään osortelipuke liittämään mukaan.

Huomauluksel

jotka koskevat esim. lehden postitusta tat laskutusta. pyydetään
tekemään Tilaajapalveluumme, ;ohonkin asiakaspalvelukonttoriimme lai sinne mistä lehti on tilattu.
Tilaus ja osoitteenmuutos saadaan voimaan 2 viikon kuluttua
siitä. kun se on tullut Tilaaiapalveluumme.

saan hän sanoi: 'Tuossa mäen reunassa,

tuon ison kata-

japensaan alla ja ison tervaskannon vieressä on peekoo.
Näätkö, vai ammunko minä?" "Anna Emmasi laulaa

vain, kyllä ne alkaa kuunteleen", minäkin näin sanoessani yritin olla vitsikäs. Lilja otti hyvän asennon ja painoi Emmansa olkaa ja poskea vasten ja rähtäsi. Kesti
kauan ennenkuin Emma lauloi, mutta kun se kerran
aloitti, lauloi koko värssyn loppuun yhteen mittaan.
"Osuitko?" kysyin. "Kyllä", oli rauhallinen vastaus.
Siinä oli vähällä tulla kuumat paikat sen pitkän laulun takia. Osasi naapurikin ampua alas, mutta liian
alas. Edessämme oli vielä vettä kymmenisen metrin
matkalla, mutra vain 5-10 cm vahvalti. Niskaamme
tarkoitettu ryöppy meni veteen ja olimme kuin vinkuvassa sateessa. Luodit roiskuttelivat vettä ja menivät sitten vinkuen yli. Olimme matalina kuin letut ja matalammiksi olisi menty kun vain olisi päästy, mutra täytyihän sentään suu jättää veden päälle ellei halunnut
tehdä itsemurhaa. Eikä se oikein olisi sopinut tähän ti-

SYKSYN
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SOTNKIRJNT
Sven Hasselin edellinen kirja, Gestapo,
oli menestys. Nyt tulee lisää: Monte Cassino, tulta, jännitystä, kuolemaa!
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lanteeseen.

Kierähdin pari kierrosta oikealle ja olin raas äskeisen
kanervapuskan takana.
!.212511.
Nostin vähän
päätäni nähdäkseni mäkirinteeseen.
Edessäni
oli ruskea
suikkalakki ja rengastähtäinkiväri hieman vinosti pystyssä. 'Latausote", tuumailin ja painoin pääni alas. Asetin Ukko-Pekkani kanervien sekaan ja laukaisin, latasin
ia ... ... ... niin kauan kuin ase oli tyhjä. Ei näkynyt sitä kranaatinheitinaseman tuhoojaa enä. Tuli kasikranaatti Kaislan ja minun väliin niin, että rapa roiskui.
"Rähjäs perkele pyssyni", tuumi Kaisla ja pyyhki kp:tään pusakan hihaan. 'Niin kavi minullekin, älä sure",
vastasin välinpitämättömästi.
'Nyt mennäan ja kylvetään munia", ehdotin Kaislalle, jota ei tarvinnut kahdesti kaskea. Ryömimme minun kohdaltani 4-5 m eteenpäin tuuhean, mutta matalan kanervapuskan taakse, joka sai nyt toimia kranaatinheitinasemana. Kaisla, hyvä keihänheittäjä ja kuulantyöntäjä, vahvakätinen mies, sai olla heittimenä,
minä sen lataajana. Annoin munan Kaislan käteen ja
nykaisin samalla sokkanaulan pois. Heitin toimi! Edessämme oli valtava ampumahauta ja kymmeniä pikkupoteroita, joita kohti munamme lensivät. 'Oli siinä
suomalainen munaruiske vanjoille", totesi Kaisla, kun
viideskymmenes oli lentänyt.
Kauempaa vasemmalta tuli tieto: "Aalto on kaatunut, tuon ison kannon takana on kyttä, joka ampui hänet". "Se kostetaan", tuumi Kaisla. "Tule Lilja. Minä
pidän silmällä kannon oikeaa puolta, ammu sinä vasemmalta lähtien ja sahaa vaikka koko kanto poikki jos viela
on paukkuia. Kaisla saa ladata lippaita".
Kauan kesti
- mies tuli aiennenkuin kannon takana hiljeni, sillä uusi
na kaatuneen tilalle, mutta huonolla menestyksellä.
Olimme niin kiintyneitä taistelun pauhuun, ettemme huomanneet mitä oikealla tapahtui. Oli tullut lisäjoukkoja, saksalainen komppania. Nyt meitä piti olla
96 miestä. Kaikki lähistöllä olevat tykit ja kranaatin-

iilo

Lauttamus
RAATTEEN TIEN
PAHOLAISET
Niilo Lauttamus katsoo Raatteen tielle. talvisodan koviin motitustaisteluihin. Kova sotakirja niinkuin Lautta236 s. Ovh
sid. 25 mk

muksen tekemät yleensä - täynnä pakkasta, toimintaa ja laukaussarjoja'

heittimet oli suunnattu Segesan mottiin. Olivatpa Laatokan isot pyssytkin mukana. Hyvin erotti 9 tuumaisen
putoamisen, vaikka kranaatteja tulikin minuutissa parisen sataa.

Kuului pillillä annettu pitkä, kimeä vihellys. Vilkaisin sinne päin ja näin kuinka saksalaiset nousivat syöksyyn ja ampuivat samalla minkä ehtivät. Kuului toinen
vihellys ja syöksy. Ruuti paloi kuoleman tultaan. Saksalaisten kolmatta syöksyä ei enää tullutkaan, palava
ruuti oli vienyt miehet, jotka niin urheasti olivat kaikki
yhtaikaa syöksyyn nousseet. Sanoin kers Aarnille: "Paiia vaan pääsi alas, raikka saat lisää läpiä". "Ei se ossa",
oli rauhallinen vastaus. Aarni ja Kaisla, jotka puhuivat
myös saksaa, saivat huudoista selvän. Sanoivar siellä
olevan vain haavoittuneita ja ruumiita. Ps.iääkäri Kaislan toteamus tästä näkemästään ja kuulemastaan oli: "Ei
se ihme, kun kuolema niittää kanervarkin".
Tätä tilannetra seuraressamme ja Kaislan päätelmää
tuumiessamme huomasimme pataljoonamme komentajan, kapt I. Tuorin, kapt Sandströmin, vänr Eskelisen,
kers P. Jokisen ja lähetin, ps. jääk Vesmannin olevan takaoikealla, saman kovamaakannaksen reunassa mitä
myöten saksalaiset olivat hyökänneet. He olivat isojen
kivilohkareiden suojassa vain noin 50 m:n päässä vihollisen linjasra.
Vielä ennen loppuaan teki vihollinen ankaran rynnistyksen, joka kuitenkin tyrehtyi tuleemme ja kdyträmiimme suuriin käsikranaattimääriin. Mutta ei ollut
naapurillakaan huono kilpikonnan heittäjä. Olisiko hän
huomannut, että kivien takana oli upseereira eikä sinne
voinut ampua, joka tapauksessa hän reki omasta puolestaan parhaansa, yritti käsikranaatilla. Pian tulikin tieto,
että Tuori oli haavoittunut, jolloin joku lausui ajatuksensa ääneen: "Pian mennään loputkin rässä saaranan
ryöpyssä".

Niin ei kuitenkaan käynyt, silla vihollistuli alkoi vähin erin heiketä. Se yritti motista pois Syvärin yli, mutta epäonnistui. Tykit ja korohorot pitivät joen pinnan
jatkuvasti tulen alla. Enää kuulu vain harvoja kiväärin
laukauksia fa ps. jääkärit Tuominen ja Björn lähtivät hakemaan Aallon ruumista. Pyysin lähelleni tulleita miehiä olemaan luonani hakijoita suojataksemme, sillä luoteja tuli yhati. Tuominen sai reiän puseronsa hihan läpi,
mutta ps.fääk Paavola huomasi ampujan ja niin sekin
mies jäi seuraavana keväänä haudatravien joukkoon.
"Motto", sanoi ps.jääk Kaisla, kun otimme kuvia
motin purkamisen jälkeen.
tr
Kaikki tilauksia, osoitteenmuutoksia ym. sekä
epäsäännöllisyyksiä tai puufteellisuuksia lehden
jakelussa koskeva kirjeenvaihto on lähetettävä
osoitteeseen: PL 820 00003 H:ki 300. Toimitus
(Töölönkatu 35 B) ei niitä käsittele. Puh. 9079o822 tai 790355
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Toimitukselle
Lehdistössä oli jokin aika sitten Sosiaalihallituksen ilmoitus valkoisten puolella v:n 1918 sotatoimiin osallistuneille jasttavasta
avustuksesta. Suomen vapaaehtoisessa armeijassa Vienan-Karjalan retkikunnan nimellä käyneessä joukossa oli osanottaiia lähes
kaikkialta Suomea. Meistä iäi noin 60 % kentälle. Koska meillä ei
ole ollut aseveliiimme yhteyttä emme tiedä heidän taloudellista
asemaansa, kehotamme kaikkia hakemaan avustusta, iotta kaikilla olisi mahdollisuus osallistua toivottavasti syksyllä 1978 järiestettävään muistotilaisuuteen kentälle jääneiden kunniaksi.
Vuosien kuluessa monilta on voinut kadota tarvittavat todistukset. Niitä on mahdollisuus saada Sota-arkistosta os. Postilokero
223 00171 Helsinki 17, Siltavuorenranta 1 6. Toivottavaa olisi, että
kaikki sotatoverimme ia kaatuneiden omaisot ilmoitlaisivat nimenså ia osoitteensa leulutait. Reino Hallaperälle osoitteella 00140
Helsinki 14. Kapteeninkatu 20 A.
Järvenpäässä 25.8:1974. Rudolf Jalo. Os: 04400 Järvenpää,
Neilikkatie 4 Puh. 287 436. Kiitos.
Huom: Tarkat henkilötiedot ia osallistumisesta ovat vätttämättömät Sota-arkistolta pyydettäessä todistusta.
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