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SUOMEN ILMATORJUNNAN sO.VUOTIS.
JUHLAVUOST 1974-75

Ilmatoriunta-aselajimme aloitti 5O-vuotisjuhlavuotensa vuoden 1974 vuosipäivästä 30. 11. ja
päättää sen tämän vuoden vuosipäivään.

Juhlavuoden tarkoituksena on muistaa ja kunnioittaa niiden henkilöiden ja ioukko-osas-
toien ennakkoluulotonta ja sitkeätä työtä, jonka avulla ilmatorjunnan syntyhetket ja sen en-
simmäiset askeleet tehtiin mahdollisiksi. Tarkoituksena on edelleen alntaa nykyhetken suo-
malaisille kuva ilmatoriuntamme menneisyydestä ia saavutuksista, sen tämän hetken tilasta
sekä tulevaisuuden sille antamista vaatimuksista. Koko vuoden kattavaksi suunniteltu ta-
pahtumakalenteri alkaa Helsingin ilmatorjunnan muistolaatan paljastustilaisuudella
30.Lt.1974.

Seuraavat tapahtumat liittyvät lähinnä itioukko-osastoissa ia ampumaleireillä färiestettä-
viin tilaisuuksiin, ioissa esitellään aselaiin historiaa, nykyhetkeä ia tulevaisuutta sekä tämän
päivän varusmiehille että heidän omaisilleen ia muulle yleisölle.

Ilmatoriuntamuseossa sekä Helsingissä ja itvaruskuntakaupungeissa iäriestetään näytte-
lyitä, ioissa aselaiin historiaan kuuluvaa kuva- ym. materiaalia on esillä.

Juhlavuoden päätapahtumat on sifoitettu varsinaiseksi "syntymäpäiväksi" 1.7.1975, jol'
loin pidetään pääjuhla ilmatorjunnan synnyinsijoilla Suomenlinnassa sekä Helsingissä asian-
mukaiset kunnianosoitukset ia vastaanotot. Tärkeänä osana ovat myös itioukko-osastojen
esiintymiset kotikunnissaan valantekotilaisuuksien tai marssien muodossa.

Ilmatoriunta-aselaii toivoo, että mahdollisimman moni ilmatoriuntamies tulisi aktiivisesti
mukaan juhlavuoden eri tapahtumiin ia että ilmatorjunta pystyisi tekemään itsensä tutuksi
ja tärkeäksi mahdollisimman monelle kansalaiselle. Aselaii voisi näin osaltaan olla lisäämäs-
sä oikeata maanpuolustustahtoa ja -henkeä kansalaisiimme.
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fÄUPnvtÄN kevätauringon paistaessa ja sireenien kuk-
kiessa kokoontuivat Lounais-Hämeen suojeluskuntapii-
rin reserviläiset 18. 6. 1941 perustamispaikkoihinsa
Forssaan, Jokioisiin, Koijärvelle, Kylmäkoskelle, Lem-
päälään, Somerolle, Somerniemelle, Urjalaan, Valkea-
koskelle, Vesilahteen, Viialaan ja Ypäjälle. Näin syntyi
Forssan, Urjalan ym. pitäjien reserviläisistä 5. Divi-
sioonan Jalkaväkirykmentti 23, divisioonan murtoryk-
mentti, komentajanaan everstiluutn. M v. Schrowe,
koko rykmentin suuresti kunnioittama taitava ja pelo-
ton sotilas.

20. 6. 41 alkoivat rykmentin keskityskuljetukset
Varpaisten asemalle, fonka läheisyyteen leiriydyttiin ja

harjoituksin rykmentti hitsattiin kiinteäksi kokonai-
suudeksi. Oliko keskitys Varpaisiin ollut harhautus vai
olivatko korkeampien iohtoportaiden suunnitelmat
muuttuneet, se ei ole tiedossa, mutta joka tapauksessa
rykmentti siirrettiin junaluljetuksin Hammaslahteen,
jonne kulfetukset saapuivat )O.6.41. Samana päivänä
alkoi vielä noin 70 km marssi Tuupovaaran Luutalah-
teen, minne rykmentti oli kokonaisuudessaan siirtynyt
yöllä 2.-3.7.4L.

Oltiin rajan tuntumassa, Korpiselän kirkonkylää vas-
tapäätä Poh j ois -Ka r jalan korpimaastossa telttoihin ma -
joitettuina. Saadaksemme selville vihollisen puolustu-
saseman kulun ja sen syvyyden suoritettiin sekä lähi- et-

tä kaukotiedustelua ja lähitiedustelun yhteydessä väki-
valtaistakin tiedustelua, jolla pyrittiin selvittämään
puolustusaseman heikot kohdat. Näissä tehtävissä ryk-
mentti kärsi myöskin ensimmäisen henkilötappionsa,
jolloin 3. kompp.päällikkö luutn S Helle kaatui ioh-
taessaan tiedustelupartiota. Hänen tilalleen määrättiin
luutn R Bergius 2. komppaniasta ja 2. kompp:n päälli-
köksi luutn A Lehmuskoski samasta komppaniasta.
Mainittakoon, että luutn Lehmuskoski kaatui sodan

JR 23:n kornentaja, evl M. von Schrowe



loppuvaiheessa toimiessaan silloin kapteenin arvossa pa-
tal joonan komentajana.

8.7 . 41 rykmentti ryhmitettiin hyökkäysvalmiusase-
maan Syrjävaaran maasroon. 44. Rajakomppania var-
misti rajan rulevalla hyökkäysalueellamme ja sieltä saa-
tiin oman tiedustelun lisäksi erinomaisen arvokkaita
tietoja.

9.7 . 4l klo 24 alkavassa hyökkäyksessä oli rykmen-
tin tehtävänä edetä Syrjävaaran maastosta kaakkoon,
ensimmäisenä tavoitteena tien Korpiselkä-Ristikangas
katkaiseminen ja haltuunotto. Hyvissä ajoin ennen
hyökkäystä siirtyivät joukot heille määrättyihin val-
miusasemiin ja kun tykistövalmistelu sitten alkoi klo
23, jolloin yhdeksän patteristoa ia kranaatinheittimet
avaisivat valmistelun, runrui se entisren Talvisodan
miesten mielestä aivan ihmeelliseltä paukkeelta, humi-
naka ja ryskeeltä. Taivaanranta leimahteli suuliekeistä,
ryske ja pauhu lisääntyi lisääntymistään. Tulenliekit al-
koivat sähistä päällämme, puhelinkaapelit rätisivät ja
säkenöivät. Luonnon voimat olivat huomaamartamme
yhtyneet sodan sinfoniaan ja niiden yhdistynyt voima
oli korviahuumaava. Pilvinen taivas teki yön sysipi-
meäksi, mutta salamain valossa näki kuinka Lounais-
Hämeen rykmentti solui jonomuodostelmissa lähtölin-
jalle, ylitti sen ja jatkoi etenemistään Talvisodan pak-
korajan yli tehtävänään ottaa haltuunsa Korpiselkä, en-
tinen suomalainen kirkonkylä ja näin avata tie keveiden
ja nopeiden joukkojen salamahyökkäykselle. Rykmen-
tin tehtävä oli kunniakas ja vakain mielin oli myös se

päätetty tehdä, sen luki kaikkien kasvoilta.
Vihollinen oli kuitenkin päättänyt pitää Korpiselän

ja niin alkoi kiivas taistelu. Vaikka tykistön valmistelu
tuntuikin voimakkaalta ei se kuitenkaan saanut suurta-
kaan tuhoa aikaan varustetuissa asemissa, ioissa monet
pesäkkeet olivat vahvisretur kolmellakin hirsikerroksel-
la. Kun hyökkäysmaasto vielä oli pääasiassa avointa
suota tai raivattua metsää, hidastui etenemisemme.
Tappioitakin alkoi tulla, joista ensimmäisenä mainitta-
koon etulinjassa hyökkäävän majuri T Sorrin patalioo-
nan 5. kompp:n päällikön, luutn P Mannolan vaikeah-
ko haavoittuminen. Hänen seuraafakseen määrättiin
luutn E Ylöstalo, joka rohkeana sotilaana jatkoi komp-
paniansa etenemistä.* Sorrin pataljoona valloitti vihol-
lisasemat pesäke pesäkkeen jälkeen, lopulta käsikranaa-
tein ja kasapanoksin. 7./KTR 3:n päällikkö, luutn P
Jakonen tuki majuri Sorrin pataljoonan hyökkäystä.

III/JR 23, komentaiataan kapt H A Lahtinen, hyök-
käsi Sorrin pataljoonan vasemmalla puolen, molemmil-
la ensi tavoitteena maantie Korpiselkä-Ristikangas,
jonka jälkeen Lahtisen tehtävä oli ottaa haltuunsa Risti-

rlehmuskosken ia Bergiukscn lisäksi olivat komppanianpällikköinä l.
kompp:ssa kapt T Inkilä ia l. KKK:ssa luurn Å Micklin.

rKomppanian pällikköinä olivat II P:ssa Mannola-Ylöstalon lisäksi 4.
kompp:ssa kapt M Sutinen ia 6. kompp:ssa luutn E Hellevaara sekä 2.KK-
K:ssa luutn P Palho.

*III P:n komppanianpäälliköt olivat 7. kompp:ssa luurn L Mäenpää, 8.
K:ssa luutn K Ä,iiälä, 9. K:ssa luutn O Pohiakallio ja 3. KKK:ssa luutn J
Saikkala.
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kankaan tienhaara ja Sorrin oli jatkettava Korpiselän
suuntaan. Vihollisen kiivas jalkaväkiaseiden tuli hidas-
tutti myöskin Lahtisen etenemistä. Klo 3.20 saavutti-
vat molemmat pataljoonat tien. Panssarivaunun tuke-
mana vihollinen yritti voimakkaalla vastahyökkayksella
ottaa maantien uudelleen haltuunsa, mutta epäonnistui
ja lyötiin takaisin. Tärkeätä osaa vastahyökkäyksen tor-
junnassa näytteli panssaritorjuntakivääri, jonka osu-
masta panssarivaunu menetti liikuntakykynsä ja tuli
kasapanoksin tuhotuksi. Tie oli ja pysyi hallussamme.

Seuraten etulinjan pataljoonien mukana hyOkkayk-
sessä oli evl v. Schrowe komentopaikkoineen edennyt
tien varteen, johon määräsi komentopaikkansa, koska
hyökkäys tästä jatkui kahteen vastakkaiseen suuntaan,
Korpiselkään ja Ristikankaalle. Samaan aikaan selustas-
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Korprselka-Rrstrkangas-Syrjavaara

ta, jossa rykmentin pioneeriioukkue luutn N Parviaisen

iohdolla rakensi huoltotietä, tuli jobinpostia. Rykmen-
tin kaistan ulkopuolelta oli selustaan vetäytynyt noin
4O-5O miehinen vihollisosasto, jonka oli pioneerien
vastarinnasta huolimatta onnistunut miehittää rykmen-
tin äskeisellä hyökkäysalueella sijaitseva vihollisen puo-
lustusasema uudelleen ja niin oli huoltotie poikki.
Luutn Parviainen oli mm. kaatunut taistelussa. Tilanne
näytti aluksi vaikeahkolta. Ampumatarvikehuolto ei
voinut toimia. Haavoittuneita ei voitu siirtää joukkosi-
dontapaikalle ja yhteydet taaksepäin olivat poikki.
Haavoittuneet koottiin rykmentin komentopaikan lä-
heisyyteen. Rykmentin jaakarijoukkue lähetettiin eris-
tämään ja tuhoamaan selustassa oleva vihollinen. Pian
selkeni, että se saatiin kyllä eristetyksi, mutta tuhoami-
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nen tuotti vaikeuksia, sillä se piti sinnikkäästi puoliaan.
IIIIR 22 majuri Schönbergin johdolla oli alistettu v.
Schrowelle ia pataljoona oli juuri siirtymässä kapt H
Lahtisen vahvistukseksi. Pataljoonasta määrättiin yksi
komppania tuhoamaan selustassa oleva vihollinen. Vi-
hollismotti tuhottiin pääasiassa konepistoolein ja käsik-
ranaatein. Urhoollisia oltiin molemmin puolin, sillä ei
yksikään vihollinen antautunut useista venäjänkielisistä
kehoituksista huolimatta, vaan jokainen oli tuhottava
erikseen ja viimeiset tuhosivat itse itsensä omin käsikra-
naatein. Vasta klo 13.3O oli vihollismotti selvitetty ja
huoltotie vapaa.

Klo 15 olivat Schönbergin ja Lahtisen pataljoonat
ryhmittyneet hyökkäystä varten Ristikankaan suun-
taan. Tapahtui kuitenkin sikäli ikävä yllätys, että Lah-
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tisen pataljoonan olinpaikka oli kait määritelty väärin ja
osa tykistömme valmistelutulesta tuli niin lähelle omia,
jopa sekaankin, että se aiheutti pienten tappioiden li-
säksi hämminkiä ja vähäistä sekaannustakin. Kun
hyökkäys kuitenkin Lahtisen ja komppanianpäällikkö-
jen ripeällä toiminnalla saatiin liikkeelle, ei sillä ollut
onnistumisen mahdollisuuksia tykistövalmistelusta
tointuneen vihollisen voimakkaassa torjuntatulessa. Klo
18 suoritettiin uusi valmistelu tykistön keskitetyin voi-
min, kapt O Palmgrenin johtaessa sitä etulinjassa. Jal-
kaväki oli tätä ennen vedetty noin 400 m taaksepäin.
Hyökkäys onnistui täydellisesti ja Ristikankaan tien-
haara oli nopeasti hallussamme v. Schrowen komen-
topaikka oli maantien varressa isossa hiekkakuopassa.
Everstiluutnantti nojasi rykmenttiupseerinsa kanssa
pitkahkön hiekkakuopan Korpiselänpuoleiseen reu-
naan. Noin 1/5 metriä heidän päänsä yläpuolella pisti
reunasta esiin isohko kiven kieleke. Vihollisen kolmen-
tuuman tykin lähtölaukaus kuului Ristikankaan suun-
nasta ja samassa rävähti kivenkielekkeen yläpuolella.
Kivi suisti sirpaleet ia muun roskan muutamia senttejä
nojaajien eteen, mutta korvat olivat lukossa ja silmät
sekä suut täynnä hienoa hiekkaa. Kun nopeasti oli tärs-
kystä selvitty, löi everstiluutnantti rykmenttiupseeriaan
olalle ja sanoi: "Soturi elää tuurillaan" jatkaen "Tämä on
nyt sitten varmin paikka oleilla, sillä kahta kranaattia ei
juuri tule samaan kohtaan".. Eikä tullutkaan.

II pataljoona oli majuri T Sorrin johdolla edennyt
Korpiselän suuntaan ja reippaalla toiminnallaan valloit-
tanut kirkonkylän klo 16. Sotasaaliina mm. erittäin
maukkaita venäläisvalm isteisia suolakurkku ja muutama
tynnyrillinen.

Rykmentin I Pataljoona, majuri O Lampisen johdol-
la hyökkäsi Korpiselkään rintamasuunnasta Luutalahti

-Korpiselkä 
maantien koillispuolella leveällä rinta-

malla. Vihollisen puolustusasemat olivat erittäin lujasti
kenttälinnoitetut varsinkin tien läheisyydessä. Niinpä
pataljoona ei päässytkään etenemään ennenkuin Sorrin
hyökkäys sivustassa ja selustassa alkoi vaikuttaa. Muu-
tamia pesäkkeitään vihollinen kuitenkin puolusti siksi
sitkeästi, että muodostui pienempiä vihollismotteja,
joiden puhdistus annettiin Lampisen pataljoonan tehtä-
väksi.

'Murtorykmentti" oli suorittanut täydellisen murron
vihollisen puolustusasemaan. Tästä aukosta työntyivät
hyökkäyskiilat eri teiden suunnissa, jotka varsinkin
Panssarirykmentin osina tunkeutuivat syvälle ja aina sy-
vemmälle, antamatta viholliselle vähääkään rauhaa puo-
lustuksen järjestelyyn ja lyöden nopeilla iskuillaan ha-
jalle paikalliset vihollisen puolustusyritykset.

Rykmentti oli saanut tulikasteensa. Mutta uhri oli
raskas. Tappiot kaatuneina olivat 4 ups. 12 aliups. ja
40 miestä, sekä haavoittuneina 10 ups 32 aliups. ja 187

miestä.
Vihollisen kaatuneet arvioitiin noin 250:ksi ia van-

keja saatiin 40. !
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Vankeja Korpis€län taistelusta

lllJR:n komentaia, mai Teppo Sorri
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Taipaleenjoen silta

Ei hisiltcrcr Yielä r
CARL.JOHAN NYMAN

OLI kesä 1944 ja olimme jo sivuuttaneet juhannuksen,
mutta milloin se oikein tapahtui, oli jäänyt meiltä huo-
maamatta. Olihan parina viime viikkona tapahtunut
niin paljon sellaista, mistä "vanhat" io olivat vieraantu-
neet ja mitä nuoret eivät koskaan olleet kokeneet.

Nyt tuntui todella siltä kuin olisi siitä jo iäisyys, kun
itse kaikessa rauhassa Raudun pitäjän Leininkylässä
osallistuin Upseerikoulun valmennuskurssille. Tämä
kurssimme, joka alkoi touko-kesäkuun vaihteessa,
keskeytettiin yhtäkkiä ja saimme käskyn viipymättä pa-
lata yksiköihimme. Länsi-Kannakselta kantautui jo täl-
löin jatkuva kranaattien ja pommien synnyttämä jyrinä.
Sitävastoin kaikki täällä Itä-Kannaksella vaikutti varsin
rauhalliselta. Jo samana iltana olin Metsäpirtin Harju-
kylässä, missä 19.Pr:n esikunta sijaitsi. Ennen aamua
olin löytänyt oman 11. komppaniani. Mansi-nimisestä
tukikohdasta tavoitin sitten joukkueeni, jolle oli uskot-
tu II ia III P:n saumakohta Lumisuon reunassa. Nämä
maisemat, Laatokan rannasta Lumisuon laitaan, olivat
meille kaikille jo varsin tutut. Olimmehan näitä jo lä-
hes kolme vuotta kolunneet.

Ja nyt oli ympäristömme, sotamme, mielialamme...
kaikki muuttunut valtavalla vauhdilla. Linjoista luopu-
minen, vetäytyminen olivat tosiasioita. Olimme siis
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Taipaleenjoella, Talvisodan kuuluisassa taistelumaas-
tossa, missä puolustuslinjat ja siten myös mahdollisuu-
remme nyt olivat aivan toiset.

Uusiin asemiin oli kuitenkin tutustuttava ja nämä
valtavat rakennelmat herättivät ihailua ja lausahtipa io-
ku haikeana: "Olisipa Talvisota saatu tapella näin 1.

luokan olosuhteissa niin...". Vaikka linjat täällä eivät
olleet läheskään valmiit, oli kuitenkin saatu paljon ai-
kaan. Valtavat määrät terästä ja betonia oli muutettu
bunkkereiksi, korsuiksi ja pesäkkeiksi ja kaikkialla ris-
teilivät kunnolliset yhdyshaudat. Täällä saattoi todella
puhua Mannerheimlinjasta. Kaiken huippuna oli linio-
jen edessä leveä Taipaleenjoki muodostaen oman luon-
nollisen puolustusvyöhykkeensä. Mutta ioen rantoia
yhdisti vielä raskastakin kalustoa kestävä puinen silta.

Tännekään meidän ei sallittu iä de, sillä komppa-
niamme sai marssikäskyn ja suunta oli yhä taemmaksi.
Marssirtuamme muutaman kilometrin saimme käskyn
ruveta kunnostamaan leirialuetta. Silloin meille valke-
ni: meistä on muodostettu pataljoonan reservikomppa-
nia. 

- 
Teltat pystytettiin ja upseeristo valvoi

maastoutumisen sekä sirpalesuojien kaivamisen, mikä
puuha meiltä olikin jo melkein unohtunut. Moni iermu
murisi !a taivoi, minka kaivoi, rnutta ensimmäisten



maataistelukoneiden vierailtua leirialueemme yllä syve-
nivät montut kuin itsestään ja toisilta salaa paranneltiin
naamiointia. Iltaisin ja öisin kävimme Taipaleenjoen
maastossa linnoitustöissä, teitä kunnostamassa ja silta-
rumpuja rakentamassa. Mieliala oli melkoisen hermos-
tunut ja pahimmat purnaajat ja tyytymättömyyden liet-
sojat olivat entistä tehokkaammin asialla ja kaikessa
maalaamassa vain "pirua seinälle". Muutama lomalla
oolevista ei enää palannut yksikktitimme ja taistelumo-
raali laski aivan selvästi. 'Takuulla räjäyttävät sillankin
ennenkuin kaikki omat ovar tällä puolella", tuntui ole-
van usein toistuva lause.

Eräänä iltana lähdimme taas tapamme mukaan linjo-
ja parantelemaan. Olihan tällainen työ iltamyöhällä tai
yöllä turvallisinta suorittaa. Päivämäärää en muista,
mutta lienee se ollut kesäkuun viimeisen sunnuntain il-
ta. Tällä kerralla kuljimme aivan Taipaleenjoen ran-
taan, melko lähelle joen yli siltaa. Tiesimme meikäläis-
ten joukkojen olevan jossain joen tuonpuoleisessa maas-
tossa viivytysasemissaan. Mutta keitä siellä oli, emme
tienneet eikä se meitä erikoisemmin kiinnostanutkaan.

Nopeasti tilanne jälleen muuttui. Tuli käsky: "Ha-
kut, lapiot, kaikki työkalut pois ja tilalle otettava tais-
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teluvarustus". Niin lentelivät työvälineet ilmassa, iot-
kut jopa hyvinkin kauas ja iskettiinpä siinä mieltä
osoittaen jokin lapionvarsi palasiksikin. Muristen siinä
sitten otettiin panoksia, lippaita, käsikranaatteja ym.
vastaan ja vedettiin hermosauhuja. Samalla keskustel-
tiin kuka hätääntyneenä, kuka rauhallisena, mutta jo-
kainen oli tietävinään jotakin ja saman tien lähtivät hu-
hutkin liikkeelle. Vähitellen kuulemastaan saattoi
muodostaa seuraavanlaisen hataran kuvan tilanteesta:

Vihollinen oli yrittänyt päästä joen rantaan, tosin
melko vähäisin voimin. Joka tapauksessa oli Metsäpir-
tistä johtavan tien suunnassa havaittu vihollisen liikeh-
timistä. Sitä tietenkin kiinnosti vielä ehjänä oleva silta.
Joku tiesi kertoa, että silta on io valmiiksi panostettu
räjäyttämistä varten. 'Joo, siinä on ainakin 1500 kg ro-
tulia, niin mulle sano yks tuttu pioneeri", kertoili ioku.
'Niin, mutta sitä ei räjäytetä, ennenkuin kaikki omat
ovat tällä puolella", iatkoi toinen. 'Voi perhana, että
mahtaa olla komea pamaus", ehti joku täydentämään,
kun samassa saimme käskyn lähteä liikkeelle. Suunta-
simme kulkumme sillalle, jota harvassa muodostelmas-
sa ryhdyimme ylittämään. Silloin ilmestyi Laatokalta
puiden latvoia hipoen maataistelukone. Kaikki jähmet-
tyivät paikoilleen ja odottivat. Jännityksen laukaisi

kuitenkin onnistuneesti joku kovanaama huutamalla:
'äH perkele räjåytä ennenkuin on tultu pois". Lentoko-
ne ei varmaankaan havainnut mitään liikettä, sillä rau-
hassa saimme sillan ylittää. Etenemisemme jatkui ia
tien molemmilla puolilla kasvava puusto tarjosi hyvän
näkösuojan, joten saatoimme marssia melko huoletto-
masti, joten huhujen kiertonopeus iälleen kiihtyi. Nyt
ne tiesivät seuraavaa: Päivällä oli 9. komppania ollut
edessä jossain Koselan talojen lähettyvillä. Sitä vahvisti
patalioonamme kk-komppania. Harva puolustuslinja
oli iatkunut maantiestä lgolkan-niemen suuntaan. Jal-
kaväkikomppania oli kuitenkin joutunut lievän pako-
kauhun valtaan ja kaikista estelyistä huolimatta jättänyt
asemansa ja paennut joen toiselle puolelle. Komppanian
reipas ja tunnollinen päällikkö, kapteeni Tokkola oli
epätoivoissaan ia pettyneenä miestensä kuntoon ia mo-
raaliin ampunut luodin päähänsä ja oli kuolettavasti
haavoittuneena jossain läheisessä kenttäsairaalassa.
Muutama konekivääri miehineen oli kuulemma iäiånyt
asemiinsa, mutta miten miesten oli käynyt, sitä huhut
eivät paljastaneet. Meidän tehtävämme oli kaiketi ottaa
nuo samat liniat haltuumme ja jäädä sinne vihollista pi-
dättelemään.

Metsäpirtin laajoja §läaukeita

Tätä ns. vastaiskuamme iohti majuri Honkanen.
Hän eteni apulaisineen maantietä pitkin ja vaikka em-
me häntä hämärtyvässä kesäyössä erottaneetkaan, kuu-
limme iatkuvasti hänen kariumalla jakamansa komen-
not. Komppaniamme eteni tiestä vasemmalle johtaja-
namme komppaniamme päällikkti kapteeni Heinänen.
Toimin taistelulähettinä ja pari kertaa jouduin käymään
Honkasenkin luona. Samalla sain selville, että meistä
oikealle eteni osasto II P:stamme, mm. aivan tien tun-
tumassa osia sen Krh-joukkueesta ainakin yksi putki
mukanaan johtajanaan Pitkä-Viki eli luutnantti Viking
Nyman. - 

Itselläni oli sellainen tunne, että kukaan ei
oikein tiedä mistään mitään. Kesäyön hämy verhosi
maisemat ja teki epäselvän tilanteen vieläkin hämäräm-
mäksi. Tien suunnasta kuuluivat edelleenkin majuri
Honkasen karjuvat komennot. Jossakin innostuivat jv-
aseet tulittamaan ia pian siihen sekaantuivat kranaat-
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tien räjähdykset. Me etenimme kuitenkin iatkuvasti.
Hieman ennen Koselan taloja oli tien vasemmalla puo-
lella suo ja sen jälkeen alkoi kangasmaasto puineen ja
pensaineen. Samalla se nousi melko jyrkästi muodos-
taen lopulta suuren harjun. Olimme III joukkueen lä-
hetin Sampo Mäntylän kanssa viemässä jonkin viestin
vasemmalle siivellemme ja tällöin oikaisimme aivan
kumpareen alapuolelta vanhan telttaleirin kautta, kun
yhtäkkiä jouduimme konepistoolisuihkun kiusaamiksi.
"Siellä hariulla vihollinen siis odotteli", saatoimme lisä-
tä viestiimme. Juoksimme vanhan teltanpohjan taakse
suojaan, mutta sitkeä naapuri suihkutti yhtenään pe-
räämme. Ravasimme usean kierroksen teltan pohjan
ympäri, mutta aina sama itsepäinen kp-suihku uhkasi
kinttujamme. Yritimme paikalliscaa ampujan, mutta ei
siinä auttanut pitempään paikallaan pysyä. Onnistuim-
me irtaantumaan ja veimme kiireesti sanomamme peril-
le. Toresimme myös, että komppaniamme "laitamie-
het" eivät tienneet, onko heistä vasemmalle enää ketään
vai onko maasro 

- 
ei kenenkään maata Igolkanniemeen

saakka. Tapasimme myös kk-miehiä, jotka uskollisesti
olivat pysyneet asemissaan tietämättä olleensa tuntikau-
palla ainoat suomalaiset joen tällä puolella. "Olihan hy-
vä, ettei vanjakaan sitä tiennyt", veisteli partainen ali-
kersantti. Päästyämme Mäntylän kanssa komppaniam-
me keskivaiheille oli tilanne jo edistynyt niin paljon,
että ketjuun levittäytyneen komppaniamme seuraava
toimenpide oli eteneminen harjun päälle. Sita kaskya ei
kapteeni Heinänen ehtinyt ant^a, sillä vihollinen, joka
ei enää pysynyt aisoissaan, antoi minkä pystyi jv-aseil-
laan meitä kohti. Melko pimeässä yössä ei oikeastaan
muuta erottanut kuin aseiden suuliekit ja niitä kohti
suunnattiin nyt omakin tuli. Vihollisen tulitus oli yl-
lättävän voimakasta ja vesoittuneessa, vaikeakulkuisessa
maastossa ei edes omasta vierustoveristaan tiennyt mi-
tään. Oli vain ammuttava, ryömittävä, ammuttava,
syöksyttävä ia pyrittävä eteenpäin. Näin tuntuivat
joukkomme tekevän ja saivat kohta krh-tultakin avuk-
seen. 'Viki siellä on taas elementissään", ehdin totea-
maan. Jv-aseiden tuli oli kiivasta ja myös käsikranaat-
tien räjähdykset koristivat kesäyön pimeyttä. Rynnätes-
säni taas eteenpäin törmäsin yhteen jonkun kanssa. Sa-

massa hän kiljaisi, pudotti aseensa ja jäi kieriskellen
viereeni. Tunsin hänet erääksi vastikään täydennysmie-
henä tulleeksi nuorukaiseksi ja samassa totesin hänen
saaneen luodin sääreensä. Otin hänen konepistoolinsa
kaulaani ja haavoittuneen selkääni sekä oman konepis-
toolini jotenkuten kainalooni ja lähdin kulkemaan ala-
mäkeä olettaen harjun takana löytäväni sidontapaikan.

Jsp:n tapainen löytyikin kohta kumpareen alapuolelta.
Paikalla oli useita haavoittuneita ja kiepsauttaessani
nuorukaisen selästäni hän vielä tarrasi käteeni ja sanoi:
"Ei kai siltaa vielä rdjåytetd?" En tullut siihen vastan-
neeksi, sillä samassa näin korsutoverini ja muutenkin
hyvän ystäväni teuvalaisen Lasse Ketosen makaavan lää-
kintämiesten käsissä tietämättä sodasta enää mitään.
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Lepohetki runnellun Taipaleen maastossa

Venäläisten hallussa olevaa Taipaleenjoen etelärantaa
Terenttilästä näh§nä

Minun tuli niin paha olla, etten heti tajunnut erään

luutnantin puhuttelevan minua. Olin sytyttänyt savuk-
keen ja istahtanut omine ajatuksineni ja iostain hyvin
kaukaa tajusin vihdoin luutnantin puhuttelevan iuuri
minua. "Oletko kunnossa?" hän kysyi. Nyökkäsin vain
vastaukseksi, jolloin hän jatkoi:

"Ota tuosta polkupyörä jaaiakiivaasti sillalle. Ilmoi-
ta siellä siltavartiolle, että vihollisen partio on päässyt

läpi. Se ei saa tuhota siltaa". Sieppasin lähinnä olevan
pyörän ja lähdin reippaasti polkemaan, sillä minusta
tuntui erittäin mieluisalta saada aiaa taistelusta pois-
päin. Matkaa sillalle oli 6-7 km. Hetken ajettuani
minut kuitenkin valtasi kauhu, sillä omat ajatukseni ja

oma mielikuvitukseni tekivät minut täysin vauhkoksi.
Poljin kuitenkin vimmatusti ia yritin pitää konepistoo-
liani ampumavalmiina. Nuo muutamat kilometrit tun-
tuivat peninkulmilta, kunnes vihdoin pääsin sillan luo
ja hengästymiseltäni sain asiani selvitettyä vartiomie-
hille. Heihin viestini ei tehnyt minkäänlaista vaikutus-
ta ja kaiketi näytin hieman harmistuneelta, sillä pian
sain kuulla heidän olleen partiosta io tietoisia ja myös-
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Suomalaisten betonipesäke Taipaleen Terenttilässä

kin, että samainen partio on karkoitettu, ehkä tuhottu-
kin. 

- 
Siihen loppuivat kiireeni taas sillä kertaa, joten

istahdin rauhassa polttelemaa Lopulta lähdin taas

etulinjaa kohti, mutta nyt varsin verkkaisesti ajaen. Aa-
mu valkeni ja taistelun äänet olivat melkein kokonaan
rauenneet. Linnutkin saattoivat aloittaa kesäaamuisen

konserttinsa kulttuuria edustavan ihmisen niitä enää

pahemmin häiritsemättä.
Yhtäkkia eräässä jyrkässä mutkassa ajoin suoraan

erääseen miesryhmään. "Hei, siinähän sinä oletkin, et-
hän sinä olekaan kaatunut", hihkaisi iloisesti komppa-
niamme vääpeli Eino J Yaaranmaa. "Joo, mutta ajelee

toisten tapellessa varastetulla polkupyörällä takaportais-
sa", lisäsi teennäisen vihaisena kapteeni Heinänen. Mer-
killistä kylläkin, mutta pyörä, minkä Jsp:ltä sieppasin,
sattui olemaan kapteenimme pyörä.

Tehtävä oli osaltamme suoritettu ia viivytyslinjat
kunnossa. Paluumatkalla ylitimme Taipaleenjoen vielä
ehjänä olevaa siltaa pitkin. Komppaniamme kokosi jäl-
leen hakkunsa ja lapionsa ja suunnisti leirilleen, mutta
itse livahdin II-pataljoonan krh-bunkkeriin tuttuja ta-
paamaan ja kuulemaan lisää viime yön tapahtumista.
Pitkä-Viki oli edelleenkin yhden putken kanssa joen

toisella puolella. Täällä Terenttilässä oli ollut vain yksi
putki.ja sekin oli välillä kuumentunut niin, että lisäpa-
nokset syttyivät liian aikaisit ia krataatit lensivät vain
60-7O m ollen vähällä tuhota tykistön tulenjohtueen.
Kolmas putki oli koko ajan Koukunniemessä.
Bunkkerin katolla istuen katselin, miten omat joukot
siltaa pitkin ylittivät ioen ja jättivät vastarannan vihol-
Iisen miehitettäväksi. Joskus, ehkä siinä klo 5-6 välil-
lä, räiäytettiin Taipaleenjoen silta. Vaikka pamaus oli
varsin mahtava, ei räjäyttäminen onnistunut toivotulla
tavalla, mutta kuitenkin niin hyvin, että Pitkä-Viki
miehineen joutui soutaen ylittämään Taipaleenjoen. !
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SENJÄLKEEN kun venäläiset ilmavoimat olivat pom-
mittaneet maamme kaupunkeia ja asutuskeskuksia,
katsoi Suomen hallitus sotatilan vallitsevan maiden vä-
lillä sekä toimeenpani liikekannallepanon.

Niinpä kesäkuun 22. päivänä 1941 lähti myöskin JR
57:n II P Parkanosta kohti rintamaa. L?ihtö tapahtui nyt
kokonaan toisenlaisissa tunnelmissa kuin Talvisotaan
lähtö. Olihan nyt lämmin kesä ja luonto juuri kauneim-
millaan. Myöskin varusteet olivat nyr paremmat ja ku-
ten tulimme huomaamaan, myöskin päällystö oli sel-
västi parempi kuin mitä meillä oli Talvisodassa ollut ja
sekin oli omiaan kohottamaan mielialaa. Emme olleet
nyt yksin, vaan takanarnme olisi Euroopan mahtavin
sotilasvalta. Sotaanlähtö, sen kaikki mukanaolleet hy-
vin tietävät, ei milloiokaan ole helppoa. Käskyn käy-
dessä on lähdettävä 1a jätettävä kaikki, työt, perhe ja
mukavuudet, tietoisena siitä, että irain jos oikein hyvä
tuuri käy, voi joskus palatakin.

Matkasta ei ollut erikoista. En muista mihin juna-
matkamme päättyi, mutta kylläkin sen, errä marssi ase-

malta perille oli pitkä, ehkä.7G-80 km. Siinä kyllä
ialkapohiat tahtoivat heltyä. En myöskään muista paik-
kojen nimiä, missä kulloinkin olimme, mutta muiste-
len kuulleeni puhuttavan Änkiläjärvestä ja Koitsanlah-
desta.

Pataljoona toimi etuvartiotehtävissä muutamien
viikkojen ajan, mutta taistelutoimet rajoittuivat vain
tykistön häirintätuleen. Parkanon komppania tosin me-
netti komppanianpäällikkönsä heti ensi päivinä. Tämä
oli mennyt tutustumaan asemien edessä olevaan maas-
toon ia palatessa joku hätähousu omista miehistä ampui
hänet. Se oli aika ikävä ja nolo alku.

Sitten pääsimme pariksi päiväksi lepäämään taakse
Simpeleen kohdalla ja ne olivatkin oikein mukavia päi-
viä. Meillä oli joukkueenjohtajana yhteiskoulun rehtori
vänrikki Sovinen, leppoisa ja mukava mies. Kun hän
piti oppituntia, sitä kyllä viitsi kuunnella.

Se Venäiän matka alkoi sitten kolmantena päivänä fa
vaikka rafalle ei ollutkaan pitkalti, ehkä kymmenisen
kilometriä, niin hikosimme silti kovin, kun oli tavatto-
man lämmin ilma. Pysähdymme noin kilometrin pää-
hän rajasta. Siinä tapaan myöskin veljeni joka on tulossa
etulinjasta, sanoo ohimennessään että 'pian alkaa huli-
na'. la yhtiikkia rävähtää soimaan ankara tykistökeski-
tys, mikä suuntautuu nyt vihollisen puolelle. Siinä juu-
ri rajan takana on korkea tähystystorni, josra varmaan

EENOK VAHOSALMI

nytkin meitä kiikaroidaan ja juuri sille suunnalle tästä
olisi mentävä.

Keskitys lakkaa ja niin me sitten lähdemme sinne
kyläilyreissulle, josta käytetään nimitystä väkivalminen
tiedustelu. Etenemme harvassa jonossa hitaasti ja maas-
toa hyväksikäyttäen raialle, jossa saan, tosin vähemmän
mieluisan kunnian, asettua jonon kärkimieheksi. Kave-
riksi saan naapurikylän pojan, Pajuston. Tehtävä kysyy
mieheltä tarkkaavaisuutta ja ennenkaikkea hermoja,
kun joka hetki odottaa miinan laukeavan tai luotisuih-
kun räsähtävän, mutta vielä ei mitään tapahdu.

Olemme vihdoin kiertäncet tornin takapuolelle ia sen

kohdalla on noin sata metriä leveä murrokko. Sen taka-
na taas noin neljä metriä korkea vankka paaluaita ja sii-
nä näyttää tie nousevan pystyyn. Saamme kuitenkin
kiskottua pari paalua ylös ja niin on tie taas selvä. Vielä
satasen metriä kuljettuamme tulemme pienen peltoau-
kean laitaan, missä rinne loivasti viettää eteenpäin ja

aukean takana näkyy piikkilanka-aita. Pysähdymme au-
kean laitaan ia pari miestä käy leikkaamassa reijät ai-
taan. Sanon kavereille, että "ellei ryssä ole nyt tuon ai-
dan takana, niin ei se sitten ole enää tällä puolen Mos-
kovan". Järjestymme aukean laidassa ryhmäriviin ja

huomaan että viereisen ryhmän konepistooli on varmis-
tamatta.

- 
Varmistapas se konepistooli ettei tule mitään

hämminkiä sanon, ja hän ryhtyykin kopeloimaan sitä,
mutta koskettaa samalla lipasinta ja niin pärähtää asees-

ta sarja, kylläkin suoraan ylös. Ja silloin se alkaa! Vihol-
lisen konekivääri ampuu meitä siihen suojattomalle rin-
teelle ja juuri sen äsken tehdyn reiän kohdalta. Rosen-
bröijerin Kalle saa heti luodin säärensä läpi ja lähtee
kolmella jalalla loikkien vetäytymään taakse. Itse olen
juuri heittäytymässä maahan, kun luotisuihku osuu ki-
vääriä pitelevään vasempaan käteeni, murskaten etu ja
keskisormen, mutta enempää ei satu vaikka suihku me-
nee juuri oikean kainalon alta. Juoksen taakse jaapaan
pian lääkintämiehen joka kaaraisee hätäisesti siteen kä-
teeni. Siihen tuodaan myöskin muuan kotikylän evak-
komies. Hän on saanut useita luoteja vatsan alaosan läpi
ja mitään ei ole tehtävissä. Parin minuutin kuluttua hän
kuolee.

Myöskin kiväärini oli saanut niin pahoja osumia, että
sota senkin osalta olisi loppu. Jätän sen nojalleen siihen
kiveä vasten, sen saisivat siitä toiset korjata ja olivat
kuulemma korjanneetkin.

Me haavoittuneet lähdemme vetäytymään omien
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JR 57:n miehiä hyökkäämässä
Änkilänsalossa

puolelle, mutta toiset jäävät vielä jatkamaan vierailua.
Laurilan Yriö ottaa selkäänsä Rosenbröijerin Kallen jo-
ka ei voi kavellä. Verenhukasta kaiketi johtuu ettd ja-
nottaa ankarasti ja niinpä on aina juotava mistä vettä
löytää. Aamulla, siinä kahdeksan maissa saavumme
kuormastomme luo, missä käteni uudelleen sidotaan ja
siinä tapaan myöskin toisen veljeni. Siihen sidontapai-
kalle tuodaan myöskin miinaan astunur Ruokonen joka
oli aika pahan näköinen, mutta selvisi lopulta sentään
suhteellisen hyvin. Kohta meitä onkin koossa autolli-
nen ja niin alkaa matka kohti kenttdsairaalaa, saattajina
kolme lääkintämiestä. Vähän matkaa ajettuamme alkaa
tielle putoilla kranaatteja. Miehet pysäyttävät auton ja
pinkaisevat metsään minkä kintuista lähtee. Ammunta
loppuu kyllä pian, mutta lääkintämiehiä ei kuulu ei
näy. Saan kauan huudella ja huhuilla ennenkuin kaksi
heistä vihdoinkin tuli, mutta kolmas jäi sille tielleen.
Muutaman kilometrin päässä on lääkintämiesten ko-
mentopaikka, erään tuikean luutnantin komennossa.
H:dn määrdä toisen miehistä palaamaan takaisin toisella
autolla, mutta tämä sanoo ettei uskalla kun siellä am-
puvat tykillä tielle. Silloin luutnantti pyörähtä mel-
kein kyykkyasennossa ympäri, käsi tekee ilmassa laajan
kaaren ja hän karjaisee:

- 
Te menette viivana!

Toinen miehistä lähtee viemään meitä eteenpäin ja
pian olemmekin perillä paikassa, joka luultavasti on
Särkisalmi. Siinä on kenttäsairaala. Joudun odottamaan

Sairasautolla kenttäsairaalaan

vuoroani, sillä vaikeat tapaukset käsitellään tietenkin
ensin. Vilkaistuaan kättäni lääkäri toreaa saman minkä
jo itsekin olen tiennyt, ei ole muuta tehtävissä kuin lei-
kata nuo loputkin riekaleet pois. Ja niin ne sitten lei-
kattiin, luun päät pyöristettiin ja nahka ommeltiin
päälle. Itse toimin avustajana, pidellen kättäni paikoil-
laan siinä pöydän kulmalla läkärin työskennellessä.
Mutta kun se sitten on ohi, olen minäkin melko kuitti
poika. Pian kuitenkin saisin oikaista puhtaalle sairaalan
vuoteelle, mutta tuskin olen vielä oikaissutkaan kun
tullaan sanomaan:

- 
Tämä potilas nopeasti autoon.

Ja niin sairaalan vaatteet riisutaan pois kovalla kii-
reellä ja omat vaatteet samalla kiireellä tilalle. Parin
minuutin kuluttua istun jo autossa joka jyristelee kohti
Savonlinnaa. Se on pitkä onnikka josta sivupenkit on
poistettu. Kummällakin sivulla on telineet, missä riip-
puu paarit kolmessa kerroksessa.

Saavumme perille Savonlinnaan. Talo johon maioi-
tumme on jokin koulu, en enää muista mikä, mutta ai-
ka vanha se on. Pääsen vielä omin voimin portaat ylös,
mutta sitten alkaa heitättää. Steppaan siinä eteisen lat-
tialla, kunnes joku hoitajista älyää kayda kiinni. Siitä
alkaen olen hoitafien kesken vain 'kalpea poika'. Niin
hyvin he minua hoitivat että parin viikon kuluttua jo
pääsin kotiin.

Sota minun osaltani päättyi siis lyhyeen ja aika on-
nellisestikin. D
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Tämän kertomuksen kirjoittaja kertoo
etupäässä yhden joukkueen toiminnasra
Kuuterselän "kujanjuoksussa" kesällä
1944 ja siitäkin vain murto-osan. Kunnia
niille sankarivainajille, jotka saivat
viimeisen leposijansa Kuuterselän
rinteiltä.

«fvÄtfESÄLLÄ t944 oli JP3 tekemässä puolustus-
asemia Viipurin liepeillä kun siinä kesäk. 9. päivän tie-
noilla alkoi Kannakselta kuulua sellainen tykistön rum-
putuli, ettei kovinkaan ukkosen jyrinä olisi vetänyt sille
vertoja ja se lähestyi jatkuvasti. 1.K:n päällikkömme
luutn Kantanen sanoikin että pirskatti, jokos ne siellä
rupesivar sotimaan. Totisiksi veti meidän jääkäreitten-
kin naamat, sillä saatoimme arvata mikä oli edessä. Koh-
ta tulikin paraljoonan lähetti ilmoittamaan, ertä komp-
paniat majapaikkaan (Papulan kunnalliskotiin), jossa

sanottiin, että 1. komppania valmistautuu pyörämars-
sille. Samana iltana alkoi pyörämarssi kohti Karjalan
kannasta täydessä sota-asussa.

Kun tulimme tavoittees en muista sen paikan
nimeä 

- 
oli vihollisen tulivyöry edennyt jo ohi Kuu-

terselän kylän ja pataljoonamme JP3 valmistautui vas-
taiskuun. Jo hyökkäykseen ryhmittymisvaiheessa tuli
tappioita, kun vastustaja ampui jatkuvasti 6.tuumaisia
sekaamme, mutta silti etenemisemme sujui alkuun hy-
vin nopeasti metsäisessä maastossa. Olimme niin lähek-
käin perääntyvän vihollisen jalkaväen kanssa että se ty-
kistön sulku, jota vihollinen ampui, meni selustaam-
me. En tiennyt mitä tapahtui vasemmalla, maantien
suunnalla, sillä III joukkue johon kuuluin oli kompp.
oikealla siivellä, josta jatkui 3.K:n hyökkäysketju.
(Mainittakoon että 1.K nojasi maantiehen vasemmalla
siivellään). Mutta äänistä päätellen siellä tapahtui pal-
jon. Tykistötuli oli raivokasta ja tankkejakin tuntui
olevan tien suunnalla, kun sen sijaan meitä eivät tankit
häirinneet siellä metsässä. Mutta vihollisen jalkaväki
teki meille kovaa vastarintaa. Kun yöllä nousi maasta
sakea sumu ia kun ruudin savua oli ilmassa ettei toisin
ajoin nähnyt eteensä, niin vastustaia heitteli mm. kä-
sikranaatteja, jotka räjähtelivät milloin missäkin ja
niistäkin haavoittui muutamia iääkäreitä.

Vastarinta koveni mitä pitemmälle päästiin. Olimme
aamun koitteessa Kuuterselän kyläaukean reunassa. Ja

KUUTER§ELÄN KUJANJI
foörämarssi alkanut

Liikolan kylä palaa 14.6. illalla
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nyt päästi vastustaia kaikki "Hornan voimat" valloil-
leen. Rautaa tuli kaiken kokoisista putkista ia kymme-
niä maataistelukoneita ruuttasi meitä jatkuvasti ja nyt
alkoivat rivimme entisestään harvenrua. Eniten ne har-
ventuivat siksi, että miehiä lähti taaksepäin kun eivät
saaneet pidetyksi hermojaan kurissa monen vuoden
tauon jälke Komentajamme, silloinen maj Hyn-
ninen käski vääp Onni Laitisen ja allekirjoittaneen ha-
kea takaisin miehiä, joita tippui takalinjaan ja siellähän
ne pojat makasivat asemissa lähellä JSp:tä. He olivat
perustaneet nk tukilinjan kuten kai asiaan kuului. Nä-
mä miehet eivät aikaisemmin olleet pelkureita, mutta
se kauhea rumputuli lamaannutti ne kunnon jääkärit
etteivät pysyneet ketjussa. Tässäkin eräs esimerkki:
Muuan oman joukkueeni jääkäri pyysi, että hän saisi
kulkea jälkisin puolin sillä hän ei kertakaikkiaan voi ol-
la etulinjassa. Ja kun mies tärisi kuin "horkassa" lupasin
hänen olla missä vain itse halusi. Mutta kranaatti oli
löytänyt hänet myöhemmin, vaikka hän olikin takalin-
jassa.

Palattuani etulinjaan oli mm. vänr Laakkonen haa-
voittunut. Jouduin varajohtajana ottamaan III jouk-
kueen johtooni. Vaikka joukkueet ja osittain komppa-
niatkin tahtoivat mennä sekaisin, ei se estänyt eteen-

päin menoa. Vastustaja vetäytyi pääpuolustuslinjalle,
joka oli varmaan suomalaisten tekemä, koska ampuma-
haudan valli oli luotu viholliseen päin. Nyt kiihtyi kra-
naattituli entisestään ja maataistelukoneet ruutasivat

iatkuvasti. Edettiin syöksymällä kranaattikuopasta toi-
seen ja kohta olimme vihollisen taisteluhaudassa. Vi-
hollinen pakeni vallin yli eikä sen vastarinta siinä vai-
heessa ollut mitenkään voimakasta. Siinä vallin päällä
oli vihollisen tykkipatteri. Yritimme kääntää tykkien
piippuja viholliseen päin siinä kuitenkaan onnistumat-
ta. Huomasin, että meitä oli vain muutamia miehiä sii-
nä montussa eikä vasemmalla näkynyt ketään. Muuta-
mia kranaatteja tuli hyvin lähelle ja yksi miehistäni
haavoittui siinä poterossa. Huomasin, että oikealla
muutaman parin sadan metrin päässä solui vihollisia
meistä takaoikealle. Se ei vielä antanut huolen aihetta
sillä luulin, ettå 3. komppania on oikealla vaikkei se to-
dellisuudessa siellä enää ollutkaan kuten myöhemmin
selvisi. Tiesin, että vänr Ilkaman joukkue oli meistä va-
semmalla samassa taisteluhaudassa, mutta siihen ei ol-
lut yhteyttä. Vohollisen kranaattikeskitys jatkui mutta
oma tykistö oli vaiti. Samassa näimme, kun vasemmalla
vetäytyi Ilkaman miehiä ja siellä huudettiin, että vetäy-
tykää, niin ajattelin, että jos vihollinen tekee vastais-
kun, niin olemme tuhoon tuomitut ellemme saa lisä-
voimia ja.tykistQn tukea. Annoin miehille vetäytymis-
käskys. Kranaattitulen läpi syöksyttiin takaisin kyläau-
kean reunaan josta aamulla lähdettiin rynnäkköön. Siel-
lä olikin aika paljon pataljoonamme miehiä ja siinä
kuulin, että mm. molemmat komppaniamme päälliköt
luutn Inkinen ja Kantanen olivat kaatuneet tien suun-
nalla. Kapt Kuukka oli myös siinä ja hän sanoi, että te
jätitte kaverit pulaan, e:tå 3. komppania on edessä oi-
kealla. Sanoin, että siellä ei näkynyt omia joukkoja vaan
vieraita. Kapt Kuukka kokosi porukan ja lähdettiin jäl-
leen pyrkimään sinne mistä äsken olimme tulleet. Po-
rukka olikin nyt suurempi, sillä joukkoomme liittyi
KKK:n ja 3.K:n miehiä. Muistan kapt Kuukan lisäksi
vänr Ilkaman, joka sillä hetkellä oli 1.K:n ainoa upsee-
ri, vääp Onni Laitisen ja korpr Armas Kaurasen. Enem-
pää en nimeltä muista. Etenimme samaa polkua pensai-
ta ja kraanttikuoppia hyväksi käyttäen kuten edellisel-
läkin kerralla. Eikä vastaanotto ollut yhtään laimeampi,
sillä se muodostui kapt Kuukan ja vääp Laitisen lisäksi
monelle matkan pääksi.

Vielä juostiin sama kuja takaisin, viimeisen kerran.
Sen jälkeen, ehkä seuraavana aamuna siellä iossakin ta-
kanapäin, koottiin JP3:n komentajan puhutteluun 

-metsän suojaan. Komentaja välitti pataljoonalle prikaa-
tin komentajan kiitokset, että pataljoona on suorittanut
hyvin sille asetetun tehtävän, mutta "tukilinian" miehiä
tarkoittaen hän sanoi tiukassa äänilajissa: "Missä te olit-
te silloin, kun monet tovereistanne täyttivät sotilasva-
lan kaavansa viimeistä piirtoa myöten?" D
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YRJO SIPPOLA

KUMARRUIN marssitauolla juomaan Nurmoilan
joesta lentokentän laidalla. Siinä putosi vyöltäni kp:n
lipas jokeen. Kiireesti nappasin sen ylös ja avasin, mut-
ta sisäpuoli näytti kuivalta. Pistin lippaan takaisin vyö-
höni roikkumaan. Tauko loppui ja lähdimme siirtä-
mään jalkaa toisen eteen. Sillä tavalla kulki vetäytyvän
armeijan JR 45:n pioneerijoukkue kovaa tietään saap-
paat jalkoja hangaren. Olimme juhannuksena vaihta-
neet saapasvarastolta uudet jalkineet ja siinä oli tehty
virhe. Uusi, jäykkä saapas rikkoo jalat visvaiselle vellil-
le hyvinkin pian 

- 
vanha, taipuisa, jalkaan tottunut

saapas olisi säästänyt koipia vielä pitkän tovin.
Saavuimme erääseen Nurmoilan lähettywillä olevaan

tienhaaraan' ja aioimme viettää siinä yömme
25126.6.44. Pystytimme teltat ja aloimme odotella
keittomuonaa. Tuli kuitenkin kasky lahteä vielä yönsil-
mään matkalle, tutustumaan Silmijärven maastoon ja

ottamaan, mikäli mahdollista, yhteyttä hajanaiseen II
pataljoonaamme. Pioneerijoukkueemme lisäksi lähtivät
rnarkaan luutnantti Kukon johtama rykmentin jääkäri-
joukkue seka II P:n jääkärit vänrikki Pesosen johdolla.
Koko osastoa johti kapteeni Torvinen. Joukkueemme
iloksi lähti vapaaehtoisesti mukaamme yleväryhtinen
pioneeriupseeri, Iuutnantti A Klockars. Hän oli lähte-
nyt jo monesti aikaisemminkin ja oli meille kuin selkä-
ranka Iihamassalle.

Torasiärven sillan ylitettyämme painuimme kärrytie-
tä pitkin maastoon. Tultuamme Silminjärven lähistölle
pysähtyi osasto eräälle mäkikumpareelle ja lähetti pari
ryhmän vahvuista partiota tutkimaan tilannetta. Kloc-
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Nurmoilan lentokenttää pommitetaan

kars lähti meitä vetämään. Erään peltoaukeaman laidal-
ta huomasimme nousevan rinteen päällä pari heinäsuo-
vaa ja toisen takana liikettä. Luultavasti se oli vainovi-
holaisen parivartio. Ryhdyimme suunnittelemaan nap-
paamista kun leirialueelta alkoi kuulua kamalaa pauket-
ta. Olikohan venäläinen saanut kosketuksen poikiim-
me? Jatkuvaa rarindd kuului ehkä minuutin verran ja
sitten se katkesi kuin leikaten. Mitä hittoa siellä tapah-
tui? Lähdimme kiireesti ottamaan asiasta selvää ja lä-
hestyessämme varovasti, mutta vilkkaalla vauhdilla po-
rukkaamme, alkoivat korvamme erottaa kovaa pulinaa.
Tuntui kuin olisi papupata kiehunut. Lisäsimme vauh-
tia ja molina koveni. Arvaa sen, että ääni kuului kauas

kun lähes sata ukkoa selitti toinen toisensa suuhun ta-
pahtumaa ja arveluitaan sen aiheuttajasta. Päästyämme
perille oli asian ydin jo selvinnyt. Mukanamme olleen
lääkintäalikersantin hermot olivat menneet takaluk-
koon ja hän oli käynyt erään joukkueemme poian kimp-
puun takaapäin tavoitellen hänen asettaan hokien:
"Ryssä 

- 
ryssä 

- 
ryssä-", ja miehemme oli luullut

hänen olevan vieraan aseveikon ja huutanut: "Ryssä 
-ryssä 

- 
ryssä 

-"!! Joku oli ampunut epäselvän hah-
mon miehemme olan yli, siihen oli vastannut kauempa-
na oleva ryhmä, siihen toinen toisaalta jne. kunnes
kaikki ampuivat kuin tivoliteltassa. Ei kuitenkaan ko-
vin kunniakkaasti, koska koko sodan tuloksena oli vain
tuo lääkintämiesparka. Hän oli vainaja. Valitettavasti
tapahtuma, joka saattoi johtaa vihollisenkin paikalle.
Silloin olisi viisainta ampua hiukan paremmin.

Lähdimme siitä taas omaan tehtäväämme, maaston



tarkasteluun. Entistä varovaisemmin lähestyimme em.
peltoaukeata heinäsuojineen ja vartiomiehineen. Kaar-
simme tienreunasta metsän kautta tarkoituksella kier-
täen saapua suovien taakse. Saavuimme pienelle, murta
jyrkalle kumpareelle, jonka alla kulki tie ja jolta oli sel-
vä näköala yli puolen kilometrin päässä olevaan Silmi-
järven kylään. Siellä paloi vakava kokko ja "toverit"
tanssivat sen ympärillä valkopukuisten maatuskojen
kanssa. Sirmakka vain soi ja laulu kiiri meille asti.
Iloista kansaa, tuumailimme, ja musikaalista. Jäin pian
Alilan kanssa katselemaan heidän ripaskaansa tcisten
lähriessä etsimään suovan vartijoita. Miltei heti kun he
olivat kadonneet metsän piiloon, lähti kylästä kulkue
marssimaan meitä kohti kiertävää tietä pitkin. Me mo-
lemmat hakemaan poikia haaskalta, sillä vanjojen piti
ohittaa kumpareemme noin 30 metrin päästä alaviis-
toon. Tuosta yhteistoiminnasta saimme "Alvarilta" sati-
kutia, toisen olisi pitänyt jäädä seuraamaan tilannetta ja
vain toisen lähteä hakemaan apua. Mutta me olimme
niin innostuneita, ettemme tulleet ajatelleeksikaan noin
selvää tosiasiaa. Vartiomiehet jäivät taas mielestd pala-
tessamme väijyntäpaikalle. Ketjussa maaten neuvoi
Klockars meitä valitsemaan maalin sijoituksemme mu-
kaan. Puliseva karavaani saapui paikalle. Pari ryhmää
vanjoja, kaksi hevosta veräen piiskatykkejä. Sopivasti
huusi luutnantimme: 'Tulta!" ja ampui. Me mukaan.
Lippaani tyhjeni tuossa tuokiossa ja vaihdoin sen. Mitä
hepokattia? Aseessa vika! Joka laukaus piti ladata erik-
seen vaikka kestotuli oli päällä. Manasin, sillä patruu-
nat olivat sittenkin kostuneet ja menettäneet tehonsa.
'Toverit" alhaalla lensivät nurin, hevoset nousivat pys-
ryyn ja kaatuessaan kaatoivat piiskatkin. Vanjat kylässä
lienevät varautuneet yllätyksiin, koska kohta alkoi tulla
nakuja mäellemme. Olivat suunnanneet heittimensä
valmiiksi, muuten eivät olisi niin pian saaneet osumia
mäkeemme. Me otimme jalat allemme. Kaatunut koi-
vurunko sipaisi suikan päästäni, yritin noppia sen ylös,
mutta en löytänyt polvenkorkuisesta ruohikosta. Siispä
jatkoin juoksua "kananvarkaana". Jalkavaivaisena en
kuitenkaan pysynyt poikien matkassa, vaan jäin jälkeen
ja huomasin olevani yksin eräällä pellolla olevassa suo-
jaisessa notkossa. Vihamies ampui kylästä pellolle ko-
nekiväärillä, mutta pääsin metsän reunaan ia vilkaisin
taakseni. Pellolla, kk.tulen alla käveli ryhdikkäänä
luutnanttimme Alvari ehkä Mielosen pojalta unohtunut
mantteli kainalossa. Hän oli kuin olisi ollut iltakävelyl-
lä Espalla. Pää pystyssä hän asteli rauhallisena kunnes
kaatui. Perhana, nyt tuli lutista vainaa! Eipäs vainkaan,
oli vain kompastunut turpeeseen, nousi ylös, puhdisti
polvensa ja jatkoi matkaa. Huusin, että juoksisi edes,
mutta ei. Ja konekivääri tulitti kylästä niin, että viuhe
kuului. Kova naama! Huusin vielä, että tulisi perässä

kun itse lähden etsimään poikia ja painuin metsän se-
kaan.

Tovin kuluttua tulin tielle puolivälissä rinnettä ja
peltoa minkä päällä suovartio oli ollut. Ei näkynyt mi-

tään liikettä ja arvelin, että vaniat olivat lähteneet tie-
hensä kuultuaan riehumisemme selustassaan ja astuin
tielle. Tuskin ehdin ottaa muutamaa askelta kohti leiri-
kumparetta kun alkoi pauke ja luodit vinkuivat korvis-
sa. Olivatpa vielä siellä, mutta ampuivat yli. Jos olisi
otettu aika tuon ,0-60 metrin matkalla jonka juoksin
suojaavan mutkan taakse, olisi se varmasti ollut uusi
loistava maailmanennätys. Enpä näet älynnyt hypätä

Vetäytymistä saappaat jalkoja hangaten

tieltä takaisin metsään, vaan tyhmästi pakenin pitkin
tietä. Päästyäni kuitenkin onnellisesti näkösuojaan is-
tuuduin ja huilasin, sillä olin todella poikki. Kuolo tu-
lee, jos perässä tulevat eikä kp:stani olisi apua. Vaan ei-
vät tulleet! Hetken päästä aloin ontua kohti poruk-
kaamme. Sinne saavuttuani olin aika onnellinen, mutta
ärtyisä. Minulta kysyttiin tiesinkö Klockarsista r;nitään.
Ärähdin, että "kyllä se sieltä tulee kun kerkeää" ja me-
nin männyn juurelle, istuin, avasin lippaan ja kolistin
patruunat turpeelle. Pyysin kavereilta uusia, latasin
molemmat rumpuni ja olin taas tarvittaessa valmis otta-
maan uuden erän. Pojat katselivat hommiani silmät ta-
pilla, mutta eivät kysyneet mitään.

Kesäyö oli kylmä ja kapteeni Torvinen oli teettänyt
nuotion, melkoisen lekon lämpimikseen. Minäkin tun-
keuduin sen ääreen sanoen:

- 
Tässähän on hyvä majakka ohjaamaan vanjat kos-

tolle. Ei tarvitse pitkin metsiä etsiä, senkun tulla vaan
hehkua kohti ja ampua jannut kuin teeret kuvilta.

Ennenkuin kukaan ehti mitään vastata tuli Klockars,
katseli nuotiota hänkin ia sanoi jotain perässä tulevista.
Silloin sanoi kapteeni, että hänellä "on oikeus vetäytyä
tämän tien suunnassa. Matkaan siis"!

Oli muutama tunnustelijaryssäkin saapunut lähi-
maastoon, koska Ilosen Reiska joutui tuliyl!ätykseen.
Hän oli puhdistamassa jalkojaan ja joutui tappelemaan
paljain jaloin sekä ampumaan useampia patruunakam-
poja ennenkuin pääsi turvaan porukan luo. Se antoi
vauhtia "oikeutetulle vetäytymiselle tämän tien suun-
nassa". Pyysin ja pääsin hevoskyytiin, sillä jalkani vam-
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ma alkoi vaivata. Allani kärryn pohialla makasi tuo
murheellisen lopun saanut lääkintäalikersantti. Kenen-
kän häiritsemättä pääsimme takaisin Torasjärven kan-
nakselle ia siellä meitä odotti epämiellyttävä yllätys.
Vanja oli yön aikana katkaisuut tien noin kilometrin
päässä silloilta pohjoiseen. Meidän oli määrä lähteä sin-
ne avuksi. Suomalaiskansalliseen tyyliin purnasimme
vastaan, sillä tunsimme itsemme nälkäisiksi ja väsy-
neiksi ja patruunatkin olivat vähissä emmekä - hm! 

-oikein luottaneet johtajaamme. Tämä huusi fotakin ka-
pinasta jne. Ei tuntunut tietävän, että meikäläinen aina
vähän purnaa ia sitten lähtee sinne, minne käsky on.

Joukkuettamme painoi vielä sekin, että Klockars il-
moitti lähtevänsä omiin touhuihinsa rykmenttiin, vaik-
ka Torvinen ei sitä hyväksyisikään. Sanoi "terve" ja läh-
ti. Me muut ryhdyimme auraamaan tietä. Siirryimme
metsään tien oikealla puolelle ja olimme melko tyyty-
väisiä, sillä vastustajaltamme puuttui ainakin kaksi
piiskaa ja pari ryhmää miehiä. Tulimme sähkölinialle,
jossa alik Sven Lydman, fiksu, mutta hajamielinen kou-
lu- ja vapaaehtoiskaverini esitti, errä pysyttelisimme
yhdessä helpottaaksemme toisiamme, jos iommalle-
kummalle jotain sattuisi. Minä lupasin, mutta kuten
sodassa usein sattuu, tiemme kuitenkin erkanivat. Hän
joutui ketjumme oikealle siivelle, minä taas lähelle va-
senta. Väsytti, voi miten väsytti! Linjalta metsään oli
matkaa kolmisenkymmentä metriä. Vänr Pesonen,
muutamien poikien vakuuttamana, kertoi myöhem-
min, että olin ykskaks ampunut kp:llani pensaikkoon.
Paikalle tultua oli siinä maannut kaksi vanjaa, toinen
oli ollut vaihtamassa lipasta ns. peltiheikkiinsä, toinen
taas ilmeisesti karkuun lähdössä. ltse en muista tapah-
tumasta mitään. Olin kai nukkunut seisoalleni ja unissa
kävelijänä ampunut nuo "toverit". Sen taas muistan
kuinka tapasimme viesti- vai olivatko pioneeripatalioo-
nan poikia metsässä tovin matkan päässä äskeisestä.
Alila laukaisi kiväärinsä ja huusi ampuneensa ryssän.
Siitä se sitten alkoi meidän urakkamme. Pääsimme
eräälle pienelle mäen päällä olevalle aukealle, mutta sii-
nä tuli stop. Alik Joni Jouko Jeremias pellavapää Ryysy
tuli iso piippunsa hampaissaan iostain oikealta kertoen
ketjun olevan poikki. Parisataa metrinen aukko oli il-
mestynyt ja siitä valui vihollisia mottiin. Kertoi myös
Sven Lydmanin huutaneen miehenkorkuisesta sananja-
likosta, että häneen oli sattunut. Joni oli hakenut Sve-
niä, mutta ei ollut löytänyt. Meidän piti lähteä yhdessä
etsimään, mutta taas sota sekoitti asiat. Mäellemme al-
koi näet tulla heittimen kranaatteja, niitä räjähteli sekä
maassa että puissa. Sodan meteli oli vienyt kuulomme
niin, ettemme tienneet räjähdyksestä mitään ennenkuin
näimme sen. Oman aseeni äänikin oli kuin lyiiykynän
naputusta pöydän pintaan. Ihmeellistä, mutta puheääni
kuului kuitenkin selvästi. Niinpä kuulin pion Blomin
kysyvän maaleia. Hän makasi pienessä kuopassa am-
puen. En väsymyksen takia uskaltanut käydä pitkäkseni
ja Blom, rauhallinen poika, käytti siis minua tähystys-
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Teltat pys§ ettyinå odotettiin turhaan keittornuonaa

Kirkas nuotio metsässä

rorninaan. Neuvoin pitämään silmällä erästä halkomot-
tia jne. Kymmenen metriä kuljimme Jonin kanssa, siitä
eteenpäin ei askeltakaan. Ei sitten millän, ellei halun-
nut enkelin siivin liihoittaa. Me motin avaaiat olimme
itse motissa. Taas välähti naku keskellämme. Siitä sai

luutnantti Kukko kuolonosuman, pion Alila haavoittui
vaikeasti sirpaleista ja eräs viestimaiuri sai käsivarteensa
pahanlaisen reiän. Leikatessani puukolla hihaa poikki ja
lääkintämiehen valmistautuessa paikkauspuuhiin, sanoi
majuri, ettd9. komppania, kapteeni Savolan osasto on
tulossa tien yli puhkaisemaan tätä paisetta. Käski il-
moittamaan hänelle tilanteen. Samaan aikaan maiurin
kanssa lähti pari poikaa toimittamaan Alilaa pois. Väki-
vahva seppä, alik P Latva-Mantila, otti pojan olalleen
vaikkei Alila ollut mikään minun kaksiseni pikkupoi-
ka. He olivat päässeet jollakin ihmekonstilla tielle ia io-



honkin autoon. Luutnantti Kukko makasi ,O -:ä;
päässä muurahaispesän päällä pistooli kadestä kirvon-
neena. Olen varma, että hän oli jo sankarivainajan vaik-
ka en päässyt lahellekaan. Edessä oli nikkelikuorinen
lyijyaita. Muutama hänen pojistaan oli yrittänyt päästä
luoksensa, mutta turhaan. Hekin olivat varmoja Kukon
kuolemasta. Jostakin tuli huhu 

- 
en ymmärrä mistä ne

tulevat 
- 

joka kertoi kapt Savolan haavoittuneen ja
komppanian jättäneen yrityksensä kesken. Ja huhu oli
tosi. Miten sattui, jouduimme pois mäeltä ja meitä oli
kolme miestä tähteenä, vänr Lahti, Ryysyn Joni ja mi-
nä. Silloin kuulimme takanamme huutoa, se oli Kloc-
karsin ääni:

- Voi veljet! Nyt Alvari tulee porukan kanssa, nyt
painamme mäelle Kukon luo, ehkä ohikin. Odotimme
jännittyneinä ja he tulivat! Klockars ei ollut malttanut

jättää meitä. Heitä oli 
- 

kaksi. Ja pion Luomio sai heti
luodin käsivartensa läpi, pyysi ja sai luvan lähteä pois

- ios pääsee. Ja pääsikin parin vuorokauden patikoin-
nin jälkeen JSp:n hoitoon.

Meitä oli neljä ja vihollisia satoja. Klockars huomasi
jotain yaaleaa heilahtavan lähellä ja aikoi zrmpua löytä-
mällään kiväärillä, mutta ehdin huutaa:

- 
Äta ammu! Se on Joni!

Hän käänsi hieman ja ampui erän puun viereen. Sen

takana kurkki piippalakki. Ei osunut! Uusi laukaus
juuri kun toveri aikoi vaihtaa paikkaa, mutta se aiko-
mus johti varmaan kuolemaan. Pidimme pienen palave-
rin ja päätimme lähteä pois 

- 
jos pääsisimme. Mutta

nyt meitä olikin vain kaksi. Minne Lahti ja Ryy.y olivat
joutuneet? Olimme Klockarsin kanssa kahden, löysim-
me tielle ja sen toiselle puolelle. Paikalle ajoi kuorma-
auto lava ukkoja täynnä, hekin aikoivat pyrkiä pois
motista. Saimme heiltä varastorasvaisen 'Leenan", venä-
läisen pikakiväärin. Luutnantti otti sen ja sanoi:

- 
Sippola, nyt haemme Kukon pois!

Selitin hänelle tilannetta, jota hän ei lainkaan tunte-
nut ja sanoin, että "Kukkomäelle" emme enää missään
tapauksessa pääsisi. Hän vain halusi lähteä. Silloin suu-
tuin ia jirjäisin:

- 
Katso tien yli 

- 
vanjofa ioka puolella ja akata-

kin. Millä perkeleellä me sinne? Hyvä jos pääsemme it-
se pois ine. ja vielä sanoin itku kurkussa, että nyt lä-
hemme, minä ainakin. Klockars sanoi, että ainakin hän
ampuu lippaan tyjäksi.

Juoksin kymmenkunta metriä ja vilkaisin tuleeko
hän. Siellä tien laidassa, ison kiven päällä oli pk. ja lau-
loi. Juoksin taas vähän matkaa. Katsoessani uudelleen
taakse hakkasi luutnantti pikakivääriä kappaleiksi ki-
veen ja lähti perääni. Kun hän tuli luokseni, näki hän
ryhmän verran miehiä juoksevan meidän edellämme.
Hän huusi, että odottaisivat meitä. Sanoin, etteivät
miehet taida olla omia, kun niillä on kypärät, manttelit
ja reput 

- ryssiähän nuo ovat. Juoksimme, vanjat
edellä ja me perässä jonkin matkaa ja kännyimme sit-
ten takaisin tielle. Noita olisi ollut turha ampua, sillä
emme päässeet kyllin lähelle. Tielle saapuessamme

olimmekin jo siltojen luona !a Klockars meni pataljoo-
naan ilmoittamaan tilanteesta. Sieltä lähetettiin osasto
suoj aamaan patal j oonan perääntymistä. Silloin tapasim -
me iälleen Lahden ja Ryysyn, nelisin nousimme ylös
mäkirinteen ja sieltä löysimme vänrikin joukkueen ase-

missa. Vanja oli jo saapunut Silmijärveltä kannakselle ja
alkoi tulittaa metsän reunasta ja me olimme viimeiset
jalankulkijat, jotka sillan ylittivät. Jälkeemme tuli vie-
lä kaksi kuorma-autoa ja yksi sivuvaunullinen mootto-
ripyörä, ei muita. Pion P:n poiat tulivat komentajineen
uiden ioen yli.

Pääsimme pikku seikkailuin omaan porukkaamme,
jossa meidät otettiin vastaan entisinä kaatuneinä. Huhu
oli kertonut, ettei meitä enää tarvitse muonavahvuuteen
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"Motti-Matti", eli ev Matti Aarnio

TALVISODASSA sana "motti" sai halkomottia laajem-
man merkityksen. Alettiin puhua ja kirjoittaa motitta-
misesta ja mottitaisteluista. Sotilaskieleen ilmestyi
mottitaktiikka entisten taistelumenetelmien ioukkoon
eikä kestänyt kauan kun uudella käsitteellä oli jo kan-
sainvälistäkin kantavuutta. Siitä pitivät ulkomaalaiset
lehtimiehet huolen.

Jatkosodan aikana myös motittaminen 
- 

tietylle
alueelle tapahtuva vihollisjoukkoien saarro5gs6in6n 

-jatkui. Niinpä Kuhmot, Lemetit, Raatteet ja Suomus-
salmet saivat Jatkosodassa seuraajansa.

Kaikki ei käynyt kuitenkaan entiseen malliin. Talvi-
sodassa venäläiser joukot pysyttelivät sotaliikkeitä suo-
rittaessaan yleensä teillä tai niiden tuntumassa, jolloin
itse saarrostaminen ei ollut niinkään vaikeata. Sitä suu-
rempana haittana oli kuitenkin suomalaisten joukkojen
vähyys ja heikko aseistus. Suurten joukko-osastojen
motittaminenhan vaatii onnistuakseen paitsi erinomais-
ta johtamistaitoa, myös tavallista enemmän miehiä.
Vielä vaikeammaksi osoittautui suomalaisille joukoille
kuitenkin motittaminen Jatkosodassa, vaikka meikä-
läisten aseistus olikin huomattavasti entisestään paran-
tunut. Venäläiset olivat oppineet Talvisodasta paljon.
Mm. etenemdån ja liikkumaan maastossa suurin iou-
koin ja leveänä rintamanakin, eikä metsä ollut enää es-

teenä. Maantiet olivat siirtyneet palvelemaan pääasiassa

raskaan materiaalin kuljetusta.
Sana 'motti' tuli tavallista läheisemmäksi tämän kir-

joittajalle, kun jouduin entisten mottitaistelijoiden ri-
veihin, JR 56:een, eversti Matti Aarnion komentamaan
rykrnenttiin eli "Motti-Matteihin".

Siihen aikaan (v. 1942) elettiin melko rauhallista ase-

masodan kaurta. Ainoat 'mortitaistelut' käytiin Itä-
Karjalan metsissä halkomottien teossa. Lomalle pääsyn

ehdoksi kun oli yhteen aikaan asetettu mm. kolmen
halkomotin teko, toisen tärkeän muodollisen lomakel-
poisuusehdon, täipuhtauden lisäksi. Mottiehdon täyt-
täminen tuottikin monelle, varsinkin kaupunkilaiselle,
tai muuten heikkoselkäiselle, melkoista harmia kun ai-
na ei tahtonut löytyä riittävästi vahvaselkäisiä auttajia

- 
luvatuista korvauksista huolimatta.

Venäläisten kesäkuun 9. päivänä 1944 Karialan kan-
naksella aloittama suurhyökkäys muutti perusteellisesti
sodan luonteen. Asemasota, jota oli jatkunut aina vuo-
sien 1941-1942 vaihteesta lähtien, muuttui nyt liik-
kuvaksi sodankäynniksi. Yksikkömme, 10. komppa-
nia, ei enää vuoden 1943 syksystä lähtien kuulunut JR
56:een, vaan21. Prikaatin III pataljoonaan, joka koko-
naisuudessaan oli siirrerry JR 56:sta. Siten osasta entisiä
Motti-Matteja oli tullut'Venttiprikaatin" miehiä.

Suurhyökkäyksen alkamisajankohtaoa 21. Prikaati
oli rintamavastuussa Karhumäen pohjoispuolella, Itä-
Karjalassa. Venäläisten hyökkäysoperaatiot tällä suun-
nalla alkoivat kymmenisen päivää myöhemmin.

Venäläisellä sotilasjohdolla oli varmasti suunnitel-
missaan ltd-Karjalaan sijoitettujen suomalaisten jouk-
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kojen vetäytymisen estäminen ia siten muista joukoista
eristäminen. Paluutiet oli katkaistava ja Itä-Karjalaan
jääneet joukot erikseen tuhottava. Tällöin isku Suo-
meenkin tulisi helpommaksi. Tällaisiin ajatuksiin tuli
seuranneiden tapahtumien perusteella.

Karjalan korpimetsissä saattoi törmätä yllättäen
koukkausmatkalla liikkuviin pataljoonankin vahvuisiin
vihollisosastoihin. Eikä siinä kaikki, vaan tällaiset jätti-
läispartiot merkitsivät vielä'väylän' valmiiksi jäljessä

tulevia varten. Tällaisesta partioinnisra oli siten luotu
oma järjestelmänsä.

Kun lähdimme Soutjärvellä iäljittämään merkeistä
päätellen suurta venäläistä joukko-osasroa, rutustuim-
me samalla tähän uutuuteen, viittakeppi- ym. menetel-
mineen, ensimmäisen kerran. Tämän vahvistukseksi
löysin vielä erään puun juurelra kokoon taitetun paperi-
nipun, jonka totesin sisältävän mustekynällä tehtyä ve-
näläistä kirjoitusta sekä reittipiirroksia, vdlitettavasti
osa kirioituksista ja piirroksista oli sateen liottamana
häipynyt näkyvistä. Vein asiapaperilöytöni välittömästi
komppanian päälliktille. Koetimme myös saada selkoa
partion suunnitelmista vangiksi ottamaltamme venäläi-
seltä sotilaalta, mutta siitä ei tullur mitään, koska
miesparka vapisi kauttaaltaan eikä saanut sanaa suus-
taan, mikä ei muuten ollur mikään ihme, sillä herätim-
me hänet kesken päiväuniaan maakuopasta. Vähem-
mästäkin ihminen voi joutua shokkitilaan kun viholli-
sen antamasta herätyksestä.

Edellä mainitut pitkin metsiä samoilevat venäläiset
joukko-osastot tulivat pitämään huolen siitä, ertä ve-
täytymisemme Itä-Karjalasta kohti Suomea reittiä Kar-
humäki -Juust järvi -Soutiärvi -Pora järvi -Liusvaara, muo -

dostui mahdollisimman hankalaksi.
Prikaatimme joutui monesti käymään erittäin raskai-

ta viivytystaisteluja moninkertaista ylivoimaa vastaan.
Oman yksikkömme kohdaita on jäänyt erikoisesti mie-
leeni Nuolen tien suunnassa lähellä Karhumäkeä, Pora-
järvellä ia Liusvaarassa käydyt taistelut.

Paluutien katkaisuyrityksiä oli useita. Ensin tällai-
nen tapahtui komppanian, seuraavalla kerralla pataljoo-
nan ja kolmannella kerralla jo rykmentin voimalla, jol-
loin voidaan puhua io jonkinlaisesta mottiin joutumi-
sesta. Aina saatiin tiet auki taistelemalla. Liusvaarassa
kuitenkin tapahtui se, mitä olimme eniten pelänneet ja
hiljakseen aavistelleet, jouduimme vihdoin viimein
mottiin.

Olin saanut määräyksen varmistaa puolijoukkueen
kanssa eräässä mäen rinteessä lähellä Liusvaaraan johta-
vaa maantietä. Emme olleet ehtineet vielä kauan aikaa
suorittaa näitä tehtäviä, kun alkoi kuulua telaketjujen
kolinaa. Äänet voimistuivat nopeasti ia tien varressa
olevat pst-miehet alkoivat ampua. Vaunut eivät pysäh-
tyneet, vaan aloittivat voimakkaan tulituksen ja jalka-
väki seurasi perässä. Meidän konepistooli- ja pikakivää-
riaseistuksemme ei pystynyt vaunuia vahingoittamaan

- 
se oli varmaa 

- 
kasapanoksiakaan kun ei ollut. Ti-

lanne vaikeutui hetki hetkeltä, mutta onnbksi tuli koh-
ta perääntymisviesti. Eikä se tullut hetkeäkään liian ai-
kaisin, sillä oli panrava jo juoksuksi. Tankkien tykit ja
konetuliaseet posottivat peräämme ia antoivat lisävauh-
tia. Huusin miehille, ectä juostaan maastossa erottuvan
penkan raakse, joka suojaisi ainakin jonkin matkaa.
Niin tehtiinkin ja kyyryssä juosten käytimme penkkaa
hyväksemme ia syöksyimme kohden joen rantaa. Joki
oli onneksi kapea ja sartumalta vielä osuimme sellaiseen
kohtaan, jossa oli kaadettu pari isoa puuta joen yli, io-
ten uida ei tarvinnut.

Pahin oli kuitenkin edessä, avonaisen ylärinteen ylit-
täminen, ennenkuin pääsisimme näkösuojan antamaan
metsään. Olimme varmasti vihollisen mielestä erino-
maisia eläviä maaleja, sen kiihkeästä tulittamisesta pää-

tellen. Kaikesra huolimatta saavutimme kaikki suojaa-
van metsänreunan.

Ilo oli ylimmillään, kun voimamme äärimmilleen
Sodan savuja Poralärvellä

'h.ä\."n

21 . Prn miehiä maastoutuneina

ponnistaen ja juoksemisesta uupuneina viimein retkah-
dimme istumaan metsän siimekseen. Kujanjuoksu oli
onnistunut hyvin, koska kukaan ei ollut haavoittunut.
Valitettavasti ilo jäi kovin lyhytaikaiseksi. Saimme ni-
mittäin melkein kohta tietää, että vetäytymistiemme
oli katkaistu ja vielä niin suurin vihollisvoimin, että lä-
pimurtautumisyritykset tien suunnassa oli pyyhittävä
pois suunnitelmista. Olimme motissa, mahdollisesti
koko prikaatikin.

199



Tunne, joka silloin valtasi mielen, on vaikeasti ku-
vattavissa. Siihen sisältyi äärimmäistä kiukkua, toivor-
tomuutta, pelkoa vangiksi joutumisesta ja jonkinlaisra
fobiaa 

- 
suljetun paikan kammoa. Ensi lamaannuksen

jälkeen tuli kuitenkin pain herääminen, oli toimittava
ja nopeasti.

Otimme selvää, onko tilanne todella sellainen, miksi
se oli kuvattu. Tiedustelun tulos vahvisti sen tosiasian,
että olimme motissa.

Hajaannuimme ottamaan selvää eri mahdollisuuksis-
ta poispääsyyn. Omaa komppaniaa emme löytäneer
mistään, todennäköisesti se oli jo jossakin yrittämässä

läpipääsyä. Lyöttäydyimme erään pikku porukan mu-
kaan, jolla oli hallussaan sellainen kallisarvoinen asiapa-
peri, kuin alueen kartta, jonka mukaan he olivat juuri
ortamassa kompassilla suuntaa kohti korpimaisemaa.

Niin alkoi toivottomalta tuntuva vaellus monen
suoalueen yli. Liikuimme nopeasti, mutta varovaisesti,
päamaÅrdnd yhteyden saaminen omaan komppaniaam -

me ja vihollisen välttäminen. Vain muutaman sadan
metrin päästä onnistuimme kiertämään erittäin vahvan
vihollisosaston.

Oli vaikeata arvioida silloin ja vielä vaikeampi nyt,
kauanko rällaista korpivaellusta kesti. Vallan lyhyt
matka ei ollut, koska jalat tuntuivat jo hyvin painavilta
vuosien mittaan saavutetusta marssitottumuksesta huo-
Iimatta, tavoitettuamme vihdoin ensimmäiset suoma-
laiset joukot.

10. komppania löytyi melko pian ja 'portilla'oli vas-
tassa itse komppanian päällikkö, kapteeni Laine. Hän
oli ryyryväisen näköinen pitäessään lehtiötä ja kynää kä-
dessään ja merkitessään ylös saapuvia. Ilmeestä päätel-
len luku alkoi olla kohta täysi, niinkuin olikin. Omasta
ryhmästäni puuttui vielä yksi mies, murta hänkin saa-

pui myöhemmin. Laine kehoitti meitä menemään kent-
täkeittiölle, missä kuuma hernerokka odotti 'kotiin'pa-
laavia. Hyvin kelpasi rokka sellaisen matkan ja jänni-
tyksen jälkeen. Kelpo kapteenimme, jota olimme oppi-
neet kunnioittamaan erinomaisena komppanian päälik-
könä, kohtalona oli kaatua vähän myöhemmin lähes-
tyessämme vetäytymistiemme viimeistä etappia, Möh-
köa, fo Talvisodasta tunnettua taistelupaikkaa.

Pataljoonamme sai ottaa Möhkössä vastaan vielä ko-
via iskuja, vihollisen yrittäessä tunkeutua Ilomantsia
kohti. Vähitellen kehittyikin ns. Ilomantsin suurtaiste-
lu, missä kuitenkin lopulta osat vaihtuivat ia prikaa-
timme yhdessä Ratsuväkiprikaatin ja eräitten pienem-
pien yksikköjen kanssa ryhtyi vuorostaan hyökkäämään.
Ilomantsin korvessa kehittyivät siten taistelut, joissa

loppuunajetut, väsyneet ja vihollisen arvelun mukaan
loppuunlyödytkin suomalaiset joukot iskivät takaisin
sellaisella voimalla, että kaksi venäläistä divisioonaa
joutui vuorostaan motitetuksi.

Liusvaarassa olimme kuitenkin varsin kouriintuntu-
valla tavalla saaneet kokea, minkälaista on itse olla mo-
tissa. Tilanteeseen katsoen olimme selviytyneet siitä
kohtalaisen hyvin. Henkilötappiot olivat jääneet suh-
teellisen vähäisiksi, materiaalitappiotiliin oli merkittä-
vä sentään mm. raskasta kalustoa, kuten rykkejä ja au-
toja. Psykologisesri ottaen mottiin joutumisella oli kui-
tenkin suuri merkitys. Nopean motista selviytymisen
yhdeksi syyksi voisi katsoa vaikkapa suomalaisen soti-
laan yksittäistaistelija-mentaliteetin, jonka' ilmenemis-
muotoja on mm. itsenäinen toiminta vaikeissakin olo-
suhteissa !a nimenomaan juuri silloin. Historiansa aika-
na suomalainen on siihen vähitellen kouliutunut, sillä
useimmiten olemme saaneet seistä yksin, varsinkin suu-
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JOUKKO-OSASTONI, johon kuuluin Jatkosodan ai-
kana, oli JR 3r. Majoituimme telttoihin johonkin Heis-
järven ja Valjärven takamaille. Kuuluimme Maaselän
ryhmään.

Keväällä -42 olimme jo monet kovat kokeneet, joten
emme hätäilleet, vaikka emme tieneet etulinjasta mi-
tään. Ammunnasta päätellen voimme vain todeta, että
taistelutoimintaa oli jossain 2-3 kilometrin päässä,
jossa JR 4 oli etulinjassa, pitäen yllä sotatilaa naapurin
kanssa.

Aikamme ei kuitenkaan ehtinyt kayda kovin yksi-
toikkoiseksi, sillä alkoi kuulua kuiskeita että meidät
siirretään pian johonkin varmistustehtäviin.

8. 6. saapuikin teltoillemme komppaniamme pidetty
päällikkö, silloinen kapteeni Vepponen ja sanoi: "Pojat,
huomenna pannaan pakkaukset kuntoon ja teltat kär-
ryihin".

Nukuimme sen yön rauhassa, mutta seuraavana päi-
vänä laitoimme "pillit pussiin", kuten silloisen jouk-
kueen johtajamme sanonta kuului. Hän oli Espanjan
sodankävijä kornetti Porvanen. Illalla klo 22 sonnus-
tauduimme matkaan, johonkin etelän suuntaan. Kuu-
dennen komppanian toinen joukkue, iohon kuuluin,
saapui niinsanotulle kanavan lohkolle puolen yön aikoi-
hin. Otimme asemat vastaan vanhalta porukalta, jonka
jermut sanoivat: "Olemme käyneet toriuntataistelua
tässä paikassa neljä kuukautta."

Jouduin ensimmäiseen vaihtoon uutena miehenä ja
olisin ensin ollut halukas tietämään uuden talon tapoja,
mutta iääkäri, jolta otin pk.pesäkkeen vastaan, pisti
vain lippaat pussiin, heitti pikakiväärin olalleen ja virk-
koi: "tämä on pirullinen saari", sekä häipyi sen jälkeen
johonkin korsujen suuntaan.

Kun meiltä oli alkukankeus mennyt ohi ja aloimme
tutustua uuteen tukikohtaamme, niin huomasimme,
että vihollinen oli edessämme korkealla mäellä ja pystyi
vapaasti näkemään meidän liikkeet tukikohdassa ja sen
takana olevan huoltoelimemme, joka oli ilman min-
käänlaista näkösuojaa, noin puolen kilometrin pituisen
hiekkanummen varrella.

Puolijoukkueen korsu, johon maioituimme, oli noin
kahden sadan metrin päässä saarekkeen pohioisrinteellä,
johon kaivettu yhdyshauta oli erittäin kivisen maasron
takia jäänyt vain noin kuudenkymmenen senttimetrin
syvyiseksi. Sitä ei oltu myöskään millään tavoin verhot-

tu. Valoisasta vuoden ajasta johtuen, ei meillä ollut
mahdollisuutta kaydä niitä sen paremmin laittamaan.
Koska "vanja" näytti hyvin rauhalliselta, niin me pojat
aloimme jo purnata, että turha tätä on päivällä pitää
miehitettynä, kunhan vain yön aikana pidetään yksi
mies asemissa, niin eiköhän se riitä näin rauhallisella
paikalla. Tähän joukkueenjohtaja Pornanen vain tokai-
si: "Silloin me pojat ollaan pian Uralin takana leirillä".
No mikäs siinä, oltiin vartiossa ja pelattiin väliaikoina
pokeria oikein olan takaa. Niin kului kesä ja yöt alkoi-
lr"t kayda jo hämäriksi. Edessämme oleva kanava, joka
oli aikoinaan ollut laivaväylä, puki meidät usein yön ai-
kana sellaiseen sumuverhoon, että ei nähnyt eteensä
kuin muutaman 10 metriä, silloin kun sumu oli ti-
heimmillään. Ei tällöin ainakaan allekirjoittanut pan-
nut hanttiin, vaikka määrättiin vahvistettu vartiointi
yön ajaksi. Heinäkuun loppupuolella alkoi naapuri käy-
da hyvin aktiiviseksi. Päivällä se alkoi haarukoida tykil-
Eivät teltat, vaan poterot suojaavat lulelta



Haudan pätkästä toiseen käy etulinlan miesten tie

lä korsuja ja yöllä parriot hiippailivat välimaastossa.
Hälytykset ja aseman miehitys alkoivat olla öisin joka-
päiväistä leipää.

Elokuun ensimmäisenä päivänä klo 22 ilmoitti var-
tiomies, että kymmenen miehen vahvuinen vihollispar-
tio oli ollut aivan asemamme edessä olevilla esteillä,
iotka olivat tehdyt piikkilankalieriöistä... Etuvasem-
malla oleva n.s. kuollut kulma oli vahvistettu ratsues-
teillä. "No pojat, hälytys" huusi johtaiamme, mutta
asemat oli jo osaksi miehitetty ilman käskyäkin, sillä
tiesimme, että tyhjiin asemiin on parempi mennä kuin
vihollisen miehittämiin. Jäimme asemiin tunniksi, pa-
riksi, mutta kun ei mitään tavallisuudesta poikkeavaa
tapahtunut, painuimme takaisin korsulle ja vain tavan-
mukainen parivartio jäi turvaamaan untamme.

Aamulla klo neljä minut herätettiin. Sen teki kipinä-
mikko, joka sanoi: "Herätys ja liikkeelle". Parikseni
sain sotamies Eino Järvisen, jota ison kokonsa vuoksi
kutsuttiin Jämsän pojaksi. Ehdimme olla pesäkkeellä
ehkä puolisen tuntia, kun vasemmalta, ryhmän vartio-
paikan suunnalta kuului muurama kp:n sarja ja muuta-
ma käsikranaatin räjähdys heti perään, jolloin Järvinen
lausui minulle: "kas, ensimmäisen ryhmän pojat taas
hermoilevat. Emme kiinnittäneet asiaan sen enempää
huomiota, kun kaikki taas rauhoittui.

Klo viiden tienoilla saapui vartiopaikallemme ryh-
mänjohtajamme, alikersantti Mäkinen ja sanoi: "nyt
pojat sassiin matkaan, vanja on ottanut kaikki ensim-
mäisen ja neljännen ryhmän asemat rynnäköllä haltuun-
sa ja on jo yhdyshaudassa ja ehkä piankin korsulla".

Silloin päätimme pikaisesti että koska meillä kaikilla
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on konetuliaseet niin aletaan varovasti edetä yhdyshau-
taa pitkin niin pitkalle kuin on mahdollista sillä ios
nousemme avomaastoon niin olemme selviä maaleja.

Lähdimme, Järvinen edellä, kirjoittaja parin metrin
päässä ja Mäkinen viimeisenä. Tässä vaiheessa alkoivat
vihollisen kranaatinheittimet ampua korsuillemme ja
takamaastoon ja ammusta tuli kuin turkin hihasta.

Edettyämme noin kuusikymmentä metriä ja olimme
päässeet korsuille vievän yhdyshaudan risteykseen,
aloimme edetä korsun suuntaan. Silloin rävähti oikealla
olevista pesäkkeistä luoteja meitä kohden. Suuliekeistä
päätellen kymmenkunta tuliasetta toiminnassa. Matalaa
hautaa pitkin etenimme ehkä kymmenkunta metriä
kontaten ja ryömien kun Järvinen taas ehdotti: 'Muis-
tutetaanpa niitä kuolevaisuudesta".

Haimme aseillemme hyvät asemat ja vastasimme tu-
leen. Minulla oli kolme lipasta, jotka olivat pian tyhjät.
Järvisellä, joka ampui lyhempiä sarjoja, kesti lippaat
kauemmin. Ajattelemattomasti hän nousi haudan reu-
nalle seisomaan tähyilläkseen etumaastoa. Silloin vaati
"saari" meiltä ensimmäisen uhrinsa. Luoti tunkeutui
Järvisen ohimosta läpi ja hän lysähti haudan pohjalle.
Kun häntä lähemmin tutkimme, niin voimme vain to-
deta, että hän ei enään kaipaa hoitoa eikä siteitä. Heitin
tyhjän aseeni ia otin Järvisen kädestä hervonneen kone-
pistoolin, jolla ammuin noin kolmenkymmenen metrin
päästä meitä tulittaneita pikakivääreitä kohden.

Taas lähdin konttaamaan kohden korsuja, alikersan-
tin seuratessa kannoillani. Kun saavuimme korsulle
niin näin joukkueemme kokoontuneen korsumme luona
olevaan vanhaan sorakuoppaan, joka oli halkaisijakaan



noin kolmenkymmenrä metriä. Poiat olivat hevosen-
kengän muotoisessa ketjussa, johon liityin joukon jat-
koksi. Aina neuvokas iohtafamme ei jäänyt kuitenkaan
siihen odottamaan vaan alkoi järjestää vastaiskua, jonka
hän määräsi alkavaksi aamulla klo seitsemän. Keräsim-
me kaikki tukikohtamme käsikranadt ia patruunat ia
sovittiin että ryhmät vuorotellen syöksyvät taisteluhau-
taan.

Vielä sovittiin että edessä erenee kaksi konepistooli-
miestä ja loppu ryhmästä aseistautuu kasapanoksilla ja
käsikranaateilla varmistamaan kärkimiesten työtä. Kun
valmistelut oli saatu kuntoon, niin syöksyimme hau-
taan ensimmäisen ryhmän edellä. Vihollinen lähti pe-
räänrymään ia kaikki näytti käyvän suunnitelmien mu-
kaan, mutta kun vihollinen saavutti varsinaiset taistelu-
hautamme se alkoi panna hanttiin oikein toden teolla.
Meille alkoi tulla tappioita. Muunmuassa sai iouk-
kueemme johtafa osuman kranaatista, joka räjähti hä-
nen ialkoiensa juuressa ia haavoitti häntä vaiksasti.
Meillä oli täysi työ pelastaa ioKtajamme, joka valitti ää-
nekkäästi.

Kun vihollinen oli muutaman metrin päässä, heistä
näytti varmasti siltä, että he olivat tekemisissä itsemur-
haa suunnittelevan ioukon kanssa, vaikka saimmekin
lukuisia täysosumia sen miehittämiin asemiin kasapa-
noksilla. Vihollinen sai iatkuvasri uutta täydennystä
pesäkkeisiinsä. Koska tukikohtamme, rauhallisesta al-
kukesästä johtuen, oli heikosti varustettu käsikranaa-
teilla ia niiden nyt kovasta käytöstä lohtuen loppu näyt-
ti olevan lähellä.

Vihollinen huomasi toivottoman tilanteemme ja al-

koi nyt vuorostaan hyökätä kohti meidän korsujamme.
Peräännyimme ja klo kymmenen olimme taas asemissa
samassa soramontussa, josta olimme aamulla lähteneet.
Nyt alkoi niikyä miesten ilmeistä että foillekin alkoi
tulla sukulaiset mieleen tai toisin sanoen alkoivat tykätä
liikaa itsestään. Tosihan on, että kun tilanne on äärettö-
män kriitillinen ja kun aloite on vihollisen käsissä, niin
ei liene sellaista sotilasta syntynytkän, ioka ei vähän
muuta muotoaan.

Mutta kun aloite siirtyy omiin käsiin niin jännitysti-
la laukeaa. Mutta kun hätä on suurin, ei apukaan ole
kaukana, sillä pataljoonassa oli kuultu meidän heikosta
alkumenestyksestä ia oli sieltä lähetetty jääikäri joukkue
meitä tukemaan. He saapuivat tukikohtaan kello yksi-
toista ia kolmekymmentä ja toivat tullessaan suurem-
man määrän käsikranaatteia. Johtajana toimi luutnantti
Hackzell.

Saimme kunnian olla kranaattien jaolla ja saimmekin
niitä nyt mielestämme tarpeeksi.

Hackzell otti meidät komentoonsa ja lähdimme jäl-
leen etenemään yhdyshaudassa. Vihollinen oli vetäyty-
nyt varsinaisiin taisteluhautoihin ja otti meidät vastaan
ankaralla tulella ja ryskeellä. Luutnanttimme haavoittui
kuolettavasti ja hän menehtyi JSp:lle vietäessä. Osaston
otti nyt komentoonsa kersantti Mustaoja ia lähdimme
vyöryttämään taisteluhautaa metri metriltä. Saimme
haltuumme ensimmäiset pesäkkeet. Taisteluhaudassa
oli nyt hermoja karmiva näky. Siellä lojui vihollisen
kaatuneita mitä erilaisimmissa asennoissa. Toiset olivat
silpoutuneet muodottomiksi ja eräät olivat palaneet
mustiksi kuin kekäleet. Melu oli korvia huumaava, lää-
kintämiestä ja ammuksia huudettiin. Pesäkkeet vaih-
toivat omistaiaa.

Mutta elämän tiimalasi oli kai tyhjäksi valunut myös
kersantiltamme, koska hän vuorostaan sai osuman vi-
hollisen käsikranaatista ja ruhoutui muodottomaksi.
Vihollinenkin oli kai saanut tarpeekseen päivän tapah-
tumista koska se yllättäen irtaantui asemistaan ia erin-
omaisesti piiloutui edessä' olevaan kuolleeseen kulmaan

- ia kun kello oli neljäntoista paikkeilla, niin viimei-
set vihollissotilaat syöksyivät edessämme olevan kana-
van sulkuporttien taakse.

Jos vihollisen tappiot olivat raskaat niin ei omiakaan
voi aliarvioida. Yli kaksikymmentä urheata tukikohdan
puolustajaa 3 joukkueeniohtajaa mukaanluettuna sai si-
nä päivänä antaa kalleimpansa tuon tarunomaisen tuki-
kohdan puolesta. Seuraavana päivänä kuuntelimme pää-
majan tilannekatsausta, joka vaatimattomasti ilmoitti
kanavan lohkolla vihollisen tiedustelupartion tunkeutu-
neen erääseen tukikohtaan, mutta se heitettiin takaisin
vastaiskulla tuottaen sille suurta mieshukkaa.

Jouduin sodan loppupuolella käymään läpi Kannak-
sen kiirastulen ja Ihantalan polttopisteen, mutta kun
selailen neliännesvuosisadan jälkeisiä tapahtumia muis-
tojeni lokeroista, niin aina sieltä löydän kirkkaimpana

tr

203

tuon päivän Pirunsaaressa.



VANOIN.
KUtIETilÄIANA
POKU O. KORMI:

OLIN vastikään palannut toipumislomalta takaisin ryk-
menttiini JR 44:ään, rykmentti oli osallistunut divi-
sioonansa mukana Tuulosjoen läpimurtotaisteluihin ja
oli jatkamassa alkaneita sotatoimiaan komentopaikan
ollessa Nurmoilan kylässä. Ilmottauduin komentajalle
ja minut määrättiin lähettiupseeriksi, koska haavani ei
ollut vielä täysin parantunut, ja omaa komppaniaani
johti toinen mies.

Rykmentin pataljoonat taistelivat kukin tahollaan ja
rykmentti ei aika ajoin ollut tarkkaan tietoinen niiden
sijainnista ja saavutuksista.

Sain illalla kello 10.00 kaskyn lähteä ottamaan yh-
teyttä maj Lampolan III pataljoonaan, jonka sillä het-
kellä piti olla Säntämän tien varrella motinvartijana.
Matkaa kertyi sinne yli 10 km rykmentin komentopai-
kalta ja tie sinne oli outo ja liejuinen. Ilta oli pimeä ja
kaatosade huuhteli maan pintaa tehden entisestäänkin
pehmeän tien aivan pohjattomaksi. Sain hevosen käyt-
tööni ja lähdin ratsastamaan kohti pataljoonaa. Sään ta-
kia matkanteko oli hidasta ja minun oli tiheästi käytet-
tävä karttaa ja paristolamppua pysyäkseni tiellä eksy-
.mättä.

Runsaan kolmituntisen ratsastuksen jälkeen lähes-
tyin kohdettani ja monien kyselyjen jälkeen minut joh-
datettiin maj Lampolan komentopaikkaan.

Siellä sain tarvittavat tiedot ja täydellisen selvityksen
pataljoonan toiminnasta sekä sen tulevista aikomuksis-
ta. Kun olin lähdössä takaisin antoi maj Lampola hal-
tuuni kaksi venäläistä vankia, jotka minun tuli viedä

rykmentin esikuntaan kuulusteluja varten. Ja niin läh-
dettiin matkaan.

Sade jatkui entistäkin rajumpana, ja ilma oli kolea.
Panin vangit kulkemaan ratsun edellä parin metrin
Nurmoilan kylää

etäisyydellä, otin pistoolin kotelostaan käteeni ja suori-
tin latausotteen, iotta olisin valmis sitä tarvittaessa
käyttämään, sillä he olivat rotevia miehiä ja heillä oli
mahdollisuus yrittää pakoa tai päällekarkausta.

Olin itse aivan vettävaluvan märkä ja niin olivat kul-
jetettavatkin. Verkalleen siinä edettiin hevosen upotes-
sa yli vuohisten kuraan, ja samoin vaipuivat vankien
saappaat siihen puoleen sääreen. He olivat väsyneitä ja
järkyttyneitä. Kompastellen ja laahustaen iatkui kui-
tenkin matka.

Mielialani ei suinkaan ollut parhain mahdollinen.
Väsytti, ja nälkä alkoi vaivata. Olihan takanapäin pari
valvottua vuorokautta huonolla ravinnolla, ja ne olivat
vieneet jo parhaat mehut minusta, joka juuri olin pa-
lannut kuukauden toipumislomalta ja tottumaton rasi-
tuksiin. Märkyys teki olon suorastaan kurjaksi.

Tuli siinä itsekseni ajateltua, mikä saakelin rangais-
tus tämä onkaan, panna tärkeä mies tällä säällä, pohjat-
tomalla tiellä saattamaan paria vauhkoa vankia synkän
metsän läpi, jossa koska tahansa saattoi kohdata viha-
mielisen motista livahtaneen venäläisjoukon. Pimeyden
takia oli pakko käyttää lamppuakin ja olisin hyvä maa-
litaulu 

- 
tulla ammutuksi kuin haaskalta.

Ajattelin kiristää vauhtia ja ampua vangit siihen
paikkaan. Olisi ollut helppoa komentaa heidät tien var-
ressa virtaavan joen jyrkale penkalle ja pamauttaa sin-
ne. Pari kertaa olin sen jo kurjuudessani tehdä. Sormet
kiertyivät jo lujemmin pistoolin perän ympärille ja sor-
mi kiristyi liipasimella. Mutta ei, en voinut sitä tehdä.
Sääli turvattomia, nöyriä vankeja kohtaan esti toteutta-
masta tällaista tekoa. He olivat taistelunsa taistelleet ja
odottivat päsevänsä turvaan kuoleman kentiltä. He
odottivat kuten minäkin lämmintä, suojaa ja lepoa. Ei,
sellaista katalaa tekoa en voinut heille tehdä. Olivathan
he ihmisiä kuten miniikin ja heillä oli omaisia, iotka eh-
kä odottivat heitä ioskus tämän sodan loputtua kotiin.

Heillä ei liene ollut aavistustakaan ajatuksistani tai
aikeistani. Alistuneina he laahustivat, toivoen ehkä ku-
ten minäkin matkan pian päättyvän.

Näissä mietteissä taittui taival ia vaikka kulku oli hi-
dasta, jäi kilometri toisensa jälkeen taaksemme.

Mieliala hiukan piristyi tavatessamme tykistön tu-
lenjohtoryhmän marssilla etulinjaan. Siinä vaihdettiin
kuulumisia ja tietoia. Rykmentin komentopaikalle oli
matkaa enää kolmisen kilometriä. Siellä oli odottamassa
kuiva suoja meille kaikille, minulle omani, vangeille
omansa.

Pian vilkkuivat edessämme paristolamppujen valo-
keilat. Olimme kohta kylässä ja turvassa sateelta ja lie-
julta. Se valoi uutta voimaa jäseniimme ja vauhtimme
parani. Hevonenkin rupesi ravistelemaan matkan mär-
kyyttä itsestään, ilmeisesti odotellen matkan päätty-
mistä, sekin.

Luovutin vangit tiedustelu-upseerille ia tietoni ko-
mentajalle. Tehtävä oli päättynyt, pääsin lepäämään.
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Pr heJääl«fireille
mclclliskurrsscr
LAINAUS "PAROLE'' .LEHDESTÄ

YLISTAROSSA 10. maaliskuuta 1918 iääkäreille jär-
jestetyssä illanvietossa piti tervetuliaispuheen teol.tri
Lauri Pohjanpää. Sen hetkisiä tunnelmia mieliin pa-
lauttavalla puheella on oma sanomansa nykyajallekin.

"laakarit, asetoverir, kansalaiset.
Ylistarolaiset ovat iärjestämällä tämän pienen tove-

rillisen illanvieton tahtoneet ilmaista Teille, iääkärito-
verit, niitä ystävyyden ja kiitollisuuden tunteita, joita
me teitä kohtaan tunnemme. Minulle on uskottu kun-
niakas tehtävä lausua Teidät tähän tilaisuuteen tervetul-
leiksi. Tarkoitukseni ei ole pitää mitään juhlapuhetta
eikä koetella Teidän kärsivällisyyttänne monilla sanoil-
la. Nyt ei ole sanojen aika vaan tekojen ia toiminnan. Ja
me tiedämme hyvin, ertä Te ette myöskään kaipaa mei-
dän kiitostamme. Mitä Te olette rehneer sen olerre teh-
neet nuorten palavain sydäntenne ääntä kuullen. Ja Te
olette siitä jo saaneet korkeamman kiitoksen kuin mitä
ihmiset voivat ar.taa; omantuntonne kiitoksen. Teidän
työtänne eivät voi pyhittää sanoien paperihelyt.

Sallinette minun kuitenkin, kun tilaisuus siihen nyt
on tarionna, lausua tässä eräitä ajatuksia, joita Teidän
poissa ollessanne olemme aiatelleer ja jotka Teidän läs-
näolonne taas kutsuu mieleen. Maa on jo puhunut Teil-
le virallisten edustajainsa kautta, miten se arvioi Teidän
työnne poliittista merkitystä. Haluaisin lausua muuta-
man sanan sen moraalisesta merkiryksestä.

Ibsen kertoo ihanassa saturunoelmassaan Peer Gyn-
tistä, miten tämän elämä, joka oli niin rikas mahdolli-
suuksista, juoksi tuloksettomana hukkaan ja miten hän
joutui Mestarin valinkauhaan uudelleen valettavaksi.
Miksi? Sentakia, että hän oli valinnut elämänsä johto-
lauseeksi itsekkaisyyden tunnuslauseen: ole itse oma
kaikkesi, s.o. älä tunnusta äläkä palvele mitään itesi ul-
kopuolella olevaa. Vasta elämänodysseiansa lopussa,
liian myöhään, selviää hänelle Mestarin tarkoitus ihmi-
seen nähden, tunnuslause, jonka toteuttaminen yksin
antaa elämälle arvoa: ole kaikessa oma itsesi s.o. toteuta
ehjästi ja kokonaisesti mitä sinussa on sisäisintä ja ikui-
sinta itseäsi, mitä sinä rakastat, tiedät ja aavistat parasta

ia pyhintä.

Jääkärien vastaanottoparaati
Vaasassa 25.2.1918

Peer Gyntin satu on satu ihmisestä. Me asetamme
useimmiten, tietäen tai tietämättämme, itsekkyyden
johtotähdeksemme, oman hyvämme, mukavuutemme
ja rauhamme. Tai olemme vielä heikompia kuin Peer

Gynt: emme valitse, emmekä ole eheästi kumpaakaan,
vaan teemme kompromissin sovittelun epäitsekkaan ja

itsekkään välillä. Se juuri painaa elämäämme niin su-
rullisen puolinaisuuden, luonteettomuuden leiman.
Niitä, jotka ratkaisun hetkenä rohkeasti uskaltavat vaa-

linsa, tinkimättä, sovittelematta, totellen sisäistä ään-

tään 
- 

tapahtuu se sitten uskonnon, tieteen tai valtiol-
lis-yhteiskunnallisen elämän alalla 

- 
nimitämme ih-

miskunnan historiassa sankareiksi.
Lähtiessänne maasta muutama vuosi sitten tuntemat-

tomiin kohtaloihin teitte Te tällaisen vaalin. Teillä oli
toisella puolen kodin lämpö ja rauha, ystävät ja niihin
teitä yhdistivät lukemattomat siteet, omat harrastuk-
senne ja valoisa tulevaisuutenne, valmiiksi tasoitettu tie
yhteiskunnan palvelukseen. Ja toisaalla oli suuri, pimeä
runtematon, ero kaikesta rakkaasta , laarat ja väijytyk-
set, ehkä elämänikäinen maanpakolaisuus, kenties kuo-
lema. Ja totuuden nimessä on lisääminen: Teidän kans-

sanne tunteet eivät seuranneet Teitä jakamattomina.

Teillä oli rohkeutta valita iälkimmäinen vaihtoehto,
teillä oli rohkeutta polttaa kaikki sillat takananne. Teil-
lä oli rohkeutta toteuttaa eheästi ja kokonaisesti, mitä
Te tiesitte parasta ja pyhintä maan päällä: isänmaanrak-
kauden velvoitusta. Siihen antoi Teille voimaa ja uskal-
lusta nuoruuden innostuksenne. Tallaisella ratkaisulla
kuin Teidän, kun se kerran elämässä on uskallettu, on
arvaamattoman kauaskantavat seuraukset: se antaa voi-
maa ja ryhtiä kantamaan pystyin päin raskaitakin koh-
taloita. Se antaa elämälle ikuisen arvon. Se tulee takai-
sin moninkertaisena siunauksena. Uhratessaan elämänsä

ihminen antaa sille tarkoituksen. Ikuinen totuus on Py-
hän Kirjan syvissä sanoissa: joka kadottaa henkensä, hän

säilyttää sen.

Tällainen työ, tällainen ratkaisu tulee takaisin siu-
nauksena ei vain sen tekijöille, vaan heidän ympäristöl-
leenkin ja koko maalleen. Me elimme silloin Suomen
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historian ehkä synkintä aikaa. Kansalla on ihmeellinen
kyky kestää pitkäaikaisia ulkonaisia kärsimyksiä: sotia
ja nälkävuosia. Mutta yhtä harvoin se voi kestää, saa-
marra vammaa luonteeseensa: pitkäaikaista sortoa. Ve-
näjän useat vierasheimoiset ovat meille siitä surullisena
esimerkkinä. Pitkä elämä ruoskan alla on painanur nii-
den sieluun lähtemättömän orjan leiman. Isänmaanys-
tävä näki huolella meidänkin kansamme keskuudessa
oireita moraalisesta heikontumisesta. Teidän tekonne
nousi silloin kansansielun syvyydestä voimakkaana,
rohkaisevana todistuksena siitä, että ydin oli kuitenkin
vielä terve. Te olitte historiallisena silmänräpäyksenä
kansanne omanatuntona. Tällainen työ ei voi hävitä
kansan historiasta. Se puhuu aikalaisille ja jälkipolville.
Se antaa rohkeutta ja ryhtiä kestämään pystyin päin,
mitä onkin kestettävänä.

Jääkärit, veljet. Te tulette nyt takaisin. Teillä on 
-uskon voivani sen vakuuttaa 

- 
ratkaisunne ia siellä

kaukana kantamanne kuorma ia helle valtakirjana kan-
sanne kiitollisuuteen ja rakkauteen.

Teitä odottaa hädässä oleva maa. Sille on annettu ni-
mi Valkoinen Suomi. Se on ylpeä ja velvoittava nimi.
Saanko minä vielä lopuksi lausua julki sen toivotuksen
ja uskon, jolla kansan vakava aines 

- 
kaiken hyvän toi-

votustensa kanssa 
- 

saattaa Teitä taisteluun, toivotuk-
sen ja uskon, että kaikesta siitä ankaruudesta huolimat-
ta, jota sota vaatii, esiinnytte ritareina pelottomina ja
moitteettomina, kartatte liiallista veljesveren vuodatta-
mista ja annatte, missä se käy laatuun, armon kayda oi-
keudesta. Ne haavat, iotka nyt lyödään, eivät mene
umpeen vuosikymmenissä. Säilyttäkää aseenne puhtai-
na ja Valkoinen Suomi valkoisena!

Kansalaiset! Minä pyydän Teirä yhtymään kolmin-
kertaiseen eläköönhuutoon jääkäreille. Ja samalla isän-
maalle. Löytäköön se kärsimyksistään ia uhrauksistaan
Mestarin tarkoituksen, nouskoon se niistä vapaana ja
valoisana, onnellisena ja siunattuna!

Eläköön jääkärit!

Eläköön isänmaa!" D

Rctuheitrr
omoistcl
rinnclkklis-
eloer HENRIK J. VUOKKOLA

OS. HALONEN jatkoi matkaa Vuonnisesta divisioo-
nan reservinä. Kahakoita käytiin edessä ja vankejakin
oli saatu. 19.7.41 tavoitimme erään sellaisen Hevos-
lammella. Jouduin tämän vangin kanssa varsin hauskal-
la tavalla kosketuksiin, mutta tuskin silloin ajattelin,
errä joutuisin täsmälleen kaksi vuotta myöhemmin kul-
jettamaan vankia koti-Suomeen.

18.7.43 olin saapunur Kenttijärveltä (jossa 1./Ri.P
8:n oli) Vuokkiniemeen lomallelähtöä varten. Seuraava-
na päivänä majapaikkamme "huokaja", rajakorpraali
Martti Nurmiranta käski minut puhelimeen sanoen ad-
jutantin soittavan 

- 
1gn5i6 äänestä. Rj.P 8:n adjutant-

ti, luutnantti Jaakko Paananen sanoi peitetysti: "Kuule,
tule esikuntaan, saat paketin mukaasi." Ilmoittautues-
sani selvisi paketin olevan vangin. Silloin välähti mie-
leeni tuo alussa mainitsemani tapaus Hevoslammella.
Katsellessani kuljetettavakseni annettua miestä tein
vaistomaisesti vertailun Hevoslammen vankiin. Lähtö-
kohta oli siinä, etten tiennyt miten tämä vanki oli tänne
Vuonniseen joutunut, niinkuin emme tienneet silloin
Hevoslammen kohdalla, miten mies oli siihen lammen
rannalle joutunut. Molemmilla oli kesäpusero ja nauha-
kengär "käärinliinoineen". Tällä miehellä oli teltan
pohjakangas ja jonkinlainen leipälaukun tapainen pussi,
Hevoslammen miehellä ei ollut mitään. Siihenpä ne yh-
täläisyydet loppuivatkin, sillä "uusi" tuttavani oli suun-
nilleen kokoiseni (Hevoslammen mies iso "korilas") ja

käytökseltään joustavampi Hevoslammen miestä
huomasin ensisilmäyksillä. Huomattava ero -oli siinä,
että Hevoslammen mies, lievästi sanoen, lemusi "alku-
kantaisia tuoksuja", tämä mies tuoksui lähinnä metsäl-
le.

Suuremmitta evästyksittä adjutantti tarjosi minulle
kirjekuoren ja antoi lyhyen kaskyn: 'Vie tämä Ivanoff
Haukiperän vankileirille." En edes tiennyt oliko tuo
Ivanoff miehen oikea nimi.

Otin miehen huostaani, menimme alas rantaan ja
nousimme ponttooniin, jolla kesäisin kuljetettiin loma-
laisia. Vanki seurasi kiinteästi ja asettui viereeni istu-
maan. Silloin välähti mieleeni iälleen Hevoslammen
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mies. Varmasri tämän "muistinpalautuksen" aiheutti
silmissä välkehtivä järven vesi, sillä ensin muistin He-
voslammen pesupuuhat. Annoin nimittäin sille Hevos-
lammen miehelle saippuapalan fa käsillä puhuen kehoi-
tin häntä peseytymään. Miehen töllistellessä saippuaa
kuin lehmä paimenen uutta konttia, riisuuduin mallik-
si, menin rannalle ja aloin peseytyä. Samalla näytin, tee
samoin... Mies virnisti, tuli rannalle ja pesi käsiään
poikaviikarien tapaan. Kovasti viittoen ja huitoen 

-ehkä tästä on jäänyt tavakseni "puhua käsillä" 
- 

sain
hänet paljastamaan vartalonsa yläosan. Sitkeästi ponnis-
taen sain hänet viimein paljastamaan myöskin hikiset
jalkansakin. Saippuoituaan itseään hän vaisusti huuhteli
pintaansa tavalla, josta näin hänen pelkäävän vettä. Sa-
massa kun hän oli pukeutunur, saimme käskyn jatkaa
matkaa. Viittasin vangille tien suuntaan länteen, hei-
lautin kättäni ja sanoin jotenkin näin: "Alahan kalppia
ruohon suuntaa. Sinne se mies häipyi, me häivyimme
itään.

Merkillistä, kuinka aatokset kierährävät menneissä,
vaikka vieressä istuu mies, josta en riedä mitään, eikä
minulla ollut edes asettakaan, jos hän olisi jotain yrittä-
nyt tehdä. Mutta toisaalta adjutantin velvollisuus olisi
ollut varoittaa miehestä, joten eipä taida olla niin vaa-
rallinen. Tuskin olisi näin lähdetty viemäänkään, jos
olisi ollut sellainen.

Erittäin kauniin sään vallitessa ponttooni puskutti yli
Kuittijärven kohti Vuonnista. Siellä siirryimme loma-
kolonnan autoon. Vanki asettui mukisematta viereeni.
Niin sitä mentiin hyvässä sovussa. Pohdin keinoja, joil-
la yrittäisin estää vangin paon, jos hän sellaista yrittäisi.
Varmasti Vuonnisen kankaat olivat hänelle tuttuja ja
laaja eråmaa katkee helposti miehen. Mutta mies ei ker-
takaikkiaan näyttänyt pakoyrityksiä hautovaka tyypil-
td.

'Vanhalla rajalla", Juntusrannan Lehtovaaran koh-
dalla, sotapolisi ensin ihmetteli "matkatavaraani", mut-
ta viittasi sitten koti-Suomeen päin kehoittaen jatka-
maan matkaa. Juntusrannan lomalaiskeskuksen päällik-
kö oli nähtävästi saanut tiedon tulostamme, koska men-
tyäni parakkiin takaoven kautta selvitti paperini heti.
Ei edes reppuani tarkastettu. Ruokailuparakissa vein
vankini liiallisen huomion välttämiseksi lähelle rarjoi-
lutiskiä !a päätin itse viedä hänelle syötävää. Hiukan lo-

tat ihmettelivät, kun pyysin kaksi annosta, ja nähtyään
seuralaiseni ei heidän ihmettelystään tahtonut tulla lop-
pua. Söimme siinä lottien katseiden valokiilan valossa ja
painuimme hiljakseen ulos. Nyt miehen telttakangas
osoittautui hyödyksi. Mies levitti kankaan maahan ja

kehoitti minua istumaan siihen. Itse hän istuutui kan-
kaan viereen, toisia jermuja alkoi kerääntyä paikalle ja
tupakkatarjouksia tuli yli tarpeenkin. Kiitollisena van-
kini otti tarjoukset vastaan 

- 
ylimääräiset hän talletti

laukkuunsa. Ylitsevuotavassa kohteliaisuudessaan mies
halusi ottaa saappaani jaloistani, mutta siitä kunniasta
kieltäydyin. Otin itse. Taas välähti mieleeni Hevoslam-
men mies, joka ei osannut oma-alotteisesti riisua ken-
kiään.

Kun matka jatkui, mies istui jo luontevasti viereeni
ja katseli selvästikin mielenkiinnolla jermujen touhuja.
Yö yllätti lomalaiskolonnan, yksi ja toinen torkahti,
vain muutamat innokkaammat jatkoivat jorinoitaan.
Vankini väsähti ja torkahti 

- 
onkohan mokomalla koi-

ran unta, välähti mielessäni. Ei, kyllä tuntui olevan to-
siunta. Itse en luonnollisista syistä saanut torkahtaa, ei-
kä totuuden sanoakseni nukuttanutkaan; vastuu jännitti
kaikesta huolimatta. Ilman kommelluksia saavuttiin
aamuyöllä Haukiperän vankileirille, jolloin kuljettaja
pysähdytti aikaisemman sopimuksen mukaisesti. Siinä-
hän se leiri oli aivan tien varressa, lossilta puolisen kilo-
metriä etelään. Hyppäsimme saatettavani kanssa alas

autosra ja menimme portille, jossa vahti katseli kum-
missaan saattuetta, jossa ei ollut aseistusta. Vartija soit-
ti esimiehensä paikalle.

Esimiestä odottaessamme saatettavani tarjosi minulle
kätensä tehden päällään pienen nyökkäyksen. Puristim-
me toistemme käsiä ilman mitään korulauseita, mutta
katsoimme toisiamme silmiin, niinkuin rehdin miehen
pitääkin. Miehen kädenpuristus oli reilu. Emme olleet
tällä hetkellä vihollisia, vaan kaksi miestä, joiden tiet
ovat sodan melskeessä leikanneet hetkeksi toisiaan.
Olimme vajaan vuorokauden eläneet rauhanomaista rin-
nakkaiseloa varmastikaan kummankaan tietämättä, että
tuota termid ai tapaa eräät suurvallat tulisivat käyttä-
mään vuosia myöhemmin. Kauempana vankini vielä
kerran kääntyi katsomaan taakseen ja heilautri kättään.
Vastasin tervehdykseen.

Eivät ne sodat ole aina sotimista, on niissä inhimilli-
siäkin piirteitä. .. tr

Suomalaisten
valtaama .
Vuokkiniemen
kylä
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PERTTI KILKKI

ERÄS jatkosotamme kiistellyimpiä tapahtumia oli ns.
VT -aseman (Vammeslsuun-Taipaleen aseman) murtu -

minen ja sitä seuranneet tapahtumat Karjalan kannak-
sella kesäkuussa 7944. Niitä on käsitelty kirjallisuudes-
sa usein ja todennäköisesti luetuimpina teoksina ovat
olleet §7'olf Halstin "Ratkaisu 1944" ja Lauri Jäntin
"Kannaksen suurtaisteluissa kesällä 7944". Ne, jotka
ovat perehtyneet tapahtumien kulkuun vain näiden kir-
jojen välityksellä ovat epäilemättä saaneet Ratsuväki-
prikaatin osuudesra taisteluihin varsin kielteisen kuvan,
antavathan kirjoittajat mm. ymmärtää, että puolustuk-
sen romahtamisen VT-asemassa aiheuttivat Ratsuväki-
prikaatin joukot.

Jos asia olisi näin, muodostaisi Ratsuväkiprikaatin
taistelu aseman eteläosassa Vammelsuun-Vanhansa-
han linjalla varsin kunniattoman vaiheen ratsuväkemme
pitkästä historiasta. On kuitenkin huomatrava, että
VT-aseman taisteluja kuvatessaan oli sekä Halstilla että
Jäntillä takanaan omar kokemuksensa, toimihan
Halsti 3.D:n esikuntapäällikktina ja Jäntti taas osallis-
tui taisteluun PsD:n riveissä. VT-aseman tapahtumista
tehtyjä virhepäätelmiä ovat oikoneet mm. K. L. Oesch
ja Martti V. Terä omissa Kannaksen taisteluja kuvaavis-
sa kirjoissaan. Oesch kaikkien Kannaksen joukkojen
komentajana jaTerä kriitillisenä tutkijana ovatkin pys-
tyneet viileämmin suhtautumaan tapahtumiin. Nyt lie-
nee jo aika tarkastella myös Ratsuväkiprikaatin väitet-
tyä syyllisyyttä aseman murtumiseen.

Tapahtumien pääpiirteinen kulku IV AK:n alueella
on varmasti yleisesti tunnettu ja oheinen karttapiirros
palauttanee sen yksityiskohtaisemminkin mieleen. Rat-
suväkiprikaatin osuudesta todettakoon vain seuraavaa.
Neuvostoliittolaisten suurhyökkäys oli 10.6. pakotta-
nut suomalaiset luopumaan pääasem asta ia vetäycymään
VT-asemaan, jota vastaan hyökkääjä aloitti välittömästi
rynnäkkönsä. 3.D:n JR 53:n puolustus Kuurerselässä
murtui 14.6. aamupäivällä ja neuvostoliittolaiset suun-
tasivat liikkuvan ryhmänsä: viitisenkymmentä panssari-
vaunua, konetuliasein varustetun pataljoonan ja kaksi
kenttätykkipatteria Kuuterselästä lounaaseen. Suoma-

laisten heikot varmistusosastot hajalle lyöden ryhmä
eteni Mustamäen kautta Vammeljärven eteläpuolelle,
jossa se noin klo 18.30 yllätti Ratsuväkiprikaatin esi-
kunnan ja pakotti sen vetäytymään Uudellekirkolle.

Prikaatin joukot jäivät nyt kahdentoista tunnin ajak-
si ilman johtoa. Klo 19 irtautui prikaatia tukenut
KevPsto 12 rintamassa taistelleiden URR:n ja HRR:n
saamatta tietoa tapahtumasta. Samaan aikaan irtautui-
vat myös Sahakylässä taistelleet, prikaatille vasta ilta-
päivällä alistetut joukot: JP 6 ja I/JR ,3. Reservissä ol-
lut JP 1 oli kuitenkin tällä aikaa saanut pysäytetyksi
neuvostoliittolaisten karjen Lempiälän itäpuolelle. To-
dettuaan jääneensä ilman tykistön tukea, saatuaan tie-
don vihollispanssarien tunkeutumisesta selustaansa ja
havaittuaan pohioisen sivustansa iääneen avoimeksi Sa-
hakylän suunnasta etenevälle hyökkääjälle, arvioivat
etulinjassa jo useita vuorokausia taistelleiden URR:n ja
HRR:n komentajar tilanteen niin vakavaksi, että antoi-
vat joukoilleen luvan irtautua, edellinen klo 22, jäl-
kimmäinen klo 2 yöllä. Aamuun 15.6 mennessä olivat
Ratsuväkiprikaatin joukot vetäytyneet Inon kylän-
Lempiälän tasalle. Kuuterselästä pohjoiseen pyrkinyttä
vihollista vastaan olivat PsD:n joukot aloittaneet vasta-
hyökkäyksen 14.6. iltayöstä, mutta se epäonnistui ja
15.6. illalla antoi Ylipäällikkti kaskyn puolustuksen
siirtämisestä VKT-asemaan Viipurin-Vuoksen tasalle.

Näistä tapahtumista toteaa Halsti viitaten PsD:n
hyOkkayksen epäonnistumiseen: "Kaikesta huolimatta
Kuuterselän kohtalo kuitenkin ratkesi muista syistä,
nimittäin tilanteesta Ratsuväkiprikaatin kaistalla."
Jäntti taas väittää Ratsuväkiprikaatin irtautumisen
saattaneen Jääkäriprikaatin i^ kaikki Itä-Kannaksella
taistelleet suomalaiset joukot "ilmeiseen motitusvaa-
raan". Tosiasia kuitenkin on, että niin Kuuterselän
murtuminen kuin "ilmeinen motitusvaarakin" johtuivat
kokonaan muista syistä kuin ratsuväkirykmenttien ko-
mentajien päätöksestä: ennen kaikkea tietenkin aseiden,
ampumatarvikkeiden ja miesten puutteesta, mutta
myös sekä ylijohdon että MK:n iohdon ratkaisuista.
Oleellisinta lienevät tuossa tilanteessa olleet kysymyk-
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lV AK:n ryhmitys 13.6. ja
läpimurto Kuuterselässä 1 4.6.

set: olisiko Kuuterselän murtuma saaru paikattua, ios
Ratsuväkiprikaati olisi jäärryr asemiinsa ja olisiko Rat-
suväkiprikaatilla ollut edellvtyksiä asemienia hallussa-
pitoon seuraavien vuorokausien aian? Vastauksen näihin
kysymyksiin antanevat neuvostojoukkoien hyökkäys-
suunnitelman, IV AK:n joukkojen puolustusryhmityk-
sen sekä taistelusta irti olleiden reservien ja niiden käyt-
tösuunnitelmien tarkastelu.

Halstin ja Jäntin puolustukseksi on todettava, että
heillä ei ole ollut käytertävissään riittäviä tietoja neu-
vostojoukkojen hyökkäyssuunnitelmista, joita käsitte-
lee yksityiskohtaisesti myöhemmin Neuvosroliitossa il-
mestynyt kirja "Taistelu Leningradista 194l-1944.
Sen mukaan pääasemassa Valkeasaaressa läpimurron
suorittanut 21.4:n kuulunut 30.KaAK suuntautui
täältä Jäppilän kautta kohti Kivennapaa, mikä sai suo-
malaiset uskomaarr hyökkäyksen painopisteen kohdis-
tuvan tähän suuntaan. Tämä ilmenee selvästi mm. pää-
majan tilannetiedoruksista näiltä päiviltä. Tosiasiassa
21.4:n tehrävänä oli jo alunperin hyökätä päävoimin
Uudenkirkon-Summan suuntaan ja yhdellä armeija-
kunnalla Koivistolle sekä vallata Viipuri ja vielä 12.6.
armeijan komentaialle korostettiin tämän tehtävän tär-
keyttä ja alistertiin samalla käytettäväksi uusi armeiia-
kunta. Armeijan lohto keskitti VT-asemassa 1O9.AK:n
Kuuterselän suuntaan, uuden vereksen 108.4K:n
Vammelsuun suuntaan, mutta antoi 30.KaAK:n jatkaa
suomalaisia harhauttaakseen voimakasta hyök-
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Prikaatin kornentopaikka
Vammeljärvellä 14.6.

käystään Kivennavalle. Kuuterselkään, Vanhaansahaan
ja Vammelsuuhun keskitettiin 18G--200 tykkiä rinta-
makilometriä kohden ja takana oli neuvostoliittolaisilla
vielä 110.4K seka yli 500 paossarivaunua valmiina liit-
tymään hyökkäykseen. Ratsuväkiprikaati ja 1.D:n vajaa

JR 5l joutuivat siis vasraanotramaan hytikkaajan ras-
kaimmat iskut. Jokaista suomalaista sotilasta vastassa

oli täällä lO-12 neuvostosotilasta ja jokaista suoma-
laista tykkiä vastassa kolmisenkymmentä neuvostotyk-
kiä.

Neuvostoliittolaisten harhautus onnistui IV AK:n
johdon keskittäessä 2/3 ioukoistaan vasemmalle siivel-
leen Suulajärven itäpuolelle. Osittain tämä johtui siitä,
että päämaja suunnitteli suurta vastahyökkäystä pohjoi-
sesta ia armeijakunnan tuli suojata tähän hyökkäykseen

ryhmittyviä joukkoja, mutta osittain ilmeisesti myös
siksi, että odotettiin neuvostoliittolaisten päävoimien
pyrkivän saarrostaen Suulajärven pohjoispuolitse Perk-

iärvelle, kuten talvisodan aikana oli tapahtunut. Täällä
tr'lli puolustamaan pataljoona ja patteristo vaiaata )
km:n levyistä rintamanosaa, kun taas Suulajäiven etelä-
puolella vastaaville voimille oli puolustattavanaan kes-
kimäärin 5 km:n levyinen rintama. Kun lisäksi Suula-
järven itäpuolella maasto oli metsäistä ja harvateistä
voitiin rdållä jättdä kolmasosa voimista lähireserveiksi ja
keskittää puolustus uhanalaisimpiin kohtiin so. teiden
suuntiin. Suulajärven ja Vammeliärven välille ei liien-
nyr reserveiä lainkaan ja Ratsuväkiprikaatin selustassa



olleet JP I ja JP 6 olivat vajaavahvuiset. IV AK:n johto
oli perustellut ryhmitystä myös sillä, että se piti maas-
toa Kuuterselän-Vanhansahan alueella vaikeakulkui-
sena suurille ioukoille. Aluetta runreva voi kuitenkin
esiträä saman väitteen 

- ehkäpä vielä perustellummin

- alueesta Suulajärven itäpuolella.
Erityisesti kiintyy huomio tykistön heikkouteen

Suulajärven-Suomenlahden välillä. Täällä oli vain nel-
jä patteristoa ja neljä. erillistä patteria, joista niistäkin
JR 58:n kaksi patteristoa jäi neuvostojoukkojen jalkoi-
hin läpimurrossa ja oli poissa taistelun ratkaisuvaihees-
ta.

Yhtymä

-nrPr -

3.D

2.D

Rspsto Kvpsto Yht.
PStoa

Rintamakilometriä
patteristo kohden

)

)

l*4 ptri

4

6

2

7

9

,.5

3.7

2.2

Suulajärven
eteläpuol.

5.0 km/psto
Suulaiärven

itäpuol.
2.5 km/osto

Yht 6 t2 18 Keskimäärin 3.1 km

Kenttätykistöyksiköt IV ÄK:n alueella.

Yleiskuva suomalaisten joukkojen ryhmityksestä muut-
cuu vieläkin ihmeellisemmäksi, jos rarkastelemme yli-
johdon reservien käyttöä. Paras niistä, PsD, oli kol-
meen osaan haiautettuna Suulajärven itäpuolella ensisi-

Keskeneräiseksi jäänyttä puolustusasemaa
W-linjalla Kivennavalla 13.-1 5.6.

jaisena tehtävänään valmistautuminen vastahyökkäyk-
seen Kivennavan suuntaan. Muilta rintamanosilta siir-
tymässä olleet 4.D ja 3. Pr olivat nekin tulossa Keski-
Kannakselle ja vasta siirtoaan aloittelva 20. Pr käsker-
tiin sekin vield, 14.6. aamulla keskitettäväksi Valkjär-
velle. Uudellakirkolla kokoontumassa ollut 10. D:a
tuskin suunnitelmissa voitiin laskea vielä reserviksi sen
pääasemassa kärsimien suurten rappioiden takia. Yli-
johdon reservien keskittämiseen Suulajärven itäpuolelle
oli kylläkin olemassa selvä, joskaan ei kovin realistinen
peruste: ajatus em. vastahyökkäyksestä rannikolla ete-
nevän vihollisen murskaamiseksi. Tällaiseen vastahyök-
käykseen tarvittavat minivoimat olisivat kuitenkin ol-
leet käytettävissä vasta aikaisintaan 3-4 vrk:o kulut-
tua, mikä IV AK:n johdon olisi tullut ottaa huomioon
VT-aseman puolustusta suunnitellessaan.

Nämä rosiasiar olivat siis olemassa neuvostojoukko-
jen tunkeutuessa 14.6. aamwpäivällä II/JR 53:n puo-
lustuaseman läpi Kuuterselässä pataljoonan urheasta,
mutta epätoivoisesta vastarinnasta huolimatta. IV AK:n
johdon väärän tilanteen ja vihollisen toimintamahdolli-
suuksien arvioinnin takia oli neuvosto,oukoilla nyt
edulliset lähtökohdat VT-aseman eteläosan vyöryttämi-
seen ja Ratsuväkiprikaatin joukkojen saartamiseen,
Suulajärven itäpuolelle jääneiden suomalaisten päävoi-
mien eristämiseen sekä hvökkäyksen lähes esteettömään

iatkamiseen kohti Viipuria. Tilanteen pelasti täydelli-
seltä romahdukselta vain se, että IV AK:n komentaja
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- 
tosin vasta pitkän aikailun jälkeen 

- 
suuntasi PsD:n

pääosat vastaiskuun Kuuterselkään. Tämä vastaisku si-
toi neuvostojoukkojen huomion 15.6. puoleenpäivään
saakka, jolloin osia 3.Pr:sta oli jo ennättänyt siirtyä
Vammeljärven-Rieskjärven kannakselle ia Ratsuvä-
kiprikaati oli ennättänyt järjestää puolustuksen Riesk-
järven ja Suomenlahden välillä. Neuvostojoukkojen yri-
tys tuhota VT-aseman eteläosassa puolustautuneet suo-
malaiset oli epäonnistunut ja sen hyökkäystiet kohti
Viipuria oli jälleen suljettu.

IV AK:n johtoon kohdistettu ankara arvostelu ei täs-
sa tilanteessa ole pelkkää jälkiviisautta. Pådmajan toi-
mesta oli keväällä 1944 armeiiakunnan esikunnassa iär-
jestetty sotapeli, jossa oli rutkittu vihollisen hyökkäys-
ja omia puolustusmahdollisuuksia Kannaksella. Pääma-
jan operatiivisen osaston päällikön eversti V. K. Nihti-
län laatimassa tilanteessa oli silloin arvioitu neuvosto-
liittolaisten hyökkäävän Etelä-Kannaksella suorinta tie-
tä kohti Viipuria ja lisäksi oli tilanteessa oletettu varsin
todennäköinen hyökkäys mereltä suomalaisten sivus-
taan. Tätä sivustahyökkäystä lukuunottamatta neuvos-
toliittolaiset toimivatkin kesäkuussa päämajan kaavaile-

malla tavalla. Hyökkäyksen torjunta olisi edellyttänyt
IV AK:lta voimakasta puolustusta Suulajärven etelä-
puolella, jotta päämajan reserveille olisi luotu edelly-
tykset suunniteltuun vastahyökkäykseen pohjoisesta.
Syksyllä 1943 Kannaksella suorittamansa tarkastuskier-
roksen aikana oli Ylipäällikkti ja päämajan operatiivinen
johto tutustunut Kannaksen puolustukseen. Päämaja
sai sen käsityksen, että asema oli yhtä hyvin linnoitettu
koko pituudeltaan ja IV AK miehittää sen vahvasti
myös Suulajärven eteläpuolella ja rakensi omat suunni-
telmansa vastatoimenpiteistä siihen, että asema kestää.

Edellä on esitetty kysymys, olisiko Kuuterselän läpi-
murto pystytty lyömään takaisin, jos Ratsuväkiprikaati
olisi jäänyt VT-asemaan. Edellä esitettyjen tosiasioiden
valossa on vastaus kielteinen. Menestys olisi edellyttä-
nyt vastahyökkäystä myös lännestä samanaikaisesti Ps-
D:n toimintaan liittyen. Tämä tiedettiin ja tällaista
hyökkäystä suunniteltiin armeijakunnan esikunnassa,
josta esikuntapäällikkö ilmoitti, kylläkin lrrusteetto-
masti, 14.6. klo 20.12 PsDE:lle: "Sahakylä venäläisillä.
Samoin Mustamäki. Melander (RvPr) lähtee päävoimil-
laan hyökkäämään vallatakseen Mustanmäen". Tähän
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Kansa laisleli - miehet kertovat ilmestyy kerran kuukaudessa
12 numeroa vuodessa

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

postimerkkiä
ette tarvitse.
2. Soittakaa suoraan tilaajapalveluumme puh. vaihde 79 08 22,
suunta 90
3. Kirjoittakaa osoitteella: Kansa taisteli - miehet kertovat, Ti-
laajapalvelu, Postilokero 820, OO1Ol Helsinki 1O ia ilmoittakaa
viereisessä kupongissa pyydetyt tiedot.
4. Soittakaa tai käykåä iossakin asiakaspalvelukonttorissamme
tai asioimistossamme. Kts. puhelinluettelosta: Sanoma Osakeyh-
riö.
5. Maksakaa tilausmaksu postisiirtotilille n:o 86 00-8, Sanoma
Osakeyhtiö ja kirjoittakaa Tiedonantoia-kohtaan vieretsessä ku-
pongissa pyydetyt tilaustiedot.
6. Jättäkäå tilauksenne jollekin asiamiehellemme, Rautatiekiria-
kauppaan, kiriakauppaan tai postiin.
Ulkomaille lähetettävistä lehdistä peritään eri lisämaksu. Lä-
hempiä tietoja saa Sanomain asiakaspalvelukonttoreista ia
asioim istoista.

Osoitteenm uutokset
Osoitteenne muutoksen voitte ilmoittaa ioko kirieellisesti tai pu-
helimitse Tilaajapalveluumme tai käynnillä tai puhelimitse io-
honkin asiakaspalvel ukonttoriimme.
Tällöin on ilmoitettava nimi ja nykyinen osoite siinä muodossa
kuin se on lehtenne osoitelipukkeessa sekä uusi osoite niin,
että uusi osoitetoimipaikka on selvästi ilmaistu. Kirieellisessä
osoitteenmuutoksessa pyydetään osoitelipuke liittämään mu-
kaan.

Huomautukset
iotka koskevat esim. lehden postitusta tai laskutusta, pyydetään
tekemään Tilaajapalveluumme, johonkin asiakaspalvelukontto-
riimme tai sinne mistä lehti on tilattu.
Tilaus ja osoitteenmuutos saadaan voimaan 2 viikon kuluttua
siitä, kun se on tullut Tilaajapalveluumme.
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aikaan olivat kuitenkin kaikki Ratsuväkiprikaatin lou-
kot sitoutuneet ilman tykistön tukea toriumaan eteen-
päin ryntäävää hyökkääjää. PsD:n vasrahyökkäys kul-
minoitui ja keskeytettiin 15.6. aamulla, jolloin lännes-
tä suunniteltuun hyökkäykseen tarkoitetut 3.Pr:n kaksi
pataljoonaa olivat vasta saapumassa Uudellekirkolle.
Liian vähän ja liian myöhään.

Olisiko Ratsuväkiprikaati sitten pystynyt pitämään
asemansa Vammelsuun-Vammeljärven tasalla ja ra-
joittamaan tyntynyttä murtoa kunnes vahvempia vasta-
hyökkäysvoimia olisi ennätetty keskittää Länsi-Kan-
nakselle. Vastaus myös tähän kysymykseen on epäile-

Rakenteilla olevaa piikkilankaestettä
Raivolan sillan luona

. :-{sF*;

mättä kielteinen. Riippumatta siitä, kuinka ratsuväki-
rykmenrtien komentajar 14.6. lllallatilannetta arvoste-
livat, olisi tämä edellyttänyt vahvan tykistön tukea ja
ennen pitkää myös reservien käyttöä asemien hallussa-
pitämiseksi. Niitä ei Länsi-Kannaksella kuitenkaan ol-
lut. Niin 10.D:n kuin vajaan 3.Pr:n joukotkin sitou-
tuivar jo 15.6. aamupäivän aikana epätasaiseen taiste-
luun Vammeljärven alueella, osillaan jopa Kanneljär-
vellä Mustaltamäeltä länteen ja pohjoiseen tunkeutuvaa
hyökkääiää vasraan. Todellinen kriisi syntyi rautatien
suunnassa, jossa neuvostojoukot 16.6 jo etenivät Perk-
järven edustalle ja ainoa ylijohdon käytettävissä ollut
reserviyhrymä, 4.D, marssitettiinkin kiireellä Perkjär-
ven-Kaukjärven välille rannikkoalueen jäädessä edel-
leen Ratsuväkiprikaatin vastuulle. IV AK:n johdon vie-
la 11 .6. aamulla kaavailemaa vasrahyökkäystä Ratsuvä-
kiprikaatin ja 3. Pr:n kahden pataljoonan voimin Saha-

kylään on pidettävä epätoivoisena yrityksenä paikata ai-
kaisemmin tehtyjä virheitä.

Tapahtumien kokonaiskehitykselle ei siis Ratsuvä-
kiprikaarin irtautumisella VT-asemasta ollut kielteistä
merkirystä, se ei ratkaissut "Kuuterselän kohtaloa" eikä
myöskään vaarantanut Suulajärven itäpuolella taistellei-
ta joukkoja 

- 
aseman kohtalo oli ratkennut jo aikai-

semmin. Voidaanpa jopa kysyä, mitä olisi seuraavina
päivinä tapahtunut rannikon suunnalla, jos URR ja

Tykistöä ja jääkäreitä
menossa
vastahyökkäykseen
Liikolan-
Kuuterselän
suunnalla 14.6.
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iloidannuolilo?

Silloin ei palion lohduta, että
särky aikanaan lakkaa.

Kuten usein säryn ollessa
kysymyksessä, lämpö tuntuu
miellyttävältä. Juuri siksi
Theranyl tekee niin hyvää.
Sen kauan kestävä lämpövai-
kutus pehmittää lihakset.

Hyvän lihasvoiteen pitää
sekä lämmittää että lievittää
särkyä. Siksi Theranylissa on
kipua lievittävää ainetta
(trometamolsalicylaattia).

Theranyl ei ärsytä eikä
tahri. Ja siinä on miellyttävä
tuoksu.

Reseptittä apteekeista.

Lääketehdes
Medisan, Uppsala
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HRR olisivat jääneet VT-asemaaq 
- 

l2lsx12han ei ollut
kuin heikkoja rannikkopuolustusjoukkoja. Ratsuväkip-
rikaati suoritti komentajien ja miesten osalta tehtävänsä
niin hyvin kuin se moninkertaista ylivoimaa vasraan oli
mahdollista. Kysymys irtautumisen oikeutuksesta jää-
kin puhtaasti moraalis-eettiseksi, siinä voidaan asertaa
vastakkain toisaalta jääräpäinen paikalleen jääminen tu-
houtumisenkin uhalla ja toisaalta niiden satojen mies-
ten henki, joka oli ratsuväkirykmenttien komentajien
vastuulla. Sitä, oliko ratkaisu tässä tilanteessa hyväksyt-
tävä, ei jälkipolvi ole oikeutettu arvostelemaan, murta
vastauksen kysymykseen tietänevät ne Ratsuväkiprikaa-
tin veteraanit, jotka vielä elävät keskuudessamme. !
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.(et a tEtr!€';,
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Kaikki tilauksia, osoatteenmuutoksia ym. sekä
epäsäännöll isyyksiä tai pu utteell isu uksia lehden
jakelussa koskeva kirjeenvaihto on lähetettävä
osoitteeseen: PL 820 00003 H:ki 300. Toimitus
(Töölönkatu 35 B) ei niitä käsittele. Puh. 90-
7§O822 tai 790355

Alokas Sönkkö, montako maanosaa on2
Viisi herra kapteeni.
Oikein, luetelkaa ne.
Aurinko, taivas, .maa, kuu...
Kapteeni ärjäisee vihaisena: 

- 
Helvetti!

Sonlik<i ilahtuneena: 
- Justiinsa, se meinasi

unohtua.

Sotilasmuistiosta

Ja katso, vanha ilmestyi alokkaalle ja sanoi:
Nouse ylös ja laske hiukset päästäsi ja kerro luku kivää-
risi numerolla ja lisää siihen kaasunaamarisi numero,
niin saat aamujesi määrän.

NUMERO 6:n KIRJOITUKSET:

A. Ojala:
KORPISELÄN VAiTOTTUS

Carl-Johan Nyman:
Er KAr STLTAA VrELÄ nÄ1ÄVrErÄ

Eenok Vahosalmi:
KÄVIMME VENÄJÄLLÄ

Toivo Hyvönen:
KUUTE RSELÄN KUJANJUOKSU

Yrjö Sippola:

JR 45:N MrEHrÄ S[Ur- JA TORASJÄR-
VELLÄ KESÄLLÄ1944

Heikki Virtanen:
MOTTIMATIT MOTISSA

Vihtori Kuivala:
pÄTvÄ PIRUNSAARESSA

Poku O. Kormi:
VANGINKULJETTAJANA

Lainaus "Parole" -lehdestä:
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MAALISKUUSSA 1918

Henrik J. Vuokkola:
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Ki rioittaiat vastaavat esittäm istään m lel i piteistä.
Käsikirioitukset on tehtävä koneella loka toiselle
riville. Kirjoitus ei säisi ylittää 20fi) sanaa. Mak-
setut kirioitukset la valokuvat iäävät lehden omai-
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