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IIci nähellettä Aunulr sessa

TEHTÄVAMME oli otraa selvää venäläisten joukkojen
vahvuudesta ia aseistuksesta sekä riedottaa niistä muka-
naolleella radiolla omaan tukikohtaan Oskuun, mutta
heti alkuunsa tuli vaikeuksia.

Osa venäläisistä lähti oikaisemaan pahaista kylatietä
pitkin ja me jäimme tiekolmion sisään. Ei siinä pysty-
nyt edes yhteyttä ottamaan radiolla, kun naapurilla oli-
vat hyvät peilauslaitteet. Ensimmäisen viestin annet-
ruamme saimme hävittäjät kaartelemaan olopaikkamme
yläpuolelle sekä pieniä partioita Iiikkeelle. Lähes viikon
odotimme tien laidassa ennenkuin tuli sen verran auk-
koa, että pääsimme hämärän turvin ylittämään tien ja

viestittämään tietomme.
Yhteydenoton aikana saimme määräyksen siirtyä seu-

taamalan liikennettä Kotkatjärven kylän kohdalle. Siellä
sijaitsi venäläisten kenttäsairaala, johon tuotiin haavoit-
tuneita vesitasoilla ja autoilla. Rintaman ja sairaalan vä-
linen liikenne oli erittäin vilkas, mutta Syvärin suun-
nalra apujoukkoia tuli vähän. Niinpä saimmekin käs-
kyn siirtyä Laalokan rantatielle Tuuloksen kylään. Me-
nomatkalla oli määräys ottaa selvää Nurmoilassa sijait-
sevan Ientokentän kunnosta ja sinne mahdollisesti siioi-
tetuista koneista.

Siirryimme lentokentän kohdalle Aunusiokivarteen.
Ennen kenttää meidän piti ylittää joki sekä maantie,
jotka olivat aivan lähekkäin. Ylitysajaksi valitsimme
vuorokauden hämärimmän ajan hyvässä toivossa, että

naapuri silloin nukkuu. Jos hämärästä on sisseille hyö-
tyä, niin voi olla vahinkoakin kuten meille sillä kertaa.
Hämärä ja kiire tekivät meille tepposen. Kun olimme
saaneet koko porukan lossattua joen yli aukesi korsun
ovi ja sieltä tuli ulos vastapeluri. Emme olleet tietoisia
siitä, errä sillä kohdalla törmää olivat suomalaisten kor-
sut ja nyt niissä kaiken lisäksi olivat isännät vaihtuneet.

Valittavana oli vain yksi suunta, yli maantien. Taka-
na oli ioki. Etelä-pohjoissuunnassa oli korsurivistö. Ai-
na on puhuttu Lännen ihanuudesra, mutta meidän iha-

Kyseessä oleva kymmenen miehen partio
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nuutemme loppui lentokenttään joka avautui eteemme.
Sen eteläpäässä oli pari hävittäjää, joiden kimpussa mie-
het hääräilivät. Toiset rasoirrivar kenttää betonijyrillä.
Otimme suunnan pohjoiseen. Kovempaa emme pääs-
seet kuin silloin menimme. Kentän pohjoispäässä oli
miehen mittaisia kantoja la tiheä alikasvillisuus. Niiden
suojassa seisoi kolmen hevosen ratsupartio. Siitä tietä-
mättä juoksimme heitä kohti niin lähelle, etteivät voi-
neet avata tulta, koska heidän omiaan oli takanamme.
Päästyämme kunnon kangasmaisemille teimme ravan-
mukaiset sissin metkut takaa-ajajien harhauttamiseksi.

Saavuimme Tuuloksen kylän liepeille aamuvarhaise-
na hetkenä. Jäimme jokivarteen paikalle, jossa joenuo-
ma teki jyrkän polvekkeen. Kuin tilauksesta oli polvek-
keen kohdalla korkea rantatörmä. Toisella puolella io-
kea oli suo. Kauan emme ehtineet olla siinä, kun huo-
masimme suolla venäläisiä. Heillä oli siellä polku, joka
kiersi osaksi suolla osaksi metsässä aivan joen toista ran-
taviivaa pitkin kohdallamme. Meitä siis odotettiin ku-
ten parempiakin vieraira. Niin päättelimme ja päätim-
me kayda levolle, vartiovuorossa oleva mies teki aina
omalta osaltaan havaintoja. Riisuimme kumiteräsaap-
paat jaloistamme ja panimme jalkarätit lepänoksille
kuivumaan. Yksi ja toinen heräsi päivän mittaan tupa-
kalle ja kyseli vartiossa olevalta rilannetta. Venäläisten
partion kulkuaika pidertiin tarkkaan muistissa. Pitihän
meidän jossakin välissä päästä eteenpäin. Olimme toi-
vossa että vanja nukkuu yöllä kun päivällä niin ahkeras-
ti partioi. Niin sitä tuumittiin ja olriin huoletonta
miestä.

Illan suussa alkoi tapahtua. Vartiovuorossa oleva teki
hälytyksen. 'Tulkaa helvetissä katsomaan"! Vanjoja ei
enää ollutkaan pelkästään tavanomainen partio, vaan se

kulki nyt koirien kanssa edellä ja suuri joukko seurasi
perässä. Yhtä nopeasti kuin lekottelu loppui, oli myös

Kumiveneellä joen yli
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jalkarätit ja kumisaappaat jalassa. Reput selkään! Er pa-
koon vaan seuraamaan tilannetta! Partion keulan tultua
kohdallemme pysähtyivät koirat katsomaan suunnal-
lemme ja silloinkos alkoi naapurin puolella pommitus.
Takana tuleva suurempi joukko rupesi leviträytymään.
Tapahan vaatii, että hyvät työt palkitaan. Niinpä me-
kin päästimme koirat autuaammille metsästysmaille.
Epäselväksi vain jäi kenen jalkaräteissä sellainen hiki oli
että meidät paljasti koirille.

Suuntasimme kulkumme aluksi etelään ja sitten
itään. Parin tunnin harppomisen jälkeen pysähdyimme
tekemään suunnitelmaa miten voimme toteuttaa anne-
tun tehtävän. Asiahan olisi ollut muuten aivan selvä,
mutta piti ottaa tarkoin huomioon vastapelurin aikeet.
Siinä karttoja katsellessamme vanja näytti aikeensa ja

alkoi ammuskella merkkilaukauksia vähän joka puolel-
la. Mikolla välähti! Nyt pojat ensin pohjoiseen ja joen
yli! Se on ensi tavoitel

Lähestyimme joen rantaa ja laukauksia alkoi kuulua
sivuilta ja akaa. Ne olivat yllättävän läheltä ammurtu-
ja. Joen ranta oli tulosuunnassamme matalaa harvakas-
vuista metsikköä päättyen kapeaan rantaniittyyn. Mik-
ko antoi käskyn: "Kumiveneeseen äkkiä ilma ia lossaus-

**

Radroyhteytta yfl tetaan korvessa

Tuulosjoen suu
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narut kiinni. Lassi ja Topi varmistavat selustan ja sivus-
tat. Lossaus nopeasti käyntiin. " Siinä olisi ollut oiva op-
pitunti kumiveneen käytöstä kenelle hyvänsä, elleivät
viimeiset tulijat olisi sitäkin pilanneet. Pojat olivat jo
päässeet samalle puolelle ranta missä toiset olivat. Sil-
loin sen piti tapahtua. Lassin puukon tuohituppi oli ku-
lunut rikki käriestä ja hänen noustessaan veneestä kärki
puhkaisi ilmatyynyn ja pojat menivät kaulaa myöten
kumiveneineen pohiaan. Ät t ia maalle venereuhka mat-
kassa! Ei siinä ehditty ottamaan vesiä saappaistakaan ei-
kä etumatka takaa-aiajiin ollut suuri. Päästyämme met-
sän suojaan he olivat jo toisella rannalla. Rikkinäisen
kumiveneen kätkimme metsään. Eihän naapurille voi-
nut sitä ilonaihetta suoda, että se pääsisi meidän vahin-
gollemme nauramaan.

Matkanteko jatkui! Jouduimme kulkemaan joka il-
mansuuntaan aina sen mukaan mitä tehtäviä saimme
Oskusta kasin.

Kerran saimme kaskyn kuulustella siviilihenkilöä.
Tehtäväämme varten asetuimme kahden kylän välisen
tien reunaan. Pari miestä suoritti vartiointia toisten loi-
koillessa nauttien aamuauringon lämmöstä. Ihmette-
limme hiljaisuutta, koska kahden suuren kylän välillä
uskoimme olevan vilkkaankin liikenteen.

Vähää ennen puoltapäivää ilmestyi näkyviin polku-
pyörällä ajava ja konepistoolilla varustettu sotilas. Mitä
ihmettä! Perässä marssi n. 100 m pitkä parijono naisia
ja miehiä. Heillä oli varusteinaan viikatteita, sirppejä ja
haravia. Jonon takana peränpitäjänä sama näky kuin
keulassa. Se oli masentavaa katseltavaa, vanhoia miehiä
ja naisia laahustamassa vartioituina heinätöihin. Ei siitä
joukosta kuulunut karjalaisten iloinen rupattelu, surul-
linen mumina vain silloin kun joku oli kompastumai-
sillaan. Odotimme aikamme passipaikallamme, mutta
ainoa mitä tiellä liikkui olivat vartioidut vankkurit.

Siirryimme kumpareen reunaan, jossa heinätyöt oli-
vat käynnissä. Ihmiset työskentelivät siellä vaiteliaina ja
apaattisina. Vankkurit, jotka tiellä näimme tulivat
myös niitylle, niissä oli heinäväelle ruokaa. Suurista as-

tioista jaettiin pienempiin kulhoihin liemi ja 4-5 hen-
kilöä söi samasta astiasta yhtaikaa.

Maatessamme siinä alikasvillisuuden suojaamana tuli
aivan eteemme vanha nainen. Vilkaisi ensin taakseen,
kyyristyi, nosti hameensa ja toimitti asiansa. Eipä muo-
ri tiennyt kuinka lähellä olimme ja mikä vaisto hänet
sai jäämään meistä parin metrin päähän. Muorin läh-
dettyä tuumi Rusin Eero, että nainen se on mielessä ol-
lut, mutta ei tuo luontoa nostanut, kai tässä vielä jon-
kin aikaa ilmankin pärjää.

Kuusitoista vuorokautta olimme risteilleet ja sähköt-
täneet Oskuun tietoja kun epäonni kohtasi meitä radion
mennessä mykäksi juuri kun olimme takaa-ajettuja. Se

olikin viimeinen sanoma jonka lähetimme. Radio oli ja
pysyi mykkänä. Mykkinä olivat vähän aikaa myös sis-
sien suut. Jokainen käsitti miten tärkeää oli silloin yh-
teydenpito omiin joukkoihin. Emme tienneet missä oli
rintama ja karttamme loppuivat vanhalle rajalle. Ruoka
oli lopussa, eikä ollut toivoa saada täydennystä enempää
kuin lentokonekuljetustakaan siinä tapauksessa, että jo-
ku haavoittuisi tai vakavammin sairastuisi. Vaarana oli
myös törmätä omiin partioihin kun emme saaneet niistä
tietoja.

Eero Rusi laukaisi tilanteen sanomalla, että nyt poiat
säästetään aikaa kun ei tarvitse ruokataukoia pitää. Joku
lisäsi siihen, että viehän ne ruokalevotkin oman aikan-
sa. Ei siinä kuitenkaan murhetta pitkään kannettu yh-
den radion takia. Jokainen tiesi jo lähtiessään, ettei ol-
lut kysymys tavallisesta sunnuntaikävelystä.

Päästyämme irtaantumaan takaa-aiaiista siirryimme
lähelle Laatokan rantaa, josta suuntasimme kulkumme
Iuoteeseen. Meidän oli ylitettävä jokia, suurimmat niis-
tä Viel-, Viteleen- ja Tuulemanioki. Jos pääteillä oli
vilskettä raskasta kalustoa siirrettäessä rintamalle niin
Laatokalla oli monin verroin vilkkaampaa. Kaikesta nä-

ki että suur'armeija hyiikkaa tosissaan.

Lähestyessämme Tuulemaniokea törmäsimme suo-

raan venäläisten suureen huoltokeskukseen. Se oli naa-

mioitu niin hyvin että väsyneinä emme sitä huomanneet
ennenkuin olimme jo sen alueella. Onneksemme oli
varhainen aamu ja ennenkaikkea huonosti iärjestetty
vartiointi. Otimme hissukseen takaisin ia siirryimme
etsimään maantien ylityspaikkaa. Siinä vierähti aikaa

ennenkuin liikenne soi meille tilaisuuden jatkaa mat-
kaa. Vaikka teimmekin sen kaiken sääntöjen mukaan
ketjussa kaikki yhtaikaa niin silti meidät tai jälkemme

oli pölyisellä tiellä huomattu. Joen rannassa rantaniityl-
lä ja hiekalla näimme jäliistä, että venäläisten hyök-
käysvaunujen määrä ei ole ollut pieni. Ihmettelimme
myös sitä kaatuneitten paljoutta, joka loiui rannalla ja
rantavesissä. Kaikesta näki, että omat joukkomme oli-
vat puolustautuneet sinnikkäästi fa perääntyneet vasta
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suuria tappioita hyökkääjälle tuottaneena.
Meillä oli joki edessä. Takaa kuului jatkuva auton-

moottorien ääni vajaan kilometrin etäisyydeltä. Hyvät
neuvot olivat tarpeen. Kumivenettä ei meillä ollut
enää, mutta taas tuli sama apu kuin monesti ennenkin.
Kopukka, pölleistä tehty pieni lautta löytyi rannalta.
Siihen varusteet ja pari miestä viemään sitä yli. Toiset
jäivät rantaan odottamaan ja varmistamaan varusteiden
ylipääsyn. Alkuerä oli käsissämme! Ensimmäiset ylittä-
jät pääsivät yli ja saivat kannettua varusreer rantarör-
mälle. Silloin Onni Huovinen huomasi venäläisen soti-
laan! Kukaan ei koettanut vedenlämpöä ennen uimaan
lähtöä ja monenlaista uimatyyliä esiintyi. Arvelivatpa
jotkut, että veden läpi ei luoti tavoita, siksi siinä sukel-
luskin otettiin avuksi. Rähinättä siitä selvittiin.

Ruoka oli loppunut jo aiat sirten, mutta tarpoa piti,
jos mieli omien puolelle päästä. Suolla oli lakkoja, mut-
ta kun yritimme niitä syödä ilmestyivät maataisteluko-
neet yläpuolellemme ja niin meni sekin herkuttelu sivu
suun. Vanhassa Suomessa alkoi ruokaa löytyä yhä
useammin. Jos lakat iäivätkin syömättä niin Käsnäselän
lähettyvillä löysimrne pari sorsan poikasta pyydyksestä.
Siinä olikin ateriaa kylliksi kymmenelle miehelle! Ei
tarvinnut pelätä vatsavaivoia ylensyömisen vuoksi!

Usein ihmetellään eläinten vainua. Omakohtaisesti
pääsimme siitäkin perille. Syödessämme sorsanpoikia
pienen torpan aidanvieressä tuli nenäämme kalman ha-

iu. Päättelimme, että lähellä tdytyy olla ruumis. Läh-
dimme kulkemaan kohti hajua, joka voimistui kun lä-
hestyimme kohdetta. Saimme saapastella hyvän matkan
ennenkuin löyhkän alkuperä paljastui. Näky oli pöyris-
tyttävä. Mäeltä laskeutui tie siinä suunnassa jota venä-
läiset olivat edenneet. Heidän joukkonsa olivat olleet
siinä ruokailemassa, kun suomalaisten tykistötuli oli yl-
lättänyt heidät täysin. Mäen päällä ja rinteillä oli vieri
vieressä kaatuneita, kuolleita hevosia ja särkyneitä kent-
täkeittiöitä. Ruumiissa oli jo matoja, vaikka osa niistä
oli palanut. Suomalainen tykistö oli kaiken sen saanut
aikaan. Siinä alkoi nyt evakuointi. Kauhea haju ja ma-
dot eivät estäneet muutamia kavereita kalvavassa näläs-
sään käymästä käsiksi kaatuneitten leipälaukkuihin.
Korput kelpasivat niistäkin. Kesken kaiken ilmestyi
paikalle venäläisten kolonna. Siinä sitä sitten olimme
ruumiiden seassa, ällöttävässä hajussa niin kauan maas-
toutuneina kunnes kolonna meni ohi.

Kollaasjoki tuli kuuluisaksi Talvisodan aikana. Meil-
le siitä jäi erikoiset muistot myös reissultamme. Kun
lähestyimme Kollaalla rauta- ja maanteitä teimme pie-
nen suunnitelman niiden ylittämiseksi.

Ylityspaikallamme kulkivat rauta- ja maantie aivan
lähekkäin. Rautatie ylitettiin hankaluuksitta, mutta
maantien ylitys teetti töitä senkin edestä. Koska oli il-
tamyöhä ja kaikki vaikutti hiljaiselta oli tarkoitus men-
nä peräkanaa eli sotilastermin mukaan jonossa, Mikko
keulassa ja Lassi vanhan tavan mukaan varmistamassa.
Kun Mikko, Eero ja Urho pääsivät tielle tuli venäläisten

222

kuorma-auto, jossa oli miehiä lavalla. Suuntana sillä oli
rintama. Kun loput lähtivät ylittämään ehti neljä kave-
ria tielle juuri kun molemmista suunnista tuli kuorma-
auto. Taas oli jono poikki. Ryötin Arvi, Vasken Topi
ja Lanamäen Lassi jäivät makaamaan ojan penkalle. Toi-
nen auto meni menojaan, mutta rintamalta tuleva auto
pysähtyi ja alkoi kääntyä takaisinpäin. Lavalla olleet
kolme venäläistä katsoivat koko ajan jo tien ylittäneiden
suuntaan. Mikäli he olisivat katsoneet taakseän, olisivat
he nähneet metrin päässä kolme Suomi-konepistoolin
piippua ja se näky olisi ollut heidän viimeisensä. On-
neksi auto häipyi tulosuuntaansa. Noin 40G-500 m
päässä tiestä oli partio jälleen koossa. Ehdimme edetä
tunnin ajan, kun vasemmalla alkoi raivokas venäläisten
tykistötuli. Heti perään tulivat suomalaiset lentokoneet
pommittamaan venäläisten tykistöasemia, jotka vaike-
nivat. Nyt saimme tuntuman siitä missä linjat kulkevat
ja missä on hyökkäyssuunta.

On selvää, ettei rintamalinjoja pystytä ylittämään
noin vain. Siksi päätimme koukata kyllin kaukaa tulo-
suunnastamme oikealta, että pääsisimme omiemme
puolelle tappioitta. Taivalsimme koko yön, sillä heltei-
simmän ajan vuorokaudesta päätimme levätä tavoillem-
me uskollisina. Aamupäivällä jäimme tauolle ja rupe-
simme nukkumaan kuulovartiota lukuunottamatta. Pa-
rin tunnin levon iälkeen heräsimme venäläisten kovaää-
nisiin komentosanoihin ja huomasimme olevamme n.
70 m päässä venäläisten raskaan krh:n asemista. Silloin
meille selvisi, että koukkauksemme oli ollut liian ly-
hyt.

Reissumme loppuvaiheen aikana seurasimme kaksi-
Pölleistä tehty pieni lautta



tasoisen venäläisen koneen lentoja, jotka toistuivat sa-
manaikaisina päivittäin. Yrittäessämme koukkausta
omille lin joille ilrnesryi raas sama peräprutku, kuten si-
tä nimitimme ja iäi kiertämään ympyrää. Vasemmalla
kulkusuunnasramme oli korkea makkaranmuotoinen
kukkula. Nor-rsirnme sinne tähystärnään. Koneesra pu-
dotertiirr rnaahan lrosria la pirkä köysi. Keskellä suota
oli venäläisiä sotilaita, jotka kiinnirrivät köyreen postia,
joka nostettiin koneeseen. Meidän olisi ehkä onnistunut
pudottaa koko hökötys alas sohaisemalla parimetrinen
seiväs potkuriin, sillä niin matalalta kone ylitti olin-
paikkamrne monra kertaa. Samassa tilanteessa oli luutn
L Solehmaisen partio ollut 10 minuuttia aikaisemmin,
kuten myöhemmin Oskussa totesimme. Mikäli radiom-
me olisi ollut kunnossa olisimme voineet toimia kaksi
partiota yhdessä krpptrrnarkan. Päästyämme omalle
puolelle annoimme tarkat kelloajat venäläisen kuriiri-
koneen lennoista.

Kukkulalla ollessamme saimme jonkunlaisen käsi-
ryksen linjojen sijainnisra ja suoritimme mielestämme
tarpeeksi suuren koukkauksen kun repesi. Koneruli-
aseet tulittivat niin kiihkeästi, ettei yksittäisiä laukauk-
sia erottanut. Olimme menneer suoraan venäläisten
kenttävartioon rai väijytykseen, joka oli niin hyvin naa-
mi«ritu, etremme sitä huomanneet. Siinä käytiin lyhyt,
mutta kiivas tulitaistelu. Jouduimme yksitellen pe-
rääntymään loivaa rinnertä ylös roisten tulittaessa. Pa-
rilta kaverilta jäivät aseet ja reput sinne. Kärsimme vain
materiaal itappion.

Tappelunpoikanen taisi antaa piristystä, koska kai-
killa oli niin kevyt ialann«rusu. Paineltuamrr" r, 2-l t

ja ylitettyämme puron päädyimme suoaukealle, iosta
usva oli iuuri haihtumassa. Päästyämme keskelle suota
näimme useita leveitä venäläisten jotoksia. Jäljistä pää-
tellen siitä oli kulkenut suurenpuoleinen yksikko. Jaliet
olivat tuoreet. Jotoksien vierillä oli tyhjiä säilykepurk-
keja, jotka kaikki olivat AMERIKKALAISTA alkupe-
rää. Joku porukasta totesi että taitaa Amerikan poika
varmistaa vanjan selustan. No, sehän ei ollut meille mi-
tään uutta. Koko matkan aian olimme nähneet kenen
avulla naapuri sotaa kävi.

Lähestyessämme suoaukean reunaa näimme ensin sa-

vua ja sitten nuotion. Päättelimme etteivät suomalaiset
sellaisia roihuja etulinjassa pidä. Väistettyämme nuo-
tiota oikealta ja päästyämme risukkoisen mäen rintee-
seen kuului mäen harjalta ääni suomeksi: "Kuka siellä,
tunnussana!" Meitä ei uskottu kun sanoimme olevamme
suomalaisia kaukopartiomiehiä, emmekä uskoneer me-
kään huutajia omiksi miehiksi. Huudoilla sovirtiin, et-
tä kaksi miestä tulee puolitiehen vastaan molemmilta
puolilta. Ilo oli molemminpuolioen, kun tapasimme
omiamme.

Tuskin koskaan on leipä maistunut niin hyvältä kuin
silloin, kun saimme sitä omilta aseveikoiltamme. Mat-
kamme jatkui Ristisalmen kautta Tolvajärvelle. Siellä
viivähdimme hetken muistomerkillä, missä luki: "Mat-
kamies, pysähdy".

Saavuttuamme yksikktitimme Pälkjärvelle saimme
kuulla, että viikkoa aikaisemmin meidät oli poistettu
muonavahvuudesta. Oskussa ei oltu uskottu, että enää
palaisimme takaisin. D

Suon ylitys menossa
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VUODEN 1941 kaunis heinäkuu oli lopuilleen kulu-
massa. 10./JR 46 oleili silloisella valtakunnan rajalla
Vahvialan pitäjässä Telkjärven läheisessä maasrossa.
Asemasotaa käytiin.

Vartiossaolovuorojen välillä jäi miehille runsaasri va-
paata aikaa. Silloin sopi lueskella sanomalehtiä ja kirjoi-
tella kirjeitä sekä tehdä uinti- ja pyykinpesuretkiä Mus-
talammelle. Joskus uskallettiin lämmittää aurioiksi jää-

neitten talojen saunojakin ja niissä kylpeä. Väliin etsit-
tiin kananpesiä, sillä joidenkin talojen kanat oli jätetty
kotikonnuillensa. Munia löytyi ja niillä herkuteltiin.
Mutta pian siepattiin silloin tällöin kiinni jokunen ka-
nakin, ei suinkaan munitettavaksi, vaan paistinpakkiin
pantavaksi. Ja kun nyt myös saatiin autioiksi jääneitten
talojen pelloista uusia perunoita, niin usein sattui, että
komppanian kokkien keitoksilla oli huono menekki.
Varsinkin komento- ja laakintäryhmien miehillä oli
enemmän vapa ta aikaa kuin etulinjan asemissa vartio-
tehtävää suorittavilla miehillä ia he senvuoksi ehtivät
olla omatoimisia muonan hankinnassa ja ruoan valmis-
tamisessa.

Kuultiinpa sitten yhtenä päivänä, että komppaniam-
me päällikkö luutnantti Laurema sai kutsun pataljoo-
nankomentajan majuri Visapuun puhutteluun. Sieltä
palattuaan komppanianpäällikkö vuorostaan kutsui pu-
hutteluun joukkueenjohtajat. Senjälkeen hän käsketti
luokseen komento- ja lääkintäryhmäin johtajat, aliker-
santti Grönlundin ja minut, joka olin lääkintäryhmän
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Kuiva tuhka ja noki vain pollähteli

johtaja. Saimme tietää, että huomisaamuna varhain ko-
ko pataljoona, ja siis myös kymmenes komppania, läh-
tee etenemään. Lääkintämiesten oli seurattava komppa-
niaa ja varustettava haavoittuneiden sidontapaikka
erään suonotkelman reunaan, jonka luutnantti kartas-
tansa minulle osoitti-

Se huomisaamu valkeni ja aurinko nousi pilvettömäl-
le taivaalle. Päivästä näytti tulevan säteilevän kaunis ja

lämmin. Mielet jännittyneinä marssivat miehet johta-
jiansa seuraten metsämaastossa vihollisen etulinjoja
kohti. Sitä varovaisemmin asteltiin, mitä kauemmas
edettiin. Risutkaan eivät risahdelleet, sillä vihollinen
oli metsän aluskasvillisuuden kulottanut. Kuiva tuhka
ja noki vain pöllähteli ilmaan saappaan anturoiden si-

ioilta. Esteettömästi saavutti komppania sille määrätyn
tavoitteen. Missä piileksi vihollinen? Tuolla vastahar-
janteella, suunnilleen sadan metrin päässä sen maahan
kaivautuneena luultiin vaanivan. Miksi siis tämä paha-
nenteiseltä tuntuva hiljaisuus? Meidän lohkomme
kumpaisellakin sivustalla jo lauloivat käsituliaseet.
Räiskivätpä siellä jo kranaatinheittimetkin. Meidän
komppaniamme etumaastossa ei vaan havaittu elon-
merkkiäkään.

Maaston tarjoamaa suojaa hyväksi käyttäen jouk-
kueenjohtajat ohjasivat miehensä asemiin. Sitten
komppanianpäällikkö yhden lähettisotamiehensä kanssa

nousi vähäiselle kumpareelle tähystelemään edessä ole-
vaa maastoa. Mutta silloin pamahti! Useita kiväärinlau-



kauksia kuului vastaharjanteelra. Ja surkeata... Komp-
panianpäällikkö, luutnantti Laurema kaatui kumpareen
tuhkaan. Myös hänen lähettinsä heittäytyi puolipöker-
tyneenä maahan. Häneenkin oli osunut, luoti oli repäis-
syt palan hänen toisesta korvalehdestään.

Me lääkintäryhmän miehet emme tienneet, mitä oli
tapahtunut. Mutta kun edestä rupesi kuulumaan huuto:
"Sairaankantajia tänne! " niin lähdin kahden sairaankan-
tajan kanssa sinne, mistä huuto kuului. Paarit ja sidos-
tarpeet otettiin tietenkin mukaan. Ryömien oli mentä-
vä sille kumpareelle, jolla komppanianpäällikkö ja hä-
nen lähettinsä makasivat. Molemmat olivat tajuissaan,
mutta luutnantti Laurema oli hyvin heikossa tilassa.
Luoti oli läpäissyt hänen rintakehänsä. Hän oli hengen-
vaarallisesti haavoittunut. Lähetin saama vamma ei ol-
Iut vaarallinen.

Nopeasti annettiin kumpaisellekin haavoittuneelle
välttämättömin ensiapu. Harjaantunein ottein nostet-
tiin luutnantti paareille. Jonkun matkaa piti ryömien
vetäytyä taaksepäin ja samalla hiljaa vetää paareja mu-
kana, mutta kun päästiin kumpareelta notkoon, niin
uskallettiin ruveta pystyssä kulkemaan japaareja kanta-
maan. Luutnantti oli käynyt kalpeaksi mutta eli kui-
tenkin vielä. Hänen lähettinsä sensijaan pystyi itse reip-
paasti kävelemään päällikkönsä paarien perässä. Haa-
voittuneiden sidontapaikalla komppanianpäällikkö nos-
tettiin hevosajoneuvoon. Molemmat haavoittuneet kul-
jetettiin JSp:hen pataljoonan lääkärin hoiviin.

Telkjärven seutua Vahvialassa

Luutnantti Laureman haavoituttua tuli ensimmäisen
joukkueen johtajasta, luutnantti Viidasta komppanian-
päällikkö.

Ensimmäisten laukausten kajahdettua ei vihollinen
enää jatkanut piilosillaoloa, vaan kautta linjan se aloitti
ammunnan. Kaikenlaisilla käsituliaseilla, kivääreillä,
pikakivääreillä ja konekivääreillä ammuttiin kiivaasti io
molemmin puolin. Pian yhtyivät leikkiin myös suoma-
laisten kranaatinheittimet. Sitten kuultiin kaukaa suo-
malaisten selustasra tykistön lähtölaukauksia, ja kohta
kaarsivat ulvovat kranaatit yli etulinjamme asemien ja
putosivat vihollisen puoleiseen maastoon. Jännittynees-
ti odottelimme, milloin vihollisen järeät aseet alkavat
puhua. Mutta vasta noin tunnin kuluttua rupesi vihol-
lisen puolelta kuulumaan etäistä raskaitten moottorien
pörinää. Tykistökö oli tulossa? Aivan niin! Lähtölau-
kaukset alkoivat sielläkin jymähdellä, ja ennen pitkää
alkoivat kranaatit räiskähdellä myös suomalaisten taka-
maastossa. Nyt pauhasi raivokas sota rintaman molem-
min puolin. Kuoppiin ja kannonjuuriin painautuen piti
miesten suojautua, mutta samalla piti huolehtia siitä,
että näköyhteys vihollisen suunnalle säilyi.

Sitten yhtäkkiä jyrähti vallan hirmuisesti, jyrähti
niin, että maankamara sielläkin, missä haavoittuneiden
sidontapaikka oli, tuntui heilahtavan. Samalla leimahti
kirkas valo. Ja sitten ruvettiin taas huutamaan lääkintä-
miehiä. Jälleen lähdin parin sairaankantaian ja paarien

kera matkaan. Tosin ei minun, lääkintäaliupseerin, oli-
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si pakosta ollut lähdettävä pois haavoittuneiden sidon-
tapaikasta. Sairaankantajien vain olisi tullut nouraa
haavoittuneet sidontapaikalle, jossa Iääkintäaliupseeri
antaisi ensiavun ja järjestäisi kuljetuksen JSp:hen. Mut-
ta minä olin havainnut, että sairaankantajat kovin arka-
mielisinä ja pelokkaina lähtivät etulinjaan, erenkin sil-
loin, kun taistelun melske oli kiivaanlainen. Niin, pel-
kasin toki minäkin, murra kumminkin rohkaistakseni
sairaankantajia lähdin nyr niinkuin usein muulloinkin
mukaan haavoittunutta etsimään ja antamaan, jos mah-
dollista, ensiavun sitä tarvitsevalle jo haavoittumispai-
kalla.

Tapaus oli nyr sellainen, että yksi etulinjan mies oli
tehnyt muutaman metrin pituisen syöksyn eteenpäin
saadakseen paremman suojapaikan edessä olevan kor-
keahkon märtään takana. Mutta kukas muisti siinä
meiskeessä aiatella, että vihollinen oli hyvinkin saatra-
nr-rt rätä omien linjojensa erumaasroa miinoittaa. Niin-
pä tämä mies syöksähtäessään astui kätkössä olevaan
miinaan. Siitä se ankara jyräys ja kirkas leimaus. Mies
tuupertui pitkälleen karreksi palaneeseen kanervik-
koon. Mutta kun hän siinä maaressaan vielä liikutteli
käsiänsä ja käänteli päätänsä, havaitsivat lähimpänä ole-
vat aseveljer hänen elävän ja rupesivat huuramaan lää-
kinrämiehiä paikalle.

Hengessäni Jumalan varjelusta rukoillen minä sai-
raankantajien kanssa lähenin haavoittunurta. Meidän
oli suorastaan madeltava nokista japölyåvåd maanpintaa
pitkin, ennenkuin pääsimme aurerravan luo. Siinä koh-
dassa rinne vietti vihollisen etulinjaan päin. Meidät siis
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Vehnäpeltoonkin oli kätketty miinoja

hyvin nähtiin ryömivinäkin ja meihin kohdistettiin kii-
vas pikakiväärituli. Mutta kuten rapahtuu aina kevyillä
konetuliaseilla kestotulta ammuttaessa niin tapahtui
nytkin: luotisuihkut nousivat merrin tai parikin tarkoi-
tettua korkeammalle ja räiskyivät mäntyjen kylkiin,
niin että kaarnan sirut Ientelivät ympäriinsä.

Miesparalle oli käynyt huonosti. Molemmat jalkate-
rät ja nilkat olivat pirstoutuneet niin perinpohjin, ettei
niitä kertakaikkiaan ollut olemassakaan enää. Mutta 

-sangen ihmeellistä kylläkin 
- 

hän yhä vielä eli ja oli
tajuissaan. Hän aavisti loppunsa lähenevän. Katkonai-
sesti kuiskaillen hän minulle kerroi rukoilleensa Juma-
lalta kaikkia syntejänsä anteeksi, että hän saisi periä
iankaikkisen elämän. Sain vakuuttaa hänelle, että Jee-
suksen Kristuksen ansion tähden Jumala, taivaallinen
Isä, varmasti antaa hänelle hänen syntinsä anteeksi ja

suo hänelle elämän ia autuuden. Vielä mies pyysi minua
kirjoittamaan muistiin vanhempiensa ia morsiamensa
nimet ja osoitteet ja lähettämään heille hänen viimeiset
rerveisensä ia kertomaan, errä hän kuoli uskossa.

Vaivoin saimme tämän vaikeasti haavoittuneen mie-
hen raahattua paarien päällä vihollisen ankaran rulen al-
ta haavoittuneiden sidontapaikkaan. Hyvin pehmus-
timme heinillä ne hevoskärryt, joihin hänet nostimme.
Mutta ennenkuin ajomies ehti hänen kanssaan JSp:hen,
oli hän jo kuollut. Näinollen oli hänen seuraava etap-
pinsa vainajien kokoamispaikka, josta matka aikanaan
jatkui kotiseurakunnan sankarihaudan siunattuun mul-
taan.

Etulinjassa jatkui sinä päivänä jymisevä ja räiskyvä
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sotiminen vielä monta runtia. Mutta kun oltiin jo pit-
källä iltapäivässä, pani komppanianpäällikkö pitkin
linjaa kulkemaan käskyn, ionkalaista ei ensinkään oltu
osattu odottaa: "Joukkueet vetäytyvät aamulla jätettyi-
hin asemiin!"

Ei ollut taaksepäin vetäytyminenkään helppoa. Vi-
hollinen nimittäin rupesi haja-ammunnalla syytämään
kranaatteja kaikkialle takamaastoon. Kun pääsi vähän
matkaa ryntäämään eteenpäin, niin jo taas kuului kra-
naarti ja joskus useitakin kranaatteja kohden tulevan.
Oli suin päin heittäydyttävä tuhkaan ja nokeen. Räis-
kis! Nopeasti ylös, muutaman metrin syöksähdys eteen-
päin, ja ulvovan kranaatin lähesryessä jälleen päistik-
kaaa maahan. Hiki virtasi kasvoilla ja pitkin ruumisra,
ja jokainen mies oli kuin mustin nokikolari. Huohotta-
van hengityksen mukana kulkeutui pöllyävä tuhka sie-
raimiin, suuhun ja kurkkuun. Piti rykiä, yskiä, niistää
ja syljeskellä, että olisi kyennyt hengittämään ilmaa,
joka oli räjähdyskaasujen hajustamaa. Mutra samaan ai-
kaan oma tykistö veräytyessämme tulitti vihollisen etu-
linjaa, joten vihollisyksiköt eivät päässeer irtautumaan
asemistaan eivätkä siis meitä takaa alamaan.

Lopen uupuneira olimme, kun saavuimme Telkjär-
ven rantaan. Sinne eivät enää vihollisen ammukset pu-
toilleet. Muutenkin kuului jo ammunta molemmin
puolin herkeävän. Nyt uskallettiin järven lämpimässä
rantavedessä pestä enimpiä nokia pois kasvoista ja käsis-
rd.

Verkalleen saavuimme tutuille olinpaikoille. Tuntui
aivan siltä, kuin olisi palattu kotiin... Rintamalla toki
nytkin oltiin, mutta tällainen asemasota oli leppoisaa
hiljaiseloa siihen verrarruna, mitä tämän päivän operaa-
tiossa oli koetru. Mutta mikä oli tämän päivän sotatoi-
miemme tarkoitusperä? Sitä kyselriin. Vastauskin saa-
tiin. Karjalan kannaksen eräillä muilla rintamalohkoilla
oli kuulemma toden teolla alettu murraa vihollisen lin-
joja. Jottei vihollinen oivaltaisi, missä kaikkialla suo-
malaiset tosissaan yrittävät läpimurtoa, oli vihollista
valehyökkäyksillä erehdyteträvä pitkin koko Kannakseå
rintamalinjaa ia sen voimia sillä tavalla sidottava. So-
dankäynnin tarkoitusperiä ajatellen oli siis tämänkin
päivän rasitrava ja raskaira uhrejakin vaatinut touhu ol-
lut mielekästä. Raskaar tosiaan olivat meidänkin komp-
paniamme luovurramac uhri't, sillä paitsi miinan sur-
maamaa miestä oli myös luutnantti Laurema sen päivän
kuluessa menehtyriyt haavoihinsa. Sellainen rieto kul-
keutui JSp:stä komppaniaan. Vilpittömästi miehet su-
rivat hyvän komppanianpäällikkönsä kuolemaa.

Vielä sen päivän illalla minä täytin kuolleen asevel-
jen, sen miinaan sortuneen, pyynnön ja kirjoitin kaksi
kirjettä, toisen miehen vanhemmille ja toisen morsia-
melle. Raskas oli tehtäväni, kun jouduin kirjoittamaan
tuollaisia suruviestejä, murta toisaalta oli lohdullista lä-
hettää vainajalta sellaisia terveisiä, joista välkähti au-
tuaallisen toivon säteitä iankaikkisen elämän kirkkau-

KOLLAAN RISTI JA
TUNTEMATTOMIEN
HAUTA

KT-lehden numerossa 5175 on Veikko Rissasen kaunis
ja asiallinen muistelmakirjoitus Kollaan risti. Siinä on
kuitenkin pieni erehdys, jonka oheinen valokuva saanee
korjata.

Kävin Kollaalla jatkosodan aikana kolmesti ja otin
joka retkellä valokuvia, kesäisiä ja talvisia. Bomban
mäellä oleva tuntemattomien kaatuneiden hautausmaa
on toki laajempi kuin 10x 10 metriä, minkä voi kuvas-
takin päätellä. Käynneistäni jäi muistiini ristien luvuk-
si 102, ja sen voi kuvasta laskea. Molemmat puolet ovat
symmetrisesti 48 hautaa käsittäviä ja taustalla on 6 hau-
dan rivi eli yhteensä 102. Hautaan peitettiin kymmeniä
muitakin kuin venäläisten Jokelan peltoon kätkemät,
koko taistelualueelta myöhemmin löydetyt, joita ei
tuntolevyn tai muun seikan perusteella voitu tunnistaa
kotiseudun sankarihautaan toimitettavaksi.

Risti ei käynneilläni (ensimmäisellä käynnillä se oli
aivan uusi) vaikuttanut maalatulta, vaan se oli mustaksi
hiilletty. Näin kertoi myös silloin siellä aluemetsänhoi-
tajana työskennellyt metsänhoitaja Bockström. 

- 
Kii-

tokset Veikko Rissaselle lämminhenkisestä kirjoituk-
sestaan!

Erkki Palolampi

Samasta asiasta on
suehdotus, mutta

toimitukselle tullut toinenkin oikai-
ylläoleva riittänee.

Toimitus
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MAKASIMME avovaunussa heinäpaalin päällä, sillä
olimme rautateitse matkalla Sallasta kohti etelää.

- 
Hei, tietääkös teistä pojista kukaan sanoa, kuinka

monta kertaa tuo Karjalan kannas on vihollisen toimes-
ta kuumennettu, tarkoituksella kypsyttää siinä suoma-
lainen sitkeä liha? - irIäin kysäisi yhtäkkiä eräs kaveri.

- 
No, mistäs sinun mieleesi tuo Karjalan kannas

nyt välähti? Oletkos siitä niin varma, että meitä sinne
viedään?

- 
Ettekö te nyt jo monen vuoden kokemuksesta tie-

dä, että aina sinne, missä kuumin paikka on, niin sinne
"Sininen viedään".

Näin iatkui väittely ja ennustelu ties kuinka monessa
vaunussa. Me, 3. Prikaatin, eli Sinisen prikaatin miehet
olimme matkalla kuvannollisesti sanoen maanpäälliseen
helvettiin. Kesä oli puhjennut kauneimmilleen v.
1944. Ylhollisarmeija oli lähtenyt laavavirran tavoin
vyörymään Kannaksen suunnalta kohti pohjoista. Sinne
meitä nyt kuljetettiin melkein lentovauhtia. Oli saatava

nopeasti sulkuja eteen, sitä odotti pojiltaan koko Suo-
mi. Jos koskaan, niin silloin oli maan kohtalo miekan
terällä. "Kunpa vielä tämän kerran kestäisitte, pojat",
oli vanhan karjalaismummon huokaus eräällä asemalla,
jolle junamme hetkeksi pysähtyi.

Tuota pikaa saavuimme Heinjoen asemalle ja kun
kuului huuto: "Tässä purkaus!" ei enempiä kehotuksia
tarvittu. Kaikki tapahtui nopeasti, mutta silti hyvässä
järjestyksessä. Se oli rutiinityötä, johon oli jo totuttu.
Oli muistaakseni iltapäivä, kun marssirivistöt olivat
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Naamioituja hävittäjiä lentokentän reunalla

valmiina aseman lähimaastossa, tien sivussa. Emme me
sotilaat vielä siinä vaiheessa tienneet mihin meitä tästä
viedään.

- 
Liikkeelle 

- 
mars! kuului edestä komento ja niin

lähti pitkä parijono etelää kohden. Saavuimme lento-
kentälle, jossa näkyi olevan pitkin kentän reunoja §uo-

malaisia hävittäjiä naamioituneina maan sisään nokat
vähän ylöspäin ikäänkuin saalista vainuten. Marssimme
kenrän poikki ja siinä tien sivussa näimme toisia iouk-
koja marssitauolla.

- 
Jslvg Simppa, ehkä ravataan taivaassa, ku,:l-:

tien sivusta.
Huutaja oli Pauli Rantala, oman pitäjän poikia ja en-

tisiä meidän komppaniamme miehiä. Hän oli saanut
opintojensa jatkamiseksi lykkäystä ja joutunut sen jäl-
keen toiseen porukkaan. Tämä olikin meidän viimeinen
tapaamisemme, sillä Pauli sai sankarikuoleman. Kuin-
ka paljon olisikaan monella muulla suomalaisella soti-
laalla vastaavanlaista kerrottavaa?

Olimme marssineet jonkin matkaa tuota lentokentän
läpi johtavaa nummimaista tietä, kun yhtäkkiä ilmestyi
kentän takaa metsän yläpuolelle useita kymmeniä vi-
holliskoneita matkalla pohjoiseen. Kuin tykin putkesta
ammurruna lähtivät samassa suomalaishävittäjät liik-
keelle. Vain pölypilvi jäi kentän pintaan ja ehkä meidän
onneksemme viholliskoneiden ja meidän välillemme.
Tämän pölypilven suojassa pääsimme viholliskoneiden
etsiskelyistä huolimatta kentän läpi tielle, joka johti
kohti Inoa. Ilta alkoi hämärtää kun reippaasti saapastel-



tiin Inoa kohden. Aavistamatta koko eteläinen fa kaak-
koinen taivas leimahtivat tulipunaiseksi maalaten koko
Karjalan kannaksen taivaan värillä, joka väkisin veti
ihon kananlihalle. Yhä uusia vihollispattereita näytti
yhtyvän leikkiin fo nyt lähempänäkin. Aivan edessäm-
me välähtelivät jo kirkkaammat liekit. Vihaiset kra-
naattien ulvonnat tahtoivat lamaannuttaa, vaikka tuo-
hon olikin sodan kuluessa totuttu. Nyt niitä tuntui vain
olevan ilmassa tavallista enemmän. Kaiken kukkuraksi
tuon keinotekoisen "välikaton" yläpuolella lensivät haa-
mumaisina lukemattomat viholliskoneet.

Menimme hilialleen yhä lähemmäs tuota kirkkaasti
säkenöivää tulimerta odottaen joka hetki törmäävämme
vihollisen eteentyönnettyihin asemiin. Yhä selvemmin
alkoi tuon melskeen ioukosta erottaa myös panssarivau-
nuien kolinaa. Paljon niitäkin äänestä päätellen oli,
mutta tulevatkohan kohti vai menevätkö rautatien
suuntaa pohjoiseen? Tuntui siltä kuin viimeinen tuo-
mionpäivä olisi nyt silmin nähtävissä ja kuultavissa.
Tämän veroista ei siihen mennessä oltu vielä koskaan
nähty. Pysähdyimme tien sivuun metsän puolelle ih-
mettelemään tuota materiaalin tuhlausta. Tuota näytel-
mää katsellessamme joku laukaisi tilanteen lausahta-
malla:

- Nyt ne varmasti lykkäs kuivia katajia uuniin, kun
nuon pirusti prätäjää. 

- 
Toinen siihen vastasi:

Viholliskoneita matkalla pohjoiseen

- |dg1s2 kyllä tuossa uunissa nyt sitkeäkin liha tai-
taa kypsyä.

Keskustelu katkesi, koska tuolla edessä, tulenliesko-
jen valoja vasten erottui liikettä. Yksinäinen mies sieltä
tuli. Mikä tuo nyt on?

- Minäpäs otan ukosta selvää kun kohdalle tulee,
olkaa te muut tässä varuillanne, sanoi komppanianpääl-
likkömme.

Mies lähestyi puolikyyryssä usein taakseen vilkuillen.

Hän oli paliain päin, avojaloin, ilman asetta, nokinen
kesäpusero napittamatta ja tyhjän näköinen leipälauk-
ku. Se olikin hänen ainoana varusteenaan ja roikkui
kaulassa.

- 
Meikäläisiä, no voi jukupliut! kuiskasi joku.

- 
Mikäs mies sieltä hiippailee, karjaisi komppa-

nianpäällikkö ukolle hypäten tielle ia sen yli toiselle
puolelle postiili kädessä.

- 
Mikä mies te olette ia mistä tulette? Ei vastausta,

vaan tuollainen aivan kuin mielipuolen ilme oli ukon
kasvoilla.

- Ettekö te näe kuka teitä puhuttelee ia eikö teille
edes kunnianteko kuulu? 

- 
Ei vasrausra.

- No jo nyt on helvetti, ettei miehestä saa mitään
irti, todennaktiisesti vihollisen agentti. 

- 
Paällikköm-

me nosti pistoolin kohden miehen rintaa noin parin
metrin päästä, mutra tämä ei näyttänyt hiventäkään sii-
tä säikähtävän, vaan astui lähemmäs ja leimausten va-
lossa erottui kasvoilta selvästi halveksuva hymy. Mies
kääntyi luutnantin edessä hitaasti, kasvot tulosuuntaan -
sa ja nosti vaivautunecsti toisen kätensä sillä edestä nä-
kyvää leimuavaa tulimerta osoittaen.

- Näettekö tuonne. Siellä sitä tehdään kunniaa ja
jaetaan muistoristejä. Siellä teitä odottaa jokaista kun-
nian risti kunhan sinne pääsette. Minullekin niitä on
tarjoiltu Rajajoelta asti monta'kertaa monen tankin täy-
deltä, mutta en minä niistä oikein pitänyt, vaan pistelin
palamaan.

Tämän sanottuaan ukko lähti kävelemään, murra
kaantyi kuitenkin vielä ia sanoi:

- 
Menkää, menkää nyt vain sinne, mutta sen sanon

teille jumalauta, että siellä teidän kunnianne himo lop-
puu lyhyeen. Mutta jos pystytte siihen mihin minun on
ollut pakko pystyä, olen valmis vielä haudassanikin te-
kemään teille kunniaa.

- No, missäs teidän aseenne on? kysyi ludtnantti.

- 
Mitä helvettiä minä sillä teen kun se äsken tuossa

ammuttiin kynsistäni kappaleiksi. 
- la niin sotilas-

parka lähti kenenkään edes yrittämättä häntä estää. Jo-
ka tapauksessa hän oli siltä suunnalta tullut viimeinen
suomalainen sotilas. Ja vain me, jotka itse näimme
tuon, olemme vakuuttuneita siitä, että tuollaisesta
myrskystä ei olisi selvinnyt muu, kuin äärimmäisen rä-
mäpäinen ia harkintakykyinen suomalainen mies. Mitä
hän oikein siellä vihollisleirissä teki jäi meitä vaivaa-
maan, mutta ammunnan kiivaus todisti jotain sellaista,
että tuo ukkeli saattoi tehdä siellä aika hämmingin ia li-
vahti sitten ulos.

Pysyimme tässä paikassa ehkä puolisen tuntia ja seu-
rasimme tilanteen kehitystä. Sen siiaan, että olisimme
tässä joutuneet ottamaan vihollishyökkayksen vastaan,
kuului aivan selvästi miten moottoroidut ioukot ajoivat
sivuitsemme selustaa kohden. Painopiste tuntui äänistä
päätellen olevan rantatien suunnalla. Mitähän tässä nyt
tehdään kun näyttää ilmeiseltä, että olemme iäämässä
kauas vihollisen selustaan?
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Saattaa olla, että lähetti pääsee tuomaan meille ve-
tääntymiskäskyn. Näin kuulin kun komppanianpääl-
likkö keskusteli ioukkueitten johmjien kanssa.

- 
Taidetaanpa ioutua vielä monta kertaa tuliseen lä-

pimurtoon, jos se ehtii vetää tuolla takanamme pussin
suun kiinni, vastasi ioukkueeni iohtaja, luutnantti
Mauno Vähänissi. Sitä en jaksa muistaa tuliko meille
ylempää vetääntymiskäsky, vai arvasivatko omat upsee-
rimme tilanteen oikein, mutta joka tapauksessa oli tästä
nyt viisainta lähted. Olihan porukkamme mitättömän
pieni, vain yksi komppania. Tiillä sakilla ei pysäytetä
valtavaa hyökkäysarmeiiaa, ja painuuhan niitä selus-
taamme jo ties montako divisioonaa. Tästä alkoi nyt se

sitten ikimuistoinen kilpajuoksu, joka käytännöllisesti
katsoen päättyi vasta Viipurin pohjoispuolelle. Pääsim-
me kuitenkin onnellisesti metsiä hyväksikäyttäen vihol-
lisen hyökkäyskärjen tasalle, koska oma tykistömme
rervehti meitä jo aivan läheltä. Saavuimme Kanneliär-
ven aseman kohdalle sen länsipuolisia metsiä pitkin.
Tämäkään matka ei suinkaan ollut mitään paraatimars-
sia, sillä iouduimme usein vihollispartioiden kanssa te-
kemisiin. Olihan tällä matkalla meidän aseistuksemme-
kin muuttunut melkein kokonaan "konemaiseksi", sillä
tiesimme vielä tarvitsevamme kovaa tulivoimaa. Oli
melkein naurussa pitelemistä kun saimme tuhotuksi vi-
hollisen pikkupartion, noin toistakymmentä miestä, ia
aloimme tehdä siinä vähän asekauppoja kun eräs aliker-
santti väänsi puiden välissä oman kiväärinsä piipun ai-
van vääräksi, asetti sen kaatuneen vihollissotilaan vie-
reen ja sanoi:

- 
Hei kaveri, sinä saat tästäkin ammuskella nurkan

takaa, minä lainaan sulta hetkeksi tuota täysautomaat-
tia.

Koska tunsimme, että nyt voimme jo antaa viholli-
sen vähän maistaa milrä tuntuu, kun saa vastaansa
omista aseistaan räjähtäviä, oli vahingonilo puolellam-
me.

Koska Kanneljärven asema oli vain parin kilometrin
päässä itäpuolellamme, piti lähteä katsomaan kuinka
siellä liikenne nyt sujuu. Olihan siellä nyt oLrto asema-

päällikkci. Kuitenkin, kun kantamuksia oli paljon,
määrättiin jättämään reput toistaiseksi metsänummelle,
erteivät ne haittaisi nopeaa tointirttirrr. Niiden luo lätet-
tiin parivartio iostakin toisesta komppaniasta, sillä täs-

sä vaiheessa oli koko patalioona jälleen koossa. Patalf oo-
nankomentaja, everstiluutnantti Laakso antoi käskynsä
komppanioiden päälliköille siitä miten kukrn yksikkö
menettelee tuolla aseman seudulla, jos sinne päästään.

Meidän komppaniamme, jota nyrremmin iohti kaptee-
ni Autio, sai tehtävän edetä päin asemaa ja mahdollises-
ti avata tuli radan sivustalta, jos tarve vaatii. Hiivimme
hiljaa nummimaista mäen rinnettä metsän suojassa ja

nyt tuli jo asemakin näkyviin ia kyllä se myös kuului.
Siellä hääri ioka puolella kuin muurahaisia. Suuria
hyökkäysvaunuja oli parkkeerattu aseman ioka puolelle
ja lisää näytti yhä ttrlevan etelästä päin. Näytti olevan
siellä kokonainen panssaridivisi<xrna.

- 
Voi Herra, kun nyt olis muutama pitkäputkinen,

että sais oikein mielihinsä leipoa, sanoi Kallioisen Mik-
ko.
Olisi todella ollut ihanteellinen paikka hyville tykki-
miehille, mutta mitäs me jalkaväkimiehet näillä tussa-

reilla noille voimme!

- 
Kyllä nyt on poijat ralrtaa läiällä, kuului metsäs-

tä, mutta samassa siellä joku kirosi:

- 
Pirä perkele läpesi pienen-rrnällä, ettei ne kuule,

sillä jos nuo alkaa tänne paahtamaan niin luulen, että
täällä pian haisee!

Ilmeisesti siellä josrakin vaunusta huomattiinkin io-
tain epäilyttävää, koska vihainen kranaatin sivallus me-
ni vähän ylitsemme taakse, iossa räjähti. Sitten toinen
ja kolmas, jotka räjähtivät puissa päitremme päällä.
Puita kaatui sirpaleiden repiminä sikin sokin, mutta
kukaan ei saanut naarmuakaan. Samassa lakoi takanam-

Omat hävittälät lähdössä torjuntaan
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me, äänestä päätellen noin vajaan kilometrin päästä,
kuulua äkäistä konetuliaseitten rätinää. Vihollinen oli
selustassa ja siellähän olivat meidän reppumme. Autio
lähti yhden joukkueen kanssa hätään haravoimaan
maastoa.

- 
Taitaapa tulla pian meidänkin vuoromme lähteä,

sanoin vieruskaverilleni, koska nuo hcökivaunut näkyy
asettuvan nuon uhkaavan näköiseen asentoon.

- 
Taakse nopeasti! tuli oikealta käsky.

Taisi ollakin yhdestoisra hetki lähteä kalppimaan.
Juoksimme tiheässä mäntymetsässä lujaa taaksepäin,
kun vihollisen panssarit päästivät äskeiseen asemiimme
hirvittävän tuli-iskun. Pääsimme ehkä noin 300 metrin
matkan päähän, ennen kuin rohkenimme pysähtyä
kuuntelemaan.

- 
Kyl siit metäst tul ny .varmaa helklapei, sanoi

Puukon Kalle leveä hymy naamallaan.
Lähdimme hiljalleen edelleen taaksepäin koko ajan

varuillamme ollen. Pyrimme siihen suuntaan jossa rep-
puvarasromme sijaitsi ja josta suunnasra, jos kohta lä-
hempää, olimme kuulleet sen kiivaan rätinän. Ketkä-
hän siellä oikein äsken tappelivat? Tämä kysymys askar-
rutti nyt mieliämme.

- 
Kas vaan! Sieltähän näkyy tulevan Autio, tuota

mäen harjannetta tännepäin, mutta yksin. Miten hänen
poikiensa asiat mahtanevat olla? kun yksin tulee, sanoi
eräs sotamies joka häner ensin huomasi.

- 
Terve vaan pojat! Tapoomma tuohon pataljoonan

ryssiä, olivat kapteenimme ensimmäiset sanat. Tämä
jäyheä eteläpohialainen kapteeni ei turhia selitellyt.

- 
Onko rotta? kysyi eräs kersantti, puolijoukkueen

johtaja. No missäs teidän pojat on, kun yksin tulette?

- Jäivät tuonne pitämään vähän vauhtia. Mennääs
pojar kattomaan.

Oli kiduttavan kuuma hellepäivä, jota tehosti vielä
kuiva hiekkanummi, kun kävelimme kapteenin peräs-
sä. Maasto oli kulkusuuntaamme nähden oikealle viet-

;.& I

Puut katkeilivat kranaattilulessa

tävää laskeutuen rämemäiseen painanteeseen. Jonkin
markaa käveltyämme alkoi ilmassa tuntua jo outo haju,
joka tuli edestä. Kapteeni nosti kätensä pysähtymis-
merkiksi ja viittasi eteemme oikealle, mäen rinnettä
kohden sanoen kuuluvalla äänellä:

- 
Kattokaas poijaat tuonne kuinka siellä vieläkin

tuo kenttä höyryää.
Todellakin, aivan selvästi näkyi tummaa maastoa

vastaan miten siellä ilma väreili, aivan kuin eli, työn-
täen mukanaan hajua, joka muistutti paremminkin teu-
rastamoa tai käymälää. Siellä näkyi istuskelevan muuta-
mia poikia ylempänä mäen harjanteella pitämässä vah-
tia, suurimman osan tästä kapteenin johtamasta osas-

rosra parrioidessa lähimaastossa lisää saalista etsimässä.

Oli siinä pojat aika "lito" musikkaa! Noin 700-800
vainalaa Iojui mäen rinteessä jonomuodostelmissa.
Häntäpäässä olivat jonot ehtineet vähän hajota, mutta
kaikki näkyivät sentään sortuneen poikiemme murhaa-
vaan tuleen. Vain tämä yksi joukkueemme oli ajoissa

ehtinyt huomata etenevän vihollisen jonomuodostelman
ja mäen harjanteen suojassa painunut niiden eteen aset-

tuen väijyksiin, hyvin itsensä naamioiden. Uhkaroh-
keasti he päästivät tuon lähes parikymmenkertaisen yli-
voiman aivan nenänsä eteen, ja sitten kiivasta tulta pit-
kin jonoia. Sinne fäivät saartajamme makaamaan.

Jathuu
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VIETII
MARTT! RUOKOKOSKI

gÄnfÄVAUNUJA vetävä veturi puuskuttaa raskaasti
Laatokalta lounaaseen heinäkuussa 1944. Siinä viedään
rättipataljoonaa lepäämään jonnekin Riihimäen seudul-
le, niinkuin huhu kiertää. Siviiliväestö on evakuoitu
melko tarkoin pois asemilta, joilla juna pysähtyy veden
tai polttoaineen täydennystä varten. Moni sotilas pysyy
visusti vaununsa pimennoissa. Syy moiseen oli siinä, er-
tei heillä ollut esiintymisvaatteita. Ainoat verhot, joilla
he koettivat itseään peitellä olivat likaiset ja rikkonaiset
alusvaatteet. Pojat näes ripustivat housunsa ja puseronsa
repun koristeeksi tai sen sisään marssirraessa heinäkuun
alun läkähdyttävissä helteissä Aunuksen kankailla ja
korvissa, sielrä paetessa. Kun vihollinen siten yllätti
virran vierellä ja jouduttiin suin päin syöksymään sen
yli, kuka veneellä kuka lautalla, kuka uimalla, kaatui-
vat veneet ja lautat ryräkässä jolloin reppu vaatteineen
täytyi hyljätä. Minulla oli matkassani neula ja karhun-
lankaa, jolla kursin pahimpia palkeenkieliä umpeen.

Tällaisena pysähtyi juna Lauritsalan asemalle ruokai-
lutauolle. Päivä oli lauantai ja kello 16. Mikä estää läh-

temästä puntikselle kun kerran ei linjoillekaan mennä?
Vanhin veli asui Saimaan kanavan suulla, kayden työssä
kanavalla sähkömiehenä. Jospa heitä ei olisikaan eva-
kuoitu Länsi-Suomeen sodan jaloista. Pojat lupasivat
pitää huolta kivääristäni minun poissaollessani. Veli-
mies, enempää kuin muutkaan perheen jäsenet eivät
tahtoneet tuntea minua kun olin niin laiha, likainen ja
parroittunut. Kylvyn sain, yösijan ja virkeän mielen,
jonka turvin lähdin pyhäaamuna etsimään yksikkOani.
Suuntasin askeleeni rautatieupseerin puheille Paraisten
Kalkkivuoren Lappeenrannan tehtaiden pääkonttoriin.
Pyysin häneltä lupalappua liikkumiselleni sotapoliisien
varalle.

- 
Ette te mitään lupalappua tarvitse, koska kerran

rintamalle päin pyritte!
Riihimäki hautautui unelmaksi. No, tämä oli tut-

tua, eikä se suurtakaan pettymystä aiheuttanut. Ei
muura kuin apostolin kyydillä Nurmin suuntaan, jonne
arveltiin pataljoonan menneen. Matkalla tapasin pari
muuta samoilla asioilla liikuskelevaa sotakaveria omasta
komppaniastamme. Yhdessä kyseltiin yksikön kohta-
loa, murta sitäpä ei helposti löytynytkään. Kierreltiin
Kannasta armeijan kuorma-autoilla ia tehtiin laajoja
lenkkejä. Suunnistimme lopulta Pulsaan, Kannaksen
armeijan HTK:nhon. Keskuksen päällikkö soitti pää-

majaan, mutta sielläkään ei tedetty Er.P 21:stä mitään.
Sattumalra tavoitimme kuitenkin Pulsasta kaksi patal-
joonan hevosaliupseeria, jotka hommasivat täydennys-
hevosia kaatuneiden tilalle. He neuvoivat ysikön sijain-
nin. Tavarajunassa matkasimme takaisin Lappeenran-
taan, josta armeijan autoilla edelleen Torikan kylään.
Perille päästyämme kuului komento:

Pataljoona valmistautuu Nurmiin lähtöä varten!
Komentaja Vaarnas oli anonut pataljoonalleen vilk-

kaampaa lohkoa ja sen me totisesti saimmekin.
Kuuluisissa ja katkerissa Karjalan kannaksen taiste-

luissa vetäytyneet, väsyneet sotilaat yrittivät viimeiseen
asti pysytellä Vuoksen kaakkoispuolella. Maataistelu-
koneiden, tykistön ja panssareiden hullunmyllyssä ehti
vihollinen kuitenkin saamaan valiojoukkonsa virran yli.
Sillanpääasemat olivat virran molemmilla rannoilla.
Meikäläisren lounaispuolella, josta he kaikkensa yrit-
täen koettivat evakuoida joukkoja ja aseita yli, oli vi-
hollinen jo noin 4 km pitkänä ja kilometriä leveänä

vyönä virran koillisrannalla. Meidän sinne saapuessam-

me kerrottiin puna-armeijalla olleen ehkä 70 it.tykkiä
suorasuuntausasemissa. Hui! Ryhmäni kokonaisvah-
vuus oli ainostaan 6 miestä. Korpraali Viitanen oli kuu-
meisena joukkueelle annetussa korsussa rakalinjoilla ja

soramies Heikkistä tarvittiin huoltopuolella. Astelim-
me arkoina illan hämärtyessä etulinjaan päin. Jopa oli
siivoa ympärillä. Fosforiluodit ia palopommit olivat sy-
tyttäneet rutikuivaa metsää tuleen. Kirkerä savu leijui
ilmassa. Sankkaa kuusi- ja mäntymetsää oli rytönään
kaatunut tykistökeskityksessä. Taistelut olivat aaltoil-
leet raivokkaina edestakaisin. Siellä täällä virui mustu-

Reikiä kuin seulassa ia paikata piti



neira, rurvonneita ja löyhkääviä neuvostosotilaita. Ku-
kaan ei kerennyt heille hautaa kaivamaan. Kiinteää lin-
jaa ei ollut. Pimeys sakeni. Venäläinen piti tapanaan
rynkyttää yöllä kaikilla aseillaan mitä kiivaimmin. Yri-
tertiin hakea suojaa. Tuolla näkyi iso laatikkopino.
Niisrä rakennettiin sirpalesuoja, neliön muotinen ja sii-
nä kyhjötettiin ammun asti kyyristellen. Aamun valje-
tessa huomattiin laatikoiden sisältävän raskaan heitti-
men sytytyskärkiä ym tulenarkala tavaraa. Räjähdyspa-
nosten leiskahdukset värittivät yön aikana rienoon sil-
loin tällöin, murta oli meidän onnemme, ettei laatikko-
pinoon osunut.

Seuraavana päivänä alettiin hahmorella taisrelulinjaa.
Se muodosrui sankkaan metsään. Illaksi tilanne hieman
rauhoittui. Oma rykisrö yritti hakuammunnalla etsiä
naapurin asemia, jolloin yksi kuusituumainen jäi ly-
hyeksi. Eräs länsisuomalainen nuori mies ryhmästäni oli
asemien takana askareillaan. Hän sai sirpaleen niskaan-
sa:

- 
Minä en näe mitään! huutaa hän ja ryömii kaner-

vikossa. Juoksin hänen luokseen, etsin leipälaukusta
ensiapusiteen ja sidoin haavan. Huimaava isku sirpa-
leesta niskajänteeseen himmensi näkökyvyn, murra
muuten ei haava ollut vaarallinen.

Hämärän koirtaessa alkaa ennustettu rynkytys. Nyt
silmät auki! Venäläiset ovat kuulemma heittäneet las-
son jonkun miehen kaulaan ja vieneet hänet vankina
mukanaan. Mutta silmiä oli vaikea pitää auki kun mul-
ta tuiski ympärillä, oksat lentelivär ja silloin tällöin jo-
ku puukin kaatui ryskyen. Kaikki tämä osoitti kerto-
muksen suorasuuntaustykeistä todeksi. Olin saanut
aseekseni Emman, venäläisen pikakiväärin, joka ei pie-
nistä mullan tuiskeista välitellyt. Se lauloi katkeamatta
kun vain liipaisinta painoi. Oltiin varuillamme. Kevyt
kranaatinheitin haukkui kojootin tavoin ja yksi am-
muksista räjähti sivullani. Samassa alkoi kuulua surkeaa
valitusta ja joku mies ryömii minua kohti. Hän on Isola
Okeroisisra ja saanut osakseen kymmeniä pieniä sirpa-
leita. Pahimmat niistä ovat osuneet kasvoihin, yksi on
jopa toisen silmän luuontelon syrjässä ihon alla kohol-
laan. Se on turruttanut näön molemmista silmistä. Si-
doimme kaikki näkyvimmät haavat ja lähetimme mie-
hen JSp:lle. Sama tapahtui yön kuluessa vielä kahdelle
ryhmäni miehistä. Heidärkin jouduin sitomaan ja toi-
mittamaan edelleen sairaalaan.

Aamun valietessa meteli vaimeni. Väsymys alkoi vai-
vata, mutta nukkumiseen ei ollu tilaisuutta, niin harva-
lukuisiksi olivat rivit huvenneet. Orpous vaivasi kun ei
pääällystökään enää muistanut tai ehtinyt käydä terveh-
timässä. Päivä meni sentään jotenkuten. Sen kuluessa
sai sentään eräs naapuriryhmän sirpalesuoja täysosuman
ja repeili asukkaansa kappaleiksi. Taas väheni riveistä
viisi miestä. Pahimpaan janoon haettiin !uomista erääs-

rä notkelmasta, ionne oli suuren kiven iuurelle kaivettu
metrin syvyinen monttu eli kaivo. Siellä jonotti vettä
samanaikaisesti kolme komppaniaa. Sitä sai tuohisipul-
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Myöskin selkää oli paikattava

la lipsuttaen pakillisen kun jaksoi tehdä työtä varttitun-
nin verran. Ympärillä, parinkymmenen metrin säteellä
nähtiin kolme turvonnutta ruumista, joista sadevesi lie-
nee liuottanut riittävästi bakteereita juomaveteen,
Mutta hätä ei lue lakia.

Illalla alkoi taas jo tututksi tullut helvetillinen röy-
kyrys. Nyt oli pakko juosta aseelta aseelle, joiden käyt-
täjät olivat joko haavoittuneet tai kaatuneet ja iotka
näin ollen olivat ilman "isäntää". Jokaisella ammuttiin
hetkinen, ettei vihollinen pääisisi selville miesten vähä-
lukuisuudesta. Hämäystä se oli sekin! Nuori ylioppilas,
naapuriryhmän iohtaja Saaristo ryömii montuuni neu-
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Vuoksen virta
vierii verkalleen
kohti Laatokkaa

- Kitkerä savu
palavassa kuivassa
metsäSSä

votceiemaan tilanteesra. Mitä rehdään/ Sekrrvan tilan-
teen takia ei komppanian johdolla ole mitään suunnitel-
maa. Kun siinä hiljaa haastelemme yllättää meidät tut-
tr-r keveiden heitinten ammusten suhina. Yksi niistä
räpsähtää takanamme parin metrin päässä. Saaristo on
minun ja sen välissa ja saa kymmenittäin pippurin ko-
koisia siruja nahkaansa kuten Isola eilen. Ne polttavat
sietämättömästi ia kova tuskanhuuto pääsee ilmoille:

- 
Koeta hiilitä itseäsi, naapuri kuulee, kuiskasin

hänelle ia ryhdyin silpomaan vaatteita hänen ylrään.

Jtruri kun )'läruumis on paljaana, verestä märkänä, tuis-
kirhtaa toinen ammus lähelle lennättäen kuivat mullat
suoraan päällemme. Alkaa jo vähitellen hermostuttaa.
Sormieni kaavin enempiä multia ja verta pois iholta ja

alan repiä hänen paitaansa kaistaleiksi, sidetarpeiksi,
sekä sitoa niillä yläruumista. Siihen meni jo alussa oma
ensisiteeni, mutra se ei lähestulkoonkaan riitcänyt. Yri-
rin saada sanaa lääkintämiehille, mutra raivoisan am-
mussateen ja solkenaan haavoittuneiden miesten sito-
misen cakia he olivat jo aristuneet. Saapuivat senteän
lopulta k1,;'ristellen, kypärät päässä paareineen. Hyväs-
telen Saarisroa ja viskelen kiireellä leipälaukun ja repun
hänen paareilleen.

Nyt olemme sotamies Takalan kanssa ryhmästä ai-
noar jäljellä olevat ja rintamamme on laaja. Syöksymi-
nen ja ryömiminen aseelta toisella alkaa aamuyöllä uu-
delleen. Lähden tavoittamaan Takalaa. "Hei, miten jak-
sat?"' Miestä ei näy, eikä kuulu misään. Ryömin lähem-
mäksi ja näen, että verinen Ukko-Pekka törrörtää mon-
tun nurkkauksessa pl,styssä. Pahat aavistukst valtaavat
mieleni eivätkä ne ole aiheettomia: Takala on vihollisen
lassorl,[666 uhri. Lamaantuneena marelen takaisin
montulleni ia nyt olen täysin orpo, yksin armottoman
vainolaisen edessä kuin tuomiolla. Montakaan laukausta
ei linjoiltamme enää kuulu, mutta väsynyt on viholii-
nenkin. Sen tähänastinen murhaava tuli alkaa vaimeta.
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Lähetän vänrikin korsulle selostuksen tilanteesta: Nyt ei

ole aseista puure, mutta miehistä sitä enemmän. On-
neksi on toki Lagus panssareineen rientänyt avuksi ja

vasrapainoksi it.tykeille ia Stukat tekevät jylisten mata-
lahyökkäyksiään kommunistien sillanpääasemaan, vi-
hollisen pahin into alkaa vähin erin viiletä.

Aamulla rarkastelen hieman omaa siisteyttäni eikä
siinä juuri kehumista ole. Vain muutamaa päivää aikai-
semmin olin saanut neljää numeroa liian suuren kesäpu-
seron enrisen, likaisen ja resuisen tilalle. Hiotessa se

nousi pussille vyön alta sekä edestä että takaa. Pussir
olivat täynnä sirpaleiden jälkiä, eräs oli vallan nyrkin
menrävä. Kenttälakista vei metallin kappale leijonana-
pin kuoren sekä kokardin, pyyhältäen ohi nenäruodon
niin, että kuuma ilma pelmahti. Leipälaukku oli kuin
kalasääsken hakkaama ja sekä voi- että sokeripurkit sen

sisallä topaleina. Toivoin jonkin sirpaleen nahkaanikin,
mutta naarmuakaan ei tullut. Aamulla sain tietää Taka-
Ian haavoittuneen kätensä, jonka takia hän oli omin
neuvoin mennyt JSp:lle. Ei ollutkaan hänestä tullur las-
somiehen saalista.

N{iestäydennystäkin meille tuli, mutta minkälaista!

Joltakin mieheltä puuttui toisesra kädestä pari sormea,
muuan oli silmäpuoli, kolmannella oli toinen falka tois-
ra lvhy,empi jne. Mitähän ensi yö tuo tullessaan, jos se

alkaa samanlaisella pauhulla kuin edelliset?
Yön koirtaessa vaelsivat nostomiehet parittain monr-

ruihinsa turisten siellä parrat vastakkain ja pohtien ti-
lanteen vakavuutta. Pahimmat ryöpyt oli kuitenkin on-
neksi jo sivuutettu ja taistelut alkoivat jähmettyä ase-

masodaksi. Seuraavana päivänä sain kotoa kirjeen, jossa

vanhin veljeni ilmoitti roiseksi vanhimman velimiehen
Svenin kaatumisesta. Hän oli ollut niissä joukoissa, jot-
ka ottivat Vuoksen varrella punaisia vastaan ennen mei-
dän sinne tuloamme.

Komppania komennettiin tilanteen rauhoituttua
käskynjaolle, jssa luettiin mm. minulle myönnetyn I
lk:n vapaudenmitallin. Se ei paljoakaan lohduttanut
kotoa tulleen kirjeen jälkeen.

Mikä oli Jumalan tarkoitus kun Hän minua säästi?

Muuta ei olisi tarvirtu kuin että joku luoti tahi sirpale
olisi lähröpäässään muuttanut suuntaansa millimetrin
verran, niin tämäkin kertomus olisi jäänyt kertomatta.
Hän säästi minut vielä suurempaa sotaa varten, murta
sitä en silloin tiennyt. Se on sotaa maailman suurinta
piiäruhtinasta, koko maailman ja omaa pahaa lihaa vas-

taan. Siksi olen kiittänyt Jumalaa, että Hän sodassa ja

sen jälkeen oli minulle vihainen, mutta Hänen vihansa
on lauhtunut ja Hän lohduttaa minua.

Silloin nähtiin ruokaa haettaessa korkeimmilta maas-

tokohdilta kuinka välkkyvä Vuoksi vieri verkalleen
kohri Laatokkaa. Elämän kohtaloita vieritti rauhan ia
s«rdan korkea Herra. Nyt solisee iuoksussani Elämän ve-

den virra, joka saa alkulähreensä temppelin kynnyksen
alta. Tämän virran yhteyteen toivon sydämestäni niin

tr
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ystävää kuin vihollistakin.



K}IIrcIAilJOEIT MNTIO
MATTI SAARI

HEINÄKUUSSA 1941. oli rykmenttimme, JR 57 ma-
joittunut Simpeleen liepeille. Juhannuspäivän iltana oli
tänne, monille rämän rykmentin miehille tuttuihin
maisemiin saavuttu. Oli kulunur vasta vähän toista
vuotta siitä, kun Taipaleenjoen taittumattomat miehet
oli juuri näiltä seuduilta kotiutettu. Ja nyt olimme iäl-
leen täällä odotramassa ia pelkäämässä. Tällä kerralla oli
asetelma sentään kokonaan roinen. Emme odottaneet
rajan yli tulevia, vaan käskyä itse ylittää valtakunnan
uusi raja. Teltat oli pystytetty ja ajankuluna olivat joka-
päiväiset, näihin hommiin kuuluvat pikkutehtävät. Itse
kuuluin III/JR )l:ddn ja olin sen 7. komppanian I
joukkueen 2. ryhmän johtaja. Makailimme parhaillaan
teltassa ruokailun jälkeen kun komppanianpäällikön lä-
hetti tunki päänsä teltan oviaukosta sisään:

- 
Vapaaehtoisia tästä joukkueesta? Ketä lähtee?

- 
No, minne sitä sitten on lähdettävd? 

- 
Se oli

rennon Parikkalan pojan, Inkisen tJunon reaktio.

- 
Sitä minä en tarkkaan tiedä, mutta suurta partiota

kootaan ja viikon työmaa on edessä lähtijöillä. Lähtö ta-
pahtuu jo tänä iltana. Kaipa se työ siellä sitten selviää.

- 
Kylla kai tässä on tarpeeksi maattukin, lähdetään-

kö, kysäisin Uunolta.

- 
Mennään pois, oli lyhyt vastaus.

Ja niin tuli ilta ja lähtö partioon. Kuorma-autolla
siirrettiin komppaniasta vapaaehtoisiksi ilmoitrautu-
neer erään lähellä rajaa sijaitsevan talon pihamaalle. Ja
täällä vasra selvisi mitä oli tekeillä.

Jo aikaisemmin oli rykmentti kohtalaisen vahvalla
partiolla yrittänyt saada selville mitä rajan toisella puo-
lella näillä seuduilla puuhailtiin ja paljonko siellä mah-
toi venäläisiä olla. Tämä partio oli kuitenkin "lyönyt
päänsä seinään" ja joutunut palaamaan tyhjin toimin ta-
kaisin. Nyt oli tarkoituksena yrittää uudelleen, jota
varten kaikista III pataljoonan komppanioista oli koottu
vahva, etupäässä aliupseereista kokoonpantu partio, iot-
ka nekin olivat kaikki vapaaehtoisia. Partiota vahven-
nettiin vielä rykmentin radioryhmällä sekä muutamalla
pioneerilla. Sen vahvuus nousi kaikkiaan noin 40 mie-
heen. Porukan johtajaksi määrättiin riuskoista otteis-
taan hyvin tunnettu 8. komppanian luutnantti Mäen-
koski, varajohtajaksi ylikersantti Toivo Leikko, sotilas
kiireestä kantapäähän. Kuivat muonar ja muut tarvik-
keet sekä varusteet viiden vuorokauden matkaa varten
jaettiin. 

- 
Partionjohtaia jakeli ohjeensa ja niin oli lo-

pultakin lähtö edessä, kuten joku irvileuka sanoi: "itkua
vailla".

Kello oli jo ehkä 23, kun partio ryhmiin jaettuna ja
pitkana jonona painautui Karjalan kannaksen kesäöisen
metsän hämäryyteen. Valtakunnan uusi raia ylitettiin ja
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edessä oli venäläisten rakentama valvontalinja vahvoine,
moninkertaisine piikkilankaesteineen sekä mahdollisine
miinoituksineen. Edellisen partion epäonnistumisesta
oppia ottaen partionjoht aja päÄtti nyt suorittaa saaman-
sa tehtävän huolellisesti ia niinpä yksitellen ja hitaasti
ryömien ylitettiin valvontalinja kommelluksitta pio-
neerien raivaamia aukkoia hyväksikäyttäen. Esteet oli-
vat nyt takana ja niinpä jatkettiin matkaa eteenpäin.
Nyt tuli vastaan Kokkolanjoki. Sen ylityspaikka oli va-
littu erinomaisesti. Joen yli johti eräänlainen särkkä,
eikä muuta kuin housut ja saappaat kainlaoon! Oli niin
matalaa, että vesi ulottui vain puolireiteen. Sivustakat-
sojasra olisi tilanne varmaan näyttänyt ehkä suorastaan
koomilliselta: Puolialastomia miehiä hämärässä yössä,
joisra jokainen yritti molskia joen yli miten vain no-
peimmin pääsi. Mutta kyllä varmaan olisi hymy hyyty-
nyr mikäli venäläispartio olisi ilmestynyt vastarannalle.
Kaikki sujui kuitenkin onnellisesti. Kohta oli joki yli-
tetty ja vaatteet vedetty ylle. 

- 
Pieni tauko ja korpi-

vaellus jatkui.
Yhtakkia antoivat edessä kulkevat tuunnusteli jat

merkin pysähtyä ja painuivat mataliksi. Partio pysähtyi
kuin naulan kantaan. Ensimmäiset heittäytyivät maa-
han, seuraavat ehtivät polvelle, mutta viimeiset jäivät
seisoskelemaan. Minkä takia pysähdyttiin? 

- 
Edessä

Melsänreuna Alakokkolan-Hiitolan tiellä



oli tie, joka johtaa Syriäkoskelta Pajariin ja Ilmeelle, ja
sitä pitkin marssi parhaillaan 5-miehinen venäläispo-
rukka. Luultavasti se oli herätetty kesken unia, koska
yksikään ei viitsinyt vilkaista sivulleen, harvaa männik-
köä kasvavaan rinteeseen päin. Tällainen vilkaisu olisi
varmasti muodostunut uteliaalle kohtalokkaaksi, siksi
monen konepistoolin ja kiväärin tähtäimessä miekkoset
olivat. Aron poikien kohtalon kello ei kuitenkaan vielä
ollut lyönyt viimeistä lyöntiään, ja niin he häipyivät
tien mutkan taakse. Me hengähdimme helpotuksesta,
sillä partion ilmitulo olisi tietänyt sen matkan katkea-
mista kohta alkuunsa. Aivan lähellä näet siiaitsi suuri
venäläisten majoitusalue.

Ylitimme maantien ja Hiitolasta etelään johtavaa tie-
tä seuraillen jatkoimme yöllistä taivallusta, kunnes
poikkesimme tien ja Kokkolanjoen väliseen synkkään
metsään. Täällä vanhassa ikikuusikossa oli naapureilla
ollut käynnissä suurpiirteinen tukinkaato. Kuusikkoon
oli hakattu noin 70 m leveä linja. Sen keskelle oli ra-
kennettu jopa kapearaiteinen rauratie, jota myöten tu-
kit oli tarkoitus kuljettaa. Touhu oli kuitenkin jäänyt
kesken, varmaankin tämän, tyystin toisenlaatuisen "sa-

votan" takia.

Kello lienee ollut jo viiden maissa kun saavuimme
Kokkolanioen, Hiitolan työlaitoksen ia Simpeleen tien
kolmioon. Tässä olevaan komeaan kutrsikkoon päätim-
me leiriytyä. Vartiot asetettiin, jonka jälkeen sytytet-
tiin useita pikkunuotioita ja pian alkoivat korvikepakit
sihistä. Kohta ainoastaan jyrisevä kuorsaus ja Kannak-
sen verenhimoisten hyttysparvien ininä häiritsivät luon-
-§Å -frr a
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Partiomiehet korvessa

non rauhaa. Oli onnellisesri päästy meille määrättyyn
tavoitteeseen.

Seuraavana päivänä sain Mäenkoskelra käskyn etsiä
paras ja mahdollisimman rauhallinen joen yliryspaikka
niiltä maisemilta. Hänen tarkoituksenaan oli vahvalla
partiolla tutkia Kokkolanjoen ja Elisenvaaran rautatien
välinen maastoalue, ja jos mahdollista rdjåyttdd rautarie
Alon aseman ja Elisenvaaran väliltä. Löysimmekin joes-

ta kapean, ylitykseen sopivan kohdan. Rannassa oli
muutamia virran tuomi uppotukkeja. Valitsin niistä
kaksi ja lähdin melomaan joen yli. Tukit olivat kuiten-
kin niin vettyneitä, että olin vähällä painua niiden
kanssa pohjaan täysissä kamppeissani. Toiset kaverit
olivat viisaampia. He tekivät rannalta löytämistään kui-
vemmista puista ionkinlaisen lautantapaisen, ia niin
olimme vähitellen kaikki kolme Kokkolanjoen vastak-
kaisella rannalla.

Hieman ylempänä, mutra edelleen joen rannalla kul-
ki etelään päin vievä tie ja sen varressa oli pienoinen ky-
lä. Se näytti aivan autiolra ja rauhalliselta. Tähystelim-
me sitä hetkisen ja palasimme takaisin ilmoittamaan,
että sopiva ylityspaikka on tiedossa.

Radioryhmä oli päivän kuluessa yrittänyt saada yh-
teyttä rykmenttiin, mutra tulokserra. Oliko vika sitren
vehkeissä tai miehissä tahi molemmissa, sitä en tiedä.
Joka tapauksessa yrirykseksi se yhteydenotto vain jäi.
Koska näin hullusti oli käynyt, päätti partion johtaja
aikoinaan saamiensa ohjeitten mukaisesti lähettää kak-
simiehisen partion ilmoittamaan, eträ perillä ollaan ja
hyvin voidaan. Kersantti Puolaviita ja alikersantri Säip-
pä lähtivät illan tullen matkaan. 

- 
Vasra retkeltä pa-

lattuamme saimme kuulla, että tämä matka oli muo-
dostunut alikersatti Säipälle kohtalokkaaksi. He olivat
jossain vaiheessa törmänneet venäläisiin, jolloin Säippä
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oli joko kaatunut tai haavoittuneena jäänyt vihollisen
käsiin. Koskaan hän ei kuitenkaan palannut, ei vankien
vaihdossakaan sodan päätyttyä. III pataljoona oli näin
antanut Jatkosodan ensimmäisen uhrinsa. Puolaviidan
onnistui sitävastoin päästä perille viemään tietoa, että
varsinaisella partiolla ei toistaiseksi ollut mitään hätää.

Seuraavana aamuna varustautui Elisenvaaran rauta-
tielle lähtevä partio matkaan. Heitä oli vli 20 miestä la
mukana olivat myös pioneerit miinoineen. Minä olin
aikaisemmin Talvisodassa ja täälläkin olomme aikana
jonkin verran puuhaillut näissä partiohommissa ja niin-
pä sain Mäenkoskelta käskyn ottaa johtooni 5-miehinen
partio ja tutkiskella Hiitolan työlaitoksen seutuja.

Aamupäivällä suurpartio lähti Alhoon ja me omaan

Vesiesteen ylitys



ravoirteeseemme. Varajohtaja sekä loput miehistä jäivät
"kotia pirämään".

Suunnistimme suoraan työlaitokselle. Maantiellä,
noin parinsadan metrin päässä siitä oli hyvä näköala.
Näimme runsaasti sotilaita liikuskelevan siellä ja työlai-
toksen aukeilla oli kalustoa aina panssareita myöten.
Kun parhaillamme rähystelimme kuului takaa kärryn-
pyörien ratinaa. Parahiksi ennätimme hypätä tien si-
vuun ja suunnitelma vangin ottamisesta välähti mieles-
säni. Tulija ei kuitenkaan ollut sotilas, vaan vanha, pit-
käpartainen ukko nelipyöräisillä vankkureilla ajaen.
Ukko aieli omissa mietteissään meitä huomaam^tta,
mutta siihen jäi minulta vangin ottokin, sillä eihän si-
viileistä... Aikomuksemme oli vielä pitempäänkin seu-
railla liikennettä tiellä, mutta tien varressa, meisrä
Simpeleelle päin, oli venäläisillä eräänlainen koiratarha,
josta kuului valtava haukunta ja meteli. Katsoimme
parhaaksi lähteä takaisin, sillä ainahan vanjan kanssa jo-
tenkin pårjåd, mutta jos tuo koiralauma olisi päässyt
jäliillemme, meidät olisi perinyt hukka koko osaston.

Päivä oli tällä retkellä vierähtänyt iltaan ja jäimme
odottelemaan Elisenvaaran miesren paluuta. He tulivat
vasta seuraavana aamuna ja kertoivar selvinnensä hyvin.
Rata oli miinoitettu. Miten paljon pahaa aikasytytyk-
sellä toimivat panokset saivat aikaan, sirä ei partio tien-
nyt. Varsinainen tehtävämmehän olikin tiedusteltu eikä
niinkään paljon pahanteko. Törmäyksiä vihollisen
kanssa ei ollut sartunut, lukuunotramatta sirä, eträ ta-
vattiin eräs siviili, joka kovasti huutaen yritti kaikin
keinoin rynnätä ilmoittamaan venäläisille partion ole-
massaolosta. Millä tavoin rämä estettiin, siitä eivät mu-
kana olleet paljoa hiiskuneet.

Päivä levättiin ja illalla ruvettiin touhuamaan kotiin-
Iähtöä. Koska muona ja mikä pahinta, tupakat olivat
tyystin lopussa, tauolla joka pidettiin kankaalla ennen
Syr!äkosken voimalaitosta, Leikko larasi piippunsa vii-
meisillä kessuillaan ja 17 ankarinta tupakkamiestä veti
sauhut tästä yhdestä ainoasta piipullisesta. Leikon koh-
dalta se jäikin viimeiseksi piipulliseksi, kuten kohta tu-
lemme näkemään.

Koska voimalaitoksen seuduilla ei havaittu minkään-
laista liikettä, päätimme ylittää joen ns. patosiltaa
myöten, säästyäksemme epämiellyttävältä kahlaamisel-
ta. Tämä oli kuitenkin vähällä koitua koko partiomme
tuhoksi. Ylitettyämme sillan jatkoimme markaa pitkin
rantaa kulkevaa polkua. Leikko jäi kuuden miehen
kanssa eräänlaiseksi jälkivarmistukseksi. Hieman alem-
pana oli toinenkin joen yli johtava siltä, mutta me
olimme kerta kaikkiaan päättäneet selvitä joesta kuivina
ja kiertää sen erään murkan. Mutta toisin oli tähdissä
kirjoitettu! Joesta nouseva usva verhosi meidänt valkoi-
seen vaippaansa ja olimme huomaamatta tulleet sillan
ohi jo noin 100 metriä. Kuljin erään toisen kaverin
kanssa tunnustelijana, partionjohtaja oli kärjessä heti

meidän perässämme ja sumussa olivar etäisyyder l1'hen-
tyneet niin, että koko porukka oli miltei mies miehessä
kiinni. Yhtäkkiä hätkähdin rajustil Tien vieressä olevan
kiven takaa kuului selvästi pehmeäsointuinen venäläi-
nen sana: "Stoj!" Ennätin tuskin painua matalaksi kr:n
helvetti repesi irti. Ainakin kolme tuliaserra avasi yllär-
tävän tulen. Kaikeksi onneksi suihkut menivät sentään
yli, lieneekö sirten vanjan käsi vapissut vai auttoiko su-
mu meitä. Vastasimme tuleen muutamalla umpimäh-
kään ammutulla sarjalla kun kuului Käenkosken terävä
ääni: "Sillalle, sillalle!" Sama ajatus oli välähtänyt iokai-
sen mielessä jo ennen kaskyakin, sillä oikealla olevasra
kylästä alkoi kuulua venäläisiä komentosanoja, lau-
kauksia ja kaikenlaista mereliä, joka runtui no1>easti

etenevän siltaa kohti. Tiesimme olevamme aurramarr()-
masti motissa mikäli venäläiset ehtisivät sillalle ennen
meitä. Me ennätimme ensin!

Ylitimme sillan ja pysähdyimme sen toiselle pu«rlel-
le. Kaikki olivat päässeet yli lukuunottamatta 6-mie-
histä jälkivarmisrusra, jonka tie oli ehdirty karkaista.
Takaa-ajoon vihollinen ei ryhtynyr, koska ammunra le-
visi samanaikaisesti myös kylän vasrakkaiselle puolelle.
Kun Leikon porukka roresi riensä katkaistuksi, lähri se

kiertämään kylän taitse. Täälrä etelään johrava rie oli
kuitenkin ehditty varmistaa ja sirä ylitertäessä yliker-
santti Leikko kaatui tai haavoittui vaikeasti joko kone-
kivääri- tai pikakiväärisuihkusta. Mitään mahdollisuur-
ta ei ollut saada häntä pois vihollisen ulottuvilta, ja niin
katkesi erään sotilaana parhaisiin kuuluvan miehen elä-
mänlanka. Onni onnettomuudessa oli, että jälkivarmis-
tusosastoon kuului edellämainirsemani Parikkalasta ko-
toisin oleva Inkinen. Hän tunsi seudun ja hänen opas-
ruksellaan loput viisi miestä selviyryivät pirkan kier-
roksen tehtyään rajan yli jostain Kaitsanlahden taka-
maastosta.

Partion kahtiajakautuminen oli luultavasti pääpop-
poon onni, sillä vihollinen hölmistyi kylän toisella puo-
lella syntyneestä melskeestä ja akaa-ajo jäi sikseen.
Luultavasti he pelkäsivät, että hyökkäys oli tekeillä hei-
dän tukikohtaansa vastaan. Meille taas selvisi, ettei fäl-
kijoukko enää missään tapauksessa voi seurata meidän
jälkiämme ja niinpä lähdimmekin nopeasti vetäyty-
mådn rajaa kohden. Nyt ei joen yli kahlaaminenkaan
paljon aikaa vienyt. Kaikkien mielessä oli vain valvon-
talinja. Olikohan se ehditty hälyttää? Miten sen läpi
päästään?

Tie oli onneksi selvä ja pääsimme onnellisesti omalle
puolelle. Toivoin vain, että jäljelle jääneetkin selviäisi-
vät. 5 yötd ja 3 päivdä kestänyt retki oli ohitse. Mutta
hiljaisina ja apein mielin talsimme telttoja kohden.
Siellä saimme tiedon Säipän kaatumisesta ja iltapäiväl-
lä, kun jälkiporukka vihdoin pääsi perille myös miten
oli käynyt Leikolle.

Tehtävä oli joka tapauksessa suoritettu, murra kovan
hinnan se oli vaatinut. D
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OLIMME Kivennavan bunkkerilinjoilta lährien taistel-
len veräytyneer jatkuvasti ylivoimaisen vihollisen pa-
kottamina. Aina tännc, aina tänne Nouskuanselälle
saakka olimme päätyneet. Joukko-osastomme, JR 11:n
I pataljoona kuului kenrm Paiarin divisioonaan. Palve-
lin sen 4.KKK:n pst. joukkueessa.

Edellisenä päivänä olimrne olleet motissa Salmenkai-
dalla ja viivytystehtävän saaneena joutui pataljoonamme
vihollisen saartamaksi. Siitä paäsimme murtautumaan
ulos vain hyvällä onnella ia niin väsyneinä, etteivät mie-
her sellaista olleet aikaisemmin kokeneet. Mutta yhden
ainoan vuorokauden uni sai aikaan ihmeitä.

Taas oli herätys, liikkeellelähdön merkki. Heti kun
olimme saaneet kuivan muonan ja syöneet keittiöpossu-
jen oivaa keittoa löimme teltat kasaan ja lähdimme
kohden runremaronra kohraloa. Töpinän porukka lähti
poispäin mutta me, jotka kuuluimme etulinjaporuk-
kaan, suuntauduimme viholliseen päin. Kuulin puhut-
ravan, että nyt oli aikomus panna sulku vihollisen vyö-
rylle.

Porukka, joka toissapäivänä oli ollut niin kovin väsy-
nyt ja haluton, oli nyt taas ehyt, taisteluvalmis yksikkO.
Hevoset seurasivat mukana niin pitkalle kuin pääsiiät,
mutta sitten maasto alkoi muuttua louhikkoiseksi niin,
ertei auttanut muu kuin kantamalla kuljettaa taistelu-
välineitä edelleen. Meillä oli pk:n patruunalaatikoita,
panssarikauhuja ammuksineen yms. Kuljetimme mu-
kana myöskin käsikranaatteja, jotka oli pistelty vöihin.
Pirkänä jonona matkasimme eteenpäin pitäen välillä
taukoja kun päällystökään ei oikein tuntunut olevan pe-
rillä paikoista. Mihin nyr kukin osasto jäisi puolustuk-
seen?'

Huomasin, että puolustuslinja yritettiin tehdä sellai-
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seen maastoon jossa luonto auttaisi meitä. Ainakaan
hyökkäysvaunut eivät pystyneet Iiikkumaan tällaisessa
louhikossa. Mutta kyllä sirpalehajoitus sitävasroin oli
suuri kun kranut alkavat putoilla ja ottaa kimmokkeita
kivien kupeista. Tätä seutua kutsuttiin Kannikkovuo-
reksi.

Tulimme viimeinkin maastokohtaan, johon pataljoo-
namme asettui puolustukseen. Meidän pst. joukkueem-
me joutui HeimoP 3:n alueelle. Oli tarkoitus, että sii-
hen myöhemmin tulisi 1. komppania. Paikka muistutti
hevosenkenkää, siinä oli sekä halko- että paperipuupi-
noja. Niitä apunaan käyttäen alkoivat poiat valmistaa
asemia sekä sirpalesuojia. Kersantti Krutun joutui oi-
kealle, suuren kiven tuntumaan, johon hänen ryhmänsä
asettui rakentaen suojia sen ympärille. Minun tehtäväni
oli tehdä torjuntapesäke panssarikauhua varten, tuon
samaisen suuren kiven järkäleen lähettyville. Kiven
taakse asettui myös joukkueenjohtajamme, luutn Ti-
monen lähettinsä Isoahon kanssa. Minun ryhmäni mie-
her autroivat heitä suo,apoteroiden teossa.

Itse aloitin kaivaa asemaa ia aluksi työskentelin yk-
sin. Maa oli kovaa, kuin betoonia ja kivistä kiinteää.
Arvelin, että tässä mahtanevat vielä tulla kovat paikat
eteen ja kehotin miehiänikin valmistamaan itselleen sir-
palesuojia, ne tulisivat varmastikin ajan mittaan tar-
peellisiksi. Itse ahkeroin edelleen aloittamani aseman

kimpussa, se oli tarkoitettu kahta miestä, ampujaa ia
lataalaa varten. Edessä kulki joku kyläntien tapainen ja

otaksuttiin, että vihollisen panssarit rulisivat sitä pit-
kin. Ampujana oli minulla stm Toivo Laakkonen ja toi-
min itse laraalana. Oikealla puolellani teki stm Valonen
pk-pesäkettä ja siitä kauempana stm:t Annanolli ja

Raappana valmistivat yhteistä asemaa. Loppuvalmiste-
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luissa auttoivat minua srm:t Laakkonen ja Härmä. Val-
mistimme suojaisen kuopan panssarikauhulle etteivät
sirpaleet pääsisi vahingoittamaan sen arkaa peltiputkea.
Muu osa ryhmästäni olikin kiven takana, poikkeuksena
vain stm Kaartinen, joka teki takanamme, kahden ki-
ven välissä sirpalesuojaa. Kohra alkoivarkin asemat olla
valmiina! Makailimme auringon paisreessa aikaa tap-
paen ja kuulostelimme vihollisra, joka ei rierämämme
mukaan ollutkaan enää kaukana. Paikoin kuului jo am-
muntaakin. 

- 
Oli kesäkuun 19. päiväl

Illan tullen havaittiin ensimmäistä liikerrä etumaas-
tossa. Lohkareiden välissä vilahteli ruskeapukuisia olen-
toja 

- 
ryssiä! Avasimme tuliryöpyn ja arvasimme, ertä

lähesryjät olivat varmaankin tiedustelijoira. Viisi vihol-
lista juoksi meistä poispäin vain noin 100 m:n päässä ja
tekivät väliin syöksyjäkin. Päästelimme konepisrooleil-
la perään, mutta vaikutusta emme havainneet. Ase-
mamme oli niin hyvin naamioitu, erteivät viholliser ol-
leet sitä lainkaan havainneet.

Hihkuimme toisillemme, ertei ammutraisi muita
kuin aivan selviä maaleia ja silloin y,ksi vihollisiippa
työntyi näkyviin lähellä olleen kiven rakaa. Se huuteli
jotain jo ennen näyttäytymistään ja me huutelimme toi-
sillemme, ettei tuota ammura, koska se näyttää pyrki-
vän vangiksi. Miehellä oli kädet ylhäällä ja me keho-
timme häntä tulemaan "idi suudaara" huutaen. Murta
erehdyimme pahan kerran. Mies oiisi pitänyt heti am-
pua, sillä äkkiä hän katosi louhikkoon ja näytti pakana
olleen orramassa selvää asemisramme. Se, että kirosim-
me tyhmyyttämme, ei paljoakaan aurranur.

Aseistus meillä oli erinomainen. Minunkin ryhmäni
omisti neljä konepistoolia. Olimme Laakkosen kanssa
samassa pesäkkeessä, Valonen viereisessä kun Laakko-
nen kirosi:

- 
Nyt tuolla juoksee jo yksi äijä suoraan kohti!

Niin näkyi todella tekevän ia ar.asimme häntä vastaan
yhteistulen. Mies kaatui eteenpäin, murra näytri vielä
maassa liikkuvan, tosin vain r,ähän aikaa.

Pitkaan ei liioin kestänyt ennen kuin vihollinen huo-
masi meidän jälleen olevan asemissa. Saimme vasraam-
me niin ankaran tykisrörulen, errä runrui kuin taivas
olisi revennyt. Onneksi kranaatit menivät sentään ylir-
semme. Tunnin ajan ei erorranur i,ksityisiä räjähdyksiä,
kaikki oli yhtämittaista jyrinää. Ei varmaan ollut haus-
kaa siellä minne kranaatit pucosivat. 

- 
Alkoi puroilla

jo heittimienkin ammuksia, murra hakuammunraa se

vielä oli siihen verrarruna mitä saimme myöhemmin
kokea! Edessä olevalla kivisellä mäellä näimme vilkasta
liikettä. Vihollisia aivan vilisi kivien välissä. Avasimme
ankaran tulen ja meitä oli niin tiheässä, errä mies oli jo-
ka 5 m:n päässä. Jokseenkin kaikilla oli konepisroolit,
joten emme pelänneer massahyökkäystäkään. En mil-
loinkaan ole kuullut tai nähnyt sellaista jalkaväkiasei-
den tulta! Siinä aivan innostui. Päärä ei voinut nosraa
kuin hieman kypärän alta rirkistelläkseen pitkin am-
munnasta kuumentunutta konepistoolin piippua. Ja oi-

Taisteluvälineet oli vietävä kantamalla

kealla päästelivät kk:llakin vyön toisensa perään. Mutta
tuiskuna tuli luoteja naapurinkin puolelta, pääasiassa

räjähtäviä. Kaiketi vihollisella oli aikomus edetä vastus-
tuksesta huolimatta. Äskeinen tykistötuli oli siis ollut
hyökkäyksen valmistelua.

Ellei olisi tykkejä ja heittimiä, ei sotakaan olisi niin
järkyttävää, sillä niitä vastaan on yksityinen mies turva-
ton. Jalkaväen aseiden tuleen voi vastata omalla tulella
ja se juuri antaa turvallisuuden tunteen. Tai ei sentään!

-lvlaaa 
alkoi kuulua kuryreita lährölaukauksia ja mel-

kein samalla iskivät kranaarit edessä olevalla mäellä,
vain 100 m:n päässä olevan vihollisen seassa. Oli pai-
nettava hartioita alemmas, niin alhaalta vonkuivat am-
mukset ylitsemme. Se oli uljasta katseltavaa, mutta
kyllä tykkimiestenkin dytyi olla varmoja asiastaan kun
uskalsivat ampua niin lähelle omia asemia. Siunattu
asia, että tykkipoikiakin on olemassa, vaikka usein kat-
kerana ajatteleekin heidän turvallista toimintaansa ta-
kana, suurien pyssyjensä vaiheilla. Mutta väärä sellai-
nen aiartelu on, sillä riedetään miten kaivattuja omat
kranaatit ovat vihollisen painaessa päälle.

Taisi vihollinen tällä kertaa saada tarpeekseen, koska
pienempien aseiden tuli harveni. Vain haavoittunei-
den huutoja alkoi kuulua. Alkava yö kului kunkin vuo-
rollaan pitäessä silmällä etumaastoa. Aamuyöllä alkoi
harvalleen sataa.

Lähetti ilmoitti, eträ töpinästä oli rullut puuroa ja

Valonen sekä Härmä lähtivät sitä pakeilla noutamaan.
Melkein heti heidän lähdetryään saimme aika ryöpyn
heittimistä. Voitiin päätellä, errä vastustajan oli jo tar-
kemmin onnistunut määritellä asemiemme kulku, sillä
useimmat ammukset tulivat varsin lähelle. Kesken kai-
ken saapui puuro ja aurinkokin alkoi paistaa. Olihan ju-
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hannukseen endd 2 päivää ja tästä päivästä tuli kuuma
kahdessakin mielessä. Aurinko porotti täydeltä terältä
ja vähän er)nen puoltapäivää saimme kokea elämämme
ankarimman keskityksen. Olimme Laakkosen kanssa
pesäkkeessä, ainoassa paikassa missä yleensä voi oleskel-
la, kun teräshelvetti alkoi 3 ll2 tuntia kestääkseen. Ty-
kistö ampui taemmas ja heirtimet eteen. Kvyristyimme
montun pohjalle ja sydän Iöi kuin moukari. Moni
kranaatti tuli aivan Iähellemme, koska kiviä ia rapaa
Iensi yhtämirtaa päällemme. Kuulimme suhisevaa äanta
kun ammusta voi odottaa melkein päänsä päälle, mutta
kun kranaatti vihelsi ei sjitä ollut vaaraa. Kuin pilvistä
putosivat nuo "korohororömpsät" ia olivat juuri sen ta-
kia mitä vaarallisimpia murhavälineitä. Ajattelin, että
jos tuollainen tulisi meidän kuoppaamme, ei jäljelle jäi-
si muuta kuin joitakin kolkkoja koristeita puiden oksil-
le.

Suuri petäjä kaatui kuin nauris lähelläni ja tunsin sy-
västi oman vähäpätöisyyteni. Huokasin mielessäni Kor-
keimman puoleen, että ole Herra kanssamme. Oli kuin
kaikki manalan vallat olisivat olleet irti, mutta kranaat-
tituli ei loppunut. Korvar olivat jo kuuroina iaaioavd-
lillä oli vilkaistava, etteivät vanjat vain tulisi keskityk-
sen mukana. Vahva ruudin savu peitti näköalan iu yh-
teislaukaukset parkaisivat hornan lailla, tuntui kuin ai-
vot halkeaisivar. Kukahan mahroi vielä olla elossa 5 m
päässä meistä olevan kiven takana, alunperin siinä oli

ollut viisi miestä yhdessä läjässä. Taas tuli aivan lähelle,
moni ammus suhisten. Henkeä pidättäen odotimme
keskityksen päättymistä, sen jälkeen alkaisi hyökkäys.
Vihollinen aikoi murskata vastarinnan, kuten Mainilas-
sa rapahtui. On vaikea kuvata tuota jyrinää sellaiselle,
joka ei ollut paikalla. Tulipeire ulottui ainakin 2 km:n
sYr'1'1'r1ggn etulinf an takana.

Viimein alkoi tuli osoittaa hiljenemistä, myrsky
alkoi laantua. Kohotin päätäni ja tiedustelin huutamal-
la kuinka asiat mahtoivat naapurissa olla. Kuulin srm
Härmän kuolleen ja Voutilaisen haavoittuneen. Nou-
simme Laakkosen kanssa pesäkkeestä, vaikka se olikin
vaarallista kun rautaa putoili yhä. Mitä näinkään: Här-
män Otto makasi maassa verissään, hän oli ollut io 2

tuntia kuolleena sirpaleen murskattua pään. Kypärää-
kaan ei näkynyt, se olisi kenties suoiannut. 

- 
Minun

paras kaverini! Noinko se päättyy? Ehkä minun vuoroni
on seuraava. Kalman haju tuntuu kolkolta kun se uhoaa

omasta kaverista. Ajattelin, että hänet pitäisi saada pois
kunhan löytyisi neljä kantajaa ja tulisi hieman hiljai-
sempaa, jotta kantaminen kävisi mahdolliseksi. Vaikka
römpsiä vielä putoili lähdin pyytämään kantajia naaPu-

riryhmästä. Kuljin läpi piiskatun maaston.
Tiedusteluuni vastasi stm Pekka Tuppurainen heti:

- 
Mennään antamaan pojalle viimeinen kyyti!

Noista sanoisra tunsin minkälainen asevelieyden hen-
ki meissä vallitsikaan. Olihan tuossakin tehtävässä vaa-

rannettava oma henkensä, mutta ilman muuta sain mu-
kaani neljä miestä ja Valonen haki lääkintämiehiltä paa-

rit. Ruumiin alle asetimme havuja ja lakin painoimme
kasvoille. Ennesrään oli häneltä kaatunut jo kaksi vel-
jeä. Rohkein ja iloisin oli hän ollut joukossamme ia me
olimme uskoneet toisillemme kaikki sydänhuolemme,
olimme luottaneet toisiimme. Muistosi elää ikuisestil

Pian saimme kärjestä hälytyksen tankkien tulosta.

Jokohan todella tulevat? Valmistauduimme niitä vas-

taanottamaan Laakkosen pitäessä putkea ia minun tar-
kastaessani, että ammus kytkettiin oikein. Laukaus näet

tapahtui sähköllä. Meilla oli saksalaisilta saatu salainen
ase, jota oli jo menestyksellä koeteltu. Tankit tyytyivät
senrään toistaiseksi hyrräämään kauempana. Jännitty-
nyt tilanne iarkui pitkaan ja iltapäivällä saimme vas-

raamme hvökkär'ksenkin. Nyt keskitys ammuttiin
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pääasiassa tykistöllä ja osumat olivat liian pitkiä, mutta
pienempää rauraa tuli sitä sakeammin. Näyrti jo silrä,
että oikealla tapahtuisi sisäänmurro kun ammukset ja
patruunat vähenivät uhkaavasti, murra viime ringassa
saatiin täydennysrä ja asemat pitivär. Vänrikki Oloste,
kk. joukkueen johraja, iuoksi pitkin kerjua rohkaisten
miehiä:

- 
Ei hätää mitäänl Kyllä kesteräänl Anraa soida

vainl
Kranaatteja ruli lähelle ja samanaikaisesti näkyi edes-

sä liikettä. Kurkistelimme Topin kanssa pesäkkeestä

1.

q.

varoirin häncä nosramasra päätään liian ylös, mutta sii-
räkiis Topi välitri. Pian hän oli taas kaula pitkallä kurk-
kimirssa kun kranaatri iski aivan eteemme kiven päälle
ja sirpaleet levisivät pitkin maan pintaa. Niitä sai Laak-
konenkin päähänsä ja vetäisi sen nopeasri alas. Kyty-
mäträkin näin, että pää oli veren peirossa. Oli saanut
k1'pärän alle, otsan raiaan, murta onneksi ei pahempia.
Sidoin haavat ensiapusiteellä ja kun Topi valitti pyörry-
ty,stä kehorin stm Kaartista saattamaan häner JSp:lle.
N{utta tämä näytti pelkäävän kun kranuja yhä tippui
harvakseen, lopulta kuitenkin suostui lähtemään. 

-Taas oli pelisrä poissa yksi hyvä toveri. Stm Kinnunen-
kin haavoirrui, mutra niin lievästi että selvisi omin voi-
min JSp:lle.

Yö oli iälleen tulossa ja illalla ruli Heimopataljoonan
pojille vaihto, tilalle meidän 1.K. Me pst-mieher iou-
duimme sitävasroin olemaan edella kaksi kertaa kauem-
min. Illan hämärryessä aloin kaivautua onkaloa vieressä
olevan kiven alle saadakseni edes yhden sopen, jossa oli-
si suoiaa ia voisi vuorollaan torkahtaa. Pojat kaivoivat
saman kiven alle, murta toiselle puolelle. Mittasuhteil-
taan kivi olikin pienen talon kokoinen ja suojasi var-
masti kunhan vaan pääsisi sen alle. Mutta siinäpä se työ
olikin kun työvälineenä oli vain kenttälapio ja maa oli
kovaa kuin kallio. Lisäksi oli työskenneltävä matal,aoa ja

hiljaa. Se muistutti kaniinin kaivua, jalkof en välistä pi-
ti maa työntää menemään ensin lähelle ja sitten kauem-
mas. Lopulta reimme tr'ötä kerjussa ja kovan vrin,ksen
jälkeen olikin tuloksena onkalo johon pari miestä sopi
kerrallaan. Vuororellen siellä uinahdimme eikä parem-
paa kaivattu.

Vanha ruttavani Suojärveltä, stm Rötsä saapui 1.K:n
mukana ja hänkin sai levätä makuukolossamme. Aa-
mulla ryhtyivär venäläiset taas yrittämådn ia minä sekä

Valonen annoimme tulta konepistooleistamme toisten
täyttäessä lippaita kiven takana. Valonen oli mies pai-
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kallaan vaikka ei ollutkaan kauneudella pilattu. Mutta
luonne oli hänellä mitä tasaisin ja häneen voi luottaa
missä tilanteessa tahansa. Nyt hän lähti hakemaan keit-
toa, kun hevonen oli tullut töpinästä jo aamuvarhaisel-
la. Hän ehti lähteä juuri keskityksen alkaessa. Tuli jos
minkälaisia läheryksiä, paremmin sentään puuskittain.

Hetken kuluttua palasi Valonen juosten seurassaan
stm Vikiö. Kuulin, että Vikiö oli jäänyt vangiksi Sal-
menkaidan motin aikoihin, mutta päässyt karkaamaan.
Stm:t Hart ja Kukko olivat jääneer sinne, Hart vielä
haavoittuneena. Vikiö liittyi siis jälleen ryhmääni. Oli-
han se tervetullut lisä kun oli käynyt taas neljän miehen
harvennus.

{(ranuja oli rullut aivan lähelle ja Valonen haavoittu-
nut sääreen. Hän kävi sidottamassa itsensä ja kysyi nyt
minulta mitä tekisi kun olisi päässyt sairaalaankin.

- 
Mielelläni sinut täällä pitäisin, kun olet aivan oi-

kea käteni-
Valonen iäi. Voi sitä poikaa! Olimme aina olleet yh-

dessä. Jo Uhtualla kävimme yhdessä välimaastoa par-
tioimassa kun toiset lähriessämme jo siunasivat meidät
kuolleiksi. He tilasivat suuria tupakkapinoja hyllyil-
tämme. Ellemme palanneet emme liioin polttaneer-
kaan. Paljon karttui tupakkaa varasroon.

Pian ruli tieto vaihdon saapumisesta. Olimmekin ol-
leet yhtä mittaa liemessä 4 vrk, eikä sinä aikana paljoa
joutanut silmiä ummisramaan. Kuulemma JR 53 oli
tulossa tilallemme. Vähän kaiveli kun makuupotero oli
juuri valmistunut ja se oli ollut kova urakka vähän täh-
den. Uusi meihiä alkoikin jo saapua ja näytin heille
suojakolon. Lähdimme taaksepäin, vastaan tuli jo JR
53:n poikia. Yksi tuttu, Poutiaisen Martti Utajärveltä
sartui vastaan. Ei meinannut tuntea kun olin niin likai-
sessa kunnossa, kasvot liassa, silmät aivan harmaina pit-
kästä tähystämisestä. Ehdin vain nopeasti tervehtiä, sir-
ten taas eteenpäin, ettei enää jäätäisi keskityksen alle.

Sivuutimme JSp:n. Siellä lojui kymmenittäin kaatu-
neita kuljetusta odottaen, joka oli alkumatkasta vain
purilailla mahdollista. Joka puolelle oli ammusten jäl-
kiä, mustia monttuja kaikkialla. Puut olivat kaatuneer
muodosraen murroksia. Kyllä sitä rautaa oli tullutkin
kun muistaa niitä äskeisiä hornamaisia keskityksiä.
Maasto muuttui niiden alla kynnöspelloksi. Tapasin tö-
pinänkin miehiä, mm. asemikon, kers Kuusiston. Hä-
neltä kuulin, että muonittajamme, sm Eemeli Ylitalo
oli eilen haavoittunut kuolettavasti ja kuollut jo JSp:lle
vietäessä. Mies oli ollut mainio muonittaja. Monen
monta kertaa olimme saaneer ottaa annoksemme hänen
rehellisistä käsistään. Alavuuden rehti poika, josta ai-
van erityisesti pidin. Vaimo ja Riitta-tyttö jäivät häntä
suremaan.

Komppanianpäällikkömme piti meille puhuttelun ja
toisti meille kenrm Pajarin kiitokset hyvästä puolustus-
taistelusta. Meidän joukkojemme ansiosta oli vihollisen
vyöry saatu pysäytetyksi tällä suunnalla. Saimme lahja-
tupakat ja juhlamuonaa ylimääräisenä tunnustuksena.tr
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VALOKUVIA KAPEARAITEISISTA
SOTILASRADOISTA KAIVATAAN

tr- l**t

Museorautatieyhdistys tekee tutkimusta kapearaiteisista
radoista. Tähän tarkoitukseen kuin myöskin KT-lehden
käyttöön tarvitsemme valokuvia, jotka jotenkin liitty-
vät seuraaviin ratoihin. Jatkosodan aikana linnoitusjou-
kot rakensivat Karjalan kannakselle kenttäradan 

- 
Me-

risuon rautatien 
- 

Myllyojan asemalta Kivennavan
Ahjärvelle. Toinen suomalaisten joukkojen rakentama
rata oli Ylä-Syvärin kapearaiteinen rautatie Syvärin
pohjoispuolella. Rata erkani Muurmannin radalta Paju-
suon asemalta ja johti Äänisen rannalle Kallion kylään.

Edellisten lisäksi liikennöitiin ainakin kahdella venä-
läisten rakentamall a radalla Syvärin eteläpuolella ; Pod -

poroze-Shemenski ja Vjassaari (VjasostrovFrintama.
Saksalaiset rakensivat Hyrynsalmen asemalta radan

Kuusamoon, jota myös suomalaiset käyttivät Kiestin-
gin suunnan huoltokuljetuksiin. Useilla rannikkolin-
nakkeilla (Ino, Saarenpää, Ristniemi, Kirkonmaa y.m.)
on ollut Venäjän vallan aiaha perdisin olevia ratoja.

Toivomme että henkilöt, joiden hallussa on näitä ku-
via, läheträisivät ne KT-lehden toimitukselle jäljennet-
täväksi. Kopioimisen jälkeen valokuvat luonnollisesti
palautetaan.

Erityisesti kaipaamme kuvia Merisuon ja Hyrynsalmi

-Kuusamo 
radoilta, sillä niistä ei vielä ole ainuttakaan

kuvaa.

SAAPUNUTTA KIRJALLISUUTTA

Eino Murtorlnne: Veljeyttä vllmelseen saakka.
Suomen !a Saksan kirkkojen suhteet toisen maailmansodan aikana 1940
-44
Kirjayhtymä. Helsinki. 236 sivua.

Ristiiärven sankarivainaiat.
139 sivua .ia 126 sankarivainajan kuvaa tai henkilöiietoa.
Julkaisija: Ristiiärven Sotaveteraanit r.y., os. 88460 Hiisijärvi, puh. Hiisi-
jäwi 412
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Paksut vesipatsaat kohosivat korkealle

ffia Yh.

Drrlmcrqlli nen foen ylirys
OLI heinäkuun 6. päivän il:a 1941. Divisioonamme re-
ki tuli- ia hyökkäysvalmisteluja Koroppijoella. Valmis-
tauduttiin sodan ensimmäiseen taisteluun. Rajan ylirys
ja eteneminen Nurmijärven-Tuulivaaran tiesuunnalla
tapahtui, muutamaa laukausta ja vähäistä tykistökeski-
tystä lukuun ottamatta, vastarinnatra Koroppijoelle as-

ti.
I/JR 10:een kuuluva krh.komppaniamme tuliasema

oli 300 metriä maantiesrä vasemmalle ja 50 metriä jv:n
asemien takana. Komppanian päällikkönä toimi luut-
nantti Reino Raevaara ja krh:n teknillisen toiminnan ja
vastuun kantoi vänrikki Kaarlo Pakkala. Valitsimme
heittimien paikat niin, ettei olisi tarvinnut puita kaa-
taa. Niitä kuitenkin oli jokaisen heittimen edessä. Ke-
hotin miehiä sahaamaan puur, mutta jdttdmåtio ne vielä
pystyyn ja vasta tulitoiminnan sattuessa ne pukattaisi
kumoon.

Ilma oli tyyni ja autereinen. Joesta nousi harmaa us-
va, johon sekottui hienoinen savuverho, ioka työntyi
kylästä, ionka vihollinen oli perääntyessään polttanut.
Vallitsi hiljaisuus. Sen kuitenkin rikkoi äkkiä oikealta
kajahranut kiväärinlaukaus. Sitä seurasi t«rinen ja kol-
masl Lyhyt konepistoolin sarjal Väl"rän vasernmalla pee-
koon saria, johon yhtyi myöskin konekivääri. Ammun-
ta eteni pitkin linjaa vasemmalle, ja pian tuliasemamme
edessä oleva konekivääri loukutti täyträ häkää. Nyt am-
muttiin kautra linjan kaikilla jalkaväen aseilla, ja se

kiihryi laukauksia erorramattomaksi pauhinaksi.
Kehotin miehiä työntämään heittimien edessä olevat

sahatut puut kumoon. Puu toisensa jälkeen rysähteli ry-
teikktlön ja viimeisenä kaikista isoin iättiläiskuusi, joka
ei ottanut kaatuakseen. Justeerimiehet nykivät tihein
vedoin ja kirvesmies hakkasi pykälää. Puu huojahti
muutaman kerran ja rosahdellen se lähti painumaan,
mutta vain vähän matkaa, jääden 80 asteen kulmaan.
Mutta yhräkkiä rätinä lakkasi aivan kuin olisi komen-
nettu "tuli seis". Seurasi täydellinen hiljaisuus. Puu jäi
roikkumaan maan ja taivaan välille.

- 
Työnnetään, piru, takaisin, ehdotti joku.

Aloimme miehissä ryöntää puuta pystyyn. Nyt kan-
nolta kuului kova rosahdus. Puu nytkähti ja lähti pai-
numaan alas.

- 
Pois alta, oyt se tulee.

Valtavalla paukkeella ja ryminällä puu painui ryteik-
köön katkoen puustoa mennessään. Henkeään pidätel-
len kuuntelimme tuora ryminää, ionka kaiku kiiri
kauas vihollisen puolelle törmäillen johonkin esteisiin
ja jatkaen etenemistään oikealle !a vasemmalle ja taas

kantautuen korviirnlne; aivan kuin vilrollisenkin puo-
lella olisi kaadettu sarnanlaisia prrit:r.

- 
Ollaanpa, poiat, liernessä, kuultri j«rku sanovan.

Pian soikin puhelin ia trrlenjohtaja, alikersantti
Veikko Ritvanen alkoi ripittää:

- 
Mitä juuttaita pidärte tuollaista meteliäi' Sellai-

nenhan oli sopimus, että puut kaadetaan tilanteen aika-
na.

Selitin tilanteen ja ripitin itsekin huonoa onneamme.
Hiljaisuus jatkui. Joku jo ehti ihmetclläkin:



- 
Kumma kun jo ei ala tulla römpsiä.

Kesti vain viitisentoista minuuttia, kun jo kuului
kaukainen lähtölaukausten kumu ja pian ryskyi tuliase-
mamme takana. Ensimmäinen räjähti mäen päällä, toi-
nen hevosmiesten maioitusalueella ja kolmas vähän lä-
hempänä tuliasemaa. Kuului huutoa ja kilfuntaa. He-
voset var-rhkoontuivat. Ne korskuivat ia hyppivät taka-
jaloilleen repien itseään irti puusta; ajomiehet yrittivät
hillitä niitä kiroillen ja huutaen. Yhteen hevoseen oli
sattunut sirpale. Se hyppi ja kiljui kuin jalopeura.

Seuraava kranaattisarfa tuli tuliasemaan. Yksi räjähti
ammtrsmiesten takana, toinen heittimien välissä ja kol-
mas puhelin:en vieressä. Olin melkein hautaantua mul-
taan. Hypähdin äkkiä yltis ja katsoin ympärilleni. Heit-
timillä olevar miehet näkyivät säilyneen vammoitta, ei-
kä ammusmiehilläkään ollut suurempaa hätää. Säpsäh-
clin kuitenkin, kun katsoin eteeni. Paikka, jossa oli pu-
helin, ja sen vieressä viestimies IJuno Karppinen, oli
kokonaan multaryöpyn peittämä. Joku huusi:

- 
Puhelimeen täysosuma.

Juoksin heti sinne. Ensin en nähnyt mitään. Sitten
huomasin aivan kranaattikuopan reunalla multakasan
alta kömpivän miehen. Se oli Karppinen. Tiedustelin
häneltä; kuinka oli käynyt? Karppinen ei vastannut.
Hän puisteli mulraa hartioiltaan ja sanoi sitten ihmeis-
sään:

- 
Missä on, ristus, puhelin?

Sitten hän työnsi kätensä juurakon viereen ja veti
esiin multaan hautautuneen puhelimen ja pyöräytti sen

kampea ja sanoi:

- 
Onko yhteys/

Tulenjohtaja Ritvanen vastasi.
noi:

- 
Kokeilin vaan yhteyttä...

reen.

Mutta Karppinen sa-

Ristus, tuli aivan vie-

Vänrikki Pakkalakin kiirehti tj.paikalta tuliasemaan
ja kysyi:

- 
Mihin täällä räiskii?

- 
No kun, jessus, aivan viereen tuli... Eikä, ristus,

puhelintakaan särkenyt, sanoi Karppinen tohkeissaan
puistellen multaa tukastaan.

Vihollisen tykistö iatkoi ammuntaa vielä jonkun ai-
kaa, ja sitten tuli taas täydellinen hiljaisuus. Jännittävä
odotus jatkui yli puolen yön. Kello 3.30 tuli patalioo-
nan lähettiupseeri tuliasemaan kello kädessään kehot-
raen kaikkia rukkaamaan kellonsa hänen kellonsa mu-
kaan sanoen, että H:hetki on kello 4. Silloin ammuraan
yhteislaukaus. Koko divisioona, kaikki suunnan tykit,
krh:t ja kaikki aseet ampuvat yhteislaukauksen jämptis-
ti samalla kellonlyönnillä.

H:hetken lähestyttyä Pakkala komensi miehet omille
paikoilleen. Tarkistimme, että kaikki oli asianmukai-
sessa kunnossa. Kello tikitti, 20 sekuntia vailla... 10...
5... Huomio! Yksi... kaksi... kolme... Tulta! Hiljaa
suhisten kranaatti painui putkeen. Ja ihme kyllä, kun
kranaatin lähtölaukaus kajahti, iyrähti tykistön lähtö-
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Nurmijärven-Tuulivaaran aluetta

Raskas kranaatinheiiin metsämaastossa SA-hna

laukaus ja jv.aseiden rätinä aivan kuin yhdestä putkes-
ta. Kuin koko maailma olisi repeytynyt. Rätinä, pauke
ja suhina täytti ilman. Tykistön kuusituumaisten suhi-
na ja pienempien kranaattien kimeä ulina soi korvis-
samme, kun ne halkoivat ilmaa tuliasemamme ylitse vi-
hollisen asemiin. Omien heittimiemme lähtölaukaukset
kuuluivat kuin kellon tikitykseltä kaiken muun valta-
van ryminän ia melun seasta. Puseron selkä lepatti ia
puut taipuivat eteen aivan kuin kovassa myrskytuules-
sa, kun kranaattien ilmavirta imi niitä mukaansa. Etu-
maasto vihollisen asemissa muuttui suorastaan hornan-
kattilaksi. Multaryöpyt kohosivat ilmaan ia kiviä, juu-
rakoita ja puiden latvuksia sinkoili korkealle. Puut kat-
keilivat ja kaatuilivat. Koko maasto peittyi pölyyn ja

savuun, jonne useat kymmenet tykinputket ia tuhannet
jalkaväen aseet syytivät hävitystä ja kuolemaa.

Heittimiemme putket kuumenivat hehkuen punaise-

na. Ensimmäinen heitin joutuikin keskeyttämään am-
munnan, sillä sen putki kuumeni niin, että lisäpanokset
syttyivät ennenkuin peruspanos. Ilmoitin asiasta tulen-
johtopaikalle. Ritvanen tuntuikin olevan pahalla päällä,
ja hän manaili:

ral jir v"llc'
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l/JR 10:n päällystöä. Keskellä patl:n komenlata, mal
Majewski sekä kompp:n päälliköt Raevaara ia Laisto

*,:tå

Kranaatinheitintä siirretään

Pioneerit rakentavat siltaa

osrna uuteen asemaan

joen yli

- 
Mitä juuttaita enää ränne paasaakaan. Ei siellä pi

rukaan enää ole elossa.

Pakkala keskeytti Ritvasen manailun ja puhui mi-
nulle:

- 
Me lähdemmekin pian liikkeelle. Pioneerit teke-

vät sillan ja jv. välittömästi ylittää joen. Me seuraamme
jv:tä. Ampukaa kaikilla heittimillä rähän ereen pionee-
rien suojaksi.

Jatkoimme ammuntaa. Pioneerimiehiä soluttautui
etulinjaan kantaen lankkupare ja, jotka oli naulatru
metrin mittaisiin honganpölkkyihin.

- 
Hutoit värkit. Ei tuo silra kestä. Meillä on raskas

kalusto, puheli Heikkinen.
Pioneerit menivät menojaan vastaamarra Heikkiselle.

Pian soikin puhelin, ja Pakkala ilmoitti:

- 
Nopeasti, tehdään sadan metrin muutosta vastaa-

va matkakorjaus. Silta on jo tehty, ja jv. ylittänyr ioen.
Tulenjohtue irtaantuu, samoin tuliasema. Jätetään yksi
heitin asemiin siltä varalta, jos vihollinen pureutuu uu-
destaan asemiin. Saa mahdollisimman pian krh.tulta.
JääkOOn ensimmäinen, ja jää vaikka sinä. Laita muu po-
rukka tulemaan heti. Vaikkapa Jaarinen tuokoon sen...

Sinä lähdet tulemaan kun muu porukka pääsee joen yli
ja asemiin. Mutta siitä ilmoitetaan erikseen. Tuliko sel-
väksi ?

Toistin varmuuden vuoksi Pakkalan käskyn. Hän
vielä vakuutti:

- 
Olet asemissa niin kauan, kun erikseen ilmoite-

taan I

- 
Selvä!

Tunsin pienoista iännitystä. Käskin Karppisen olla
puhelimen vieressä kuuloke korvassa. Arvasin, että pian
tulee joko tulikäsky tai irtaantuminen.

Odorimme.
Vihdoinkin komppanian taistelulähetti korpraali

Lappalainen juosta veuhtoi tuliasemaan hiessäpäin, lak-
ki kädessään ja puseron napit vyöhön asti auki. Jo kau-
kaa hän huusi:

- 
Voi, poijat... Lähtekää, hyvät miehet! Niinkuin

olisitte jol Jalkaväki on jo Sorokassa asti ja porukka on
odottanut kauan. Pakkala on pahalla päällä kuin leijo-
na. Mitä te enää täällä kuppaatte!

- 
Käsky on, että olen asemissa niin kauan kun erik-

seen ilmoitetaan, sanoin lähetille.

- 
Miten sirä ilmoitetaan kun oma tykistö ampui yh-

teyden poikki. Sai veivata kuin tahkoa, mitään ei kuu-
lunut, intti lähetti.

- 
Eikö Pakkalalla upseerina ollut sen verran järkeä,

että olisi heti lähettänyt lähetin sanaa tuomaan, manai-
lin irsekseni.

Lähdimme matkaan. Karppinen veivasi viestitapseja
kelalle jo hetkessä matkaa edella. Oma tykistö ampui
sulkua sillanpäähän ja katkaisi krh.viestiyhteyden. Vi-
hollinen puolestaan oli saanut tykistön yhteyden poik-
ki, joten patterille ei saanut tulenlopertamiskaskyä.

Jostakin syystä patteri oli lyhentänyt matkaa ja röykytti
nyr sulkua joen tälle puolelle aivan sillanpäähän. Juos-
ten lähestyimme kranaattisulkua. Olimme jo sulun
kohdalla, kun kranaattisarja iski aivan eteeni ja oli hau-
data minut kokonaan. Nousin pystyyn ja fuoksin sillal-
le. Joku kuuluri huutavan:

- 
Virtaan täysosuma!

Juoksin takaisin katsomaan. Paikka, jossa oli ollut
viimeinen ammusmies sotamies Pentti Virta, oli vain
iso kranaattikuoppa. Rupesin katsomaan tarkemmin ja

näin kuopan reunalla rapakasan alta saappaanterän.
Otin jalasta kiinni ja vedin, todetakseni tapahtuman.
Hämmästyksekseni huomasin, että mies alkoikin itse
auttaa itseään ja nousi polvilleen.

- 
Kuinka kävi? tiedustelin häneltä.

- 
Ei täss mul mittä... vastasi Virta vetäen koural-

laao rapaa kasvoiltaan ja syljeskellen multaa suustaan.
Kaikki ryhmäni miehet makasivat suolla vahingoit-

tumattomina. Juoksin taas sillalle ja huusin miehille:

- 
Nopeasti eteenpäin, olemme sulun alla!

Suuntaaja Suutarinen ia apusuuntaaja Hårmä olivat
aivan kannoillani, jonkun matkan päässä alikersantti
Onni Heino ja tämän takana ammusmiehet. Kevyt pi-
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kasilta ei kannattanut vaan painui veteen.

- 
Ätt<aa tulko aivan perään! 5 metriä etäisyys! Silta

ei kestä! huusin perääni.

- 
Kuka hullu jää sulun alle... kuului vastaus takaa.

Olimme jo lähellä toista rantaa, kun kuului vihlovaa
ujellusta. En voinut maastoutua. Jatkoin juoksua nos-
taen hartioitani ikäänkuin pääni suojaksi ja henkeäni
pidätellen odotin "viimeistä" hetkeä. Ujellus voimistui
selkäpiitä karmivaksi, ja samassa !o ryöppysi ympärillä-
ni. Paksut vesipatsaat kohosivat korkealle. Voimakas
vesipärsky Iöi vasten kasvojani. Korvani tukkeentuivat
ja silmissäni pimeni. Tunsin vain polttavaa kirvelyä
kasvoissani ja ruumiissani ankaran puristuksen. Hengi-
tyksenikin salpaantui. Tunsin kohoavani ilmaan, ja sen
jälkeen, kenties muutaman silmänräpäyksen ajan, en
pystynyt tajuamaan mitään.

Tajuntani alkoi palaantua. Olin veden varassa. Pääni
painui uppeluksiin ja hengitykseni salpaantui taas. Ve-
din ilmaa keuhkoihini. Sieraimia kirveli ja tunrui, kuin
keuhkoni olisivat repeytyneer. Vasen käteni piteli kiin-
ni jostakin. En vielä kyennyt tajuamaan tilannetta,
mutta käteni kiertyi vaistomaisesti yhä riukemmin esi-
neen ympärille. Se oli sillan lankkupari, jota kranaatin

räfähdyksen paineaalto keinutteli, kuin lastua laineilla.
Apusuuntaaja Härmä oli kolmen metrin päässä veden
varassa, pidellen siltalankuista kiinni. Tämän takana
Suutarinen, joka kamppaili elämästä ja kuolemasta yrit-
täen saada lankuista kiinni. Lataaja, alikersantti Onni
Heino oli Suutarisen takana yrittäen saada vastalevyä
lankkujen päälle. Vielä ensimmäinenkin ammusmies
potki veden varassa, mutta loput miehistä olivat pysy-
neet sillalla.

- 
Missä kalusto? Onko vielä mukana? huusin mie-

hille.

- On vielä... Joutuu luo-pu-maan. En jaksa... Se

painaa.. vastasi Suutarinen, joka hädintuskin sai pidel-
tyä suutaan veden pinnan yläpuolella.

- 
Ättaa hellittakö! Pidelkää vähän... minä tulen

auttamaan, huusin miehille ja lähdin hivuttautumaan
sinne päin.

Raskas täyspakkaus täyttyi vedellä ja painoi hartioi-
tani veden alle. Laitoin kummankin kyynärpääni lank-
kujen päälle pysyäkseni pinnalla ja jännitin ruumistani
tasapainon säilyttämiseksi. Silloin jalkani kohosivat sil-
lan alitse toiselle puolelle lankkuja, veden pintaan. Pää-
ni painui veden alle ja suu hörppäsi vettä. Sain itseni
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- rniehet kertovat

Kansa taisteli - miehet kerlovat ilmestyy kerran kuukaudessa
12 numeroa vuodessa

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

postimerkkiä
ette tarvitse.
2. Soittakaa suoraan tilaalapalveluumme puh. vaihde 79 08 22,
suunta 90
3. Kirioittakaa osoitteella: Kansa taisteli -.miehet 

kertovat, Ti-
laajapalvelu, Postilokero 820, 00101 Helsinki 10 ia ilmoittakaa
viereisessä kupongissa pyydetyt tiedot.
4. Soittakaa tai käykää jossakin asiakaspalvelukonttorissamme
tai asioimistossamme Kts puhelinluettelosta: Sanoma Osakeyh-
tiö.
5. Maksakaa tilausmaksu postisiirtotilille n:o 7259-1 , Sanoma Osake-
yhtiö ja kirjoittakaa Tiedonantoia-kohtaan viereisessä kupongissa pyyde-
M tilaustiedot.
6. Jättäkää tilauksenne jollekin asiamiehellemme, Rautatiekirja-
kauppaan, kir.jakauppaan tai postiin.
Ulkomaille lähetettävistä lehdistä peritään eri lisämaksu. Lä-
hempiä tietoja saa Sanomain asiakaspalvelukonttoreista ia
asioim istoista.

Osoitleenmuutokset
Osoitteenne muutoksen voitte ilmoittaa joko kirjeellisesti tai pu-
helimitse Tilaa.lapalveluumme tai käynnillä tai puhelimitse jo-
honkin asiakaspalvel ukonttoriimme.
Tällöin on ilmoitettava nimi ia nykyinen osoite siinä muodossa
kuin se on lehtenne osoitelipukkeessa sekä uusi osoite niin,
että uusi osoitetoimipaikka on selvästi ilmaistu. Kirjeellisessä
osoitteenmuutoksessa pyydetään osoitelipuke liittämään mu-
kaan.

Huomautuksel
jotka koskevat esim. lehden postitusta tai laskutusta, pyydetään
tekemään Tilaa.japalveluumme, johonkin asiakaspalvelukontto-
riimme tai sinne mistä lehti on tilattu.
Tilaus ja osoitleenmuutos saadaan voimaan 2 viikon kuluttua
siitä, kun se on tullut Tilaa.japalveluumme.
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jälleen tasapainoon ja huusin miehille:

- 
Ätt aa pudottako kalustoa! Nostetaan se lankkujen

päälle!

- 
Voi piruvietä... Silta poikki! Virta vie, me jääm-

me tänne, huusi Härmä hätääntyneenä.
Näin, kun lankkujen päät hitaasti erkanivat toisis-

taan, joita virta painoi alaspäin. Olin yksin katkenneen
sillan vihollisen puoleisella osalla, kun taas toiset olivat
Suomen puoleisella osalla. Kiirehdin ravoirtamaan
lankkujen päitä. Toisella kädelläni pitelin lankun pääs-
tä kiinni ja toisella kurkotin etääntyvää lankkuparia. En
kuitenkaan saanut siitä otetta. Se lipui sormieni alta ja
alkoi etääntyä.

Nyt se karkaa! Ota kiinni! Voi jestas... jäätiin tänne,
huusi Härmä.

Taas kuului ujellusta. Samassa vesiryöppy peitti mei-
dät alleen. Virran mukana kulkevan sillan jatkeen ala-
puolella räjähtänyt kranaatti leiskautti siltaa vastavir-
taan. Näin, kun paineaalto keinutti sitä yhä lähemmäk-
si. Kurkotin raas käteni, ja viimein sormeni tavoittivat
lankunpään. Vedin sitä lähemmäksi ja sain lankunpäät
yhteen. Härmän kanssa nosrimme heittimen putken
lankkujen päälle ja naulasimme lankunpäät yhteen

Tuulijärvi ilmakuvana

käyttäen putkea vasarana. Lankut pysyivät kiinni joten
kuten. Lähdimme hivuttautumaal raltaao vetäen heit-
timen putkea siltalankkuja myöten. Härmä nousi maal-
le, minä hivutin itseni Suutarisen avuksi. Tämä kamp-
paili yhä viimeisillään.

- 
Onko jalusta? kysyin häneltä.

- 
On. Mutta se putoaa. En jaksa... puuskutti Suu-

tarinen.

- 
Koita kestää. Pian tulen, yritin lohduttaa.

Suutarinen oli lopen uupunut. Hän vaivoin pysytteli
veden pinnalla. Uupunut olin minäkin. Yhdessä nos-
timme ,alustan lankkujen päälle ja lähdimme hivuttau-
tumaan rantaan. Päästyämme rantaan lähdin vielä aut-
ramaan Heinoa. Tämä olikin jo saanut vastalevyn lank-
kujen päälle ja itse roikkui yläruumis lankkujen päällä
poikittain, jalat vedessä. Lähdimme yhdessä vetämään
itseämme lankkujen varassa. Tykistö pieksi yhä jokeen
vuoroin jatkaen vuoroin lyhentäen matkaa. Kranaatti-

sarjat ryöppysivät ympärillämme keinuttaen siltaa. On-
nellisesti kuitenkin pääsimme rantaan.

Ammusmiehet olivar vielä joen toisella rannalla. Vii-
meinen kranaattisarja, joka räjähti lähellä sitä paikkaa,
mistä silta oli poikki, oli taas irroittanut liitoksen, ja
naulat törröttivät pitkällä. Tiesin, ettei se enää kestäisi
miesten painoa, ja kranaatin aiheuttama paineaaltokin
sen voisi irroittaa, jolloin ammusmiehet jäisivät toiselle
puolelle jokea. Lähdin vieläkin hivuttautumaan heikon
liitoksen luokse ja huusin miehille:

- 
Tulkaa nopeasti! Yksi kerrallaan, ennenkuin silta

hajoaa!
Miehet ampaisivat sillalle peräkkäin, Virta viimeise-

nä. Kranaattisarja viuhahti taas ja ryöppysi heidän edes-
sään sillan molemmin puolin. Toiset jatkoivat juok-
suaan korkeiden vesipatsaiden välistä, murra Virta py-
sähtyi ja kyyristyi matalaksi.

- Juokse Virta! Seuraava tulee lyhemmäksi! huusin
tälle.

Virta hypähti pystyyn, mutta painautui takaisin.

- Juokse hyvä mies! Juokse pian! Tulee niskaasi!
huusin.

Jälleen Virta kohorrautui, pälyillen sivuille ja pai-
nautui taas.

- 
Voi saatana tunari! Etkci kasita... Juokse nyt! Jus-

tiin tulee. ..
Silloin Virta pinkaisi juoksuun ja meni kuin ampiai-

nen. Mennessään hän asrui käteni päälle ja oli aivan
kompastua, mutta säilytti kuitenkin tasapainonsa. En
tuntenut edes kipua, vaikka iso miehen rohmu tallasi
sormilleni. Olin nimittäin enemmän kuin tyytyväinen,
sillä juuri kun Virta ponnahti juoksuun ja oli juossut
vain 20 metriä, iski kranaattisarja juuri siihen paik-
kaan, missä hän hetki sitten kyykki. Kranaatti osui sil-
taan ja lennätti sen korkealle ilmaan vesisuihkun muka-
na. Huokaisin helpotuksesta. Ryhmäni ja kalusto olivat
turvassa. Itsestäni en ollut varma jaksaisinko rantaan.

Jäseneni tuntuivat kankeilra. Ruumiini painui yhä sy-
vemmälle veden alle. Aloin vetää itseäni rantaan. Jokai-
nen käden ja lalan liike kalvoi jäseniä. Kuului raas vih-
lovaa ujellusta, joka vei viimeisetkin toiveet pelastumi-
sestani. Samassa räjähti, ja vesi ryöppysi ympärilläni.
Korkea aalto syöksyi päälleni ja huuhteli minut alleen.
Vatsassa ja koko alaruumiissa runtui ankara kipu. Hen-
gityskin salpaantui kokonaan. En menettänyt raiuntaa-
ni. Vaivoin sain vedettyä itseni ylemmäksi ja pääni ve-
denpinnalle, murra painuin taas uppeluksiin.

Ryhmäni miehet rannalla seurasivat tilannetta. Kra-
naattiryöpyistä huolimatta Härmä ja Suutarinen ryntä-
sivät sillalle aurramaan minua. Siltalankut painuivat
veden alle, joten Suutarinen joutui palaamaar, ranraan,
mutta Härmä tuli luokseni ja tarttui reppuuni kanto-
hihnasta kohottaen sitä ylös ja vetäen samalla minua
rantaan. Olimme jo rannassa ja käteni ravoitti maat^.
Silloin ulvahti taas, ja kranaattisarja ryöppysi aivan ran-
nassa sillan molemmin puolin. Menetin tajuntani. Här-
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mä maastoutui pidellen minusta kiinni, etten luisuisi
takaisin veteen. Räjähdyksen iälkeen hän välittömästi
alkoi kiskoa minua maalle Suutarisen avustamana. Olin
jo toipunut osittain ja sain sanotuksi:

- 
Antakaa minun olla vähän aikaa. Koskee niin pi-

rusti vatsaan. Hetken aikaa he makasivat vatsallaan ja
pitelivät minua olkapäistä, etten olisi luisunut takaisin
jokeen. Sitten he kiskoivat minut maalle ja vetivät
kymmenen metrin päähän rannasta. Olin istuallani ja

noiasin reppuuni. Kipu vatsassani oli jo vähän helpot-
tunut. Suutarinen tarkasteli vatsaani, mutta ei löytänyt
minkäänlaista haavaa.

- 
Se vain täräytti... Vedessä räjähdyksen paine vai-

kuttaa paljon kovemmin kuin maalla, sanoin hänelle.
Istuimme siinä vähän aikaa. Aurinko oli jo kohonnut

korkean mäen takaa ja paistoi lämpimästi joen ranta-
sammalikkoon. Tunsimme suurta helpotusta tuon dra-
maattisen joen ylityksen jälkeen, emmekä edes osanneet

pelätä kranaatteja, iotka räjähtelivät vain 10 metrin

Kaikki tilauksia, osoitteenmuutoksia ym. sekä
epäsäännöllisyyksiä tai puutteellisuuksia Iehden
jakelussa koskeva kirieenvaihto on Iäheteftävä
osoitteeseen: PL 820 00003 H:ki 300. Toimitus
(Töölönkatu 35 B) ei niitä käsittele. Puh. 90-
7§0822 tai 790355

päässä joessa. Katselimme niiden, aurinkoa vasten kor-
kealle kohoavien vesipatsaiden, komeaa väriloistoa suo-
rastaan nauttien. Muistin lähetin sanat: "Pakkala on pa-
halla päällä.. . " Vaivaloisesti nousin pystyyn. Suutarinen
ja Härmä yrittivät auttaa minua, mutta tyytyivät kädet
auttavassa ojossa antamaan vain sympatiaa. Lähdimme
menemään. Saappaat olivat täynnä vettä. Vedellä täyt-
tynyt reppu puski neuleen rei'istä satumaisen kauniita
vesisuihkuja. Märkiin housun takamuksiin takertuneet
sammaltukot roikkuivat pitkinä ketjuina. Maa oli mus-
talla mullalla ja kranaattikuoppia vieri vieressä. Kuiva
multa pöllysi, kun väsynyt jalka veti märkää, raskasta

saapasta toisen eteen ja nostatti ilmaan sankan multa-
pilven, joka tarttui märkään ihoon ja vaatteisiin. Näky
oli selkäpiitä karmiva. Kaikkialla oli muodottomia ih-
misruumiin jäseniä: missä käsi, missä jalka. Jossakin
kuopan pohjalla lojui vaikeasti haavoittunut, vielä hen-
kitoreissaan. Pääsimme viimein tielle ja tavoitimme po-
rukan
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