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EINO HEIKKILÄ

VI VIHOLLINEN
JF.l27, rykmentin !ääkärijoukkue oli halkonut Karjalan
kannasta rykmentin mukana elokuun, sen jälkeen, kun
hyökkäys heinäkuun viimeisenä päivänä alkoi. Jalkavä-
kipataljoonat olivat tehneet raskaimman työn, mutta
jääkärijoukkue oli niitä omalla tavallaan avustanut, tie-
dustellen etukäteen edessäpäin olevia vihollisen voimia.
Se tutki partioiden avulla myös sivustoita, jotka nopean

erenemisen aikana yleensä jäivät muilta joukoilta tutki-
matta.

Taistelupaikat sellaiset kuin Ilmee, Kirvu'ia Sairala

olivat jo jääneet taakse, oli saavuttu Salmenkaitaan.
Elokuu oli lopuillaan, yöt pimeitä ja sateisia. Päivän
taisteluissa oli jälkeen jääneet ensipatalioonan vasem-
malla sivustalla ollut vähäinen kylä tutkimatta. Vielä
ennen pimeän tuloa se olisi tiedusteltava, ja siksi jouk-
kueen johtaja, luutnantti Risto Vihtiälä määräsikin yh-
den aliupseerin ja kolme miestä partioon, tarkoituksella
tutkia olisiko se tyhjä vihollisista.

Tehtävä lankesi alikersantti Alpo Vihiselle. Hän taa-
sen määräsi korpraali Väinö Mäkisen, allekirioittaneen,
sekä erään kolmannen, jonka nimeä en enää muista,
mukaansa. Sateen ropistessa alas taivaalta, lähdettiin
taivaltamaan vähäisen niityn takana olevaa metsää koh-
ti, minkä takana sitten mainittu kylä sijaitsi. Ylitimme
metsän laidassa puron, missä vielä lisää liotimme jo en-
nestäänkin märkiä saappaitarrime. Metsän suojaan pääs-

tyämme löysimme kohta vanhan talvitien, iota aloimme

astella, koska se kartan mukaan näytti johtavan tuohon
kylään. Pyöriä emme ottaneet mukaamme.

Matkaa ei ollut varsin palion, ehkä noin 4-I kilo'
metriä, mutta sateinen ia pilvinen päivä alkoi io hämär'
tää, kun kylä vihdoin aukeni eteemrne. Olimme kulke'
neer varovasti, sillä emmehän tienneet tilanteesta tien
varrella, sen paremmin kuin kylässäkään mitään. Ete'
nimme vähän matkaa kylän keskustaa kohti, ia kuulos'
telimme, mutta kun mitään epäilyttävää ei kuulunut,
eikä näkynyt, palasimme takaisin, päättäen yöpyä iossa'
kin, koska yhä satoi ja pimeni pimenemistään.

Löysimme kylän laidasta saunan, fonka ympäriltä
muut rakennukset olivat ioskus palaneet. Tuumac'
tuamme asiaa, päätimme yöpyä sinne. Emme kuiten'
kaan uskaltaneet tehdä tulta, mutta kun elokuun yö oli
sentään melko lämmin, tarkenisimme ilman sitäkin,
vaikka vaatteernme eivät ehkä kuivuisikaan hyvin. Kos'
ka partion vahvuus oli vain neliä miestä' emrne asetta'
neet vartiota saunan ulkopuolelle. Päätimme luottaa
hyvään tuuriin ja siihen, ecteivät vihollisetkaan ehkä

kulkisi näin sateella, ios heitä täällä olisikaan.
Oli jo pimeä, kun kävimme levolle saunan lauteille.

Hiven pelkoa hiipi mieleen, ia korva tarkkana kuunnel'
tiin ääniä ulkoa, ennen kuin kaikki voittava uni kietoi
hämäryyteensä väsyneet partiomiehet. Oven sentään

laitoimme kiinni vyöllä, ettei mahdollinen tuliia aivan

yllättäen sisään pääsisi.
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Heräsimme auringon jo paistaessa aamulla, mielet
virkeinä hyvin nukutun yön jälkeen. Ilmeisesti aa-
muyöstä oli vielä satanur, koska vesipisarar kimmelsivät
ruohikossa ja puiden lehdillä. Päätimme odottaa jonkin
aikaa teiden sekä ruohon kuivumista ja tehdä tulen sau-
nan taakse, sekä kiehaurtaa korvikerta, jotain haukatak-
semme.

Kylä oli tuollainen neljän tai viiden talon Kannakse-
laiskylä riihineen, navettoineen ja saunoineen. Sen halki
kulki leveä kylätie, jonka kummallekin puolen talot oli

rakennettu. Me olimme sen eteläisessä laidassa lähties-
sämme tallustelemaan kylän keskustaan, korvikkeet
juotuamme. Alikersantti Vihinen kulki edellä. Varo-
vaisesti lähestyimme jokaista taloa, vaikka sateen luot-
tamasta tiestä näkikin, ettei siinä ketään ollut ainakaan
hiljattain kulkenut, mutta mitään emme kuitenkaan
jättäneet sattuman varaan.

Päästyämme erään talon pihaan kuulimme sisältä jo-
tain kolinaa. Niin ainakin meistä tuntui. Talosta oli
särjetry useimmat ikkunat, ja ulko-ovikin vääntynyt
joskus saranoiltaan pois, joten siellä ei varmaankaan
asuttu oltu vähään aikaan. Kuulostelimme uudestaan,
ja nytkin kuului iotain ääntä talon huoneista. Se sai jo
Vihisen kuiskaamaan, että "kyllä siellä jotain taitaa sit-
tenkin olla".

Nyt olisivar hyvät neuvot rarpeen. Mitä tekisimme?
Tutkimatra emme taloa jättäisi, mutta jos sisällä olisi
vihollisia, kuten luonnolliselta tuntui, niin miten yllät-
tää heidät, säästääksemme oman nahkamme?

Nopeasti teimme kuitenkin sotasuunnitelmamme,
minkä jälkeen aloimme hiipiä varovasti talon kuistia
kohti, Mäkinen ja minä edellä, Vihisen ja kolmannen
miehen varmistaessa menoamme takanamme. Kuistin
avonaisesta ovesta näimme siitä johtavan oven vasem-
malle tupaan, sekä toisen oikealle keittiöön. Koska ko-
lina oli kuulunut mielestämme juuri tuvasta, ja koska
minulla oli konepistooli, kun taas Mäkisellä oli vain ki-
vääri, sovimme niin, että minä avaan ylläköllä tuvan
oven ja yritän teilata mahdolliset sisällä olijat, Mäkisen
mennessä keittiöön, koska siellä ei ehkä olisi ketään.

Hiivimme siis edelleen kuistia kohti. Olimme jo
portaalla, kun jälleen kuului tuvasta kolahdus ja samal-
la jotain havinaa, kuin luutaa olisi joku perässään vetä-
nyt. Se sai meidätkin jo vetämään panoksen piippuun ja
kaikki aistit herkässä vireessä astumaan varovasti ovea

kohti. Muuan porras parkaisi surkeasti Mäkisen jalan

alla. Heristin nyrkkiäni hänelle, samalla varoen itse as-

tumasta samalle askelmalle. Pelkäsimme jo oven avau-
tuvan, sillä varmaan sen täytyi kuulua sisälle. Parilla
harppauksella Mäkinen olikin jo keittiön ovella ja juuri,
kun hän tarttui ripaan, kiskaisin minäkin tuvan oven
auki. Huusin "Ruki verh", luoden samalla silmäyksen
ympäri laajan tuvan, aseeni valmiina kylvämään tuhoa
ja kuolemaa sisällä olijoihin.

Suuri oli kuitenkin ällistykseni, huomattuani sisällä
olevan "vihollisen", isokokoisen variksen, joka ponkaisi
lentoon uunin päästä, kadoten rikkinäisestä ikkunasta
kylälle päin.

Sanomattakin on selvää, että nauru maittoi kaiken
tapahtuneen jälkeen 

- ssdgiiusmme tilanteen koomil-
lisuuden. Talo oli typö tyhjä vihollisista, kuten koko
kyläkin. Varis oli, lennellessään tuvassa, kolistellut uu-
nin päällä olleita ristiin rastiin sinne heitetryiä lautoja,
ja sitä me olimme luulleet tupaan maioittuneen vihol-
listen aiheuttamaksi. Totesimme: Kaikkea sodassa sat-

tr

Ylitimme metsänlaidassa puron

Erämaasauna

tuu, tällaistakin.



Suomalaiset saapuvat vasta vallattuun Mundjärvenlahteen

AARNE ORMAALA

SOTAHISTORIJOITSIJA kir j oittaa teoksessa "Suomen

sota 194l-1945" Maaselän kannaksen taisteluista
mm.:

"Ryhmä O:n kevyet yhtymet, joita oli vahvistettu

i alkaväki joukoilla, aloittivat hyökkäyksen Mundjärven
seudun järvikapeikkojen kautta itään Suununjokea koh-
ti. Venäläisten vastarinta oli erittäin sitkeätä ja prikaa-
tit pääsivät vaivoin eteenpäin", sekä toinen sotahistori-
joitsija samoista taisteluista hieman yksityiskohtaisem-
min näin: "Puolustukseen asettuneen vihollisen lyömi-
nen osoittautui vaikeaksi tehtäväksi. Yhden patteriston
ja kranaatinheittimien tulen tukemana rykmentin kaksi
pataljoonaa ryhtyivät hyökkaamään 9.10. varhain aa-

mulla. Hiukan iälkeen puolenpäivän murtui vihollisen
vasrusrus ja se vetäytyi puolisen kilometriä pohjoisem-
maksi, missä se asettui uudelleen puolustukseen. Ennen
pimeän tuloa valtasivat suomalaiset tämänkin aseman,

mutta jatkaessaan hyökkäystä he joutuivat kolmannen
varustetun aseman eteen korkeuspisteestä 71,7 itdÄn
olevalla metsänhakkauslinjalla. "

Tällaiseen pieneen ylimalkaiseen historialliseen mai-
nintaan mahtuu paljon yksityiskohtia ja paljon erilaista
toimintaa. Kun olin itse yhtenä pienenä ruttaana ylld

kerrotussa taistelussa, niin haluaisin kertoa pienen ker-
tomuksen eräästä tämän taistelun yksityiskohdasta ja

siitä, minkälainen oli tämä taistelu kourallisen miehiä
kohdalta, tietämättä suuremmista operaatioita mitän.

Lokakuun 9 päivän iltana (1941) sain käskyn ilmoit-
taurua patterini pzällikölle. Samanlaisen kaskyn sai

myös eräs toinenkin patterimme tykiniohtajista. Tul-
koon tässä samalla mainituksi, että yksikkö, mistä tässä

on kysymys, oli 5./KTR 1, joka oli perustettu Hyryläs-
sä sekä kokoonpantu Tuusulan ja lähiympäristön poiis-
ta, joukossa joku helsinkiläinen, kuten minäkin.

Hieman arkaillen ia ihmetellen astelin sitten mää-

räaikana patterin pxiällikön luo. Minulla ei ollut aavis-

tustakaan siitä, mitä asiaa hänellä olisi. Hän kuitenkin
sotilaallisen lyhyesti tarttui heti asiaan ja ilmoitti, että
meidän molempien tulisi tänä iltana tai yöllä siirtyä
rykkeinemme etulinjaan suorittamaan suorasuuntaus-

tehtävää. Hän vain lyhyesti mainitsi, että ialkav2iki oli
pyytänyt suorasuuntausaPua eräiden vihollisen pesäk-

keiden tuhoamiseksi, iotta hyökkäys pääsisi iatkumaan.
Lisäksi hän ilmoitti kelloajan, jolloin aamulla varhain
suoritettaisiin tykistövalmistelu ja sen jälkeen lähtisi
jalkaväki hyökkäykseen. Meidän tulisi suorittaa oma

suorasuuntausammuntamme samaan aikaan patteriston
tykistövalmistelun kanssa ia että olisimme alistetut
edessä olevan komppanian päällikölle, jolta saisimme
kaskyn siitä hetkestä alkaen kun olemme hänelle il-
moittautuneet. Tämä myös tulisi ilmoittamaan, mil-
loin tehtävämme loppuu.

Ja niin marssin tykkini telttaan ilmoittamaan pojille
tehtävästä. Otimme mukaan ainoastaan kevyen pak-
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kauksen leipälaukkuineen ja reput ym. tayarat jätimme
telttaamme jaoksen mukana kuljetettavaksi.

Ehkä noin kello 2 tienoilla yöllä sitten lähdimme
tykkimme kanssa. Käskyssä oli teroitettu sitä, että
kaikki toiminta koko yön aikana tulee tapahtua mah-
dollisimman hiljaa, jotta vihollinen ei saisi mitään vihiä
sanotusta toiminnasta. Yö oli sysimusta ja muistaakseni
se oli kostean kolea.

Muutaman kilomerrin marssittuamme ilmestyi vas-
taamme komppaniasta lähetetty opas. Tykit jätettiin
siihen tielle ja me tykinjohtajat lähdimme oppaan mu-
kana ilmoittautumaan komppanian päällikölle. Tämä
kertoi suunnitelman kuten patterin päällikkökin oli jo
kertonut ja sen jälkeen hän lähti näyttämään meille
suunnitellut tykinpaikat. Minä jouduin maantien oi-
kealle puolelle ja toverini vasemmalle puolelle tietä,
meistä hieman takaviistoon. Komppanian ptällikkö il-
moitti, että kun aamu hämärtää sen verran, että näkee
etumaastoon, tulee hän tykin luo näyttämään vihollisen
pesäkkeet ia muutenkin selostamaan etumaastoa.

Liihdin tykkini ja miesteni luo ohjatakseni heidät
paikoilleen. Tykin etu- ja keskihevosparit jätettiin jo
tässä vaiheessa pois fa tykki ajettaisiin asemaan ainoas-
taan tankoparilla ja mahdollisimman hiljaisesti. Me-
nimme tietä pitkin hieman matkaa ja sitten käännyim-
me oikealle. Kun tykki oli maantieltä pois, irroitettiin
hevoset ja lähetettiin taakse sekä asetettiin tykki pai-
koilleen näytettyyn paikkaan. Hieman yritimme kaivaa
kannuskuoppaa tasaiseksi sekä suoritimme tykin kun-
toon laiton. Suuntaajalla ei ollut mitään tehtäväd, koska
perusuuntaa sen enempää kuin muitakaan lukuja ei
meillä ollut. Toimintammehan tulisi tapahtumaan suo-
rasuuntauksella näkyvään maaliin ja esimieheni olivat
käskeneet käyttämään ainoastaan suuntausta putken lä-
pi, ilman kiertokaukoputkea.

Kun tykki oli ampumakunnossa ja ammuslaatikot
järjestetry sopiviin paikkoihin mahdollisimman jousta-
vaa Väytt& silmälläpitäen, alkoi aamun odottaminen.
Tupakkaakin teki jo mieli ja niinpä siinä sitten kyyris-
tyimme ionkinlaisiin kaivettuihin syvennyksiin, jotka
sitten päivän valjetessa havaitsimme etulinjan taistelu-
haudoiksi. Tällöin huomasimme, eträ aivan meidän
vierellämme vasemmalla puolella oli miehiä. Otimme
heihin yhteyttä ja tarinoimme. Saimme tietää, että vie-
ressämme oli konekivääripesäke joka oli miehitetty tällä
hetkella 2-3 miehella. Miehet olivat vihaisia ja kiroi-
livat, kun meidät oli siihen viereen tuotu ja sanoivat,
että kyllä tulee kuumat paikat, kun vihollinen havaitsee
tykkimme. Kuten sitten tapahtuikin. Hyvässä sovussa
siinä kuitenkin aamuyön pitkat tunnit kuluivat siksi
kunnes rulrsi hämärtämään.

Lopulta saapui komppanian päällikkö paikalle ja se-
losti etumaaston. Suoraan meidän edestämme, maai-
tien oikeasta reunasta alkoi kohota huomattavan korkea
mäki, suhteellisen harva puustosta. Vasemmalla puolel-
la tietä oli hakattu aukeaa noin 20G-300 metrin sy-
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vyydeltä jatkuen aukea aina meidän vasemmalle sivul-
lemme, mistä syystä toinen suorasuuntaustykkimme
olikin meistä hieman takaviistossa vasemmalla. Oikeal-
la puolellamme emme havainneet minkänlaista liikettä
eikä kaivantoja. Ilmeisesti omat etuvaftiomiehet olivat
ylhällä mäen pällä. Komppanian pällikkö näytti sit-
ten meille ne paikat, missä hän joko tiesi tai epäili ole-
van vihollispesäkkeen. Niitä oli muutamia kappaleita,
ehkä 5-6 ja lähin oli noin 100 metrin pdässä. Tie kaar-
tui edestämme oikealle mäen taakse, ioten sitä emme
nähneet sen pidemmälle.

Niin jäimme odottamaan toimintahetkeä. Kun päivä
jo valkeni, kävi liikkuminenkin mahdottomaksi, sillä
vihollinen luonnollisesti suoritti jatkuvaa tarkkailua.
Kyyhkötimme tykkimme rakana, osan miehistä ollessa
hieman taempana näkösuojassa jonkun pensaan takana.
Luonnollisesti tykkimme oli myös puilla ja oksilla naa-
mioitu. Odottavan aika on pitkää, mutta olimme jo
neljän kuukauden aikana oppineet sen, että rivimiehen
sotatehtävistä muodostaa marssiminen ja odottaminen
suurimman osan.

Kello läheni sovittua alkamisaikaa. Suuntasimme
tykkimme ja latasimme sen, sekä odotimme. Vihdoin
kuului tykinammuksista johtuva tuloujellus sekä sa-

massa kuuluivat patteriston tykkien lähtölaukaukset.
Niin oli taistelu alkanut. Ammuimme ensimmäiset
laukaukset taimpana oleviin kohteisiin ja siirryimme
laukaus laukaukselta aina lähemmäksi. Näin siksi, että
vaikeutettaisiin vihollisen vetäytymistä taaksepäin.
Tykkimme, kunnon vanha 02, jauhoi ja jauhoi sen kun
ammusmiehet jalataaja ehtivät syöttää. Putki kuumeni
fa miehet hikoilivat. Joka laukauksen jälkeen suoritet-
tiin putken läpi suuntaaminen. Maa pölysi, mättät
lentelivät fa korvia repivä pauke ja ryminä vallitsi. Åm-
puihan takaa 10 tykkiä ja ennenkaikkea oman tykkim-
me korvia 'pimautteleva" toiminta. En jaksa enäd muis-
taa ammuttujen laukausten märdä, mutta minulla on
sellainen muistikuva, että noin parisataa niitä olisi ol-
lut. Siis meidän rykkimme osalle. Tykistön valmistelu
kesti luullakseni 2G-30 minuuttia ja sitten oli taas yh-
tä hiljaista kuin ennen valmisteluakin. Ei laukaustakaan
kuulunut. Jalkaväki ilmeisesti lähti nyt sitten yrittä-
mään. Aivan oikein. Alkoi vuorostaan vihollinen. Tulta
tuli sitten niin valtavasti, mutta onneksi se oli kaikki



jv-tulta, ilmeisesti pikakiväri oli raskain ase millä se

ampui. Jalkaväestärune emme nähneet iälkeäkän, ko-
nekivääri oli kyllä vieressämme edelleen ja ampui. Päin
rykkiämme tuli tulta niinkuin olisi herneitä kattilaan
kaatanut. Kyyristelimme tykin kilven takana, joiden-
kin miesten ollessa ojan pohjalla ja odotimme mitä ta-
pahtumaan pitä. Sen verran kyllä ymmärsimme, että
jalkav?iki luonnollisesti lähti hyökkämän ja että vihol-
linen oli tosiaan havainnut tykkimme paikalla olon ia
antoi sille nyt takaisin. Kylmä hiki valui otsalta ja aja-
tukset olivat vain siinä, että tämäkö oli nyt sitten se vii-
meinen hetki. Milloin tulee kilven läpi.

Jonkinajan kuluttua tuli lakkasi ja hetkistä myöhem-
min saimme tietä, että jalkaväen yritys oli epäonnistu-
nut. Se ei ollut pässyt eteenpdin. Mäen piältä oikealta
kannettiin alas haavoitrunutta tai kaatunutta jv-miestä.

Meille annettiin tiedoksi, että vähän myöhemmin,
muistaakseni kello 10, yritetän uudestaan. Tykistö
suoritti iälleen valmistelun, mutta sitä en muista osal-
listuimmeko me enä siihen. Jalkaväki lähti yrittämään
ja katso, ei mitän vzstustusra ollut. Saman päivän ai-
kana saimme kuulla siten, että vihollinen oli vetäyty-
nyt jo aikaisemmin, mutta jättänyt pienen osaston, eh-
ka ryhman pikakiväärillä, viivyttämään. la tämäryhmä
se sitten antoi meille tulta täydellä tehollaan. Oli myös
aivan ilmeistä, että suurin osa meille näytetyistä vihol-
lispesäkkeistä oli io tyhfänä toimintamme aikana.

Kuten sanottu, jalkav?iki liihti. Myös konekiväri vie-
restämme häipyi, eikä kestänyt kauaa, kun mekin saim-
me komppanian päälliköltä kaskyn lähted eteenpäin.
Haetin ratsurimme ja hevoset sekZi lahdimme. Matkan
teko oli hidasta. Åivan lyhyin välein jouduimme pysäh-
rymän ja odottamaan. Jalkaväellä tietysti oli omat teh-
tävänsä tarkastamisessa ja puhdistamisessa eikä sitä
piiäsry marssimaan sillä tavalla kuin rykistöllä oli tapa-
na, tien ollessa vapaana. Mutta jokatapauksessa marssi
jatkui pikkuhiljalleen aina yli puolenpäivän.

Alussa mainitsemani historiankirjoittaja iatkaa lu-
kuaan:

"Kun JR 35:n päävoimat samana aamuna aloittivat
hyökkäyksen, jätti vihollinen asemansa ja tien ollessa
sen takana suomalaisten hallussa vetäytyä itän. Puo-
lenpäivän aikaan etulinjassa toimiva III/JR35 marssi

palavan Heposelän kylän läpi ja saapui Nivajoelle kello
14 alkaan."

Tämän patalioonan mukana oli kaksi kertomuksessa-
ni mainittua tykkiä, jotka sitten edellämainitun jälkeen
saivat käs§n liittyä omaan patteriinsa. Tehtävämme
suornsuuntausampujina oli piättynyt ja takana korkeis-
sa esikunnissa siirreltiin nuppineulo ja jalar.koja kartalla
pohioisempaan ja idempään. lavarsinkin Mikkelin kor-
keudella tällaista siirtoa tuskin havaittiinkaan, niin pie-
ni se oli. Mutta eräille se oli ollut jopa sodan kovimpia
päiviä. Yksi taistelu oli jälleen taisteltu ja sotahistorian
kirioittajalle siitä kertyi 5 rivia tekstiä. Siitä olimme
kuitenkin jälleen kerran iloisia, ettei meille ollut sen-
tään sattunut tappioita. Tykin kilpi kyllä oli kuin vasa-
ralla naputettu täyteen pieniä kuhmuja, mutta yhtään
reikää sen läpi ei ollut, kaikki olivat kimmonneet pois
vinosti tulleina.

Kun kaksi vuotta myöhemmin, syksyllä t943 jou-
duin Kouvolaan, siirrettynä rintamalta TykKK:een
kouluttajaksi, tapasin siellä aivan yllättäen miehen, jo-
ka oli ollut samassa kuopassa yllä kerrotun toiminnan
aikana, eikä hän ollut oman rykkini miehiä. Eräänä il-
tana aliupseerituvassa oli keskustelua sanotusta taiste-
lusta ja silloin havaitsin, että eräs jalkaväen aliupseeri
kertomukseeni aina silloin tällöin lisäsi jonkun sanan.
Havaitsin, että mies tietää asiasta enemmänkin ja tie-
dustelin häneltä oliko hän siellä silloin ollut. Hän ker-
toi olevansa kertomuksessa mainitun konekiväärin joh-
taja. Näin on maailma pieni, Eskoseni. En tiennyt hä-
nen nimeän enkä enä nytkän sitä muista, vaikka sen

§llä silloin Kouvolassa sain tietää.
Hän esitti niin vakuuttavasti joitakin yksityiskohtia

tapauksesta että minun oli pakko uskoa häntä. Sinä ilta-
na erässä aliupseerituvassa Kouvolan kasarmeilla tais-
teltiin tuo taistelu uudestaan kahden pienemmän ryön-
johtajan ymmärryksen ja muistin mukaan. Ja luulen,
että mahtui siihen taisteluun naurua ja huumoriakin.

Ystäväni kertoi, että he konekivärillä olivat tosiaan
kauhusta jäykkiinä kun heidän viereensä ftotiin hevosil-
la tykki. He odottivat suurella jännityksellä mitä tulee
tapahtumaan. Siinä vaiheessa ei oltu vielä totuttu ndke-
män sellaista toimintaa niin suurissa puitteissa kuin si-
tä myöhemmin sodan kestäessä käytettiin. Kun tykistö-
valmistelu alkoi, kertoi konekivärin johtaja, pelko
heistä häipyi, katsellessaan meidän toimintaamme. Me
olimme avonaisella maalla, ainoastaan tykin kilven suo-
jassa ja he olivat kuopassa meidän vierellämme. Toi-
mintamme antoi heille suuren moraalisen voiman ja he
silloin toivoivat, että kunpa heidän vierellään olisi aina
tuollainen peli.

Ja niin marssi jatkui, siirtyminen asemasta toiseen,

fopa parikin kertaa vuorokaudessa kaivettiin routaiseen
maahan tykin kannuskuopat. Joka yö oli teltassa pään
alla uusi puhdas lumi. Suuntana oli pohioinen, mutta
missä oli määänyää? Sitä ei kukaan meistä rykin mie-

!
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HUGO ROSSI

MATROSSAN kylän valtauksen jälkeen syyskuun lop-
pupäivinä f941 oli III/JR 50:n huolto majoittunut ky-
län laitamille. Komppaniat taistelivat Polovinan kylän
valtaamiseksi. Lähin esimieheni, luutn Kaikusaari tuli
tällöin luokseni antaen minulle tehtäväksi johtaa huolto
Polovinan kylän suunnassa määrättyyn paikkaan ja jää-
dä siihen odottamaan lähempiä ohjeita. Pian olikin po-
rukkamme valmiina ja lähdimme liikkeelle Kaikusaa-
ren ja osan huollosta jäädessä paikoilleen.

Käytettävissämme oli venäläisten heikosti rakentama
huoltotie fa se oli vaarallinen, sillä vihollinen hallitsi si-
tä kranaattitulellaan. Alkumatkasra se kiemurteli pit-
kin metsäistä maastoa. kunnes edestä häämötti suurempi
aukea, iosta metsä oli tyystin hakattu. Pysäytimme ko-
lonnan ja tarkastelimme tuora noin 300 metrin levyistä
aukeaa jonka läpi huoltotiemme nyt kiemurteli. Silloin
tällöin tipahteli kranaatteja tien tuntumaan.

Pätimme ylittää aukean mahdollisimman nopeasti
pitämällä ajoneuvojen etäisyyksinä noin 3G-40 metriä
ja yriryksemme onnistui. Pian olimme metsän suojassa
aivan lähellä tavoitettamme. Kuormien naamiointiin
tariosi tiheä alikasvillisuus erinomaiset mahdollisuu-
det. Etumaasto oli kaiken varalta vielä haravoitava ja tä-
hän tehtävään oli aina, tälläkin kertaa valmis kaveri
Paavo Varis. Me muut tapoimme aikaa odotellessa. Al-
koi sataa tihuuttakin ja pojat pystyttivät teltan, jossa

vuorotellen olimme sareen suojassa.
Ät<t<ia alkoi kuusikosta vilahdella jotain, mutta mi-

tä? Näkyi ruskeita puseroita ja suikkalakkefa. Vanjoja!
Kuinkas ne nyt noin huolettomasti lähenevät? Terästin
katsettani. Niillähän ei olekaan aseim! Pian erotin jo-
non hänniltä teräsharmaan puseron ja konepistoolin.
Nämä kuuluivat jääkärijoukkueernme pojalle, Eino Ut-
riaiselle, joka kuljetti edellään tuota "kesyä porukkaa".
Satoi yhä vettä ja vangeilla, joita oli 11, oli vain kesä-
puserot. Osoitin sormellani telttaa. Se kelpasi!

Odotus jatkui edelleen ja syykin siihen alkoi minulle
vähitellen selvitä. Polovinan suunnalta kuului aika
ajoin kiivasta laukaustenvaihtoa, pesäerot eivät olleet
vielä selvinneet.

Seisoskellessamme siinä pienissä porukoissa huoma-
sin kuinka lähelläni seisova alikersantti Heikki Hytösen
kivääri salamannopeasti kohosi poskella. Ehdin vain
vilkaista piipun suuntaan kun Heikin ase laukesi. Rus-
kea pusero painui matalaksi vain noin 30 metrin päässä

- 
ja samassa ratkesi valtava kiväärituli vihollisen ta-

holta vain ehkä 100 metrin pässä meisrä, murra luodit
vihelsivät onneksi pääasiassa ylitsemme. Huusin niin
kovaa kuin iaksoin:

- Vihollinen etuoikealla! Ampukaa!
Hätätilanteessa ei rurhia kysellä, silloin toimitaan.

Vastasimme vihollistuleen kaikin voimin omalla kivää-
ritulellamme. Sitä kesti muutamia minuutteja kunnes
havaitsimme, ertä venäläisten tuli alkoi heiketä, he al-
koivat vetääntyä ja pian,vallitsi taas hiljaisuus. Heti rä-
häkän päätyttyä muistuivat mieleeni nuo 11 sotavan-
kiamme. Nyt jos koskaan olisi heillä ollut tilaisuus li-
vistää. Kurkistin teltan oviaukosta sisään ja siellä aron
pojat loikoilivat aivan kuin mitään ei olisi tapahtunut.

Prääså - Petroskoin alue

Panin kiireen vilkkaa alikersantti Nykäsen viemään
vangit takaportaaseen.

Ilta alkoi hämärtyä ja taistelun änet Polovinassa vai-
menivar vähitellen. Lähetin partion vihollisen äskeiseen

hyökkäyssuunraan ia siellä tavattiin kaksi rulestamme
kaatunutta vanjaa. - Paavo Variksen kokardikokoelma
lisääntyi kahdella.

Lähdimme liikkeelle fa hämärän turvin pääsimme
onnellisesti korven halki Polovinan kyliiän, jossa omat
miehet olivat meitä vastussa. Eteneminen iatkui, ta-
voitteena rällä kertaa Posada Vilga. Taisteluvaiheita en
käy kuvaamaan, en siihen pystyisikiiän, rnutta kerron
sensi jaan sotatapahtumiin läheisesti liittyvän sanan "yl-
lätys. "

lll/JR SO:n "Töpinä l"
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Viiga olr vallattu ;a patirl,lot-rnamme piti Ieiriytyä sen

laitamille, jonne huoltokin sai käskyn siirtyä. Saavut-
tuamme perille tein asiaan kuuluvan ilmoituksen patal-
joonan va komentajalle, kapteeni Lehtisaarelle. Hän kä-
veli edelläni ja määritteli tarkalleen kunkin komppa-
nian majoitusalueen. Tässä yhteydessä tulivat kranaa-
tinheittimen ajomiehet työntäneeksi riisutut hevosensa

liian kauaksi eteen. Juuri siitä suunnasta lähestyi leiri-
aluettamme viholliskomppania, jolle hevoset ja niiden
luona häärivät miehet muodostivat erinomaisen maalin.
Tulessa kaatui .heti kaksi hevosta ja kaksi haavoittui
kuolettavasti. Lisäksi silpoi räjähtävä luoti Jaakko Lii-
mataiselta käsivarren.

Nyt syntyi leirialueen komppanioissa liiketta. Ne
lähtivät etenemään ketjuissa ja kohta syntyi kiivas tais-
relu, jonka tuloksena sitkeä vihollinen perääntyi. 

-Tappiomme olivat muistaakseni neljä kaatunutta ja yksi
haavoittunut. - Kohta tilanne rauhoittui ja yövyimme
telttoihin ajatuksissa mitähän huominen päivä tuo tul-
lessaan. Olimmehan aivan Petroskoin tuntumassa.

Mutta nyt - nyt tapahtui jotain jota näissä oloissa
ruskin yksikään heppu osasi odottaa. Rykmentin huol-
roportaasta tuli viinaa. Puolikas kippurahäntää viittä
miestä kohden.

- Voi saatana kun ei kahteen pekkaan, kuului jou-
kosta.

F.*r"*";:

- 
On maamrne ko1'ha, kun ei r-riin ei.

Pian tultiin huomaamaan, että viinan liikkeelleläh-
dön alkupäässä osattiin mitoittaa ctulinjan miehen fyy-
sinen kunto. Se oli vain luuta ja nahkaa, sisällä sisua.

Kolme kuukautta kestänyt liikkuva korpisota oli vaati-
nut palion hikeä ja verta.

Tuskin oli jako ehditty suorittaa loppuun kun ensiksi
saaneiden teltoista, puheensorinan yltä, alkoi kuulua
laulua:

- 
Meitä ei oo varustettu rautahaarniskoill'

vain kivääri on turvamme ja luonto leijonan
Se leijonan kuva pullon kyljessä oli tällaista ennakoi-

nutkin. Muitakin laulula kuului ia kaikki saman tapai-
sia. Ei siinä lemmestä eikä kaihosta luriteltu. Eikä ole
ihme, jos näissä oloissa mielet hieman kuohahtivatkin.

Tämäkin tohina sammui hiljalleen, jatkolle ei ollut
mahdollisuuksia kovimmillekaan jermuille. Kaikki oli
nyt loppu ja silla siisti. Armeijan ensimmäiset annosvii-
nat olivat tehneet tehtävänsä.

Petroskoin valtaus tapahtui lokakuun 1. päivänä

l94l ja patalioonamme majoittui Suollusmäen taloräh-
jiin kaupungin tuntumassa. Pitkään sentään muiste-
limme noita yhtätoista sotavankiamme, jotka väen vä-

kisin olivat pyrkineet pataljoonan muonavahvuuteen ja

onnistuneetkin siinä, kenties paremmin kuin olivat
n

\
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osanneer irsekään odottaa.
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Hiilisuollcr
VESA KORHONEN

OLIMME taistelleet 25. päivästä syyskuuta 1941 pans-
sarijunien kuljertamia venäläisiä yksiköitä vastaan Lat-
van asemalta Petäjäselän ja muiden kautta lähelle Hiili-
suota jossa eversti Laguksen keveät joukct olivat no-
pealla etenemisellään tietä pitkin etelästä päin katkais-
seet jo perääntyvän panssarijunan pääsyn Petroskoihin
ia niin nämä junissa olleet yksiköt joutuivat radan
suunnassa pohioista kohden etenevien JR 9:n, JR 30:n.
JR 5l:n sekä Laguksen joukkojen puristukseen jonka
loppunäytös käytiin yöllä ja aamulla 1. päivänä loka-
kuuta ja jossa arviolta noin 1500-2000 sotilasta joutui
pakenemaan radan länsipuolella oleviin suuriin korpiin,
vain pienen joukon antautuessa. Oma tavoitteemme oli
junien tuhoamispaikalta noin 1-2 km pohjoiseen jossa

kulkee poikkitie maantieltä radan yli länteen ja jossa

o[ivat jo Laguksen joukot meitä vasrassa. Tarkemmin
sanottuna se oli Hiilisuolle johtava poikittaistie. Tältä
kohtaa olisi ollut hyvä näkyvyys niin kauan kaivatulle
Äanisjarvelle, mutta Petroskoin palaessa ja tuulen pu-
haltaessa pohjoisesta päin oli niin paljon savua, ettei ol-
lut näkyvyyttä kuin 100 m, joten tämä ilo siirtyi pojilta
seuraavaan päivään. Tiprat pantiin kiehumaan heti sillä
edellisenä yönä ei siihen ollut mahdollisuutta kun ma-
kailimme panssarijunien välittömässä läheisyydessä ja
oli kova kielto, että ei saanut tehdä minkäänlaisia tulia,
näin ollen oli tiprojen nauttiminen taas pitkästä aikaa

Osasto Laguksen panssaraita lähestymässä Petroskoila

suuri nautinto. Ja olihan siinä jo keritty vähän täyden-
tää junista evakuoiduilla muonatarpeilla reppujamme ja
kuormastojamme sillä vaunuissa oli leipää, ryynejä,
jauhoja, teetä, sokeria ym. ja osuipa joku poika paikalle
missä sai pullonkin taskuun. Elävät eläimet olivat kaik-
kein rukalammassa asemassa, koska taisteluiden raivo-
tessa kuumimmillaan syttyivät vaunutkin palamaan.
Maha pullotti pojilla täysinäisenä pitkästä aikaa, sillä
olihan nyt takaapäin kuultu Kaskanan korven ylitys,
jossa eivät varmaan kilot kellään lisääntyneet, sillä näl-
kä oli monra kertaa huutava ja nyt naapuri muonitti
meitä runsailla antimillaan. Lepäiltyämme sen illan ia
seuraavan yön siinä Hiilisuon liepeillä sai seuraavana
päivänä III kk-joukkueemme johtaja vänrikki Pauli Su-
vioja kutsun komppanian päällikön luutn Määtän luo
jossa Määttä oli ilmoittanut saaneensa ylempää mää-
räyksen, että III kk-joukkue kokonaisuudessa määrä-
tään parriotehtävään sille alueelle johon junista paen-
neet venäläiset olivat purkautuneet. Suviojan saatua
tehtävän selväksi hän palasi joukkueensa luo ja ilmoitti,
että koko joukkue lähtee partioon ja siinä ei mennyt
kauan kuin joukkue eteni jonossa kohti Hiilisuota.
Kuljettiin noin 2-3 km kun joukkueenjohtaja pysäytti
joukkueensa ja siinä jakoi joukkueensa 4 eri partioon ja

antoi kartan mukaan fokaiselle partiolle eri reitit kuljet-
tavaksi. Allekirjoittanut sai vetääkseen yhden partion.
Koska oli tiedossamrne, että junista karkuun päässeitä

oli niin runsaasti, olimme erittäin varovaisia matkalla ja
sen takia tehtävämme suorittaminen kesti sen pituuteen
nähden aika kauan, vaikka kartalta laskien kaikkien
partioitten yhteinen kulkumatka tuskin ylitti 30 kilo-
metriä. Olimme kulkeneet tuskin 2 kilometriä kun saa-

vuimme leveän polun päähän josta oli näkyvyyttä useita
satoja metrejä eteenpäin. Päätimme suojautua maastoon
ja jäådd tarkkailemaan polun suuntaa olisiko polulla
ylittäjiä mihin suuntaan tahansa. Tarkasteltuamme jon-
kun aikaa huomasimme ilmestyneen seuraavan mutkan

J'{I" * x.ln

;*r

"dt",!
ih",,.

'*,ta
a-.. ,

#o* *. a t*-t.

334



takaa joukon sotilaita, jotka jonossa tulevat kohti mei-
tä, siinä vaiheessa emme eroittaneet kuinka suuresta
joukosta on kysymys ja jäimmekin odottamaan tuliioita
kahta puolen polkua Veikko ja Yrjö keulassa konepis-
toolit valmiina ottamaan vieraamme vastaan sopivalla
tavalla. Itse olin Einon kanssa näiden edellisten takana
muutaman metrin päässä ja meidän takanamme oli
kummallakin puolen polkua vielä yksi mies. Annoin
partiollemme määräyksen, että niiden annetaan tulla
noin 10 metrin päähän meistä jolloin minä karjaisen ru-
kiver ja jos töppöset nousevat ilmaan ei avata tulta,
muussa tapauksessa täysi rähinä päälle. Nyt oli jo po-
rukka taaperrellut niin lähelle, että voimme arvioida
heitä olevan noin lG-12 miestä ja sovimme siitä ettei
kenenkään ase saanut laueta ennenkuin minulta tuli
käsky, jotta yllätys olisi täydellinen ja itse säästyisimme
tappiolta. Poikien ei tarvinnut odottaa enää kauan kuin
karjaisin rukiiver ja silloin nousivat kaikki kädet yhtä
aikaa ylhäälle ja samalla tuli toinen käsky, vindohkapo-
dom ja se tapahtui yhtä nopeasti kaikkien aseiden pu-
dottua maahan. Mielestämme tekivät tässä tilanteessa
venäläiset aivan oikein, sillä yllätys oli niin täydellinen,
ettei siinä olisi ollut mitään pelastumisen mahdolli-
suutta, vaan päinvastaisessa tapauksessa olisi Karjalan
korppikotkille ollut syötävää. Nyt varmaan nämäkin
sotilaat ovat päässeet vankien vaihdon yhteydessä
omaistensa luokse. Koska ei ollut tietoa oliko heikäläi-
siä siellä polun varrella vielä lisää ja vangeista ei osannut
kukaan suomea käskin takanamme olleiden kahden
miehen viedä vangit Paulin määräämään kokoarr,ispaik-
kaan ja ilmoitin viejille, että meidät löydätte tämän po-
lun varrelta aukean eteläisestä pääsrä jossa jäämme teitä
odottamaan. Niin painuivat pojat viemään vankeja ja
me jatkoimme matkaa varovasti eteenpäin kahden puo-
len polkua kuten tähänkin asti, mutta entistä varovai-
semmin koska olimme saaneer jo kosketuksen viholli-

Taisteluien aikana otettu kuva palavasta vihollisjunasta.

siin ja emme halunneet tulla saman kohtalon alaiseksi
kun vastustajamme. Pian olimmekin jo suoran toisessa
päässä johon maastouduimme ja jäimme vankien viejiä
odottelemaan. Hetken siinä lepäiltyämme tulivatkin
poiat ja niin sitä lähdettiin taas jatkamaan keskeytynyt-
tä patiointiamme. Emme ehtineet kulkea tuskin kilo-
metriäkään kuin tuli takaamme Paulin lähetti ja ilmoit-
ti, että partion on palattava takaisin sillä vankeja on
tullut toisiltakin partioilta ja he eivät pårjää niiden
kanssa niin pienellä porukalla. Hetken aikaa neuvotel-
ru,unme päätimme ettemme palaa takaisin ennenkuin
on reittimme kuljettu kokonaisuudessaan ja niin sai
Paulin lähetti palata tyhjin toimin takaisin nämä tervei-
set mukanaan, ja me jatkoimme tehtävämme suoritta-
mista. Niin kului sekin päivä iltaa kohden ja kaikki
partiot saapuivat määränpäähän. Meidän partiomme
saalis oli 26 vankia ja toisten partioiden yhteensä 41
vankia eli yhteensä 67 vankia. Ei ollut ihme jos se saalis
alkoi vähän Paulia hirvittää, sillä olihan eräänkin par-
tion tarkastus ollut niin huono, että joku sotilas oli saa-

nut naganin piilotettua ja kun oli sopivan tilaisuuden
rullen veränyt sen sieltä esille oli sattumalta Tuure Kar-
hunen huomannut sen ja ennätti silmänräpäystä ennen
laskea konepistoolisuihkun kaveriin. Näin ollen vältyt-
tiin pieneltä vahingolta jonka uhriksi olisi joku meikä-
läinen joutunut ja näin ollen se 68. täytyi jättåäKarja-
lan korppikotkien ruuaksi. Oman porukan ei tarvinnut
kuin kerran Veikon ja Yrjön turvautua konepistooli-
suihkutukseen nostaaksemme maahan painautuneet
vastustajamme kädet ylös. Paluumatkamme alkoi ko-
konaisuudessa välittömästi heti kuin kaikki omat par-
riot olivat saapuneet kokoontumispaikkaan, eikä tar-
vinnut häveten pois tullakkaan sillä reissu oli niin ante-
lias, ettei oltu sellaista tehty ennen tätä, eikä tämän jäl-
keenkään, vaikka pienempiä porukoita aina silloin täl-
löin nappailimmekin. D

Vihollisen panssarijunaa kulettanut veturi taistelun lälkeen
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Leveä Suojunjoki. Taustalla pioneerien myöhemmin rakentama silta

SUUIIUJoELLA
SOTATOIMET vuoden 1941 syksyllä "rullasivat" ikään-
kuin omalla painollaan. Divisionamme,4 D, oli juuri
saavuttanut Suojussa, Muurmannin radan suunnassa,
taidokkailla sotaliikkeillä voiton vihollisesta, ioka puo-
lusti erittäin vahvoissa varustuksissa Suojujoen maan-
tie/rautatiesiltaa, kun jo vastassa oli uusi jokilinja Suu-
nujoella. Rykmenttiämme, JR 5:stä, komensi kunnioit-
ramamme komentaja ev A Paasonen, jonka jiäkäri-
joukkueessa sai tämän kirjoittaja toimia koko etenemis-
vaiheen ajan.

Joukkueemme oli vahvimmillaan Suunu-joki vai-
heessa, sillä olimme saaneet joukkueeniohtajamme vänr
Tainan lisäksi toisenkin vänrikin, Korhosen "Akun"
Nurmeksesta sekä varajohtajamme kers Nikkasen lisäk-
si kers Kerannon. Mutta jo seuraavassa "kahauksessa"

mainittu vahvistus taas vajautui molempien haavoitut-
tua eikä sen jälkeen uutta verra saaru, kunnes v. -22
ikäluokka oli riittävän koulutuksen saatuaan saapunur
rintamapalvelukseen vuoden 19 42 kevättalvella.

Kun sotimista Suunu-jokilinjalla oli käyty kolmisen
päivää kavi käsky, että jääkärijoukkue ylittä yön pi-
meyden suojaamana räiäytetyn rautatiesillan ja muodos-
taa joen vastakkaiselle puolelle sillanpääaseman. Onnis-
tuttuamme seuraisi eräs lv-komppania perässämme ja
lähtisi etenemään välittömästi kohti Kontupohjan kau-
punkia. Ko sotaliike oli ominainen ev Paasosen ratkai-
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Alue Suojunjoki - Suununjoki

EINO SUtitA

sulle, joka aina pyrki tulokseen mahdollisimman pienen
miehistötappion. Saavuttuamme iltayöllä sillan tuntu-
maan kuulimrne, että myös krh:n tulenjohtue seuraa,
mikäli kaikki menee hyvin. Pimeyden vuoksi ei meillä
ollut mahdollisuutta luoda vastakkaisen puolen maise-
masta minkiänlaista kuvaa, sillä emme olleet tutustu-
neet tienooseen aikaisemmin. Se kävi kuitenkin selville,
ettei päivän koitettua olisi minkäänlaista paluumahdol-
lisuutta, vaan perille päästyämme olisi siellä myöskin
pysyttävä. Mikään ei nyt siis saisi mennä "pieleen". 

-Tariolla oli nuoruusikää kiehtovaa jännitystä varsin mu-
kavasti, 

- 
mistä iälkipeluuta taas riittäisi muutamaksi

päiväksi.
Åsevelvollisryhmäni lähtikin keulaan. Räjäytyksessä

oli sillan alkupä pudonnut alas. Varovaista varovai-
sempi kiipeily sen ylämäkivaiheessa sujui helponlaises-
ti, sillä kopeloimalla löytyi kantavia ja etenemiskelpoi-
sia rakenteita sopivasti. Kun vastarannan saavuttaminen
perustui ylläkkiiön, oli jokaisesta orreesta varmistutta-
va, että rakenne kantoi narinoitta ja kolinoitta eikä ir-
toamalla ja alempien rakenteiden päälle putoamalla pal-
jastaisi tuloamme.

Olimme jo ionkin aikaa "mataneet" pitkin sillan kor-
keinta tasoa tietämättä tai aavistamatta, paljonko oli il-
maa meidän ja vesiraian välillä, kun neljäntena liikku-
van poikamme otteesta irtosi jokin pultti ja lähti kilah-



dellen ia kolahdellen putoamaan, kunnes molskahti ve-
teen. Tulipa ainakin korkeusmittaus nyt suoritettua,
mutta hilfaisia poikia olimme pitkän tovin, sillä vasta-
ranndta zrmrnuttu valoraketti olisi mahd. odottelifoil-
lemme paliastanut meidät kuin kanat yöpuultaan. Mut-
ta ei, kaikki oli ennallaan, matkan teko iatkui, kunnes
tie tuntui noueevan "pystyyn". Kokeilimme käsinrii-
puntaa sen v,rassa 

- 
ja palkki kesti. Muutarnan käden-

siirron iälkeen io ialat tavoittivatkin taas kantavia ra-
kenteita, ioiden suunta oli nyt iyrkästi daspäin. Lii-
kuimme istuvassa asennossa vuoroin ialkoia ia takamus-
ta siirrellen tietoisina, että ratkaisun hetket olivat koit-
tamdtsa.

Odottamallamme tavalla ne eivät kuitenkaan koitta-
nqet. Kun kohtalomme on Korkeimman ohiailussa,
ohjautuvat vastapuolenkin piiätökset ia ratkaisur szrmas -

sa ohiauksessa. Niinpä odottamaamme käsirysyä ei sil-
lanpäässä sen varmistajien kanssa syntynyt, eikä viholli-
sesta saatu edes mahorkan haisua, kun ialkamme alkoi-
vat tunnustella hiekkaista maankamaraa. Mielekkäästi
kutittelevaa iännitystä on turha yrittä sanoin kuvailla,
sillä Suuri Äänettömyys vallitsi edelleen koko tienoolla
ia yllättävä voisi tapahtua millä hetkellä tahansa.

Ilmoitin siirtyväni ryhmäni kanssa ratalrnkereen
påiåistä oikealle, jonne aloimmekin muodostaa hilialleen
ketiua. Välittömässä rantaviivan tuntumassa alkoi erot-
tua tumrnia esineitä ja niiden takaa häämöttävän raken-
nuksen suunnasta kuulua metallinsointuisia rämähtely-
iä. Pysäytin ketiun etenemisen ia ryhdyimme rantavii-
van tuntumassa olevien poikien kanssa lähestymän en-
simmäistä mörköä. Emme saaneer siitä kuitenkaan vas-
custa. Se oli hyvin varustettu pesäke ja se oli tyhjä, mis-
tä varmistuimme sen pimeitä syvyyksiä seipällä so-
hien, toisten laukaisuvalmiina tilannetta varrnistellen.
Samanlaisista erittäin h1ruin varustetuista pesåikkeistä

sairnme todeta koko mörktiketjun kmsruneeksi. Rä-
mähtelyienkin aiheuttaiaksi osoittautui rakennukscn
peltikatosta irrallaan heiluva kieleke ia taas jatkuikin
etenemisernme aukealla tuuliseksi muuttuneella savi-
pellolla.

Ättia rikkoi salaperäisyyden kimakkaäninen räiäh-
dys toisella puolella ntaa, jota seurasi vaikertelu. Py-
sähdyimme, laskeuduimme toisen polven vanan ie
iäimme väriöttelemiän sekä selvyyttä odottelemaan.
Uusi, iloluonteinen vänrikkimme oli astunut penaali-
miinaan, joka murskasi hänen toisen ialkateränsä nilk-
kaan saakka, kuten tälle ansalle oli ominaista. Pimeän
turvin saatiin hänet omalle puolelle. Etenemisliike oli
kuitenkin nyt pysfidyksissä. Saimme tiedon, että pio-
neereja tulee tutkimaan ansoitusta. He tulivat ja ihail-
tavalla varmuudella pimeydestä huolimatta tutkivat ia
purkivat onnettomuuspaikalta kokonaisen ansakentän,
jossa ko. ansoia oli yhteensä 56 kappaletta. Korhoselle
oli onneksi, että hän kaatui kentän reunzsta poispäin,
päinvastaisessa tapauksessa hän olisi pakostakin laukais -
sut ansoia lisä, niin tiheän ne olivat aseteltuina. -

Miinakenttää purettaessa järjestelivät pioneerit myös
sillan ylitystä helpoittavia rakenteita - 

kaikessa hiljai-
suudessa - 

jotta jv-komppanian saapuminen suiuisi
vaivatta. Mutta kaikki vei aikaa ia päivän kaio alkoi
harventaa sakeaa yön pimeyttä.

Ympärillä olevan maaston piirteet alkoivatkin jo

hahmottua. Ketiumme edessä olevan rakennuksen kat-
torakennelmaa korkeammalle piirtyi suunnattoman
suuri kumpu, jonka katolla oleili ihmisenmuotoinen
pylväs. Se paliastuikin vähin erin mahtavankokoiseksi
bunkkeriksi ja katolla oleva pylväs vartiomieheksi, joita

JR 5:n
komentaia,
eversti
A. Paasonen

parhailleen sinne lisättiin. Viiden vartiomiehen tiihys-
tely lisänrryässä päivänkaiossa bunkkerin katolta antoi
ket j ullemme vi itteen vetäytyä ratapenkereen vastakkai -

sen puolen suoiaan. Sieltä havaitsimme, että vihollisia
virtasi parhaillaan etuvasemmalta kohti bunkkeria.
Heistä toiset katosivat märätyssä kohdassa maan alle,
toisten, laatikoita kantavien jatkaessa matkaa edelleen

maan pinnalla. Arvelimme, että nyt ollaan jo tulostam-
me tietoisia ja valmistellaan nuiertarnistarnme. Pätim-
mekin eliminoida heistä niin monta kuin mahdollista ia
yhtäaikaisen tulenavauksemme ialkeen loppuivatkin
kaikki maalit. Mutta vihollisemme oli yhä vaiti. Bunk-
kerista oli näkyvissä kaksi suorakaitaiteen muotoista
ampuma-aukkoa, ioista kumpikaan ei ollut suoraan

kohti asemaamme. Arvelimme sen etäisyydeksi n. 150

metriä.
Vihdoinkin. Ontolla, kumeaiänisellä papatuksella

ryhdyttiin siellä töihin. Mutta minne se suuntasi tulen-
sa? Meitä se ei ampunut. Jo selvisi. 

- Jokaista pitkä
sariaa seurasi rätisevä toistoääni sillalla, jonka rakenteet
kipinöivät luotisarjojen osumista, ja fono komppanian
miehiä oli sitä parhaillaan ylittämässä. Ne, iotka ehti'
vät sillan alamiikivaiheeseen, selviytyivät loppumatkan

iuosten (mm. silloinen alik K khtonen, sitternmin
vänrikki ja Mannerheimristin Ritati), rnutta io seuraa'
va, ioka parhaillaan asetteli itseään istudleen alamäen
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taitekohdassa sai kipinöinnin vierelleen, sitten oikean
kaden kohdalle, jonka hän äkillisellä liikkeellä nykaisi
koholle. Sitten tärisi hetken koko hänen vartalonsa ja

yhtenä mykkyränä hän alkoi kieriskellä siltarakentaita
yhä alemmaksi, kunnes jäi liikkumattomana makaa-
maan vesiraiaan. Yhä pyyhkivät suihkut siltaa ja io pyö-
rähtikin seuraavaa ja jäi alempiin rakenteisiin roikku-
maan. Taempana laskeutui eräs vikkeläliikkeinen mies
vapaaehtoisesti yhä alemmaksi, kunnes bunkkeri ei enää
"taipunut" sinne ampumaan, mutta siellä hän joutui
piileskelemään koko alkaneen päivän. Näin alkumenes-
tyksestä huolimatta jäi toinen vaihe puolitiehen, sillä
jatko olisi edellyttänyt suuremman osaston saapumista
perille saakka. Nyt ehti ylityksen suorittaa vain vajaan
joukkueen verran miehiä eikä uusilla tulijoilla ollut
enää mitään asiaa sillalle.

Mutta etenemään ne lähtivät pitkin radan vasenta si-
vua, kohti maastollisesti korkeammalla sijaitsevaa ra-
kennusryhmää. Siihen saakka olikin mainittu suunta
ollut rauhallinen, mutta tilanne muuttui äkillisesti. Lä-
hellä sijaitseva kipakkaääninen tykistö aloitti kiivaan
keskityksen sekä sillanpäähämme että eteniiöiden se-

kaan. Samalla aloitti vihollinen kiivaan vastaiskun mai-
nitusta suunnasta. Ruskeapukuisia vihollisia vilahteli-
kin pian aina joen tuntumassa saakka. He ottivat no-
peasti haltuunsa puolikaarena sijaitsevan harianteen
kaikki edullisimmat kohteet, ja heitä ilmeistyi raken-
nuksien ullakoillekin, joista tulittivat kiivaasti alapuo-
lellaan lähestyvää meikäläisten hyökkäysketjua. Vaikka
krh:n tuleniohtueemme ohjaili rannalla olevien pöllipi-
nojen suojasta tarkasti tuli-iskujaan ja me annoimme
tulitukea minkä aseemme sietivät, oli meikäläisten
aloitettava vetäytyminen kohti sillanpääasemaamme.
Tappioitta se ei onnistunut, sillä avomaasto ei tarjonnut
mitään suoiaa, mutra taidokkaasti se suoritettiin vieläpä
niin, että heidän onnistui tuoda neljä vankia mukanaan.

Pahin oli nyt tapahtunut, suunnitelman epäonnistumi-
nen. Se tiesi tukalia aikoja alkavalta päivältä, silla hal-
tuumme jäi vain räjäytetyn ratapenkereen pää seka ptil-
lipintojen suoja n. 50 m'alueena, vihollisen nauttiessa
ympäröivissä asemissaan kaikista eduista. Puskimmekin
itsemme kuin termiitit ratapenkan hiekkaan. Havait-
simme, että vihollistykistön tuli alkoi siirtyä karvan
verran pitkaksi sekä jokeen että ioen toisellekin puolel-
le. Sitä seurasikin piiritysrenkaan kiristäminen ympä-
rillemme, minkä pystyimme kuitenkin torjumaar,r.
Syystä tai toisesta ei vihollinen koko päivänä käyttänyt
"nakuja", pienoisheittimiä laisinkaan, jolla oli aivan
ratkaiseva merkitys vähäisille tappioillemme.

Bunkkerin suunnasta, jota olin muiden muassa vah-

taamassa, ei vihollinen onnistunut lähentely-yrityksis-
sään alkuunkaan. Välillämme oli turvallisen avoin pel-
toaukea. Mutta erään kp-miehen oli onnistunut keplo-
tella itsensä n. 60 m:n päässä olevan puskan suoiaan,
josta kiukkuisilla sarjoillaan pölytti hiekkaa silmillem-
me, sai kers Kerannon polveen osuman ia hääräili kuin
herhiläinen. Pian opimme arvioimaan aikaeron siitä
kun hänen aseensa pärähti siihen, kun luodit piiskasivat
penkkaamme. Suunnittelimme kolmeen pekkaan, iois-
ta keskimmäinen oli minulle tuntematon, vastatoimia
siten, että välittömästi hiekkaryöpyn iälkeen iskimme
takaisin ja taas hänen aseensa pärähtäessä vedimme
päämme suoiaan. Leikki oli niin viehättävää, että unoh-
dimme kaiken muun, kunnes erdÅt ja tuloksellisen vas-

taiskumme kestäessä, kun hätistelijämme oli puolittain
näkyvissä, vaihtui vieruskaverini hihkaisu korahduk-
seksi keskelle otsaa osuneen luodin päättäessä sotaleikin
hänen kohdaltaan lopullisesti. Luoti tuli bunkkerin
suunnasta, ampuja oli valinnut meistä keskimmäisen,
me puolestamme häiritsijämme, jolla ei rohkeutensa ta-

Vrholhsen bunkkerista nakyr kaksi aukkoa

Kivatsun kuuluisa koski Suunujoella



kia ollut ryöpyssämme mitään selviytymisen mahdolli-
suutta.

Pian aloimmekin saada omalta puolelta monenlaista
"myötätuntoa" ja tiesimme pahimman olevan nyt ohit-
se. Vain hellittämätön, kipakkaäänisen vihollistykistön
tuli pysyi riesanamme. Ttåysosumia vastakarvassa siiait -

sevaan penkkaamme se ei saanut. Päinvastoin uudet
kranattikuopat tarjosivat mainion suojan haavoittuneil-
le ja muillekin. Uusi pau 

- 
pum, pau 

- 
pum-ääni

melskeen keskeltä herätti huomiomme. Oma "letkapys-
sy" oli tuotu oikealle vastarannan metsikön reunaan ja
aloitti kaksintaistelun bunkkerin kanssa ampuen vinosti
yli sillan alkupään. Aluksi iskivät sen 3 tuumaiset liian
alas osuen bunkkerin seinämiin, mutta korjautuivat io-
ka laukauksella, kunnes odotimme io seuraavan osuvan
bunkkerin zrmpuma-aukkoon. Niin se osuikin, mutta
hetkeä ennen laukausta, vetivät tai työnsivät bunkkeri-
laiset aukon eteen jonkin vaaleasävyisen levyn. Sinne
katosi sekin osumasta savun hiljalleen purkautuessa ulos
ampuma-aukoista. Olimme riemuissamme, mutta "jo-
ka viimeksi nauraa se parhaiten nauraa", sanoo sananlas-
ku. Yhtäkkiä alkoi papatus uudelleen ja nyt olivat tyk-
kimiehet tykkinsä kanssa sen tulituksen kohteena. Siinä
tuiskussa ei heitä enää onnistanut suuntauksessaan. Ul-
jas ja mahtava bunkkeri veti pitemmän korren ja pakot-
ti miehistön vetäytymään suojaan sekä poistumaan ty-
kin näkösuoinn. 

- 
Vihdoin kääri illan hämäryys kai-

ken suojaansa. Pioneerit valmistivat sillan tuntumaan
tilapäisen juoksusillan ja kohta jo saimme taas käväistä
kenttäkeittiön lämpimäisiä nauttimaan.

Kolme päivää myöhemmin ensilumen pyrytyksessä
olimme iälleen asialla. Åamuyön pimeydessä raahailim-
me yhdessä pioneerien kanssa kahta syöksyvenettä pit-
kin hautausmaasaarekkeen loivasti viettävää aukeaa rin-
nettä. Rantaan saavuttuamme totesimme bunkkerin
hallitsevan myös sitä suuntaa. Olimme nyt sen oikealla
puolella ja eräs sen zrmpuma-aukoista ammotti kohti
ylimenopaikkaamme. Kesken järjestelyjen ilmaantui
vastakkaiselle rannalle puoli joukkueen verran vihollisia
ja täysi sotatila oli tuota pikaa käynnissä. Näytti siltä,
ettei vihollinen aikonut antaa enää, yllättää itseään, sillä
kohta oli bunkkerin konekivääri tutussa toimessa. Sama
selustamme ja koko saareke tuntui olevan vihollisen en-
nalta suunnittelemana sulkutulialueena. Ne joukostam-
me, jotka ottivat välittömästi jalat allensa, selviytyivät
suuremmitta kommelluksista. Me hitaampijalkaiset
jouduimme voimistelemaan koko aamupäivän eriarvoi-
sia maastonkohtia hyväksi käyttäen päästäksemme
eroon jokaista liikettä ja yritystä tarkoin valvovista met-
sästäjistämme.

Tähän sitten päättyivätkin suorat Suunu-joen ylity-
syritykset. Vasemmalta, kaukaisemmilta metsäalueilta
ylitti joen divisionamme rykmentti, JR 25. Tällöin ir-
roittautui rykmenttimme kohdalla puolustautuva vi-
hollisemme, jonka seuraavan kerran kohtasimme vasta
Kontupohjan kaupungin edustalla. !

EINO LÄHDE

rufiEMAIT.O
EITTEIT[

BnÄÄNÄ sunnuntai-iltapäivänä lähdin, mitään pal-
velusta kun ei ollut, Nygvist-nimisen "ruotukaverini"
kanssa kävelemään ja katselemaan lähimaisemia. Kul-
jimme kapeahkoa ratastietä, Nygvist tien vasenta ja mi-
nä oikeata puolta, kun yht'äkkiä Nygvistin eteen syök-
sähti tien laidassa olevasta korkeasta heinikosta kiuk-
kuisesti sihisevä suuri kyykäärme. Välittömästi käärme
katosi takaisin heinikkoon, emmekä sitä enää tavoitta-
neet, vaikka etsimme kovasti. Nygvist sanoi, että tuon
käärmeen näkeminen ennusti hänen kaatumistaan ia että
sota syttyy. Sodan alettua hän olikin aina hyvin rauha-
ton, aavistellen varmaan tapahtuvaksi pahinta. Niinpä
sitten tapahtuikin, se oli muistaakseni Petroskoin val-
tausvaiheen aikana kun Nygvist sai kuolettavan luodin
rintaansa, ei vihollisen käden kautta, vaan oman vartio-
miehen ampumana. Oli pimeä ja synkkä lokakuinen ilta-
myöhä, kun Nygvist hiippaili säkkipimeässä vierailul-
taan naapuriteltasta omaan telttaansa, telttoiemme vie-
reen oli majoitettu meille tuntemattomia jääkäreitä ja

nämä jääkärit suorittivat mainittuna iltana ja yönä ma-
joitusalueen vartiointia. Vartiomies huomasi tai pikem-
minkin kuuli pimeässä hiippailevan miehen ja kysyi
tunnussanaa. Olisikohan Nygvist jotenkin hämmenty-
nyt, kun ei älynnyt sanoa käytössä olevaa tunnussanaa,
vaan, oli hätäisesti huudahtanut kaksi kohtalokasta sa-

naa: "Patoila, Patoila", varmaankin hätäännyksissään
tarkoiruksella huutaa avukseen hyvää juttelukaveriaan
nimeltä Patoila. Vartiomiehen kertoman mukaan hän
luuli "Patoila" sanan olevan venäjän kieltä ja ampui mie-
hen, sitäkin suuremmalla syyllä, kun tilanne oli sellai-
nen, että yksinäisiä vihollissotilaita liikkui maastossa.
Ehkä se käärme sittenkin ennusti Nygvistin kaatumista.

Yllämainitun tapauksen lisäksi eräs poppamies sanoi
minulle, että jos näkee sellaisen unen, että hampaat pu-
toavat suusta tai tekohampaat katoavat suusta tuntemat-
tomalla tavalla, niin se tietää asianomaiselle pikaista
kuolemaa.

Olimme olleet pari päivää komennuksella, kun eräs

Styck-niminen mies toisesta patterista illalla päivä-
työn päätyttyä ilmoitti, että häneltä oli sinä päivänä tie-
tämättään pudonneet tekohampaat suusta. Muistin heti
poppamiehen puheen. Ajattelin, että tuo hampaiden
katoaminen voi olla hänelle kuoleman enne, mutta en

viitsinyt puhua siitä mitään. Parin viikon kuluttua,
kun olimme jo palanneet komennukselta, kuulin, että

tr
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Styck oli kaatunut.



iliinakenttiä pur[amassa
EINAR PALiIUNEN

5. DMSIOONA oli välirauhanteon jalkeen syyskuun
loppupäivien aikana 1944 vetåytynyt luovuttamiltaan
linjoilta uuden rajan taakse Punkaharjun ja Parikkalan
tienoille, ns. salpalinjalle. Kotiutusvalmisteluia suori-
tettiin fa ja miehistöä siirrettiin yksiköihin, jotka pu-
rettaisiin lähinnä kunkin kotipaikkaa. Pioneeripataljoo-
na 2l:llå oli kuitenkin vielä edessä tehtävä, ioka ehkä
saattaisi viivästyttää kotiuttamista. Rakennerut miina-

Xilil1ffir:::slon 
johdossa ori maiurin

kentät oli purettava, siitä oli jo tullut alustavia tietoja.
Tällaista oli jo toki osattu pataljoonassa odottaakin, ja
siksi oli laadittu perusteelliset kartat omista miinaken-
tistä.

Kertojana oleva silloinen vänrikki Veikko Vuori
oli jo mukana siinä lähetystössä, jonka tehtävänä oli
luovuttaa kartat venäläisille heti sodan päätyttyä. Patal-
joonan upseerit saivat jonkin aikaa odottaa venäläisiä
vastaanottajia linloien takana ennenkuin he saapuivat.
Venäläisen osaston johdossa oli majurin arvoinen upsee-
ri, tumma komea mies, diagonaalipuku ja kunniamerk-
kirivi rinnassa. Kartat luovutettiin, mutta ilman mi-
tään muodollisuuksia, tilaisuus oli pikemminkin jäy-
känlainen. 

- 
K31s3g olivat kuitenkin piirretyt vain si-

ten, että alueen ulkorajat siinä näkyivät. Itse miinoitus
oli tehty vailla mitään iärjestelmällisyyttä. Sitä olivat
taistelujen väliaikoina tehneet lähes joka yö kesän aika-
na pioneerit kaikessa kiireessä ja kaikkiin mahdollisiin
paikkoihin, joilla katsottiin olevan merkitystä vihollista
pidäteltäessä. Kartat eivät riittäneetkään venäläisille,
heille alkoi tulla tappioita miinakenttiä purkaessaan ja

niin sieltä piankin tuli käsky tulla purkamaan omat
miinakenttämme.

Komennus ei siis rullut aivan odottamatta, mutta ei
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se suinkaan ollur mikään mieleinen tehtävä. Toisia
odotti kotiutus ja nyt piti vielä lähteä näinkin vaaralli-
seen rehtävåå,n ja mitä kaikkea heille sielä vielä keksi-
tään. Luottamus ei suinkaan ollut näin nopeasti luota-

I vissa äskeiseen vihamieheen. Mutta ei aurtanur.
Ensimmäinen määräys tuli jo 1. 10. klo 21. Sen mu-

kaan oli esim. lääkintähenkilöstöä ja välineitä lähetettä-
vä Pitkärannan suuntaan seuraavasti 2 lddk*1d, 6 laa-
k.aliupseeria ia 4laåk.miestä, sekä ambulanssi ja JSp:n
kalusto. Määräys kuitenkin peruutettiin tunnin kulut-
tua. Aikaa kuluikin iltaan 9. 10. asti. Yöllä tuli puhe-
linmääräys lähettää ambulanssi Kerimäelle 10. 10. klo
2 tehtävänä seurata pion. komennuskuntaa Nietjärven
suuntaan. Määräykset lääkäreistä oli jäänyt pois. PionP.
2l oli saanut vastaavat käskyt jo aikaisemmin. Pataljoo-
na muodosti komennuskunnan niistä miehistä, jotka
olivat olleet miinakenttiä rakentamassakin. Siitä muo-
dostui yhtenäinen komennuskunta, jonka johtaiana oli
patal joonan komentaja, kapteeni Lasse V. M a n n i-
nen, muita upseereita olivat mm. luutnantti Jouko
Kaloinen, ionka l.K:aan vänrikki Vuorikin kuu-
lui. Myös luutnantti Erkki Vei jalainen oli miehi-
neen mukana. Armeijakunnasta saatiin mukaan tuliterä
kuorma-autoja, että meilläkin olisi jotain näytettävää.
Pataljoonan esikunta oli jo yötä japäivdd laatinut luet-
teloira mukaan otettavasta varustuksesta ja pion.mate-
riaalista. Se piti laatia venäjäksi ja jokaisen "mutterin'
piti olla siihen merkittynä.

Vielä aamuhämärissä 10. 10. saapui kolonna rajalle.
johon jo oli ehditty Iaittaa rajapuomikin. Suomalaisit
vartiomiehiä ei näkynyr, mutta sitä enemmän vastaa

nottajia. Heitä oli tien kahden puolen konepistooli,
rinnalla poikittain ja eikös vaan sormi varsin lähellä lii
pasinta. Miestemme ilmeet olivat kylläkin hieman toti
sia, pahoja aikeita ei ollut kenelläkään. Satoikin viel
eikä mielialassa ollut mirenkään hurraamista. Hitaast
eteni autojono läpi rajapuomin. Jokainen auro tarkas
tertiin. Tai oikeastaan tarkastus merkitsi sitä, eträ ky
syttiin onko mukana kirjallisuutta tai painotuotteita se

kä kameroita. Kellään ei ollut ja eteenpäin siis päästiin
Vänrikki Vuoren auto olikin etupäässä, pysähdys, venä
läinen eversti oli vastassa. Vuori teki ilmoituksen tulki
välityksellä, miehet istuivat auton lavalla. Eversti kysy
tiukasti, miksi miehet istuvar ilmoitusta tehdessä

Vuori vastasi, että meillä on tapana, että vain osasto
johtaja tekee kunniaa ja ilmoituksen. Mutta meill
noudaretaan täällä puna-armeijan ohjesääntöä vasta:

eversti. Miehet olivat jo tajunneet tilanteen ja nousivz
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seisomaan. Vuori yritti ilmoitusta uudelleen ja nyt se

kelpasi, tarkastus pääsi iatkumaan.
Päivä oli jo pitkällä kun kolonna vihdoin pääsi jatka-

maan matkaa tulevalle toimipaikalleen. Edessä ajoi ve-
näläinen auto ia kai perässäkin. Tien varrella olevat tau-
lut kiinnittivät Vuoren huomiota ja hän kysyi tulkilta,
mitä niissä on tarkoitus tuoda esiin. Tulkki myönsi, et-
tä ne olivat unohtuneet siihen, eräässäkin luki jotenkin
siihen tapaan, että "eteenpäin, kohti länttä", ne olivat
aikoinaan olleet kannustamassa puna-armeijaa eteen-
päin.

Komennuskunta majoittui n. 7 km. Lemetin taakse
telttoihin. Venäläiset vartiomiehet maiailivat entisissä
suomalaisten tekemissä korsuissa. Matkan varrella oli
ollut vielä joitakin pysähdyksiä ia samat tiedustelut pai-
notuotteista ja kameroista. Aseita ei sen siiaan kysytty.
Miehistö oli muuten ilman aseistusta, mutta upseerit
saivat pitää pistoolinsa ja niissä panokset. Puhuttelussa
tähdensi eversti työn tarkkuutta ja tehtävään tarvittava
aika riippui siitä kuinka nopeasti työ on suoritettu. Ma-
japaikat pantiin nopeasti siedettävään kuntoon ja lopul-
linen miehistön jako suoritettiin sen perusteella missä
kukin oli ollut kenttiä rakentamassa. Pion.P. 21:n teh-
tävänä oli purkaa miinakentät linjalla Nietjärvi-Le-

Miinojen etsintää tutkaimen avulla

merri, siis 5. D:n viimeisten taistelujen aikana rakenne-
tut kentät.

Venäläiset olivat pääpiirtein jo purkaneet omat kent-
tänsä ja missä sellaista oli vielä jäljellä, oli siinä vartio-
mies varoittamassa.

Työ siis alkoi tutkaimen avulla, sillä etsittiin miinat
ja poistettiin varovasti kuopastaan. Ne koottiin taakse

aitaukseen ja jäivitt sinne. Miehet koettivat useinkin
työtä nopeuttaakseen tehdä vain pistokokeita, mutta
siinä oli aina vaara, että maastoon jäi miinoja. Venäläi-
siä kaatuneita löytyi miinakentistä varsin lukuisasti,
useinkin juuri miinoihin menneitä. Vain yksi suomalai-
nen kaatunut löytyi 5. D:n alueelta. Venäläiset noutivat
päivittäin omat kaatuneensa ia suorittivat Lemetin
maastossa !uhlalliset sankarihautajaiset, samassa maas-

tossa, jossa jo oli lukuisia Talvisodan aikuisia muisto-
merkkejä. Hautaus suoritettiin sellaisena aikana, iolloin
suomalaisillakin oli vapaata, jos haluaisivat seurata ti-
laisuutta, mitenkään ei siihen pakotettu.

Nietjärven eteläpäässä on suoalue. Eräs miinoitus oli
laitettu polulle, joka johti suolle. Vuori muisti, että sii-
hen oli laitettu 11 miinaa 

- 
s1s[2n6 olleen alikersan-

tin väittämän mukaan 
- 

Vuori väitti, että niitä oli 12.
Kun miinat poistettiin polulta ja 11 oli poistettu, tun-
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tui asia olevan selvä. Mutta Vuoren jalanalla narahti il-
keästi, siellä oli se kahdestoista. Turve poistertiin varo-
vasti ja laatikkomiina siellä oli, mutta kranaatin siru oli
sitä vahingoittanut ja se ei lauennur. "No sanoinhan
minä sitä" totesi Vuori eikä alikersantti enää vastaan
väittänytkään.

Miinoja oli siis yritetty lail'taa kaikkiin paikkoihin,
joissa katsottiin niillä olevan merkitystä. Edessä näkyi
isohko kivi. Vuori muisti laittaneensa pienen "penaali-
miinan" kiven taakse ajatellen, että siihen varmaan me-
nee joku hyökkääiä suojaa ersimään. Siellä se tosiaan oli
vieläkin vatsapuoli pahoin riekaleina, "pyydys" oli toi-
minut.

Työtä valvoi venäläinen upseeri kullakin purkaustyö-
maalla. Alussa oli suhtautuminen suomalaisiin perin vi-
rallista, joskin aina kohteliasta ja asiallista. Vähitellen
"fää suli" ja jonkinlaista seurusteluakin alkoi syntyä.
Kävi ilmi, että varsin monet heistä osasivat suomea,
vaikka eivät olleet sitä käyttäneetkään. Useat olivat vie-
nan-karfalaisia. Pienen ylemmyyden tunteen sentään
saattoi panna merkille. Kerrankin venäläinen upseeri
kysyi Vuorelta, tarkastellessaan hänen työssä likaantu-
nutta pukuaan, että onko hänellä muuta pukukertaa.
Kyllä on myös toinen pukukerta, siihen venäläinen vain
totesi, että heillä on kolme pukukertaa. Kerran eräs up-
seeri ihmetteli, että saako Suomen armeiiassa sotamie-

u2

Laatikkomiinaa on käsiteltävi

hetkin voita. Se olikin Vuoren mielestä kummallinen
kysymys demokraattisen maan edustajalta ja hän saattoi
vuorostaan vastata Suomen armeijassa olevan kaikilla
samanlaiset muona-annokset.

Kerran Vuori näki valvovan upseerin käärivän ma-
horkkaa sanomalehtipaperiin satkaa varten. Hän kii-
ruhti tarjoamaan omasta laatikostaan tupakan. Se ei
kelvannut. Seuraavana päivänä oltiin rautatiellä purka-
massa miinoja. Siihen kertyi useita upseereita ja kaikilla
oli tupakka-aski mukana ja kilvan he tarjosivat savuk-
keita Vuorelle. Ihan kieltä kirveli illalla, muisteli Vuo-
ri.

Metallista tehty savukkeen eli sätkän kiertäjä herätti
venäläisissä ihmetystä. Viimein eräs heistä pelasti tilan-
teen ja huomautti, että olisitte tuonkin metallin käyttä-
neet tankkeihin.

Kovaa kuria puna-armeijassa todisti sekin Vuoren
kertoma, kuinka hän kerran iltahämärissä näki venäläi-
sen vartiomiehen ottavan pellosta kaalinpään. Sotamies
pelästyi kovasti hänet nähtyään, mutta rauhoittui kun
huomasi ettei ole omia upseereita. Ehkä hän sillä tavoin
korvasi voin puuttumista muonastaan. Monesta muus-
takin seikasta saattoi myös päätellä kurin olevan varsin
ankaraa.

Työmailla sattui tappioitakin, syynä varmaan oma

+ Alue Nietjärvi - Lemetti
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varovasti Poistetut miinat koottiin aitaukseen

huolimattomuus. Tutkain lyötiin maahan liian pitkin
välimatkoin. Kerrankin Vuori oli juuri huomaurtanut
erästä pioneeria tämänkaltaisesta. Kun hän lähti paikal-
ta, niin ei päässyt kuin jonkin kvmmenen metriä kun
paikalta kuului voimakas räjähdys. Sama mies oli astu-
nut miinan päälle jo tutkitussa maasrossa. Vamma oli
luonnollisesti vaikea, jalka oli poikki polven yläpuolel-
ta. Paikalla ollut venäläinen upseeri kiiruhti hakemaan
lääkintämiehiä, jotka olivat venäläisiä. Nämä kantoivat
haavoittuneen pois, antoivat ensiavun ja potilas kiidä-
tettiin sairasautolla Pitkärannan sairaalaan, jossa oli ve-
näläisten kenttäsairaala. 

- Jälkeenpäin Vuori oli saa-
nut kuulla miehen kertoneen, eträ hoito oli ollut erino-
maista, ruoka samoin hyvää ja kohtelu hyvin ystävällis-
tit. Potilas pääsi aikanaan Suomeen, mutta jalka oli
mennyt.

Tämä ja vastaavat tapahtumat antoivat venäläiselle
everstille aiheen pitää puhuttelun eräässä heidän korsus-
saan. Koko patl:n upseeristo oli paikalla. Eversti jyrisi,
että moisen huolimattomuuden on loputtava, jos näitä
vielä jatkuu, niin seurauksena on asianomaisten rankai-
seminen puna-armeijan lakien mukaan. "Jokainen ne-
liösentti on tutkittava" oli mottona everstin puhuttelus-
sa. No se oli asiaa, ei siihen ollut kellään huomautta-
mista. Ainakin tapaturmat iäivät minimiin tämän jäl-
keen, jos eivät ehkä täysin loppuneet.

Suhtautuminen suomalaisiin muodostui 
- 

kugsn
mainittu 

- 
lopussa jopa tuttavalliseksi, olosuhteet

huomioiden. Kerran venäläinen päällystö järjesti juhlat
pataljoonan päällystölle. Railakas tilaisuus kesti myö-
hään ja kovasti oltiin veljeksiä. Samoin miehistön kes-
ken syntyi jonkinlaista toveruutta. Muistoesineitä vaih-
dettiin, sikäli kun kenelläkään oli mitään vaihdettavaa.

Illat kuluivat teltoissa työn päättymistä odotellen.
Puheissa oli oltava varovainen, ei tiennyt oliko kuunte-
lua järiestetty. Ei silti, ei kenelläkään ollut isännistään
mitään huomautett^vaa. 

- 
Luutnantti Kaloinen pelot-

teli Vuorta, että hän varmaan joutuu maksamaan Syvä-
rin Voimalaitoksella suorittaman sa laajat räjäytystyöt.
Vuori "lohdutti" esimiestään, että sinun käskystäsi se

suoritettiin. Kaloinen siirsi vastuun nopeasti pataljoo-
nan komentalalle- 

- 
No sellaisiin asioihin siellä ei ker-

taakaao lopuksi puututtu.

Venäläiset ilmoittivat työhön varatun aikaa 4 viik-
koa. Pojat olivat kuitenkin ahkeroineet hyvin ja työ
päättyi kahden viikon kuluttua. Lopputarkastus suori-
tettiin, vaikka työtä oli jatkuvasti valvonut venäläinen
upseeri. Työ hyväksyttiin ja pion.komennuskunta sai
palata takaisin Suomen puolelle, jossa muutaman päi-
vän kuluttua seurasi kotiutus. 

- 
Oltiin taas yhtä koke-

n
u3

musta rikkaampia.
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ARVO KOUKKU

LOKAKUUN 6 p:n iltana v.1939 saivat rajaseudun
miehet kaskyn lähteä kiireesti määrättyihin kokoontu-
mispaikkoihin 

- kouluille, seurakuntataloille jne. Tä-
män kertoian määräpaikka oli Kuokkalan sk-talo Rajan
Suoja. Sinne saapuneet miehet olivat lähes kaikki en-
nestään tuttuja. Arvelimme, että tämä on kiristyneen
poliittisen tilanteen johdosta toimeenpantu hälytyshar-
joitus. Mieliala oli yleensä hyvin rauhallinen.

Joku vain pahoitteli että taisi tulla parin päivän ro-
kuli. Jaettiin varusteita, aseita ja patruunia. Nopeasti
iokainen osoitettiin maiapaikkaansa. Jouduin raiamies-
ren Kuokkalan vartioon, jossa varrioin kunnes emännär
tarjosivat ilrapalaksi saikkaa ja vanikkaa. Tulkoon tämä
yksiryiskohta mainituksi, koska sotilasmuona oli kes-
kuudessamme haluttua ja hyvin se maistui nytkin. Mi-
täs siinä sen jälkeen muuta kuin nukkumaan. Ei maail-
man tilanne paljon päätä pakottanur, koska syvä uni tu-
li heti. Varmaan se olisi kestänyt aamuun saakka, murra
puolen yön maissa herätettiin ja käskettiin valmistautua
partioon. Neljän miehen kulkueena suuntasimme mat-
kamme Suomenlahden rantaan, jossa lokakuinen yötuu-
li pyyhki viimeiset unenrippeet silmistä. Kävelimme

kohti Rajajoen suuta aivan vesirajaa pitkin, koska mär-
kä hiekka oli helpompaa kulkea. Yhdeksäntoistakesäi-
sestä sk-alokkaasra tuntui tärkeältä olla mukana elä-
mänsä ensimmäisessä partiossa niin turvallisessa seuras-
sa kuin jämerien rajakr':hujen seura oli. Kronstadt ja
Todleben, joiden valo, näkyivät tavallisesti pitkänä
vyönä, olivat nyt pimeinä. Vaistomaisesti koettelin ki-
vdärid selässäni. Ei nyt taida aivan hälytysharjoitus olla-
kaan. Rajajoen suulta nousimme joen vartta pitkin ylä-
juoksulle päin. Tiesimme, että joen toisella puolen on
miehiä samoissa tehtävissä kuin mekin, rnutta sitä em-
me tienneet, että he tulevat seitsemän viikon kuluttua
joen yli hyvin pahoissa aikeissa. Mitään erikoista ei tällä
kerralla kuitenkaan tapahtunut. Palasimme Nantkinan
tietä Ollilan asemalle. Stm Koho pyysi aamukahville
matkan varrella olleeseen kotiinsa. Se sopi meille toisil-
le oikein hyvin. Ystävällisesti isäntäväki otti varhaiset
vieraat vastaan. Kahvista piristyneinä sujui loppu parin
peninkulman yölenkistä mukavasti.

- 
Olin saanut siirron Haapalan kenttävartioon, joka

sijaitsi kauppias Pimiän talossa muutaman sadan metrin
päässä rajasta. Joen takana oli myöhemmin kuuluisaksi
tullut Mainilan kylä. Vartion miehistön, kaksi ryhmää,

{
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Älue Terijoki - Mainila - Raiaioki
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muodostivat muuramien rajamiesren lisäksi paikkakun-
nan reserviläiser kers Lintusen johdolla. Poliittinen ti-
Ianne oli kiristl,nyt. Vähemmän sotiltrskoulutusta saa-

neet oli siirretty yleensä pois kenttävartiosta. Jostain
s1'1'stä onnistuin pysyttelemään siellä. Kannaksen Raja-
vartiosron komentaja Inkala kävi tarkastuksella. Tarkka
ja vrrariva herra olikin. Sain luvan jäädä vartioon, "koska

k.rrsotaan kestävän sodan rasitukset". Lausunto sinänsä
kohotti nuorukaisen itsetunroa, murra "sodan rasituk-
ser" karmaisi. Sotaanko tästä ajaucluraankin. Enää ei
kehdannut perääntyä. Se olisi tuntunut karkuruudelta.
Sitä paitsi: saihan olla miesten mukana eruvarriossa ia
lähellä, vain muutaman kilomerrin päässä koroa, joka
oli kylläkin tyhjä. Ainakin Kuokkalan fa Haapalan ky-
listä oli siviiliväestö evakuoitu.

Partioimme yörä päivää joen vartta pitkin ortaen yh-
te)'ttä naapurivartioiden, Lr-rutahännän ja Somerikon

Rautatiesilta lähellä Raiajoen asemaa

Kronstadtin linnake valokuvattuna haarakaukoputken läpi

liikkuviin partioihin. Ainakin pimeällä ase pidettiin
valmiusasennossa, kiväärissä pistin kiinni. Useita ker-
toja vieraat koneet olivat ilmatilassamme. Sellaista oli
tapahtunut aikaisempinakin vuosina. Sulutimme ia
miinoirimme teitä. Kun tilanne kiristyi, kiersimme hv
miinoihin sytyttimet paikoilleen ja lisäsimme hälytys-
valmiutta. Tilanteen helpottuessa seurasivat taas päin-
vastaiser toimenpiteet. Määräykset tulivat Teriioelta
kapt Paloheimon iohtama,sta 1. Rajakomppaniasta, jo-

hon kenttävartiomme kuului. Komppania oli alistettu

Jääkäripatal joona 1 :een.
Aika vartiossa meni oikein mukavasti. Joukon henki

oli yhtenäinen ja sopuisa. Se parin päivän rokuli oli ve-
nynyt viikoiksi. Pohdimme, että kauanko valtion pussi
kestää pirää satojatuhansia miehiä muonavahvuudessa.

Joskus mieliä synkenti omaisten kuulumiset. Useim-
mar heistä olivat iossain sisä-Suomessa. Kymmeniä nai-

sia lapsineen oli ahdettu kouluilla luokkahuoneisiin.
Ainakin eräs sotamies T. palasi pahantuulisena perher-
tään tervehtimästä. Ei ollut saanut palion tilaisuutta
kahdenkeskiseen seurusteluun vaimonsa kanssa. Mur-
heeksemme kuulimme myös, että kotiseutumme on io
luvattu rauhan lunnaiksi luovuttaa venäläisille. Vaikka
kuinka koetimme ymmärtää kokonaisedun nimessä ta-
pahtuvan alueluovutuksen, tuntui kuitenkin synkältä
ajatella oman kotiseutunsa vaihtamista kenties Repolan
tai Porajärven alueisiin. Kaikesta huolimatta olimme
optimistisia ja toivoimme ainakin arasti, että kaikki
menee vielä hyvin.

Raian välittömään läheisyyteen oli kielletty tekemäs-

tä minkäänlaisia varustuksia. Vartiomme pihallakaan ei

ollur edes sirpalesuojia. Vasta Kuokkala-Kivennapa
tien länsipuolella olivat ensimmäiset asemat "ampuma-

kuopat makuulta".
Näin jäljestäpäin afatellen ei varustelumrne ollut oi-

kein korkeaa luokkaa. Tehtävämme oli kylläkin sodan

mahdollisesti syttyessä hälytyksen suorittaminen ia rä-
jäyrystyöt, mutta sittenkin. Naapurin puolella oli tou'
hua öiseen aikaan. Minkä myrskyisempi yö, sen tii'
viimmät rakenramisen äänet sieltä kuuluivat.

Mainilan kylä valokuvattuna Suomen puolelta
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Marraskuun lopulla alettiin ajatella io joulun viertoa.
Alikers Himmanen lupasi "vingerporillisen" omenavii-
niä. Minä olin tuonut kaksi ämpärillistä hunajaa. Lunta
oli vaiaan vaaksan verran ja muutaman asreen pakkasia.
Sunnuntaina 26 pnd olin saanut luvan käydä Polviselällä
mummoa ja :.,;dtid tervehtimässä. He olivat päässeer eva-
kosta Savosta kotiinsa. Oli mukava nähdä sukulaisia ja
sivilielämää. Tunrui kuin sodan vaara olisi vähentynyt.
Olin palannut vartioon. Vielä pihalla ollessani kuului
rajan takaa räjähdys. Sekunnin väliajoin niirä tuli seit-
semän. Vaistomaisesri olin ne laskenut. Tämä rapahtui
viidenroista-kuudentoista väiillä. Laukaukset oli
kuultu sisällekin. Kenttävartion päällikön tehtyä ilmoi-
tuksen komppaniaan tapaukseen ei kiinnirerry suurem-
paa huomiota ennen kuin vanhasta yleisradion alku-
ajoilta peräisin olevasta vastaanottimesramme kuulim-
me, errä venäläiset syyttävär meitä provokaatiosta ja
useita puna-armeijalaisia on siinä kuollut ja haavoittu-
nut. Somerikon vartion tähystyspartio oli nähnyt räjäh-
dykset. Heidän käsityksensä mukaan ampuminen oli
suoritettu venäläisten omasta toimesra. Lisäksi he epäi-
livät, että mahtoiko räjähdyspaikalla olla joukkoja.

Oliko Mainilan rapaus onnerromuus, jossa seuraukser
vieritetriin teon aiheuttajien taholra suomalaisten syyk-
si? Oliko se kenties puhdas rekosyy hyökkäyksen alotta-
miseksi? Muistaakseni Neuvostoliitro on myöhemmin
myöntänyt ampumisen suoritetun heidän omalta puo-
lelraan.

Kenttävartiossa oli ajoitrain räysi hälytysvalmius.
Marraskuun 30 p:n vastaisena yönä sirä oli jossain mää-
rässä lievennerty. Olin mukana varmisruspartiossa, joka
läksi klo 3 aamulla rajan pintaan. Vasroin tavallisuutta
oli rajan takana nyt hiljaista. Olimme kyllä kuulevi-
namme vaimeita helähdyksiä. Ne muisturtivar piikki-
langan katkomiselta, murra olivat niin heikkoja, että
saattoivat olla harha-aistimuksiakin. Joen omalla puo-
lellahan ei esteitä ollurkaan, naapurilla oli kyllä. Tapa-
simme Luutahännän parrion. Vaihdoimme kuulumiset
ja kerroimme havaintomme. Rv.srm Hiiri kertoi kuun-
nelleensa ennen parrioon lähtöään Moskovan radiosra
Molotovin puhetta. Oli sanonur, ertei hyökkäämättö-
myyssopimuksen irtisanominen (joka oli tapahrunut
päivää aikaisemmin), tarvirse välträmättä merkirä so-
taa. Jo silloin olivat puna-armeijan partiot valmistautu-
massa rajan ylityksiin ia sieppasivar ennen hyökkäyksen
alkua Somerikosta ja Rajajoen sillalta varriomiehiä. Ku-
ka tietää, oliko väijyrystä myös Haapalan vartion mies-
ten päänmenoksi. Se ei ainakaan onnistunut. Klo 6 pa-
lasimme vartiotupaan. Teimme asianmukaiset ilmoi-
tukset ja kerroimme havainnot lährevälle partiolle. 

-Alkoi viimeinen tunti ennen sotaa. Että se oli viimei-
nen, tiesimme vasra klo 7.

Tässä vaatimaron kertomus rajamiesten toimista ja
mielialoista niinä seitsemänä viikkona, jolloin usko,
toivo ja huoli liikkuivat heidän, kuten koko kansankin
mielissä.
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PAASTYAMME Syvärille syyskuussa v.1941 sai patal-
joonamme, IllF. 22 tehtäväkseen asettua varmistukseen
Lotinanpellosta vähän alaspäin, Myllypuron maastoon.
Ensimmäinen konekiväärijoukkue, iohon kuuluin oli-
kin viimeinen suomalainen yksikkö oikealla, sen jäl-
keen alkoi saksalaisten miehittämä lohko. Myöhemmin
syksyllä saksalaiset kuitenkin kavensivat lohkoaan ja
saumaan aserettiin uusi suomalainen pataljoona.

Muistaakseni se oli JR 23:sta. Uudesta pataljoonasta
sauma kuitenkin tuntui liian ahtaalta, jolloin kk. jouk-
krreemmä joutui siirtymään patal joonan oikealta siiveltä
äärimmäiseksi vasemmalle, vastapäätä Lotinanpellon
kaupunkia. Kaupunki sijaitsi Syvärinjoen eteläpuolella
ja ulottui aivan joen rantaan saakka. Mutta kun venäläi-
sillä ei ainakaan siellä päin ollut mitään esi- tai laita-
kaupunkeja, niin oli silläkin kohtaa joen toisella puolel-
la aivan asumaton korpi. Siihen juuri me jouduimme.
Meistä ei näin ollen tullutkaan kaupunkilaisia, vaikka
läheltä piti.

Ennen uusiin asemiin siirtymistä ja niiden vastaanot-
toa viivyimme muutaman vuorokauden töpinässä ja täl-
lä välin kävi niin, eträ eräänä yönä satoi lunta ehkä noin
10 senttimetrin paksuudelta. Johtuen siitä, ettei meillä
vielä ollut lumipukuja jätettiin vaihto iltahämäriin.

Noin parisaraa metriä ennen jokea kääntyi tie suoraan
sitä kohden ja ylitti mutkassa pienen purouoman. Siinä
oli punainen lippu keskella tietä osoittamassa, ettei tätä
kauemmas saanut vihollisen tähystyksen takia ajaa.
Aloimme kutsua tuota paikkaa Punaisenlipun sillaksi.
Siinä oli nyt myös asemissa olevan porukan lähetti odot-
telemassa opastaakseen meidät, oudot rulijat, paikoil-
leen. Ryhmämme, toinen kivääri, seurasi lähettiä tien
vasenta puolta rantaan päin. Loppumatka olikin aukeaa

suota, vain rantatörmän läheisyydessä oli hieman mata-
laa lepikkoa. Suolla lähetti puhua pulputteli koko aian
ja varoitteli, että se ampuu piiskalla, joskus yölläkin.
Syksyllä oli kuulemma yksi mies saanut täysosuman
päähänsä, ja lähetti näytti tunnonrarkasti paikan mihin
mies oli kaatunut ja mihin suuntaan jalat olivat jääneet

osoittamaan. Niitä näitä jutellen tulimme sitten kor-tr
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sulle, jonka edessä oli miehiä ja hivakar selässä lähtöval-
miina. He olivat iloisia poikia ja kehuivat omaa reiluut-
taan jollakin lyhyellä, säkättävällä murreella. Jättivät
muka kamiinankin valmiiksi korsuun ja pehmeää, ase-

mien kaivamiseen sopivaa ma ta pitkin rantoja, niin et-
tä kyllä ei ikävä tule. Hämärästä huolimatra näkyi hei-
dän ilmeissään enemmänkin irvistystä kuin hymyä. To-
sin meidän ei sitä kovinkaan pitkaan tarvinnut katsella,
sillä ne käänsivät sangen nopeasti selkänsä ja lähtivät
omille teilleen.

Kun siinä korsun paikalla oli jonkin verran näkyvissä
maanpäällistä kumpua otaksuimme, että varsinainen
korsu sijaitsi sen alla ja luulimme sitä aluksi suurem-
maksikin. Sisälle yrittäessämme huomasimme kuiten-
kin, että koko korsu oli kokonaisuudessaan siinä kum-
mussa. Korkeutta oli vain metrin verran ja muuta tilaa
juuri sen verran, errä neliä miestä sopi kerrallaan nuk-
kumaan. Jalkapohjien ja seinän väliin jäi sentään puoli-
sen metriä trlaa ia iuuri siinä oli se kamiina: kahden tii-
liskiven päälle oli asetettu peltilevy ia osa savusra meni
ulos seinän saveen kaivettua uraa pitkin, joka urakin oli
peitetty pelrilevyllä. Korsun seininä oli pelkkä maa,

mutta katossa, ihme kyllä, ohut lautakerros. Oviaukkoa
peirteli venäläinen topparakki, murra vain osittain.

Harvinaislaatuisen kamiinan ihmettely ia sytyttämi-
nen vei ensin runsaasti tulrtikkuja, mutta kun se touhu
oli saatu päätökseen, tuppasi suru väkisinkin käymään
puseroon, kun lopulta käsitimme tilanteen mihin olim-
me ioutuneet.

Olomme tuntui nololta. Kamiinan antamasta vähäi-
sestä valosta huolimatta aloimme vältellä toistemme
katseita, puhehalut tyrehtyivät ja äänikin narisi matala-
na. Mutta kaikesta huolimatta oli tehtäviin käytävä kä-
siksi. Yöksi kannoimme konekiväärin aivan jokitör-

mään, josta alas vesirajaan oli vain vähän toistakym-
mentä metriä. Siitä olikin hyvä näkyväisyys ioelle ia sen

yli, mutta kun yhteyshautoja ei ollut, niin valoisana ai-
kana ei sitä voinut käyttää.

Sinä vuodenaikana eivät päivät pitkiä olleetkaan, sil-
loinkin oli vielä hämärää kun seuraavana aamuna haim-
me puuron Punaisenlipun sillalta. Jo syönnin aikana
tuli jonkin mieleen astioiden peseminen, mutta vesipai-
kasta meillä ei ollut harmainta aavistustakaan, ioten
emme tienneet mistä olisimme saaneet pesuvettä. Pää-

timme lähteä sitä jostakin etsimään, hätätilassa kaivai-
simme suohon pienen kuopan. Muutaman sekunnin vä-

liajoin aloimme työntyä ulos, ensin stm Huhtinen sit-
ten korpr Rämö. Seurasin heitä ja oli juuri tarttunut
oviverhoon, kun näin Huhtisen retkahtavan selälleen.

Vihollinen ampui jostakin aivan läheltä, arveli Rämö ja

tarttui samalla pistooliinsa, veti patruunan piippuun ja

alkoi varovasti ja matalana mennä kk-asemaa kohti. Se

olikin aivan korsun takana, koska päivä oli jo valjennut.
Tein samat liikkeet kuin Rämö ia seurasin häntä, koska
luulin hänen ehtineen tehdä huomioita enemmän. 

-Loput kaksi miestä tulivat ulos ia menivät Huhtisen luo
tarjoamaao apuaan, mutta ei häntä enää voinut auttaa.

Asemissa ollut vartiomies väitti kuitenkin, että lau-
kaus oli tullut joen takaa. Rämö työnsikin sitten pis-

toolinsa ensiksi vyön alle ia hetken perästä takaisin ko-
teloon. Me olimme näyttäytyneet liikaa, pari äkäisen

läiskähtävää luotia oli jättänyt korvat soimaan ja niinsa-
norun ammusaallon läiskähdys oli saanut Rämönkin
luulemaan, että Huhtiseen sattunut Iuoti olisi ammuttu
meidän puoleltamme iokea. Koska meillä ei ollut lumi-
pukuja tulimme hyvin varovaisiksi kun vähäisistä lep-
päpusikoistakaan ei näyttänyt olevan mitään apua' Mi-
rään asemia ei liioin oltu kaivettu. Oli ainoastaan vähäi-
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vakoja, loita seuraillen konttasimme takaisin korsul-

Korsukummun reunasta nousi savupatsas suoraan
ylöspäin. Se oli kuin uhrisavu, olihan sellainen juuri an-
nettu 

- 
tulta sammuttamaan oli kiire. Pelkäsimme lä-

hetin kertoman piiskatykin alkavan myös ampua. Yöllä
emme osanneer uneksiakaan, ertä päivällä olisimme
ikäänkuin tarjottimella. Korsun edustalla katselivat
miehet synkkinä Huhtisen ruumista. Luoti oli lävistä-
nyt hänet takaapäin ja tullut ulos rinnasta juuri sydä-
men kohdalta. Villapaidassa olevan raidan molemmin
puolin laajeni punainen läikkä ja siitä kohosi ylös pieni
höyryn haitu. Asetakissa ei ollut reikää, napit kun oli-
vat olleet auki rempseyden merkkinä. Mitään kiirettä ei
enää ollut, sillä kasvoissa muuttui väri nopeasti. 

-Taas läiskähti luoti, joku oli kohottautunut liian ylös.
Tapahtuneestä lähetettiin mies viemään tietoa komp-

panian komentopaikalle, koska meillä ei ollut mitään
tietoa lähimmästä puhelimesta tai esimiehestä ja tämän
paluuta odoteltaessa tuntui aika pitkältä kuten aina
odottavasta, mutta eipä mieskään liioin yrittänyt valoi-
sana aikana takaisin asemiin. Jos vihollisen suorasuun-
taustykki olisi yrittänyt meitäkin ampua, olisimme var-
masti syöksyneet korsusta ulos kuin ampiaiset, sillä tur-
vekumpu ei olisi mitään pitänyt. Kolkkoa oloamme li-
säsi Huhtisen ruumis. Niin hauska kaveri kuin hän oli
eläessään ollutkin, olisimme nyt halunneet päästä hä-
nestä mitä pikimmin eroon. Toiselta puolen käsitimme
kyllä, ettei tilanteeseen voinut tulla mitään muutosta
ennen illan pimenemistä.

Illan hämärtyessä tuli miehemme takaisin !a hänen
mukanaan Huhtisen noutaiat. Komppaniamme päällik-
kö, iääkärikapteeni Nurmi sekä pataljoonankomentaja,
Majuri Oksanen kävivät myös asemissa. He totesivat
paikan sellaiseksi, ettei siinä kukaan pitkaan vanhene.
Saimme luvan siirtyä tien toiselle puolelle suurempaan
korsuun, jossa oli ennestään ensimmäinen kiväärimme
sekä ryhmä kiväärikomppaniasta.

Kun olimme asertuneet taloksi, alkoi Rämö ylälave-
rilla, vierelläni loikoillen tarkastella pistooliaan ja sanoi
sen vaativan puhdistamista, muhaa kun oli muka aivan
liipasimessakin. Hän ryhtyi pyyhkimään sitä pois,
mutta silloin ase laukesi ia luoti lävisti vähän hänen rei-
silihastaan polven yläpuolelta. Korsussa syntyi tieten-
kin aika lailla hälinää, mutta se loppui alkuunsa kun oli
todettu miten oli käynyt. Rämö lähti nilkuttamaan Pu-
naisenlipun sillalle. Kun iälkeenpäin lavastimme ta-
pauksen uudelleen niin huomasimme että luoti oli Rä-
mön jalan lävistettyään kulkenut kainaloni alitse. Istuin
nimittäin polviin nojaten hänen jalkapäässään.

Yajaan viikon kuluttua Rämö palasi kenttäsairaalasta
ilman toipumislomaa, kuten sellaisissa tapauksissa oli
taPana.

Yöksi kannoimme konekiväärimme taas tien yli enti-
seen paikkaansa ja pohdiskellessamme tulimme siihen
lopputulokseen, että asemamme oli aika erikoinen niin
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hyvin maantieteellisesti kuin historiallisestikin. Olim-
mehan Syvärin rannalla, Lotinanpeltoon johtavasta

maantiestä vain parisenkymmentä metriä oikealla, siis
melkoisen hyvällä liikennepaikalla. Asemamme ja tien
välillä oli pieni, neliseinäinen hirsitönö, liekö ollut sil-
ravartiian vahtitupa. Se oli noin 3 X I metrin suuruinen,
parilla seinällä pienoiset ikkunat ja eteisenä lautakoppi.
Se olikin ainoa rakennus sillä puolella iokea ainakin ki-
lometrin säteellä. Kävin sen sisässä eräänä yönä. Kaikes-
ta näkyi, että siinä oli asunut lapsiperhe, ehkä isokin.
Leikkivehkeitten parissa kiilteli lattialla iotain, otin sen

ylös, se oli oikein pienikokoinen, niklattu silitysrauta.
Vein sen korsulle ja kun siitä löytyi suomalainen teh-
taanmerkki, niin saman ryhmän mies, sotamies Tho-
menius vei sen Iittalaan tyttärelleen.

Syväri oli sillä kohdalla hyvin kapea, niin kapea kuin
sen kokoinen joki voi olla, siksi se jäätyi vasta myöhään.
Proomuien päälle rakennetusta sillasta oli vain puolet

iäljellä, vihollisen puoleinen osa. Siinä ne pitivät öisin
vartiota. Kun heitä ei pahemmin häiritty, kolistelivat
he yhä enemmän ja enemmän ia kävivät muutenkin var-
sin julkeiksi. Halkoien hakkaaminen kuului selvästi
kun vanjat lämmittivät pömpeleitään, valoia vilkkui
lukuisasti ja äänissäkin oli havaittavinaan ilkeyttä. Ys-
kimisen tahallinen venyttely päättyi joskus narahduk-
seen. Emme sitä oikein halunneet uskoa, mutta kerran
narahti tavallista lujemmin ia sen päälle alkoi suoras-

taan ulvovaa naurua. Se iäi kuitenkin viimeiseksi ker-
raksi, sillä oma heittimemme ryhtyi nyt keskittämään

ia tuli oli tavallistakin tarkempaa. Lähimmässä proo-
mussa leimahteli tiheään, eikä sieltä sen jälkeen enää

kuulunut narahdustakaan.
Lotinanpellon kaupunki oli meistä katsoen vasem-

malla, vajaan puolen kilometrin päässä, mutta suoraan

vastapäätä, loivasti nousevalla aukealla oli myöskin ioi-
takin taloja. Eräänä yönä huomasivat vartiomiehet siellä



outoa liikettä, oikealta vasemmalle liikkuva tumma ja-
na alkoi halkaista lumista maisemaa. Torisesti, se oli
juna, vaikka sitä olikin vaikea uskoa. Mutta tämä olikin
ensimmäinen kerra, sen jälkeen se ajoi melkein joka yö-
nä. Se lienee aiellut jo ennen lumen ruloakin, mutta
silloin sitä ei oltu huomartu. Junaa kyttäämään tuotiin
oma suorasuuntaustykkikin, mutta se ampui säännölli-
sesti vasta sitten kun juna oli jo mennyt menoiaan. Var-

tiomiehiä tämä harmitti ja jalkaväki alkoi väittää myö-
hästymisen johtuvan siitä, että tykkimiehet olivat saa-
neet kotoaan pyjamat, jotka vetivär yöksi ylleen. No, se

oli vain sitä ainaista aselajien välistä kinastusta.

Joskus kuutamoisina öinä ajoi juna hiljaa, kuin hen-
keään pidätellen kaupunkiin, jonne päästyään sitten
huokasi helpotuksesta niin, että suurer höyrypilvetkin
tuprahtelivat näkyviin kattojen yläpuolelle. Mutra
muitakin höyryjä ja savuja kohoili kaupungista, siellä
siis asuttiin jollakin tavalla. Iltayöstä, kuun paistaessa
sieltä päin, näyrti kaikki niin salaperäiseltä, ertä vartio-
mies kuvitteli olevansa, ellei nyt vallan tuhansia, niin
ainakin satoja kilometrejä idempänä kuin todellisuu-
dessa oli. Rauha kaupungissa iohtui siitä, ettei tykistö
ampunut sinne lainkaan. Kerrottiin, että se olisi ollut
kiellettyä, liekO ollut huhua vai totra?

Aivan rannassa olevan matalan tiilitalon alimmista
ikkunoista näkyi joskus valon pilkahdus ja kuului tako-
mista. Sellaisena aikana siellä kai jälleen tehtiin viikat-
teista miekkoja.

Korsumme oli hieman Syväriin päin kallistuvassa
rinteessä. Vaikka sillä puolen tietä olikin hieman enem-
män lepikkoa, emme siitä huolimatta voineet päivisin
virittää tulta kamiinaan. Yöllä paahdetiin sitä enem-
män ja siitä oli seurauksena, että kerran ennen päivän
valkenemista sytytti kuuma kamiinan torvi katrotur-
peet tuleen. Kenttäpakkia suurempaa 

^stia;a 
ei löytynyt

eikä vettä liioin ollut kuin Syvärissä ja sekin oli rannasta
muutaman metrin jäässä. Niin saimme juosta kilpaa
auringonnousun kanssa, koska vettä oli valeltava niin
runsaasti, ettei edes höyryä päässyt muodosrumaan.
Kun päivä valkeni, oli korsussa tavallista kitkerämpi
haju, oli markaä ja kylmäkin puistatteli kun kamiinan
torven ympärille oli pitänyt repiä melkoinen aukko.

Varsinkin kuutamoöinä häiritsi vihollinen vartioiden
vaihtoa. Kun se suoritettiin melkein minuutilleen aina
kahden tunnin kuluttua, oli se helppo huomata ainakin
kiikarilla ja seurauksena oli säännöllisesti konetuliasei-
den tuli. Ne oli suunnattu valmiiksi jo päivällä javar-
tiosta vapautuvat olivat usein pahemmassa kuin pulas-
sa. He saivat panna parastaan ylittäessään maantietä,
mutta siitä huolimatta tuntui kuin olisi valojuovia sä-

hissyt ohi jalkojen välistäkin. Ne tuntuivat selkärangas-
sa ilkeämmiltä kuin näkymättömät luodit, joita luon-
nollisesti oli huomattavasti enemmän. Tien korsun
puolella oli onneksi iso telaketjutraktori ja vaikka sen

tarjoama suoja olikin harvan puoleinen, oli sen takana
mukavaa vetää hieman henkeä ja nauraa hihittää, tietä-
mättä edes mille nauroi. Tietä katkaisevaa suojakaivan-
toa emme käyneet jäiseen maahan kaivamaan, koska
emme yleensä kärsineet vartion vaihdoissa tappioita.

Tammikuun alussa luovutimme "hallitusvastuun".
Tilanne jäi silloin ennalleen ja junat kulkivat kulkuaan.
Punaisenlipun sillalle päästyämme totesi joku, että sa-

nonta "elämä kuin pellossa" ei voinut tarkoittaa Loti-
n
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JR 53:n II PATALJOONAN konekiväärikomppania,
johon kuuluin, oli mukana Tornion maihinnousussa ja

olimme edenneet jo Tornion kaupungin pohjoispuolella
sija;tsevaan Vajakkalan kylään, jonne etenemisemme
pysähtyi. Ryhdyimme rakenramaan jonkinlaisia asemia
kahakoiden jatkuvasti entisten aseveljiemme kanssa.
Tuntui jotenkin oudolta ja jännirtävältä, sillä olihan

ryhmä, johon minäkin kuuluin, määrättiin kylän kes-
kellä olevien talojen runrumaan katsomaan sopivaa
paikkaa konekiväärille. Laitoimme sen asemaan erään
talon kellarin katolle ja ryhdyimme vain odottamaan
mitä tuleman pitää.

Aamuyöhön saakka kaikki olikin hiljaista, mutta sit-
ten räjähti! Iv:n vartiomies oli kuullut jotain epäilyttä-
vää välimaastossa ja suoritti heri hälytyksen. Saksalaiset
avasivat tulen aivan asemiemme edessä ja ampuivat
mm. muutamia valoraketteja 

- 
luultavasti merkiksi

omalle tykistölleen, koskapa se antoi melkoisen tuli-is-
kun asemiimme. Siihen tilanne sillä kertaa rauhoittui,
murta me, sodassa io vuosia olleina tiesimme, että tämä
oli vasta alkua ja että vihollinen oli suorittanut ns. väki-
valtaisen tiedustelun ja tiesimme roden olevan vasta
edessä. Jokainen rivimieskin tiesi, etteivät meikäläiset
olleet ehtineet saada raskaita aseita maihin, niin että ios
ja kun vihollinen hyökkää, niin on pärjättävä melkeinpä
jalkaväkiasein. Saksalaisilla sitävastoin tuntui olevan

rykistöä. Sitä oli paljon ja monenlaista.

Joukkueemme ensimmäinen ryhmä, ioka oli asemis-

nyt vastassamme rä1,sin uusi ja arvaamaron vihollinen.
Olimme näet ensimmäisrä kertaa vasrakkain saksalais-
ten kanssa, koska emme olleet ehtineet mukaan Tor-
nion valtaamiseen ja puhdistamiseen. Sen olivat suorit-
taneet meitä ennen maihinnousseer joukot.

Oli Iokakuun 5. päivän aamuyö kun saksalaiser al-
koivat liikehtiä ja tehostaa roiminraansa. Olimme io
edellisenä päivänä huomanneet vihollisen puolella jo-
tain erikoista olevan tekeillä, sillä kuulimme kovaa "pu-
linaa" ja näimme noin kilometrin päässä olevalla meihin
päin viettävällä rinteellä kovasri liikuskeltavan.

Joukkueemme, ionka johrajana toimi luutnantti
Martin, oli alistettu 5.K:lle ja olimme näinollen levit-
räytyneet ryhmittäin melkoisen leveälle alueelle, jonka
sanotru komppania oli miehittänut. Alik Karjalaisen
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sa aivan maantien reuna§sa, oli saanut tuli-iskusta mel-
keinpä täysosuman. Osa kaatui ja loput haavoittuivat,
joten ryhnä oli pelistä pois.

Joukkueenjohtajan lähetti toi meille kaskyn siirtyä
äsken tuhoutuneen ryhmän tilalle maantien varteen.
Keräsimme kamppeemme ja menimme maantien ia
joen välissä sijaitsevan rakennuksen nurkalle ryhtyen
kiireesti varustamaan asemaamme ja täyudmdän vöitä.
Ryhmänjohtaja määräsi itsekullekin oman tehtävänsä ja

niinpä meirä kolme miestä, stmt Koinari, Juntunen ja
minä jouduimme miehittämään konekiväärin. Toiset
valirsivat asemansa rakennuksen toisesta päästä ja joi-
denkin oli määrä täyrtää vöitä hiukan taempana olevassa

kuopassa, sillä tarjosihan se ainakin jonkinlaisen sirpa-
lesuoian.



Aamun valjeressa saksalaiset aloittivar voimakkaan ja

hyvin suunnarun tykistötulen ja hyökkäys alkoi toden
teolla. Viholliselle oli hyökkäysmaasro mitä epäedulli-
sin, se oli tavallista kyläketoa, jossa ainoana suojana oli-
var pajupensaat sekä saraojat. Mieleemme ei juolahta-
nutkaan sellainen mahdollisuus, errä tästä lähdettäisiin
karkuun. Mutta mitä pitemmälle vihollisen hyökkäys
edistyi sitä vakuuttuneimmaksi tulimme siitä, että sak-
salainen on tosi sotilas ja että kuri on heillä kova. He
osasivat kayttåa hyväkseen sitäkin vähäisrä suojaa minkä
pensaar 1a ojat muodostivat. Tuli ja liike olivat niin-
ikään sopusoinnussa keskenään ja meille alkoi vähitellen
tulla rappioita, jos kohta hyökkääjäkään ei niiltä var-
maan säästynyt.

Omat asemamme olivar sikäli epäedulliser ecrä emme
pystyneet pitämmän yhteyttä varsinaiseen jalkaväkeen.
Ryhmämme oli näet maantien ja Tornionjoen välissä,
kun taas jalkaväen miehitys alkoi maantiesrä ja jarkui
siitä oikealle. Emme liioin olleet perillä tiianteen kehi-
tyksestä muualla kuin omalla alueellamme tien molem-
min puolin. Sinne tulitimme niin paljon kuin koneki-
vääristämme saimme irti.

Tilanteen alkaessa olla kuumimillaan ruli joukkueen-
johtamamme, luurnanrti Martin läherrinsä kanssa rau-
tatien suunnasta kiväärimme luo. Häneltä saimme
kuulla, että vihollinen oli tehnyt pienen läpimurron
rautatien suunnassa, mutta samalla hän rauhoitti meitä
ja arveli, ettei rilanne kovinkaan vakava ollur. Keski-
tyimme jälleen touhuihimme ja yririmme pirää yllä ko-
vaa tulta ja siten estää vihollisen lähest1'misyritykset.
Mutta kovaa oli myös vihollisen ruli ja muistan kuinka
vieressämme olevasra rakennuksen seinäsrä lenteli särö-
jä. Ne irtosivat hyvin alhaalta ja oli suoranainen ihme,
että Koinari säilyi sellaisessa luorisateessa hengissä. Hän
oli meistä kiväärillä olijoista ehdottomasti rohkein, jo-
ten hän oli suurimman osan ajasta ampujana, Juntusen
ja minun vain autellessa häntä. Murra vaikka kuinka
olisimme yrittäneet parhaamme, vihollinen painoi lu-
jasti päälle. Aloimme jo katsella käsikranaatteja siltä
varalta, että jos "saku" pääsee kovin lähelle, alamme na-
kella niitä sekaan. Perääntymisesrä ei kukaan puhunut

sanaakaan ja olimmehan jo tottuneet luottamaan jouk-
kueenjohtajaamme, joka varmasti oli joka suhteessa
miehen mitat täyttävä upseeri, rauhallinen ja rohkea.
Hänelle kavi niinkuin sotilaalle usein käy 

- 
anroi

kaikkensa isänmaan puolesta.
Taistelu jatkui kiivaana. Saksalaiset käymivär run-

saasti tykistöä tukenaan. Olivarpa he tuoneet it-tykke-
jäkin edellä mainitulle mäelle ja ampuivat niillä suora-
suunrauksella asemiimme. Ympärillämme olevat ra-
kennukser saivat osumia ja osa niistä syttyi tuleen. Siinä
syyskuun aamun kajossa olivat kaikki sodan merkir ja
koko sen kurjuus nähtävissä. Omalaatuista näyrel-
määmme seurasivat myös Tornionjoen toisella puolella
rauhassa elävät ihmiset. He tunsivat varmaan myörä-
tuntoa sotivia naapureitaan kohtaan. Silloin emme kyl-
läkään ehtineet tällaisia asioita pohtia, olihan meillä
täysi työ pitäessämme vihollisia jotenkuten loitolla.
Taistelun tuoksinassa unohtui meiltä myös oikealla ra-
pahtunut läpimurto, jonka piri olla vain vähäpätöinen,
emmekä kiinnittäneet siihen sen enempää huomiota.
Luutnanrti Martin ryömi kiväärimme rakaa luoksem-

me, kohottautui kurkistamaan etumaastoa ja huomasi
lähimmät saksalaiset vain noin 100 m:n päässä. Hän
sieppasi vieressään olevalta penkereeltä pystykorvan
koska marka oli vielä liian pitkä pistoolille, joka hänellä
oli vyössään. Martin sanoi, että tuossahan niitä on jo
silmille tulossa ja kohottautui puoliksi kontalleen ja

ampui aivan kuin jossakin harjoituksessa tähdäten raLr-

hallisesti ja hätäilemättä. Minä ehdin sen hyvin näke-
mään, kun makasin puoliksi selälläni ja syötin vyötä
konekivääriin. Luutnantti joutui ampumaan ylitseni.

Hän teki hyvin rauhallisesti toisen latausliikkeen ja

alkoi ase poskellaan kohottautua. Ehdin ainoastaan sa-

noa, että katsohan tuota raudan tuloa lautaseinään, jo-

ten saisit vähän varoa, ja samassa vihollisen luoti tavoit-
ti maalinsa. Laukaus läi ampumatta. Luutnanttimme
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"nyt se osui minuunkin".
Ryhdyin aukomaan ensi-
apusidettä, mutra lähetti
kehotti meitä vain ampu-
maan edelleen: "etre te jou-
da minua sitomaan". Hän
lähti aluksi juoksemaan

Saksalaisia panssarivaununsa suojassa

Saksalarsten raskas tykki

taaksepäin, murra myöhemmin saamieni rierojen mu-
kaan ei han pirkällekään päässyr, vaan tuupertui kedolle.
Liekö sitren tullut toinen osuma vai liekö ensimmäinen
vienyt Nestor Pauloffinkin sankarikuolemaan.

Tilanne alkoi käydä arvelutravaksi, olimmehan me-
nettäneet johtaiamme ja tunsimme itsemme orvoiksi.
Toisaalta luorimme siihen, että ovathan jalkaväen mie-
het irivan lähellä, tiestä lähtien. Olimme vielä yhreydes-
säkin heihin. Eräs aliupseeri huusi meille tien yli ky-
syen onko meillä patrr.rr.rnia, heiltä kun ne alkavat olla
vähissä. Lupasimme heille niitä, meillä kun oli täysin
riittävästi. Pulmana oli vain se miren saada patruunat
tien yli. Otimme parruunalaatikon renkaista kiinni ja
yritimme heittää sen heille, murra siihen se jäi keskelle

kaarui jalkojemme päälle ja huomasimme heti miren
hatrelle oli käynyt. Luoti oli lävistänyt pään! Hänen lä-
hr rrinsä joka makasi hieman raempana tuli luoksemme
j;r ^rri Martinin kädesrä kiinni todetakseen vieläkö tämä
cli , i'i,:läkö valtimo lOi. Hän pyysi meiltä ensiapusidettä
,.i rorksr,en esimiehensä. Huomaamarraan hänkin kohot-
rrrr.riui lrieman ylemmäksi ia putosi samassa alas sanoen
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tietä. Aliupseeriakaan ei sittemmin näkynyt eikä kuu-
lunut, liekö kaatunut tai muuten lähtenyt tiehensä.

Nyt olisi ollut korkea aika meidänkin ottaa tarkempi
selvä tilanteen kehittymisestä, mutra sellaisessa myllä-
kässä ei kukaan kiinnittänyt huomiota siihen mitä ta-
pahtui oikealla, rautatien suunnalla. Oli käynyt nimit-
räin niin, että saksalaiset olivat kaikesta huolimtta pitä-
neet hallussaan läpimurtokohtansa, vieläpä ryhtyneet
sitä laajentamaankin joen suuntaan. Siitä lienee johru-
nut, että aliupseeri oli niin äkkiä kadonnut tien taakse
ja edelleen poispäin. Vihollinen oli tietämäträmme
päässyt selän taakse ja katkaissur meiltä paluutien. Jal-
kaväen miehet eivät lähtiessään joko muistaneet meitä
olevan olemassakaan tai sirten olivat meitä lähimpänä
olleet miehet kaatuneet. Joka tapauksessa jäi peräänty-
miskäsky tulematta tien yli. Koska tien ja joen välissä ei
ollut muita kuin meidän ryhmämme, jäimme autra-
matromasti yksin ja 

- 
mottiin.

Meistä konekiväärin luona olleista huomasi rämän
ensimmäisenä Kinnari, ia hän sanoi saksalaisten ampu-
van jo takaapäinkin. Mitä tehdä? Yksimielisesti päätet-
tiin yrittää murtautua omien luo. Ottaisivarkohan sak-
salaiset vankeja? Tämä mahdollisuus runtui sangen vä-
häiseltä. Olimme kuulleer arveluja, että rämä uusi vas-
tustafamme ei niitä mielellään huoli. Aloimme kuiten-
kin nousta ylös, Kinnari ampujan paikalta ensimmäise-
nä. Minä olin juuri pääsemässä seisoalleni kun saksalai-
set, )otka olivat huomanneet kiväärimme lakanneen
ampumasta, tulivat rohkeiksi ja juoksujalkaa lähenivär
meitä. Olimme jo kädet ylhäällä, kun muuan sisuuntu-
nut saksalainen päästi meitä kohti konepistoolisarjan.

- Siihen päättyi Kinnarin matka! Hän oli taistelunsa
taistellut ja tehnyt sen niinkuin mies tekee. Meidät
toiset saksmanni orri vangiksi. Poikkeuksena oli eräs

taempana vöitä täyttänyt vanhempi mies, f oka ei antau-
tunut, vaan taisteli loppuunsa saakka. Valitettavasri en
muista hänen nimeään, sillä se olisi kannatranur ikuis-
taa.

Tdstä se sitten alkoi tie, joka ei ollut niitä suloisim-
pia, niinkuin varmasti ei milloinkaan ole sotavangin tie
ollut. Siitä on kirjoitettu tämänkin lehden palstoilla ia
onpa aiheesra ilmestynyt kirjakin niin, ertä en puuru
vankina oloon sen enempää. Kuulustelut olivat kovat,
uhkailtiinpa henkeämmekin, mikä lienee aina ollut ia
luultavasti tulee vastaisuudessakin olemaan sotavangin
kohtalo.

'Palaan vielä siihen hetkeen kun nousimme asemis-
ramme ylös. Näytti siltä, etteivät saksalaiset ota vanke-
ja. Lieneekö muilla sodassa mukana olleilla ollut sellais-
ta tunnetta kuin minulla oli tuona hetkenä. Tuntui ai-
van kuin olisi ehtinyt aiatella koko oman elämänkertan-
sa. Se juoksi ikäänkuin filmirullalla, tuota minä olen
tehnyt ja tuon minä olen iättänyt tekemättä. Tähänkö
tämä elämä päättyy? Koska olin elänyt vakavahenkisessä
ympäristössä ja varttunut uskonnollisessa kodissa, ehti
tulla hätähuuto Luojankin puoleen. Jos Sinä vielä ker-

ran minut pelastat, yritän parhaani ollakseni Sinulle
kuuliainen ja nöyrä. 

- 
Kuinka olen siinä onnistunut

on taas eri asia.

Olen tällä kirjoituksella halunnut kunnioittaa niitä
tovereitani, jotka antoivat suurimman uhrin mitä ihmi-
nen voi anraa isänmaalleen.

Kun saksalaiset olivat keränneet meidät omalle si-
donta- ja komentapaikalleen huomasimme, että van-
giksi joutuneita oli kuusi, joista yksi oli aliupseeri.
Kymmenen miehen porukasta ei ollut jäänyt sanansaat-
ajaa 

- 
neljä oli kaatunut ja kuusi jäänyt vangiksi.

D

Pilakwa osoittaa v. 1915 eri yhtoiskuntapiireistä saapuneita
vapaaohtoisia ia v. 1916 jääkäreiksi muuttuneita suornalaisia.

F Ostatlo lapsellesi
Å uellraapeiinnölrsi?
\J JärkeYämpi ostos on kotimainen
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EVERT MEROLA

JOS tämän kertomuksen, mitä nyt ryhdyn kirjoitta-
maan, lukee joku sellainen, jolla ei ole omakohtaisia
kokemuksia niistä olosuhreista, joissa rintamaoloissa
sodan aikana eletään (ja sellaisia ihmisiähän on taas jo
paljon, kun meidän sotamme ovat ajassa jo kolmekym-
mentä vuotta takanapäin), niin hän saakoon heti alkuun
tietää, että minun muistelmani elävät vain yhden ai-
noan jalkaväkiyksikön puitteissa. Monet sodissamme
mukana olleet henkilöt varmaan voisivat esittää näistä-
kin asioista, mistä nyt kerron, monipuolisempia muis-
telmia kuin minä.

Kun 8./JR 12, johon kuuluin, oli lokakuun puolivä-
lissä v. 1939 yötä myöten marssien saapunut Johannek-
sen pitäjän Karhulan kylään ja oli ensimmäisen lyhyeksi
jääneen yönsä majaillut kylän maalaisralojen ulkosuojis-
sa, niin seuraavana aamuna saatiin määräys muuttaa
telttamajoitukseen kylän laidoilla oleviin metsikköihin.
Kuormastossa oli tarvittava madra puolen joukkueen
telttoja. Jokainen joukkue sai siis kaksi telttaa. Mutta
komppanianpäällikkö komentoryhmänsä kanssa maioit-
tui erääseen taloon.

Teltan pystyttäminen oli ensimmältä meille vanhem-
mille reservin miehille outoa rointa, murra kun oli jou-
kossa muutamia, jotka väessä ollessaan olivat jo aikai-
semmin joutuneet telttaa käsittelemään, niin oikealla
tavalla vaatemajat sentään saatiin pysryyn. Äkkasipa 1o-
ku laatia telttaan sellaisen keskitukipylvään, että teki
sen hyvin vahvaoksaisesta männynrungosta ja iätti sii-
hen karsittaessa noin vaaksanmittaiset oksantyngät, joi-
den päät puukolla vuoltiin pyöreiksi. Tällätavoin teh-
dyssä keskipylväässä oli siis koukkuja, joihin voi yöksi
ripustaa sukkia, jalkarättejä ja jalkineita kuivumaan.
Keksintö oli siis oivallinen.

Sitten jokainen mies taitteli metsästä runsaan kanta-
muksen hienoisia kuusenhavuja, loista ladottiin vuoteet
teltan maapohialle. Hyvät makuusijat sillä tavalla saa-

tiinkin syntymään. Joukkueenjohtaja laittoi vuoteensa
teltan peräseinälle vastapäätä oviaukkoa. Joukkueen
toisessa teltassa teki varajoukkueenjohtaja samoin. Sel-
käreppunsa ja muut tavaransa miehet sovittelivat teltan
seinävierelle vuodesijojen pääpuoleen.

Ulkopuolella kaivettiin teltan ympärille pienoinen
oja, jottei pintavesi sadesäällä pääsisi valumaan telttaan.

Keskelle telttaa sijoitettiin peltikamiina. Se oli laati-
kon muotoinen, jonka etuosassa oli saranoissa liikkuva
suuluukku. Kamiinan peräpuolesta nousi useasta pala-
sesta kokoonpantu litteä savutorvi. Teltan katossa oli
metallireunuksella vahvistettu reikä savutorvea varten.
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Torven yläpäässä oli kipinäsammuttaja. Nopeasti läm-
peni koko teltta, kun kuivia puita pantiin pesään pala-
maan. Ilman teltassa lämmetessä nousi vuodehavuista
miellyttävä tuoksu. Kamiinan tasaisella kannella raas

mahtui monta korvikepakkia yht'aikaa kuumenemaan
ja kiehumaan. Ei kauan tarvinnutkaan odotella, kunnes
pakissa vesi kuumeni kiehumapisteeseen. Samalla kes-
kipylvään koukuissa olevat märät tamineet nopeasti
kuivuivat.

Koska oli jo myöhäinen syksy, oli tarpeen pitää jat-
kuva tuli kamiinassa. Kun miehet päivisin joutuivat
kaivamaan ampumahautoja, oli kuitenkin joka teltalle
jätettävä telttavahti. Hänen oli mm. hankittava poltto-
puut ja pilkorrava ne sekä iatkuvasti lämmirerrävä telt-
taa ia vartioitava sitä kaikkine tavaroineen. Sittenpä oli
suloinen, havuntuoksuinen lämpö miehiä tervetulleiksi
toivottelemassa, kun nämä päivän työn päätyttyä pala-
sivat leirialueelle omiin telttoihinsa.

Öiseen aikaan oli taas kunkin miehen vuoron perään
tunti kerrallansa oltava kamiinavahtina eli "kipinämik-
kona". Tämän piti valvoa, etrei ruli kamiinassa sammu-
nnt. Hänen oli mvös kät,rävä ulkona karsomassa, ertei

mitään yllättävää päässyt tapahtumaan.
Kipinämikon ei sopinut vartiovuorollaan nukahtaa.

Joskus kumminkin tapahtui siten. Kerrankin muuan
kipinämikko torkahti. Sitten hän heräsi ja,_ uupunut
kun yhä oli, hän puita pesään laittaessaan menetteli niin
kömpelösti, että keskipylvään oksakoulusta putosi yksi
sukkapari kamiinan tulikuumalle kannelle. Tätä hän ei
huomannnut, vaan meni teltasta ulos asioilleen. Siellä
orrella istuessaan hän rupesi kuulemaan, että teltassa
alettiin äreästi kiroilla. Kipinämikko kiirehti sisälle
telttaan. Oviaukosta sisälle kyyristyttyään hän oivalsi
syyn rähinöintiin. Mitä tympeimmän hajuinen käry
täytti teltan. Kipinämikko sai kuulla kunniansa! Kaik-
kein mojovimmin häntä sätti alikersantti, jonka sukar
kamiinan kannella olivar palaneet karreksi. Murta mi-
räpä kamiinavahti enää muuta voi tehdä, kuin vaieren
öttaa torumiset vastaan ja päästi oviaukon kaucta telt-
taan raitista ilmaa-

Kamiinan savutorvea oli nuohottava melko usein.
Tervaspuut erenkin nokeennuttivat nopeasti savutorven
miltei umpeen. Jonkunverran saatiin nokea torvesta ka-
ristetrua silläkin ravalla. errä rorvea kalikalla naputel-
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tiin. Varminta oli kumminkin antaa tulen sammua ja
sitten haioirtaa savurorvi osiin. Sitten haettiin metsästä
noin metrin mittainen kuusennäre ia karsittiin se puu-
kolla siten, että näreen latvaan jäi pieni oksatupsu. Kun
tämä muutaman kerran vedetriin jokaisen torvenkappa-
leen lävitse, niin varmasti noki irtosi.

Muuan välttämättömyys leirialueella oli kenttäkäy-
mälä. Joltisenkin markan päähän teltoista sellaiseen
paikkaan, että sirä oli näreikkö tai pensaikko suojaa-
rnassa, kaivettiin maahan suunnilleen metrin syvyinen
pitkänomainen hauta. Sen yläpuolelle pitkinpäin tuki-
paalujen varaar, kiinnitertiin sopivalle istumakorkeu-
delle vahva orsi, niin vankka, eträ se yht'aikaa kesti
useankin miehen istumisen. Käymälään menemisestä
tavattiinkin sanoa, että "mennään orrelle". Jos hauta ru-
pesi kovasti löyhkäämään, heitettiin sinne kertyneen ra-
varan päälle välillä mulraa peitteeksi. Ennenkuin hauta
tuli aivan täyreen, peitetriin se kokonaan maalla. Mutta
ennen tätä toimenpidettä oli jo rakennettava uusi kent-
täkäymälä valmiiksi.

Pimeänä aikana valaistiin teltat myrskylyhdyillä,
joissa paloi valopetrooli. Laittoivatpa miehet erääseen
sellaiseen telttaan, joka sijaitsi aivan valovirtalinjan lä-

hettyv illä, sähkövalaistuksen. E ristepäällysteisesrä
kenttäpuhelinjohdosta eli "tapsista" katkaistiin sopivan
piruiset johtimet ja niiden toiseen päähän kiinnitettiin
kuparilankaiset koukur. Kuivaan laudankappaleeseen
telrtiin niin iso reikä, että sähkölampun kanta siihen so-
pi, ja fohtimien toiset päät kiinnitettiin lautaan ja

lamppuun siten, että virta joutui kulkemaan lampun
hehkulangan kautta. Kun sitten pitkällä puusalolla
nostettiin koukut sähköjohdoille, niin samalla hetkellä
leimahti telttaan sähkövalo. Yötä päivää paloi lamppu
siihen asti, kunnes jouduttiin teltta purkamaan ja pane-
maan kokoon muuanne siirtymistä varten.

Miellyttävämpi oli asua teltoissa kuin talojen ahtaissa
huoneissa. Ilmanvaihto ainakin oli teltoissa hyvä. Sisäl-
lä käydessä ei koskaan saanut nenäänsä sitä tympeätä
löyhkää, mitä jouduttiin haistelemaan niissä huoneissa,

ioihin miehiä oli majoitettu. Tupakansavukin hälveni
teltoista nopeasti, joten tupakkamiesten ahkera käryrte-
leminen ei käynyt tupakoitsemattomille vaivaksi.

Monin eri tavoin vietettiin noissa vaatemaioissa pit-
kiä iltapuhteita. Korviketta keitettiin ja juotiin. Vilk-
kaasti keskustellen pohdittiin mitä moninaisimpia
asioita maan ja taivaan väliltä. Joskus intouduttiin lau-
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- rniehet kertovat
Kansa taisleli - miehel kertoval ilmestyy kerran kuukaudessa
12 numeroa vuodessa

6 tapaa lilala Kansa Taisteli -- miehet kertovat
1. Täyttäkää ia postittakaa viereinen kuponki - 

postimerkkiä
ette tarvitse.
2. Soittakaa suoraan tilaajapalveluumme puh. vaihde 7908 22,
suunta 90
3. Kirjoiltakaa osoilteella: Kansa taisteli - miehet kertovat, Ti-
laajapalvelu, Postilokero 820,00101 Helsinki 10 ia ilmoittakaa
viereisessä kupongissa pyydetyt tiedot.
4. Soittakaa tai käykää jossakin asiakaspalvelukonttorissamme
lai asioimistossamme. Kts. puhelinluettelosta: Sanoma Osakeyh-
tiö.
5. Maksakaa tilausmaksu postisiirtotilille n:o 7259-1, Sanoma Osake-
yhtiö !a kirioittakaa Tiedonantoja-kohtaan viereisessä kupongissa pyyde-

M tilaustiedot.
6. Jättäkää tilauksenne jollekin asiamiehellemme, Rautatiekiria-
kauppaan, kir.iakauppaan tai postiirt.
Ulkomaille lähetettävistä lehdistä peritään eri lisämaksu. Lä-
hempiä tietoja saa Sanomain asiakaspalvelukonttoreista ja
asioim istoista.

O soiit een m u utok set
Osoitteenne muutoksen voitte ilmoitlaa joko kirjeellisestr tai pu-
helimitse Tilaajapalveluumme tai käynnillä tai puhelimitse jo-
honkin asrakaspalvel ukonltoriimme.
Tällöin on ilmoitettava nirni ja nykyinen osoite srinä muodossa
kuin se on lehtenne osoitelipukkeessa sekä uusi osotte niin,
että uusi osoitetoimipaikka on selvästi ilmaistu. Kirjeellisessä
osoitteenmuutoksessa pyydetään osoitelipuke liittämään mu-
kaan.

Huomautukset
jotka koskeval esim. lehden postitusta tai laskutusta, pyydetään
tekemään Tilaajapalveluumme. johonkin asiakaspalvelukontto-
riimme tai sinne mistä lehti on tilattu.
Tilaus ja osoitteenmuutos saadaan vointaan 2 viikon kuluttua
siitä, kun se on tullut Tilaajapalveluumme.
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lamaankin. Miltei aina oli jollakulla miehellä kirjeleh-
rio polvillaan ja kynä hyppysissään. Laadittiin näet vas-
iauksia kenttäpostin tuomiin kirjeisiin ja kiiteltiin saa-

puneisra paketeista. Eräitten intohimona oli vapaa-ai-
koina selailla "neljän kuninkaan kirjaa". Tavallisin kort-
ripeli oli "pokka". Harrastettiin silti ahkerasti muuta-
kin lukemista. Sanomalehdet tutkittiin tarkoin. Muu-
ramilla oli myös mielikirjoja mukanansa, ja niitä he va-
paa-aikoinansa lueskelivat. Itse olin muuan niistä, joille
lukeminen oli mieluisin hupi. Jo kotoa lähtiessäni olin
pakannut reppuuni muutaman kirjan. Pienikokoinen
Uusi Testamentti oli usein avoinna käsissäni.

Näin oleiltiin teltoissa Johanneksen Karhulassa- ja

niin myös Kuolemajärven Inkilässä, jonne meidät en-
nen pitkää marssitettiin. Teltoissa majailriin ensinnä
sielläkin, mutta sitten pari viikkoa ennen joulua, kun jo
olimme ehtineet taistelutoiminnoissakin oli mukana,
tuli käsky, että meidänkin komppaniamme, joka nyt
miehitti omaa osuuttansa ns. Mannerheim-liniasta, on
kaivauduttava maahan. Teltoista oli siirryttävä korsu-
ma joitukseen.

Silloin alkoi muutamia päiviä kestänyt rankka työn-
teko. Metsää kasvavaan soranummeen ruvettiin kaiva-
maan monttuja. Ne kaivettiin niin isoja, että kuhunkin
korsuun tulisi mahtumaan puoli joukkuetta, kun ma-
kuulaverit tehtäisiin kahteen kerrokseen. Kunkin jouk-
kueen korsut tulivat sijaitsemaan joukkueen oman puo-
lustuslohkon takamaastossa, jotkut aivan ampumahau-
tojen välittömässä läheisyydessäkin. Muira raempana
ruli sijaitsemaan komppanianpäällikön ja hänen ko-
mentoryhmänsä korsu, jora sitten nimitettiin komento-
korsuksi. Tästä tuli myös minun majapaikkani, sillä
rinramaoloissa piti ainakin osan lääkintäryhmästä olla
siellä, missä oli komentoryhmäkin, vaikka lääkintäryh-
mä muuten kuuluikin toimitusjoukkueeseen eli "töpi-
nään".

Kun maahan oli kaivettu tarpeeksi iso suorakulmai-
nen monttu, ruvettiin vahvistamaan korsun sisäseiniä.

Joihinkin korsuihin seinät salvettiin oikein hirsistä.
Niirä saatiin kylästä, kun sieltä hajoitettiin joku aitta
tai hirsilato. Komentoryhmän miehet rakensivat hirsis-
tä vain seinäkehykser. Kehysten ja maan väliin työnnet-
tiin pystyyn kahteen kerrokseen lautoja, joita saatiin
erään lähitienoolla olleen heinäliiterin seinistä. Samalla
tavalla vahvistettiin porrastetun sisäämenokäytävän ja
korsun eteisen seinät. Sitten kaadettiin järeä, tyvestänsä
lähes kaksikymmentuumainen honka. Siitä sahattiin
sopivan mittainen tukki ja se keinoteltiin korsun kurki-
hirreksi. Sen ja korsun seinämien vataan pantiin poikit-
rain vieri viereen vahvoja mäntytukkeja. Näin saatiin
syntymään sisäkatto. Tukkien päälle ladottiin ristikkäi-
nen hyvin paksu kerros tuoreira lehtipuun oksia. Tällä
ravalla muodostui korsun sisäkaton yläpuolelle joustava

kerros, jonka piti vaimentaa katolle mahdollisesti osu-
van ammuksen räjähdyksen voimaa. Risujen päälle luo-
riin maata. Sen päälle kannettiin vahva kerros kiviä ja

niiden päälle luotiin taas maata. Korsun peitteeksi saat-

roi näin muodostua lähes parinkin metrin paksuinen
kumpu, ja sellaisen katoksen vasta katsottiinkin turvaa-
van korsun asukkaat tykinammusten tuhoilta. Katto-
kumpu naamioitiin puilla ja pensailla. Katossa oli myös
aukot kamiinan savutorvea ja laudoista tehtyä tuuletus-
torvea varten.

Korsun sisälle rakennettiin toiselle seinävierelle kah-
teen kerrokseen makuulaverit. Päänpuoleiselle seinälle
tehtiin myös seinähyllyt, joille miesten oli mukava si-
joitella tavaroitansa. Paksun kurkihirren molemmille
puolille ja myös toisen seinämän ylimpään kehyshirteen
Iyötiin isoja rautanauloja koukuiksi. Niihin sopi ripus-
tella päällystakkeja, keittopakkeja ja muitakin tavaroi-
ta. Alimman makuulaverin alle työnnettiin selkäreppu-
ja ja kotirintamalta saapuneita pakettien pahvilaatikoi-
ta.

Lämmirys- 1a keittolaitteeksi korsuun sijoitettiin
telttakamiina. Valaisimina käytettiin yleisimmin myrs-
kylyhtyjä, mutta olivatpa jotkut saaneet hommattua
korsuihinsa Perromax -lampunkin.

Korsun eteiseen rakennettiin kivääriteline. Välttä-
mättömiä rakennelmia korsujen lähettyvillä olivat myös

Vahva betonikorsu

kenttäkäymälät.
Niinkuin telttamajoituksessa oltaessa oli miesten

suoriretrava telrtavartiota, niin vielä tärkeämpää oli pi-
tää jatkuvaa korsuvartiota. Teltassa oltaessa kuultiin
ohuen kangasseinän lävitse ulkomaailman äänet, mutta
korsuissa oliiat olivat aivan tietämättömiä siitä, mitä
ulkopuolella tapahtui. Silloin tall<iin kumminkin maa-
perän tärähdys rytisreli korsun lautaseiniä, kun viholli-
sen tykinammukset räjähtelivät lähitienoossa tai kun
vihollisen lentäjät intoontuivat pudottamaan Pomme-
jansa autioon kylään, jonka lähimmät talot olivat noin
puolen kilometrin päässä komentokorsusta. Luulivat ar-

vatenkin, että suomalaisia sotilaita maiaili kylien talois-
sa.

Korsuissa miehet harrastelivat samanlaisia aianviet-
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teitä kuin aikaisemmin telroissa. Eri joukkueitten mie-
het kävivät mielellään kyläilemässä roistensa luona sil-
loin, kun olivar vapaira vartiovuoroista. 8:n komppa-
nian puolustuslohkon ampumahautalinjalla oli myös
pari betonikasemarria. Niihin ja niissä vartiopalvelua
suorittaviin miehiin käytiin mielenkiinnolla tutustu-
massa. Kasematit ovivar puolittain maan sisään raken-
nettuja rautaberonilinnakkeita. Niitä pidettiin niin lu-
jina, ettei niitä luultu minkäänlaisen ammuksen tai
pommin pystyvän tuhoamaan. Siitä suunnasra katsoen,
mistä vihollisen voi otaksua rulelap, ei kasemarin koh-
dalla ollut näkyvissä muuta kuin'loivarinteinen kumpa-
re, jolla kasvoi puirakin. Tähysrysreiät samoin kuin ko-
nekiväärien ampuma-aukot olivat niin kärkössä, että ne
vain vaivoin pienen matkan päästä huomasi, jos niiden
sijaintipaikat riesi. Etupuolen seinämä, jossa oli ovi ka-
semattiin, oli niin syvässä haudassa, että sieltä vartio-
mies suoritti tähystyksen periskoopin avulla.

Lääkintäaliupseeri kun olin, oli minun joka päivä
käytävä komppanian kaikissa korsuissa. Oli nimittäin
otettava selvä miesten terveydentilasra. Usein kuljin
korsusta toiseen ampumahaudan kautta ja siellä täällä
hetkisen pakisin vartiota suoritravien miesren kanssa.

Joistain korsuista oli kaivettu oikein yhteyshauta am-
puhmahautaan. Lievästi sairaille miehille jakelin lääk-
keitä. Pahemmin sairaat merkitsin komppanian sairas-
kirjaan. Kirjan komppanianpääUikölle esitettyäni saat-
telin tai kuljetutin sairaat pataljoonan JSp:hen lääkärin
tutkittavaksi.

Korsujen välimaastossa kulkeminen ei ollut lähes-
kään aina turvallista. Vihollisen tykistön keskitys saar-
toi yllättää milloin rahansa. Kun lähenevät kranaatit
rupesivat ilkeästi ulvomaan, oli kiireesti heittäydyttävä
pitkälleen ja kaivauduttava syvälle hankeen. Jos ammus
sattui lähellä räjähtämään, niin voi kuulla, kuinka sen
alas putoavat kuumat sirpaleet lumessa sähisivät kuin
vihaiset käärmeet. Useimmiten keskitys kumminkin
päättyi pian. Vihollisen painostus oli tällä lohkolla
yleensäkin verrattain lievää siihen nähden, mitä parin-
kymmenen kilometrin päässä olevalla Summan lohkolla
kuultiin tapahtuvan. Sieltähän kuului taukoamaron
kaukainen jyminä, ja pimeänä vuorokauden aikana siel-
lä suunnalla valaisi taivasta keskeytymätön tykistön
putkitulien leimahtelu. Sitten, kun suomalaisten vasra-
rinta Summan lohkolla murrui, jouduimme mekin ai-
niaaksi jättämään kodikkaar korsumme.

Kalkkl tllauksla, osoltteenmuutoksla ym. sekä
epäsäännöllisyykslä tal puutteelllsuuksla tehden
lakelussa koskeva klrleenvalhto on lähetettävä
osoltteeseen: PL 820 00003 H:kl 300. Toimltus
(Töölönkatu 35 B) ei nfitä kästttete. Puh. 90-
790822 tal 790355.
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LOPPUUNKÄSITELTY
Olimme edenneet Saarimäen ja Ignoilan kautta lähelle
Säämäjärveä, jolloin meille suotiin muutaman päivän
lepotauko. Armeijakunnasta oli tullut kehoitus vaihtaa
rintamajoukoista vanhempia miehiä huoltojoukkoihin,
joista nuoret miehet siirrettiin heidän tilalleen. Nyt oli
harkittava mikä olisi se syntymävuosi, josta vaihto ta-
pahtuisi. Paikalla oli komentotoimiston päällikkö kapt.
Kalle Lehtisaari ja adjutantti luutn. V. J. Sukselainen,
joka kysyi Lehtisaarelta koska olet syntynyt. 1906 oli
vastaus. Entäs Jokinen, 06. Koska minäkin olen 06 syn-
tynyt, niin pidettänee päätettynä, että vaihdot tapahtu-
var ruon ikäluokan mukaan. Asia loppuunkäsitelty.
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