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KASKU KIERTÄÄ
Uskollinen ystävä
SALMENKAIDALTA kym-
menisen kilometriä Punnuk-
seen päin oli sivutien varrella
talo, jossa tapasin jatkosodan
aikana kauniin ja hyväluontei-
sen Suomen pystykorvan. Ta-
lon emäntä kertoi perheen ja
koiran yhteisistä vaiheista
seuraavan uskomattoman tari-
nan.

"Syksyllä 1939 lähdettiin
evakkoon junalla Punnuksen
asemalta. Kaikki mukaan saa-
tava omaisuutemme, myös
pystykorva Halli, oli kuormat-
tu avoimeen tavaravaunuun.

Kun juna lähti liikkeelle,
hyppäsi Halli ulos ratapenkal-
le ja alkoi hurjaa vauhtia juos-
ta viivasuoraan kotia kohden.
Emme voineet mitenkään
asiaa auttaa ja uskoimmekin
luonnollisesti nähneemme us-
kollisen ystävämme viimeisen
kerran. Siinä oli murhetta per-
heelle muiden huolien lisäksi.

Sijoituspaikkamme oli lä-
hellä Turkua Liedon pitäjässä.
Karjalan ja kodin ohella kai-
pasimme siellä erityisesti Hal-
lia, ainoaa kotieläintä, joka
olisi voinut olla mukanamme.
Sota vei sitten lopunkin toivon
sen löytymisestä.

Syksyllä 1940, syys-loka-
kuun vaihteessa, kuulin myö-
hään illalla ovemme takaa raa-
putusta ja koiran vikinää -aivan kuin Halli joskus koto-
na.

Avasin oven ihmetellen.
Portailla seisoi ikioma Hal-

limme, hiukan laihtuneena,
mutta virkeänä ja hyvässä
kunnossa!
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Koko perheen oli noustava
yöpuultaan asiaa ihmettele-
mään: Halli oli juossut Kan-
nakselta satoja kilometrejä ai-
van oudoille seuduille ja löy-
tänyt meidät jonkin ihmeelli-
sen vaiston avulla vuoden ku-
luttua! Lukemattomia kysy-
myksiä liikkui mielessämme:
missä se oli ollut taistelujen
ajan, mistä se oli saanut ruo-
kaa, oliko se kenties jäänyt vi-
hollisen puolelle?

Tuli sitten talvi 1941. Erää-
nä aamuna Halli tahtoi tapan-
sa mukaan ulos - 

ja hävisi
sille tielleen.

Suru oli jälleen suuri -odottelimme viikkoja koiran
palaavan, mutta sitä ei kuulu-
nut. Vähitellen koko asia uu-
den sodan puhjettua unohtui.

Keväällä 1942 saimme sit-
ten luvan palata rakkaaseen
kotikylään. Talomme oli hu-
hupuheiden mukaan jäänyt
ehjäksi ja oli vieläpä asutta-
vassa kunnossakin. Tämä joh-
tui ilmeisesti sen syrjäisestä
sijainnista.

Kotiin palaavien evakkojen
ilo oli tietenkin rajaton ja mie-
li hartaan odotuksen täyttämä.

Mutta sitten tapahtui kaik-
kein suurin ihme: Halli seisoi
kotiportailla ja toivotti meidät
tervetulleiksi iloisesti hauk-
kuen ! "

Vilho Valento, Lahti

Paremmin Sasu
Punasena tunnetul-
/a Kaarlo Yrjö Räi-
säsellä, tunnetulla
Iehtimiehellä ja pa-
kinoitsijalla, oli ta-
pana kirjoitella jut-
tujensa rivivälit täy-
teen lisäyksiä ja
korjauksia.

Rafael Paasio,
päätoimittaja ja en-
tinen kirjapaino-
mies, saikin aiheen
huokaista Sasun kä-
sikirjoitusta tarkas-
tellessaan:

- Onpahan taas
juttu käsin kirjoitet-
tu ja koneella kor-
jattu...

Yrjö Karisalmi, Helsinki

o

VANHA SUOMALAI.
NEN REHELLISYYS

Vakaa isäntämies Kelu-
järven kylästä oli nosta-
nut tuntuvan summan

e; Ja.rlk ainalaatt lnnkok',' k,^-,

rahaa yhtiön konttoris-
ta Sodankylässä myy-
tyään metsää. Ulos tul-
tuaan isäntä meni tien
vieressä olevan pinon
taakse luonnollisille
asioilleen, asetti paksun
lompakon pinon päälle

- ia unohti sen siihen!
Lompakko oli sitten

pinon päällä kolme ke-
säistä viikkoa. Kyläläi-
set kävivät sitä usein
katsomassa ja laskivat
moneen kertaan rahat-
kin.

Kolmen viikon pääs-
tä tuli paikalle myös
mainittu Kelujärven
mies ja otti omansa.
Kun joku kysyi hänel-
tä, miksei hän tullut jo
aikaisemmin etsimään
näin suuria rahoja,
kertoi isäntä 18 kilo-
metrin matkan ja kii-
reisen heinänteon ol-
Ieen esteenä - "ja säi-
Iyhän net siinä".

Joku toispaikkakun-
talainen kysyi kyläläi-
siltä, mikseivät nämä
olleet vieneet lompak-
koa vaikkapa nimismie-
helle.

- Kukapa sitä toisen
ommaa kuljettelemhan!
kuului vastaus.

Elina Kaila. Helsinki

Kotolq, lrun kii n irsäÅ a Jaa'se,' hi a lirLdössä
huopiLlroilq':*t koi hiwa ki leoi.
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F,tnmöopetu
Pentti Linkola on pann-
kymmenen vuoden takai-
nen nuorisoradikaali ja
kaikkien arvojen repijä.
Viimeisen kymmenen
vuoden aikana hän on
joutunut todellisen työ-
elämän pariin toimies-
saan kalastajana tolstoi-
laisessa hengessä. Nyt
hän kirjoittaa Suomen
Kuvalehdessä mm. näin.

"Sellainenkin synnyn-
näiseksi ateistiksi tuomit-
tu pakanaraukka kuin tä-
män kirjoittaja joutuu ko-
kemusten karttuessa ih-
mettelemään, miten pal-
jon korvaamatonta elä-
mänviisautta, psykolo-
gista oivallusta .on sisäl-
tynyt kristinuskoon ja
etenkin kirkkoon insti-
tuutiona.

Valistunut irvistelevä
liberalismi on tehnyt to-

dellisen hirmuteon nl-
suessaan kirkolta arvo-
vallan ja erityisesti siihen
sisältyvän yksilön turva-
järjestelmän, selvien nor-
mien ankaruuden.

Kuka pähkähullu voi
kuvitella, että nykyajan
sosiaalihuollon rikkivii-
sas tai parhaimmillaan-
kin heiveröisen avuton
pikku maisteri voi antaa
saman lohdun häviäjäl-
le? "

Rikoll isuuteen Linkola
ottaa kantaa mm näin.

"Veneet, polkupyörät,
autot, tavarat ja talot ovi-
neen ja ikkunoineen läh-
tevät liikkeelle, hakataan
pirstaksi tai nousevat sa-
vuna taivaalle; jos omis-
taja joutuu paikalle, hän
joutuu saman tien kirur-
giseen sairaalaan.

Köyhään tämä käy ki-

peästi.
-Joka esimerkiksi mi-

nun laillani joutuu puo-
lentoista vuoden aikana
kahdeksantoista kertaa
varkauden uhriksi, loput-
tomista yöpimeiden vah-
tivuoroista huolimatta, ja
menettää kaikki mahdol-
lisuutensa ammatin, toi-
meentulon ja elämän jat-
kamiseen, on herkkä
käynämään asetta.

Kirves tai tuura heilah-
taa varmasti, jos sattuu
vastaan joku Krimin
mies tai sosiaaliliberaali
yhteiskuntatieteilijä, joka
rodistelee, ettei rikolli-
suus Suomen tasavallas-
sa ole suinkaan kasvussa,
se on vain äärioikeisto-
laisten säikyttelypropa-
gandaa. "

Niinpä niin - elämä
panee ajattelemaan.
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Museoesineistö on ryhmitetty kolmelle tasanteelle, joista ylimmällä on talvisodan ja keskellä iatko-
sodan panssarivaunuja sekä alimmalla panssarintoriuntatykkejä ja muita panssarivaunukalustoon
lii§viä museoesineiiä.

PAROTAN
PANSSARIMUSEO

O Sotavuosina ei
rintamamies pahasti
päässyt tutkimaan
tankkeja, jotka yleensä
kuuluivat vihollisen
aseistukseen - yleensä
niitä ehti vain vilkaista
poteron reunan yli
ammusten kyntäessä
maata ympärillä.
O Nyt ne ovat vapaasti
tutkittavina Parolassa,t
panssarivaunu-
aselajimme
kotivaruskunnassa.
O Parolan
Panssarimuseo on alan
harvinaisuus runsaan
venäläisen kalustonsa
ansiosta. Tunnettu
Englannin
panssarimuseo esittelee
lähinnä vain länsimaista
kalustoa.

I 95O-LUVLILLA heräsi Parolassa
palvelleiden panssari- ja panssa-
rintorjuntamiesten mielessä arvo-
kas ajatus omasta erikoismuseosta

Panssarimuseosta. Onneksi
idean kehittämiselle oli olemassa
valmis organisaatio - Panssarin
Kannatusyhdistys ry - sittemmin
maanpuolustuskiltana tunnettu
Panssarikilta ry.

Monien vaiheiden jälkeen, joi-
hin sisältyy sitkeätä ponnistelua
ajatuksen toteuttamiseksi, määrä-
tön määrä talkoohenkeä ja lukuis-
ten ystävien tuki, Panssarimuseo
avattiin yleisölle 18.6. 1961 sodan
aikaisen Panssaridivisioonan pe-
rustamisen 2O-vuotisjuhlan yhtey-
dessä.

Museon tarkoituksena on luoda
historiallinen läpileikkaus suoma-
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Puolustusvoimiemme ensimmåinen panssarivaunu oli ranskalaista alkuperää o[eva ensimmäisen
maailmansodan Benault, loka oli myös ainoa vaunutyyppimme aina vuoteen 1938 saakka. Tämän
vaunuvanhuksen moottorin teho oli 38 hv la nopeus 7,5 km/t. Tykki, ionka kaliiperi oli 37 mm'
suunnattiin vartaloa kääntämällä. Vaunu on todellinen harvinaisuus'



Talvisodan
tasanteen

yläpuolella seisoo
panssariiunan

§kkivaunu, loka
siirrettiin

museoon l969.
Vaunu on

rakennettu
Viipurin

konepajalla 1914.
Se on osallistunut

vapaussodasta
lähtien kaikkiin

käymiimme sotiin.
Vaunu painaa

noin 60 tonnia,
siinä on kaksi 76
mm kanuunaa ja

kuusi Maxim-
konekivääriä.

T-34 eli Sotka oli toisen maarlmansodan valniässä, ionka ilmestyminen taistelukentälle tuotti
saksalaisille vaikean teknillis-taktillisen yllä§ksen: siihenastiset torjunta-aseet eivät sitä läpäisseet.
Suomalaisten käytössä Sotkat esiin§ivät harvalukuisten panssarivaunuyksiköittemme "lippulaivoi-
na". Etummaisena oleva T-34-85 eli pitkäputkinen Sotka edusti sodan aian kehityksen huippua.
Tämä vaunu painaa noin e3 tonnia, sen tykin kaliiperi on 85 mm ja moottorin teho 500 hv.
Miehistönä on viisi miestä, huippunopeus tiellä 50 km/h.

Suurin rintamillamme esiintynyt vastustaialta saatu vaunu oli tämä venäläinen rynnäkkö§kki SU
152. Portinhoikan panssaritaistelussa näitä vaunuja saatiin kaksi, mutta toinen menetettiin myö-
hemmin. - Ominaisuuksia: paino noin 4.3 tonnia, miehistön vahvuus 5, moottorin teho 550 hv,
nopeus tiellä noin 40 km/h, ase 152 mm kanuuna, jonka laukaus painaa noin 60 kg.

)
laisen panssarivaunu- ja panssarin-
torjunta-aseistuksen ja -alan kehi-
tykseen. Samalla se on olemassa-
olollaan kunnianosoitus suomalai-
selle sotilaalle, joka käymissämme
sodissa teki usein mahdottomasta
mahdollisen.

Panssarimuseossa on 25 erilais-
ta panssarivaunua, 2 panssariau-
toa, panssarijunan 60 tonnia pai-
nava tykkivaunu "Rumilus", eri-
mallisia panssarintorjuntatykkejä
sekä panssarijoukkojemme käy-
tössä ollutta muuta ajoneuvokalus-
toa. Kalusto on peräisin pääosil-
taan sodan ajoilta, mutta joukkoon
mahtuu myös rauhan aikana käy-
töstä poistettua esineistöä.

Panssaripioneerien rakentama
sodanajan mallin mukainen piiska-
tykin korsu panssarintorjunta-ase-
mineen muodostaa alueella oman
kokonaisuuden.

Museoalueen sisämuseo-osassa
on näytteillä eräitä panssarivaunu-
jen tekniseen kehitykseen liittyviä
esineitä, ampumatarvikkeiden ha-
vaintokappaleet sekä perinteisiin
liittyvää ainehistoa. Erityisen sel-
keästi sisämuseon näyte-esineiden
joukossa korostuvat pioneerialan
välineet: panssarimiinat, miinan
katkaisema telaketju sekä muut jo-
kamiehen panssarintorjuntaväli-
neet polttopullosta kasapanok-
seen.

Kävijämäärät - vuosittain kes-
kimäärin 55-60 000 vierasta -osoittavat museon merkityksen ja
aseman vapaaehtoisen maanpuo-
lustustyön kentässä. Innostavaa on
ollut koululaisnuorien (noin 10-
15 000 vuodessa) käynnit. Ulko-
maisia vieraita on museokävijöi-
den joukossa vuosittain noin 5000
jakautuen useiden eri kansakun-
tien kesken.

Panssarimuseo on yleisölle
avoinna 1.5.-31.10. päivittäin
klo 09-21. Syksyllä aukioloaika
lyhenee illasta. Opasteviitoitus
museoon on valtatie 3:lta.

D
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Vuosalmen puolustus heinäkuun alussa 1944

Heiniikutln, aiides
oo o ooKEIJO KUORTTI

"Mut käsitätkö mieleni
ja kyynelen, mi vierivi
nyt hiljaa silmästäni,
ja muistoa miks herättää
niin suloista, niin synkeää
tää päivä mielessäni?
On viides heinäkuuta tää."
230
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Heinökuun uiid,es...

O Kesän 1944 suurhyökkäys pysäytettiin
lopullisesti Ihantalassa, Vuosalmella ja
Ilomantsissa.
O Vuosalmella pureutuivat kenraali
A. E.I. Martolan komentaman
2.Divisioonan joukot aluksi Äyräpään
sillanpääasemaan, jonka korkeat
harjanteet hallitsivat maastoa ja estivät
pääsyn helposti ylitettävälle joelle.
O Katkera kamppailu vajaan kymmenen
kilometrin levyisestä ja vain muutaman
sadan metrin syvyisestä sillanpäästä kesti
kolmisen viikkoa ja aiheutti molemmille
osapuolille raskaita tappioita. Sillanpäästä
jouduttiin aikanaan luopumaan, mutta
Vuosalmi kesti.

lllJR 7:n komentaja kapteeni Aimo Raassina, "Rasa", neuvottelee kap-
teeni Oiva Lyytisen kanssa

I"
{.{r

PATALJOONAMME II/JR 7

oli kulkenut raskaan taipaleen
kesäkuun 10. päivästä 19.14
lähtien, jolloin se Karjalan
kannaksella heitettiin Siesjär-
ven alueelta Vaskisavotan
suuntaan vastaiskuihin läpi-
murtautunutta vihollisra r as-
taan. Siitä alkaen taistelupai-
kat vaihtelivat ja mm. Siiran-
mäen ympäristössä se osallis-
tui koviin taisteluihin.

Oma yksikköni oli 8.,rJR 7.
siis konekiväärikomppania.
joka aina joukkueittain hajo-
tettiin pataljoonan kivääri-
komppanioille, joskin huolto
kulki oman "töpinän" kautta.

Monien taistelujen ja ras-
kaan marssin jälkeen saavut-
tiin kesäkuun 19. päivän aa-
muyöstä Ayräpään harjanteel-
le Vuosalmen rantaan. jossa
kuolemanväsyneinä nukuim-
me lopun yöstä. Joukkueem-
me alistettiin T.Komppanial-
le, "isä" Tikkasen alaisuu-
teen.

ÄYRAPÄAN
STLLANPÄÄHÄN
KK-RYHMAMME kaivautui
asemiin rauniokirkon vieressä
olevan hautausmaan reunaan,
josta varsinainen sillanpää al-
koi. Rauniokirkon kohdalla
Vuosalmessa olleen ponttoo-

nisillan purkamisen jälkeen
olimme täydellisesti vene-
huollon varassa.

Jokainen sillanpään puolus-
taja käsitti, mitä tämä merkit-
see, jos vihollisen suurhyök-
käys sillanpäätä vastaan al-
kaa: edessä voimakas viholli-
nen ja takana noin 400 metriä
leveä vuolas virta! Lisäksi sil-
lanpäällä oli syvyyttä vain
muutama sata metriä. josta
metsä oli silpoutunut jo talvi-
sodassa. Harjanteet olivat erit-
täin kivisiä, mikä teki kaivai-
tumisen vaikeaksi ja tykistötu-
len erittäin tuhoisaksi. Eipä
ihme. että 7. Komppanian
vanhat jermut aloittivat valta-
van purnauksen sillanpäähän
jäämistä vastaan ja larvittiin
itse "Rasan" eli II/JR 7:n ko-
mentajan kapteeni Aimo
Raassinan neuvottelutaitoa
ennenkuin jermut rauhoittui-
vat.

Jo alusta alkaen Äyräpään
sillanpään puolustaminen
muodostui myrskyisäksi.
Niinpä kk-asemamme ympä-
ristö hautausmaalla muuttui
pian vihollisen tykistötulessa
hautakivien ja -ristien seka-
melskaksi, jossa melkein auki
lentäneet haudal enteilivät vii-
meisen tuomiopäivän näky-
miä.

Vihollisen. tykistö vihasi
erikoisesti Ayräpään kirkko-
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Heiniiltuun uiides...
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asettui korsuun levolle tavalli-
seen tapaan tietämättä, että
huomenna oli pääsevä irti to-
dellinen helvetti, jonka kuri-
mus oli nielaiseva koko sillan-
pään puolustajat. Jotakin kyllä
aavisteltiin, sillä oma tähystys
ja tiedustelu olivat todenneet
viholl isen tuovan lisäjoukkoja
ja kalustoa Vuosalmelle. Li-
säksi vihollisen hyökkäilyssä
oli ollut muutaman päivän pa-
haenteinen tauko 

- 
vain ty-

kistön häirintätuli ja lentotie-
dustelu jatkuivat voimakkai-
na. Ilmeisesti se ilmakuvasi
koko meikäläisten asemat,
jolloin keskeneräiset korsum-
me näkyivät kuin tarjottimel-
la.

Sillanpään maastoa Kylä-Paakkolan

rauniota; kirkko oli tuhoutu-
nut jo talvisodassa. Nyt se

suorasuuntaustulessa mureni
yhä sekasortoisemmaksi tiili-
röykkiöksi muistuttaen pian
vain epämääräistä kummitus-
temppeliä.

Kesäkuun 20. päivän tie-
noilla vihollinen suoritti en-
simmäiset hyökkäykset ase-
miamme vastaan. Ne torjuttiin
konekivääreiden ja muiden
aseiden tehokkaalla tulella se-
kä oman tykistön vastavalmis-
telulla.

Muistan elävästi ensimmäi-
sen tulenavauksen, jolloin
ampujamme Hurskaisen Eino
posotti vyön edessä olevaan
ruispeltoon, mikä kuhisi vi-
hollisia, ja me muut säestim-
me käsiaseilla piiput tulikuu-
mina.

TYYNTÄ
MYRSKYN
EDELLÄ
NÄISSÄ HAUTAUSMAAN
asemissa vihollisen pienet
hyökkäykset torjuttiin alkuun-
sa, joten lepoonkin riitti
aikaa, mikä oli erittäin tar-
peellista kaiken ympärivuoro-
kautisen taistelutoiminnan jäl-
keen.

Asemia paranneltiin ja pio-
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ja Ayräpåän välillå

neerit miinoittivat yöllä sekä
vetivät piikkilankaa etumaas-
toon.

Tältä ajalta on erityisesti
jäänyt mieleeni, enä oman ty-
kistön ampuessa kerran tuli-
iskuja vihollisen asemiin eräs
ammus jäikin lyhyeksi ja pu-
tosi suoraan erääseen kk-ase-
maan, jolloin alikersantti Tno-
maala kuoli heti.

I Pataljoona vaihtoi meidät
pois 27.6. ja pataljoonamme
pääosa siirtyi Vuosalmen
taakse reserviin. Sillanpäähän
jäi I P:n reserviksi pari kivää-
rikomppaniaa ja meidän kk-
joukkueemme. Majoituimme
sillanpään keskiosaan, takim-
maisen harjanteen keskente-
koisiin korsuihin. Reservi-
osasto kuului 7./JR 7:n päälli-
kön kapteeni Tikkasen ko-
mentoon.

Reservissä ollessamme
teimme uusia korsuja harjun
takarinteeseen eikä tarvikkeis-
ta ollut pulaa, sillä suuria ta-
puleita sahatavaraa oli lossin
paikkeilla Vuosalmen rannas-
sa. Yöllä kaivoimme sulku-
asemia etulinjan takamaas-
toon pitkin harjanteita. Tämä
oli työlästä hommaa kivisessä
maastossa. Lisäksi lapioitten
ja rautakankien kalina kesäi-
sessä yössä veti puoleensa vi-
hollisen krh- ja tykistötulta,

vuosalmen taistelumaastoa

mikä häiritsi työntekoa.
Vuosalmen rannassa oli

uusi korsusauna, josta pääsi
suoraan löylystä Vuoksen vil-
poisiin aaltoihin, ellei viholli-
sen kranuja tippunut aivan
saunan eteen, kuten usein ta-
pahtui.

Oli päästy heinäkuun 3.
päivän iltaan ja joukkueemme

HELVETIN
ESIMAKUA
HEINÄKUUN +. PÄIVÄ val.
keni kirkkaana ja kauniina.

Noin kello 4.00 herättiin
korsussa valtavaan jytinään.
Hiekkaa tippui kattohirsien ra-
kosista silmillemme. Raskaat
kranaatit räjähtelivät aivan



Heincikuun aiides...
korsun läheisyydessä. Hiek-
kaa, siruja, pieniä kiviä ja
muuta törkyä suihkusi oviau-
kosta sisään, koska korsussa
ei vielä ollut lainkaan ovia.
Aukon kohdalla nukkuneet
korjasivat itsensä kiireesri si-
vulle.

Vihollisen tuli kiihtyi, koko
reservialueelle suorastaan sa-
toi kranaatteja. Keskitys ke-
hittyi vähitellen todelliseksi
rumputuleksi, joka pauhasi
kuin tuhatkertainen ukkonen
hukuttaen kaikki inhimilliset
äänet alleen. Oli huudettava
täyttä kurkkua, jos mieli saada
toisen puheesta selvää.

Korsussa syntyi liikettä ja
jokainen kokosi varusteensa

maataistelukoneitten mootto-
rien jyrinää. Jokaisen aivoissa
välähtää: pommikoneet mer-
kitsevät todellisen suurhyök-
käyksen alkua!

Samassa alkaakin sillan-
pään ja takamaaston raivokas
pommitus ilmasta. Räjähdys-
ten valtava pauhu aiheuttaa ki-
pua korvien rumpukalvoissa.
Koko sillanpää peittyy sank-
kaan hiekkapilveen. Ammuk-
set ja pommit leimahtelevat
sakeassa pölyssä. Maanpinta
vavahtelee ja tärisee jatkuvasti
ja jo pahoin pirstoutunut met-
sä silpoutuu edelleen kappa-
leiksi.

Korsu keinuu kuin laiva
merellä. Tunluu kuin tuomio-

päivän hetki olisi tullut. sillä
sillanpään maaston jokainen
ueliiimetri käännetään nrrrin
tulella ja teräksellä.

TAISTELU ALKAA
TÄMÄN RAIVOISAN tulen
läpi syöksyy korsuumme kap-
teeni Tikkasen hengästynyt
taistelulähetti, joka tuo käs-
kyn: "Reserviosasto miehittää
heti sulkuasemat korsujen ylä-
puolella olevalla harjanteella.
Tilanne etuasemissa on epä-
selvä. "

Siis konekiväärit asemiin
harjanteelle !

Mutta reservikorsujen ym-
päristö suorastaan kiehuu par-
haillaan kranaateista eikä edes
Tikkasen lähetti pääse jatka-
maan matkaa. koska umpi-
mähkäinen ulossyöksy päät-
ttisi varmaan kuolemaan.

Alikersantti Himas en tahy s-
täessä oviaukosta sopivaa ra-
koa keskityksen läpi syöksy-
mistä varten tekee hän äkkiä
kaamean havainnon: viholli-
sia lappaa harjulta korsujam-
me kohti!

Himanen karjaisee:
_. Ryssät tulee!
Saman tien hän syöksyy

ulos.
Korsussa syntyy yleinen

hälinä ja tuotapikaa on jokai-
nen mies ulkona, jossa tykis-
tön tuli edelleen jatkuu.

Heti ulossyöksyssä syntyy

tappioita - vihollinen ottaa
meidät vastaan käsikranaatein
ja konepistoolitulella. Synty-
neessä lähitaistelussa kaatuvat
heti alikersantti Valkeinen ja
sotamies Miettinen, molem-
mat sotureita parhaasta pääs-
tä.

Sekavan tilanteen takia ko-
nekiväärit jätetään suojakuop-
piin ja vihollisen kimppuun
käydään käsiaseilla korsujen
ympäristössä. Saammekin
korsumme ympärille syöksy-
neet viholliset tuhotuiksi ja
autamme T.Komppanian poi-
kia tulittamalla vihollisen
hyökkäyskärkeä, joka rynnä-
köi jo osittain heidän korsu-
jensa ohi, lähelle Vuosalmen
rantaa. Siellä se saa pari kone-
kivääriä asemiin ja ampuu pit-
kin rantaviivaa. Molemmat
konekiväärit kuitenkin tuhot-
tiin niiden ehdittyä ampua tus-
kin puoltakaan vyötä.

ISÄ TIKKASEN
LOPPU
T.KOMPPANIAN pojat syök-
syvät nvt m1'ös ulos korsuis-
taan saaden vastaansa käsikra-
naatteja ja konepistoolitulta.
Isä Tikkanen on järjestämässä
poikiaan taisteluun. Jouk-
kueemme taistelulähetti Kuis-
na juoksee hänen luokseen
toimittamaan johtajamme
vänrikki Miikeliin asiaa.

Asemat kaivetaan viljapeltoon

- 
kypärät päähän ja käsiaseer

valmiiksi. Alkoi epämääräi-
nen odotus 

- 
kaipa pian re-

servejä tarvitaan...
Koko joukkue tuijottaa nyt

kasvot kalpeina oviaukkoon.
mistä näkyy ulkona riehuva
räjähtävien ammusten kuole-
mantanssi. Kädet pitelevät
aseita ja varusteita, pelko ja
hermostuneisuus koefetaan
peittää itsehillinnän taakse.

Moni tekce tiliä elämäs-
tään. Etuasemat lienevät jo
täynnä kuolleita ja haavoittu-
neita.

Tykistön ja heittimistön
rumputulen jatkuessa alkaa
sen läpi kuulua ponrmi- ja
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Heiniikut tn uiid,es. . .
Juuri silloin vihollisen ko-

nepistoolisuihku osuu keskel-
le Tikkasen rintaa - veri tul-
vii vaalealle kesäpuserolle.
Maahan vaipuneena ja rin-
taansa pidellen "isä" antaa
pojilleen viimeisen taisteluoh-
jeensa.

Sitominen ei enää auta.
Myöhemmin T.Komppanian
kokenut ja peloton päällikkö
kannettiin komentokorsuun,
mutta henki on jo paennut.

Komppania jatkaa kuiten-
kin taistelua huolimatta siitä,
että osa siitä on jo kirjaimelli-
sesti työnnetty Vuokseen.

Vihollisen rynnäköinti on
nopeaa ja häikäilemätöntä.
Kärkimiehet kantavat pieniä
punaisia lippuja merkiksi
omille tulielimille. Etulinja
osoitetaan myös ampumalla
valoraketteja merkiksi tykis-
tölle, jonka tulivyöry raivoaa
hyökkääjän edessä niin lähellä
että kärkimiehet kärsivät tap-
pioita omista kranaateista.

Kesken taistelun sekasortoa
pyyhältää vihollisen maatais-
telukoneita matalalla pitkin
sillanpään rantaviivaa. Harjul-
ta näkee selvästi ohjaajan
pään panssarilasin takaa. [rn-
tokoneiden tykkien suuliekit
välähtelevät yhtenään ja vihai-
set sarjat takovat kivistä har-
jannetta. Samalla putoaa pie-
niä pommeja.

Makaamme litteinä kun 20-
milliset repivät maata ympä-
riltämme. Hetken päästä tip-
puu taivaalta vielä hylsyjä ja
metallisia vyön osia.

Meistä oikealla rantapusi-
kossa käy kova taistelun mels-
ke. Meikäläiset ovat joutuneet
pahaan puristukseen ja moni
pelastuukin vain uimalla -muun muassa useita lievästi
haavoittuneita ui salmen yli.

Meidän joukkueemme jään-
nökset ovat hajaantuneet pit-
kin reservialuetta ja itse olen
yhdessä sotamies Söderin
kanssa harjanteella, jossa ryh-
mät, joukkueet, komppaniat
ja pataljoonat ovat sekaantu-
neet toisiinsa.

Upseeri- ja aliupseeritap-
piot vaikeuttavat taistelun joh-
tamista. Kaikessa kiireessä
näen kersantti Elorannan ja
alikersantti Himasen laahusta-
van verisinä harjun takarinnet-
tä JSp:lle päin. Molemmat
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ovat haavoittuneet reiteen srr-
paleesta. Pian on myös aliker-
sanlti K ukkonen haavoittunee-
na poissa pelistä.

TORJUNTA
TIIVISTYY
JOSTAIN ILMESTYY har-
julle joukkoomme nuori vän-
rikki pistooli kädessä ja kone-
pistooli kaulassa roikkuen.
Tämä tuntematon vänrikki al-
kaa meitä harjanteella olevia
johtaa tarmokkaaseen torjun-
taan: hän järjestää ketjun
poikki harjanteen meidän kor-
summe ja 6.K:n korsun puoli-
väliin sekä antaa luvan vetäy-
tyä pienen matkaa taaksepäin
parempaan maastonkohtaan.
Kun eräät yrittävät panna
juoksuksi vetäytymisluvan
saatuaan vänrikki estää sen
ankarin sanoin. Pistooliaan
heiluttaen hän pysäyttää ne
omistaan eksyneet I Pataljoo-
nan miehetkin, joita vielä jo-
kunen tulee vanhoista asemis-
ta - vanjat kintereillään.

Tämä peloton nuori upseeri
käyttäytyy niin kylmäverisen
rauhallisesti että se vaikuttaa
koko porukkaan: mitään pa-
niikkia ei synny ja poikki har-
jun syntyy uusi sulkulinja, jo-
hon vihollisen sisäänmurto
pysäytetään. Suojavarustuksi-
na ovat vain kivet, kannot ja
kranaattikuopat, mutta tuli-
voimaa on; kk:n pistoolimie-
hetkin evakuoivat maastosta
kaatuneiden konetuliaseita.

Taistelulähettn tatvalta srllanpäassä

Tuolla näkyy kk-ampujamme
Hurskaisen Einokin raplaile-
van vihollisen kaatuneelta
saatua "Emma"-pikakivääriä.
Ampua ei vielä uskalla, koska
vihollisten seassa syöksyy
vielä asemiimme joitakin
edessä olleen I Pataljoonan
miehiä - en 6116v6 tarkkana,
ettei ammu omia.

Sitten vihollisen etenemi-
nen pysähtyy ja jäämme odot-
tamaan oman pataljoonamme
tuloa Vuosalmen takaa avuk-
si. Silloin voidaan aloittaa
vastaiskut asem ienlvaltaami-
seksi takaisin.
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Meistä oikealta rantamaas-
tosta alkaa pian kuulua erikoi-
sia ääniä. Olisiko Raassina to-
della vihdoin saanut Vuosal-
men lakana olleen osan patal-
joonastamme tuotua yli tänne
avuksemme?l Sen tuonti tän-
ne sillanpäähän ei ole mikään
kesäinen soutumatka, sillä
Vuosalmi on pitkälti taka-
maastoon saakka jatkuvasti
vihollisen tykistön rajun tuli-
tuksen alaisena.

Pian sieltä alkaakin lappaa
miehiä meidän rinnallemme

- 
vastahyökkäys voi alkaa!

JATKUU SEUR. N:OSSA
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Miehia Ayräpaän srllanpäässä, vasemmalta kirjoittaja,
Holopainen, luulnantti Pentti Hassinen (kaatui'l.2.7.44)

Vuosalmea puolustaneen

kapteeni Antti Ahola (kaalui 7.7.44), kapteeni Pentti
ja vänrikki Kalava

OULUN POIKIA
KARJALASSA
Kun 2.Divisioona oli vetäyty-
nyt Siiranmäestä Vuokselle,
oli kaksi pataljoonaa jätetty
kesäkuun 20. päivänä l9M
Äyräpäähän vihollisenpuolei-
selle Vuoksen rannalle. Viik-
ko sitten oli pataljoonamme I/
JR 49 vielä sillanpäässä sen
äärimmäisellä oikealla laidal-
la. Siellä oli silloin rauhallis-
ta.

Paikka oli luonnonkaunis.
Korkea harjanne laskeutui
rantaa kohden ja rannassa kas-
voi solakkavartisia, valkokyl-
kisiä koivuja, joiden lehtien
välistä vesi kimmelsi aurin-
gonpaisleessa hopean värise-
nä. Aivan aseman oikeassa
päässä oli kapea salmi ja sen
takana pieni saari. Kävin siel-
lä salmen rannalla muutaman

kerran katselemassa kaunista
näkymää.

Olen aina rakastanut luon-
toa ja maisemaa. Jo lapsuuteni
maisema lumosi minut täysin.
Siellä rakastin tuulta ja etäi-
syyttä, pilviä ja suurta lakeut-
ta. Kotiseutu merkitsi minulle
samaa kuin isänmaa.

Tämä paikka oli toisenlai-
nen. Se oli idyllinen ja kaunis.
Siinä oli jotain herkkää ja sa-
malla iloista, ikäänkuin koko
Karjalan sisin olemus olisi
heijastunut siitä maisemasta.

Kiväärikomppanian pääl-
likkönä oli kapteeni Antti
Ahola. Eräänä iltapäivänä ta-
pasin hänen kanssaan Vuok-
sen rannalla luutnantti Eino
Jalavan. Kadettikoulu oli ko-
mennettu rintamalle ja Ahola
sekä Jalava olival molemmat
tulleet sieltä. JR 49 oli Savos-
sa perustettu rykmentti ja tote-
sin, että aivan sattumalta oli
meitä hetken aikaa koolla kol-
me Oulun lyseon entistä kou-
lupoikaa. Juttelimme ja Jalava
kertoi menevänsä väkivaltai-
seen taistelupartioon, jonka
hän sanoi olevan upseeripar-
tion. Hän heilautti kättään hy-
västiksi ja jatkoi matkaansa.

Eino Jalava jäi sille partio-
retkelle.

Sillanpäässä tapasin vänrik-
ki Antellin. Hän majaili mie-
hineen jyrkän, hiekkaa valu-
van rinteen juurella. Antell oli
sukupolvensa hyvä edustaja,
niiden ikäluokkien, joiden
nuoruusvuodet kuluivat kasar-
meissa ja korsuissa, juoksu-
haudoissa ja poteroissa. Ikää
2l vuotta, rauhallinen ja hy-
väntuulinen, sitkeä ja tehtä-
västään tietoinen. Olemukses-
sa annos huolettomuutta. Elä-
mäntapana elää yksi päivä

2.Divisioonan komentaja kenraali
Martola lausuu muistelmissaan:
"K aik ki A yräpään sil l a npääasem ass a
taistelleet miehet olivat tosi
urhoollisia ja uhrautuvasti
velvollisuutensa täyttäviä miehiä.

taivaalle ja pommittivat sillan-
päätä j.r tykislöpattereita.
Maataistelukoneet osallistui-
\ at tulitukseen. Lentokoneita
oli kaikkiaan yli sata. Ne aa-
nruu tunnil olivat täynnä rä-
jähdyksiä ja repivää ääntä.

Teräsnryrsky raivosi. Rat-
kaistrtaistelu Vuoksesta oli al-
kanut.

- NäiItä miehiltä vaadittiin, ios
keltä, sisua ja rohkeutta."
HERÄSIN siihen, kun viholli-
sen tykistö aloitti amrnunnan.
Kranaatit Iensivät korkealla
ylitsemme ja räjähtivät
kauempana takamaastossa.

Oli aamuyö, kello näytti
neljää. Makasimme teltassa ja
kuuntelimme ammusten len-
toa.

Pommikoneet ilmestvivät
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kerrallaan. Ei turhia tulevai-
suuden kuvitelmia.

Meidät siirrettiin sillan-
päästä Sintolan niemelle, Ho-
peasalmen lohkolle. Veimme
konekiväärit asemiin. Siellä
olevat III Pataljoonan miehet
sanoivat meille, että täällä ei
ole puolin eikä toisin ammut-
tu. "Ältaa tekään ampuko".

Yhden konekivääripesäk-
keen eteen oli hakattu kapea
pari sataa metriä pitkä ampu-
masektori aivan paljaaksi. Pe-

säke oli mitä mainioin maali
viholliselle. Ajattelin, että on
ainakin tuon pesäkkeen eduksi
se ertei täällä ammuta.

Majoituimme pieneen ta-
loon, josta huonekalut oli vie-
ty pois. Nukuimme pirtin lat-
tialla.

Kävin eräänä päivänä pans-
sarintorjuntakurssilla, jossa
opelettiin panssarinyrkin ja
-kauhun käyttöä. Panssarinyr-
killä ammuttiin lopuksi yksi
laukaus suureen kiveen. Sii-
hen tuli luuman läpimittainen
reikä kuin poralla olisi porat-
tu. Kouluttaja taittoi pajunok-
san ja työnsi sitä reikään met-
rin verran.

Toissapäivänä lähdimme
aamuyöllä kahden aikaan
marssimaan Sintolan niemel-
tä. Maataistelukoneita lensi

1ölläkin ja saimnre usein pai-
nua tienpuoleen suojaan.
Marssimme noin 25 kilomet-
riä sinä yönä ja tulimme aa.

mulla seitsemän aikaan Hii-
denkankaalle. Komppania
heittäytyi heti metsään nukku-
maan. Välillä herätettiin puu-
rolle, mutta heti sen jälkeen
jatkoirnme nukkumista.

Illalla oli koko pataljoona
iltahartaudessa eräällä hak-
kuuaukealla. Pastori Otso
Kianto piti iltahartauden. Juu-
ri kun hän aloitti puheensa
lensi läheltä kolme maataistc-
lukonetta h1'vin matalalta.
nrutta eivät huomanneet mci-
tä. Majuri loduiokomensi pl-
taljoonan metsän suojaan. H1'-
vin sukkelaan olivat kaikki
metsässä.

- 
Pitäkää kasvot alaspäin

ja liikkumattal komensi Toi-
vio.

Etulrnlan pastori Otso Kranto
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Lentokoneet palasivat pian
takaisin ja lensivät matalalta
aukean reunan yli, miltei
puunlatvojen tasalla. Me kat-
soimme hiljaisina niiden len-
toa eivätkä ne nytkään huo-
nranneet meitä.

Onneksi.
Millaista jälkeä siitä olisi

tullutkaan, jos lle olisivat
päässeet meitä suolaamaan
siihen aukean reunaan!

Kianto seisoi nyt yksinään
aukealla ja piti hartauspuheen.
Pataljoona kuunteli metsän
reunassa. Kianto oli rohkea ja
peloton pappi. Majuri Toivio
oli aktiiviupseeri ja erikoisesti
kunnostautunut sinä kesänä.
Hänestä tulikin Mannerheim-
ristin ritari. Silloin kun har-
taushetki pidettiin oli sunnun-
tai, r'aikka toisaalta oli aivan
samantekev'ää, mikä viikon-
päir'ä oli. Niistä ei pidetty lu-
kua siinä vaiheessa.

Viime yönä pataljoona kai-
Voi montlua eli asemia taem-
rrralla puolustuslinjalla.
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Ylimenopaikka sillanpäähän SILLANPÄAHÄN

Sitä aamuyön tykistökeskitys-
tä kesti kauan. Kranaatit suhi-
sivat ylitsemme leveänä näky-
rnättömänä mattona.

Sinä aamuna, heinäkuun 4.
päivänä, aloitti vihollinen voi-
makkaan hyökkäyksen sillan-
päätä vastaan. Konekivääri-
komppanian päällikkö kaptee-
nt Heikkilö eli Paukku, millä
nimellä hänet paremmin tun-
nettiin, ilmoitti meille, että
pataljoona siirtyy ensi yönä

(
Kapteeni, Mannerheim-ristin ritari
Veikko Toivio
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sillanpäähän.
"Pataljoona murenee siellä

kahdessa päivässä". mutisi jo-
ku puoliääneen itsekseen.

Iltapäivällä tuli meidän
alueellemme muutamia kra-
naatteja. Kaksi miestä kaatui.
Toinen oli pst-joukkueen
mies, joka istui maassa, nojasi
mäntyyn ja luki raamattua.
Monet ihmetrelivät sitä, että
juuri raamattua lukevaan mie-
heen sattui.

Seuraavana yönä heti puo-
len yön jälkeen lähdimme liik-
keelle. Marssimme polkua
Suursuon ja Korpisuon reu-
nassa ja tulimme Vuoksen
rantaan.

Äänistä päätellen käytiin
joen toisella puolella raivoisaa
taistelua. Venäläisten tykistö
ampui taukoamatta joelle ja
sen rannoille.

Jouduimme odottamaan yli-
menoa toista tuntia. Yksi ty-
kistön tulitus tuli meidän paik-
kamme lähelle. Ha.1..annuim-
me suppealle alueelle ryhmit-
täin ja keskity'ksen päätyttyä
otimme luvun.

Yksi mies puuttui.
Emme voineet ruveta häntä

etsimään. Myöhemmin kertoi
komppanianpäällikkö, että sil-
tä alueelta oli löydetty' seuraa-
vana päivänä yksi mies hirt-
täytyneenä kiväärinhihnaan.
Ilmeisesti se oli sama mies.
Hänet oli vastikään palautettu
takaa takaisin komppaniaan.

Kello kolmen aikaan aa-
muyöllä pääsimme soutuve-
neillä yli ja tulimme Kaski-
lampien kohdalla maihin.
Rannassa oli vajaa kymmenen
miestä, jotka sanoivat olevan-
sa konekiväärijoukkue, il-
moittivat konekivääriensä ole-
van asemissa ja pyysivät mei-
tä antamaan omat konekivää-
rimme heille.

Neuvottelin ryhmänjohta-
jien kanssa mitä tehdään. Tu-
limme siihen tulokseen, että
annetaan heille konekiväärit.

Luutnantti Lahnalampi lll
Patal joonasta selosti meille
edellisen päivän ja yön taiste-
luja sekä tilannetta. Seisoim-
me pienellä aukealla harvassa
metsässä.

Äyräpään taislelumaastoa JR 7:n ja JR 49:n saumalla

Maan sisään on päästevä!

hiljeni hieman tykistön tuli-
kin. Aholan komppanian mie-
het puhdistivat pian taistelu-
haudat vihollisista Ojanteen-
pellon aukeille päin ja sen oi-
keasta laidasta luutnantti Kin-
nari, kapteeni Liihdeojan
komppaniasta, yhden ryhmän
kanssa vyörytti haudat viholli-
sista. Kinnari kertoi joutu-
neensa käynämään puukkoa-
kin. kun panokset loppuivat.

Konekivääriryhmät vietiin
asemiin. Kun menimme va-
semmalla olevalle kiväärille
oli pesäkkeen lähellä juoksu-
haudan pohjalla selällään oma
kaatunut.

Koko ryhmä pysähtyi sii-
hen. Kukaan ei puhunut mi-
tään. Seisoimme paikoillam-
me ja katsoimme miestä. Hä-
nellä oli jalassaan kengät, sel-
laiset, joita laivastossa käyte-
tään ja kapeat nilkat näkyivät
paljaina hosunlahkeiden alta.

Siinä oli yhden miehen
määränpää. Miehet nostivat ja
työnsivät häntä sen verran, et-
tä ruumis vieri vähän alem-
mas.

Tykistön häirintätulta oli
jatkuvasti. Kranaattikuurot
ryöpsähtivät milloin minne-
kin.

Puolen päivän jälkeen
saimme ilmoituksen, että ran-
nassa on lämmintä ruokaa.
Lähetti, sotamies N arttu, lähti
sitä hakemaan. Matkaa ran-
taan oli noin 400 metriä.

Istuin kannon nokassa, kat-
selin kranaattikuoppia ja odo-
tin hänen paluutaan. Hänen
paluutiensä suntaan tuli voi-
makas tykistönkeskitys ja
ajattelin, mitenkä hän siitä
mahtoi selvitä.

Sitten näin hänen tulevan.
Hän juoksi rinnettä alas pakki
kädessään - tuli puolijuok-
sua ja laski pakin kannon pää-
hän. Kasvoilla oli säikähty-
nyt, vauhko ilme.

Hän ei nähnyt minua, kat-
soi vain ylös puiden latvoja
kohti, jatkoi välittömästi juok-
suaan ja kääntyi oikealle ran-
taan päin.

- Mihin menette, palatkaa
takaisin! huusin.

Hän ei kääntänyt päätään-

Se tankki ei räiski enää!

KARMEA
TILANNE
Äkkiä huomasin, kuinka kaksi
venäläistä kurkisti parinkym-
menen metrin päässä olevasta
juoksuhaudasta! Ne eivät am-
puneet ja hävisivät äkkiä nä-

SA-Lyta

köpiiristä saatuaan konepis-
toolisuihkun niskaansa.

Juoksuhaudoissa oli siis vi-
hollisia elävinä ja kuolleina!
Omia kaatuneita siellä oli
m1'ös.

Maasto oli tä1'nnä kranaatti-
kuoppia. Aamuyön tunneiksi

,l
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kään vaan katosi metsään.
Poika oli nuorinta ikäluokkaa,
vain l9-vuotias.

Pastori Kianto kävi meitä
katsomassa. Hänelle oli ker-
rottu, että kaatuneita ei saada
täältä pois. Hän oli itse joutu-
nut keskelle tykistökeskitystä
niin että hiekka oli valunut hä-
nen päälleen kranaatin räjäh-
täessä lähellä. Hän puisteli
vaatteilaan ja totesi, että vai-
keaa on kaatuneita evakuoida.

Iltapäivällä soitti Paukku
radiopuhelimella ja kyseli ko-
nekiväärien sijoitusta. Hän
käski viedä yhden kiväärin au-
kean takana olevalle harjan-
teelle. Kävin viemässä sinne
yhden ryhmän ja puolijouk-
kueen johtajan. Ison kiven
juurelle valitsimme sille ase-
mapaikan.

SUURTAISTELUN
KURIMUKSESSA
Illalla kello 18.00 aikaan alkoi
ankara tykistökeskitys. Olin
silloin Aholan komentopaikal-
la. Istuimme poterossa ja
kuuntelimme kranaattien tu-
lon ja räjähdykset. Oli oletet-
tavissa, että viimeisten kra-
naattien mukana tulee viholli-
sen jalkaväki.

Kun tuli alkoi harveta, sa-
noi Ahola:

- Nyt mennään!
Juoksimme pienen mäen yli

ja sen jälkeen loivasti viettä-
vää rinnettä, jossa kasvoi har-
vaa metsää, jota tykkituli oli
vielä harventanut.

Kaksi panssarivaunua oli
ajanut asemien yli aukealle.
Seurasin juostessani koko ajan
niitä ja näin kuinka lähempänä
olevan panssarin torni kääntyi
nopeasti.

Ne olivat huomanneet mei-
där !

Paransimme vauhtia ja
juoksimme kumarassa. Tykin-
putki suuntautui meihin.

Juoksuhautaan oli vielä
kymmenen metriä.

Se oli liikaa. Ammus räjäh-
ti parinkymmenen metrin
päässä. Se jäi lyhyeksi. Seu-
raavan sekunnin aikana me
syöksyimme juoksuhaudan

pohjalle ja toinen kranaatti,
joka tuli heti perään, lensi
meidän ylitsemme.

Kuljimme jonkun matkaa ja
kohta näin konekiväärin am-
puvan aukealle ketjussa juok-
sevia miehiä. Ne painuivat vä-
lillä näkymättömiin ja koneki-
vääri jatkoi ampumista. Mei-
dän edessämme oli metsää
eikä siellä näkynyt mitään lii-
kettä. Hyökkäys tapahtui au-
kealla ja me ammuimme si-
vusta.

Panssarinkauhuryhmä lähti
tuhoamaan tankkeja, jotka
ammuskelivat lakkaamatta.
Eräs alikersantti oli ampujana.

Seurasimme ryhmän etene-
mistä.

Ensimmäinen laukaus osui!
Tornin kyljessä näkyi leimah-
dus, torni keikahti vinoon
asentoon ja jäi siihen.

Riemuhuuto kajahti mones-
ta kurkustal Juuri sillä panssa-
rilla oli ollut hallitseva asema
meihin nähden.

Sitten ryhmä kävi toisen
tankin kimppuun. Nyt kävi
kuitenkin niin, että ammus rä-
jähti putkessa ja panssarintu-
hooja-alikersantti kaatui sii-
hcn paikkaan. Ilmeisesti put-
keen oli päässyt hiekkaa, joka
aiheutti räjähdyksen.

Aukean takana harjanteella
olevan konekiväärin en ollut
kuullut ampuvan lainkaan.
Sinne tuli voimakas tykistön
tuli-isku heti hyökkäyksen al-
kaessa. Käväisin vasemmalla
olevalla kiväärillä ja kuulin,
eltä laitimmainen, rykmentin
saumalla ollut kivääri oli saa-

nut täysosuman ja kolme
miestä oli siinä kaatunut.

Eräs ylikersantti sai kranaa-
tin sirpaleesta puolen metrin
mittaisen haavan selkäänsä.
Se näy tti niin pahalta, että
luulin hänen menehtyvän sii-
hen. Lääkintämiehet kyselivät
sideharsopakkauksia ja minä-
kin annoin omani. Mies oli
siitä kuitenkin selviytynyt.

Tykistökeskitys jatkui koko
ajan tasaisena jauhavana tuli-
tuksena. Myöhemmin illalla
alkoi takaapäin kuulua lento-
koneitten mootlorien ääntä.
Sieltä tuli 40 omaa pommiko-
netta komeana muodostelma-
na. Venäläisten tykkipatterit
lopettivat yksi toisensa perästä
ampumisen. Äkkiä ja yllät-
täen syntyneessä hiljaisuudes-
sa pommikoneitten ääni kuu-
lui korostuneena.

Seurasimme tarkkaavaisina
ja hieman uteliainakin niiden
lentoa ja olimme hyvillämme
siitä, että ne saivat vihollisen
tykistön täydelleen vaikene-
maan. Kuulimme kuinka
pommit räjährelivät. Sitten
koneet lensivät pois.

Tykkituli alkoi heti uudel-
leen. Lähtölaukauksia, räjäh-
dyksiä, tuhansien sirpaleitten
ujellusta, lisää kuoppia maa-
han.

Rupesi hämärtämään. Läh-
din katsomaan harjanteella
olevaa konekivääriä. Kävelin
Tammelan, lähettini, kanssa
harjannetta pitkin, jossa oli
harvaa metsää.

Kun lähestyimme kiveä
lensi harhaluoti ylitsemme.

Kauempana ammuttiin valora-
ketti ja kohta kuului edestäm-
me muutaman sadan metrin
päästä vihellyspillin ääni ja
heti sen jälkeen uraa-huutoa,
joka eteni Vuoksen rantaa
kohti.

Kiven vieressä oli yksi kä-
sikranaatti, mutta mitään
muuta siellä ei näkynyt. Ei ol-
lut kaivettu asemaa. Ryhmä
oli hävinnyt!

Palasimme takaisin ja kei-
roin Aholalle mitä olin kuullut
ja mitä olin nähnyt.

Meistä vasemmalla JR 7:n
lohkolla oli painostus ollut
voimakas, taistelun äänet rajut
ja vihollinen oli jo aikaisem-
min päässyt rantaan.

Keskiyön aikaan menin
Aholan kanssa ampumahau-
dan päähän aukean reunaan.
Kaivamatonta maastoa oli pa-
rinkymmenen metrin verran ja
sitten alkoi taas kaivettu am-
pumahauta, joka jatkui au-
kealle.

KAKSIN.
TAISTELU
Oli hämärää ja näin siellä kak-
si miestä seisomassa juoksu-
haudan päässä.

- Oletteko suomalaisia?
huusin heille.

Miehet eivät puhuneet mi-
tään, mutta toinen alkoi viitti-
löidä vilkkaasti käsillään vi-
hollisen suuntaan. Silmänrä-
päyksessä tajusin, että suoma-
lainen ei viittilöi noin vilk-
kaasti.

- Alas, ne ovat ryssiä!
huusin Aholalle ja kyyristyin.

Samassa toinen miehistä,
joka oli koko ajan pitänyt ko-
nepistoolia meihin suunnattu-
na, ampui sillä sarjan. Ohkai-
nen mänty oli Aholan ja mi-
nun välissä ja luotisuihku osui
mäntyyn. Aholan poskesta al-
koi valua verta ja hän sanoi:

- Sattui, täytyy lähteä si-
dottamaan.

- 
Käske sieltä miehiä ja

käsikranaatteja mukaan, huu-
sin hänen peräänsä.

Jäin siihen ja seurasin mitä
miehet nyt tekevät. He olivat
näyttäneet nuorilta ja hoikilta.
Mitään ei tapahtunut.

llman katettua poteroa ei suurtaistelussa pysynyt hengissä SA-huoa



Kohta Ahola palasi rakaisin
ja sanoi;

- Se oli vain pieni naar_
mu, ehkä männystä lensi
puunsiru poskeen.

Sain häneltä varsikäsikra-
naatin ja heitin sen. yritin
osLla miesten kaivantoon,
mutta kranaatti putosi runsaan
metrin päähän siitä.

- Ei se mennyr, mutisi
Ahola. 

- Minäpä heitän.

- 
Varo, ne heittävät nyrl

huusin, kun käsikranaarli Iensi
meirä kohri. Se räjähti noin
kolmen metrin päässä.

Ahola heitti seuraavan.
Kranaatti putosi metrin pää_
hän mon rusra. Välissäm nre
oleva mänty vaikeutti heiträ_
nr is tä.

Meidän raaksemme oli tul-
lut nriehiä ja eräs alikersantti
hcitti sieltä käsikranaatin. Se
putosi suoraan miesten kai_
vantoon. Alikersanfti h1,ppäsi
ensimmäisenä ylös ja ampui
rielä sarjan kuoppaan.

Oma tykisrömme rupesi
ampumaan aukean reunaan ja
kranaarir räjährelivät aivan
meidän asemiemme edessä.

- 
Missä on tykistön tulen_

johtaja? kuului huutoja ja kes-
ti jonkin aikaa ennen kuin tuli-
tus siirtyi kauemmas.

Keskiyön jälkeen raisrelu-
toiminra hiljeni, tykistön tuli
heikkeni.

TOTUUDEN
HETKI
Vasemmalla ja oikealla oli vi-
hollinen päässyt ranlaan.

- Mirä mieltä olet _ piräi_
sikö rneidän veräyryä? kysyi
Ahola minulta.

Ajattelin, errä olisi parempi
päästä muun pataljoonan yh-
tc')tr'en kuin jäädä tähän eris-
tety'ksi, jolloin seuraukset kyl-
Iä tiesi. Vuoksi takana teki
olomme jokseenkin tukalaksi.
kun sivullepäinkin liikkumi-
nen oli tukossa.

- Minun n.rielestäni mei-
dän pitäisi veräyryä. sanoin.

Ahola anroi aamuyöllä ve-
Iäytymiskäskyn.

Käväisin Vuoksen rannas-
sa. Siellä oli uimareiden vaa-

Kirje kotiin: poika elää vietä.

tepinkkoja. Yhden pinkan
päällä oli Työmies-aski, josra
oli yksi rupakka polrettu 

-Iähtösavut. Otin tupakkalaati-
kon, tarjosin lähellä oleville
siitä tupakat ja pistin sen tas-
kuuni. Omat tupakkani olivat
loppuneet.

Lähdimme varhain aamulla
murtautumaan saarroksista.
Ahola komensi komppanian
ketjuun joen ja harjanteen vä-
liin. Konekiväärit pantiin ase-

miin tulikannaksi. Ne avasivat
tull'n. ampuivat yhden vyön ja
sen jälkeen lähdimme etene-
mään.

Vihollinen oli nyt kahden
tulen välissä leviträytyneenä
harjanteelta rantaan saakka.
Konepistoolir rätisivät. Koho_
timnte rynnäkköhuudon ja
juoksimme vihollisen ase-
miin.

Vihollinen ei ollut vielä en-
nättänyr kaivaurua. Kiven juu-

ressa makasi mies mahallaan,
veti kypärää kaksin käsin sil-
milleen ja päästi kummallista
urisevaa ääntä. Laukaus ka-
jahti ja ääni lakkasi kuulumas-
ta.

Harjanteen rinteessä oli ra-
kennerru kivisrä pieni pesäke.
Joku heitti siihen käsikranaa-
tin ja sieltä lähti juoksemaan
rinnettä ylöspäin hyvin suuri-
kokoinen ja leveä mies.

Vieressäni oli konekivääri
juuri saatu ampumakuntoon
harjanteelle päin ja ampujana
oli korpraali, jolla oli paksut
viikser. Hän otti miehen täh_
täimeen. Luorisuihku osui
miehen takamukseen, joka re-
peili kappaleiksi ja mies tuu-
pertui rinteeseen.

Lähellä rantaa nousi maasta
yhtäkkiä seisomaan yksi vi-
hollissoramies. Hänellä oli
munakäsikranaatti kädessään
ja hän veri sokan siitä irti ja
piti sitä käsissään rinnan kor-
keudella. Aikoiko mies heit-
tää käsikranaarin vai räjäyttää
itsensä, ei käynyr selville.

Luurnanrti Saxell seisoi
noin viiden merrin päässä
miehestä ja huomasi hänen te-
konsa. Hän ampui mieheen
ll,hyen sarjan konepistoolilla
ja ennenkuin mies ennätti va-
jota rnaahan, räjähri käsikra-
naatti hänen käsissään ja sir-
paleet haavoittivat Saxellia.

Luulen, errä siirä vihellys-
pilliporukasta ei monrakaan
miestä pääss1,r takaisin omien-
sa luo.

Ei kestäny,t kauan kun rupe-
si tulemaan kranaatteja ja mei-

Vastaisku etenee
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dän oli etsittävä suojaa. Odo-
timme siinä kunnes kapteeni
Pentti Holopainen miehineen
saapui. Hän oli yrittänyt yh-
teydenottoa JR 7:ään.

UUSIA MIEHIÄ
Kävimme ilmoittautumassa
pataljoonan komentopaikalla
ja palasimme sitten takaisin.
Komppania jäi reserviksi.

Osasto Sundblad saapui sa-
mana aamuna sillanpäähän ja
seurasimne kun sen miehet
marssivat linjaan puhtaat pu-
serot päällä. Päivän mittaan
heitä tuli takaisin kaksittain,
kolmittain, haavoittuneita ta-
luttaen tai kantaen. Tuli yksi
nuori mies, joka oli menettä-
nyt järkensä. Hän huusi ja
hoilasi suurella äänellä ja nau-
roi välillä, käynäytyi kuin hu-
malainen.

Tuli muutamia hiippareita-
kin yksitellen. Kysyimme
heiltä mihin marka. Yksi sa-
noi olevansa matkalla naapu-
riyksikköön lainaamaan kes-
suja. Sellaiset palautettiin ta-
kaisin.

Maataistelukoneet lensivät
virran suunnassa ja ampuivat
konekivääreillään rantaan,
jossa huoltopolku kulki. Meil-
lä oli poterot kaivettuna ja
hyppäsimme nopeasti niihin
eivätkä koneet aiheuttaneet
meille tappioita.

Vastarannalla oli it-patteri.
Se ampui taas kerran ja osui
yhden maataistelukoneen
pyrstöön. Kone kääntyi heti
nokka alaspäin ja muutamassa
sekunnissa se katosi Vuok-
seen. Meille se oli vaihtelua
tuova ohjelmanumero.

Aina silloin tällöin ajelehti
ruumiita virtaa pitkin. Välillä
ampui venäläinen raskaalla ty-
kistöllä. Kranaatit tulivat har-
vassa tahdissa, pitivät tulles-
saan kauheaa ääntä ja kun ne
räjähtivät lähellä tuntui todella
että maa repeää. Maa vapisi
kauan sen jälkeen ja hiekka
tippui poteron seinästä. Sil-
loin piti ruveta käärimään sät-
kää, paksua kuin sikari ja
koettaa saada kessu asettu-
maan paperin sisälle. Sätkän
teko ja polttaminen vähän rau-

hoitti mieltä ja helpotti oloa.
Oli jotain tekemistä. Ei pelk-
kää passiivista olemista.

Tämä oli tykistöjen taiste-
lua. Niiden merkitys oli rat-
kaiseva. Oma tykistö pystyi
ampumaan yhtä tehokkaasti
kuin venäläisen tykistökin.
Viiden viimeisen Ayräpään
taisteluvuorokauden aikana
ampui 2.Divisioonan tykistö
yli 45.000 kranaattia.

VIIMEINEN
VASTAISKU
Osasto Sundblad ei päässyt
etenemään.

Seuraavana aamuna, heinä-
kuun seitsemäntenä, lähdim-
me yhtäkkiä vastaiskuun osas-
to Sundbladin oikealle sivus-
talle.

Ahola antoi meille kahdelle
joukkueenjohtajalle käskyn :

- 
Minä menen edellä, sinä

rulet keskellä ja Ant.'ll viimei-
senä.

Siinä vaiheessa oli miehiä
jäljellä komppaniasta vielä ne-
lisenkymrnentä.

Juoksimme jonossa kor-
kean mäcn yli, siitä pieneen
laaksoon ja nor,rsimme toiselle
har janteelle. jota pitkin jon-
kr.rn matkaa vascmmalle. Sit-
ten hyppäsimme ampumahau-
taan. Juuri sillä kohtaa makasi
ampumahaudan penkalla kaa-
tunut pää sivuttain hiekkaa
vastr'n ja toincn silmämuna
roikkuen poskella ohuen jän-
tL'en varassa. Silr-näkuoppa
ammotti ty,hjänä. Näk1'mä ei
ollut mieltä ylentävä.

Juoksimme taisteluhautaa
pitkin jonkun matkaa. kunnes
tuli pysähdys. Edessä oli
aukea, jossa kasvoi hcinää ja
kaucmpana oli pensaita ja pie-
niä puita. Näytti vanhalla pen-

soittuneelta niit)'ltä.
Parinsadan metrin päässä

käreli kaksi rihollista. Am-
muin konepistoolilla, mutta
rniehet jatkoivat kulkuaan.
Asetin tähtäimen 200 metrille
ja ammuin uudelleen. Nyt
miehet heittäyt1 ivät maahan
ja katosivat näkyvistä.

Olin yhdessä pistokkeessa
crään toisen miehen kanssa.
Eteneminen oli pysähtynyt.
Kohta tuli kranaatti parinkym-
menen metrin päähän meidän
taaksemme, hetken kuluttua
toincn parikymmcntä metriä
suoraan eteemme.

- 
Olemme haarukassa! to-

tcsin.
Kohta rupesikin kranaatteja

tulemaan joka puolelle. Kyy-
ristyimme kaivannon pohjal-
lc-. Kranaatit suhisivat ja rä-
jähtivät lakkaamatta ympäril-
länrme joka puolella.

Nliin kuinka kaveri rupesi
kair amaan käsillään seinämää
alhaalta. Hän kaivoi, hiekka
Iensi ja pian hän oli saanut
pe hmeään hiekkaan s)'ven-
n_tksen. jota hän laajensi no-
peasti kaivaen mahtuakseen
kokonaan siihen.

Kranaattituli kiihtyi ympä-
rillä. Yhtäkkiä rupesin minä-
kin kairanraan. Tahro. ajatte-
lu. koko tie toinen minuus hä-
visi. Itsesuojeluvietti määräsi
tckemiseni. En enää kiinnittä-
n)'t huomiotani kranaattien rä-
jähdl,ksiin samalla tavalla
kuin äsken. Nyt minä kaivoin

Näkymä Vuokselle suomalaisten asemista Vuosalmen takaa

Asemat on pidetty. Vuosalmen taistelijoila paraatissa rauhantekopäivänä
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hiekkaa paljain käsin ja yritin
päästä syvemmälle ntaan si-
sään.

Hiekka lensi. Hur:hotin.
Kaivoin kuin eläin.

Sitten katsoin kaivamaani
kuoppaa, käsiäni, miestä, jo-
ka kyyrötti kolossaan. Kuulin
jälleen kranaattien räjähdy'k-
set. Ajattelin, ettei kaivami-
nen mitään auta. Jäin paikalle-
ni ja olin siinä, elin ja kuunte-
lin k:arraattien ääntä. Kuinka
kauan sitä kesri?

Keskitys siirtyi vähitellen
vasemmalle ja pääsimme r'ä-
hän hengähtämään. Lähdin
kohta kulkemaan eteenpäin
saadakseni tilanteesta selkoa.
Tuli eteen ampumahauta.
Kyyristyin sen pohjalle kra-
naattien suhistessa jälleen lä-
heltä. Nojasin kyynärpäälläni
maahan ja tunsin töytäisyn va-
semmassa käsivarr.'ssani -sormet oikenivat ja konepis-
tooli putosi hiekalle. Kontta-
sin kohta taaksepäin kulman
taakse, tunnustelin käsivartta-
ni ja totesin saaneeni sirpaleen
käsivarteeni.

Samassa tuli ketjua pitkin
huuio:

- Vetäytykääi
Yksi mies tuli sielrä ;a huu-

sin hänelle:

- Tuokaa se konepistooli
minulle!

Hän toi sen. Palasinrn:e
harjanteelle ja lähdin kulke-
maan JSp:lle.

Kapteeni Antti Ahola kaa-
tui myöhemmin samana päi-
vänä. Pataljoona oli vielä kak-
si päivää sillanpäässä. sai nis-
kaansa fosforipomme ja ja r:-
täytyi järjestyksessä heinä-
kuun 9. päivänä aamupäivällä
Vuoksen yli. Sen vahvuus oli
silloin 100 rniestä. Samana
päivänä iltapäivällä tyhjennet-
tiin. koko sillanpää.

Ayräpään sillanpääasema
oli puskuri, joka otti vastaan
vihollisen pahimman ryöpyn.
Se söi haavoittuneina, kaatu-
neina ja kadonneina 20 vuoro-
kauden aikana neljän pataljoo-
nan verran miehiä. Sen taak-
se, Vuosalmelle, pysähtyi vi-
hollisen hyökkäys lopullisesti.

n

"Edessä oleva mat-
ka saattaa vaatia
meiltä paljon. Us-
kon, että jokainen
täyttää velvollisuu-
tensa.

Nowdamme ensin
miinalastin ja sen
jdlkeen lähdemme
miinanlaskuun.

Irroitushälytys! "
TÄMÄ päällikkömme kaptee-
nil iiutnantti Eino Siiv os en l'Åh-
rö;nääräys annettiin heinä-
i<uun 2. päivänä 1944 sukel-
iu:vene Vesihiidelle, joka kel
lo 19.02 irrottautui ernälai-
vansa siviista Kotkan saaris-
tossa.

Våtskärin ankkulipaikalla
kiinnittäydyimme miinaproo-
muna toimineen Pargas 2l:rt
sivuun, josta otimme kaksi-
kymmentä sukellusmiinaa.

Heinäkuun 3. päivänä kkr
19.48 irrottaudumme. teem-
me koesukelluksen ja kello

20.00 nousemme pinnalle se-
kä aloitamme matkan.

Jokaisen katseesta voi huo-
mata tilanteen luoman vaka-
vuuden. Päällikkömme pu-
heenvuoro ennustaa, että mat-
kamme tulee muodostumaan
raskaaksi. Karjalan kannak-
selta kantautuva taistelun jy-
minä muistuttaa katkerasta to-
dellisuudesta.

On mitä kaunein tyyni ke-
säilta. Luonto on kuin hiljen-
t)'nyl suviseen hartauteen.
Ajatuksemme kiertävät

Kapteeniluutnantti, myöhemmin
kommodori Eino Siivonen

e

omaisten, isänmaan, sodan ja
velvollisrruksien parissa.

Olernnre tähin asti suoritta-
neet meille annetut tehtävät
vaurioiita, r,aikka veneemme,
jota ikänsä puolesta voitaneen
jo pitää sotavanhuksena, saat-
taa miehistönsä kovalle koe-
tukselle 

- 
onhan teknisessä

kehitl,ksessä sen jälkeen kun
venecrnme 1930 laskettiin ve-
sille tapahtunut huomattavaa
edistymistä.

Jokainen tekemämme liike

- 
näköputken nosto ja lasku,

ruorien käynnistykset - 
syn-

nyttä\,ät kolinaa. Syöpynyt
painenrnko ja tankkien seinä-
mät ovat jatkuvan huolen ai-
heena.

SiirtS,rninen väljemmiltä
vesiltä tänne Suomenlahden
pertrkkaan tuo mieleen sump-
putunnclman. Alueen vahva
rniinoitus lisää jokahetkistä
jännitystä.

Kello 00.50 sivuutamme
Ulko-Tarnmion. Näkyvyys on
hyvä.

Näköpiirimme ilmestyy
kaksi vartioalusta. Salatak-
senlmc läsnäolomme sukel-
lamme kymmeneen metriin.

äkirlan
r% ä kertomaa

§ukellusueneen

cå r 111: I
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Nyt olemme laskeutuneet
omaan hiljaiseen yksinäisyy-
teemme. Hyrräkompassin
kehräävä surina, potkurien
viuhina ja veden solina ovat
perusääniä, jotka silloin täl-
Iöin katkaisee ruorien ja näkö-
putkien käynnistimien loksah-
telut ja moottorien surina.

Käskyt annetaan varmalla,
hiljaisella äänellä ja ne toteu-
tetaan vaiteliaina, melua ja
kolinaa välttäen.

PÄIVÄKtRJAN
SIVUILTA
Pitempiaikainen jatkuva kos-
teus on aiheuttanut sähkölait-
teiden hapettumisia. Käynnis-
timet ovat aika-ajoin epäkun-
nossa. Laitteiden epäluotetta-
vuus synnyttää levottomuutta,
koska häiriö voi syntyä missä
laitteessa ja milloin tahansa.

"klo 01. 10 periisyvyysruori
epiikunnossa

klo O2.i0 peräsyvyysruori
kunnossa

klo 04.iO niiköputken kiiyn-
nistin epiikunnossa

klo 05.0O Narvi vasemmal-
la

klo 07.0O perönäköputken
köynnistin kunnossa"

Ohjailua suorittavalta en-
simmäiseltä upseerilta luut-
nantti Oröltö saamme kuulla,
että merenpinta on edelleen
peilityyni. Tämä on sukellus-
venetoiminnalle mitä epäedul-
lisinta, sillä vähäinenkin nä-
köputken nosto piirtää pinnal-
le väreilyn, samoin mahdolli-
nen ilma- tai öljyvuoto paikal-
listaa veneen.

"klo 09.i0 Peninsaari oi-
kealla"
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Vesrhrrsr, keskus. Edessa vasemmalla
takana syvyysrLrorit

hyrran emäkompassi 1a keskellå

aikana ko. alukset sen havait-
sivat ja aloittivat heti syvyys-
pommituksen, ensin ammut-
tuaan muutaman laukauksen
konetykillii näköputken suun-
taan..."

Syvyysohjailua varten on
suuremmissa veneissä kuten
Vesihiidellä kahdet syvyys-
ruorit, keulassa ja perässä.
Keulasyvyysruorien tehtävänä
on hallita määrätty syvyys ja
peräruorilla pitkittäiskallistu-
ma. Kun pyritään syvemmälle
annetaan veneelle keulakallis-
tuma ja päinvastoin peräkal-
listuma noustaessa ylöspäin.

Ohjailuun vaikuttavat ve-
neen kelluvuus ja tasapaino-
suhteet. Jos vaikka mies siir-
tyy keulasta perään perä tulee
raskaammaksi, mikä taas vai-
kuttaa ohjailuun. Vene on
näinollen erittäin herkkä pai-
novaihteluille.

Ruorien yhteistoiminnasta
riippuu veneen syvyysohjailu.
Tapahtuma-aikana toimin pe-
räsyvyysruorissa pursimies
Pekka Kohon toimiessa keula-
syvyysruorissa.

Välittömästi sen jälkeen
kun olimme todenneet tul-
leemme yllätetyiksi kuului ko-
mento:

- Nopeasti syvemmälle!
Se aiheutti veneessä liikeh-

dintää ja kun tähän lisäksi tuli
suunnanmuutoksia ja nopeu-
den vaihteluita oli veneen hal-
linta erittäin vaikeaa. Liian
suuria kallistumia oli vältettä-
vä, sillä paikallinen syvyys
vaihteli 35-50 metriin.

SYVYYSPOMMEJA
Tapahtumat kehittyvät nyt no-
peasti.

Veneemme ollessa vielä
keulakallistumassa kuuluu lä-
hestyvää potkurinääntä, sy-
vyyspommien pudotuksia,
niiden solinaa vedessä sekä
ensin räjäyttäjän antama ja
senjälkeen itse syvyyspommin
antama räjähdys.

Potkurinääni vahvistuu.
Nyt kuuluu koneen surinaa

ja laahaava ääni - ikäänkuin
vaijeria olisi vedetty pitkin pe-
räkantta. Hyökkääjä ylittää
veneemme ja. luultavasti sen
köli raapaisee perän yli kulke-
vaa. verkonsuojavaijeria.

Aäni vaimenee.
Hiljaisuus.

.Iännitys veneessä kasvaa.
OIemme vihollisen toimin-

ta-alueella. sen pääkulkuväy-
län ja tukikohtien välittömässä
läheisyydessä.

KOSKETUS
VIHOLLISEEN
"klo 1O.50 miiärättöessä
paikkaa miinanlaskua varten,

jonka piti alkaa I 1.15, havait-
sin suunnassa 250" kaksi Fu-
gas-miinanraivaajaa, jotka il-
meisesti havaitsivat näköput-
ken. Hetkistä aikaisemmin oli
kuuntelulaite ilmoittanut pot-
kuriiiäniö suunnassa 90", jos-
ta syystii niiköputki aluksi oli
suunnattu sinne. Kiiännet-
tiiessö niiköputkea ympöri oli
se ylhiiiillii jO sekuntia, jona

Vesihiisi naamroituna Kirkonmaansaaren rantaan

VeSthttsr, dieselcsasto Kalsottuna peräa kohden



Syvyyspomm rt rä1ahtävat

Vilkaisen keulatorpedo-
osastoon. Näen jännittyneitä
katseita.

Olemme vielä keulakallis-
tumassa ja yritän oikaista ve-
nettä. Hiljaisuuden rikkovat
tällöin ruorien käytöstä aiheu-
tuvat käynnistimien loksah-
dukset. Vaimeudestaan huoli-
matta ne tuntuvat tällä hetkel-
lä valtavalta kolinalta, mikä
voi ilmaista paikkamme kuun-
telemaan pysähtyneelle hyök-
kääjälle.

Jälleen pinnalla!

v

Matruusi Rauharinnan kat-
seesta havaitsen, että hän kai-
paisi liikuntaa -- se ehkä jon-
kin verran rauhoittaisi tilan-
netta. Nostan pari sormea ja
viittaan häntä lähemmäksi
keskustaa.

Hän on tajunnut aikeeni.
Pari muutakin miestä siirtyy
keskustaa kohti. Näin on keu-
laosasto tullut kevyemmäksi
ilman syvyysruorin käyttöä ja
kolinaa. "Viippausta miehil-
lä" -menetelmää on käytetty

veneillä aikaisemminkin.
Pian ensimnräisen hyök-

käyksen jälkeen seuraa toi-
nen.

Olemrne nyt kahden hyök-
kääjän ristisuunlimassa. joten
paikan muutos rnutkittelevine
suuntinecn tuntuu ainoalta oi-
kealta pelastumisen rnahdolli-
s uutena.

Potkurin äänet vahvistuvat
sittcn läisl'ähdykset 

- 
.-

- 
räjähdykset 

- - 
-- vai-

mencrninen.
Olernrrre kuitcnkirr 25 nret-

rin syvyydellä, mikä antaa
tr,rrvallisuuden tunteen, koska
läheisyydessä veneen alapuo-
lella tapahtuvan räjähdyksen
paineaalto ei ulotu kovinkaan
laajalle alueelle.

MIINANLASKU
Sotapäiväkirja jatkaa:

"Hyökkiiys loppui 12.15,
mihin mennessä ulukset vuo-
rotellen eri puolilta heittivät
noin 2O syvyysp<tmmia, jotka
räjiihtiviit yleensii tukana.
Kuuntelulaitteen avulla todet-
tiin myös vartio- tai moottori-
torpedoveneiden saapuvan
paikalle. Heti syvvyspommi-
hyökkiiyksen alkaessa otettiin
s1'vvvs 25 metriii, vastakkai-
nen kulkusuuntu ju äiinetön 2
solmun vouhti

klo 12.-50 alukset poistuivat
Peninserureen

klo 12.-55 uxlettiin, ettei
veneelle ltuolinrutttt voirnuk-
kaista tiiriihd.t,ksi.stii ole ai-
heutunut vaurioito

klo 13.05 aloitettiin mii-
nanlasku

klo l-1.0t1 luivakoneen äön-
tii suunnassa 30". Keskeytet-

tiin miinanlasku.
klo Ii.11 iiiini katosi. Jat-

kettiin miinanlaskua. "
Näin se kävi:

- 
3. miina huomio 

- 
pu-

dota! 4. miina huomio 
- 

pu-
dota! 5. miina huomio 

- 
pu-

dota!
Näin kevenee lastimme

miinojen solistessa pohjaan,
josta ne jonkin ajan kuluttua
nousevat määräsyvyyteen
odottamaan tehtäväänsä.

"klo 13.24 laivakoneen
iiiintii suunnassa 30". Keskey-
tettiin miinanlasku

klo 13.28 iiiini katosi
klo 13.30 laivakoneen iiön-

tii samasta suunnasta kuin
edellisellä kerralla

klo li.i6 äöni katosi. lat-
kettiin miinanlaskua

klo 13.47 miinanlasku
pöiittyi"

Olemme onnellisesti suorit-
taneet päätehtävämme ja
myös selviytyneet ahdistajis-
tamme. Kun suurempia vihol-
lisaluksia ei ole havaittavissa
aloitamme paluumatkan.

"klo 15.00 todetaan aikai-
semmin havaitut vartioalukset
edelleen suunnassa 90o

klo 18.0O Narvi oikealla"

ILMAA!
Olemme olleet sukelluksissa
jo lähes 18 tuntia. Ilma ve-
neen sisäpuolella alkaa jo tun-
tua raskaalta, vaikka puhdis-
tus ja hapetus on käynnissä.

Hengitys on helpompaa Iy-
hyinä nykäyksinä. Väsymys
on yleistä. Turhaa liikkumista
vältetään kaikin tavoin.

KIo 21.48 noustaan pinnal-
le.

Torniluukku avataan. Tä-
hystystä varmennetaan. Säh-
k<jmoottorit pysäytetään ja
pintakulku alkaa.

Puhdas, raikas meri-ilma
täyttää veneen uumenet tuo-
den sanomattoman huojen-
nuksen tunteen! Lopuksi pää-
semme yksi kerrallaan 

- 
ku-

kin vuorollaan 
- 

nousemaan
sillalle, jonka yllä kaartuu kir-
kas, avara ja vapaa taivaan-
kansi. Mielen valtaa ihana
tunne 

- 
on kuin olisi vapau-

tunut pakkopaidasta!
Kello 02.30 kiinnittäydym-

me jälleen emälaivamme si-
vuun.

Tehtävämme on suoritettu. !
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TAUNO SEPPÄ

Viimeiset
päivät
Mantsin-
saarella
N{antsinsaari oli molemmissa sodissa
Laatokan alueen puolustuksen
kulmakivi. Vanhalle tykkimiehelle ei
Iähtö sieltä ollut helppo.
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Manrsrnsaal ja sen tyhjenrämtnen 7.7.1944

1'OI\1lN jrrtkosoilan rrjan
[.irt.RPr.n I.l.ll]krrtentirr
iiscrtrestarina.

kc.:ii'uirn 23. päir änä 19-i-1

l:rnirhtt.r)Lll rr'nr.rlji:tcrr Ittri
hinn«rusr.r Tur.rloksen jlr Vitc-
l,:cn r'älille n-rirr.rtti kiilJvn so-
rlan lir()lrncllll r:ttkltiserlr:ti:
csikLinta-alueunrlr-kin Vitc-
lccn jokisuulla nruullui til()tir
pikriii lri\tclLraluecksi.

C)rrr:,lt:r k,,111i 111 ,11 \'il. lecrr
t.ri:lclut kt,ilr'rtkirt puittr ir ril
lilir,rr'rr. :ille l6 pliirirtL :urrr
n()pu:rn lrihdön siirtorr hniäni
kiirr:-s.r \llintsiin. Ji-rs liencn
ollr,l crisimrträisiri nrarrtsilai-
sia. j,rtkii trik;,isinraltlukserr
talk:un salpuiVat saarr-llc.
,'lin rrt.'lkrr \ urrlr.r\lr r iimeini rt

rnc ikLlriincn. joka Hrirk:i-
Irtlir rlri l.ihlr. kirn \l.rnl:i t'rr.-
lrrrrisucn tr h.icnnettirn.

'l riini lirrnirkkcclla prti ollr
t.r\ an()rnrinr'n tr kkien purklr-
minen j,r p()iskuljctu\. \'ILlttr
.'r.trtclr kLLirr ctrdin cde. uloit
Lr.rkJitll. luli ferrlrllLls jlr r;r-
rnallri klisk.. llilidli t,dotlarnartn

244

lil:,ntecrr kehin stli. -l-iirnii 
taus

tii:si :ita. cttri nraaklillctr.l: oli-
.i l.i,,,r plris l.r.krrrstlr llr r r.r
t i. k LtJl. t tt. eJ..:li. l'r ,,lt i r t i .

r -. t'. lt r i.e i rt I ic ttui , ,l lttt sr r nli
si. .tlh r Iernrniilla taltolla oli
rä>sä r'aihcessa Irar eittu lirr-
rlirkk.'r'n IIlr'rkil\: Itlllirlilll.r-
m,rtaistclLrille :ekä ntahtlollr-
sc'ti vielli rnercltli tapahlur arr

Lrhken torjunrisessrr. ()lihln
lirtttakkr'cn tointinnastu hYVat
k,rkr'lllLlk\Lt \ClI Irlintiurrlr
rnlrarilttlrrnan srmntlan t;llvi-
:rii.lan aikoina.

SOTA LÄHENEE
Odotcllt'ssurrrrnc irrtrtr,r:klis-
ky ä joudLrimnrc p;ii'' irtäin scLr-

rJantaan mant!'rL'elta kuLrluVia
ja lähestl r ir.i taistelujcn liäniii.
Kun vihollisen ctcncrnincn ()li
l.7. rnennessa chtinlt sla\Lrt-
t:rlr fulenrljtren. \i-ti-tllol jr)L'n

r litl.kin tupahrur millt,in trr-

hansa. Heinäkuun -5. pr.iiilina
.,: :itlcrr t.rpehtuikirt. lo:in io:-
.:rirr r le rnfrand ktrin r ur.in:ri- Krrkonkylan pieneen t§asounaan mahtui kerrallaan kolme henkilÖa



sen Tuleman keskustan koh-
dalla.

Vihollisen etenemisen jat-
kuessa myöhemmin kohti
Kirkkojokea ja Mäkipäähän
sain 6.7. puolen päivän aikoi-
hin käskyn ensimmäisen tykin
irrottam isesta. Apunani t1,össä

oli tarmokas ryhmänjohtajani
alikersantti Laine.

Näihin aikoihin asti mel-
kein olematon ilmatoiminta
Mantsin yllä vilkastui n) t

huomattavasti. Tilanne oli to-
della kehittynlt sellaiseksi. er-
tä ainoa mahdollisuus saada
tykit pois saarelta oli laivakul-
jetus.

Kuljetusta varten saapuikin
kaksi hinaajaa isot puuproo-
mut perässään linnakkeen ran-
taan Roukunlahteen. Hiukan
m1 öhemmin iltalöstä saatiin
vielä yksi hinaaja proonrui-
neen Koivuniemeen ja tänne
muodostettiin toinen lastaus-
paikka tilapäislaitureineen.

Kun hinaajat olivat päässeet
Roukulahden rantaan ilmes-
tyivät samassa vihollisen maa-
taistelukoneet ja här'ittäjät
pommeineen ja pikatl'kkei-
neen tehden hyökkä1 ksiä
useana aaltona. Näistä h1 ök-
käyksistä eivät jääneet osano-
miksi enempää linnake kuin
rannassa olevat aluksetkaan.
Rannassa olevista hinaajisra
toinen saikin heti täy,sosuman
ja painui pohjaan 

- 
21n025-

taan savupiippu jäi metrin rer-
ran törröttämään pinnan 1lä-
puolelle. Onneksi miehistö oli
juuri ennättänyt poistua mai-
hin. Muut vahingot jäivät vä-
häisiksi. Muistini mukaan ai-
noastaan yksi tykkimies haa-
voittu i.

Uponneen hinaajan kone-
mestarina toiminut jo eläk-
keellä ollut ylikersantti F. Pei-
ponen tuli hyvin harmistunee-
na linnakkeelle. Yllättyneenä
totesin hänelle:

- 
Vieläkö ne sinutkin van-

han miehen ovat tänne raahan-
neet ?

Tähän "Fedka" harmistu-
neena:

- 
Eihän rässä mitään härää

muuta. mutta kapsäkki meni
laivan mukana pohjaan.

Mantsin canet-patteri (1 52/45-C) 1 939, kirjoittaja tykkisillalla

viisi metriä. Tällaisen tykin
purkamisessa meni t<,rttuneelta
ryhmältäni noin neljä tuntia.
Tykki hajotettiin ravallisesri
viiteen osaan, joista kevyinkin
osa - kilpi - painoi yli ron-
nin.

Mantsin rantaa venäläisten
28.7.1941
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Tilanteesta johtuen ei meil-
lä ollut aikaa pitempään seu-
rusteluun.

Mantsissa oli tässä vaihees-
su I Patteriston komentajana
ntajuri Tam minen, linnakkeen
pärill ikkönä kapteeni Ol ant e rii
ja linnakkeen vääpelinä soti-
lasmestari Y. Saukkonen.

MANTSI AMPUU
Kun ilmatoiminta vilkastui
vaikeutti se suuresti meidän-
kin purkamistoimiarnme
olivathan purkamisvälincem-
rnc nostopukit. r intlurit 1a

nruut scllaiset huomiota herät-
tävä kohde, jota oli vaikea
naanrioida. Mutta ainahan sitä
tl killäkin johonkin koloon voi
titistyä pahirnmaksi ajaksi 

-olihan tähänkin jo jotenkin
tottunut.

Meidän työskcnncllessäm-
me tykillä jatkoi toinen tykki
milter keskcl tymäröntä am-
muntaa maarintamalle. Anr-
muksistakaan kun ei ollut
puutetta, sillä olihan l,hdellä

putkella nyt kaksinkertainen
ann()s.

Varsinais.n evakuoinnin ja
r1 kkien purkamisen edistyessä
.rli rantaan konlennettu Iinnoi-
tustöissä ollut pioneerijouk-
kue luutnanfti Variksen joh-
dolla. Pioneerit kyhäsivät tila-
päislaiturin ja valmistelivat
lustausta. Tykkikaluston siir-
toon saatiin pioneerien käy-
tössä ollut vintturilla varustet-
tu telaketjutraktori. Tämä hel-
potti ja nopeutti siirtoa ran-
tuan. :illä muuten olisimme
joutuneet siirtämään nuo pai-
navi.lt tl kin osat vintturin
urulla tuon puolen kilometrin
ntatkan.

Puoleenyöhön mennessä oli
ensimmäinen tykki purettu ja
osrt rannassa. jossa Iuutnantti
Varis johti lastausta proo-
muun pioneerien avustamana.

Tulkoon tässä sivumennen
mainituksi niille, joilla ei
mahdollisesti ole käsitystä ky-
seessä olevan tykin koosta, et-
tä yksistään putken paino oli
noin -5,4 tonnia ja pituus yli

TYKKIMIEHET EIVÄT
TAJUNNEET
TILANNETTA
Kun siinä työn ja ammunnan
tiimellyksessä oli ruokailukin
huoltopuolella unohtunut ja
puolenyön jälkeen piti alkaa
toista tykkiä purkamaan, tuli-
kin "stop" eteen. Tällöin mi-
nulle sattui ninrittäin cnsint-
mäisen kerran, että käyttööni
alistettu tykin miehistö kiel-
täytyi suorittamasta työtään il-
moittaen, että heidän puoles-
taan tykit saa olla purkarnatta
niin kauan kunnes tulee ruo-
kaa.

Tein viipyn-rättä ilmoituk-
sen majuri Tammiselle, joka
puuttuikin peliin välittömästi.
Siinä taidettiin nrainita se vii-
mcinenkin keino, joka ci tot-
tele. Kapinointi loppui ja työt
saatiin käyntiin. Aamuun
mennessä saimme ruokaakin,
mutta kallista aikaa meni vä-
lillä hukkaan.

Ruvetessamme purkamaan
tykkiä oli sen putki niin kuu-

245



Saarelta löytyi kesällä 1941 myös
suomalaisten talvisodan iopulla

räjäyttämä patteri

ma ettemme ensin voineet
lainkaan käsitellä sitä. Osa
miehistöstä kantoi vettä ja
jäähdytti sitä, mutta senkin
jälkeen oli putken käsittely
kuumuuden takia hyvin vai-
valloista.

Jo aikaisemmin oli traktorin
kuljettaja ilmoittanut, että sen
moottorista kuuluu epäilyttä-
vää kolinaa. Koska tilanne oli
sellainen kun oli eikä mootto-
rin hyväksi ollut ajan puutteen
vuoksi mitään tehtävissä, pää-
tin panna kaiken yhden kortin
varaan. Saimmekin aamuun
ntennessä kaikki muut osat hi-
nattua rantaan paitsi tykin kil-
ven ja jotain muuta toisarvois-
ta tavaraa, jotka olivat viimei-
senä hinauksessa. Tällöin kul-
jettaja ilmoitti, ettei aja enää
metriäkään, sillä moottori ha-
joaa. Ilmoitin taas majuri
Tammiselle tilanteen, johon
hän vastasi:

- 
Jos se hajoaa niin yhden

tekevää 
- 

ajattakaa!
Annoin käskyn lähteä.

Kuorman päästyä matkan
puoliväliin rysähti. Kiertokan-
ki tuli moottorin kyljestä ulos
ja peli oli siltä osin pelattu.
Koska tuollaista 12 tonnin ve-
kotinta oli mahdoton enää saa-

da laivaan käytettävissä ole-
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villa keinoilla ja aikakin alkoi
olla lopussa, hain r iiden kilon
trotyylipanoksen. asetin sen
moottorin ja telaplörin väliin
ja niin tuo koko hökötys lensi
ilmaan lopun jäännöksen syt-
t1'essä palamaan.

Kun vihdoinkin aamutun-
teina vaiherikkaan yön jälkeen
viimeisetkin t1'kin osat olivat
laivassa ja lastaus suoritettu.
menin vielä rantaan seuraa-
maan muiden varusteiden las-
tausta. Miehistönkin siirryttyä
aluksiin lähdin astelemaan ta-
kaisin patterille luodakseni
vielä viimeisen kerran sil-
mä1,ksen ympäristöön. Nou-
sin ammuskellarin katolle,
tuohon jo rauhan ajoilta va-
kiintuneeseen tähystyspaik-
kaan, ja seurasin, miten aluk-
sel irtaantuivat rannasta.

JÄÄHYVAISET
MANTSILLE
Kello lienee ollut noin 10.30.
Katselin edessäni olevaa nä-
kymää, ties monennenko ker-
ran. nrutla nyt kenties viimei-
sen.

Olin aivan yksin, sillä muu
miehistö oli jo lähenyt Koivu-
niemeen. Siellähän oli toinen

lastauspaikka, josta oli määrä
irtaantua kello 14.00

Härkämäessä en nähnyt
enää yhtään ihmistä. Tiesin
ky'llä, että saarelle jäi pieni
tarkkailupartio luutnantti Kor-
pivaaran ja kersantti Savinai-
sen johdolla, mutta he liene-
vlit olleet omissa asemissaan
jossain saarella.

Hinaaja tuprutti savuaan ja
eteni kohti pohjoista.

Katselin kaikkea ympärillä-
ni olevaa ikään kuin ahmien

- 
varastoon.

Kaiken sodan karmeuden
keskelläkin tunsin suurta hai-
keutta tuona poislähdön het-
kellä. Tiesin ja aavistin. että
tänne ei enää tulla, tätä en
enää näe.

Hitain askelin laskeuduin
alas, hain käyttööni varaama-
ni polkupyörän ammuskella-
rin eteisestä ja lähdin ajele-
rnaan pitkin Oritselän harjan-
netta kulkevaa maantietä kohti
Koivuniemeä.

Oli heinäkuun 7. päivä
vuonna 1944 1a kello noin
I1.30. Sää oli kaunis ja läm-
min. Entisellä kotisaarellani
oli hiljaista, mutta taistelujen
äänet kantautuivat voimakkai-
na Uuksalonpään ja Mäkipään
suunnilta.

Päästyäni Koivuniemeen
oli lastaus vielä kesken. Ilma-
toiminta oli täälläkin aika
ajoin häirinnyt ja lisäksi puut-
teelliset laiturirakennelmat hi-
dastivat ja asettivat rajoituksia
lastaukselle. Hinaajan ja proo-
mujen lisäksi oli henkilökulje-
tuksia varten varattu lukuisa
nräärä erisuuruisia moottori-
veneitä. jotka oli naamioitu
pitkin rantoja Leppäniemeen
päin.

Kun lastaustoimet oli vih-
doinkin suoritettu loppuun ir-
taannuimme mekin rannasla
noin kello 14.30. Laatokka oli
peilityyni, laivu proomuineen
loittoni rannasta ja moottori-
veneet 

- 
muistini mukaan lä-

hes parikymmentä 
- 

hajaan-
tuivat isolle alueelle. Näkymä
oli kuin sorsapoikue, ero oli
r ain siinä. että emo - 

hinaaja
proomuineen 

- 
meni meno-

jaan jättäen poikasensa oman
onnensa nojaan. Kaikilla
rneillä kuitenkin oli sama
suunla. pohjoinen. ja tavoit-
teena Impilahden satama Ja-
naslahti.

Oli ihmeellisintä ja meidän
onnemme, ettei minkäänlaista
viholl isen ilmatoimintaa esiin-
t1'nyt koko kuljetuksen aika-
na. Ei ainakaan voinut olettaa,
että kuljetus olisi pysynyt sa-
lassa tai vihollinen humaani-
sista syistä olisi jättänyt tilai-
suuden kä)'ttämättä. Kun il-
masuoja puunui meiltä koko-
naan kuljetuksemme aikana,
tuntuikin varsin karmealta
lähteä keskellä kirkasta päivää
tuonne aavalle ulapalle. Tun-
tien varsin hyvin vihollisen
lentokaluston tehokkuuden ja
toimintatavat totesin, että
olimme täysin kohtalon ar-
moilla. Avuttomista ja lukui-
sista maaleista ei ollut puutet-
ta.

Ennen iltaa ajoimme Janas-
lahden laituriin, jossa hinaajat
proomuineen olivat jo tyhjen-
tänlässä lastejaan.

Näin oli melkein täsmälleen
kolmen vuoden kuluttua "ren-
gasnlatkamme" päärtynYt.
Vuoden l94l heinäkuussa
olimme lähteneet Impilahdelta
eteenpäin ja täällä olimme
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Aseettoman ilma-
valvontalotan työ
yksinäisessä vartio-
tornissa vaati lujia
hermoja - vaaran
uhatessa ei pakoon
pääsyn mahdolli-
suutta juuri ollut.

Neuvokas ja päät-
täväinen karjalais-
tyttö selvisi kuiten-
kin lähes epätoivoi-
selta näyttäneestä
tilanteesta.

KAUNIIN männikön keskelle
lähelle Valkjärven rautatiease-
maa oli majoitettu parakkeihin
10. Sotapoliisikomppania. Yk-
sikön päällikkönä oli luutnant-
ti Uuno Nordberg, siviiliam-
matiltaan poliisikomisario.
Palvelin yksikössä rikostutki-
jana. Usein tehtäviini kuului
myöskin desannijahti.

TYHJÄ
ILMAVALVONTA.
TORNI
Kauniina heinäkuun aamuna
vuonna 1942 noin kello viisi
tuli yksikkömme toimistoon
ilmoitus, josta ilmeni, että
Valkjärven Pentsilän kylän lä-
hellä olevasta ilmavalvonta-
tornista oli tuntemattomalla
tavalla hävinnyt vartiovuorol-
la oleva lotta Tyyne Kivelö.
Häviämisen oli todennut var-
tiovuorolleen mennyt lotta
N irkkon en. Ilmavalvonta-ase-
man päällikkö Johannes Kar-
jalainen oli epäillyt, että ky-
symyksessä voisi olla viholli-
sen kaukopartio. Hän pyysi
pikaista apua sotapoliisilta.

Sain komppanianpäälliköl-
täni määräyksen etsintäryh-
mään sen vetäjäksi. Partioon
otettiin puoli ryhmää vuonna
1941 rintamakokemusta saa-
neita nuoria miehiä. Lisäksi
saimme mukaamme kaksi
koulutettua poliisikoiraa hoi-
tajineen.

Varusteet saatiin pian kun-
toon - täytyihän aina olla
mukana kahden päivän muo-
na, vaihtoalusvaatteet, sukat,

HEINO
RISTILUOMA

Kud,onrueen
lontt
uruoifus

Kirjoittaja sotapoliisina

aseistus sekä lisäksi sadeviitta
tai takki.

Partio heitettiin autolla
Pentsilänkylään lottain majoi-
tuspaikkaan.

Siellä saimme tarkempia
tietoja tapahtumasta. Mm.
saimme tietää, että lotta Tyy-
ne Kivelä on paikallinen asu-
kas, josta johtuen hän tuntee
hyvin lähimaaston.

Juoksimme yli peltoaukean
ja lähestyimme metsän reu-
naa. Kinttupolkua oli vielä
sen verran, että majapaikasta
iv-tornille oli matkaa yhteensä
toista kilometriä.

Ensi silmäyksellä totesim-
me, että vartiopaikka oli yksi-
näiselle aseettomalle lotalle
rohkeutta ja tarmoa vaativa -vaarallinen joka suhteessa.
Yksikään mies ei olisi ollut
tornissa vartiossa ilman aset-
ta.

Torni oli korkea. Partion
ollessa joka suuntaan valppaa-
na kiipesin torniin. Näkyvyys
sieltä oli joka suuntaan hyvä.

Totesin pian, että jotakin
väkivaltaa oli tapahtunut: pu-
helimen kuulotorvi oli irrotet-
tu repimällä, kaikki paperit oli
hävitetty.

Pian kuului maasta koiran-
ohjaajien toteamus: jäljet joh-
tavat suoraan metsään. Tie-
simme, että lotta kuuluu pai-
kalliseen väestöön, josta joh-
tuen hän olisi käyttänyt hy-
väksensä kaikki keinot, jos
siihen olisi ollut pienikin mah-
dollisuus.

Edessämme oli nyt vain yk-
si tie: se minne koirat vetivät.

Etulinjaan oli matkaa sen

Valkjärveläinen Tyyne Kivelä lotta-
komennuksella 1942

verran, että partiovaara oli
aina olemassa. Ja kaiken li-
säksi Valkjärvelle oli junalii-
kenne, joka saattoi olla vaa-
rassa.

Aamu oli raikas, metsän
kasvullisuuden tuoksu voima-
kas. Se antoi aiheen epäilyyn
pystyvätkö koirat seuraamaan
jälkiä. Kaiken lisäksi tiesim-
me, että samalla asialla on toi-
siakin partioita. Erehtymisen
mahdollisuus oli suuri.

JÄLJET
PELOTTAVAT
Edettyämme noin 200 metriä
viittasi koiranohjaaja kädel-
lään kanervikkoon.

Maassa oli lotan päällysta-
kin vyö.

Nyt tilanne varmistui -olimme varmasti oikealla to-

lalla. Tehtiin yhteinen sopi-
mus, että edetään aivan äänet-
tömästi. Samalla kiristettiin
vauhtia.

Maasto oli vaihtelevaa.
Kosteimmilla paikoilla jo to-
tesimme, että maastossa oli
jalanjälkiä, ja se tietysti hel-
potti tilannetta.

Pian tulimme maastoon,
jossa huomasimme maassa
merkkejä siitä, että kyseessä
oli kova taistelu: oli taiteltu
koivunversoja, niitten latvoja
oli kierretty, oli yritetty vään-
nellä vitsaa. Arvelimme, että
lottaa oli aiottu sitoa.

Kamppailun jälkiä oli mat-
kan varrella monessa paikas-
sa. Todisteena oli lotalle kuu-
luneita vaatekappaleita, revit-
tyjä lottapuvun osia, sukan
palasia ym. Oli käyty ankaraa
taistelua kunniasta, elämästä
ja kuolemasta.

Matkan varrella oli usein
todettavissa, että pensaiden
latvuksia oli taiteltu. Arvelim-
me, että lotta olisi yrittämyt
viitoittaa reittiä. Suunta oli ra-
jalle ja siitä päättelimme, että
miehen täytyi olla rajan takaa
ja että hän aikoi viedä lotan
mennessään.

Varmistuimme mielessäm-
me siitä, että meidän on pakko
saavuttaa pakenijat, olihan
etulinjaan matkaa noin 30 ki-
lometriä. Tiesimme, että etu-
linjaa ei ylitetä päivän aikana
ja ennen illan tuloa olisi par-
tiomme varmasti myöskin pai-
kalla.

Tulimme Innansuon reu-
naan. Suunta näytti yli suon,
joka oli osittain vetelä. Sen
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puolivälissä oli aivan mahdot-
tomalta näyttävä musta, noin
10-15 metrin levyinen letto.
Onneksi välillä oli pari kolme
turvemätästä. Sinne vetivät
hyvän koulutuksen saaneet
koirat ja siitä oli pakotettu yli
suomalainen näännytetty lot-
ta.

Partiolla ei ollut aikaa kier-
tää. Nopea toiminta oli paras
ratkaisu. Rahkakeitaasta revit-
tiin puukoilla irti turvetta ja
sekaan katkottiin pieniä män-
nynnäreitä, joita lähettyvillä
oli niukasti. Yritettiin saada
lettoon lisää kantavuutta.
Saappaat tai maihinnousut
heitettiin yli leton ja sitten
mies kerrallaan rämpien yli.

Ylitys onnistui, mutta pu-
kumalli oli nyt toinen. Kaner-
vat täyttivät vaateharjan tehtä-
vän.

Vihdoinkin pääsimme suon
reunaan. Maasto muutlui met-
säiseksi ja kulku helpommak-
si.

Heräsi ajatus, että jotakin
täytyy pian tapahtua 

- 
olihan

takanamme jo useita kilomet-
rejä. Partion menoa hidastutti
kuitenkin ajoittain metsikössä
kasvava korkea heinä.

Aivan yllättäen juoksimme
suoraan piikkilankaesteeseen.
Se oli todellinen este, noin
2-3 metrin korkuinen ja sy-
vyydeltään samaa luokkaa.
Siinä sitä oli piikkilankaa pit-
kin ja poikin, oli kireänä ja oli
löysänä, ylös ja alas kymme-
nittäin.

Juosten ei siitä yli menty.
Alitse ei tarvinnut ajatella-
kaan. Siitä oli kuitenkin hiljat-
tain menty, sen ilmaisivat koi-
rat nostaen etujalkansa piikki-
langoille. Ylitimme sen me-
kin.

KOIRAT
HURJISTUVAT JA
LOTTA LUYTYY
Partio oli taas valmiina jarka-
maan matkaa. Koirat ottivat
nyt kovan otteen hyppien mil-
tei karkuun ohjaajiensa käsis-
rä.

Nopeasti partio hajalle yllä-
tyksien varalta!

Edettiin sitten varovasti ja
samalla meidät yllätti outo nä-
ky: noin 10O metrin etäisyy-
dellä kaislikosta nousi ylös

nainen ilman päähinettä 
- et-

simämme lotta Tyyne Kivelä!
Sittenkin hän eli vielä - -

Partio pysähtyi ja varmisti
joka suuntaan.

Lähestyin etsimäämme iv-
lottaa. Huomasin, etten voi
mennä kovin lähelle, koska
hänen pukunsa oli niin revitty.

Ilmoitin siis:

- Olemme sotapoliisista.
Laitan tähän oksalle sadetak-
kini ja vetäydyn takaisin par-
tion luo. Laita päällesi tämä
takki!

Pian seisoi edessämme itke-
vä ja aivan uuvuksiin saakka
näännytetty lotta, karjalainen
tyttö, joka oli aseettomana
suorittanut maanpuolustusteh-
täväänsä oman lapsuudenko-
tinsa lähellä.

Saimme kuulla, että ainoas-
taan yksi venäläinen oli ollut
mukana tornilta tänne saakka.
Toinen oli harhautunut ilmei-
sesti heti tornin luona. Kysy-
myksessä olivat vankileiriltä
karanneet luottovangit, joiden
puseron selässä oli valkoisella
maalilla tehty isokokoinen V-
kirjain.

Partion oli jatkettava tehtä-

Lottia iv-asemalla, kuvassa Eini
Rantala ja Kaarina Massinen

väänsä. Koirat vain uudelleen
jäljille ja jokunen partiomies
vielä mukaan!

Itse jäin huoltamaan nään-
tynyttä lottaa. Hän istui heini-
kossa. valitti kipua selässään
ja itki. Kun kunniakas vartio-
lotta ei ollut suostunut viholli-
sen vaatimuksiin, oli tämä
lyönyt hänen selkäänsä kivel-
Iä.

Ne iskut olivat olleet uuvut-
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tavia. Siitä kertoivat sanatonta
kieltään lotan selässä näkyvät
mustelmat.

Tyttö sai pukea päälleen
mukanani olleita kuivia vaat-
teita. Pientä virkistystä tuotti
hänelle kenttäpullosta tarjottu
mehu ja vanikan palaset.

Hänelle oli pian saatava tar-
vitsemaansa apua. Samalla oli
kuunneltava partion nrenoa ja
seurattava karttaa.

Pian kuului vähäisiä ääniä,
joista arvelimme, että koske-
tus pakenevaan oli saatu. Par-
tio palasikin tuoden mukanaan
"luottovangin".

Olimme kaukana maastos-
sa. Tarpilankylään oli matkaa
noin kolme kilometriä. Se oli
lähin kylä ja sinne oli paluutie
suunnattava.

Matkan aikana avustimme
nääntynyttä lottaa. Usein le-
vättiin ja valvontalotta kertoili
rauhallisesti kaiken, mitä oli
tapahtunut.

LOTAN
KERTOMUS
Hän oli ollut iv-tornissa var-
tiovuorollansa.

Kauhun valtaamana lotta
oli harkitusti hypännyt tikkail-
ta kivikkoiseen mäkeen noin
4-5 metrin korkeudelta ai-
koen juosta majoituspaikkaan-
sa. Suunnitelma oli kuitenkin
heti alkuunsa pettänyt, sillä
samanaikaisesti oli pensaan
takaa noussut toinen viholli-
nen hyökäten kohti pakenevaa
lottaa, jonka oli ollut pakko
suunnata pakotiensä metsän
syvyyteen.

Noin 200 metrin juoksun
jälkeen oli vanki saanut hänet
kiinni ja ensimmäinen tem-
mellys oli ollut edessä. Niin-
kuin lotta kertoessaan mainit-
si: kuolema kouristeli. Vaat-
teita oli repytynyt, - ehkä jo-
tain jäänytkin siihen. Sama oli
sitten toistunut useita kertoja.

Kun lotta oli ollut täysin
uupunut, oli vanki väännellyt
vitsaa aikoen sitoa hänet, mut-
ta lotta oli aina juossut kar-
kuun ja vitsan vääntö oli jää-
nyt kesken.

Väsynyt lotta oli kulkies-
saaan horjunut puolelta toisel-
le pidellen tasapainoaan ot-
taen pensaista tukea. Samalla
hänelle oli herännyt ajatus tai-
tella pieniä latvuksia merkiksi

llmavalvontalotat tauolla, Tyyne Kivelä takana oikealla

Noin kello neljä aamuhä-
märässä oli valvontatorniin
kiivennyt yllättäen avojaloin
tuo kauhun karkuri. Tikkaiden
yläosassa lavalle avautuva
luukun kansi oli työnnetty
auki. Vanki oli syöksynyt la-
valle, repäissyt puhelimen tor-
ven irti ja heittänyt sen maa-
han. Sitten hän kävi lotan
kimppuun pakottaen Iämän
edellänsä tikkaita alas.

suunnasta.
Toinen vihollinen oli siis

jäänyt heti tornin tikkaille.
Lotan nopeat ja rohkeat al-
kuotteet ja aamuhämärä olivat
sittenkin olleet avuksi.

Jossain matkalla oli ylitetty
vetelä suo. Puolittain uimalla
lotan oli pitänyt rämpiä edellä
kaikki pahimmatkin letot.
Päämäärä oli ollut tuntema-
ton, mutta suuntana oli Ahi.



Jarvr.
Sitten oli eteen sattunut ai-

vän mahdottomalta näyträvä
piikkilankaeste. Lotan oli ol-
lut pakko kiivetä edellä esteen
päälle. Sen ylitys oli näyttänyt
aivan mahdottomalta. Asian
oli ilmeisesti todennut viholli-
nenkin, koska oli katkaissut
2-3 metrin pituisen koivun,
repinyt siitä oksat pois sekä
antanut kepin esteen päällä
horjuvalle lotalle. Saamansa
kepin tämä oli laittanut esteel-
le poikittain. Siitä apua saa-
den hän oli pysynyt piikkilan-
goilla putoamatta niiden se-
kaan.

Päästyään esteen toiselle
reunalle tyttö oli huomannut,
että kaverikin jo oli ollut nou-
semassa esteelle.

Ä*ia oli lotalle vielä he-
rännyt ajatus - nyt pakoon!

Hän oli tiukentanut oretraan
seipääseen ja hypännyt maa-
han vieden kepin mennessään
sekä sitten vain juossut heini-
kossa henkensä edestä.

Sitten voirnat olivat räy'sin
loppuneet ja oli pakko s1,ök-
syä menosuunnasta svrjään.

parin kolmen metrin etäisyy-
deltä hänen ohitsensa.

Pian tämän jälkeen saapui-
kin sitten partiomme paikalle.

LOPPU HYVIN
Sitten pääsimmekin jo sattu-
malta saamallamme autokyy-
dillä Valkjärvelle kenttäsai-
raalaan. Lääkäri otti lotan vas-
taan heti ja viikkoa aikaisem-
min kihlautunut tyttö pääsi
sairaalan vuoteelle lepää-
mään. ---Komppaniassa sairnme
kuulla, että yksikkömme lä-
heisyydessä olevalta sotavan-
kileiriltä oli edellispäivänä ka-
rannut kaksi "luottovankia".
Pari kohne päivää myöhern-
min tuotiin toinenkin karku-
lainen Metsäpirtistä yksik-
köömme. Ilmoituksen mu-
kaan hänet olivat pidättäneer
rintamalinjan läheisyydessä
etulinjan pojat.

Samana päivänä vein pidät-
tämämme vangin kenttäsai-
raalaan tunnistamista varten ja
ohjasin hänet lotta Tyyne Ki-
velän vuoteen lähelle.

Hyvin koulutettu sotakoira oli pätevä kaveri

Vielä vilkaisu esteelle, jossa
vanki oli juuri pääsemässä
maahan. Neuvokas lotta oli
nyt varovasti ryöminyt takai-
sin esteelle päin tehden terä-
vän kulman. Sitten hän oli sy-
dän täynnä pelkoa ja kauhua
kuunnellut valtavaa heinikon
kahinaa, kun vanki oli juossut

Lotan kasvot kalpenivat
kuin lumi, hän painoi molem-
mat kätensä kasvojensa suo-
jaksi, käännähti vuoteellansa
selin ja kauhun valtaamana
huudahti:

- 
Tuo se tuli hiipien var-

tiotorniin 
- 

vie se pois. vie sc
pois ! tr

Kerää Kansa taisteli-
miehet kertouat-
lehtesi uahuaan
uuosikertal«ansioon
Kansa taisteli -lehden ainutlaatuiset ja omaperäiset
kertomukset kiehtovat lukijaansa vielä vuosienkin
jälkeen.
Parhaiten lehtesi säilyvät siisteinä ja järjestyksessä
omassa vahvassa kansiossaan. Yhteen kansioon
mahtuu koko Kansa taisteli -vuosikerta.

Kansa taisteli-
uuosikertakansio
maksaa uain 16 mk/kpl
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TOIVO AHTIMO ,.+loSto

O Eversti P. J. Paalun komentama
l.Divisioona oli jatkosodan
alkuvaiheen ajan ylipäällikön
reservinä ja sen Jalkaväkirykmentti
35 joutui taisteluun vasta Vieljärvellä
heinäkuun loppupuolell a 1941.
O Loimaan seudun miehistä
muodostetulle II Pataljoonalle
ensimmäinen taistelu oli vakava
paikka. Talvisodan Summan
karaisemat miehet eivät kuitenkaan
pienistä pelästyneet.
O Karjalan Armeijan kärkenä
hyökänneen VI Armeijakunnan
komentajan kenraalimajuri Paavo
Talvelan tämän taistelun johdosta
antama varaukseton kiitos on
pysynyt miesten mielessä.

Se oll
lolstaua
motfi!

ktt

Kcv.0s.6
29. l- 7 8. .,r

LOIMAAN SEUDUN mie-
histä muodostettu II/JR 35 oli
kaptecni Veikko Ryyniisen
johdolla saapunut 23.7 .41
Vieljärven Jyrkilään. Alasta-
ron miehistä kootun mainitun
pataljoonan 6.K:n päällikkönä
sain seuraavana yönä käskyn
varmistaa Jyrkilästä Kukka-
järvelle johtavan tien noin
kolmen kilometrin päässä. Lä-
hetin sinne luutnantti Lauri
Aallon joukkueesta kaksi ryh-
mää.

Jo kello 4.00 sain uuden
käskyn: mainittu tie on var-
mistettava Kukkajärven kyläs-
sä yhdellä joukkueella. Tä-
mänkin tehtävän annoin Aal-
lolle, jonka kaksi ryhmää oli-
vat jo varmistustehtävässä
tiellä. Näin koko joukkue tuli
siirtymään noin kahdeksan ki-
lometrin päähän Jyrkilästä
Kukkajärven kylään.

Samalla olin saanut käskyn
antaa samalla suunnalla jo
partioivalle patal joonan jääkä-
rijoukkueen johtajalle vänrik-
ki Su/o Raitaselle yhden ali-
upseerin ja yhden ryhmän
hänen joukkueensa vahvistuk-
seksi. Näihin tehtäviin lähetin
vääpeli Martti Kaivosen ja
alikersantti Oiva Mattilan
ryhmineen.

Aamun 24.7. mennessä oli
Kukkajärven kylä varmistettu
ja tiedustelupartiot lähetetty
tarvittaviin suuntiin.

KARJALAINEN
IDYLLI
SUOMALAISET,I-E SOTI.
LAALLE on sauna puoli elä-
mää. Niin oli Kukkajärvellä-
kin heti joukkueen saavuttua
sinne alkanut saunan etsintä.
Sauna löytyikin ja vieläpä hy-
vin käyttökelpoinen. Heti vain
sauna lämpimäksi ja sauna-
vuorot järjestykseen!

Tähän järven rannalle ra-
kennettuun ikivanhaan itä-
karjalaiseen kylään olivat
asukkaat sota- ja työkelpoisia
miehiä lukuunottamatta jää-
neet koteihinsa ja niin he sai-
vat myöskin meidän puoles-
tamme jäädä.

Nämä asukkaat olivat hyvin
ystävällisistä väkeä. Kielen-
kin puolesta tulimme heidän
kanssaan hyvin toimeen.

Luutnantti Aallolle ja hänen
miehilleen tämä siviiliväestön
kylässä olo oli 1'llätys ja se toi
joukkueelle tehtäviä, joihin ei
oltu varauduttu. Tärkein ja
kiireellisin näistä oli heidän
elintarvikehuollonsa järjeste-
11'. Tämän takia piti jouk-
kueen johdossa suorittaa työn-
jako: Aalto hoiti saamansa so-
tilaallisen puolen ja joukkueen
varajohtaja kersantti Toivo
Ali-Horila maanviljelijänä ja
käytännön miehenä sai tehtä-
väkseen hoitaa kyläläisten
elintarvike- ja muut elämistä

HuLlse
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koskevat pulmat. Huumori-
miehenä hän tulikin kyläläis-
ten kanssa erittäin hyvin toi-
meen. Kolhoosinpäälliköstä
Nikolaista tuli nyt Ali-Horilan
apulainen ja yhteistoiminta
heidän välillään oli hyvä.

Pian sain Kukkajärveltä
viestin tulla sinne saunomaan.
Perjantaina 25 .7 . 41 aamulla
lähdinkin sinne jalan, sillä
pyörästä sillä kuhmuraisella
tiellä ei olisi ollut paljoa apua.
Tien kunto oli kehno ja niin
oli sen lähimaastokin koko
matkalla.

Kylään saavuttuani tutus-
tuin tilanteeseen ja ryhmityk-
seen, mikä siellä olevalla
joukkueella oli. Katsoin tar-
peelliseksi kutsua luutnantti
Armas Muskun joukkueesta
ryhmän vahvistukseksi. Mus-
ku lähettikin alikersantti O/avi
Mäkisen ryhmän.

Vielä tutustuin kylään ja
kyläläisiin. Kylä oli asemansa
puolesta kauniilla paikalla
harjun ja järven rannan välis-
sä. Rakennukset olivat lähellä
toisiaan ja monet kovasti kor-
jauksen tarpeessa.

Pihat olivat siistejä, vaikka
siat juoksivatkin siellä tä1,sin
vapaasti. Ihmisten vaatteissa
ei ollut hurraamista, mutta
puhtaita ne olivat, samoin hei-
dän kotinsa olivat siistejä ja
yksinkertaisesti kalustettuja.

Nikolai oli avulias ja piti
hyvää huolta kyläläisistään.
Erään pienen riihen vieressä
isossa männyssä riippui kis-
konpätkä, jota Nikolai soitti
silloin kun hänellä oli jotakin
sanottavaa kyläläisille saadak-
seen heidät kokoon.

Pian saimme tiedon, että
sauna on valmis kylpemistä
varten. Meitä meni sinne 5-6
miestä.

Saunaan mentiin päädystä.
Siinä ulkopuolella oli penkki,
jossa voi vilvoitella, jos ei ha-
lunnut mennä järveen. Sauna
oli siisti sillä tavoin kuin savu-
sauna voikin olla ja löylyä oli
runsaasti. Huolet olivat kuin
pois pyyhittyjä, kun välillä
järvessä käytyämme olimme
taas lauteilla.

SAUNARAUHA
RIKKOUTUU
MUTTA PIAN ne huolet tuli-
vat sisälle saunaan: ovi tem-

paistiin auki ja jääkärijouk-
kueen taistelulähetti tuli kello
16.20 sisään ilmoittaen, että
vihollinen on lähestymässä
hyökkäysvaunuin Sissoilan
kylää.

Tämä viesti ei vielä paljon
elämäämme häirinnyt, koska
tuohon kylään oli matkaa run-
saat kymmenen kilometriä.
Lähetin asiasta vain ilmoituk-
sen pataljoonaan.

Parikymmentä minuuttia
myöhemmin tuli saunaan
vauhdikkaasti toinen taistelu-
lähetti kertoen, että Klessoilan
kylää lähestyy useita hyök-
käysvaunuja.

Vaunujen kulkunopeuden
tuntien tämä aiheutti meille jo
pikaisia toimenpiteitä: taiste-
luasemat ja panssarintorjunta-
kuopat miehitettiin niin kii-
reesti, että mm. alikersantti

' Kalevi Suojakertoi pukeneen-
sa itsensä vasta asemissaan-
Olipa siinä kyläläisille ihmet-
telyn aihetta nähdessään mies-
temme vaatteet kainalossa
rientävän asemiinsa kylän lä-
pi!

Lähetin kiireesti komenta-
jalle viestin tilanteesta ja pyy-
sin heti koko kiväärikomppa-
niani ja panssarintorjunta-
aseita Kukkajärvelle.

Kulkiessani saunalta kylän
läpi asemiamme . kohti tuli
vastaani kylän starikka, pitkä-
partainen kylänvanhin. Kättä
paiskaten tervehtiessämme
toisiamme sanoin hänelle:

- Kyläläisten on nyt men-
tävä taistelun ajaksi suojaan,
sillä ryssä on tulossa kylään.

Tähän ukko:

- Ei ne tänne pääse!
Koska en tuntenut vielä ky-

läläisten komentosuhteita jäi
asia minulta tähän, sillä sain
pian paljon muuta tehtävää.

TANKIT TULEVAT
EDESTÄ kuuluvat taistelun
äänet lähenivät kylää.

Alkoi kuulua myöskin
hyökkäysvaunujen moottorien
mylvinää ja telaketjujen koli-
naa. Useimmille meistä nämä
äänet olivat hyvin tuttuja jo
talvisodan Summan lohkolta.

Tiesimme, ettei edessä ole-
va vahvistettu jääkärijoukkue
pysty estämään vaunujen ete-
nemistä. Tämä joukkue jou-
tuikin irtautumaan. Sitä mu-

JR 35:n
jääkärijoukkue

ylittämässä rajaa
1941

JR 35:n miehiä
Vieliårvellä

v

kaa kuin sen mieiä tuli edestä
asemiimme ohjasimme heidät
jääkärijoukkueelle varatulle
paikalle puolustusasemissam-
me. Tämä joukkue tulikin ole-
maan hyvin tarpeellinen voi-
man lisä Kukkajärvellä pian
alkavassa taistelussa.

Puolustuksemme erinomai-
sena etuna pidin sitä, että ase-
mamme olivat suurelta ja tär-
keimmältä osin harjulla. Siinä
oli puteroita ja vanhoja peru-
nakuoppia perunamaan laidas-
sa antamassa jonkinlaista tuli-
suojaa miehille. Harjun edes-
sä oli hyvin tiheä viidakko,
mikä esti tähdätyn tulen vihol-
liseen, mutta se esti myöskin
vihollisen tähystetyn kone-
aseiden tulen asemiimme.

Heti kärkeen annoin kaataa
harjulla olevan kolmiomit-
taustornin, koska se olisi hel-
pottanut vihollisen tykistön ja
kranaatinheittimien tulenjoh-
toa.

Puolustusta suorittavan vä-
hälukuisen miehistömme hy-
vänä puolena oli ennen kaik-
kea miestemme vankka taiste-
lutahto, reipas henki ja hyvä
kunto.

Meillä oli edessämme en-
simmäinen taistelumme tässä

sodassa. Kerroin jo aikaisem-
min, että suurin osa meistä oli
saanut tulikasteen jo talviso-

dan Sunrmassa ja olimme jo
siellä tottuneet taistelemaan
suuria vihollisvoimia, jalka-
väkeä ja hyökkäysvaunuja
vastaan, joten tämä ei ollut
meille mitään uutta ja tunte-
matonta.

SOTA SYTTYY
KELLO 18.55 eteemme saa-
puivat vihollisen kaksi pans-
sarivaunua ja näitä seurasi heti
perässä useita muita. Kasapa-
nosmiehemme saivat heti
panssarintorjuntakuopistaan
toisen vaunuista kasapanok-
sella nurin ja sen takana tule-
vasla vaunusta telaketjun
poikki. Näin tuli tielle tulppa,
josta toiset vaunut eivät pääs-
seet helpolla ohi.

Vihollisen jalkaväki, joka
seurasi tiiviisti vaunuja, levit-
täytyi heti asemiemme eteen
yrittäen samaa vauhtia päästä
läpi.

Alkoi kiivas tulitaistelu.
Meillä oli onneksi runsaasti
unkarilaisia pyöreitä käsikra-
naatteja ja näin tiheässä viida-
kossa ne olivat hyvin tehok-
kaira hyökkäyksien torjunnas-
sa. Vihollista ei monessakaan
kohdassa näkynyt, vaan tor-
junta piti suorittaa kuuloha-
vaintojen perusteella. Hyök-
kääjän lähestyessä viidakosta

)
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kuului komentoja, uraa-huu-
toja, ja oksien katkeamista se-
kä näkyi vitakon oksien ja Iat-
vojen liikettä. Näiden mukaan
piti ampua ja siten estää van-
jan pääsy silmille ja asemiim-
me.

Mutta pääsi se joskus josta-
kin yllättämäänkin. Muun
muassa alikersantti Into Pelto-
/a kertoi, että vanjan huutaes-
sa kovasti kiväärin pistin jo
työntyi häntä kohti. Reipasot-
teisena miehenä hän oli sivul-
le väistäen ottanut heti kivää-
rin piipusta kiinni ja voimalla
tempaissut siitä niin että pusi-
kosta tuli kiväärin mukana
pieni musta mies hänen ampu-
makuoppaansa! Päästäkseen
miehestä eroon hän näytti tälle
kiireesti suunnan taaksepäin.
Soturi lähtikin villinä hyppien
ja huutaen mennessään.

- Kirkiisi - kirkiisi!
Mäki vain kaikui.

TIPALLA OLI!
TAISTELUN ensimmäiset
kolme tuntia olivat tälle pie-
nelle joukolle hyvin raskaat.
Välillä oli puolustuksemme jo
lähellä katkeamispisteen ra-
jaa, kun vähäisestä voimas-
tamme piti ryhmitystä venyt-
tää vasemmalle rantaa kohti ja
oikeata sivustaakin piti vah-
vistaa.

Kylään johtava tie sivusi oi-
kealla aukean reunaa. Tämä
oli puolustuksemme heikoin
kohta, koska meillä ei enää ol-
lut edes kasapanoksiakaan ja
sieltä oikealta oli hyökkäys-
vaunuilla parhaat mahdolli-
suudet päästä asemiemme se-
lustaan ja sitten katkaisemaan
yhteytemme vieljärven suun-
taan. Yritimme siinä aukealla
jotenkin markkeerata miinoi-
tustouhua ja ehkä vihollinen
uskoikin, että se aukea oli
miinoitettu eikä siksi halunnut
riskeerata, vaan pysyi lukuisi-
ne hyökkäysvaunuineen siinä
tiheikön suojaamalla tiepaha-
sella.

Odotin ja toivoin joka hetki
komppaniani pääosan ja pans-
sarintorjuntatykkien tulevan
avuksi. Katsoin, että tästä ase-
masta oli pidettävä kynsin
hampain kiinni, sillä tulomat-
kalla Vieljärveltä Kukkajär-
velle olin todennut, mitenkä
huonoa välimaasto oli menes-
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tyksellistä torjuntaa silmällä-
pitäen.

APUA TULEE
KELLO 20.2O saapuikin
komppaniani perille luutnantti
Erkki Nepposen johtamana.
Samalla tulivat komppanialle-
ni alistettu panssarintorjunta-
t1'kki vänrikki Antti Tuomi-
sen, nykyisin Tuomi-Nikulan
joukkueesta kersantti Arvo
Aaallon johtamana sekä kaksi
pataljoonamme panssarintor-
juntakivääriä vänrikki Kuiri-
mon johdolla.

Meille oli todella ilon hetki,
kun näimme näiden kaikkien
saapuvan!

Kello 21.00 mennessä oli
puolustuksemme ryhmitys
seuraava.

Luutnantti Nepposen jouk-
kue oli Saarijärven itäpuolen
ja sen eteläpuolelta itään joh-
tavan tien torjunnassa. Siellä
aikaisemmin olleen jääkäri-
joukkueen puolikkaan otin
taakse lepäämään ja samalla
reserviksi. Miehet olivat ol-
leet jo 2-3 päivän ajan yhtä
mittaa toimessa ja olivat nyt
perin väsyneitä.

Luutnantti Aallon joukkue,
joka oli alusta alkaen ollut
puolustuksessa suuren pai-
neen alaisena sekä Tornimäel-
Iä että Kylämäellä, ryhmittyi
n1 t vain Tornimäelle. Sen va-
semmalle puolelle Ky'lämä-
keen tuli n)'t luutnantti Mus-
kun joukkue, johon järven
länsipuolella ollut ryhmä otet-
tiin takaisin. Vänrikki Lar-
pion joukkueen yksi ryhmä tu-
li kylästä pohjoiseen johtavan
tien ja Kukkajärven rantavii-
van väliin ja hänen jouk-
kueensa pääosa kylän etelä-
puolelle tukilinjalle ja vastais-
kusuuntien tiedusteluun.

Panssarintorjuntatykin, jon-
ka johtajana oli alikersantti
Veikko Riiikkii, sijoitin kyläs-
tä itään johtavan tien päähän
aivan kylän laitaan. 'Iämän ty-
kin miehistö toimi reippaasti
saaden heti sitä lähestyvän
hyökkäysvaunun liikuntaky-
vyttömäksi. Sitä ennen tärnä
vaunu ehti kuitenkin alnpua
tykin takana olleen pienen rii-
hen tuleen.

Vänrikki Kuirimon panssa-
rintorjuntakivääreille, norsu-
pyssy ille, löydettiin Torni-

mäeltä vitakon keskeltä kapea
aukko, mistä oli mahdollisuus
nähdä joidenkin hyökkäys-
vaunujen torneja. Pian aset-
taan taitavasti kayttavd, Ilmari
Luippa Pöytyältä saikin Kari-
naisten miesten tykillään lii-
kuntakyvyttömäksi saaneen
vaunun tuleen. Vaunurivistös-
sä kolmantena olleen vaunun
torniin hän sai monta osumaa.

Kahdesta panssarintorjunta-
kivääristä oli pian enää tämä
Luipan käyttämä kunnossa.
Vänrikki Kuirimon ampuessa
toisella kiväärillä ensimmäistä
laukausta se löi ruudit Kuiri-
mon silmille haavoittaen hän-
tä lievästi. Kivääri tuli sillä
laukauksella käyttökelvotto-
maksi.

Luipalle varattiin vaihto-
asema linjamme takaa. Siitä
hän olisi voinut ampua taak-
semmekin tulevia vaunuja.
Asemaa ei tarvinnut kuiten-
kaan käyttää, koska vihollinen
ei päässyt koko taistelun aika-
na aserniimme sisälle.

VIHOLLINEN ON
TOSISSAAN
TÄMÄ KUKKAJÄRVEN

taistelu kesti l9 tuntia.
Sinä aikana ehti tapahtua

paljon. Ensimmäisten tuntien-
kin aikana olivat vihollisen
raskaiden aseiden tuli sekä jal-
kaväen hyökkäykser olleet hy-
vin voimakkaita. Näitä tukivat
vahvasti hyökkär'svaunujen
konekiväärit ja t1'kit. Liekin-
heittimiään, joita r ihollisella
oli valtaamassamme kahdessa
vaunussa, ei vihollinen uskal-
ranut käyttää. Aurinkoisen ja
kuivan sään johdosta koko
taistelukentästä olisi voinut
tulla iso krematorio.

Tiedustelun avulla sain tie-
tää vihollisen tuovan Kukka-
järven suuntaan lisää hyök-
käysvaunuja ja jalkaväkeä.
Katsoin tarpeelliseksi ilmoit-
taa siitä komentajalle ja pyy-
tää lisää r'oimaa.

Kello 21.30 tulikin kaptee-
ni Ryyniinen Kukkajärvelle
tuoden tullessaan pöytyäläi-
sistä muodostetun vänrikki
Markus Kotin johtaman ko-
nekir'äärijoukkueen. Sen en-
siksi tulleen puolijoukkueen
johtajana oli kersantti Heikki
Mattinen. Samoihin aikoihin
toi vänrikki Antti Tuominen
joukkueensa toisenkin panssa-

Kukkajärven kylämaisemaa

JR 35:n herroja saunassa, toinen vasemmalta komentaia everstiluutnantti
L. Ruotsalo



rintorjuntatykin meille. Sen
johtaja oli kersantti Pauli Leh-
tonen. Hdnen tykkinsä sijoi-
timme toiseen linjaan edelli-
sen taakse kylän laitaan.

Mattinen sai nopeasti puoli-
joukkueensa konekivääriryh-
mät Koiviston ja Peltolan
luutnantti Aallon tukikohtaan
Tornimäelle ja pian olivat
kersantti Varhiankin tuomat
Karinaisten Lehdon ja Pöy-
tydn Markus fokisen koneki-

tukseksi ja hyökkäys tuli näin
torjutuksi.

Miltei samanaikaisesti yritti
vihollinen rantatöyrästä suoja-
naan käyttäen päästä selus-
taamme käyttäen siinä hyväk-
seen kaikkia jalkaväen aseita
pienoisheittimiä myöten. Pari-
sataa metriä se pääsikin eteen-
päin, mutta pian Larpion puo-
lijoukkue vahvistettuna jääkä-
rijoukkueen ryhmällä löi sen
takaisin lähtöasemiinsa.

- 
Ei voi ampua kun ei ole

kuteja! Nyt täytyy kai iskeä
kiväärin perällä.

Rauhoitimme poikaa ja
muitakin miehiämme totea-
malla, että nyt on kestettävä
näissä asemissa 

- 
muualla ei

ole parempia! Pian saimmekin
patruunoita lainaksi ja huolto-
kin alkoi taas toimia. joten ei
ollut enää mirään härää.

Edessämme olevan tiheän
viidakon takia oli patruunoi-
den kulutus tavallista suurem-
pi. Komppaniani käytti niitä
tämän taistelun aikana 30.000
kappaletta. Konepistoolin pat-
ruunoita meni 7.000, käsikra-
naatteja 300 ja kasapanoksia
25 kappaletta. Viimeksi mai-
nituista oli osa suutareita 

-ei-r,ät toimineet.

MOTTI ALKAA
SYNTYÄ
VAMPULAN KOMPPA-
NIAN tultua taisteluun mu-
kaan antoi kapteeni Ryynänen
luutnantti Pohjolalle käskyn
koukata oikealta Saarijärven
itäpuolelta vihollisen selkään.
Vajaata tuntia aikaisemmin oli
luutnantti Nepponen saanut
häneltä saman tehtävän.

Nepponen ja Pohjola tapa-
sivatkin sitten toisensa aa-
muyöstä ja yrittivät yhdessä
päästä eteenpäin.

Vampulan komppanian
miehet olivat myöskin talviso-
dan ankaria vaiheita kokenei-
ta, joten ei heitä mettä pelotta-
nutl Reippaasti lähtivät pojat
matkaanl Heidän saamansa
rehtävä oli kuitenkin hyvin
vaikea suorittaa pimeässä ja
siinä erittäin pusikkoisessa ja
sotkuisessa maastossa, missä
pojat joutuivat toimimaan. Pa-
hasti he saivat sentään viholli-
sen suunnitelmat sotkettua toi-
mien heidän selustassaan ja
osittain joukossaankin.

Samoihin aikoihin Vampu-
lan komppanian kanssa saapui
Kukkajärvelle myöskin
Pion.P 29:stä luutnantti Piil-
lon pioneerijoukkue. Tästä
joukkueesta sai Pohjola mu-
kaansa säkyläläisen kersantti
Perttulan (Vanha-Perttulan)
pioneeriryhmän. Tälle ryh-
mälle oli annettu tehtäväksi
miinakenttien tekeminen Kuk-
kajärvelle idästä johtavalle
tielle. Tässä tehtävässä Perttu-

lalla oli ollut suuria vaikeuk-
sia, kun hyökkäysvaunuja oli
niin paljon liikkeellä, ettei ke-
rennyt miinoja kunnollisesti
peittämään.

Tämä kaikki oli kuitenkin
omiaan hermostuttamaan vi-
hollista. Pohjola-Nepposen
toiminnan lisäksi sekin antoi
viholliselle vauhtia pyrkiä
eteenpäin kiihdyttäen kaik-
kien aseittensa tulen äärim-
milleen ennen sen jalkaväen
voimalla suorittamaa rynnäk-
köä asemiamme kohti.

Kranaatinheittimien am-
muksia tuli erityisen paljon.
Niitä tuli asemiimme ja niitä
meni yli kylän järveen. jossa
ne räjähtäessään nostivat kor-
keita vesipatsaita.

Karinaisten miehet kärsivät
tästä tulituksesta raskaimmin.

Toisessa linjassa panssarin-
torjuntatykin vieressä olleen
kivipulterin päällä räjähti kes-
kiraskaan heittimen ammus.
Sen sirpaleista kaatuivat ty-
kinjohtaja Pauli Lehtonen,
Eero Laakso, Niilo Laakso,
Urho Hemming Lehronen ja
Bruno Saarinen. Räjähdys-
paineesta saivat shokin A//an
Vanne ja Arvo Lehtonen.
Vain kersantti Aaro Helin,
josta nyt tuli tykinjohtaja. se-
kä Onni Lindroas säilyivät
tällä tykillä vammoitta.

Puoliyön maissa tuli Heik-
kilän partio takaisin kertoen
nähneensä Saarijärven poh-
joispuolella tiellä ainakin viisi
hyökkäysvaunua ja komppa-
nian verran jalkaväkeä. Sota-
vangeilta olimme jo saaneet
tietää, että hyökkäystä on suo-
rittamassa kaksi hyökkäys-
vaunupataljoonaa 1a mootlo-
roitu jalkaväkipataljoona. Oli
siinä voimaa kerrakseenl

KENTTÄTYKISTO
SUORA-
AMMUNNASSA
DIVISIOONASSAMMEKIN
oli todettu Kukkajärven suun-
nalta Vieljärvelle suuntautuva
uhka. Puolenyön seutuvilla ja
aikaisilla aamun tunneilla
meille tuli vielä raskaita aseita
avuksi.

Ensin tuli kapteeni Paavo
Kairisen kranaatinheitin-
komppaniasta kevyt heitin-
louttue luutnantti Vitjo Ai-

Kukkajärven taistelu on päättynyt

vääriryhmät luutnantti Mus-
kun tukikohdassa K1'lämäellä.
Kun vielä samoihin aikoihin
saapui pataljoonan kranaatin-
heitinjoukkue luutnantti Oska-
ri Värrin johdolla ja aliker-
santti ,Erkki Juvasai johdettua
heittimien tulen puolustustam-
me kovasti kiusaaviin maalei-
hin, tunsimmekin saaneemme
tähän taisteluun tulivoimaa
tarpeeksi.

Tämä kaikki oli omiaan an-
tamaan miehille uutta uskoa.
Eipä silti - ei se usko ollut
vielä tähän mennessä loppu-
nutkaan.

Kello 2l .00 lähetin kersant-
tr Heikkiliin ryhmineen par-
tioon Saarijärven itäpuolitse
tehtävänään vihollisen jalka-
väen ja hyökkäysvaunujen lu-
kumäärän tiedustelu.

Samoihin aikoihin pyrki vi-
hollinen edelleen tarmokkaas-
ti asemiimme.

Jostakin kohdasta se oli
aina yrittämässä. Nyt se aloitti
rynnäkön Aallon tukikohdan
oikeata siipeä vastaan. Tämä
Nepposen ja Aallon sauma-
kohta tuntui olevan sille hyvin
haluttu kohde.

Lähetin sinne Larpion jouk-
kueesta kaksi ryhmää vahvis-

AMPUMATARVI.
KEHUOLTO
PETTÄÄ

ENNEN PUOLTAYÖTÄ tuli
pataljoonamme 7 .K, Vampu-
lan komppania, Iuutnantti Au-
lis Pohjolan johdolla leikkiin
mukaan.

Vähän aikaisemmin sattui
komppanialleni vaikea tilan-
ne: asealiupseerini Heikki
Miikimattila Alastarolta tuli
luokseni ja sanoi:

- Se on selvä nyt! Patruu-
nat ovat loppuneet!

Tämä oli tyrmistyttävä tieto
juuri nyt kun vanja kovasti
uraata huutaen oli hyökkää-
mässä asemiimme!

Pataljoonan ampumatarvi-
ketäydennys oli mennyt joten-
kin pieleen. Kehotin Mäki-
mattilaa pyytämään patruu-
noita lainaksi konekivääri-
joukkueelta ja sen jälkeen
pian saapuvalta Vampulan
komppanialta. Sitten annoin
joukkueille käskyn tasata
miesten kesken patruunat ja
ampua säästäen.

Joku edessämme olevista
miehistäni nousi ylös asemis-
taan ja huusi:
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raksisen johdolla ja pian sen
jälkeen toi KTR 5:n patterin-
päällikkö luutnantti Martti
Paajanen meille tueksemme
yhden tykkijaoksensa.

Heittimien ja tykkien tulta
ei voitu täydellä teholla koh-
distaa hyökkäystä suoritta-
vaan viholliseen, koska sen
selustassa ja osin joukossakin
olivat Nepposen ja Pohjolan
koukkausta suoriltavat mie-
het. Taistelun päätyttyä ja vi-
hollisen vetäytyessä Klessoi-
laa kohti pääsi Paajanen kui-
tenkin suorittamaan tykeillään
tulitakaa-ajoa, kun toi tykit
kylän itäpuolelle varmistuslin-
jamme tasalle. Muuten ne ei-
vät olisi ylettyneet ampumaan
tarpeeksi pitkälle Sissoilan
suuntaan.

vielä pieniä kahinoita. Saatiin
kolmisenkymmentä vankia-
kin.

sämme jälleen toisiamme kä-
destä tämä vanhus sanoi mi-
nulle:
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Pataljoonan esikunta välittt

Taistelu jatkui keskeyty-
mättä koko yön ja vielä aamu-
päivänkin. Vasta kello 1l:n
aikaan aamupäivällä alkoi vi-
hollisen tuli heikentyä. Kouk-
kaukset sekä miestemme puo-
lustusasemistamme tekemät
vastahyökkäykset olivat vie-
neet sen hyökkäyksiltä terän.

Vihollinen alkoi vetää vielä
irroitettavissa olevia hyök-
käysvaunujaan .ja jalkavä-
keään pois taistelukentältä.
Sen vetäytyessä loppuvaihees-
sa vaudilla olivat Vampulan
komppanian miehet tulla talla-
tuiksi sen jalkoihin. Tässä vai-
heessa syntyi vihollisen selus-
tassa ankaria taisteluja ja tap-
pioita tuli tietysti molemmin
puolin, Vampulan komppa-
niasta kaatui mm. vänrikki
Lepistö.

Molemmista suunnista
aloimme sitten kuroa taistelu-
kenttää umpeen ja kävimme
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Talvelan kiitokset

SELVÄN TEKI

KELLO 14 katsottiin Kukka-
järven ottelu päättyneeksi.
Taistelun äänet siirtyivät
Klessoilan ja Sissoilan kylien
suuntiin. Työnsimme varmis-
tuksemme Klessoilan kylän
vaiheille.

Taistelukentälle jäi viholli-
selta paljon kaikenlaista mate-
riaalia: kahdeksan hyökkäys-
vaunua, kaksi panssariautoa,
panssaroitu kuorma-auto, ta-
vallinen kuorma-auto, kaksi
8l mm:n kranaatinheitintä.
seitsemän pienoisheitintä,
suuri määrä konekiväärejä, pi-
kakiväärejä ja puoliautomaat-
tikiväärejä, parisataa kivääriä
jne.

Taistelun päätyttyä tapasin
uudelleen alussa mainitsemani
kylänvanhimman. Tervehties-

- Teitä oli vähän, viholli-
sianne oli paljon. Jumala oli
kanssanne.

Mitäpä tähän osasin muuta
vasrara kuin kiitollisin mielin
yhtyä hänen toteamukseensa.

Nämä kaksi tapaamista tä-
män vanhuksen kanssa sekä
tutustuminen tämän kylän
asukkaisiin jäi lähtemättömäs-
ti mieleen. Siellä se on edel-
leenkin lämpimänä muistona
tästä kylästä, Itä-Karjalan hel-
mestä, jona me Kukkajärvellä
taistelleet sitä kylää aina pi-
dämme.

Pari päivää myöhemmin sai
pataljoonamme seuraavan
viestin: "Tiedoksi kaikille.
Armeijakunnan komentaja
kenraalimajuri Talv ela kiittaa
II/JR 34 upseeristoa, aliupsee-
ristoa ja miehistöä Kukkajär-
ven taistelun johdosta seuraa-
vin sanoin: SE OLI LOISTA-
VA MOTTI.'' D

Siihen jäivät tankit

Tunnettu reheväot-
teinen ratsuväenup-
seeri A. Majewski,
joka kaatui eversti-
luutnanttina Ruka-
järven suunnalla
jatkosodan asema-
sotavaiheen aikana,
on lukuisien juttu-
jen ja tarinoiden
aihe.

Poikamiehenä
Majewski asui Lap-
peenrannan upsee-
rikerhon yläkerras-
s8, jossa oli pari
perheettömille up-
seereille varattua
huonetta. Kerholla
oli kerran, joskus
1920-luvun aikoi-
hin, ollut tavallista
reippaammat juhlat
ja seuraavana aa-
muna rykmentin
komentaja kaipaili
adjutanttiaan. Lo-
pulta hän soitti ker-
holle Majewskille ja
kysyi, oliko tämä
nähnyt mainittua
kornettia. Majewski
otti heti kantaa
asiaan:

Kuinka minä
voi tietää! Ei täällä
on vielä siivottu!

o
Majewskin käsky-
tystyyli oli joskus
varsin omalaatuista
ja hänen alaistensa
komppanianpääLfi-
köiden oli usein ko-
koonnuttava ko-
mentokorsun ulko-
puolella jatkoneu-
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Persoonallisuuksia
votteluun, jossa
päätettiin, mitä
Mäski oikein oli tar-
koittanut.

Käskytettiin sit-
ten vaativinta sota-
tointa, Muurman-
nin radan katkai-
suoperaatiota tal-
vella 1942. Kaikki
orderit oli annettu
ja tuli esiin se kds-
kyn kohta, jossa
alaisilta tiedustel-
laan, onko näillä jo-
takin kysyttävää.
Eräs päälliköistä
tiedusteli asiallises-
ti, tuleeko huolto
mukaan.

Majewski kääntyi
paikalla olevan
huoltopäällikön
puoleen ja tiedusti:

- Mitä sinä ajat-
tele - tuleeko sinä
mukaan?

Huoltopäällikkö
tietenkin ilmoitti
osallistuvansa ret-

keen mikäli tarvis
niin vaatii. Mäski
kääntyi helpottu-
neena asiaa tiedus-
telleen kapteenin
puoleen ja ilmoitti:

Kuten kuulit
hen tulee mu-

kaan.
o

Majewski saapui
maastossa liikkues-
saan eröän yksikön
kenttäkeittiölle ja
päätti ruokailla seu-
ralaisineen. Var-
muuden vuoksi hiin
tiedusteli keittäjältä,
riitttiiikö ruoka var-
masti eivötkö muut
joudu kärsimöiin.
Keittäjä vilkaisi tuke-
vahkoon komenta-
jaan ja lausahti:

- Sitä on vaikea
sanoo, koska en tie-
dä, kuinka paljon
herra eversti syö.

o

Näköispainos Hakkapeliitta-lehdestä. Ainutlaatuinen
dokumentti kansalaissodasta ja itsenäisyytemme alku-
taipaleelta.
Pentti Pirhonen

TAMMISUNNUNTAIN TE§TAMENTTI
O kakslvärlpäällyr
O rlvda 130
O klrJan koko 21x27 cm
O portlvapaastl
O harvlnalnen Jo llmcrtycuään
O myör erlnomalncn lafiaklrJa

Tmmisumutsin Testamentti kuuluu Sinunkin
kirjastoosi. Siksi tarjoamme Sinulle tilaisuuden
saada teos edullisesti ja vaivattomasti postitse.
Hinta on nrt vain 55 mkl

POSTIVAPAASTI
Tähän tilaukseen liittyvät pskksus-
ia postikulut maksaa puolestasi
Suomalainen Kirjakauppa. Kiijan
hinta on Sinulle tod€llakin vain 55
mk. Tilauskuponginkin postimaksu
on jo maksettu.

TILAA JO TANAAN
Jd- Sinun tarvitsee vain täyttää oheinen

kuponki, leikata irti ja postittaa. Pos'
timerkkiäkään et tarvitse. Käytå ti-
laisuus hyväksesi, tilas jo tänäänl

Sortovuodet, kcisarivallm pakkotoimet itsenäisyysliik-
kem alkuvaihcet, aktivismi, jåiikäreiden låhtö Saksaan,
vapaustaistelun ensi laukaukret, kevät l9lt, sjstus yh-
tciscn ticn törtiamiscstä. Siinä esimcrkkcjä anikkeleista,
joita on koottu tmksc€n Trmmilumuntdn Ta.&fl
HARVINAINEN JA ARVOKAS JO SYNTYES-
sÄÄN
Kirjan tekce erityisen mielenkiintoiseksi se, että sc on pää'
osiltaan faksimilc- eli näköispainos vuosina 1926 . . . 1944
ilmestynccstä suojeluskuntaväen ja muiden måanpuolus-
tajien Hakkapcliitta-lchdcstä. Kirjailija Pcntti PiÖoncn on
koonnut todella kiintoisan valikoiman anikkeleita lehdcn
vuosikerroista. Näissä tuoreeltaan muistellaan itse-
näisyystaistelun valmisteluvaiheita, aktivisteja, jääkärilii
kettå ja varsinaista vapaustaistelun kevättä 1918. Näin
syntyneellä teoksella on jo valmistuessaan huomattava
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KYLLÄI
Haluan käyttää tämän edullisen tilaisuuden hyväkseni ja pyydän lähettä-
mään minulle ......... kpl Pentti Pirhosen teoksia Tammhunnunteln Tcdr-
mentti hinteen 55,-/Ipl, Tähän tilaukseen liittyvistä pakkaus- ja postiku-
luista huolehtii puolestani Suomalainen Kirjakauppa.

Nimi ...............

Osoite . ... . ..... .

Postitoimipaikka

Ammatti

Syntymäaika .... Puh.

Allekirjoitus
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TURKIN JA VENAJAN välillä
käytiin 1877-1878 sota, johon
myös Suomen Kaarti eli Henki-
vartioväen Suomen Tarkk'am-
pujapataljoona osallistui. Mu-
kana oli myös suomalainen luut-
nantti J.I. War6n, joka kirjoitti
matkastaan kirjan "Upseerin
muistelmia sotaretkeltä V.
1877-78-79".

Johannes Immanuel War6n
syntyi Hankasalmen rovastin
poikana 23.2.1853, kävi koulua
Kuopiossa, suoritti Pietarissa
upseeritutkinnon ja osallistui ve-
näläisen joukko-osaston muka-
na mainittuun Balkanin sotaan.
Sodan jälkeen hän palveli Puo-
lassa, vapautettiin sairauden ta-
kia alikapteenina 1890 ia kuoli
kotimaassaan 1912.

Hänen eronsa vakinaisesta
palveluksesta oli värikäs.

Smolenskin rykmentti oli
marssilla Puolassa, upseerit tie-
tenkin ratsain. Marssin aikana
komentaja esitti ionkin halven-
tavan huomautuksen suomalai-
sista, jolloin lVardn kimmastui
ja huitaisi lopuksi rykmentin ko-
mentaiaa ratsupiiskallaan niin
että tämä putosi satulasta.

Tämä merkitsi tietenkin so-
taoikeutta ja Siperiaa. Jussi-
luutnantilla oli kuitenkin hyvä
ystävä, rykmentin lääkäri, joka
kirjoitti hänelle mielisairaan pa-
perit. Kun Jussi sitten aliupsee-
rin saattamana saapui kotiinsa,
totesi ruustinna War6n, ettei
"poika ollut ainakaan yhtään
sen hullumpi kuin lähtiessään

'*' ,llti

Venäjän Junkkarikouluun".
Arvostelijat antoivat kirjasta

myönteisiä lausuntoja:
"Varsinkin alhaisten sotilas-

ten tuumia ja mielialoja kuva-
tessaan on tekijä erittäin onnis-
tunut."

"Joukon vilkkaita kuvauksia
sodan ajoilta antaa tässä suoma-
Iainen upseeri. Monelle hyvin-
kin huvittava kirja!"

Julkaisemme joitakin katkel-
mia tästä harvinaisesta kirjasta,
jonka lehtemme käyttöön on
luovuttanut Iääkintäeversti,
professori Wille Waris.
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BALKANILLA

Kovasti säikähdin kun jonkun matkan
päästä kuulin hevosen hirnuntaa. Töin
tuskin sain suitsia kiristämällä oman
hevoseni estetyksi siihen vastaamas-
ta; vaan samalla kuulin myös suurim-
maksi ilokseni tuikean miehen äänen
huomaftavalla Donin murteella venä-
jäksi kysyvän: "Kuka siellä?"

- Omia on! vastasin, ajaen kysy-
vään päin. Samassa tuokiossa ilmes-
tyi eteeni kokonainen "sotnia" (eskad-
roona) Donin kasakoita. Etunenässä
ajoi keski-ikäinen vääpelin arvoinen
mies. Upseereja ei näkynyt koko jou-
kossa.

- Hyvää päivää! sanoin heille. -Mihin olette matkalla?

- Jumala antakoon, vastasi vääpe-
li. - Trajaanon portilta läksimme tänä
aamuna hevosen ruuan hankintaan ja
sinnehän me aikoisimme takaisin;
vaan tämän päiväinen tuisku sai mei-
dät käsiinsä, ja nyt emme oikeastaan
tiedä mihin olemme menossa.

- Sinnehän minunkin pitäisi pääs-
tä, sanoin minä, vaan kummat hyvään
meistä on väärässä suunnassa, kos-
ka tulimme vastakkain.

- Niinpä taitaa olla, arueli kasakki.
Kun tässä vielä arvelimme mihinkä

päin olisi mentävä, alkoi kasakkien jäl-
kipuolelta kuulua surkeaa valitusta ja
itkun sekaista kova-äänistä puhetta.
Heti kiiruhdimme vääpelin kanssa ot-
tamaan selkoa asiasta. Juoksujalkaa
kiiruhti kasakkien luo kaksi bulgaaria-
laista miestä, jotka itkien rukoilivat
lähtemään heidän kyläänsä avuksi,
johon oli hyökännyt ioukko baschibo-
zukkeja. Kysyimme oliko heitä paljo-
kin ja kuinka kaukana kylä on. Van-
hempi bulgaarilainen arveli rosvojen
olevan luvultaan toista, jos ei vaan
kaksikin sataa, joista enin osa jalka-
miehiä; kylään sanoi olevan puolen
tunnin jalkamatkan.

- Olisihan nuo raukat autettavat,
sanoi vääpeli, ja jos teillä ei ole mitään

2s6
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vastaan sanoftavaa, niin pistäydytään
kylässä.

- Mitäpähän minä voisin vastaan
panna, kun en ole ollenkaan teidän
rykmenttiinne kuuluvakaan, vaan jos
menette kylään, niin minä lähden mu-
kaan, sanoin kasakille.

- Ottakaa nuo ukot satuloidenne
taakse hevosten selkään, sanoi vää-
peli parille likimäiselle kasakille; ja te
veikkoset ohjatkaa nyt suoraan ky-
läänne, vaan ilmoittakaa heti, kun
alamme tulla pyssyn kantomatkalle,
että voimme järjestää itsemme ryn-
näkköä varten.

Tämän sanottuaan komensi hän
joukkonsa liikkeelle. Ne kasakit, joi-
dert hevosten selässä bulgaarit istui-
vat, ajoivat joukkomme etunenässä.

Hetkisen ajettuamme saavuimme
kapeanlaiseen vuoren solaan, joka
vähitellen alkoi levitä sitä myöten kuta
etemmä ajoimme, ja lopulta se aukeni
jotenkin leveäksi laaksoksi, jonka
pohjasta bulgaarit osoittivat kyläänsä.
Kasakit seisahtuivat.

Vääpeli eroitti kaksi kiertojoukkoa
muusta väestä. Kiertäjöihin tuli kym-
menkunta miestä kumpaankin jouk-
koon ja vielä saivat tiennäyttäjiksi bul-
gaarit. Käski mennä kummallekin
puolelle kylää ja sieltä ilmaista perille
saapumisensa vuorikotkan ääntä
matkimalla; silloin hän antaisi toruen
soittajan puhaltaa ryntäysmerkin
omasta joukostaan. Kiertäjöiden pitäi-
si vaan ampumalla ahdistaa kylässä
olevia rosvoja.

Pian katosivat kiertäjiksi määräfi
näkyvistäm me. Jälelle jääneet tarkas-
telivat pitkävartisia piikkejään sekä
koettivat lähteekö säilä helposti tupes-
taan. Näistä valmistuksista voi päätel-
lä, etteivät nämäkään Donin aron po-
Jat olleet ensikertalaisia sellaisessa
verityössä, joka pian oli alkava.

Jopa ilmaisikin vuorikotkan kiljunta
kylän vasemmalla puolen kiertäjäjou-
kon saapuneen asemalleen. Samas-
sa kuului vastaus oikealtakin puolelta.
Nyt viittasi vääpeli toruen puhaltajalle.
Räikeästi kajahti toruen ääni kylmäs-
sä vuoristossa. Hevoset osoittivat eri-
näistä levottomuutta koruiaan luimis-
taen.

"Piikit suoraan!" komensi vääpeli,
vetäen sapelinsa tupestaan sekä las-
kien ratsunsa täyttää laukkaa kylään
päin. Susilauman tavoin seurasivat
kasakit vääpeliään. Kun muu sotaväki
ryntää vihollista vastaan, niin päästä-
vät he voimakkaan "hurraa"-huudon;
vaan kasakit sen sijaan antavat kuulla
niin kamalan ulvonnan, että kerras-
saan veri jähmettyy suonissa, kun sen
kuulee, ja kerran sen todenteossa

kuultuaan ei voi ikänään sitä unhot-
taa.

Selvään näki, minkä vaikutuksen
kasakkien ulvonta teki kylässä oleviin
rosvoihin; päättömäin kanain tavoin
töytäilivät he mihin päin sattui, kunnes
järkevimmät huom asivat, että yhdelle
kylän sivulle olijäänyt avoin tie, jonne
he sitte miehissä koettivat kiiruhtaa;
vaan monelle se olijo liijan myöhäistä,
sillä paikalle ennättäneiden kasakkien
piikit lävistivät heidät ilman armoa.
Sanoftavaa vastarintea ei tavattu ol-
lenkaan, paitsi kylän papin asunnolla,
johon rosvot olivat ajaneet kokoon
kaikki naiset ja muutamia miehiäkin,
jotka eivät olleet kyllin sukkelat pake-
nemaan.

Heikko oli sekin vastarinta, minkä
täälläkin tapasimme; ne muutamat
rosvot, jotka olivat sisähuoneissa, an-
tausivat, vaan he pian katkerasti ka-
tuivat antautumistaan, sillä kylän väki
kokoontui kohta saapuville piilopai-
koistaan ja vaati, että rosvot jätettäi-
siin heidän itsensä tuomittaviksi; var-
sinkin oli eräs vanhus ankara vaati-
muksessaan; hän piti kädestä poikan-
sa tytärtä, erittäin kaunista, tuskin täy-
sikasvuista naista, joka oli melkein
mielipuolena kärsirnästään häpeästä
ja kidutuksesta.

- Minulla on oikeus Jumalalta ja
velvollisuus ihmisiltä rangaista niitä
roistoja, jotka turmelivat minun lapse-
ni, sanoi vanhus, samalla kun käski
nuorempain kyläläistensä kovasti
köyttämään vangitut rosvot.

Vanhuksen vaatimukseen yhtyivät
muutkin kyläläiset, joiden omaiset oli-
vat saaneet joko surmansa tahi hä-
väistyksensä rosvoilta.

- Mihinkä me heitä lähtisimme ku-
lettamaan, aruelivat kasakit, parasta
on, kun jätämme heidät kyläläisten
haltuun, niin saavatpahan ansaitun
palkkansa.

Nyt heittäysi eräs rosvo polvilleen
kasakkien eteen, pyytäen heitä joko
ampumaan tai pistämällä tekemään
heistä lopun: - sillä ei yksikään ihmi-
nen, sanoi hän, voi tehdä niin suurta
pahaa, että ansaitseisi joutua bulgaa-
rien käsiin. Ette voi aavistaa mitä he
meille tekevät, jos te jätätte meidät
henkiin.

- Emme rupea enää pyöveleiksen-
ne, kun teissä ei ollut kuntoa tapellen
ase kädessä kaatumaan, sanoivat ka-
sakit ja jäftivät rosvot papin pihaan ky-
läläisten huostaan. - Heidän kohta-
lonsa ei liene ollut kadehdittava.

tr

Kotirintama al-
kaa horjua, sanoi
vääpeli Lamberg,
kun ndki rykmentin
komentopaikan
maastossa olevan
navettarakennuk-
sen sortuneen.

Tyrjän lehti 1944

o
PUOLEN METRIN
PITUINEN ROTTA
saapui pari päivää
sitten hammastoh-
torimme vastaan-
otolle! Tohtori Pas-
ternack ja vääpeli
Pohja saivat hirviön
tuhotuksi.

Tyrjän lehti 1944

o

- Pankaas, pojat, parta-
vesi lämpiämään! sanoi
luutnantti Salovaara kun
luki lehdestä uutisen tila-
päiskihlauslomista.

Tyrjän lehti 1944
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Kesäkirioia
KARJALAN
KANSAN
PELASTETTUA
PERrNNrrrÄ
Iivar Kemppinen: Kadon-
nut Karjala, karjalaisen ta-
lonpoikaiskulttuurin pää-
piirteet, Karialan Liitto ry,
Jocnsuu 1977, 28E suuriko-
koista sivua, runsaasti valo-
kuvia ja Eka Lainion piir-
roksia.
Itsekin karjalainen tohtori
Kemppinen on käyttänyt yli
kymmenen vuotta perusteelli-
siin tutkimuksiinsa Karjalan
kansan henkisen ja aineellisen
kansanperinteen selvittämi-
seksi ja tallentamiseksi seu-
raaville sukupolville. Karja-
laisten asuma-alue on käsitel-
ty yhtenäisenä vyöhykkeenä,
joka ulottuu Inkerinmaalta
Vienanmereen ja Syväriltä Sa-
voon. Tutkimuksen kohteena
ovat olleet mm. Karjalan kan-
san alkuperä, sen elinkeinot.
ruokatalous, kulkuneuvot,
tekniikka, rakennukset, asun-
tojen sisustus, pukukulttuuri
ja taide sekä uskonto ja tavat.
Näin on syntynyt arvoteos,
jonka tulisi kuulua jokaisen
kansallisia perinteitämme ar-
vostavan kirjastoon. Erityisen
arvokas se on varmaankin kar-
jalaisille, joiden hajallaan asu-
vina on muita vaikeampi säi-
lyttää historiallista perinnet-
tään.

Kirjan kuvitus sisältää suo-
ranaisia kuva-aarteita vuosisa-
dan alkupuolelta saakka. Tai-
teilija Lainion erinomaiset
piirrokset täydentävät täysi-
painoista esitystä.

Kirjan hinta on 100 mark-
kaa. Sitä voi tilata osoitteella
Karjalan kirjapaino OY, Ok-

sasenkatu 8, 53100 Lappeen-
ranta 10. E.

rÄrrÄN
ISÄNMAA
Kaarlo Isotalo: Maattoman
miehen talvisota, Karisto,
Hämeenlinna 1978, 237 si-
vua.
Ystävykset, joista toinen on
kiivas kommunisti, joutuvat
syyskuun 1939 saapumiserän
mukana varusmiehiksi Pohjan
Rykmenttiin Kuopioon ja so-
dan puhjettua eversti Uno Fa-
gernäsin Jalkaväkirykmentti
64:n riveissä ensin Suomus-
salmelle ja sitten Pitkärannan
alueelle armottoman koviin
taisteluihin, joissa mm. kom-
munisti kaatuu.

Poikien maailma on jyrkästi
puna-valkoinen: toisella puo-
lella ovat työnjohtajat, polii-
sit, suojeluskunta, upseerit,
papit ja lääkärit, jotka kirjassa
yleensä todetaan joko raaoiksi
sadisteiksi tai vähälahjaisiksi
touhottajiksi. Neuvostoliiton
hyökältyä Suomeen pojat lou-
tuvat - ilmeisesti itse sitä
edes huomaamatta - ratkai-
sun eteen: tällä puolella on
mätä suomalainen yhteiskunta
"herroineen" ja vastassa Suo-
men työväestön pettänl Neu-
vostoliitto. Pojat tappelevat
sotansa tulessa ja pakkasessa
parhaiden suomalaisten perin-
teiden mukaan ja hyökkääjä
pysäytetään niin Suomussal-
mella kuin Pitkärannassa.

Kirjan kerronta perustuu
melkoisen tarkoin tosiasioihin

jos unohtaa pahimmat
suunsoitot, purnaukset ja sim-
putukset. Tapahtumien ku-
vaus on jännittävää ja luista-
vaa. Tällaista kai se oli, Raa-
hen jätkäpoikien sota. J.

UUSI PATEVA
TEKIJÄ SISSI.
RINTAMALLA
Raimo Ontronen: Tehtävä
Sorokassa, Karisto, Hä-
meenlinna 1977, 307 sivua,
kartta.
Ontronen todella tietää mistä
puhuu - hän tuntee paitsi sis-
sitoiminnan kuviot ja kauko-
partiohommien ympyrät myös
yleisen sotilaallisen taustan ja
vieläpä toimintamaaston On-
tajärven takana Rukajärven
suunnalla. Paitsi tavanomaista
kaukopartion kuvausta kirja
kertoo amerikansuomalaisesta
agentista, entisestä Puna-ar-
meijan upseerista, joka kyllä
vetää vertoja vaikka James
Bondille. Romantiikkaakin on
siteeksi mukana - 5eds1 4n-
karan todellisuuden keskellä.

Kirjan juoni on jännittävä ja
hyvä. Vihollisen kuvauksessa
on paikoin Ryhmyn ja Romp-
paisen piirteitä, joskin taustal-
la näkyy edelleen asiantunte-
mus. Kerronnassa tuntuu vielä
paikka paikoin pihtien pitä-
miä, mutta eipä tuo pahemmin
häiritse.

Mikähän mies
Ontronen? Lisää
painoon!

lienee tämä
juttua vain

E.

VIIMEINEN
LAUTTAMUS
Niilo Lauttamus: Verikivi,
Gummerus, Jyväskylä 1977,
233 sivua.
Kirjan sankari on reservin
aliupseeri, joka osoittautuu
rauhan ajan palveluksessa hei-
kon puoleiseksi, mutta tode-
taan sodan koetuksissa luon-
taiseksi taistelijaksi ja johta-
jaksi. Tämänkertainen juttu
on jonkin verran parempi kuin
useat Lauttamuksen aikaisem-
mista sotakirjoista ja eräät
taistelukuvaukset ovat jopa
varsin luistavia.

Mistähän muuten mahtaa
johtua, että Lauttamuksen
sankarityyppien pitää jatku-
vasti esiintyä kuin puberteetti-
ikäiset jenginuoret 

- soittaa
suutaan kaikenasteisille esi-
miehille ja hyppiä nyrkit pys-
tyssä ilman mitään varsinaista
asiaa. Ehkäpä tämä tyyli myy
kirjoja kioskeissa.

J.

NYRKKEILYA,
VAKOILUA JA
PANSSARISOTAA
NEUVOSTO.
MAASSA
Georgi Sviridov: Viimeiseen
mieheen, Karisto, Hämeen-
linna 1977,423 sivua.
Neuvostoliittolainen kirjailija
kertoo toisen maailmansodan
taisteluista Leningradin rinta-
malla, elämästä sodan ajan
Moskovassa ja vakoilijoiden
toiminnasta Euroopan kau-
pungeissa. Romantiikkaakin
on siteeksi mukana: panssari-
vaunun johtaja rakastuu vau-
nunsa ajajaan, joka onneksi
on tyttö, palavasilmäinen ja
pitkäripsinen nuorisoliittolai-
nen...

Naispuolinen suomentaja ei
tällä kertaa - ikävä kyllä -ole onnistunut kovassa yrityk-
sessään: teksti on monin pai-
koin venäjää suomen sanoin ja
varsinkin sotilasasioita on sot-
kettu pahasti: niinpä star§ina
on suomeksi vääpeli eikä
'vanhin', jefreitor on korpraali
ja division patteristo eikä 'di-
visiona'. Lisää kummallisuuk-
sia:

Laatokan jäälle rakennetaan
kinoksen sisään'kasarmeja',
panssarivaunuille jaetaan polt-
to- ja voiteluaineiksi 'solaa-
riöljyä' ja 'masuuttiöljyä'.
Monin paikoin on tekstiä ko-
vin vaikea ymmärtää - vai
mitä sanotaan esimerkiksi täs-
tä Armeijaryhmä Nordin
panssarivaunujoukkojen joh-
tosuhteista kertovasta lausees-
ta: "Panssarinyrkin johdossa
hyökkää kaksi osastoa neljän-
nestä panssariryhmästä." Tai
tästä Puna-armeijan tykistön
kokoonpanoa selvittelevästä
virkkeestä: "Muodostettiin
erityinen tykistöryhmä, siihen
kuului rykmentti, jota oli täy-
dennetty Punaisen lipun tykis-
tön päällystön täydennyskurs-
silaisilla, 28. armeijakunta-
rykmentin divisiona, tykistö-
rykmentit jotka oli muodostet-
tu l,eningradin tykistöopiston
toisesta ja kolmannesta, en-
simmäisestä tykistöopistosta
divisiona ja ilmatorjuntadivi-
siona. " Ja "Kingiseppin suun-
ta jäi yhä paljaaksi." - Tai-
datkos sen sekavammin sa-
noa!

E.



majassa, josta oheinen kuva.
Siinä ovat henkilöt vasemmal-
ta oikealle poliittinen komis-
saari Rietkin, tulkki Proho-
rov, Puna-armeijan 139.D:n
esikunnan majrri Bogorodski
ja eversti A O Pajari.- Kii-
tokset!

dyksensä apulaisilleen mo-
lempien sotien JSp-henkilö-
kunnille ja kertoo, että joskus
pahimpina aikoina Kitilässä,
Ruhtinaanmäessä, Koposen-
selässä ja Lavajärvellä, veren
ja tuskan keskellä, tuli mie-
leen kysymys: maksaako tiimä

Muistattehan Simo Hiiyhiin?
Hän oli talvisodan kuuluisim-
pia miehiä, Kollaan tarkka-
ampuja, joka palkkiona erin-
omaisista saavutuksistaan sai
mm. vänrikin arvon ja palkin-
tokiväärin.

Ilomantsissa on vietetty
maanpuolustusjuhlaa, jossa
Häyhä luovutti mainitun ar-
vokkaan kiväiirin Karjalan
Jääkäripataljoonan haltuun.
Kuvassa oikealta Karjalan
Jääkäripataljoonan komentaja
everstiluutnantti J aakko Aat o-
lainen, Simo Häyhä ja Kol-
laan miesten edustajia.

Diplomi-insinööri, majuri
Pentti Veijola antaa lisätietoa
lehtemme tämän vuoden huh-
tikuun numerossa sivulla 142
olleesta valokuvasta, jossa on
avustavaa henkilökuntaa neu-
vottelussa Tolvajdrven tienris-
tillä 19.3.1940 kello 13.00.
Henkilöitä vasemmalta: tulkki
Prohorov, Osasto Pajarin tie-
dustelu-upseeri insinööriluur
nantti P Lehikoinen, Ryhmä
Talvelan tiedustelu-upseeri
luutnantti Pentti Veijola japo-
liittinen komissaari Rietkin.
Itse neuvottelu käytiin sisällä
Tolvajärven metsänvartijan

Reservin Lääkintäluutnantti Eino
Lahikainen ja hänen ioukkosidon-
tapaikkansa Lavalärvellä joulu-
kuussa'1939

todella vaivan? - Nyt, kun
on jo ajallistakin perspektiiviä
tarkastella asioita, voi kirjoit-
taja omalta osaltaan vastata:
kyllä - sittenkin se maksoi!

o
Useat avustajamme ja muut-
kin ystävämme ovat lähettä-
neet meille sotavuosien valo-
kuvia, joilla ei heidän käsityk-
sensä mukaan ole ollut jäl-
keenjääville oman perheen jä-
senille erityistä arvoa.

Otamme edelleenkin mie-
lellämme vastaan tällaisia ku-
via ja kuvakokoelmia, jotka
useasti tuovat uutta tuoreutta
artikkelien kuvitukseen. kh-
dellä ei ole varaa niistä mak-
saa, mutta lupaamme huoleh-
tia niistä hyvin ja luovuttaa ne
aikanaan sota-arkistoon siellä
säilytettäväksi. Älkää siis hä-
vittäkö sota-ajan kuvia, vaan
lähettäkää ne tiimän kohtalon
uhatessa kaikkine selityksi-
neen lehtemme käyttöön!

Lääkintäeversti Eino Lahikai-
nen Turusta lähettää terveh-
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