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ERIKOIS.
ILMASTO
Pohjois-Hämee ssö asuva
viipurilainen rouva ei
saa pyykkiöiin kuivaksi,
kun sadepiiivö seuraa
toistaan. Lopulta hän sa-
noo tuskastuneena mie-
helleen:

- 
On tää sit kummaa

seutuu ko tööl ain sattaa
lorottaa. Viipuris ei
ikänniiö satant pyykki-
piiiviin.

o
TALO TULI
HALVALLA
Vuonna 1940 matkusti
muuan kurkijokelainen
isäntämies junassa
Kouvolasta Lappeen-
rantaan. Vierustoverik-
si sattui "muunheimoi-
nen". Tämä alkoi moit-
tia karjalaisia siitä, että
olivat jättäneet kotiseu-
tunsa eivätkä olleet pa-
lanneet, vaikka rauha-
kin oli jo tehty.

- Ennen, vierusto-
veri sanoi, iäi kansa
paikoilleen kun sota kä-
vi maassa. Eivät ne sil-
Ioin tulleet ja jääneet
muiden ihmisten vas-
tuksiksi.

Kurkijokelainen
kuunteli aikansa, otti
sitten poveltaan pape-
reita, ojensi ne naapu-
rilleen ja sanoi:

- ?lu6s on miu tal-
Ioin paperit, naapur-
miehilt soat lisseä. Meä
sinne ja asu! D
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KARJALAN
PUHDASTA
ILMAA

Matti Kokon talo Eli-
senvaarassa, Kurkijoen
maantien laidassa, oli
talvisodassa palanut ja
vain savupiippu törrötti
entisen pirtin paikalla.
Lähinaapurin emännäI-
lä ei ollut talostaan iäl-
iellä enää savupiippua-
kaan, ia kuitenkin olisi
taas kotiseudulle palat-
tua pitänyt paistaa lei-
pää. Neuvokas emäntä
huomasi Kokon talon
raunioiden säilyneen
paremmin, ia mitäpä
muuta kuin kekäIeitä
uuniin ja lämmitys
käyntiin. Lopulta tuli
peltien sulkemisaika ja
emäntä käsitteli iuuri
vioittuneita peltejä,
kun muuan kurkijoke-
lainen aieli ohi ja sanoi:

- A siin tuvas ei hai-
ku haittoa.

o

TUTTUA
PUUHAA
Paimiolaisessa koulussa
oli luokan seinällö taulu,
joka kuvasi pakoa Egyp-
tiin. Opettaja pyysi oppi-
laita kertomaan omin sa-
noin taulun tarinan. Koi-
vistolainen Alina-tyuö
viittasi ja opettaja salli
tyttösen kertoa.

Ja Alina kertoi:

- 
Sir jeesukselaisilkii

tul nii kiire löhtö pakkoo
ettei hei isii kerint valjas-
tammaa hevoseel körrii-
köä perriiö, vaa sieppas
kirvee olallee ja öitiin ot-
ti Jeesukse sylihee ja
muutamii muslikkoi olal-
lee ja sit hyö liiksiit evak-
koo.

,/-^\ie#

u Säon sodqrsoki ni;. e*},{crppoq
S-oa, rnu# ci kidu*}åa'r.tur*ö'tiit' iäå+iäiit:-;"ä'r.",iäJn -
An$iä Viepsglruve+;.

MUU MAA
MUSTIKKA
Sveitsi ja Ruotsi ovat
selvinnet molem-
mista maailmanso-
dieta pelkällä sliikäh -
dyksellä ia Yoineet
kehittyä ja vaurastua
kaikess rauhasgg,.
Niinpä molemmilla
valtioilla ja niiden
kansalaisilla onkin
havaittaviss taipu-
muksia pitää itseään
muita ParemPana -
syeitsiläiset irvistele-
vät mielellään itäval-
talaisille ja ruotnlai-
set norjalaisille.

Esimerkiksi näin.

*

Tukholmasta saa-
puva lentokone lä-
hestyy Oslon lento-
kenttää. Ruotslai-
nen lentoemäntä
kuuluttaa:

Laskeudumme
hetken kuluttua Os-
lan. Sammuttalaa
savukkeet, kiinnittä-
kää istuinvyöt ja siir-
täkää kellojanne
kaksikymmentä
vuotta taaksepäin!

Itävaltalainen on
passitoimrbtossa.
Virkailija tiduetel*,
voiko hän pidentää
asiakkaan passia.

- Eikä hitoss, s-
noo itävaltalainen. -
Eihän se silloin mah-

Liikennemerkissd.,
joka kieltää ohituk-
sen, on Punainen ia
musta auto vierek-
käin. Ruotslaiset
väittävät, että Norjas-
sa siihen on kiinni-
tetty lisäkilpi, jossa
on teksti: "Rajoitus
kosk* myös vihrei-
tä, sinisiä, keltaisia ja
valkoisia autoja,"

Sveitsiläieten mie-
lestä ei ltävallasn
saa kertoa vitsejä
torstain iälkeen.

- Miksi näin?
- Kosla ne muu-

ten nauravat sun-
nuntaina messussa.

KASKU KIERTÄÄ
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IlrtWorlletdä
Rauhan- ja konfliktin-
tutkimus on tieteenhaa-
ra, joka pyrkii selvittä-
mään syitä sotien sytty-
miseen sekä sitä tietä
niiden ehkäisemiseen.
Ala lienee vaikea, koska
tuloksia ei ainakaan
toistaiseki ole ollut nä-
kyvissä.

Kannattaisikohan
tutkia, millaiset halli-
tukset sotia aloittavat.
Tuntuu kovin epätoden-
näköiseltä, että demo-
kraattisesti hallittu val-
tio aloittaisi hyökkäys-
sodan eiköhän sen
puolesta parlamentissa
äänestävä edustaja olisi
näytellyt osansa lop-
puun. Yllattavan hyök-
käyksen §kenee ilmei-
sesti aloittamaan vain
valtio, jossa päätösten
teko on keskitetty yh-
delle henkilölle tai ai-
van pienelle ryhmälle.
Kansan eriäviä mielipi-
teitä ei tarvitse pelätä,
koska niihin voidaan te-
hokkaasti vaikuttaa val-
tion propagandakoneis-
ton ja sensuurin avulla

ja koska harvat toisin
ajattelevat voidaan pi-
tää kurissa tehokkain
toimenpitein tarvitse-
matta harkita niiden
laillisuutta tai inhimilli-
syyttä.

Historia näyttää tu-
kevan edellä esitettyä.
Kuluvalla vuosisadalla
ovat sotia aloittaneet
Saksan keisari, diktaat-
torit Mussolini, Hitler
ja Stalin, Aasian dikta-
tuurimaat, eräät Afri-
kan pikkutyrannit ja
viimeksi etelä-amerik-
kalainen sotilasjuntta.
Demokratioiden on ol-
lut pakko vastata haas-
teeseen, koska diktaat-
torien agressio muutoin
olisi johtanut yhä pi-
temmälle ulottuvaan
väkivaltaan. Kuolion
saanut jalka on ampu-
toitava, vaikka leikkaus
olisikin verinen ja kipeä.

Jos edellä esitetty pi-
tää paikkansa, olisi jo-
kaisen tietenkin mietit-
tävä vastakeinoja. Mitä
olisi tehtava?

Henkilötasolla pitäisi

tietenkin tukea todelli-
seen kansanvaltaan täh-
tääviä suuntauksia ja
pyrkimyksiä. Olisi tor-
juttava liikkeet ja aate-
suunnat, jotka tähtää-
vät jonkinasteiseen dik-
tatuuriin, sanelupoli-
tiikkaan ja harvainval-
taan. Rajojen ulkopuo-
lelta kas§jä ja ohjeita
ottavat organisaatiot
olisi jyrkästi tuomitta-
va.

Kansainvälisellä ta-
solla olisi diktatuurival-
tiot eristettävä samalla
tukien liikkeita, jotka
pyrkivät palauttamaan
niihin todellisen demo-
kratian - ei kuitenkaan
niitä, jotka pyrkivät
vain vaihtamaan enti-
sen diktatuurin uuteen
hirmuvaltaan.

Ehkäpä tätä tietä
kuljettaisiin hiljaa kohti
rauhaa, jolla olisi kai-
kissa maissa sama mer-
kitys. Nythän "rauha"
eräissä maissa merkit-
see vain hallitsevan ryh-
män vallan lujittamista

tr
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Kiriolttaian porukka, JR 26:n 3.
Kon6kivåärlkomppania sotaan
låhdö$å Kåpylåssä kesåkuus§a
1941.

KAARLO HEhPilIEN

II II II

A$AffiTI
JAT]O$

Olin suorittanut vakinaisen

pioneerijoukoissa, joten kuula-
ruisku oli minulle täYsin outo

peli. Alkoi siis kova tutustumi-
nen työkaluun.

Immu Hyvärinen oPasti ja

neuvoi kädestä Pitäen. Totesin

heti ensi hetkestä saaneeni esi-

miehekeni ammattimiehen -
pienikokoisen. hiljaisen ja rau-

hallisen soturin. Kun Paksunis-
kaincn roteva amPujakin tuntui
aikanrieheltä arvelin joutuneeni

L
Ennen hyökkäyksen alkua oli rajalla

leppoisaa. JR 26:n stadin kundit
nauttivat elämästä.

Helsinkiläisten sotatie alkoi Karja-
lan kannakselta ja jatkui Itä-Karia-
laan Karhumäen suuntaan. RYk-
mentti osallistui moniin ankariin
hyökkäyksiin ja kärsi raskaita tap-
pioita.

Matkalla Suokumaaniärveltä Vil-
Iavaaraan ja Mäntyselkään kasvoi
nuori konekiväärimies
soturiksi.

kokeneeksi

JALKAVAKIRYKMENTTI
26, Helsingin ja Porvoon seu-

dun Ässärykmentti, lähti jatkG
sotaan everstiluutnantti Eevertti
lnaksos e n kovassa komennossa.

Omalta osaltani touhusin
3. Konekiväärikomppaniassa.
jonka päällikkönä oli kapteeni
E ero Aaku. Konekivääriryhmän
johtajana toimi kersantti Immu
H1'vr)rinen ja kookoon ampuja-
na muuan sotamies V.B. Henk,t-

lökohtainen vakanssini oli sa-

maisen konekiväärin ampujan
apulainen. Komppanian vääpe-

linä eli Aitinä toimi Guni khti.
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JR 26:n 3. Konekiväärikomppanian upseerit Joutsenossa heinäkuussa 1941. Vasemmalta Wikko Kautto, Erick
Aunapuu, Eero Aaku, Aulis Ruusuvaara.ia Matti Myllylå.
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TULIKASTE
I I I Pataljoonamme joutui 19. 7.

väkivaltaiseen tiedusteluun
Suokumaanjärven pohjoispuo
lelle.

Etenimme linjojen välimaas-
toon hyökkäysryhmitykeen.
Oli hiostavan kuuma päivä.
Makasin ampujan vieressä
odottaen tykistökeskitystä, jon-
ka piti pehmittää vihollinen.

Jännitti.
Huomasin Immun tarkkaile-

van minua syrjäsilmällä - alo
kasta ensi yrityksessä.

Sitten kuului jostakin takaa
ankara jylinä ja kranaatit räjäh-

tivät aivan edessä.

- Jumalauta kun ampuvat lä-
helle..., mutisi Immu.

Makasin litteänä maassa,
naama turpeessa. Kiviä ja sirpa-
leita surrasi joka puolella. Maa
vnpisi. Sydän jyskytti pika-pika-
tahtia ja hiki valui silmiin.

Yritin kovasti tarkkailla mitä
ampuja tekisi - ottaakseni op
pia. Yllätykeni oli tavaton, kun
tämä pomppasi äkkiä pystlyn
ja lähti juokemaan - taakse-
päin! Sitä miestä ei senjälkeen
nähty.

Katsoin hätääntyneenä Im-
mua.

- Bsy paikallasi! kivahti tii-
mä. - Ei se parane juosta kar-
kuun. Kyllä ne varrnaan jo koh-
ta jatkaa matkaa. . .

Toisin kävi: tuli ei pidentynyt
vaan lyheni yhä! Koko pataljoc
na oli nyt tulen alla.

- Pane joku oksa hampaiden
väliin ettei korvas halkea! huusi
Immu metelin läpi.

Tein työtä kiiskettyä.
Keskitys loppui yhtii äkkiä

kuin oli alkanutkin. Korvissa
humisija joka jiisen vapisi kuin
horkassa. Suu oli kuiva kuin oli-
si syönyt puntin tulitikkuja. Jos-
sakin kuului ensimmäisen ker-
ran surkea huuto:

- Lääkintämiees!

- Selvittiin, virkahti lmmu
seurustelusävyyn. - Sait heti
ylennyksenkin kun kaveri otti
pitklit.

Lähdettiin eteenpäin kohti
Imatran-Viipurin maantietä.
Vastaan tuli heikonpuoleista jal-
kaväen tulta ja jossakin räjähti
muutama kranaatti.

likkia kuului takaa puista
laukauksia!

- Onko slobot takana?! hä-
täännyin.

- Eikii hitossa! sanoi Immu. -
Kun luoti osuu johonkin se an-
taa tuollaisen iiänen. Sulla on
näkyy vielä paljon oppimista.
Jos sulla elonpäiviä piisaa opit
kyllä nää soittelot tunteen. . .

Pian oltiin tavoitteessa.

ALKAA VARSINAINEN
sorA
Elokuun 21. päivänä alkoivat
tositoimet - Karjalan kannak-
sen valtaus takaisin viholliselta.
Moskovan rauhan raja ylitettiin
aamulla, edettiin suunnassa
Seppälä-Velkula-l.ottola-
Ahvola-Seitsola ja kello 15.35

oltiin Kavantsaarella.
Seuraavana päivänä alkoi

Ihantalan taistelu. Sanottiin, et-
tä JR 47 eli Vallilan Rykmentti
on siellä kovilla ja meidän on
mentävä avuksi.

Tuskin kilometrin edettyäm-
me alkoi ottelu. Puolen päivän
aikaan päästiin Ihantalan au-
kean reunaan.

- Tuosta pit?iä mennä yli, sa-

noi Immu. - Näetktis tuon ma-
talan ojan? Sit?i pitkin men-
nään.

Katselin peltoa. Urakasta tu-
lisi rankka. En ollut huolissani
omasta kunnootani, mutta mie-
tiskelin apulaiseni Neso llnqvis-
/dn voimavaroja. Eråis patruu-
nankantajista oli vahva veikko,
jonka olalla jalusu kulkisi hy-
vin.

- Jos arvelet ettet jaka juos-

ta yli jalustan kanssa voi Topi
Lehtonen tulla tilallesi, ehdotin
varovasti.

Nesopa suuttui:

- Saatana - minä jaksan siinä
kuin sinäkin! Pidä vaan ittestiis
huoli!

Tosi oli - Neso oli sitkeä ja
luotettava kaveri monissa kovis-
sa koetuksissa.

- Kun piiska jysähtiiä, silloin
lähdetään, sanoi lmmu. - Jos
pellolla joudutaan ampumaan
pannaan valojuovia sisään.

Ihmettelin vähän k,iskyä,
mutta en uskaltanut §syä. Jän-
nitti niin vietäviisti.

AMMATTTAIO OT{
VALTNA
Piiska - maa-ammunnassa ole-

va it-tykki alkoi jyskyttii?i.
Syökytiin eteenpäin.
Aluksi tuli vastaan vain heik-

koa tulta, mutta sitten rupesi il-
ma sakenemaan.

Matkaa oli enä satakunta
metriä kun Immu karjaisi:

- Kivääri asemaan ja helvetin
äkkiä!

Kookoolle on tehty oikein ohiesäåntöjen mukainen asema.
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Sehän meiltä jo kävi!Tempa-
sin valojuovavyön syöttimeen.

Mets'än reunass€l nä§i pieni
mökki.

- Ne on tuon mökin vasem-
malla puolella - suuntaa sinne!
huusi Immu. - Ja anna paah-
taat

Painoin sormilevyä.

- Vielä vähän vasempaan -
vieläkin vähän! kiiski Immu. -
Ja nyt vähän alemmas - ei niin
paljon, vähän ylemmäs! Siihen!

Ymmärsin, miki kiiytettiin
vyötii, jossa joka viides patruu-
na oli valojuova: suihku nä§i
näin hyvin. Soittelin koko vyön
yhteen pisteeseen eikii sielä
enää ammuttu vastaan.

Sitten syöksyimme tiiyttä
laukkaa metsään saakka. Ase-
missa oli joitakin haavoittuneita
vanjoja.

- Kookoo eteen! kuului edes-
tä myöhemmin aivan liiankin
tutuksi tullut huuto. - Koookm
eteeen!

- Siellä on hommia, men-
näänhän! totesi Immu asiallises-
ti.

- Jo on jumankeut kiire kun
ei kerkiä sawja vetää! mesosi
joku patruunankantaja.

- Nyt ei ole savujen aika, sa-

noi Immu. - Nyt tapellaan, jot-
ta slobot ei kerkiä ruveta uudes-
taan ampuun.

Mentiin ja tapeltiin. Koko
päivä mennä rentostettiin ja vä-
lillä ammuttiin. Illalla oli Ihan-
tala vallattu. Tiista paivästä Å-

sä sai kuulemma erityisen kii-
toksen.

kintystelimme hiljalleen ma-
japaikkaa kohti.

- Pelottiko sua? §syi Immu.
En tiennyt - äskeinen taistelu

humisi vielä pääsä ja jokin ali-
tajuinen jännitys pisteli lihalsis-
sa.

- Se on kuule niin että kun on
toimintaa ei muista peläfä, sa-

noi Immu. - Sinähän selvisit
hyvin.

Tuntui tosi hyvältä! Nuo kol-
me sanaa merkitsivät minulle
paljon. Askelkaan ei enää pai
nanut niin kuin äsken!

elÄuÄu RASKATN
TAISTELU
Parin päivän påiiistii ylitimme il-
lalla säkkipimeässä Suur-Peron
aukeaa. Puolijoukkueemme oli
alistettu jollekin hviiärikomp
panialle. Kello oli 23.00.

Oli pahaenteisen hiljaista.

- Onkohan slobot lähteneet
lätkimään... ? joku ajatteli ää-
neen.

Etenimme tien vasenta lai-
taa, Immu tapansa mukaan kär-
jesgii.

Akkiä yö repesi. Olimme
marssineet suoraan tuliylläk-
köön. Edestii ampui piiska ja ki-

viiiirikaliiperiset aseet lauloivat
joka puolelta. Voimakas ilman-
paine löi kasvoihini - nä§i vain
punaista.

- Nyt meni henki! ehdin aja-
tella.

Sitten kaikki oli vain mustaa.
Menetin tajuntani.

En vieläkiiän tiedä kuinka
kauan makasin maassa taju
kankaalla. Heråisin siihen, että
joka puolelta kului huutoaja va-
litusta.

- Läiikintiimiehet, lääkintä-
miehet! huusi joku hysteerisesti,
taukoamatta.

- Hei - kolmoshväärin pojat!
Tunnistin apulaiseni Neson

äänen.
Missä ovat muut?
Näki tuskin käsivarren mitan

eteensä. Melkein kopeloimalla
selvisi, että tiellii makasi kalsi
liikkumatonta hahmoa, patruu-
nankantajamme Wrkki ja Im-
mu, jolla oli toisessa kiidessiiän
vesikannu ja toisessa pistmli.

Kosketin Immun olkapiiätii.
Se oli pellC«iiii veristä massaa.
Kaik{ri oli lopussa.

Tunsin vilunväristyksiä.
My& toisesta kiväiiristii oli

mennyt kaksi mie.sä. Nyt mo
lemmat ryhmät yhdistettiin ja
johtajaksi tuli alikenantti NriTo
Posti.

srinölui orr rovA
PÄKKA
Viipurin takana kiiytiin kovia
taisteluja. Linjoista ei juuri ollut
tietoa, kun slobot yrittivät joka
reiåistii motista ulos. Taistelu
aaltoili sinne änne.

Olimme edenneet Säiniöllä
tien yli harjanteen juurelle. Vi
hollinen oli näkymiittömissä
harjanteen päällä. Patruunoita-
kin oli enä puoli vyötii. Eteen-
päin ei piiiissyt.

Oli palattava takaisin. Tien
ylitys oli kuitenkin vaikeaa, sillä
heti miehen lähestye.ssä tietji rä-
sähti jostakin tarkka konehvää-
risuihku.

Meitii oli kmkmlla kolme
miestä: Blomqvist, Arska Nik-
kanen ja minä. Arska oli nuoree
ta iåistiiiin huolimatta kokenut
soturi - oli lähtenyt kotiseudul-
taan Kannakselta vapaaehtoise-
na jo talvisotaan nuorena poika-

7,rIr
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Rajapaalu oli Kuurmanpohlassa vååråsså paikassa. Takana vasommalta sotaml€s Antlkain€n, tunl€maton, vånrlkkl
Erick Aunapuu, allkersantti Kauko Pilvinen la kapte€ni Eero Aaku, edesså vasemmalta vånrlkkl Velkko Kautto Ja
kersanttl Onnl llmonen.

Käskynantoa ralalla.
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na. Välillemme oli kehittyny
luja ystävyys.

Blomqvist syöksyi ensin taak-
sepäin. Juuri tien kohdalla hän
äkkiä jännitti itsensä kaareksi
taaksepäin ja heitti kätensä yl&
aivan kuin juoksija maalinau-
halla. Luoti oli osunut selkäran-
kaan ja kuolema korjasi pojan
muutaman päivän kuluttua.

Arskan kanssa tempasimme
konekiväärin tien yli kertahei-
tolla syöksyen päistikkaa maa-
han alarinteeseen. Slobot myG
hästyivät sekunnin §mmenek-
sen konekiväärisuihkun haka-
tessa tietä kantapäillämme.

la §lmeni moni stadin kundi.
Makasin litteänä etsien sil-

milläni monttua johon voisi ryG
miä. Vihollisen konekivääri
pyyhki maastoa jatkuvin pitkin
sarjoin. Se oli niin pimennossa
että suuliekkiä ei nä§nyt - ei
siis voinut kiiydä kaksintaiste-
luun.

Luotisuihku sahasi koko ajan
metsää pirsto€n puita samalta
korkeudelta. Sen mennessä yli
tuntui niskassa §lmä ilmavirta.
Jos ampuja arvaisi painaa koe
koon piippua muutaman millin
alemmas suihku kuorisi nahat
selästäni . . .

:alb&

puoliväliin liimasi vihollisen tuli
meidät jälleen maahan - emme
päässeet eteen eikä taakse.

Odotin, tuleeko eilinen pelko
ja kauhu jälleen.

Ei tullut. Olin aivan rauhalli
nen.

Vasta hämärän tullen pää-

simme irti.
-I'ämän turhan yrityksen jäl-

keen vihollisen tukikohta "Piik-
kisikaa" pehmitettiin rajusti ty-
kistöllä. Seuraavana aamuna
hyökiittiin vielä kerran. Nyt oli
meininki sellainen, että tänään
ratkaistaan Markkilan hemrus.

Vihollinenkin oli päättänyt

VEITSEN TERALLA
Taistelu ei kuitenkaan ollut vie-
lä päättynyt, vaan aaltoili katke-
rana ja säälimättömänä edesta-

kaisin. Vieläkin näen silmissäni
tuon taistelukentän: kranaattien
repimiä ruumiita, lasittuneita
silmiä, pirstoutuneita puita,
eräässä kannossa verinen leipä-
laukku. . .

Metelin vihdoin vaiettua olin
kuolemanväsynyt - ainoa toivo
oli sammua johonkin nukku-
maan. Ei edes ruoka tullut mie-
leen.

Silloin tuli kiis§ uudesta teh-
tävästä: takaa-ajoon ja tieduste-

ir§:f,

Assän våkeä Ahvolassa elokuussa 1941. Ensimmäiset Hesan l€hdet on saalu
rintamåll€ Jänisio€lla.

Samassa tuli paikalle päälli-
kön lähetti:

- Irtaannuttava ja vetäydyt-
tävä heti!

Tuli kiire. Parista koivunka-
rahkasta ja repunremmeistä te-
kaisimme jonkinlaiset paarit ja
toimme Blomqvistin pois.

Tiellä tuli vastaan päällikkö,
jolta tiedustelimme, missä mah-
toi olla puolijoukkueemme joh-
taja kersantti llmonen

- Se tieto kiinnostaisi minua-
kin, sanoi Aaku väsyneesti.

VERINEN VILLAVAARA
Viitanan-Vill av aatan maisemil-

Jostakin syystä pelotti aivan
hurjasti. Pelko oli niin voimakas
että se tuntui fyysisenä kipuna
rinnassa. Ihmettelin - olin ollut
pahemmissakin paikoissa, mut-
ta tällaista silmittömän kauhun
hetkeä en ollut aikaisemmin ko
kenut.

Ei tapahtunut sen kummem-
paa - tulitus lakkasi aikanaan.

- Irtaannutaan! tuli kiisky.
Hyökkiiys keskeytettiin.
En kertonut kavereille mi-

tään heikkouden hetkistäni.
Seuraavana päivänä hyökhä-

simme samaan kohteeseen uu-
delleen toisesta suunnasta.
Päästyämme jyrkåin rinteen

pitää pintansa. Syntyi katkera
kamppailu. Väsyneet miehem-
me päiisivät vain vaivoin eteen-
päin, kaatuneita ja haavoittu-
neita tuli yhtämittaa.

- Kookoo eteen - kookoo
eteen! huudettiin jatkuvasti.

Ensimmäinen taisteluhauta-
linja oli vallattu! Emme enää ih-
metelleet vastuksen kovuutta:
tukikohdassa oli syvät haudat ja
pesäke pesäkkeen vieressä. Ei
edes vodka ollut auttanut - hil-
jaisina lepäsivät haudan pohjal-
la niin urhoolliset puolustajat
kuin tyhjät vodkapullotkin . . .

luun! Meidät alistettiin pitkiin-
huiskealle kiväärikomppanian
päällikölle luutnantti Heikinhei-
molle, johon mekin täysin luo
timme.

Läksimme liikkeelle. Olin
niin lopussa että en jaksanut
ajatella muuta kuin ettii pysyi-
sin edellä kulkevan mukana -
eksyminen vihollisia vilisevään
säkkipimeään korpeen ei hou-
kutellut!

likkiä edessä rävähti: eivät
olleetkaan slobot varsin kauka-
na.

Huomasin menneeni maihin
aivan vaistonvaraisesti. Pian
lauloi konekiväärini, muutama
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Ässån veteraan€ia aseveliiuhlassa Helsingisså 13. 10. 1977.

laukaus ammuttiin vastaan, tG
mähti jokunen kiisikranaatti.

Tehtrivä oli näin tiiytetty. Ir-
tauduttiin. Slobot valaisivat läh-
töämme muutamalla valorake-
tilla. Ihmettelin vieläkin, kuinka
Heikinheimo löysi niin hyvin ta-
kaisin sieltii murhanmustasta
ryteiktistii.

Puolen yön aikaan pääsin tii-
pötiiyteen telttaan ja sammuin
heti.

Heräsin siihen, että kaikkial-
la lenteli kekiileiUi ja kuumaa
tuhkaa. Teltta oli riekaleina ja
kamiina hajallaan - muistutti
jättiläiskilpikonnaa. Korpraali
Voitto Sivula ja kolme muuta
kundia todettiin haavoittuneik-
si. Ensin luulimme puskaryssän
heittäneen kranaatin telttaan
ohi juostessaan, mutta sitten
näytti ilmeiselt?i, ettti kaminan
alle oli jiiänyt oma k;äsikranaat-
ti, joka kuumuudessa räjähti.

YSTÄVYYTTÄ JA
AVUNANTOA
Makasimme taas kerran ase-

missa kookoon takana mottia
vartioiden. Jämerän majuri 7a
pi Luukon pataljmna vyörytti
vihollisen asemia.

Sitten taistelu taukosi.
Edestii syysyön hämäråistii

kuuluu liikettii. Suuntaan kone-
kiviärin sinnepäin ja nostan var-
mistimen.

Tumma hahmo lähenee - hi-

taasti ja varovasti.
Venäläinen soturi!
Poika pääsee kohdalle, ryG

mii monttuumme, kaivaa side-
rullan taskustaan sekä näyttää
käsivarttaan ja §lkeään. Luoti
on läpäissyt käsivarren ja §l-
jen. Yritän sitoa kaverin jollakin
tavalla ja jään miettimään, onko

§ljessä oleva luoti rikkonut
suoliston - silloin ei kaverilla oli-
si monta tuntia jäljellä . . .

Haavoittunut osoittaa kaikel-
la tavalla kiitollisuuttaan. Au-
tan hänet taakse, jossa lääkin-
täalikersantti Pilvinen ottaa pu-
nasoturin hoitoonsa.

Yöllä nukuin kuin tukki. Kun
aamulla tulin ulos teltasta en ol-
lut uskoa silmiäni: kolme vanjaa
istui teltan edessä lusikoiden
naamaansa edellisenä iltana
tähteeksi jäänyttä hernekeittoal
Onneki eivät hekään olleet tap
pelutuulella! Hämärästi muis-
tin, että puolijoukkueen johtaja
kersantti Onkka Ilmonen oli
edellisenä iltana puhunut var-
tion asettamisesta, mutta kaikki
olivat olleet niin väsyneitä että
juttu jäi siihen.

Käväisin komppanian ko
mentopaikalla vilkaisemassa
myijs yöllistä haavoittunutta
vanjaa. Tämä istuskeli tyytyvai-
senä männyn juurella pureskel-
len suomalaista näkkiiriä. Tun-
tiessaan minut hän puristi mo
neen kertaan kättiini suurella
kourallaan, joka oli vähintään
yhtä likainen kuin omani.

Villavaaran-Viitanan taiste-
luissa Ässä menetti kaatuneina
ja haavoittuneina yhteensä 580
miestä.

SOTA IOPPUU
Lokakuun lopulla hyökiittiin
tärkeää Kumsan huoltokeskusta
vastaan. Piti avata tie Mäntysel-
kään, mutta slobo oli eri mieltii.
Tapeltiin kovasti kuuluisan Val-
lin rykmentin kanssa, jolla oli
tankkejakin tukenaan.

Eräissä vaiheissa tilanne
näytti jo pahalta. Piiktiryk-
mentti, JR 25, yritti avata tietii
Mäntyseläs!ä päin, mutta vas-
tus oli kova. Sitten pantiin tu-
leen Kevyt Osasto 14, jonka rai-
lakkaat pojat ratkaisivat pelin.

Jatkettiin taas matkaa.
Seuraavana päivänä tömähti

kranaatti tielle aivan lähelle. Il-

manpaine heitti minut nurin ja
sirpaleita tuli sinne tänne. Ali-
kersantti Amo Yrjönöinen haa-
voittui samasta kranaatista. Tu-
li lähtö kenttäsairaalaan.

Siellähän meitä lissän poikia
oli enemmänkin.

- Heikinheimo on kaatunut,
sanoi joku.

Kaverit näyttivät jär§rtty-
neiltii - hän oli ollut pidetty ja
pätevä upseeri. Joku kertoi hä-
nen johtaneen komppaniaansa
Saravaarassa haavoittumises-
taan huolimatta kunnes räjähtii-
vä luoti päähän katkaisi uljaan
upseerin sotatien.

"Parhaat menevät ensiksi",
oli komentajamme Eevertti
Laaksonen sanonut jakaessaan

mitaleita Villavaaran taistelun

Ässårykmentin upse€reita Villavaaran talstelun aikana. Vasemmalta
luutnantti Laiho, vånrikki Karonen, kaptoeni Numm€lin, maiurl Luukko,
lääkintåkapte€ni Jokivartio, kapte€ni Hedman, eversliluutnanlti Laaksonen,
kapte€ni Harne, luutnantti Airaksinen, ratsum€stari Rasi, luutnantti Tujunen la
kapte€ni Kytölå.
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/ Sotaa kåytlln kaunllssa Hangon
\ saarl8tossa, vasemmalla nåkymä

Vättlaxlsta vlhollls6en påln. s,{-tmr7
HE!KKI
VEPSÄLÄrueru

Pommittajille ei
sotalewnilla jwri
riimnyt
hiivittöjöswjaa Kun
yksittiiircn
pommikoru jowui

lOnstelh
katl«uuntuliwimaisten ja

rupeiden hf»ittöjien
ahdistanalsi, oliwt
vitsit viihissö ja
hyviit neutat lulliitu

OLIPA kaunis aurinkoinen ilta-
päivä heinäkuussa l94l! Meri
lepäsi tyynenä Suomenlahden
kapeimmalla kohdalla.

Parin kilometrin korkeudesta
olivat näköalat loistavat. Etelä-
rannalla oli §llä pilviä ja niitii
näytti jatkuvasti kertyvän lisää.
Tiesimme ne kuitenkin sodan
sawpilviki.

Juuri äsken oli tuossa silmien
edessä komea tiilinen Naissaa-
ren majakkatorni, mutta kun
välillä vilkaisin toisaalle, olikin
sen paikalla enää sienenmuotoi
nen saw- ja fiilypilvi - piti oi-
kein hieraista silmiään uskoak-
seen. Venäjän miehet tekivät
lähtiiä alueelta ja panivat Stali-
nin kiis§n mukaan kaiken ma-
talaksi.

TALLINNASSA ON
VILKASTA
Tallinnan edustalla pyöri paljon
laivoja, isoja ja pieniä. Nopeasti
laskin kaikkiaan 106 alusta. Sii-

nä olivat ainakin Marat ja Okt-
jabnkaja Revolutsija - ja eikG
hän ollut vanha risteilijä Avro
rakin kuljetustehtävissä. Vän-
rik,tt Seppölti tutki ahkerasti
laivojen sivukuvia verraten niitä
käsikirjan silhuetteihin. Sähköt-
täjänä ja konekivääriampujana
toimi ylikersantti Ol li M dkila I o.

Minä ohjailin konetta pommi-
lastin päällä istuen.

Pommeja oli koneessa 8m ki-
loa, minkä vuoksi se oli liikteil-
tään kömpelö. Ne oli tarkoitus
pudottaa johonkin sopivaki
osoittautuvaan kohteeseen.

Sähköttäjä yritti ahkerasti
kurkkia joka puolelle, varsinkin
sinne arimpaan paikkaan, ko
neen mahan alle. Tähystiijän
kanssa teimme päätöksen men-
nä vilkaisemaan vähän tarkem-
min Tallinnan evakuointitouhu-
ja. Sitten vain nokka etelää koh-
ti.

nÄvrrÄ$ tsKEE
Siellä oli kuitenkin ilmassakin
vilkasta. Radistin ääni oli hätäi-
nen hänen karjaistessaan puhe-
limeen:

Aluksst tunnistettiin silhu€ttikuvien avulla. Tåssä venålålnen rlstollllå Kirov.

Pollkarpov l-153 Hangon rlntamatla syksyilä 1941.

I<ÄÄNNÄ
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Konsteilla
karkuun

- Hävittiijä! Liihestyy - lä-
hestyy aina vaan!

ryöräytin koneen vaakatasos-

sa ympäri eli jälleen Hankoa
kohti. Samalla suunta oli liki-
main kohti iltapäivän kirkasta
aurinkoa, joka räkitti taivaalla
kuten se vain heinäkuun heinä-
poudilla tekee.

Vilkaisin peruutuspeilistiini
h?iät ijiä. Toinen oli niksattuta-
soinen I-153, toinen joku vä-
hemmän tunnettu isokokoinen
ja sulavan niiköinen tyyppi, jos-

sa muistelin olevan keskeltä am-
puvan 30 millin tykin.

Nyt olivat hyvät neuvot kal-
liita!

Olimme aivan yksin, taivas
oli kirkas ja pilvetön, korkeutta
paljon ja matkaa kotirannoille
80 kilometriä.

Työnsin koneen nokan jyrk-
kiiiin syökyyn, jolloin sain no
peuttakin li§ää. T§aikka eli nik-
sattutasoinen kiiiintyi pois, mut-
ta iso tykkikone seurasi vaivatta
periissä. Siinä ohessa se antoi
meille lisävauhtia ja työUi jaloil-
leni ampumalla silloin tiillöin
sarjan tykillään - ihme §llä ai-
na oikealle puolelleni. Näytti
tie!ävän koneen polttoainesäi-
liöiden sijainnin.

Kun valojuovien kekiileet il-
mes§ivät, potkaisin aina ne
peasti oikealla jalallani, jolloin
kone hypähti joitakin metrejä
vasemmalle. Näytti, että naapu-
rin patruunavyö oli ladattu sa-

moin kuin meilläkin: va§uova

- panssari - sytytys - riijähtävä.
Näistä nä§i siis kekiileenä aina
joka neljiis.

HURJA TAKAA-AIO
Siitii se alkoi pirullinen kilpa-
ajotaival. En paljon ehtinyt las-
keskelemaan selviytymismah-
dollisuuksiamme, sillä kiisillä ja
jaloilla oli koko ajan temmotta-
va väistöliikkeitii. Ainoa mitii
voin tehdä oli yritfiiä mahdolli-
simman paljon häiritii kaverin
ampumatoimintaa.

Oma nopeuteni oli viitisensa-
taa kilometriä tunnissa, mutta
tiesin naapurin kulkevan pari-
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sensataa kilometriä kovempaa.
Ajattelin jo välillä, että hävittä-
jä yritaiä pakottaa minut las-
keutumaan naapurin tukikoh-
taan Hankoon ja ampuu siki
vain oikealle kammetakseen
meidät vasemmalle Hangon
kentille. Kun yritin hiukankin
käiiintyä Porkkalan suuntaan
omien rantapyssyjen suojaan
viiletti heti valojuovia oikean ta-
son kahta puolta lentäen sen jäl-
keen kauaksi eteen ja sam-

muakeen mereen iskiessään.
Korkeus oli pudonnut 500

metriin. Mäkitalo räsäytteli ko
nekiväärillään aina kun hävittii-
jä tuli hiukankin lähemmäksi.
Tähystiijä yritti selvitellä missä
palaa, sillä koneesa oli sawa ja
selvä palon haju. Puhelin ei toi-
minut ja humina oli kova.

Sitten kaveri kai aikoi antaa
meille armoniskun. Aurinko
paistoi ylhiiältä ja heijastui al-
haalta merestä vastaan, kun hä-
vittäjä lähestyi moottorinsa suo
jassa. Viimeisenä keinona pää-
tin yrittää vanhaa merilentiijän
konstia - olinhan kymmenkun-
nan vuotta ajellut ulapoita, mi-
kä vaatii toista tyyliä kuin maan
päällä ajo.

PYSTYSTÖKSYLLÄ
PAIOON
Painoin koneen pystysyökyyn.
En ehtinyt edes muistamaan,
että pommit ovat vielä alla. Vei.
vasin silmänräpäyksessä kor-
keusvakaajan pyrstöpainoiseki
ja tempasin viime hetkellä muu-
tamassa §mmenessä metrissä

yltis.
Tarkoitus oli saavutettu!
Hävituijä oli mennä mere€n

auringon kiloon. Sekin ehti kui-
tenkin tempaista koneensa ylös
moottori kovasti sawten, mutta
näytti saaneen tarpeekseen ja
häipyi Tallinnan suuntaan.

Oli aika selvitellä syöksyn
seurauksia, jotka olivat mitii
melkoiset.

Ensimmäisessä lempaukes.
sa sähköttiijä lensi ylös yläkuo
muun. Se iski häntii niskaan ja
repi påänahkan hajalle. Kun
lattiassa olevat syöksyvyöt piti-
vät hänet irrallaan kaikesta
muusta paitsi konehviiäristii
ase lauloi edelleen, mutta suih-
ku osui nyt osittain omiin perä-
simiin, joista kentiillä löytyi 13

edestä ammuttua reikiiii, joku-



Pollkarpov h16

Lentolaivue 6:n SB-2 -koneita
tukikohdassaan syksyllå 1 942.

POMMIT POIS JA
toT[N
Pommit antoivat nyt uutta
miettimisen aihetta. Miten ne
saadaan pois? Laskua ei niiden
kanssa §llä tee mieli yittää . . .

Pommeissa oli yhdelsän met-
rin narun päässä oleva lautas-
varmistin. Narut olivat nyt yh-
tenä sotkuna pitkin kuilujen sei-
niä. Ei juuri tehnyt mieli mennä
niitä selvittelemäänkiiän. . .

Koetin karjua tähystäjälle, et-
tä viemme pommit kiiskettyyn
varamaaliin Ruuskeriin. Sinne
siis mentiin.

Aurinko oli nyt takanamme
ja näin tiihystäjän pään yli ma-
jakan lähestyvän. Korkeutta oli
viitisensataa metriä.

Panin silmät kiinni ja tempai-
sin punaisesta hätäkahvasta,
jonka piti tyhjentiiä pommikui
lut,

ttiijähtääkö kone? Irtoavatko
pommit? Ajatukset sinkoilivat
aivoissa odotussekunnin aikana.'sitten 

köne hypähti korkealle
kaikkien pommien irrotessa ker-
ralla. Pöly ja roska lensi silmille
avoimen pommikuilun ilmavir-
ran nostattamana. Meri kuohui
molemmin puolin saarta ja ma-
jakan seutu peittyi savuun.

En paljon ehtinyt tarkastella
tuloksia, kun oli työ ja tuska
yrittiiä saada pommiluukut kiin-
ni. Koneen vatsanalus oli täysin
auki ja luukkujen reunat kam-
pesivat kovasti. Kone oli kovin
hankala lennettävä tiissä kun-
nossa ja matkaa oli jäljellä sa-
doin kilometrein.

Tähys&ijä riehui kynnet veril-
lä luukkujen kimpussa, mutta
niiden saranat olivat syöksyjen
leiskauksissa rikkoutuneet eivät-
kä antaneet periksi.

Ilmavirrat hakkasivat koneen
sisustaa.

Ei auttanut, oli yritettävä jat-
kaa näin. Ja onnistuihan se, jos-
kin melko väsyneenä poikana
laskin Nummelaan.

Jotta ei totuus unohtuisi, sain
lentueen päälliköltä kapteeni
Rolf Birger Ekilträ kiis§n sa-
man tien valmistautua lennolle
seuraavana yönä. . .

Jälkeenpäin herrat olivat kq
vin kiinnostuneita meitä ahdis-
telleen koneen tyypistä. Sen ar-
veltiin olleen kokeilutyyppi I-16
bis. tr
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"Traaginen kuvaus Unkarin tapahtumista
25 vuotta

. sidottu teos
. kovakantinen

o 360 sivua
. ovh. 79,.

"Tällaista
silminnäkijän

kuvausta ei ole
vielä tähän mennessä
itäblokista i lmestynyt',

kirjoitti länsisaksalainen
Franklurter Allgemeine Zeitung

leoksen ranskankielisen alku.
peiäispainoksen ilmestyessä

pari vuotta sitten.

Unkarin kapinasta tuli syksyllä 1981 kuluneeksi 25 vuotta, eikå
suomen kielellå ole vielä aikaisemmin .iulkaistu näin yksityiskohtais-
ta selvitystå noista traagisista tapahtumista.

Kirjoittaja on Budapestin silloinen poliisipäällikkö, eversti Sandor
Kopåcsi. Hån oli sekå virkansa ettå poliittisen asemansa takia todel-
la tapahtumien keskipisteesså.

Teos ei keskity ainoastaan kapinan tai vastavallankumouksen
kuvaamiseen. Se on samalla eräån kommunistin elämänkerta - hui-
maava nousu ja putoaminen karuun todellisuuteen.
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nen hiuksenhienosti ohjaussii-
mojen vierestä.

Tähystiijä kertoi ajatelleensa,
että ohjaaja oli saanut osuman
ja ettii se on menoa nyt. Savua
ja tulta roiskui alta koneeseen,
kun pommit revähtivät irti teli-
neistän ja lentelivät sikin sokin
pommikuiluun. Kun vielä syök-
syssä pysäytin äkkiä moottorit
hetkeksi, sain valtavan bensiini-
ryöpyn virtaamaan tulikuumiin
pakoputkiin, minkä seuraulae-
na pitkiit liekit löivät koneesta
taalcepäin. Jos vihollishävittiijä
påiäsi kenälleen, merkkasi hän
meidät ilman muuta tilastoihin-
sa varnana tapaul§ena.

Kentiillä vielä selvisi, että ta-
sojen tyviniittaukset olivat oi-
kaisussa osaki auenneet, joten
paljon lisää ei oli§i tarvittu. . .
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RAUTJARVELTA 31.7.
1 94 I Tietävälän-Mertjärven
kautta hyökiinnyt JR 6 saa-
vutti Vuoksen Jääsken etelä-
puolella Ahtialassa elokuun
14. päivän iltapuolella.
Hyökkåiystä pyrittiin välittG
mästi jatkamaan pohjoiseen,
Jääsken suuntaan. Vastassa
oli kuitenkin tien suunnassa
laajat peltoaukeat, joiden
puolivälissä oli muutamia
metsäsaarekkeita. Nämä vi-
hollinen oli miehittänyt ja
varustanut vahvoiksi pesäk-
keiki, joiden valtaaminen
noin vain, ilman perusteelli-
sia valmisteluja, ei ollut
mahdollista.

Asiaan vaikutti ratkaise-
vasti myös se, että JR 6:n is-
kukyky oli kovasti ehtynyt
pitkiiän jatkuneen koukkaus-
hyökkiiyksen aikana sekii
tappioitten vuoki että siksi,
että rykmentti oli joutunut
ripottelemaan joukkonsa pe-
rin laajalle alueelle hevosen-
kengän muotoiseen rinta-
maan Enson pohjois-, itä- ja
eteläpuolelle. Tämän puoli-
motin supistamiseksi kiiytiin
jatkuvasti kiivaita taisteluja,
joiden painopisteenä olivat
Jääsken sillan valtaamisyri-
tykset.

Venäläisille silta oli elin-
tärkeä Enson tyhjentämistä
ajatellen, meikiiläisille taas
juuri siksi, että näin ei pääsi-
si tapahtumaan. Meikiiläiset
joukot olivat jo useita kertoja
kivääriaseiden ampumaetäi-
syydellä sillasta, mutta vihol-
linen onnistui jatkuvilla - to
sin runsaasti tappioita tuot-
taneilla - vastahyökkiiyksil-
lään työntämään ne aina ta-
kaisin. Taistelujen pitkittyes-
sä ilmeni selvästi, ettei vihol-
lisella tiissä vaiheessa enää
muuta tavoitetta ollutkaan
kuin pitää silta hallussaan.
Jos he olisivat siitä luopu-
neet, se olisi merkinnyt En-
son maayhteylsien täydellis-
tä sulkeutumista.

2U
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ERKKI HOLKERI

Kesän 1941 hyökkiiyl<sen alluessa
kohdattiin rajan pinnassa vilnllisen si-
sakkaat ja hyin l<oulutetut rajavafiio-
joul<ot, jotlra olivat hyin valmistuttu-
,uet pwlustamaan tukikohtiann
Meikiiläisillä oli pail<oin tekemistii
Nwri alikssantti sailtoi niiissö rajan
pinrun taisteluissa joutua lunl<nlann
paikluan ja suareen vostauseetu

RAUHAN.
OMAISTA
RINNAKKAIS-
ELOA
Ahtialassa, Jääsken etelä-
puolella, koottiin 14. 8. illal-
la iskuosaston luontoinen
joukko, johon kuului ainakin
pari kiväärijoukkuetta, muu-
tamia konekivääriryhmiä,
kevyt kanaatinheitinjouk-
kue, tykistön tulenjohtoryh-
mä sekä minun johdossani
ollut 37 K/4Gsuorasuun-
taustykkiryhmä. Joukon teh-
tävänä oli yön hämärähetki-
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Näkymä Vuoksen yli Jääskesså. Vas€mmalla kirkko, oikealla kansakoulu.

vällä, ettei muuta tarvitsisi
kuin painaa liipaisinta, niin
tuon kaverin elämä päättyisi.

Hetken kuluttua hän lisä-
si:

- Enpä edes käskettäessä
haluaisi ampua noin turva-
tonta, mitään pahaa aavista-
matonta miestä siitäkään
huolimatta, vaikka hän nyt
onkinvihollinen...

SEKOILU KAVI
KALLIIKSI
Hiljaiselomme katkesi perin
odottamattomalla tavalla.

Tykkiasemamme takaa
mäen takarinteestä alkoi äk-
kiä kuulua kaameaa huutoa.
Hyppäsimme Sulon kanssa
montuistamme ja juokim-
me katsomaan. mitä oli te-
keillä.

Pienen taisteluhautapät-
kän pohjalla makasi seläl-
lään eräs kiväärijoukkueen
miehistä. Hänen silmänsä
olivat mielipuolisen kauhun
pyöristämät. Käsillään hän
huitoi jotakin olematonta sa-

malla karjuen kuin juuri
vangittu villipeto. Tajusim-
me nopeasti, että miehen
hermot olivat romahtaneet
ja hyppäsimme monttuun
hänen vierelleen, tartuimme
kiinni huitoviin käsiin ja yri-
timme vaimentaa hänen
huutoaan painamalla lakkia
hänen suunsa eteen.

Mutta vaikka näin onnis-
tuimmekin hänet vaimenta-
maan, ei tehtyä enää saatu
tekemättömäksi. Kaivolla
pyykkiä pessyt vihollismies
jätti äkisti pyykkinsä ja
unohtipa jopa kiväärinsäkin
lähtiessään yläruumis paljaa-
na juoksemaan omaan tuki-
kohtaansa. Joku yritti äkkiä
sujauttaa perään pari hätiii-
sesti suunnattua kiväärinlau-
kausta' saamatta kuitenkaan
osumaa.

Mutta nyt alkoivat tuki-

JR 6:n upseerefa käskynotossa rajalla 1941. se-ru''a

nä edetä eteläisimmän pel-
toaukean yli ja vallata rauta-
tien ja maantien välinen
metsäsaareke. Tehtävä myös
onnistui, vieläpä niin erin-
omaisesti, ettei kummalta-
kaan puolen ammuttu ainoa-
takaan laukausta.

Olimme saaneet kiis§n
liikkua tukikohdassa mah-
dollisimman näkymättömäs-
ti ja noudattaa ehdotonta hil-
jaisuutta, jotta olemassa-
olomme pysyisi viholliselle
mahdollisimman kauan sa-
lassa.

Aluki tämä onnistuikin.

Niinpä olikin, sodan olosuh-
teita ajatellen, varsin erikois-
ta ja jännittävää katsella mi-
ten vihollinen liikkui vapaas-
ti ja mitään pahaa aavista-
matta 300-500 m:n päässä

meistä sijaitsevassa maan-
tien ja Vuoken rannan väli-
sessä tukikohdassaan ja sen

etupuolella. Eräskin sota-
mies tuli pesemään alusvaat-
teitaan kaivolle, joka sijaitsi
pellolla tukikohtiemme välis-
sä.

Olisi luullut tällaisen rau-
hanomaisen rinnakkaiselon
olevan mieltä keventävää

vaihtelua ankarien ja vens-
ten taistelupäivien jälkeen.
Sitä se ei kuitenkaan ollut,
sillä jokaisen hermot olivat
kireällä, kun jatkuvasti jän-
näsimme, koska ja miten vi-
hollinen ensimmäisen kerran
huomaa olemassaolomme ja
mitä sen jälkeen tulee tapah-
tumaan.

Hollolan poika Sulo Ales-
talo seisoi vierelläni montus-
sa, joita venäläiset olivat mä-
keen kaivaneet, tähtäili alus-
vaatteitaan pesevää miestä
kiväärillään ja virkkoi:

- Niin istuu tasaisesti jy-
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kohdassamme toiset markki-
nat!

Vuoken ja maantien vä-
lillä sijainneesta tukikohdas-
taan vihollinen aloitti välittG
mästi kiivaan tulituken kai-
killa mahdollisilla suora-
suuntausaseillaan. Pian tuli-
tukseen yhtyivat myös kra-
naatinheittimistö ja tykistö.

Myös meikiiläinen tykistö
kantoi kortensa kekoon. Va-
litettavasti kuitenkin vain
harvat sen ampumista kra-
naateista kantoivat vihollis-
pesäkkeisiin asti pääosan is-
keytyessä välimaastoon tai
omaan tukikohtaamme.

Jo tämän ensimmäisen yh-
teenoton seuraukset olivat
masentavat: tulituksen
tauottua tuotiin mäen taka-
rinteeseen kolme suomalais-
ta kaatunutta, kersantti ja
kaki sotamiestä, joista hu-
hutietojen mukaan ainakin
kersantti oli saanut surman-
sa oman tykistömme kranaa-
tista.

Pitkiiän pelkiisin minäkin,
että mytis oma tykkiryhmäni
olisi kokenut tappioita. Heti
ryöpytyksen alkuvaiheissa
ryhmä hajosi näkyvistäni
kuin sorsanpoikue lammella
vaaran uhatessa. Pääosa oli
löyiinyt tukikohdan itäosas-
ta pienen venäläisten raken-
taman korsuntapaisen ja
näinkin hyvän suojapaikan
löydettyään eivät pitäneet
mitään kiirettä tulla sieltii
pois - tilannekaan kun ei sel-
laista edellyttänyt.

Pisimpään sain etsiä ryG
pytyksen alkuvaiheissa vie-
relläni ollutta korpraali Sulo
Alestaloa. Viimein kuitenkin
löysin hänetkin - nukkumas-
ta. Tuo kovahermoinen poi-
ka oli mennyt tykkiasemaan
ja löytänyt sieltä suorasuun-
taustykkimme lavetin alta
mieleisensä suojapaikan, jon-
ne oli ryöminyt ja nukahta-
nut.

Koko päivän jatkui nyt
pientä vihanpitoa ja nikkeli-
varmistusta hiljentyen vasta

Piiska migsvoimin €i€€n -
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yöir lähestyessä. Tuntui siltä,
että molemmin puolin oli
päätetty seurata tilanteen
kehittymistä, asetettu tavan-
mukainen vartiointi ja ase-
tuttu levolle kokoamaan uu-
sia voimia.

OINEN MURHE.
NAYTELMA
Yö ei kuitenkaan muodostu-
nut rauhalliseksi.

Venäläiset, jotka tunsivat
maaston, olivat onnistuneet

todennäköisesti tukikoh-
tamme takamaastossa sijain-
neiden pensaikkourien kaut-
ta - soluttautumaan tuki-
kohtaamme. Yön hämärä-
hetkinä alkoi nimittäin tuki-

kohtamme lounaiskärjestä
tykkiasemamme lähettyviltä
kuulua kiivasta käsiaseiden
pauketta. Kun tukikohtam-
me miehityksen pääosa saa-
tiin hälytetyki vastatoimiin,
taistelu taukosi lähes yhtä
nopeasti kuin oli alkanutkin
ja vihollinen vetäytyi suorin-
ta tietä tukikohtamme länsi-
pään tuntumassa sijainnee-
seen lähimpään pesäkkee-
seensä.

Mutta heidän lyhyen vie-
railunsa aikaansaannokset
osoittautuivat mieltä jäytä-
viksi. Päästyään täysin salaa
tukikohtaamme he olivat
löytäneet tukikohdan puolus-
tajia päällystakkiinsa kietou-
tuneina poteroistaan nukku-
masta. Löydettyään tällaisen

täysin suojattoman kohteen
he olivat jättäneet pari mies-
tä suorittamaan varsinaisen
teurastuksen muiden yrit
täessä löytää lisää yhtä hel-
posti nujerrettavia. Tällöin
he kuitenkin törmäsivät lä-
himpään vartiomieheen, jol-
loin taistelu heti käynnistyi.

Se ei kuitenkaan pelasta-
nut niitä nukkuvia kavereita,
jotka vihollinen jo oli löytä-
nyt: Rivimme vähenivät jäl-
leen parilla miehellä. Myös
vihollinen kdrsi samansuu-
ruiset tappiot.

Seuraavana päivänä tilan-
ne yhä kiristyi. Tukikohdas-
ta vietiin pois kaikki kivääri-
ja konekiväärimiehet, koska
heitä koottiin jonnekin rauta-
tien itäpuolelle, josta oli tar-
koitus hyökätä tukikohtam-
me edessä maantien ja
Vuoken välissä sijaitsevaan
vihollisen lähimpään tuki-
kohtaan.

Tukikohtaamme jäi vain
johtamani tykkiryhmä, yksi
kevyt heitinryhmä sekii kol-
me miestä käsittänyt tykis-
tön tulenjohtopartio.

Saman päivän - 16. 8. -
iltapäivällä meikäläiset yrit-
tivät hyökätä edelläkerrot-
tuun tukikohtaan. Yritys kil-
pistyi kuitenkin heti alkuun-
sa, sillä osa tulivalmisteluun
tarkoitetuista kranaateista
putoili jälleen omien joukko
jen sekaan lähtöasemaan ja
osa välimaastoon, mutta

- la varovasti ås€rnååfr. s,{-&ava
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Lopulta tuli ampumis€n aika.

vain harvan lento ulottui vi-
hollisen puolelle asti. Kun
meikiiläiset tulitukiportaa-
seen sijoitetut konekiväärit
avasivat tulen, vastasi vihol-
linen siihen heti kaksin ver-
roin voimallisemmin. Vain
muutama meikiiläinen k-
väärimies ilmestyi risukosta
pellon reunaan, mutta hei-
dänkin oli pakko vetäytyä
kiireesti takaisin.

Tämän rytäkiin yhteydes-
sä kaatui muuan meikiiläi-
nen, joka oli kokeillut pää-
hänsä maastosta löytämään-
sä venäläisen soturin suikka-
lakkia. Ajattelemattoman
kaverin ampui vahingossa
oma mies, jolla oli hiukan
liian herkkii liipasinsormi.

TUNAROINTI
TAPPAA
Ryhmäni pääosa nukkui
vanjojen rakentamassa kor-
suntåpaisessa, jossa ei ollut
muuta vikaa kuin että siellä
oli mahdottomasti kotieläi-
miä. Minä olin parin muun
kaverin kanssa nukkunut
mäen takarinteessä "viina-
tehtaassa".

Mainittu punasoturien
hyljätty teollisuuslaitos oli
samantapainen kuin meikii-
läisetkin: hieman maahan
upotettu katos, tynnyristti
valmistettu pannu, kumilet-
kua ja puinen valmiin aineen
astia. Tyhjiiän laitokseen ei
meille vieraille ollut jätetty
edes maistiaisia.

Edellisen yön kokemusten
jälkeen siirryimme kaikki
korsuun. Tykillä pidettiin pa-
rivartiota ja korsun ulkopuo
lella yhtii vartiomiestii. Li-
säksi oli korsun sisällä aina
yksi mies hereillä ase valmii
na kädessä.

Puolen yön tienoilla alkoi
tien suunnasta kuulua kiivas-
ta laukaustenvaihtoa. Häly-
tin miehet lähipuolustukseen
ja juoksin tykille.

Siellä tilanne oli kuitenkin
rauhallinen ja vartiomiehet

paikoillaan. Tulitus ei tuntu-
nut suuntautuvan ollenkaan
tukikohtaamme, vaan sen
etupuolelle maantien laitaan,
suurin piirtein edellä kerro
tun kaivon tienoille. Saa-
toimme nähdä, ettii siellä oli
jotakin liiketä maantien-
oJassa.

Hiivin aivan tien laitaan
saadakeni selville, mitä
edessä tapahtui. Pian asia
selvisikin. Ojaa pitkin ryömi
tukikohtaamme pahoin jär-
kyttynyt sotamies. Hän ker-
toi saaneensa kahden muun
sotamiehen kanssa tehtäväk-
seen tuoda polkupyörällä
muonaa tukikohtaamme.
Kun he aukean toisessa lai-
dassa olivat tiedustelleet tu-
kikohtamme tarkkaa sijain-
tia, oli heidän käsketty ajaa
pellon yli "niin pitkälle, kun-
nes Holkerin vartiomies hei-
dät pysäyttää". Näin he oli-
vat vartiomiestä tapaamatta
ajaneet tukikohtamme ohi
niin pitkiille, kunnes viholli-
sen pikakiväärituli heidät
pysäytti.

Ensimmäisenä ajanut so
tamies oli todennäköisesti
saanut heti surmansa, koska
ei tulenavauksen jälkeen
pyörältä suistuttuaan ollut
päästänyt ääntäkään. Toisen
kaverin kohtalo sitävastoin
oli järkyttävä. Mies oli tuli-
tulsessa haavoittunut ja
huusi apua. Kolmas mies ei

§ennyt häntä pelastamaan,
koska maantien oja oli niin
matala, ettei hän uskonut pe-
lastuvansa itsekään. Lisäksi
olivat avunhuudot nopeasti

vaienneet.
Kaikkialta edestä kuului

nyt komentohuutoja ja häli-
nää vihollisen miehittäessä
tukikohtansa. Saman tien al-
koi summittainen ammunta,
kiivas nikkelivarmistus, jo
hon raskaat aseetkin pian
yhtyivat. Vihollinen oli her-
mona ja pelkäsi hyökkäystä.
Se liikehti myös asemiensa
edessä. Myöhemmin selvisi,
että se oli vetänyt omalle
puolelleen kaatuneet, jotka
myöhemmin löydettiin Jääs-
kestä.

VIELA KERRAN
Minuakin pelotti vastuu tu-
kikohdasta muutaman mie-
heni kanssa - entäpä jos tu-
levat puhdistamaan koko
alueen . . .?

Ammuimme kaivon
maast@n kevyellä heittimel-
lä. Tuli osui hyvin.

Järjestin vartioinnin vielä
kerran uudelleen. Kaivon
suuntaan asetin vartiomie-
hen aivan risukon käirkeen.

AamuyöIlä maastoon las-
keutui tiheä sumuverho ja
näkyvyys rajoittui muuta-
maan kymmeneen metriin.
En uskaltanut nukkua, vaan
kävelin ympäriinsä tukikoh-
dassa. Kranaatteja tippui ko
ko ajan alueelle ja silloin täl-
löin sain painua maihin.

Vartiovuoron ajan lähetes-
sä loppua hiivin kohti etuvar-
tiopaikkaa. Viheltelin hiljaa
sovittua äänimerkkiä, mutta
en saanut vastausta. Pelkä-
sin taas jotakin jekkua vihol-

lisen taholta ja lähestyin ää-
rimmäisen varovasti.

Lopulta kuulin merkilli-
sen äänen - katkonaista rahi-
naa.

Mitä se voi olla?!
litkia tajusin: haavoittu-

neen ja tajuttoman ihmisen
vaivalloista hengitystä! Hii-
vin nopeasti lähemmäs.

Aavistukseni oli oikea:
korpraali Sulo Alestalo ma-
kasi maassa tajuttomana ja
pahasti silpoutuneena. Kra-
naatti oli osunut vain muuta-
man metrin päähän.

Teimme paarit ja haavoit-
tunutta lähdettiin viemään
taake. Hän kuoli kuitenkin
jo tukikohdassa. Panin mie-
het viemään ruumiin taakse
liikkuen varovasti pensaita
kasvavia ojia myöten. Hom-
ma onnistui ja miehet toivat
tullessaan muonaa. Se oli ko
vin tervetullutta, sillä emme
olleet tähän mennessä saa-
neet tukikohtaamme ruoan
murenaakaan.

VANJA LAHTEE
Seuraavat yöt kuluivat ta-
vanomaisen pienen vihanpi-
don merkeissä. Jääsken silta
pysyi vihollisen hallussa, jo
ten sen vetäytymistie Ensos-
ta Vuoksen yli oli turvattu.

Yöllä 20.121. 8. alkoi vi-
hollisen puolelta kuulua ta-
vallista enemmän meteliä:
ammuttiin pitkiä sarjoja, lii-
kuttiin ja siirreltiin kalustoa.
Rajamiehet olivat lähdössä.
Lähetin asiasta ilmoituken
taakepäin.
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Olin Esko Siikamrien
kanssa vartiossa, kun täsmäl-
leen tykin alueelle osui anka-
ra kranaattikeskitys. Maka-
simme kuopissamme odot-
taen täysosumaa. Aika tun-
tui pysähtyneen. Metelin vii-
mein päätyttyä huomasin
ammunnan kestäneen puoli-
toista tuntia - vihollinen tyh-
jensi ammusvarastonsa läh-
tiessään.

Jälki oli paha, mutta ih-
meeksi tykki oli ehjä. Mont-
tujen reunoille jääneet tava-
rat kuten leipälaukut ja
muut varusteet olivat aivan
riekaleina.

Vihollisen vetäytyminen
sillan yli muodostui suora-
naiseki kujanjuokuki.
Meikäläiset olivat asemissa
vajaan kilometrin päässä sil-
lasta. Jokainen ajoneuvo ylit-
ti sillan täyttä vauhtia mei-
kiiläisten konekiväärisarjojen
vauhdittaessa menoa.

Meitä eivät vanjat vielä
vetäytymisen jälkeenkään
hylänneet: vielä Vuoksen ta-
kaa naapuri jys§tteli meitä
usealla suorasuuntaustykillä
takaapäin. Vaihdoimme
oman tykkimme uuteen ase-
maan ja vastasimme tuleen,
jolloin vanja lopetti touhun-
sa.

Viikon jännitys erillisessä
tukikohdassa vihollisen ne-
nän alla oli lopussa. Komp
paniassa meidät otettiin vas-
taan ylenpalttisen ystävälli-
sesti - vääpeli Kaipia taisi
suorastaan pyyhkäistä §y-
neleen silmäkulmastaan näh-
dessään likaiset ja väsyneet
olemuksemme. Tuntui mu-
kavalta saada tällainen tuh-
laajapojan vastaanotto. tr

TAUNO JOKIMAKI

YKSI KERRALLAAN pysäh-
tyivät kuorma-autot nytkähtäen
tienlaitaan.

Sakea fl)lypilvi, joka oli seu-
rannut autojen kintereillä, saa-
vutti ne nyt ja kietoi harmaan-
keltaiseen vaippaansa sekä au-
tot etlä miesjoukon, joka mat-
kasta kangistunein jäsenin alkoi
hyppiä alas autonlavoilta ja yrit-
ti saada aikaan jonkinlaista pa-

rijonoa tienlaitaan.
Karttalaukku kupeella keik-

kuen kiirehti päällikkö komppa-
nian eteen ensimmäisestä autos-
ta.

- Joukkueenjohtajat! kuului
hänen römeä äänensä ja vänri-
kit kipaisivat puolijuokua hä-
nen luokeen tavoitellen samalla
kädellään lakinlippaa. Kaikki
kävi ihan kuin harjoituskentällä.

- Mitähän nyt on tekeillä,
tuntuivat kaikki ihmettelevän.

Armeijalla ei ollut tapana tar-
jota autokyytiä jalkaväelle.

- Mää luule, et taitaa tul kyy-
timaku aika, pisti väliin korp
raali Alanissila, huumorimies
Mynämäeltä. - Ei ne mosuri' il-
matteks autol kuska.

Kaikki oli kiiynyt niin nopeas-
ti, ettei sitä tahtonut vielä oikein
todeki uskoa. funtam4 joka
kohdallamme oli seisonut pai-
kallaan siitä asti kun vihollisuu-
det alkoivat kesäkuun lopussa,
oli nyt yhtäkkiä lähtenyt liik-
keelle, kun suomalaiset joukot
olivat kovien taistelujen jälkeen
murtautuneet venäläisten linjo
jen läpi ja työntäneet kiilan
Laatokalle.

Pataljoonamme, JR 4:n Ras-
kas Pataljoona, oli ollut liikkeel-
lä jo eilisaamusta lähtien. Olijä-
tetty linjat Salo-Issakkalan
kohdalla ja marssittu Kuurman-
pohjan kautta Antreaa kohti vi-
hollisen perässä, joka yllättäen
irtaantui edellisenä yönä ampua
räiskien lähtiessään.

XOMPPANIA MARSSII
Jääkärijoukkue, joka ajoi edes-
sä, löi helposti jäljellejääneet vi-
hollisen viivytyspartiot ja marssi
jatkui koko päivän ilman suu-
rempia häiriöitä. Marssimme
läpi §lien, jotka vain hetki sit-
ten olivat kuuluneet vieraan

Perufoki oli
koua paild€
Kevyt Prikaati Tiiainen osallistui
Viipurin valtausoperaatioon hyök-
käämällä saarrostaen kaupungin itä-
puolitse. Kääntyessään länteen Vii-
puria kohti prikaatin joukot joutui-
vat ankariin taisteluihin vihollisen
kanssa, joka oli aloittanut rajun vas-
tahyökkäyksen itään.

Suomalaiset torjuivat raskain tap-
pioin vihollisen iskun ja turvasivat si-
ten oman saarrostushyökkäyksen
jatkumisen.

JR 6:n miehiä vartioisa.

Sitten marssittiin.
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maan omistukeen, mutta jotka
olivat kuitenkin monelle meistä
kotiseutuja.

Tunnelma oli aivan erikoinen.
Oliko tosiaan totta, että mahta-
van naapurimaan sotavoimat
pakenivat pienen Suomen ar-
meijan edestä? Oliko todella
totta, että oikeus kuitenkin lo
pulta voittaa tässä maailmassa?

Kersantti Tomperi, Antrean
poikia, teki ylimääräisen mut-
kan kotitalonsa kautta. Siellä se

oli seisonut tyhjänä, mutta kui-
tenkin ehjänä odottamassa oi-
keita omistajiaan.

Yövyimme Kuukaupissa ja
aamulla odottivat sitten kuor-
ma-autot, joihin kiivettiin iloisin
mielin, sillä monella olivat jalat

rakoilla eilispäivän 4Gkilometri-
sen marssin jälkeen.

Mieli oli toivorikas:

- Kyllä ylai suomalainen ai-
na §mmentä ryssää vastaa!

Autoihin olijo ilmestynyt kil-
piä "Helsinki-Pietari" ja "FIel-
sinki-Moskova". Monet alkoi-
vat jo sisimmässään uskoa ole-
vansa todellisia sankareita.

Nyt olivat vänrikit tulossa
puhuttelusta takaisin joukkueit-
tensa luo. Meidän joukkueem-
me johtajana oli Llusivuoren Ol-
/i, rillipäinen ja aika lailla liki-
näköinen poika, samaa ikäluok-
kaa joukkueensa kanssa.

Hän käveli komppanian kär-
keen ja enempiä selittelemättä
käski:

- Komppania etenee parijo
nossa kahden puolen tietä. En-
simmäinen joukkue, seuratkaa!

Lähdettiin liikkeelle. Kohta
käännyttiin vasemmalle met-
sään, kapealle kärrytielle, joka
mutkitteli puiden välissä, ensin
läpi hiekkakankaan, sitten leh-
tevään notkoon, jossa maasto
tien sivuilla muuttui vaikeakul-
kuiseksi viidakoki.

Vajaan tunnin marssin jäl-
keen tultiin jonkinlaiseen metsä-
teiden risteykseen. Täällä py-
sähdyttiin ja kohta siinä olikin
jo töpinä ja vääpeli, saatiin
puuroa ja postia.

Lehdissä oli suurin otsikoin
voitonsanomia kaikilta rintamil-
ta. Itärintamalla sakalaiset pai-

Nopeissa operaatioissa si irrettiin
loukkoia autokulietuksin.

lV AK:n sotatoimet 23.8. 1941
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noivat jo Smolenskissa, Suomen
rintamilla oli Sortavala vallattu
ja Lagus paineli jo vanhan rajan
takana Tuulosjoella. Se nosti
mielialaa ja toivorikkaimmat
luulivat, ettii rähinä olisi ohi
muutamassa viikossa.

ENSIMM/USET
VIHOLLISET
- Komppania valmistautuu läh-
töön!

Komento katkaisi äkisti poh-
diskelut.

Lähdettiin liikkeelle. Tar-
voimme pehmeää ja kuoppaista
kärrynuraa pitkin. Raiteiden vä-
liin oli kasvanut kesän mittaan
yli puolimetrinen heinä. jossa

vieläkin kimalteli vesihelmiä
vahvan yökasteen jäljiltä.

Yhtiikkiä aukesi eteen pel-
toaukeama ja sen takaa nä§i
talorykelmä - pari-kolme maa-
laistaloa aittoineen, navetoineen
ja muine talousrakennu*sineen.
Kauempaa avartui jokilaakso,
jossa nä§i enemmänkin taloja.

Oltiin Perojoella.
Väffikki Uusivuori nosti kä-

tensä pysähtymisen merkiksi.
Täkaa saapui luutnantti Tbnho,
komppanianpäällikkö, ja kaivoi
esiin karttansa.

- Siirtykiiä ete€npäin, että
voin selostaa tilanteen!

Siirryttiin lähemmäs taloja
aukealle pellolle. Laakson toi-
sella puolen nä§i selvästi rau-
tatie ja asema tai pysäkki oli
melkeinpä vastapäätä. Keskellä
laaksoa kiemurtelevalle joelle
oli ehkii noin puolisen kilomet-
riä.

Joen takana talojen luona ja
aseman seuduilla nä§i seisos-

kelevan tai kävelevän ihmisiä,
jotka näin kaukaa katsoen näyt-
tivät aivan kuin kaljapulloilta.

Ryssiä!
Niillä oli kaikilla yllään pit-

kät manttelit, vaikka oli näin
kuuma päivä ja kun heillä oli
varmaankin kaikki laukkunsa
manttelin alla, jotka melkein
viistivät maata, he olivat ala-
pääst?iän leveitä kuin kaljapul-
lot.

Nämä olivat nyt sitten niitä
venäläisiä sotilaita! Puna-armei-
jalaisia.

Nyt näimme ensi kerran vas-
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tustajiemme kävelevän pystys-
sä. Tähän saakka emme olleet
nähneet heistä kuin korkeintaan
pienen liikahduksen jonkun pus-

kan takana.
Muutamia kaatuneita olim-

me nähneet. Kaikilla oli ollut
mustan, lyhyeki leikatun tukan
sänki näkyvissä ruskean suikan
alta, kuoleman kellastamat kas-

vot, ruskea, paitamainen kesä-
pusero, kangasvyö, nauhaken-
gät ja polviin asti kienetyt sää-

rystinnauhat. Jos kaatuneella
sattui olemaan puoliautomaatti
kivääri, se otettiin ja niinpä mi-
näkin olin onnistunut evakuoi-
maan itselleni puoliautomaatin.
Sillä ampui sentään §mmenen
kutia - tosin kertatulta, mutta
kuitenkin ilman latausliikkeitä.

Meitä ei ollut huomattu. Ko
ko ajan painoi metsästä miestä
pellolle. Sieltä tuli koko patal-
joona. Tulenjohtue, joka seurasi
meidän komppaniamme muka-
na, lähti heti hakemaan tähys-
tyspaikkaa ja löysikin sen pian
talon kellarista.

Komppania oli kerääntynyt
pellolle Tenhon ympärille.
Luutnantti selitti:

- Pataljoona hyökkiiä yli au-
kean, 4.Komppania edessä,
joukkueista ensimmäinen ja toi-
nen edessä ja kolmas heti peräs-

sä. Neljäs varmistaa vasemmal-
le silustalle. Kun tullaan joen
rantaan, pysähdytään kunnes
koko komppania on rannassa,

sitten ylitetään joki yhtaikaa. -
Tehtävämme on katkaista rau-
tatie, lyiidä venäläiset voimat ja

.-.
Eten€viå joukkoia
Suurperolla.

Suurperon jokilhiaS
kylämaissmaa.

Tuleniohtueen kanssa 
)

yht€istoiminnasta.

asettua puolustukeen aseman
pohjoispgolelle. - Mitäs katsot-
te? Eihän siellä ole kuin joku
hullu ryssä heinätöissä! Paine-
taan päälle vaan, §lH ne sieltä
lähtee. - Joukkueenjohtajat, toi-
mikaa!

nrÖxrÄvKsEENt
Uusivuori viittasi ryhmänjohta-
jat luokseen. Hän näytti kartas-
ta:

- Tässä on ensimmäisen jouk-

kueen kaista. Kylä edessä on

Suurperon §lä. Ensimmäinen

ryhmä valtaa aseman ja toinen
makasiinin. Kolmas ja neljäs
ryhmä heti perässä varmistavat
oikealle ja vasemmalle. Annan
lisää käs§jä tilanteen mukaan.
Onko §syttävää?

Ei ollut. Ei ollut tosin mainit-
tu mitään tykistön tuesta, mutta
olihan tulenjohtue mukana.

Katselin hetken aikaa mie-
hiäni.

- Kyllähän te kai kuulitte
kaikki. mitä se sanoi? Nyt ei sit-
ten muuta kuin juostaan niin
perkeleen lujaa kuin päästään

alas pellonlaitaa pitkin, että ke-
retään rantaan ennen kuin ryssä
avaa tulen. Mene sinä Hautala
tunnustelijaksi!

- Minäkö syötiksi?

- No ei siinä kerkiä sen

enempää syöttinä olla - §sy-
mys on siitä, kuinka pian ollaan
rannassa. - Eteenpäin!

Ja niin pinkaisimme Hauta-
lan kanssa kärkeen ja ensim-
mäinen ryhmä seurasi perässä
juosten pitkin heinäpellon reu-
naa. Pakkaukset ja leipälaukut
vain keikkuivat, kun joukko pai-
nui kohti laaksonpohjaa.

Jos meitä ei ollut ennen huo
mattu, niin §llä ainakin nyt!
Nä§i selvästi, kuinka naapurin
puolella tuli liikettä. Ukot hävi-
sivät pelloilta talojen taake ja
asemiinsa. Hetkessä oli maise-
ma tyhjä.

Ryhmämme ehti juuri joki-
rantaan ennenkuin ryssä avasi
tulen.

Huohottaen heittäydyimme
mataliin, suoraan viholliseen
päin viettäviin pellonojiin ja ryG
mimme alas jokitörmää huo
mattuamme vartiomiesten pa-
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Valmiina låhtöön. "Juostaan sitton niin lujaa kuin ikinå pääståån. ..,' Täysi vauhti påällå.

kenevan selkii kyyryssä. Hauta-
la ja minä, jotka olimme ensim-
mäisinä, avasimme tulen ja pa-
keneva vartiomies jäi pellon-
ojaan.

- Pikakivääri asemaan! huu-
sin ryhmälleni. - Jokainen ottaa
ampuma-aseman ja tähystää
tarkkaan etumaastoa. Odote-
taan toisia ennen kuin mennään

vli.
- Miten tuosta pääsee yli?

ajattelin.
Joki leveni kohdallamme

noin 30-40 metrin levyiseki su-
vannoksi. Varmasti siinä olisi ai-
ka syvää keskellä. Olin huono
uimari ja vielä täysissä varus-
tuksissa.

YKSIN
TULTR}ÖPYSSÄ
Samassa tuntui koko taivas re-
peävän.

Lähtölaukausten jymy alkoi
kumista vihollisen puolelta ja
raskaat kranaatit iskivät joki-
varteen ja pellolle. Suorasuun-
taustykkien salamat leimahteli-
vat - räjähti ja leimahti melkein

.t
yhttiaikaa. Nyt alkoivat myös
hitaampikiiyntiset venäläiset ko
nekiväärit louskuttaa. Suihkut
vihelsivät ylitsemme.

- Peekoo asemaan ja tulta!
huusin uudelleen. Mitään ei ta-
pahtunut.

Ryömin taalsepäin ojanpoh-
jaa katsomaan. Pk-ampuja ma-
kasi ojassa kasvot tiukasti maas-
sa.

Pudistin miestä hartioista.

- Hei! Asemaan ja tulta!
Mies oli hengissä, mutta ma-

kasi kasvot liidunvalkoisina
ojassa pystymättä liikuttamaan
jäsentäkään. Nostin aseen jaloil-
leen ja huusin apulaiselle:

- Tuominen! Ota sinä ase ja
anna soittaa heti jos jotakin nä-
kvv!

Komppaniaa ei nä§nyt eikä
kuulunut. Oma tykistö ei ampu-
nut laukaustakaan.

Jokin oli nyt pahasti vialla!
Noin sadan metrin päässä

meistä oikealle nä§i olevan sil-
takin joen yli. Samassa kuiten-
kin jysähti ja sillankappaleet
lensivät ilmassa. Vanja oli rä-
jäyttänyt sillan.

I Suurperon kangasmaastoa, iohon
! venäläiset k€skittivät voimiaan

aloittaaks€en vastahyökkåyks€n
Kevyt Prikaati Tiiaista vastaan.

Tulitus kiihtyi ja piiskan lei
mahduket räjähtivät siinä sa-

massa hetkessä aivan takanam-
me. Ne menivät kuitenkin yli,
sillä makasimme juuri laakson
alimmassa kohdassa. MyG ty-
kistön ja heittimien ammukset
putosivat sen verran taakem-
me, ettei meillä ollut oikeastaan
mitään hätää.

Hautala istui törmän alla ran-
nassa.

- Lähde sinä katsomaan,
minne se Uusivuori on jäänyt
joukkueen kanssa! hän esitti mi-
nulle.

- Minäpä yritän, vastasin. -
Vaikka aika hankala sitä tuota
aukeaa peltoa on ryömiä. Täy-
tyy vain yrittää ojia myöten. . .

HANKALA HOMMA
Lähdin varovasti ryömimään
ojänpohjaa taakepäin. Törmän
päällä tuntuivat luotisuihkut hi-
povan housunpersuuksia.

- Mitähän, jos ryssä vetää
kookoon lähemmäs ja alkaa
kyntää ojanpohjia, ajattelin sii-
nä ryömiessäni.

Jo muutaman vedon jälkeen
nousi rynnäkköpakkaus niskaan
ja painoi §pärän silmille sa-

malla kun leipälaukku pyrki
mahan alle. Koetin vetää olka-
hihnasta laukkua selän päälle,
mutta siinä samassa painui kaa-
sunaamari vatsan alle. Piti py-
sähtyä ja vetää molemmin käsin
yhtäaikaa molempia laukkuja.
Muutaman vedon jälkeen tilan-
ne oli aivan sama ja taas painoi
rynnäkköpakkaus §pärää sil-
mille. Hiki valui virtanaan ja
suolainen vesi sokaisi silmät.
Onneksi oli heinä pelloilta kor-

jaamatta. Se antoi hiukan näkö
suojaa.

Ryömittyäni pari-kolme§m-
mentä metriä oli aika jäträä oja
ja sukelsin timotein sekaan.

Tunsin, kuinka vihaiset luoti-
suihkut surisivat korvissa. Kuu-
losti aivan samanlaiselta, kun
pikkupoikana pantiin kimalaisia
tikkuaskiin ja sitten kuunneltiin
niiden surinaa tikkuaski kiinni
korvassa. Nyt oli ääni vain ko
vempi ja housunpersaukset
kummasti pelmahtivat joka ker-
ran kun piiskan ammukset me-
nivät yli.

Korohoro ampui jatkuvasti
pellolle ja taloryhmään. Aina
muutaman vedon jälkeen sain
pysähtyä ja vetää laukkuja se-

län päälle sekä korjata §pärän
reunaa.

§sähdyin vähän huohotta-
maan. Oli huikea jano ja §lvin
hiessä. Aurinko räkitti armottG
masti. Suu oli aivan tahmea.

Terästin kuuloani. Eikös kuu-
lunutkin vain hiljaista pulinaa
edestäpäin? Siellä oli varnaan
joukkue.

Vedin itseäni sinnepäin ja sa-

malla olin keskellä nokkospus-
kaa. Voi jumaliste! Kädet olivat
hetkessä täynnä punaisia ja val-
keita läikkiä joita kirveli ilkeäs-
ti, mutta täällä nokkospuskassa

olin näkösuojassa.
Paikalla oli aikaisemmin ollut

asuinrakennus, sillä törmäsin ki-
vijalkaan. Samassa kuulin hil-
jaista puhetta. Kohotin päätäni

- ja aivan oikein: kellarikuopas-
sa olivat Uusivuori ja muutamia
joukkueen miehiä. Otin lyhyen
syökyn yli kivijalan kuoppaan.

- Mitä me nyt tehdään ja mi-
kä on tilanne? §syin Uusiwo
relta.
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- Komppaniaa ei ole kuulu-
nut, hän vastasi. - Lähetti on
matkassa ottamaan selvää tilan-
teesta. Näyttää siltä, ettei tästä
taida tulla joen ylitystii aina-
kaan nyt.

Tuli alkoi vaimeta ja kohta
kuului vain joitakin hajalau-
kaukia. Tähystimme varovasti
yli kivijalan vihollisen puolelle.
Talojen välissä nä§i silloin täl-
löin vilahtavan joku vihollissoti-
las.

- Meidän ryhmällä eiole tap
pioita, raportoin. - Mitenkäs
muut?

- Ei ole muita haavoittuneita
kuin Saarela,joka ampui vahin-
gossa sormeensa, kertoi jouk-
kueenjohtaja.

Sepäs oli kummallinen onnet-
tomuus, ajattelin. Se on vaikea
ampua "vahingossa" sormeensa

- varpaaseen luulisi käyvän pa-
remmin. Samalla tuli mieleen

ryhmäni pk-ampuja, joka maka-
si ojassa naama valkoisena pys-

tymättä eväänsä väräyttämään.
Ei näistä kavereista taidakaan
olla apua juuri muualla kuin
soppajonossa - siinä ne §llä
ovat aika tomeria. . .

TAKAISINI
Kuului kahinaa nokkospuski-
kosta ja siihen ilmestyi lähetti,
korpraali Valtonen aivan hiestä
märkänä ja hengästyneenä.
Kun hän sai vähän vedettyä
henkeä takaisin, toisti hän
komppanianpäällikön käs§n,
jonka mukaan joukkue pysyy
ny§isissä asemissaan iltaan
saakka ja vetäytly hämärän tul-
len taakse.

Komppania ja koko pataljoo
na oli kärsinyt raskaita tappioita

ryssän suorasuuntaustulessa pel-
lolla. Tulenjohtue oli saanut
täysosuman heti melkeinpä en-
simmäisistä kranaateista suo
raan kellarin ovesta sisään. Sen
takia se oma tykistö ei ollut am-
punut yhtään laukausta. Toises-
ta joukkueesta ovat kaatuneet
ainakin vänrikki Loivio ja ker-
santti Tomperi. Komppanian-
päällikön lähetit Tapaninen ja
Pohjonen ovat molemmat kaa-
tuneet.
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"Se oli semmoin€n mies, ettå slllå oli tapånå painaa m€noen vaan." Evorstl
Mattl Tiiain€n, Kevyt Prlkaatl T:n komentala.

ja liityimme seuraan vähin ää-
nin. Kohta olimme sikeässä
unessa.

Laukaustenvaihtoa jatkui ko
ko yön ja aamulla aloitti viholli
sen tykistö jälleen raivoisan kes-
kityksen.

Komppania komennettiin
lähtön ja vakavin kasvoin jär-
jestyimme avoparijonoon kah-
den puolen tietä. Marssimme
ohi keskityken - kuka enem:
män, kuka vähemmän kyykkien
kranaattien lyödessä hiekkakan-
kaaseen.

Jonkin matkan päässä sivuu-
timme pataljoonan esikunnan
teltat. Tuttu lähetti kertoi, että
hetki sitten oli taisteluosaston
komentajan telttaan tullut t?iys-

osuma ja eversti ja muutamia
muita oli kaatunut.

- Se poika ei piileskellyt ta-
kalinjassa, vaan se heilui aina
edessä!

- Joo, se oli semmoinen mies,
että sillä oli tapana painaa me-
neen vaan - ei sillä ollut aikaa
kiertää. . .

Tällaisia olivat miesten arve-
lut taisteluosasto T:n komenta-
jasta.

Aurinko kuumotti pilvettö
mältä taivaalta ja hiki alkoi jäl-
leen virrata. Ilmassa oli savua ja
räjähdysaineitten kirpeätä ha-
jua. Keskitys jatkui ja sitä säes-

tivät konetuliaseitten terävät
sarjat. Taivaalla jynäsi omien
hävittäjien parvi, kun se näen-
näisesti ilman päämäärää kaar-
teli taivaan sinessä. tr

- Se ryssä vaan vartosi, että
kaikki kerkesivät pellolle, ennen
kuin se alkoi posottaa suora-
suuntaukella, joku purnasi. -
Tässä me nyt ollaan aivan rys-
sän nokan alla. . .

- Kun olisi menty tuolta va-
semmalta metsän kautta radal-
le, niin oltais kukaties asemalla,
jatkoi joku toinen.

Hyökkiiys oli mennyt myt-
tyyn. Sen oli ryssä torjunut hel-
posti. Kun pataljoona levittaytyi
pellolle, olivat maalit kuin tar-
jottimella. Suorasuuntaustyk-
kien ja kanaatinheittimien tuli
hajotti koko pataljoonan suurin
tappioin ja rannassa kyyhöttävä
Uusivuoren joukkue oli ainoa,
joka säästyi tappioilta.

Läkin ryömimään takaisin
ryhmäni luo. Ammunta oli nyt
tauonnut kokonaan ja matka
tuntui helpommalta.

Tavoitin ryhmäni jokitörmäs-
tä. Pojat olivat laskeutuneet

alas jyrkkiitörmäisen Perojoen
rantaan, jossa he olivat aivan
suojassa.

Selostin tilanteen pojille. Seu-
rasi pitkii odotus. Pimeä ei tul-
lut ennen kuin joskus yhdekän
jälkeen, mutta päätimme yrit-
tää heti kun tulisi hämärä.

POIS LOUKUSTA
Viimein alkoi hämärtää. Nou-
simme ja aloimme vetäytyä
taaksepäin ensin törmän alustaa
jokisuunnassa ja sitten ojan poh-
jaa suoraan ylös kohti metsää.
Pääsimme huomaamatta, koska
vihollinen ei ampunut ja tuota-
pikaa törmäsimme viidennen
komppanian parivartioon. Nä-
mä olivat tietoisia tulostamme
ja neuvoivat tien komppaniaan.
Tapasimme porukan aivan lä-
heltä majoittuneena puiden alle

rilo 
n"l ei huku komY

karloihin! luumqåi t
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Ualhsimme

Kaupungin tai asutuskeskuksen
valtaus oli hyökkaaville joukoille
aina selvä ja konkreettinen
päcimciärri, ope raation päritepiste.
Tunnelmat olivat silloin tavallista
juhlallisemmat - entripri jos vaikka
koko sota loppuisi mhAn. . .?

PENTTI TOLONEN

t

ii

F

vÄNnl f f t Ttit'r.tlan joukkue
liihestyi hajanaiscna parvcna
Sortavalaa. Juuri oli l litettl
Karnralansalmi.

Tie oli kirjavanaan likaisia
taistclun kuluttamia rniehiä. He
."'aluivat kuin virta kohti kau-
punkia. Mitä lähemmäksi tul-
tiin sitri sakeammaksi .joukot
puuroutuivat ticllii.

- Koettakaahan p1'sy'ä poru-
kassa! huuteli Toivola jouk-
kueellccn.

Aurinko paistoi heltcisenii.
Pitkästii aikaa ci pelottanut.

EdclLi kulkcneet joukot olivat
jo tunkeutuneet kaupunkiin.
Sicltä kuului hajanaisia lau-
krruksia ja paikoitellen ne'usi

r-r-rustia savupatsaita.
Jotukin juhlavaa kohosi nrics-

ten mieliin. Oltiinhan lähest1.
nriissä ensimmäistri todella
suurta tavoitetta. Sortavala oli
jo kärtännöllisesti kalsoen mci-
dän. Vain kaupungin reunamet-
siköissä oli cniä järjestiiytyn) ttii
vastarintaa.

Voitonhurml. utelilrisuus jl
jännitys olivat vallalla. Taakse

. }*
I

jääneet taistelut ja kaikki klirsi
m1'kset pakenivat ikään kuin
kaucmmaksi sclän taaksc sitä
mukaa kun lähcstyttiin kaupun-
kia.

PURNAUSTUOKIO
Kolmas pataljoona pysäht1i
hautausmaan rcunemille rnetsi-

kön suojaan. Ympririllä kuhisi
nrr'ös cnsirrrrrriiisen pltuljutnan
n.riehiä.

Ei tiedetrl rehrävää. Odorcl-
tiin.

Yhtäkkiä levisi huhu. että
joudurnn.rc hyökkäämään va-
scmmalla olevan suuren pel-
tolukcan rli Liikolrrnmäkecn ja
Paasovuorecn. Kuiskailtiin. cttä
sc olisi ollut ensimnräisen patal-

.joonan tchtävänä, mutta osa

n-riehistä oli kicltäy'tynyt. Kai-
kcn lisJksi meidrin komentajam-
rnc Kalle Ca.rtren olisi kuulem-
rna tarjoutunut tchtiiväain . . .

/
! Siina se on. Sortavala!

J R 30:n Kranaatinheilinkomppanian
tulenjohtue elsii maaleja Sortavalan
Kuhavuorella.

-

Tieto h1ökkä1'ksestä vahvis-
tui todcksi. Miestcn mielissii al-
koi kuohua.

.lo pitää olla perkeleen hul-
lul Tarjota n)t oma porukkansa
tapettavaksi . . .

- Sliltanan Kallel Menisi itse
cdcltä. niin tietäisi . . .

Älä sano. On se sen verran

-. j(c3}r!.*

tt I I t I I I t I t
tr I I I I I I t I I

rft
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Näköala kaupunkiin Kuhavuorelta.

Tykistö pehmittää kaupunkiin pesiytynyttå viho[ista.
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hullu että se saattaa mennä-
kin...

- Jos on yhtään pyssymiestä
vastassa tuolla mäellä, niin ne-
hän tappavat meidät kuin luti-
kat tuohon aukealle. Nyt menee
mahdottomaksi. . .

Tavanomaista purnausta, jo
ka jotenkin helpotti.

Toivola ei puhunut miehille
mitiiiin. Ei kiirsinyt lisätä. Se
olisi vain pahentanut tilannetta.

Keskelle tätä hälinää ja pur-
nausta ilmestyivät töpinän muo
nanjakajat. Heillä oli suuret tu-
pakkapaketit sylissään. Jaettiin
ylimääräiset tupakat - TyG
miesfä, oikeata flillitupakkaa!
Jakajien ympärille syntyi ruuh-
kia.

- Katso kun narraavat lasta
makkaralla! Eihän tässä ole
enää paskankaan hätää, huusi
joku ja kurkotteli omaa osuut-
taan. Sanoissa oli leikkisä sävy.

Pantiin tupakaki oikein jou-
kolla. Tuntui, että nyt sitä on,
kun on kokonainen aski ylimää-
räistä.

Miehet kokoontuivat tupakoi-
maan pieniin ryhmiin. Purnaus
lopahti. Se ikiiän kuin haihtui
savun myötä ilmaan ja mieliala
alkoi nousta.

Komentaja neuvotteli komp
panianpäälliköiden kanssa.
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xrÖxxÄysKÄsKY
Komppanianpäälliköt tulivat
puhuttelusta ja kokosivat jouk-
kueenjohtajat. Käs§t ja suun-
nitelmat annettiin edelleen. Sil-
lä aikaa loikoivat miehet maas-
tossa ja arvailivat mitä tästä tu-
lee.

Toivola oli saanut muiden
mukana käskyn. Nyt hän kii-
rehti joukkueensa luo. Puheen
sorina keskeytyi. Kaikki tuijotti-
vat Toivolaa kuin tuomionlukua
odottaen.

- Eipä hätäillä, pojat! Nyt on
sillä tavalla, että ensiki ampu-
vat helvetisti kanuja tuohon
mäkeen. Sitten ampuvat savun

aukean peitoki. Lisäksi tuolta
mäeltä selän takaa ampuu suG

rasuuntaustykki meidän yli kun
lähdetään. Ja kun vielä tuurasi.
että saamme olla toisessa linjas-
sa, 200 metriä kärjestä. Sitä ei
ole sattunut monesti meidän
osaksi! Toivola lateli.

Sitten huudettiin alikersantti
Oinosta päällikön puhutteluun.
Jokainen tiesi. että tuo huuto
merkitsee partiota.

Ei kestänyt kauan kun Oino
nen tuli ja ilmoitti saamastaan
rehtävästä. Uteliaana kerään-
nyttiin miehen ympärille.

- Tuota rantapuseikkoa myG
ten pitäisi mennä tutkimaan on-

ko siellä tuolla mäellä ketään.
Pari miestä vain kaveriksi . . .

Miehet katselivat vakavina
ympärilleen - tehtävä saattoi ol-
la vaikea . . . Pian lähtijät kui-
tenkin löytyivät ja partio pääsi

matkaan.
Alettiin ryhmittyä hyökkäyk-

seen. Partion suunnasta ei kuu-
lunut mitään.

- Onkohan vanjat lähteneet,
arveli joku optimisti.

- Tai päästävät lähelle ja rä-
väyttävät sitten. puuttui puhee-
seen pessimisti.



LUONTO NOUSEE
Äkkiä jyrähti.

Oma tykistökeskitys alkoi
täsmällisenä ja rajuna. Kranaat-
teja tuli tuiskuna vastapäiseen
mäkeen. Maa vapisi, rysähteli,
multaa ja kiviä lensi ilmaan,
puut katkeilivat. Sitten savu ja
pöly peittivät mäen kokonaan
näkyvistä.

- Siellä se vanja nyt tarke-

myöten kavuten päästiin mäen
harjanteelle.

Tavoite saavutettiin ilman
tappioita. Vihollista ei edes näh-
ty. Kuultiin ainoastaan jonkun
"hyppyryssän" ampumat pari
laukausta. Jäljistä päätellen ei
mäellä näyttänyt olleen aina-
kaan suurempaa miehitystä. Oli
vain muutamia tilapäisesti ky-
hättyjä pesäkkeitä.

simman mukavan painanteen
kallioiden koloista makuupai-
kakseen.

Toivola löysi mäen päältä
palsun karhunsammaleen peit-
tämän tasanteen. Siihen hän le-
vitti viholliselta evakuoimansa
telttakankaan aluseksi. Se oli
juuri sopivan kokoinen kolmel-
le. Siihen painautui Toivola lä-
hettiensä kanssa.

niin kaukana. Synkkä kuusikko
ja yön hämärä laski ikiiåin kuin
suojapeittonsa viisyneiden soti-
laitten päälle.

Kaupungin katot hiiämötti-
vät hämärän läpi. sieltii tiiiiltii
kajasti vielä taistelujen jäljiltii
tulipalojen hiipuvat hiillokset.

Toivola kertasi mielessiän
päivän tapahtumia sekä koko
sotaretkeä VärtsiliisEi tähän
saakka. Hänestä alkoi tuntua,
että pian tiimä sota loppuu. Tus
kinpa sitii eniiä tämän kauem-
maksi...

Jospa tiimä Sortavala olisikin
meidän porukan lopullinen ta-
voite! Näihin keveisiin ajatuk-
siin Toivola nukahti.

Seuraava päivä valkeni pou-
taisena. Se oli elokuun viides-
toista. Miehet kiippäilivät mäen
rinteellä aamuaskareissaan.

Joukkueiden johtajat joutui-
vat heti kiis§njaolle. Saatiin
tehtävä. Kiis§ oli puhdistaa vi-
hollisista vasemmalta Laatok-
kaan kaartavan joen ja kaupun-
gin välinen alue.

Vasen reuna, jokivarsi, oli au-
keaa peltoa ja oikea puoli met-
sää. Toivolan joukkueen osuu-

Itse kaupunkiin pååslyå on tunnelma
mahtava.v

-{. f
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's§ä
Kohti Sortavalaa.

nee. . .

- Tuolla ei §llä kukaan pysy
hengissä!

Vahingoniloisia arviointeja
kuului sieltä täältä - saipas naa-
purikin kerran worostaan -
toistatuhatta kanaattia, tiesi jo
ku tulenjohtajan kertoneen.

Saman tien lensivät savura-
siat pellon kaupungin puolei-
seen reunaan. Savu levisi tuulen
mukana peittäen suurimman
osan aukeasta.

Kärkijoukkue painui sawn
sekaan. Toivolan joukkue katse-
li mäeltään taistelun alkua kuin
sotaharjoitusta.

Sitten oli heidänkin vuoronsa
lähteä liikkeelle.

Ensimmäisten miesten ollessa
puolivälissä aukeata alkoivat
suorasuuntaustykit laukoa selän
takaa joukkojen yli. Ammukset
kulkivat viheltäen niin läheltä
joukkojen yläpuolella että vihel-
lyksen kohdalla vaistomaisesti
painauduttiin.

Etumaiset miehet alkoivat
nousta mäelle.

Rinne olijyrkkii. Etsittiin pai-
nanteita ja notkelmia, joita

Pysähdyttiin ja asetettiin var-
tiot.

VÄNRKKI VAIPUU
HAAVE!SIIN
Elokuinen kuuma päivä hämär-
tyi yöki. Kuusikossa oli mel-
kein pimeää. Yövyuiin niille si-
joille johon oli pysähdytty. Jo
kainen koetti löytää mahdolli-

Makuupaikalta oli hyvä nä-
köala kaupunkiin. Toivola ei
saanut heti unta, vaan hän jäi
kuuntelemaan ja katselemaan.
Tuntui niin juhlalliselta. Päivän
melskeet olivat vaihtuneet täy-
delliseki hiljaisuudeki. Vain
silloin tällöin kantautui jostakin
kaukaa taistelun jyminä. Se ei
päässyt häiritsemään, sillä se oli

deksi tuli äärimmiiinen vutsen si-
vusta jokirantaa myöten.

Vihollisen voimat arvioitiin
vähäisiksi. Niinpä ryhmitykseen
ei järjestettykiiiin syvyyttä vaan
lähdettiin etenemään ketjuna.
Toivola määräsi kersantti ,Saya
Iaisen oikeaan reunaan ja itse
otti paikan viimeisenä vrtsem-
malla.
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- Sitten lähdetäänja levittäy-
dytilän haitarina tarpeen mu-
kaan!

Näin kuului Toivolan käs-
ky.

HARA\OITIIN MAASTO
Alussa oli mäkeä ja metsikköä.
Mentiin varovasti tähyillen.

Niityn reunassa oli joku la-
don tapainen. Toivola lähestyi
latoa Turusen kanssa. He astui-
vat avoinna olevasta ovesta si-
sään aseet ampumavalmiina.

Ladon keskellä seisoi isoko
koinen vihollinen kädet ylhääl-
lä. Toivola viittasi konepistoolil-
laan miehen ulos. Mies seurasi
pelokkaana ja alkoi puhua ko
vasti omalla kielellään.

- Njet ponimaju! valisti naa-
puria Toivola ja viittasi miehen
mukaansa.

Eteneminen jatkui ojia ja
pensaikkoa tutkien. Päästiin lä-
helle jokisuistoa ja rantaa.

Rantapenkereen takana vesi-
rajassa ja varsinkin sakeassa

ruohikossa oli vihollisella hyvä
suoja. Jäljistä huomattiin, että
he olivat vetäytyneet sinne. Ket-
ju puristi heidät nyt ahtaalle.
Heidän oli joko taisteltava tai
antauduttava. He valitsivat tais-
telun.

Ruohikosta kajahti harvak-
seen laukauksia. Oli vaarallista
olla aukealla pellolla.

Vihollisen tilanne näytti toi-
vottomalta. Siki Toivola yritti-
kin saada heidät antautumaan.
Hän pani mukanaan seuran-
neen vangin huutamaan tove-
reilleen, mutta ammuskelu vain
jatkui.

Rantakaistale omien ja vihol-
listen välissä pieneni pienene-
mistään. Lopuki jäi vain kuin
nuotan perä metsän reunaa ja
niitynlämpärettii.

Oikean reunan joukot työn-
tyivät myöskin rantaan. Osa
heidän edessään pakenevista
antautui ja osa pakeni ruohik-
koon.

Vankien joukossa oli my<iskin
kaki naista. Ne olivat ensim-
mäiset saamamme naisvangit.
Heitii tarkasteltiin ja hämmäs-
teltiin. Toinen tytöistii oli soti-
lasasuinen. Hänen rinnassaan
oli joku ansiomerkki ampumi-
sesta. Sitä ihailtiin ja arveltiin.

- Tuo se on voinut tappaa
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monta meikäläistä. Ei ole pojat
hassumman näköinen. Kun pää-

sisi lähitaisteluun. . .

Äkkiä rantaruohikosta räväh-
ti pikakiväärisarja. Luodit vin-
gahtelivat miesparven yli. fos
tyssä olevat painautuivat ojiin
suojaan.

EPÄilOI\IoINEN
YRITYS
Sitten nähtiin kahden vihollisen
pyrkivän lautalla karkuun jär-
venselälle päin. Toinen meloi
kiivaasti laudan palasella ja toi-
nen makasi lautalla ampuen ko
ko ajan pikakiväärillä. Samalla
tuli ruohikon takaa esiin kaki
karkulaista, jotka yrittivät paeta
uimalla.

Laukaukia alkoi pamahdella
uimareita kohti. Molemmat sai-
vat osuman päähänsä ja painui-
vat syryyksiin. Myös lautalla
olevista pk-ampuja haavoittui.
Meloja nosti kätensä ylös antau-
tumisen merkiki ja käänsi laut-
tansa rantaan päin.

Niityllä syntyi liikettä. Luul-
tiin, että jäljellä olevat viholliset
ovat jo vaarattomia ja ettei hei-
tä ole enää monta. Alettiin juok-
sennella pystyssä, kunnes ruohi
kosta ammuttu luoti haavoitti
vaikeasti erästä naapurijouk-
kueen miestä.

,uikkia - kaikkien yllätykeki
- niityn keskeltä pajupensaiden
suojasta lensi käsikranaatti. Se
ei kuitenkaan vahingoittanut
ketään. Heittäjään suunnartiin
monelta taholta konepistooli-
suihkuja ja käsikranaatteja. Päi-
viteltiin sitä urhoollisuutta ja si-
sua, jota nämä viholliset osoitti-
vat.

Metsikön rajaan, niityn ylä-
reunaan tehtiin nuotio. Sen ym-
pärille kokoontuivat sekä vangit
että omat.

Alkoi hämärtyä. Nuotion loi-
mut nousivat korkealle. Poltet-
tiin vieressä olevaa pisteaitaa.
Järvessä olleet viholliset kuivat-
telivat vaatteitaan.

Vangeille tarjottiin tupakkaa.
Jotkut yrittivät saada keskuste-
lua aikaan. Ajatuket ja koke-
muket olivat yhteiset, mutta
kieli erotti.

Pian kuului käs§ valmistau-
tua marssiin Sortavalan kau-
punkiin. Vangit koottiin parijo
noon. Heitä kertyi 122.

Suuri Hetki oli edessä. tr
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Menin ensimmäisenä
VIIPURIIN

ALLAN
HEIMONEN

Viipurin
vapauttaminen
vieraista
valloittajista oli

Si€llå Jossakin on kotikaupunki . . .kesän l94l
merkkitapahtuma.
Erityisen
vaikuttavina jäivät
nuo päivät
viipurilaisten
mieleen.
Kaupungin rajan
ylitys ensimmäisenä
suomalaisena
vetäytyvän
vihollisen seassa on
jäänyt
viipurilaispoian
muistiin.

YKSPÄÄSSÄ taistelleet tietä-
vät mitä on jännittää ohut tais-
telulinja metsänharjanteille,
joiden takaa avautuu laajat
niittyalueet, ja ottaa niissä
asemissa vastaan toistuvia
aina taisteluasemiin saakka

ulottuvia vihollisen iskuja sen
pyrkiessä eståimään joukko-
jemme pääsyä Viipuriin elo-
kuussa 1941.

Vihollinen yritti rajuin tois-
tuvin hyökkäyksin lyödä jouk-
komme saadakseen hengäh-
dysaikaa ryhmittääkseen jouk-
kojaan uudelleen ja suojatak-
seen Viipurin ohi joukoilleen
vetäytymistien. Olin mukana
I./KTR ll tulenjohtueessa I/
JR 45:n riveissä.

Tiillä taistelualueella olivat
molemmin puolin niin kevyet
kuin raskaat aseet puhuneet
vuorokaudesta toiseen - yhtä
mittaa. Vastustajiemme hyök-
käykset tehtiin rajulla rohkeu-
della ja usein he pääsivät jo
osittain meidän asemiimme
saakka.

Meidän tulemme oli myös
tuhoisaa, koska olimme laa-
jalla harjanteella ja niinpä mo-
net vihollisen hyökkäävät ryh-
mät kaatuivat perä perään
juostessaan asemiamme kohti.

Taistelujen viiliajoilla vi-

hollinen tulitti hyökkääviä
joukkojamme raskailla aseil-
la. Varsinkin Ykspään asemaa
vastapäätä mäellä sijaitseva
raskaan heittimen tulenjohtue
antoi niskaamme vaarallisia
keskityksiä. Se toimi erittäin
hyvissä maasto-olosuhteissa
korkealla mäen kumpareella,
josta se saattoi vaivattomasti
nähdä meidän liikkeemme
varsinkin Ykspään aseman
suunnassa.

Tuli oli erittäin tehokasta ja
tarkkaa. Raskaan heittimen
tulen jatkuvasti paahtaessa
asemiamme olivat joka mie-
hellä hermot pinnalla.

ERIKOIS.
TEHTÄVÄÄN
Saavuimme erikoistehtävään
mäåirättynä ryhmänä polku-
pyörillä ajaen Ykspään ase-
man lähelle. Ryhmän johtaja-
na toimi vänrikki Sakari Ai-
raksinen ja muut ryhmän jäse-

net olivat alikersantti Make

Iussila ja kirjoittaja.
Pysähdyimme JSp:n koh-

dalla, jossa tietä varjostivat
kauniit lehmukset. Vänrikki
Airaksinen tarkasteli karttaan-
sa ja kääntyi puoleemme:

- No, pojat 
- lähellä ol-

laan! Tätä tietä tuonne!
Aioimme jo lähteä ajamaan

tietä pitkin, kun eräs tien var-
ressa istuva haavoittunut sota-
mies huusi meille:

- Ältaa hitossa sitä tietä!
Tarkka-ampuja kyttää siellä!
Pääsette hengestänne.

Vasemmalla oli avoin pel-
to. Kranaatinheittimen am-
muksia putoili silloin tiillöin
pellolle.

Jätimme pyöriimme JSp:n
lähelle ja lähdimme jalan pel-
lon yli, jonka ojat olivat mel-
ko syviä. Se rohkaisi mieltiim-
me ylittää pelto heitintulesta
huolimatta.

Pääsimme onnellisesti yli.
Edessiimme oli valkeaksi ra-
pattu pieni rakennus ja myllyn
rauniot.
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Havln aluetta vallaukson alkolhln. s,l-trya

Lfiellä myllypuroa majaili
toinen tulenjohtueemme.
Jäimme paikalle ja vänrikki
Airaksinen otti yhteyden I/JR
45:n pataljoonan komenta-
jaan, kapteeni Siitoseen. Neu-
votteluissa tultiin siihen tulok-
seen, että meidän erikoisryh-
miimme oli pyrittävä tuhoa-
maan nopeasti panssarintor-
juntatykin suorasuuntauksella
vihollisen rulenjohtue.

Tarvitsimme tykille lisä-
miehistöä. Vapaaehtoisia löy-
tyikin ja niin lädimme liik-
keelle seitsemän miehen voi-
malla.

Yksikään meistä vapaaeh-
toisista ei ollut saanut koulu-
rusta pst-rykillä. Kokeilimme
sen toimintaa. Pian osasimme
ladata ja laukaista, mutta
suuntaaminen oli epävarmem-
paa. Päätimme t:ihdätä putken
läpi.

VIHOLLINEN
VOITTI
KAKSINTAISTELUN
Vedimme pst-tykin nopeasti
asemiin valkeaksi rapatun ta-
lon kulmalle, kannoimme riit-
tävän määrän ammuksia ja
aloitimme nopeasti ruliruksen.
Minä toimin suuntaajana,
vänrikki Airaksinen tåihystäjä-
nä.

Vihollisen rulenjohrueen
pesiikkeeseen saatiin heti osu-
mia ja siellä niikyi nopqa lii-
kettä. Paransimme yhä tahtia,
sillä tiesimme, että vastapeluri
ei myöskään aikaile toimis-
saan.

Samassa kuuluivat raskaan
heittimen liihtölaukaukset.

- Matalaksi! ehti joku hih-
kaista.
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Jo kuuluu låihestyvien ra§-
kaan heittimen kranaattien il-
keä suhina! Ei ole epäilystä-
kään - nyt tulee kohti...

Räjåihdys lopetti pelkäiimi-
sen.

Tullessani jiilleen tajuihini
totesin, että kranaatti oli täys-
osuma tykkiin. Se oli räjiihtä-
nyt vain parin metrin päässä
minusta. Henkeni pelasti vä-
lissä oleva kivi, joka löi sirpa-
leet ylös. Koetellessani jäse-
niäni totesin, että vasen olka-
pää ja käsi olivat kuin halvau-
funeet ja vasemmasta korvasta
oli mennyt kuulo.

Kavereille oli käynyt Paljon
pahemmin: kolme tykillä ol-
lutta vapaaehtoista kaatui ja
kaksi haavoitrui. Vänrikki Sa-
kari Airaksinen, koivistolai-
nen neuvokas ja urhoollinen
upseeri, oli saanut sirpaleen
reiteensä. Minun lis?ikseni jäi
ehjåiksi vain alikersantti Jussi-
la, joka oli juuri hakemassa
ammustäydennystä.

JOKO VIIPURIIN
pÄÄsnpr
Samana päivänä, 28.8.1941,

sain jåilleen uuden tehtävän:
ylemmät johtoportaat halusi-
vat tietää, joko Tienhaaran
alue olisi vapaa vihollisesta
vai olisiko sillä suunnalla eh-
kä miehitettyjä taisteluasemia.

Majuri Kraemer tiesi, että
Viipuri oli syntymiikaupunki-
ni ja katsoi minut oikeaksi
mieheksi tiihän hommaan.

Partiooni mäiirättiin luut-
nartti Toivo Haapasen jolk-
kueesta neljä miestä. Liiksim-
me heti matkaan huolimatta
siitä, että väsymys painoi jo-
kaista - kolme vuorokautta
oli tapeltu jotakuinkin syö-
mättä ja nukkumatta, raskain
tappioin.

Valitsin etenemistieksi rata-
varen pajupensaikon, joka
antoi hyvän niikösuojan.
Aluetta voitiin kyUä tiihystää
radan oikealla puolella ole-
vien suurten varastorakennus-
ten ylimmistä kerroksista,
mutta valinnan varaa ei ollut.

Ryömimme eteenpäin va-
roen heiluttamasta pensaita ja
mahdollisimman äiinettömäs-
ti. Partioni neljä miestä seura-
sivat minua muutaman metrin

etäisyyksin.
Edettyiimme parisensataa

metriä törmäsimme kilpeen,
jossa oli sävähdyttävä teksti:
VIIPURIN KAUPUNKI
Tapaus tuntui historialliselta,
kun hetken kuluttua käsitykse-
ni mukaan ensimmäisenä suo-
malaisena ylitin kotikaupun-
gin rajan.

Vielä parisensataa metriä
edet§iimme kokoonnuimme
vasemmalla olevan huvilan
puutarhaan. Pidin joukolleni
puhuttelun todeten, että olem-
me ensimmäiset suomalaiset
Viipurissa ja kehottelin heitä
äiirimmäiseen varovaisuuteen.

Huvila oli kranaattien run-
telema. Puutarhaan oli kaivet-
tu katettuja pesiikkeitä, joiden
äiirellä oli sidottu haavoittu-
neita. Nurmikolla oli muuta-
ma kypärä, sotilaspuseroita ja
pari koppalakkia, joista irroi-
tin kokardit sotamuistoksi.

Jatkoimme nopeasti läpi
puutarhojen ja kujien.

Oli outo tunne vaeltaa au-
tiossa Tienhaarassa, kotikau-
pungissa - innosti ja peloni
yhtaikaa. Vaara tulla tuhotuk-
si kaupungin sokkeloissa oli
ilmeinen eikä apua olisi ollut
mistään päin odotettavissa.

Tienvarren maastosta löy-
simme lisää katettuja pesäk-
keitä. Kulkusuunnastamme
oikealla sijaitsevien moniker-
roksisten tehdasrakennusten
muistan häirinneen meidän
turvallisuutemme tunteita.

Niimä rakennukset sijaitsi-
vat kuitenkin niin kaukana ra-
dan toisella puolella, etteivät
ne kuuluneet meidän tieduste-
lualueeseen.

Papulan slllalla.



VIHOLLINEN
LöYTYY
Saavutfuamme Tienhaaran
aseman takana sijaitsevalle
korkealle mäelle näimme
kauempana laajan niittyalueen
toisella reunalla vetäytyviä vi-
hollisjoukkoja. Jostakin taem-
paa asemien vdlimaastosta
kantautui vetäytyvien joukko-
jen ääniä.

Liihestyimme Tienhaaran
asema-aluetta. Täiillä emme
havainneet vihollista eikä ase-
man toisellakaan puolella ol-
lut vihollisjoukkoja.

Olimme suorittaneet tiedus-
telutehtäviin.

Päätin jättää paikalle oman
Eskon puumerkkini. Liihellä
oli koivu. Vuolin puukollani
nopeasti koivuun nimikirjai-
meni ja kellonajan 15.03.

Alkoi partioni paluumatka.
Etenimme edelleen mahdolli-
simman varovasti, kaikki ais-
tit äåirimmilleen herkistettyi-
nä.

Ollessamme juuri ylittä-
mässä erästä katua kuulimme
låiheltä talon kulman takaa lii-
kettä ja ääniä.

Annoin merkin kädelläni.
Pysähdyimme ääneti. Pai-
nuimme matalaksi jokaisella
konepistooli käiinettynä ra-
kennuksen kulmaukseen, sor-
mi liipasimella.

Hiekka rapisi jiilleen ja
kuului ääntä. Vihollisen sota-
koira, saksalainen paimenkoi-
ra syöksähti esiin.

KOIRAN KANSSA
NOKITTAIN
Iso sotakoira astui muutaman
askelen meihin päin. Se oli
vain muutaman metrin päässä

minusta ja kyyristeli hivenen.
Kuulemistani äiinistä päätte-
lin, että nyt on toimittava no-
peasti ja kuiskasin toisille par-
tioni jäsenille:

- Jos koira alkaa haukkua,
arnmun sen. §sykää paikoil-
lanne!

Ajattelin, että ehkäpä eläin-
kin aavistaa tilanteen ja jättää
meidät. Liikkumatta tuijotim-
me me viisi hikistä, likanaa-
maista partiomiestä sotakoi-
taa.

Vihollisen äänet kuuluivat
uudelleen kulmauksen suun-
nassa. Kirosin huonoa tuu-
riamme. Nyt alkavat vaikeu-
det! Olimme vielä noin kilo-
metrin päässä omista linjoista.
Apua ei olisi odotettavissa.

Hiljaisuus jatkui. Koira kat-
soi meitä viiriihtiimättä. Kesä-
puserojemme selkåimykset al-
koivat mustua hiestä.

Jiilleen kuulimme talojen
takaa äiiniä. Koira heristi kor-
viaan ja näytti käyvän levotto-
maksi. Se kohotteli päätään.
Odotin joka hetki, että se
aloittaisi haukunnan ja antaisi
merkin isännilleen.

Odotin sormi konepistoolin
liipasimella. Tunsin, etteivät
miehet enää kauan kestäisi tä-
tä jännitystä. Näin sen heidän
kasvoistaan.

- Pysykää paikoillanne!
kuiskasin. - Jos koira hauk-
kuu, ammun sen. Silloin
syöksykää puutarhaan. Jään
tiihän viimeiseksi suojaa-
maan.

Tuntui kuin koira olisi kä-
sittiinyt, että jotain lopullista
ja tåirkeää oli sen kohdalta nyt
päätetty. Se kohotti viihän
toista haavoittunutta etujal-
kaansa ylös niin että jalka hie-

man viirisi. Yhtäkkiä se lii-
kahti, pyörähti ympåiri ja kato-
si salamannopeasti kulman
taakse.

Vilkaisimme toisiimme.
Yksikään mies ei puhunut mi-
tään.

- Nopeasti liikkeelle! käs-
kin hiljaisella äänellä.
Meillä on vähän aikaa. Sota-
koiralla on monta tapaa il-
maista, että vihollinen on lä-
hellä. Se voi vieläkin paljastaa
meidät.

Syöksyimme edessärnme
olevaan puutarhaan. Seuraa-
van talon pihapuutarhaan
jäimme odottamaan.

Emme niihneet vihollispar-
tiota. Se ilmeisesti jatkoi mat-
kaansa. Liihdimme liikkeelle
kohti omia linjoja.

OMIEN PUOLELLA
Kun liihestyimme pajukossa
aluetta, missä aikaisemmin oli
ollut vihollisen tulenjohfueen
tiihystäjä, emme enää niihneet
siellä mitään liikenä. Viholti-
nen oli irtautunut. Tein ilmoi-
tuksen ja annoin piirroksen
havaitsemistani vihollisen
asemista.

Pataljoonan komentaja pani

toimeksi: nyt mentiin Viipu-
riin! Joukot liihtivät liikkeelle
maantietä pitkin.

Kiiruhdin etenevän patal-
joonan kåirkeen oppaaksi.
Saavuttuamme Tienhaaran
asemalle oli kaikkien mieliala
suorastaan hurmioirunut Vii-
puriin tulon johdosta.

Juoksin Tienhaaran asemal-
le sen pädrakennukseen. Ase-
mapäåillikön huoneesta löysin
uutuuttaan kiiltävän ladatun
Nagan-revolverin. Juoksin ul-
ko-ovelle ja ammuin kunnia-
laukaukset Viipurin valloitta-
misen kunniaksi. Nopeasti
miehiteuiin illan kuluessa ko-
ko Tienhaara.

Varhain seuraavana aarnu-
na olin etenemässä neljän
miehen partiossa kohti Sorva-
lin esikaupunkia ja Viipurin
linnaa. Sorvalin puusillan lie-
peillä vihollinen pääsi yllättä-
mään partiomme ja vain ih-
meen kaupalla pelasruimme.
Konepistooliini osui luoti, jo-
ka rikkoi aseen. Vihollinen
yritti vielä katkaista paluu-
tiemme, mutta luutnantti Toi-
vo Haapasen partio tuli avuksi
ja pelasti tilanteen.

Sitten oli Viipuri jåilleen
meidän! tr
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Tällä kortilla voit lehteä tilaamat-
ta osallistua Sanomain Onnen-
koooi-arvontoihin ia lehtien
oniiin markkinointiaruontoihin
31,12.1982 saakka.

tr Osallistun Sanomain
tr Osallistun seuraaviin
arvontoihin/tunnukset

Etunimi fukunimi

Jakeluosoite fuh.

Postinumero Postitoimipaikkå

SANOMA OSAKEYHTIÖ
Aikakauslehdet

Sanomain Onnenkoppi-arvontoien voittaiien nimet julkaistaan Me naiset'leh-
dessa n:o 5/83, Kodiri Kuvalehdesså n:o 4/83 ia HelsinBin Sanomissa 'l 1. 2. 83.
Kaikkiin voittajiin otetaan yhteyttå myös henkilökohtaisesti.
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Turistina
histelualueella
EERO VUOHIO

Kun hyökkäys ke-
säIlä 1941 alkoi lä-
hestyä kotiseutuja ei
Karjalan miehiä pi-
dätellyt mikään: ko-
titaloa oli päästävä
katsomaan vaikka-
pa luvatta ja taiste-
Iujen sekaan.

Äynu{pÄÄNrÄRvsN-
MUOLAANJÄRVrN väIisel-
le kannakselle oli vuonna
1941 muodostunut vihollisen
sulkuasema, johon hyökkää-
vät JR 49:n joukot olivat jou-
tuneet pysähtymään useam-
maksi päiväksi. Tukipatteris-
toon kuuluvan 9./KTR l9:n
tulenjohtueen puhelinryhmäl-
lä oli räällä vähän tehtävää sen
jälkeen kun vihollisen vasta-
hyökkäykset oli torjuttu tulen-
johtueellekin ikäviä tappioita
tuottaneissa taisteluissa. Oli jo
muutaman päivän ollut rau-
hallista ja suunnittelin lähteä
katsomaan, onko kotikylä Säi-
niö jo vallattu. Meitä oli kaksi
saman kylän poikaa, joten
pyysin toista kaveriksi, mutta
matkan pituuden takia en saa-
nut tällä kertaa seuraa. Lähtö-
lupaa en kysynyt enkä myös-
kään tiennyt tilanteesta juuri
mitään - into vain oli kova.

KOTIA KOHDEN
Aamulla aikaisin hyppäsin
pyörälle varustuksena leipä-
laukku, ternikivääri ja kame-
ra. Ajelin pyörällä reittiä Hei-
kurila-Rautamulta-Ravi-
kankaan lentokenttä-Kiimä-
ränkylä-Pien-Pero-Hepo-
notko. Vääräkosken tienhaa-
ran lähestyessä alkoi jo tuntua
turvattomalta, kun viihään ai-
kaan ei ollut enää omia jouk-
koja näkyvillä eikä selviä tais-
telun jälkiäkään enää Hepo-
notkon jälkeen. Vasemmalta
puolelta Ryövärinsuon takaa
kyllä joskus lensi kaukaisia
harhaluoteja, kun pysähdyin
kuuntelemaan.

Sitten vähän ennen Väärä-
kosken tienhaaraa mäen päällä
oli selviä tuoreita taistelun jäl-
kiä. Tällä mäellä aloin kuiten-
kin jälleen suunnitella takaisin
lähtöä, mutta silloin näin Vää-
räkosken tietä marssivan omia
joukkoja niin tiiviissä muo-
dostelmassa, että päättelin vi-
hollisen olevan hyvinkin kau-
kana.

Tien risteyksessä menin ky-

symään, onko Säiniö jo vallat-
tu. He sanoivat olevansa juuri
menossa sinne päin. Siinä kär-
keä harvenneniin ja etenemi-
nen jatkui maantien suuntaise-
na Viipuria kohti.

Sivuutettiin varsinainen Pe-
ron tienhaara ilman viilikoh-
tauksia. Säiniölle Honkasen-
mäen kautta menevä tie oli
myös tyhjää niin pitkiille kuin
maanteiden risteyksestä nä-
kvi.

Hyökkäyskärki suuntautui
kohti Viipuria maantien suun-
nassa. Ei kestänyt kuitenkaan
kuin hetken kun kuului valta-
van kova räjähdys Mättäänjär-
ven pään seudulla. Samalla al-
koi sillä suunnalla myös kova
tulitus. Vasta tällöin alkoi ete-
neminen kohti Säiniön ase-
maa. Tunnustelijat kulkivat
tien molemmin puolin noin
sadan metrin päässä ja minä
kuljin pyörällä tietä pitkin hei-
dän jäljessään. Olin ensim-
mäinen suomalainen, joka las-
ki pyörällä suoraa Honkasen-
mäkeä alas.

Mirään liikettä ei näkynyt
edessämme. Honkasenmäen
ylityksen jälkeen kuljimme
vielä lähelle nuorisoseuranta-
lon paikkaa ennen kuin rauta-
tien takana Viipurin-Teri-
joen maantiellä näimme he-
vosvaljakon, joka oli ilman
rattaita ja kääntyi tiilitehtaan
kohdalta Satulakankaan suun-
taan menevälle kadulle. Sa-
maan aikaan kun tulimme
Honkasenmäen suunnasta Säi-
niön asemalle tuli ilmeisesti
Ryövärin suon yli tulleita
omia joukkoja rautatien suun-
nasta etelästä. Pohjoisesta vi-
hollisen liikenne näytti olevan
vilkastumassa. Viipurin suun-
nassa noin neljän kilometrin
päässä olevalla Tynnisen sil-
lalla - rautatien ylikulkusilta

- oli hyvin vilkasta liikennet-
tä. Siellä juostiin kiireisen nä-
köisesti.

TAISTELU.
r,ÄuBrrrNÄ
Asemalla en viipynyt pitkää
aikaa, vaan lähdin Torkkelin
risteykseen. Siinä tuli vastaani
vänrikki, joka huusi:

- Hei - pyörämies! Men-
kääs viemään pataljoonan ko-
mentopaikalle ilmoitus, että

Taistelun jälkiä Viipurin kaakkoispuolella.
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tavoite Säiniön asema on saa-
vutettu!

Tulin uteliaaksi ja kysyin,
missä komentopaikka on ja
keneltä ilmoitus lähtee.

- Tuolla Honkasenmäen
rinteessä ja ilmoittaja on vän-
rikki Lahtinen. Sanokaa, että
lähettävät pst-tykkejä eteen!

Kun saavuin komentopai-
kalle ja ilmoitin, katsottiin
melko pitkään. Paikalla ollut
tykistön kapteeni ei malttanut
olla kysymänä, mitä oikein
touhusin, joten näytin pyörän
tunnusnumeroa ja selitin,
miksi täällä liikuin.

Tähän ei mennyt paljon
aikaa, joten ennätin takaisin
asemalle, kun Viipurin suun-
nasta tuli kuorma-auto ja tu-
hottiin tiilitehtaan takana Peit-
serinmäen kohdalla etujouk-
kojen kasapanoksella. Kuo-
mun alta hyppi muutamia
miehiä pakoon vasta pitkän
ajan kuluttua, koska ennätin
ajaa asemalta paikan päälle
juuri kun hyppijöitä ajettiin
tulella takaa.

Aluksi hyökkäys näytti py-
sähtyneen aseman-tiiliteh-
taan-Peitserinmäen linjalle,
joten jouduin jonkin aikaa kat-
selemaan kotipaikkaani
kauempaa, Viljamaan koulun
mäeltä. Viipurin suunnasta al-
koi tykistö ampua maanteiden
risteykseen. Paikalta oli hyvä
näkyvyys suoraa maantietä
pitkin tähän suuntaan ja hyvin
näkyi, kuinka hyökkäystä val-
misteltiin metsikössä, joka on
Miettisen ylikäytävän ja Tyn-
nisen sillan puolivälissä.
Omat joukot lähtivät harvassa
ketjussa etenemään juuri sii-
hen suuntaan.

Kuljin kärjen mukana van-
han kansakoulun risteykseen,
josta Uskilaan johtavaa tietä
menin noin parisataa metriä.
Vasemmalla olikin jo koti-
paikka, jota olin lähtenyt kat-
somaan.

KODIN PAIKALLA
POMMIKUOPPA
Siitä ei ollut paljon silmän
iloa: talon paikalla oli pom-
min kuoppa, pihapuut pala-
neet, tontti parturin tarpees-
s4...

Eipä ollut paljon aikaa ih-
metelläkään, sillä omat tuntui-

vat joutuneen taisteluun pai-
kalla missä ravirata ylittää uu-
den ja vanhan maantien. Li-
säksi oli edessäni vielä pitkä
paluumatka ja sateinen ilma.

Taistelu kiihtyi Viipurintien
sekä Mättäänjärven suunnissa
lähtiessäni ajamaan pyörällä
kohti omaa porukkaani noin
kello 17.00. Matkan varrella
oli kovan taistelun jälkiä. var-
sinkin Pien-Peron ja Kämä-
ränkylän välillä.

Ajelin turhia hosumatra,
kun arvelin valoisan aikana
hyvin ennättäväni teltalle,
Heikurilan ja Ilveksen kylien
puolivähin. Tiesin matkan
olevan lyhyemmän, jos ajaa
Kivennavan tietä Hotakkaan,
mutta siellähän on vielä vihol-
linen välissä.

Niin luulin. Vihollinen oli
kuitenkin jo edellisenä yönä
27.128.8. joutunut peräänty-
mään. Tästä kertoi vaatimaton
lappu puun oksassa entisellä
majoituspaikallamme: "Läh-
dimme eteenpäin. "

Aikaa ei ollut hukattavissa:
jälleen pyörän selkään ja ta-
kaa-ajoon. Ajoin Kangaspel-
lon-Sudenojan kautta Kyy-
rölään. Kyselin silloin tällöin.
Kukaan ei tiennyt mitään po-
rukastamme. Kyyrölässä tapa-
sin läpimärän tykistön upsee-
rin, joka neuvoi menemään
Muolaan suuntaan. Tuumin jo
pääseväni helpolla ja ajoin
Muolaan kirkolle. Kirkon rau-
nioilta lähdin ajamaan edel-
leen kohti rajaa Kirkkojärven
rantaa seuraavaa maantietä
Kivennavalle päin. Järven ete-
läpäässä menin lähellä ole-
vaan pioneerien telttaan yök-
si.

Seuraavana aamuna ajoin
Kivennavan Pamppalaan. jos-
sa sain tietää tulenjohtueen
olevan tulossa sinne.

Kun tulenjohtaja Mikko
"Sokka II" sitten saapui, se-
lostin hänelle retkeni.

Kun sitten myöhemmin
Kannaksen taistelujen hiljen-
nyttyä menin uudelleen koti-
kylään huomasin, että sen
alueella oli edellisen käyntini
jälkeen käyty kovia taisteluja:
teiden sivussa oli pitkiä jonoja
tuhottua sotakalustoa ja ojissa
vihollisen kaatuneita. Koti-
mäelläkin oli kaatunut viholli-
nen saunan raunioilla. tr

Säilytä Sinäkin
Kansa taisteli-
lehtesi
Yuosikerrat
Yahvassa
kansiossa
Tämän Le.hde-n h-entctmuhlet ctvat to,tL vanhbaa
Luettavaa, ja ni-iden pa:tiin on ftiinnc:.stava-a
pala ta cL i-na tLtLd el.t e en . Ka-nt a. tai.t t e{-i-
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Tilaa nyt allaolevalla kupongilla Kansa taisteli -lehden
vuosikertakansio.
Värit: tummanruskea, painatus: kulta.
Yhteen kansioon mahtuu koko vuosikerla,l2 numeroa.
Hinta 18 mk/kpl
(+ postitus- ja käsittelykulut 6,50 mk/1 kpl, 8 mk/2 kpl,
13 mk/3-5 kpl).
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Haluan kerätä Kansa taisteli -lehdistäni ainutlaatuisen
ja historiallisesti arvokkaan lukupaketin.
Tilaan Kansa taisteli -lehden vuosikertakansioita.

- 
kpl. Hinta 18 mk/kpl (+ postitus- ja käsittelykulut).

tr Haluan mukaan ilmaisen vuosikertatarran.

Sukunrmr Etuni

osorte Puh.

Postinumero Postrtoimipaikka

Tarjous koskee vain Suomeen tulevia tilauksia. Hinnal ovat voimassa
30. 9. 1982 saakka.



Kierros
olikim

Påäoppaat
Raisa (vas.) ja
lrina
Leningradissa.

lltahetkl Plskarevin hautausmaalla.

LUKIJAMATKAM.
ME touko-kesäkuun
vaihteessa oli jälleen
täysosuma.

Mukaan mahtui nel-
jättä§mmentä mah-
dottoman mukavaa ih-
mistii ja kaikki meni ai-
nakin näin järjestäjien
kannalta nappiin. Huip
pupätevänä oPpaana
toimi jalleen jo melkein
lehden vakinaiseen hen-
kilökuntaan kuuluva
Raisa, kulkuvälineenä
oli mukava bussi Nur-
mijärven Osmon taita-
vissa käsissä.

Viipurissa syötiin ka-

Leht€mme taiteilija Tesma HellstrÖm
turistitungoks€ssa Pietari-Paavalin linnoituksossa.

lasoppaa Pyöreässä
Tornissa ja ihailtiin
kaupunkia mukana ol-
leiden viipurilaisten
opastuksella ilman "ro-
pakantaa". Karjalan
kannas näytti kesäilta-
na kauneimmat kasvon-
sa ja Repinin taiteilija-
koti Kuokkalassa oli
tunnelmallinen ja kau-
n§.

kningradissa asut-
tiin hyvin ja syötiin en-
tistä paremmin - aina-
kin turistien osalta elä-
mä on kohentunut. Ta-
vanomaiset kohteet

kierreltiin kauniissa ke-
säsäässä. Täälläkin oli
paikallinen lira jättä-
nyt teksteistään pois
turhat tarinat. Käynti
Piskarevin hautaus-
maalla kauniina kesäil-
tana jäi varmaankin
mieleen. Vapaustaiste-
lun ja sen uhrien muis-
tomerkki hiljentää Do,
jotka itsekin ovat joutu-
neet henkeen ja vereen
kamppailemaan vapau-
den ja itsenäisyyden
puolesta.

Inkerinmaalla muis-
teltiin tuon häviävän

heimon kohtaloita sG.

dan jaloissa. Vanhoista
§listä kertoivat enää
eräät paikannimet. In-
keriläisiä ei vanhalla
alueella juuri ole, sensi-
jaan heitä on kielitaitoi-
sina oppaina ja tulkkei-
na hotelleissa ja liik-
keissä mm. Leningra-
dissa, Petroskoissa ja
Eestissä.

Narvassa tultiin Ees-
tiin kuin sukulaistaloon.
Jotenkin kaikki tuntui
kotoisalta ja korkeam-
pitasoiselta kuin Venä-
jän puolella - lieneekö

(



Tallinnan opas
Silia oli mi€llyttåvå
velieskansan
edustaia.

vastaantulevan turisti-
ryhmän olevan venäläi-
sen. Paikallinen opas
kääntyi ympäri, hymyili
aurinkoisesti ja sanoi:

- Mutta minä olen
eestiläinen!

Tallinna on kevätke-
sän vihreydessä tavatto-
man viehättävä kau-
punki laululavoineen,
purj ehdusstadioneineen
ja keskiaikaisine näky-
mineen, joita sympaat-
tinen oppaamme ,Sil7a
taitavasti esitteli. Hänet
pantiin moneen tenttiin
sukulaiskansan nykyi-
sestä elämänmenosta,

jolloin kävi ilmi muun
muassa, että keskipalk-
ka Eestissä on parisen-

§mmentä ruplaa kor-
keampi kuin Venäjällä.
Oman asunnon saa vä-
hittäismaksulla jo
2.000-3.000 ruplalla eli
parin-kolmen vuoden
kokonaispalkalla. Lada
on edelleen luksusta: se
maksaa noin 8.500 rup-
laa eli neljän tai viiden
vuoden bruttopalkan.

Opiskeltiinpa eestin-
kieltäkin: kaikki osasi-
vat hihkaista ainakin
"tere, tere" ja ahkerim-
mat vähän muutakin.
Parhaiten lienee mie-
leen jäänyt, että vaimo
on eestiksi - "kummi-
tus"!

Tallinnan satamassa
sitten hurjassa tungok-
sessa hyvästeltiin suku-
laiset. Raisa selvitteli
diplomaattisesti eräät
byrokratian koukerot,
noustiin laivaan ja saa-
tiin kierros umpeen
Helsingissä.

Vähän väsyneitä tai-
dettiin olla Eteläsata-
massa. Eiköhän sentään
tiputanssi mahtanut
vetreyttää monen vete-
raanin jo hiukan jäykis-
tyneitä jäseniä, henki-
sestä virkistyksestä pu-
humattakaan.

Kiitokset vain kaikil-
le seurasta ja terveisiä
Kaj aaniin, Lappeenran-
taan, Kouvolaan, Ha-
minaan ja joka puolelle
tätä sentään niin muka-
vaa Suomenmaata! tr

R€tkelåiset Tallinnan kuulun laululavan tuntumassa.

,

sitten johtunut tunne-
syistä. Narva on tosin
lähes venäläinen kau-
punki, koko maassa on
eestiläisiä sentään vielä
puolet koko väestöstä.

Tallinnassa puhutaan
paljon suomea, jota opi-
taan muun muassa mei-
käläisen television oh-
jelmista. Kaikkialla
henki vastaan ystävälli-
syys heimoveljiä koh-
taan. Samaa ei aina voi
sanoa suhtautumisesta
eräisiin muihin kansalli-
suulaiin - sattuipa ul-
komuseossa, että joku
meikäläinen mainitsi

/

Lähtö itkua vailla. G€org Ots irtoamassa Tallinnan laiturlsta, oikealla
päåtoimittaja Eero Eråsaari.



PAI.VETIIKORTTI
Leikkaa irti alla oleva Palvelukorttija käytä sitä kun:
1. Haluat osallistua Sanoma Osakeyhtiön aikakauslehtien
järjestämiin markkinointiarvontoihin ja lehtikohtaisiin markki-
nointiarvontoihin. 2. Haluat peruuttaa tilauksesi. Seitsemän
(7) päivän kuluessa lehden ensimmäisen numeron vastaan-
ottopäivästä voit peruuttaa tilauksesi veloituksetta (vastaan-
ottopäivää ei lueta määräpäivään). Mikäli määräajan viimei-
nen päivä on lauantai tai pyhäpäivä, saa peruuttaminen
tapahtua vielä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Tämän jälkeen peruutetusta tilauksesta veloitamme toimite-
tut lehdet. 3. Haluat muuttaa osoitteesi.4. Haluat tilata
Kansa taisteli-lehden itsellesi.
Huom. Tilaukset, osoitteenmuutokset ja peruutukset
tulevat voimaan kahden viikon kuluttua ilmoituksen
saapumisesta.
SOITTAMALLA
tilaajapalveluumme
hoidat kaikki tilaustasi
koskevat asiat vaivat-
tomasti ja nopeasti.
Puh. (9o)6164&33.

(täytä tekstaten, merkitse rastilla
käsiteltävää asiaasi

selventävät vaihtoehdot)

TILAUSHINNAT
Kotimaahan 12 kk 109 mk
Myös muihin Pohjoismaihin ilman
postituslisää
Muihin maihin 12 kk 129 mk
(hintavarauksin)

Leikkaa
tästä.:8

PA,TVETIIKORTTI
tr Osallistun Sanomain aikakauslehtien järjestämän Onnen-

koppi-kilpailun voimassa oleviin arvontoihin.
tr Olen mukana myös voimassa olevissa lehtikohtaisissa

arvonnoissa/tunnukset
fl Peruutan 

- 
I 

- 
198- alkaneen tilaukseni.

tr Vaihdan kotia/osoitteenmu utostiedot tässä kortissa.
tr Tilaan Kansa taisteli-lehden _ kk:ksi, alkaen _ I _ 198_
tr Olen jatkotilaaja tr Olen uusi tilaaja.
Sukunimi Etunimi

Jakeluosoite Puh

Postrnumero 
lPostitoimipaikka

Allekirjoitus

Teippaa tähän osaan lehtesi
takakannen oikeassa ylä-
reunassa oleva osoitelipuke,
josta käy ilmi asiakasnumerosi

Osoitteenmuutostiedot: uusi osoite 

- 
/ 

- 
198- alkaen:

UusUakeluosorte Puh

Postinumero Postitoimrpaikka

x
a)
C-
m

-Q!f xou)
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- :qr r--; ^ -.*l§ Eg6:I äsI
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KAISA MERI

lhimeinen
piikki

Nuori sairaanhoito-
oppilas itki kuole-
van sotilaan paarien
ääressö. Ohi kulki
kokenut ylihoitaja,
joka pysöhtyi ruot-
siksi opettamaon:

- Jos neiti aik@
valmistua sairaan-
hoitajaksi, ruidin on
opittava kovaksi ja
kylmäksi kuin jöö!

Niinhön se tieten-
kin oli.

Kaikki eivöt vain
siihenkyenneet...

HILJA tuli huoneeseeni ja ojen-
si minulle kirjeen.

- Tässä tarjotaan sinulle taas
paikkaa sairaalassa, totesin.

- Niin tarjotaan, mutta en

voi enää ikinä mennä sairaa-
laan, sanoi Hilja alakuloisesti.

- Tuota minä en oikein käsi-
tä! sanoin vähän tuikeasti. -

Kerrohan minulle, missä on vl
ka! Olet viime vuosina saanut
vaikka kuinka monta hyvää tyG
tarjousta, mutta olet yhä tila-
päistyössä.

- Et sinä varmaankaan mi-
nua ymmärrä. . ., sanoi Hilja.

- Yritä nyt kuitenkin kertoa!
vaadin.

Hilja jäi tuijottamaan eteen-

sä. Istuimme aivan hiljaa. Sain
odottaa kauan. Lopulta hän al-
koi hiljaisella äänellä kertoa:

- Juuri ennen sotaa olin val-
mistunut toiveammattiini sai-

raanhoitajaki. Koulun loputtua
vietin koko kesän lomaa lapsuu-
denkodissani ja otin ensimmäi-
sen työpaikkani Viipurista.
Aloitin syyskuun ensimmäisenä
päivänä vuonna 1939.

- Ennen sodan syttymistä eh-

din olla työssä vain kolmisen
kuukautta. Sitten sain passituk-
sen kenttäsairaalaan, joka ma-
jaili kansakoululla jossakin rin-
taman takana. Haavoittuneita
potilaita makasi kaikkialla.
Kaikki tuntui olevan sekaisin.

Me nuoret hoitajat olimme ko
vin kokemattomia ja kun lääkä-
ritkin olivat enimmältään nuo
ria kandidaatteja, ei työ tahto

K€nttäsairaalan hoitaiattarla virkapuvuissaan



nut lähteä sujumaan.

- Ensimmäinen päivä meni
sentään joten kuten. Yritimme
tehdä parhaamme ja tunsimme-
kin saaneemme jotakin aikaan.
Potilaat ottivat avun vastaan
kiitollisina ja tyytyväisinä.

- Toisena päivänä kohtasi mi-
nua jo ulkoovella tyrmistyttävä
nä§: kaiklti paikat olivat tupa-
ten täynnä haavoittuneita. Kou-

^-.
Lerkkaus vol pelaslaa
miehen hengen.

(
Sairaslunassa pldettiin
hyvåå huolta vaikeasti
haavoittun€lsla.
SA-kuva

lun toiseen kerrokeen nousevil-
la portaillakin makasi joka as-

kelmalla vaikeasti vamrnautu-
nut potilas - sotilaita ja siviilejä,
nuoria ja vanhoja. Kaikilla oli
vielä päällysvaatteet yllä, jokin
päähine päässä, huulet tiukasti
yhteen purtuina, tuskainen ilme
kasvoilla.

- Joku lääkäreistä kulki ohi
ja kuiskasi: "Tuli juuri suuri lä-

hetys suoraan edestä. Mene kel-
larikerroksen keittiön lääkä-
rien kiimppään saamaan ohjei-
ta!"

- Pöydän ympärillä kämpäs-
sä istuivat lääkärit. "Ylhäällä
on hirveästi potilaita", sanoin it-
ku kurkussa. "Tiedetään", vas-
tasi joku kandeista. "Mietitään
juuri, mitä voidaan tehdä, kun
ei ole välineitä, ei vuoteita eikä
paljon lääkkeitäkään. . ."

- Tiesinhän minäkin tuon
asian. Kenttäsairaalan varustus
oli kovin puutteellinen, rauhan
aikana oli oltu säästäväisiä.

- Joku kandeista pisti käteeni
ruiskun ja pienen pullon: "Mene
portaille ja anna jokaiselle mor-
fiiniruiske niin pitkälle kuin ai-
netta riittää - mene jo, nopeasti!
Pojilla ja kaikilla on hätä!" "En-
täpäs spriija vanu?" §syin hä-
täisesti. "Mistäs täällä sellaisia
hienoukia olisi, kaikki on lopus-
sa. Pistät vain läpi manttelin ja
housunpuntin!"

- Ymmärsin. Menin käytä-
vään, kiipesin rappuja ylös ja
painoin neulan alimmalla por-
taalla makaavan nuoren pojan
käsivarteen. "Kiitos . . .", kuis-
kasi nuorukainen - katsoi mi-
nua silmiin, heitti sitten käsivar-
tensa pään yli, korahti ja kuoli.

- Katsoin hetken vainajaa,
mutta jatkoin sitten työtäni.
Tyhjensin pullon potilaisiin kåis-

kyn mukaan.

- Se oli viimeinen päiväni sai-
raalassa. Olen yrittänyt unohtaa
sen pojan, mutta en voi. Hän oli
nuori, melkein lapsi vielä - kiitti
ja kuoli sitten korahtaen. Sitäja
hänen viimeistä silmäystään en
saa muististani. Siksi en enää
ikinä kelpaa sairaanhoitotyG
hön, josta olin lapsesta asti haa-
veillut. Heikkous on minun koh-
taloni. . . tr

KESAKIRJOJA

soP[HAN SrÄ
lHMETELLÄ
Paavo Rintala: Velkani
Karjalalle, Otava, Keuruu
1982,94 savua.
Kirjanen sisältää päåasi-
allisesti jo aikaisemmin
julkaistua tekstiä (Nahka-
peitturien linjalla l, radio-
juttu "Syntynyt ei mis-
sään").

Lapsen muistelmat
Kannakselta ovat tavan-
omaisia. Kiinnostavin osa
on kirjailijan tunnettu
pohdiskelu, miten Viipuri
voi nyt olla "vanha venä-
läinen kaupunki", vaikka
hän muistaa lapsena pis-
sanneensa linnan kivijal-
kaan. - Siinäpä sitä onkin
miettimistä! E.

JARKYTTAVA
DOKUMENTTI
Såndor Kopåcsi, Buda-pestin poliisipäällikkö
1 956: Unkarin murhenäy-
telmå, Kuinka vuoden
1956 kapina likvidoitiin,
Kustannuepiste Oy, Saa-
riiärvi 1982, 373 savua.
Nykyisin Kanadassa asu-
va unkarilainen, vuoden
1956 vapaustaistelun
keskeinen henkilö, kuvaa
teoksessaan juurta jak-
saen, mitä onnettomassa
Unkarissa oikeastaan ta-
pahtui neljännesvuosisa-
ta sitten.

Kirjan alkuosassa ker-
rotaan, kuinka paikalliset
tyrannit taistelivat vallas-
ta Neuvostoliiton miehit-
tämässä maassa sodan
jälkeen, jolloin vastustaja
saatiin sopivin ilmiannoin
herkästi häviämään po-
liittisiin vankiloihin ja ki-
dutuskammioihin. Sitten
kansa saa tarpeekseen ja
puhkeaa kapina, joka
pian muuttuu vallanku-
moukseksi ja vapaustais-
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rkki Leinonen Kajaa-
nista on lähettänyt oheisen
Erkki Tiesmaan jo lähes
unohtuneen marssilaulun sa-
nat ja nuotit - iskevää teks-
tiä tuon ajan tunnelmissa!
Leinonen lähetti lisäksi ni-
pun hyviä valokuvia Kuitti-
järven ylimenosta 14.7.41
aamuyöllä. Operaatiota johti
4.SiltaK:n päällikkö, nykyi-
nen tekniikan tohtori Matti
Wäre, kuvat otti luutnantti
Pauli Holma. - Kiitokset lä-
hetyksestä!

o

esäkuun lehden taka-
kannessa oli muutamia so
danajan piirroksia otsikolla
"Rintamilla piirustettiin".
Ne oli tehnyt Kalervo Nie-
mircn, turkulainen avusta-
jamme. Nimi oli vahingossa
pudonnut pois lehdestä, mitä
seikkaa pahoittelemme.

euvan sotaveteraanit
ovat käyneet Hangossa mm.
Täktomissa olevalla venä-
läisten muistomerkillä ja tie-
dustelevat, mistä siinä oi-
keastaan on §se. Merkki on
suuri ja vaikuttava.

Muistomerkki on venäläis-
ten suunnittelema ja pystyt-
tämä ns. Hangon motissa
kaatuneiden venäläisten so
tureiden muistolle. Suoma-
laiset hoitavat sitä kunnioit-
taen myös urhoollisen vas-
tustajan muistoa. Näin on
kulttuurimaissa tapana.

o

teluksi. Neuvostoliitto il-
moittaa jo vetävänsä
joukkonsa pois maasta ia
kutsuu Unkarin uuden
hallituksen edustajat
neuvottelemaan yksitYis-
kohdista kuten joukkojen
kukittamisesta, iäähy-
väispuheista ja juhlamu-
siikista. Mutta neuvottelut
pitkittWät ja keskiyöllä
astuu saliin venäläinen
kenraali Mauser-pistooli
kädessä. Unkarilaiset
vangitaan ja "neuvotte-
lun" aikana paikalle
marssineet panssaridivi-
sioonat vyöryvät onnetto-
maan Budapestiin am-
puen kaikkea mikä elää
ja liikkuu. Draama hui-
pentuu venäläisten iohta-maan "oikeudenkäyn-
tiin", jossa muun muassa
puolustusasianajaja uha-
taan panna syytettyjen
penkille, ellei hän suostu
puhumaan kuten käske-
tåän. Syytetyt puoluejoh-
tajat tietenkin hirtetään,
mutta kirjan kirjoittaia
pelastuu ja pääsee lopuk-
si maasta pois.

Teksti on paikoin epä-
tasaista, mutta aina ta-
vattoman kiinnostavaa.
Siitä selviää, mitä kaikkea
diktatuurimaassa todella
voi tapahtua. E.

MIKÄ ON
TOTUUS?
Pentti Pirhonen: Arsenikkia
Lapuan patruunatehtaalla,
Karisto, Hämeenlinna 1981,
218 sivua.

Vanhempi polvi muistaa,
kuinka Lapuan patruunateh-
taan johtaja jäiikiirieversti
Volter Asplund kuoli jonkin
aikaa sairastettuaan vuonna
1931. Myöhemmin alettiin
epäillä rikosta, asiaa ryhdyt-
tiin tutkimaan ja pari vuotta
myöhemmin perheen kotiapu-
lainen Jenny Anttila tuomittiin
l5 vuodeksi kuritushuonee-
seen maanpetoksesta ja mur-
hasta. Katsottiin täysin toteen-
näytetyksi, että vakoilutehtä-
vissä toimiva salanimellä Suo-
messa esiintyvä kommunisti
toimitti Anttilalle myrkyn,
jonka tiimä sekoitti Asplundin
juomaan. Tiimän jiilkeen va-

koilija anasti Asplundin hal-
lussa olleet salaiset asiaPaPe-

rit.
Pirhonen asettaa pienoisro-

maanissaan koko tapahtuman
kyseenalaiseksi: everstiluut-
nantin ruumiista ei löytynyt-
kään myrkkyä, kommunisti-
agentti toimittikin ehkä poti-
laalle vain lääkettä, Jenny
Anttila, viaton maalaistyttö,
toimikin ehkä hyvässä uskos-
sa. Romaanissa esitetty todis-
tusaineisto on siinä mäiirin
puutteellinen, ettei asia kyllä
sen perusteella ratkea - kan-
nanotto edeUyttäisi ainakin
koko oikeuden käytössä ol-
leen todistusmateriaalin tar-
kastelua.

YKSITYIS.
AJATTELIJAN
SOTAA

J.

Alpo Reinikainen: Toisten
on kuoltava, Posliinipojan
jatkosota, l. osa, Kiriayhty-
mä, Jyväskylä 1981, 273 si-
vua.
Kirjoittaja, nykyisin maata-
louden koneisiin erikoistunut
professori, liihti jatkosotaan
nuorena viinrikkinä JR 47:n
eli Vallilan Rykmentin riveis-
sä. Håinessä on jotakin rokka-
maista: sotilaskuri ja esimie-
het ovat tiille individualistille
kauhistus ja yleensä omiaan
vain häiritsemäiin hänen peräti
yksilöllistä sodankäyntiäiin.
Eräät kritisoinnit tuntuvat suo-
rastaan yliammutuilta - on
esimerkiksi vaikea uskoa, että
pataljoonan komentaja olisi
moittinut vänrikkiä siitä että
tämän joukkue selvisi taiste-
lusta ilman tappioita. Kysees-
sä täytynee olla väiirinkäsitYs.

Tappelun makuun päästäes-
sä näyttää purnarivänrikki oi-
kean karvansa: hänestä tulee
taitava partiomies ja riimäpäi-
nen jäåikiirijoukkueen johtaja.
Haavoittuminen Kilpeenjoella
katkaisee sotatien.

Kirja on persoonallinen,
joskin paikoin hiukan vaikea-
tajuinen tilitys nuoren upsee-
rin hyökkäyssodasta. E.

IHMISMETSÄS.
TYSTÄ
Matti Hokkanen: Raialoik-

kari, Weilin+Göös, Helsin-
ki 1981, 198 sivua.
Kirjoittaja, entinen rajamies,
kuvaa romaanissaan perinpoh-
jaisesti. kuinka itdrajan raja-
vartiosto toimii ryhtyessään
Neuvostoliiton viranomaisten
pyynnöstä ajamaan takaa ra-
jan yli tullutta "rikollista", it-
se asiassa poliittista pakolais-
ta. Arnmattimiehenä hiin tun-
tee menetelmät hyvin ja kir-
joittaa sujuvasti. Mitä lienee
jäiinyt hampaankoloon upsee-
reja kohtaan, koska rajakomp-
panian päiillikkö esitellään
täydellisenä moukkana ja öyk-
kiirinä?

Muuten pätevä kirja, joka
kertoo, mitä yliloikkarien luo-
vutussopimus käytiinnössä
merkitsee. S.

KANTAA
OTTAVA
NUORISO.
ROMAANI
Jorma Kurvinen: Pako,
Otava, Keuruu 1981, 170 si-
vua.
Sotakirjailijan nuorten romaa-
ninkin aihe on sotainen: 16-
vuotias Paavo joutuu hurjaan
seikkailuun vankileiristä
paenneiden saksalaisten soti-
laiden kanssa Käsivarren La-
pissa. Jiinteväiin juoneen liit-
tyen kirjailija ottaa kantaa so-

taan yleensäkin, loPuksi vielä-
pä Namibian kysymyksiin.
Erähenkiseen kerrontaan si-
sältyy sopiva annos LaPin ro-
mantiikkaa. S.

TILITYSTA
Paavo Rahikaineu Tavalli-
nen päivä ioella, Sotamuisto-
ja Kannakselta, Lintu (01190
Sipoo-Box), Helsinki 1981,
140 sivua.
Helsinkiläisen vääpelin muis-
telmateokseen sisåiltyy 27 ly-
hyttä tuokiokuvaa molemmis-
ta sodista. Parasta antia ovat
kuvaukset talvisodan Taipa-
leenjoelta. Jatkosodassa kir-
joittaja palveli taempana ja
voi keskittyä filosofisiin mie-
telmiin sekä muun ohessa
kenraalien, sotapoliisien ja so-
tilaskurin kritisointiin. Teksti
on epätasaista, paikoin suju-
vaakin. J.
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YANAVÄYLILLÅ YASAIgEN.

{0

RaJanruomi, kun raukes, e alkol
raJu rynnlstys ryssiä päiD.
R.a'Jajäätärit korpia halkol
JolstB va.sts, valn unta mä näln.
Oma rykm€Dttl Lonkasta lä.btl
osa Raatt€esta raiva§i mr,ån,
Vasovaara.sta Lalva Ja Vuokkl
- yll kenttien kunniakkas!-

Työ ttuhent - laannut el talsto
läpl louhikon taej€ni t:e.
Oll mlehlssä metslen valsto,
se M€lkajalahdellc vi€.
OU KuitUls aamun Jo koltto,
kun rlensimme rantamag,n,
oll ta&ttava Vuonnis€u voltto,
elkä tauosta tuntoakaaD.

Yll selJän me laineilta lahdeu
suln syöksytmme rantoja päiD.
Pojat Paavolan. Vihannin kahde!
asevelJinä vierclkäin.

PikapurtemD€,kohtsst nlcrncD
vanaväyli]tä V€sels€n,
itl mielessä surm&n Jo siemea,
,oka ainoa tunnustl s€u.

Meiile korpinen talyal on tuttu
läpi li€Jun ja louhiktoj€n,
oli mustana arm€ijan nuttu
k€loroihutsta vihollls€n.
Savu sankkana s€urasi m€ltii,
tu.liryöpyissä ryDnättihin,
oli a.amu kun torrakkoteltä
me Pistolle saeyuttlhh.

Tulitaistossa Plstolla ilkkul
iva hornan Ja helyettl€n,
valoj uovia llmassa vilkkul
siellä pauhussa pattefien.
Rivit Raahen Ja rannikon nousl
Joka tuumasta talstrlemaan,
monen klrposl kädestä ,ousl
sotatanhuilta maan tuonelaan.

Itä valpui Jo armoren alle,
varas Tctrill€ pian pakotien,
ja aalpat€n käy katalalle,
joka nostatti miehisen hlen.
Lö! lito;an nyt suku tulisestl,
sadat sa.rjansa Oulaist€n Wöt,
vasta Uhtuan port€illa €stl
vihavirtamme Kis-Kiss'in yöt

Nyt tiellämm€ tlhkuYi lunt&,
mutta k€sällä poltt€ll maa.
Se on rykmentin uuasta unta
Ja taistolhin karnustavaå.
Nyt varttopalkalla v&hti
käy silmätcn yön hämärään,
Ja.viell' kotikontuJen mahtl
käy äärllle Äänlser Jään.ErkkI Tle!Ba&

r- -,i-

*rx' t., l-f;& :'i§$ 
1.. :ifr t[.

.u,,Ifrv1f:ttf?'*-.".*1 .';, , -Ol,

Vuoa"n ri++ t"ran r.'
vissa taisteluissa toimi Au-
nuksessa silloisen reservin
kapteeni Olavi Sipilcir joh-
dossa rykmentin vahluinen
ilmatorjuntaosasto, joka am-
pui alas 106 vihollisen lento
konetta. Olavi Sipilä on ny-
kyisin vuorineuvos ja eräs
merkittävistä talousmiehis-
tämme.

Monet lukijat ovat kaivan-
neet artikkelia kyseisen
Osasto Sipilän toiminnasta
ja taisteluista. Kuka tarttuu
kynään?

entti Lousti Porista
huomauttaa aseveljensä Rei-
no Olmalan lipsahduksesta
artikkelissa "Asemasodassa
tapettiin aikaa". Päällikkönä
KTR 4'.n 4.Patterissa eli
Tuuli 4:ssä oli koko sodan
ajan kapteeniArmo Fr. Kär-
ki, myöhemmin reservin ma-
ju.i Lempäälän Saijasta.
Hänen veljensä Usko taisi ol-
Ia sotatuomarina Aänislin-
nassa ja Toivo mahdollisesti
Kevl.t Patteristo l0:ssä.

,TO
I auno Ilvonen Helsingis-

tä, Korsutie 28, 00370 Hel-
sinki 37, puhelin (90»
557 959. lähettää terveisiä
talvisodan l.lBr.P l:n taiste-
lijoille. Onkohan joku vielä
elossa? Edelleen Ilvonen ker-
too, että hän voisi ehkä aut-
taa, jos joltakin puuttuu van-
hoja Kansa Taisteli lehtiä.
"On arvokasta luettavaa".
hän toteaa. D
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