


KASKU KIERTÄÄ

SMKUHil
JUt TAtÄSm
Synkeä talvinen pak-
kasaamu Moskovassa.
Lihakaupan edessä on
pitka jono.

Kuluu tunti - toinen
- kolmaskin. . .

lit<t<ia kaupan ovi au-
keaa ja myyjä pistaa
päänsä ulos lausuen:

Meillä on lihaa,
mutta se ei riitä kaikil-
le. Minun on pyydettä-
vä juutalaisia tovereita
poistumaan jonosta.

Juutalaiset häipyvät.
Jälleen kuluu tunti. Ovi
aukeaa ja myyjä ilmoit-
taa:

Meillä on lihaa,
mutta se ei valitettavas-
ti riitä kaikille. Pyydän
kaikkia puolueeseen
kuulumattomia poistu-
maan.

Väki vähenee. Parin
tunnin kuluttua myyjä
ilmoittaa jälleen:

Meillä on lihaa,
mutta se ei valitettavas-
ti riitä kaikille. Siksi
pyydan kaikkia niitä,
jotka eivät ottaneet
osaa Suureen Isän-
maalliseen Sotaan,
poistumaan jonosta.

Jono lyhenee jälleen.
Tunnin kuluttua tulee
uusi ilmoitus:

- Meillä on §llä li-
haa, mutta valitettavas-
ti se ei riitä kaikille.

T2istä syystä pyydän
kaikkia niitä, jotka ei-
vät ole osallistuneet
tsaarivallan kukistami-
seen, poistumaan.

Paikalle jää enää kol-
me puoliksi paleltunut-
ta vanhusta. Ilta hä-
märtää. Tunnin kulut-
tua ilmestyy oveen lap
pu: Lihaa ei ole.

Vanhukset lähtevät
kögittelemään kotei-
hinsa.

- Aina ne juutalaiset
pääsevät vähemmäl-
lä.. . mutisee muuan
heista mennessään.

o
ONN!STUNUT
MYÖHÄSWMINEN
Kaksi Linnoitrspatteristo
14:n tykkimiestii palasi jou-
lulomalta pari pävää myii'
hiissä. Pafferin päåillikkö
luutnanffi V. Pesonen
mäåiräsi rangaistukseksi
hiihtomarssin varmistusla-
tua pitkin neljiin kilometrin
päiissä olevaan toiseen
kenttävartioon. Pojat olivat
mieli§äåin päiistyåiiin niin
våihällä.

Kireiissä pakkasyiissä
veikot hiihtelivät huoleffo-
mina hyvää latua pitkin.
Vihollinen ei ollut kertaa-
kaan tullut Uhtualta tiinne
saakka.

Kilometrin hiihdon jäl-
keen pojat hätkåihtivät:
varmistusladun poikl«i johti
useita tuoreita suuren jou-
kon hiihtiimiä latuja!

koivat laulaa. Taistelu §-
keistii alkoi.

Toisen jaoksen tykit me
neteffiin heti. Toisella eh-
dittiin ampumaan suoralla
suuntauksella, mutta sitten
näistiikin oli luovuttava.
Lukot ehdittiin kuitenkin
poistaa.

Veniilåiiset veivät tykit
ampumatarvikkeineen Uh-
tualle. Linnoituspatteristo
l4:n eli Niemen Pafferiston
tappiot olivat viisi kaatu-
nutta ja kuusi haavoittunut-
tA.

Kuinkahan olisi käynyt,
jos pojat olisivat palanneet
lomilta määräaikana eikä
varmistusladulla olisi hiih-
dellyt kukaan?

Juttu ei lopu tähän: hel-
mikuussa 1942 ilmaantui
3.Divisioonan alueelle vi-
hollisen uusi raskas kanuu-
najaos. Arvoitus ratkesi
7.2.42, kun maastosta
löydettiin ammuksen kan-
ta: se oli "Hyppy-Heikin"
eli 120 W78zn kranaatista.

Siellä ne olivat ne mene-
te§rt tykit! Omat koirat

ENNSN
PALKKAEDUIN
Voiffoisan Ruotsinsal-
men meritaistelun jäl-
keen kuningrs Kwtaa
I/f ylensi 22.7. 1790
neljä everstiluutnanttia
eversteiksi, mutta kos-
ka laivastossa ei ollut
avoimia vakansseja,
ylennys tuli voimaan
entisin everstiluutnan-
tin palkkaeduin.

Eräs ylennetyistä,
erersti wn Stedinlt
soudatti heti itsensä
lippulaivalleen Styr-
björnille ja käski vä-
kensä kokoon kannelle.
Tiimän jälkeen Yon
Stedink antoi taluttaa
paikalle laivaruohen ja
ylensi sen fanfaarien
soidessa juhlallisin me-
noin lehmäksi 'Jääden
kuitenkin edelleen
nauttimaan ruohelle
kuuluvia muona-an-
noksia." O
MERIMIESTAITOJA

purivat. TK-mies on piiässyt rut-
Mutta juttupa ei lopu lcoon sulellusyeneen

vielä tiihiinkäiin. putiomatlulla Vercen
Vääpeli Kyytsistäasia miehistö ei tunnu hintA

harmitti niin perusteellises. erityisesti frl,ostsvqrl
ti,ettähänpäättikootapo- Onko sulellu.syv-
nrkan ja hakea tykit takai- neessö ruudatettava joi-
sin. Håin löysikinkanuunat: takin uityisia säöntöjö?
ne seisoivat eräiin raken- tiehutelee TK-mies
nuksen pihalla Uhtualla. alulqen frällilö|ffi
Venälåiiset kuitenkin yllät- - Oletteko h1»ö las-
tivät noutajat ja kahakassa lcemoan? lcyW tiimil
Kyytsinen kaatui. - Iblttolaircn, luna

Nytovatkaveritpatteril- Venäldiset ovat kuu- lupteeniluttnantti.
la vaarassa! lemma pystyttäneet Uhtu- - I-asl@lea sitten su-

Nopeastipojatkäänsivät anporteilleMunakukkulal- l<ellusten miibii, lisiit-
suksensa ympriri ja hiihti- le taistelujen muistomer- Hiii siihen piwaan tulo-
vät parasta vauhtiaan ta- kin. Mahtåvatkohan Lin- jen mitiirii ja jalulraa
kaisin. Patteriehdittiinjuu- noituspatteristo 14:n van- samma luMella Milö-
ri ja juuri hiilyttiiä puolus- hat tykit seisoa siellä tor- li jol@ ei ruene tastutc
tusasemiin ennen kuin vi- juntavoiton symboleina...? ölkää avatla lwkkuja!
hollisen konetuliaseet al- osmo Hyvönen, Jyviiskylä llp lzhtiaen, kutsntwki
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Nöin noopurisso
Kaksi Yhdysvalloissa
asuvaa yhteiskuntatie-
teilijää julkaisi viime
vuonna tutkimuksen
Baltian vaiheista toisen
maailmansodan aikana
ja sen jälkeen. (Ro-
muald J. Misiunas
Rein Thageperu The
Baltic States years of
dependence 194A-1980,
C. Hurst & Co, London
1983) Kirja sisältää
runsaasti suomalaisia-
kin kiinnostav aa tietoa.

Ehkä järkyttavin ta-
pahtuma oli ensimmäi-
nen joukkokarkoitus 44
vuotta sitten, kesäkuun
14. päivän vastaisena
yönä 1940. Tällöin Vi-
rossa pidatettiin ja
kuormattiin juniin
10.205 henkilöä, yh-
teensä 490 tavaravau-
nullista. Liettuasta kar-
koitettiin 34.260 ja Lat-
viasta 15.082 ihmistä.
Kaikkien sijoituspaikka
oli Siperia.

Ei ole ihme, että sak-
salaiset vuonna l94l
otettiin vastaan vapaut-
tajina - kunnes heidän
todelliset aikeensa pal-
jastuivat. Viron vasta-
rintaliikkeen sissit,
Metsäveljet, taistelivat

kuitenkin venäläisiä
vastaan 10.000 miehen
voimin vielä koko 1940-
luvun jälkipuoliskon, te-
hokkaimmin 194547.

Baltian maatalous
otettiin yhteisomistuk-
seen vuonna 1949. Tata
varten järjestettiin Ope-
raatio "Valmistautumi-
nen kevät§lvöön", mi-
kä tarkoitti, että noin
60.000 virolaista, aina-
kin 50.000 latvialaista
ja noin 150.000 liettua-
laista "kulakkia" van-
gittiin ja karkoitettiin.
Sissitoiminta loppui vä-
hitellen, kun taistelijoi-
den elintarvikehuolto
näin tuhottiin.

Kommunistipuolueet
puhdistettiin perusteel-
lisesti 1950-5 l. Vuonna
1952 ei enää yksikään
Viron kommunistipuo-
lueen neljästä sihteeris-
tä eikä ainoakaan 26
ministeristä ollut synty-
nyt Virossa.

Karkoitukset ja teol-
listaminen aiheuttivat
venäläisten maahan-
muuton. Kun virolais-
ten osuus maansa asuk-
kaista vuonna 1939 oli
92Vo, se supistui jatku-
vasti vuosien saatossa ja

oli 1960 74Vo, 1970
687o ja 1980 64Vo.
Tällinnassa on virolaisia
ny§isin enää vajaat
50 Vo asukkaista, Rii-
kassa oli oman maan
kansalaisten osuus jo
vuonna 1970 laskenut
alle 40 prosentin.

Oppositio ei ole kui-
tenkaan kuollut. Esi-
merkiksi vuonna 1978
alkanut painostus venä-
jänkielen käytön lisää-
miseksi aiheutti vastus-
tusta. Kulutustavaroi-
den puute on sekin ai-
heuttanut nurinaa.

Näissä vaikeissa
oloissa elää kuitenkin
vielä omaperäinen kult-
tuuri sekä Virossa että
muissakin Baltian
maissa. Sen hyväksi
tehdään kaikki mitä
voidaan. Länsimainen
leima on toistaiseksi säi-
lynyt kohtuullisesti ai-
nakin Virosssa.

Suomi oli Baltian
maiden tavoin mukana
Stalinin "neuvotteluis-
sa" lokakuussa 1939.
Jatko oli osaltamme toi-
senlainen. Samoin lop

tr

183

putulos.



Torvo mÄnxöNeru Etuliniaa Raiajoen suussa
toukokuussa 1944 SA-kuva

a .å

oo oo
7W, ryf-1 /--J a-\ t--J

/ / t1 l) ptoNEERIToIMISTo oli si- Kello 13.15 lo.D:n komenta-

/ //--7/\,-7,a--\--7f 7t1 f-7f--7 joiuunut Kivennavan pitiijän ja kenraalimajuÅ Jussi Sihvo'/ ' 1/ n // n /, // // // / «uuhijärven etelärannalle. Esi kutsui minut luokeen. Kerrot-

/ 1 \( \r /( \'/ // /( " // / mieheni majuri KlausKoutsa tuaantilanteestahän§syi,mi-
L-J | \\!/4--J \--4--J l--J \----./ L--J oli lomalla ja jouduin toimi- ten tulisimme toimeen nyt, kun

o o o o nn il:ä*?,lffrisenaan 
toimis- 

§;1å,TT:'lälå;ly!'":i*'3:
r--t/'\ /-\- ,-\- / // / .-----.,, Kello 6.00 9.6. 1944 herä- me. Kerroin JR l:een lähetetys-

/ ., )/ .-, // ,--, // // // a ) simme kaikki voimakkaaseen tä joukkueesta ja Ollilan lento
/ U /l U /l U // // /l r- tykistötuleen jakiivaaseenilma- kentän sulutukesta, jota kap

/ N--/ \-^J \--JLJLJ \:-/ toimintaan. Tykaituli tuntui teeni Laitakainjohtama komp

/-J kohdistuvan pääasiassa vasem- pania Pion.P 14:stä oli suoritta-

- malle Valkeasaaren lohkolle, massa. Työ valmistuisi seuraa-

KeSäkUUn 9. ja 10. päiVänä 1944 Vi- missä JR I oli puolustusasemis- vana yönä.

L^rr:^^- ^-----hyökkåys löi tO.Divi- ffii,,',?Hlff[fåL:?lril: ,r3l,ff,?:'J,;lf]Hli.;#'å-nonsen suuil
SiOOnan asemistaan ValkeaSaafen takin oikealta, ehkä mereltä, tu- kentamansa Ollilan lentoken-

atueelta. 
-- 

i'"',"';fi1?:;;#,";,ff'åi:"i;: lxl;i"3.1"i,ä'#:'J,?läfi:
Ratkaisutaistelu Suomen kohta- Hffi";HJ:1,,111;il?l 

j" '' 3;\i,'::1'ffi1jfffä.mf:
lOSta alkOi. «äilo a.+s olin yhteydessä la.

17.. .// . .rr . r r---! r-^ Pion.P26:nkapteeni Krimciriin, Kysyindivisioonankomenta-[fJolttaJa, Sillomen KapteenL KO- joka ilmoiui, eita JR l:een oli jalta, äioittaisimmeko sulurus-

ki kfiiSin l0.DiViSiOOnan ESikUnnan lähetetty yksi pioneerijoukkue valmistelut takamaastossa. Epä-

pioneeritoimistän pee[ikkdt:- [TåJ,11#HXIT:a 
panssarimii- 

"'yTå,1#l,oäiill'',,*-
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Valkeasaaron lGskllohkon
talsl€lumaastoa

linja. Kun takamaaston sulutus.
ten aloittaminen viittaisi vetiiy-
tymiseen ja voisi vaikuttaa mie-
lialoihin, on parasta, ettei aloite-
ta.

MIELIALA ON
LUOTTAVA!NEN
Kello 13.30 lähdin korpraali
Tammisen toimiessa autonkul-
jettajana kiiymään Pion.P
26:ssa Haapalan §liissä, missä
tapasin kapteeni Kiimärin, joka
pataljoonan vakinaisen komen-
tajan kapteeni khtisen ja hä-
neslä seuraavaksi vanhimman
kapteeni Patomöen ollessa pois-
sa toimi pataljoonan komentaja-
na. Neuvoteltuamme tilanteesta
annoin seuraavan kiis§n: "3./
Pion.P 26 huolehtii Valkeasaa-
ren lohkon edessä olevien silto
jen lisäksi Rajajoen Jäppisen sil- o
lan panostuksesta ja tarvittaessa 3
räjåiytyksestii. 2./iion.P 26 hua §
lehtii aikaisemman suunnitel- a
man mukaisten siltain lisäksi
Akkasen ja Tulokkaan teiden
sil§en panostuksesta ja räjäy-
tyksesä."

Haapalasta lähdin l./Pion.P
26:een Mainilaan ja 3./Pion.P
26:een,joka oli Uudessa Alalcy-
lässä metsässä teltoissa.

Tykistötuli ei ollut tiillä het-
kellä voimakasta eikii ilmatoi-
mintakaan ollut vilkasta. Aa-
mun tykkituli ei ollut ulottunut
pioneerien majoitusalueille eikii
tappioita ollut. Mieliala oli rau-
hallinen ja luottavainen. Palasin
takaisin Akkasen- Haapalan tie-
tii ja totesin siitii påi2isuivän hy-
vin autolla.

Kello 17.05 saavuttuani pio
neeritoimistoon annoin puheli-
mitse Pion.P 2611e kiis§n lä-
hettiiä heti yksi pioneerijoukkue
JR 58:aan suorittamaan Raja-
joen ja Suomenlahden lohkojen
suunnitellut sulutustehtävät, il-
moittauduttava eversti Juvalle.

Kello 17.15 Pion.P l4:n kap
te/!ru laitakari ilmoitti, ettii hä-
nen komppaniastaan oli nyt ylsi
joukkue rakentamassa Mainilan
itiipuolella Haavikcsa uutta sil-
taa Rajajoen yli ja kaksi jouk-
kuetta Kellomäellä. Sovittiin,
ettii Haavikon sillan rakenta-
mista jatketaan ja silta panoste-
taan saman tien.

,,AMPUMA.

TARVIKKEET
LOPPUIVAT JO
AAMULLA"
Kello 17.30lensi Kauhimäen yli
suuri pommikonemasto. Siinä
oli toista sataa kaksimoottorista
pommikonetta ja niiden ympä-
rillä pyöri 20-30 hävittijää. Ke
neet lensivät varsin matalalla.
Olimme tiukasti poteroissa,

mutta ainuttakaan pommia ei
pudotettu. Kohteet olivat
muualla, mikiili tiedän Valkjär-
vellä ja Kiviniemessä.

Kun tiedustelin divisioonan
ilmatorjuntaupseerilta, miksei
ilmatorjunta ampunut, hän vas-
tasi ammusten loppuneen jo aa-
mupäivällä!

En nähnyt moneen päivään
yhtiiän omaa konetta. Kerrot-
tiin, etä vihollisen hävittijät oli-
vat muodostaneet Per§ärven
korkeudelle sulun, josta omat
koneet eivät piiässeet läpi. Vi-
holliskoneita oli ilmassa sitii
enemmän ja ne kaikki - hävittii-
jät, maataistelukoneet ja pom-
mittajat - lensivät hyvin mata-
lalla ampuen ja pommittaen ta-
van takaa.

Ruokailussa esikunnan ruo
kalassa kertoi kapteeni Olwi

Karasjdrvi, toimisto II:n eli tie-
dustelutoimiston päälikkö, etä
vihdoinkin armeijakunnan esi-
kunta alkoi uskoa toden olevan

§symylsessä. Aamupäivällä se

vielä piti tykistötulta ja ilmatoi-
mintaa jonkinlaisena painostus-
keinona Suomen taivuttamisek-
si rauhaan eikii hyökldiyksenä.
Jossain takana pudotetusta vi-
holliskoneesta oli saatu vangiksi
laskuvarjolla pelastautunut len-
tiijä, jolle oli kiis§nannossa il-
moitettu yleishyöldriiyksen Suo
mea vastaan alkaneen.

Käydessäni toimisto III:ssa
eli operatiivisessa toimistossa
sain sen päälliköltä kapteeni
Pawo Junltilqlra kuulla, että
vihollinen oli hieman hyökkiiil-
lyt iltapäivällä saaden haltuunsa
kalsi tukikohtaa Valkeasaaren
lohkolla ja yhden tukikohdan oi-
kealla Suomenlahden lohkolla.
Etulinjan asemat olivat men-
neet aamupäivän tykkitulessa
pahoin hajalle ja vakavia mies-
tappioita oli tullut.

Kello 19.00 soitti 26.Pion.-
Kol:n päällikkö luutnantti Kz-
hanen Somenkonmäestii kolon-
nan ja pinoneerimateriaalivaras-
tojen sijoituspaikasta ilmoit-
taen, ettei kolonnalla ollut kiiy-
tiissään yhtään kunnossaolevaa

kuorma-autoa. Kuorma-autot
oli otettu armeijakunnan auto
komppanioille.

ARMEUAKUNNAN
ESIKUNTA T(»ilfl
Kello 20.15 AK:n pioneeriko
mentaja eventi Oircnen kÄvi
pioneeritoimistossa. Häntä tun-
tui eniten kiinnostavan, kuinka
monta kanaattia vihollinen oli
ampunut divisioonan lohkolle
täniiän. Kun ilmoitin hänelle ty-
kistötoimistosta saamani jonkin-
laisen pika-arvion hän vain tote-
si sen olleen pienemmän kuin
2.D:n vastaavan luwn. Kerrot-
tuani hänelle kuorma-autotilan-
teesta ja §syessäni, voisiko AK
auttaa tarvittaessa kuljetuksis-
sa,hän lyhyesti vastasi:

- Ei voi.
Olisin toivonut enemmän kes-

kustelua tilanteesta ja joitakin
ohjeita tai käsky'jä jatkoa var-
ten, mutta niitä en saanut. Yk-
sin oli asiat ratkaistava.

Noin kello 22 olin joidenkin

muiden kanssa kutsuttuna toi-
misto III:ssa odottamassa lcäs-

kyjä. Niitii ei annettu.
Kenraalimajuri Jussi Sihvolla

oli ollut tarkoituksena vetää etu-
+
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linjan joukot yön aikana rik-
kiammutusta etulinjasta tukilin-
jaan, mutta hän ei saanut sii-
hen lupaa AK.sta. Päinvastoin
AK:n luultavasti Päämajan
kannan mukainen käs§ oli:
"Tirumaakaan ei saa luovuttaa.
Mikii on mennyt, on otettava ta-
kaisin."

Divisioonan ainoat reservipa-
taljoonat, majuri Tammislon
pataljoona JR l:stii ja majuri
Kuistion pataljoona JR 58:sta
oli käytettävä sinä yönä vastais-
kuihin.

Illalla olin mycb yhteydessä
kapteeni Kämäriin, jolloin so
vimme, että Pion.P 26 aloittaa
panssarimiinojen kuoppien kai-
vun suunnitelluissa pikamiinoi-
tuskohteissa takamaastossa.

RATKATSUN PÄUÄ
10.6.
Kello 5.00 tykistötuli ja ilma-
pommitukset alkoivat voimak-
kaina.

Kello 8.55 divisioonan ko
mentaja antoi käs§n pioneeri-
joukkojen hälyttämisestä: "Su-
lutustehtäviin määrätyt suorit-
takoon tehtäviiän, muun pio
neeripataljoonan on oltava val-
miina toimimaan jalkaväkenä. "

Annoin kiis§n edelleen
Pion.P 26:lle.

Kello 9.20 annoin puhelimit-
se hälytysvalmiuskiis§n myös
26.Pion.Kol:lle. Kolonnaan oli
jo tullut epämääräisiä tietoja
edessä tapahtuneesta repeämäs-
tä. Varastoja olisi pitiinyt alkaa
evakuoida, mutta siihen ei ollut
mahdollisuuksia kuorma-auto
jen puuttumisen takia. Hevosia-
kin oli kiiytettävissä vain yksi,
muut olivat maataloustöissä
kaukana takana. Pioneeripatal-
joonalla oli kuorma-autoja, mut-
ta se tarvitsi ne omaa toimin-
taansa varten.

Kello 9.30 sain toimisto III:
sta tieträä vihollisen päiisseen
Valkeasaaren lohkolla Ötjy-
mäen korkeudelle ja tilanteen
olevan vakavan. Toimisto II:n
luutnantti Multarcn oli saanut
tehtäväkseen lähteä henkilciau-
tolla ottamaan tarkemman se-

lon tilanteesta.
Päätin itsekin lähteä heti Val-

keasaaren suunnalle selvittä-
mään, mitä oikein tapahtui ja
mitii pioneeritehttiviä siellä oli.

Ajoin ensin Jäppilän §lään
tienhaaraan, jonka lähellä oli
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Ensimmåiset
kranaatit
iskevät

Miinoia ti€h€n

l50Gluvulla käydyn Joutselän
taistelun muistoksi pystytetty
patsas.

Siellä alkoi nä§ä merkkejä
sekasorrosta ja tiellä oli miehiä
pyrkimiissä taaksepäin. JR l:n
komentaja oli hänkin jo täällä
hakien komentopaikakseen jo
tain kellaria. JR l:n etulinjan
komentopaikasta öljymäestä oli
tänne matkaa noin l0 kilomet-
riä.

Everstiluutnantti Wljasen
mukana oli joitakin hänen esi-
kuntansa upseereja. Ilmoittau-
duin rykmentin komentajalle ja
§syin hänen suunnitelmiaan,
jotta voisin järjestiiä pioneerien
toimintaa sen mukaisesti. Hän

oli hyvin viisynyt ja vastasi ko
kemusten Saksan rintamilta
osoittaneen, etteivät tällaisessa
tilanteessa pikku toimenpiteet
mitään auttaneet. Minun käs-
kettiin toimia vain tilanteen mu-
kaisesti.

LÄPMURTO
Päätin uskaltaa henkilöautolla
vielä eteenpäin, vaikka minua
varoitettiin. Everstiluutnantti
Heikkisen, II/JRl:n iäkkiiiin
komentajan, tapasin maantiellä
Jäppilän tienristeyksen ja Raja-
joen yli johtavan Jäppisen sillan
väliltä. Hän yritti koota peräy-

tyviä miehiä ja häneltä sain

kuulla, että puolustusta pyrittiin
järjestämään RajajokiJinjalle.

I/JRI:n komentajan sanot-
tiin olevan jossain takana ja jon-
kun luutnantin johtavan patal-
joonaa.

III/JR l:n komentajan maju-
n Tammiston arveltiin kaatu-
neen.

Ajoimme sillan yli Mainilan
§låiän ja vielä eteenpäin ns.

kuumesairaalan luokse, joka pa-

loi.
Kun lentokoneita lensi yhtä

mittaa tien suunnassa, oli ajo
jatkuvaa pysäyttelemist'ä ja
ojaan hyppimistä. Tie ei ollut
kuitenkaan mistään kohdasta
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kokonaan poikki. Tietii pitkin ja
tien sivuilla vetiiytyi hajanaisia
miesryhmiä ja irtonaisia hevcia
oli juoksentelemassa. Mitiiiin
pahempaa pakokauhutunnel-
maa ei ainakaan näissä miehissä
ollut. He olivat viisyneitii, mutta
he keskustelivat kanssani rau-
hallisesti.

- Missiis se seuraava linja oi-
kein on? §selivät monet.

Kiisitykseni mukaan hei&it
oli lyöty hajalleja tåissii vaihees-
sa paikalta puuttui johto.

JP I oli myös parhaillaan tu-
lossa Mainilaan. Pataljoona vai-
kutti hyväkuntoiselta ja pirteäl-
ä.

Ajettuamme vielä vähän
matkaa eteenpäin Uuden Ala-
§län suuntaan eriiän aukean
reunaan tapasin joukon haavoit-
tuneita, jotka toisiaan tukien
laahustivat tietii pitkin taakse-
päin. Heidiin joukossaan oli
panssarintorjuntaluutnantti, jo
ka tiesi jotakin tilanteesta:

- Vihollinen on jo aivan lähel-
lä - on viisainta kiiäntää auto ja
lähteä taaksepäin . . . ja aika no
peasti . . .

Otin auton t?iyteen haavoittu-
neita ja suuntasin keulan takai-
sin divisioonan esikuntaa kohti.

Olin lähtenyt etsimiiän pio
neereja, mutta en ollut nähnyt
heitä montakaan. Jäppilän sil-
lan luona tapasin erään pionee-

rikersantin muutarnan miehen
kanssa. Kun en tavannut sillalla

niitä pioneereja, joille sillan rä-
jäytystehtiivä Pion.P 26:n toi-
mesta piti olla annettu, annoin
käskyn kersantille: "Siltä varal-
ta, että råijäytysryhmä ei josta-
kin syysä tule pa.ikalle, annan
teille tehtiiväksi tiimän sillan rä-
jäytUimisen. Silta on panctet-
tu, sytytysjärjestelmä on pai-
koillaan, mutta nallit on vielä
pantava rotulikappaleiden rei-
kiin. Tehkiiii se ja tarkastakaa,
ettii kaikki on kunnossa! Kun
kaikki meikiiläiset ovat tulleet
sillan yli, räjäytuikiiä silta!"

Silta jäi kuitenkin tuhoamat-
ta.

Täpasin saman kersantin
myöhemmin, jolloin hän kertoi,
ettei sähktisytytys toiminut, kun
silta yritettiin räjäyttiiii ensim-
mäisen vihollisen panssarivau-
nun ajettua sillalle. Panssarivau-
nu päiisi yli ja hei&in oli lähdet-
tävä pakoon. Silta jäi ehyeksi.

Toisenkin, samalla tiellä lä-
hellä etulinjaa olleen sillan koh-
talo jäi epåiselväksi. Silta oli
Pastorinjoen siltå, jonka räjäyt-
täminen oli JR llle alistetun
pioneerijoukkueen tehtävänä.
Joukkueenjohtaja vänrikki
Kuusinairrcn oli itse muutaman
miehen kanssa ottanut huolek-
seen räjäytt2imisen. Hänestä it-
sestään enempää kuin hänen
miehist?iiinkiiiin ei tiettiiviisti ole
sen jälkeen kuultu mitiiiin.

Menikö silta ilmaan vai ei?
Ken tietiiii?

PIONEERIT
PUOLUSTUKSEEN
Vihollinen oli murtautunut etu-
linjan läpi kello 7-8:n paikkeil-
la. Kun etulinjan takana ei ollut
mitiiän reservejä ennen kuin JP
I noin l0 kilometrin piiiissä, oli
si panssarivaunujen pitiinyt olla
siellä melko pian. Ne tulivat sin-
ne kuitenkin vasta puolen päi-
vän jälkeen, mikii tuskin voi joh-
tua muusta kuin maastoesteistä
ja miinoista, joiden raivaaminen
oli vienyt aikaa. Ehkiipä Pasto
rinjoen siltakin meni sentiiän il-
maan.

Kello 11.00 palasin l0.DE:
aan Kauhimäkeen. Haavoittu-
neet vietiin kenttäsairaalaan, jo
ka oli Jalkalan §liissä.

Kerroin havaintoni operatiivi-
selle osastolle.

Kello 11.05 katkesi puhelin-
yhteys Pion.P 26:een Haapa-
laan ilmapommituksen johdos-

ta.
Kello I1.35 sain esikunta-

päällikön viransijaisen majuri
Hyryn antamana divisioonan
komentajan kiis§n.: "Pion.P
26:n on asetuttava heti puolus-
tukseen Rajajoki-linjalle Haa-
palan §län kohdalle ja siitii
pohjoiseen. Vasemmalla on
otettava yhteys II/JR l:een
(Pataljoona Heikkiseen) ja oi-
kealla JR 58:aan (Rykmentti
Juvaan)". Samalla sain kiis§n
lähteä henkilökohtaisesti paikan

Siltaa panostetaan
såhkösytldystä varten.

piiälle järjeståimåiän puolustuk-
sen kuntoon.

Liihdin henkil(hutolla Jäppi-
län kautta Haapalan Mään,
minne oli matkaa vajaa l0 kilc
metriä. Täpasin pataljoonan ko
mentajana nyt toimivan kaptee-
ru Patomäen Pion.P 26:sta oli
paikalla noin puolitoista komp
paniaa, jotka oli jo järjestetty
varmistukseen vihollisen tule
suuntaan päin, ei kuitenkaan si.
ten kuin saamani kiis§ edellyt-
ti. Annoin pataljoonan komen-
tajalle divisimnan komentajan
kiish/n ja lähdin vielä tarkasta-
maan ursemat varmistuakseni,
että kaikki ymmärsivät tehtä-
vän oikein.

Kävi kuitenkin niin, että Ak-
kasen tien suunnasta tulleet vi-
hollispartiot päiisivät Rajajoen
yli ennen kuin puolustus ehdit-
tiin järjestiiii valmiilsi.

Asemat vedettiin nyt Pullisis-
sa olevien kumpareiden kautta
aukean reunasta oikealta va-
semmalle Rajajokeen ja sitii pit-
kin yltispäin. Yhteytti ei saatu
vasemmalle eikii oikealle. Aseis-
tuksenamme oli vain kivärejä
lukuunottama tta v ärn.k$ J aak-
ko M i kko I an jäiikiirijoukkuetta,
jolla oli myib konepistooleja.
Puhelinyhteydet taakse olivat
poikki.

IMPROVISOTUA
SOTAA
Kun autonkuljettajani tuli il-
moittamaan, ettii tie takana voi
katketa milloin tahansa, kliskin
hänen lähteä - ettei auto jäisi
viholliselle. Hän päiisikin vielä
Jäppilän tienristeyksen kautta
Kauhimäkeen.

Kun saamani kåis§ ei mieles.
täni ollut vielä täytetty, jäin itse
Pion.P 26:n mukaan.

Pian saatiin kosketus viholli-
sen kevyisiin kiirkipartioihin ja
tulitaistelu alkoi. Samalla alkoi
kuitenkin myG nä§ä, etteivät
pioneerit olleet tarpeeksi tottu-
neita jalkaväkitoimintaan: Fulli-
sen kumpareilta vetiiytyminen
tapahtui varsin herkiisti.

Jonkin ajan kuluttua tuli va-
semmalta siiveltä ilmoitus, että
vihollisia oli päiissyt Rajajoen
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keen, missä pataljoonan pää-

osan piti olla. Siellä ei kuiten-
kaan ollut enää muita kuin yksi
Hirvensalmen poika joka oli jos-

tain syyst'jä jäänyt pääjoukosta.
Otimme hänet mukaamme ja
suunnistimme metsän läpi
Lamminsuon pohjoisreunaa di-
visioonan esikuntaan Kauhimä-
keen, minne saavuimme kello
16. Marssiessamme suunnilleen
Jäppilän-Kauhimäen tien puoli-
välin paikkeilla kuului oikealta
ammuntaa, mistii päätellen vi-
hollisia oli pyrkimiissä Jäppiläs-
tä Kauhimäkeen päin.

ESIKUNTA IRTAUTUU
Kauhimäessä oli esikunnan eva-
kointi lopuillaan, mutta vielä oli

Ainakin se silta lsnsi ilmaan

Mainilan Rylää SA-kuva

tavaraajäljellä eikä autoja ollut
riittävästi. llmoitin paikalla ol-
leelle majuri Hyrylle tietoni ti-
lanteesta ja sen, että Pion.P 26
oli vetäytynyt Haapalasta. Sa-

manaikaisesti hänelle tuotiin il-
moitus, ettii kaki panssarivau-
nua ja miehiä oli vajaan kahden
kilometrin päässä etenemässä

Jäppilän tietii kohti Kauhimä-
keä.

Tällöin majuri Hyry antoi
käs§n esikunnan parakkien
polttamisesta ja alueen jättämi-
sestä heti sen jälkeen. Ensin sY-

tytimme operatiivisen osaston ja
viestiosaston parakit, sitten pio
neeritoimiston parakin ja sen

jälkeen kaikki muut.
Juuri ennen puhelinyhteyk-

sien katkaisemista soitti eversti
Oinonen armeijakunnan esikun-
nasta. Kenoin hänelle tilanteen
sekä sen, ettei pioneerimateriaa-
lin täydennyspaikan varastoja
ollut ehditty evakoida tai tuhc
ta.

Sain haukkumiset. Hän käski
heti ottaa yhteyden 2.lPion.P
l4:n päällikkön kapteeni Lai-
takariin ja välittämään kiis§n
komppanian palaamisesta oman
pataljoonansa yhteyteen.

Pioneeritoimisto ei saanut
käyttönsä kuorma-autoa, min-
kä vuoksi lähes koko arkisto ja
henkilökohtaiset tavarat joudut-
tiin polttamaan toimistoParakin
mukana. Käytttssä olleella hen-
kilöautolla luutnantti Kiviranta

ja sotilasvirkailija Peso veivät
kuitenkin tärkeimmän kartta-
ym. materiaalin turvaan.

Pion.P 26lle, josta osa oli
Kauhimäessä, annoin keskustel-
tuani asiasta majuri Hyryn
kanssa käs§n siirtyä Jalkala-
Pitkäjärvi-Ikola -teit?i Raivola-
Kivennapa -tien varteen ja ko
koontua sinne.

MURHEMIELIN
TAAKSEPÄN
Itse lähdin toimistoväen kanssa
jalan Kauhimäen eteläpuolitse
Puhtulan kautta Raivolaan.
Murheellisin mielin loimme vie-
lä viime katseemme palavan pa-
rakki§län loimuihin..

Suomenlahden puoleisesta ti-
lanteesta meillä ei ollut mitään
tietoa, joten tulimme varovai-
sesti ja hieman jännittyneinä
Terijoen-Raivolan maantien
varteen Puhtulassa. Suomalai-
siahan tiellä liikkui ja niin pää-

simme eri tavoin vähitellen divi-
sioonan esikunnan uuteen sijoi-
tuspaikkaan Sykiälän §lään
Mustamäen aseman lounais-
puolelle.

Kello oli silloin 21.30. Kauhi-
mäen olimme jättiineet noin kel-
lo 17.30.

Jotta tåimä selostus olisi tiiy-
dellisempi, kerron vielä luut-
nantti Arno I nha I an pioneeritoi-
mistosta sieltii poissa ollessani
antamat tai välittiimät tärkeim-
mät kiiskyt:

Kello 11.50 Pion.P 26:n ta-
lousupseeri luutnantti Mdkinen
sai ohjeen siirtää Pion.P:n kuor-
maston Pitkiijärven maastoon,
purkaa autokuormat sinne ja
lähteä hakemaan lisää mate-
riaalia. Autot eivät päässeet kui-
tenkaan enää pataljoonaan.
Myös Pion.Kol. sai kiis§n siir-
tyä Pitkiijärven maastoon.

Kello 13.00 alikersantti Tola
rcn 2.lPion.P l4:sta ilmoittau-
tui pioneeritoimistossa. Hän
kuului Haavikon sillalla ollee-
seen joukkueeseen, joka oli ha-
jaantunut ilmapommituksessa
kello 10. Tolosen mukana oli
kaksi miestä.

Kello 14.20 kapteeni Laita-
kari sai käs§n valmistautua
panssarivaunujen lähitorjuntaan
päätien suunnassa ja toimia tar-
vittaessa jalkaväkenä. Yhteys
oli otettava lähimpään jalka-
väen johtajaan. tr

§uarhyökkhirs...
yli ja oli etenemässä taaksem-
me. Annoin tämän perusteella
kiskyn vetäytyä parisen kilo
metriä Joutselän tien suuntaan
Somerikonmäen korkeudelle.

Vet?iytymisen alettua tuli pa-

taljoonan esikunnan luutnantti
Simo Salo ilmoittamaan, että
hän oli kiiynyt ottamassa selvää
tilanteesta vasemmalla siivellä
eikii Rajajoen yli ollut tullut ke-
tään, ei ainakaan vihollisia. Py-
säytin silloin ve&iytymättii ol-
leen osan pataljoonasta, kuusi
seitsemän upseeria ja nelisen-

§mmentä aliupseeria sekä
miestii. Tämä joukko asettui nyt
puolustukseen Haapalan-Jäppi-
län tien molemmin puolin Pul-
listen aukeiden pohjoispuolelle.

Pieni vihollispartio ajoi nyt
meitä kohti konepistoolit kau-
lassa, suikat päiissä ja hihat ylG
kiiärittyinä - aivan huoletto
masti. Näytti, että mukana oli
tykistön tai heittimistön tulen-
johtaja.

Joku avasi tulen liian aikaisin
ja partio pääsi hyppäämään
suojaan tien sivuun. Hetken ku-
luttua alkoi vihollisen heittimis-
tö ampua meitä ja tappioita
syntyi.

Noin kello 14.30 luutnantti
Izhto llmoitti saaneensa tiedon
Jäppilän tienristeyksen joutumi-
sesta viholliselle. Tie oli mennyt
poikki kolmen kilometrin päåis-

sä selustassamme.
Kokosin osaston ja vetiiy-

dyimme ensin Somerikonmä-
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MEIDIIN PORUKK,\ 2o.Pri-
kaatin II Pataljmnan S.Komp
pania, saapui Viipuriin kesä-
kuun 19. piiivän illalla. Vänrikki
Laitircn, IV Joukkueen johtaja,
vei meidät Ristimäen hautaus
maalle ja sanoi:

- T?ihän pannaan asemat
kuntoon. Tiissä on vihollisen
painopiste.

VALMISf,AUDUTAAN
TA!STELUUN
Minun paikkani oli hautaus
maan korkeimmalla kohdalla,
viitisentoista metriä maantiestä.
Olin saanut tark*a-ampujan
koulutuksen, mutta toimin nyt
konepistoolimiehenä.

- Annapas minulle lippaan
Uiyttiijäksi se nuori kaveri, jolla
on minun hyvä kivåiärini! esitin
Iaitiselle. - Voin sitten kiiytUiZi
sitii kiviiäriäkin tarvittaessa.

Kiiytiin töihin. Edestli kaa-
dettiin hautakivet maahan ja
pienemmät kmttiin pe*ik*ei-
den suojaksi.

- Tii$*i sitti ollaan jo valmii-
na hautausmaalla. . .

Joku pahan ilman lintu tie-
tenkin huomasi tuonkin asian.

Edessä olevia kahta taloa pa-
nostettiin. Ne piti täjäyltirä yi-
hollisen tulle,ssa alueelle.

Tein välillä pienen kierroksen
kaupungilla ja liiysin vadelma-
marmelaatia neljän litran pur-
kin puolilleen. Siitii riitti kav+
reillekin.

Oli hiljaista - kuin ei sotaa
olisi ollutkaan.

Maantien poikti riijäytettiin
kulkureitti huoltoa varten.
Edessä olevien talojen luona oli
pari poikaa valmiina panemaan
ne ilmaan vihollisen ilmestyes
sä.

l*Ua ilmestyi raviradan ta-
kana olevalle aukealle pellolle
mieslauma. Joku aloitti jo am-
pumisen. Pellolta kuului kuiten-
kin kovaa huutoa ja heilutettiin
valkoisia vaatteita. Olivatkin
omaa porukkaa.

Sitten pantiin talot pala-
maan. Kuului vain pehmeitii
mussahduksia ja valtavan paksu
musta savu levitEiytyi ympä-
riinsä. Se tuli asemiimme saak-

Nåln rep€si Vllpurln puoluslus
20.6. 1944

EERO VALKEAPAA

Icrpelliin
Viipurisscr
2o,,6J944
Eräät muistelmakirjailiiat ovat ker-
toneet, että Viipuri menetettiin 1944
"laukaustakaan ampumatta".
Ei se nyt ihan niin ollut.
Kyltä Viipurissa tapeltiinkin.

ka ja esti kokonaan nii§vyyden
eteen.

- Jos vanjat nyt tulevat ja
ovat rohkeita poikia, ne pääse
vät §llä ilman muuta poteroi-
hin saakka, sanoijoku.

Sitten talot leimahtivat liek-
keihin ja saw alkoi haihtua.

HARVINAINEN
ttÄxytuÄ
Hieroin silmiäni sanattomana
hämmiistyksestä.

Vihollisen rivistö seisoi tiellii
nelijonossa vajaan 200 metrin
päåissä edessä, pitkzit manttelit
päällä - tie oli miestii tiiynnä
niin pitkiille kuin yön hämäriis-
sä näki!

Nä§ oli uskomaton!
Samassa laski kiviaidan vie-

ressä oleva konekivääri pitkiin
sarjan ja tie tyhjeni silmänrä-
päyksessä. Rivistö oli ollut sa-

vun haihtumisen jälkeen nä§-
vissä vain muutaman sekunnin
ajan.

Monet kaverit eivät sit?i lain-
kaan nähneet. Kaik*i tien vie-
rellä olleet eivät huomanneet
juuri silloin katsoa sinne päinja
siwilta ei tielle nä§nyt, koska
sen reunoilla kasvoi korkeaa le-
pikkoa.

Vilkaisin kelloa: se oli 2.30.
Päivä alkoi hiljalleen valjeta.
Aamun sarastaessa jyrisi suu-

ri pommilaivue yli ja pudotti
pomminsa asemiemme edqa*i.
Yli ne kuitenkin menivät ja ta-
kaa kuului kova jyminä.

Nousin tähystiimåiän.
Oikealla toisen tien suunnalla

laukkasi hevonen, jonka piti
tuoda meille aamiaista. Kuski
oli pommien pelosta heitUyty-
nyt maantienojaan.

Hevonen oli pian miinaken-
tän kohdalla.

Samassa jymähtikin - savu ja
tomu nousi ilmaan.

Hevosen ei ollut kiiynyt kuin-
kaan! Se jatkoi laukkaansa,
mutta ilman ruttaita - omitui-
sesti, kuin jänis.

Siinä menivät sopat ja kuivat
muonat!

Hevonen jatkoi juoksuaan
50G{00 metrin piiiissä olevalle
rautatien yli johtavalle maantie-
sillalle, jossa se pysähtyi. Sillan
alla oli jo vihollinen ja muuan si-
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Topeltiin
Viipurisso
20,6, 1944

kiiläinen soturi otti hevosen oh-
jista kiinni ja yritti nousta sen
selkään. Juuri silloin oma tykis-
tömme ampui ensimmäiset lau-
kaukset sillan taakse, jolloin he-
vonen riistäytyi irti, teki tiiys-
kiiiinnöksen ja palasi samaa reit-
tiä takaisin. Miinakenänkin se
läpäisi onnellise.sti. Oli kuulem-
ma saanut vain vähän sirpaleita
takamukiinsa.

SOTA ALKAA
Sitten oli teatteri ohi.

Alkoi sota.
Vihollisen panssarivaunut

syöksyivät esiin hyv?issä järjes-
tyksessä, siiännöllisin 50 metrin
etiiisyyksin. Ehdin laskea niiä
kolmetoista siihen mennessä
kun ensimmäinen oli miinaken-
tiin kohdalla.

Jysiihti, vaunu heilahti ja jäi
siihen.

Toinen yritti ajaa vasemmal-
ta ohi.

Taas jymähti ja vaunu jiii sa-
vuten paikoilleen.

Kolmas koukkasi vielä
kauempaa vasemmalta pellon
kautta ja påiiisi läpi. Saman tien
se oli asemissamme ja painui
ohi.

Juuri hetkeä aikaisemmin oli
meille tuotu uudet panssarinyr-
kit. Kukaan ei kuitenkaan osan-
nut niitii Wiyttiiä. Muuan kaveri
yritti ampua nyrkillä muuta-
man metrin påiiist?i ohi ajavaa
vaunua, mutta ei saanut asetta
laukeamaan - ei cannut pois-
taa varmistinta.

Kiviaidan vierelle oli tullut vi-
hollisen rynnäkkötykti - kuin
näytteille. Se hiiipyi, kun ensim-
mäiset kranaatit osuivat alueel-
le.

( Maaskolan rataplhan
panssarln€steot elvåt ehtln€€t
valmistua

Miinakent?issä vaurioituneet
kaksi vaunua aiheuttivat sensi-
jaan paljon kiusaa ammuskele-
malla tykeillään. l,oput hyök-
kiiystä yrittiineis!ä panssarivau-
nuista ve!äytyivät lähtöasemiin-
sa lepikkoon ja ammuskelivat
sieltä.

Oli aika hankala toimia, kun
piti yrittää tiihystiiä vihollisen
jalkaväkeä tankkien tulen alla:
kun tykki kiiäntyi kohti, piti pai-
naa pää matalaksi.

Oman tykistön tulta odotet-
tiin kovasti, mutta saatiin vain
muutama kranaatti. Maaleja
olisi ollut tuhottomasti - koko
edessä oleva lepikko oli ukkoa
täynnä! Kun oman raskaan heit-
timen kranaatti sattui osumaan
etumaisiin leppäpuskiin karkasi
miest?i pystyyn kymmenittiiin.

IGpteeni Iaal«o lähti parin
kaverin kanssa tuhoamaan mii-
nakentt2iän jääneitä panssareita.
Yrittivät panssarinkauhulla.
Molemmat laukaukset jäivät
kuitenkin lyhyiksi. Vaunut vas-
tasivat heti navakasti tuleen ja
yritys oli lopetettava.

JALKAVÄKI HYÖKKÄÄ
Sitten kiivi ilmi, että naapuri oli
saanut putkensa asemiin. Alkoi
tulla kranaatteja, suuria ja pie-
niä. Myib jalkaväen aseiden tuli
kiihtyi. Oli pakko vetiiii päätii
alas.

Kyetessäni taas tiihystiimiiän
näin, että vihollisen jalkaväen
rivistö oli tulossa edessä olevan
aukean puolivälissä. Yritin am-
pua mahdollisimman tarkkoja
sarjoja konepistmlillani ja siltii
kohdalta oli venäläisten §llä
kåiännyttiivä takaisin - kuka
pääsi. Kivåiärillä vainosin pitkin
päivåiä pensaiden taakse piiloon
päässeit?i hyökkiiäj iä.

Meidän kohdallamme viholli-
nen yritti sinä päivänä kolme
kertaa ja lyötiin aina takaisin.
Vasemmalla puolellani teki pi-
kakiviiärimies hyviiä työtii ja oi.
kealla surrasi konepistooli tark-
kaa tultaan. Tuntui, että luoteja
tuli eteemme kohtuullisen ti-
heään.

Sitten alkoivat lippaat tyhjc
tii. Minulla oli lippaan tiiyttijä-
nä nuori poika, mutta hän pani
kiidet korvilleen ja painui mata-
lalsi aina kranaatin tullessa.

tiiän.
Välillä tuli nälän tunne ja hei-

kotti. Silloin kauhoin kämme-
nelläni törpöstii marmelaatia
suuhun ja se helpotti. Piristyi
taas ja jaksoi tähdiitii. Maaleja
oli enemmän kuin riittiimiin.

Kun rähinä oli kiivaimmil-
laan tömähti takapenkalta pari
mieslä alas asemiin.

- Tirotiin tuohon peeästee-

tykki, sanoi toinen. - Onhan
täällä vielä meikäläiset asemis-
s4...

- Yrittiikiiäpäs vaientaa nuo
miinakentiissä olevat kaksi
tankkia, sanoin. - Ne tappaa
muuten vielä monta miestä.

- Ei kannata paljastaa it-
seään, sanoi se toinen. - Eikä
Uillä tykillä pysty noihin vaunui-
hin. . .

Eikii sillä tykillä ammuttu.

RINTAMA REPEÄÄ
Iltapäivää kohti taistelun tahti
kiihtyi. Muiden seassa tuli mus-
taa sawa kehittäviä kranaatte-
ja, jotka peittivat maiseman niin
että ei enää nähnyt Uihdätii.

Päivä oli kuuma. Maiseman
yllä leijaili sankka savu- ja fiily-
pilvi. Vaivasi ankara jano. Huu-
let rohtuivat ja turposivat.

Vilkaisin välillä toisen tien
suuntaan oikealle. Meidän koh-
dallamme oli hyöL*iiys juuri
saatu torjutuksi ja oli hetkisen
rauhallisempaa.

Näkymä oli hätkiihdyt&ivä:
joukkueen verran vihollista
juolsi linjasta läpi meidiin ase-

miemme taakse.
Joukkueemme johtaja oli tar-

kastamassa asemia ja oli juuri
tullut luokseni.

- Vanjat menee jo tuota tois-
ta tietii meidän taaksemme, sa-
noin hänelle.

Vänrikti läksi katsomaan.
Hetken peråist?i hän palasi ta-
kaisin ja totesi:

- Siellä on jo punainen lippu
haudassa ja tulee tiinne päin!
Nyt on tiistii lähdetttivä.

Heitin lipaspussin kaulaani.
Se oli kevyt, koska lippaat olivat
tyhjiä. T?iyden lippaan löin
aseeseen.

- Vangiksihan minä en §llä
jää!piiätin. - Eiköhän se yksikin
lipas riiä tien avaamiseen. . .

Joukkoon putoili kanaatteja.
Hyppiisin hautausmaan kau-

pungin puoleisen kiviaidan yli.
Siitä alkoi alamäki.

MAASKOLAN KAUTTA
LÄPt
Aivan takanani juoksi mies. lik-
kiä hän voihkaisi ja kaatui maa-
han. Meitii ammuttiin.

Hätiiiinnyin ja repäisin puu-
kolla lipaspussin hihnan poikki.
Keventyneenä oli parempi juos-
ta.

Yritin Papulan sillalle päin,
mutta sinne kohdistui ankara
kranaattituli.

Otin uuden suunnan oikealle.
Pian pääsin suuren makasiinin
suojaan, sen jälkeen jatkoin pit-
kin pehmeää suota ja sitten olin-
kin jo ratapenkan suojassa.

Alueella oli muitakin miehiä,
muun muassa komppaniamme
piiällikkö kapteeni t^aakso.

Katsoin kelloa. Se oli 16.30.
Jatkettiin matkaa. Tiellä kii-

veli myös pataljoonan komenta-
ja majuri Btickman - hiljalleen,
keppi kiidessä ja katse maahan
luotuna. Hän ei vilkuillut ympä-
rilleen eikii puhunut kenelle
käiin mitään.

Vihollinen ampui kranaatteja
peräämme. Harvensimme väle-
jä ja jatkoimme matkaa.

Meitii oli viisi poikaa vaelta-
massa samrssa porukassa. Påiiis.
tiin linjan läpi omalle puolelle.

Seuraavana aamuna ltiydet-
tiin komppanian töpinä läheltii
Juustilaa. Kenttiikeitin oli jiiä-
nyt Linnansillan piiähän saa-
tuaan osuman lentopommista.
Saatiin soppaa konekiväåiri-
komppanian keittiölä - pitkiis
tä aikaa.

Ristimäen taisteluhautoihin
jäi mei&in ryhmiistiimme kaksi
miesä. Asemat olisi meidiin
komppanian kohdalla pidetty,
ellei vihollinen olisi pässyt läpi
6.Komppanian alueella.

Olimme taistelleet neljätoista
tuntia. Laskin tuona aikana am-
puneeni 700 konepistmlin ja
300 kivåiärin patruunaa.

Jälkeenpäin on Viipurin tais
telusta soitettu suuta. Omalta
kohdaltani asia on selvä: kun on
tehnyt parhaansa, ei moitteilla
ole sanottavaa merkitystii. tr

Hommista ei tahtonut tulla mi- Vihollisen tuli oli tiheää.
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Ennen Siironmökeö

2.Divisioonaan kuu-
luva Jalkaväkiryk-
mentti 49 oli kesän
1944 torjuntatais-
telun eri vaiheissa
kovissa paikoissa,
muun muassa Sii-
ranmäessä ja Ayrä-
pään sillanpäässä.

Vetäytyminen
asemasodan etulin-
jasta alkoi sekavis-
sa tunnelmissa.

Seuraavassa vai-
heessa saatiin jäl-
leen tuntuma sotaan
ja torjunta tiivistyi.

HEIKK!
TIRKKONEN

OSASTO WAHLBECKIIN
kuuluva JR 49 sai 2.Divisioo
nan komentajan kenraalimajuri
Martolan kiishf irrottautua
asemistaan 10./11.6. yöllä ja
ryhmittya puolustukseen linjalle
Muratanjoki-Kaurantie.

Hallitsevia maastonkohtia
olivat Tornimäki ja sen kautta
kulkeva Ohdan ja Riihiön tiet
yhdistiivä Kaurantie. T?ille
alueelle komentajamme eversti-
luutnantti Lasse Varko ryhmitti
pataljoonamme II/JR 49:n.

Eteläisen Kaurantien ja Mii-
lun maaston miehitti Vahvistet-
tu 5.K kapteeru hui Jantusen
johdolla. Komentopaikkana oli
tien varressa sijaitseva Hiilto
miilu. Komppanian tehtävänä
oli tarkkailla venäläisten jouk-
kojen vahvuuksia ja marssi-
suuntia sekii viivyttiiii niiden
etenemistä. Niinpä sitten mei-
dän komppaniamme joutuikin
ensimmäisenä kosketukseen vi-
hollisen kanssa.

Saamani käskyn mukaan
miehitin jouklcueellani Ohdan-
Kaurantien haaran liihimaastoi-
neen. Joukkueen varajohtajana
toimi ylikersantti Erkki Kanta-
rra Alikersantit Sa/o Ralli ja
Taurc Pellirun ryhmineen pu-
reutuivat maastoon tien länsi-
puolelle ja alikenantit ltulle
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Ylörcn jaAulis Reporcnsen itä-
puolelle, missä oli omakin paik-
kani. Vahvistuksena oli jouk-
kueellani konekiviiäriryhmä
luutnantti Veikko Vaahersalon
komppaniasta. Lähellä toimi ty-
kistön tulenjohtue vänrikki Ur'-

mosen johdolla.
Ajan vähyyden vuolai eh-

dimme kaivaa vain matalat ja
huonosti suojaavat poterot.

Oli hiljaista - venäläisistä ei
nä§nyt vilahdustakaan.

Vähitellen naapuri kuitenkin

ryhtyi tutkimaan tilannetta ja
tulitoiminta alkoi Ohdantien yli.
Vasta myöhemmåissä vaiheessa,
tykistökeskityksen jälkeen, vi-
hollinen tuli tien suunnassa idäs"
ta.

VÄSTYTTIIN JA
VETÄYDYTNtN
Lyhyetrkön tulituksen päätyttya
saapui luokseni luutnantti ??z-
vo Hcimiildirun joukkueineen.

Tehtävänä hänellä oli tiemaav
ton partiointi ja yhteydenotto
meihin. Tarkkaillessamme ti-
lanteen kehitystii alkoi viholli-
sen tykistö tulittaa lähimaastoa.

Ammunnan verkkaisuudesta
päättelimme sen hakuammun-
naksi ja siksi seurasimme tark-
kaavaisina jokaista osumaa. Tä-

mä ja etelämpänä Tonterin §-
lään vaappuvat lentopommit
kertoivat seudun tiemaastden
olevan venäläisille nousevan ar-
von alueita. Meille se enteili ti.
lanteen kiirjistymistä.

Sitten alkoi keskite§ tulival-
mistelu. Tykkituleen liittyi Sta-
linin urkujen karmea pauhu.

- Kuunnellaan, mihin pu-
toaa...

Se nähtiin heti: rummutuk-
sen tiheydellä iskivät kanaatit
tukikohtaamme repien maan
pinnan hajalle.

Mitii voisin tehdä joukkueeni
hyväksi?

Olisi tuhoisaa jädä makaa-
maan keskityksen alle, mutta
yhtii tuhoisaa olisi jo tässä vai-
heessa veäytyä taaksepäin.

Tirrvallisimmalta näytti
maasto idän puolella eli siellä,
mistä vihollista oli odotettu,
mutta mistii se ei vielä ollut lä-
hestynyt.

Siirsin joukkueen sinne. Toi-
menpide aiheutti tietenkin Pien-
tä sekaannusta eikä ollut aivan
vaaratonkaan. Maasto o§ottau-

tui kuitenkin tyhjäksi eikii vihol-
linen muilta kiireiltiiiin ehtinyt
muutenkaan Puuttumaan toi-
menpiteisiimme. Siirryttiiessä
vain sotamies Eino At»irun haa'
voittui sirpaleesta hartioihin.

Tämä ehkä rajuin varusta-
mattomissa asemissa kokemam-
me keskitys myllersi maaemon
kerralla rokonarpiseksi. Meidät
sirpaleilta säilyneet se vam-
mautti hiljaisoloisiksi pojiksi.
Korvat vain jäivät soimaan ja
päiissä humisi.

Sitten alkoi vihollisen hyök-
käys, jonka alta meidän tehtä-
vämme mukaisesti oli väistyttä-
vä. Jätimme Ohdantien asemat.

Lääkintämies Pentti Vasaran
haavoittumisen takia ensiawn
saaminen oli puutteellista, jonka
muun muassa sotamies Viljo
Puustinen joutui kokemaan.
Kun hän haavoittui päähän sir-
paleesta, oli hänen sinnikkiiästi
omin awin hakeuduttava ko
mentopaikalle asti sidottavaksi.

TILANNE ON SEKAVA
Kun vaiteliaina suunnistimme
Hiiltomiilua kohti, Kaurantien
länsipuolelta palannut kolmas

ryhmii liittyl joukJ<ueaseen.

Ryhmä ei ollut saanut yhteyttii
oikealla oleviin JR 7:n joukkoi-
hin, koska ne ilmeisesti olivat jo
vetiiytyneet saumakohdan ohi.
Kolmannen ryhmän miehet oli-
vat nähneet vanjoja ja taistelu-
kalustoa eteneviin tien tiiydeltii.

Puhuttiin maastoon mahdolli-

JR 49:n sotur€ita kesållå 1944



sesti jäiineistii kaatuneista. Saa-
vuttuamme komppanian ko
mentopaikalle tieto varmistui:
kaikki eivät olleet palanneet.

Saimme tehtäväksemme äs-

keisen vetiiytymismaaston tar-
kastamisen ja sinne mahdolli.
sesti jiiäneiden kaatuneiden ja
haavoittuneiden evakuoinnin.
Hyökdciiäjän ylivoiman ja no
peasti yhii vaarallisemmaksi ke.
hittyvän tilanteen vuoksi oli kui
tenkin tehtävä raskas piiätth ja
luovuttava tiistii yrityksestii.

Menetykset kaatuneina ja
haavoittuneina olivat tiissä vai-
heessa komppanian osalta kak-
sitoista miestii. Kent2ille jäivät
juvalainen luutnantti Teuvo Hä-
mäläinen, hänen sulkavalainen
lähettinsä Eirc lltimölöinen,
vänrikki Uimonen ja kalsi
miestä.

Vankitiedon mukaan Kau-
rantien maaston kautta hyökkii-
si venäläinen III/JR 693. Vihol-
lisella oli varaa mielivaltaisiin
painopisteen vaihtoihin, mikä
pakotti meidät jokahetkiseen
valppauteen kail,.kiin suuntiin.

Puhelinyhteys taakse patal-
joonan komentajaan oli poikki.
Meitii painostettiin pian useilta
tahoilta - näppärimmät vanjat
olivat jo ehtineet taalsemme.

Oltiin motissa.
Tilanne aiheutti tietenkin jon-

kin verran hämmennystä ja lisii-
si jännitystii, mutta lamautta-
vaa vaikutusta sillä ei ollut.
Kaikki toimivat asiallisesti ja
rauhallisesti.

Piiällikön kurikkalainen tais-
telulähetti sotamies Mikko Yle-
vd läksi monien varoitusten
saattelemana yritUim:ian Kau-
rantietä taakepäin Tornimäelle
päin saadakseen yhteyden pa-
taljoonan komentajaan. Venä-
läiset avasivat tulen tien molem-
milta puolilta, mutta pyörällään
tiiyttii vauhtia mutkitellen ajava
Ylevä jatkoi matkaansa. Sitii ei
pysäyttiinyt vasempaan käsivar-
teen osunut luotikaan.

Sitten putosi pyörän ketju
piiältii! Vielä silloinkaan ei Yle-
vä irrottanut otettaan venäläi-
seltii upseerilta saadusta kartta-
laukusta, jota hän oli viemiissä
komentajalle. Sen sisiilt?imä
kartta meni oikeaan osoittee-
seen.

Joukkueeni kolmas ryhmä oli
tilapäisesti huvennut kahden
miehen vahvuiseksi. Silti se suo

"Kuunnellaan, mihin putoaa..."

ritti erikoistehlävän: Rallin ja
I kas e n konepistoolien tuli vihol-
lisen §lkeen auttoi luutnantti
Aarre Heiskasen joukkuetta ir-
tautumaan hankalasta tilantees-
ta. Myös luutnantti Niilo Oja-
pellon jorukJr.tte vetiiytyi tiissii
vaiheessa muun komppanian
yhteyteen.

UI.JOS MOTISTA
Sain pällikölä kiiskyn murtau-
tua ulos motista. Joukkueeseeni
liittyi esikuntakomppaniasta
avuksi komennettu ryhmän
puolikas, josta muistan sotamies
Eirc Kolun

Täkanamme oleva Kaurantie
oli poikld. Valitsin vetiiytymis-
suunnaksi länsiluoteen.

Aloitimme etenemisen. Jäin
repustani kiinni vanhaan piikki-

Rohkea ra velvollisuudentuntoinen
taistolulähetti saattaa kiperåsså
tilante€ssa pelastaa koko joukon

lankaesteeseen, josta näppärä
lähettini Erkki Summanen mi-
nut lanka langalta irrotteli. Sit-
ten jatkettiin taas matkaa.

Saimme näkö ja tulisuojaa
paikalla olleista halkopinoista.
Etenimme raivaten tietä auki
tulella. Kiivaimman ammunnan
aikana muuan pikakivåiiirimies
kiipesi pinon piiälle, josta vaa-
ran paikasta joku kuitenkin veti
hänet alas.

Päiisimme uloe. Emme kui-
tenkaan lcyenneet pitiimään
aukkoa riituivän kauan auki, jo
ten komppanian piiäosan oli
murtauduttava ulos toisesta
kohdasta. Sitä ennen oli vahvis-
tukena ollut pst-tykki riijäytet-
tävä.

Olimme jälleen erillåiän
komppaniasta. Kumpareisessa
metsämaastossa tapasimme yk-

SA-kuva

sinään hiippailevan vanjan, joka
ei vaikuttanut vähäkiiiin viha-
mieliseltä. Hän oli hukannut
aseensa ja lakkinsa ja oli kovin
halukas antautumaan - mer-
keistii päätellen hän yritti selit-
tää, että eräät muutkin sikiiläi-
set toverit olivat §llåistyneet so
dankiiyntiin.

Emme kuitenkaan ryhtyneet
odottelemaan lisäväkeä, vaan
otimme ukkelin mukaan ja jat-
koimme matkaa. Toinen lähetti-

§ ni frlo Immotun piti hänelle

f seuraa.
ä Jatkaessamme vaellusta tu-

limme leveähkölle metsiirajalle.
Sen takana §päräpäinen mies
Uihtäili poruklcaani.

Oma vaiko vihollinen?
Monet merkit näytettyämme

pääsimme vihdoin sekavassa ti-
lanteessa omalle puolelle.

- Vähältä piti . . ., totesi var-
tiomies.

Pataljoonan komentopaikka
oli Riihiöntien varressa. Sinne
kokoontui myös komppanian
piiäosa. Täpaaminen oli vapaut-
tava - olihan komentopaikalla
jo pelätty komppaniamme tu-
houtuneen.

- Fojat - virtemme hyrinä on
jossakin kuultu, arveli joku.

Kaikki tunsivat, etä sodassa
oli nyt uusi sävy. Olimme teke-
misissä joustavan, taitavan, no
pean ja voimakkaan vihollisen
kanssa. Kaikki enteili raskaita
taisteluja.

Ja edesä oli Siiranmäki. . .

tr

Ulos motistal
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UURIAI§IELU
Karjalan lukko, Viipurin kaupunki,
menetettiin viholliselle 20.6.1944.
Oliko kaikki nyt lopussa? Oliko
edessä antautuminen ja miehitys?
Ei ollut!
Suomalaiset kokosivat voimansa

vihollisen Ihantalan edustalle.
historian suurimpana taisteluna
tarjoaa erinomaisen esimerkin
suurhyökkiiyksen torjunnan eri
vaiheisiin liittyvistä kriiseistii,
joiden selvittelyyn tarvittiin se-

kä taitoa, joukkoja etlä mate-
riaalia, mutta myriskin voima-
kasta taistelutahtoa ja ehkii hi-
ven hyvää onnea.

SUURTAISTELUN
TAUSTAA
Venäläisten joukkojen ennalta
aavistamattomalla voimalla
9.6.1944 alkanut suurhyökkäys
pakotti länsi-Kannasta puolusta-
neen IV AK:n luopumaan l0
vrk:ssa Kannaksen puolustuk-
sen selkärangaki tarkoitetuista
sekä pää- ett?i VT-asemista.
17.6. annettiin joukoille kiis§
siirtyä viivyttiien VKT-ase-
maan, joka kulki tasalla Viipu-
ri-Kuparsaari-Täipale. (Kuva
l.)

Monien mielestä oli kohta-
lomme jo tiissii vaiheessa sine-
töity. Seki poliittisella että soti-
laallisella johdollamme oli tiiysi
syy epäillä Kannaksen viimei-
sen aseman, VKT-aseman, kes-
tävyyttä, sillä olihan asema lin-
noituslaitteittensa puolesta lä-
hestulkoon neitseellisessä tilas-
sa. Se oli itse asiassa vasta val-
miiksi suunniteltu ja vain har-
voissa kohdissa oli puolustuslait-

teiden rakennustyö pantu alulle.
Vielä toukokuun alussa oli
VKT-asemassa mm.

- tst-hautaa valmiina vain n. 15

km (VT-asemassa lähes 100
km)

- puisia korsuja rakenteilla I I

- imubetonikorsuja rakenteilla
4 (VT-asemassa valmiina 924
ja rakenteilla a2l) ja

- ps€stettii 360 m (VT-asemas-
sa n. 106 km)
Ennen taistelujen alkamista

VKT-asemassa ehdittiin tilan-
netta linnoituslaitteiden osalta
kuitenkin jonkin verran paran-
taa.

VKT-asema tarjosi maastolli-
sesti huomattavia etuja, joista
on erityisesti mainittava sen nG
jautuminen Vuoksen ja Suvan-
non vedenselkiin ja länsi-Kan-
naksen pieniin järviin, jotka sil-
loisissa oloissa muodostivat ps-
esteen. Toisaalta taas erityisesti
Tälin-Ihantalan alueella maan
pintaan asti ulottuvat rapakivi-
graniittikalliot tekivät kaivautu-
misen lähes mahdottomaksi ja
laajahkot aukeaurat Juustilaan
ja Ihantalaan johtavien teiden
suuntaisina muodostivat par-
haat hyökkiiysurat VKT-ase-
maan.

I
I

ti
ri

vielä kerran ja pysäyttivät

KIzuASSAAN "Kesäkuun
kriisi 1944" everstiluutnantti
evp Martli V Terti toteaa, ettzl
maatamme kohdanneista suur-
kriiseistii voirlaan seuraavat kol-
me katsoa kuuluvan kriisitilas-
tojemme kiirkipähän. Nämä
ovat l) sylsy 1939 sekii siihen
liittynyt talvisota, 2) tiitii seu-
rannut ns. välirauhan aika ja 3)
venäläisten suurhyökkiiyksellä
Karjalan kannaksella kesäkuus-
sa wonna 1944 alkanut jatkoso
dan loppuvaihe.

Viimeksimainitun suurkriisin
ratkaisuvaiheeksi muodostui
Tälin-Ihantalan suurtaistelu
20.6.-10.'1., joka yhdessä Vuo
salmella ja Viipurinlahdella
kiiytyjen torjuntataistelujen
kanssa aikaansai venäläisten uh-
kaavana alkaneen suurhyök-
kiiyksen pysäyttiimisen Karja-
lan kannakella. Onnistuneen
torjunnan seurauksena voita-
neen pitää sitä, että venäläisten
kesäkuun lopulla rauhan ehdok-
si asettama ehdottoman antau-
tumisen vaatimus muuttui paria
kuukautta myöhemmin välirau-
han sopimukseksi Suomen säi-
lyttiessä itsenäisyytensä.

Tälin-Ihantalan suurtaiste-
lun mieliin palauttaminen ei ole
mielenkiintoista vain sen saa-
vuttaman valtakunnallisen mer-
kityken vuolsi, vaan myöskin
siksi, ettii se pohjoismaisen sota-
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Kun lisälsi otetaan huo
mioon, että VKT-asemaan tar-
koitetut IV AK:n joukot Viipu-
riin ryhmittynyttii 20.Pr:a lu-
kuunottamatta olivat kuluneita,
edestii siirtyviä yhtymiä, oli pes-

simismi ymmärrettävissä. Venä-
läisten asetettua saadussa neu-
vottelukosketuksessa 22.6. suo
malaiset vain yhden vaihtoeh-
don, ehdottoman antautumisen
eteen, näytti selvältä, ettå rul-
kaisun Kannaksella on tapah-
duttava VKT-asemassa.

Hädänalaisessa tilassa oli
pakko pyytiiii joukkoja ja sota-
tarvikkeita Salsalta. Nämä
avunpyynnöt johtivat 26.6. Rib

bentrop+opimukseen, mutta
myös siihen, että Saksan ase-

apua alkoi tulla Kannakselle en-
nen kaikkea psJähitorjunta-
aseiden muodossa. Nämä näyt-
telivätkin t?irkeä osaa Talirr-
Ihantalan torjuntavoitoissa.

Lisäki oli PM antanut 10.6-
16.6 välisenä aikana kiiskyn siir-
tiiä yksi prikaati ja kolme divi-
sioonaa Kannakselle muilta rin-
tamaosilta aikaisemmin siirret-
tyjen prikaatin ja divisimnan li-
säksi. Nämä voimat kiiytettiin-
kin pääosin Tälin-Ihantalan
taisteluihin ja vaikuttivat ratkai-
sevasti puolustuksen pit2imi-
seen.

TALIN-TAMMISUON
PUOLUSTUSVAIHE
20.-2+6.
Venäläiset tunkeutuivat VT-
asemasta viivyttiivien suoma-
laisten kannoilla Viipurin edus-
talle 20.6. aamuyöllä. Venäläis-
ten aamupäivällä aloittama
hyökkiiys johti jo iltapäivän ku-
luessa Viipurin traagillisen no
peaan menetykseen 20.Pr:n jä-
tettyä kaupungin pakokauhun
vallassa.

Hyökkiiäjä muodosti nyt voi-
makkaan painopisteen välittö
miisti Viipurin itiipuolelle, josta
avautuivat parhaat mahdolli-

Suomalaisia ioukkoja
Konkkalanwor€n
maisemissa

suudet hyökkiiyksen jatkamisel-
le Lappeenrannan ja Imatran
suuntiin. Nämä lieneekin heti
Viipurin valtauksen jälkeen
21.6. asetettu Leningradin ar-
meijaryhmän seuraaviksi tavoit-
teiki.

l8.D ja 3.h ehtivät olla
VKT-asemassa vain l-2 wk,
kun ne 20.6. joutuivat rintama-
vastuuseen vihollisen hyök*iiyk-
sen painopistesuunnassa. (Kuva
2.)

Kun 22.6. Saimaan kanavan
länsipuolella olevat IV AK:n
joukot alistettiin sinne Itä-Kar-
jalasta siirretylle V AKEJle, ei
IV AKlle jäänyt taistelusta irti
olevia reservejä.

Paine suomalaisten asemia
vastaan muodostui alusta al-
kaen ankaraksi. Tälin-Tammi-
suon alueella onnistui l8.D:n ja
3.Pr:n väsyneitten ja kivikkoi-
sessa maastossa suuria tappioita
kiirsineitten joukkojen kuitenkin
viiden yuorokauden ajan eslää
asemien läpimurrot, joskin puo
lustusta jouduttiin vetämään
taakepäin l8.D:n alueella Tä-
linjoen luoteispuolelle ja 3.Pr:n
suunnassa Suokkaanjärven-

Rma-armeiian hyö*käyr 2å e 1944Tihnno 23.-2d 6. lgtll
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foistelu...
Härkävuoren tasalle. l8.D:n ja
3.Pr:n tappiot nousivat tähän
mennessä kiiydyissä taisteluissa
n. 55 Vo:iin taisteluosien määrä-
vahvuudesta, joten niiden voi-
daan todeta menettäneen par-
haan teränsä jo ennen varsinais-
ten läpimurtotaistelujen alka-
mista, mikä onkin otettava huo
mioon niiden vastaista kesto§-
§ä arvosteltaessa.

Ne olivat kuitenkin onnistu-
neet pysäyttiimiiän venäläiset
VKT-aseman eteen. Oma osuu-
tensa tämän taisteluvaiheen on-
nistumiseen oli näiden ja mytis
naapuriyhtymien tykistöllä, je
ka ev Lucanderin johdolla §ke-
ni tukemaan taistelua ll-13
pston tulella ampuen päivittiiin
keskimiiärin n. 4500 laukausta.

TALIN SUURTAISTELU
25.-29.6.
24.6 iltapäivällä havaittiin Talin
alueella entistä voimakkaampaa
hyökkiiystii enteilevåiä liikehti-
mistä. (Kuva 3.) 25.6. ilmestyi
Tälin alueelle etulinjaan Val-
keasaaresta tunnettu XXX
KaAK, jonka oli suoritettava
suomalaisten joukkojen lopulli-
seen tuhoamiseen päättyvä läpi-
murto. Armeijakuntaa oli useita
vuorokausia lepuutettu ja se oli
muutenkin lrningradin armei-
jaryhmän isku§§isin yhtymä.
Mainittakoon, että sen kussakin
divisioonassa palveli Kannaksen
hyökkiiyksen alkaessa 22N-
2300 kommunistia ja 1500-
1700 komsomolia.

Leitimon kannakselle venä-
läiset keskittivät 45.KaD:n ja
Tälinmyllyn suuntaan
64.KaD:n. Reservinä oli taem-
pana kaksi divisioonaa. Tähän
asti edessä hyökänneet ak:t jat-
koivat myöskin hyökdriiykiään.
XXX KaAK:n hyökk?iystä tuki-
vat ainakin yksi panssariprikaa-
ti, kaki panssarirykmenttiä se-

kä useat rynnäkkötykdrirykmen-
tit.

Leningradin armeijaryhmän
komentaja oli pyytiinyt ylijoh-
dolta lisää kahta armeijakuntaa

Talista Portinholkkaan johtava tie, jonka suunnasta vlhollls€n pånssarivaunut syÖksylvåt Fortlnholkan tlenhaaraan
25.6.1944 SA-kuva

hyökkäyssuunnitelmaa esittäes-
sään, mutta ei ollut saanut. Joka
tapauksessa oli 2l.A:n komen-
tajalla kenrev Gusevilla johdos-

saan Viipurinlahden ja Repolan
välillä, n l0 km leveällä alueel-
la, ainakin 14 jvdivisioonaa ja
runsaasti erillisiä tykistG, ps- ja
muita joukkoja. Ilmavoimienkin
määrä tuntui ehtymättömältä,
vaikka l3.IlmaA:n arvioitiin tä-
hän mennessä menettäneen jo
ainakin 520 konetta.

Aamuvarhaisella 25.6. todet-
tiin venäläisten ryhmittyvän
sankoin joukoin Tälin alueella.
Yöllä vihollisen puolelta kuulu-
neesta kovasta liikennehälinästä
voitiin päätellä entistä voimak-
kaamman hyökkiiyksen olevan
tulossa.

Klo 5 oli puolustusasemiin

ryhmittynyt III/JR l3:n kaksi
komppaniaa. Mainittakoon, että
etulinjan taistelut olivat muo
dostuneet niin kuluttaviki, että
edessä oleva pataljoona oli joka
yö vaihdettava. Venäläisten ty-
kistön häirintiituli alkoi 6.30
kiihtyä ja pian riehui n 2 km le-
veällä Leitimon kannaksella rai-
vokas teräsmyrs§.

Klo 8.00 siirtyi tykistötuli
suomalaisten taempiin asemiin
Portinhoikkaan saakka. Etu-
maasto peittyi vihollisen ampu-
maan savuverhmn. Klo 8.10 ko

Heikki Mikkola miehineen löi
vähäisin voimin Portlnholkkaan
tunkeutun€en panssarikillan

hosi jalkaväki kuopistaan ja
syölsyi useana toistaan seuraa-
vana aaltona peltoaukeiden yli
suomalaisten asemiin koko rin-
taman leveydeltä maataistelu-
koneiden ja rynnäkkötykkien
tulen tukemana.

III/JR l3:n miehet eivät ol-
leet ennen kokeneet tiillaista tu-
hoa tuottavaa teriismyn§ä. Pa-
taljoonan kaikki yhteydet olivat
poikki. Osa puolustajista vetäy-
tyi hermonsa menettäneinä ja
pakokauhun valtaamina asemis-
taan. Mutta piiäosa taisteli sit-
keiisti tuottaen raskaita tappioi-
ta häikäilemättä hyökkiiävälle
viholliselle.

Pian joutuivat hajalle lyöty-

jen komppanioiden jiiännökset
kuitenkin vetiytymåiän taakse-
päin. III/JR l3:n kahden
komppanian tappiot kohosivat
142 mieheen, joista 82 kaatu-
nutta tai kadonnutta.

Etuasemien murtumisen jiil-
keen venäläisten hyökkiiys py-
sähtyi ilmeisestikin voimien uu-
delleen järjestelyn takia JR 48:n
miehittiimien Konkkalanwor-
ten edustalle. Puolustuksen sy-
venämiseksi kiiskettiin etulin-
jasta yöllä vaihdetun III/JR 6:n
miehituiii taempi asema Muro
kallion-Hiihkallion-Pahalam-
men-Konkkalan tasalla. Patal-
joona joutui kuitenkin t?iysin ha-
jalle vihollisen tykistötulessa ja
ilmahyöktiiyksissä. JP 5:n ja
III/ I 3.Pr:n komppanian avulla
saatiin asema miehitettyä.

Raivokkaan tulivalmistelun
jälkeen oli vihollinen päiissyt
murtautumaan myös l8.D:n si-
vustoilla puolustusasemaan.

3.Pr:n oli taistelukuntonsa
säilyttiien onnistunut vetiiytyä
uusiin asemiin Suokkaan-Iso
niityn tasalle.

18. ja 4.D:n saumassa hyG
känneet venäläiset murtivat
ErP 28:n puolustuksenja vetäy-
tyvien pataljmnien jänn(bten
kintereillä ajavat panssarivau-
nut saivat aikaan silmittömän
pakokauhun. Pataljoona saatiin
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kokoon vasta Ihantalan pohjois
puolella.

Lohkon ainoana irti saatava-
na reservinä koetti III/JR 48
pysäyttiiii vihollisen etenemisen
Aniskalan tasalla, mutta lyötiin
hajalle ja koki ErP 28:n kohta-
lon.

Näin ollen oli metsiialue Lei-
timojärven pohjoispuolella
avoin ja tarjosi venäläisille es-

te€ttömän mahdollisuuden jat-
kaa hyöktiiystiiiin l8.D:n selus
taan Fortinhoikan, Vakkilan ja

Ihantalan suuntiin, vaikka tie-
verkosto ja maasto rajoittivatkin
raskaampien aseiden ja panssa-

rien kiiyttöä. l8.D:lla ei ollut irti
olevia voimia heitettiivänä tii-
hän aukkoon. Tilanne oli siten
muodostunut eritt?iin uhkaavak-
si.

MURTO LAA'ENEE
Tieto Lritimojärven läpimurros-
ta saapui IV AKE:aan klo
10.00 tienoissa ja herätti suurta

huolestumista. Kannaksen jouk-
kojen komentaja antoi saapu-
massa olevalle 6.Dlle käskyn

ryhtyii uuden taemman aseman
valmisteluihin sekä sulkea ensin
saapuvilla osillaan Kilpeenjoen-
Ihantalan tie. IV AK puoles-
taan alisti II/JR l3:n tg.Otte
piiäpuolustuslinjan takaisin val-
taamiseksi. 4.D suuntasi reser-
vinsä ErP l4:n murtoaukkoon.
Lisäksi siirsi IV AK muualta ir-
ti saatuja jouktoja Ihantalan
tienhaaraan.

l8.D:n komentajan oli nyt
pakko heikentää puolustuksen
syvyytti Portinhoikan suunnas-
sa ja siirtiiä siellä asemissa ollut
II/JR 6 vastahyökkiiykseen
Leitimojärven pohjoispuolelle.
Hallitseva Fortinhoikan alue oli
nyt ilman miehitystii.

Tuntui siltii kuin venäläiset
olisivat tiitii odottaneetkin, sillä
suomalaisten huomion ollessa
kiintyneenä Leitimojärven poh-
joispuolelle jatkoivat he voimak-
kaan tulivalmistelun jälkeen
hyökkiiystiiiin puolenpäivän ai-
kaan Leitimojärven kannaksel-
la. Pari§mmentii vihollisen
panssarivaunua tunkeutui tien
suunnrssa Fortinhoikan alueel-
le, joka nyt oli tyhjä. Panssari-
vaunujen kansilla seurannut jal-
kaväki miehitti nopeasti tien-
haaran osan panssarivaunuista
jatkaessa Juustilaan ja osan
Ihantalan suuntaan aiheuttaen
selustan huolto ym elimissä pa-
kokauhua.

Paineen jatkuessa myös
Konkkalanvuorilla sitkeiisti tais-
televaa JR 48:aa vastaan ja sen
huoltoyhteyksien katkettua Sa-
natorion alueella olleen JR l3:n
komppanian jätettyä ilmoitta-
matta asemansa, ei JR 48 eniiä

§ennyt hallitsemaan tilannetta.
Pitkiiaikaisten taistelujen uu-
vuttamat joukot joutuivat pako
kauhun valtaan ja jättivät ase-
mansa klo 17.50 temmaten mu-
kaansa III/JR 6:n osia. I/JR 6
jäi edelleen Saarelaan, vaikka
sen yhteydet pian katkesivatkin.
Tilanne oli jälleen uhkaava.

VASf,AHYÖKKÄYS
EI ONNISTU
Kannaksen joukkojen komenta-
jan reservinä ollut PsD oli kui-
tenkin samaan aikaan siirtymiis-
sä taistelualueelle. IV AKlle
alistettuna sen tuli lyiidä Iriti-
mojärven alueelle tunkeutunut
vihollinen.

Kärkenä edenneet PsD:n ras-
kaat panssarivaunut löivät Juus-
tilankankaalle edenneet viholli-
sen panssarit takaisin. Maj
Mikkolan johtramana ne saavut-
tivat Portinhoikan n klo 17.50.
Yhteistoiminnassa paikalle tul-
leiden JP 4:n osien kanssa tytin-
nettiin vihollinen Hiihkallion
maastoon. Eversti Puroman joh-
tama JPr sai nyt tehtiiväkseen
palauttaa piiäpuolustuslinja Tä-
lin suunnassa.

Koska pienellä alueella oli se-

kaisin sekä l8.D:n että PsD:n
joukkoja, järjesti IV AKE ko
mentosuhteet siten, että alueella
olevat l8.D:n joukot alistettiin
kewm Lagrlaelle, misä oli
seuraukena s€, että kenrm
Paalu akoi heti luopua divisioo
nan komentajan tehtiiviistii. IV
AK:n komentajan kiis§stti hän
kuitenkin jäi divisimnansa joh-
toon.

Vaikka JP 3 komentajansa
maj Hymisen johdolla aamuun
26.6. mennessä olikin hyök-
kiiylselliiän saavuttanut Leiti-
mon aukeiden-Konkkalan ta-
san, ei PsD:n komentajan suun-
nittelemaa VKT-aseman pa-
lauttamista voitu kiiytettiivissä
olevin voimin toteuttaa. Leiti-
mojärven itii- ja pohjoispuolelle
muodostuneeseen pussiin virtasi
yhä uusia vihollisjouldroja, ja vi-

Sotasaalisvaunu T-34l85, "Pltkåpuiklnen Sotka", osalllslul suomalalsten vastahyökkåykseen Portinhoikan suunnalla
25.6. 1944 SA-kuva

/. \' .\/



I

ffi
iclistehr...
hollisen onnistui vastatoimenpi-
teistä huolimatta pesiytyä Ihan-
talan tielle.

IV AK:n komentajan todet-
tua, että l8.D oli loppuun kulu-
tettu ja joutunut kestävyyden
äärirajoille, hän esitti, että Itä-
Karjalasta juuri Kannalaelle
saapunut ll.D, ns Kiiladivi-
sioona, komentajana kenrm
Heiskanen alistettaisiin IV AK:
lle ja vaihdettaisiin l8.D:aan.
Tämä hyväkyttiin ja ll.D otti
27.6. iltapäivällä rintamavas-
tuun Leitimojärven länsipuolel-
la. Etulinjaan ryhmittyi sen JR
50 (patl).

PsD voitiin nyt kokonaisuu-
dessaan suunnata itään synty-
neen pussin tyhjentämiseksi.
(Kuva 4.)

PsD:n voimien vapauduttua
Leitimojärven länsipuolelta
suuntasi se 27.6. JPr:n Kuuse-
lan-Aniskelan suuntaan. Pussin
itäreunalta pyrkivät ev Björk-
manin johdusa olevat neljä pa-

taljoonaa saamaan yhteyden
lännestä hyökkiiävään JPr:iin.

Koska tilanne pussin pohju-
kassa oli muodostunut kriitilli-
seki, pyysi kenrm Lagus IV
AKE:lta lupaa saada kliytttitin-
sä Ihantalanjärven pohjoispuo
lelle kootut ja lepoon määrätyt
l8.D:n joukot. Nämä kuluneet
joukot pantiin hyökkäykseen
Ihantalan suunnasta pussin poh-
jukkaan. Tähän osastoon liitet-
tiin myös Kannakelle saapu-
neen saksalaisen 303. Rynn-
TykPr:n osia. Näillä joukoilla ei
kuitenkaan enää ollut suurta-
kaan hyökkiiysarvoa.

Ihantalan pohjoispuolelta siir-
t1vä ll.D:n JR 30 oli my<iskin
alistettu PsD:lle vastahyökkäyk-
seen kiiytetläväksi. JR 50ja yk-
si reservipataljoona mukaan-
luettuna osallistui Tälin suur-
taisteluun äten 27.6. kaikkiaan
jo 2l suomalaista pataljoonaa,
joskin pitkäaikaisten rasitusten
ja tappioitten heikentämänä.
Nyt jo 18 kenttätykistöpatteris-
toa eli n 20 % tykist<istämme tu-
ki taistelua. Jatkuu
seuraavassa numerossa

Topohtui
Elisenvoorosso
Kadalan vilkkaasti lii-
kennöityjen rautatei-
den risteysasemien pom-
mitukset kylvivät kesäl-
lä lg$ tuhoa ja kuo-
lemaa erityisesti evak-
kojuniin.
Elisenvaaraan kohdis-
tui tuhoisku 20.6. 19#-

OLI SOTAWOSI 1944. Kevät oli
tullut jo melko varhain.

Oltiin jo melkein juhannuksessa,

tarkemmin sanoen oli 20. kesäkuu-
ta.

Oli mita ihanin lämpöinen keyä-
päivä. Aurinko helotti pilvettömäl-
tä taivaalta.

Istuskelin veljeni kanssa kotipi-
hani puiden varjossa. Minulla oli
sopivasti aikaa vielä pari-kolme
tuntia ennen työhön lähtöä. Työs-
kentelin rautatieasemalla. upseeri-

ruokalassa.
Veljeni kertoili kuulumisiaan.

Hän oli ollut muutaman kuukau-
den poissa ja huomasi kai eron

rykkien jylinåissä. koska kysyi:

- Eikös tuo tykkien jylinä kuu-

lukin ny.t paljon äänekkäämmrn
kuin ennen?

- Voi se kuuluakin. mutta sii-
hen onjotenkin niin tottunut. ettei
sitä ole tullut ajatelleeksi. vastasin.

Ohitsemme ajoi koir,uin koris-
teltuja - naamioituja - kuorma-
autoja. Ihmiset istuivat avolavoilla.
He olivat menossa evakkoon.

TULEVAT TAAS
Äkkia alkoi kaukaa taivaanrannal-
ta kuulua ainainen pelätty raskaan
pommikoneen jumutus. Ääni vah-
vistui mahtavaksi pauhuksi.

Samassa repäisi ilman halki
asemalta kuuluva hälyyssireeni.

Hyppiisimme pystyyn. Hätäises-
ti käväisi mielessäni: liian myci
hiiän, kun koneet ovat jo melkein
päällä!

Katselimme tapahtumia piha-
maalla. Emme juosseet sisälle niin-
kuin talvisodan aikana. kun olim-
me vielä lapsia.

I-askimme koneet, jotka tulivat
kurkiauran muotoisessa muodos-
telmassa. Niitä oli 18.

Samassa irtosivat pommit ja al-
koi jyrähdellä. Kauas yläilmoihin
nousivat savupilvet ja maa vavah-

teli.

Ei kestänyt kuin ehkä parisen

minuuttia kun tuli toinen lailue -

ANNIKKI SöDERHOLM

ja kohta perään kolmas! Molem-
missa oli 17 konetta.

Sydän hakkasi rinnassa ja pani
vapisemaan, mutta silti seurasim-
me tapahtumaa - mitäpä olisi
voinut tehdä?

Muistan ajatelleeni: Siellä olisin
ny.t minäkin, jos eijuuri olisi lisätty
henkilökuntaa ja jaettu kahteen
woroon. Minulle oli tullut ensim-
mäinen iltaluoro.

Olimme työskennelleet joka
päivä pitkiä päiviä, aamusta iltaan.
Asiakasmiärä oli paisunut jatku-
vasti suurten joukkosiirtojen joh-
dosta. Pitkin kevättä ja kesiiä oli
siirretty yksiköiä Itä-Karjalasta
Kannakselle, missä kovimmat
hyökkäykset olivat alkaneet kym-
menen päivä sitten.

Odottelimme noin tunnin ver-
ran. Kuin yhteisestä piiätöksestä
hyppiisimme sitten pyörälle ja läh-
dimme polkemaan asemalle.

Äti huusi perään:

- Voi, voi! Älkiiä menkö, jos ne

tulee taasl
Hätäntyneitä ihmisiä juoksi jo

vastaamme.

TUHON INFERNO
Asemalla vallitsi tiiydellinen seka-

sorto.

§örä oli jätettävä sivuun, kun
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tie oli poikki. Ammottavia pom-
mikuoppia oli kaikkialla, katken-
neita puita ja slihköpylväitä tien
pii:illä - kaatuneet mikä minne-
kin. Parakkeja oli vaurioitunut ja
niihin muutamiin taloihin, joita oli
siirisfynyt sodan jäljiltii, oli tullut
osumia.

Ihmiset juoksentelivat ja hakivat
omaisiaan. Valitusta ja awnhuuto-
ja kuului joka puolelta. Haavoittu-
neita kannettiin ambulanssiin ja
kuolleita korjattiin yhteen. Ambu-
lanssit kuljettivat raivattua tieä
pitkin haavoittuneet ensiapuase-
malle ja kansakoululle. Myös suo-
raan junaan lastattiin radan vieres-
tä haavoittuneita ja lähdettiin vie-

Elisonvaaran pommituksossa
surmansa saan€€t pltåJålåiset
siunattlln yhtelshautaan
Kurkiloen kalmisloon

miiån Savonlinnaan ja toisella ju-
nalla Sortavalaan.

Tapasin siellä serkkuni Kirstin.
Hän oli etsimiissä siskoaan, joka
oli työssä asemaravintolassa. Ase-
mataloon oli tullut tiiysosuma ja
siinä samassa ry*ikåis*i oli ilman-
paine heittänyt oman työpaikkani
kasaan kuin korttitalon - se kun
oli myös ollut lautarakenteinen pa-
rakki.

HUONOA JA HWÄÄ
ONNEA
Tässä pommituksessa meni sen-
ähden niin paljon ihmisiä, kun
asemalla seisoi tuhat henkeä kiisit-
tävä evakkojuna Räisäliisä, Kan-
nakselta. Samoin oli ratapihalle tul-
lut pitkä sotilasjuna aamupäivällä.

Ihmiset eivät ehtineet suojautua,
kun hälytys tuli liian myöhän.

.. Oli sentään eriis valonpilkahdus:
Aiinislinnasta saapuva pikajuna,
jonka piti olla viittä vaille ll ase-
malla, oli jiänyt Huuhanmäkeen
radalla olleen pikku vian korjausta
varten. Tämä juna seisoi tavallisesti
l0 minuuttia asemalla. Pommitus
tapahtui kello ll.

Kirsti tuli luokseni ja pyysi mi-
nua lähtemään ensiapuasemalle,
koska ei löytäny sisartaan kuolleit-
ten joukosta. Heitli oli kaksisataa.

Tullessamme sinne oli piha-
maakin t.,iyttyn yt haavoittuneista.
Sisälle ei enää sopinut. Rakennus
oli entinen apteekkitalo.

Kirsti kävi kaikki huoneetkin
läpi, mutta turhaan. Hän lähti jat-
kamaan etsintöjä.

Minä jäin paikalle. Ajattelin, et-

tä voisin ehkä olla jotenkin avuksi.
Paljonhan minusta ei apua ollut:

annoin vettä janoisille, juoksutin
sidetarpeita liäkintiimiehille, au-
toin kantamisessa. Liiiikinämiehet
olivat sotilaita asemalla olleesta ju-
nasta.

Kaikki oli ärimmäisen sekavaa.
Ainoatakaan lriäkäriä ei ollut pai-
kalla. Kunnanläkäri oli kuulem-
ma mennyt junaan evakoitujen
haavoittuneiden mukaan. Asian-
tuntijoita oli yksi sairaanhoitaja ja
eliiinlåäkäri, jolle ihmispotilaat
näyttivät olevan vaikeita tapauk-
sia.

Sotilasläkintiimiehet osasivat
tehtävänsä. He ahersivat kuumei-
sesti, levähtämätä. EtäÄt muutkin

- muun muassa työpaikkani
emäntä Edla Taskinen - auttoivat
sotilaita sitomisessa.

Haavoittuneita oli tiillä aluetlla
72.

JÄRKYTTÄV!Ä
KOHTALOITA
Pihamaalla liikkuessani kiinnitin
huomiota noin kahdeksanvuotiaa-
seen tyttöön, joka istui nurmikolla
vaikeasti haavoittuneen iiitinsä vie-
rellä.

Menin hänen luokseen.
Lapsiparka yritti puhua äidil-

leen, mutta ämä oli menettänyt ta-
juntansa. Yritin lohdutella tyttöä:

- Äiti viediiiin sairaalaan pa-

rantumaan...
En hennonutjättä tyttöä, vaan

jäin istumaan heidän kanssaan.

Yritin puhuttaa fyttöä johtaakseni

hänen ajatuksensa pois hirveiisä

ny§hetkesä:

- Onko sinulla siskoja tai veljiä
tiiälä?

liiti oli tjillä vlilin tullut tajuihin-
sa ja vastasi:

- Oli kaksi, mutta molemmat
tappoi pommi tuolla met§iin reu-
nassa... toinen oli seitsemän ja toi-
nen kahdeksan wotta vanha... tä-
mä tlrttö on yhdeksän...

- Miss?is sinun isäsi on? §syin
rytöltii.

- Isä kaatui sodassa...

Huomasin åiidin nopeasti heik-
kenevän. Tyttö yrini puhella hänel-

le pitääkseen hänet tajuissaan,
mutta ei onnistunut.

- Ältt Lähdetiiänkö me kohta
tiiätii? hän §syi.

Aiti ei vastannut - hän oli me-
nettiinyt lopullisesti tajuntansa.

Sitten istuimme vain aivan hil-
jaa.

Sydiintiini kouraisi, kun huoma-
sin ädin alkavan henginää kuole-
van tavoin. Juoksin hakemaan sai-

raanhoitajan paikalle.

Ympärille keriiäntyi ihmisä.
Sairaanhoitaja ei enä löytiinyt
pulssia. Hän levitti hiljaa valkoisen
liinan vainajan kasvoille. Sitten hän
kiersi kätensä tytön ympärille ja
sanoi:

- Äiti on nyt mennyt pois...

LAPSEN ON PAKKO
TAJUTA TILANNE
Silloin tyttö kumartui ja veti ädin
vasemmasta kädestii sormukset.
Sitten hän irroitti ranteesta kellon,
jonka lasi oli rikki.

Ihmiset ympärillä seurasivat hil-
jaisina tapahtumaa.

Tyttö puristi arvoesineet paljaa-

seen käteensä. Joku ojensi hänelle

nenäliinan käreeksi.
Lapsi oli vakavaja kalpea. Kyy-

neleitii ei näkynyt. Järkytys oli liian
ankara. Suurin mustin silmin lapsi

katseli ympäröiviä ihmisiä. Koko
olemuksesta loisti iärimmäinen
hätä. Ainoatakaan tuttavaa ei nä-

kynyt - lapsi oli yksin maailmas-

sa.

liiinettömiinä seurasin, kuinka
lapsi nostettiin haavoittuneita kul-
jettavan kuorma-auton lavalle. Mi-
ten pieneltä ja yksinäiseltii hän

näyttikåän lähtiessän kohti tun-
tematonta elämiintaivalta evakko'
na vieraiden ihmisten parissa...

Itse olin silloin tiiyttiinyt kah-
deksantoista wotta. tr
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TAUNO JOKIMAKI

Asemasota Syvä-
rin suulla oli ollut
suhteellisen rau-

hallista.
Vähitellen alkoi

tunnelma kuiten-
kin tiivistyä.

Thpahtui merkil-
lisiä asioita.

Myrsky lähestyi.

ILOINEN KULMA oli maas-
tonkohta, jossa etulinja irtosi
Syväristä ja kaartui pohjoiseen.
Syvärin suisto oli niin soista, et-
tei siellä voinut asua.

Komppaniamme, lS.Prikaa-
tin 5.Komppania, oli asemissa
suolla jonkin matkaa Iloisesta
kulmasta Laatokkaan päin. Lin-
ja noudatteli laajasta suosta ko
hoavia matalia saarekkeita.
Maaperän kosteuden vuoki
korsut olivat maanpäällisiä §-
häelmiä, vihollisen puolelta vah-
vistettuja.

Taisteluhautoja ei ollut, kos-
ka niitä ei voinut kaivaa - kuop
pa täyttyi heti suovedellä. Linja
oli vain nuorista männyislä teh-
ty pystyaita, jota uusittiin sitä
mukaa kuin männyt kuivuivat
ja kellastuivat. Pesäkkeet olivat
kakinkertaisia hirsikehikkoja,
välissä rahkaa ja suomutaa.

Niin keväällä pääsi pesäkkei-
siin vain ritiläteitä pitkin. Kaik-
ki muu oli veden peitossa.

Alue oli vanhaa Laatokan
pohjaa. Suossakin oli jo puolen
metrin mutakerroken alla val-
koinen hiekka. Viisitai kuusikin
metriä korkea rantavalli erotti
suon ny§isestä ulapasta.

VAPPUNA AINA
TAPAHTUU
Vappuaamuna järjesti ryssä yl-
lätyspaukun Laatokan rannas-
sa. Täällä, rantavalliin päätty-
vällä hiekkakankaalla oli linjo
jen väliä vain satakunta metriä.

Vanginsieppaus oli täällä vai-
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keaa, mutta nyt oli naapuri
päättänyt onnistua. Pikkuhiljaa
se oli kaivanut tunnelia suoraan
kohti erästä vartiopesäkettä.
Viime päivinä ja varsinkin öinä
oli kyllä kuultu salaperäistti ko
linaa ja ääniä, mutta kun mi-
tään ei nähty, ei äänen aiheutta-
jaa ollut saatu selville.

Vappuaamuna se sitten selvi-
si. Pesäkkeessä sattui olemaan
vartiovuorossa sotamies Nuuti
nen

Hän katsoo silloin tällöin pe-

riskooppiin, mutta maisema
näy.ttää tyhjälti.

riltfikin
hdetläYä
- Kyllä kai ne ryssät on kans-

sa tainneet juhlia vappua, kun
yöllä oli kuulunut mökiiä sieltä,
miettihän.

Samassa kuulu hiljaisia tö
mähdykiä ja aivan kuin aseen

kalahdulsia. Mitiiän ei kuiten-
kaan näy.

- Näinköhän tuo kummittel-
loo valosaan aikaan, miettii
Nuutinen.

Valppaana hän tutkii etu-
maastoa ja vilkaisee vielä välillä
taakeenkin. Mitiiän ei näy,
mutta äänet jatkuvat. Ne kuu-
luvat kuin maan alta.

Jotakin merkillistii on nyt te-
keillä.

Äkkiä tuo maailma tuntuu
hajoavan pirstaleiksi. Valtava
räjähdys puhkaisee maan pin-
nan, liekki lyö korkealle, hiekka
ja muta lentiiä pilvenä yltis.
Nuutinen ehtii vielä tuntea jon-
kinlaisen humauksen päässiiän.

Sitten tajunta pimenee.
Herätessåiän hän on vieraassa

korsussa. Ympärillä kuuluu vie-
raskielistä puhetta. Sotavan-
keus on alkanut.

Paukku herätti koko lohkon
ja ryssien juonta ihmeteltiin.



- On ne pirut lapiomiehiä,
kun sadan metrin tunnelin kai-
voivat!

Saalis jäi kuitenkin vähäisek-
si.

VANKI ON SAATAVAI
Vastatoimenpiteet aloitettiin vä-
littömiisti. Viil&o ylimåiiiriiistii
lomaa niille, jotka lähtevät väh-
valtaiseen tiedusteluun tarkoi-
tuksella siepata vanki, mie
luummin kaksi!

Muutamassa päivässä saa-
tiinkin sopiva porukka kokoon.

Yritys valmistellaan hyvin.
Ensin ampuu tykistö tuli-iskun
vihollisen tukikohtaan ja sen jäl-
keen sulun sen taakse. Raskaat
kaliiperit ovat mukana. Sitten
vain nopea syöksy ryssän ase-

miin ja takaisin.
Kaikki onnistuu tarkalleen

suunnitelmien mukaisesti. Vie
vain minuutin aikaa, kun isku-

ryhmä syöksyy välimaaston yli
vihollisen asemiin.

Mutta - asemat ovat tyhjät!
Ei niin ristinsielua!

Fesiil*eet tutkitaan, mutta
ketiiän ei §detii. Vanja oli t?illä
kertaa viisaampi ja livisti ajois
sa. Osasto palaa tyhjin kiisin.
Saman tien anta vanjakin
omalla tykistöllään muistutuk-
sen kuolevaisuudesta, mutta is
kuosasto ehtii omalle puolelle il-
man tappioita.

Samoihin aikoihin me suon
asukkaat kiivimme epätasaista
kamppailua yhä nousevaa tulva-
vettä vastaan, joka pyrki ylös
korsun lattianraoista ja pakotti
meidiit rakentamaan ulm johta-
van rännin, johon koetimme tul-
vavettä äyskiiröidii. Yritys oli
kuitenkin jotakuinkin toivoton:
rännistiimme vesi valui juuri sii-
hen samaan lätiikkön, josta se

tunkeutui korsuumme.
Rotille tulva aiheutti kata-

strofitilanteen. Niiden majapai
kat korsun laverien alla olivat
veden vallassa ja oli esittiivä
uudet asuinsijat.

Erärinä pEiivänä pojat ryhtyi
vät puhdistamaan kaivokuop
paa - vesi oli alkanut maistua
omituiselta.

- Se on tuo pintavesj jucsun-
na kaevoon, sillä se niin pahalta
maestuu, piiätteli joku.

Varmaan oli pintavettäkin,
mutta oli myiis neljä rotanraa-
toa!

- Ja siitii on juotu!

- Vaan eipähän tuosta ole ku-
kaan kuollut. . .

Myö§ ritilätöitii piti tulvan
vuoksi lisät?i. Meidiin osaltam-
me kiis§ tiesi rakennusurakkaa
parin-kolmensadan metrin
osuudelle.

PROPAGANDAA
Toukokuun lopulla aloitti vihol-
linen voimakkaan propagan-
daiskun lohkollamme. Joka ilta
tuotiin linjaan kovaiiäninen, jos-

sa meitä kehotettiin lähtemään

kotiin - "niin kauan kun vielä
kerkiätte."

"Suomen sotilaat! Puna-ar-
meija tulee murskaamaan tei-
dät. Aivan samalla tavoin kun
se murskaa Hitlerin fasistiros-
vot se murskaa teidätkin, ellette
lopeta rikollista sotaanne. An-
tautukaa, niin teille taataan hy-
vä kohtelu ja voitte vielä joskus

palata kotiinnekin!"
Ja välillä soitettiinkin - kai

mielenkiinnon ja koti-ikiivän li-
säämiseksi:

"Se oli niin suurta, kaunista
se oli niin . . ." ja "Hetkisen vai

Syvårin suupuolen suurllta soilta
polmi äkkiå åmpårillisen karpaloita

( 15. Prlkaatin asemla suon
reunExtsa Syvårillå

SA-kuva

sinun kerallasi kuljin. . ."
Vangiksi joutunut Nuutinen-

kin oli påiiissyt "lehdistön pals-
toille" - näin hänen nimissiiän
julistettiin lentolehtisessä:" Tul-
kaa tänne, pojat! ?iällä saatte
joka päivä sytidä riisipuuroa!"

Lähtijöitä ei ilmaantunut.
Kovasti tietenkin keskusteltiin
ja pohdittiin tilannetta - että
miten tässä lopuki oikein läy.
Rintamajermulla oli kuitenkin
hyvä tapa §öntiiä epämiellytä-
vät asiat sivuun ajatuksistaan.

Radion Tiltua ei juuri ku-
kaan enää viitsinyt kuunnella.
Sitii kiinnostuneempia oltiin uu-
desta propagandaohjelmasta,
joka säännöllisesti aloitti lyhyt-
aaltolähetyksensä näin:

"Tämä on Amerikan iiäni,
Amerikan, joka on yksi yhdisty-
neitii kansakuntia. Amerikla
puhuu Suomelle."

Se tuntui jotenkin paremmal-
ta. Saimme hyviä neuvoja siitii,
kuinka voisimme irtautua so
dasta. Myös Saksan pommituk-
sista kerrottiin yksityiskohtai-
sesti. Ja lopuksi esitettiin tieten-
kin uhkavaatimus: "Kun toinen
rintama avataar,, se merkitsee
Saksan loppua. Ja silloin on
Suomenkin loppu tullut."
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Syvoriltökin
olr
löhdettövö

Sisimmiissämme toivoimme
tietysti, että Suomen kohtalo
järjes§isi siinä sivussa, kun isot
selvituivät ja ettei ryssä §kenisi
saamaan aikaan suurhyökkäys-
ä, se kun oli sidottu niin lujasti
itärintaman taisteluihin. Aliker-
santti Seppöld puki sanoiksi
meidiin toiveemme:

- Ei soo porjaat ryssälläkiiiin
viälä rangat rers, täston viälä
matkaa ennen ku ollaan Foha
janlaharella.

MYRSKY NOUSEE
Kesäkuun kuudentena avasivat
liittoutuneet sen kauan odote-
tun toisen rintamansa nouse-
malla maihin Normandiassa.

Nyt oli sota tullut ratkaise-
vaan vaiheeseensa. Oliko saksa-
laisilla se salainen aseema, pys-
tlsivätkö he lyömiiän hyökkiiii-
jän takaisin? Eivät ne ainakaan
rantaviivalle §enneet niiUi py-
säyttiimään.. .

Saimme pian muutakin ajat-
telemista. Joukkueenjohtajam-
me vänrikki Kastarircn ktutsrui
mei&it ryhmänjohtajat puheil-
leen ja sanoi, että tarvittaisiin
taas vapaaehtoisia uuteen väki-
valtaiseen tiedusteluun - vanki
on saatava! Viikon ylimiäräinen
loma on palkkiona kuten viime
kerrallakin. Pari poikaa edelli-
sestä kerrasta oli parhaillaan le
malla.

Nyt ei innostus ollut aivan
yhtii suuri kuin ensimmäisellä
kerralla, mutta lopulta saatiin
porukka kokoon. Minäkin, joka
olin vasta ollut vuorolomalla,
ajattelin, ettii eihän se taitaisi
pahaa tehdii lisäloma. Kastari-
nen tyrmiisi kuitenkin heti esi-
tykseni:

- Minut on måiärätty partion
johtajaksi ja sinä jiiät tiinne
joukkueenjohtajaksi.

Seuraavana iltana kahdeksan
aikaan oli tarkoitus yritt?iii. Kun
Kastarinen lähti komentopai-
kalle toivotin hänelle onnea yri-
tykselle. Hän heilautti kiittiiiin
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Propagandaa.
Suomalainen
kaiulin toimii
Syvärillä

ja nousi pyörälleen kadoten koh-
ta mutkan taakse.

Hän lähti eikä palannut.
Kun raskas patteristo Gum-

baritsasta alkoi jylistii illalla ja
siihen liittyivät kaikki keveäm-
mät putket aina korohoroa myö
ten, aloitti naapurikin. Saimme
rajun kaskitylsen ja syöksyim-
me asemiin odottaen mitii tule-
man piti.

Sieppauspartion rynnätqssä
suolle oli ryssä asemissaan val-
miina ja avasi tulen kaikilla
aseillaan. Partio ei pii2issyt tules-
sa mihinkiiän. Oli yritettiivä
ryömiä takaisin. Lopulta se

oman tulituen ansiosta onnistui-
kin, mutta Kastarinen ja neljä
muuta kaatunutta saatiin vain
suurella vaivalla vedettyä omal-
le puolelle.

LÄHTÖKÄSKY TULI
Kesäkuun yhdeks?innen päivän
jälkeen, Kannaksen suurhyök-
kiiyksen alettua ja sen saavutta-
man menestyksen jiilkeen
aloimme mekin tosissamme
odottaa milloin se alkaisi tiiiillä-
kin. Yökaudet olimme viime ai-
koina kuulleet mmttorin jyrinä
Syvärin takaa, joten kuljetulsia
siellä oli käynnissä. Eikii var-
maankaan poispåiin. Mutta hil-
jaisuus jatkui ja propagandaso
takin påiättyi.

Kesäkuun kuudentenatoista
tuli vetiiytymiskiis§. Pataljoo
na vetiiytyisi taalse jätt?ien ver-
holsi yhden ryhmän joukkuetta

kohden. Niiden tulisi suorittaa
vartiopalvelus kuten ennenkin
javeäytyä vasta eri kiiskyn saa-
tuaan pataljoonan yhteyteen.

Tukikohtamme oli yhteinen
kahden joukkueen kesken, toi-
sin sanoen asuimme samalla
saarekkeella. Minut määräsi
komppanianpällikkömme kap
teeru Laitinen varmistusporu-
kan johtajaki. Sain kaki vajaa-
ta ryhmiiä, joiden awlla mei-
dän olisi vastattava puolen
komppanian lohkosta.

- Alkiiii jännitriikö, pojat ot-
takaa vain rauhallisesti! sanoi
kapteeni lähtiäisiksi. - Uihteä
saatte vasta sitten kun saat pu-
helinsanoman. "Kytkekää Kus
taa". Kaikki muut käslqrt ovat
viiäriä. Toista se!

Toistin ja kapteeni puristi
kiittiini lähtiessiiän.

Nyt olimme kahden suurval-
lan kanssa. Liihimmät omat
joukot olivat låihes kolmenlcym-
menen kilometrin påiiissä taka-
na, lukuunottamatta muutamia
viesti-ja pioneeriporukoita, jotka
purkivat linjoja tai miinoittivat
sil§a ja esteitii.

,,LÄNNEN

ETUVARTIONA''
Asetimme vartiot ja kiiYiinnöl-
lisistii syistii siirtyivät kaikki
asumaan yhteen korsuun. Mi-
nun piti muuttaa komentokor-
suun, kun puhelin oli siellä.

Vartioworot vetivät yöllä
kiinni joka kahden tunnin päiis-

tä, päivisin oli neljän tunnin le-
po. Minun piti valvoa öisin ja
herättiiii aina seuraavat miehet
vartioon sekii kiiydii aina välillä
kiivelyretkellä pesäkkeissä, ettZi
pysyin valveilla. Sain sitten nuk-
kua päiväillä.

Kun meillä ei ollut radiota,
oli illalla saapuva soppakuski ai-
noa tiedonlähteemme. Hän oli-
kin tervetullut vieras joka ilta,
hän kun toi postin muonan li-
sälsi.

Kesäkuun 20. päivåiän men-
nessä ei kohdallamme vielä ol-
lut tapahtunut mitiiän erikoista.
Kaukainen tykkien jymy kuului
Laatokan yli, mutta se oli kuin
kaukaista ukkmta. Siihen oli jo
totuttu.

Syvärin takaa kuuluva moot-
torinjyrinä oli kuitenkin aina
vain lisäntynyt.

- Kylläpä siellä naapuri jur-
nuttaa taas kardaania myöten
kurassa, oli tapana todetå.

Kesäkuun 20. päivän iltana
nä§i soppakuskin naamasta
heti, että hänellä on dramaatti-
sia uutisia:

- Pojat! Ryssä on vallannut
Viipurin. . .

- Alä nyt höpi,t i - hevmmies.
ten uutisia!

- Se on §llä ihan totta, va-
kuutti muonakuski. - Raticsa-
kin sanottiin.

Vaikea sitii oli sittenkin us-
koa. Oliko koko puolustuksem-
me romahtamassa? Oliko kaik-
ki jo lopussa? Mitii oikeastaan
tapahtui Kannalsella?

t
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- Ja me vaan makaamme
tällä suon reunrssa pussissa

Laatokan takana kaukana teistä
ja omista joukoista! tulkitsi joku
kaikkien ajatukset.

Vaikka aloimme olla väsynei-
tä paljosta valvomisesta, olim-
me seurznvana yönä erityisen
valppaita. Ammuskelimmekin
tavallista enemmän eri pesäk-
keistä - etträ naapuri luulisi tiiäl-
lä edelleen olevan täyden miehi-
tyksen.

SUURVALTA
lSKEE
Aamulla olin juuri nukahtanut,
kun heriisin valtavaan jyriniiän.
Unenpöpperöisenä syöksyin
ulos.

Ovatko vihollisen tankit tuki-
kohdassa?!

Ei ollut tankkeja. Niiden si-
jasta silmäni rekisteröivät nä§-
män, jonka kaltaista ne eivät
milloinkaan olleet nähneet ei-
vätkä koskaan tulisi näkemään!

Koko taivas oli täynnä lente
koneita!

Niitii tuli niin kaukaa kuin
silmä erotti ja niitii riitti niin
kauas kuin näki!

Pommikoneet ja niitä saatta-
vat hävittäjät sekä maataistelu-
koneet lensivät sännöllisissä
muodostelmissa, täsmällisin vä-
lein. Hävittåijien parvet liikkui-
vat muodostelmien ylä- ja ala-
puolella.

Koneet tulivat lounaasta ja
lensivät Syvärin suuntaan.

- Mihinkiihän nuo lastinsa
pudottavat . . .? sanoi joku.

- Siellä on §llä helvetti ir-
ti...

Ylilento kesti kauan. Virallis-
ten tietojen mukaan koneita oli
750 ja ne olivat matkalla tuke-
maan suurhyölkiiystii Lotinan-
pellon kohdalla. Sieltii alkoikin
pian kuulua kaukaista jyminiiä.

Täjusimme, että "se" oli nyt
alkamassa t?iiilläkin.

,,KYTKEKÄÄ

KUSTAA''
Kuuden aikaan iltapäivällä soi
puhelin. Kun vastasin, tuli sieltii
odotettu käs§:

- Kytkekiiä Kustaa! Toista-
kaa!

Toistin ja irrotin saman tien
puhelimen. Reppu oli jo val-
miiki pakattu. Enää piti vain
antaa kiisky:

- Valmistautukaa lähtöön he'
ti kun vartiomiehet ovat palan-

neet. Seuraavan tuurin miehet
vievät heille heti kiis§n. Eikii
sitten mitään paukkuja tai muu-
ta ilkivaltaa - meillä on kiire ja
pitkii matka tien päähän! Ryssä
ei saa saada vihiä lähdthtiimme.

Katsoin, ettii kaikki oli selvää
lähtilön. Ptiy&illä oli punaruu-
tuinen paperiliina ja tykinhyl-
syssä kimppu suopunuja, jotka
tuoksuivat voimakkaasti. Ptiy-
dälle jäi vielä hyvään pinoon
joukko kirjoja, piiällimmäisinä
Croninin "Sisärengas" ja her-
raskartanoromaani "Kaukolan
herrat".

Painoin oven kiinni viimeisen
kerran. Fojat seisoivat jo valmii-
na reppuineen ja kun viimeiset
vartiomiehet tulivat, lähdimme
marssimaan kapulatietii pitkin.
Ensimmäinen suora oli noin sa-

taviisi§mmentä metriä. Jokai
nen vilkaisi taakseen useam-
mankin kerran ennen kuin tul-
tiin mutkaan.

- Ettei vain vanja siellä jo
asettelisi kokoon varsinaista ja-
lustaan tien päässä!

Mutkassa katsoimme viimei-
sen kerran taaksemme. Sinne
jäi tukikohta "Foro"! Kukaan ei
sieltä lähtöä surrut, mutta tie-
simme §llä, että näin helpolla
siitii ei §llä pitkiille ptiiisuiisi.
Eiköhän se naapuri kohta olisi
kintereillä . . .

Vaistomaisesti kaikki pidensi-
vät askeltaan - olihan meillä vii-
si kilometriä varsinaisen tien
piiähän Subesinojalle. Kaikki
kuitenkin meni häiriöittii ja ryk-
mentin entisellä kanttiinilla ka
koonnuimme me kaikki, jotka
olimme olleet verhona pataljo
namme lohkolla. Siitii alkoi sit-
ten illan hämärtyassä mansi
kohti Pisiä, jonka maastoon
muu pataljoona oli majoittunut.

Asemasota oli piiättynyt ja
hiljaisina marssimme - aivan
kuin aavistaen, ettzi monet ko
vat paikat olisivat edessä ennen
kuin tiiiiltii selvittiiisiin.

Viides kesä oli menossa näis-
sä vetimissä. Riitäisikö tuuria
vielä tiist?ikin eteenpäin? Täju-
simme, ettii nyt oli tosi §sy-
myksessä. Nyt jos koskaan riip
pui kaikki meistä. Nyt oli todel-
la §symyksessii koti ja isän-
maa.

Näissä mietteissä taivalsim-
me hämärtyvässä kesäyössä
kohti tuntematonta tulevaisuut-
ta. tr

M^atka jatkuu
taaks€påin
SA-kuva

On päästy
Pisiin asti
SA-kuva
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Raskas Patteristo 15 sai jatkosotaan
lähtiessään uudet aianmukaiset ty-
kit.

Hyökkäysvaiheen aikana niillä
ammuttiin lähes 18.000 laukausta.

Matkan varrella sattui ja tapah-
tui.
JUHANNUSAATON aamu-
na vuonna 1941 kello 7.10 höy-

rysi kuljetusjuna Varpasen pie-
nelle rautatieasemalle Mikkelin
ja Kouvolan vä1i11ä. Siinä saapui
sotatoimialueelle lounais-hämä-
läinen raskas patteristo, jonka
tykit olivat kuuden tuuman
haupitseja l50H/40, tuolloin
viimeistä huutoa olevaa kalus-
toa.

Junaa purettaessa siita lOytyi
kaksi ylimääräistä matkustajaa.
Toinen oli suksitehtailija, reser-
vin kersantti, jonka sotilaspiiri
oli määrännyt jäämään huoleh-
timaan suksituotannosta.

- Tekee ne niit?i ilman mi-
nuakin, hän totesi. - Pitiiii olla
katsomassa, miti täällä on tu-
lossa . . .

Toinen oli t?iydelliseen sotisa
paan pukeutunut poikanen, ikää
15 vuotta, ja kertoi omaavarsa
sotakokemusta, jota oli hankki-
nut talvisodassa it-patterin påiäl-

likön lähettinä. Tämä nuori
miehenalku palveli patteristossa
siihen saakka kunnes tämän-
ikäiset kiiskettiin syksymmällä
kotiuttamaan. Mainittakoon, et-
tii hän kiivi rintamalla rippikou-
lun ja jatkoi sotilasuralla palvel-
len tänä päivänä kenraaliluut-
nantin arvoisena sotilasldänin
komentajana.
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Patteriston asettuessa ase-

miin Kivijärven ja Saimaan vä-
lisellä kannaksella olevan VärtG
län §län maastoon komentaja
ilmoittautui l0.DE:ssa. Siellä
hän sai valittavakseen muuta-
mia peitenimiehdotuksia, jou-
kossa Jermu.

- Tämä sopii meille! huudah-
ti majuri innostuneena.

Siten patteristo sai peiteni-
men, jota se kantoi kunnialla
taistelukentillä ja kantaa vielä
tänä päivänäkin.

Parin asemanvaihdon jälkeen

oltiin 5.7. tuliasemassa Aholan

§lässä lähellä Vallinkoskea.
Varsinainen tulitoiminta alkoi.

OMAT OVAT NISKAN
pÄÄrrÄ
Aholan asemissa patteristo sai
torjuntatehtävän lisäksi selvän
ja ylsiselitteisen tehtävän: oli
estettävä vihollisen tykistöä tu-
littamasta Imatran voimalaitos-
ta sekä Imatran ja Täinionkos-
ken teollisuuslaitoksia.

Saatu tehtävä oli tiiytettiivis-
sä ainoastaan ampumalla venä-
läisten toimivia pattereita. Sitä
varten asetettiin mittauspatteri
yhteistoimintaan kanssamme.
Näin alkoi opettavainen ja mie-
lenkiintoinen jakso.

Patteristo avasi Aholan ase-

missa tulen ensimmäisen kerran
7.7. kello 9.04. Sinä päivänä
saimme toimia rauhassa. Suori-
timme tarkistusammuntoja ja
tulitimme vastapuolen patterei-
ta sekä Pelkolan kartanon maas-

tossa todettuja maaleja.
Ilmeisesti toiminnallamme oli

ärslttävä vaikutus, koska saim-
me seuraavana päivänä kolmen
hävittiijän suojaaman tykistG
lentäjän tuliasema-alueemme
yläpuolelle.

Nopea hälytys patteriston ko
mentajalle, joka oli asettunut
eversti Kddriciisen komentopai-
kalle ja pian olikin omia hävittä-
jiä Lappeenrannasta käsin pai-
kalla. Alkoi ilmataistelu, jossa

omat pudottivat kolme viholli-
sen konetta. Tämän kirjoittajan
kiisityksen mukaan hävittiijät,
jotka mitä uhrautuvimmin suo

BROR LAURLA

150 H/4O tuliasemassa. Sen suurin ampumaetäisyys oli 13,3 kilomelriä ja
tulinopeus 6 laukausta minuutissa

jasivat tulenjohtokonetta, Pudo
tettiin ja tulenjohtokone Pääsi
omiensa luo.

Seurauket nä§ivät pian.

Sota oli vielä uusi asia ja il-
mataistelun aikana maasto oli
täynnä innokkaita tykkimiehiä,
joiden hyvä-huudot saattelivat
jokaista alas ammuttua konetta.
Vihollinen ampui alueelle voi-
makkaan tykistöiskun, joka ei
kuitenkaan osunut tuliasemiin,
vaan meni sata metriä pitkiiksi
osuen takana olevalle maantiel-
le, jossa pahaksi onneksi marssi
moottoroitu panssarintorjun-
tayksikkö. Se kiini melkoiset
tappiot.

Seuraavien ilmataistelujen ai-
kana ei enää menty huiskimaan
ja hurraamaan, vaan pysyttiin
visusti ilmasuojassa.

Tästä tykistökaksintaistelut
sitten alkoivat. Kaikesta piiätel-
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len meillä oli kenties parempi
taito, mutta varmasti parempi
onni. Siten esimerkiki 12.7. tuli
linjojen yli loiktarina puolalais-
ta syntyperää oleva tykistöluut-
nantti, joka kertoi mei&in edel-
lisenä päivänä tuhonneen kaksi
patteria. Tämä kiivi aivan yksiin
mittauspatterin piiällikön kap
teeni Virkin antaman tiedon
kanssa. Puolalainen kertoi mm.,
ett?i meitä vastassa oli raskas
haupitsirykmentti.

Mittauspatterin eräänä päi-
vänä ilmoittamien koordinaat-
tien mukaan todettiin ampuvan
kuuden tuuman tykin sijaiSe-
van Enson ratapihalla.

Oliko heillä siellä rautatietyk-
k?

On epäselvää, oliko §seessä
rautatietykki vai tavallinen ras-
kas haupitsi, jota hämäämis
mielessä siirrettiin pitkin ratapi-
haa. Tosiasia kuitenkin on, et!ä
kun mittauspatteri ilmoitti ty-
kin siirtyneen etelämmäksi ja
voitiin kartan perusteella todeta
sen ylittäneen joitakin vaihteita
ja pyrittiin näitä ampumalla
särkemään, tykki ei sen jälkeen
ilmaantunut näiden vaihteiden
pohjoispuolelle.

16.7. patteristo siirtyi Kon-
nunsuolle l2.D:n alaisuuteen.
Kyseisen divisioonan oli aiko
mus ryhtyä hyökkiiämåän, jos-

kaan siitii ei vielä tällä kertaa
tullut mitään. Sen sijaan valmis-
tauduttiin Itä-Kannakselle

suuntautuvaan hyökkiiykseen.
Sitä varten patteristo siirty ytil-
lä 25.126.7. Simpeleen maas
toon ja alistettiin l5.D:lle.

AMMU,rflN
HYöKKÄYS
LIIKKEELLE
Heinäkuun vaihtuessa elokuuk-
si lähdettiin lopultakin liiklceelle
tavoitteena Hiitola. l5.D:n liik-
keelle lähetttineestii tykistöval-
mistelusta on olemassa eriäviä
tietoja. Oman sotapäiväkirjani
mukaan valmistelu ke.sti 31.7.
yhteensä 33 ja seuraavana päi-
vänä 1.8. yhteensä 40 minuut-
tia.

Jostakin syystii l5.D:n johto
oli vakuuttunut siitä, että edessä
oli helppo tehtiivä. Mahtoiko
ampumatarviket?iydennylsen
ontuminen johtua t2istii eli siitii,
että kulutus ylitti ennakkolas-
kelmat? Tämä johti siihen, että
ammuntaa oli pakko ryhtyä jar-
ruttamaan, mikii tiesi pienem-
piä ammusmåiäriä maalia kohti
kuin mitii suunnitelmassa edel-
lytettiin. Tämän seurauksena
kohdattiin arvioitua vahvempaa
vastarintaa.

Varsinkin 9.8. oli tilanne
kriittinen. Suunnitelmat är-
keimpiä valmisteluja varten oli
saatu edellisenä iltana ja niiden
perusteella oli laadittu tiiyden-
nystilaus. Divisioona vannoi ja
vakuutti, että saisimme tilatun

miiärän. Niinpä oli hiimmiistys
melkoinen kun ampumatarvi-
kealiupseeri aamuyöstä 9.8. il-
moitti, ettii oli saatu vain 75
prosenttia tilatusta ja luvatusta.

?illaisia kiiytiinnön yllätyk-
siä ei pi&i unohtaa silloin kun
sota on nuori. Joka heth tulee
ajatelleeksi kaik*ea. Rutiini luo
varmuutta, mutta se saavute-
taan vain kaksinkertaisen tarkis-
tuksen kautta.

Hyökkiiys jatkui: Hiitola val-
lattiin ja vihollisen kahden divi.
sioonan hyvinkin elinvoimaiset
"rippeet" vetiiytyivät Kilpolan
saariin, mistii niitii ruvettiin eva-
kuoimaan. Tämän esäminen
tuli nyt tykistön tehtiiväksi.

Päätellen tiihystystuloksista
ja siepatuista radiosanomista sii-
nä ilmeisesti onnistuttiin mel-

Erkki Hallakorpi toimi 1941 la 1942
Baskas Paiteristo 15:n eli Jermun
komentaiana

koisesti: 14.8. havaittiin tiir-
keimmän evakuointisataman
Laakiolahden suunnassa sankka
savupilvi ja seuraavana päivänä
ammuttiin siellä oleva laiva tu-
leen. Yöllä 15./16.8. oli eva-
kuointi kokonaan pysähdyksissä
häirint?itulemme vuoksi. 17.
päivänä Laakiolahdella havait-
tiin suuria tulipa§a ja myö
hemmin samana päivänä sinne
pyydettiin muonaa koska tykis-
tötulemme oli upottanut sinne
saapuneen muonalastissa olleen
proomun. Yöllä 17./18.8. kuu-
lui taakiolahden suunnalla nos-
tokurkien åiäniä. Kiivaan håiirin-
nän jälkeen iiänet loppuivat.
Kuormaus oli ilmeisesti ollut
pakko keskeyttiiii.

Häirintiimme merkitys kävi
ilmi kun vihollinen 14.8. pyysi
ilmavoimia toimimaan "Telkin-
niemessä ja Kopsalassa olevaa
tykistöö vastaan". Toimintaam-
me helpotti suuresti radiotiedus-
telumme sieppaama sanorna,
jossa Leningradin johtoponas il-
moitti, että lentiijien ja kaluston
puutteen woki voitaisiin toi-
mia vain kahden tunnin jaksoin
kahden tunnin välein. Näin sit-
ten todella tapahtuikin ja mei-
dän oli helppo tahdittaa toimin-
tamme tuon aikataulun mu-
kaan.

Evakuointia pyrittiin kahteen
otteeseen pysäyttämään lentotä-
hysteisen tulenjohdon avulla.
Ensimmäinen yritys tehtiin
14. 8., jolloin tiihystiijä määritti
maalin sekii ehti antaa yhden
korjauksen ennen kuin it-tuli tu-
li niin voimakkaaksi että oli
poistuttava.

Koneen siinä taivaalla kiep
puessa tiihystiijä pudotti kartta-
laukkunsa, johon oli merkitty
ampuvan patterin paikka. Seu-
raus nä§i heti: tuliasemaan al-
koi tulla 8 tuuman kranaatteja
jostakin Laatokan ulapalta tyk-
kiveneestä, joka oli oman kanto
matkamme ulkopuolella. Ttrli
oli erittiiin tarkkaa, ensimmäi-
seslä laukauksesta lähtien suo
raan tuliasemaan, mutta onnek-
si sen verran hawaa, että asema

voitiin vaurioitta tyhjentiiii. Ei
voitu muuta kuin seurata siws-
ta ja todeta, että mies joka sitii
toimintaa johti, hallitsi ammat-
tinsa.

Kaksi päivää myöhemmin
yritettiin uudestaan. Kello 9.07
katkesi yhteys koneeseen ja

Välirauhan aikana ostottiin Saksasta neliån patteriston
kalustoksi mod€rn€ia 150 H/40 -haupits6.ia. Tykki painoi
tuliasemassa yll viisi tonnia ja sen ammus 43,5 kg
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myöhemmin saimme kuulla au-
ringon puolelta tulleen venäläi-
sen hävittäjän ampuneen sen
alas.

VIHOLLTNEN LIVTSTÄÄ
Patteristo sai sitten 18.8. käs§n
marssia Kuurmanpohjaan. Siel-
lä oli l2.D nyt tekemässä totta
aikomuksestaan lähteä hyök-
kiiämään. Toiminnan piti alkaa
jo 21.8., mutta jostakin syystä
sitii siirrettiin vuorokaudella.
Tällä välin oli tilanne kehittynyt
siten, että saimme tietää omien
partioiden jo olevan suunnitel-
lun tulivalmistelun maalialueel-
la. Valmistelua ei tarvittu.

Miinoitusten ja riijältettyjen
siltojen vuoksi patteristo pääsi
siirtymään eteenpäin vasta
22.8., jolloin pääsimme aja-
maan Ahvolaan saakka. Siellä
tapasin JR 26:n eli lissäryk-

o

Suora-ammunnassa

mentin komentajan eversti ^S. 
ä.

Laaksosen, joka kertoi, että vi-
holliseen ei ole saatu kosketusta,
"vaikka sitä ajetaan takaa jalan,
polkupyörillä ja autoilla".

Tilanteen selvittyä patteristo
ajoi asemiin Syvälahdelle. Seu-
taavana päivänä jätettiin 1.Pat-
teri vahventamaan täällä olevaa
tykisttiä ja patteriston pääosa

marssi Kääntymän-Heinjoen
tietä asemiin Alusjärvelle.

Kun tultiin paikalle oli pilk-
kopimeä yö. Siitä huolimatta
kuului vähän joka puolelta eri-
laisten lintujen ääniä. Maasto
oli vielä täynnä harhaantuneita
vihollisia jalkaväen vallattua
sen vasta muutamaa tuntia ai-
kaisemmin.

Seuraavana iltana vihollinen
hyökrldisi Ilveksessä. Sen kiirki
pääsi jo meisä vasemmalla ol-
leen kevyen patteriston tuliasa
miin saakka. Ilmeisesti "lintu-
miehillä" oli osuutensa t?issä
yrityksessä, sillä 2.Patterimme
tuliasemaan tuli äänettömästi
takaa vihollisen partio, joka oli
värjynyt koko päivän alueella.
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Sitten mallistuttiin Forlam-
min motin pehmittåimiseen
myiiskin l.Patterin ollessa jäl-
leen muun patteriston mukana.
Sen jälkeen liihdettiin tuke-
maan hyöldriiystii Koiviston
suuntaan.

RAIU RALLI
Syyskuun l. päivänä patteriston
komentaja majuri Hallakorpi
kutsui minut - patteristoupsee-
rin - puhutteluun ja antoi pää-
piirteittiiin seuraavan kiis§n:

- Etulinja tuon aukean reu-
nassa noin 200 metrin piitissä.
Edessä ei ole järjestynytä vas
tarintaa.

- Jalkavåiki lähtee juuri ete-
nemdiin.

- Patteristo ajaa heti tuonne
5 kilometrin piiässä olevaan
Rautasen poikakodin maastoon,
tiedustelee asemat ja menee
asemiin mahdollisimman pian.

Kiis§ oli selvä. Täisin kui-
tenkin näyttiiii hiimmiistyneeltii,
koska paikalla oleva jalkaväki-

rykmentin komentaja eversti
Savonjousi §syi:

- Onko jokin asia luutnantille
epiiselvä?

Ei ollut. Avattiin autden ik-
kunat, työnnettiin konepistoo
lien piiput niisä ulm ja sormi
liipasimella huristi asematiedus-
teluosasto kiisketylle alueelle.

Esimiehet olivat olleet oikeas"
sa: järjestynyttä vastarintaa ei
ollut. Rautasen poikakodin
maastossa tapeltiin hiukan 'Jär-
jestymattöman" vihollisen kans-
sa, joka oli ilmeisesti niin häm-
miistynyt saapumisestamme et-
tä piti viisaimpana häipyä.

Sitten påiiisimme kokemaan
todellisen tykkimiehen Uihtihet-
ken!

Kävi nimittiiin niin, että
ajaessamme takaisin hakemaan
patt€riston piiäosaa jalkaväen
kiirki tuli vastaamme. Sormi lii-
pasimella etenevien soturien il-
meet olivat näkemisen arvoiset
ajellessamme SA-autoilla vas-
taan maastosta, jota he olivat
vasta valtaamassa.

T2imii ei ollut ainoa kerta kun
seikkailimme jalkaväen edessä.

Itii-IGrjalan Keltovaaran maas-
tossa olimme kerran joutua tie-
Ui katkaisemaan liihetetyn
koukkausosaston teilaamaksi.

Olimme parhaillaan suoritta-
massa tiedustelua, kun kouk-

kausosasto lähestyi tietii. He
kuulivat tieltä åiäniä, mutta ei-
vät erottaneet kieltii. Koukkaus-
osaston johtaja sijoitti joukkon-
sa asemiin hallitsevalle kukku-
lalle, jonka edessä me olimme
kuin tarjottimella.

Sitten eriis miehistii näki va-
lon välkiihdylsen auton tuulila-
sista. Asiasta ryhdyttiin otta-
maan selvää, jolloin näkyviin tu-
livat SA-kilvet.

Thvatessamme osaston johta-
ja pyyhki hikeä otsaltaan:

- Olihan tipalla! Siinä olisi
voinut tapahtua hirveitii. On-
neksi tuolla pojalla oli tarkat sil-
mät...

tTÄ.KARJALAAN
Osuutemme Kannaksella päät-
tyi Aleksandrovkan valtaukseen
ja Ohtan mutkan oikaisuun. Sit-
ten vain Jermu junaan ja Jessoi-
laan.

Täällä olivat pari päivää ai-
kaisemmin alueelle tulleet ase-

veljet jo täydessä touhussa ja
mahdottomasti ollakseen:

- Nyt ei ollakaan Kannaksel-
la!

Ja olihan siinä eroa: loppuivat
maito ja oma ilmanhemrus.
Maidon puutteeseen tottui pian,
mutta toinen vajaus oli pahempi

- onneksi pahemmilta vahin-
goilta valtyttiin.

Jossain määrin Kannaksen
oloista poikkeavaa oli myiis vas-
tapuolen tykistön aktiivinen toi-
minta. Vaikka se oli lukumää-
rältiiän näkemyksemme mu-
kaan vähäinen, sen liikkuyuus
ja nopeus sekä suunnitelmalli-
nen toiminta alkoivat tuntua är-
syttiivältii.

Sikiiläisellä omalla mittaus-
patterillamme oli vanhentunut
ja hidas kalusto, mikä vaikeutti
vastatykistötoimintaa. Niinpä
tuntui aina syyskuun 22. piÅi-

vään saakka siltä kuin vihollis-
tykistöllä olisi ollut henkinen
yliote.

Sanottuna päivänä lehti
kiiäntyi. Siihen saattoi vaikut-
taa voimakas ja tehokas isku
yhteen tuliasemistamme, jolloin
yksi mias kaatui ja kolme haa-
voittui. Lisäksi osa ammulaista
vioittui ja kartussit syttyivät tu-
leen. Siinä nuori patteriupseeri

- miltei poikanen mone€n van-
haan reserviläiseen verrattuna -
sai maltin säilymään, tilanteen

+

PAI.VETIIKORTTI
Leikkaa irti alla oleva Palvelukorttija käytä sitä kun:
1. Haluat osallistua Sanoma Aikakauslehtien järjestämiin
markkinointiarvontoihin ja lehtikohtaisiin markkinointi-
arvontoihin. 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 ta-
pahtua vielä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Tämän jälkeen peruutetusta tilauksesta veloitamme toimi-
tetut 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 vaivatto-
masti ia nopeasti.
Puh. (90) 6164 833.

(täytä tekstaten, merkitse rastilla
käsiteltävää asiaasi

selventävät vaihtoehdot)
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PAI.VETIIKORTII
E Osallistun Sanoma Aikakauslehtien järjestämän TÄYSOSUITA-
_ kilpailun voimassa oleviin arvontoihin.
U Olen mukana myös voimassa olevissa lehtikohtaislssa

a rvonnoissa/tunnukset:
! Peruutan 

-/- 
198 

- 
alkaneen tilaukseni.

E Vaihdan kotia,/osoitteenmuutostiedot tässä kortissa.
E Tilaan Kansa taisteli -lehden 

- 
kk:ksi, alkaen 

- 
/-198 

-
E Olen jatkotilaaia. E Olen uusi tilaaja.

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

Osoitteenmuutostiedot: uusi osoite: 

-/- 
198 

- 
alkaen:

Uusi iakoluo$ile Puh.

Postinumero Postitoimipaikka

#r§

U'o
=o
Jqltr

vt
o
=CLo

x!,
=o!,
P.o
g

6'
=o
-ofo
o

!r
c»(o

4
IrIt-Izx
(.)
@

TILAUSHINNAT
Kotimaahan 12 kk 139 mk
Pohjoismaihin ilman postitus-
lisää.
Muihin maihin: Hintatiedot
Tilaajapalveluslamme.

Sukunimi Etunimi

Jakaluosoite Puh.

Postinumero Postitoimipaikka
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hallintaansa ja palon sammute-
tuksi.

Näin hyöktiiys jatkui ktros-
koin valtauksen jiilkeen yltis
pohjoiseen Suojujoen yli Sun-
järven, Juustjärven ja Mäntyse-
län kautta Karhumäkeä kohti.

Vallankumouksen vuosipäi-
vänä eli marraskuun seitsemän-
tenä saimme kiiskyn tulittaa
Karhumäkeä. Patteristossa oli
silloin neljä patteria, ndäntenä
erään raskaan patteriston ka-
nuunapatteri, koska saman pat-
teriston haupitsipatterit olivat il-
man ammuksia.

Ilta oli rauhaton. Vihollispar-
tio katkoi yhteyksiä ja vikapar-
tio joutui sen kanssa tulikoske-
tukseen 100 metrin piiiissä as+
makeskuksesta; ammuksia nou-
tamaan lähetettyjä kuorma-au-

§a tulitettiin.
Seuraavana päivåinä oli tar-

koitus jatkaa hyöldriiystii. Kos-
ka tuliasemamme olivat vajaan
kahden kilometrin piiässä etu-
linjasta, meillä oli tilaisuus saat-
taa jalkaväkeä melko pitkiille
asemia vaihtamatta.

Toisin kuitenkin kiivi. Hyök-
kiiyksemme torjuttiin ja viholli-
nen alkoi osoittaa huomattavia
aktiivisuuden merkkejä. Noin
kello 14 marssi kevyt hevosvo
toinen patteristo asemiemme lä-
pi eteen pyrkien uuteen tuliase-
maan lähempiinä etulinjaa.

Tirliasemiemme edessä ole-
vassa notkelmassa hyökldisi vi-
hollisosasto Uimän tykistön ri-
vistön kimppuun. Pian vihollisia
oli my& meidän tuliasemissam-
me, joissa ne tunkivat piiälle
niin ettii tykkien luona tapeltiin
puukoilla. Täistelu tuliasemis
samme alkoi kello 15.03 ja
påiättyr kello 16.10, jolloin vihol-
lisosasto hävisi yhtii nopeasti ja
näkymättömiisti kuin oli tullut-
kin.

?imä ylläktö oli erittiiin hy-
vin ajoitettu, sillä samaan ai-
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patteria kohti tunnissa. ?istii
operaatiosta oli erikoisartikkeli
lehtemme tammikuun 1979 nu-
mero§sa.

Tämän taistelun jälkeen han-
kimme itsellemme henkisen
yliotteen vastaamalla kuhunkin
kivåiärinlaukaulseen 6 tuuman
kranaatilla Stalinin kanavan
sulkuun N:o 5, jossa ilmeisesti
oli jotakin, koska sinne ampumi-
nen aina johti tulokseen. Lopul-
ta tilanne §seessä olevan sulun
kohdalla rauhoittui niin ettei
enää ollut tarvis pelätä sieltä tu-
levaa tulta.

Tuli sitten kenraali Nenonen
kiiymään patteristossa.

Oli helmikuu ja tammikuun
taistelujen jälkeen oli ollut rau-
hallista. Niinpä kenraali hieman
hämmiisteli kulutustamme.
Kerroin rehellisesti mistii se joh-
tui. Kenraali ei suuttunut eikä
edes torunut, vaan veti minut is-
tumaan vierelleen penkille ja
selvitti §nää ja paperia kiiyt-
täen, paljonko voisimme ampua
muuhun kuin torjuntaan. Las-
kelmasta ilmeni, ettei "rankai-
sulaukauksiin" olisi enää varaa.

Näillä eväillä alkoi asemaso
la. tr

kaan vihollinen hyökkiisi voi-
makkaasti etulinjaamme vas
taan. Niinpä tulenjohtajalta tuli
tulipyyntö - tarvittiin ehdotto
masti torjuntaa. Sen verran saa-
tiin järjestys palautetuksi, että
pyydetty torjunta voitiin ampua
kello 15.39 ja 15.43, ei kuiten-
kaan koko patteristolla.

Illan pimetessä tehostettiin
lähivarmistusta. Meille mitiiiin
ilmoittamatta jalkaväh ryhtyi
maaston puhdistustoimiin. Kel-
lo 20.30 JR 35:n asettama osas-

to törmäsi patteriston asetta-
maan varmistukseen ja kun tun-
nussanapyynt($n ei vastattu,
varmistus avasi tulen. Siinä ehti
kolme jalkaväkimiestii haavoit-
tua ennen kuin tilanne selvisi.

KARHUMÄKI OLI
VAIKEA PALA
Karhumäkeä ympäröi puolus-
tuksellisesti katsoen erinomai-
nen maasto. Sen me tulimme
kokemaan. Niinpä ke.sti aina it-
senäisyyspäivän tienoille saakka
ennen kuin lännestii etenevä
4.D - jolle tässä kuvattu patte-
risto oli alistettu - ja etelåistii tu-
leva l.D saivat luoduksi tilan-

teen, jossa Laatokan Karjalassa
ja Aunulsessa mainetta niitEi-
nyt Osasto Lagus löi itsensä läpi
Karhumäkeen ja miltei samalla
vauhdilla Foventsaan, jonne
Jermun hyöktiiystaival påiättyi.

Patteriston hyökkiiysvaiheen
ammuskulutus oli yhteensä
17.677. Suurin vuorokausikulu-
tus kirjattiin elokuun L päivä-
nä, jolloin ammuttiin 1050 lau-
kausta, näistii 664 jo ennen kel-
lo kuutta aamulla.

Täydennys ei aina ollut sään-
nöllistä, vaan patteristo poti
ajoittaista ammuspulaa.

Patteriston asettuessa PG
ventsassa puolustukseen sille
miiärättiin kuuden tunnin lähtG
valmius. T2imän ajattelun mu-
kaisena tavotteena oli mahdolli-
sesti jopa Sorokka. Märäys
poistettiin 1.3.42.

Vuoden vaihteessa venäläiset
aloittivat Maaselän kannaksella
suurisuuntaisen vastahyök*iiyk-
sen. Painopisteet olivat Kdvillä
ja Poventsassa. Patteristo osal-
listui kiivaaseen torjuntataiste-
luun Foventsan Täpponiemessä
ampuen muun murssa yö11ä9.1

l0.l.42 häirintiinä yhteensä 980
laukausta tahtiin 52 laukausta



EINO KIVILAHTI Kirjoittaja
varusmiehenå JP 2:ssa

Valkjärv€llå 1937

Viesti fuli
houdan folao
Sota on voimakkai-
den tunne-elämys-
ten ja järkytysten
aluetta.
Jokainen rintama-
mies tietää, että
kuoleman kentillä
tapahtui joskus ou-
toja asioita.

TAPAUS josta kerron, saattaa
monen mielestii olla mielikuvi-
tulsen tuotetta. Näin ei kuiten-
kaan ole. Jokainen sana on tot-
ta.

Vaikka tuosta tapauksesta on
kulunut aikaa jo yli 40 vuotta,
muistan sen kuin se olisi tapah-
tunut eilen.

Olimme Killuntaivaaralla ja
oli heinäkuun 20. päivän seutu
1941. Meitii oli viisi miestä sa-

massa sirpalesuojassa. Minun li-
säksi paikalla olivat sotamiehet

Toivo Yentildircn, Ronkaircn,
Uurc Pitkörcn ja In Ranta.
Olimme etulinjan takana ja pi-
dimme parivartiota. Vartiopaik-
kaan oli matkaa noin 400 met-
riä.

OUTO VIERAS
Muistini mukaan vartiossa oli-
vat silloin Ronkainen ja Pitkii-
nen. He olivat molemmat kotoi-
sin Posiolta ja vakituisia vartio
kavereita. Joimme saikat Venä-
läisen kanssa, joka lähti sitten
Rannan kanssa päåistiimåiän
vartiosta Ronkaista ja Pitkiisti.

Menin sirpalesuojaan, makoi-
lin sisällä ja kuulin kun pojat
mennessän puhelivat.

Kun heidiin askeleensa lakka-
sivat kuulumasta, alkoi polulta
kuulua muita askeleita. Ne lä-
hes§ivät suojaamme.

Nousin istumaan. Tulija py-
sähtyi oviaukon eteen laskeu-
tuen polvilleen ja alkaen konta-
ta sisiiän matalasta aukosta.

Mies oli leveäharteinen ja olka-
päillä olivat korpraalin nauhat.
Hänessä oli jotakin tuttua, vaik-
ka en vielä kasvoja nähnytkiiiin.

Samassa tulija olikin jo sisäl-
lä ja nosti pätiiän.

Nyt tunsin tulijan!
Hän oli samassa joukkueessa

palvellut serkkuni Pauli - jokz
oli kaatunut tällä samalla vaa-
ralla vajaa viikko sitten eli hei-
näkuun 15. päivänä.

Pauli oli polvillaan ja puristi
kiittäni. Sitten hän istuutui ma-
talan sirpalesuojan lattialle vas.
tapäää minua.

Muistin, että hänen ruumiin-
sa oli eilen, sunnuntaina, hau-
dattu Viirinkylän sankarihau-
taan.

- Tuleekohan se minullekin
lähtö - sinne missä sinäkin
olet...?§säisin.

- lilanan pelkiiii, en minä sen

vuoksi tullut, sanoi Pauli. - Et-
hän sinä sodassa kaadu. Sinä-
hän elät vanhaksi.

- Miksikiis sinä sitten tulit?

a

- Kun pienestä pitäen on aina
oltu ylsissä, piiätin lähteä kiiy-
mään, sanoi Pauli. - Minähän
olin kotona omissa hautajaisis-
sanikin, vaikka ruumiini jo sil-
loin oli hautausmaalla mullan
alla - minä kun voin nyt olla
misvä vain haluan . . .

Keräsin rohkeuteni ja §syin:
- Sinä kuolit kai äktiä? Kun

näin ruumiisi seuraavana päivä-
nä olit aivan elävän näköinen.
Vain silmistä näki, että olit
kuollut.

- Eipähän siinä mitiiiin ehti-
nyt tuntea, sanoi Pauli. - Kun
selkiiranka meni poikki . . .

Vailila istuimme vastakkain
ei Pauli kertaakaan katsonut
minua silmiin. Hän katsoi ohit-
seni pimeän nurkkaan. Muis-
tin vanhojen ihmisten kerto
neen, etteivät vainajien sielut
katso eläviä ihmisiä silmiin. . .

Tiesin, ettii Pauli oli melko
kiinteiisti seurustellut erään
Vallinahon neitosen kanssa. Sik-
sipä §säisin:

- Olikos tyttöyst?ivåisi hauta-
jaisissa?

- Olihan se siellä, sanoi Pauli.

- Ja itki kovasti toisten tyttiijen
kanssa rappujen alla . . .

Ymmärsin hyvin. Sen ajan
taloissa oli ulkopuolella raput,
joita pitkin päiiistiin ullakolle.

- Minun on kai nyt lähdettii-
vä, sanoi Pauli.

Sitten hän puristi kiittiini ja
konttasi ulm matalasta oviau-
kosta. Ulkopuolella hiin nousi
seisomaan ja kiiveli pois.

"EN TARVITSE ENÄÄ
SIVIILIPUKUA"
Kun Paulin askeleet olivat juuri
lakanneet kuulumasta, alkoi
kuulua vartiosta palaavien mies-
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Viesfi ft .li ,,,
ten saappaiden poljenta. Pojat
konttasivat suoraan sisään.

- Tuiko teitii joku vastaan
polulla? §säisin.

- Eipähän tullut, vastasivat
pojat. - Kenen siellä olisi pitii-
nyt kulkea?

Koska vihollinen usein ry-
mäyrteli tukikohtaan heittimillä
ja tykistöllä, ei ulkona liikuttu
ilman asiaa.

Kerroin pojille, ettii kaatunut
taistelulähettimme oli kiiynyt
minua tervehtimiissä. Sysin
heitä olemaan kertomatta asias-
ta kenellekään - ettei minua pi-
dettäisi tiirähtäneenä.

Täpahtuman aikana en ollut
väsyksissä eikii oloni ollut mil-
lään tavoin tavallisesta poikkea-
va. Kello oli kahden paikkeilla
iltapäivällä. Olin §llä paljon
ajatellut Paulin poismenoa ja
siihen liittyviä tapahtumia.

Hänellä oli ollut vankka aa-
vistus kaatumisestaan.

Låihtiessään kotoaan oli Pauli
sanonut äidilleen:

- Tämän pukuni saatte antaa
Nurmelan Täunolle.

,riiti ei ensin huomannut
asiassa mitiiän erikoista, mutta
alkoi myöhemmin pohtia asiaa.

Uihtiessiiän matkaan Pauli
oli kiivellyt naapurin pihan läpi.

- Kuljen t?istä nyt viimeisen
kerran, hän oli sanonut naapu-
rin emännälle.

Sitten marssimme rintamalle.

- Tiesin jo kotona, että en täl-
tä matkalta palaa, hän sanoi
kerran minulle.

Muutamaa päivää myöhem-
min Faulin vanhin veli Wiitö
palasi hautajaislomalta. Aloin
kautta rantain §sellä asioita:

- Oliko se Vallinahon tltiir-
kin hautajaisissa?

- Oli - ja kovin itki yhdessä

toisten kylän tyttöjen kanssa.

- Istuivatko ne siellä ulkona
rappusten alla?

- Siellähän ne juuri istuivat,
sanoi Vziinö. - Mutta mistäs si-
nä sen tiedät?

Kerroin hänelle, mistä olin
tietoni saanut.

Paulin lähtö oli ollut nopea ja
tuskaton. Melko pitkii sirpale oli
voimalla iskeytynyt vartaloon
edestä kellotaskun kohdalle vie-
den mennessään kellon sisälle
vatsaonteloon. Sisällä oli ilmei-
sesti pyörivä sirpale kääntynyt,
jatkanut matkaansa katkaisten
selkärangan ja tullut ulos seläs-
tä. Kello oli vääntynyt mutkalle.
Lääkiiri oli poistanut sen ruu-
miin sisältii ja se lienee vieläkin
muistona Eelis-veljellä. tr

Otto Schulman

Suomalaisia sotureita historian hämärästä

Erkki Antinpoika Kurki
Eversti Kurki, aateloi-
tuna Erik Andersson
Trana, oli kotoisin Jääs-
ken pitäjän Ihalempe-
län §lästä. Hänen
isänsä oli nimismiehenä
Inkerinmaalla, missä
poika oppi venäjänkie-
len ja tuli tulkiksi Vii-
purin linnaan. Liivin-
maan sotaretkellä
1625-1626 hän toimi
anneijan huoltopäällik-
könä niin ansiokkaasti,
että Kustaa II Adolf
palkitsi hänet aatelisar-
volla. Hyvin onnistu-
neen huollon ansiosta
kuningas voi keskittää
joukkoja tehokkaasti,
minkä seikan avulla
hän saavutti muuan
muassa Wallhofin voi-
ton 6. l. 1626.

Ruotsin liityttya kol-
mi§mmenvuotiseen
sotaan annettiin huolto
jälleen kokeneen Tia-
nan johtoon. Ei ollut
helppoa saada kokoon
elintarvikkeita sota-
joukkoja varten pitkän
sodan hävittämastä ja
autioittamasta Euroo-
pasta, mutta taitava
huoltokomissaari selvisi
tehtävästä.

Tiana halusi kuiten-
kin olla myös sotilas.
Hänet ylennettiin evers-
tiksi ja rykmentin ko-
mentajalsi. Joukkonsa
kärjessä hän kaatui
Mindenin kaupungin
valtausyrityksessä Ali-
Saksissa 25.10. 1634.
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JÄRKYTTÄVÄ
DOKUMENTTI
Niilo Lappalainen: Veren kos-
tuttamat saaret, Teikarin ja
Melansaaren taistelut kesäl-
lä 1944, Kustannuspiste Oy.
Saarijåirvi 1983, 2X sivua,
karttapiirroksia ja valoku-
via.
Suomalaiset eivät viime sodis-
samme oppineet kiinnittämään
riittävä huomiota Viipurin-
lahden puolustukseen: talvi-
sodassa tiällä uhkasi katastrofi
ja jatkosodassakin ratkaisu oli
hiuskarvan varassa, kun Lrnin-
gradin rintaman johto pätti
aloittaa äällä suurhyökkäyk-
sen heti suomalaisten pysäy-
tettyä operaation Ihantalassa.

Kaikessa kiireessä alettiin
Viipurinlahden länsirannalle
kesäkuun lopulla haalia jouk-
koja kaikkialta rannikoilta:
Aäniseltii, Vaasasta, Helsin-
gisfä, Kotkan seuduilta. Ko-
koon saatiin kaksikielinen se-

kalainen ja päiiasiallisesti erilli
sistä komppanioista koottu
Rannikkotykistörykmentti 22,
jonka komentajaksi sentään
hädiin hetkellä märättiin pa-
ras mahdollinen mies, jämerä ja
taitava kentläupseeri eversti
Arvo Lyytinen.

Neuvostoliiton 59.Armeijan
aloittaessa hyökkäyksensä al-
koi armoton taistelu, jossa 17-

kesäiset koulupojat ja suoraan
heinäpellolta tulleet 4Gr,uotiaat
reserviläiset kävivät asemiin
rinta rinnan. Raskaiden tappi-
oiden hinnalla vihollisu onnis-
tuttiin pidättelemään saarilla
viitisen vuorokautta, mikä aika
riitti länsirannan puolustuksen
järjestelyihin.

Kirjoittaja, yleisesikuntaup
seeri ja entinen Rannikkojiiä-

käripataljoonan komentaja, on
paneutunut työhönsä tarmok-
kaasti. Realistinen taisteluker-
tomus kuvaa tyhjentäv,isti epä-
toivoista ottelua, jossa parin
pahimman päivän tappiopro-
sentti oli yhteensä 65. Lukuisat
kielteiset ilmiötkin kerrotaan
kaunistelematta.

Kirja on erinomainen tie-
tolähde niille, jotka haluavat
tietä, millaista sota pahimmil-
laan on. Sen lukeminen olisi
erinomaisen hyödyllistä myös
niille, jotka tekevät päätöksiä
sotilaskoulutuksesta, aseistuk-
sesta ja sotilaskurista. Teos on
myös hieno kunnianosoitus
Viipurinlahden taistelijoille.

E.

SOTAA
MURROSIÄSSÄ
Aarni Krohn: Kun viisitoista
vuotta vaan, Littera, Hämeen-
linna 1983, 185 sivua.
Vuonna 1930 syntynyt histori-
allisiin aiheisiin erikoistunut
kirjailija kuvaa tässä kolman-
nessatoista romaanissaan nuo
ren helsinkiläispojan elämää
sodan heitellessä lapsiakin sin-
ne tänne. Monissa elämyksissä
on itse koetun tuntua.

Päähenkilö on akateemisen
kodin lapsi, joka joutuu selviä-
mään paljolti omin voimin me-
netettyään äitinsäja isän ollessa
sotahommissa. Kielitaitoisena
ja joustavana sivistyskodin lap
sena Anssi selviää hyvin Ruot-
sissakin. Nuoret ymmärt'ävät
myös hyvin ajan tapahtumia ja
ilmiöitä - luultavasti parem-
min kuin vanhemmat uskovat-
kaan. Puuttuu todella vain riit-
tävä ikä, jotta asioiden kulkuun
voitaisiin tarttua omakohtaises-
ti. Siinä sivussa pojat alkavat
aikuistua, itsenäistyvät, pereh-
ryvät elämiän, silmä ottaa jo
hyvännäköisen lotankin.

Toiminnan tarve ajaa pojat
karkumatkalle ja seikkailuihin.
Näennäisesti huolettomaan
nuoruuteen liittyy ongelmia,
haaveita ja ahdistusta.

Kirjailijan kerrontaan us-
koo. Tällaiselta elämä var-
maankin tuntui älykkiiiistä po-
jasta noina hulluina vuosina.

Huomion arvoinen kirja niin
nuorille kuin vanhemmillekin.

E.

MONITOIMIMIES
MUISTELEE
Reino Hirviseppä: Silmiistii
silmään, Kirjayhtymä, Hä-
meenlinna 1983, US sivua, va-
lokuvia.
Reino Hirviseppä-Palmroth-
Palle,77, sotilas, museo- ja leh-
timies, runoilija, frlmi-, teatteri-,
urheilu- ja PR-mies, kertoo ih-
misisä, joihin hän värikkiiän
elämänsä aikana on tutustunut.
Mukaan mahtuu taiteen merk-
kimiehiä Eino lrinosta Frans
Eemil Sillanpäähän ja Toivo
Kuulasta Ceorg Malmsteniin.
merkittäviä viihteen tekijöitä ja
väkeä yhteiskunnan huipulta
Urho Kekkosesta Hella Vuoli-
jokeen. Yleensä tapaamiset
ovat sujuneet myönteisissä
merkeisså.

Ainoa Pallea katkeroittava
vaihe on jatkosodan jälkeinen
syrjintä, jolloin viisunikkari ja
Iloisen teatterin tirehtööri pot-
kittiin yleisradiosta, erotettiin
armeijasta ja pantiin Valpon
selliin. Tästiikin koko kansa-
kuntaa koetelleesta masenta-
vasta ja häpeällisestä vaiheesta
Palle, huumorimies. palasi uu-
delleen pinnalle ja entiseen
vauhtiinsa.

Mukavan miehen muistel-
mateos on hauskasti esitettyä
pienimuotoista kulttuurihis-
tonaa.

SOSIAALISTA
MIELTÄ
Sesse Koivisto: Lotta Heidin
sota, Otava, Keuruu 1983, 320
sivua.
Herttainen ja kauniisti kirjoi-
tettu muistelma kertoo nuoren
ylioppilastytön töistä ja toi-
mista talvi- ja.jatkosodan vuo-
sina. Vain kodin piirissä eläny
tlttö kohtaa sotasairaalassa so-
dan koko julmuuden, selviää
tehtävistään urhoollisen ja
pättäväisen luonteensa avulla,
paneutuu työhönsä koko tar-
mollaan ja saaluttaa potilaiden
kunnioituksen ja suosion. Jat-
kosodan alussa hän työskente-
lee sairasjunassa, siirtyry sitten
siviilitoimeensa, mutta jatkaa
toisella jalallaan erilaisissa lot-
tatehävissä. Sosiaalisen mie-
lenlaatunsa johdosta Heidi tu-

tustuu monenlaisiin ihmisiin,
pitää yllä ystär,lyssuhteita, kir-
joittaa ja saa kirjeitä. Hänen su-
kulais- ja ystäväpiirinsä on läpi-
leikkaus sotavuosien nuori-
sosta. sen kannanotot ja toimet
antavat hyvän kuvan nuorten
ihmisten elämiistä ja ajatuksista
sotar,uosina.

Hauskasti ja sujuvasti ki{oi-
tettu kirja sopii vaikkapa nuori-
son käsiin. Tällaista se silloin
oli.

S.

DIETLIN SILMANA
Konrad Knabq Lapin lentotie'
dustelijat, Gummerus, Jyväs-
kylä 1983, 243 sivua, valoku-
viq karttapiirroksia. Alkuteok-
sesta DasAuge Dietls suomenta-
nut Heikki Sarkkila.
Kirjoittajalla on ollut sodanai-
kaisten tehtiiviensä johdosta
saksalaisen lentotiedusteluyksi-
kön esimiehenä ja lentiijänä se-

kä myöhemmin yhteysupseeri-
na edullinen tiihystyspaikka
2O.Vuoristoarmeijan ja pohjoi-
sessa taistelleiden suomalaisten-
kin joukkojen toimintoihin.
Knabe kuvaa kuitenkin lenta
tehtävien suorituksia ja oman
koneensa lentohenkiliistti,ä sota-
lennoilla siinä måiärin etäältä,
ett?i lukijalle jiiä suuhun väljäh-
tyneen maku. Sen sijaan vapaa-
ajan vietto runsaasti virtaavan
alkoholin kera saa osakseen
huomiota yllättiivän paljon.
Kaikenlaisten kepposten ja juh-
lintojen kertomiseen riittää kyl-
lä kiinnostusta. Tirskin sodassa
ylimalkaan näin rattoisaa oli -
Saksan ilmavoimissakaan.

Kirjoittajan ihailu kohdistuu
korkeaan esimieheensä, kenraa-
lieversti Eduard Dietliin, jonka
esitykestri Knabe saa Rautaris-
tin ritariristin. Dietlin salaperäi-
syyden verhoamaan kuolemaan
on kirjassa pyritty hakemaan
ratkaisua, joka vaikuttaa moni-
mutkaiselta, mutta v. 1944 ta-
pahtumien Hitlerin vastaisen
kehityksen muistaen saattaa si-
sähää totuuden ainelsia.

Kääntiijä ei ole osunut "nap
piin" sotilas- ja lentotermeis-
sään eikii ole saanut pilottislan-
gista "mehua" irti.

Kaiken kaikkiaan leppoisaa
iltalukemista.

S. A.
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Opettajaksi lasten
uimakouluun oIi
heinäkuun 4. päivä-
nä 1943 matkalla
mänttiläinen Mirja
Anneli Leppdnen,
L7-vuotias koululai-
nen, juuri keskikou-
lusta päässyt tyttö.
Matka keskeytyi ta-
san kello kolme Jää-
merentiellä Laani-
lassa: 30 miehen
,ahvuinen viholli-
en partisaaniosasto
ryökkäsi käsikra-

rraatein ja konetu-
liasein sen posfiau-
ton kimppuun, jos-
sa Mirja Leppänen,
nykyisin rouva Mir-
ia Pukkila, oli mat-
kustajana. YIIätys-
hyökkäyksessä sai-
vat surmansa Oulun
hiippakunnan piis-
pa Yrjö Aukusti
Wallinmaa ja kolme
muuta henkilöä.
Mirja Pukkila kuu-
lui viiden vaikeasti
haavoittuneen jouk-
koon.

NÄlN tr,tutsrEt-EE MIRJA
PUKKILA:

- 
En lähtenyt matkalle seik-

kailun halusta, enkä vastoin
vanhempieni tahtoa. Äitl oti
lähdölle myötiimielinen ja isä
saattoi minut Vilppulan ase-
malle. 

- 
Toinen kesäpaikka

olisi ollut Hiitolan lastenko-
dissa. Ivaloa ja Jäämerentietä
pidettiin kuitenkin turvalli-
sempana. Partisaanien hyök-
käyksiä ei osattu pelätä. Kun
ne tulivat, ne tulivat kaikille
yllätyksenä.

Matka junalla Vilppulasta
Rovaniemelle kesti kauan.
Kun Rovaniemeltä oli hankala
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saada autokyytiä Ivaloon, oli
ilman muuta selvää, että päi-
väkausia matkaa tehnyt nuori
tyttö oli lopen uupunut pääs-
tyään viimein postiauton pen-
kille ja matkalle kohti määrän-
päätä. Rouva Pukkila muis-
telee torkahdelleensa pitkin
matkaa. Välillä hän ihaili tai-
tavuutta, jolla postipoika heit-
teli postia liikkuvasta autosta
laatikoihin.

Hyökkäyshetkellä hän oli
unessa.

KARMEA
HERÄÄMINEN
Mirja Pukkila kertoo havahtu-
neensa siihen, että linja-auton
edessä räjähti jotakin. Saman-
aikaisesti auton takaosasta
kuului rapinaa. Partisaanit rä-
jäyttivät Laaniojan yli johta-
van sillan ja avasivat samalla
konepistoolitulen autoa kohti.

Silta räjähti noin 40 metriä
postiauton edessä ja tulitus ta-
pahtui pari metriä korkealta
tienpenkalta.

- 
Tullessani ulos autosta

näin semmoisen munan muo-
toisen rautapallon, mutta ei
minulla ollut aavistustakaan
mikä se eli 

- 
6nnsn kuin se

räjähti, Mirja Pukkila muiste-
lee.

Hän yritti muiden mukana
metsän suojaan, mutta ampu-
mahaavat vasemmassa reides-
sä katkaisivat yrityksen. Rei-
siluu oli murtunut, lonkkaher-
mo vioittunut, lonkan, polven
ja nilkan nivelet rikkoutuneet.
Sirpalevammoja oli kasvois-
sa, käsivarsissa ja oikeassa
keuhkossa.

Tyttö menetti tajuntansa,
mutta muistaa, miten ihmiset
yrittivät hädissään ryömiä
suojaan auton alle.

Jälkeenpäin selvisi, että
piispa oli kuollut. Erään per-
heen pienet lapset jäivät
eloon, mutta äiti kuoli. Lapset
ohjasi suojaan kivien taakse
kntoia Mia Takalo.

Partisaaneista on Mirja
Pukkilan mieleen jäänyt yksi

- ilmeisesti konepistoolilla
autoa tulittanut mies.

APU VttPYI
Partisaanien tulittaessa suo-
malaista postiautoa ajoi pai-
kalle saksalainen linja-auto.
Se säikäytti ilmeisesti hyök-
kääjät pakosalle.

Autossa oli kuljettaja yksin.
Joutuessaan partisaanien tuli-
tukseen hän käänsi autonsa
ympiiri ja lähti takaisin kohti
etelää. Auton hiilytyssireeni
alkoi soida ja luultavasti parti-
saanit uskoivat sen tarkoitta-
van apujoukkojen hiilytystä.

Portisoonit
NIILO
J. HEINONEN tuhosivot



Niitä ei kuitenkaan lähistöl-
lä ollut. Takaa-ajo lähti käyn-
tiin vasta noin kahden ja puo-
Ien tunnin kuluttua kun 65 ki-
lometrin päässä Korvasesta
hiilytetty luutnantti P. Niemen
5l-miehinen partio ehti pai-
kalle.

Noin tunnin kuluttua yllä-
köstä saapui paikalle Lapin
Tie- ja vesirakennuspiirin
kuorma-auto, jossa oli muuta-
mia aseettomia työmiehiä. He
korjasivat tiellä ja lähistöllä
olleet postiauton matkustajat
ja veivät heidät Ivalon sotasai-
raalaan.

Mirja Pukkilalla on hämärä
muistikuva siitä kun hänet
kannettiin Laaniojan yli 

-hän muistaa veden loiskimi-
sen ja sen kun nostettiin kuor-
ma-auton lavalle ja käiirittiin
pressuntapaiseen kankaaseen.
Sairaalaan tulosta hänellä on
muistikuva valkoisesta, isosta
huoneesta. Mielikuva ei kui-
tenkaan vastannut todellisuut-
ta, kuten hän jälkeenpäin saat-
toi todeta.

Sairaalassa tuli armelias ta-
juttomuus. jota kesti tiistaista
lauantaihin. Kokonaisuudes-
saan sairaalassaolo kesti kuu-
kausia, sillä jalan piti olla ve-
dossakin kaksi ja puoli kuu-
kautta. Tervettä jalasta ei kui-
tenkaan koskaan tullut, se hal-
vautui ja siihen jäi pysyvä in-
validiteetti.

Jalan lisäksi Mirja Pukkila
sai useita muita vammoja,
mutta vasta helmikuussa 1978
hänelle myönnettiin sotilas-
vammalakiin perustuva vaati-
maton elinkorko 45 prosentin
invaliditeetin perusteella.
Korvaus alkoi heinäkuun l.
päivästä 1977 eli neljääpäivää
vaille 34 vuotta vammautumi-
sen jälkeen. Mirja Pukkila ei
kuitenkaan sitä murehdi eikä
ole katkera. Joskin koulu jäi
kesken, työtä on riittänyt työ-
paikassa Mäntän piirin nimis-
miehen kansliassa.

PARTISAANIT
OLIVAT
TOIMELIAITA
Postiauton matkustajista oli
kolme kirkonmiestä. Piispa
Wallinmaan lisäksi autossa oli
Kemin kirkkoherra asessori
J. E. Hyötyniemi ja Sodanky-
Iän kirkkoherra lääninrovasti
Yrjö Aittokallio. Heistä piispa
kuoli, Aittokallio haavoittui
vaikeasti ja Hyötyniemi säilyi
vammoitta. Piispan lisäksi
Laanilassa kuolivat rouva
Aune Hiltunen ja neiti Ruth
Kjiild sekä Ivalon sotasairaa-
laan vietynä postiautonkuljet-
taja P. J. Nyqvist. Auton 19
henkilöstä oli naisia 12. Soti-
laita oli vain yksi eikä hänellä-
kään ollut asetta.

Noin 15 minuuttia ennen
hyökkäystä postiautoon pari-
kymmenpäinen partisaaniryh-
mä hyökkäsi Laanilan majata-
loa vastaan sekä majatalosta
noin 80 metrin päässä sijain-
neeseen tietyömiesten Parak-
kiin. Näissä hyökkäyksissä
haavoittui viisi työmiestä,
joista yksi kuoli Ivalon sota-
sairaalaan vietäessä.

Partiotoimintaa oli kesän
1943 aikana myös Ivalon poh-
joispuolella. Mirja Pukkila
muistaa, että hänen ollessaan
Ivalon sotasairaalassa sinne
tuotiin partisaanien hyökkäyk-

sessä haavoittuneita sotilaita.
Höyhenjåirveltä itään, noin

sata kilometriä Ivalosta poh-
joiseen, oli pienenpuoleinen
sotavankileirin työpiste, jonka
liihettyvillä havaittiin partio
muutama päivä Laanilan ta-
pauksen jdlkeen. Yllätys ei
onnistunut, sillä vartioston
vahvuutta oli juuri lisätty
muutamalla miehellä, joka
mahdollisti kahden miehen
yövartiossa olon. Suomalais-
vartio ampui muutaman lau-
kauksen, partio ei vastannut
tuleen, vaan hävisi kohti itää.

tr

213



§nii[tä Sinäkin
Kansa taisteli-
!ehtesi
wosikerrat
vahvassa
kansiossa
Tämän Lelnden hetttomubtet ova"t totL va,nbha"a,
Luetta-vaa, ja niiden ytanlln on tzlinno.ttavaa
palata a"Lna" uudzl-Leen. Kanda. taittet-L-
Lehden v entqanta. va.Ll-La- oleva dobumenttl-
air,eitto lzanna"tta-a. täil-qttää mqöt ten
Lti s t c, t i-a.ll.i \ Q n cLtL\t c' n v uo ht i.(Zz--Z*a.z*
Pel:r.« Actttottcn
VLiluutnantti cr'1'.
Tilaa nyt allaolevalla kupongilla Kansa taisteli -lehden
vuosikertakansio.
Värit: tummanruskea, painatus: kulta.
Yhteen kansioon mahtuu koko vuosikerla,l2 numeroa.
Hinta 20 mk/kpl
(+ postitus- ja käsittelykulut 8,00 mk/1 kpl, 9,50 mk/2 kpl,
16,50 mk/3-5 kpl).

LEIKKAA TASTA. POSTITA HETI. LEIKKAA TASTA. POSTITA HETI.

Persoonollisuuksio

ANTIKOMINTER-
NIN AIKAAN
lotkosota oli juari al-
kanut. Muuan politii-
kasta kiinno stunut nuo -
ripari vei esikoisensa
lusteelle.

- Mikä se on nimi?
leysyi rovasti.

- Adolf Benito! vos-
tasi ylpeö isö. - fa su-
kmimi on Pulliainen.

Rovasti mietti het-
ken- asio oli arkaluon-
toinen. Pienen neuvot-
telm jiilkeen piiöstiin
kuitenkin rotkaisuun jo
toimitus voi alkao:

- Minö kaston sinut,
Akseli Pulliainen.

Ilpo lrhtinen, Kuusankoski

SYNNILLISTÄ
Tömö hiihtiiminen

on niin mahdottomon
mukavaa hommao,
kehuskeli Tahko Pih-
kalo tunnettum
liinsö. Se on
hauskaa, ettö ihme on,
ellei se ole syntiö!
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Haluan kerätä Kansa taisteli -lehdistäni ainutlaatuisen
ja historiallisesti arvokkaan lukupaketin.
Tilaan Kansa taisteli -lehden vuosikertakansioita.

- 
kpl. Hinta 20 mk/kpl (+ postitus- ja käsittelykulut).

tr Haluan mukaan ilmaisen vuosikertatarran.

Sukunimi Etunimi

osort9 Puh.

},o:lrnumero I Po§ttotmlpatkKa

Tarjous koskee vain Suomeen tulevia tilauksia. Hinnat ovat voimassa
30.9. 1984 saakka.

av-
niin
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IQpEån
terveEät

l\ iilo Iiippönen, jonka pä-
tevä juttu Piiskalla Viipurin-
lahdella julkaistiin tämän
vuoden maaliskuun nume-
rossa, huomauttaa, että kir-
joituksen alussa esiintynyt
maininta "nostomiehinä ri-
viin tulleita" ei pidä paik-
kaansa - pojat olivat tavan-
omaisessa järjestyksessä pal-
velukseen astuneita varus-
miehiä.

Ku.i Immonen Joensuusta

- hän, joka lähetti tämän
vuoden helmikuun lehdes-
sämme olleen ehdotuksen
Kuusisen Neuvosto-Suomen
lipuksi - tiedustelee, ovatko
lukijat huomanneet, että lip
puun sisältyy Rauhanpuo
lustajat-järjestön tunnus.
Tärvitsee vain kääntää lippu
pystyyn - näin.

o



Mr.-rr.kin matkasta ei
tänä vuonna tullut mitään
huolimatta siitä, että tilaus
tehtiin vuotta aikaisemmin -
hotellit ovat kuulemma
täynnä. Missähän lienee vi-
ka? Eihän meistä kukaan
viime vuonna uinut suihku-
Iähteessä tai kaatanut pal-
muja.

Neuvostoliittolaiset lehdet
kirjoittavat usein, kuinka ih-
misten keskinäinen kanssa-
käyminen ja toisiinsa tutus-
tuminen edistävät rauhaa ja
ystävyyttä, missä asiassa
olemme täsmälleen samaa
mielta. Näyttää kuitenkin
olevan kuten Poika Tuomi-
nen kertoo muistelmissaan -
kun hän kerran tiukkasi kor-
kealta puoluevirkailijalta
jonkin epäkohdan lakiin pe-
rustuvaa korjausta, sai hän
vastaukseki: "Bumaga bu-
maga, no praktika praktika"
- "paperi on paperi ja käy-
täntö käytäntö".

o

A*i Koli, osoite Aallokko
8 C 14, 02320 Espoo 32, ve-
toaa veteraaneihin: Uusi-
kirkko.Seura tarvitsisi valo-
kuvia Uudeltakirkolta, koke-
muksia ja muistikuvia pita-
jästä sekä karttoja kyseiseltä
alueelta. Penkokaahan ar-
kistoja, alueella toimineet
soturit!

tcsta .,..-9i

o
LfI lämeen Jääkäripataljoo-
nan kilta pystyttää muisto-
merkin Inarin Kaamaseen
lentokentän tienristeyksen
maastoon. Pataljoonan edel-
täjä, silloinen JP4, eteni La-
pin sodassa syksyllä 1944
pohjoisemmaksi tässä suun-
nassa. Muistomerkki paljas-
tetaan heinäkuun 21. päivä-
nä kello 14.00. Juhlapuheen
pitää pääjohtaja Helge
Laakso ja juhlaesitelman
Lapin sodan tutkija eversti-
luutnantti Sampo Ahto.

ffii$+äHffi 
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Assärykmentti juhli jäl-
leen tänäkin wonna talviso-
dan päättymistä omalla
muistokivellään. Muistopu-
heen piti Täuno Huhtanen.
- Kaunis tapa!

o
DI aavi Nikkanen, Muolaan
mies Ruotsista, osoite Norr-
vallavägen 6, 63347 Eskil-
stuna, Sverige, puhelin 016-
143 930, tiedustelee, olisiko
jollakin lehtemme lukijalla
tallella valokuvia synnyinky-
lästä Muolaan Täapernie-
mestä. "Miul luulis oleva oi-
keuven ies nähä synnyinseu-
tuin", kirjoittaa Nikkanen. -
"Mut siel käveltiö kierosilmä
konepistml olal ja susikoira
irvistellöö keulas! Hittoiks
hyö siel vahtiit?!"

Ei ole Muolaan mies oi-
kein Ruotsiinkaan juurtu-
nut: "Tää hyö sotilaat hyp
piit naamat noes rannoillaa
sukellusvenneihe peräs ja
naKKoot poporol.

')
uomen Sotaveteraanilii-

ton liittopäivät vietetään
Helsingissä 16.-17. päivä
kesäkuuta. Pääjuhla on
Olympia-stadionilla 17.6.
Tärkempia tietoja antaa
juhlatoimisto, puhelin 9G
414 27 3. - Sotaveteraanive-
[! ÄH jäuäydy yksin!

U.Uantere, entisiä 2.Di-
visioonan taistelijoita Siiran-
mäestä ja Vuosalmelta, te-
kaisi sodan päättyessä ohei-
sen laulun. "Kun melkein
puolet koko divisioonasta
kaatui ja haavoittui, teki
mieli jotenkin purkaa sydän-
tään kun sota vihdoinkin
päättyi."

o

Muriut ta Patrakka, filo'
sofian lisensiaatti, kaipaisi
tutkimustyötään varten ma-
teriaalia siitä, mitä ihminen
koki ja ajatteli suurimman
vaaran hetkellä. Mikä oli sil-
loin toiminnassa pitävä kan-
tava voima? Asiasta voi kir-
joittaa osoitteella Otavatie 8
C 32,00200 Helsinki 20, pu-
helin työhön 90-451 2743 ja
kotiin 90-692 4074.

o
rn
L eikarin ja Melansaaren tais-

telijat kokoontuvat 4Gvuotis-
juhlaan Kirkkonummen Upin-
niemen sotilaskotiin 4. 7. 84 klo
16.00. Sotilasmajoitus, seuraa-
vana päivänä osallistuminen
Rannikkoj åiäkiiripataljoonan
vuosipäivän viettoon.


