


rCIflNEN
KENTTÄ.
KOMENTAJA
Professori Mani Kuusi,
ansioitunut tiedemies,
kirjailija, runoilija ja
rintamaupseeri, kirjoit-
ti vuonna 1949 Jalka-
väkirykmentti 7:n ko-
mentajasta jääkärie-
versti Armas l(empistö
Kansan Kuvalehteen
artikkelin otsikolla
Kirvesmies Kempin
poika. Siinä hän luon-
nehti kunnioitettua esi-
miestään muun muassa
näin:

"Sattui useammin
kuin kerran kesän
1941 kuumina päivinä,
että rykmentin edetes-
sä Laatokkaa kohti sen
tunnustelijana, uloim-
pana kärkimiehenä,
taivalsi jyrkkäpiirtei-
nen jääkärieversti kuu-
luisa ryhmysauva kou-
rassaan. Kahdesti hän
meni miinaan, mutta
jäi vahingoittumatto-
maksi; kranaatti putosi
hänen jalkoihinsa,
mutta jäi räjähtämät-
tä; sotamiehet uskoivat
yleisesti, että'Ukko' ei
voinut haavoittua. Lu-
kemattomat kaskut,
sekä todet effä tekais-
tut, piirittivät hänen
persoonaansa.

Saattoi olla, että kir-
vesmies Kempin pojan
sodankäynti joskus oli
lähempänä Vänrikki
Stoolin Thrinain kuin
Sotakorkeakoulun tak-
tiikkaa. Jossakin jyr-
kässä ylämäessä hän
kohtaa lopen uupuneen
konekivääriryhmän.
Ojaan lysähtänyt nos-
tomies ilmoittaa, että
hänet saa vaikka am-
pu& mutta eteenpäin
hän ei jaksa enää as-
keltakaan. Eversti
kuuntelee kulmat kur-
tussa, tarttuu ojassao-
Iijan kantamukseen ja
lähtee sanaakaan sano-
matta astelemaan ko-
nekiväärin 'varsinai-
nen' olallaan mäkeä
ylös. Ryhmä seuraa,
marssi jatkuu ja tavoite
saavutetaan."

VALKOINEN
KUOLEMA
NAUROI
Kuhmon rintamalla
taisteltiin talvisodan
viimeisinä päivinä epä-
toivoisesti yhä vahvis-
tuvaa vihollista Yas-
taan. Sen hidastami-
seksi tehtiin kaikki
mahdollinen.

Vapaaehtoiset par-
tiot tekivät retkiään vi-
hollisen linjojen taakse
tehtävänään herättää
hyökkääjän selustassa
niin paljon pelkoa kuin
mahdollista ja tieten-
kin sitoa sinne joukko-
ja.

Kerran oli taas pari
karunkilaista vapaaeh-
toista tällaisella retkel-
lä. Soturit, siviilissä
metsurit, hiipivät ti-

heässä metsässä. Ätr-
kiä he kuulivat hak-
kuuta ja lähemmäs
päästyään totesivat pu-
nasoturien olevan ra-
kennuspuuhissa.

Kolme miestä kantoi
yhtä pientä rankaa.
Toinen meikäläisistä
katseli hetken touhua
ja virkahti sitten:

- Jo vain noin pienen
puun kantaa kaksikin
miestä. Mie ammun
tuon keskimmäisen
pois.

Näin tapahtui ja
korsunteko keskeytyi
taas pitkäksi ajaksi.

Ilmari Ylimartimo, Tomio

DIPI.JOMATIAN
ÄÄnnnrorLLA
Tällä vuosisadalla on jo
ehditty tottua vuosia ja
vuosikymmeniä kestä-
viin suurvaltaneuvotte-
luihin. Eivät ne kyllä
ennenkään asiat ihan
mutkattomasti suju-
neet.

Kamle X Kustaan ri-
kana 1667 piti Suomen
itäraja tarkistaa rau-
hanteon jälkeen. Ruot-
sin valtuuskunnan joh-
tajaksi määrättiin
everstiluutnantti Fritz
Cronman ja jäseneksi
muun muassa ratsu-
mestari lohan ApUoIfr
Venäläisen valtuuskun-
nan johtajana toimi
ruhtinas,4 lel«ei hgda-
noit§ Putjatin ja siihen
kuului myös pappi Se-
lenin v astaten kai suun-
nilleen tämän vuosisa-
dan politrukkia tai
KGB:n miestä. Ruotsa-
laiset eivät kuitenkaan
hyväksyneet Seleniniä
valtuutetuksi.

Ruotsalaiset tulivat
alueelle Salmiin
4.8.1667 ja tapasivat
venäläiset Rajakonnus-
sa. Valtakirjat onnis-
tuttiin vaihtamaan Yas-
ta 7.9. Rajan yksityis-
kohdista tuli heti kiis-
taa - riideltiin ja työ
edistyi huonosti.

Juhlallinen yhteisis-
tunto pidettiin kuiten-
kin 13.11.1667. Putja-
tin kestitsi valtuuskun-
tia piparkakuillla, kir-
sikkahillolla ja vodkal-
la, jota Selenin ilmei-
sesti nautti liikaa, kos-
ka hän ryhtyi sätti-
mään Apolloffia hauk-
kuen häntä "saksalais-
ruotsalaiseksi koirak-
si". Putjatin sai papin
hetkeksi vaikenemaan,
mutta pian tämä oli
taas äänessä haukkuen
nyt Apolloffia äpäräk-
si.

Apolloff otti tässä
vaiheessa komennon,
Iöi keppinsä poikki Se-
leninin päähän "niin et-
tä veri vuosi" ja heitti
koko venäläisen val-
tuuskunnan ulos.

Paljon kirjeenvaih-
don jälkeen rajankäyn-
tiä päätettiin kuitenkin
jatkaa venäläisten vie-
tettyä joulun monet py-
häpäivät "praasniekas-
sa ja vodkassa". Kun
tammikuun lopulla
1668 tavattiin, syytti
kumpikin osapuoli tois-
ta toiminnan jarrutta-
misesta. Yhteisesti esi-
tettiin, että koko hom-
ma siirrettäisin toiseen
kertaan, koska siitä
nyt kerta kaikkiaan ei
näyttänyt tulevan mi-
tään.

Persoonqllisuuksio
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SUULLA SUUREMMALLA
Yrjö Blomstedt ja
Matti Klinge (toimitta-
neet): J. K. Paasikiven
päiväkirjat 194+1956,
Ensimmäinen osa
28.6.t944-24.4.1949,
WSOY, Juva 1985,
718 sivua.
Ulkoasultaankin Isoa
Kirjaa muistuttavasta
teoksesta on syntymäs-
sä Suomen poliittinen
Raamattu, johon jo liit-
tyy oma eksegetiikka,
selitysoppi. Jo tässä vai-
heessa ovat alan miehet
esittäneet runsaasti
omia kommenttejaan.
Tävallisen kansalaisen
on paras pysytellä nii-
den turvallisella pohjal-
la.

Professori Jukka Ne-
vakivi ja tohtori Jukka
Tärkka ovat todenneet,
että Paasikivi on itse va-
likoinut päiväkirjan si-
sältämää aineistoa
1950-luvulla. Pois on
jatetty eräitä ulkopoliit-
tisesti arkoja asioita.

Useat tutkijat ovat
panneet merkille, että
Paasikivi ei tullut seu-
ranneeksi kovinkaan

tarkasti sotilaallisen ti-
lanteen kehitystä. Kun
hän lisäksi oli syvästi
katkera siitä, ettei hä-
nen panostaan lainkaan
käytetty hyväksi maan
irrottautuessa sodasta,
hän on tullut arvostel-
leeksi sotavuosien poli-
tiikkaa riittämättömin
perustein - esimerkiksi
rauhan aikaansaaminen
maalis-huhtikuussa
1944 olisi tuskin ollut
mahdollista maan jou-
tumatta sekasortoiseen
tilaan.

Asiantuntijat ovat
löytäneet teoksesta mo-
nia mielenkiintoisia lin-
joja - esimerkiksi näin:

Professori Jukka Ne-
vakivi: "Kokonaan uu-
sina päiväkirjojen tar-
joamina aspekteina
ovat esimerkiksi Paasi-
kiven varauksellinen
suhtautuminen hänen
aikaisemmin johta-
maansa kokoomuspuo-
lueeseen samoin kuin
tulevaan seuraajaansa
Urho Kekkoseen, hänen
vastustava asennoitumi-
sensa YYA-sopimuksen

solmimiseen, hänen var-
sin ideologisväritteinen
kommunisminvastai-
suutensa sekä hänen en-
nakkoluuloton diploma-
tiansa sotakorvaustoi-
mitusten ja jälleenra-
kennustarpeiden rahoit-
tamiseksi länsilainoil-
la."

Tohtori Jukka Tärk-
ka: "Erityisen raskaasti
Paasikivi näyttää tus-
kastuneen siihen kan-
sallisten itsesyytösten
taktiikkaan, jota kom-
munistit käyttivät kent-
tätyössään. Sen hän
kyllä ymmärsi, että
neuvostoliittolaiset voi-
vat ja halusivatkin
unohtaa talvisodan.
Mutta sitä hän ei voinut
ymmärtää, että kom-
munistit puhuivat jat-
kosodasta ikään kuin
talvisotaa ei olisi ollut-
kaan. Paasikivi
tuskaili kerran toisensa
jälkeen, miten hänen
viisainakin pitämänsä
poliitikot heittaytyivat
julkisesti kieriskele-
mään kansallisissa itse-
syytöksissä." tr
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Toivo Härkönen kirjoitti lehtemme
vuoden 1984 kesäkuun numerossa
pioneeritoiminnasta Valkeasaaren
alueella torjuttaessa vihollisen suur-
hyökkäystä 9.-10. 6. 1944.

Artikkelissaan hän muun muassa
kertoi, että tärkeän Pastorinjoen sil-
lan räjäyttämisen onnistuminen jäi
epäselväksi eikä tehtävään määrä-
tyistä pioneereistakaan ole myöhem-
minkään kuulunut mitään.

Nyt kuuluu. Räjäytysryhmän joh-
taja muistelee.
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lol UNTAMO KATAJA

SYKSYLLA 1943 tulin eräi-
den muiden 1924 syntyneiden
täydennysmiesten kanssa Pio-
neeripataljoona 26:n 3.Komppa-
niaan. Päällikkömme oli kaptee-
ni Patomriki ja meidän nuoru-
kaisten joukkueenjohtaja luut-
nantti Korhonen.

Rintamakokemuksen myötä
ylenin korpraalista alikersantik-
si.

Toukokuussa 1944 divisioo
namme otti rintamavastuun. Äi-
tienpäivänä komppaniamme
siirtyi Rajajoen yli Mainilaan
Oljymäen ..taakse metsäiseen

maastoon. Oljymäessä oli muun
muassa JR l:n komentopaikka.

Ryhdyttiin töihin. Ensimmäi-
seki työksemme purimme van-
hoja penaalimiinakenttiä ja

Suurhyökkåystä odotelleån, tärsä
lukikohta Sormenkärien
etummaa!ella Käsikåhmä-korgulla

Yli Raiaioen

asensimme tilalle tehokkaam-
mat hyppymiinat. Työ oli ly-
hyen kesäyön tunteina hermoil-
le käypää.

Välimaastossa oli ryömimi-
nen ainoa mahdollinen liikku-
mistapa. Valoraketin syttyessä
oli maattava aivan liikkumatta.
Onneksemme lukuisat kranaat-
tikuopat antoivat suojaa.

Viimeisenä yönä ennen suur-
hyökkäyksen alkua emme enää
päässeet työmaallemme Iinjojen
väliin.
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- Vanjojen touhu on nyt niin
rauhatonta, että linjojen väliin
ei ole syytä pistää nokkaansa,
sanoivat etulinjan jalkaväen up
seerit.

RYMNÄ ALKAA
Kesäkuun 9. päivä toi meille ty-
lyn herätyken. Nousimme kii-
reesti ylös ja etsiydyimme maas-
ton suojaan. Seurasimme kolois-
samme vihollisen lentotoimin-
taa ja myöhemmin alkanutta ty-
kistön tulitusta. Tirntui, ettei ku-
kaan voi siinä hengissä säilyä.

Tilanne rauhoittui hieman
joskus kahdekan jälkeen.

Luokemme tuli nuori tuntema-
ton vänrikki:

- Olen vänrikki Kuusinainen.
Pakkaatte reput ja luovutatte ne
komppanian varastoon. Otatte
mukaan aseen. leipälaukun ja
siihen vanikkaa. Seuratkaa!

En tiedä, minne oma jouk-
kueenjohtajamme luutnantti
Korhonen oli joutunut. Me seu-
rasimme vänrikkiä. joka vei

meidät etumaastoon.
Miehet jaettiin pieniin ryh-

miin ja vietiin eri kohteisiin.
pääasiassa miinakenttien val-
vontaan tai varautumaan mii-
noitusten tekoon.

Minun johtooni tulivat piG
neeri Friman Hollolasta ja pio
neeri Mustikkamaa Lappajär-
veltä. Tehtävämme oli Kivitiellä
olevan Pastorinjoen sillan var-
tiointi ja mahdollinen räjäytys.
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Päivän aikana kaivoimme it-
sellemme poterot vasemmalle
puolelle Suomen puoleista joen
rantaa. Seurasimme päivän ja
seuraavan yön ja vielä seuraa-
van aamunkin ajan taisteluita
poteroissa kyyristellen. Edessä
tie nousi Valkeasaaren mäelle,
myös vasemmalla maasto koho
si. Näihin suuntiin eivät etulin-
jan taistelut näkyneet, mutta ää-
nistä voimme hyvin seurata ta-
pahtumien kulkua.

Oikealle Mottorin ja Alek-
sandrovkan suuntaan maasto
laski ja taistelut olivat edessäm-
me kuin tarjottimella.

Varsin selvästi saatoimme
katsella suomalaisten yöllistä
vastahyökkäystä.

Sillankorva oli suhteellisen
rauhallinen. Suoraan edessä oli
Valkeasaaren hautausmaan suo
jaava mäki.

HELVETT! REPESI
Kesäkuun 10. päivänä kello
5.00 repesivät vihollisen tykistG
keskitykset ja lentotoiminta uu-
delleen käyntiin. Ykittäisiä rä-
jähdysääniä ei erottanut. Maa
vapisi kuin maankuori olisi ollut
hajoamassa. Multaa ja pölyä oli
niin paljon ilmassa, että hyvästä
tähystyspaikastamme ei nähnyt
mitään.

Etumaaston taistelun kulusta
ei meillä tällä kertaa ollut mi-
tään käsitystä.

Vänrikki Kuusinainen kävi
luonamme joskus kcllo seitse-

män jälkeen.
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- Jos joudumme räjäyttä-
mään sillan, räjäytyskäs§n an-

nan minä. Tirliko selvälai?
Selväkihän se tuli.
Jäimme odottelemaan tilan-

teen kehitystä. Vänrikki jatkoi
matkaa vasemmalle muihin
kohteisiin.

Joukkueenjohtajaamme ei tä-
män jälkeen nä§nyt. Meistä
vasemmalla ollut ryhmä oli hä-
net vielä nähnyt. He kertoivat
myöhemmin, että vänrikki oli
saanut täysosuman. Olivat pojat
käyneet vilkaisemassa hänen
muodotonta ruumistaankin.

Vänrikin kaatumisesta me
emme tienneet mitään. Katse-
limme polyn läpi vihollisen
hyökkäystä Mottorin suunnalla
ja odottelimme räjäytyslupaa.

Näimme omia miehiä vetäy-
tymässä taakepäin, mutta edes-

sämme olevasta tilanteesta em-
me tienneet vieläkään mitään.
Pastorinjoen sillan kautta ei tul-
lut ainuttakaan miestä, ei Heik-
kisen pataljmnasta, ei myös-
kään naapurista Anderssonin pa-
taljoonasta.

SIINÄ ON VIHOLLTNEN!
Suoraan edestämme tien vasen-

ta puolta tuli sitten äkkiä näky-
viin vihollisen kärki panssarivoi-
mien tukemana. Täkanamme
oli vielä tykkikomppania. Tykit
tuhosivat tai ainakin pysäyttivät
kaki hautausmaalta laskeutu-
neista vihollispanssareista.
Muut vaunut ja jalkaväki py-
sähtyivät.

Kello näytti vähän yli kah-
deksaa.

Sillalle ryntäsi äkkiä vieras
pölyinen jalkaväen luutnantti.
En tiedä, minkä pataljoonan
miehiä hän oli. Esittelyjä eijou-
dettu tekemään.

Meidät havaittuaan luutnant-
ti pysähtyi:

- Mitä miehiä?l

- Herra luutnantti, pioneere-
ja. Meidän pitää räjäyuää silta.

Luutnantti viittoi kädellään
Suomeen päin:

- Juoskaa tuohon suuntaan
niin lujaa kuin pääsette!

- Meidän pitää odottaa vän-
rikki Kuusinaista, joka tuo meil-
le räjäytyskäskyn. Nallitkin on

vielä kiinnittämättä panoksiin.
Luutnantti suuttui:

- Ettekö te pirut näe, että
edessä ei ole enää omia! Ryssän

kärki on panssarien kanssa sa-

dan metrin päässä. Ei sieltä tule
enää määräyksen antajia.

Luutnantti jatkoi juokuaan.
Me katselimme hetken toisiam-
me - ja sitten meitä vietiin luut-
nantin perään.

Juoksimme tien oikealla puo
lella. Maasto oli suoperäistä,
matala kaswsto antoi jonkin-
laista suojaa.

Pastorinjoen silta jäi räjäyttä-
mättä.

VIIMEISENÄ
RÄ'A'OELLE
Juostessamme ohitimme Pasto
rinjoen tukilinjan. Ei näkynyt
ainuttakaan suomalaista. Nyt
vasta tajusimme. että luutnantti
oli ollut oikeassa: me olimme
viimeisiä miehiä Pastorinjoella.

Linjan takana hieman kor-
keammassa metsämaastossa
ohitimme erään tykistöpatteris-
ton. Ei ollut miehitystä täällä-
kään. Emme jääneet katso
maan, olivatko tykit ampuma-
kunnossa. Ampuma-asentoon
ne ainakin olivat jääneet.

Tykistöpatteristosta jatkoim-
me vetäytymistä kohti Rajajo
kea.

Öljymäen-Kuokkalan tiellä
kulkivat jo vihollisen jalkaväki-
joukot. Miehet kulkivat huolet-
tomasti. aivan kuin sotaa ei olisi
ollutkaan. Katselimme sopivaa
rakoa venäläisjoukkojen välistä.

Tien ja Rajajoen välillä oli
suuri peltoaukea, monissa Val-
keasaaren taisteluita kuvanneis-
sa kirjoissa kuuluisaki tullut
ruispelto, jonka oikealla reunal-
la taisteltiin. Me vetäydyimme
pellon rauhallista vasenta reu-
naa.

Tirlimme Rajajoen sillalle.
Venäläisten tuli pyyhk jo sillan
maastoa. Siitä ei päässyt yli.

Vetäydyimme sillalta noin ki-
lometrin Suomenlahden suun-
taan ja kahlasimme yli. Joen ta-
kaa löysimme hajanaisia omia
joukkoja. Siellä meitä koottiin
puolustukeen. Pioneeripatal-
joonan miehiä ei paikalla ollut
monta. Joukot olivat jokivarres-
sa aivan sekaisin.

Päivän mittaan jouduimme
vetäytymään näistäkin asemista
Kivitien suunnassa kohti Kiven-
napaa. Pääosa pioneereista oli
kuulemma vetäytynyt RaivG
laan.

Vihollisen
suurhyökkäyksen

rajuus yllätti
suomalaiset
kesäkuussa

1944.
Kannaksen

VT-asema ei
pysäyttänyt

vihollisen
rynnistystä.

Asemasotaan
tottuneet

suomalaiset
joukot joutuivat

ylivoimaisten
tehtävien eteen.

UUDENMAAN RAKUU-
NAT olivat 1944 reservinä
Vammeljärvellä.

Rauhallisen elämän rintaman
selustassa katkaisi suurhyök-
käyken tykistön ja ilmapom-
mien jymy. Ehdimme autella si-
viiliväestöä sen evakuointimat-
kalla ennen kuin saimme käs-

kyn ryhmittyä puolustukseen
VT-asemaan Vammeljokilinjal-
le.

Eräiltä osin asema oli valmis
teräskupuineen ja betonisine
korsuineen. Punaisen sillan tuki-
kohdassa oli jopa hinivahvistei-
sia taisteluhautoja katettuine
pesäkkeineen. Ne muodostuivat
myöhemmin vihollisen ankaras-
sa tulessa todellisiksi kuoleman-
loukuiki.

Ykikköni päällikkö luutnant-
ti Hippelöinen määräsi minut
erään jo ennen talvisotaa raken-
netun tukikohdan päälliköksi.
Alueella oli vain vanha puukor-
su ja vahvistamattomat taistelu-
haudat. Ne osoittautuivat myG
hemmin kaikkein tarkoituken-
mukaisimmiksi laitteiksi viholli-
sen raskaan tykistön tulessa.

RASKAILLA
KALI!PERE!L!-A
Sitten se alkoi: ensin tuli tykis-
tön tarkistuskertoja kaikenko
koisilla putkilla. Sitii kesti koko
pitkän yön.
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Aamulla alkoi vaikutusam-
munta. Rautaa tuli tukikohtaan
raskailla kaliipereilla maalta,
mereltä ja ilmasta. Suuret pom-
mikoneet kaatoivat kuormansa
VT-aseman alueelle - niiti tuli
aalto aallon periistii. Mikii sen
jälkeen vielä eli ja liikkui sen

kimppuun iskivät maataistelu-
koneet tykkeineen.

Ennen kokematonta oli me-
reltä tuleva järeiden tykkien tu-
li. Ammus tuli kohisten kuin ju-
na ja maa keinui laajalta alalta
sen iskiessä.

Tirlivalmistelu kesti kiivaana
kuusi tuntia. Sitten se alkoi hil-
jalleen harveta. Joukkueeni ei
kiirsinyt tappioita, sillä pidin
miehet korsussa - ulkona oli
vain yksi tiihystiijä. Itse tarkkai-
lin tilannetta konun käytävän
suulta.

Puolilta päivin tykistötuli
harveni. Lähetit pääsivät liik-
keelle.

Päällikön lähetti tuli luokseni
ja välitti käs§n:

- Siirry heti I Joukkueenjoh-
tajaksi! Kornetti Helavaara ja
2l rakuunaa ovat kaatuneet.

Käs§ oli selvä. Jätin jouk-
kueen varajohtajalle ja läksin
liikkeelle asemia pitkin.

Nä§mät olivat uskomatto
mat!

Täisteluhautojen hirsivahvis-
teet muodostivat yhdessä suur-
ten kaatuneiden kuusten kanssa
läpipääsemättömän ryteikön.
Thisteluhaudat olivat kokonaan
hävinneet, oli vain murskattua
maata ja murrokseksi ruhjoutu-
neita hinenpätkiä.

En nähnyt ainuttakaan elä-
vää olentoa. Eräässä poterossa

seisoi rakuuna, jonka pään ka-
naatti oli kokonaan ruhjonut.
Ihme miten ruumis pysyi pys-
tyssä...

TUHOTTU JOUKKUE
Saavuin kiisketylle I Joukkueen
alueelle, missä ei ensin nä§nyt
ketään. Aikani etsiskeltyäni ta-
pasin reippaan alikersantti /fra
sen, joka kertoi, että kornetti ja
2l rakuunaa olivat tykistötules-
sa hautautuneet jonnekin - heis-
tä ei ollut jäljellä mitiiän. Jäljel-
lä oli vain mainittu alikersantti
ja yhdeksiin miestä, teräskuvus-

Vammelioen ylikäytåvä, raula- i.
maanlie

Uudenmaan rakuunoaden
komentaia ever.ti Han. ()lol von
Ereen, Mannerheim-rirlin riiari N:o
30

sa lisäki toinen alikersantti ja
kaksi miest?i.

Näillä miehillä oli puolustus
saatava kuntoon!

Kranaatteja tippui edelleen
asemiin tasaiseen tahtiin.

Sitten näin, kuinka Raivolas-
ta tulevaa tietä myöten työnnet-
tiin eteemme vastapäisen pellon
taalse miesvoimin suorasuun-
tausasemaan suurta tyk*iä.
Emme pystyneet sitä koneki-
väärillämmekiiiin esttlmään,
koska tykki oli juuri pahasti
kuolleessa kulmassa.

Sitten se aloitti tikkausam-
munnan. +
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Ensimmäisenä maalina oli tu-
lenjohtokorsu, jonka ympäriltii
se kuori maan muutamalla lau-
kaukella. Sitten osuivat kra-
naatit itse korsuun, joka kallis-
tui syrjälleen ja rikkoutui osit-
tain.

Toisena maalina oli teräsku-
pu. Suojamaat hävisivät jälleen
muutamalla laukaukella ja sen
jälkeen sai itse kupu osuman.
Ampujana toiminut rakuuna
putosi kuolleena lattialle.

Vihollisen jalkaväki teki vain
yhden yrityksen: iltapäivällä se

yritti työntää veneitä joen ran-
taan. Alikersantti l,aine miehi-
neen torjui yrityken. Sen jäl-
keen sain tiedon, että vihollinen
on murtautunut läpi vasemmal-
ta Metsänvartijan mökin suun-
nalta. Murto oli rajoitettu.

Pariomaa hävittäjää yritti yli

Toråskupua aarnnelaan paikoilleen

hti tykiltötulolra

linjojen Raivolan suuntaan,
mutta niille tuli sieltä pikainen
paluu.

Illalla lähetti toi irtautumis-
käskyn. Asemat piti tyhjentää
kello 22.00.

SEKAVA
IRTAUTUMINEN
Illan mittaan vihollinen ammus-
keli alueelle harvaa häirintätul-
ta. Mutta juuri kun meidän piti
jättää asemamme kello 22.00
repesi taas: tasan tunnin ajan
jatkui keskitys tukikohdassam-
me. Omat tykistöpatterimme
oli vaiennettu jo aamulla eivät-
kä ne nytkään §enneet vastaa-
maan tuleen. Olimme täysin vi-
hollisen armoilla.

Ei voinut ajatellakaan irtau-
tua tykistökeskityken sekaan.

Tein omavaltaisen päätöken,
että odotamme tulen taukoa-
mista tai ainakin heikkenemis-
tä. Kello 23.00 ammuntaan tuli-
kin pieni tauko, jolloin ponkai-
simme liikkelle. Saman päätök-
sen oli tehnyt myös lll Jouk-
kueen johtaja kornetti Koivisto.
Tykistötuli ei jättänyt meitä
rauhaan vielä selustassakaan,
sillä yki miehistäni kaatui täys-
osumasta vielä vetäydyttäessä.

Saavuimme eskadroonan ko
koontumispaikkaan.

Siellä ei ollut ristin sielua!
Toiset olivat häipyneet - ties

minne.
Hetken mietittyäni päätin, et-

tä ottaisimme suunnan Sykiä-
lään ja sieltä edelleen Uudenkir-
kon tielle.

I I I Joukkueen johtaja Koivis-
to oli hänkin ottanut suunnan

Eråa ruojakupumalli oli tällainon

Sykiälään, mutta matkalla jou-
tunut Kuuterselän suunnassa
hyökkäävien vihollisten jalkoi-
hin. Aikoinaan hän osasi omien
luo JP l:n kautta.

Matkalla tapasimme tutun
rakuunan, joka laahusti eteen-
päin käyttäen konepistoolia kä-
velykeppinään. Hän oli haavoit-
tunut pahasti polveenja irrotteli
haavasta irtonaisia luunsiruja.
Yritimme parhaamme mukaan
auttaa häntä eteenpäin.

Samalla huomasin tien sivus-
sa makaavan kymmenisen pa-

hasti haavoittunutta rykment-
timme miestä. Joitakin muita
harhaili alueella. Haavoittunei-
ta emme voineet auttaa.

Jatkoimme matkaa. Kuljim-
me..metsälinjaa pitkin.

Akkiä syökyi takaamme
suuri pommikone hyvin mata-
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lalla. Kohdallamme se kaatoi
niskaamme kasakaupalla pieni-
kokoisia pommeja, kuin pienois-
heittimen ammukia - niitä tuli
satamäärin joka puolelle.

Ykikiiän ei räjähtänyt! Len-
täjä oli innoissaaan tullut liian
matalalle eivätkii pommieg kiir-
jessä olevat lentokoneen potku-
rin muotoiset varmistimet olleet
ehtineet kiertyä auki, vaan oli-
vat kaikki paikoillaan.

TIE ON POIKKI
Olimme jo lähestymässä Sykiä-
län §lää, kun vastaamme tuli
kolme soturia, jotka ilmoittivat,
että vihollista on koko tie täyn-
nä Mustamäen ja Vammeljär-
ven välillä - yli ei pääse. Pari ty-
kistön luutnanttia seisoi metsäs-
sä epätietoisen näköisenä ja lä-
heisessä pensaikossa makasi
toista§mmentä haavoittunutta,
osa paareilla.

Sain luutnanteilta kartan.
Tutkin sitä ja tein uuden pää-

töken: kiiännymme jälleen ran-
nikolle päin ja pyrimme Rasva-
tun myllylle.

Läksin matkaan. Vajaan kilo
metrin kuljettuamme vilkaisin
taakseni ja huomasin porukan
kasvaneen likimain puolen
komppanian suuruiseksi - met-
sä oli ollut täynnä harhailevia
miehiä. Samoin oli kuulemma
k2iynyt myös kornetti Koiviston
joukolle.

Lähestyimme Rasvatun myl-
lyä:.

Akkiä rävähti vastaamme kii-
vas käsiaseiden tuli.

Joko vanja on täällä saakka?!
Ei voi olla!

- ,,ittiia saatanat ampuko!
huusin kaikin voimin. - Täällä
on Antti Keskisaari porukoi-
neen!

Tili lakkasi. Jatkoimme va-
rovasti eteenpäin ja totesimme
tulleemme omien luo: vastassa
oli tuttu joukkueenjohtaja Antti
Nikuri.Ikävä §llä yksi poruk-
kani pojista ehti haavoittua.

Olimme nyt Vammelsuun ja
Uudenkirkon välisellä tiellä.
Alueella vallitsi täysi kaaos: tie
oli pommitettu kulkukelvotto
maksi, sen reunoilla seisoi täy-
teen lastattuja kuorma-autoja
kaatuneiden puhelinpylväiden
ja Jankojen ryteikössä - sikin
sokin.

Ei hyvältä näyttänyt!

Jatkoimme matkaa. Se kes-

keytyi kuitenkin heti, sillä tiellä
seisoi rykmenttimme ansioitu-
nut komentaja eversti Haw
Olof von Essen Hän oli järjestä-
nyt tilapäisen puolustusaseman,
jonkinlaisen vastaanottotuki-
kohdan, jokilinjalle Rasvatun
myllyn kohdalle.

Haavoittunut soturimmekin
saatiin hoitoon. Täpasin hänet
myöhemmin toipilaana sotasai-
raalassa Vierumäellä.

ESKADROONAN
pÄÄr.uxrörÄ
Raportoin komentajalle vähäi
set tietoni tilanteesta. Hän ko
kosi yksiköitä riviin todetakseen
vahvuudet ja tarkistaakseen toi
minta§vyn.

Väkeä ei ollut paljon. 3.Es-
kadroonan kohdalla komentaja
nimesi minut eskadroonan pääl-
liköksi "kunnes toisin käske-
tään". Peruutusta ei toistaiseksi
oletullut...

Vihollisen panssarivaunut
partioivat pääteillä, joten mars-
simme sivuteitä Riekjärven-
Mesterjärven-Halolanjärven
alueelle. Ryhmitin joukkoni
puolustukseen lähelle Mester-
järven asemaa.

Seuraavana aamuna viholli-
nen jatkoi rajusti hyökkiiystään.

Omat perääntyivät Halolanjär-
veä kohti. Sain tiedon tilantees-
ta vain kuuntelemalla taistelun
äänien siirtymistä pohjoiseen.

' Pian kiivi ilmi, että olimme
jälleen jäämässä mottiin. Irrotin
miehet asemista ja otimme
suunnan taaksepäin. Marssi oli
raskas, sillä meidän oli ylitettä-
vä suuri ja aivan veteläpohjai-
nen suo.

Päästyämme kuivalle maalle
otin miehet kokoon ja selvitin
heille tilanteen: olemme taas
erillään muista joukoista viholli-
sen selustassa. Onko hyviä eh-
dotuksia toiminnan jatkamisek-
si?

- Olet hoitanut homman hy-
vin tähän asti, sanoivat pojat.-
Luotamme edelleen päätökiisi.

Yö ja päiväkin ehti kulua en-
nen kuin taas tapasin komenta-
jan Riekjärven ja Halolanjärven
välisellä tiellä. Hän määräsi
meidät lepoon iltaan saakka.

Levosta ei kuitenkaan tullut
mitään, sillä vihollinen eteni
odotettua nopeammin. Jo aa-
mupäivällä sain käs§n ryhmit-
tymisestä viivytysasemaan, jon-
ka turvin edessä olevien piti
päästä vetäytymään Halolanj är-
ven kylään. Suoritettuani tehtä-
vän vetäydyimme toisten peräs-

sä. Siellä olevilla pojilla oli kui-
tenkin herkkä liipasinsormi: kun
tulimme metsästä kyläaukealle

saimme taas silmillemme omien
tulta. Ja mikäs muu porukka
kuin Nikurin joukkue - toisen
kerran!

VAIKEA
VETÄYTYM!NEN
Selvittyämme Nikurista ilmoit-
tauduin jälleen komentajalle.
Hän kåiski adjutanttinsa luut-
nantti Os mokonen laatia minua
varten karttaluonnos, jonka
avulla osaisimme suunnistaa
eteenpäin. Sitä piirrettäessä kes-
kustelimme.

Komentaja totesi meidän ole-
van melko kurjassa kunnossa -
emme olleet syöneet moneen
päivään emmekä juuri nukku-
neetkaan. Hetken mietittyään
hän antoi käs§n:

- Suunnistakaa tämän kart-
taluonnoksen mukaan Uuden-
kirkon tielle ja jatkakaa edel-
leen Viipuriin päin niin pitkälle
että löydätte 3.Eskadroonan
huollon!

Käs§ oli selvä. Sen täyttämi-
nen oli sitäkin vaikeampaa, sillä
olimme jo aivan poikki. Mars-
sista ei tahtonut tulla mitään.
Useimpien jalatkin olivat hier-
tyneet rikki ja taukoja piti pitää
yhtenään.

Tielle päästyämme sujui mat-
kan teko hiukan helpommin,
joskin marssi oli yhäkin tuskien
taivalta. Mukanamme oli yksi
pikakivääri, jota yritimme kan-
taa vuorotellen. Kaikki tuntui
kuitenkin toivottomalta - kun
joku loppuun väsyneenä lyyhis-
tyi maahan ei häntä tahtonut
millään saada pysymään jaloil-
laan.

Joltakin porukalta oli jäänyt
tien viereen hevonen. Se taisi ol-
la pelastuksemme: väsynein
mies nostettiin aina hevosen sel-
kään ja toiset pitelivät kiinni
valjaista laahustaessaan eteen-
päin.

Seuraava löytö oli kärry4!
Nyt oltiin jo voiton puolella,
kun aseet ja kantamukset saa-
tiin kärryihin.

- Nythän tässä ollaan taas
ratsuväkeä kun on yksi hevo
nenkin, komentaja totesi virnis-
täen.

Näin tultiin lopulta Johan-
nekseen, jossa eskadroonan pää-
osa oli jo odottamassa. "Kan-
naken halkijuoksun" ensim-
mäinen välierä oli päättynyt. tr

-l

ä

Joukkoia ia liyialeiå vetäylymå!!å Vammeliärvollå 14 6. tl4
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Sininen Prikaati oli kova joukko.
Se oli taistellut Karjalan
kannaksella 1941, puhdistanut
Krivin maaston vihollisesta talvella
1942, toiminut pohjoisrintamalla ja
palasi jälleen taistelujen
polttopisteeseen Kannakselle.
Sen linjat Viipurin pohjoispuolella
pitivät suurhyökkäyksen allakin.
Hinta oli kuitenkin kova. Usein
ratkaisun toi oma tykistö.

:ÄlleeN oltiin Karjalan kan-
nakella.

Olin aloittanut sotani JR 3:n

II Pataljoonassa, joka oli vuon-
na l94l vallannut Kannasta
hurjin päivämarssein - pisin oli
silloisen komppanianpäällikön
luutnantti Lauri Kdvyn ilmoi-
tuksen mukaan 64 kilometriä.
Sitten oli rykmentistä muodos-
tettu 3. eli Sininen Prikaati, jo
ka selvitti vaikean tilanteen
Maaselän kannaksella. Asema-
sodan loppuvaiheessa prikaati
oli pohjoisrintamalla partisaani-
jahdissa.

Nyt oli taas tultu kiireisin ju-
nakuljetukin etelään.

Karjalan kannaksella oli hä-

tätilanne.

PUREUDUTAAN
PUOLUSTUKSEEN
Asemasodan ja Lapin erämaa-
vaiheen jälkeen olivat varsinkin
sodan aikana saapuneet täyden-
nysmiehet aivan tottumattomia
suurtaistelun paineeseen. Yri-
tettiin vastaiskuja, joiden me-
nestysjäi siihen, että pataljoona
oli pariin kertaan motissa ja jou-

tui murtautumaan ulos. Sitten
pureuduttiin puolustukseen Vii-
purin pohjoispuolelle ja torjun-
tataistelut niihin liittyvine vasta-
hyökkäyksineen olivat jokapäi-
väisiä.

Pataljoona oli kärsinyt raskai-
ta tappioita. Pahimmin hermon-
sa menettäneitä piileskeli selus-

tan metsissä, mistä useimmat
vähän rauhoituttuaan palasivat
riveihin. Kaikki olivat loppuun
väsyneitä, punataudin heikentä-
miä, monet henkisestikin lamas-
sa.

Elettiin juhannuken jälkeisiä
päiviä. Viipuri oli menetetty ja
pataljoonamme rippeet kyyhöt-
telivät hätäisesti kaivamissaan
poteroissa harjanteella Vente-
länselän eteläpuolella. Ampu-
masektoreita ei juuri ollut ehdit-
ty raivata, kun jo piti ryhtyä tor-
jumaan aivan kantapäillämme
päälle tunkevaa vihollista.

Kaistamme oli liian leveä vä-
häiselle joukollemme. Vähem-
män kärsineet pataljoonat oli
taistelukykyisempinä heitetty
vastahyökkäykeen jonnekin
Leitimojärven suunnalle.

Komppaniamme 5.K:n vah-
vuus oli muutaman päivän ajan
vain pari§mmentä miestä -
kymmenen prosenttia määrä-
vahvuudesta. Vaikka kaikki
miehet olivat jatkuvasti vartios-
sa poteroissaan oli asemamme
arveluttavan harvasti miehitet-
ty.

KOMENTÄJA ON
OPNMISN
Vähän rauhallisempana hetke-
nä saatiin ruokaa. Olin juuri
syönyt hakemani sopan ja olo
tuntui vähän paremmalta. Ha-
kuvuoro olisi oikeastaan ollut
viereisen poteron alikersantilla,
mutta tämä oli ilmoittanut:

Tairtelu on .lkanut Viipurin pohioirpuolella 25.-26, 6. 1944

Kouio
oo

iuiä Uii ulln
oo
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Kalle Sulo Laakro, Sinilon Prikaetin
!l Palalioonan komenlaja kerållä
1944

Keståvåtkö hermot? Suuriairtelu
aaltoilee puolultu!a!oma!!a

- Olen mieluummin syömät-
tä kuin lähden sille matkalle . . .

Pojan hermot olivat lopussa -
hyvä kun pysyi poterossaan.

Ihmeekseni ilmestyi paikalle
rämäpäinen ja aina optimistinen
komentajamme Kalle Sulo
Laakso. Lievästä haavoittumi-
sestaan huolimatta hän kierteli
asemissa välittämättä jatkuvas-
ta tykistön ja kranaatinheitti-
mistön häirintätulesta.

Joku valitti, että miehiä on
kovin harvassa - vanja voisi lau-
mana juosta linjamme läpi en-
nen kuin tulemme ehtisi vaikut-
taa.

- Eipähän tässä ole mitään

hätää, pojat! sanoi Laakso. -
Muistattehan te mitä konepis-
tooleilla on ennenkin saatu ai-
kaan. Ei tässä niin tiheää miehi-
tystä tarvitakaan kun vain am-
mutaan tarkasti. Tästähän ei tu-
le pirukaan läpi!

Ihmeekeni komentajan väsy-
neillä kasvoilla leikki täysin
luonteva hymy. Mukana seu-
rannut komppaniamme ainoa
upseeri luutnantti Maura Vdhd-
nlisi vaikutti puolestaan kovin
huolestuneelta. Tämä toimis-
saan tunnontarkka päällikkö oli
äärimmäisen väsynyt ja kovin
laihtunut.

REINO
VILJAKAINEN

Tykiltö aisa luliaremiin

SE ALKAA TAAS!
,/ikkiä vanjan kranaatinheitti-
mien ääni muuttui: tasainen
lonkuttelu muuttui kiihkeäki
pikatuleksi.

- Voi piru, taas ne tulevat! va-
litti äskeinen alikersantti. - Ja
niitä on paljon . . .

Samalla hän alkoi hurjan am-
munnan konepistoolillaan.

Yritin kurkotella eteeni, mut-
ta en nähnyt mitään. Edessä oli
tiheä pensaikko ja kiviä. Mytis
alikersantin toisella puolella ole-
va sotamies Rauhala näy'tti ko
hottautuneen ja huusi sen jäl-
keen alikersantille:

- Helvettiäkö sinä räiskit tyh-
jää!

Jotain siellä kuitenkin taisi ol-
la - olin itsekin kuullut edestä
epämääräistä vaimeaa kolinaa
räjähdysten välillä.

Oikealla puolellani näytti
myös korpraali Talaskivi tähys-
televän valppaasti eteensä.

Hänen takanaan oli poteros-

saan juuri tullut täydennysmies.
Tämä nousi äkkiä poterostaan,
vilkaisi oudosti ympärilleen sil-
mät luonnottoman suurina ja al-
koi hurjasti juosta taakepäin
kannatellen toista kättään. Sir-
paleet saattelivat pojan menoa.

Tälaskivi katseli pojan menoa
ja kurkotteli sitten pitkään oi-
kealle puolelleen. Akkiä hän
kääntyi, huusi jotakin ja alkoi
rajusti viittoilla. En kuullut sa-

noja ammunnan räiskeessä,
mutta ymmärsin, että muutkin
kaverit olivat oikealta häipyneet

- asema oli tyhjä.
Yritin huutaen saada asiasta

tiedon päällikölle, joka oli lähel-
lä.

Alikersantti jatkoi mieletöntä
ampumistaan. Joku kaveri yritti
saada hänet järkiinsä paiskaa-
malla miestä kivellä. Alikersant-
ti painautui kuitenkin vain yhä
syvemmälle poteroonsa ja vii-

meisten lippaiden sarjat meni
vät melkein pystlyn taivaalle.

Aion juuri lähteä yrittiimään
luutnantti Vähänissin luo kerto
maan tilanteesta, kun raskaat
kranaatit iskivät tarkasti koh-
dalle. Joku räjähti lähellä ole-
vassa puussa ja sirpaleet iskivät
kuurona maahan.

Vilkaisin ympärilleni. Tälas-
kivi yritti hampaillaan auttaen
sitoa kättään, josta veri suihku-
si. Olin juuri pyrkimässä hänen
avukseen kun maa alkoi fiilistii
ja säkenöidä ympärilläni.

TYKISTÖ RATKAISEE
Ammuin sarjan viholliseen päin
ja syöksyin pää edellä takaisin
poterooni. Jokin konetuliase
seurasi tarkoin matkaani ja luo
dit räiskivät ympärilläni. Kaive-
lin pahimmat hiekat silmist?ini
ja tarkastelin itseäni. Totesin it-
seni ehjäksi, vaikka puserossa

oli sirpaleiden tai luotien reikiä.
Asemien edestä aivan läheltä

kuului kiivasta venäjänkielist?i
puhetta - kuin sadattelua. Har-
mittelin, ettei minulla ollut kii-
sikranaatteja. Tirntui kuin van-
jat olisivat odotelleet jotakin.

Se "jotakin" selvisi heti: maa
tuntui repeävän ja asemiemme
tienoille iski kanaattikuuro, jo
ka tuntui salpaavan hengen.
Päätäni alkoi huimata ja tunsin
polvieni pettävän. Raskaat kra-
naatit ruhjoivat maata aivan lä-

+
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Tosivahvassa dokumenttilehdessä on historiallisesti
ainutlaatuinen aineisto. Vanhat vuosikerrat ovat kysyt-
tyä tavaraa!

Hinta 23 mk/kpl
(* postitus- ja käsittelykulut 7,50 mk/1 kpl, 12,00 mk/2
kpl, 14,00 mk/3-5 kpl).
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Haluan kerätä Kansa taisteli -lehdistäni ainutlaatuisen
ja historiallisesti arvokkaan lukupaketin.
Tilaan Kansa taisteli -lehden vuosikertakansioita.

- 
kpl. Hinta 23 mk/kpl (* postitus- ja käsittelykulut).

Sukunimr Etunimi

osorte Puh.

Postinumero Postitoimipaikka

I Tar.lous koskee vain Suomeen tulevia tilauksia. Hinnat ovat voimassatj'i Yu'"4":
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Kovio
poivio...

*:

Oliko minuun sittenkin osu-

nut. . .?
,/ikkiä tajuntani tuntui selke-

nevän: kanaatithan tulevat
omalta puolelta Juustilan suun-
nalta! Ne osuvat rynnäkköase-
missa odottelevan vihollisen nis-

kaan!
Oma tykistö!
Elämänhalu palasi nopeasti.

Nousin tähystämään, kuinka
kranaatit iskivät tarkasti eteem-
me kaataen puita ja nostaen

maasta sankan poly- ja hiekka-
pilven. Sirpaleita surrasi asemis-

samme saakka.
Tykistön tuli-isku loppui yhtä

täsmällisesti kuin oli alkanutkin.
Sen päätyttyä kuului edestä

eläimellistä mölinää - haavoit-
tuneiden ja toiminnan kontrollin
menettäneiden venäläisten huu-
toa. Se peitti alleen kaikki muut

sodan äänet. Ei tarvinnut ym-
märtää kieltä tajutakeen ää-

rimmäisen kauhun ja hädän.
Se oli korvissani mitä ihanin-

ta musiikkia! Saittepas tekin!
Ette törmäile vähään aikaan . . .

Sitten mölinään alkoi sekaan-
tua teräviä käs§jä. Sen jälkeen
kuului etääntyvää kalahtelua.
Olivat saaneet tarpeekeen.

KAIKK! SELVÄÄ
Nousimme seisomaan poterois-
sa. Ei ollut enää mitään ammut-
tavaa. Täkaa tuli paikalle reser-
vin miehiä täyttääkeen aukon
linjassamme. Havoittuneet si-

dottiin ja ohjattiin hoitoon.
Luokseni tuli tykistön luut-

nantti, jonka olin jo aikaisem-
minkin tavannut. Hänen silmän-
sä säteilivät.

- Pannaan vielä muutama

ryhmä perään antamaan van-
joille vauhtia! luutnantti uhosi.

Ja sinne menivät taas kra-
naattimme tarkalla osoitteella.

Iltayöstä saapui I Pataljoona
vaihtamaan meidät linjasta. Ih-
mettelimme vaihtajien miespal-
joutta. Vaihto oli kovin vähäpu-
heinen - kaikki tiesivät hom-
mansa.

- Onpahan teitä täällä hiton
harvassa . . .

Joku vaihtavan joukon aliker-
santti lausuili ääneen miettei-
tään. Kukaan ei vaivautunut
vastaamaan.

Poistuimme hiljaa takamaas-
toon. Turtuneissa aivoissa jys-

§tti ajatus: olipahan kuitenkin
pysäytetty pikamarssi Helsin-
kiin... tr

Tykirtön luliaremet!. on kiirottä



Syvårin luoatari, iosla maiaili ruomalainen kentiålaireatå

KESÄKULTN 21. päivä 1944.
Aamuauringon kullatessa

metsän puita taukosi Ruutu-tu-
kikohdassa kiiyty taistelu. Vi-
hollinen on lyöty takaisin verisin
päin.

Ruudinsavu hälvenee hiljal-
leen. Töpinän metsiköstä kuu-
luu aamuvirkun käen kukuntaa
ja Segesanpuron vilvas vesi on
houkutellut miehiä varhaiselle
aamupesulle. Aiotaan vielä vä-
hän nukkua, sillä kaikesta tun-
tuu siltä, että sodan rauta-antu-
ra on jättiläisaskelin lähesty-
mässä Syvärin rintamaa. Kan-
naksella se on jo vyörynyt pelot-
tavan monta päivää. Voimatto
mina olemme kuunnelleet tyk-
kien kaukaista kumua yli Laa-
tokan.

Nytkö on meidän taisteluvuo
rommealkava...?

Syväri oli saavutettu suurin uhrauksin ja
sitä oli puolustettu kahden ja puolen

vuoden ajan.
Se oli monelle tärkeä vifta, uljaiden

unelmien kohde.
Kaiken luovuttaminen viholliselle tuntui
katkeralta. Näin sen koki silloin nuori

5.Divisioonan upseeri.

.lÄl*ffVSfÄ sen. Liikahtamatonta hiljaisuut-

rLMAssA lx,";,:iffTä,1?j*"#"'äil
Ei voi nukkua. Aamu on siihen keen voisi nukkua.
liian kaunis. Mieli on liian herk- Niinpä niin - liikahtamaton-
kä ja yöllisen taistelun äänen ta hiljaisuutta on kestänyt kol-
kaiku soi korvissa lakkaamatta. matta wotta. Tykit ovat olleet
Kaatunut tulenjohtajavänrikki enimmäkseen vaiti ja vain har-
Ruudussa ja särkyneet taistelu- voin on sodan Jumala noutanut
haudat ovat vieneet väsymyk- saalista tältä puolen Syvärin.

Tänään se tuntuu olevan ou-
don nälkäinen.

Tuumitaan yhtä jos toista.
Radio on auki kaiken aikaa. Jo
tain kevytlä vain, hottia.

Sytytetään savuke toisensa
jälkeen. On kuin hienoinen säh-
kövirta leijuisi kaiken yllä. Se ei
ilmennä hermostuneisuutta - se

sana on meille vieras ja pysyy
vieraana. Etsitään vain ratkai-
sua ongelmaan, jota on haudot-
tu komentopaikassa jo viikon tai
kaksi. Ongelman nimenä on tuo
monesti mainittu: Hyökkääkö

ryssä Syvärille?

EI OLE ENÄÄ
ONGELMIA
Aamu ei ole vielä pitkällä, kun
ongelma ratkeaa: Lentokonei-
den jylinä alkaa kuulua voimak-
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kaana itäiseltä taivaalta. Yh-
dekän koneen laivue - toinen -
kolmas - neljäs... §mme-
nes. . . kahdeksastoista, kahdes-
kymmenes - ja aina vain uusia
muodostelmia. Ylpeinä ja voi-
mansa tunnossa ne halkovat
kuin jäävuoret pilvetöntä ava-
ruutta. Raskaasti ulvovat moot-
torit. Ilma vapisee äänten pal-
joudesta. Täsaisesti kuin syvällä
uiva laiva pommarit etenevät
kohti meille nimeämätöntä koh-
detta. Muutama hävittäjä puik-
kelehtii sivustoilla, niiden siro
vartalo kimmeltää auringonsä-
teiden taittuessa metallin pintaa
vasten ja joku maataistelukone
kurnuttaa konekiväärillään il-
man mitään tarkoitusta.

Montako suomalaista sotilas-
ta, länsi-Syvärillä tuolloin ollut-
ta. katsoi tuon paraatia muistut-
tavan lentoarmadan esiinlyön-
tiä? Yhtä monelle meistä selvisi
myös tämän kesäkuun aamun
merkitys.

Emme oikein löytäneet sano
ja sanoakemme sen toisillem-
me. Vaiteliaina seurasimme len-
toarmadan kulkua ja uuden aal-
lon seuratessa ensimmäistä ku-
kaan ei enää laskenut koneiden
lukumäärää.

Mentiin korsuihin.

- Se on alkanut nyt . . .

Näin lausui joku. Kasvoil-
lamme asui levollinen totisuus.

Lentolaivain jylinä pauhasi
halki avaruuden. Käen kukun-
taa ei enää kukaan unohtunut
kuuntelemaan.

Puhelimet soivat pitkin päi-
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vää. Raskaat tulikirnut nauroi-
vat kylmää nauruaan ja Syvärin
rantapaltailta kantautui kauas
taistelujen kiivas meno.

KÄSKY oN ANNETTU
On ilta. Päivä verinen on päät-
tymässä. Käsky jättää Syväri on
annettu.

Jättää rannat. asemat ja
työ. . .

Jättää kaksi ja puoli vuotta
elämästämme. parhaita mie-
huusvuosia. . . Sanat parhaim-
matkin saattavat soida väärin
ajateltaessa noita kahta ja puol-
ta vuotta. Oikeita kosketuskoh-
tia ei sodan tässä vaiheessa ole
helppo löytää.

Mieleen tulevat erään soturin

sanat, jotka kuvastavat lähtG
hetken katkeraa tunnelmaa:

"Sinä vuolas, mustavetinen
Syväri! Kolmatta vuotta olem-
me jakaneet kanssasi sodan rasi-
tuket, uljaimmat unelmamme
olemme rannoillasi unelmoi-
neet. Hiki ja veri on syliisi vuo
tanut ja laineillasi olet tuutinut
niin veljeä kuin vihollista. Suo
meille anteeki, jos tänä kesä-
kuun 21. päivänä kello 19.30
kysymme Sinulta: Miki?"

HwÄsTUÄTTÖ
Kello on pian 19.30. Eräs patal-
joona irrottautuu Syvärilta tuo
na kellonlyömänä.

Kaikki on valmista lähtöön.
Korsut autioina, ovet ammol-

Lotinanpellon atue, mi.3å yihollinen
aloatti luurhyökkåykren 21.6, tA
kotto 07.00

laan, ikkunat rikki. Täistelun
melu saattaa lähtijöitä.

Pieni ryhmä upseeristoa sei-
soo komentopaikalla, samoin
vähäinen joukko miehiä. Vaite-
liaita kasvoja. Hetken tunnelma
on historiallinen, on ja pysyy.
Kuin hyväillen katson metsän
pehmeätä viivaa, annan silmieni
lipua pitkin Segesanjoen jokiuo
maa. Jokaisen piirteen tahdon
kiinnittää sieluni sisimpään juu-
ri sellaisena kuin haluan ne ker-
ran lapsilleni kertoa - jos tule-
vaisuus on osalleni tuon onnen
varannut . . .

Tuijotan kauan kauas kaukai-
suuteen. Tiedän, että kaikki ai-
neellinen on tästä alkaen taas
arvotonta. Nyt ei §sytä minul-
ta olenko rahasta rikas vai köy-
hä. ovatko vikani suuret vai pie-
net, vaan minulta ja meiltä kai-
kilta §sytään tästä hetkestä
lähtien jälleen vain yhtä asiaa:
Miten voimme voittaa pelon?

Lahjomaton kohtalo on ohjaava
kulkuamme sodan loppuun
saakka.

Hyvästi, Syväri!
Miesjoukko on lähtenyt liik-

keelle. Askel askeleelta käy
meille selväki tulevien päivien
velvoitus. Tiedämme, että n)'t
on alkanut kansamme historias-
sa uusi kappale. Lehteä on
käännetty ja entisten taistelu-
paikkojen nimet tihkuvat taas
verta. . . tr

Soillo oli rakenneltu raioia kilometreiå telalavaa. Låhtaoasä ne miinoitettiin
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Tiruloksen
maihinnousu
katkaisi Aunuksen
kannakselta
vetäytyvien
suomalaisten
joukkojen
yhteydet.
Kahden tulen väliin
joutuneet joukot
vauhkoontuivat
herkästi, varsinkin
kun takana oli

AUNUKSEN KANNAK.
SELLA 21.6.1944 alkanut
odottamattoman ankara viholli-
sen hyökkäys kohdistui kovim-
pana kenraalimajuri K.A. Ta-
po I an hämäläisdivisioonaa vas-
taan.

5.D oli asemissaan Syvärillä
Lotinanpellon lohkolla, jonka vi-
hollinen oli valinnut painopiste-
ja läpimurtokohdakseen.

Olin tuolloin eversti T. Elo-
maan komennossa olevan JR
44:n I Pataljoonan 3.Komppa-
niassa. Pataljoonaa komensi
maj:ari Izo lzhtonen ja komp
panianpäällikkönä toimi kaptee-
ni G. E. Aalto. Kaikkr mainitut
herrat kaatuivat myöhemmissä
viivytystaisteluissa.

Hyökkäävät vihollisvoimat
olivat yleensä valiojoukkoja.
Meihin puolustajiin nähden ne

olivat suuresti ylivoimaisia. Jou-
duimme alusta lähtien sidotuik-
si ankariin puolustus- ja viivy-
tystaisteluihin.

Komppaniamme I Joukkue
oli vänrikki Aimo Aaikan joh-
dolla tehnyt muutamia hyvin
onnistuneita vastaiskuja. Esi-
merkiksi vesisateisena juhan-
nusaattona olimme Saarimäen-
Syvärin luostarin välillä tuhon-
neet viholliskomppanian koko
naisuudessaan omien tappioiden
ollessa lähes olemattomat.

Raskaita päivämarsseja teh-
den ja välillä taistellen perään-
nyimme noiden'Juhannustans-

tt Vihollinen oi unohlanut
"ropakant.a", fätä lentolohtartå
pudotettiin Aunukrosta vetåytyvien
ruomalairlen nilklan ketå-
heinäkuuua 194{

T\rulokren maihinnourualue oli
kierrettäyä vaikean maalton kautta

sien" aikana parissa pälvässä

noin 80 kilometriä.
Myöhään illalla 25.6. olimme

saapuneet muutaman kilomet-
rin päähän Tuulosjoen sillasta
sen eteläpuolelle. Saimme ruq
kailla ja levätä seuraavaan aa-
muun.

Komppaniamme oli pysynyt
erittäin hyvin koossa eikä hiiptulviva joki.

195



pareita ollut poistunut taka-
maastoon. Tähän koossapysymi-
seen lienee vaikuttanut viholli-
sen tekemä maihinnousu selus-

taamme Tiruloken ja Viteleen
väliseen Laatokan rantamaas-
toon: Eihän kukaan halunnut
lähteä sutta pakoon kun takana
oli karhu vastassa . . .

VAIKEA SILLANPÄÄ
Aamupäivällä 26.6. pataljoo
namme miehitti sillanpääase-
man vajaan kilometrin päähän
Tirulosjoesta etelään. Paikka oli
erittäin epäedullinen taisteluja
ajatellen: metsä oli tiheää ja
aluskasvillisuus sakeaa. Hätäi-
sesti kaivettuja matalia poteroi-
ta lukuunottamatta ei joukoilla
ollut minkäänlaisia taisteluase-
mia. Tirrvattomuutta lisäsi vielä
takana oleva sadeajasta johtuen
vuolas virta ja perääntymis-
suunnalla käynnissä oleva tais-
telu, jota kävivät maihinnous-
seet kaki vihollisen merijalka-
väkiprikaatia ja meikäläisten
hätäisesti kokoon haalimat jou-
kot.

Aunukeen menevän radan
T[ulosjoen ylittävä rautatiesilta
oli vihollisen hallussa, mutta sii-
tä noin kilometrin ylempänä ole-
va maantiesilta meikäläisillä.
Siltaa ylitti tihein väliajoin pie-
nehköjä perääntyviä joukkoja.

Komppaniamme miehitys al-
koi aivan Laatokan rannasta.
Laatokalla oli runsaasti vihollis-
laivastoa ja sieltä kajauttivat
tykkiveneet tuli-iskujaan, jos-
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kaan komppaniamme alue ei
vielä ollut tulen alla.

Puolen päivän maissa miehit-
ti komppaniamme I Joukkue re-

servilinjan Tuulosjoen pohjois-
rannalla maantiesillasta ylös-
päin. Ilma alkoi kirkastua ja
lämmetä. Keitimme saikkaa ja
odottelimme alkavaa taistelua.
Muonaa meillä oli yllin kyllin.
Aamulla oli kaikki muonavarat
jaettu miehille, sillä kuormasto
lähti kiertämään maihinnousu-
aluetta pitkin metsäteitä.

Noin kello l5 alkoi näkyä sel-

viä merkkejä lähestyvästä vihol-
lisesta. Menin joukkueen eteen

sen silmäksi aivan jokivarteen.
Edestäpäin tuli ryhmän tai

parin suuruisia joukkoja kävely-
vauhtia. Puoli neljän maissa tuli
ryhmän suuruisia porukoita
puolijuokua ja harvoja ajoneu-
voja hitaassa ravissa.

Myös selvät taistelun merkit
olivat jo lähellä: edestä kuului
hätäisiä konepistoolisarjoja ja
aika-ajoin kiihty"/ää kivääritul-
ta.

Kello kuudentoista aikaan
lensi Ti-rulosjoen maantiesilta il-
maan. Vielä joen eteläpuolelle
jääneet omat joukot perääntyi-
vät täyttä vauhtia juosten ylä-
virran suuntaan. Joukossa oli

Yli lUulosioen

vielä joitakin hevosajoneuvoja,
jotka painuivat täyttä laukkaa
samaan suuntaan. Laskettelipa
siellä pari miestä hevosen seläs-

säkin - kuin parhaat kasakat!

KARMEA HAVAINTO
Samaan aikaan ilmestyi myös
vihollisen hyökkäyskärki sillan
eteläpuolella olevan metsän lai-
taan. Sieltä se aloitti välittömäs-
ti tulituken suorasuuntausty-
keillä ja konekivääreillä.

Aärimmäisenä oikealla oleva
joukkueemme myöhästyi niin
paljon irtautumisessaan Laato
kan rannasta, että se ei ennättä-
nyt yli sillan vaan suoritti kujan-
juokun kiivaan tulen alla pitkin
jokivartta.

Tilanteen alettua hiljalleen
rauhoittua ei vihollinen pitänyt
mitään kiirettä lähteä ylittä-
mään Tuulosjokea maantien
suunnassa. Se tuntui tyytyvän
maihinnousseen yhtymän ja
maitse hyökkäävien osastojensa

kohtaamiseen rautatien suun-
nassa.

Hiljalleen siinä kului heltei-
nen iltapäivä. Kello lähenteli jo
puolta kuutta. Päätin hiipiä
taakse tiedustelemaan tilanteen
kehittymistä vaihdon toivossa.

Mutta aikeeni huomasi myös
vihollinen ja aloitti heti kovan
tulituken. Sen vaikutukesta
painuin takaisin suojaan pote-
rooni.

Samalla selvisi myös minulle
karvas totuus.

Olin jo ollut pitkän aikaa yk-
sin!

Sillanpäästä perääntyvät jou-

kot olivat vetäneet joukkueeni

mukanaan. llmankos olin pari
kertaa huomannut takaa viittoi-

Kenraalimajuri Kullaa Andor.
Tapolan s.Divilioona ioutui
ottåmaan Ya.taan viholliren
pääarkun Lotinanpelton aluoolla
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lua, jota kuitenkaan en ollut
osannut tulkita oikein.

Edessäni oli vihollinen, taka-
na 300 metriä avointa maastoa
ja sivulla rautatien suunnalla oli
kova vihollisliikenne ohitseni.
En voinut irtaantua salaa - pie-
ninkin pään nosto aiheutti heti
pitkän konekiväärisarjan ympä-
rilleni.

Aloin nauttia kuolemantuo
mitun viimeistä ateriaa, sillä
olin aivan varma ainakin van-
giksi joutumisesta. Levittelin
pahoin helteen sulattamaa voita
leivälle ja silloin tällöin kurkistin
tilanteen kehittymistä ympäril-
läni.

Noin kello 18.30 huomasin
vihollispartion joen toisella ran-
nalla, satakunta metriä poteros-
tani. Partioon kuului vajaat
kymmenen miestä. Päätin tehdä

vielä viimeisen kiusan vihollisel-
le ja ammuin pystykorvallani
kymmenkunta nopeaa laukaus-
ta vihollisen suuntaan. Enem-
pää en ennättänytkään, kun jo
täytyi suojautua. Ei ollut aikaa
todeta mahdollisia tuloksia.

Pohdiskelin vakavaki käy-
nyttä tilannettani. Keskikesän
päivä on pitkä eikä vihollinen
suinkaan kauan enää odottelisi
joen ylitystä. Missään tapauk-
sessa ei ollut mahdollista siirtää
ratkaisua hämärän tuloon.

KUJANJOKSU
ONNISTUU
Vangiksi antautumisen jätin
pois laskuista. Päätin yrittää pe-
rääntyä. Irtaantumishetkekseni
valitsin vihollisen joenylityshet-

Huolior almaYalaa rakennukao$a
ionakin Tuulok on !.uduilta

ken, jolloin sen tähystys ehkä
olisi heikoimmillaan.

Noin kello l9 alkoi vihollinen
ylittää jokea. Samalla hetkellä
aloin ryömiä taakepäin. Parin-
kymmenen metrin päässä pää-

sin perunapenkkien väliin. Noi-
hin aikoihin olivat perunanvar-
ret jo noin 10-15 cm pitkiä ja
antoivat edes hieman suojaa.

Pian oli satakunta metriä pit-
kät vaot ryömitty päästä pää-

hän. Jatkoin ryömimistä lyhyes-
sä nurmessa. Edessäni oli suu-
rehko olkiauma ja sen taake
ryntäsin loppumatkan hyvällä
kirillä.

Olkiauman takana vedin hen-
keä. Arvasin, ettei kauan kulu,
kun piiskan ammuket alkavat
pieniä olkiaumaa pehuiksi. Pää-
tin rynnätä nopeasti juosten va-
jaan sadan metrin matkan vie-
rellä olevaan pahaiseen purouo
man mutkaan.

Juokuni aikana kerkisivät si-
valtaa kolme kertaa piiskatykil-
lä! Kaki meni korkealta ohi.
mutta kolmas räjähti miltei vie-
ressäni. Ilmanpaine nosti yl<is ja
viskasi kumoon, mutta kun en
pahemmin haavoittunut, jatkoin
matkaa entistä lujempaa.

Purouoman suojassa pääsin

g takana olevaan metsään. Met-

§ sän suojasta näin, kuinka ensim-
ä mäiset vihollissotilaat nousivat

maihin Ti.rulosjoen pohjoisran-
nalle.

Löysin helposti edelläni pe-

rääntyvien joukkojen suunta-
uran, jota lähdin seuraamaan.
Ohitin taisteluja paenneiden si-
viiliasukkaiden leirin, jota hy-
västelin kättä heiluttamalla.
Olin kyllä erottavanani, ettei
tässä juuri välitetty peräänty-
västä "Ruot§in brihasta".

Koska tilanne maihinnousu-
alueella oli epäselvä aloin pyrkiä
suoraan pohjoista kohti.

Keskellä korpea juoksi kulku-
suuntani poikki suomalaisessa
sotilaspuvussa oleva vänrikki.
Huutelin häntä pysähtymään ja
jäämään juttusille, mutta pojal-
la tuntui olevan kova kiire - ei-
kä tuo §llä vaatinut kunniante-
koakaan, saati esittänyt tavallis-
ta §symystä: "Mikä mies?
Mistä komppaniasta?"

"EI KA! SINUA
TAPPAAKAAN VOI"
Muutaman kilometrin kuljet-
tuani osuin hyvin kuljettavalle
ratastielle, joka sopi my<is suun-
taani.

Tovin marssittuani alkoi kuu-
lua vastaantulevien kärryjen ke
linaa. Piilouduin puskaan ja
odotin kulkevia. Vastaan ajeli
kaki suomalaista hevosmiestä.
Tähti oli verkkainen, aivan kuin
possakkoa tekevillä päivämiehil-
lä.

Tulin näkyviin ja kieltelin
heitä vikasuuntaan menemästä.
Miehet oli lähetetty hakemaan
kranaatinheittimen ammuksia
Ti.rulosjoen sillanpielestä. Moni-
sanaisesti selittäen sain ajomie-
het uskomaan, että heidän sota-
liikkeensä ei enää onnistu.

Ajomiehet ottivat §rytiin ja
samaa verkkaista vauhtia men-
tiin taakepäin. Illan alettua jo
hämärtyä sakeassa metsässä
osuimme rajajääkäripoppoon
taisteluetuvartioon maihinnou-
sualueen laidalla.

Kukaan ei tuntunut tietävän,
missä on oma yksikköni. Ekyk-
sissä olivat matkakumppanit-
kin. Ylä-Viteessä erosimme. Pe-

rääntyvien joukkojen mukana
kuljin Salmiin ja tapasin oman
poppooni Orusjärvellä.

Rakastettava vääpelimme
l-auri Nieminen toivotti minut
takaisin tulleeki suurin piirtein
näin:

- No voi perkele! Siinäpä sinä
olet! Sinun takiasi on nähty hir-
veästi vaivaa - sinut on ilmoitet-
tu jo kotia kuolleeki, mutta
koska et vielä olekaan kuollut ei
kai sinua nytkään tappaa voi.
Käy nyt syömään hernekeittoa,
sitä on niin pirusti enkä raaski
sitä maahankaan kaataa!

Kirjoitin kotiväelle tupakka-
askin kannen kenttäpostikortti-
na. Se kerkisi parahiksi estä-
mään hautajaiseni. Vanha ro
vastimme ei ollut ollut kovin kii-
reissään ilmoitteluissaan ja hau-
tajaisten järjestelyssä.

Nyt jälkeenpäin ovat kaikki
historiat moittineet, että I/JR
44 perääntyi Tirulosjoelta liian
hätäisesti. En halua puolustella
hätäistä perääntymistä. Patal-
joonamme oli kuitenkin ennen
tätä ja tämän jälkeen valiojouk-
ko. Miki pantiin liian pieni po
rukka vaikeaan sillanpääase-
maan kahden tulen väliin? tr
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Aimo Hwärinon lyntymäkotinla pihalla lhantalan
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ESKO PAAVOLA

Aseueli
Konrosen
kohdeksos
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T$ffir
Opiskellessaan maalaustaidetta Saksassa
Karvonen joutui vielä Condor-legioonan
riveissä Espanjan sisällissotaan.
Suomen talvisodassa Karvonen menetti
toisen silmänsä. Jatkosodassa Lutolla
hän haavoittui kahdeksannessa
sodassaan viimeisen - myös
kahdeksannen! - kerran.
Soturin taival päättyi Lahdessa
5.10.1973.

iiit ottt'

Edvard Karyonen oli syntynyt Itä-
Karjalassa. Jo l3-vuotiaana hän
osallistui Viipurin valtaukseen. Tåmän
jälkeen olivat vuorossa heimosodat,
palvelu Ranskan muukalaislegioonassa ja
Suomen rajavartiolaitoksessa.

Sodan iälkccn
KarYonon liikkui

maikoillaan urcin
raamelairaautla
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VIETETIIIN hiljaiseloa Osas-
to Pennasen Konekiväärikomp
panian toimistoparakissa Ivalon

§län etelälaidassa 10.6.1941.
Paikalla oli kolme miestä: pääl-
likkö, tämän kirjoittaja, tilapäi
nen vääpeli, jääkärivääpeli
Evert Linna ja reservivänrikki
Pekka Tanskanen, joka keitteli
kahvia.

Komppania oli vasta perus-
teilla. Odoteltiin ja arvailtiin ti-
lanteen kehitystii.

Oli saatu outoja aseita -
muun muassa belgialainen yh-
deksän millin pistooli, jota näp
räiltiin. Ase todettiin heikolsi
korjailunkin jälkeen.

Tänskasen kahvi oli valmistu-
nut. Syötiin mahtava lounas: oli
sakalaista suolatonta voita ja
keinohunajaa, hyvää lihasäily-
kett?i ja omasta takaa suolaloh-
ta ja poroa.

Oveen koputettiin.
Sisään astui lyhyt, hintelä, sil-

mälasipäinen keski-ikiiiseltii vai-
kuttava alikersantti, teki terä-
vän asennon ja tiiräytti:

- Herra luutnantti! Aliker-
santti Karvonen ilmoittautuu
määrättynä komppaniaanne.

- Mikikiis te tänne pyritte?

§syin. - Me tarvitsisimme oi-
keastaan raavaita miehiä . . .

on asia selvä ja pääsette mu-
kaan. Onko selvä?

- Kyllä, hena luutnantti.
Se tuli jo hiukan epäröiden.

- Hyrä on, vääpeli näyttää.
Vääpeli ja Karvonen häipyi-

vät.
Puhelin soijälleenja sain lisä-

tietoja Karvosesta: mies on tai-
teilija, h1vä piirtämään.

- Varmasti, herra luutnantti.
En ole väkevä, olen niin monesti
haavoittunut ja pienikokoinen.
Mutta eikös komppaniassa löy-
tyisi jotakin muuta työtä? Ha-
luaisin mukaan juuri teidän
komppaniaanne. Ja sota kun
syttyy ihan kohta. . .

- Mistä pirusta te sellaista
päättelette?!

- Kävin saksalaisten esikun-Aloin olla kiinnostunut. Ym-
märsin hyvin, ettei hänestä ollut
konekiväärin kantajaki - mut-
ta löytyihän isossa talossa aina

-uutofn
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jotakin muutakin puuhaa.
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Puhelin pirahti.

- Esko.

- Täällä Kalle - terve.
Kal le Heiskanen, luutnanttis-

mies, palveli pataljoonan esi-
kunnassa.

- Terve.

- Minulla on täällä kumma
kaveri. Into käskee lähettää sen

sinulle täydennylseksi. Se on pi-
run sotainen, mutta oudon nä-
köinen, raavilokin - ja sotilaalli-
nen, kuin minä itse joskus Ka-
dettikoulun aikoihin. Sulla kun
on kova pula miehistä, voinet
kiiyrtää sitii johonkin.

- Annapa tulla vain, katso
taan. Jokainen iikka on tervetul-
lut.

- Haluaisin vielä kerran mu-
kaan, vastasi Karvonen täsmäl-
lisesti.

- Oletteko saanut tänään ruc
kaa? §säisin.

- Kyllä, herra luutnantti.
Söin tuolla saksalaisessa kanttii-
nissa.

- Kertokaahan vähän itses-
tänne!

Karvonen kertoili - menneis-
tä sodista, haavoittumisista, ul-
komaanmatkoista. Oli koke-
musta ja kielitaitoa vaikka muil-
le jakaa. Molempia saatettaisiin
tarvita.

PÄÄsYKoE
- Meillä on tässä konekivääri-
komppaniassa sellainen piiäsy-
koe, sanoin. - Jos sen läpäisette,

Odottelin kokeen tulosta.
Parakin ulkopuolella istuskeli

vasta saapuneita reserviläisiä,
pääasiallisesti Inarin-Kaama-
sen tietyömaan miehiä sekä Ko
losjoen nikkelikaivoksen maina-
reita. Joku tutki upouutta kah-
den§mmenen millin panssarin-
torjuntakiviiäriä, mahtavan nä-
köistä "norsupyssyä", joka
myöhemmin tositoimissa osoit-
tautui jokseenkin tehottomaki.
Kannolla iskettiin korttia.

Vääpeli ja Karvonen astuivat
sisään, viimemainittu surkean
näköisenä.

- Herra luutnantti, ei noussut
konekivääri edes olalle, ilmoitti
vääpeli. - Varsinainen olalla kä-
veli §llä kahdesti parakin ym-
päri. Mutta se on §llä ampu-
nut tällaisella tosipaikoissa . . .

- Mitiis nyt tehdään, Karvo
nen? §syin. - Muistattehan vä-

lipuheemme?

nassa Ivalon keskustassa. Siellä
muuan pomo kertoi, etlä viikon
tai parin päästä on edessä van-
jan kuolonhetki. Alkaa iso ryti-
nä.

UUSITAANPAS KOE
Mietin hetken.

- Minä määrän teille uuden
pääsykokeen. Ja siinä ei ole va-
raa epäonnistua. Haluatteko
yrittää?

- Kyllä, herra luutnantti.

- Hankkikaapas komppanial-
le suklaata ja kahvia. Aika ja
määrä otetaan huomioon. Voit-
te toimia! Kello kiiy!

Meillä oli sakujen kanssa

käynnissä suhteellisen vilkas
epävirallinen kauppayhteys. Tä-
varaa tuli ja meni. Sikipä kek-
sin tämän kokeen noin leikki-
mielessä - kun kerran oli sitä
kielitaitoakin . . .

Karvonen oli hevosineen ja
kärryineen ollut matkalla ehkä
tunnin verran, kun puhelin sol
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- Herra luutnantti, täällä ali-
kersantti Karvonen. Kärryt ovat
nyt täynnä. Saisinko nopeasti
toisen hevosen?

- Ette, piru vie! Palatkaa heti
komppaniaanl

Tuntia myöhemmin Karvo
nen ja ajomies köröttelivät kär-

ryineen parakin eteen. Paikalle
kertyi koko silloinen vielä kovin
vajaa komppania.

Ihmettelemään.
Ja hämmästelemistä olikin:

kärr)t olivat täynnä tavaraa,
kahvia, suklaata ja monia outo
jakin herkkuja! Ja tupakkaa!
Vanha veteraanisoturi oli osoit-
tanut hämmästyttävää organi-
sointitaitoa.

- Koe on hyväkytty arvosa-
nalla kiitettävä, totesin.

- Herra luutnantti! innostui
Karvonen. - Me voisimme vaih-
taa syömättä jääneen vanikan ja
muutakin tavaraa fritsien kans-
sa - niillä on tauhkaa vallan ka-
malasti!

Näin Karvonen kotiutui
komppaniaan jonkinlaisena yk-
sityisenä erikoismiehenä, jonka
taidot myöhemmin osoittautui-
vat moninaisiksi ja mittaviki.

,,SE ALKAA
JUHANNUKSENA''
Komppaniaan tippui vähitellen

yhä lisää väkeä: Outakosken
saamelaisia, muiden mukana
korpraali Antti Pors anger, jonka
esikoispojan kummiksi pääsin
myöhemmin. Tuli kolttia, osa

ummikkojakin, vaikeasti sijoi-
tettavia. Muiden mukana saa-
pui myös Lapissa erakkona elel-
lyt unkarilainen "parooni" von
Pandy. joka ilmoitti olevansa
Unkarin armeijan husaarimaju-
ri. Hänelle vaatimaton komppa-
niani oli liian vähäinen ykikkö
ja hänet siirrettiinkin pian pois.

Komppania alkoi olla mies-
määrältään täysilukuinen. Aloi-
tettiin vaatimattomat harjoituk-
set, jotka eivät antaneet kovin-
kaan loistavaa kuvaa yksikön
suorituskyrystä. En silloin vielä
tiennyt, kuinka tavattoman sin-
nikäs ja kärsivällinen saamelai-
nen soturi on - ja ennen kaikkea
erehtymätön vihollisen jälkiä
seurattaessa.

Karvonen sijoitettiin viralli-
sesti kersantti Vciinö Luomalan
toimitusjoukkueeseen, töpinään.
Käytännössä hän kuului komen-
toryhmään, hoiteli yhteyksiä
sinne ja tänne ja "oli kuulolla".

Hänellä oli kumma taito tie-
tää kaikki mainittava.

Eräänä päivänä hän saapui
puheilleni ja ilmoitti:

- Me lähdemme liikkeelle ju-
hannusaattona. suunta on

15.00. Tehtävä on pirunmornen.
Mukaan on otettava suolaa ja
ongenkoukkuja.

Päivä oli kesäkuun 20. Pai-
noin ennustuksen mieleeni, sillä
olin jo oppinut luottamaan Kar-
vosen tietotoimistoon.

Ja niin kävi. Kauniina juhan-
nuspäivänä istuimme jo Raja-
Joosepin vartiokämpän piha-
maalla. Sota oli alkamassa mei-
dänkin osaltamme.

Täival jatkui sitten mahtavan
Luton vartta, yli monen isonkin
poiktijoen. Nähtiin laulujoutse-
nia ja rakotulille pyrähteli kuuk-
keleita, lappalaisten pyhiä lintu-
ja. Viimein tuli vastaan rajajoki
Akka.

Komppanian komentoryh-
mässä Karvonen sitten touhuili,
auttoi kirjuria, piirteli, kuvitti
ykityisen sotapäiväkirjani, toi-
mitteli asioita.

SOTURI !.JOPPUUN
SAAKKA
Ei mies pahemmin pelännyt -
kantoi reppuaan, jossa usein oli
ankara lasti vaihtotavaraa. Ko
nekiväärin vyölaatikko roikkui
vyöstä kaulassa.

Heinäkuun 5. päivänä l94l
komppania törmäsi Ristikentän
lentokentän maastossa ison
Nuortijärven luona voimakkaa-

seen viholliseen. Seurasi rarvo
kas metsätaistelu. joka huipen-
tui lähiotteluun pistimiä ja leu-
kuja käyttäen.

Komppania menetti seitse-
män miestä kaatuneina. Karvo
nen suunnitteli kelosta kauniin
muistomerkin, johon nimet kai-
verrettiin kuumennetulla pisti-
mellä. Kenttähautauken toi-
mitti pastori Esko Enkkelä. Ly-
hyen hautaustoimituksen aika-
nakin haavoittui muuan
2.Komppanian pikakivääriam-
puja, Valle Tenolta.

Vuoden kuluivat.
Aikanaan sotakin loppui.

Tiemme Karvosen kanssa erosi
vat Suomen puolella jossakin

Luton maisemissa.
Mutta eivät siviilissä.
Sodan jälkeen Karvonen kier-

teli uskollisesti tapaamassa ase-

veikkojaan, varsinkin Luton
miehiä.

- Pääsiskris korsuun? hän ky-
säisi oven raosta tullessaan mi-
nua tapaamaan kotiini Orive-
delle.

Karvonen matkusteli, piirteli,
maalaili ja kirjoitteli kirjeitä.
Useimmiten kuoressa oli jokin
piirros. Häntä kiehtoi erityisesti
Lappi.

Vanha soturi ei lannistunut,
vaikka hänet todettiin kuole-
mansairaaksi jo pari \uotta en-

nen loppua. Päässä oli hopea-
paikka, vatsalaukusta oli jäljellä
vain puolisko. Toinen silmä oli
poissa - mutta jäljelle jäänyt
välkkyi terävänä, viisaana ja nä-
kevänä.

- Emme me soturit hävinneet
kumpaakaan viime sotaa, totesi
Edvard monasti. - Sen tekivät
poliitikot. . .

Kahdeksan sotaa, yhtä monta
vaikeaa haavoittumista siinä
soturin maallisen vaelluken
puitteet.

Luton miehet eivät häntä
unohda. tr

Soturin matkan påå
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KUULUIN iskupartiojouk-
kueeseen. Koko vuoden l94l
kevään ajan meitä oli koulutettu
tiedustelutehläviin. Olimme
kaikki nuoria varusmiehiä, va-
paaehtoisia vekkuleita. Vain

ryhmän- ja joukkueenjohtajat
olivat "kaaderia", Rajajääkåiri-
pataljoona 2:n ammattilaisia.

Majailimme Parikkalan Har-
julinnassa. Täältä lähdimme
harjoituksiin rajan pintaan.
Olimme jo ehtineet tehdä jon-
kun lyhyen retken rajan taakse-
kin. Rajalla oli molemmin puo
lin vain rauhan ajan vartiot ja
sen ylittäminen oli helppoa.

VAIKEA TEHTÄVÄ
Mutta sota läheni ja joukkoja
virtasi rajalle molemmin puolin.
Piti saada tietoa, mitä rajan ta-
kana oikeastaan tapahtui.

Saimme tehtäväksemme ha-
kea vihollisen puolelta mahdolli-
simman tietorikkaan vangin.

Partio muodostettiin normaa-
lin tavan mukaan vapaaehtoisis-
ta. Vetäjäki tuli vänrikki Erkki
Iaakso, joka oli juuri muuttu-
nut rajakersantista upseeriki.
Hänen varamiehekseen tuli vää-
peliAante Kdhktuen

Lähdettiin liikkeelle tuttuun
tapaan, moneen kertaan harjoi-
telluin menoin. Päivä on kesä-
kuun 30. wonna l94l ja aika il-
tayö.

Partiomme etenee verkkai-
sesti männynk;äppyröitä kasva-

valla suolla. Tykistö ampuu jo
harvakeen puolin ja toisin. Jos-
sakin päästää konekivääri silloin
tällöin kotkottavan sarjan. On

' rauhallista. Vain partiotoiminta
jatkuu molemmilla puolilla.

Etenemme ei-kenenkään-
maalla, linjojen välissä. Tunnus-
telijat kulkevat §yryssä edel-
lämme näkötuntumassa.

Edessä olevassa metsikiissä
risahtaa. Painumme silmänrä-
päyksessä maahan. Seuraamme
silmät tarkkana metsikön reu-
naa.

Onko metsikössä vihollisia?
Alkavatko konetuliaseet niittää
suota, jolloin olisimme kaikki
mennyttä miestä?

Puristamme aseitamme rys-
tyset valkoisena. Ei kuulu vielä
äkäistä konepistoolin räsähdys-
tä. Täisi olla väärä hälytys.

Odotamme merkkiä tunnus-
telijoilta. Jo nä§ikin käden hei-
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lautus metsiköslä. Voimme jat-
kaa etenemistä suojaavaan met-
säsaarekkeeseen.

Kokoonnumme tiheiden
kuusten alle. Tirnnustelijat vaih-
tuvat. Joudun toiseksi tunnuste-
lijaksi.

Alamme olla lähellä viholli-
sen kenttävartiota. On vain ka-
pea suokannas, jonka töisella
puolella on metsän reuna. Tässä

niiden pit?iisi olla . . .

Lähdemme kärkeen. Pää-

semme aukean yli onnellisesti ja
tarkastamme metsikön laidan.
Ei mitään erikoista. Viittaan
partion seuraamaan. Etenemi-
nen jatkuu.

Eteen tulee valvontalinja. Yli-
tämme sen ryömien. Jälleen
synkkää metsikköä muutama
sata metriä ja eteen tulee piikki-
lankaestein varustettu murros,
jonka leveys on monta §mmen-
tä metriä.

Kuinka pääsemme siitä läpi?
Kokoonnumme murroksen

reunaan. Piikkilankasaket ote-
taan esille. Korpraali Mielonen
varustautuu tekemään aukon.

Jännitys kohoaa huippuunsa.
Onnistuuko yritys, onko esteet
miinoitettu?

SITÄ I.ÄAI
Nyt! Ensimmäinen lanka rak-
sahti poikki.

Pidätämme hengitystämme.
Ei vielä paukahtanut.

Jälleen rakahdukia ja nyt
tiuhassa tahdissa. Aukko on
saatava nopeasti selväksi. Aikai-
luun ei ole varaa.

Jo napsahti viimeinenkin lan-
ka poikki. Miehen ryömintärei-
kä avautui. Madeltiin nopeasti
läpi. Viimeisenä laahasi sota-

mies Paavo Reinikainen peräs-
sään pikakivääriä.

Raian ylityk or!å on ollava tarkka -
siinå on monenlairla vaaraa ja
Ye3luala

Nåin katkoaa piikkilanka

Asetimme langat paikoilleen
peittääksemme jälkemme. Ai-
komukemme oli palata samaa

reittiä takaisin - jos hyvin kävisi
ja olisimme tehtävämme suorit-
taneet.

Äkkia ravahtää vasemmalta
aivan läheltä pitkä konekivääri-
sarja. Toinen konekivääri yhtyy
leikkiin oikealta. Luodit räsäh-

televät puissa yläpuolellamme.
Makaamme tiiviisti maassa val-
miina antamaan aseidemme
laulaa.

Hetken kuluttua konekiväärit
vaikenevat. Hiljaisuus on entis-
tä piinallisempi.

Jatkamme ryömimistä puulta
toiselle. Tiheä kuusikko suojaa
vihdoin kulkumme.

Nyt alkaa oikealta kuulua
katkeilevien okien risahdukia.
Sieltä tulee joku suoraan meitä
kohden.

Askeleet lähenevät verkal-
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leen. Makaamme hiljaa paikoil-
lamme. Onnistuisiko meidän yl-
lättää tulija ja siepata mukaam-
me elävänä? Siinähän olisi van-
kimme kuin tilauksesta!

Askeleet pysähty/ät. Hiljai-
suutta kestää piinallisen kauan.
Sitten askeleet loittonevat.

Vänrikki kifoaa hiljaa. Ei on-
nistunut tällä kertaa.

WRJÄN TELLE
Lähdimme eteenpäin. Suunta-
na oli Tyrjän tie, joka oli muuta-
man kilometrin päässä suoraan
edessä.

Sieltä kuului rattaiden koli-
naa. Lähestyimme kohdetta.
Vaalea juova erottautui jo kuu-
sikon keskellä

Vänrikki antoi viimeiset oh-
jeet. Levittäydyimme tien reu-
noille kuusien suojaan.

Saimme kukin tehtävämme.
Varustauduimme toimintaa
varten. Odotus alkoi.

Jossakin äänteli yölintu. Oli
jo yli puolen yön. Keskiyön hä-
my alkoi vaaleta.

Jännitimme kuuloamme. Oi-
kealta alkoi kuulua jälleen rat-
taiden kolinaa ja siihen sekoittui
hyökkäysvaunun ääni. Tänkki
oli tulossa kohti väijytystämme.

Nyt taisi tulla tiukat pai-
kat...

Pian alkoi möyryävä rauta-
hirviö näkyä tien kaarteessa. Se
lähestyi telaketjut kolisten.

Sieltå tulce tlnkki - i. .on lekan!
kuorma-ruto

Painoimme päitä matalaki.
Se ei ollut meitä varten, antai-
simme mielihyvin sen mennä
ohitsemme . . .

Ohimeni!
Nostimme jälleen päätämme.

Nyt kuului samalta suunnalta
auton hyrinää. Hevoskolonna oli
häipynyt kai johonkin syrjätiel-
le.

Jos auto olisi yksinäinen - sil-
loin iskisimme! Aikaa ei ollut
vitkasteluun. Aamu alkoi lähes-
tyä uhkaavasti.

Auton ääni lähestyi. Valmis-
tauduimme toimimaan.

Kuorma-auto alkoi näkyä
kaarteessa. Se ajoi hiljaista
vauhtia kuten olimme toivoneet-
kin.

TOIMINNAN HETKI
Auto oli muutaman kymmenen
metrin päässä, kun vänrikki an-
toi merkin.

Nyt!
Kaikki aseet rävähtivät laula-

maan samalla sekunnilla. Maa-
lina oli auton moottori ja ren-
kaat. Kipinät sinkoilivat moottc
rista ja pyöristä.

Auto hoippui hetken tiellä
puolelta toiselle. Sitten se nyt-
kähti toiselle puolelle ojaan. Lie-
kit hulmahtivat esiin konepellin
alta.

Vänrikki tempasi hytin oven
auki. Kopissa oli kaki miestä,
toinen everstin arvoinen upseeri
ja toinen kuljettaja. Molemmat
olivat saaneet surmansa kone-
pistoolin luodeista.

Otimme karttalaukun ja
muut paperit parempaan tal-
teen. Joku irrotteli arvomerkit-
kin - todisteeksi.

Auton lavalta nousi esiin puo
lipökertynyt luutnantti tavoitel-
len pistooliaan. Liian myöhään!
Hänet vaiennettiin nopeasti ko
nepistoolin perällä.

Siinä meillä oli vanki - ja hy-
vä! Ilmeisesti korkean komenta-
jan adjutantti, joka tietäisi pal-
jon asiaa.

Sitten vain nopeasti kotiin!
Vanki otettiin parin rotevan
miehen väliin. Täjuttoman mie-
hen raahaaminen ei ollut aivan
kevyttä hommaa. Ja kiire oli -
esteeseen tehdylle aukolle oli
ehdittiivä ennen kuin vihollinen
paikantaisi meidät ja tukkisi pa-
luutien.

Pääsimme häiriöttä esteelle
ja läpi. Pian oli valvontalinjakin
takanamme.

Vasta sitten alkoi peräämme
sataa luoteja.

Vaikeinta oli suon ylitys. Ei
ollut varaa jäädä makaamaan -
yli oli päästävä mitä pikimmin -
ennen kuin olisi liian myöhäistä.

VAIKEA PALUU
Konekiväärit pyyhkivät suota
joka suuntaan. Tykistö ampui
eteemme sulkua. Tykistötulen
vaikutus oli melko mitätön, sillä
ammuket upposivat syvälle
suohon ennen kuin räjähtivät.
Muta ja vesi roiskuivat nis-
kaamme. Sen toki kestimme.

Syöksähtelimme vuorotellen
toisten tulittaessa suon laitoja.

Luutnantti tuotti hankaluutta
enemmän kuin tarpeeksi. Joku
ehdotti jo vangin eliminoimista.
mutta ajatus ei saanut alkuun-
kaan kannatusta.

Omakin tykistömme yhtyi
leikkiin piiskaten vihollisen lin-
joja. Muutama ammus jäi ly-
hyeksi räjähtäen melkein kes-
kellämme.

Kirosimme tykkimiehet pa-

himpaan paikkaan! Oman tulen
alle jääminen on kaikkein ilkein-
tä sodassa.

Suon reuna on lähellä! Vielä
muutama syöky ja olemme tur-
vassa.

Vihdoinkin pääsemme suo
jaavaan metsikkön.

Säästyimme kuin ihmeen
kautta kaikki ehjinä. Mutaisia
ja märkiä olimme, mutta se ei
meitä vaivannut. Onni oli ollut
puolellamme ainakin tämän
kerran.

Hinauduimme erään rinteen
taakse suojaan. Vedimme her-
mosauhut.

Vankimme virkosi vähitellen
tajuihinsa. Ei aavistanut poika,
kuinka tipalla oli hänenkin ai-
noansa ollut hetki sitten . . . Thr-
josimme vangillekin suomalai-
sen pöllitupakan. Hyvin tuntui
maistuvan.

Luovuttaessamme vangin
hän vilkutti meille hyvästiki.
Tirntui olevan kiitollinen, kun
olimme kohdelleet häntä reilus-
ti.

Emme tunteneet kaunaa
kummallakaan puolella. Olim-
me ainoastaan täyttäneet anne-
tun tehtävän. tr

KASKU KIERTAA

VARUS.
VARASTOLLA
- Onko jollakin jotakin
valittamista? tiukkaa
varastonhoitaja.

- Herra ylikersantti!
Ei ole valiffamista,
mutta haluaisin kysyä,
saanko minä pitää nä-
mä housut yksin Yai tu-
leeko tänne joku toi-
nenkin.

- Suu kiinni ja ulos!
Mitäs te siellä ihmette.
lette? Eivätkös ne hou-
sut mahdu päälle?

Kyllä mahtuvat,
herra ylikersantti!
Vain kainaloista oYat
hiukan ahtaat. . .

Ilpo Lehtinen, Kuusankoski

EROA OLI
Alolus ei hwmta
tewehtiä nuoraat-
taan kovin tiirl@iiii
vönrikkiii, j olloin tö-
mii hwmaattaa:

- Niiettekös nämii
merkit minun puva§-
sani?

-loo. Mutta niiet-
kiis sin$ millaiset
lull*arin vanhat
lumput minii sain?!
vostoa pil&

Ilpo l,ehtinen, Kuusankoski
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HELMER SELIN

RETKI OlI
Tehokas tiedustelu
oli usein voiton
avain.
Thitava partio
onnistui joskus
tekemään
enemmänkin kuin
oli tarkoitus.

miehiä ja
harkintaa.

kylmää

JR 48:n II Pataljoona oli 5. hei
näkuuta 1941 tullut rintamavas-
tuuseen Lahdenpohjan tien var-
teen Meriän §län pohjoislai-
taan ottaen linjat vastaan JR
28:lta, jonka alaiseki pataljoo
namme edelleen jäi.

Kuuluin T.Komppaniaan.
Nuoremmista miehistä oli varsi-
naisen joukkuejaon ulkopuolella
muodostettu eräänlainen isku-
tai syökyjoukkue, jonka johta-
jaksi oli määrätty luutnantti
Kauko Murarcn Jyväs§lästä.

Varovarti eteenpåin. . .

Se edellytti kovia

Varsinaisen komppaniamme
jäädessä pataljoonan reserviki
runsaan kilometrin päähän etu-
linjasta vedettiin tämä iskujouk-
kue siitä ensimmäisenä etulin-
jan vahvistukeki.

Heti linjaan tultuamme Mu-
ranen lähetti kaki partiota etu-
maastoon, partion Meriän §län
kummallekin puolelle. Tehtävä-
nä oli ottaa selvää naapurin si-
joitukesta. vahvuudesta ja
mahdollisista aikeista - odotet-
tiin näet vastahyökkäystä.

HURJA T.IÄXYMÄ
Jouduin partioon, jonka tavoit-
teena oli länsipuolta kiertäen
kylän eteläreunan tasa. Johta-
jaki määrättiin korpraali äon-
karcn, joka katosi sittemmin
noin neljä viikkoa myöhemmin.
Honkasella oli pikakivääri, mi-
nulla konepistooli ja lisäksi oli
mukana neljä kiväärimiestä.

Etenimme varovasti kylän
laidan metsiköitä kierrellen. Il-
man välikohtauksia onnistuim-
me pääsemään tavoitekorkeu-
dellemme kylän etelälaidan ta-

I

\
i\-

l
,

|r\\

tl

t!
Itli-'

206



ta
,
2
ra

solle, Lahdenpohjan tiestä oi-
kealle lähtevän sivutien tuntu-
maan. Täällä kiipesimme maas-
tosta kohoavalle kallionnyppy-
lälle suorittaakemme tähystys-
tä. Ti.rlomatkalla olimme ääni-
havaintojen mukaan päätelleet,
että kylän itiipuolta etenevä par-
tiomme oli todennäköisesti jou-
tunut kosketukseen vastapuolen
kanssa, mutta tämän partion
kohtaloista ja vaiheista ei meillä
tuossa vaiheessa ollut sen kum-
mempaa tietoa.

Sanotulle kallionkukkulalle
päästyämme meitä kohtasi yl-
lättävä ja sinänsä kiintoisa nä§:
Noin 150 metrin päässä oli
eräänlainen suorakaiteen muq
toinen aukio, jota reunustivat
Meriän §län kansakoulu ja
eräät maalaistalot.

Aukio oli tupatentäynnä ve-
näläisiä!

Nopean henkilökohtaisen ar-
vioni mukaan oli paikalla l00O-
1500 miest2i. Ilmeisesti oli käyn-
nissä käskynjako.

Aukion keskellä jollakin ko
rokkeella, se saattoi olla kaivon-
kansi tai jokin muu, seisoi ilmei-
sesti korkea-arvoinen upseeri
karttalaukkuineen ja paperei-
neen - viittilöi ja antoi käskyjä.
Miesjonoja alkoi lähteä käs§-
jen ja viittausten mukaan liik-
keelle toisten odottaessa vuq
roaan.

Partiomme johtaja, joka
yleensä vaikutti hieman passiivi-
selta, ehdotti, että lähdettiiisiin
nopeinta tietä takaisin kerto

Vluhdill! irtit

Punr-lrmoiia atcn6 rivrkr.li

maan mitä havaittu on. Itse
kohdaltani esitin - nuorimpana,
innokkaimpana, kokematto
mimpana:

- Tässähän olisi tilaisuus pie-
neen pikahäirintään.

Tämä hyväkyttiin. Ensin lä-
hetettiin yki mies juokujalkaa,
niin nopeasti kuin suinkin, ker-
tomaan havainnoistamme. Me
toiset jäimme suorittamaan häi-
rintää.

nÄnrÄpÄnEN YRrws
Kolmelle jäljelle jääneelle ki-
väärimiehelle annettiin tehtä-
väksi yhteislaukauksella pudot-
taa kaivon kannelta käs§nja-
koa suorittava upseeri. Honka-
nen otti jyvälle hänestä oikealla
ja minä vasemmalla olevan jou-
kon.

Avasimme tulen samalla het-
kellä.

Käs§njakaja putosi ja mel-
koinen hämminki syntyi tiheään
ahtautuneessa miesjoukossa.
Osa löi maihin, osa juoksenteli
sinne tänne eivätkä tiukatkaan
komentohuudot tuntuneet saa-

van ainakaan heti aikaan mi-
tään järjestystä.

Nopeasti alkoi tapahtua jota-
kin myös meidän kukkulallam-
me.

Aivan lähellämme, ilmeisesti
tienristeyken tienoilla, oli ollut
sivustavarmistusosasto, luulta-
vasti noin vajaan joukkueen
vahvuinen. Tämä avasi välittG
mästi tulen meidän kumpareel-
lemme ja vihainen rätinä ja pau-
ke täytti ilman. Ammutut luodit
paukahtelivat kivissä ja puiden
rungoissa ympäri korviamme.

Nyt ei ollut mitään muuta
tehtävissä kuin nopeasti takai-
sin! Juokujalkaa oli suoritetta-
va pikainen irtautuminen, että

saimme hieman välimatkaa ta-
kaa-ajajistamme, jotka alkoivat
lähestyä meitä leveänä rintama-
na. Pakoon juostessa seurailim-
me toisella silmällä peltoaukeal-
la tapahtuvaa joukkojen etene-
mistä meidän rintamamme
suuntaan: miesjonoja siellä tääl-
lä, useimmat juosten tai muuten
nopeinta mahdollista vauhtia pi-
täen, me taas §län reunan le-
pikkoviteikossa kiertäen ja nä-
kösuojaa etsien.

Kun olimme saaneet selvän
etumatkan takaa-ajajiimme eh-
dotin varovasti:

- Eiköhän tässä voitaisi vä-
hän välillä viivytelläkin? Eihän
tästä sodasta mitään tule jos
pelkästään pakoon juostaan!

Tämä ajatus ei kuitenkaan ot-
tanut tulta kavereissani, jotka
pitivät turvallisimpana ja sel-
vimpänä mahdollisimman nG
pean omille linjoille siirtymisen.

Kyläaukion keskikohdan tie-
noilla, runsaan kilometrin juos-

tuamme, tavoitimme jo tulo
matkalla havaitsemamme varsi-
naisesta laajasta aukiosta län-
teen työntyvän eräänlaisen pel-
tolahdekkeen, läpimitaltaan
noin 100 metriä. Sen jatkona
länteen oli välittömästi ilmeises-
ti lampaiden tai muiden eläin-
ten lyhyelle ruoholle kaluama
aho, aivan tasainen, fliytämäi-
nen. Se kohosi pellosta poispäin
metsän laitaa kohti noin 30"
kulmassa. Aho oli puuton, pai-
kalla oli vain joitakin pieniä ki-
viä. Meikäläisten linjojen puo
leisessa reunassa kasvoi hieman
käyttämämme polun yläpuolel-
la katajapensas.

HUIKEA AJATUS
Se antoi minulle huikean ja hul-
lun ajatuksen.
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Joistakin dekkareista olin lu-
kenut, että mikäli haluat kätkeä
jotakin oikein varmasti, kätke se

kaikkein julkisimmalle paikalle.
Tähän perustui ideani.

Kun partion johtaja, jolla oli
kaikkein painavin ase kannetta-
vanaan, ei pystynyt seuraamaan
kiväärimiesten pakovauhtia,
sain hänet puhuttua ympäri.

foysin häntä jäämään peltoau-
kion meidän puoleiseemme kul-
maan varmistamaan, ettei mi-
nua kierretä peltoaukion eikä
metsän puolelta. vielä sovittiin
niin, että hän saa lähteä liikkeel-
le heti kun minä alan ampua tai
kun minä olen tullut ammutuk-
si.
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Kätkeydyin mainitun noin
metrin korkuisen tuuhean kata-
japensaan taakse. Tärkistin tais-
teluvarusteeni, vaihdoin täyden
lippaan konepistooliini, toisen
puristin kainalooni, jossa se oli
valmiina heti esiin siepattavaksi
kun ensimmäinen olisi tyhjenty-
nyt. Ajatukenani oli, että koska
polun ja pellon välissä oli toista
metriä korkea tiheä karjalainen
riukuaita ja polusta välittömästi
lähti nousemaan jyrkkä tasai-
nen aho, vanjat todennäköisesti
taistelutilanteen alkaessa tulisi-
vat heittäytymään jonoki tälle
selvästi näkyvissäni olevalle po
lulle.

Jäin odottamaan mitä tule-
man pitää. Vannotin vielä esi-
miestäni, että hän olisi ehdotto
man hiljaa kunnes tilanne alkai-
si. Aurinko paistoi suoraan sil-
miini naapureitten tulosuunnal-
ta, josta pulina, kilinä, kalina ja
kolina nopeasti lähestyi. Se hil-
jeni kuitenkin heti, kun miehet
havaitsivat tulleensa tämän au-
kion reunaan. He jäivät tähystä-
mään ja odottamaan.

Vaikea on sanoa. montako se-

kuntia tai minuutin puolikasta
siinä meni, mutta sitten alkoi
auringonvalo kiiltää kypärästä,
joka nousi varovasti näkyviin -
hiljaa, hiljaa, varovasti kohot-
tautuen. Sitten tuli jo näkyviin
pari muutakin kypärää ensim-
mäisen molemmin puolin, mut-
ta kaikki oli muutoin hiiskumat-
toman hiljaista.

Viimein ensimmäiseki tullut
kypärä alkoi kohota ja mies sen

alta tulla näkyviin.
Oikean käden sormeani jo ku-

titti. teki mieli painaa liipasinta,
mutta puhuttelin itseäni: Pidä-
hän poika hermosi kurissa, jos
aiot henkesi säilyttää ja aikoma-
si tehtävän toteuttaa!

Ti.rnnustelija kohottautui, ko
hottautui varovasti ja nousi sit-
ten seisomaan viitaten taakseen
ja lausuen nopeasti jotakin. Nä-
kyvänä seurauksena oli kuiten-
kin, että hän siirsi aseen ampu-
mavalmiusasennosta kainaloon-
sa ja miehet, jotka lähtivät hä-
nen perässään tulemaan jonossa

näkyviin, heittivät aseet olalle.

VASTA SITTEN KUN
S!LMÄNVALKUAISET
trtÄxwÄr...
Laskin jonossa tulevien miesten
lukumäärää. Lopetin päästyäni
kahteentoista ja arvioin toisen
mokoman jonon pituuden mu-
kaan.

Matkaa pensaaltani aukean
toiseen reunaan oli 60-70 met-
riä. Kun noin kaki kertaa kak-
sitoista miestä oli tullut näky-
viin, jono loppui. Ensimmäiset
miehet alkoivat jo lähestyä mi-
nua.

Olo tuntui kovin orvolta ja
ykinäiseltä. Muistin kuitenkin
kouluttajieni ohjeen: jo Liitze-
nin taistelussa annettiin käsky,

että vihollinen on päästettävä
niin lähelle että silmänvalkuai-
set näkyvät.

Ja näkyiväthän ne.

Ensimmäinen mies ei ollut
kovin monen metrin päässä kun
katsoin hetken koittaneen.

Nyt oli avattava tuli ja pai-
nettava liipasinta keskeytyket-
tä - lipas tyhjäksi!

Ensimmäiset miehet, puolen-
kymmentä, putosivat niin kuin
pyykkinarulta. Tekemäni arvion
mukaisesti kukaan ei lähtenyt
konepistoolitulessa kiipeämään
aidan yli eikii aholle, vaan kaik-
ki heittäytyivät maahan jonoon,

takimmaiset etummaisista suo
jaa etsien.

Minulla oli yläasema. Nousin
vielä viereiselle pienelle kivelle
ja sieltä käsin ylhäältä alaspäin
ammuin jonoa edestä taakse ja
takaa eteen.

Niin olikin ensimmäinen li-
pas lopussa. Ei ollut aikaa pan-
na tyhjentynyttä leipälaukkuun,
vaan repäisin nopeasti kainalos-
tani täyden ja löin sen aseeseen.

Ammuin osan lippaasta viholli-
sen tulosuunnan pensaikkoon
hillitäkeni lisävoimien tuloa,
osan jonoon. Kun arvelin lip
paassa olevan enää §mmen-
kunta patruunaa, tein nopean
syökyn metsän suojaan.

Perääni ei ammuttu. Pääsin
heti pienen mäenkumpareen
suojaan.

Metsästä kuului vain juokse-
via askeleita ja lippaiden koli-
naa. Esimieheni se siellä paineli
pikakivääreineen kotia kohti.
Eipä ehtinyt katsomaan, kuinka
minun kävi!

Läkin matkaan minäkin. Tä-
voitin korpraalin muutaman sa-

dan metrin juokun jälkeen.
Sain hänet vielä kerran suostu-
maan viivytystaisteluun.

Jäimme vierekkäin odottele-
maan. Vanjat tulivat nyt varo
vasti, kärjessä kolmen miehen
tunnustelijapartio, jota am-
muimme. Sitten jätimme
alueen lopullisesti.

Oli hieman vaikeuksia päästä

omien luo, piti kiertää vasem-
malta metsän ja suon kautta.

Molempien partioiden kaikki
miehet olivat palanneet. KG
mentaja oli saanut tiedon tulos-
sa olevasta hyökkäykestä mah-
dollisimman nopeasti. Tärpeelli
siin toimiin sen torjumiseki oli
päästy ajoissa. tr
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Vihollisen suurhyökkäys eteni
kesäkuussa 1944 Kannaksella
kymmenen kilometrin
vuorokausivauhdilla.
Väestön ja omaisuuden evakuointiin
ei ollut paljon aikaa.
Ja pakotielle iskivät vihollisen
pommit.
OLIN saanut lomaa perheeni
evakuoimiseksi Johanneksesta.

Kesäkuun kuudentenatoista
päivänä olin kuorma-auton sat-
tumakyydissä lähestymässä ko
tipitäjää. Vastaantulijoista ei ol-
lut puutetta - oli tavarakuor-
maa, karjaa ajajineen, matka-
miestä pyörillä ja jalan. suurin
osa tuttuja kotipitäjän asujia.

Kunnantoimistossa valmisteli
kunnansihteeri Mikko Nieml
rrcn lähtöä. Häneltä sain kuulla,
että kotisaareni Revonsaaren

väestö oli jo edellisenä yönä
määrä kuljettaa Viipurinlahden
pohjoisrannalle. Viimeiset asuk-
kaat lähtisivät kuljetusproomu-
jen saavuttua karjan ja tavaroi-
den mukana.

Läkin tarkistamaan asiaa -
ehkäpä saisin vielä jotakin pe-
lastetukikin . . .

KOflSAAREEN
Joku koti§län mies oli jättänyt
rantaan veneen - kuin minuaSaarittoa evakuoidaan proomuila riviitien voimin
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varten. Läksin sillä soutamaan
tutuistakin tutuinta reittiä.

Oli mita ihanin kesäpäivä.
Saarien rannoilla olivat tuomet
juuri puhkeamassa kukkaan ja
koko luonto oli pukeutunut ke-
vään herkkiin väreihin. Meren
tyyntä pintaa rikkoivat silloin
tällöin vain pienet tuulenväreet.
Kesän sinisellä taivaalla, pouta-
pilvien lomassa, hyrräsi yksinäi-
nen tiedustelukone. Jostakin
Kannakelta kuului kaukaista
taistelun kumua.

Kotona sain kuulla, että vai-
moni ja lapseni olivat todellakin
jo lähteneet. Paikalla oli vielä
isäni.

Teimme nopeasti valmiista
laudoista kuljetuslaatikoita,
pakkasimme tavaroita ja kulje-
timme ne Karjasaaren pohjois-
päähän, jonne oli evakuointia
varten rakennettu laituri. Koko
rantamäki peittyi päivän ku-
luessa Revonsaaren ja Haltian-
saaren asukkaiden omaisuudes-
ta. Karja etsi ruokaa läheisillä
Sikolahden pelloilla.

Vasta seuraavana päivänä tu-
livat tavaraproomut. Karjan
kuljetukeen luvattuja proomu-
ja ei kuulunut vielä iltaan men-
nessäkään.

Illalla tuli tieto, että kunnan-
toimistossa ei enää ole ketään.
Koko kirkonkylä on tyhjä.

Epätoivo valtasi mielet. Kar-
ja laskettiin vapaaksi. Muuta-
mat yrittivät uittaa hevosiaan

Rivisalmen yli Huunolan Sep-
päniemeen.

Saari tyhjeni.
Eläimet jäivät suurimmaksi

osaksi sinne.
Molemmat hevoset saimnte

kuitenkin uitetuksi turvaan.
Täistelun melu kuului jo pal-

jon lähempää - ehkä jostakin
Rokkalan suunnalta . . .'l Sinne
oli matkaa vain kuusi tai seitse-

män kilometriä.

MATKA JATKUU
Monien salmien yli uittaen pää-

simme hevosten kanssa vähitel-
len eteenpäin huolimatta siitä,
että väsyneet eläimet yrittivät
kieltäytyä veteen menosta. Lä-
hestyimme monien seikkailujen
jälkeen kesäkuun 18. päivän il-
tayöstä Punkinsaarta. Siellä yG
vyimme sotilaiden luona, saim-
me ruokaa ja kuivattelimme
vaatteitamme.

Heräsin jo aikaisin kesäkuun
19. päivän aamulla. Kiireesti
läksimme jatkamaan matkaa.
Hevoset kahlasivat kapean sal-

men yli.
Isäni valitti pahoinvointia ja

heittäytyi nurmikolle pitkälleen.
Yritin lääkitä häntä kamferitab-
leteilla. Kun hänen vointinsa pa-

rani jätin hänet odottamaan kul-
jetusta ja läksin itse matkaan
polkupyörällä.

Perhe oli saatava turvaan.
Näkisinkö sairasta isääni

enääkoskaan...?
Päädyin Tervajoen VPK:n ta-

lolle, jonne Revonsaaren asuk-
kaita piti olla majoitettuna. Sain
kuulla, että perheeni oli lähte-
nyt jatkamaan matkaa samana

aamuna.
Nurmen asemalla pääsin täy-

teen lastattuun tavaravaunuun.
Odoteltuani turhaan sen lähtöä
muutaman tunnin ajan turvau-

duin taas pyörääni ja ajoin Si-
molaan. Matkalla tiedustelin
kaikilta tapaamiltani tutuilta
perhettäni. mutta kukaan ei
tiennyt mitään varmaa.

Simolan aseman yli kaarteli
vihollisen tiedustelukone. Rata-
piha oli tungokeen asti täynnä
junia.

Tiedustelin rautatieupseerilta
mahdollisuuksia matkan jatka-
miseen. Hän kehotteli mene-
mään läheiselle Etu-Simolan
asemalle, jossa voisin yrittää
Aänislinnasta saapuvaan ju-
naan. Läkin liikkeelle pyörällä-
ni.

Etu-Simolassa pistä1'dyin lot-
tien kanttiiniin. Ratapiha oli
melko tyhjä. Junasta ei ollut tie-
toa.

Vasta illalla kello l8 tai 19

tuli pitkä Äänislinnan pikajuna.
Se oli melko tyhjä ja pääsin hel-
posti mukaan. Juna jäi kuiten-
kin odottamaan jotakin eikä
päässyt liikkeelle.

Jonkin ajan kuluttua työntyi
viereiselle raiteelle Simolasta
lähtenyt täpötäysi evakkojuna.
Ihmiset istuivat avoimissa tava-
ravaunuissa tavaroiden seassa.

TUHON HETKET
Sitten alkoivat sireenit soida -
ilmahälytys!

Tämä se vielä puuttui!I

I

Sotilaat auttoivat evakuoinnassa, mutta tårkoåmpåä oli påållo tunkevan yahollisen toriunta
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Pommit i.kcyåt koht€€..en

Yritin ulos vaunusta, mutta
ovella oli tungosta. Jäin jälki-
päähän ja pääsin ulos vasta vii-
meisenä.

Vilkaisin taivaalle.
Se nä§ ei unohdu: pommi-

laivue toisensa takana lähesty-
mässä kuulaassa ja kirkkaassa
säässä ratapihaa!

Samassa näin, kuinka pom-
mit irtosivat avonaisista luukuis-
ta.

- Pommeja tulee, suojaan ja
maahan!

Huusin kaikin voimin ja läk-
sin juoksemaan. Heittäydyin
maahan lottakanttiinin ja ase-

marakennuken väliin.
Pommien ulina oli hermoja

repivää. Puristin jostakin syystä
tuntolevyä kädessäni - ehkäpä
alitajunta sanoi. että sitä voitai-
siin tarvita. Makasin hiekassa
niin litteänä kuin vain voin.

Sitten iskivät ensimmäiset
pommit.

Tirntui kuin koko ratapiha
olisi kohonnut ilmaan. Maa va-
pisi kuin tuskassa.

Seuraava aalto! Räjähdysai
neen katku ja savu alkoivat peit-
tää maisemaa. Täivaalta tippui
rakennusten osia, kiviä ja soraa.

Seuraava aalto! Jostakin kuu-
lui valitusta ja lähes eläimellistä
kauhun huutoa, palavien raken-
nusten savu levisi.

Pommitus tuntui kestävän
ikuisuuden. Tuntui. ettei ratapi-
halla voisi kukaan jäädä hen-
kiin.

Korvat soivat vielä pommien
jäljiltä kun kohottauduin katso
maan ympärilleni.

POMMEJA, POMMEJA
Näky oli kauhea: kaikkialla ver-
ta, sirpaleiden repimiä ihmisiä,
itkua ja vaikerrusta. Lottakant-
tiini oli hajonnut päreiki, ase-

marakennus oli räjähdyspai-
neen runtelema. Ratapihan ta-
kana oli raide noussut pölkkyi-
neen ilmaan näyttäen kaarisil-
lalta.

Täivaalta kuului jatkuvasti
pommikoneiden jylinä. Seuraa-
va lautta lähestyi.

Yritin syökyä ratapihan ete-
läpuolella olevalle pellolle. Juos-
tessani tarkkailin koneita ja pu-
toavia pommeja. Muutkin juok-
sivat.

- Maahan! karjaisin. - Pom-
mit irtosivat! TUlee kohti!

Pommit iskivät ratapihalle.
Ennen seuraavaa aaltoa pääsin
syöksymään läheiseen ojaan.
TLntui jo hiukan turvallisem-
malta.

Jossakin alkoi ilmatorjunta-
patteri ampua. Pommikoneet
väistivät ja niiden tiivis muodos-
telma hajaantui.

Pommeja ei enää tullut.
Palasin ratapihalle.
Se oli hävityken ja kuoleman

nä)ttämö - kuolleita, irti reven-
neitä ihmisjäseniä, silpoutuneita
naisia ja lapsia, muodottomiki
palaneita ruumiita, vääntyneitä
rautoja, palavia vaunuja. Kai-
ken yllä leijaili räjähdysaineen
ja tulipalon katku sekä palavan
ihmislihan kauhea tuoku.

Nä§ tuntui aluksi toivotto-
malta - mitä voisi tehdä?!

Meitä oli pellolla kolme tai
neljä lomalaista. Huutomme hä-

PAIiYETTII(ORTTI
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. Ti Iaukset, osoitteenmuutokset ja peruutukset
tulevat voimaan kahden viikon kuluttua ilmoituksen
saapumisesta.

SOITTAMALI.A
Asiakaspalveluumme
hoidat kaikki tilaustasi
koskevat asiat vaivatto-
masti ja nopeasti.
Puh. (90) 'tzo 670.

(täytä tekstaten, merkitse rastilla
käsiteltävää asiaasi

selventävät vaihtoehdot)

PAI,VETIII(ORTTI
I Osallistun Sanoma Aikakauslehtien ioimassa oleviin

arvontoihin.
! Olen mukana myös voimassa olevissa lehtikohtaisissa

arvonnoissa/tunnukset:
E Peruutän 

-/- 
198 

- 
alkaneen tilaukseni.

fl Vaihdan kotia./osoitteenmuutostiedot tässä kortissa.
E Talaan Kansa taistell -lehden 

- 
kk:ksi, alkaen 

- 
/- 198 

-
E Olen jatkotilaaja. E Olen uusi tilaaja.

Sukunimi Etunimi

Jakeluosoite Puh

Postinumero Postitoimipaikka

Allekirjoitus

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

Osoitteenmuutostiedot: uusi osoite: 

-/- 

198 

- 
alkaen:

Uusi jakeluosoite Puh.

Poslinumero Postiloimipaikka
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lyttämänä paikalle tuli lisäksi
kolme lottaa. Ryhdyimme no-
peasti tekemään kiristyssiteitä.
Junasta löysimme paareja. joi-
den avulla kannoimme haavoit-
tuneita vaunuihin. Vähitellen
tuli paikalle lisää apuvoimia ja
työ alkoi sujua tehokkaammin.

- Juna lähtee!
Huuto kuului aivan yllättäen.
Kiiruhdimme junanlähettä-

jän luo:

- Jajuna kun ei kyllä saa läh-

teä minnekään ennen kuin kaik-
ki haavoittuneet on saatu kerä-
tyksi mukaan!

Hän ymmärsi tilanteen ja ju-
na jäi odottamaan.

lÄnxvrrÄvÄ
IHMISKOHTALOITA
Pellolla tuli luokseni kahdeksan
tai yhdeksän vuoden ikäinen
poika, joka haikeasti itkien pyy-
si:

Tirle setä auttamaan! Vel-
jeen on sattunut. . .

Veli makasi ojanpientareella
otsassaan vain pieni sirpaleen
raapaisu. Kirkkaat lapsen sil-
mät katsoivat kyslvinä minuun.
kun hän kuiskasi:

- Kuolenko minä nyt. . .?

- Etkä kuole! vastasin. - Tä-
mähän on vain pieni naarmu.

Sitten huomasin, että lapsen
paidassakin oli hiukan verta.
Kun nostin sitä totesin sirpaleen
lävistäneen pallean. Poika ei
näyttänyt tietävän tästä mitään
enkä sitä hänelle kertonut.

Nostin lapsen syliini ja kan-
noin hänet junailijavaunuun.
Laskiessani taakkaani lattialle
näin kuinka silmät sammuivat,
pää retkahti taakse ja koko var-
talo värähti. Nuoren pakolaisen
tie oli päättynyt.

Nostin veljen syliini ja sanoin

hänelle:

- Sinun veljesi on kuollut.
Moni ihmishenki olisi säästy-

nyt, jos jokainen olisi osannut
mennä maahan. Nyt pommit te-
kivät paniikin vallassa juoken-
televassa laumassa kamalaa jäl-
keä.

Mieleeni jäi nuori äiti, joka
juokenteli lapsineen edestakai
sin pellolla. Kehotuksestani huo
limatta hän ei mennyt maahan.
Vasta pommien iskiessä hän
polvistui ja peitti lapset päällys-
takkinsa alle.

Viimeiset haavoittuneet saa-

tiin junaan auringon laskiessa.

Kuoleman juna läksi kolkuttele-
maan kohti länttä.

Istahdin verisine vaatteineni
vaunun rapulle. Heikotti ja tun-
sin pahoinvointia.

Ratapihan länsipäässä oli
joukko ihmisiä pyrkimässä ju-
naan. He olivat olleet piilossa
ratapihan pohjoispuolisessa

metsässä.

Joku huusi nimeäni. Katson
tarkemmin: naapurisaaren tyt-
töjä!

Juna pysäytettiin.

- Vaimosi E/sa tulee tuolla
lasten kanssa! huusi joku minul-
le.

Juoksin vastaan. Sieltä vai-

moni todella tuli kantaen sylis-
sään kahden kuukauden ikäistä
poikaani mukanaan molemmat
isommat tyttäreni, jotka vuoro
tellen kantoivat kolmivuotiasta
pikkusiskoaan.

Voiko olla onnellisempaa ta-
paamista keskellä kuoleman
kauhuja!

Perheeni oli ollut Simolasta
tulleessa evakkojunassa, joka
juuri ennen pommitusta työntyi
Äänislinnan pikajunan viereen.

Pommituken alkaessa he eivät
päässeet pois korkeasta vaunus-
ta vaan makasivat koko hyök-
käyksen ajan vaunun lattialla
muutamien liikuntakyvyttG
mien vanhusten seurassa. Vasta

pommituksen päätyttyä he pää-

sivät metsään.

KUOLEMAN JUNA
Kun kaikki oli saatu mukaan ju-
na lähti jälleen liikkeelle. Per-

heeni vähäinen omaisuus jäi
avovaunuun enoni hoiviin.

- Eikö tänne vieläkään ole

saatu lääkäriä?
Monet matkalaiset kävivät

junailijan kimppuun.
Lääkäri tulee vasta KaiPiai-

sissa. vastasi tämä tuskaantu-
neena.

Juna oli Kaipiaisissa vasta

puolen yön maissa. Siihen men-
nessä oli kuolema niittänyt run-
saan sadon.

Yksi lääkäri ja hoitajatar as-

tuivat junaan. Vasta nyt saivat
elämän ja kuoleman rajalla
kamppailevat haavoittunect en-

si kerran hoitoa.
Lääkäri kiersi junan potilas

potilaalta antaen kipua lievittä-
viä pistoksia.

Juna saapui Lahteen aa-

muyöstä kolmen tai neljän ai-
koihin. Sairasautoja oli vastassa

kuljettaakeen haavoittuneet
sairaaloihin.

Monta vainajaa nostettiin
vain asemalaiturille - heillä ei
enää ollut kiirettä. Jo KaiPiai-
siin oli jäänyt kymmenisen tais-
telunsa päättänyttä matkaajaa.

Minun oli aika palata joukko
osastooni. Ilmoittauduin lomal-
ta myöhästyneenä verisin vaat-
tein, likaisena ja väsyneenä.

Vaimoni jatkoi lasten kanssa

Paimioon. jonne isänikin Parin
viikon kuluttua saapui hevosi-

neen vaivalloisen matkan jäl-
keen. tr

Kesäkuun 20. päivänä 1944 kuoli Simolan pommitukso$a ainakin 200 suomalaasta. Uhrien muistolaatta
paljaatettiin Lappeenranna3sa 20. 6. 1982
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KESÄ
KIRJOJA

sYvÄ-
MIETTEINEN
VANRIKKISMIES

NAIN SE OL!!
Siina Thulamo: Vie sinne
mun kaihoni, Aunuksen
Karjalassa 194l-1944, Kir-
jayhtymä, Vaasa 1985, 269
sivua, valokuvaliite.
"Suomen ajasta", suoma-
laisten miehitysvuosista Itä-
Karjalassa on tietyillä tahoil-
la yritetty tehda hirmuvallan
aikaa - onpahan eräs suo-
malainenkin - opettaja! -
halventanut meikäläisiä keh-
nossa näytelmässään, jonka
sensaatiot olivat poliittisesti
hyvin myyväätavaraa.

Totuus on toisenlainen.
Sota-aikana sattui tietenkin
kaikenlaista, oli pakko pitää
yllä ankaraa kuriakin, mutta
Itä-Karjalassa työskentele-
vien suomalaisten vilpittin
tarkoitus oli §11ä ensisijai-
sesti tehdä parhaansa hädäs-
sä olevien heimoveljien aut-
tamiseki.

Kirjoittaja Täulamo työs-
kenteli opettajana Suur-
mäen lähes kalevalaista ai-
kaa elävässä §lässä lähellä
Vitelettä. Miehet olivat pu-
na-armeijassa, naiset, lapset
ja vanhuket yrittivät tehdä
työt jokapäiväisen leivän
hankkimiseksi. Kaikesta oli
puute, hata ja epävarmuus
vallitsi. Kaiken tuon keskellä
Täulamo, itse ortodoksi ja
Aunuken murteen taitaja,
sai elävän kosketuksen kylän
sympaattiseen väkeen - eloi-
siin ja älykkäisiin lapsiin,
raskaan työn murtamiin äi-
teihin, viisaisiin vanhuksiin.
Kylän elämä kohentuu ja vi-
riää aivan uudella tavalla,
kunnes kaikki romahtaa
1944.

Hiljattain "tuonilmaisiin"
siirtyneen kirjoittajan har-
tain toive olisi varmaankin
saada hieno kirjansa suur-
mäkeläisten ja miksei mui-
denkin aunukselaisten kä-
siin. Eiköhän olisi jo aika? E.

VAIKEA
KYSYMYS
Hannu Rautkallio: Ne kah-
deksan ja Suomen omatun-
to, Suomesta 1942 luovute-
tut juutalaispakolaiset, Wei-
linfGöös, Espoo 1985, 276
sivua.
Tohtori Rautkallio on vielä
kerran paneutunut tunnet-
tuun ongelmaan uhraten sen
selvittämiseen vuoden työn.

Vuodesta 1939 alkaen
Suomessa asui muun muas-
sa parisensataa Hitlerin
Saksasta paennutta juuta-
laista. Jatkosodan aikana
Suomen poliisilla oli nor-
maaleja yhteyksiä Saksan
poliisiin ja vankeja ja pako-
laisia vaihdettiin. Suomi luo
vutti muun muutssa 6.1l.
1942 Saksaan siinettäväksi
27 ei-toivottua ulkomaalais-
ta, joiden joukossa oli viisi
poliittisina pakolaisina maa-
han saapunutta juutalaista.
Näiden mukaan liittyi va-
paaehtoisesti kolme juuta-
laisten perheenjäsentä. Yhtä
lukuunottamatta juutalaiset
saivat myöhemmin surnan-
sa Saksan keskitysleireissä.

Hyvästä yritylsestään
huolimatta ei Rautkallio ole
kyennyt täysin selvittämään
tämän murhenäytelmän
taustaa. Hänen mukaansa
Saksa ei vaatinut juutalais-
ten luovuttamista, vaan se
tapahtui tavanomaisena po-
liisitoimena. Luovutettavien
outo valinta jää sekin edel-
leen hämärän peittoon. Eräi
tä hurjimpia väitteitä, muun
muassa saksalaisten SS-up
seerien Neuvostoliiton van-
kileireissä allekirjoittamia
karmeita pöytäkirjoja, onnis-
tutaan todistamaan perättö-
miksi.

Tässä yhteydessä on muis-
tettava, että Suomi oli ainoa
Hitlerin Saksan kanssa yh-
teistoiminnassa ollut valtio,
joka piti voimassa kaikki
juutalaissyntyisten kansa-
laistensa oikeudet. Luovu-
tuksista tai eristämistoimista
ei koskaan edes keskusteltu.

E.

IDEALISTI
ULKO.
MINISTERöSSÄ

Paavo Rintala: Vänrikin
muistot, Otava, Keuruu
1985, 156 sivua.
Vuonna 1930 syntynyt kir-
jailija panee ikääntyneen ve-
teraanin muistelemaan ase-
masodan vänrikkivuottaan
Karhumäessä. Tämä l9-ke-
säinen tuliterä vänskä onkin
tavallista mittavampi mie-
henalku: matkalukemise-
naan hänellä on repussaan
muun muassa "Bainvillen
Ranskan historia, Antiikin
mytologia ja Apollonius
Rhodoslaisen eeppinen runo
Jasonin retkestä', hän tuntee
tarkoin Antikaisen oikeu-
denkäynnin kataluuden, Et-
sivän keskuspoliisin mustat
konnuudet, AKS:n typeryy-
den, Karjalan historian ja
sodan synkän lopputuloksen.
Varuskunnan hanttihommia
hoiteleva vänrikki viettää
"kotoisia iltoja divisioonan
operatiivisella osastolla" ja
matkailee lähikylissä filoso-
foiden sikäläisen kansakou-
lunopettajan kanssa. Tällöin
päädytään lopputulokseen,
että halu Karjalan valloituk-
seen pohjautuu paitsi metsä-
herrojen pohjattomaan ah-
neuteen myös pyrkimykseen
rosvota kansalta Kalevalan
runot. Lotat esiintyvät ro-
maanissa entiseen tyyliin ja
ihmissyönnillekin on uhrattu
runsaanlaisesti sivuja. S.

Heikki Brotherus: Ritarika-
dun salaisuudet, Weilin+
Göös, Espoo 1985, 394 si-
vua.
Kirjoittaja, tunnettu diplo-
maatti ja ansioitunut lehti-
mies, palveli ulkoministeriön
leivissä neljännesvuosisadan:
Tirkholmassa 194445, Os-
lossa 1946-48, Helsingissä
1948-50, Pariisissa 1950-
54, Madridissa 1954-57,
Kölnissä 1957-58 ja jälleen
Helsingissä woteen 1960.

Brotherus kuvaa lehtimie-
hen ja kirjailijan taitavalla
kynällä aikansa politiikan
käänteitä ja isokenkäisiä -
erityisen herkullisina jäävät
mieleen muun muassa Kek-
kosen, Ann-Marie Snellma-
nin sekä Johan ja Lullan He-
lon henkilökuvat. Vilkkaana
ja aloitteellisena Brotherus
joutui vähitellen vaikeuksiin
avuliaisuutensa ja avomieli-
syytensä vuoksi ja UM me-
netti lopuki taitavan diplo-
maatin.

Nyt ilmestynyt ja viimei-
seki jäänyt muistelmateos
on vieläkin mielenkiintoi-
sempi kuin muistelmien
edellinen osa Ritarikadun
asiamiehenä (Weilin+Gtiös
1984).

KESÄ-,
KIRJOJA

E.
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f ammikuussa I 944 järjes-
I tettiin 4./KTR 7:n tuli-

patterin tuntumassa Syväril-
lä Subetsan suoalueella hiih-
tokilpailut, joissa oli mukana
myös ylikersantti Laine.
Koska hän ei tullut maaliin,
otaksuttiin hänen keskeyttä-
neen kilpailun. Kun häntä ei
kuitenkaan myöhemmin-
kään löytynyt, pantiin toi-
meen etsinnät, jotka jäivät
tuloksettomiksi. Laineesta ei
myöhemminkään saatu mi-
tään tietoja.

Kuka tietää miehen koh-
talosta? Toimitus välittää
viestin Antti Helinille.

a

ftiva Haaoaranta. osoite
Ll zss+o Knaapila,'haluai-
si tietoja Maaselässä kesällä
1944 kaatuneen luutnantti
Markku Ritvasen viimeisistä
vaiheista. Voiko joku valais-
ta asiaa?

o

A rvo Miettinen l.,trarilasta,
Asielta Juvan puolesta, on
lähettänyt toimitukselle ku-
van aseveli-illasta JR 6:n ja
I S.Divisioonan elokuvateat-
terissa Valkeasaaren Ötjy-
mäessä, noin kolmen kilo'
metrin päässä asemasodan
etulinjasta. Eturivissä va-
semmalta ovat muun muas-
sa 2.Divisioonan komentaja
kenraali Martola, Kannak-
sen Ryhmän komentaja ken-
raali Ohquist, l8.Divisioo-
nan komentaja kenraali Pa-
jaÅ ja JR 6:n komentaja
eversti Ekman.

Ttipinän terveiset O Töpinän terveiset O Ttipinän terveiset

I feikko Heikkinen.
Y Haastajantie 24.

Sodan§lä, puhelin
ll 097, toimi kesällä

osoite
99600
9693-
t94t

Kuusamon Paanajärven ja
Vartiolammen maisemissa.
Oheinen kuva on otettu
JSp.n asuntoteltan luona.

Vieläköhän aseveljiä mah-
taisi löytyä? Ottakaapa
Veikkoon yhteys!

J fhtuan Sissit. 3.Divisioo-
L,/ nan kaukotiedusteluo-
sasto kokoontuu ensi kesänä
Karstulaan 12.-13.7.86.
Tävataan sankarihaudalla
kello 14.00. Yhteinen majoi-
tus on Evankelisella kansa-
nopistolla.

fänkäjääkärit, JR l2:n so-
J turit kokoontuvat 5.-
6. 7. 86 Kemijärvellä. Il-
moittautuminen kello 09.00
Kemijärven lukiolla Hillatie
6. Asiasta tietää enemmän
V. Alaluusua, puhelin Kemi-
järvi 88540.

oo



Tlero Olavi Kivelä. eversti-
-Ezluutnantti ja Mannet-
heim-ristin ritari n:o 9, toimi
kesällä 1944 pataljmnan ko-
mentajana eestiläisten va-
paaehtoisten muodostamas-
sa JR 200:ssa. Kivelä on ot-
tanut yhteyttii toimitukseen
ja haluaa korostaa, etä ees-
tiläiset hoitivat Kannaksen
taisteluissa hommansa hy-
vin. l.ehtemme tämän vuo
den helmikuun numerossa
sivulla 65 esitetyt luvut ryk-
mentin karkureista ovat har-
haan johtavia, vaikka pen§-
tuvatkin virallisiin tilastoi-
hin. Lukuihin sisältyvät ni-
mittiiin myös jo ennen kesän
l9zl4 torjuntataiste§a koti-
seudulla maasta poistuneet
ja yleensä Ruotsiin siirtyneet
eestiläiset, jotka katsoivat
varmemmaksi toistaiselsi
oleskella puolueettomassa
maassa, koska Suomikin
näytti olevan vaaravyöhyk-
keessä. Nämä miehet eivät
karanneet pelkuruuttaan.
Useat heistii palasivat JR
200:n miesten tapaan syys-
kesällä 1944 Eestiin taistele-
maan maahan tunkeutuvaa
puna-armeijaa vaståan. Ei
ollut heimoveljien kohtalo
tuolloin helppo!

Töplnän tervelset O Töplnän tervelset O Töplnän teruelset O

f)ohjan Prikaatin kilta Ou-
I lussa on vuosikymmenet
vaalinut muun muassa Poh-
janmaan Jääkäripataljoonan
jajatkosodan JR ll:n perin-
teit2i kiitettåivällä tavalla.
Killan piirissä aina sattuu ja
tapahtuu. Tärmokkaana ja
taitavana puuhamiehenä toi-
mi pitkään Onni Harmanen,
jonka työtä jatkaa nyt TUo
mo Salo.

Kuvassa eläkepäiviään
viettävä sotilasmestari Viljo
Kumpulainen, asemiehiä,
luovuttaa killan 36Gvuotis-
päivien yhteydessä puheen-
johtaja Salolle asekokoel-
mansa perinnehuoneen ko-
ristukseksi. Kumpulaisen
urseena on kuvassa kuuluisa
Berdan-kivääri.

o

LTeuvostoKariala kertoo
I\ paikaltisella" murteella
viisaasta karhusta, joka kävi
murkinoimassa metsiikäm-
pällä miesten ollessa töissä.
Olihan melkoinen älyniekka!
Näin se nalle touhuili -
muun muassa:

"Käypi tuas, ryöstäy evä-
hät ta männä livahtau tiehes.
Eräs mies upotti lähtiessäh
voipurkin syväh hettieh rau-
talankan varah. Lienöykö se
pahus miståi varteinun, en
tiijä, vain löysi se voin, harai
sen hettiestä ta pani poske-
hes.

Ensin se jätti äysinäiset
konservipurkit, ei tietiin niitä
syömiseksi. Siitåi kun sai va-
jaita maissella, rupesi itse
avuamah. Niin vielä puaru
opastuki ovelaksi, jotta kala-
ta lihapurkit repi hampahil-
la, maitopurkit kruappasi
auki pohjasta, jottei maito
mänis muah, a lasipurkki-
loista kisko kannen §nnel-
läh. Semmoni siitii herkutte-
lija tuli!"

o

T) alf V. Lindholrn. oulu-
IS.laire, ytävämme, ker-
too III/KTR 7:n veteraanien
kokoontuneen kahdeksannen
kerran Helsingissä 11.3.86.
Seuraavan tilaisuuden jär-
jestelyä varten pyydetään
kaikkia niitä, jotka eivät vie-
lä ole olleet mukana, otta-
maan yhteyden perinnetoi-
mikuntaan puhelimella 9G
353 963, Eero Kallio.

o

Tl lmer Frilander kertoi
-Dl"ht"--e numerossa
l0l1979 JR I l:n I Pataljoo
nan taistelusta Vojakkalas-
sa. Toivo Kemppainen, osoi-
te Saareke, 89680 Vaaranni-
va, palveli tuolloin tämän pa-
taljoonan konekiväärikomp
panian III Joukkueen
3.Ryhmässä ja pyytiiä ase-
veljiä ottamaan yhteytfii, eri-
tyisesti Frilanderia ja puoli-
joukkueen johtajaa kersantti
Mäkivuotia.

ansikuvamme esittäii JR l2:n Kranaatinheitin-
.f\,komppanian korpraali Matti Nivalan räjähtåivää
voimaa käsikranaatin heittokilpailussa Kiestingissä
1942. Suoritus vetää kilpailutuomari Aimo Helteenkin
ilmeen kunnioittavaksi. Kuva on oululaiscn TK-kuvaa-
ja Laukan kympin näpäys, siis SA-kuva.
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