


SANAN
VOIMALLA
Everstiluutnantti Mwt-
ti Jarl Olavi Santavuori,
yleisesikuntaupseeri ja
tuottelias kirjailija,
190l-1972, tunnettiin
sattuvista sanonnois-
taan. Tässä vielä muis-
teluksia.

*

Sotakorkeakoulun
kurssi vuosilta 1937-.
39 kokoontui sotien
jälkeen. Santavuori pu-
hui:

- Kun nyt katselen
teitä, hyvät veljet, tulee
mieleeni vanha saksa-
lainen totuus: "Ken
osaa, hän tekee. Joka
ei osaa tehdä, hän
opettaa muita. Joka ei
osaa opettaakaan, hän
kirjoittaa kirjoja."

Useimmat teistä
ovat tehneet, niin sodan
kuin rauhankin töissä.
Harvat ovat opettaneet
ja vain yksi on kirjoit-
tanut kirjoja.

Viimemainittu oli
tietenkin Santavuori it-
se.

*

1950-luvun lopulla
Santavuori osallistui
evp-upseerien kertaus-

harjoitukseen Sotakor-
keakoulussa. Harjoi-
tuksen lopettamistilai-
suudessa hän kiitti
opettajia seuravalla
kaskulla:

Olipa kerran
eräässä ravintolasa
hieno tilaisuus, jossa
rouvat esiintyivät ilta-
puvuissaan kovin aYo-
kaulaisesti. Sattui niin,
että erään rouvan vie-
hättävä rinta pulpahti
ulos puYun kätköistä.
Paikalla ollut tarjoilija
otti nopeasti tarjoilu-
pöydältä suuren lusi-
kan ja auttoi sillä asian
järjestykseen. Hovi-
mestari kääntyi myö-
hemmin mainitun tar-
joilijan puoleen ja huo-
mautti: "Se oli todella
hienosti tehty! Mutta
muistakaapa, että jos
se sattuu vielä uudel-
leen, tehkää se lämmi-
tetyllä lusikalla!"

Meille on täällä
opetettu tärkeitä asioi-
ta hienolla tavalla.
Olemme työskennelleet
pitkiä päiviä taitavien
opettajien johdolla. Ja
- sallikaa minun sanoa

- oppi on tarjottu meil-
le vanhoille herroille
todella kohteliaasti,
Iämmitetyllä lusikalla.

o-
KAUKOLAN
KIRKONKIRJAT
Erään seurakuntalaisen
kohdalle oli kirkonkir-
jaan sattunut erheelli-
nen ikämerkintä. Kun
siitä rovasti Olssonille
huomautettiin, rovasti
sanoi:

Kattokaa aikai-
semmasta kirkonkirjas-
ta tai sitten kastettujen
Iuettelosta. KyIIä sieltä
tääilä RäisäIässä oikea
merkintä löytyy. Toista
olisi Kaukolassa, siellä
pitäisi etsiä navetan sei-
nistä!

Kaukolan kirkkoher-
ra kun rovasti Olssonin
kertoman mukaan oli
niin innokas maamies,
ettei malttanut lähteä
kansliaan, jos sattui
olemaan navetassa seu-
rakuntalaisen tullessa
jotakin ilmoittamaan,
vaan teki asiasta mer-
kinnän navetan kalkit-
tuun seinään. Kun
kirkkoherra sitten en-
nen aikojaan kuoli, mo-
nia merkintöjä joudut-
tiin tarkistamaan nave-
tan seinästä.

/--

SAVOLAISITTAIN
Talvisodan jäIkeen im-
pilahtelaiset joutuivat
siirtolaisiksi Pohjois-
Savoon, Riistavedelle.
Eräänä päivänä siirto-
laispoika juoksi hätäi-
senä tupaan ja huusi:

- Renki putos kai-
v(x), renki putos kai-
voo!

Savolaisisäntä tem-
paisi köyden ja juoksi
kaivolle manaillen men-
nessään:

- Voi, perkules sen-
tää, nyt se renki kaste-
Ioo ne uuvet sarkahou-
sut.

Hän ei tiennyt vielä
silloin, että impilahte-
Iaiset sanovat vesisan-
koa rengiksi.

KANSA
KIRJOITTAA
KANSAN-
HUOLLOLLE
"Te Suomen karuan
nalkaan nöönnyttöjdt,
korttipeli-huijarit ja je-
suiitat! Tb elintarvike-
varkaitten ja ryövärien,
maantie- ja junarosvo-
jen isiit, koko kansan-
huol lon pet kutus laitok-
sen orkaani, painukaa
helvettiin tyhjiin edestii
palkkaarue nauttimas-
ta! Näin teette airnan
otollisen teon koko ole-
massaolonne aikona."

*

" M istö perkeleestö teil-
le niita villoja, ne tarvi-
taan omiksi vaatteiksi
ja mitö siinri olikaan
siinri kortissa, kaksitu-
hatta kiloa villoja,
meilla oli kaksi lam-
masta talvella --- ja
niistö teille perkeleille
pitöisi olla kaksituhatta
kiloa villoja

*

"Selvitys allamainittu-
jen elöinten kuoleman
aiheutt anei s t a syis t ti:

Varsa kuoli ikäväön ja
prsaan tappoi suru.
Kanan kurkkuun taisi
JAOAA
liian suui muru."

*

"Todistetaan, ettö ase-
mamies Janne Koistisen
Ksltimolla on sairau-
den takia teurastettu
alipairnisena. Keuhko
ja sydan viallinen, pai-
rni ainoastaan 26 ki-
loa."
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MINKA SODAN
VASTA!NEN?
Ylläolevan otsikon alla
kirjoittaa nimimerkki
Spectator KanavaJeh-
dessä muun muassa
näin:

"I(aikkihan sotna
yleisesti ottaen vastus-
tavat niin kuin vastuste-
taan pahaa yleerudkin
Wiaatteessa. Vasta
tiismennys pakouaisi
ottamaan kantaa tietyn
asian puolesta tai tietyn
ideologian lipun alla
kaytyyn sotaan Pakot-
taisi vastustamaan tais-
telua olipa sen tarkoitus
sitten vaikka kuinka
ylevii tai aatteellisesti

laheirun Thi sitten ttis-
mennys pakottaisi so-
danvastustajan hieman
tutkistelemaan omaa
sodanvastaisuuttaan

Oliko Suuri Isön-
maallirun Sota ruuvos-
toliittolaisten kannalta
katsoen oikeutettua
taistelua? Olisiko hei-
dön pitönyt sodanvas-
tustajien mielestö olla
tarttumatta aseisiin? I l-
meisesti ei. Hehön puo-
lustivat kotejaan piiiille
karkaavaa hyökkiiöj tiii
vastaan Mutta nöin
olemme jo huomanneet
sotimisen voivan olla oi-

keutettuakin Mihin jäi
sodan vastustamirun
yleeruä ja ylimalkaan?

Miksi vietnamilaisten
t aiste lua ihannoivat vie -
rastivat Suomen talvi-
sodan kunniaa ja talvi-
sodan miehet puoles-
t aan Viet nam-innostus -
ta? ---

(Mollturgin) filmissö
vastustetaan ht»iuyd
sotaa. Olisiko se voitet-
tuna ollut hyvdksyubd
sota?

'Häviöminen' on kyl-
Iti myytti sekin Mikiiän
myöhemmin soamom-
me informaatio ei tee
uskottavalcsi, ettö Suo-
mi toisenlaisella ratkai-
sulla kesdllö l94l olisi
voinut jdödö Saksan ja
Neuvostoliiton sodan
ulkopuolelle. Valitulla
tiellii stitistettiin m«t
miehitykseha ja rinta-
mien maan yli vyörymi-
sen kauhuilta. Ja luo-
tiin edellytykset
ETYK:n Suomelle kan-
sandemokraattisen si-
jasta.

Haluaisin kerrankin
nöhdö voittajien voitta-
mastaan sodasta teke-
mön sodanvastaisen
elokuvan

Kuka tekisi sodan-
vastaisen elokuvan siitö
miten tietömöttömät
kenraalit ja poliitikot
ajoivat moskovalais-
nuoria pakkaskuole-
maan Raatteen tiellil
Kukapa kuvaisi nuorten
viattoman uskon Stali-
niin ja heiddn tietdmöt-
t ömyy t ens A vas tus t aj an
motiiveista.

Sodanvastaisia olem-
me todella kaikki. Mie-
hestti otetaan mittaa
vasta kysymöllti minkö
sodan"

aa



Thlvisodan merkitys on yleensä
ymmärretty oikein niin kotimaassa
kuin ulkomaillakin.
Kesän 1944 raskaiden taisteluiden
arvo on monille jäänyt epäselväksi.
Mistä silloin oikeastaan oli kyse?
Mitä saavutettiin?
Näin on asia meille tavallisille
veteraaneille vuosien kuluessa
kirkastunut.

KESALLA
1944
SAAVUTETTII

NEUVOSTOLIITON histo
riankirjoitus kertoo mielellään,
kuinka puna-armeija kesällä
1944 "heitti suomalaiset valta-
kunnan rajalle". Poliittiset
muistelijat Moskovassa ja Le-
ningradissa antavat kernaasti
ymmärrää, että stalin jätti suG
men valloittamatta puhtaasta
jalomielisyydestä.

Monet ulkomaiset tarkkaili-
jat, muun muassa Ruotsin suur-
lähettiläs I ngemar H ciggl öf , kat-
sovat Neuvostoliiton kesän 1944
hyökkäyksellään saavuttaneen
tavoitteensa. Eräät suomalaiset-
kin ovat tähän ajatukseen yhty-
neet, jopa eversti YA. Jtininen
kirjassaan Jatkosodan taistelut
kirjoittaessaan näin: "--- Tä-
mä voimaryhmä ei kuitenkaan
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Iorlunlo
ollut tarkoitettu koko Suomen,
tuskinpa edes koko Kannaksen
valtaamiseen - - -"

Neuvostoliiton arkistot eivät
hevin avautune tutkijoille. Tästä
syystä on päätelmiä tehtäessä
turvauduttava tietoon, johon
voidaan luottaa vain varaukin.
Vaikka Neuvostoliiton näkemys
Suomen kohtalosta kesällä 1944
näin jääneekin ikuisilsi ajoiksi
historian hämärän peittoon ja
näinollen mitä sopivimmaki
spekuloinnin kohteeki, voidaan
tapahtumista toki tehdä joitakin
johtopäätöksiä. Etäisyyttä nii-
hin on jo riittävästi.

MlTÄ TAPAHTUI?
Kannaksen pääasemassa oli

itto
suomalaisia kesäkuun 1944
alussa kolme divisioonaa ja yksi
prikaati. Täempana oli ylipäälli-
kön reserveinä saman verran
joukkoja. Aunuksen ja Maase-
län kannakilla oli edessä ase-

missa lähes entinen asemasodan

aikainen ryhmitys.
Venäläisten 9.6.44 alkanut

suurhyökkäys heitti pääaseman
joukot taakepäin. Keskeneräi
sessä VT-asemassa kestettiin
vain 16.6. saakka. Tämän jäl-
keen vetäydyttiin Viipurin tasal-
le VKT-asemaan, jossa linnoi-
tustyöt oli vasta haparoiden
aloitettu.

Viipuri kukistui jo 20.6. Seu-
taavana päivänä alkoi suur-
hyökkäys myös Aunuken kan-
naksella, jonka suomalaisia voi-

mia oli jo heikennetty Karjalan
kannaksen hyväki. Syvärillä ja
Maaselän kannakella taistele-
vat joukot saivat luvan vetäytyä
valtakunnan rajan maisemiin U-
aseman tasalle.

VKT-asemassa alkoivat kii-
vaat torjuntataistelut. Sinne
muodostettiin nyt päättäväisin
toimenpitein puolustuksen pai-
nopiste niin että alueella oli lo
puksi yksitoista divisioonaa ja
viisi prikaatia.

Vihollisen hyökkäys kohdis-
tui ensiksi Viipurista suoraan
Kivisillan salmen vesistölinjan
yli Tienhaaran alueelle, missä
parin seuraavan päivän aikana
saavutettiin torjuntavoitto. Seu-

raava suunta oli Tälin-lhanta-
lan alue, missä suurhyökkäys al-
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^ Tilanne Lånri-Kannakdla
11.6.194/L Påäarma on mudunut,
ioukot riiilWåt oritlain vihollirn
loaala taaklepåan puButurk$cn
VT-alsmaan

( Oli pakko åntaa porik.i, mutt
pyrtykorya ia kypårå oyrt tell.lh -
naatä vielå taryitaan. ,'Jalka reiroo
laappahatt kan."

Homma on hddettu - vai milå?
Vuo.almen miohiå isi.telun iålk .n

koi 25.6. Täistelut jatkuivat pit-
källe heinäkuun puolelle päät-
tyen jälleen suomalaisten tor-
juntavoittoon.

Samaan aikaan vihollinen
suuntasi vahvan voimaryhmän
Viipurinlahden yli. Ratkaise-
vaki tarkoitettu hyökkiiysyritys
1.7. torjuttiin ja taistelut hiljeni-
vät heinäkuun 10. päivän vai-
heilla suomalaisten torjuttua
täälläkin hyökkäylsen.

Seuraava isku kohdistui Vuo
salmelle, missä suurhyökkäys
alkoi 4.7. Täällä taistelut jatkui-
vat aina 17.7. saakka päättyen
jälleen suomalaisten torjunta-
voittoon.

Myös itärajalla hyökkäys tor-
juttiin U-asemassa ja Ilomant-
sin erämaissa, missä käyty lii-

kuntasota johti kahden venäläis-
divisioonan saartamiseen.

Suurtaistelujen tappiot olivat
hirvittävät: suomalaisia kaatui
woden 1944 torjuntataisteluis-
sa yhteensä yli 26 000. Puna-ar-
meija ei kerro menetykistään,
mutta jotakin kertonee esimer-
kiksi Talin pelloilla oleva neu-
vostosotureiden hautausmaa.
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jossa ny§päivän viipurilaisten
kertoman mukaan lepää 62 000
sankarivainajaa.

SUURHYÖKKÄYKSEN
TAUSTAA
USA:n Moskovassa toiminut
yhteysupseeri kenraali Deane
kertoo muistelmissaan muun

muassa, että maihinnoususta
Kanaalin yli sovittiin Teheranis-
sa 1943. Hyökkäykseen liitettäi-
siin sivuoperaatio Etelä-Rans-
kaan. Puna-armeijan tuli sa-

maan aikaa hyökätä itärinta-
malla estääkseen saksalaisia
siirtämästä voimiaan lännen
maihinnousurintamalle.

Huhtikuussa 1944 maihin-
nousun ajankohta täsmennet-
tiin. Venäläiset pysyivät edel-
leen lupauksessaan iskeä sa-

maan aikaan itärintamalla.
Suuntaa ei tällöinkään mainittu.

Maihinnousun alettua
6.6.1944 venäläiset ilmoittivat,
että heidän hökkäykensä alkaa
kesäkuun puolivälissä "eräällä
tärkeällä rintamalohkolla" ja
"kehittyy heinäkuun puoliväliin
mennessä yleiseksi offensiivik-
si".

Ilmeistä on, että Stalin, joka
oli lähes kolme vuotta saanut
melkein yksin taistella Hitlerin
maavoimia vastaan, halusi an-
taa liittolaisilleen näpäyksen ja
jättää heidät worostaan hetkek-
si ykin. Tähän tarjoutui hyvä
tilaisuus toimimalla vain Le-
ningradin suunnalla, jossa suo
malaiset yhä olivat suurkaupun-
gin tuntumassa huolimatta siitä,
että saksalaiset oli jo heitetty
Narvajoelle. Suomen rintama
oli rumentava mutka Stalinin ti
lannekartalla. Hyökkäys Karja-
lan kannaksella ja Syvärillä ei
vaikuttaisi liittoutuneiden tilan-
teeseen, koska se ei sitoisi saksa-
laisia voimia.

MIHIN SUOMEN
SUUNNALLA
PYRITTIIN?
Voitonvarma ja ylimielinen Sta-
lin ei sanallakaan kertonut liitto
laisilleen aikomuksistaan Suo
men rintamalla. Hänen pää-
määristään maamme suhteen ei
liioin ole käytettävissä ensi kä-
den lähteitä. Diplomaattiläh-
teistä on kuitenkin tihkunut joi-
takin tietoja.

USA:n entinen Moskovan
suurlähettiläs Steinhardt on il-
moittanut käsityksenään, että
Suomen asema oli erittäin huo
lestuttava. "Oli odotettavissa,
että puna-armeija saavuttaisi
Helsingin heinäkuun puolivälis-
sä. Neuvostoliiton sotavoimat
toteuttaisivat operaation, vaikka
se maksaisi 100 000-200 000
miestä. Nän olisi olemassa vaa-
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ra, että neuvos§oukot miehit-
täisivät koko Suomen tai aina-
kin suuren osan sen alueesta."

Suomen sotasyyllisyysoikeu-
denk'äynnissä edellämainitun
lausunnon esittäminen kiellet-
tiin.

Liittoutuneilla ei ollut asiaan
mitään sanottavaa - niiden
mahdollisuudet vaikuttaa Neu-
vostoliittoon olivat lähes olemat-
tomat. Ne voivat enintään esit-
tää huolestumisensa.

Eräiden sotavankitietojen
mukaan operaation komentaja
kenraali lzonid Govoro'r' oli hän-
kin ilmoittanut hyökkiiylaen ta-
voitteena olevan Helsingin. Po
liittinen påiämiiärä olisi Suomen
irrottaminen sodasta, jotta jouk-
koja olisi voitu vapaasti siirtää
Berliinin suuntaan.

Myös itse rintamatapahtu-
mat viittaavat kaukaisiin tavoit-
teisiin. Lähes kolmen§mme-
nen divisioonan ja niitä tukevien
Iäpimurtoaseiden kuukauden
kestänyt käyttö tähtiisi selviisti
johonkin muuhun kuin parin
puolustusaseman murtamiseen.
"(Niiden k iyttö) voidaan selvit-
tää vain yhdellä tavalla", kir-
joittaa Kannaksen joukkojen ko
mentajana toiminut kenraali
Oesch. - "Niiden tarkoituksena
oli selvä pyrkimys VKT-aseman
strategiseen läpimurtoon ja sen
jälkeen voitonmarssin jatkami-
seen syvemmälle Suomeen,
aluksi lähinnä piiäkaupunkiin".

Venäläiset historioitsijatkin
ovat todenneet, että läpimurto
jäi suorittamatta. Platonov Y,tr-
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joittaa teoksessaan Täistelu Le-
ningradista muun muassa:
"Rintamajoukot eivät onnistu-
neet etenemään Suomen rajalle
eivätkä puhdistamaan viholli-
sesta Karjalan kannaksen aluet-
ta. Tiromalla lisävoimia (Itä-
Karjalasta) Suomen armeijan
johto pysäytti Neuvostoliiton
joukkojen etenemisen Karjalan
kannakselta Sisä-Suomeen."

TAKTIIKKAA JA
STRATEGIAA
Suomen päämajaa on wosi
§mmenet syytetty siitä, ettei
painopistettä ollut jo ennen vuc
den 1944 kevättä siirretty Kar-
jalan kannakselle huolimatta sii-
tä, ettii se tietenkin nähtiin rat-
kaisun näyttiimönä. Syilä on

monia, tärkein kai se, että ve-

täytyminen Itii-Karjalasta il-
man näkyvää syytä olisi vaikut-
tanut mielialoihin lamauttavas-
ti.

Viime aikoina on myiis poh-
diskeltu, mitii olisi tapahtunut,
jos painopisteemme olisi todella
jo alun alkaen ollut Karjalan
kannakella. Muun muassa an-
sioitunut trl/rk,tja Paovo Haavik-
ko on sitä mieltä, että divisioo
nat olisi trässä tapaulsessa l«äy-

tetty vastahyökkräykseen Etelä-
Kannaksella. Se olisi johtanut
niin suuriin tappioihin ja niin
vaikeisiin tilanteisiin, ettei puo
lustusta enää olisikaan §etty
rakentamaan Viipurin tasalle,
vaan seurauksena olisi ollut läpi
murto Helsinkiin. Nyt avuksi
heitetyt tuoreet divisioonat ehti-

vät peliin vasta siinä vaiheessa,
kun vihollista oli parin viikon
ajan kulutettu sen hyökätessä
läpi Kannaksen. Suomalaisten
divisioonien taisteluarvo oli nyt
parempi kuin vihollisen.

Esitettyyn §symykseemme
emme koskaan saa vastausta.
Voimme vain todeta, että sen-
tään selvittiin - kaikesta huoli-
matta.

Neuvostoliiton puolella oli

§se paitsi paikasta myiis ajasta.
Maihinnousun alkukangertelun
jälkeen alkoivat länsiliittoutu-
neet päästä etenemään ja kysy-
mys Euroopan hemrudesta as-

tui vähitellen esiin. Berliinin val-
taajalla olisi kiidessään valtti-
kortit.

Stalin oli turhaan yritänyt
murtaa saksalais-virolaista Nar-

KoD --- =>

Kesöllö 1944
soovutettiin
toriuntovoitto



van linjaa helmi-maaliskuussa
1944. Täistelut tiiiillä hiljenivät,
kun piiäma voimista kevåiällä
1944 suunnattiin Viipuria kohti.
Jo kesäkuun 23. päivänä alkoi
kuitenkin suhteellisen voimakas
hyökkiiys Vitebskin seuduilla
tavoitteena Riianlahti. Baltian
suuntaan oli saatava vähitellen
lisävoimia ja kun puna-armeijan
hyöld<iiys heinäkuun alussa ty-
rehtyi Ihantalassa, Vuosalmella
ja Viipurinlahdella, ei Stalinilla
enää ollut aikaa uusiin valmiste-
luihin, vaan voimat oli irrotetta-
va pähyökkiiyssuuntaan. Suo
mea vastassa olleiden voimien
påiäsa heitettiin Baltian rinta-
malle, missä voimakas hyök-
käys Viron suunnalla alkoi hei-
niikuun lopulla.

On selviiä, etui keskittiimällä
Suomea vastaan riitUivästi [sa-
voimia puolustuksemme olisi lo
pulta voitu murtaa - kysymys
oli vain ajasta. Otollinen hetki
meni kuitenkin ohi ja Stalinin
oli tarkistettava suunnitelmiaan
Suomen suhteen.

Tilannetta kuvaa hyvin anek-
dmtti, jonka mukaan Govorov
heinäkuun alussa 1944 pyysi li-
sädivisioonia piiiistiikseen läpi-
murtoon Vuosalmella.

- Sota ratkaistaan Berliinissä
eikii Helsingissä, kerrotaan Sta-
linin vastanneen.

KOLME
MAHDOLLISUUTTA
RAUHAAN
Mitä sitten todella voitettiin ke-
sän l9zt4 raskain uhrein saavu-
tetulla torjuntamenestyksellä?

Silloin tiillöin on esitetty mie-
lipiteita, että rauha olisi pitiinyt
tehdä maaliskuussa 1944, jol-
loin siitii neuvoteltiin. Näin olisi
vältytty kesän raskailta tappioil-
ta. Seuraava rauhan mahdolli-
suus oli kesiikuun 20. päivänä
Viipurin luhistuttua. Rauha teh-
tiin kuitenkin vasta syyskuussa.

Miksi näin?
Maaliskuussa 1944 Suomen

hallitus pyrki rauhaan - toden
teolla ja vilpittömåisti. Rauhan
ehdot olivat kuitenkin armottc
mat: Moskovan rauhan raja,
saksalaisten internointi lyhyessä
ajassa, armeijan kotiuttaminen,
600 miljmnan kultadollarin so
takorvaukset. Asiaa tarkoin har-
kittuaan hallitus totesi, että eh-
toja ei voitaisi tiiyttiiii, jolloin

§seessä olisi miehitys ja ehdo
ton antautuminen. Saksalaiset-
han olivat tuolloin vielä voimis-
saan muun muassa Virossa ja
olisivat taatusti puuttuneet ko
vin ottein Suomen erillisrau-
haan. Voittoisan armeijan vetä-
minen taistelutta Syväriltii ja
Maaselän kannakselta olisi tus-
kin ollut mahdollista Manner-
heimin arvovallankaan varassa,
ei myöskiiän jälleenrakennetun

Karjalan luovutus ilman taiste-
lua. Vaadittua sotakorvausta-
kaan ei olisi §etty maksamaan.

Kesäkuussa Suomen hallitus
jälleen tiedusteli rauhan ehtoja.
Tilanne oli nyt vielä selvempi:
Viipurin juuri vallannut Stalin
vaati mutkattomasti ehdotonta
antautumista, joka olisi tieten-
kin merkinnyt miehitystii. Halli
tuksen oli vielä kerran turvatta-
va Sakaan: tasavallan presi-

dentti uhrautui tekemiiän hen-
kilökohtaisen sitoumuksen so
dan jatkamisesta. Materiaalia ja
ilmavoimien tukea saatiin ja
Stalinin suurhyökkäys torjut-
tiin.

Syyskuussa 1944 tilanne oli
toinen. Saksa oli osittain lyöty
eikä se enåiä §enny mainitta-
viin vastatoimiin Suomen irtau-
tuessa sodasta - Suursaaren ha-
paroiva hyökldiys oli tiisti hyvä
esimerkki. Vaaditut sotakor-
vaukset olivat pudonneet 300
miljoonaan dollariin. Ehdot oli-
vat nyt siedettävät, antautumi-
sesta ei enää ollut puhettakaan.

ilLtNPÄÄTÖS
Suomen armeija oli kesäkuussa
1944 pitkiin asemasodan kan-
gistama. Rauhankosketusten ja
monenkarvaisten oppositioiden
vuolsi mielialat olivat sekavat -
uskottiin jopa piiiistiivän rau-
haan ilman suurempia taistelu-
ja. Raju suurhyökkäys aiheutti
shokin auringossa rauhaa odot-
televille asemasodan miehille.
Piiiiasema menetettiin.

My6kiiiin VT-asemaan ei eh-
ditty pureutua riitfiivan lujasti.
Pääasemassa hakatut joukot oli-
vat vain osittain taistelukelpoi-
sia eikä tuoretta voimaa ollut
riittävästi. Tämäkin asema me-
netettiin huolimatta siitä, että
sen linnoittamiseen oli uhrattu
huomattavasti varoja, materiaa-
lia ja työtii.

VKT-asemassa joukkoja oli
riittåtvåisti. Ne alkoivat taas tot-
tua suurtaisteluun ymmärtäen,
et*i nyt taisteltiin maan vapau-
den puolesta viimeisellä linjalla.
Asema taipui ja horjui, mutta
kesti - äärimmäisin uhrauksin
ja ponnistuksin.

Laatokan pohjoispuolella ja
Ilomantsissakin oli tilanne va-
kautettu.

Oli saavutettu ratkaiseva tor-
juntavoitto - talvisodan veroi-
nen. "Sen turvin vältyimme eh-
dottoman antautumisen tuhoi-
silta seurauksilta, jotka olisivat
helposti saattaneet johtaa koko
maan tuhoisaan miehitykseen ja
todennäköisesti Baltian maiden
kohtaloon rautaisen esiripun itii-
puolella", kirjoittaa Kannaksen
puolustusta johtanut kenraali-
luutnantti Lennart Oesch.

Siinä on mies, jolla oli kanttia
ottaa tähän asiaan kantaa. tr

i,,

lrua.lmelhkin paiiidyttiin rarkaklcn ia monivaiheirlen tai.teluien iålk .n
toriuntlvoittoon heinäkuun puoliväliad

Govorovin terårkårki on murtunut lhantalaala kohdrttuaan kovompan§
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RAKU U NAT KO RPI SOTU RE I NA
ANTTI KESKISAARI

Kesän 1944 torjuntataistelut
päättyivät llomantsin mottisotaan,
jossa kaksi vihollisen divisioonaa
tehtiin taistelukyvyttömiksi.
Se oli suomalaisten viimeinen näyttö
purevasta korpitaktiikasta.
Ratsuväki oli mukana samoilla
maisemilla, mistä se kesällil l94l
aloitti jatkosotansa tiukoissa
kamppailuissa kuulun Vallin
Rykmentin kanssa.

SUOMALAINEN 2l.Prikaati
oli hätää kärsimässä vetiiytyes-
sään Porajärveltä Ilomantsiin.
Heinäkuun viimeisinä päivinä
se asettui puolustukseen Möh-
kön alueelle. Sitä vastassa oli
289.Divisioona.

Pohjoisempana vihollisen
lT6.Divisimna tunkeutui uh-
kaavasti Hattuvaaran suuntaan,
missä vastassa oli vain kuluneita
rajavartiojoukkoja.

Ratsuväkiprikaati heitettiin
hätiin torjumaan uhkaavaa läpi-
murtoa. Sitä komensi eversti U
A. Tdhtinen Uudenmaan rakuu-
noiden komentajana toimi jäl-
leen eversti Haru Olof von Es-
sen

APUA TULEE
Ratsuväkiprikaati oli taistellut
Viipurinlahden länsirannalla.
Säktijärveltä se heitettiin pika-
vauhtia rautateitse Ilomantsin
suuntaan. Siirto sujui nopeasti
ja kommellulaitta.

Rakuunoiden pääosa ryhmi-
tettiin hyökkiiystä varten Ilajan-
järven eteläpuolelle. Tällä ker-
taa ei juostukaan "päin Velli-
vaaran mäntyä" kuten kesällä
1941, jolloin yritettiin aukean
yli rintamahyökkiiyksellä ja var-
sinkin 3.Eskadroona kärsi paho
ja tappioita Vallin JR 126:n

miesten torjuessa hyökkäylsen.
Nyt oltiin viisaampia, rämäpäi-
syys oli pois muodista.

Hyökkäys lähti kåiyntiin hy-
vin. Ilajanjärven ympäristö val-
lattiin kokonaan ja eteneminen
jatkui aina Lehmivaaraan saak-

ka, jonne saatiin tieyhteyskin
auki. Tässä vaiheessa en ollut
mukana, koska viivyin vielä so
tasairaalassa nuolemassa haavo
jani.

Ti-rlin mukaan siinä vaihees-

sa, kun Rakuunarykmentti sai

kåis§n kääntyä etelään Kuolis-
maan alueelle ja katkaista vihol-
lisen divisioonien selustayhtey-
det.

llomantsisla motitettiin kakri venä-
läirtä divisioonaa. fäsrå puhdiete-
teen Lutikkavaaran maaltoa 8,7.44

Eversli U. A. Tähtinen komend llo-
mantrin tairtelu$a Rat3uväkiprF
kaatia

Sain johtooni entisen poruk-
kani, 3.Eskadroonan I Jouk-
kueen. Päällikkönä oli nyt luut-
nantli Koivisto.

VIHOLLISELLA OLI
KELJUT KONSTIT
Lähdettiin liikkeelle Lehmivaa-
rasta. Kärjessä oli aluki l.Es-
kadroona. Tirkikohta toisensa
jälkeen tuhottiin ja vihollinen
tuntui vetäytyvän Kuolismaata
kohti. Hyöktiiyksessä oli voi-
maa ja vanja oli nyt vuorostaan
hätää kärsimässä.

Parin päivän päästä Pantiin
kärkeen 3.Eskadroona ja sain
joukkueineni kunnian edetä kär-
kijoukkueena.

Heti alkuun tuli vaikeuksia:
kimppuumme kiivi pari-kolme
lentokonetta, jotka lähes Puun-
latvojen tasalla lentäen pudotti-
vat niskaamme fosforia. Se ei

ollutkaan leikin asia, sillä jos jo
ku potkaisi maahan tullutta Pi-
saraa, oli tulipalo valmis. Tirli
palovammoja ja metsä tietenkin
syttyi. Eteneminen pysähtyi sii-
hen.

Paikalle sattui myös eskad-

r@nan huolto vääpeli Heriaw
roz johdolla. Kaikki paloi -
saappaat, ajoneuvot, hevosten

valjaat ja tietenkin metsä joka
puolella.



llomantsan taielelujen muistomerkki Hattuyaarån Patovaararsa. Putket osoittavat Vellivaaran mottiin

Vasta seuraavana päivänä
päästiin jatkamaan. Vihollinen
viivytti pätevästi, mutta pikku
koukkaukilla päästiin aina
eteenpäin.

Sitten tuli taas yllätys.
Eräällä tasaisella petäjikkö

kankaalla vihollinen oli naa-
mioitunut tavallista ovelammin.
Aavistin pahaa ja panin jouk-
kueen avoriviin, vaikka koske-
tusta ei ollutkaan.

Vihollinen päästi meidät kol-
mekymmenen metrin päähän.

Sitten rävähti vastaan yhteis-
laukaus kaikista aseista ja sen
jälkeen kiivas tuli.

NUORUKAISTEN
HERMOT
EIVÄT KESTÄ
Jossakin tuli tappioita - huudet-
tiin lääkintämiehiä.

- Ättaa juosko! Pysykiiä pai-
kallanne maassa!

Huusin niin kovaa kuin jak-
soin.

Siitä ei ollut apua - yksi toi-
sensa jälkeen nuoret pojat läksi-
vät vitomaan taaksepäin. Vihol-
linen paahtoi perään.

Mitä oli tehtävissä?
Mieleen tuli vanha keino, ja

ka perustui siihen, että viholli
sen puolellakin ymmärrettiin
suomea. Huusin kovalla äänellä
viholliseen päin:

- Väiski! Ota koko toinen
joukkue ja kierrä vasemmalta
vihollisen taakse!

Tirdellisuudessahan mitään
Väiskiä enempää kuin II Jouk-

kuettakaan ei ollut olemassa.
Ilmeisesti vihollinen ymmärsi

suomea, sillä se reagoi heti: van-
jat kiihdyttivät tulensa äärim-
milleen, heittivät käsikranaatit
niskaamme ja irtautuivat. Näin
ainakin kahta konekivääriä tem-
mottavan asemasta.

Syöksyimme heti vihollisen
jättämiin tyhjiin asemiin.

Nyt oli aika tarkastella jouk-
kuetta.

Olin Viipurinlahdella saanut
joukkueeseeni 39 nuorta täy-
dennysmiestä. Näistä oli 38 häi
pynyt. Jäljellä olivat tuon yhden
täydennysmiehen lisäksi vain
parkkiintuneet taistelijat, koko
kesän mukana olleet alikersantti
ja seitsemän rakuunaa. He oli-
vat selvinneet täysin ehjinä, kos-
ka osasivat pysyä litteinä maas-
sa.

Ilmoitin tilanteen päällikölle.
Sain käs§n kaivautua ja pitää
saavutetun maaston.

Vihollinen ei ollut mennyt
kauas, vain sadan metrin pää-

hän. Sieltä se suoritti parikin na-

vakkaa vastaiskua, jotka kuiten-
kin torjuttiin.

TYKISTÖ PUUTTUU
PELIIN
Sitten tapahtui yllätys: minun -
vääpelin - luoke tuli tykistön
majuri lähetteineen ilmoittaen
olevansa käytettävissäni tulen-
johtajana. Hän §seli tarkkaan
tiedot etulinjasta ja vihollisesta
sekä suunnitelmistamme. Sitten
hän kaivatti lähetillään poterot,

otti radiollaan yhteyden taakse
ja ilmoitti minulle:

- Ollaan nyt valmiina tuke-
maan.

Ja vanjat hyökkäsivät kuin ti-
lauksesta! Alkoi hurja rätinä ja
valtaisa "uraa" kaikui.

- Kaikki matalaksi, ammu-
taan lähelle! huusi tykistön ma-
juri.

Ja niin tapahtui. Iftanaatit ul-
voivat matalalta ylitsemme rä-
jähtäen vihollisen keskellä -
korpi rytisi ja ryskyi. Siihen kat-
kesi hyökkäys.

Päällikkö käytti heti tilannet-
ta hyväkseen ja komensi:

- Eteenpäin!
Niin mentiin. Vihollisen ase-

ma oli tyhjä, jäljellä oli vain joi-
takin varusteita ja verisiä siteitä.

Majuri tuli juttelemaan:

- Tykistön tuliasemien siir-
roissa on ollut melkoisia vai-
keulsia. Kalustoa on vetäydyt-
täessä jäänytkin. Myös jalka-
väen ja tykistön yhteistoiminta
on joskus rakoillut - muutamat
porukat ovat juosseet herkäs-
ti...

Hän näytti odottavan minul-
takin jonkinlaista kannanottoa.

- Tässä pysytään "niin kauan
kuin henkeä ja voimaa on", to
tesin.

VIHOLLINEN ANTAA
PERIKSI
Rykmentti jatkoi etenemistä.
Hyökkäys onnistui ja Möhkilön
johtava tie katkaistiin Kuolis-
maan seuduilla.,

Sain uuden tehtävän: minut
määrättiin perustamaan aliup
seerivartio siwstalla Koitajoen
ja erään sen siwjoen risteyk-
seen. Tehtäväni oli siellä pitää
yhteyttä joen eteläpuolella tais-
televaan jalkaväkeen ja suojata
omien silustaa ja selustaa.

Sitten alkoi tapahtua ihmei
täi lännestä alkoi purkautua
hiippareita - mies tai pari ker-
rallaan, päivällä ja yöllä. Kaikki
olivat ilman aseita.

Vihollisen 289.Divisioonan
miehet olivat §llästyneet so
taan!

Ammuskelimme kulkijoita
parhaamme mukaan. Ilmoitin
asiasta komentajalle. Hän käski
3.Eskadroonan tukkimaan ryh-
mityksessä olleen aukon.

Minut irrotettiin ja sain käs-
kyn ryhmittää joukkueeni ko
mentopaikan suojaksi - tilanne
kun oli sekava ja vanjoja hiip
paili vähän siellä ja täällä.

Ilta oli kaunis eikä mistään
kuulunut taistelun ääniä. Kaiva-
tin miehilläni oikein makuupo
terot - jos ehtisi vähän vetä-
mään henkeä.

Ei ehtinyt!
Jostakin kaukaa kuului ykit-

täinen tykistön lähtölaukaus,
kranaatti sähähti ja iskeytyi kes-

kelle leiriäni - suoraan aseke-

koon, jonka olin vähän varomat-
tomasti jättänyt paikalleen.

Ainuttakaan asetta ei jäänyt
ehjäki! Milläs nyt tapellaan jos
tarvetulee...?

Ja se tuli heti: tuli tieto, että
partio oli hätyytellyt joitakin up
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RAKUUNAT
KORPISOTUREINA
ILOMANTSISSA

Täistelusta tuli lyhyt. Sen
päätyttyä makasi sammalilla
kahdeksan kaatunutta vihollista
ja yksi oma rakuuna. Keråisin vi-
hollisten olkalaput tuliaisilai ko
mentajalle.

Komentopaikalla tapahtui ih-
meitten ihme: komentaja otti
esikunnan riviin, käski minut
eteen ja ilmoitti:

- Olette rykmentin paras
aliupseeri! Soitan suoraan Mar-
salkalle, että teidät ylennetään
kornetiksi!

Siihen se juttu jäi silläkin ker-
taa - joitakin mitkuja tuli, ei pu-
hettakaan ylennyksestä.

TILANNE
RAUHOITTUU
Sitten tilanne alkoi vähitellen
selvitä. URR siirrettiin kolmi-
sen kilometriä pohjoisemmas.
Näillä maisemilla tapasi kohta-
lonsa vihollisen everstiluutnant-
ti, joka yritti ratsain pakoon.

Vellivaaran motti oli laukea-
massa.

Sitten tuli aselepo.
Vihollinen jatkoi ammuske-

luaan, me olimme hiljaa. Ilmoi-
tettiin uusi aselevon alkamisai-
ka, mutu senkin kellonmäärän
jälkeen vihollisen patteri räväyt-
ti aivan läheltä yhteislaukauk-
sen, jolla oli tuhoisa vaikutus
oman tykistömme tuliasemassa.

Sitten lähdettiin vetäyty-
mään viiden kilometrin päivä-
vauhdilla.

Sodan jälkeen vaihdoin jouk-
koosastoa. Pari§mmentä wot-
ta myöhemmin satuin Sarriojär-
ven leirillä puhuttelussa tapaa-
maan tykistön everstiluutnantin,
joka veti minut esiin ja totesi:

- Tiissä on se sotilasmestari,
jonka porukassa ei korpisodassa
tarvinnut pelätä!

Herra oli se tykistön majuri
Ilomantsin korvesta. Tirnnustus
teki hyvää - vuosien jälkeenkin.

tr

seereja, jotka olivat menossa
joukkoihinsa. Myös komento
paikan kimppuun hyökkiiiltiin.

Sain kiis§n komentajan pu-
heille.

SELVÄ KÄSKY
- Täkamaastossa on runsaasti
hiippareita. Menkiiä ja tuhot-
kaa ne!

Olihan selvä kiis§! Ensin piti
vain jostakin saada aseet. Nekin
löytyivät - konepistooleja riitti
jokaiselle miehelle. Aamuaurin-
ko teki nouiuaan paistaen sel-
kiiiini eli siis vastassa olevan vi-
hollisen silmiin. Etenemissuunta
oli edullinen ja aamu ihana.

Eteemme aukeni suurehko
puuton suo, jonka keskellä näyt-
ti olevan pienoinen parin aarin
kokoinen tasaharjainen saareke.
Suuntasin joukkueeni avojonos-
sa kohti saareketta.

Olin juuri kiipeämässä jyr-
kähköä rinnettii ylix, kun tein
yllättiivän havainnon: saarek-
keessa makaa miestä solkenaan!

Nyt jos koskaan on kiire!
Hyppäsin nopeasti oikealle ja

takanani marssinut alikenantti
Ikorcn syöksyi vasempaan. Ke
nepistoolit lauloivat saman tien.
Vastassa ollut lähin vihollinen
vastasi heti tuleen ja kolmante-
na edennyt mies - se ainoa täy-
dennysmies, joka ei ollut juossut

- sai kuolettavan luodin. Sen
ampuja todettiin myöhemmin
viholliskapteeniksi, joka oli on-
neksi torkkunut vartiopaikal.
laan.
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KASKU KIERTÄÄ

KYLLÄ SOTA
KEINOT KEKSII
Entiset rintamalääkä-
rit istuivat iltaa joskus
sotien jälkeen. Kerrot-
tiin hurjia juttuja.

- Minäpä keksin pä-
tevän tavan l«elpoisuus-
luokituksen nopeaan
määrittämiseen, leu-
kaili muuan tunnettu
erikoismies. - Komen-
nettiin vain miehet puu-
hun ja pantiin toiset ra-
vistamaan. Ensimmäi-
sinä pudonneet määri-
tettiin luokkaan B2ia
seuraaYat luokkaan B
1. Puuhun jääneet A-
miehet piti komentaa
alas.

Hannu Vainonen, Kuusankoski

KANSA
KIRJOITTAA
KANSAN.
HUOLLOLLE

"- - - se on vtiöin ettö
rosvot myy elintarvike-
korttia ja te oletten sii-
hen osallinen mutta
muistakaa se ettd töä ei
kestö kauan s@mannin
veljet eltiä vtelö ja napin
saatten otsaanne
jos ei sokerit ja lihat ja
voit suurene
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SYOKSYPOMMITTAJAT
Vuosalmella
torjuttiin
vihollisen
viimeinen yritys
murtautua läpi
Karjalan
kannaksen
puolustus-
asemasta.
Ilmavoimiemme
osuus
torjuntavoiton
saavuttamisessa
oli merkittävä.
Syöksy-
pommittajien
pommit osuivat
tarkasti.

fuhannen kllon pommoir Yalmilnr
kainniletiåYåk a konciriin

POMMITUSLENTOLAI-
VUE 44 oli sijoitettu Onttolan
lentokentälle. Konesuojat olivat
männikttssä kentän laidoilla.

Kapteeni ltiivuoren l.lrntue
majaili kentän itliptiiissii, kap
twri lzhmusrryqen 2.[rntue
kentiin pohjoispuolella, kapteeni
Saarism 3.kntue sen lounais.
puolella ja luutnantti lisalon
4. Lentue eteläpuolella.
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SYOKSY-
POMMITTAJAT
ISKIVAT
RynRpAÄssÄ

Olin konekivääriampujana
kapteeni Saarisen koneessa
3.Lentueessa. Tåihystäjänä oli
lutrtnantti Siponen ja sähköttä-
jänä kersantti Mdkeki.

Kannakselta kuului selvästi
jatkuva tykistötulen kumu. Suo
men kohtalosta kamppailtiin
nyt heinäkuun seitsemännen ja
kahdeksannen päivän vastaise-
na yönä Vuosalmella.

VALMIINA ISKUUN
Olimme hälytysvalmiudessa il-
lasta alkaen.

Laivueemme Junkers-88 -ko
neet oli lastattu täyteen pommi-
kuormaan. l. ja 3.Lentueen ko

neilla oli kullakin kaki tuhan-
nen kilon sekä 2. ja 4.Lentueen
koneilla kullakin neljä viidensa-
dan kilon pommia.

Hälytysvalmius oli kestänyt
illasta alkaen aamutunneille.
Oli juotu saikat ja korvikkeet,
syöty syömiset. Oli arvailtu len-
nonsuunnat ja kirjoiteltu kirjeet
kotiin. Lopulta oli jo korttisakki-
kin lopettanut hommansa ja
painunut pehkuihin. Nyt oli hil-
jaista.

Puhelin soi kello M.00.
Kaikki kuulivat, kuinka pu-

helimeen vastaaja toisti lähtG
kiiskyn.

Puimme varusteet yllemme
ja painuimme tielle, joka kiersi
kentän ympäri ja yhdisti len-
tueiden sijoituspaikat. Kuorma-
autot veivät miehistöt koneille.

Mekaanikot olivat jo koneilla
viimeistelypuuhissa varmistaen
vielä syöksypommittajien lento
kunnon.

- Koneet rullataan kentän
länsipäähän kiitoradan sivuille.
Siellä annan lopullisen kiis§n,
sanoi kapteeni Saarinen.

Nousimme koneeseen Saari-
sen perässä. Pian olimme val-
miit lähttiön. Saarinen totesi ra-
dioyhteyden koneiden välillä
toimivan, sai ilmoitukset kaik-
kien koneiden valmiudesta,
käynnisti moottorit ja aloitti rul-
lauken kiitoradalle. Toiset seu-
rasivat vuorollaan. Kiisketylle
alueelle saawttuamme sammu-

timme moottorit ja kiipesrmme
ulos koneista odottamaan lopul-
lista toimintakiis§ä.

,,MAALINA

VIHOLLISEN
TYKTSIöASEMAT"
Kokoonnuttuamme saapui pai-
kalle auto, josta nousivat evers-
tiluutnantti Gabielsson ja lai-
vueemme komentaja majuri
Meller. Gabrielsson tervehti kä-
desä lähintä miestii, joka sattui
olemaan alikersantti Immonen,
heilautti kiittään muille ja antoi
kiis§nsä.

.. - Maalina on tykistöasema
Ayräpään kirkolla maantien
eteläpuolella metsiissä. Alueella
on todettu ainakin l8 patteria,
jotka ovat tulittaneet asemiam-
me Vuoksen takana eiliseslä
lähtien. Vihollinen ei ole aina-
kaan sanottavasti kaivautunut.
Alueella oleva tykistö on teho
kasta, moottoroitua ja nopealiik-
keistii. Se valmistautuu ilmei-
sesti tukemaan vihollisen hyök-
käystä Vuoksen yli. Sen odote-
taan alkavan täysin voimin lä-
nään.

- Ilmatorjunnasta ei ole tark-
koja tietoja. Hävittiijälaivueita
on partioinut alueella.

- Lappeenrannan itäpuolella
saamme hävittiijäsuojaksi 12
Messerschmitt-konetta.

Mukaan saimme maali-
alueesta otetut hyvät ilmakuvat,

joihin oli merkitty kunkin ko
neen kohdealue. Kuvassa nä§i-
vät selvästi tykit vetovaunui-
neen neljässä sdännöllisessä ri-
vissä matalassa männikcissä.

- Onko kysyttiivää?
Ei ollut.

- Onnea sitten vain matkaan!
Kaikki oli selvää starttia var-

ten.
Se alkoi tasan kello 05.00 hei-

näkuun 8. päivänä 1944.

HILJAISTA TULI
Majuri Meller johti koneet
starttiin lentueittain. Pian olim-
me matkalla kohti Lappeenran-
taa lentuejonossa, kussakin len-
tueessa neljä konetta neliömuo
dossa.

Yhteensä siis 16 syölsypom-
mittajaa ja 32.000 kiloa pom-
meja.

Kaarroimme loivasti itiiän lä-
hestyessämme Lappeenrannan
kaupunkia. Sen jäätyä oikealle
näimme hävittäjien lähestyvän
kaupungin suunnasta. Ne vaa-
puttivat tervehdyksensä ja siir-
tyivät sitten yläpuolellemme vä-

hän taakse. Täällä ne seurasivat
laivuettamme jakautuen vasta
maalilla ryhmiin sitä mukaa
kuin pommitusmuodostelmam-
me venyi syökyjen alettua.

Maalin yläpuolella siirryim-
me jonomuotoon. Kaarroimme
etelään ja painuimme jyrkkiiän
syöksyyn kohti maalia 4.200
metrin korkeudesta.

Pommit irrotettiin vajaan
2.000 metrin korkeudessa. Ne
osuivat varmasti maaliin. Tun-
tien niiden tehon tiesimme, ettei
alhaalla nyt ollut kadehdittavat
oltavat. Sytyttimet toimivat
herkkinä, jolloin paine- ja sirpa-
levaikutus olivat siwsuunnassa
mahtavia.

Syökyn aikana oli ympäril-
lemme ilmestynyt ilmatorjun-
nan räjähdyshattaroita. Ne ei-
vät kuitenkaan §enneet häirit-
semään tähtäystä. Myös hävit-
täjäpartioita ilmestyi paikalle,
mutta mersut pitivät ne loitolla.

Olimme onnistuneet yllättii-
mään vihollisen jokseenkin tiiy-
dellisesti.

Tykistöasemat vaikenivat ei-

kii niistii kuulemma myöhem-
minkään ammuttu. Laivueem-
me sai onnistuneesta suorituk-
sesta Päämajan erityisen kiitos-

Valmiina starttiin vr,r,,,

malnlnnan.
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> JR 4:n koment.ia ovorsti Sakari
Simeliur harkitaoe tilannelta
ko!ån 1 94{ Yeläytymirvaihoon
aikene

MARTTI
RAITTINEN

Sakari Simeliuksen
Jalkaväkirykmentti 4 joutui
ankariin taisteluihin
irtauduttuaan Syväriltä
kesäkuussa 1944.
Panssaritorjunta oli
avainkysymys. Sen
epäonnistuminen merkitsi
romahdusta.
Onneksi oli saatu tehokkaita
lähitorjunta-aseita. Kovia miehiä
oli omasta takaa.

RYKMENTTIMME JR 4, jossa

palvelin konekiväärimiehenä.
käri jo kolmatta viikkoa ras-
kasta viivv§ staistelua 1'livoi-
maista vihollista rastaan. Loti-
nanpellossa Svr'ärin i littänr t

Puna-armeija painoi päälle 1'ötä
ja päir'ää - ei tunncttu lepotau-
ko.ja.

Rajuja torjuntataisteluja kär -

dc-n .ja lastaisku.ja tehden olinr-
me jo tulleet r anhan rajan tuntu-
maan. Olo oli orpo. sillä olimmc
joutuneet iättämään [.eenaksi
nimittämämme konekir'äärin
ruorokauden kcstäneessä reri-

sessa koetuksessa. kun toista-
kl mmentä panssarivaunua pai-
noi päälle eikä mcrllä ollrrt min-
käänlaisia torjunta-aseita.

Sinne 1äi Leena - kuuma
hör'rv vain suihkusi letkusta kii-
\aan ammunnan jälkccn.

Se oli raskas isku rlhmällem-
me. Olimmehan hoidelleet Lee-

naa välirauhan aika mukaan-
luettuna jo viidettä vuottaja tun-
simme sen kaikki metkut. Se oli
laulanut kuolemanhuluulrn rina
tarvittaessa Kannaksen hr'ök-
kår sr aiheessa. lta-Karjalan era-
maissa. Maaselän kannaksen
kovissa taisteluissa ja Svvärillä

- ankarissa pakkasissa. lumi-
sohjossa ryömicssä. suossa kah-
latessa. kesän heltcessä hör'rr-
tcn.

Nyt oli kiväärimme vihollisen
käsis:ä. Hiukan lohdutti. ettei si-

tä ollut jätetty likimainkaan lah-

iaksi . . .

UUSIIN TEHTÄV!IN
C)limme tullect Siiran ticn tuntu-
milan Varpaojan viivl tl'sase-

nraarr. Päir'ä on he iniikuun vh-
dcksäs.



Iltayöstä saa\umme tähän pit-
kää männikköä kasvavaan rin-
teeseen, johon on kaivettu pari-
sen metriä korkea panssarineste-
kaivanto. Sen pystysuora seinä
on tuettu puilla.

Matkan varrella olemme saa-
neet pikakoulutuksen panssarin-
torjuntamiehiksi aseinamme uu-
det ihmekalut - panssarinyrkit.

Komppanianpäällikkö antaa
nopeasti käskynsä asemien mie-
hityksestä. Aikaa on vähän.
Miehet hajaantuvat nopeasti
kaivannon taakse asemiin sen

suuntaa seuraten. Nokisilta ja
loppuun väsyneiltä kasvoilta
paistaa huoli omasta ja isän-
maan kohtalosta. Mitään ei pu-
huta - kaikki on jo sanottu. Po-
teroita kaivetaan kovalla kiireel-
lä.

Kauempaa kuuluu harvak-
seen tykistötulen ääniä. Jossa-
kin oikealla tapellaan välillä kii-
vaastikin - ammutaan pitkiä
sarjoj a.

Päällikkö käskee Armas Hei-
kuran ja minut asemiin kaivan-
non etupuolelle tien reunaan.
Tehtävämme on kytätä vaunuja
omien asemien edessä.

Käsky on outo - olisimme
mieluummin olleet toisten tasa[-
la. Päällikkö nimeää avuksem-
me konepistoolimiehen. mutta ei

muuta käskyään. Konepistoolin
käyttäjä on luotettavan tuntui-
nen kaveri.

Vasemmalla on kaivantoon
jätetty kapea aukko, josta solut-
taudumme asemien eteen. Sitten

ryhdymme kaivamaan monttuja
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sadan metrin päähän tien var-
teen.

Olo tuntuu kolkolta - takana
on parin metrin korkuinen sci-

nämä. joka sulkee vctäytymis-
tien. Tässä olemme selkä seinää
vasten.

Ei ole aikaa jaaritteluun.
Edestä kuuluu ääniä, jotka ker-
tovat, ettei aikaa ole haaskatta-
vaksr. Ryhdymme kuumeisesti
kaivamaan poteroita. Se käy hi-
taasti, sillä meillä on käytettävis-
sä vain yksi lapio. jolla kaivam-
me vuoron perään.

Olemme kuin tarjottimella.
Yksi ainoa kuusi hiukan suojaa.
Edessä on 200-300 metriä suo-
raa tietä. Maasto kohoaa viholli-
seen päin, tien oikea puoli on

hakattu paljaaksi ja vasemmalla
puolella kasvaa mäntyä ja kuus-
ta. Esteen edestä on hakattu au-
keaksi viidenkymmenen metrin
alue.

Koetamme pohtia, mistä pää-
semme taaksepäin, jos tulee läh-
tö. Vanhastaan on voimassa so-

pimus: Kaveria ei jätetä. Se

uudistetaan nyt oikein kättä lyö-
den.

HIIPPAILIJALI.Å ON
HUONO ONNI
Jatkamme monttujen viimeiste-
lvä.

Äkkia Heikura kuiskaa:

- Nyt siellä on jotain . . .

Metsän reunassa näkyy liiket-
tä kesäyön hämärässä. Aivan
selvästi sieltä on joku tulossa.

- Ei saa ampua, voi olla
vaikka omia!

Hiljainen kuiskaus kuului ta-
kaa asemista.

Ruskea haamu lähestyy hi-
taasti sadeviitta harteilla - on
jo viidenkymmenen metrin pääs-

sä.
Nousemme montuista ottaak-

semme miehen vangiksi. Kaveri
on jo melkein kohdalla. Odo-
tamme sormi liipasimella.

Äkkiä viitan alta kajahtaa lau-
kaus. Luoti vingahtaa läheltä
ohi. Samalla haamu karjaisee
jotakin ja lähtee juoksemaan

takaisin.
Liian myöhään.
Useasta aseesta rävähtää sarja

ja urhoollinen yksinäinen tiedus-
telija lysähtää maahan.

Käymme tarkastamassa vai-
najan, jonka käsi puristaa yhä
pistoolin kahvaa. Mies on arvol-
taan yliluutnantti. Hänen kart-
taansa on merkitty viiv)'tysase-
mamme kulku.

KÄRKI ISKEE
Edestä alkaa kuulua pahaenteis-
tä kolinaa. Tienmutkan takana
tuntuu tulevan enemmänkin po-
rukkaa.

Jännitys kasvaa. Odotus repii
hermoja - taas kerran. Sydän
hakkaa kuin viimeistä päivää.

Metsän suojassa lähestyy vi-
hollinen - aina vain lisää ja li-
sää porukkaa. Se etenee hitaasti
ja äänettömästi, askeleitaan va-
roen.

Myös asemissamme on hau-
danhiljaista. Tiedämme kuiten-
kin, että kymmenet sormet ovat
koukistuneet liipasimelle ja
kymmenet aseet suuntautuneet
kohti kesäyössä lähestyvää rus-

keaa massaa.
Matkaa on 150 metriä.
Kylmä hiki nousee pintaan.

Vyöryykö vihollismassa ylija tal-
laa meidät jalkoihinsa... ?

Vierelläni näen kahden likai-
sen naaman jännittyneet ilmeet
miesten tähyillessä verestävin sil-
min lähestyvää vihollista.

Matkaa l0 metriä.
Nyt pitäisi jo jotakin tapah-

tua. . .

Samassa kuuluu merkkilau-
kaus. Heti sen jälkeen kymme-
net aseet sylkevät tulta. Korvia
huumaava meteli täyttää öisen
erämaan. Yksityistä laukausta ei

erota.
Tielle jää läjittäin kaatuneita.

Surkea huuto kuuluu ammun-
nan läpi. Ruskea lauma hajaan-
tuu metsään.

Makaamme tuliholvin alla
omien ja vihollisten ampuessa
pikatulta. Vastaisen metsän reu-
nasta loimuaa tiheä suuliekkien
rivi. .joka näyttää kaamealta hä-
märässä yössä.

Sielua repivä URAA täyttää
ilman. Vihollinen nouseen ryn-
näkköön.

Etummaiset ovat jo aivan lä-
hellä. Ammumme kiivaasti.
Huomaan kohottautuneeni
montusta paremmin nähdäkse-
ni. kun vihainen konepistooli-
sarjan surahdus palauttaa minut
todellisuuteen.

- Viimeinen lipas on menos-
sal huutaa konepistoolimies.

Kuumeisesti täytämme hänel-
le lippaita.

Sitten tilanne rauhoittuu het-

keksi.

PANSSARIVAUNUT
TULEVAT AAMUN.
KOITTEESSA
Aamu alkaa valjeta.

Ätf<ia ajaa tienmutkasta
esiin panssarivaunu. kiertää len-
kin hakkuuaukealla. häipyy
metsän suojaan - ja ajaa saman
lenkin uudelleen.

Tiedustelee kai aseittemme si-
jaintia...?

Sitten moottorien hurina voi-
mistuu. mutkasta syöksyy vau-
nu tietä pitkin suoraan kohti.
Sen perässä on toinen - 

ja vielä

SELKA
SEINÄÄ
VASTEN

"Tak na on pariren motraå korkea pelrerineltekaivanlo"



"llotrtle luonne aleman etoen ia tuhoette lähetle tuleyat ylunutP' s,r+* Pln!.srinrrkka oli låhitailtclu!.o - rillä ulottui
vaunuun vain parin§mmonen metran påältä
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kolmas. Ne ajavat täyttä vauhtia

- hiekka pöllyää.
Tarkistan panssarinyrkin

kunnon. Nyt on se hetki - vielä
kun tulette hiukan lähemmäs .. .

Lähin vaunu on sadan metrin
päässä. kun edessä jokin jysäh-
tää. Vaunut peittyvät pölyyn ja
savuun.

Mitå tapahtui'l Ampuiko vau-
nu tykillä'l

Ei - jotakin muuta.
Edestä kuuluu metallin heli-

nää. vaunu kääntyy poikittain
tielle. Toiset ajavat sen rinnalle,
ruumiit jäävät telaketjujen alle.

Vaunut ovat pysähtyneet. Ne
ovat liian kaukana. jotta voisim-
me ampua niitä nyrkeiltä.

Sitten alkaa helvetti: vaunut
aloittavat tykeillään rulen taka-
namme olevaan seinämään saa-
dakseen sen sortumaan. Kranaa-
tit pyyhkivät ylitsemme. Tykkien
suupaine on valtava - se salpaa
hengityksen ja tuntuu repivän
vaatteet päältä. Jokainen lau-
kaus on kuin iskettäisiin halolla
päähän. Muutamat kranaatit rä-
jähtävät meidän tasallamme. Ki-
viä ja hiekkaa ryöppyää nis-
kaan. Hengitys tuntuu salpautu-
van.

UUSI RYNNÄKKö
Sitten jalkaväki aloittaa uuden

rynnäkön - taas kaikuu tuo sie-

lua repivä URAA aseiden pau-
hun keskeltä. Eturivi syöksyy

tien vasenta puolta metsän suo-
jassa aivan lähelle.

Konepistoolin laulu katkeaa.
Ase ei toimi.

Käy ilmi, että lukko on hitsau-
tunut kiinni kuumentuessaan.
Kaveri hakkaa lukkoa nyrkil-
lään, mutta ei saa asetta toimi-
maan.

Tällä välin on yksi hyökkää-
jistä syöksynyt aivan viereem-
me. Konepistooli kainalossa hän
heittäytyy maahan. Saan sekun-
nin edun, kun naapurin kypärä
valahtaa silmille maahan heit-
täytyessä - hihna oli liian löy-
sällä. Se riittää ja vaiennan ur-
hoollisen miehen kiväärilläni.

Olemme nyt ilman konepis-
toolin tehokasta tukea - vain
kahden kiväärin varassa.

Edessämme on juurineen kaa-
tunut kuusi. Sen juurakon taak-
se on pesiytynyt ryhmän verran
miehiä, jotka alkavat jo olla
kuolleessa kulmassa esteen ta-
kaa ampuville aseillemme.

Aina vain lisää miehiä syök-
syy juurakon taa. Kohta ne tule-
vat sieltä sitmille ja silloin ei ki-
väärillä ehdi tehdä mitään . . .

- Varokaal Yritän ampua
nyrkillä ! karjaisen varoitukseksi
kavereille.

Kirkas liekki leimahtaa, juu-
rakon kohdalla räjähtää ja mai-
sema peittyy savuun. Liike edes-

sä loppuu.
Laukaus on kuitenkin paljas-

tanut myös asemani. Monttuuni
kohdistuu kaikkien aseiden tuli.
Hiekka pöllyää ja tuodit ujelta-
vat. jos hiukankin nostaa pää-
tään.

TANKEILLE
E! PÄRJÄÄ
Sitten yhtyvät panssarivaunut
leikkiin. Kranaatti räjähtää mi-
nun ja Heikuran poteroiden vä-
lissä puun tyvessä.

Tuntuu kuin olisi hartioihin
isketty moukarilla. Soraa ja
puunkappaleita putoaa selkään
kyyhöttäessäni poteron pohjalla
kuin myyrä kolossaan. Päätä
huimaa. maailma tuntuu kiep-
puvan ympäri. korvat ovat tu-
kossa.

Koettelen jäseniäni ja huo-
maan. että vasen käsi on hervo-
ton.

Nyt on tehtävä jotainl
Yritän selvitellä ajatuksiani.

Kun maa lakkaa kieppumasta
nostan varovasti päätäni.

Miten mahtoi kavereiden käy-
dä'1

Konepistoolimies syöksyy pää-
tään pidellen ja kiidet veressä
kohti panssarikaivannossa ole-

vaa aukkoa. Mytis Heikura il-
moittaa olevansa taistelu§vy-
tön.

Jätämme montut ja syöksym-
me matalana kohti aukkoa, jos-
ta tulimme esteen läpi.

Vastassa on pelästynyt koke-
las pistooli kourassa. Hän pyy-
tää minua tarkastamaan lähellä
olevan aseman, josta ei hetkeen
ole kuulunut mitään.

Syöksyn sinne. Kuopassa ma-
kaa taistelunsa päättänyt aseveli
Siro reikä keskellä otsaa. Hänet
nostetaan pois ja asetun valmii-
seen poteroon.

Tilanne tuntuu vähän rauhoit-
tuneen.

Olkapäätäni alkaa särkeä ja
ryhdyn tutkimaan vammojani.
Selkä tuntuu kostealta ja saap-
paassa on verta. Pikaisen tarkas-
tuksen jälkeen saan käskyn läh-
teä omin voimin pyrkimään
JSp:lle.

Matkalla saan vielä terveiset
Stalinin uruilta. Vaikka korvani
ovat melkein tukossa erotan
karmean ulinan. Ei osu kohdal-
le.

Jsp:llä repivät selästäni liian
puutavaran ja metallin sekä tuk-
kivat suurimmat reiät. Muuta-
man päivän kuluttua alkaa kiisi
toimia, mutta korvissa ovat
muistot säilyneet tähän päivään

tr
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saakka.



PENTTI PERTTULI

Puutoisten Sissiprikaati oli
taistellut suomalaisten selustassa
kuukauden ja menettänyt
kaatuneina kaksi kolmannesta
vahvuudestaan.
Nyt sen tähteet pyrkivät takaisin
omiensa luo.
Epätoivoisten sissien taistelu ylitti
raivossaan kaiken ennen koetun.

Kirioittaia (oikealla) selostamarsa Puutoiston Si3saprikaatin kansla käytyä
ottelua mainitun tai3talun lälkeon Kov.O3.2:n komenlaialle maiuri Toivo
Hannilalle

Jo

ueeselÄx Ryhmän ja
l4.Divisioonan saumasta heinä-
kuun puolivälissä 1942 suoma-
laisten selustaan tunkeutunut
puna-armeijan sissiprikaati oli
kuukautta myöhemmin paluu-
matkalla. Sen vahvuus oli enää

kolmannes alkuperäisestä eli
200-250 soturia. Se oli kuiten-
kin edelleen erittäin vaarallinen

- epätoivoiset, väsyneet ja näl-
kiintyneet partisaanit taistelivat
fanaattisesti.

Maaselän Ryhmän komenta-
ja kenraaliluutnantti Taavetti
Laatikainen oli 26.7. antanut
käs§n: "On estettävä Yhden-
kään vihollispartion tai miehen
pääsy takaisin omalle puolelle.

Tätä varten on valvottava, ettei
vihollinen missään kohdin ylitä
Paateneen-Kuusiniemen-Onta-

järven tietä."
Täistelujen jatkuessa elokuun

alkupuoliskolla muodostui vähi-
tellen käsitys, että sissiprikaatin
tähteet pyrkisivät läpi Voijär-
ven-Laasarinjärven-Jolmaj är-
ven kannaksen kautta. Tänne

ryhdyttiin muodostamaan vah-
vaa linjaa, joka sulkisi sissien
pakotien.

Linja saatiin valmiiki 15.8.
mennessä. Pääosan joukoista
muodosti majui Pyökkimiehen
l2.Prikaatin Il Pataljoona. jon-
ka täydennykeki alueelle siir-
rettiin muita käsillä olevia yki-
köitä.

RAJAJÄÄKÄR.
KOMPPANh JÄLLEEN
TULEEN
Eräs vahvennukseksi lähetetyis-

tä yksiköistä oli l4.Divisioonan
Rajajääkäripataljoona 6:n
komppania, jonka päällikkönä
toimin. Sattui niin, että juuri tä-
män yksikön osalle tuli 15.8. il-
tayön tunteina ottaa vastaan sis-

siprikaatin raivoisa läpimurto
rynnäkkö - todellinen hurja tuli-
marssi.

Komppaniaani kuului kolme
joukkuetta, joiden johtajina toi-
mivat vänrikki Rafael Souran-
der, myöhemmin Sora, vänrikki
Maui Rönty ja kersantti Eirwri
Korhonen Vahvennukena oli
konekivääripuolijoukkue johta-
janaan ylikersantti Risto Somis-
ka.

Joukkueiden johto oli nuoris-
sa mutta hyvissä käsissä. Sou-
rander oli rohkea sotilas ja divi-
sioonan kärkipään urheilijoita,



majuri fo öktrimiehelle pisteessä

161.7, joka on maantien varres-
sa Jolmajärven länsipuolella
Kuusiniemen lossilta noin 15 ki-
lometriä etelään.

Majuri fuökldmies antoi kä§-
kyn:

- Siirrytte maantieltii lounaa-
seen noin kahden ja puolen kilo
metrin piiiissä olevalle Valkia-
lammen-Vitsaj ärven kannalsel-
le ja otatte siellä yhteyden luut-

'fflnfii wljo weinuahan, jok,a

on komppaniallaan miehittiinyt
kannaken rintamasuunta län-
teen. Yksikkö on l2.Prikaatin II
Pataljoonan T.Komppania. Ase-
tutte reserviksi Vierimaan taak-
se, valmistaudutte vastahyök-
kiiyksiin ja tiedustelette vastais-
ku-urat Vierimaan komppanian
asemiin. Konekivääripuolijouk-
kueen konekiväärit sijoitatte he-
ti Vierimaan asemiin puolustuk-
sen vahvistukseksi.

LAUANTAI.ILTA
nÄuÄnrw
ERÄMAASSA
Kello oli 21.30. Olimme tuntia
aikaisemmin saapuneet maas-

A
Raleiåäldrit tai.l.livat tralayalti
.mpuen nopcita hcitiolaukauktia ia
lyltyltå urioia lähhtäryydCtå

< Retael Sourandor (Sora),
joukkueeniohtaia

> Taittelualtl3 vcnålåircllå k ?talh,
koordinaattiviiloien våli 2 km. Sir-
tipfik atan tåht.et muriluluavlt Jol-
majäwen yli nuolen oooltlamarta
paikata

Rönty oli harkitseva ja rauhalli
nen. Korhonen ja Somiska oli-
vat pataljoonan etevimpiä ja ur-
hmllisimpia reservin aliupseeri-
johtajia. Molemmat saivat vielä
saman woden aikana vääpelin
arvon.

Meidät heitettiin autoilla toi-
minta-alueelle ja ilmoittauduin

r
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ton kautta kannakselle. Olin ta-
vannut luutnantti Vierimaan ja
suorittanut osaksi hänen kans-
saan neuvotellen saamani kiis-

§n mukaiset valmistelevat teh-
tävät.

Komppaniani joukkueet sekii
niiden teltat olin sijoittanut Vie-
rimaan komppanian aseman ta-
kana nousevalle harvahkoa
mäntymetsiiii kasvavalle kukku-
lalle noin 150 metriä asemista.
Tänne olin mytiskin sijoittanut
komppaniani komentopaikan.
Telttojen etäisyys toisistaan oli
50-70 metriä.

Olin yhdessä Vierimaan
kanssa tutustunut puolustuslin-
jaan, jonka hän oli sijoittanut
venäläisten edellisenä kesänä
suomalaisten etenemistä vas-

taan kaivamaan polkki kannak-
sen ulottuvaan taisteluhautaan.
Kannaksen leveys oli vajaa kak-
si kilometriä. Linjan miehitys
oli varsin harva, miehet olivat
taistelupareina 20-30 metrin
piiiissä toisistaan.

Elokuinen ilta oli hämärty-
miissä pimeydeksi. Oudon hil-
jainen erämaa lepiisi siinä edes-
sämme ulottuen yli l0Gkile
metrisenä yhtenäisenä asumat-
tomana salona aina Suomen
puolelle Pielisjärven raja§liin
saakka. Jmtakin tuli mieleeni
että on lauantai-ilta, vaikka sa-

malla ajattelin, ettei viikon päi
vällä ole sodassa mitään merki-
tystii.

EDESSÄ JOSSAKTN
LYMYSI TAITAVA JA
KOVA VIHOLLINEN
Vihollisesta meille ei ollut an-
nettu tiismällisen tarkkaa ajan-
kohtaista tietoa. Tiesimme kui-
tenkin, että se lymysi jossakin

edessämme erämaan kiitkössä
ja että se oli taitava, kova ja häi-
kiiilemättömåisti toimiva. Tie-
simme myöskin, et!ä vuorokau-
sia kestänyt nälkii oli ajamassa
silä epätoivoiseen tilanteeseen
ja että sen arvioitiin nyt pyrki-
vän takaisin omalle puolelleen
jostakin näiden metsäisten, soi-
ta, harjanteita ja niiden välissä
olevia järviä ja pieniä lampia
kiisittävien kannasten läpi.

Nämä seikat olin selvittänyt
komppanialleni antamassani
kiis§ssä. Komppanian olin
määrännyt välittömään taistelu-
valmiuteen. Jalkineitakaan ei
saanut riisua. Asee oli pidettä-
vä joka hetki kiiden uottuvilla.

KONEPISTOOLISARJA
xÄrvrrÄÄ
Kaikki valmistelut oli nyt tehty.
Etulinjassa olevat miehet tuijot-
tivat eteensä pimeydessä. Kone-
kiviiärien ampujan apulaiset
taittelivat varovasti aseman
edessä oksia ja näreitä pyrkien
raivaamaan ampuma-alaa.

Komppaniani komentopai-
kalla telttojensa luona odotteli-
vat rajajääkiirit Uiydessa vaL
miudessa.

Yhtikkiä leikkasi kuulak-
kaan hiljaisuuden parin kilomet-
rin päästä edestämme kuuluva

lyhyt konepistmlisarja.
Mitiiän muuta ei kuulunut.

Laukausten iiäni häipyi. Hiljai-
suus jatkui.

Yön pimeyteen jäi leijumaan
arvoitus: mitii laukaussarja mer-
kitsi? Oliko siellä omat vai vihol-
linen? Vahingonlaukausko?
Miksi ei ammuttu enempä?

Koko miehityksen valppaus
teriistyi äärimmilleen. .Sormet
siirtyivät liipasimille. Aänettö
minä odotettiin ja tuijotettiin pi-
meyteen sekii etulinjassa ettii
sen takana komppaniani teltto
jen luona.

TUHANSIEN
SUULIEKKIEN
TULISENÄ RYNTÄÄ
PÄÄLLE PTMEYDESTÄ
Joku taisteluhaudan eturintaan
nojaavista miehistä oli kuulevi-
naan edestZiän outoa hiljaista
hiipivää liikettii.

Mitä se on? Joku metsän-
eläin? Hiipivä vihollinen?

Seuraavana sekuntina tuli
vastaus. Kaikki muuttui hetkes-
sä.

Miesten edessä 20-30 metriä
taisteluhaudasta rävähti yhtik-
kiä tuhansien laukausten rätinä.
Laukausten suuliekeistä syntyi
pimeydessä tiheänä välähtelevä
3G40 metriä leveä tuliseinä, jo
ka lamauttavana pauhuna alkoi
nopeasti vyöryä kohti. Viholli-
nen oli päässyt hiipimään pi-
meäsvä aivan etulinjan eteen ja
ryntäsi nyt tulimyrs§nä raivoi-
sasti piiälle.

Näin kerrotaan tiistii hetkestii
Suomi taisteli -teoksessa:

"Ylätys on jär§tävä ja tiiy-
dellinen. Viholliselle ei voida
mitiiän. Muutaman hätiiisen
laukauksen jälkeen §yristyvät
etulinjan harvat puolustajat pai-
kalleen taisteluhaudan pohjaan.
Se on heidän ainoa mahdolli-
suutensa. Riitinä menee pdälUi
yli. Sadat askeleet tömähtelevät
taisteluhaudan partaalla. Vihol-
linen loikkii tiheänä kiilana yli
haudan ja jatkaa rynnistysään
eteenpäin ylös nousevaa rinnet-
t?i kohti komppaniani komento
paikkaa. Viholliset liikkuvat
pystyssä tummina varjoina koko
ajan tulittaen aseet vyötärön
korkeudella."

KYLMÄVERISET
KONEKUÄÄHMlEHET
Vikersantti Somiskan toinen
konekiviäri, jonka asema on vi-
hollisen ryntiiyskaistasta,m-50
metrin piiässä sivussa, ryhtl en-
simmäisenä vastatoimiin. Kone-
kiväärin ampuja korpraali
Martti Hyvönen ja ampujan
apulainen korpraali Viljo Olli-
kainen olivat panneet merkille
edestä aikaisemmin kuuluneen
salaperäisen konepistmlisarjan
ja olleet siitii lähtien t?iydessä
valmiudessa konekiviiärinsä iiä-
rellä, Hyv&ellä kiidet kiviiärin
kahvoissa ja Ollikaisella vyö kii-
sissiiän, toiset vyölaatikot val-
miina vierelliiän. Välittömiisti
konekiväärin lähellä olivat myiis
ylikersantti Somiska, alikersant-
ti Sulo Kurkinenja tähystiijänä
toiminut jääkäri Yeikko Piiro
tEn

Vihollisen hyökkiiyksen al-

Einari Kodronen,
lonkkuo.nioht lt

i&rtti Hyuöncn,
konckiväriampuia

vili, Ollakdmn, l(on ldväåri-
ampuian rpul.lnen

Verinen
tu Iito istelu

#?
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omallc puolelleen

kaessa pysyivät miehet ohi ryn-
nislävästä rätisevästä tulivyörys-
tii huolimatta §lmäverisesti
paikoillaan. Hyvönen avasi vä-
littömiisti tulen ja Ollikainen
syötti vyötii. Kolme vyötii ehti-
vät rohkeat miehet tyhjentiiii
tummina varjoina ohi ryntiiii-
våiän vihollisjoukkmn. Liipi
murt@ ei konekivåiärin tuli pys-
tynyt estiimiiän, mutta vihollisia
kaatuu useita läheltii ammutus-
sa suihkussa.

JOUKKUETTTEN
vAs'rÄsKU
Vihollisen tulirynnäkön kuulim-
me komppanian komentopaikal-
la yhtiikkiä alkaneena taistelun
pauhuna, jonka ääni tiiytti koko
metsrän,

Annoin välittömiisti kiis§rt
vänrikki Souranderille ja ker-
santti Korhoselle heidän siirty-
misestiiiin eteen alas rinnetlä
etulinjan vahvistukseksi aikai-
semmin tiedusteltuihin osiin
taisteluhautaa. Mitiiåin tietoa
etplinjan nopeasta murtumises-
ta ei komentopaikalla tiissä vai-
heessa ollut.

Joukkueenjohtajat tempasi-
vat konepistoolit kiisiinsä ja läh-
tivät kumpikin juosten jouk-
kueensa kiirjessä rohkeasti pi-
meyteen kohti alhaalla riehuvan
taistelun rätinåiä. Miehet seura-
sivat heitä välittömåisti. Min-
kiiiinlaista epäröintiä ei esiinty-
nyt.

Vänrikki Sourander päiisi
om$sa vastaiskusuunnassaan
esteettä perille taisteluhautaan.
Vihollinen ei esiintynyt t?issii

kohdin puolustuslinjaa, vaikka
sitii ylhiiältii ei voinut todeta.

tÄrralsrelu
HMEÄSSÄ
Kenantti Korhonen, joka jouk-
kueensa kiirjessä kiirehti kohti
etulinjan sitä osaa, jcsa rätinä
kuului kiivaimpana, törmåisi
puolivälissä rinnettä tummaan
varjoon,joka oli nousemassa rin-
nettii ylft.

Kului hetki ennenkuin ker-
santille selvisi, ettei hänen
eteensä pysähtynyt hahmo ollut
etulinjasta taake vetiiytyvä
oma mies vaan vihollinen. Sit-
ten hän toimi salamannopeasti,

Vilroirirri

#
O lao 2!a rl

survaisi konepistoolin perällä
vastustajaansa ja tempaisi tiiltii
aseen.

Joukkueen kiirki oli nyt ehti-
nyt kersantin tasolle. Maahan
lyiidyn vihollississin takana ja si-
vuilla liiktuu jo muiden vihollis-
ten varjoja.

Ja näin jatkuu Korhosen
joukkuetta koskeva kuvaus Suo
mi taisteli -teoksessa:

"Kohta on kiivas tulitaistelu
käynnissä muutamien metrien
etiiisyydeltä. Vihollinen tulee
päälle silmittömiisti. Kuuluu
karjumista ja naisten kirkunaa.
Joukkueen miehet §yristelevät
matalina puuntyvien takana. Vi-
holliset liikkuvat tummina var-
joina pystyssä mistään piittaa-
matta juosten eteenpäin, siir-
tyen puulta puulle. Joukkue
väistyy vasemmalle. Parin kol-
men minuutin kuluessa lähitais-
telu on kiiyty. Vihollinen on ryn-
nännyt joukkueen ohi ja osittain
sen lävitse jatkaen matkaansa
rinnettä yliis ja häviten pi-

furlolsho !,'rripn'kaolo /ul,'-orrs,n u.q

1.,/iy'a}, 'n 
(eonp2.y',in'naa) *t. atcaal

ko.pr. //yrånc Loac t'Åi.io lultbnaq

P a1å iäå ån' uo^ plro ar å t 1åo utocidqa
+oihnTarwooal

P a1a)äuå, zo^ppa n, än po 
^nn*ro,1*li l.tttole. t;tbi.ti (pL eo'n4yn t.tth)

ltkkia ilmestyy pimeydestii
töyräälle puiden väliin tumma
varjo - kuin äänetön aave.

- Kuka siellä?!
Karjaisuuni ei tule vastausta.
Varjo painautuu puunrunkoa

vasten, seisoo aivan liikkumatta.

- Kuka siellä on? Oletko
omia? yritän uudelleen.

Ei vastausta.
Sitten varjo liikahtaa ja alkaa

kohottaa käsissään pitkåiä tum-
maa esinettä.

Kiviiäriä!
Ammun sarjan konepistoolil-

lani, joka oli koko ajan valmiina
käsissäni. Samalla hetkellä ta-
juan: vihollinen on påiåissyt läpi!

Mielessä kiertii?i vielä ilkeä
aavistus: olisiko puun juurelle
luhistunut varjo sittenkin ollut
oma etulinjasta irtautunut tais-
telun kaameudessa sekaisin
mennyt oma mies. .. ?

Vihollinen oli joka tapaukses-
sa rynnännyt lävitse. Rynnistyk-
sen kärki oli saavuttanut ko
mentopaikkani.

Tilanne oli yllättävä. Ajatus
toimi kuitenkin aivan kirkkaas-
ti, terästetysti - niinkuin on ta-
vallista todellisen vaaran paikas-
sa sodassa: Nyt oli tehtävä se

mitii voidaan.
Karjaisin paikalla olleet mie-

het töyräälle asemiin.

- Kun Rönty nyt tulisi no
peasti! takoi ajatus päässä.

Edessä olevien puiden takaa
vilkkui useita suuliekkejä. Ne
lähestyivät nopeasti - niit?i oli
§mmeniä! Luodit rapisivat ja
pamahtelivat puissa.

Osa miehistii ei kestiinyt pai-
netta ja vetiiytyi taakse. l.opulta
törmällä oli lisäkseni vain ko
mentoryhmän johtaja kersantti
Urho Tolonen

Saimme kahden konepisto
lin tulella jatkuvasti lyhyitii sar-
joja ampuen suuliekkien lähes-
tymisen pariksi minuutiksi py-
sähtymään.

Sitten vihollisten varjot alkoi-
vat ryhminä juosta vasemmalta
ohi.

Ne pääsivät vinosti taakem-
me teltoillemme. Pimeiissä alkoi
sieltä kuulua hurjaa huutoa. Vi-
hollississit olivat saaneet kä§iin-
sä reppujamme, kaatoivat telt-
tojamme ja kiljuivat innoissaan
mielettömästi.

Yhtäkiiän komppaniani mies-

{

meiän. Haavoittuneiden voihki-
naa kuuluu rinteestä."

TAISTELU SIIRTYY
KOMENTOPAIKALLE
Ylhäällä komppaniani komento
paikalla lähellä telt§amme
kuuntelin Souranderin ja Kor-
hosen joukkueiden lähdettyä
etulinjasta kuuluvaa kiivasta
taistelun ääntä. Komentopaikal-
la oli komppanian komentoryh-
mä,Iääkintäryhmä ja kaksi vies-
timiestä.

Olin hetkeä aikaisemmin lä-
hettänyt vänrikki Rönnyn hake-
maan joukkuettaan heidän tel-
taltaan,joka oli vajaan 100 met-
rin päiissä. Tärkoitukseni oli si-
joittaa tämä joukkue asemiin
komentopaikan tasolla olevalle
töyräälle toiseksi puolustuslin-
jaksi siltä varalta, että vihollinen
pääsisi läpi etulinjasta sen vah-
vistamisesta huolimatta. Telt-
tamme olivat tämän töyrään
suojassa sen takana.

F-*
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Ralajäåkårikomppania aiirtymäs3å Kuu3iniemen+aalonoon maantieltå Vel-
kialammon-Vitsaiärven kannaksello 15.8.42. Muuteman tunnan kuluttua oli
komppanialla ed$sään raivoiaa lähilai3telu Puutoilton Sirriprikaatin kanr-
aa

tä ei kuitenkaan ollut teltoissa.
Kaikki olivat taistelussa.

Nyt kiskoi Tolonen minua
vyöstä ja huusi taistelun melus-
SA:

- Patruunat loppuul Vanjat
on jo täällä oikeallal

VIHOLLISSISSIEN
SEASSA
Viimeinen lipas oli tyhjentymäs-
sä - molemmilta.

Aloimme ryömiä takaperin
töyräältä, vetäydyimme puun-
runkojen suojassa takana olevan
suon reunaan ja sieltä samanai-
kaisesti vihollississien jonojen
välissä suon yli.

Eivät huomanneet meitä pi-
meässä ja taistelun jälkikiihkos-
saan vieraiki miehiki. Suon ta-
kaisessa metsässä pääsimme irti
tästä seurasta.

Vihollississit jatkoivat nyt
matkaansa suolla ja sen takana
pienissä ryhmissä ja kahdessa
jonossa - äänettöminä varjoina.
kuin aaveet. Lyhyen hengäh-
dystauon jälkeen jäljitimme nii-
tä kilometrin matkan ampuen
yksittäisinä laukauksina viimei-
set patruunamme merkiki ta-
kana tien varressa oleville muil-
le joukoille sissien kulkusuun-
nasta.

Tässä hurjassa näytelmässä
on kerrottava vielä Rönnyn
joukkueen osuus.

Vänrikki Matti Rönty oli
nuori joukkueenjohtaja. Miehet
pitivät hänestä hänen hiljaisen

rauhallisuutensa ja rehdin, oi-
keudenmukaisen esiintymisensä
ruoki.

Saatuaan taistelun alkaessa
minulta käs§n hakea jouk-
kueensa komentopaikalle hän
kiiruhti teltalleen, joka oli va-
jaan 100 metrin päässä, kokosi
joukkueensa ja alkoi tulla jonos-

sa itse kärjessä kulkien komen-
topaikkaa kohti. Täistelun kii-
vas rätinä täytti koko metsän,
suuliekkien tiheätä välähtelyä
näkyi etuviistoon vasemmallla.

Rönty ei voinut ajatella, että
vihollinen olisi jo komentopai
kalla saakka, josta hän joitakin
minuutteja aikaisemmin oli läh-
tenyt. Miehet eivät siksi osan-
neet olla riittävän varuillaan.

He törmäsivät telttojen lähel-
lä vihollississeihin. Törmäystuli-
tukessa kaatuivat vänrikki
Matti Rönty Lapinlahdelta,
kersantti Eino Huotari Kuh-
mosta, korpraali Wljo Sepptilti
Pälkäneeltä ja jääkän Erkki
Rautio Nurmeksesta. Lisäksi
haavoittui kuhmolainen korp
raali llljo Kilponen vaikeasti.
Hän kuoli seuraavana päivänä
Paateneen kenttäsairaalassa.

LÄPMURRON HINTA
OLI KOVA
Vihollisen tulirynnäkkö alkoi
noin kello 22 ja kesti neljännes-
tunnin.

Aamun valjetessa selvisi vähi
tellen taistelun kulku kokonai-

suudessaan. Sissiprikaatin koko
150 metrin pituinen tulimarssi-
ura alkaen etulinjasta ja jatkuen
metsäistä rinnettä pitkin aina
komppaniani komentopaikalle
oli vihollisen ruumiilla merkitty.
Vihollinen oli kärsinyt menetyk-
siä taistelun kaikissa vaiheissa:

Hyvösen konekiväärin tulessa,
lähitaistelussa Korhosen jouk-
kueen kanssa, kahden konepis-
toolin tulessa komentopaikalla
ja törmäyksessä Rönnyn jouk-
kueen kanssa.

Kaatuneita oli kaikkiaan 58,
joista 4 oli naisia. Rinteessä löy-
tyi lisäksi yksi haavoissaan voih-
kiva nainen ja yksi haavoittunut
mies, jotka antautuivat vangik-
si. Myöhemmin löytyi vielä haa-
voihinsa sortuneita sissejä kuol-
leina pakouransa varresta taiste-
lumaaston ja takanamme olleen
maantien väliseltä osuudelta.
Paljonko heitä kuoli tässä taiste-
lussa saamiinsa haavoihin vielä
myöhemmin sissien pakoretken
loppuvaiheissa ei saatane kos-

kaan selville.
Komppaniani ei omalta osal-

taan pystynyt täyttämään alus-
sa mainittua kenraaliluutnantti
Laatikaisen käs§ä. Vihollisen
läpimurtoa ei pystytty estä-

mään. Vihollinen joutui menes-
tyksestään kuitenkin maksa-
maan kovan hinnan. kaatuneina
ja haavoihinsa menehtyneinä lä-
hes kolmanneksen silloisesta
vahvuudestaan.

Käydyn taistelun hurjaa
luonnetta kuvaa se, että jotkut
vihollisen kaatuneista olivat pa-

laneet. Näiden sissien vaatteet
olivat syttyneet tuleen aivan lä-
heltä ammutun laukauken suu-
liekistä. Muutamat olivat kuol-
leet raskaan kranaatin räjäh-
dyksen ilmanpaineesta. Tämä
ainoa kranaatti ammuttiin aivan
taistelun alussa ja osui muuta-
man §mmenen metriä suoma-
laisten asemien taake kohtaan,
jonne vihollisrynnistyksen kärki
juuri oli ehtinyt. Räjähdyksen
mahtava ääni tehosti osaltaan
taistelun kaameata yöllistä tun-
nelmaa.

MONENLA!STA
TIETOA
Puutoisten Sissiprikaatin retkes-
tä on kirjoitettu paljon sekä

Suomessa että mycis Neuvosto
liitossa. Petroskoin Suomalai-
nen teatteri esitti vuosikaudet
asiasta kertovaa näytelmää ni-
meltään Korpi ei tunne armoa.

Kuten aina eivät eri osapuol-
ten kertomukset nytkään sovi
kaikilta kohdin ykiin. Venäläi-
set puhuvat jopa "osittaisesta

menestyksestä", suomalaiset
liioittelivat aluki takaa-ajon tu-
lokia.

Harmikeni olen todennut, et-
tä mybs l2.Prikaarin II Patal-
joonan sotapäiväkirjassa on täs-
sä kerrotusta taistelusta täysin
virheelliset tiedot. Teksti on ko
konaisuudessaan kuviteltua ja
osoittaa, ettei sen laatija ole ol-
lut lainkaan selvillä taistelun tq
dellisesta kulusta.

Ilmeisesti mainitun sotapäi-
väkirjan perusteella on myös
kirjailija Penui H. Tikkanenkin
joutunut hakoteille kirjassaan
Sissiprikaatin tuho. Hän tarinoi
"teltoissaan nukkuvasta rajajää-
kärikomppaniasta, joka yllätet-
tiin täydellisesti ja kärsi parin-

§mmenen miehen tappiot".
Tbdellisuudessahan menetimme
vain viisi miestä.

Venäläinen kirjailija Dmitri
Gusarov kertoo kirjassaan Lau-
peuden tuolla puolen, suomen-
nettu nimellä Korpi ei tunne ar-
moa, että rajajääkärikomppania
yllätettiin huolettomana ja var-
mistamattomana täydelleen ja
tuhottiin lähes viimeistä miestä
myöten.

Totuus oli toinen. Täistelun
kävi lähes yksin rajajääkäri-
komppania. Ti-rkena ollut kra-
naatinheitinkin ampui vain yh-

den ainoan laukauken, vaikka
sotapäiväkirja väittää niitä ol-
leen 38!

Kerrottu taistelu oli ilmeisesti
rajuimpia sissiprikaatin kanssa

32 vuorokauden aikana käydyis-
rä. Komppaniani teki siinä kai-
ken minkä voi. Asevelikokouk-
sissa olen voinut miehilleni ko
rostaa, että tämän taistelun osal-

ta voimme kantaa hyvää omaa-
tuntoa ja pitää päämme pystys-

sä.

Komppaniani ja sen urhoollis-
ten miesten kunnian vuoki olen
halunnut ottaa tämän taistelun
vaiheet vielä kerran esille. tr
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mme uliossti
lohden inotisl

Polosi
Rsulo
HEIKKI MAANTELA

Rautalahden
vesiperämottiin
Laatokan rannalla
jäi paljon tavaraa,
mutta ei elävää
voimaa.
Venäläiset pitävät
Puna-armeijan
l63.Divisioonan
evakuointia
Rautalahdesta
mainitun
divisioonan ja
Laatokan laivasto-
osaston loistavana
yhteissuorituksena.
JR 28:n I
Pataljoonan
Jääkärijoukkue piti
asian johdosta
omat juhlansa.

ELOKUUSSA l94l oli viholli-
nen Laatokan rannassa Sortava-
lan eteläpuolella pantu ahtaalle:
oli syntynyt tunnettu Rautalah-
den motti. Sen sisällä olivat vi-
hollisen l68.Divisioonan pää-

osat.
Täistelut tällä suunnalla oli

vat olleet vaihtelevia, yleensä ly-
hyitä mutta kiivaita kahakoita.
Vihollisen taisteluhalut näytti-
vät Sortavalan valtaulsen jäl-
keen menneen. Yksittäisiä venä-

läisiä harhaili metsissä suurin
joukoin antautuen helposti töpi-
nöiden hevosmiehillekin.

RANNALLA PALAA
Ollessamme noin §mmenen ki-
lometrin päässä Karilahden las-

tauspaikasta sai komentajamme
eversti Torsti Kotilainen divi-
sioonan esikunnasta tiedon, jon-

Laltokan rrntaan iåi mononlrirla lotekonolta

ilåln .yntyi "Rluialahdon veliperämotti" etohuurra 1941

ka mukaan ilmatiedustelumme
oli todennut vihollisen polttavan
lastauspaikalle keräämäänsä so
tamateriaalia. Kotilainen antoi I
Pataljoonan komentajalle maju-
n Eino Miillenlle kiis§n lopet-
taa polttohommat ja pelastaa
sotasaalis. Miiller lähetti tehtä-
vään Jääkärijoukkueen.

Läksimme matkaan kovaa
vauhtia - oli kiire pelastaa mitii
vielä pelastettavissa oli. Pika-
vauhtia metsiä samoten pääsim-
me helposti tavoitteeseen. Muu-
tamia yksittäisiä vihollisia si-

wutettiin ilman että nämä edes
yrittivät avata tulta - ihmetteli-
vät vain vauhtiamme. Ei ollut
aikaa paikallisiin nahinoihin,
kun edessä oli tärkeämpi tehtä-
vä: tuhopolton estäminen ja ar-
vokkaan materiaalin pelastami-
nen.

Metsän siimeksestä saavut-
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Tor.ti Kotilaanen
hrrkitree

tiin yllättiien rantaan. Polttajat
olivat niin innostuneita puu-
haansa etteivät huomanneet
jääkiireitii ennen kuin nämä oli-
vat kolmen§mmenen metrin
päässä. Tirlenavaus tältii etåii
slydel&i lopetti polttohommat
kertaheitolla. Vihollinen ei ehti-
nyt ampua vastaan laukausta-
kaan. Muuan luutnantti jäi haa-
voittuneena henkiin, mutta hän-
kin ehti ampua itsensä.

Lastauspaikalla oli tavaton
mdärä tavaraa, muun muassa
yli 400 tä)teen lastattua kuor-
ma-autoa, l8 panssarivaunua,
hevosia ja ajoneuvoja.

Autojonon pää oli tulessa.
Hevosia oli sidottu puihin pala-
vien autojen viereen. Ne huusi-
vat ja valittivat hirvittävästi au-
tojen palaessa ja ammuskuor-
mien räjähdellessä.

Autot olivat nelijonossa. Toi-
nen pää paloi eikii ollut sammu-
tettavissa. Pelastaaksemme au-
tojen pääosan oli autokaravaani
saatava katkaistuki tekemällä
siihen aukko.

Miesvoimin kiskoimme autq
ja syrjään. Muuta ei tarvittu-
kaan ja tulen eteneminen pysäh-
tyi. Vain §mmenkunta autoa
oli ehtinyt palaa. Haavoittuneet
ja palaneet hevoset oli ammut-
tava.

Rannassa lojui meikäläisen
tykistön tai lentäjien vaurioitta-
ma proomu. Ilmassa leijaili pa-
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laneen lihan tympeä haju. Kaik-
kialla oli hiljaista.

RENTOA MEtNtNKtÄ
Tehtiivä oli näin tullut suorite-
tuksi. Jäkiirit ryhtyivät riisuu-
tumaan ja peseytymän.

Silloin alkoi takaa louhikosta
kuulua kolinaa. Kaksi sotaan

§llåistynyt*i vanjaahan sieltä
tuli kivåiärit kaulassa, piippu
maahan osoittaen, kiidet ylhäl-
la.

Sitten innostuttiin tietenkin
tutkimaan mi!ä autoista mah-
taisi löytyä. Joku penkoi sieltii
esiin Puna-armeijan majurin pa-
raatipuvun. Kun minulla, jouk-
kueen johtajalla, oli päällä risu-
jen repimä ja varsin likainen
vaatekerta, vaativat pojat mi-
nua pukeutumaan tähän todella
komeaan asuun. Niin sai vänrik-
ki pikaylennyksen majurilsi!

Alettiin sitten suunnitella pa-
luumatkaa.

- Otetaan auto ja ajetaan sil-
lä! ehdotti joku hurjapä. - Ei
ne puskaryssät kuitenkaan us-
kalla ampua.

Tirumasta toimeen! Muodos-
tettiin oikein rivistö, jossa kär-
jessä ajoi suojeluskuntapukui-
nen kersantti Yrjö Silvennoinen
moottoripyörällä päåissään venä-
Iäinen §pärä. Häntii seurasi
henkilöauton peräpenkillä "pu-
namajuri" päässään myiis vihol-
lisen §pärä. Näin korkeaa vis-
kaalia ajoi tietenkin ryhdikiis
kuljettaja. Viimeisenä tulivat
joukkueen jääkiirit kuorma-au-
tolla.

Niin tultiin läpi metsiiisen
maaston, jossa vilisi yksittiiisiä
vihollisia ja pieniä porukoita.
Laukaustakaan ei ammuttu -
kuka sita nyt omaa majuria am-
muskelisi!

Vielä suurempi ihme oli ettei-
vät omatkaan ampuneet! Ryk-
mentin komentaja eventi Torsti
Kotilainen myönsi minulle on-
nistuneen retken johdosta kuu-
den vuorokauden kotiloman Sa-
vonlinnaan.

- Se on sitten sillä ehdolla, et-
tä sinne on mentävä tuossa pu-
namajurin puvussa! keksi leuka-
va Kotilainen.

Minulla ei ollut mitään pien-
tä seikkailua vastaan. Savonlin-
nassa jouduin tietenkin heti pi-
dätetyki. Asia selvisi nopeasti
sotilaspiirin esikunnassa, jossa

oli tuttuja kavereita. tr

UENATAISETKIN

Kesän 1944
ankarimmat
torjuntataistelut
käytiin
Ihantalassa,
Vuosalmella ja
Viipurinlahdella.
Viipurinlahden
Teikarsaaren
puolustajat
pidättivät vihollista
ratkaisevien
vuorokausien ajan
ja lahden
länsirannan
puolustus saatiin
kuntoon.
Silloinen
vihollinenkin antaa
tunnustusta
suomalaisille

KirioatlaF Somerin Satamalahder-
sa hoinäkuu.rå 1944

mriu?i Vili, Ulias ilyntti k$tui Tei-
karraare.la 5.7.1W
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[RUOSTIUAT lehden
uuosi
l(AtllrllATrAA

TOIMIN kesällä 1944 majuri
l1ljo Uljas Myntin taistelulä-
hettinä. Koulutukeltani olin
rannikkotykistön tykkimies, tar-
kemmin sanoen tulenjohtueen
kellomies. Tehtäväni oli meri-
maalia ammuttaessa ilmoittaa
ammuken laskettu lentoaika
maaliin huutamalla "huomio -
putoaa!"

Esimieheni majuri Myntti
ymmärsi hyvin, mistii Viipurin-
lahdella oli §se. Lähtiessään
UlkoTämmion linnakkeelta
Teikanaareen hän sanoi minul-
le:

- Nyt lähdetään taisteluun,
josta ei palata.

Niin kiivi. Myntti kaatui Tei-
karissa 5.7.1944. Hänen lisäk-
seen uhrasi henkensd noin 300
muuta taistelijaa, haavoittui yli
500 ja vangiksi jäi 25-30 mies-
tä.

Hyökkiiäjän tappiot olivat
moninkertaiset.

Neuvostoliiton sotilaskustan-
tamo julkaisi aikoinaan V. L Di-
mitrijevin ktrjan Morjaki stur-
mujut ostrova, Merimiehet val-
taavat saaria. Se kertoo Teika-

Punalaivallo ampua 4.-5.7.1W
påä$iallilelti Toikrriin 6811 kra-
na.ltaa

rista muun muassa näin:
" Voimakkaista hyökkdyl<sis-

tri huolimatta neuvoslojoukot
epiionnistuival kaksi kertaa en-
nen kuin pririsivöt Tbikarsaaren
herroilai."

Sama lähde kertoo, että Neu-
vostoliiton laivatykistö ampui
Viipurinlahdella kahden päivän
aikana 4.-5.7 .44 yhteensä 6 8l I
kranaattia ja rautatietykistö sa-

maan aikaan kolmen päivän ai-
kana 5 694 kranaattia. Itäme-
ren laivaston ilmavoimat suorit-
tivat ratkaisevien viiden päivän
aikana Viipurinlahdella I 500
taistelulentoa.

Rautaa tuli saareen!
"Taistelut merialueella vaa-

t iv at hy ökkäy sj oukoi I t a eit t ciin
hytiti taistelutait@, kuia sekd
moraalisia ja fyysisiti voimova-
roja", sancn Dimitrijev ja jat-
kaa: "Kommunistinen puolue ja
neuvostohal I itus arvostivat kor-
kealle lzningradin intaman so
tilaiden ja ltämeren laivaston
merimiesten menesty kset Karj a-
lan kannaksen ja Wipuinlah-
den taisteluissa. Yhtymistci ja
joukkr>osastoista sai 48 kun-
nianimen leningradilainen tai
viipuilainen"

Myciskin ykiuiiisiä taisteli-
joita palkittiin: erilaisia kunnia-
merkkejä sai 69.205 henkilciä.
Näistä 27 sai korkeimman tun-
nustuksen: heidät nimitettiin
Neuvostoliiton Sankareiksi.

Suomalaisten sitkeä vastarin-
ta muun muassa Viipurinlahdel-
la vaikutti ratkaisevasti puna-ar-
meijan ylijohdon päätökseen

keskeyttiiä hyökkiiys, jonka oli
suunniteltu jatkuvan syvälle
Keski-Suomeen. Leningradin
rintaman komentaja marsalkka
LA. Govorov antoi 10.7.44 käs-
kyn, jolla hyökkiiys Viipurinlah-
della keskeytettiin.

Teikarin miesten osuus tä-
män päätöksen syntymiseen oli
melkoinen. tr

Kansataisteli-

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

Haluan kerätä Kansa taisteli -lehdistäni ainutlaatuisen
ja historiallisesti arvokkaan lukupaketin.
Tilaan Kansa taisteli -lehden vuosikertakansioita.

- 
kpl. Hinta 23 mk/kpl (* postitus- ja käsittelykulut).
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I Tarious koskee vain Suomeen tulevia tilauksia. Hinnat ovat voimassa
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kkoi nren molt

JATKOSODT N alkaessa oli
l.Divisioona Yripäällikön reser-
vinä. Sen varsinaissuomalainen

rykmentti JR 35 siirtyi vähin
taisteluin Korpisclästä aina
Vieljärven maisemiin saakka.

Tulomajärvellä rykmentti
menetti yhden pataljoonan, joka
komennettiin isojen kihojen ai-
voitusten mukaisesti sieltä koh-
den Hyrsylän mutkaa, siis mel-
keinpä kohden pohjoista.

Tässä vaiheessa muodostet-
tiin rykmenttiä runkona käyt-
täen Osasto Ruotsalo. jota tie-
tenkin komensi everstiluutnantti
Lauri Ruotsalo.

KIILANA KOHfl lTÄÄ
Tilomajärveltä matka jatkui
Petroskoin tien suunnassa siten,
että osasto kulki edellään etene-
vän JR 60:n jäljillä, varmisteli
sivustat ja puuttui taisteluihin
tarvittaessa myös tien suunnas-
sa.

Täktiikkaan vihkiytyneille
lienee selvää. että tuollaisen kii-
lan työntäminen voi joskus käy-
dä vaarallisekikin, sillä eihän
kummaa porukkaa vihollisen ta-
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J.

Panr!årikelultolaålasta Kukkaiår-
ven molilta

holta olisi tarvittu, kun kiila olisi
voitu ly<!dä poikkijoltakin koh-
daltaan. Niin olisivat etenijät ol-
leet kauniisti perisuomalaiseen
tapaan rakennetussa motissa!
Onneki vihollisella oli varsin
vähän joukkoja tuontapaiseen
puuhaan.

Tilanne oli tuolloin hieman
sekaisin puolin ja toisin.

Muuan tapaus on jäänyt mie-
leen heinäkuun puolivälistä
1941, jolloin Osasto Ruotsalon
kaki pataljoonaa oli jo sidottu
puolustukeen Kirvesjärvi-Hiis-
järvi-Topasjärvi -kannaksilla
huollon ollessa kuitenkin vielä
Tirlomajärven ympäristiissä.

Tavaraa kaikenlaista tarvit-
tiin tietenkin edessä ja sitä myös
kuljetettiin niin hevospelillä
kuin kuorma-autoillakin. Tä-
män kuljetuken tiimoilta sat-

tuikin sitten päivänä muutama-
na pieni kommellus.



VANJA TULI VASTAAN
Pioneerit olivat kuormanneet
kuorma-autonsa ja muutaman
hevospelin tä)teen miinoja, ka-
sapanoksia, irtonaista rotulia ja
kaikenkaltaisia ammuksia.
Miesten noustessa kyytiin läh-
dettiin viemään näitä kamppei-
ta jonnekin Hiisjärven maise-
miin.

Ajella köröteltiin kauniina ke-
säpäivänä kaikessa rauhassa ka-
peaa, pel§en ja välillä tiheiden
lepikkopuskien reunustamaa
tietä Tirloma- ja Vieljärven väli
mailla. Akkiä jonkin kumpa-
reen takaa kuului kovaa kolinaa
ja esiin ilmestyi kevyt hyökkäys-
vaunul

Edellä ajavat hevosmiehet
väistelivät parhaansa mukaan
telakiirryä, ajoivat jopa pusik-
koon ja viittasivat kohteliaasti
vaunua ajamaan vain eteenpäin.
Ketään kolhimatta vaunu pääsi-
kin hevosmiesten ohi, mutta
kuorma-auto oli jo liikaa tuolle
tien leveydelle. Seuraukena oli
pienoinen rysäys, jossa pionee-
rien auton kurasuojat menivät
kasaan ja lommoja syntyi sinne
sun tänne.

Ja samalla valkeni: Panssarin
tornissa paistoi ilmiselvä viisisa-
karainen tähti! Se oli siis aivan
vieras kuljekija näillä main,
vaikka jo alkuunhan olisi tieten-
kin pitänyt ihmetellä, mistä
omia olisi tänne riitlänlt!

Alkoi kiireinen touhu: Kasa-
panokset vedettiin esiin ja hyG
kåittiin tietä pitkin pakenevan
vaunun jälkeen - kiroillen tie-
tenkin samalla koko manööve-
ria.

Vaunua oli kuitenkin mahdo
tonta saavuttaa. Tirltuaan Viel-
järvelle Osasto Ruotsalon esi-
kuntaan miehet voivatkin vain
kertoa, että sinne vitikkoon,
pohjoisluoteeseen, suunnilleen
kohden Kukkajärveä se kummi-
tus katosi.

Ruotsalosta tuntui, ettei kaik-
ki ollut tässä asiassa oikein mal-
lillaan. Hän määriisi jiiäkäri-
joukkueensa partion ottamaan
selvää kummittelijasta.

YLLÄTYS
Partion kotiuduttua iltapäivän
hämärtyessä ja annettua raport-
tinsa vetäytyivät esikunnassa
naamat vakaviksi. Partio oli ni-
mittäin kohdannut samanlaisilla

Paalun l.Divirioone iuuttui kiivaaaeen puolueturteitteluun Vieliärven alueel-
la heinä-elokuussa 1941

Karioittaia, rykmentin viertaup.eeri, lakana oikoaltr patatiu.an miehineen
partiomatkalla

JR 35:n komentaiat kerätlå 19{1, vasemmalta maiuri F. J, Janron (l P),
everttiluutnantli L. Ruotsålo, maiuri V. A. Laaklo (: P) ia kaptoeni V. Ryynä-
nen ([ P)

asioilla olevan vihollispartion.
Oli syttynyt pienoinen kahakka,
jossa vihollisen partiota johtanut
luutnantti oli kaatunut.

Tältä saatua karttaa tutkittiin
nyt tarkoin. Se oli vallan mielen-
kiintoinen: Pakut karttaan ve-
detyt punaiset nuolet osoittivat,
että jossakin käs§njaossa oli
annettu tehtäväksi hyökätä Tu-
loma-Petroskoi +ielle ja ottaa
se haltuun Kukkajärven-Var-
loin tiehaaran väliseltä alueelta.
Ja partiomme oli todennut Kuk-
kajärvellä majailevan ja lähtG
puuhissaan häärivän panssarein

vahvistetun pataljoonan!
Ruotsalon leuka alkoi jauhaa

kuin purukumia pureskeltaessa.

Se oli merkki, että aivot raksut-
tivat korkeapaineella. Muu up
seeristo istui hiljaa ja mietti pul-
maa itsekeen.

Samassa saapui Vieljärven
länsipään korkeudella tölleissä
ja kolhmsin navetassa sijaitse-
vaan esikuntaan vielä vieraita:
I .Divisioonan komentaja eversti
Paalu mukanaan esikuntapääl-
likkö eventiluutnantti Glantz.
Korkea komentaja sai heti tie-
dot selustan yhteyksiä uhkaa-
vasta vaarasta, mutta suhtautui
niihin tapansa mukaan tyynesti
pyytäen vain välittämään JR
60:n komentajalle käs§n saa-
pua heti puhutteluun.

Siinäpä sitä olikin tekemistä:
radioyhteyttä ei saatu puhumat-
takaan puhelinyhteydestä, joka
oli vasta suunnitteilla. Ei siis ol-
lut muuta mahdollisuutta kuin
panna lähetti liikkeelle viemään
tärkeää käs§ä. Matkaan pan-
tiin kevyellä moottoripyörällä
lähettiupseeri luutnantti äeik-
kinen

RIVAKKA RATKAISU
JR 60 esikunta oli nähtiivästi
vähemmän huolellisesti merkit-
ty, koska asia viivästyi aika ta-
valla ja tyyni Paalu alkoi jo
näyttää hermostuneelta. Mutta
tulivathan herrat viimein, tuo
kaivattu komentaja ja hänen ha-
kijansa.

Paalun ääni oli harvinaisen
kireä hänen §syessään komen-
tajalta:

- Everstiluutnantti, missä tei-
dän pataljoonanne nyt ovat?

Täytyy myöntää, että vastaus
oli vähemmän vakuuttava.
Mutta ei se ollut ihme niissä
oloissa, väki oli sekaisin monella
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muullakin. Paalu oli kuitenkin
viitannut kaikki muut sivum-
malle, joten keskustelusta ei
kuultu mitiiän. Hetken tarinoin-
nin jälkeen JR 60:n komentaja
poistui takaisin rykmenttiinsä.
Paalu viittasi Glantzin luokseen,
tämä kirjoitti jotakin lehtiönsä,
sai allekirjoituksen ja ojensi
paprun Ruosalolle. T?imä luki

- taas liiklruivat leuat jauhaen -
ja ojensi liuskan viestiupseerille:

"Os.Rn komentajalle.
Maj. Laal<so luarytlaa patl:wa
kapt. Petramaalle. Maj. Laalcso
möiircifiy JR 60 komentajaltsi
22.7.41. Siirto suoitetaan heti.
Dv.kom
Eversti P.J. Paalu."

Kaikkien paikalla olijoiden il-
meet todistivat samaa: meni

rykmentin paras mies! Mitåiän
ei kuitenkaan ollut tehtiivissä.

Niin tuli Laakso mmttoripyG
rineen pian sanomaan hyvåistit
esikunnalle ja painui sitten uu-
teen rykmenttiinsä.

Ja muilla oli kiireitii kuin kir-
pun tapcsa, sillä lisätiedustelu
oli antanut oikeutuksen oletuk-
selle, että vihollisen hyökkiiys
Kukkajärvelle oli odotettavisssa
jo seuraavana aamuna,

SUOJATAAN
SIVUSTAA
Ruotsalo piiätti inottåa kaptee-
ni Ahtimon komppanian pääjou-
koksi tuolle suunnalle. Kåislqrt
lähtivät heti. Ahtimo sanoi kui-
tenkin asiasta kuultuaan, ettei
hän voi yhdellä komppanialla
paljonkaan Kukkajärven sakille.
Niin päätettiin haalia kokoon ir-
rotettavissa olevat j?iäkiirijouk-
kueet ja kaikki pioneerit. Ahti-
mo alkoi näyttiiä tyytyväisem-
mältä.

Viestiupseeri oli sillä välin
koonnut sakkinsa polkupyörille
ja pyytiinyt muutaman pionee-
rin mukaan tutkimustöiti var-
ten. Hän päätti valita esikunnan
paikaksi Kukkajärven tiehaaran
maaston, olihan divisimna il-
moittanut vetäneensä sinne pu-
helinkaapelin yhteyttii varten.

Heti Kukkajärven tiehaaras-
ta itiiän oli tien pohjoispuolella
mitii ihanin koivikkonotkelma -
suojainen, pehmeän sammaleen
peituima. Mutta kun mukana
oleva pioneeri - taisi olla ker-
santti Ryökö - kaiveli sammal-
ta kepin piiiissä olevalla kiväärin
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pistimellä, nousi joka neliömet-
riltä penaalimiina! Hyvin olivat
naapurit arvioineet tilante€n!
Kun divisimnan ilmoittamaa
puhelinkaapeliakaan ei nä§nyt
mailla ei halmeilla, jatkettiin
matkaa Varloin tiehaaraan. Sa-
malla oli kiire jo vihdoinkin saa-
da yhteydet kuntoon niin alas

kuin yltiskinpäin.
Myöhiiän illalla oli esikunta

majoittunut ja eri suunnilta al-
koi tippua tietda päivän puuhis
ta. Hankalin oli tilanne Hiisjär-
ven-Kirvesjåirven kannaksella:
Liipipåiiisemättömän tiheiissä vi.
tikossa olivat linjat vastakkain
5G100 m:n päässä toisistaan.
Jatkuva nikkelivarmistuksen
räiske vei jo joiltakin ensi reis-
sun pojalta hermot.

TEKASNIN MOTTI
Myöhåiän yöllä sai Kukkajärven
uhkaa poistamaan koottu po
rukka lopullisen kokoonpanonsa
ja ohjeensa. Tuo yli 200 miestii
kiisittiivä joukko sai mukaansa
p§t-tykin, kal§i 20 millin pst-ki-
viiäriä sekii tuhottomasti miino
jaja kasapanoksia. Sen oli yöllä
koukattava vihollisen selustaan
ja valmistauduttava toimimaan
aamulla siten että sen isku osui-
si yhteen vihollisen oletetun
hyöldriiylsen kanssa.

Kukkajärven tien suunnassa
ollut varmistus vedettiin yöllä
kilometrin verran taaksepäin
erityisen edulliseen maastoon.
Sitten jiiätiin vain dottamaan
vihollista.

Kaikki meni suunnitelmien
mukaan. Vihollinen ei ollut lain-
kaan huomannut asemien tyh-
jennystä, vaan hyökkiisi niifii
vastaan suuren melun myötii
heti aamun sarastaessa. Sitten
se jatkoi etenemistään suoraan
valmistelemaamme yllätykseen:
hyökdriiäjä sai vastaansa ryk-
mentin raskaiden heittimien
huolellisesti valmistellun tarkan
tulen, panssarintorjuntatykki
ampui kolme kiirjes*i etenevaiä
vaunua tuleen ja pari muuta
ajoi miinaan jääden siihen. Vi-
hollisen jalkaväen hyöktiiys py-
sähtyi kiivaaseen tuleen - kuin
seiniiän!

Ja samalla alkoi kuulua tais
telun melua vihollisen takaa
Kukkajärven suunnalta! Ahti-
mo oli aloittanut iskunsa.

Tietii katkaisemaan lähetetty

Ahtimon porukka oli yön aikana
kulkenut vaikean taipaleen: Yli
pettiivien soiden ja läpipiiiise
mättömien lepikoiden, joihin oli
ura hakattava, notkot ja nousut
ylittiien se oli raahannut aseet,

ammuket, miinat ja kasapa-
nokset perille - kulkenut hitaas'
ti mutta varmasti ja saapunut
juuri aamun koittaessa tavoit-
teese€nsa, tielle Kukkajåirven
eteläpuolelle. Se iski nyt tien
suuntaan asettuneen vihollisen
jälkirivistön poikti taistelujou-
kon ja huollon välistii. Näin oli
vihollisen taisteluosasto panssa-

reineen auttamatta motissa.

VASTAHYÖKKÄre
TOBJU,rNN
Vihollinen ei kuitenkaan hevillä
antanut periksi. Motin takana
oleva vänrikki hirumiien p
rukka pyysi lisiiä miinoja ja mie-
hiä, mutta ei ollut mitii lähettiiä.
Oli vain selvittävä omin voimin
vihollisesta, jonka aktiivisuus
ennusti vastahyökkiiystä.

Ja puolilta päivin se tuli:
Kukkajärven suunnasta viholli-
nen iski motin takana olevan
joukkomme kimppuun. Sillä oli
tukenaan mytis pienikokoisia
keveitä panssarivaunuja.

Nyt oli panssarintorjuntaki-
väärien eli norsupyssyjen woro
näyttiiä §ntensä. Niiden luodit
läpäisivät vaunujen ohuen pans-

sarin ja sotakoneet roihusivat
pian liekeissä. Lepikon suojasta
heitellyt kasapanoket ajoivat
loputkin pakoon ja vihollisen jal-
kaväki seurasi vaunuja.

Vasta tunnin kuluttua yhtyi-
vät motissa olevat hyökkiiyk-
seen tien avaamiseksi. Yritys oli
melko voimaton ja lyötiin takai-
sin muutaman tunnin kahinoin-
nin jälkeen.

Ja sitten tapahtui ihme: Kuk-
kajärven suunnalta avustus.
hyökkiiylsen suorittanut viholli-
nen hävisi illan hämärtyas.sä
jonnekin ja jätti motissa olevat
toverinsa omaan surkeuteensa.

Mottia piirituivät voimat ryh-
mitettiin nyt uudelleen mahdol-
lisimman tiiviisti. Vihollista ei
saisi piiiistiiä pakoon. Ahtimo
sai awkseen kaikki irrotettavis.
sa olevat miehet hevoe- ja viesti-
miehiä myöten. Rykmentin ras
kaat heittimet oli kuitenkin siir-
rettävä pois mottialueelta Kir-
vesjärven kaistalle, missä vihol-

linen tunki koko ajan silmille.
Vihollinen motissa oli melkoi-

sen virkeä ja ryntiiili milloin
missäkin suunnassa pyrkien pois

loukusta. Syntyi tappioita mo
tittajienkin joukossa, joskaan ne

eivät olleet lähelläkiiiin motitet-
tujen tappiolukuja. Ahtimo pyy-
teli alituiseen lisiiä miehiä.

Mottia yritettiin pehmituiii
kaikin keinoin. Tirlivoimaksi lä-
hetettiin kevyt kh-joukkue, jo
ka moukaroi maisemaa sen kun
hevosmiehet ehtivät ajaa paikal-
le kranaatteja ja lataajat pistellä
niitii putkiin.

Muuan venättä taitava upsee-

rimme - taisi olla vänrikki
Bruun - nousi silloin Uillöin jol-
lekin kummulle tai kivelle ja
yritti puhua megafonin välityk-
sellä houkutellen piiritettyjä an-

tautumaan. Tirloksena oli niin
kiivas tulitus iiänen suuntaan,
että propagandisti kiitti Lue
jaansa, kun selvisi heittiiytyen ja

ryömien rauhallisemmille mai-
semille.

MOTTI PURKAUTUI
Aamulla varhain 26.7. lepikto
rytisi ja kaatui, multa fiilysi ja
kuului mahtava mölinä, kun
motissa olevat norsulauman ta-
voin ryntäsivät ulos satimesta.
Panssareista påiiisi läpi vain joku
harva ja miehiä kaatui luokona
jalkaväen tuleen, mutta suurin
osa mottilaisista kuitenkin saa-

wtti hieman kaartaen Kukka-
järven tien ja häipyi sitii pitkin
omille teilleen. Avuksi rientävä
Posrrn komppania tallusteli vas-

ta jossakin parin kilometrin
päåissii rähinän paikalta eikii eh-

tinyt perille muuhun kuin motin
inventointiin.

Saalis oli melko kunnioitetta-
va: yhdeksän ehyttii panssari-
vaunua, joista kahdeksan kelpa-
si heti sellaisenaan Laguksen
Vahvennetun l.Jiiäkiiriprikaa-
tin kÄyttön, kaksi panssariau-

toa, yksi kuorma-auto, pari vau-
rioitunutta maastoauton tapais-
ta, kymmenkunta kranaatinhei-
tinEi,26 pikakiväriä, 72 autu
maattikiväriä sekii runsaasti
kranaatinheittimen ammuksia,
miinoja ja räjähdysaineita. Ki-
väärin patruunoitakin jäi paikal-
le suunnillepn 1m.000 kappalet-
ta. Vainajien hautaus kesti pari-
sen vuorokautta. tr



JUHO JORMA ylittiiä melkein heti Korpijärven
alapuolelta pienen saaren kaut-
ta. Vähän tiistii alaspäin oli silta
Uhtualle vievän tien kohdalla,
mutta sen vihollinen r{äytti.

KOVA PORUKKA
Joen ylitykseen on määrätty JR
ll:n I pataljoona, majuri Rara'-
sen "Raatteen pataljoona". Sen
komppaniat menevät yli järjes-
tyksessä Heimo Timosen, Mau-
i Valkosen ja Penui Valkosen

komppania. Tirlenjohtue seuraa
Pentti Valkosen komppaniaa.

PEiähyöktiiyksen pitiiisi ta-
pahtua pari kilometriä alempa-
na joella erään kosken niskalla.
Se kuitenkin epäonnistui.

Edessä oleva Pistojoen ylitys-
paikka on viholliselle edullinen,
koska maasto nousee kohta Pis-

tojoen takana korkeaksi mäeksi,
josta on mainio näköala. Viholli-
nen pystyy tiiält?i tulittamaan
hyöktiiäjiiä sekä edestä ettii si-
vusta Korpijärven niemestä kai
killa aseilla. Vihollinen my& tie-
tää, että jos Pistojoen yli hyökii-

tään, tapahtuu hyökkiiys saa-
rien kautta, koska siinä on paras
ylityspaikka.

Hyökkiiysrannasta on ensim-
mäiseen saareen kertyny jo
keen tukkisuma, jota pääsee jo
tensakin kulkemaan.

TUlenjohtueen mukana on
myös patterin päällikkö luut-
nantti Kalle Kovero. Mukana
ovat radio ja puhelinryhmä ym.
asiaan kuuluvat miehet.

SE ALKOI NYT!
Aika kuluu. Kello lähenee nel-

iää. Jännitys leijuu ilmassa.
Joukko on melkoisen vaitelias.
Silloin rävähtiii helvetti irti.
Oma tykistö aloittaa tulivalmis-
telun.

Lähtölaukaukset kaikuvat ta-
kaamme ja sitten syntyy vallava
meteli kanaattien riijähdellessä
vihollisen asemissa.

Ei kestii kuin hetkisen kun vi-
hollinen vastaa tuleen. Kohta on
edessämme Pistdoella jatkuva
jyminä. Vihollinen keskittä sii-
hen tykistön, heitinten ja pst-

Pistojoella vihollisella oli lujasti
varustetut asemat.
JR 11:n I Pataljoona tarvitsi

Rähinä oli kova, mutta lopputulos
hyvä.
TLlenjohtaja, nykyinen reservin
kapteeni kertoo.

kipeästi tykistön tukea.

TULENJOHTUE odottelee
pienen polun varrella metsässä
toistasataa metriä Pistojoen ran-
nasta. On aamuvarhainen. Au-
rinko on juuri nousemassa. Ras-
kas sumu peittiiä joen ja ympä-
ristön pehmeään huntuunsa.

On tulossa kaunis päivä.
Mutta tulenjohtue tietiiä myös,
että hikinen ja verinen päivä.
Kello 4 on oleva H-hetki. On
heinäkuun 21. päivä 1941.

3.Divisioona oli lähtenyt
hyökkiiämään Raatevaarasta yli
rajan l. 7. kohti Uhtuaa. Oli
vallattu runonlaulajain kauniita
kyliä, mm. Vuokkiniemi ja
Vuonninen ja nyt oltiin ryntiiä-
måissä vihollisen lujasti varustet-
tuihin asemiin.

Pistojoki alkaa Korpijärvestä
ja kiemurtelee kohti Kuittijär-
veä. Välillä siinä on pieniä kos-

kipaiktoja. Joki on tarkoitus
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tykkien tulen. Myös jalkaväen

aseet alkavat syytää siihen luoti-
suihkuja.

Katson kelloani. Se lähenee
juuri neljää.

Nyt! Liikheelle!
Kovero lähtee edellä, sitten

minä ja muut yhtenä letkana
perässä. Ensin kävelemme, mut-
ta rantaa lähestyttäessä vauhti
kiihtyy juokuksi, kun räjähdyk-
siä tapahtuu joka puolella ja
luotia viheltelee äkäisenä ympä-
rillä.

Rantaan tultaessa on Pentti
Valkosen joukko juuri syöksy-

nyt yli ja tulenjohtue painuu pe-

rässä. Pääsemme saareen ja
juokemme polkua eteenpäin.
Korvissa on valtava meteli ja
rautaa ilma täynnä.

Ei hytidyta mennä välillä
maihin, koska joka puolella rä-
jähtelee jatkuvasti. Kaikkien
hankalinta on kahdella radistil-
la, joilla on painavat radiot se-

lässä. Jos niiden kanssa heittäy-
tyy maahan, saa radiolaatikois-
ta kovan iskun niskaansa.

Tirllaan paria tukkia myöten
toiseen saareen. Siinä jakautuu
väylä kahtia ja hetken tuumat-
tuamme lähdemme oikealle ja
kohta olemme saaren itärannal-
la. Siihenkin olivat pioneerit jo
saaneet muutaman tukin, joita
myöten sopi taiteilla eteenpäin.
Tässä vihelsi joku kranaatti ai-
van selän takana ja räjähti lä-
hellä joessa, mutta eipä osunut.

PÄÄSTIIN YLI
Itärannalle päästyä piti vähän
vetää henkeä rannan korkean

280

penkereen suojassa ja katsoa,
miten kaverit selvisivät. Kaikki
mukana eikä kellekiiän naar-
muakaan koko hornankattilas-
sa!

Sieltä jo tuli pengertä alas kä-
det pystyssä ensimmäinen van-
ja. Opastin ukon sillalle. Läk-
simme omien perään joenpen-
gertä ylös. Siina viheltelivät luo
dit niin matalalla, että täy'tyi
painua mahdollisimman lWrys-
sä eteenpäin. Täppelun meteli
kuului edestä ja sivulta.

Harhailtuamme jonkin aikaa
tulimme tien varteen. Siinä sei-
soskeli kaikessa rauhassa viholli-
sen hevonen puuhun §tkettynä
isot nelipyörärattaat perässä

täynnä paksuja ryssänlimppuja.
Päästäkeen työhön mukaan
päätti tulenjohtue pystyttää ra-
diot ja antaa omille tulitukea.

KÄYDÄÄN rönrr
Juuri kun radioita pystytettiin,
rupesi edestä kuulumaan moot-
torin ääntä ja samassa vilahti
pienen harjanteen takaa tykin
vetovaunu tielle. Se kaasutti sa-

man tien näkymättömiin ennen
kuin kukaan ehti sitä edes am-
pua.

Radioryhmän johtaja aliker-
santti Kontiokoski sai heti yh-
teyden radiolla ja lähetimme tu-
lisia terveisiä edessä olevalle
mäelle vihollisen asemiin. Kuu-
lon mukaan yritettiin myös tulit-
taa vihollisen pattereita. Siellä
tuli joksikin aikaa hiljaista.

Hyökkåyrhetki täheatyy, tulenloh-
tue Yalmirtrutuu reaitoon

Pantiin lähetti ottamaan sel-
vää Pentti Valkosen sijainnista.
Lähetti Tarvaitren palasikin
pian ja opasti tulenjohtueen
Pentti Valkosen luo.

Jalkaväki vyörytti vihollisen
asemia. Ylitettyään joen kään-
tyi Timosen komppania oikealle
ja hyöktiisi eteenpäin oikea sivu
pitkin Pistojoen rantaa. Timo
sen vasemmalla puolen eteni
Mauri Valkosen komppania ja
sitä vasemmalla Pentti Valko
nen. Mutta Pentti Valkosen va-
sen sirusta oli tyhjä ja oli ihme,
ettei tulenjohtue siellä edetes-
sään törmännyt viholliseen.

Raivoisissa taisteluissa ajet-
tiin vihollinen Pistojoen rannas-
ta ja osittain lähitaisteluja kiiy-
den saatiin sillanpääasema.

TAVOITTEESSA
Pentti Valkosen komentopaikka
oli Uhtuan tien eteläpuolella
pienen harjanteen kärjessä vi-

hollisen tekemässä montussa.
Tähän asettui tulenjohtue. Ra-
dio pantiin montun laidalle, mis-
tä se laskettiin alemmas, kun
toisen kantorivan rikkoi luoti.

Pentti Valkosen kanssa neu-
voteltuamme avasimme tykis-
töllä tulen vihollisen asemiin.
Edessämme olevalta mäeltä ja
kallioilta nä§i vilkasta liikettä.
Vihollinen näytti olevan veläy-
tymässä kohti maantietä. An-
noimme sille tykistön tulen nis-
kaan.

Ammuimme vain yhdellä
patterilla, ensin 2.Patterilla,
kunnes sillä loppuivat ammuk-
set. Annoimme saman maalin
3.Patterille ja kokeeksi vain ryh-
män kranaatteja.

Kohta rävähti meistä vasem-
malle taake neljä haupirin
kanaattia.

Nyt tuli omien niskaan!
Siellä olijuuri joukkue Mauri

Valkosen miehiä varmistamassa
tyhjää vasenta sivustaa. Lähetin

Tu len iohtue
"sootillo"
Pistoioello

Y HWin meneel



kiireesti miehen katsomaan, mi-
tä silppua syntyi. Onneki ka-
naatit tulivat pari§mment?i
metriä omien taakse eikii ku-
kaan edes haavoittunut.

Mis*i vika?
Selvisi, että patterin ampu-

mamatka oli otettu 400 m liian
lyhyel«si.

Nosta 400, ryhmä!
Jo osui. Ja niin ammuttiin

haupitseilla. Ammusajoneuvot
olivat liikkeessä jatkuvasti täy-
dennystä hakemassa. Kranaat-
tia tulee ja menee.

VASTAHYÖKKÄYS
Voi havaita, ettii vihollinen al-
kaa mäellä palata entisiin ase-

miinsa. Samoin saattaa nähdä
vihollisryhmiä laskeutuvan
mäen alle rämeelle asemiemme
eteen. Vihollisen tuli kiihtyy.

Nyt ollaan pian liemessä!
Vihollinen valmistelee vas.

taiskua. Ammunrme kranaatte-
ja mäen alle järjest2iytyvän vi-
hollisen häiritsemiseksi ja ilmoi-
tamme tykistöasemiin odotetta-
vissa olevasta vastahyökkiiyk-
sestä.

Sitten rävähtiiä. Aseet soivat
ja kaamea Uraa-huuto äyfifiä
ilman. Kaksi pataljmnaa vihol-
lista kiiy kimppuun useana aal-
tona.

Oma tykistö paahtaa minkii
ehtii ja jalkaväen ase€t soivat"
mutta vihollinen vain tulee. Sen

lähimmät miehet ovat ihan etu-
linjamme edessä.

Miestii kaatuu. Edes*imme
oleva kk-ampuja saa luodin ot-
saansa, toinen samoin. Meistii
oikealla vanha lapsuuden yslä-
väni vänrikki Antti Tapiola saa

my(x kkn ampujana luodin
piiähänsä. Kk-komppanian
päällikkö luutnantti Porola haa-
voittuu kuolettavasti.

Eriis pieni jv-mies tulee knt-
ti Valkosen komentopaikalle
melko uupuneena. Hän on sei-

saaltaan ampunut konepistmlil-
laan monta lippaallista tyhjälsi
ja aina vain miestä tuli. Sitten
loppuivat panokset.

Jalkaväen aseista alkavat
myös loppua patruunat. Onnek-
si läheltii löytyy vihollisen tyh-
jästä korsusta oikein asevarasto,
josta saadaan tiiydennystii. Ko
mentopaikalla lähetit uiytuivät
lippaita. On siinä kaksi viholli-
sen vankiakin samassa työssä.

TYKlsTÖ ON
VALTTIA
Tykistöllä on kiiret!ä. Ammum-
me niin nopeasti kuin mahdollis-
ta. Täytyy riskeerata ampumal-
la liiankin lähelle omia linjoja.

En voi unohtaa koskaan eräs-
rä tulikomentoa. Vihollinen oli
tulossa aivan nenän alla. Am-
mutin neljä ryhmää. Sehän peit-
ti maalista meihin päin sata
metriä leveän alueen.

Sieltii rupesi tulemaan neljä

ryhmää, sitten kanaatit jo rä-
jähtävät lähempänä ja sitten vi-
heltelivät puiden latvoja hipoen
eteemme.

Tirleekohan paljonkin omien
niskaan?

Ei tullut! Helpotti.
Tilanne oli välillä äärimmäi-

sen kriittinen, mutta kntti Val-
kosella ja hänen miehillåiän ei
ollut kertaakaan puhetta vetäy-
tymisestä.

Kaadutaan, mutta ei vetäy-
dytä!

Siinä makasivat tykistönkin
miehet asemissaan pitiien yllä
kovaa tulta.

Tiimmöisessä rähiniissä ei pu-
helimella tehnyt yhtiiiin mitiiiin.
Johdot olivat heti poikki eikii
niitii kukaan ehtinyt korjata.
Radiot ja hyvät radiomiehet oli-
vat korvaamattomat.

Kontiokoski sai aina radion
toimimaan. Rauhallisella, hi-
taalla ja selvällä änellä hän lä-
hetti tulikomennot.

APUA
TULEE
Viimein tuli meidiin reservim-
me avuksi. Ylösen pataljona oli
päåissy joen yli ja miehiä syök-
syi ohitsemme linjaan.

Siinä syöksyi ohitsemme
muutaman metrin päästä mies,
mutta hyppäsi samalla ilmaan
ja lensi vatsalleen jääden ma-
kaamaan. Miehet tunsivat hä-
net. Kiiänsimme miehen seläl-
leen. Kuollut, luoti läpi.

Vihollisen into ja voima alkoi-
vat loppua. Vetiiytyivät takai-
sin. Vastaisku oli torjuttu ran-
koin tappioin.

Muistin hevoskuorman rys-
sän limppua tien sivussa. Sinne
lähti heti miestä vaeltamaan ja
vähän ajan kuluttua sieltii rupe-
si tulemaan leipää. Tirntui mu-
kavalta olla hengissä ja syödä
nälkiiänsä.

PAI,VETIIKORTTI
Leikkaa irti alla oleva Palvelukorttija käytä sitä kun:
1. Haluat osallistua Sanoma Aikakauslehtien järjestämiin
markkinointiarvontoihin ja lehtikohtaisiin markkinointi-
arvontoihin. 2. Haluat peruuttaa tilauksesi. Seitsemän
(7) päivän kuluessa lehden ensimmäisen numeron vastaan-
ottopäivästä voit peruuttaa tilauksesi veloituksetta (vastaan-
ottopäivää ei lueta määräpäivään). Mikäli määräajan viimei-
nen päivä on lauantai tai pyhäpäivä, saa peruuttaminen ta-
pahtua vielä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Tämän jälkeen peruutetusta tilauksesta veloitamme toimi-
tetut lehdet. 3. Haluat muuttaa osoitteesi. 4. Haluat tilata
Kansa taisteli -lehden itsellesi.
Huom. Ti laukset, osoitteenmuutokset ja peruutukset
tulevat voimaan kahden viikon kuluttua ilmoituksen
saapumisesta.
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SOITTAMALTA
Asiakaspalveluumme
hoidat kaikki tilaustasi
koskevat asiat vaivatto-
masti ia nopeasti.
Puh. (90) 12O 670.

PATVETIIKORTTI
E Osallistun Sanoma Aikakauslehtien voimassa oleviin

arvontoihin.
E Olen mukana myös voimassa olevissa lehtikohtaisissa

arvonnoissa/tu nnukset:
E Peruutan 

-/- 
198 

- 
alkaneen tilaukseni.

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

- 
kk:ksi, alkaen 

- 
/- 198 

-
E Olen jatkotilaaja. n Olen uusi tilaaja.

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

Osoitteenmuulostiedot: uusi osoite: 

-/- 

198 

- 

alkaen:
Uusi jakeluosoite Puh.

Postinumero Postitoimipaikka

Sukunimi Etunimi

Jakeluosoite Puh

Postinumero Postitoimipaikka
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lomouuoto
siirtyi
HEIKKI PEHKORANTA

Erämaarintaman sodassa eivät
yllätykset olleet harvinaisia.
Vihollinen saattoi sotkea
lomalistatkin.

sEE$ rn oNre;ÄRvIEN
välisen Jolmajärven seuduilla
rintamavastuussa olleisiin maju-
n Kivikon alaisiin rajajääkiiri-
joukkoihin oli komennettu mycis

pioneereja. Eriis heistä oli ala-
järvelainen Erkki lzpistö. Tuon
kolme peninkulmaa pitk'än,

mutta kapean järven länsiran-
nalla Kuusniemessä oli komPPa-

nian komentopaikka, jossa Le-
pistö iltapäivällä I l. 8. 1943 pis-

äytyi asioilla.

- Huomenna pääset lähte-
mään lomille! kertoi kirjuri.

Sepä olikin iloinen uutinen!
Lepistö olisi voinut jäädä töpi-
nään yöl<si ja siellä odottaa lo
malaiskuljetusta, mutta kuiten-
kin hän virkkoi:

- Lähden vielä tukikohtaan
hirvikeitolle.

Niin hän souti järven poikki
itärannalla sijainneeseen tuki-
kohtaan. Sen vahvuus oli 26

miestä, johtajanaan lappajärve-
läinen vänrikki Kustaa Palo.

Tirona yönä hän oli kuitenkin
komppaniassa, joten tukikoh-
dan vanhimpana toimi aliuPsee-

ri. Vartiovuorojen lomassa mais-

tui miinaan menneen hirven li-
hasta valmistettu mehevä hirvi-
keitto.

YMPÄRLLÄ VMUI
KUOLEMA
Joskus aamutunteina alkoi Yht-

äkkiä kranaatinheitinkeskitYs.
Sen myötä hyöLkiisi monisata-
päinen huutava ja tulittava vi-
hollisjoukho, joka vaiensi ensim'
mäiseksi tukikohdan ainoan ko
nekiväärin.

Järven länsirannalla kuultiin
taistelun äntä, muttei ehditty
apuun. Puolustajilla ei näYttä-
nyt olevan pelastumisen mah'
dollisuuta. Mutta joskus näYt-

tää mahdotonkin kiiäntyvän
mahdolliseki.

Niin myös Lepistön kohdalla.
Pensaiden suojassa hän onnis-

tui ryömimään jo melkein suo
jaan. Sitten hänet huomattiin.
Ankarasta ammunnasta huoli-
matta Lepistön onnistui sYök-

syen ja mutkitellen päåistä va-

hingoittumattomana metsän
suojaan, josta hän jatkoi juok-
suaan naapuritukikohtaa kohti.

Mutta sielläkin oli kiiYnYt tu-
ho!

Nyt hän yritti ryömien suo
jaan suon yli. Ja jälleen hän
näytti onnistuvan.

Mutta äkkiä pamahti!
Lepistön kohtaloki koitui

pioneerien virittämä paukkuhä-
lytin - ei sentään onneksi miina.

Pauktuhälyttimen ääni Pal-
jasti kuitenkin miehen. LePistö
pinkaisi juoksuun, mutta luoti-

ryöppy oli liian tiheä - ennen
pitkiiä se olisi merkinnyt var-
maa kuolemaa.

- Ruki verh! kuului huuto.

Ei auttanut muu kuin totella.
Vaikka ammunta lakkasi, se

satametrinen matka aseita koh-
den oli tuskien taivalta - kuin
kulkua kohti kuolemaa. Kuiten-
kin se pättyi vain ruumiintar-
kastukseen ja tavaroiden Poisot-
toon.

Pulina miesjoukossa oli mel-
koinen, seassa paljon selvää suo
meakin. Kun LePistö kertoi ole-

vansa naapuritukikohdasta, hä-

net kuljetettiin sinne. Siellä istui
maassa seitsemän vangittua ase-

veikkoa, kahdeksantoista oli
taistellut viimeisen taistelunsa.

KOHTATOTOVEREITA
Niin matka kohti tuntematonta
alkoi. Eråis suurikasvuinen vanki
oli haavoittunut jalkaan. Häntåi

nyt aseveljet worotellen paareil-

la kantoivat,
Noin viikon Päivät jatkunei-

den kuulustelujen yhteYdessä

naurettiin Lepistön kohtalok-
kaalle hirvikeitolle. Aikanaan
matka jatkui junalla Tserebo
vetsin sotavankileirille, jossa sit-

ten aika kului työn ja niukan ra-

vinnon merkeissä.
Leirillä oli myiis jo aikaisem-

min vangiksi joutunut soinilai-

nen Jussila, joka erään kerran
virkkoi:

- Erkki, menepäs käymälään,
siellä tapaat erään sinulle tutun
miehen!

Salaperäinen viesti kiinnosti.
Saavuttuaan neuvottuun Paik-
kaan Lepisto hämmästyi.

Tirttu mieshän siinä oli! Suu-
ren Kurejoen koti§län Puuma-

lan §läosan kasvatti, vänrikki
Kalle Saloranta. Hänkin oli ol-
lut Jolmajärven seuduilla, jossa

13.2. 1944 partiomatkalla seit-

semän luodin lävistiimänä ja ta-
juttomana joutunut vangiksi ja
herännyt tiputuksessa venäläi-

sessä kenttiisairaalassa.
Nyt Kalle oli voidellut hYPPY-

sellisellä mahorkaa uPseeri- ja
miehistövankien kanssakäYmis-

tä estämään asetetun vartijan ja
niin päässyt yhteyteen koti§län
miehen kanssa.

Salorannan oli aluki vaikea

tuntea Lepistöä, niin kalPeaksi
ja kuoppaposkiseksi oli muuttu-
nut entinen pyöreäkasvoinen ja
punaposkinen poika.

Kysymykset sinkoilivat:

- Elaako altl vlelal

- Elää. Täpanina, kun olin
viimeki lomalla, näin hänet.

Kovin odottaa poikaansa kotiin.

- Tietävätkö he, että olen

elossa?

- Tiltun radion kautta ja len-

tolehtisen välityksellä tietävät.

Koqirintamrn puolurtur Perurtua ko.ketlo elåm.atr rakcnnettuicn konttå-
vartiniden hltYran liniaanI
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Ylivoimrirrn yihollanon tqkeni tuholmlrn erilläön ol.vln k nttåylrtion yl-
tåtylhyöddyk ollä ennen avun raapumirta. frit.ä tukakohta Pallo vcrirn
tairiclun iälkeon

JR 52:ssa palvellut saman ky-
Iän mies Laui Pohjola oli erääl-
lä partiomatkalla löytänyt pro
pagandalehtisen, jonka kuvassa
oli myiis Erkki Lepistö ja hänen
nimensä. Hän oli tuonut sen

vangiksi joutuneen naapurin kG
tiin. Radiossakin mainittu
"Arkki" Lepistö osattiin tuntea
omaksi pojaksi ja veljeksi.

HEIKOSSA
KUNNOSSA KOflIN
Niin aika kului kohti kotiutta-
mista. Ensimmäiseen palautus-
erän pääsivät parempikuntoi-
set, mycis Saloranta. Punatau-
din sairastanut Lepistö jäi toi-
seen erään.

Tirohon tautiin oli nääntynyt
moni Suomenkin poika näke-
mättä enää koskaan kotimaata.
Lepistö sen kuitenkin kesti,
muistona vain pysyvä suolisto
vaiva.

Jouluki pääsi toinenkin erä
kotimaahan, ensin Hangon ka-
ranteenileirille. Ja 17. l. 1945
koitti vihdoinkin se päivä, jolloin
alkoi lopullinen kotimatka.

Ti.rosta palautuserästä saapui
Seinäjoen sotilaspiiriin useita

§mmeniä miehiä. Ja kun hei-
dät ohjattiin Itikan ruokalaan,
oli tarjoilijoita evästetty:

- Näille miehille pitiiä tarjota
kaikkea mitii teillä on - ja niin
paljon kuin he haluavat!

Ja §llä haluttiinkin! Moni
siinä sti,i itsensä kipeäksi ihan sa-

moin kuin junassa Vainikkalas-
ta Hankoa kohden matkustet-
taessa. Nälän tunne kun kalvoi
yhä, vaikka vatsa oli tiiynnä.

Sydäntalvisena aamupäivänä
Lepistö näki jälleen kotinsa Pih-
lajakankaan mäellä.

Se oli siis sittenkin totta!
TLvan akkunassa häivähtivät

isän ja äidin varjot.
Kun poika astui pirttiin, se oli

tyhjillään. Ymmärtiien hiljai-
suuden syyn hän istahti penkille
ja liikuttuneena katseli paikko
ja, joita oli vieraalla maalla niin
usein muistellut. Vihdoin van-
hemmatkin tulivat kamarista.
Heidän ilmeensä kertoivat kai-
ken. Sanoja ei tarvittu.

Ja voi sitä kotoisen saunan su-

loa! Sen lämm&sä piti oikein
viivytellä.

Tirpaan palannut Lauri-veli
surkutteli:

- Niin on raukka kuin sam-

makko. Iso vesipöhömaha vain,
mutta raajat kuin tikut!

Puolellatoista vuodella viiväs-
tynlt lomaworo oli päässyt vih-
doinkin alkamaan. tr

DAGNY IRENE LAINE

Sota on henkisten
paineiden ja
järkytysten aluetta.
Sen piirissä sattui
ihmeellisiä asioita.
Järkyttävimmät
tapaukset ovat
pysyneet mielessä
vuosikymmeniä.

OLI kaunis kesä 1942. Kana-
naisten kenttäsairaalan parakki-

§län ympärillä männyt kiilteli-
vät punaruskeina, niiden oksat
tuokuivat pihkalle ja auringol-
le.

Joskus tuntui, että parakki§-
län ympärillä vallitsi erämaan
rauha.

Alueen kansoitti harmaa kan-
sa. Muut värit oli ilmavaaran
vuoki kielletty - me lotatkaan
emme saaneet kiiyttää edes val-

koisia kauluksia eikii mansette-
ja.

Valkeat kesäyöt olivat täynnä
uhkaa. Venäläiset lent?ijät kier-
telivät usein taivaalla ja ampui-
vat konekivääreillään kaikkea
mikii kiinnilti niiden huomiota.
Yaaraa lisiisi lähellä oleva sak-
salainen lentokenttä.

Potilaat siirrettiin kenttäsai-
raalasta koti-Suomen sotasai-
raaloihin heti kun se vain suin-
kin kiivi päinsä. Kelirikostakin
oli vihdoin piiiisty.

Aikaisemmin keväällä olim-
me kokeneet Kiestingin suun-
nan ankarat ja pahoja tappioita
aiheuttaneet torjuntataistelut.
Nyt oli kiiynnissä vain jonkinlai-
sia jälkimaininkeja, "paikallisia
kahakoita".

,ElKÖ U'TTA UÄNOE
SUOJAA]Sr'
Yökkövuoroni oli taas kerran al-
kamassa. Vastuullani oli yksi

osasto eli parakki.
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Potilaina oli useita päähän
haavoittuneita. Yksi heistä oli
aivan heikko, tajuton. Valkea si-
de ympäröi koko pään, näkyvis-
sä olivat vain molemmat silmät
ja osa toista poskea. Hengitys
oli hiljaista. jo huohottavaa ja
katkonaista. Mutta sydän löi.

Kuljeskelin parakissani. Toin
yhtä ja toista tarvitseville, jutte-
lin joidenkin kanssa. Sitten kä-
vin istumaan tuon heikoimman
kallopotilaan viereen.

Oli hiljaista ja rauhallista.
./ikkiä, tuskin tunnin kuluttua

valvontavuoroni alkamisesta,
rauha rikkoutui: taivaalta alkoi
kuulua tutuksi tullutta jylivää.

Pommikoneita!
Se jatkui kumeana, uhkaava-

na, ja voimistui voimistumis-
taan.

Liikunta§§iset potilaat
nousivat vuoteistaan ja alkoivat
kiskoa harmaita huopia vuoteis-
taan käyttääkseen niitä naamio
na yöpuvun päällä. Sitten he lä-
hestyivät ovea mennäkseen suo
jaan ulos jokitörmään.

Ensimmäinen reaktioni oli
tietenkin säikähdys. Sitten ääre-
tön rauha täytti minut - miki
minä lähtisin suojaan, kun hei-
kot potilaanikaan eivät pääse
pois pommien alta? Ei - en jät-
täisi tätä kaikkein heikointa!

- Eikö se lotta lähdekään? ky-
syi joku mennessään.

- En lähde, mutta menkää te
vain - ja kiireesti!

Miehet epäröivät ja suurin
osa heistä palasi takaisin. Hiljai-
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sina he asettuivat vuoteisiinsa.
Pian jo taas rätisi ja paukkui.

Pommien huumaava humina
täytti ilman. Konekiväärisuih-
kut piiskasivat puita ja maata,
oksia katkeili puista ja sälöt len-
telivät parakkien seinistä.

Sitten koneet jatkoivat mat-
kaansa kohti saksalaisten lento-
kenttää.

Päättyneen metelin jälkeen
hiljaisuus tuntui tavallista sy-
vemmältä. Yksi ja toinen kömpi
yliis vuoteestaan mennäkseen
katsomaan hyökkäyksen jälkiä.

Täjuton potilaani ei ollut vä-
rähtänytkään koko aikana. Hän
ei reagoinut lainkaan tapahtu-
miin.

Ulkona olleet palailivat. Ei ol-
lut tapahtunut mitään merkittä-
vää: joku hoitajar oli maastoutu-
nut likakuoppaan, parakeissa oli
jokunen tuore luodinreikä. Ikku-
noita ei ollut sär§nyt.

,,JOKO NYT ON AIKA?'
Lääkintäkapteei tuli vielä käy-
mään osastolla. Hän vilkaisi ta-
juttomaan potilaaseeni ja sanoi:

- Ei hän kestä kovinkaan
kauan - vauriot ovat niin suu-
ret. . .

Yö jatkui hiljaisena, rauhalli-
sena.

likkiä ta.luton alkoi liikkua -
aivan vähän, mutta kuitenkin
selvästi. Hän avasi silmänsä,
katsoi minuun ja §syi aivan sel-

keällä äänellä, mutta hyvin hil-

1aa:

- Paljonko kello on?

- Kakitoista, on keskiyö,
vastasin ilahtuneena.

Jospa sittenkin. . .

Potilas ei kuitenkaan enåiä
vastannut §symylseeni, yaan
vaipui takaisin tajuttomuuteen.
Annoin hänelle määrätyn lääk-
keen. Hiljaisuus jatkui.

Sitten kuulin taas hiljaisen,
mutta aivan selkeän äänen:

- Paljonko kello on nyt . . .?

- Täsan kolme.
En tiedä, tajusiko hän vas-

taustani. Silmät harhailivat het-
ken, sulkeutuivat sitten. Potilas
oli vajonnut takaisin syvään ta-
juttomuuteen.

Yritin liikkua parakissa mah-
dollisimman hiljaa. Totesin, että
monessa vuoteessa valvottiin -
seurattiin aseveljen lähtöä. Ku-
kaan ei kuitenkaan puhunut ei-

kä liikkunut.
Vähän ennen viittä tajuton

potilaani avasi taas silmänsä ja

§syi selvällä, mutta entistäkin
hiljaisemmalla äänellä:

- Jokohan kello on kohta vii-
si...?

- Viittätoista vailla-
Nuorukainen pysyi tajuis-

saan. Hän katseli johonkin kau-
kaisuuteen ja kuiskasi:

- Antaakohan äiti anteek-
si...?

- Kyllä, vastasin. - liidit an-
tavat aina kaiken anteeksi -
kaikti äidit.

Kurkkuani kuristi. Tärtuin
hänen käteensä ja puristin sitä
hiljaa. Kyyneleet nousivat sil-

miini, tuntui kuin syvä suru el
mahtuisi rintaani.

Sitten pulssi lakkasi tuntu-
masta. Käsi kylmeni.

Merkitsin tarkan kuolinhet-
ken potilaskorttiin: kello 05.00.

Parakissa oli haudanhiljaista,
kun vedin eristysverhon vuoteen
eteen. tr

Suomalailot oliy.t maioittuneol kaunaan Kananailten kylän rakennukliin st-*"*

:f§,

Knoche tyräalushousut ovat
lääkärien la ortopedian asi-
antuntijoiden l0 v. tutkimu-
syhteistyön tuloksena kehi-
te§ USA:ssa ja Saksassa.
Ne ovat lääketieteen hyväk-
symät, antaen käyttäjälleen
paremman tuen kuin siteet,
vyöt tms. Ne ovat hygieeni-
set ja pesunkestävät, taval-
listen alushousujen näköiset
ja huomaamattomat. 6 eri
mallia, myös naisille. Suo-
sitellaan myös tyrä- ja muit-
ten vatsaleikkausten iälki-
hoitoon.

Pyydä esite ia hinnasto!

fillailmastersOy
Melkonkaru l6 A KT, 00210 HKt
Puh. 90-670 344



KESÄ
KIRJOJA

KENTTÄPOSTIN
KERTOMAA
Thina Huuhtanen: Jatkoso-
dan kirjeet, Otava, Keuruu
1986, 390 sivua, piirroksia.
lboksen edellinen osa Tälvi-
sodan kirjeet ilmestyi Ota-
van kustantamana 1984.
Myös tämä toinen osa perus-
tuu sykyllä 1975 alkanee-
seen valtakunnalliseen sota-
vuosien kirjeiden keräyk-
seen.

Jatkosodan kirjeet ovat
mpni-ilmeisempiä kuin talvi-
sodan kenttäposti. Vuoden
l94l rintamakirjeistä huo-
kuu varma vakaumus talvi-
sodassa menetetyn Karjalan
vapauttamisen oikeutukes-
ta. Asemasota edustaa puo-
lestaan lähes kaikkia inhi-
millisen elämän puolia: huol-
ta kotiasioista, ikävystymis-
tä, nuorten ihmisten seikkai-
lunhalua, irrallisia suhteita.
Viimeisen sotawoden kesän
kirjeistä huokuu pelko ja hä-
tä.

Lyhyt katsaus sotavuosien
tapahtumiin Suomessa tukee
asiallisesti teoken kerron-
taa. E.

KERSANTIN
KOKEMUKSIA
KAHDESSA
SODASSA
Onni Repo: Thlvisodan Sor-
tavalasta jatkosodan Loi-
molaan, Omakustanne, Hel-
sinki 1986, ll8 sivua, valo-
kuvia.
Avustajamme Onni Petter
Repo hoiteli talvisodassa
Hyppy-Heikkiä, vanhaa

jäykkälavettista kanuunaa,
ja palveli jatkosodassa 3.Lin-
noituspataljoonassa pää-
asiallisesti Aänisen etelä-
päässä. Hän on pannut sa-
moihin kansiin yhteensä 2l
juttua, joista suurin osa on
vuosien varrella julkaistu
lehdessämme. Vilkas karja-
lainen poliisimies kuvaa elä-
vällä tyylillään sodan arki-
päivää sen eri vaiheissa ryh-
mänjohtajan näkökulmasta.
Kieliasuun nämä omakus-
tannekirjailijat voisivat kiin-
nittää enemmän huomiota. -
Kirjaa on saatavissa suoraan
Revolta, jonka osoite on Ju-
hannustie 12, 00740 Helsin-
ki. J.

swÄnrrÄ
SUOMEEN
Matti Rantasila: Viimernen
vastaisku, Thmmi, Helsinki
1985, 215 sivua.
Vähän puiseva tekti kertoo
nuoren luutnantin touhuista
hänen johtaessaan poruk-
kaansa viimeisenä sotavuon-
na. TLntuu kuin kirjailijalla
olisi ollut tekstin puute, kos-
ka mukaan on pitanyt panna
vartio-ohjeita ja Päämajan
neuvoja vakoilijan tunnista-
miseksi. Eräät henkilöt ovat
merkillisia kummajaisia, esi-
merkiksi "kadettikoulusta
priimuksena päässyt kaptee-
ni", joka Päämajan edusta-
jana tarkastaa muun muassa
"mielialaa ja sotilaallisuut-
ta"(!)

SEKAVAA
SOTAA

J,

Eino Pietola: Siellä miestä
kylmeni, Gummerus, Jyväs-
kylä 1985,245 sivua.
Romaani kertoo rajajääkä-
reistä, jotka vetäytyvät ke-
sällä 19214 jossakin Agläjär-
ven maisemissa, joutuvat he-
vosineen mottiin ja sotkuisiin
sotatoimiin. Koko touhu on
jotenkin outoa: porukkaa
johtavat synkässä korvessa
"hajusaippualle tuoksuvat,
tuijottavasilmäiset ja ylem-
myydentuntoiset upseerit",

heitä ampuvat omat ja vihol-
liset, minkä lisäki miehet
ampuvat toisiaan, komppa-
nialla on "neuvottelupaik-
ka" eikä komentopaikkaa,
haavoittuneet jätetään oman
onnensa nojaan, esikunta pa-
kenee. - Ei se nyt kyllä pa-
himmillaankaan aivan täl-
Iaista ollut!

AS!ALLISTA
HISf,ORIAA

J.

Kalle Kuosa: Niinisalon va-
ruskunta, Satakunnan Ty-
kistörykmentin Perinneyh-
distys ry, Joensuu 1985,
288 suurikokoista sivua,
runsaasti valokuvia.
Vasta SGvuotias varuskunta
on ehtinyt kokea monenlai-
sia vaiheita: toiminta alkoi
modernina kertausharjoitus-
keskuksena lg3Glivulla,
jatkui sotavuosina reservin
upseerien sotakouluna,
muuttui rauhan tultua oppi-
kouluksi ja lopulta tykistöva-
ruskunnaksi, jossa ovat toi-
mineet tykistörykmentti, ty-
kistökoulu, koeampuma-ase-
ma ja mittauspatteristo.
Edelleen ovat alueella ma-
jailleet kaasusuojelukoulu ja
hevoshuoltokoulu sekä viime
vuosina myös moderni YK-
koulutuskeskus. Pohjankan-
kaalla ovat varuskuntaan tu-
keutuen ampumaleirejään
pitäneet paitsi kenttätykistö
myös monet muut, esimer-
kiksi vuosi§mmenet Pans-
sariprikaati.

Everstiluutnantti Kuosa
selvittelee varuskunnan vai-
heita täsmällisellä asiatyylil-
lä. Lukuisine kuvineen ja
piirroksineen kirja antaa sel-
vän kuvan sen kehityksestä.
Ulkoasu ja kuvat ansaitsevat
kiitoksen.

MAANMAINIO
KIRJANEN
Björn Wahlström: Villakoi-
ran ydin, Loviisa 1986, 102
sivua, piirroksia.
"Jos §syt tiedemieheltä, pu-
toaako katto päähämme mi-
nuutin sisällä, niin hän ei us-
kalla sanoa varmuudella, et-

S.

tä se ei putoa." Tiedemiehen
on otettava huomioon kaikki
ajateltavissa olevat mahdol-
lisuudet, esimerkiksi meteo.
rit, joten on olemassa häviä-
vän pieni mahdollisuus, että
katto todella romahtaa pää-
häsi seuraavien kuuden§m-
menen sekunnin aikana.

Näin aloittaa Wahlström
mainion kirjansa, joka selvit-
tää ydinenergian käyttöön
liittyvat kysymykset pakina-
tyylillä niin että tyhmäkin
ymmärtää. Vakavaa asiaa
valaisevat parhaiten lukuisat
esimerkit - vaikkapa näin:

Jokin aika sitten todettiin
voimalaitoksen lähivesissä
kobolttia, suurimmillaan
I 000 pci/I. Irhtimies otsi-
koi: RUNSAASTI RA-
DIOAKTIIVISIA AINEI-
TA MERESSÄ YDIN.
VOIMALAN LÄHEI-
SYYDESSÄ. Hän ei väIit-
tänyt selvittaa itselleen
enempää kuin lukijoilleen-
kaan, että käyte§ mittayk-
sikkö on pikocurie ja että
piko tarkoittaa samaa kuin
0,000000000001. ltse asias-
sa voimalan päästöpaikan
välittömässä läheisyydessä
oli kobolttia noin tuhannes-
osa siitä määrästä, joka jat
kuvasti sallitaan juomave-
dessä!

Olipahan hauska kirja li-
sensiaattimiehen tekemäksi

- ja täyttä asiaa. Ellei sitä
sattuisi löytymään kirjakau-
pasta voi kirjan tilata suo
raan kirjoittajalta osoitteesta
Vesikuja 5, 07900 loviisa. J.

,,OTETAAN

M!EHESTÄ
MITTAA''
Martti Anneberg: Pirun-
lientä tunturissa, Karisto,
Hämeenlinna 1985, 236 si-
vua.
Romaani kertoo kaveruksis-
ta, jotka lomillaan kaahaa-
vat moottorikelkoilla LaPin
kämpältä toiselle mahtavine
kaljakuormineen. Juttuun
liittyy runsaasti Lapin- ym.
romantiikkaa ja jopa lyhyt
sanakirjakin. S.
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Kansikuru-me esittää tilan-
netta Täipaleenjoen maisemissa
taistelun jälkeen. Jaska Savilah-
ti kuulustelee vankia apunaan
inkeriläinen tulkki.

Niilo Karsa on luovutta-
nut kirjoittamansa JR 6:n
sotatiestä kertovan runon
Peurungan kuntoutuskes-
kukselle. Kuvassa vasem-
malta Hannu Koskinen,
Karsa, Mikko Korhonen ja
Kauko Hämäläinen.

o

Neuvosto'Karjala Jehti
kertoo wonna 1928 Lrnin-
gradissa syntyneestä Anatoli
Ivanovitsh Hypösestä, josta
tuli neuvostoarmeijan ken-
raali. Hänen äitinsä oli
maanviljelijäperheen tytär,
ilmeisesti inkeriläinen kuten
isäkin. Hypdnen tuli upsee-
riksi 1950, kävi sotakorkea-
koulun ja yleni aikanaan
kenraaliksi. Hänen muistis-
saan on säilynyt elämä piiri-
tetyssä Leningradissa, johon
"kapitalistinen maailma
usutti raivotautisen verikoi-
ransa - fasismin".

Onpahan menneet kirjoit-
tajalta historian kirjat vähän
sekaisin: "kapitalistinen
maailma" taisteli "fasismia"
vastaan jo silloin, kun Stalin
syksyllä 1939 liitossa Hitle-
rin kanssa ryösteli Puolaa ja
hyökkäsi Suomeen.

o

o

P"*.!nu.a"n kesäteatteri
jatkaa jättiläisurakkaansa:
se esittää edelleen Ttrntema-
tonta sotilasta, nyt uudiste-
tun käsikirjoituksen pohjal-
ta, ja lisäksi Linnan Täällä
Pohjantähden alla. Tietoja
esityksista saa puhelimella
941-855 459. Kuvassa "Kos-
kela Suomesta, syö rautaa ja
paskantaa kettinkiä".

o

A
Armas Linnamaa, jatkoso
dan Pioneeripataljoona 28:n
2.Komppanian päällikkö,
kertoo lukeneensa tämän
vuoden toukokuun lehdes-
sämme julkaistun artikkelin
pataljoonan vaiheista. Siinä
kirjoittaja Niilo Toikkanen
kertoo, että koukkausreitille
tuli muonan sijasta vain
panssarimiinoja. Linnamaa
muistaa, että syy ei ollut
"herrojen" vaan komppa-
nian vääpelin, joka ymmärsi
käskyn väärin: töpinästä ti-
lattiin "limppuja" tarkoit-
taen leipää. Pahaksi onneksi
limppu oli myös leivän muo-
toisen panssarimiinan kan-
sanomainen nimitys ja niitä
sitten raahattiin soisella
suuntauralla parinkymme-
nen kilometrin päähän.

o

Rannikon puolustaja -lehti
kertoo numerossaan I186
"Hangon memoraalimu-
seosta", joka sijaitsee L,e-
ningradissa Pyhän Panthe-
leimonin kirkossa. Museo
kertoo Hangon tukikohdan
mestarillisesta evakuoinnista
syksylla l94l ja puna-armei-
jan taistelusta Hangon mo
tissa. Seinällä on maalaus
panssarilaiva llmarisesta. -
Saattaisi olla tutustumisen
arvoinen paikka.
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O* ,uuranen, osoite va-
namokatu 13 A 5, 96500
Rovaniemi, on saanut hal-
tuunsa Raimo kskisen sota-
vuosien kuvakokoelman ja
haluaisi yhteyttä entisiin ase-
veljiin varustaakseen kuvat
selittein. Tässä malliksi JR
5l:n 2.Konekiväärikomppa-
nian miehiä Voznesenjassa -
keitä lienevät kaverukset?

o

Mattl Paananen, osoite
Hessula A 13, 43800 Kivi-
järvi, haluaisi saada Etelä-
Suomen kustannus Oy:n
teokesta Suomen rintama-
miehet 193945 sen osan,
jossa on "Kylmä-Kalle"
Heiskasen ll.Divisioonan
miesten henkilötiedot. - Ku-
ka tietää asiasta?

a

Matti Päiviö, Ruotsinkatu
40, lll20 Riihimäki, on lä-
hettän1't toimitukselle ke-
väällä 1943 ottamansa ku-
van lottien radiosähköttäjä-
kurssista kouluttajineen ja
tarkastajineen. Päiviöllä on
kuulemma tyttöjen nimetkin
muistissa, joten niitäkin voi
häneltä tiedustella.

o

Matti Muli, Savonkatu I I

^ 
2,'741C/.l. Iisalmi, puhelin

977-23 364 tai 43 212, ha-
luaisi tietää kuvan lippalak-
kisen aseveikon nimen ja
osoitteen. Kuva on otettu
Varkaudessa kesäkuussa
1945. Ohjaksissa on "25-
syntynyt" Muli itse ja hevo-
sen nimi on Pilkka.

o

H"l-". Sjöman, osoite
Kulmakatu 2G71,00170
Helsinki, puhelin (90-)
669 973, haavoittui Ruka-
järven maisemissa
10.2.1943. Hänet toi ihmis-
ten ilmoille Tiiksjärven ken-

tälle ikivanha Junkers-kone.
Keitä olivat lentäjät ja miten
heihin saisi yhteyden?

o
E".o Ehon tämän vuoden
toukokuun lehdessä julkais-
tusta artikkelista, joka koski
Inkerin väestön vaiheita jat-
kosodan aikana, on jäänyt
pois tieto siitä, että kirjoitus
perustuu alkuosaltaan tohto-
ri Kulhan tutkimuksiin ja et-
tä se on aikaisemmin julkais-
tu Kaltio-aikakauslehden
numerossa | 185. - Valitam-
me virhettä.

o
N"uuosto-Karjala Jehden
mukaan Helge Seppälä on
valmistellut Petroskoissa
uutta kirjaansa Suomi mie-
hittäjänä l94l-1944. Kirja
kertoo muun muassa, kuinka
"aliravitsemus teki pahaa
jälkeä:joka aamu oli (vanki-
leirin) rivissä monta ruumis-
arkkua." trhden mukaan
Seppälä on kumonnut Suo.
men virallisen version maan
joutumisesta jatkosotaan -
"hän todistaa, että jo vuonna
1940 Suomen ja Saksan kor-
kea-arvoiset edustajat kävi-
vät salaisia neuvotteluja ja
sopivat Suomen roolista Bar-
barossa-suunnitelman tG.
teuttamisessa."

o

Ystavamme naapurista et-
sii Suomessa asuvia sukulai-
siaan. Hänen setänsä Ignat
Makkonen, syntynyt noin
1898 1900, asui sotavuosina
Suojärvellä. Perheessä oli
monta lasta. Mummo on
kertonut näistä sukulaisista.

Pyydan lukijoitamme ot-
tamaan yhtey,ttä entisiin
suojärveläisiin, jotta voisim-
me auttaa serkkujen löytä-
misessä. Tiedot sitten vain
tänne lehden toimitukseen
osoitteeseen Töölönkatu 35
B, 00260 Helsinki. Lähe-
tämme ne täältä edelleen. -
Kiitos!
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