
Vie'st imiehrend Suomenlahden ulkosaari L la.r.

Vuonna I94I jroulukuu^m aikana olivat kovat pakkaset,ettii itdinen
Suomenlahti sai jiiiipeitteen a^ina Surrrsaaren asti.
suursaari joka tatvisodan piiiittyes sti jiii Neuvostotiitolle- o1i siLloin
j or],Iukuussa I94I a ivan miehittematdn. Vel!l'eleiset olivat joulukuun

alkupiiivinii poistuneet saarelta. saarella oLi kaksi asutusalu-
e,b ta1 suurkyla ja KiiskinkylEi, ibirten rakennukset eivat ol-leet sooa,s-

sa tuhoutume.et. Jtiiin valrv is tuttila edelleenrliihetettiin Suur-

saareen suo,.ealaiset varnmis tus j oukot , i otka sijoitettiin ndihin kyliin.
Kotkan e,.lusta1la oleval_la Rankin linnakkeeIItu iossa suoritin asevel-
vollisuutta pliEittyi au.-koulur 2A,12-47. Sen jEilkeen liihdettiin eri
yks ikk6i-hin, mihim kukin koulutukse nsa pe rus tee 1'lat mtidrlitt i in.
Jouduin Hamirnaan entiseen ykslkkddni 2.Yiestikompp./2.npr"
uuclenvuoden aattom tuli itihtd Haapasaareenr, ioka onr saarlstGalue
ll kdr pAassd rannikolta Kotkan edustalla.
Seuraavana pdivElnd I tammikuuta 1942 meid6n,koLne viestirniestii'piti
lehted Suursaareen , mut ta emme saaneet hevosta viestivEilineiden
vetti jiiksi.Aamulla 2.I.1-6ytyi hevonen ja matka alkoi kohti suursaarta.
stid ol- i pilvisenr utuista ja ndkyvdi'syJ's noin 5 krn',kun ldihoirnme liik;':
keelfe. saaret4 siluetti joka kirkkaalla i1ma}1a niikyy suornen ran-
nikoltakin ei nekynyt vield siidn utuisuucen takia vaikka olimme jo
puoli-ssa vdlissii Haapasaaresta Suursaareen.

I,eudor: saAn mydtA jatkoimme matkaa Suoruenlahden jiiefla. Kunnes

nSk6piiriin vastaamme tuLee kaksi miestd, ioka saa meid6t tarttumaan
aseisiinrmikti osoittautui tarpeettomaksi s,ilIe miehet olivat omia.

l,lies Sen,iva.rus te e;b pistivltt heti silmliiin, vailrr saappaat rhousut ja

villapaita oli y1Iti. Aseet ja asetakki oLi kij'reessd jEidneet Suur-

saareen josta rniehet tulivat ja kertoi.vat seuraavat tapahtuma[ '
Aamuhtimaris sd olivat venEilii ise t y11!lt tdnee t kyli in ma jioittune et
suomalaiset taysin 

' 
ioista osa kaatui vihollisen tuleen ia iotkut

onmistuivat padsemeen mets&in suojaan ia sieltti edelleen jEidlle'
kuten nemekin kaverit. suurkyleen ibnne meidenkin matkamme oli
muuttui nyt p01len tliyskdtinndkseen ia takaisin Haapasaareen'

samalla ihmee.flisen kaitselmuksen sattumaan ett6 nuo kal<s i miestEi

osuivat matkareittimme nd,kdpiiriin. vaikka meill-e oli radio reess6

niin olisimmeko sit&i kuunteluf Ie pistlineet ennenkuin suursaaressa.

Kansa Taisteli lehciess'd 1/77 Suursaaren valtaus I942 onkin selvA

se lostus eversti". Barimovin j ohtamasta kk. komppanian maihinnoususta

Suursr.areen 2.I-42.
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Haapa s aa re e n

Tulimme Haapasaareen viestimiesten majoitus kempal1e,. itieliala o1i
ka,l-lai11, m*,teia kun Suursaaressa o1i kolme meikdldistd viestimiestb.
eikd heiddm kohtalostaan oltu saatu vieIS mitdiin tietoa..
Parin tunninr kuluttua selviaa ettil tkm,Vainio ja Niemi-nen ovat saa-
puneet Haapasaaree n , mutta k,:l-mas mies PuIli nimeltean oIl j&l5nyt
palaamatta. Jon*inlaisena muisti.kuvana on mielessiini vielti Vainion.
ja Niemisen kertornat tapahtumat Suurkyldssd 2.I-42 aamulIa., joista
itse stidstyin sen hevosen saamaita jEiiimisen ja jeelki kahoen vastaanr
tulevan miehen anstosta. Pojat kertoivatsAamullarkohta piriviin roiton
hdmiiriis sii, a lkoi kuulua kivddrinL a mmuske lua ja he olettivat ette joklr
ampuu variksia rannalla. Samalla tuli- yltyy ja konetuli-aseet yhtyvEit
mukaan. PuIli sydsyy ulos mutta kaatuu etelsen rappusille. Vainoi ja
Ni.eminen pudottautuvat keittiijn lattian alIa olevaan perunakuoppaan
jonka kansi jee kiinni. Vendltiiset tulevat si.stille mutta ei-vdt
hu.omaa katsoa kuoppaan. r,l6kirr pbydellEi oleva petroolilamppu on p rrrF

donnut }attialle ja sytytteiii talon palamaan. Pojille- tulee tukala
tilanne. Yld's ei uskalla noustarsille voi saada luodin viho11lsel$a
ja kellarikuopassa oXottaa e ldvdnii. paistuminren. I(iviiii.rin pistirnilld
he alkoivat tekemdEin aukkoa pybreistii kivistd muurattuun keflarin
sein5"5n. Aukko syntyyrmutta tilanne kily sletiimdttijmEi.n kuumaksi sj.116
tuli rdtisee polttavasti y1Eipuole1Ia. He pii:isevdt lattiapohjan ja
maan vdlii-n, josta mies sopii ryiimri.mdiin. Mdkki oli kaj_keti rakennettu
nurkkakivien varaan,joten ubsmenoaukkoa kyllti oli. Vaan miste menng.

ufos jos viholfisia oIi liihettyvillti. ?ojat kertoivat katsonreen
ettei ketfid,n ntikynyt ja sydsyneet aukean yIi metsdii.n. He.idat kuiten-
kinr oli huomattu s j.IIEi luote ja vinkui perS?in ja huudettiin "s;toi
finski soldatrr .Kenenkeen vi-holiisista kuitenkaan l-ehtemattd pertidn,
silld olivathan nekin vd.syneitd hi ihde-.t tyiitin tytersaaresta y1i 2O km

ja taiste lutoirnet vie15 pdU.l1e.

TaLvi I942 jatkuri edelleen k,ovlne pakkasineen.l.l iou.dtuin Haapasaar-

resta noin 6 kro itEiiin ol-evalle Kifpisaaro 1le . K&pt. Uskin osaston radis

tiksi. 17.1 kotxta paivarrrokailun jtilkeen suorittivat veneleiset
Ts}lra ikka-kone e t i Imahybkkdyksen. viho I Iis en kchrre oli laiturialueen
seutu jossa kasarmitkin si.jaitsivat, sydksyimme kasarmeilta metsii"iin

jonka tuuhea mennikkd antoi hyvdn niik5suojan. Muutamien kk.sarjojen
jiilkeen koneet poistuivat rsaamatta kuitenks.a,n mitddn vahlnkoa jar

tappioita. Tilanteen ai-kana eriis alik. juoksi tulesta v6IittEimiittzi

l_lihe iseIIe kallioIle ne lipiippuisen it.kk.n luo,mutta lukko jen ieitty-
misen takia hdn ei saanut asetta toimimaan. I9.5 jouduin tekaisin

Haapasaaree6 , j os sa valmisteltiin jo Suursaaren valtausta'
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Suursaare e n

?6-27.3-42 alkoi Suursaaren valtarr.s. Uerite 2/Apr'.n viestimiehiS
jaettiin erilaisiirr tehtdviin. Jouduin viestiryhmiien jcka 26.1 klo
I7 vietiin, kuorma-autollai noin 6 km pddhiin Suursaaresta. Sieltd
jatkoi-mme hiihteen ja ahkioita vetiien joissa oli viestivaline ite '
suuntanamme Suursaaren sivutunturna. Jcnnekin jtitille meidEin oli md6-

rEiys rakentaa viesti$ukikohta telttaan. Se taps.htuikin y61lii kun

olimme noin 5 km piidssEi Suurky lZin rannast&. I(ohta aloittikin tykistd
tulituksensa. r4ei-1}!i o1i laitteemme valmiiaa toimintaan ja site
riittikin sekd eetteriin ettd tapscille. Aamuydste 27.1 n,oussut

iumim:y rsky pliiittyi enneu aamr n koittoa, ioka valkeni kirkkaana.
Samalfa tutivat my6s lentokoneet,niin viholliset kuin omatki.n.

Jouduimme morren i l mataj-stelun silminnEiki jdiksi r j oista omat Fokkerit
sefvisivtit voitokkaimmin. Meiste noin , kn ete leen , Ki iskinkyldn
kohdalla jeelId olevarlle tukikohdalle olivat vihollisen Tshaikka-
koneet noin puolipdivlin tienoillai pLiEisseet suorittamaan ylli,ttyshydk-
kiiy.ksen, jossa miehia oli kaatunut. Pelkdsimme oman tukiKohtamme
joutuvan saman kohtalon uhniksi. Niin kdvikinrmutta ei laheskiilin niil
paha.srti kuin naapuritukikohdas sa . f,lo.17 alkaan tuli 7 Ishaikkaa,
matafall-a lenteen kohti tuki,kohtaamrne. Meridiit havahdutti koneista
kaukaa amu:nut tu kk ssrja.Samalla ponkaistiin teltasta ulos. Kerkesin
ottaa kiv5lirin mukaan ja jiroksin jiitille niin nppeaan kuin kintuista
irtoaa. SGn jdlkeen heittdytyminen jddlIe pitkekseen ja aivan 1i.ik-
kumatta. Lentiijiit ottivat telttamme' ampumakohteekseen. Uaikka se 01i
kalkkimaalill.a valkaisturniin eroittui se jii5ltii kuitenkin. Meitti
lumipukuisia miehii, jotka kerkesimme j:iti11€r hsiaafltua,ne eiviit huo-

manncet. Vihrpllisi11a oli Lruono tuuri tai arnpurnataito rsi11d teltan
1dheI1e .iealle oystytettyyn tolppaanr oli sidottu hievonen jol1a ky1lii
oIi mydskin r'lumi,pukur!. Konetten toisen arnpumak ierrokse n aikans ke6n-

sin katseeni kohti telttaa ja niiin kuinka. hevonen yritti laukkahypyir
irro ittautua , luotien vinkuessa sen y7nperill5.. Koneitten kolmas kiere:
ros .iEii suorit tamatta , s;i I}d paikalle osui yksi ona l'okke r-htiv it tzi j ei

ja riinii ? Tshaikkaa lensiviit pois. lultuarnme teftalle rei hevonen

o1lut saanut naarmuakaa& ja kaikki viestivliline;et olivat ehjiii.
Telttakankaassa oli tosin ky.,1td joitakin luo d inreikid , ettd na*puri
ol-ikin pitanyt huolen teltan ilmastoinnista' tulevien ditten suhteen.

Aamlr.rpdivdlle 2AJ meistd etelaiin pari kmrcli kova ilmataistelu.Yksl
Tshaikka sybksyi Suomenlahden 85 sm j liiin liivitse.Yksi oma lokker
teki onnisturlEen pakkolaskun rkoska tuli iiiiille suksilleen. Saimme

mdareyksen purkaa, kohfteemme ja kelata kenttlitapsit kohti suursaairta.
Tu,llsssamme Suunkyldn rantaan, oli s,iellti voiton paraati meneillean.
Ilrna oli aurinkoisen kirkas ia Pohioiskorkian hui.pulla hulmusi
s inirls t ile i j onalippu, s ek6 taivaalla, kumisi hEivittEi j ie mme voit okas

moottori-en Jyrind. '
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TstrtEirsaare en

Xns imrnrliisen ybn, vietin Suursaaressa te lttama j oituks es sa Suurkyldm
liepeil-Id. Seuraavan piiivant29.l iltana jouduin Tytdrsaareen 1d.hte-
van tiedusteluosaston radistiksi. Osaston vahvuus oli 2 kiv.joukkuet-
ta ja pst.ryhmai,sekd meital radisteja kaksi ja 2 radioas emaa. Osas t on

johtajana o1i- 1uutn. Hulkkonen. Il hevosen vetaman kolonnan mLr6te

hiihdettydmme aavemaisella SuDmenlahden jddlldro1imme aamuybstb

!01! k1o 0J aikoina TytH,rsaaren edustalla. Toinen radioasema laitet-
tiin toimimaanr ja odotettlin viestejEi. SaareIIe nousseet te'idustelu-
ryhmEit saivat selville e Ltd siellEi o1j- vendldisiii h1ryvi rn l"innoltetuis-
sa asemissaan. Paalikkd,mme ka.tsoi asialliseksi palata takaisin
Suursaareen. Matka oIi raskasta hiihtee upottavassa l-umessa ja vield
peivenva 1os sa , j olloin ilmavaara oli rdotettavissa. Meidet mddrElttlin-
kin hajaantumaam ja hiihdettiin jonkinlaisessa parvessa.
Kohta tulti,r vaataan mata1a1la. lentavd kone rse oli onneksi oma ja
niiytettydmme sille tunnusta. , oranss in vd.rist?i liinaa niin lentH.jdkin
tie*;i: meiddt omiksi. Noin ,O krn hiihdon jlilkeen kun noustiin maihin
Suursaaren r&nnassa ja sattumalta osuttiin ereen f,rnr.Pajarin polukar
soppajonoonrseka saatuamme pakillisen hel'nerokkaa niin kohta se

vdsymyskin heipyi.
lounatkorkial 1e.

7. 4-42 j ouduin Suursaaren Ha.ukkavuoreIIa,r olevalle radioasemaLl"e.
Saman alkaiseti- afkoivat Tytarsaaren valtaus taistelut ja. koko
seuraauan y6n hoidimme alik.Putuksen kanssa Suursaaren .ia Tytdrsaarer.
v6l i.set''.radioviestit. 2.4 Tytdrsaari vallattiin sen jliddcssEi saksalai
sten miehitykseen. Kohta huhrtikurrn alkupS.ivind jouduin Suursaaren
T,ounatkorkia lle , j onka korkeus on Ii8 m meren pinnasta. Sinnes sijoitet
tiin rad ioasema , j onka hoitajaksi jlouduln. Clin sie11d tdmdn kesdn-42.
Aloimme heti rakenta.ilElan saunaarosaksi puhtaudenrmutta myi6s. sen vuok-
si,ettd meitd kiusasi tait. Kohta aurinkoisena piiliviinii se sitten
lemmitettiin sekd vaatteet ripustettiin lauteil1e ja ntiin, eLkoi tun-
nim kestdvd sota.rkoko ta"lven olfeita llilrei.sidmme vastaan. Temen tun-
nim ajan olimmel aartami nas epuvus sia , jossa kaikil1a. ndkyivdt samanl-aiset

" arvomerkitrr . Rakensimme ntyds l,orrnatkorkian kaIllo1le mdnnSrnlatvo jen
tasall-e olevan rneri ja il-mavalvonta torntnr joihin tehtdviin ,nyds

csallistuin. Sine kesena oli viholli-sen ilmatoiminta vdhdiste. Vain
ji)itakin tiedustelu ja pommituslento ja tapahtui. Meritiominnasta
muistan kuinka erdEind hei"ndkuun peivena ollessani vartiossa m. ja. iv.
tornissa, nein, kuinka s,ukellusvene nous i Suurky4Hn edustal-Ia pintaan.
Se sukelsi heti ja ampui torpedon ldh,elld ankkuroitua alusta kohrienr,
jnka kuitenkinrLrnuti ohitse ja rdjiihtE, rantakivikoissa
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Sukellusveneen kohtalosta en kuullut mittiiinrettii peasikd se paki)on,

vai j2iikti lehivesille partioivien saksalaisten sukel lusvene hiivit td-
ji.en. saalilksi. Lounatkorkian tornista oli mehtava nEikdala

rnere lliSeen fuontoonr. Joka ilmansuunnassa kaukaiseen horisonttiinr
nu.ky,,i valn s irois enti kimme:Itdvdii. Suomenlahoen ulappaa. Pchioisessa
s;iintivHt Ha.a.pasaaristo .ja kotimaan rannat. IdEissd 40 km piiidssii

matelan tummana l,avansaari. Etelassa puolet, Idh,empiinii olev:* Tytdr-
saar'i. Sekli 1dnteen,2) krn paesse oleva Ruuskerin maiakkaluotorjoka
tornd.sta katsottuna ndytti kuin olisi ollut ankkuroitu alus.
T,iihisi1m6ys saaren Iu"ontoon o]-i sykdhriyttiivdi. raaky. Noin IcJ metrid

alempana peilyi kirkas lounatjprvi,sekd IO km pitken sa&ren meren-

sinistd taustaa vasten siintivdt tummanvihreflt r&etset, joitten y1d-

puole 11e; kohosivat rnahtavina Haukka,yur:ren ja Pohjoiskorkian huriput.

se.l_laineni ,o1i suursari slind jy-l b:iis,s*i kauns,urlcrs saan , s ie 11!i keskelle
Suomenlahoen uLappaaj.

Ruuske ri in
5.g-12 sain koro"ennuksel1r Ruuskerin ma jakkal-uodoIle meri- ja ilmavalvon-

ta radioasema,lle. Suursaaresta lenteen oleva 10uto on kooltaan noin

J:)O M pitke ja leveimmilliten ehke 80 metriH.. Liins i ranna ltaan kivik-
kcinen ja itdranta hiekka,s*irkkeinen. Ennen sotia luoto orrt pa1vc1lut

me renkulkua , koska sen keskellii seisoi vankkarakent e ine n maiakka.

viere lle olevan konerakennuksen pe ltikatto oli lentopommituksissa
IysEihtanyt tjlliseinien sisddLn,jotka vield oliva.t pystyssEi ovi ja
ikkuna-aukkoine enr sumusireeni oti ititinyt katt onurkkauks ee n pystyyn
ja suuaukko ka11ellaan se katseli pohjoiseenrsuomen i:anni.kr>J-le pdin.

Alkuslrksy oli luodolIa nieneviid aikaa, kun voitiin kalaste 1la r ke IlEi

vaim oli pyynt ivel1ne ite . Mybhemmim syksylld. saapuirat merilintujen
muuttopar'vet, joita rmpsittiin. kivliSreillEi ja saat.lin nein erikoista
rrrokalis?i6. truonnonvoimat olivat m srhtav& nliky kovien myrskyjen

raivotessa j1 vaahtoisan meren 6rjypssd ympdrillti. )C.II jiit imrne:

F.uuskerin ja tulimme Suursaareen. Kevidlld 4.5-4, sa.in jdlleen
konennuksen Ruuskeriin. T,uoto miehitettiin kiv.ryhmdn my6t5 ia aseis-.

tuksena o1i 20mm, rnadsdD, p ikakiviiiire jii ja konepistoole ja. Radiste ja

oli kaksi ja B-aserna oIi mdlirdaikaisella kuunteluila. Osastcn pdd-

likkdnti cl i luutn. Gumme rus . Kmin I94l oli ldmarin ia aurinkoinen '
I,limme: ja kalastelimme jdIlee n, muttai'kyt tds'immettmy6s tarkkana vihol-
lisen toimintoja merelld ja ilrnass8,. Trentotcirninta oliki.n hieman

liseentynyt rslllEi useita laivueita 1ensi. ylitse, ja niiirnme joitakin
ilmataiste luita. Hamerina he indkuun 6'i.n6 cli vaara viholl.isen y1let-
tiivistEt maihi.nnousuista , $ oita ei kuitenkaan yh.itean tapahtunut.

16. 8 Ruu,Jeriin vaihciettiin miehistii ja jouduin Tytarsaareen.
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Tytrirsaareen

Tytdrsaari joka oli saksalaisten miehittema, oli suornalaisia ainoas-
taa.n yhdysupseeri luutn.Purhonenrradistit 2 aliups. jar 2 miestiirsekli
ilmavoimi.en 2 radistia. Tytdrsaaresta tulikin koko sota-aikanl pisin
yhtdjaksoinen toimintapaikka. Ol-in s ieliU. lEihes vuode n, Lukuunottamat-
ta kuukaurien pitu*sta aikaa, jolloin Suomenlahdella raivoava talvi-
myrsk;y, vei rn:iuut Xestiin. 9.I-44 olin tullut lornalta vuorolaivalla
I(otkasta Suursa.areen. SieItEi lehdimme k1o I1 a,ikaan T![hti nimisellti
keulahyti l1ise 11ti rmoottori.veneelfe kohti Iytii:rsaartar jonae meiddn
piti saapua k1o I5 aikaan. Meitii oli veneessd matkaamassa yhteensd
fJ m[estti. Lorralta pal:ravia, luu,tn.Purhonen ja 2 radiomiestiirsekd
veneiniehist.jA ] mi-6sta. 'lrlkana rrli n1lds 7 sal"-sl -'aistL ,!y b:ir'saaren

niehitys j oukkcih in kuuluvila. Veneen kuormitukseen neh,ren henki16mea-
rti oli me lko inen , mukaanlue t tuna vield saksalaisten y1-i metrin pitkiit
tavaraa tdy.nnii olevat merimiessdkit. Siia cli a.r.van tyyntd 'mutta 

pilvi
vlstii. Climme, noin , km peessEi Tytersaaresta' kun ncusi sakea lumi-
pyry, joka peitri nrdkyvEiisyyden vain muutamiin kymrneniin metrelhin'
ja sama lla alkci mycjs tuulla. Ki:iI jettuamme j onkin aikaa 

' 
Idytiimiittii

TytEtnsaarta , a lk oi ilta hemu,rt$A ja idiisSd ipuha,ltava tuuli voimistua.
Olimme kul-keneet Tyidrsaaren olrri ja nyt oli;nme meren ja seu miina-
kenttien arrnoilla.. Kl-o IB-19 vEi1i1lii yltyi tuuli nriin voimakkaaksi 'ettd venesnme oli pakko ajaa kohti my6tiituulta. Jouduimme inyijs keven-
tdndtd.nt veneen kuormitusta. Koska mi-ehiEi ei voinut he lttb yIi laidan'
rrr-j-n Iensivet saksalaisten sekit inereen, jonKa, jEl-keen ner vasta saivat
sanotuksi ettEi s$keissii ol-i kon jakk Lpr:rl lo ja. se viihrtin harirltti meitd.
NAin jatkui matkamme pitkin Suomelahden selkZid.rB-9 bof.myrskyn raivo-
tessa, ympdrilldmma. Vaahrtopiiiset aallot temmelsiviit voimakkaina ja
meri kohisi hurjastl. Ne huuhte.livat ja heittelivdt venettAmme kuin
Iastua vain. Ka[ken lisEiks:i pekkasasteinen tuuli jeiidytti vensen lai-
toihin jEiiikerrcsta, jota piti jatkuvasti irroittaman. Puoliycln ielkeen
tuuli kSiinty i pohjoiseen,mutta ei heikentynyt. Kul,jimme nyt mydtdise-
nEi kohti ete:1?i6rlaohti Eestin rarnnikkoa.

Eesrtiin.
Eestin rannikko saapuikin vastaamme' aamun koitteessa. Osuimme Verinru-

piiii nimisen kylan kohdalla maihj,n, joka onneksemne o1i vielA saksalais
ten hal1ussa. Eestlldisct rannikk ovart l ja.t ';ldet,ua'rn rne idrit suotne.-

laidiksi,ottivat rne:i rieit auttaen vastaan ja veiviit lEiheiseen maataloon
jcssa jdiset vaatteemme va.ihdettiin kuiviin. Veaeemme kun o1 i polhjas-
taanr juuttunut noin 50rn p6?ihEin rannastarniin jouduirnme kah laamaan

rantaanL vydtdrdihi-n asti ulottuvas,sa hyisessii vedessii.
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Talon vdkirjoka oli vai-n naisia,rkoska kaikki miehet o1r vi-ety sota-
hommi,inrtoivat meille lamminta juotavaa ja )-e,ipiiii. Kerroirnmo hei1Ie
etta veEf]essd ol-is:i pe.troolia. Heti he nayttivet. me j.lle ruuii:ren, j o11a-

sDudimme astiao ma,ihin ja na.ise t kiiatkivlit sen piiloihrinsa saksalais,il
ta. Naiset lupasivat rneill-e seuraavana paliviira tarjota paivaillise.n.
Seu,raavana pd rvEinEi mei112i oli jlo ormt asepu,vut, ylliimme' ja tulimme

srovittuum aikaan siihen taloon, iossa se peiveLlinen tariottiin'
Talon emenniin vahtiessa i kkururs ta , e t te i saksalaiset ptiSsisi yllaittii-
mean,me sdimme tukevan maa laisate r ian , i.ota naiset toivat 'libytiien
keitkdisteiin. Ruokaryypy,,tk i,n saimme,se oli iotain omatekoista ja melko

voimakasta nime lteanrrkorpro jiu'i . Illalla vielai pidettiin lahtiaistans-
sit rsillii seuraavana aamuna I2.I-44 rne idiit vietlin hevoskyydillS
rautat iease ma1le , i osta alkoi juramatkamme kohti Tal-linnaa'

Tallinnassa odotim m e) viikon lentokoneen 1ahtde jolla tulirntne

Helsinkiin. Sielta valtion kyy;oi l1Ei Kotkaan ja edelleen vuorolaivalla
suursaare-^n. T,eudon talven ans iosta pZiEis immekin TSrtlirsaareen j o

he lmikuun a).kuPiiivinii.
Ltiht6 Ty,/tarsaaresta

Kesii I944 teki tuloaan. Venaleisten sotatoiminta o11 vilkastunut jo

melkoisesri, JuhannuspaivarEi lehestyi idtistii pdin veniildis:id tykki-
vene itii oleva Iaivasto-osasto kohti Tytzirsaarta. Nel avasivat tu]ent
mutta saksalaisten kiinteiillii maalla o)-eva tykj-std karkoitti ne ta-
kaj.sin. 6.W44 o1i, m.ie le en,jH.iivd pdivEi. Suursaare s ta tuli vo Lmistelu

ja urheilujoukkue ottelemaan saksalaisia vastaan. siis tavaLlaan

s,a-arten miehrittii jien, vZilinen Suorni -Saksa maaottelu' Suomalaisen

urheilu j oukkueen vetii j?inti of i xuutn.i.isa seeste ia herit osallistui
sekEi voimistelu ja kenttelaieih j.n. osallistuin itsekln kahteen iuok-
sulajiin 1500m ja I00m. TEinrti urheilukilpailu sai sankan yleisdmddriin'

Kenten ympEirys o1i tdynnli katsojia,mut[a yhtEidn na,ispuolista katsoiaa

ei .j oukosta ldyty,ao{yt . tiirlii erittEiin hyvzillii saksalaisten rinkentamal-

la Tyfiarsaaren ur.lxe i luke nt El11ti piitittyikin tlimii ottelu suornalaisten

voittoon. KolnErs osapuoli Neuvostoliitto,ionka pelkEisimme koko ajan

osallistuvan tahan otte]uun, ia aivan t oisenlaisin urheiluvEil ine in'
kutenr iI-2 maataistelukoneillarjcilla se s j-IIoin useaan otteeseen

su.oritti i lmahy iikkiiy,4<s i5. Pysyi silloin kuitenki-n poissa'

Naapuri ollkin ailoittanut k'ovan cttelun saksalaisia vastaanrkoska

Eestin, rannikolta kuul-uva tykkien jylinEi rs;i irlyi kesdn kuluessa r yl'tii

efiemmH.nr lEirrteen. sota oli saanut kd?innekohcian. saksa alkoi romahtaa.
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Suomen ja Neuvostolilton solmi,ttua aselevonrolimme edelleen. 2OO0

saks:rlaisen miehi-ttiim2ille Tytersaarella. 5.9-44 oli Suursaaresta
tu,IIut kaksi moottorivenetta meite hakemaan. Ly,hyen syysmyrsk}rn
tyynnyttyii 6.9 olimme v;rlmiit liiht emii.iin. Puuttui viela lahtdlup&.
jonka antajana oli vain saaren, komentaja major Schulz. Yhoysupseeri.
luutn.Purhonen lahtikin asialle. Korncntaja antoikin lEihrtdluvan r koska

saksalaiset vastaavasti rrrgrd s peAslsiv?it ltihte mddn Suomesta".

Komenta ja olt myds pyytainyt rne ita vapaaehtoisesti j ?iEimEiEin Saksan ar-
me i jaan,routta mi in tuullua miesta e i y,ht titin ld5r'tynyt . Kuni irtaannuirn-
me laiturista ja veneet olivat I00m piiEissii rannastarolimme saksaLais;-
ten }?ihitor juntatykkien sitoras uun,taurs lin jalla. Samanaikaisesti otti
Iuutn.PurhoEpn vene:)n perU.stii Suomen lipun ja ylEtkaaressa sillii hei-
truttaen viimeiset' jiiZihyvii, iset enitisllle aseveljil-1e, ja saksalaiset
vas*as ivat klide nhe i fahduksi n .

Viime inen taiste Iu.
15.9-44 k'lo O0.mennessii pitui saksalaisten- lehtea pois Suomen alueilta
Mimufla alkoi samanaikaisesti 6 tunt. kestEivii radiopeivystys. 0Iin
moin tunnin torkkunut, kun puhelin soi j,: ilmcitettiin e "td, puhelin-
yhteys on mantereelle poikki ja radio jatkuvalle:' kuunte l-ul Ie . Syyksi
ilnooitettiin ettd saksalaiset ov:rt katkaisseet kaapelin ja suoritta-
vat rn,:,ihinn.ousua saaree'n ia vaativat rne itii anatu tumaan. Suurse.arexlr

kornrerrbajien erv.ltn.Miettisen vastaus o1i etta emme antaudu ja niin
alkoiv:rt taistelut saksalarlsiia, vastaan. Nyt alkoi radiotlakin kiirei-
nen toiminta. Prrhe lin s,oi ja viestejEi tuli jatkuvasti iotka kaikki
tiiytyi rnuuntaa salakieleIle. Kunr se1vAkielella annettu viesti olisi
voinut olla viholliseru kuunnerltavis sa . Vanha kokenut B-aseman hoitaja
kers.Simons tulikin radion taa jar viestitys alkoi $uiua hrel.pommin.

Vihol].isen tykkiveneet pEiiisivdt p imreEln turvin lah€lle rantaa jia- tu1 it
tivat virmnatusti, jbten kallioinen, saari o1-i yhtenEidn teynna vj.nkuviau
kranaatin siruja. Aamulla tilanne muuthri eduksemme kun p ienika,l-iber i-
nen tykistdmme jota saarella vield olirpdiisi ampumatunturnaaa vihollis
aluksiirorjoista joitakin vauri oittaen, s i irty ivdt loputkin kauemmaks;i.

Erilsoisen rnieleenpainuva tapahtuma oli kun kuultiin ilmaviesti.
Idaste lanrteen 16, LL-2 konetta lenttid ylitse pohj o ispuo le 1ta^. Ryntii-
simme viestikorsusta ulos kalliolIe katsomaan ja harmaata taivasta
vasten nakyi kone j.tten rungoissa ja tasoissa olevat tunnukset,
pumaisdt tiihdet.Koneet sydksyj-vdt saksa lai sa luks ia kohti. jotka tliydel.
Iti hdyryllii pakenivat , e ivdtkli wrdEln palannee t . Ve nelalse t suorittivat
vield piiiv2il Iii toisen ilmahy6kkdyksen saksalai-sten asemiin. I lailla
k1o I8.55 saksalaiset antautuivat , Vanke ja o1i paljonrjotka vietiin
laivaf La seuraavana paivane suomen puole r1e. vi in0e)inen taistelu o1i
pti6ttynyt.
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VenElIHiset tu;J-ivat
21 . 9- 44 saapuivat Neuvost of i itt o laiset mieh.i tys j oukot Suursaare en

ja asettuiivat aluksi Suurky ]iid.n. Heti vdlitt6mEisti alkoi alueitten
luovutus vendl2lisille rjota kesti noi"n viikon aian. i,leidat sijoitet-
tiin, Haukkavuoren kohdalle Suurkylddn johtavan tien viereen, jonka

varrelle oIi sijoitettu muitakin ioukkoia. Me j.td oli kolme nuorta
miestzi,kun saimme pdiihlimme lehte$ katsomaanr vendldisid SuurkylaEin.

Olihan mielekiintoista nehde entinen viho]linen kun rauha o1i tullut,
Tulimme kyldlin r s ie 11!i verdiltiiset puuhasivat omissa askareissaan.
Menimme- ereen miesryhmanr luo r joka makoili nurmikolla. Tervehdimme

ja trrc vastasivat, Tarjosi-mme tupakkaa molemmin puolin ja savuja veoel

tiin. Kun kieltll ei osattu niin nousi yksi venaldisistii y16s jar alkoi
tansaia ja la,ulaarseke lydden k6s id.iin yhteen ptiiinsii ylapuolell-a.
Yhdyimme mukaan kdsien ly6nteihin ja meilld kaikillar oIi hauskaa.

Ystiivyytemme ilonpito loppui- lyhyeen,kun paikalle tuli nuori venliliii-
nen upseeri, ioka sanDi jotain miehil-leen ja ndmd lZihtivZit kaikki
pois. Huomasimnre ettEl emrfre olleet tervetullei$a'ioten mekin pois-
tuimme omiemme luP.

Ldht d Suursaaresta
29,g-44 rne kaikki suomalaiset marssi.nme suurkyllidn. siella o1i lai-
turissa iso r.ahrt ilaiva .ja me nouslmme laiveian, joka k1o 19.IO intaan-
Iaiturista. Nziin j$i s,uursaari ja sota muist o lneen, sinne suomenlah,-

dem ulapalle. Sota saikin jii2idlirsi115. sitd ei saisi enaen kos kaan

lkenenkaan, kohdalle tulevan. Mutta tuo j ylb,iin, ka,unis suursaari j6i
nny6s rsiLl?! tiesin,ettd sen luonnonkauraeutta ei voisi eniiiin katsella.
Jiiin laivan perdkannetle katselernaan syksyistd. tumrnuvaa" merta"

se o1i aiiyan tylrni ja kuutamo kimmelsi ulapallarsekd leikkien hopei-

s;i1la v?ifkkeilfaan laivan vanavedessS. verkkaan l0ittoni suursaaren

k olmikukkutrainenr siluetti ulapan horisonttia r'yasten. Kunnes taivaan-
ranta eroittui vain tummempana taustana kuutamovdlkke isestEi merern-

pinnasta. Silloin realiskuisena valtausydnd , muis tan kuinka saari
n6ytti eksoottise lta katsottuna si.eItEi suomenlahden jzitiltti. sekli

sitten aannunkoi tt e es sa tullut Gikyviin valkoi-srten lumikenttien
keskel16 mahtava@ ja jylhuina. saman eksoottisena se jSIleen katosl
kuutamok imme l-te is en ulapan hzimSrEi?in , mr,rt ta jEizidessS kuitenkin muisto-
jen lokeroihinrioDkinlaisena tuttuna paikkana sdilym?iiin.

Havahaluin puloee.ns orinaan, ioka tuli lastiruumasta ia laskeuduin sinne.

Tapasin s,ie116 eraen soittaianr. l"{er kaivoimme mandol iinit esi11e.. jaL

matka meni mukavasti soitellessammo. Is. ivan koneitten hilietesse
saavuttuamme Sitomen. rannikollerrsoitimme pdiitteeksi marssin

Muistoja Pohiolasta.
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50.9-44 klo 02.J0 laiva saapui Haminaan. N2iin astuin ensimmdiset

s odan j51ke is et aske lee ni kot imaan kamarallar, syntymekaupungis sa

Haminassa. Ma joituimme johonkin koulurakennuks€ en r ioka o1i teynne

rniehiri ja jein p orraskiiytdviil.l-e t orkkumaan aadnuydn tunneiksi.
Pdiv?l11:i jouduiD Virol-ah,den kirkonkyliille,jossa meidiit majoitettLin
pappilan rakennuksiin. Iiitiltii alkoi myds sivilLin 1liht,ij.20.II kuor-
masiimme vie st ivSlineemme f-inja-autoonrjokaL oli sotilaskeyt6ssd jtr

matkustimme Harminaan. Meitd viestimiehiii onnistirsi116 matkan var-
reIIa rHin pa luutiemars s in. Chitimme iatkuvasti mie sryhmie r i otka"

marsslvat kohti Haminaa ja ktisiS nousi tcrvehtiykseksirsi.llEi ollvat-
hanr he kaikki selviytyneet sorian kurimukses,ta. seuraava piiivii jiilkin
vj.imeiseksj. sllome.n armeijassa. Haminan kaduil]a oli silloin ni-Ik-
kaan astl mdrkEid lumisohjoa, ioka ei menoa haitannut. sotilaita liik-
kui paljon kaduillarsillli oltiinhan let dtunne Imis sa . Kun sitten
saimme sotilaspassinrsaikin joka i.nen liihtezi rniten vaL-n piiiis i oma1lt:

paikkakunnal le en. TehtEivd RTR I2,/viestikompp ' riveissd oli pd?itty-
nyt,josta kertyi a,-tkae. Jvuotta rg kk ia 14 ptiivaa isanmaan puolesta.

Aina kun ajatukseni kdy' Suomenlahden val-koisil-l-e ieekentille ia
kesdisin sinisenii kirnmeltiivdlle merelle rnti.n nSen lippumme siuiva,l-
kots€t v2irit , vapauden vdi.rit.

RADISTI:
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