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Arvo Kangasluoma

KUN ASEVELJEY§ L O P F U I. . . . .

Kuvaus ensirnäisestä taistelukosketuksesta saksalaisten kanssa.

välirauhan tultua solmituksi 19,9.44. Suomi sitoutui rn.m. riisumaan
sat<saläiset aseista ja tarvittaessa ryhtymään ta,istelutoirniin'mikä]j- !b
"irråt ,ltuutuisi .-Eiiätkä antautuneet rkuten ti-edämme ja seurauksena oli
yli puoli vuotta kestävä katkera sota entisiä aseveljiärnme- vastaan.
boifn-t Jutseflisen katkera myös sen suhteenrettä siviiliasukkaat joutui-
vat osittain soclan Jalkoihin ja lappi käytännöllis e sti katsoen hävi-
tettiin.

Jo välirauhan solminispäivän vastaisena yönä Jääkäriprikaati lastab
tiin junaan Antrean asemaita.-Lähtö tapahtul- aamu1Ia,nutta mitään tie-
toa ei..saatu minne- sehän oli tavallista ia siihen oIi -totuttu.- - - lÅemien tiet5u Otisenvaara-Savonlinna-I,utikko antoi jo vähän aavis-
telua suunnastä 5a Kallislahden asemalla kLo.16.10 Mosko.ran uutiset
;ålJ;"ii;"t maaränpä:in: o1i solmittu välirauha ja olirnme matkalla tais-
telenaan saksalaie.ia vastaan.---zu"ättuämnä pritiäatin Oulussa junastarse majoittui m.uutanaksi päi-
väksi eri kohteisiin valnistau'bumaan tuleviin taisteluihin.-- 

ipl i"i f,intAi.askyn 2f.9. iltapäivä11ärsuuntana Y1i-Kiiminkl . Ede-
tessämme totesimne säksaiaisten pärusteeliisuud-en. Kaikki pienetkin
sillat ja rummut o1i räj äytetty, j oten etenenisemme pyörinemme o1i hy-
vj-n vaivalloista ja hidasta .---Iiä-tö;iå saaiutimme Yli-KiiTingin,mutta vielä ei oltu- saatu"kos-
ketusta"" saksalaisiin.lIeräsi epäilys- -iafttavätt0 he meitä?----fOiia j"itui etenemiserone. -Taakäe o1i jäänyt So-kaksi..pahoin sär-
jettyä isämpaa siltaa,jotka aiheuttivat huollon j ä1ke enj äämis en-r^sa- 

-
iroin- raskaan aseistukÅån. Olimme käsiaseiden, pika- ja konekivääreitlen
varassa. Se vähej-n arvelutti, kun tiesimme saksalaisten aseistuksen -
hvökkävs- .ia rvnndkkötvkkiväunut ia vielä tykistö Iisäksi '-" -viäiå y6:-ra" saavutihme Säävä1ää lossin,jö11e oli tehty. sama temppu
kuin muiliekin ylimenopaikoilS"e . Joen leveys o1i n_._ 50 rnetriä. Aikai-
iä*ättä alkoi pikasillä teko - kaksi tukkla rinnakkain. f,akentaminen
oi1 pi*eås"å hidastarmutta aamulla 7 tunnin ahertamisen jäIkeen iääkä-
ri[ iyArineen taiteiiivat y1i- kenenkään kastumatta- sitä o]-isivat ka-
dehtineet jopa sirkustaiteilijat.

Etenemiåeä jatkuessa aanulia alkolvat tapal:tunat kehiltyär. AJaessa-
ni komentajammä everstiluutnanttl Jouko Hynn-isen Eanssa..kärkikonpparlia-
.rä toirinuön toisen jääkärikonppanian perässärajoi meitä vastaan kaksi
moottoripyörää, joissä oLi kolnä- saksaläista ja yks i_ suomalainen sotilas.
Toisen tiomppanl-an pääI1ikkö luutnantti Koskinen o1i ottanut saksalai-
set vangeiksi 3a fänettänyt heidät vartioituina lynnisen luo. Komenta-
ja määräsi van[it heti viätävärksi Jääkäriprikaatin esikuntaan. Tänä ta-
pahtui aamupäivällä pooli §rmmenen maissa.- Lähestyimme Palokankaan pientä kylää. Kärkipartion r. 1+8, ajaessa
pyöri1]"ä Lytärr ensimmäisten taloryhmie! kohdal1erhämmästys o1i melkoi-
nän puolin- Ja toisin. Saksalaiset- taloissa ia taloien 

- 
pihamailla r osa

paitähihasiilaan aamuaskareissaan- yht'äkkiä liike seis-. ja suu auki
äölmistyneinä tuijottavia rkuin muumioita. Mutta eivät tainneet paraa-..-
tlJoukoiLta näyttåä kärkiiartionkaar,r rniehet huomatessaan polkevansa 1ä-
pi"saksataismiähityksen. Fartio aiol läpi §1än ja pysäjhtvi Efrag..Utn-
toiit_":.tra.r. Äkkiä" liihetti viemää sanaä tilanteesta komppanianpää1Ii-
li;ffe. Nopea tilanteen arviointi: partio liian pieni ia.tur$aton '
Käs§ : kärtipartio takaisin ja nopäasti I Seurasi uudet ihmettelyt puo-
1in ja toisin.
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Jonkin ajan kuluttua ajoi luoks enme r viirin paikalla pieni valkoinen lip-

pu hulnuten, maasto auto Josta hyppäsi tiell-e erittäin vihaisena saksalainen
upseeri ilnroittaen haluavansa neuvotel-la. Häl kysyi Hynnis e1tä: -l4itä tämä
merkitseeokun te tulette täILä tavalla ja rikotte tehtyä sopimusta?
tiJmnj-nen vastasi håirre11-e, että mei1lä ei ole mitäärr sopimuksia saksalaisten
kanssareikä hänel1ä ole ed.es ti-etoa sellaisen olemassaolosta rvaan häne11ä
on käsky hy6kätä heti ja nlin tulee nyös tapahtumaan. Saksalainen hermos-
tui silninnähden ja pyysi,että salsi 45 ninuuttia aikaa ottaakseen yhteyt-
tä onaan komentajaansa, kysyäkseen ohjeitarkoska häne11ä on,'myös käsky pi-
tää nämä asemat. Koska meiI1ä oli edessä vain kärkikonlppania ja nuu osa
pataljoonaa oli tulossa vasta seitseroän kil-ometrin päässäreikä edessä o1-
lut mitääin raskaita aseita panssareita ja rynnäkkötykkejä vastaan katsoi
Hynninen oLevan meiIle eduksi ja tilanteen niin vaativan suod-a saksalaisil-
Ie ja samalla itselle tuo 45 ninuuttia. Si11ä aikaa ehdittäisiin ryhnittyä
hyökkäykseen Ja saada konekiväärit eteen. Asla sovittiin saksalaisupseerin
esittänlällä taval1a.

Valnistelut aloitettiin heti. Kapteeni Mäkiselle,joka johti pataljoonan
loppuosaarlähetettiin käsky johtaa joukot heti eteen ja ryhmittyä kärki-
komppanian saavutettuaan. Itse vein lähettiupseerina kärkikomppanian pää1-
Iikölle rKoskisel1e lyhyen käsk;-n:-Taisteluvalmiiksi !

Koko ajan tuo 45 minuutin aikapomni tikitti ai-kaansa, mielestämme liian-
kin nopeastj-. Våil:äa ennen kuin määräaika meni umpeen saapui pataljoonan
pääosa eteen. Komentaja ryhmitti sen salamavauhdilla .

IJeti ryhnityksen tapahduttaa ajoi s aks alaisups eeri hurjalla vauhdilla
Hl.nni-sen luo ja ilmoittirettä ei ollut saanut yhteyttä komentaj aansa, mut-
ta eikö asiaa voitaisi sopia sitenoettä te hyökkäätte ja avaamme tulen
molemroat rmutta emroe ammu kobti. Soisin sanoen hän ehdotti lavastettua tqis-
teluarjonka jälkeen hänen joukkonsa irtautuisivat. Tåihåia vastasi Hynninen
jyrkästi:- Sirsillä olen saanut käskyn hyökätä Ja tulen sen myös tekemään.
Nyt saksalaisupseerin ilmeet synkkenivät. I(äkirettä hernot ol-ivat klreäI-
1ä. Sytytettyään savukkeenrsen pää alkoi hehkua voimakkaasti ja kiihkeät
iroaisut kuluttivat sen 1o'ppuun muutamilla vedoilla. ilauhoituttuaan hieman
hä:r toi julkirettä he eivät haluaisi taistella meitä vastaanrmutta jos se
on pakkorniin hän täyttää myöskin saamansa käs§n puoLustaa kylää. Häne1-
1ä on alppijääkäreitärjotka ovat tottuneet koviin taistelulhin ja tulevat
myöskin taistelenaan. Vahvistaakseen vieLä sanojaan hän antoi kätensä y1-
häältä alas laskien merkin n. 1QO metrin päässä nåiJ<yvi11e rynnäkkötykeil--
leenrjolloin ne laskivat putkensa tien suunnassa meitä kohti. Jotkut suo-
malaisista vetivät jo hieman päätään hartioitten vä1iin ja etsivät siImi1-
Iään suojapaikkaa ojasta. Saksalaisupseerin e1e o1i selvästi neidän pelo-
tukseksi tarkoitettu.

Tänän jä1keen hiin vielä totesi Hynniselle:- Taistelua ei siis voida vä1t-
lää? Hynnisen lyhyt vastaus o1i karski:- Ili,l .

oli juhlaIista ni:ihdärkura kaksi jiimerää sotilasta löi kättä ja erosi -
lyöd"äkseen hetken päästä tulel1a ja teräkse11ä.

Koskisen kärkikomppania läihti tasan 12.1J hyökkäykseen kiertäen oikeal--
ta tarkoituksena koukata ja katkaista tie §1än pohjoispuolelta. Saksalais-
ten avattua tulen ensiksi luuli"mme heidän anpuvan ylitsemme Ja siltä aluk-
si tuntuikin, kunne s alkoi j onkun haavoittuneen avunhuuto kuuluanjolloin
kaikilLe selvisinettä tämä on taas täyttä totta. Mutta tähänlrän meistä o1i
suurin osa neljän vuoden aikana tottunut. Hyökkäys edistyi onnistuneesti
ja saavutimme ky1än reunassa olevan pensaikonrvihollinen näJryi pakenevan.
Samassa räj ähtivät moottorit käyntiin ja harmiksenme saksalaiset livaletl-
vat renkaasta juuri kun olimme saaalat*en poikki. Olivatko he niin hyvin
oppineet tuntenaan koukkaustaktiikkamme, että pystyivät heti ensi kexralla
väiståimään sen vai pelkäsivätkö alppiJäEikärit sittenkin antautua taiste-
luun suomalaisen sotilaan kanssa? Jatkossa niihtiinrettä ei pe1ännyt- alus-
sa oIi rxain jonkinlaista aristelua.

Tästä ensimmäisestä yhteenotosta seurasi jälkimaininkeja, joista en malta
oI1a lyhyesti kertomatta:

Ol1essämme Pudasjärvel1ä joutui everstiluutnantti l{ynninen tiukkoihint
valvontakorn.i s sion 1ähettämåi.n tutkiJan suorittamii.n kuulusteluihin noin
]-a pSivää" riryöhemmin ede11ä olevasta tapahtumasta.

lIäntä syytettiin yhteydenpidosta vlholliseen sotatiLan vallitessar iosta
rangaistuläena häntä unättiin kuolemantuomiolLa. Hynni-sen annettua totuu-
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rlenmukainen selvitys tapahtuni.sta ei asiasta o1e sen koomnln lorulu"nut mi-
tään. Joutuiko kuuiustelupöytäkirja häpeäåin jä paperikorlln vai valvonta-
tånissi.on arkistooa-n1ene ja tiedä-? Erikoinen episocli kuitenkin Lapln-so-
derr vaiheilta.=-i"ii;tin tavalla tlntulrettä näin aluksi alnakin salrsalaj.set pyrkivät
väIttäimään taiste1ua, myöhåmnin uastus koveni Ja kehittyl armottoman kat-
k;;;tgl---"arsäiaiJet Laistelivat olemassaolonsa ja henkensä-puolesta ia..

""äräfäi""t--puofäståan 
tinainättömästl tehtyä välirauhansopimusta täyttäel--öfi-*iO" ryäyry" olenassaolosta- vapaana kaasakuntana- Ja 1isäiksi saksa-

feiJät äfivai ästeenä nopeaLle kotiuttamLsellenjohon oLi annettu aikaa

"i"tåitir"uin 
2 Ja puoli-kuukautta. Joskln aikaa kuluL huonattavasti enem-

näo,sopiäus täytettltn tlnklmättä.
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