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lääkätipatalioona 3:n eteneminen Aunuk-
sessa Vaasenista Äänisjärven rannalla ole-
vaan Petäjäselkään,r8- z 4. g. ry4r oli moni-
vaiheinen ia yIlätyksistä rikas. Rohkeat
jääkätit, tunkeutuivat syvälle vihollisen
selustaan vuoroin taistellen, vuoroin sur-
voen kehnoja teitä, joutuivat monesti yllät-
tävien tilanteiden eteen, mutta saavuttivat
kaikesta huolimatta tavoitteensa.

JP 3 OLI noin kahdessa vuorokaudessa Tuu-
Ioksesta Syväri1le johtaneiden menestykseliis-
ten taistelu;'en jälkeen varmistus- ja puhdis-
tustehtävissä Syvärin rannalla 7-L3.9.1941
välisen ajan. Tdmdn jälkeen pataljoona luo-
vutti rintamavastuun omalle jalkaväelle ja
saksalaisiile joukoille, sekä siirtyi I(uittisen
kylän ja kauneudestaan kuuluisan Kuujärven
kautta Vaaseniin lepäämaån ja odottamaan
uusia tehtär,iä.

Lepoaika ei jädryt varsin pitkäksi, ja tämä-
kin aika oli käytettävd ase- ja varushuoltoon.
Pitkän etenemisen aikana huolto yleensäkin
joutui kovalle koetukselle, ja tässä suhteessa
tilanne ei suiokaan helpottunut, kun etene-
mistä jatkettiin.

Varhain aamulla 18.9. lähdettiin Vaasenis-
ta. Etäisenä tavoitteena "häämötti" Petroskoi,

' wno€rilfiH

241



vaikkakaan tästä ei paljon puhuttu, sillä kokemuk-
sesta jokainen tiesi, että matkassa on aina monta
mutkaa. Kyllä asiasia sentään hiukan keskusteltiin
ainakin 1.K:n upseerien kesken, kun jaettuia kart-
toja ja suuntia tutkittiin ja tehtävämahdollisuuksia
veikattiin.

Vaasenista etenimme Mätysovan kautta Ostre-
siinan kylään. Marssi sujui täysin rauhallisesti,
mutta teiden kunto oli kerrassaan kurja. Vihollinen
ei ollut varautunut Os.Laguksen näin nopeaan
etenemiseen. Tätä kuvasi hyvin tilanne Ostresiinassa,
jonne ajettiin kohtaamatta minkäänlaista vastarin-
taa, vaikka kylässä oli jonkin verran sotaväkeäkin.
Tapasimme vihollissotilaita virolaisneitosia käsipuo-
lessaan, ja mieluummin nämä tuntuivat luopuvan
aseistaan kuin neitosistaan. Siviiliväkeä, pääasiassa
naisia ja kaikenkokoisia lapsia, oli tien varressa
nyytteineen odottamassa evakuoimisajoneuvoja.
Heidän hämmästyksensä ei ollut varmaankaan vä-
häinen, kun odotettujen ajoneuvojen sijasta jääkärit
porhalsivatkin kylän halki. Joku "koiranleuka",
[aisi olla Pitkäsen Manne, huusi tienvarteen: "Odot-
takaa vielä vd'håo aikaa, kyllä noutajat pian tule'
vat!" Laiturissa oleva laiva oli jo irrottanut köydet
ja aikoi lähteä "lipettiin", mutta kun huusimme:
"Stoi I stoi l" - 

ju ojentelimme uhkaavasti asei-

tamme, niin matkanteko keskeytyi, ja laiva kiinni'
tettiin takaisin laituriin. Laivassa oii sotilaspukui'
nen miehistö, jota ei tahdottu saada millääÄ tule-
maan pois sen uumenista. Yksitellen sotilaat kui-
tenkin lopulta kädet ylhääIlä siirtyivät laiturille ja
aseistariisuminen kävi tämän jälkeen varsin mut'
kattomasti. Koko kylä oli pian hallussamme, ja
tärnän päivän etenemisen väsymys saatiin komppa'
niamme osalta nukkua pois teltoissa.

Matka jatkui seuraavana pdivdnd tavoitteena Lat-
van kylä. Pimeys ja tilanteen epämääräisyys aiheut-
tivat sen, että jonkin matkaa ennen kylää pidet-
tiin levähdystauko. Tämä ei ollutkaan pahitteeksi,
sillä pyöriä oli pitkät matkat pakko työntää, koska

lieju tarttui kumeihin ja kurasuojiin, niin .etteivät
pyörät tahtoneet enää mahtua pyörimään "kahve-

iin" välissä. Kuinka sitten pataljoonan huolto täl-
laisissa olosuhteissa "rullasit, sen saattaa jokainen

hyvin arvata, kun ottaa lisäksi huomioon senaikai-

sån kaluston. Pahimmissa paikoissa saivat jååkåit
la ps.vaunut vetää ajoneuvoja pois liejusta. Ei ollut
ifrÅ., "tta 

suolenmutkissa joskus tuntui murinaa,

ia mvöskin raskaasti lastatuista ammusajoneuvoista

iurt,-iorru olevat henkilöt saivat kerrao jos toisenkin

raapaista korvallistaan.
iatvan kylää ei puolustanut kuin "kourallinen"

miehiä, joten Tst.oi. saavutti sen 21.9. varsin "ke-

,ry".r" .åhäkän jälkeen ilman tapp.ioita-. "Aikatau-

lumme" oli iäiieen ollut viholliiälle liian tiukka'

Selvä kuva tlssä suhteessa saatiin, kun valtauksen
jäikeen hieman tarkastelimme, minkälaiseen "kau-

ounkiin" nvt oli saavuttu.
' E.ä, talo oli kaiketi toiminut ravintolana' Siihen

viittasivat kalusto sekä pöydillä vielä loiuvat ruo-

kailuvälineet. Olipa ruo[ailukin jäänyt kesken, pe-

runat ja lihapullai olivat saaneet idädä höyryämään
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Mahiavan Syvärin virran ranioia painuivat iääkärii kohti
Ää n;s lin na a

lautasille. Kovin olivat ruokailuvälineet karkeaa te-
koa, mutta kaiketi ruoka oli sitä parempaa. Maista-
miseen ei sentään kukaan ryhtynyt. Kylästä löytyi
kuitenkin sellaista muonaa, jolla tuli olemaan var-
sin huomattava merkitys huollon kannalta. Löytyi
näet suurehko leipomo, joka ilmeisesti oli palvel-
lut armeijan tarvetta. Leipomossa odottamaton saa-

pumisemme kävi hyvin selville. Siellä oli nähtävänä
leivän valmistuksen kaikki vaiheet taikinasta aina
valmiiseen tavaraao saakka. Talkinaa oli vielä jäl-
jellä isossa tiinussa, ja valmiita junttia oli suuret
pinot. Ei ollut leipureille jäänyt aikaa ottaa edes

viimeisiä leipiä pois uunista. Jokunen määrä leipo-
mon tuotteita saatiin ottaa muonatäydennykseksi,
mutta suurille varastoille asetettiin vartio huolehti'
maan siitä, että näissä erittäin vaikeissa huolto-olo-
suhteissa jako tulisi asiallisesti suoritettua. Eräät
olivat saaneet "räiskäletarpeita" haltuunsa, ia tyy'
dyttivät tätä mielitekoaan niin voimallisesti, että
siiuskunta ei sitä hyväksynyt, ja yö kului vaelluk-
sissa ovenpieleen.

Eräässä talossa oli ollut lastenseimi. Näiden erin-
omaisuudesta olimme joskus kuulleet "Tiltun" jut-
televan radiossa. Mitä olisivat mahtaneet lastensuo-
jeluviranomaisemme sanoa siitä järjestyksestä ia
puhtaudesta, ioka näissä huoneissa vallitsi? Leikki-
Lalut olivat luku sinänsä niin tekotapansa kuin ai-

heittensakin puolesta.
Majoituksen saimme Latvassa järjestymään var-

sin mukavasti taloihin.
Seuraavana päivänä 22.9. oli sitten liikkeelle

lähtö kohti Peåjaselkea. Matka Latvasta Petäjäsel-

kään on n. 22 km. Tämä kylä on sikäli merkittävä
solmukohta, 'että sen kautta kulkeva tie avaa mm'
mahdollisuuden etenemiselle kohti Petroskoita'
Matka Petäjäselästä tähän "sulrrsavottaan" on enää

r. 12-33 km, joten tilanteeseeo alkoi jälleen tulla
määrättyä ylimääräistäkin mielenkiintoa. Kartasta

selvisi myöikin, että Äänisjärven rattaan ei Petåid'-

selästä oie enempää kuio nelisen kilometriä' Tällä

hetkellä ei kuitenkaan vielä ollut syytä aiatella

muuta kuin että "ken elää, hän näkee."

1.K sai käskyn lähteä matkaan ennen pataljoonan

pääosaa. Vihollinen oli varsin vahvasti miinoit-



taiut Ja murrostariut tien. 1.K ei kuitenkaan ryh-
tynyt mihinkään raivaustoimenpiteisiin, vaan kiersi
e,steet ja kiiruhti eteenpäin yhä tihenevässä pimey-
dessä. Kun matkaa kaitan Åukaan oli petäiäselän
kylään enää n. 3 km, komppania laskeutui'melLo
viettävää mäkeä alas. pimåyden takia vauhti oli
kuitenkin siksi heikko, että ieuranneessa ylämäessä
gfi hypättävä pyörien setäsrä. I .ioukkue JJi tallOin
kär,1essä ja kuljin välittömästi 1 ryhmän jäljessä.

Iyh,*i". päästyä jo konaisuudessaan mäen' päälle,
kuulur tren molemmilta puolilta pamaus, ja'puita
kaatui poikki tien useita kappale'ita. puut'kaatui_

Eteneminen Äänislinnaan iatkui vastuksista huolimalta

vat eteeni niin, että kärkiryhmä jäi kokonaisuudes_
saan sen toiselie puolelie. Samanaikaisesti viholli-
nen avasi.myöskin käsiaseillaan tulen, ja laukausten
vaihto oli ajoittain melko kiivasta. 'Sy.rtvi kora
In,äy:. maantien_ojiin, ja siinä kahakasia j'äi jorta_
ktn pyöriä tielle. Hetkisen kuluttua viholliÅen avasi

lulel myöskin komppaniamme jaikipaassa. OIim-
me Joutuneet onnistuneen- väijytykseo uhriksi, ja

!114n^"ir-me oli.pimeyden åiheutt"mur, .palrur-
muuden tunteen takia taistelukyvytön. Meilie on-
neksi vihollisella ei ollut, tai så ei tilanteen seku-
vuuden takia voinut käyttää raskaita aseita, joilla
se olisi varsin murheellisin seurauksin saattanut täy-
dentää yllätystään.

__ 
Tilanne pysyi pitkän aikaa sarsin sekavana.

fgTqp..rii." jälkipäässä syntynyt laukaustenvaihto
lol karressä oleville motissaolon tunnelman, eikä
etenemisestä, yrityksistä huolimatta, tahtonut tulia
mitään. Omien joukkojen sijoituksen selville saa-
miseksi yritettiin aluksi huutamalla saad,a selvyyttä,
::iulta seuraavassa vaiheessa taas oltiin ,,hiliaa-Luin
hiiret" ja puhuttiin vain kuiskailemalla. fi oltot
vihollinenkaan pimeässä metsässä täysin tilanteen
tasalla. Tästä kerrottakoon seuraava tapaus, joka
hyvin kuvaa tilanteen sekavuutta. ytikårsantti N(nimi ei tule mieleen) saapui eräässä vaiheessa

luokseni ja kertoi joutuneensa vastakkain vihollisen
kanssa. Pimeyden takia ei kuitenkaan ollut heti
todettavissa oliko kysymyksessä oma vaiko vihol-
linen. Miehet eivät uskaltaneet edes puhua, vaan
kopeloivat hetken toisiaan. Vihdoin kajasti puitten
välistä sen verrao valoa, että yiikersantti' totesi
.'qiippalakin" miehen päässä, ja se ratkaisi sellaista
lakkia kantaneen miehän kohtälon.

Edestäpäin kuului tulitaistelun aikana useaan ot-
teeseen auton hurinaa, joka tuntui häipyvän petä_
jäselän suuntaan. patalj'oonan pääosa t't'; iaf,t..ryt,
kuten muistamme, liikkeelle my<;hemmin kuin 1.K.
Pa.ta.ljo.onan. komentaja, nykyinån eversti Hynninen,
olr kultenkrn tapansa mukaan ]ähtenyi ottamaanyll:Llti kärkeen ja saapui ojaa pitkin komppanian
päällikön, luutnanrti Rintalan iuokse. Sieitä par-
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haillaan pohdittiin mitä olisi tehtävä. Tulo sattui
ajan kohdalla, jolloin oli ns. "hiljainen hetki."
En pysty sanomaan kenellä silloin "leikkasi" niin,
että tilanteen selvittämiseksi keksittiin tunnussana,
joka, paitsi että se selvitti omien joukkojemme
aseman, myöskin laukaisi kokonaan jännityksen ja
palautti komppaniaan taistelukyvyn. Td.mL tunnus-
sana oli varsin arkipäiväinen nim. p-, eli kansan-
omainen nimitys istumapuolesta.

kylästä ilmaan valoraketti. Ei kestänyt kuin het-
ken, jolloin kylän laidassa olevat kaksi raskasta
it.tykkiä avasivat tulen n. 70 metrin päästä. Kärki-
vaunu sai heti osuman ja syttyi tuleen. Seurasi
joukko nopeita toimenpiteitä ja hetkessä olivat
komppaniat jo hyökkäämässä molemminpuolisesti
saarrostaeo, 1.K oikealta ja 3.K vasemmalta. Hyök-
käys juuttui kuitenkin kiinni pimeyden ja kovan
vastarinnan takia kylän laidassa olevan harjanteen

E::fr&

Pohiatiomia teitä ioutui poikamme polkemaan Aunuksessa

Miltei samaan aikaan, kun tilanne oli ;'o muuten-
kin selviämässä alkoi myöskin takaapäin kuulua
ps.vaunujen kolinaa. Vaunujen tiedettiin olevan
omia, ia se toi varmuutta komppaniaan. Ps.vaunut
porhalsivat kohti kärkeä sellaisella vauhdilla, että
eräitä pyöriäkin jäi niiden ruhjottaviksi. Pyöränsä
menettäneet jääkärit käskettiin ps.vaunujen päälle.
ja 2.K siirtyi keulaan, toisten komppanioitten seu-
ratessa välittömästi perässä.

2.K a)oi Petäjäselän kylään kohtaamatta vasta-
rintaa. Kyläo keskellä ps.vaunut ja jääkäit kään-
tyivät kohti Petroskoita. Kun vaunut olivat pääse-
mässä aivan kylän laitaan n. kello 2 yö11ä, eikå
laukaustakaan oltu vielä ammuttu, niin suhahti
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eteen, jossa vihollisella oli varustetut asemat ja
vahva miehitys.

It.tykit syytivät tulta sen kuio ehtivät, ja kun
matkaa niihin ei ollut kuin vajaa sata metriä,
menivät korvat kaikilta lukkoon. Ps.vaunun luota
kuuli ehtimiseeo vaikeasti haavoittuneen ps.jääkärin
huuto: "Tuokaa pistooli, tuokaa pistooli !" Pala-
vassa vaunussa olevat kranaatit räjähtelivät kuu-
muudesta, niin että yrityksistä huolimatta oli kai-
kista auttamistoimenpiteistä pakko luopua enem-
pien tappioiden välttämiseksi. It.tykkien suojana
oli mm. 4-piippuinen it.konekivääri, joka piti tietä
"puhtaana." Jäimme odottamaan aamun valkene-
mista.
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Åamu paljasti tilanteen seuraavanlaiseksi: Kaksi
raskasta it.tykkiä oli asemissa joukkuemme edessä
v.ajaan 100 metrin päässä, ja niiden putket sojot-
tivat suoraan meitä kohti. Vihollismiehitvs kulki
pitkin harjannetta tykkien kahta puolen. Tyklt
sulkivat tuleliaan täydellisesti tien. Sitä mukaa kun
päivä valkeni aloimme saada vihollisia "jyvälle,,.
Useammin kuin kerran totesi itse kukin, että mies
keikahti nurin osuman saaoeena, mutta uusia nä-
kyi silti riirtävän, ja tykki syyti tultaan jatkuvalla
syötöliä.

- Komppaniamme oikealla sivustalla päästiin hiu-
kan etenemään, mutta ei vihollisen asämiin saakka
siitä huolimatta, että pataljoonan kaikki raskaat
aseet tukivat hyökkäystämme. 3.K oli samoin pyr-
kimässä ratkaisuun tien vasemmalla puolella. Täisä
vaiheessa saapui odottamamme apu. Kev.Psto 11:n
komentaja, kapteeni Vesenterä älatti tykit "len-
nossa" aukealle pellolle asemiin, ja nyt oli meidän
vuoro tarkata viholliseen kohdistuneen suorasuun-
taustulen vaikutusta. Todellisuus voi olla taruakin
ihmeellisempi. Kesken kaiken lähti näet lähelta
tykistöasemia kuorma-auto liikkeelle. Lava oli täyn-
nä miehiä. Ammuimme sitä sen kuin kerkesimme,
mutta se meni edelleen ja ehti livahtaa, meihin
nähden kuolleeseea kulmaan, missä se kuitenkin saa-
vutti matkansa pään 3. komppanian poikien tu-
lesta. Auto sekä siihen jdtetyt vainajat löytyivät
tiepuolesta taistelun tauottua. -

It.tykit oiivat edelleen toimintakykyisiä, 1'a ne oli
saatava vallatuiksi, ennen kuin eteneminen pääsisi
jatkumaan. Tiedustelin tähän tehtävään vapaiehtoi-
sia, paila kolmea jääkät1ä, koska en pitänyt vält-
tämättömänä Lsettaa koko joukkuettani yaaralle
alttiiksi. Suunnitelma oli lyhyesti sellainen, että
heti kun paremmin tavoitettavissamme oleva tykki
olisi ampunut, syöksyisimme vihollisen asemiin
joukkueen muun osan pitäessä tulellaan huolen
siitä, että vihollinen pysyy matalana sen aikaa,
kun me juoksemme pellolla.

Ilmeisesti jäakärit olivat jo saaneet tarpeekseen
korvia repivästä vihollisen suorasuuntaustulesta,
sillä vapaaehtoisia ilmoittautui heti. Kolmen jää-
kärin kanssa sitten odotimme sovittua hetkeä, ja
kun se koitti, nousimme pystyyn ja konepistoo-
liemme soidessa juoksimme pitkin peltoa tykkejä
kohti. Ensimmäisel1ä 10 metrin matkalla kaatui
ääntä päästämättä vieressäni juossut jääkäri, ja mie-
lessäni jo häivähti, että kuinkahan tässä käy? Matka
asemiin oli kuitenkin niin iyhyt, että samassa olim-
me jo "pippuroimassa" tykin miehistöä. Tilanne
oli tältä osin selvitetty, ja n.kello 7.30 ps.vaunum-
me ajoivat esteittä tielle ja liittyivät 3.K:n mu-
kana vihollisen takaa-ajoon.

Tarkastelimme hieman vihollisen tykistöasemia,
jossa oli useita kaatuneita kertomassa sitkeästä vas-
tarinnasta ja taisteluo kovuudesta. Kaatuneiden jou-
kossa oli majurin atvoinen upseeri, jonka luota
löysin Petäjäselän maastoa kuvaavan kartan. Kart-
taan o7i merkitty tarkalleen vihollisen miehitys ja
asemat sellaisena, kuin ne olivat esiintyneet aina
em. yllätyksen tapahtumapaikas,ta alkaen. Tykit

näyttivät jääneen täysin ehjiksi ja käänsimme nii-
den putket vihollista kohti. 4-piippuinen it.koneki-
vääri oli myöskin valmiina palv-lämaan toisia tar-
koituksia, kuin mitä varten se oli paikalle tuotu.
Tien varressa oli henkitoreissaan oieva vihollisen
haavoittunut, josta näki heti, ettei henki ollut
enää pelastettavissa. Käsi puristi kouristuksenomai-
sesti varsikäsikranaattia rinnan paalla, mutta voi-
mat eivät riittäneet enää sen lauliaisemiseen.

I joukkue joutui vielä saman päivän iltana var-
mistustehtävään Äänisen rantaan ja sai paikallisen
oppaao mukaansa. Miehet olivat edellisten vuoro-
kausien valvomisesta sekä taisteluista niin väsyneitä,
että oli täysi työ saada pysymään heidät hereillä.
Toisinaan ei auttanut enää muu kuin piti hihkaista,
että oli noustava ylös ja äkkiä, koskivihollisia oli
joka puoleila.

Seuraavana päivänä, 24.9., pääsimme takaisin
Petäjäselän kylään, jossa parin tunnin ajan jou-
duimme vartioimaan erääseen taloon kerättyjä van-
keja. Joukossa oli myöskin siviiliväkeä. Vihollisen
lentokoneet sattuivat pommittamaan kylää varsin
aokarasti, javangit pelkäsivät, pyrkien väkisin ulos
suojaan. Jääkärit lohduttivat heitä kuitenkin tu-
tuksi tulieella sanonnalla, ettei ollut syytä pelkoon,
koska koneissa on Gutzeitio merkit. Vartiotouhu
sai pian jäädä sikseen, sillä pataijoonan pääosa oli
kiivaissa taisteluissa lähellä Derevjannojen kylää.
Joukkueemme hyppäsi pyörien selkään ja polki
kiirees,ti pataljoonan perään, kohti uusia tehtäviä.

Matka Vaasenista Petäjäselkään oli ollut moni-
vaiheinen ja yliätyksistä rikas. Tunkeutuminen sy-
välle vihollisen hallussa oleville alueille tuntuu
näin jäikeenpäin ajatelleen varsin rohkealta ja en-
nakkoluulottomalta suoritukselta. Useinhan ei hal-
lussamme ollut paljon mulrta kuin maantie, joka
sekin oli varsin kehno. Viholliseo partioille avautui
jatkuvasti erinomaisia toimintamahdollisuuksia,
mutta ihmeen vähän he näitä mahdollisuuksia pys-
tyivät hyväkseen käyttämdd,n, ja joutuivat tuon
tuostakin yllättäen tapahtuneiden tosiasioiden eteeo.
Saavuttamamme menestyksen kera kasvoi luotta-
muksemme meitä johtaneisiin komentajiimme, ja
tämä luottamus sai meidät jääkd,rit survomaan aina
vain eteenpäin kohti uusia tavoitteita ia tuntematto-
mia kohtaloita.



se samalla aikaa, kun etelässä ryhdytään joukkojen
kotiuttamiseen. "Käyrä" on siis korkealla, eikä poi-
kien saama kohtalo voi olla vaikuttamatta joukko-
jen henkeen, taistelumoraaliin.

Oulu lähenee. Tämän kirjoittaja pääsee pois kul-
jetusjunasta Vihannissa, on tehtävä neljän päivän
iomalla raskas vierailu kotiin, saatettava Kannakseo
loppuvaiheissa mennyt kersanttiveli kotipitäjän
multiin...

Raskas velvollisuus on suoritettu. Kuuntelen ko-
tona radiosta tietoa maihinooususta Tornioon, jossa
pataljoonamme on mukana. Pian se siis alkoi. Seu-
raavana piivänd, ilmoittautuminen Oulussa, parin
odotuspäir,än jälkeen laivalla Röyttään, Tornion
mottiin, Ruotsin aluevesirajoja hipoen.

Taistelut, todelliset taistelut raivoavat Torniossa.
Saksalaiset yrittävät pitää hallussaan kulkutien Ke-
mistä Tornion kautta edelleen ylös käsivarteen, sillä
onhaa se tärkeä perääntymisyhteys Norjaan. Röy-
tän satamassa makaa pohjaan vajonneena kuljetus-
alus ympärillään hevosenraatoja, rikkoutunutta ka-
lustoa. Isku Tornioon on ollut yllättävä. Kaupunki
ja arvokkaat sillat saadaan säilytetyksi. Samoin sak-
salaisten varastot otetaan osittain ehjinä käsiin.
Kaupungin ympäristössä, Raumolla ja Ylitornion
tien varressa taistellaan, jolloin ei voida välttyä
upseeri- ja miehistötappioilta. Niinpä tämän kirjoit-
tajakin joutuu siirtymään uuteen komppaniaan,
7./JR 11:een ja samalla tietenkin vaihtamaan jouk-
kuetta.

Seuraa 2-3 taistelujen päivää ja pimeää loka-
kuista yötä. Kaikki tuntuu oudolta, olemmehan ensi
kertaa tekemisissä monivuotisen aseveljen kanssa,
tdlld. keftaa vihollisina. Kolme-neljä viikkoa sitten
olivat nuo saman armeijan sotilaat vielä parhaita
"kavereita" Ihantalan tien varressa, missä ihailim-Kirioituksessa mainitun Raumoioen sillan iätteei

U. E. Moisolo

me heidän rynnäkkötykkejäd.n ja isoja panssarei- 1
taan, muistikuva tapahtuneesta tuntuu aivan kuin J,
eiliseltä. Nyt oli toisin. Heidän tykistötulensa oli
erittäin tarkkaa. Ylitornion tien varressa kävivät
stukatkin tervehdyksellä. Kannaksella olimme nau-
raneet r,äsyneen sotilaan hysteeristä naurua niiden
syöksyessä ulvoen kohti venäläisten hyökkäysryhmi-
tyksiä, mutta nyt oli suu kiinni, ajatuksissa, taka-
alalla takoi epäilys tarkoituksenmukaisuutta koh-
taan. Mutta sotilaan velvollisuus on suoritettava,
ei ole enää muuta mahdoliisuuttakaan, lähipäivinä
ei ole leikille sijaa.

Yhtenä yönä makaamme poteron pohjalla. Tor-
niossa ja Suomen puolella on sysipimeää, Haapatan-
nassa palavat täydet, lisätyt valot. Väkisinkin nou-
see mieleen ajatus, olemmeko me kansana niin pal-
jon pahempia, että vait meidän on tämä kestettävä.

Jälleen on Suomi Pohjolan etuvartiona. . .

Saksalaiset yrittävät pariin otteeseen vastahyök-
käystä työntäen suomalaiset Raumon-Kivirannan

Tornion motisso io Rovoniemen t:ellä koettuo
Lapin sota syksyllä ,gq4 ja sitä seuranneina tal-
vikuukausina kuuluu kieltämättä erikoisuuksiin
käymiemme sotien joukossa. Välirauhansopi-
muksen mukaisesti olimme sitoutuneet huoleh-
maan saksalaisten joukkoien pois aiamisesta
maamme karnaralta, mutta samanaikaisesti
kotiuttamaan omia joukkojamme.

RYKMENTTIÄMME JR 11 Kannakselta poiskul-
jettavat junat pysähtyvät, kolisevat taas eteenpäin
syys-lokakuun vaihteessa, yöllä 1944 iossain lisal-
men-Ylivieskan välillä mdå6.npdana, Oulu. 3.D
siirtyy uuden vihollisen karkoittamistehtävää varten
jälleen pohjoiseen, missä pääosalla sen miehiä on
syntymäsi.1'ansa. Mieliala härkävaunuissa ei hitaasti
edistyvän matkankaan johdosta ole kovin korkealla,
mutta enemmän sitä painaa toinen syy. Onhan vielä
elettär,ä yksi sodan vaihe, täysin tuntematon, tehtävä
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alueelle. Hejdäo etenemistään joutuu omalla vasta-
hyökläyksellåd.n torjtmaan III/JR 11, majuri Pentti
Valkosen pataljoona. Majuri Valkonen kokee san-
karikuoleman samana päivänä, jolloin hänestä teh-
dään Mannerheim-ristin ritari.

Vastassamme olevissa saksalaisissa joukoissa on
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mukana 7.Vuor.D:ssa olleita joukkoy'a, samoja,
joille olimme edellisenä talvena aseveljinä luovut-
taneet rintamavastuun Uhtualla. Päivän taisteluissa
käsiimme joutuneiden saksalaisten aliupseerien mu-
kana on kaksi henkilökohtaistakin tuttua. Lapin so-
taretken erikoisuus syöpyy mieleen. . .

Suomalainen motti kestää. Saksalaiset vetävät
joukkonsa pois Kemijoen vartta pitkin, joten tie
Kemi-Tornio avautuu jälleen omille joukoillem-
me. Muutama tuhottu panssarivauflu tien varressa
jda kertomaao rikkoontuneesta aseveljeydestä.

Matka kuraisia teitä - 
ja kohti lukemattomia

koukkauksia 
- ylös pohjoiseen alkaa. Marssimme

Torniosta ohi sisämaassa olevan Laivajärven kylän
Kemi-Rovaniemi tietä kohden. Kemin ja Tornion
tapahtumat ovat karkottaneet kylään runsaasti sivii-
liväkeä, naisia ja lapsia. Täällä saamme lämpimän
vastaanoton, tuntuu todella kuin palaisi vapadtaja-
na. Mieliala on hetken kevyt, helppo. fulitaisteluun
joudumme vasta pyrkiessämme maanteitse Alapaak-
kolaan. Kiirehdimme saksalaisten vetääntymistä,
mutta emme voi estää siltojen räjäytyksiä. Niiden
taistelujen yhteydessä menee entisen komppaniani
silloinen päällikkö, luutnantti Kalle Haglund Pyhä-
joeita, miesten parhaita.

Illaksi pääsemme kylään ja majoittaudumme si-
käläisiin taloihin. Toinen porukka siirtyy aamulla
eteen. Helpotuksen tunnetta himmentää päivällä ta-

pahtunut kurittomuustapaus, joka sekin osaltaan
kuvaa sotaretken tunnelmia. Erdd"n talon kellari on
murrettu auki yhden aliupseerin johdolla, ja syksyn
varasto on alkavan verotuksen kohteena. Asiaan
puututaan jyrkin ottein, ja vasta pistoolin uhka saa
tayatut takaisin. Asia on pieni, mutta periaate suuri.
Emme ole tulleet täydentämään hävitystä.

Iltapäivällä saapuu yksitellen varovasti osa lähei-
sissä "piilopirteissä" olleita kylän asukkaita tutustu-
maan tilanteeseen, helpotuksen tunne häivähtää hei-
dän kasvoillaan. Piilopirteistä löytyy vapaaehtoisia
tyttöjä, ja sinld, iltana pidetäänkin saksalaisretkeni
ensimmäiset suljetut tanssit. Verrytellyin jäsenin
lähdettiin aamuvarhaisella jatkamaan lohdutoota
matkaa, särjettyjen teiden ja rikottu.;'en siltojen yli
edelleen kohti Rovaniemeä.

Ålapaakkolasta alkaen kylät ovat asujamistosta
täysin vapaita, evakuointi on ennätetty suorittaa
loppuun. Mutta vielä kerran tapaamme siviiliväkeä,
saksalaisten Kemin taisteluissa ottamat panttivangit
pääsevät paTaamaan kotiin. Junalla heidät on tuotu
niin pitkälle kuin ehyttä rataa tiitti, muistaaksenr

Jaatilaan saakka. Sieltä nämä siviiliasuiset henkilöt
saapuvat hajanaisena ryhmänä meitä vastaan. Ei hei-
dän asunsa - monilla oli tavallinen siviilipuku yl-
lään - oikein sopinut lokakuun kuraisiin teihin,
mutta mieli oli silti korkealla. Olihan panttivanki-
järkytys sentääo kestänyt vain muutamia päiviä.

Lapin talvi tekee tuloaan, mutta ei ole vielä mi-
tddfl hätää, sillä useina öinä voimme majoittua au-
tioiksi jääneisiin taloihin, ylellisyys, jota ei ollut-
kaan Rovaniemen jälkeen muualla kuin Kittilän
Kaukosissa. Talojen hävitystä estääksemme suori-
tamme mm. laajan koukkauksen lännestä Muuro-
laan, mutta saksalaiset ovat sillä aikaa vetääntyneet
suunnitellusta loukusta. Moni poika kiroaa vetisillä
soilla tapahtunutta rämpimistään, mutta tavoite saa-
vutetaao, kylän talot jäävät eheäksi, vain aseman
seutu on raunioina.

Yhä ylemmäs kulkee tie. Alkaa merkittävä ope-
raatio Rovaniemen kauppalan ja sen tärkeiden sil-
tojen ehjänä säilyttämiseksi. Lapin sotaretken suuri
koukkaus Kittilän tielle yli rautatien, soiden ja aa-
vojen on jäävä monen sotilaan mieleen koko reis-
sun vaativimpana suorituksena.

Lapin sodassa tuhotluien teiden koriaus käynnissä
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Keiio Kctoioinen Korioton konnoksen itäososso ryhtyi Il <rrmeijo-
kunto 31,7.1941 lcojosuuntoiseen hyökköykseen
Moskovon rouhossc menetettyien olueiden voltoo-
miseksi tokoisin. Siihen kuuluvisto yhtymistä 10.D,
l5.D j<r 2.D soivotkin lujin soorrostusoPerootioin
venäläiset työnnetyksi rci«r-osemistoon Hiitolon-
Kurkijoen ronnikko olueelle, jonne soorrettuien
vihollisioukkoien rotkoisevo Iyöm'nen iäi l5.D:n
tehtöväksi. Roivokkoin hyökkäyksin PUristettiin
venölöiset vihdoin l0-ll. 8. Kilpolon sooristoon,
mutto he ryhtyivät loivokulietuksin pelcstomoon
sieltä ioukkojoon. Suomoloiset yrittivöt nyt viimei-
seen sookko ontoo viholliselle oktiivisio iskuio io
eräästö selloisesto, tosin dromoottiseksi kehitty-
neestä toisteluvoiheesto kerrotoon olloolevosso.

MAIHINNOUSU
LAATOKALLA
elokuusso l94l

Laakialahden lastauspaikka Laatokan rannalla Kilpolan saarella, iosla venäläiset kuormasivat l0-2 l.B.l94l kulieluslaivoihinsa
kaksi divisioonaa tykistö-, panssari- ym, ioukkoineen ]a kuormastoineen

sararuNNAN MIEHISTÄ järjesterty 15.D oli
hyökkäysvaiheen alussa heinäkuulla 1941 Simpe-
leen ja lähiympäristöjen maastossa ja DE majoittu-
neena toistaiseksi Yhtyneitten Paperitehtaitten
klubi- ja konttorirakennul<siin. Siellä jouduttiin
mm. jonkin kerran ilmahyökkäyksen kohteeksi toi-
mintaa odotellessa. Kun vähäinen kosketus vihol-
liseen ei antanut tarpeellisia tietoja, divisioonan ko-
mentaja, eversti Hersalo päätti perustaa vapaaeh-
toisjoukon, joka sai, ehkä aiheettomasti, sissiosas-
ton nimen. Yllekirjoittanut joutui sen päälliköksi.
Joukko koottiin kolmesta linjarykmentistä JR 57,

JR 1, ja JR 36 sekä tykistöstä ilmoittautuneista
vapaaehtoisista, jotka olivat sekä taistelutekniikal-
taan että moraaliltaan ensiluokkaista ainesta. En
puurtu tässä yhteydessä niihin kahakoihin, joita jou-
duimme käymään aluksi Änkiiänsalossa ia - lii-
kuntasodan päästyä vauhtiin - 

Elisenvaal2-(s1-
kijoki maastossa. Ne olivat kuitenkin tarpeellisia
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pienen porukan yhteenkuuluvaisuuden lisäämiseksi
ja yhteishengen lujittamiseksi.

Tilanne divisioonamme kohdalla oli II armeija-
kunnan sotatoimien seutauksena 12.8. mennessä ke-
hittynyt sellaiseksi, että kaksi vihollisen divisioonaa
(142.D ja 198.D) oli motissa ahdettuina Huisl<on-
niemelle eli Kilpolanniemelle ja samannimiselle saa-

relte. Näitä yhdisti kapeahko silta, joka naapurin
pioneerien toimesta oli saatettu jonkinlaiseen kun-
toon kestääkseen raskaampaakin kalustoa, mutta
joka "nieli" kerrallaan perin pieniä määriä. Kil-
polan saaresta venäläiset alkoivat viipymättä lai-
vata kaikiila käsiinsä saamillaan aluksilla ioukkoja
ja tanikkeita epätoivol1 vimmalla Laatokan eteläi-
sempiin satamiin. On sanomattakin selvää, että
i5.D:n tehtävänä oli pyrkiä tuhoamaan vihollisen
voimat ennen kuin ne saataisiin turvaan. mutta
tehtä\.ä ei o1lut suinkaan helppo. Kivikkoinen ja
mäkinen maasto, jossa oli laajoja viljelyksiäkin, oli



mainitulla kapealla niemellä edullninen
selle verraten pienilläkin joukoilla, ja
jonka selän takana olt aaya Laatokka,
sitkeätä vastarintaa.

tävä laskuista heti aluksi. Sen iloinen j'ohtaja, värr-
rikki Brunila, kiroili kyllä kaikilla eurooppalaisilla
kielillä, mutta kun näytin hänelle ensimmäistä
ruuhta, täytyi hänen myöntää, että hänen Bofor-
sinsa olivat liian painavia tähän touhuun. Ham-
mastani oli särkenyt koko edellisen yön, ja poskeni
oli turvoksissa kuin sikotautisella, mikä antoi Bru-
nilalle aiheen huomauttaa:

- Kunhan nyt harioittelet vähän uifiia Laa-
tokassa, saat toisenkin poskesi samaan kuntoon !

- Mitä uintiin tulee, hän oli oikeassa . . .

Osastossani oli muitten mukana muuao aliker-
santti, jonka nimeä en tarkalleen muista, mutta
sanottakoonpa häntä nyt vaikka alikersantti L:ksi
(sodanaikaiseen tyyliin, jolloin ei edes heilalleen
saanut kirjoittaa koko nimeä). Hänen tullessaan il-
moittautumaan minulle Simpeleellä kysyin, missä
hänen reppunsa oli.

puolustuk-
puolustaja,
teki myös

ffi

Seutua kuvaavasta kartasta havaitaan, että Kil-
polan saareen johtavan tien eteläpuolella ojentuu
mantereesta mereen ikäänkuin jonkinlainen sormi-
niemeke. Tämä on nimeltään Ulaskanniemi, Sen
pohjoisosassa on korkeampi maastokohta, josta on
esteetön näkyvyys mainitsemalleni sillalle ja v'd,li-
matkakin, noin 800 m, varsin sopiva konekiväärille.

Samaan aikaat kun suomalaisten hyökkäystä Kil-
poiaan valmisteltiin, pääiettiin tehdä myös mai-
hinnousu Ulaskanniemelle ja, mikäli se onnistuisi,
syötettäisiin sinne lisävoimia, jotka pystyisivät pu-
reutumaan vihollisen sivustaan, estämään tai atna-
kin jossakin määrin häiritsemään sen laivauspuuhia
ja lopuksi ottamaan osaa varsinaiseen ratkaisutais-
teluun. Suunnitelma oli hyvä ja toteutuneena se
merkitsisi viholiiselle tuntuvia meoetyksiä.

Maihinnousu, tapahtuipa se missä tahansa, on
aina vaikea ja aikaa vaatiya toimenpide. Niissä
oloissa, joissa sissiosastoni sai käskyn suorittaa mai-
hinnousun Ulaskanniemelle, ei kannattanut ryhtyä
ajattelemaan tykistövalmistelua tms. Tähystys oli
todennut vartioitten vaihtoajat vastakkaisella rarr-
oalla, ja ainoa keino tehtävän oonistumiseksi oli
mielestäni täydellinen yllätykseen perustuva hyök-
käys niemelle, sen nopea miehittäminen, häirinnän
alkaminen sillalle ja niemelle saapuvien apujouk-
koien pääsyn varmistaminen.

Nfuistan ainaisesti sen tuokion esikuntapäällik-
kömme, silloisen majuri E. §7. Kukkosen teltassa,
jolloin sain käskyn tehtävän suorittamiseksi ja jol-
loin yksityiskohtia suunniteltiin. Joukon vahvuu-
deksi määrättiin 80 sissiä, kk-joukkue, tulenjohtue
tykistöstä radioineen sekä 8 ruuhta asianomaiset

0r 2J+56
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pioneerit mukana. Kaikki valmistelut suoritettiin
mitä suurimmassa hiljaisuudessa, ja miehet valitsin
osastostani erityisellä huolella. Vapaaehtoisia ei tar-
vinnut kysellä, näistä pojista oli jokainen valmis
leikkiin. Autovetoinen pst-tykkijoukkue oli jätet-

Taisteluf raniaviivalla käynnissä

- Herra luutnantti, kun minulla on nuo keuh-
kot vähän huonot ja selkäkin kipeä, niin en oikein
voisi kantaa mitään.

- No, mitä hittoa te sitten sissiporukkaan py-
ritte, siellä joutuu taiyaltamaan usein pitkiäkin mat-
koja ?

- Minä olin Talvisodassa 49 keftaa"vanjan" sel-
käpuolta tutkimassa, pitäisi saada puoli sataa täy-
teen I

Hän oli erinomainen aliupseeri, sotilas ja sissi,
jonka hermot eivät pettäreet edes vaikeasti haavoit-
tuneenakaan, kuten myöhemmin käy ilmi.

Eversti Hersalon korrrl.rtrrnut joukot hyökkäsi.
vät 12.8. lähtien viikon päivät tarmokkaasti venä-
iäisten asemia vastaan Huiskonniemen kannaksella
murtautuakseen Kilpolan saarelle koottuien vihol-
lisvoimien kimppuun. Muutosta ei rintamassa tästä
huolimatta saatu aikaan, ja venäläiset jatkoivat koko
aj an Laakiolahden-Pusuniemen rann ikolta j oukko-
jensa laivauksia ja evakuointia meritse etelään.
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Snomalaisten taholla arveltiin kuitenkin io 20.8.,

että r,enäläisten kuljetukset alkaisivat olla pian lo-
pussa. Kun armeijakunnan johto kaikesta huoli-
matta korosti jatkuvan aktiivisen toiminnan välttä-
mättömyyttä, ryhdyttiin 20.8. vaihdetuin voin-rin
jatkamaÅ hyökkäystä maarintamalla, ja tässä vai-
heessa joutui myös Sissiosasto Katajainen yö11ä

20/21.8. Asilasta käsin ylirnenohyökkäykseen vi-
hollisen sivustaan, kuten tätä toimintaa useita päi-
viä oli suunniteltu.

*

Läheni se yö, iolloin maihinnous-.r oli suoritet-
tava. Olin ollut kerran jos toisenkin varapäällik-
köni, vänrikki Salmisen mukana tutkimassa naaPu-

rin vahdin vaihtoa.

- Kello 2-4välllla on rannalla hiljaista, silloin
sinne on mentävä, n-rutisin ties kuinka monetta ker-
taa Salmiselle. - Siitä voi tulla äkkiä ikuinen loma !

ei ole varannut mukaansa erityisemmin muonaa; se

on jälkeen tulevien porr-rkoitten asia. Tupakanpoltto
on ehdottomasti kieiletty. Käyn vielä jokaisen ruu-
hen 1uona. Äkkiä vä1ähtää mieleeni jotain'

- Q5lxvnffto kaikki miehet uida? kysyn läheteil-
täni.

- Totta hiivatissa, ei kai nyt hullukaan lähde
m aihinnoustiun uimataidottomana.

- Niinpä liai, eikä tässä ehdi kuitenkaan enää

opetella, ..eistelee muuan korpraali..-Kello 
1.58 työnnämme ruuhet hitaasti ia hiljaa

ruohikosta vesille. Pioneerit tarttuvat airoihin ja

matkanieko a1kaa. Vielä on turvallista, suojaava

niemi on edessämme, mutta nyt, nyt tulemme näky-

viin . . . Onko r-astarannalla tarkkasilmäinen aron
poik.:, iok.r iiidättää sanan ja hälytyksen kenttävar-
tioonsa? )luutrnr.r konepistooli lepikon suojassa

riittää tuhoamaan koko ioukkomme. Viittaan taka-

na oleviile ruuhille: Enemmän viuhkan muotoonl

iä

Joukkojen kulietusia ruuhikaJustolla

- Herra luutnantti, onko Teillä puhdasta nenä-

liinaa?

- Mitä helkkaria? Oletko tullut hulluksi?

- En, mutta minulta herra luutnantti kärytti
kaksi iltalomaa puhtaan nenäliinan vuoksi ! - 

Sal-

minen oli sotaän lähtiessämme nuoremmalta ka-

dettikurssilla ja sai tästä sopivan aiheen laukaista
tunnelman. Uskonpa, että kumpikin olisi mjelellään
vaihtanut edessään olevan näkymän Santahaminan

kodikkaiksi tulleisiin suojiin.
Kello 1 tarkastamme suojaavan niemen takana

vielä viimeisen kerran varusteemme. Ruuhien han-

kaimet on rasvattu, kaikkien taskut ja leipälaukut
puliottavat patruunoista ja lippaista, mutta kukaan

2t0

Joku kolahuttaa kp:n lippaan ruuhen.laitaan, se

iuntuu yhta aanekkäältä kuin laukaus, ja mies saa

osakseen äkäisiä silmäyksiä.

On aivan tyyntä. Hyvä luoja, älä vain anna kuu-

tamoa I Vie se rakastavaisille koti-Suomeen, me

olemme niin tavattoman mielellämme pimeässä I

Huomaan konemaisesti siirteleväni vaihtajaa kerta-

tulelta kestotulelle ia päinvastoin - edestakaisin'

Johtajaruuheni on melkein pysähtynyt, muut lipu-
i at kuin aaveet vähitellen epäsäännölliseen Parveen
ympärilIe. Viittaan eteenpäin-me.rkin ja siirrän kat-

ieeni hetkeLsi vastarannalta miehiini. Tuossa on

punatukkainen Karvian poika, silmät tähtääYät tui-
teina maihinnousukohtaä, käsi on puristunut kp:n



tukin kaulan ympäri. Imevä otel Åivan oikein.
Tämä sankarihan se voitti harjoitusammunnat I Va-
kaa punkalaitumelainen röhjöttää keulassa kivääri
am.pumavalmiina, tukee itseään ruuhen poikkipie_
noihin- .Iloinen karjalaispoika tuhertaa jJtain t'yö_
miesaskin taakse, näyttdä sitten irvistäeo minuile:
Kun sais polttaa I Älä muuta sano, tuumin mieles_
sanl.

Katseeni lipuu jälleen vastaiselle rannaile. Tuossa
on se kohta; peijakas, ollaan menossa liikaa vasem-
malle, pieni viittaus ja suunta muuttuu jälleen oi-
keaan paikkaan. Olemme nyt suunnilleen 300 met_
riä rannasta. Pienintäkään liikettä emme ole voi-
neet havaita. Vilkaisen omalle rannallemme. Kuk_
kulat piirtyvät siellä äänettöminä elokuista yötaivas_
ta vasten. Kaikki vaikuttaa kuolleelta, -rtt, ti.-
dän,.että siellä tähystetääo tarkkaan pieoen partio_
.ioukkomme etenemistä ja ollaan valmiina tukimaan
meitä, jos se osoittautuu tarpeelliseksil 1j0 metriä,
sata metriä . . . Ei vielä risahdustakaan ! Salminen
ajaa enemmän vasemmalle, hänen tehtäväosä on
suojata rantaviiva ja niemen eteJäpuoli. Kersantti
Kiiski pyrkii minusta oikealle, hänän on vallattava
3jemeg kärki. ja suojattava selustamme sieltä päin.
Nyt olemme juuri rannassa. pelkään miesten viime
hetkessä innostuvan juoksemaan tai muuten aiheut-
tavan melua matalassa, savipohjaisessa kaislikossa.
Jos yleensä tulee tulta, niin nyt sitä tulee... Ei
elon merkkiäkään I Kokoan nopeasti pääjoukon.
Varmistus eteen, kokelas Hakala, putikin poikia,
konekivääreineen keskelle, ja ilpeästi lähäemme
etenemään niemen halki siltaa vastapäätä olevalle
kukkulalle. Maihinnousu on onnistun-ut !

Puoli tuntia myöhemmin olemme tavoitteessam-
me. Kello nayttda vähän yli kolmea, kun oikaisem-
me itsemme kukkulalle. Hakala asettaa konekivää-
rinsä asemiin, ja saamme vihdoinkin kaivatut hen-
kisavut. larjoan alikersantti L:lle oikein Nortin,
olin juuri saanut Helsingistä paketin eräältä ihas-
tuttavalta neitoselta.

- Mitähän veli venäläinen tuumii, olisikohan
tuo päässyt iltayön aikana kokonaan pois, arvelee
alikersantti.

- En usko, minun tietojeni mukaan heitä pi-
täisi olla vielä jä1jellä sangen runsaasti, vastaan.

- Miksei Salminen jo lähetä mitään tietoa?
Niemen etelärannalta kuuluu konepistoolien pau-

ketta, pari kumeampaa räjähdystä ja-sitten hariah-
koja laukauksia siiloin täIlöin. Salminen on siis saa-
nut kosketuksen vanjaan, toteao, ja samassa alkaa
sillalla liikettä. Hakala makaa toisen kk:o takana
ja katsoo kysyvänä.

- Joko suolataan ?

- Ei vielä, viis me muutamasta jalkamiehestä.

- Hetken kuluttua tulla koliseekin hevosvetoinen
tykki paikalle. - Laske ne puoleenväliin slltaa ja
tähtää sitten hevosiin. Tuleehan mukavaa ruuhkaa
vähän naapurin purettavaksi I - Niinkuin tulikin.
Onneksi eläimet saivat heti surmansa, siliä haavoit-
tuneeo hevosen valitus on hirvittär,ää, sen olin jou-
tunut toteamaan jo Talvisodassa Pitkärannan edus-
talla, jossa runsaasti hevosia joutui haavoitetuksi.

Åina, kun vihollinen pyrki saamaan siltaa puhtaak_
si, alkoivat kk:t tarkän naputuksensa, ja minusta
tuntui, että tehtävämme suoritus alkoi onnellisissa
merkeissä. Toiselta puolen oli selvää, ettei näin voi-
nut jatkua pitkääkään aikaa; silta oli elintärkeä vi_
holliselle. Ellemme pian saisi vahvistusta, saisimme
niskaamme varmaan-oikein herhiläisparven !

- Miksi riivatussa Salminen ei otä yhtevttä? ma_
nailin alikersantti L:lle, nyrhän pitäisi'kaiken järjen
mukaan koko Laatokan kuhista-meidän ruuhiämme
tuomassa vahvistuksia, ja mihinkä sudenloukkoon
se. tulenjohtaja on jäänyt? Täältähän voisi radiolla
lähettää koordinaatteja kuin harjoitusammunnois-
sa I -- Åloin vakavissani hermostua. Kukkulamme
edessä oli aukea, ja sen laidasta alkoi suuntautua
meihin kivääritulta. Pojat paiskivat kenttätöitä, ete-
Iästä kuului silloin tällöiniyhyitä kp-sarjoja, mutta
ne eivät minua huolettaneef, tiesin §almisän miehi-
neen vastaavan tavallista komppaniaa maastossa,
mutta jäileen toistui alijohtajier ik.rinen virhe: jät-
tää,yhteys ylöspäin ottamatta. Näin ei vojnut latkaa,radro olt saatava td.nne ja heti sekä selvyys siitä,
mitä eteläpuoiellamme oikein tapahtui!

- Alikersantti L! Ora lähetti mukaasi ja paina
katsomaan, mitä Salmiselle kuuluu. Kiisken' koidal-
la asiat lienevät lutviutuneet, koskapa sieltä ei ole
kuulunut yhtään mitääo !

Niin alkoi tuskallinen odotus. Naapuri yritteli
iännestä käsin pari kertaa aukean yli'saadäkseen
meidät paljastamaat vahvuutemme, mutta kukkula
oli ihanteellinen, luonnon muodostama puolustus-
asema, ja kolme neljd, kaatoa tarkk'ampujien pysty_
korvista riitti kerrallaan tyrehdyttamaån'hyO[(ays-
innon I Åamu oli nyt valjennui koko.rurrr, kelloni
osoitti puoita seitsemää ja päivästä näytti muodostu.
van mitä ihanin loppukesän päivä. Mutta nyt oli
luotettava alikersantti L:kin öllut jo toista iuntia
mokomalla matkalla! Missä pahuksessa voi ollä
mutka matkassa ? Meillä on niemi hallussamme, pioi
neereilia ruuhia, lafitoja ja ties mita peijakkaan
härveleitä. Tänne pitäisi suoltaa joukkäa, asett4
heitintä ja vaikka mitä roppakaupalla, ja ainoa, mitd
korviini osui olivat vain nuo kuivat, silloin.tällöid
kuuluvat kp-narahdukset I Kävin kymmenettä ker-
taa kysymässä etelänpuoliselta vartiolta tilannetta,
mutta mitään ei kuulunut. Kiisken lähetii tuli sopi-
vasti vastaani selittäen, että heidän kohdallaan äti
kaikki mennyt verraten hyvin, niemen itäpää oli
varmistettu ja pojalla oli mukanaan oikein peite-
piirros. Mutta jotain oli hullusti maihinnousupaik-
kamme kohdalla; miehiä oli nähty uivan yli omalle
puolelle, Salmiseen ei ollut yhteyttä, Kiiski oli täh-
tenyt ottamaan selvää tapahtumista. Tappiot omil.
la: 1 lievästi haavoittunut, vihollisia käatunut 2
parivartiota.

Jokainen sodassa mukana ollut voi arvata tun-
teeni. Enhän voi jättää loistavaa asemaani, joka itse
asiassa oli koko tehtävän ydin, lähteäkseni tutki-
maan jotakin toisarvoista kahakkaa. Mitään vaka-
vampaa siellä ei ole voinut olla, sen pystyy harjaan-
tunut korva erottamaan konetuliaseitten,ja käsikrai
naattien paukkeesta. Savuke savukkeen jälkeen, her.

2Jl
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mostunutta kävelyä. Tämä on vain yksi niitä tavan-
omaisia sekaannuksia, joita aina tahtoo tapahtua
poikkeuksellisissa tilanteissa, vakuutin itselleni,
kunhan alikersantti L. tulee, niin huomaan yaifl
nähneeni mörköjä keskellä kuumaa päivää !

Kello on 8.30! Ei! Näin ei kävele! Yhteys divi-
sioonaan on saatava pelillä tai toisella. Päatir, iättdd'
kukkulan kokelas Hakalan komentoon ja lähteä sel-
vittämään selustaani, mutta silioin vihdoinkin saa-

puu alikersantti L. hikisenä ja huohottavana pientä
polkua pitkin.

- Nyt on piru merrassa, luutnantti ! Salmisen
porukka on lyöty hajalle, vänrikki itse kaatunut
heti alkuun kdsikranaatista, tykistön luutnantti saa-

nut aivan vddrån kuvan asioista ja uinut omalle puo-
lelle, hänen radionsa rikkiammuttu I Kiiski pitää
puoliaan niemen uloimmassa itäkärjessä, eikä hä'
nellä ole mitään erityistä hätää, sillä vanjat etenevät

hyvin varovaisesti korkean heinän ja kaislikon suo-
jissa. Meidän selustassamme he sen sijaan ovat, ia
ainoastaan pohjoisosa niemeä on todennäköisesti
vield vapaa yhteydenottoa varten kersantti Kiisken
joukkoon. Kiiski on saanut pari ruuhta mukaansa,

muut on naapuri tuhoonut!

- Miksei-omalta puolelta ole tullut vahvistusta?

- Ovat saaneet varmasti täysin väärän kuvan ko-
ko touhusta nähtyään miehiä uimassa sinne päin.

- Tottahan se tulenjohtaja-luutnantti nyt selvit-
tää, ettei täällä vielä hätää ote, koetin lohduttaa
itseäni ja muita.

- Se naapuri ei selvitä mitään sellaista, mutisi
eräs Salmiseri miehistä, joka oli tullut L:n mukana,

- hänellä oli täysin väärä kuva asioista ia Hakalan
konekiväärien rätinä oli saanut hänet uskomaan,

että meille oli käynyt, kuten Salmisen porukallekin !

Siinä sitä oltiin! Vahvisiin varmistuksen etelään,

tähetin partion ottamaan yhteyden Kiiskeen ia taas

istuttiin ja ihmeteltiin. . .
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Vanha sananlasku sanoo, että kun onnettomuus
tulee ovesta, on sille parasta avata ikkunatkin. Ali-
kersantti L., joka ei tiennyt metsänreunassa olevista
vihollisista mitään, kohottautui liiaksi ja sai osuman
kylkeensä ja jalkaansa pikakivääristä. Sidoimme hä-
net parhaamme mukaan, ja samalla palasi Kiisken
luona käynyt partio.

- Kohtasimme kersantin lähetin puolitiessä, ja
se on sillä lailla, että jos aiomme saada yhteyttä
sinne päin, on tästä lähdettävä kiireen vilkkaa, il-
moitti partion johtaja. 

- Yanja on vielä vähän
sekaisin meidän sijainnistamme, mutta niitä lappaa
joka hetki lisää eikä omalla puolella näy mitään
elon merkkiä eikä toimintaa.

Tein nopean tilanteen arvioinnin: Kukkulalla
olemme kuin hiiren loukussa. Sen siiaan yhtyneenä
Kiisken porukkaan on meitä lähes täysi alkuperäi-
nen 80 miestä jäljellä (tappioita ei ollut siihen men-
nessä kuin 2 kaatunutta ja Åjä haavoittunutta).
Ehkä voin tätlä joukolla pitää hallussani pientä sil-
lanpääasemaa pimeän tuloon asti, tottahan siihen
mennessä jotain selviää! Maasto oli kaiken lisäksi
hyville kp-ampujilleni erittäin suotuisaa etelärannal-
Ia, joten uskoin kirkkaasti päriaäväni suurtakin yli-
voimaa vastaan. Samassa osui silmäoi alikersantti
L:ään. Luoti oli osunut lonkkaan, ia sillä ei kyllä
kävellä meiriäkään.

- Jättäkää minut vain tänne, kp ja pistooli mu'
kaan, luutnantti, sanoi hän rauhallisena, tämä on
nyt minun. kohdallani menoa !

- Ei tuie kysymykseenkään, saattoi lukea vas-

tauksen joka miehen silmistä. Pari hoikkaa koivua
nurin, manttelista hätäpaarit, varmistus eteen joka
suunnalle .ia niin lähdettiin. Matkaa ei oiisi ollut
Iinnun tietä kuin runsas puolitoista kilometriä,
mutta meille siitä muodostui iodellinen helvetin esi-

kartano ! Tuntui kuin viidakkomainen ryteikkö olisi
kuhissut vihollisia, ja vaikka sivustapartiot napsivat



niitä pois tämän tästä, hälyttivät ne samalla lisää
voimia paikalle. Päästyämme vihdoin suhteellisen
ehjiaä rantamaastoon oli meidän pakko ryömiä ojia
pitkin, ettei tuuhean kaislikon häiluminen, samalla
kun se antoi meille näkösuojan, olisi ilmaiisut olin-
paikkaamme. Silloin keksi vanjojea johtaja ovelan
t:Tq"n: Hän sijoitti pikakivääreitä kaikkien ojien
päihin ja antoi raiskyttaa umpimähkään niita pit-
kin! Useampia miehiä haavoitiui ja alikersantti^L.,
jota. olosuhteiden pakosta oli kurjilla,,paareillaan"
,louduttu retuuttamaao vähemmän helläkätisesti, sai
jälleen luodin kylkeensä.. .

Kello lienee ollut viidentoista nurkilla iltapäi_
vällä, kun joukkomme oli jälleen koossa kersantti
Kiisken "pad,majassa". faitti tuntuivat saaneen
itseluottamusta päästyämme jälleen yhteen, ja haa_
voittumisetkin olivat onnekii lr.rrui.n lievia suu-
relta osalta. Työnsin varmistuspartiot niin pitkälle
eteen kuin mahdollista, pojat älivat taas oikeassa
elementissään päästessääi normaalitaistelun ma-
kuun, kaksi ruuhta oli suojassa ja ajattebn, etta
ellei omaita..puolen mitään'kuulu piäeän tuloon
mennessä,. niin onpahan tässä kulkuvälineitä, joilla
saadaan yhteys aikaan ! Koetimme mahdollisimman
kristillisesti jakaa vähiä muoniamme, vaihdoimme
haavoittuneille puhtaita siteitä, ja elämä alkoi taas
vilkuttaa rohkaisevasti. Mutta siiloin tuuskahti hen-
gästynyt lähetti nenäni eteen:

- Nyt ne kortot tulevat päälle tankeilla I

Mikä tilanne! Takana Laatokka ja kilometria
vesimatka omien puolelle. Edessä hyötkäysvaunuja,
olkoonpa varkka tanketLeja, ei niille kp:ilä ia käsi_
kranaateilla mitään voi ! painuimme keisantin kans-
sa oikopäätä tutkimaan kaislikkoa.

- Ei ne uskalla tåhat ajaa, kiinni juuttuvat ta-
kuuila, lohdutimme toisiamme ja kaavimme saap_
pail.lamme mutaa, mutta kumpikaan ei uskonut toi-s_
ta. Laitoimme omatekoisia kaiapanoksia käsikranaa-
teista, koetimme kaivaa liejuisiä paikkoja epätoivon
vimmalla, sillä vihollinen eteni kp-tulässaärme to-
della. .varovaisesti ja ilmeisesti'hyökkäysvaunut
myöskin tunnustelivat maapohjan piiavyytla, joten
aikaa riitti runsaan tovin. nrfutia .t..npai., ne'tuli-
vat. Muistan kuinka tovereitteni kansä oli joskus
keskusteltu tilanteesta, jolloin johtaja ei enää voi
mitään ! Se tuntui rauhan aikana melkeinpä mah_
dottomalta; aina voi jotain yrittää, hämäå vihol_
lista, uhrata vaikka oia joukosta muiden auttami-
seksi, taistella viimeiseen mieheen, kunnes apu tuleej.r.... Mutta meille ei ollut tulossa apua! Tässä
vaiheessa olisi ollut itsemurhaa lähteä enää ruuhilla
omalta puolen ylittämään salmea, sillä vihollisia oli
kaikkialla rannalla pairsi sillä pienellä niemekkeellä,
joka oli meidän hallussamme-toistaiseksi!

Hitaasti, mutta vääjäämättömästi tulivat nuo hir-
vittävät sotakoneet lähemmäksi, niiden pika- ja
konekiväärit Iähettivät suihkujaan joka puälelle !ajotta mitta olisi täysi, ilmoitti osa miehiitä, että he
eivät osaa uida! Selitin lyhyesti tilanteen kaikille,
he tajusivat sen muutenkin erinomaisesti. Uimatai-
dottomat yrittävät käyttää kahta ruuhta, pyrkiä
edessä olevan saareo tatjoamaan kuolleeseei-kul-

maan, me muut koetamme tulella pit?iä vihollista
viimeiseen asti matalana ja sitten hvpäta Laatok.
kaan. Kukaan ei puhunut antautumis'esta mitään!
Riisuuduimme valmiiksi, menin vielä alikersantti
L:n luo ja sanoin hänelle:

- Näin se nyt kävi, vanha veikko. Haluatko tu-
pakan vielä, muuta en voi sinulle antaa.. . Uskon
hänen olleen ajoittain_tajuttomana, mutta sytytetyn
slvuJ<k991 han pis.t! huutiensa väliin. En namyt
pienintäkään merkkiä pelosta tai ajatuksesta, etiä
hän nyt varmasti lähteä viimeiselle'sissiretkelleen.

- Mikähän siihen tuli, ettei saatu apua tai tuli
tukea? hän ihmetteli loppuun asti.

Loppu oli nopea ja surkea. Ruuhien lähtiessä
liikkeelle vihollinen sai vauhtia itseensä, arveli kai
meidän kaikkien pääsevän livahtamaan. He lähtivät
rynnäkköön, mutta tämä tuli kp:mme ansiosta heil-
le tavattoman kalliiksi, pysähtiivät ja jäivät empi-
mään, minkä ansiosta ruuhet, huolimatta osumisia,
pääsivät saaren suojaan ja 

- ihmeitten ihme - lo_
puksi..omalle- puolelle, tosin suurin tappioin. Mie-
hiä alkoi hulahdella Laatokkaan ja tairikien jyri-
nältä kuulin tuskin ääntäni, kun karjaisin kokålas
Hakalalle: - Nyt mentiin !

En tiedä, onko kukaan lukijoista koskaan huvi-
tellut ampumalla esim. pienoiskiväärillä jotakin ve-
dessä olevaa maalia. Siihen on erittäin helppo saa-
da osuma, koska vedenpärske ilmaisee heii, onko
luoti mennyt "yh tai ali". Tällaista maaliinammun-
taa harrastivat venäläiset minun onnettoman jouk-
koni kohdalla Ulaskanniemen rannalla elokuun 21.
p2? L94L. Hakala oli uinut minusta viistoon, ja kun
vilkaisin hänen suunnalleen, näin poikaparan saa-
van osuman, todennäköisesti niskaansa ji vaipuvao
syvyyteen. Sukelsio ja uio, uin ja sukelsin, kirnnes
keuhkoni olivat pakahtumaisillaan. Oli selvää, etten
jaksaisi tällä pelillä edes puoleen väliin omaa ran-
taa, jotet käännyin takaisin.

Rantakaislikosta yritin pimeän tultua tukin varas-
sa lähteä omalle puolen, mutta jouduin keksityksi
ja palasin takaisin. Piileksin sitten pari vuorokautta
erään ladon pohjalautojen alla, lopuksi kuumeisena
ja puolihulluna nälästä ja väsymykiestä, kunnes koh-
tasin oman partion, jonka johtaja kiven kovaan
aluksi väitti minua desantiksi.

Täten oli kaiken tulokseaa se, että yhden urhool-
lisen vänrikin kaatumihen heti alkuvaiheessa aiheut-
ti hyvin suunnitellun ja aluksi hyvio onnistuneen
operaation epäonnistumisen. Se viivytys, jonka mai-
hinnousumme viholliselle aiheutti, tuotti heille var-
masti menetyksiä, sro1,o raskas oli omakin tappio-
listamme: Kahdeksastakymmenestä sissistä, kk-jo^uk-
kuees-ta, tulenjohtueesta ja pioneereista palasi kai-
ken kaikkiaan kolmekymmåntä omalle puolen ja
kymmenen joutui vangeiksi, joista palautittiin ase-
masodan aikana viisi. Omalle puolen päässeistä oli
sitä paitsi monta haavoittunuttä. ttenkilOkohtaisesti
opin ymmärtämdd.n, kuinka sodassa pienistä seikois-
ta saattaa suurenkin asian epäonnistuminen johtua.
Kunnioittava kiitoksemme kaikkensa yrittäneille ja
uhranneille pojillemme!
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Tulenjohtopalkka puhelimlneen on siloitettu mainioon.-paikkaan

korkealle puuhun. Tähyslälän on helppo seurata vihollisen puu-

hia mukavasta istuinpaikasiaan oksien suolassa
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Roskos Potteristo 15 eli "Jermu" oli Jotko-
sodon olkoesso osemisso lmotr«rn liepeillö teh-
tövänään voimoloitoksen io Toinionkosken
tehtoito suojoovien iolkoväkiioukkoien tuke-
minen. Kirioittojo kertoo tuokiokuvin potte-
riston voiheisto sodqn olkuviikkoino Konnok-
sello.

SE HENKILÖ, joka lO.DE:ssa antoi patteristolle
peitenimen Jermu, taisi tuskin koskaan saada tietää,
kuinka hyvän valinnan hän teki. Liekö ollut aiheena
patteriston komentajan tunnettu suorasukaisuus ja
suoraselkäisyys kaikissa patteristoaan koskevissa
asioissa hänen pitäessään sen ja alaistensa puglta
henkilökohtaisen suosion menettämisen uhallakin

mene ja tiedä. Kuitenkin kävi niin, että

Jermu ei ennen pitkää ollut vain peitenimi, se muut-
tui koko patteristoa käsittäväksi peräänantamatto'
muuden jä sitkeyden käsitteeksi, jonka käsitteen

sanastosta ei haluttu löytad sanaa: mahdoton. Kävi
niin, että peitenimi loi hengen, joka hyökkäysvai-
heen aikana vain kasvoi, hengen, jota myöhäisem-
mät, silloin ei vielä mukana olleet, eivät aina pys'
tyneet ymmiltd:mdän eikä omaksumaan. Uskon
kuitenkin, että kaikesta siitä, mitä patteristo koki,
tämä Jerrnu-henki oli se, mikä säilyi sitkeimmin.

Heinäkuun alussa l94L oli patteristo asemissa

Imatran liepeillä tehtävänääo voimalaitoksen ja
Tainionkoskän tehtaiden suojaaminen' Terveisiä oli
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vaihdettu puolin ja toisin. Mittauspattetin ia etd'd'n

yliloikkarina tulleen upseerin ilmoitusten mukaan
ä1i--. siihen asti vetäneet pitemmän korren' Oli
ilmeistä, että vihollinen pyrki vastatykistötoimin-
taan, mutta se ei ollut vielä meitä löytänyt. Sitten
erdand, päivänä totesimme muutaman hävittäjän suo-

j aaman- tulen johtokoneen tulevan tuliasema-alueem-
me yläpuolelle. Nopea ilmoitus yhtymän esikuntaan
ja piaå tulikin vastaus: omat hävittäjät tulossa. Ja
tulivathan ne. Voitiin todeta viholliskoneita putoa-
van savujuova perässään, mutta tulenjohtokone ve-

täytyi hävittäjiensä hyvin suojaamana omalle.puolel-
leän. Jäätiin odottamaan mitä tuleman piti, ja parin
tunnin kuluttua tanner tuliasemissa tärisi. Pian saa-

tiin mittauspatterilta vihollisen ampuvien.patterien
koordinaatit- ia nyt ei auttanut muu kuin katsoa

kumpi kestää paremmin. Oli ilmeistä, että tämä

ratkäisu säästi meitä suuremmilta tappioilta, sillä
nähtävästi vihollineo - va5f2uk5sn saadessaan -oletti sittenkin ampuvansa vdd'rdd't maastokohtaan'
Keskitetty tuti loppui vähiteller ia jatk:oi häirintä-
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Iuontoisena, epävarmana ja etsivänä. Meillä oli
ilmeinen tunne siitä, että oltiin vedetty ,,pakasta

ässä. "
Heinäkuu oli vaihtumassa elokuuksi. 15.D val-

mistautui todeliiseen voimankoitokseen, tavoittee-
naan Hiitola. Talvisodan aikana Summassa, Suo-
kannassa, Taipaleella, Kollaalla, Suomussalmella ja
muualla etupäässä jalkaväkenä taistelleet Tammelan
ja sen ympäristön miehet, sekä sinne rauhanteon
jälkeen muuttaneet karjalaiset syöttivät voimakkaita
6":n tykkejään siihen saakka meille ennen näkemät-
tömässä omassa tykistövalmistelussa. Tätä olivat
edeltäneet .tulenjohtoryhmistä muodostettujen pien-
ten partioiden tiedusteluretket vihollisen aseåissa
olevien "lihavien" maalien toteamiseksi. Kaikki pat-
teriston miehet eivät kuitenkaan olleet tässä toiÅin-
nassa mukana. Osa odotti edessä iskuportaan kera
H-hetken lähestymistä. He olivat i1Åoittautuneet
tähän tehtävään vapaaehtoisesti, r,anha jalkaväkiveri
veti ja lienevätkö olleet aiheena myös toista vuotta

poikki. Siepatun radiosanoman mukaan oli edel-
iisenä iltana saapunut muonaproomu ammuttu
upoksiin sen ollessa vielä täydessä lastissa, jonka
takia vihollinen pyysi lisää muonaa,
17 /18.8. yöllä kohdistettiin Laakialahdelle erit-
täin voimakas häirintätuli sieltä iltayöstä kuullun
voimakkaan nostokurkien äänen johdosta. Häi-
rintämme johdosta loppui ääni koko yöksi.

Mainittakoon vielä, että siepattujen radiosano-
mien mukaan vihollinen pyysi jätkur.aa ilmatoimin-
taa Kopsalan maastossa olevan tykistön (Rask.Fsto
15 ja sille alistetut It- ja raskas it-patteri) selvittä-
miseksi ja vaientamisel<si. VastaukJen mukaan tä-
hän ei kalustosyistä ollut varaa, mutta ilmoitettiin
maaraajoin tapahtuvasta ilmatoiminnasta. Tämä sie-
pattu tieto oli meille suureksi avuksi, koska siten
voitiin tahdittaa häirintä vihollisen ilmatoiminnan
mukaan, niin että vihollislentäjät eivät pystyneet
aikaansaamean minkäänlaisia tappioita. -

Sen sijaan vihollisen onnistui palkantaa 1.
patterin tuliasema ja avata siihen täysin yilättäen
8":n laivatykistöllään tuli, joka alusta lähtien oli
hyvin tarkka. Koska ampuve laiva oli omien put-
kien kantomatkan ulkopuoluella, o1i kiireesti iyh-
dyttävä asemanvaihtoon. Käyttäen tulitaukoja Ly-
väksi saatiin tykki kerrallaan poistetuksi ja muuta-
man tunnin l<uluttua o1i patteri jälleen toiminnassa
uudessa asemassa. * ,6 å<

Hyökkäys T-änsi-Kannaksella oli täydessä käyn-
nissä. Syvälahdella ollessaan sai patteristo 23.g.Li4L
iltapäivällä käskyn siirtyä Kääntymälle, jonne välit-
tömästi saapumisen jätkeen edettiin edelleen Hein-
joelle. Sieiiä odottikin uusi käsky: nopeasti eteen-

rl

.:
t'

h:
?,

I
.;#
rr
H

ru
rå_

fl

vanhat kalavelat ,:*>k

t Hiitolan valtauksen jätkeen vihollinen vetäytyi
Kilpolan saarelle, josta se laivakuljetuksin evakuol-
tiin. Patteriston tehtäväksi annettiin tämän evaku-
oinnin voimakas häiritseminen. Siepatut radiosa-
nomat sekä omat havainnot puhukoot puolestaan:

14.8. havaittiin Laakialahden lastauspiikan suun-
nalla sankka savupilvi,
15.8. ammuttiin laiva tuleen,
1r/16.8. välisenä yönä oli evakuointi häirinnän
vuoksi kol<onaan pysähdyksissä,
17.8. Laakialahden suunnalla suuria tulipaloja.
Samana päir.änä ammuttiin Uitonsalmen silta

'Kursluumainen" se iyrisee ia iyllää, tervehdyksiä vihoiliseile sen ammukset kylvää



päin tietä Heinjoki-Alusjärvi-Hotakka ja asemiin
lentokentän maastoon. Patteriston saavuttua asema-
alueelle oli pilkkopimeä yö, mutta siitä huolimatta
kuulin lintujen viserrystä eri suunnilta, milloin lä-
heltä, milloin kaukaa. Etulinjan sijainnista ei ollut
vaffl:aa tietoa. Se vain tiedettiin, että jalkaväki oli
vallannut ko. maaston muutamia tunte,ia aikaisem-
min. Siitä huolimatta, että em. lintujen ahkera kon-
sertoiminen pilkkopimeässä yössä kello 2 aikaan
antoi vihjeen siitä, että maastossa oli runsaasti vi-
hollispartioita, sujui sekä asematiedustelu että ase-
miinajo suuremmitta kommelluksitta. Seuraavana
pdivärä oli vihollinen hyvin aktiivinen kohdistaen
sekä ilmatoimintaa että tykistötulta tuliasema-alu-
eelle. Liekö vihollispartioilla ollut sormeosa mu-
kana tässä pelissä, mahdollisuuksien rajoissa se aina-
kin on. Illalla sattuikin sitten vihollisen vastahyök-
käys Ilveksessä, joka lienee ollut melkoinen yllätys
siitä päätellen, että osia siitä eteni jopa meistä va-
semmalla olevan kevyen patteriston tuliasema-alu-
eelle saakka. Tuntui siltä, kuin em. "lintupartiot"
olisivat käyttäneet tilaisuutta hyväkseen, sillä mm.
2. patterin varmistus ioutui tulikoskeLukseen takaa
tulevan vihollispartion kanssa.

Osallistuttuaan Kämärän suunnalta Porlammin
motin pehmittämiseen meni patteristo 31.8.194L
asemiin Suokannan maastoon. Hyökkäys Koivistoa
kohden oli täydessä käynnissä. KeskipäiväIlä 1.9.
kutsui patteriston komentaja minut asematiedustelu-
osastoiden kanssa luokseen ja antoi käskyn, joka
pääkohdiltaan sisälsi seuraavaa:

Nykyinen etulinja tästä tuohon suuntaan on noin
200 m päässä olevan aukean reunassa, edessä ei ole
enää vihollisella järjestäytynyttä vastarintaa, jalka-
väki lähtee kohta etenemddr ja patteristo ajaa heti
tähän maastoon (näytti kartalta maastoa, jonne
matkaa noin 5 km). Tiedustele asemat. Asemiin-
ajo mahdollisimman pian!

Tehtävä vaikutti hieman oudolta, sillä uusi maas-
to oli noin ) km päässä alueella, joka oli vihollisen
hallussa. Tämä lienee aiheuttanut kysyvän ilmeen,
ja tästä sai käskynantoa vieressä seurannut jalka-
väkirykmentin komentaja, eversti Savonjousi ai-
heen tiedustella:

- Onko luutnantille jotain epäselvää?
Ei ollut mitään epäselvää, henkilöautojen ikkunat

auki, konepistoolien piiput niistä ulos, ja kädet lii-
paisimilla huristi osasto henkilöautoilla kenenkään
ahdistamatta eteenpäin määrätylle alueelle. Aukeilla
näkyi vihollisia sekä yksityisinä miehinä että pieninä
ryhminä, mutta laukaustakaao he eivät ampuneet.

Paluumatkallaan kohtasi tiedusteluosasto etene-
vää suomalaista jalkaväkeä. Miehet eivät olleet us-
koa silmiään, kun alueelta, jota ollaan miehittämäs-
sä, tulee SA-tunnuksin olevia henkilöautoj a !as-
taan. Olimme vakuuttuneet siitä, että tämä vahvisii
huomattavasti tavallisenkin jakaväkimiehen luotta-
musta suomalaiseen tykistöön.
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Sodon l94l-44 ensimmöinen
ilmovoittoni

"Nyt on oloni kuitenkin käynyt jo sangen kuu-
maksi, sillä sekä oikealta että vasemmalta nakut-
tavat kaksoiskonekiväärit lyhyeltä etäisyydeltä
tulta niskaani ja voin aavistella, mikä nikkeli-
verho viuhuu ilmassa ympärilläni."

Kotikentältä a kaa matka kohti iuntemailomia kohlaloiia
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on lähesiymisryhmilyksemme ennen hu unmyllyn alkua

- SE ON SILLÄ TAVALLÅ, poika, ettei sitä tosi-
sodassa järjestellä paraatiletkoja tuolla kiitoradan
päässä, kun hälytys tulee, vaan on oltava salamana
taivaalla ja siellä vasta värkkäiltävä muodostelmia,
jos siihen nyt sitten aikaa jää, neuvoskeli vanha len-
tomestari Yrjö Turkka minua, lentueen kuopusali-
kersanttia.

- Ja, hetta kapteeni, eiköhän tuon pojan pitäisi
saada suorittaa koneellaan joitakin maaliinammun-
toja, kun se ei ole ampunut vielä laukaustakaan
koko masinalla, jatkoi hän kääntyen lentueeopääl-
likön, kapteeni Leo Åholan puoleen.

- Niinpä kait, vastasi kapteeni, rakennetaan
huomenna tuonne kentän laitaan maali, niin saa
ammuskella.

Tämä keskustelu käytiin kesäkuun 24. päivän
iltana L94L Selänpään lentokentäo laidassa olevassa
teltassa, johon majuri G. Magnussonin komentaman
hävittäjälentolaivue 24:n 2. lentueen ohjaajia oli
tilapäisesti majoitettu. Siitä, että Suomi seuraavana
p'divänä olisi jälleen sodassa, ei meillä ollut vähäi-
sintäkään aavistusta, vaikka tiesimmekin tilanteen
kärjistyneen myös meidän kohdaltamme. Komen-
tajaltamme olimme saaneet tiukat ja selvät ohjeet
väLttää kaikkea sellaista toimintaa, joka voisi antaa
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aihetta selkkauksiin, muun muassa oli harjoituslen_
tojen suorittaminen rautatielinjan Kouvola_Mik-
keli 

-Pieksämäki 
itäpuolella meiltä kieliertv.

Seuraavan eli siis kesäkuun 25. palan är*.rrru
kello 7.10 pärähti lentueenpäällikön kenttäpuhelin
kiivaasti.

- Suuri pommituskonemuodostelma Inkeroisissa.
Suunta luoteeseen. Lentokorkeus noin 1500 metriä.--. Slllä s1n9ma, joka silmänräpäyksessä tempasi
valveilie vielä unessa olevat hävittajaleotäjät ja
aiheutti teltassa kiivaaan hälinän.

Riuhtaisen housut jalkaani, mutta napittamiseen
ei. ole aikaa,- puseron kainalooni ja lenåpäähineen
käteeni ja lähden .juoksemaan koneelleni -lrla ju-
loistani pääsen. Siellä jo mekanil<ot tulisella kii-
reellä saattavat Brewster-h ayittäjääni lähtövatmiiksi.
Ifpfaal ohjaamoon, vetäisen siellä puseron pääl-
leni jr lentopäähineen päähäni ja åmalla onkin
kone jo lähtövalmis. Kytken käynnistimen ja peiln
pärskähdyksen .jälkeen alkaa moottori jymistä.

Koekäyttöön ei nyt ole aikaa, sillä muistan hyvin
vanhan opettajani ohjeen: salamana taivaalle. Kaasu
vain p-ohjaan ja kohta olen iimassa jyrkässä nou-
sussa. Ryhdyn ohjaamaan konetta ohjaussauva pol_
vien välissä, kiinnitän laskuvarjon hihnat, kytken
sähkövirran konekivääreihin ja tähtäimeen sekå ryh-
dyn tutkimaan karttaa ja tekemään laskelmia pom-
mituskoneitten kohtaamispaikasta. Muita omia ko-
neita ei näy, vaikka olinkin huomannut, että Turkka
ja ylikersantti Eero Kinnunen, "vanha masi,, hän-
kin, olivat Talvisodan opettamalla notkeudella ehti-
neet startata ennen minua_

OIen juuri päässyt 1500 metrin korkeuteen, kun
yht'äkkiä huomaan pommituskonemuodostelman
putkahtavan esille aivaÅ lähelläni etuvasemmalla ole-
vasta pilviharsosta. Siinä keinuu moitteettomassa
muodostelmassa 27 vend,laistä SB-merkkistä pommi-
tuskonetta kaukana Suomen njojen sisäpuolella.
Kiepautan heti hävittäjäni pommituskoneitten va-
semmalle puolelle hitikan niitä korkeammalle. Vil-
kaisen vielä ympärilleni 

- omia sen paremmin kuin
vieraitakaan hävittäliä ei näy. Sydämeoi jyskyttää
ja käteni värähtelee hiukan ohjaussauvassa 

- ätka-
van taistelun jännitys tuntuu joka solussani.

Käännän koneeni loivassa syöksyssä äärimmäisenä
vasemmalla lentävän SB:n viereen. Haluan vielä
varmistua, ettei mistään erehdyksestä ole kysymys.
Kaksoiskonekir,äärin pitkä sarja SB:n konekivääri-
ampumosta antaa minulle siihen riittävän selvän

,vastauksen. Tyrkkään ohjaussauvasta ja teen pienen
koukkauksen alas päästäkseni pois konekiväärisuih-
kusta.

- Hyvä on, ajattelen, muodollisuudet on täy-
tetty ja- leikki voi siis minun puolestani alkaa. -Koukatessani olen tullut muodostelman oikean sii-
r.en taakse noin 100 metrin päähän äärimmäisestä
siipikoneesta. Matka on vieiä liian pitkä - ainakin
hävittäjäkursseilla saamani opetuksen 6s[4411 -mutta kun minulla ei ole mitään kokemusta hävit-
täjäni ampumaomiraisuuksista, päätän ampua yh-
den koesarjan heti.

Kohta on SB:n vasen moottori valorengastähtäi-
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;ner:i :r-.1:i nu.,,.lssn. nostan vielä karkeammalle
ji'rä--e :: :":n.:n oh.jaussauvassa olevaa sähkönap-
pr... \:-'1n ll n.iillisen huumaar.a jyshe tärisyttää
ohj:"::r:,: j: runkokonekiväärien kitkerä ruudin-
savu :ul.:r';:uu nenääni. Taisteiu on alkanut. Näen
kuini, -, :.,:,:uor-asuihkr-r iskee sllorean kohteeseensa
j: moo::c:i':: tuprahtaa musta savupilvi, jonka
se.lss.l -erl::h:elevat pienet punaiset liekit. Lopetan
heil.::-si :u-i:uksen ja otan noin 10 metrin etäisyy-
del:l -icree: oi-\ean moottorin tähtäimeeni. Lyhyen
srr',r '=.::rn prlra sekin.

S-ir:..-i.l huomaan, että SB:n konekivääriampuja
":i<l.", erinue lyhyeitä etäisyydeltä minkä asees-

t;:n :::: s::. Potkaisen vasemmalla jalallani jalka-
po^t::::. .iLrile tekee lähinnä lento-oppilaalle tutun
leh:::l::-r!ännöksen ja samalla annan konekivääreil-
iäri 'l.:::r'i'äishyr'äilyn SB:n runkoon. Kone painuu
p1's:;)1 li.;slrn ja on kohta yhtenä valtavana tuli-
soih:;:::. Katson kuin lumoutuneena sen jälkeen,
kunr:s iir-<as leimahdus ja korkealle hulmahtava
tuli:.:s-s ilmoittavat sen saavuttaneen matkansa
päan. E::simmäinen iln-ravoittoni oli saavutettu.

\''': :i l<uitenkaan ole aikaa jäädä ihmettelemään,
sili; :r:isrä tiiviimmäksi vetäytynyt pommituskone-
mu.lL--i:elma jyrisee yhä r,ain eteenpäin. Siellä hää-
n.rii::ll io pieni Heinolan kaurpunki ja kaikesta pää-
tel-er se o1i määrätty muodostelman Pommitus-
koh:::isi.

l{::lessäni välähtad. ajatus, että nyt on pakotettar-a
nii:: noni kone kuin mahdollista pudottamaan pom-
mi:s; meisään. Hyökkään uudelleen muodosielman
oilie:r siiven kimppuun, mutta nyt ei ole enää aikaa
t:r-<iu::s:r-öhön. Ammun lyhyen sarjan ensimmäi-
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sen SB:n vasempaan moottoriin, jolloin jo tuttu
sar.upilvi ilmaisee sarjan osuneen. Kone pudottaa
pomminsa, poistuu loivasti syöksyen muodostel-
masta ja kääntyy yhdellä moottorila lentäen takai-
sin. Sen kohtalo päättyi paluulennolla luutnantti
Jorma Sarvannon ampumaan konekiväärisuihkuun.

Isken uudelleen muodostelmaan. Seuraava kone
pudottaa pomminsa heti, kun konekiväärieni valo-
juovasuihku tavoittaa sitä. Suihku lienee osunut
konekivääriampumoon, koska tulitus sieltä lakkaa
ja konekiväärin piiput osoittavat kohti taivasta.
Seuraava kone saa sariafl oikeaan moottoriinsa,
joka alkaa työntää mustaa savua. Jälleeo putoavat
pommit kohti maata, kone jää muodostelmasta ja
kaaftaa takaisin. Vielä kahta konetta tavoittelevat
konekiväärisuihkuni, koneet pudottavat pomminsa,
mutta muuta vaikutusta ei niissä näy.

Nyt on oloni kuitenkin käynyt jo sangen kuu-
maksi, sillä sekä oikealta että vasemmalta nakutta-
vat kaksoiskonekiväärit lyhyeltä etäisyydeltä tulta
niskaani ja voin vain aavistelia, mikä nikkeliverho
viuhuu ympärilläni. Tyrkkään kaasuvivun pohjaan,
teen koukkauksen ja tempaisen nousukaarrolla it-
seni y1ös "aitiopaikalle" pommituskonemuodostel-
man oikealle puo1elle.

Pyyhin hikeä kasvoiitani, raotan ohjaamon kuo-
mua saadakseni hiukan raitista ilmaa ia katson
muodostelmasta uutta kohtaa, mihin iskisin. Sa-

malla huomaan toisen Brewsterin, jonka pyrstönu-
merosta tunneo ylikersantti Kinnusen koneeksi, is-

kevän muodostelman vasemPaan siipeen. Häikäile-
mättömästi se painuu aivan lähietäisyydelle ja tus-
kin ehdin kunnolla tajuta, mitä tapahtuu, kun kaksi
SB:tä syöksyy palavana alas. Siinä vanha ilmatais-
telija näytti esimerkkiä, miten on iskettävä, eikä
joutavia näperreltävä.

Mutta mitä nyt? Rajusti heiiahtaen Kinnusen
kone kääntyy pystyyn nokka maata kohden ja
syöksyy pois. Alempata nd:en sen oikaisevan ja
ottavan suunnan kohti kotikenttäämme. Palattuani
lennolta saan kuulla, että SB:n konekiväärisuihku
oli osunut Kinnusen koneen ohjaamoon, jolloin
Kinnunen oli haavoittunut lievästi käteen.

Näen, että Heinola on jo aivan etuviistossa al-
lamme, ja taj,tan, ettei minulla ole mitään mahdol-
lisuutta estää pommitusta. Etsin silmilläni uutta
hyökkäyskohde[ta. Muodostelmaa iohtaa kolmen
koneen partio ja päättelen, että kärkikoneessa istuu
koko muodostelman pääilikkö. Teen silloin äkilli-
sen, mutta lujan päätöksen: ammun johiokoneen
alas, maksoi se sitten minulle mitä tahansa.

Samassa kun olen tehnyt päätökseni olen ryhty-
nyt jo sitä toteuttamaan. Syöksyn muodostelman
alle moottori täydellä kaasulla, käännän samaan

lentosuuntaan ja olen kohta takaviistossa alhaalla
johtopartion takana. Vedän ylös kohti johtokonetta
ja kuåarrun lähemmäksi tähtäintä saadakseni johto-
koneen varmasti "istumaan piikillä" !

Maali suurenee suureflemistaan tähtäimessä. Nyt !

Jälleen tärisyttävät 12 milliset konettani ja tuliset
p;;rt at ampaisevat kohti maalia. Näen suihkun mil-

:.rrr*l1tr*^n 
koneen vasenta moottoria, mutta ei

Olen tullut samalle korkeudelle maalini kanssa
ja minun on hetkeksi lopetettava tulittaminen ja
"passattava" tähystystä. Nyt kimmahtavat valojuo-
vat taas koneestani ja tden, että suihku pyyhkäisee
SB:n vasenta moottoria, joka alkaa heikosti savuta.

Koko ajan ovat kärkipartion konekivääriampujat
tuiittaneet minua kiivaasti, mutta osumatta. Nyt he
saavat apua lukuisilta siipipartioilta. Huomaan äk-
kiä olevani miltei "motissa", siilä kaikkialla ym-
pärilläni keinuu pommituskoneita, joiden koneki-
väärit syytävät minua kohden kiukkuisia sarjojaan.
Sukellan siekailematta, sillä minunkin hyvällä on-
nellani on jokin raja.

Mutta johtokonettani en jätä. Sen on tultava alas,

seo olen lujasti päättänyt. Käännyn jälleen uuteen
iskuun ja huomaan samassa johtokoneen irtautu-
neen muodostelmasta. Se on parhaillaan jyrkässä

syöksyssä nokka takaisin muodostelman tulosuun-
taan. Nähtävästi on sen vasen moottori vaurioitu-
nut niin pahoin, ettei kone enää voi pysyä muo-
dostelmassa, ja nyt se yrittää syöksymällä päästä

Kouluiusammunnaksi suunniiellun, multa iaisie]uammunnaksi
muodosluneen ammunnan miinuspisteitä lasketaan kirioitlaian
koneessa
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eroon fiiinusta. Pomminsa se on huitaissut mene-
määr. taivaan tuuliin.

Nyt en siekaile hetkeäkään, vaan miltei silmän_
räpäyksessä käännän koneeni jyrkkään syöksyyn ja
ryhdyn tavoittamaan jatkuvasli alaspdin rytilsyråa
SB:tä. Sen ilmeisenä tarkoituksen^ o'n lerriää airan
f,,.nlt1l, 

niin etten pääsisi iskemään sen kimppuun
aL.tapatn, vaan sen verran yläviistosta, että sen-iione-
kivääriampuja voisi esteettä tulitta; minua. Otan
koneeni moottorista irti viimeisenkin voimanrip-
peen ja tavoitan nopeasti SB:tä.

Olen enää noin sadan metrin päässä koneesta,
kun se oikaisee pintalentoon. Sainassa huomaan
sen potkurin Iapojen hitaasta pyörimisestä, että
onJaaJa on asettanut moottorit tyhjäkäynnille, sa-
moin kun senkin, että konekivääriampåmossa pii-
put törröttävät taivasta kohden, mikå on merkki
siitä, että konekivääriampuja on nähtävästi saanutjo surmansa.

. Yritän nyt saada SB:n tähtäimeeni, mutta tur-
ha.an,. sillä suuri ylinopeuteni on tuossa tuokiossa
mrlter vrenyt minut vauhtiaan tahallaan hidastaneen
pommikonee! päälle. Painan koneeni nokkaa alas,
mutta olen silloin jo vaarassa törmätä SB:n vasem_
paan siipeen. Etäisyyttä siihen on vain noinlO met_
riä. Vaikka koetan kaikin mahdollisin keinoin saada
hävittäjäni nopeuden pienemmäksi, en pääse am_
Puma-asemaan.

Samassa näen jotakin, mikä hypäyttää sydämen
kurkkuuni. Konekivääria-pomosju keikahtavat ko_
nekiväärinpiiput yht'äkkiä-minua kohden ja nden
selvästi seisomaan nousseen konekivääriampujan,
kun hän tähtää minua. Vanha, jo 1. maailmanso_
rlassa käytetty hämäyskonsti oli onnistunut 

- 
ja

siinä olen minä kuin tarjottimella kykenemättä am-
pumaan laukaustakaao vastaan.

Tuskin ehdin kirota hölmöyttäni kun konekivää-
risarja iskee koneeseeni ohjaamon eteen. Kuulen
paukahduksen, kun luoti iskee edessäni olevan
oikeanpuoleisen runkokonekivairin patruunavyö-
hön. Toinen luoti pyyhkäisee bensiiniiankin niiiti-
riviä, niin että pari niittiä lentää irti ja bensiiniä
alkaa_ räiskyä jaloilleni. Tajuan, että nyt on tuho
lähellä, ja samalla tempaisen täysin voimin jyrkän
taisteluimmelmannin vasemmalle konekivääiisuih-
kun saattaessa tiiviisti minua. Vielä hetki ja olen
sen ulkopuolella.

. Nyt kimpaannun toden teolla. Ensin itselleni ja
sitten äskeiselle ampujalleni. Tempaisen koneeni
jälleen kohti pommituskonetta ja kiyn kiukkuiseen
syöksyyn. Ajatuksissani huudan vastustajalleni: sinä
lähdet alakertaan, lähdet, vaikka kuinka temppui-
lisit, sen olen minä pyhästi pääftänyt. Vaikka Mos-
kovaan asti tässä tapellaai, mutta tältä reissulta
et enää kotiisi palaa. - Pakotan itseni kuitenkin
rauhalliseksi, otan SB:n jo kaukaa tähtäimen pii-
kille ja lähestyn nopeasti sitä. Näen jo, kuinka äskei-
nen ampujani kääntää taas piiput minua kohdeo
ja alkaa ampua lyhyitä sarjoja. Otan konekivääri-
ampujan tähtäimen piikille, nyt näen hänet jo sel-
västi,. ja kun painan laukaisunappia, tiedän, että
osuminen on varmaa. Åmpuja valahtaa ohjaamoon
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J1 ..PIIPtrt. nousevat pystyyn. Näen aivan läheltä,
etta_nyt er ampumossa end.d näytellä.

SB:n vasen moottori,rroä, edelleen heikosti,
mutta oikea vetää täydellä tehollaan, kuitenkin enää
varn hetken, sillä tuossa tuokiossa on se konekivää-
risarjastani tulessa. Samanlainen voitelu vielä va-
semmalle moottorille ja siinä samassa kone kään-t1y eräd.n pienen järven yläpuolella alaspäin ja
putoaa pysLyasennossa järveen. Vielä pari jeimair-
dusta 

. 
järven pinnassa ja leikki on lojpu. _ Lai-

vueenkomentaja, everstiluutnantti feoäär panjusik
oli lentänyt viimeisen lentonsa.

Teen kunniakierroksen paikan yläpuolella, vaapu-
tan konettani rannalla huiskuttavilie ihmisille ia kään-
oän .kohri kotia. Hiljainen raukeus täyttää -i.l.n.Ataan ohjaamon kuomun, sillä bensiinin katku
a1k:.:. oll.l sietämätön. Huomaan, että jalkineeni
ovat ;ii':.n märät bensiinistä, jota räiskähtelee jat-
kur':sil ;:ii:rien rei'istä. Kuin unesta havahtuen
huo:r::i ä.;siä aliani olevan luonnon kauneudeo.

_ .Olen ;::n -rotikentällä ja alan tehdä laskua.
Siinä miau: soh:.la vielä viimeinen säpsähdys, sillä
pä2ist,väni .:iinni kentän pintaan painan voimak-
kaasti. mglempie:r pvörien- jarruja, jolioin koneeni
on vähällä k:.ar:a oikealle siivelleen. Voimakkaasti
moottoria apuna kärttäen saan sen kuitenkin hilli_
tyksi. Svl tähän 1ör-:ry myöhemmin: vasemman
pyörän .jarrunesteputki oli taistelussa ammuttu
poikki.

Vielä l'.'hrr rullaus koneeni asemapaikalle. kaasu
kiinni ja rytl-tys poikki. Ensimmäinln sotaienroni
on pä:;ynvt.

å1iq;r

SATTUMAN SATOA
VUONNÅ 1932 tapasin Inkerinmaalla Kolpinon
kylässä eriln Sverdlövskista kotoisin olevan tiakto-
rinkuije::ejan. r.aa1ean, tanakan, hiukan velttokas_
voisen 2l r-uoriaan miehen.

Vuodei l:uluivat, käytiin sodat, minusta tuli inva-
Iidi Kann:.\se1la. Vuonna lg)B tammisunnuntain
iltana osuin ruokailemaan Helsingin Åsemaravinto-
laa al:kerrassa. Samaan pöytään sattui istumaan
ikäiseni r-.:.a1ea mies, joka joteokin vaikutti tutulta.
AntauC.uie. puheisiin hänen kanssaan ja melko pian
sain s:l-rille hänen olevan saman 26 vaotta aikai-
semmi:: :.:paarnani venäläisen traktorimiehen.

I{urs:elimme menneitä, ja sitten puhe siirtyi käy-
tvihin so:iin. Silloin totesimme ihmeeksemme, etlä
tap::raisenne oiikin jo .iärjestyksessä kolmas kerta.
Talr'isodissa olimme olleet vastakkain Kannaksella
Ir{ariapei ormäessä ja silloin erään venäläishyök-
kävkseo :ikana joutuneet keskenämme käsikäh-
mää:r. iossa molemmat haavoitimme toisiamme. JR
7 1öi sil-oin venäläiset takaisin ja vastapelurini pe-
las:ui h::-.oialuneeoa omiensa mukaan. Vertailimme
muis:i<u'.-ie;r;ne mukaan silloista tapausta ja tote-
simme. e::ei erehfmisen mahdollisuutta ollut. Tam-
misur::':r::inen kolmas tapaamisemme päättyi hy-
vässä s':,i-rssa käytyyn ankaraan "meritaisteluun"
ja rr.ti',-z o-i oikein hauskaa. Sattuma leikkii ioskus
perin ku:n=illa tavalla. Jaakko Kalmio



KI R'O ITUSK I LPAI LU M M E TULOKSILTAAN

IALLEEN ERINOMAINEN

Lehtemme julisti viime maaiiskuun numerossaan
kirjoit',-skilpailun, .johon osallistuneiden kirjoitus-
ten tarkastus on n).t suoritettu. Lehden toimitus-
]<1nta pyytää saada esittää parhaimmat kiitoksensa
j o]<ai::I.1e. kirj oittaj alle toivotn samalla j atkuvaa yh-
teistyötä kirjoittajien kanssa.

^ 
Kilpailun tulos on jätleen erinomaisen hyvä.

Osanottajien mäd.rä, joka jo ensimmäisessä kirjoitus-
kilpailussamme oli huomattava, o., ,ot.rssrrl rrn-
saasti, samoin kirjoitusten lukumäärä. Näin on fiil_
leen saatu talteen paljon korvaamatonta muistiiie-
toa niin yksityisten henkilöiden kuin joukko-osas-
jgienkin toiminnasta ja teoista sotiemme päivinä.
Valitettavasti palkintojen lukumäärä on oilr.rt .a-
joitettu, siilä nyt palkitsematta jääneiden kirjoitus-
ten joukossa on hyvin paljon sellaisia, jotka olisi-
vat palkinnon ansainneet. Lehtemme tulee kuiten-
kin niitäkin julkaisemaan palstoillaan tilaisuuden
tullen. Tässä mielessä säilytetään kaikki palkitse-
mattomatkin kirjoitukset toimituksessa, eilei kir-
joittaja nimenomaan pyydä palauttamista.

Parhaat kiitokset siis vielä keran jokaiselle kir-
joittajalle !

, Palkinnot, jotka on lähetetty kirjoittajille, ja-
kaantuivat seuraavasti :

1. palk. i0.000:- "Kaksintaisteli ja,,,
Heimo Lampi, Kuopio.
"Avoin kirje luutnantti Feodoroville".

2. ,, 8.000:-"Johannes Kulkija",
Leni Hoffren, Kajaani.
"Jumalan hylkäämät".

1. ,, 6.000:-"Lavij ärven poika",
Veikko Moilanen, Kuopio.
"Siiranmäki".

4.,, 3.000:-"Jokkeri",
Matti Haussiia, Helsinki.
"Kiilan kärjessä".

5. ,, 3.000:-"Pro Pattia",
Heimo Lanipi, Kuopio.
"Kohtalo".

"Porokoura",
Antti luotonen, Lahti.
"Yksi pieni tilanne suuressa sodassa,'

3.000:- "Näätäoja",
Viljo Vikanti, Turku.

3.000:-

"Kev.Os. 4".
"Aleksejeff",
Hemmi Ålasaukko-oja, pello
"Vartioi tuota miestä!".
"Jousimies",
Heikki Virtanen, Maunula.
"Sotamies Viljo Vättö".
"Asso", Aul.is Saviaho, Hyvinkää.
"Kuolemajärven kuj anjuoksu".
"Sissi", Toivo Korhonen, Kuhmo.
"Sissiretki, joka päättyi Helsingissä
1947".
r\lrJanprtala,

Tauno Hannikainen, Kuluntalahti.
"Pataljoona Ioikkaa yli Tuoppa-
järven".

15. ,, 3.000:-

Seuraavat viisitoista kirjoittajaa saivat lehtemme
ensi vuoden lahjakortin:
Nimim. " 381 1oe", Kauko Tukiaineo, Sivakkavaara.

"Kahdesti yli Riilinginsuon".
,, " 7 6KlU- 2 ", Kauko Tukiainen, Sivakkavaara.

"Maantietä ja tienviertä Petroskoista Loimolaan".
,, "Laila Virta", Lilli Vuorela, Ämmänsaari.

"Tie alkoi Kannakselta".
,, " Kel o 4", Veikko Jokela, Joensuu."Oulangalta Yuorikylän tielle".
,, "Potero", Erkki Kajan, Vaasa.

"Syksyllä 1943".
,, "Inati", Heikki Safanto, Lieksa.

"Kolme Talvisodan päivää".
"Årho", Armas Honkanen, Liminka.
"Talvisotaa sisulla ja sydämellä".
" MikkeI i ", Urpo Arhosuo.
"Desanttiiahdissa Kainuun korvessa".
"Kelo 4", Veikko Jokela, Joensuu.
"Korpien koukkaajat".
"Tenho", Tenho Ojanen, Laikko.
"Yllättävä kohtaaminen".
"Malli 25", Allan Liuhala, Tampere.
"Varhainen vappraamr l)44" .
"Lotta", Terttu Roiha, Rovaniemi.
"Kenttäsairaalan tuntumasta".
"Sissi", Toivo Korhonen, Kuhmo.
"Noin se käy, kun älyttömästi päälle tunkee".
"Yrjö Tikanmäki",
Yrjö Tikkanen, Pielavesi.
"Kun ylivoima oli 40-kertainen".
" S arv i m i i n a", Arvo Seppinen, Helsinki.
"Miinanraivauskin vaati uhrinsa".

9.

r3

L4

6.

7.

3.000:- "Pekka Paju",
Pauli Kohonen, Helsinki.
"Kohtalon saatto".

3.000:- " A p om i es", L.M. Kauppi,Vaasa.
"Kaukopartio iski vihollisen selus-
tassa".

3.000:- "ViIu-ViIIe",
Joppe Karhunen, Tampere.
"Kronstadtinlahden hullunmylly".

Tollettokoo yllömoinittuien kirjoittojien tovoin muistitietonne

sotokokemuksistonne ! Lehtemme ottoo niitö mielellöän vostoon.
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KunuoN KTRKoNKvLÄÄ kohti hyökkäsi
Talvisodassa kokonainen venäläinen divisioona,
54.D. Se eteni Kuusijärven tietä ja pääsi joulukuun
loppuun mennessä jo lähelle kirkonkylää, Rastille
ja Jyrkänkoskelle saakka. Pohjoisempana, keskimää-
rin 11 km etäisyydellä, samansuuntaisena olevaa
Kiekinkosken tietä eteni vihollisen pataljoona, joka
pääsi i3 km päähän kirkolta. Teitten välimaasto on,
varsinkin lähempänä rajaa, melkein asumatonta erä-
maata.

Kuhmoa puolusti alkuvaiheessa everstiluutnantti
Fr. Ilomäen johdolla Er.P 14 sekä sille alistettu
täydennyskomppania, jonka pääosat taistelivat Kuu-
sijärven tien suunnalla. Kiekinkosken tahollr toi-
mivaa noin L/2komppaniaa käsittävää osastoa johti
rajavartioston luutnantti (myöh. kapteeni) Jussi
Kekkonen. Tämän osaston rungon muodosti 2.lEr.P
14 sekä osia em. täydennyskomppaniasta. Kuuluin
täydennyskomppanian II joukkueeseen toimien sen
varujohtajana ja myöhemmin johtajana. Joukkue
suoritti alkuvaiheessa viivytystaistelua Kiekinkos-
ken tiellä njelta alkaen. Se osallistui taisteluihin,
joissa Os.Kekkonen iöi vihollisen pataljoonan ja
ajoi sen jätteet Kiekinkoskelta rajan taakse, sekä

suoritti useita mielenkiintoisia erikoistehtäviä. Se-

Iostan tässä erään sellaisen.
Kapteeni Kekkonen kutsui minut Il.7.4O aa-

mulla komeototelttaansa Polvelan maastoon ja an-

toi minulle tehtäväksi sopivasta tukipaikasta käsin
partioida Kuusijärven kautta rkulkevalle vihollisen
huoltotielle. Oli varauduttava useiden päivien ret-
ke11e.

Ohjeet saatuani suoritimme valmistelut matkaa
varten. Yhteiset tarvikkeet kuten patruunat, muo-
nat jne. lastattiin ahkioihin. Joukkueeni vahvuus
oli noin 30 miestä. He olivat'melkein kaikki kuh-
molaisia, useat kotoisin aivan lähiseudulta. Itse tun-
sin myöskin toimintamaaston melko hyvin. Ensin
hiihdimme Mäntyvaaraan, johon oli vedetty pu-
heliniohto. Illalla saar.uimme 5 km etelämpänä ole-

vaan Kusionvaaran evakuoituun taloon. Panimme
pirtin lämpid-mäan, keittelimme ruokaa ja _kahvia
iekä lepäilimme. Vihollisia ei o1lut talossa käynyt,
koska mitään jäikiä ei näkYnYt.

Keskiyöllä fifl2.l. lähdimme liikkeelle suuntana

Löytövaara ja tavoitteena vihollisen hallussa oleva

Kuusijärven tie, jonne oli erämaataivalta noin 10

km kartalta mitattuna. Åhkiot ja muutamia miehiä
jätin taloon. Mukaan otimme vuorokauden muo-
nan, pari laatikkomiinaa, käsikranaatteia ia jonkin-
laisen kasapanoksen, jonka olimme saaneet pionee-

reilta.
Hiihtokeli oli muuten hyvä, mutia lumi oli liiaksi

upottavaa, kun ei ollut suoiannut koko talvena, ja
lunta oli aika paljon. Heikot puut olivat taipuneet
kauniiksi portelksi, ja suurten kuusten lumiset run-

got vaikuitivat pimeässä juhlavilta holvipilareilta'
önneksi oli pakkanen lievä. Kaikilla miehillä oli
kova yskä, jonka hillitseminen tuotti itsekullekin
hankaiuutta. Tupakan polton kielsin muulloin
paitsi tauon aikana. .iolloin lumeen tehtiin kuoppia.

Jr niissä redettiin henkoset.
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LAURI HANNIKAINEN

KehinuGr
Kolmenkymmenen miehen vohvuinen Kuhmon
miehistö koottu portio soi Tolvisodon oikono
tommikuusso 194o tehtäväkseen suorittqo
tiedustelu- jo tuhoomismotkon vihollisen huol-
totielle. Topohtumistq rikkssn retkensä oiko-
nq he ioutuivot muun ohello tuhoomson
koksi vihollisen lentokonetto.

Kello ) olimme tiellä Löytör,aaran taloraunion
länsipuolella. Järjestin miehet asemiin noin 60 m
tiestä olevalie kumpareelle. Laatikkomiina saatiin
kaivaa raiteeseen kaikessa rauhassa. Ja sitten pi-
meässä odottamaan.

Muutaman minuutin kuluttua kuului moottorin
hyrinäd idästä päin ja useiden autojen valoja näkyi
Löytövaaran mäeltä.

Autoilla oli kova vauhti. Ensimmäinen kulki noin
too m edellä je ajoi miinaan. Voimakas räjähdys ja
leimahdus, jonka valossa näimme auton etuosan
kohoar-an ilmran ja putoavan romahtaen alas. Se

vaikutti henkilöluto1ta. Samalla avasimme kaikilla
asei11.r tulen autoa kohti. Siliä välin oli seuraava-

kin auto io tuilut 1ähel1e. Siirsimme tulen sen va-
Ioja kohti. jotka sammulat, ja sitten seuraavaan

autoon,
\Iihollisen ääoiä kuului. Hetken kuluttua alkoi

luoteie vinkua ympärillämme. Yhä uusia valoja nä-

kf i etäänpänä. Tarkoitukseni o1i tulkia räjäytetty
auto t.lriemmin, mutta koska kolonna olikin näin
vahva je lihollinen pystyi nopeasti vastarintaan,
en uskaltanut veerantaa miehiäni hyökkäämällä
vahr-ass: lumessa tielle.

Kutsuin sivustavartiot pois ia vetäännyimme
taaemmaksi paikkaan, jonne olin iättänyt parivar-
tion selustaamme varmistamaan. Täältä vielä am-

muimme pari yhteislaukausta vihollisen ääniä kohti

.ja häivyimme sitten rauhallisesti suojaista tulolatua
pitkin poispäin. Vihottisen laukauksia kuului vielä

luru" lattienkinpäin. Eräässä sopivassa paikassa

järjestin väijytyksin, jossa odottelimme jonkun ai-

kaa. mutta kun takaa-ajajia ei kuulunut, jatkoimme

marka:.

ql
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koFvrsg,tr
Tulimme suolle, jossa siellä täällä kasvoi pieniä

mäntyjä. Hiihtelin silloin toisen ryhmän kärjessä,
kun edestä tuli ilmoitus, että ladun vasemmalla
puolella on maassa lentokone. Hiihdin eteen ja hä-
märässä näkyi tosiaankin noin 30 m ladusta lento-
kone, nokka meihin päin. Kärkimiehet olivat sen
huomanneet ja puuhailivat sen ympäri1lä. Joku sa-
noi jo yöllä havainneensa jonkun tummahkon möh-
käleen, kun sivuutimme tämän paikan, mutta oli
luullut sitä heinäsuovaksi tai matalaksi puuryh-
mäksi.

Siinä se oli edessämme, punainen tähti kyljessä,
Neuvostoliiton kaksipaikkainen ja kaksitasoinen
lentokone, sukset alla, propellin toinen pää rikkou-
tuneena. Totesimme, että se oli laskeutuessaan
katkaissut männynkäkkd"ran ja samalla rikkonut
propellinsa. Kone oli R 5-mallia. - Tämäpä vasta

Kuin aoveet yössä painuival poikamme tavoiietiaan kohti

löytö, tuurni taistelulähetti Otto Sorri, ja löytöhän
se olikin, ihmeellinen sattuma laajassa erämaassa.

Kärkipartio lähti seuraamaan koneelta lähteviä
jalanjälkiti. Näytti, etteivät ne olleet ainakaao td"-

män aamuisia. Pian tuli ilmoitus, että noin 500 m
päässä on toinen samanlainen lentokone, näöltään
ehjänä. Senkin luota lähti jalanjälkia kaakkoon itä-
rajaa kohti. Järjestin partion ajamaan takaa näiden-
kin jälkien tekijöitä. Halukkaita tuntui olevan ikoko
joukkue, mutta määräsin tehtävään kärkiryhmän,
joka jo oli asiaan tutustunut. Annoin kuitenkin
kaikille halukkaille luvan lähteä katsomaan konetta
ja pyrynä hiihtivät miehet uudellerkoneelle. Ei siinä
painanut yön valvominen. Vain muutamia miehiä
jäi minun luokseni.

Yritin polttopullolla sytyttää koneen palamaan,
mutta se ei ollutkaan niin tulen arka. Istuimet ja
toineo laita vain vähän kärventyivät. Otin varsi-
käsikranaatin vyöstäni, jonka aioin naikata ohjaa-
moon, mutta - mieleeni välähti uusi ajatus, jota
ryhdyin heti toteuttamaan. Jossain on komentajal-
lamme, kenraali Tuompoila ehkä käytettävissään
lentokoneita ja lentäjlä. Me suojaamme maaston:
Lentokoneet voivat laskeutua tähän tai johonkin
lähettyviile ja tuoda pad ohjaajaa ja mekanikkoa
sekä propellin ja niin nämä koneet voitaneen len-
nattää tääLtå pois Suomen armeijan käyttöön.

Niin .iätin tuhoamisajatuksen mielestäni, otin
karttalaukustani ilmoituslehtiön, istuin suksilleni ja
kirjoitin kapteeni Kekkoselle ilmoituksen, jossa
mainitsin auton tuhoamisen ja lentokoneiden löy-
tämisen. Samalla esitin siinä em. suunnitelmani.
Taistelulähetti Sorri lähti kiireisesti viemään ilmoi-
tusta Mäntyvaaraan, josta edelleen puhelimitse pe-
rille.



Määräsin alikersantti J. Haverisen pk.ryhmineen
varmistamaan ientokoneen ja iähettämään tähystä-
jät paluuiatumme varteen. Puoiustusasemat val-
mistettiin suon Kusionvaaran puoleiseen reunaan"
Siinä oli lähellä tiheikössä pieni tukkimiesten
kämppä, jota jo aikaisemmin olimme käyttäneet
retkillämme. Tämä otettiin nytkin käyttöön. Muis-
taakseni lääkintämies jäi myös tähän.

Erään varovaisuuden olin unohtanut, jonka lai-
minlyönti oli käydä kohtalokkaaksi. En ollut lait-
tanut lentokoneita hävitysvalmiiksi yllätyksen va-
ralta. Tästä sainkin everstiluutnantti Ilomäeltä myö-
hemmin henkilökohtaiset, neuvovat nuhteet.

Katsoin kaiken olevan kunnossa. En uskonut to-
sissani, että vihollinen seuraisi meitä, siilä se ei o1-

lut seurannut ennenkään, vaikka olimme käyneet
eri kohdissa räjäyttämässä afioja ja rikkomassa pu-
helinyhteyksiä ym.

Lähdin muutamien miesten kanssa hiihtämään
Kusionvaaran suuntaan lähettiäni vastaan, sillä las-

kelmieni mukaan hänen pitäisi pian saapua. Mat-
kaahan oli Mäntyvaaraan ainoastaan noin 8 km.

Hiihdimme lähimpään taloon saakka, jonne oli
ehkä 3 km ja pian lähettikin työntyi hikisenä si-
sälle ja toi käskyn, että koneet on heti tuhottava,
lentäjiä ei tule.

Mutta lentäjät tulivat kuitenkin, tai paremminkin
tuotiin. Huomasimme pirtin ikkunasta, että tuttu
mies hiihti pihaan ja. jäljessä käveii kolme oudoissa

Matkansa päähän ehiinyt viholliskone
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pukimissa olevaa miestä ja taas omia miehiä niiden
perässä hiihtäen. Nämä kolme olivat venäläisiä len-
täjiä, lentopuvut yllään, kaikki luutnantteja. Partio
oli tavoittanut miehet muutamia kilometrejä hiih-
dettr'ään erään mäen rinteessä Laamasenvaaran
suunnalla. Pakolaiset olivat avuttomia paksussa lu-
messa ja antautuivat helposti. Neljäs mies oli pääs-
sy-t niin kauas, ettei sitä tavattu. - Muistan kuinka
ensim;näinen tervehti iloisesti saksaksi sisään as-

Tor.e: oiiv:t :otisia, ikään kuin peloissaan. Par-
tio luoi'u::i sc,:ls3.r1ii:r.1 i tählipistoolia ja jonkun
:.^---.-.:^ \-,-'.: .--il" -1.6-. lt :' L-.lhvia.

He oli';:: ','ls:-nei:ä. P:.;suss: iunessa tarpominen
iir:n e.,is:ä ja ;ön valr-oarinen oli rehnyt tehtä-

',-änsä, P:.hsakup,ri tärisi iu.rnmao. teräväpiirteisen
le:::irän kädessä. Saksaa puhuva, joka myös puhui
r-enli':i. oli vaalea iloinen veitikka.

So::c.ries Sorri lähti parin miehen kanssa vie-

mi1: len:ijiä komentopaikalle. Vangeille tarjot-
tiin s:,<sia. mutta he eivät osanneet niitä käyttää,
r-::n iä','elir'ät mieluummin puolikovaa latua pit-
kin.

Tänän iälkeen lähdin muutamien miesten kanssa

tuho:irr;:n -<oreita. Kun olimme hiihtäneet ehkä
kilomeriin. kuului edestämme laukauksia. - Nyt
on piru :rerrassa. r'älähti mielessäni.

Kririr':inne vauhtia. Laukaukset tihenivät. Kuu-
1ui use:npien pikakir'äärienkin sarioia. Sitten
k:,iiii hilieni. Tapasin ladulla pari Haverisen
mies:ä. joilra kuulin, että vihollisosasto oli ilmesty-
nvi 1en:oioneen takana olevan metsän reunaan ja

ui'.nrrr. ru1en. Vartio oli vetäytynyt aikaisemmin
tehtrihin rsemiin. Venäläisiä oli ollut paljon ja ne

etenir-äi tulensa suojassa lentokoneelle ja lähestyi-
r'ät oil.:eail: olevaa lumista pensaikkoa hyväksi
kär'itlen :semiamme, osan pyrkiessä suoraan suon

vli. H:.'erisen oli pakko jättää ,asemat 
ja siirtyä

iaemm:ksi pienen puron törmälle asemiin, josta

hänet t.rp:sin.
Ilt: hämärtyi. Odottelimme. Ei kuulunut ääntä-

kään. Luulimme, että vihollinen on poistunut! Ket-
juuni-:i;rme. Vahvuutemme oli noin 20 miestä'

Eteni:-t:le varovasti jonkun matkaa suon reunaa

seur.i:.'n lähemmäs kämppää. Äärimmäisenä oi-

li61ll3 6,igvien kiväärimiesten päästyä kämpän nur-

k,:.11e. h';omasivat he pihassa vihollisen vartiomie-
hen i,:. :mpuivat sen. Silloitt työntyi kämPästä ulos

miehiä or'än täydeltä, joiloin useat viholliset tuu-

per:uivai siihen. Muu osa osastostani ei voinut pi-
m:lssr ia tiheässä ryteikössä yhtyä tulitukseen' Vi-
h,r,i:ren o1i hälytetty, mutta sen tästä saama hyöty

rii l:.ihaksi.
Ye:äännyimme Puron yli noin kilometrin päähän
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Taisteluvalmiuden ylläpiio vaatii myöskin väiineiden huolta-
misla

Kusionvaarasta aukealle kumpareelle. Valmistimme
Iumeen asemia ladun kahta puolta ja odottelimme
pari tuntia asemissamme. Täisä vaiheessa _ muis-
taakseni 

- lähetin ilmoituksen kapteeni Kekko_
selle, että vihollinen on liian ylivoiÅainen ju pyy_
sin apua, jotta koneet saataisiin tuhottua,

Vihollista ei kuulunut. Äkkiä leimahti taivaalle
tulen -loimu. Kämppä paloi. Årvattavasti viholli-
sen tehtäväksi oli annettu hävittää tuholaisten pesä-
paikka, sillä muutoinhan he usein säästivät räken-
nuksia maj apaikoikseen.

Jätin yön ajaksi kumpareelle 5-miehisen varmis-
tuksen pk:n kanssa. Me toiset kuorsasimme Kusion-
vaaran pirtissä. Vain pihavartio valvoi. päivä oli
ollutkin pitkä ja vaiherikas.

Åamuyöllä $.1. saapui kapteeni Kekkosen
avu,ksemme lähettämä Joukkue Kemppi. pirtti olijo puolillaan lattialla ja penkeillä tåikkuvia mie-
hil, f11 pitkä lumipukuinen joukkueenjohtaja as-
tui sisään ja hänen perässään miestä kuin meren
mutaa, kokonaista kolmisenkymmentä miestä. .Vä-
syneitten miesteni ilmeet vifkistyivät hymyn tapai-
seen, kun miehiä työntyi yhd. vaan lisää. Lähettäes-
säni avunpyynnön en uskonut, että meille sitä riit-
täisi, koska muualla tarvitaan apua ehkä vielä
enemmän.

-. Kemppi kertoili tupakkaa poltellen ja kiikkutuo_
Iissa istuen äsken käyäyistä Lutjan tais[eluista. Kah-
vit keitettiin ja valvoessa kului aika klo 5:een, jonka
olimme sopineet lähtöajaksi.

Otimme kohteeksi viimeksi löytyneen lento-
koneen. Kiersimme vasemmalta suojaisia seutuja
ryhmäjonossa, Kemppi vasemmaila. lHämäfin val-
jettua noin klo 8 maissa, olimme perillä metsäi-
sessä rämeniemekkeessä. Näin lentokoneen edessäni
100 m päässä keskellä aul<eata suota. Järjestin osas-
ton suppealle alalle asemiin, niin että saatoin sitä
paremmin hallita. Kaksi pikakivääriä asetin aivan
viereeni. Käskin 4-miehisen partion kiertää vasem-
malta suonipukan ympäri ja räjayttäd. kone.

Odotimme noin 10 minuuttia. Näin lumipukui-
sen miehen hiihtävän lentokoneelle, peräss.i tuli
tojnen ja kolmas. Odotimme miiloin käsapanos rä-
jdhtäa. Mutta ei. Vasemmalta tuli kerjua pltU;" it-
moitus: "Vihollisia lentokoneella, saako ämpua?,,
Lähetin vastauksen: "Ei saa ampua, o-, puriio lä-
hetetty koneeile." Pian työntyi-lisää miehiä lento-
koneelle.

Siiloin "hiillyin". Nousin seisomaan rnättääni ta-
kaa ja huusin: "Hei miehetl Räjäyttäkää pian se

kone ja tulkaa pois. Ei saa leikitellä." Huutoani ei
kuultu.

Olin epäillyi, että partioon (olikohan se kers.
Aronen) oli taas liittynyt asianharrastajia, niinkuin
usein tapahtui.

. Yk.si lumipukuisista miehistä kiipesi koneeseen
ja toinen käänsi potkuria. Lisäksi huomasin, että
erääl1ä miehellä oli venäläinen pikakivääri kiekkoi-
neen selässä, ja jo työntyi esille eräs, jolla ei ollut
lumipukua. Nyt minulla vasta "sytytti".

Olin joutunut rauhanaikana monesti harjoitta-
maan tulen avausta, mutta en tiedä oliko se kos-
kaan niin yhtaikaisen räsähtävä kuin nyt. Ennen
tulen avausta annoio vielä pk-ampujaile ohjeet
suunnata ensi suihkut miehiin koneen ympärllld. ja
vasta sitten siirtää tuli koneen nokkaosaan ja pe-
räsimeen.

Tulen avaus tuli viholliselle yllätyksenä. Lento-
koneen ympärillä olevat toistakymmentä miestä
kaatuir.at heti alkuun ja koneessa-oleva hävisi nä-
kyvistä. Kun oma ammuntamme rätinä oli kestänyt
hetkisen, alkoi vastakkaisesta metsänreunasta, lentä-
koneen takaa, t:ulla äkäisesti viuhahtavia kiväärin
luoteja. Jatkoimme ammuntaa noin neljännestunnin
ajan, jolloin käskin "pysähdys". Sen tapahduttua
aloitimme irroittautumisen ja vetäydyimme tulo-
laduillemme. Vihollisen ammunta latkui vielä
kauan irroittautumisemme jälkeenkin.

Katsoimme, että vihollisen kone on lentokyvytön,
sillä sellaisen tuliryöpyn se oli saanut .ia'hiihte-limme tukikohtaamme Kusiovaaraan.

Saman päivän iltahämärässä lähetin kuitenkin
vielä vapaaehtoisen partion, johon kuuluivat ali-
kersantti Matti Määttä, korpraali Eemil Kähkönen
sekä sotamiehet Esko Mäattä, Onni Kilpeläinen ja
Ilmari Piirainen, tiedustelemaan, ja, jos mahdol-
lista, räjäyttämäänkin sen koneen, jota emme ol-
leet ampumalla tuhonneet.

Myöhemmin illalla ollessani ulkona, kuului
etäältä lentokoneiden suunnalta fi.jähdys ja muu-
tamia laukauksia. Hetken kuluttua näkyi jo tulen
kajastuskin. Tapaus piti meitä jännityksessä siihen
asti, kunnes em. partio palasi ja kertoi seikkailunsa.

Partio oli tehnyt laajan kierroksen lännestä kä-
sin. Viimeiset pafisataa metriä se oli kulkenut
aavaa suota jalan rkahlaten. Noin 100 m päähan
jäir.ät toiset vamaistamaan, kahden hiipiesså edel-
leen askel askeleelta tämän vaikeimmän matkan.
Venäläisen vartiomieheo askeleet kuuluivat lento-
koneen takaa "tossupolulta". Viimeiset kymmenen
metriä oli kasapanoksen kantaja hiipinyt yksin.
Päästyään lentokoneen viereen, oli hän pudottanut
viritetyn kasapanoksen kooeen laidan yli ohjatjan
koppiin. Muutamia metrejä takaisin päin juostuaao
ja_ sr-rojauduttuaan pehmeään lumeen, oli panos rä-
jahtänyt, jonka jäikeen molemmat miehet olivat
harpponeet minkä jaloista lähti toisten luokse.
Kone oli rajdytetty vihollisen vartiomiesten nokan
edessä.

Jälkeenpäin sain kuulla että toinenkin kone oli
seuraajani toimesta rdjäytetty samaa menetelmää
käyttäen muutamaa päivää myöhemmin.
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Niilo Kenjokko

YK3} UUI}BUKåU$I
Yhden vuorokouden tunteihin mohtuu monesti värikäs topoh-
tumien sorjo. Näin oli ennen koikkeo juuri sotiemmekin pöi-
vinö, jolloin yllöttävät topoukset seurosivot toisioon usein kqt-
keomottomono sorjono. Kertojo kuvoo tössö erästä seltoisto
vuorokoutto Jotkosodon ensimmäisinä viikkoino.

NI-IKLIN taistelussa väsyneen miehen unta teltan tuok-
suvilla havuilla. Eilinen (L2.7.4t) taistelu painaa jdse-
nissäni, mutta uni silti on vain unen ja valvetilan n-
jamailla, aistit toimivat jos ruumis lepääkin. Nukun
tällaista koiranunta, kun kuulen esimieheni, URR:n
komentajan, eversti H. O. von Essenin äänen mainitse-
van nimeäni.

- Herua eversti, vastaan aivan kuin en olisi nuk-
kunutkaan, ja kymmenessä sekunnissa olen pystyssä
ja kuulemassa käskyä:

- Toiminta alkaa I

Otin pieluksena olevan karttalaukkuni, ja ryövarus-
tusta kiinnittäessäni heräävätkin myös jo kornetti
Esko Jussila ja kornetti Yrjö Tshernich sekä pionee-
riluutnanttimme.

Olen pian teltasta ulkona Eskon seuraamana. Var-

haisen aamun viileys virkistää kasvojani, kello on nel-
jän maissa. Sotakesän 1941 heinäkuun aurinko jo kul-
taa telttaa suojaavien puitten latvuL<sia, jotka huojah-
televat telttamme pääLLä hiljaisessa aamutuulessa. Kuk-
kulan takaa kuulen taistelun ääniä. Vihollisen tykistö
on toiminnassa, ja meidän aita valppaat patterimme
vastaayat. Konehrliaseitten äkäinen rätinä osoittaa lei-
kin olevan jälleen täyttä tolta.

Kolmatta päivää jatkuva taistelu ei ota tauotakseen.
Åamu kuluu, taistelun tuoksina vain kiihtyy. Vartioi-
mani kenttäpuhelin soi hermostuttavana. Kuudes aisti-
ni aavistaa vakavaa, sillä nyt on tuli kukkulan molem-
mio puolin kiivaampi kuin koskaan. Ja jälleen:

- Prrr, prcr, parahtaa kenttäpuhelin.

- TääLL| "Riihi", vastaan.

- Täalld Lindeman. Vihollinen hyökkää kimp-
pur.rmme vahvoin voimin ja tykistön tukemana. Omat
konekiväärimme avasivat tulen vasta laskettuaan vi-
hollisen aivan lähelle. Asemiemme edessä ruosaasti
kaatuneita, mutta ainakin 50 vihollista pääsi läpi lin-
joistamme. Asemamme pitää, mutta tehkää vaaratto-
maksi nuo läpipäässeet !

- Hyvä on, sen teemme, vastaan rauhoittaen eska-
droonan päällikköä.

Läpipäässeet tehtiin vaarattomiksi. Taistelupartiom-
me pysiihdytti oe eräälle lampien kannakselle, ja tuli-
taistelun jälkeen ne vetdltyivät rajan taakse.

Vihollisen tuli kuulostaa jo harvenevan, vain sen
tykistö pehmittää Lindemania. Sen ensi yritys epäon-
nistuu, multa aavistelemme uusia olevan tulossa.

Pian tuli kiihtyykio jälleen. Kuulen käsituliaseitten
ammuntaa iZiheltä mäen takaa. Konepistoolien räväh-
telyt ovat kuin vihaisten koirien urahduksia. Koneki-
värien tasainen papatus ilmoittaa vielä asemiemme
pitävän, mutta äänet ovat jo vaarallisen lähellä. Årve-
Iemme läpimurron tapahtuneen.

Eversti antaa käskyn purkaa telttamme. Vihollisten
ammunta yhä lähenee, Iuodit viheltävät jo yläpuolel-
lamme puissa. Olemme kuolleessa kulmassa, mutta
vihollisen ammukset hakeutuvat yhä lähemmäksi meitä.

Telttamme on jo kärryssä tavaroinemme ja lähetti-
r),hmän saattamana menossa taaksepäin kivikossa keik-
kuen. Vain puhelin puun kupeessa ja alushavut teltan

Puhelin, etulinian komentoportaiden eniinen
ystävä, mutta ainainen kiusankappale, on
nyl io museotavaraa.
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Ei +eliat, vaan poieroi ovai niitä, lolka miehistöä vihollis-
tulella suoiaavai

paikalla oyat osoittamassa komentopaikkaa, missä Io-
juu nenä taivasta kohden pari rauhälliselta nåyttavdå,
mutta sisäisen Ievottomuuden tunteeo ahdistamaa
upseeria.

Puhelin rätisee lakkaamatta. Saamme ilmoituksen,
että oikealla ratsumestari Lindemao vetäytyy vihollisen
painostamana rujalinjalle ja ettd, vasemmalla sissien
yksi komppania on lyöty aivan hajalle.

Puhelimen äd.reen, jossa eversti jännittyneenä odot-
taa tietoja, tulee hikinen ja hengästynyt sissi, kivääris-
tään lujasti kiinni pitäen kuin kalleimmasta aartees-
taan. Tekee asennon yrittäen seistä suorana, mutta hor-
jahtelee väsymyksestä.

Seison aivan sotilaan vieressä ja katson sivusta
aseonossa seisovaa nuorukaista. En ennen ollut näh-
nyt, että silmistä voi tippumalla tippua kyyneleitä,
ehkä siinä on osa hikeäkin, joka helmeilee sotilaan
otsasta ja hiusten rajasta, mutta näen, miten karpalo
karpalon jälkeen nousee luomen aita vierähtäen jo 6ies-
tä läpimärälle puserolle. Näen miehestä, että hän on
ollut kovassa taistelussa. Hän selittää, että komppania
oli vetäy§nyt viir,yttäen järjessksessä, mutta sitiä oI
vihollinen iskenyt aivan yllättäen komppanian sivuun
ja lyönyt seo hajalle. Yihollisen äkkiyllåkkö oli ehkä
enimmin vaikuttanut mieheen. Samoin ehkä se, että
ehjä tomppania oli lyös niin pirstoiksi, oli oliut jo-
tain kauheata ensi kertaa tulessa olevan miehen mie-
lestä. Eversti lohduttaa ymmärtävin sanoin miestä ja
saooo:

- Menkää rauhallisesti tuohon tien varteen istu-
maan ja lepäämään, siihen tulevat toisetkin toverinne
ja pääsette takaisin omaan komppaniaanne!

Mieleni tekee liikuttuneeksi tuo nuori soturi, jonka
syvä sisäinen iuska oli niin aito. Hänen voimansa oli-
vat melkein loppuun käytetyt. Hän tuli sieltä, missä
kuolema oli niin lähellä riehunut. Sieltä hän tuli omia
hakien ja huomatessaan korkean upseerin, hän kuvasi
tilannetta sellaisena, kuin hän sen lähimmässä ympä-
ristössään oli nähnyt. Hän suri, että vuorenluja iel-
jesjoukko oli hajalla ja hän yksin poissa toisten jou-
kosta, joiden kanssa hän oli tottunut elämään ja yh-
teisvoimin toimimaan.

Ei ole aikaa tarkata pitemmälle taistelusta tullutta
sotilasta, sillä kaiken huomion vetää puoleensa anka-
ra pauke, seo suunnan vaihtelu, missä kohdin se
milloinkin on kovimmillaan. Tilanne on vakava. Tais-
telu ei ota tauotakseen. Komentoportaafllme on varuil-
laan. Lähettimme rientävät juoksujalkaa edestakaisin.
Samoin kiiruhtavat viestimiehemme tapseineen, sillä
aina jostakin on linja poikki, ja sairaankuljettajat rea-
haavat hikisinä haavoittuneita tovereitaao. Täällä teh-
dään miesten työtä, kukin tuntee työnsä ja tietää vel-
vollisuutensa.

Näen lähetin saapuvan juosten edestä päin. Mutta
ei. Sehän onkin upseeri. Tunnen tulijan, hln on Sissi-
pataljoonan adjutantti, luutnantti, jo keski-iän saavut-
tanut mies, aina rauhallinen ja vakava. Nyt hän juok-
see, nyt on hätä, näen.

Åivan läpimärkänä hiestä ja punaisena kasvoiltaan
luutnantti pysähtyy everstimme edessä ja huohottaen
vetää hiestä märän viestilapun puseronsa rintataskusta
ja ojentaa sen hänelle.

Eversti ottaa tiedonanaon ja yhdessä luutnantin
kanssa he oikaisevat havuille tarkastamaan viestilap-
pua, joka on Sissipataljoona L:n komentajalta, eversli
Karilta ja kuuluu:

- Lehmivaarasta Lindeman ilmoittaa, että vihol-
lioen hyökkää uusin voimin. Niillä on kypärät. Eskad-
roona on Iso-Kuittilammen eteläpäässä ja vetäysy käs-

§stäni ylivoimaisen vihollisen pakottamana Mökki-
aukioJinjalle. Sissit vetäytyvät Vellivaarasta Iinjalle
Papinlampi-Komentopaikka. "Rovasti."

Saan tämän md,rdn ja ruskettuneen paperin haltuuni
ja toteao sissien komentajan peitenimen "Rovasti."
Luen viestin, tarkistan sen seuraten karttaa. Vierelläni
odottaa sissien adjutantti komentajamme käskyä.

Katselen tuota rauhallista luutnanttia. Hänen il-
meeosä on vakava, vakavampi kuin koskaan. Sympa-
tiani nousee miestä kohtaan, jonka suomalainen rau-
hallisuus on esikuvallista. Ajatella, kuinka h1vä voi
olia suomalainen mies ja kuinka mielelläni tahdon pu-
ristaa tuon miehen kättä vielä siviiliin päästyäni. Åina
hän on yhtä luotettava, puhelimessakin, kun olen saa-
nut kuulla hänen tiedonaotojaart tehtävieni yhteydes-
sä. Tunnen aina tuon miellyttävän bassoäänen sodan
kiivaimmassakin tuoksinassa ja pauhussa.

Ennen lähtöään luutnantti ilmoittaa vielä, että hei-
dän lohkollaan on saatu vanki ja sitä ollaan parhail-
laan tänne tuomassa. Niinpä hetken päästä ilmestyykin
metsiköstä kolmikko, joista yksi on todella vihollinen.

Vanki on pelokas ja pälyilevä. Ensi kerran tässä so-
dassa näen vihollisen taltutettuna, eikä aina tappavana
aaveefla. Kuviielmani on toisenlainen. Tunnen kuin
olisimme taistelleet aayeita vastaan emmekä ihmisiä,
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Komeniopaikka korven Plmennossa

mutta nyt huomaan, että hekin ovat vain ihmisiä. Tä-

mäkin oo nuori, vain 20-vuotias, kertoi syntyneensä

v. l)21, joskaan kuukautta ia paivää ei sano tietävän-

sä. Htrolimatta nuoresta iästään näyttää mies vanhalta,

oli rasittunut ja laiha. Yllään hänellä on mantteli,
päässään kypärä, jota koristaa punainen -tähti, 

nauha-

kengät orräf kaerityt mustilla säärystimillä ja kasvot

ovat ihmeteltävän mustat. Yanki puhuu kaiken avoi-

mesti. Saatuani häneltä tarpeelliset tiedot joukoista ja

muista taisteluumme vaikuttavista seikoista, kertoo

vanki hänet otetun viime marraskuussa kahden vuo-

den sotapalvelukseen ja on nyt viimeksi ollut-Suojär-
vellä, joita heitä on noin 200 tuotu autoilla Vellivaa-
taafi.

Katselen ihmistä, äskeisiä vihollistani, mutta silti
vihaa tuntematta. Kyselen nuorukaiselta yhtä ja toista
ja kysyessäni häneltä uskonnosta on vastaus:

- Ei meillä ole sellaista.

- §e, kuinkas on teidät sitten kastettu, kysyin

häneltä. Tällöin vanki hetken ajateltuaan sanoi:

- 
En minä tiedä.

Kun vanki oli tarkastettava, pyysin hänet tyhjentä-

mään pussinsa eteensä maahan.'Nöyränä alkoi mies

kaivaa pussiaan ja näimme hänen edessään kasan ki-
väärin patruunoita, neljä käsikranaattia ja-muuta tais-

telukamaa noin 15 kiloa, mutta henkilökohtaista tava'

raa hän ei sanonut omistavansa'

Jokainen päivä saa iltansa, niin tämäkin. Vähitel-
ten tuli laaniui. Vihollisen tarkoitus on ollut vapaut-

taa motissa oleva Vellivaaru ia srir,å se on onnistunut'
I4eidän on pakko vetäytyä lähtölinjallemme,.sillä kol-

nen ,uorokäuden taistelu on kovasti väsyttänyt mie-

hiämme. Päivä on mennyt iltaan, ja vihollinen on Py-
sähtynyt.

Eveistimme kutsuu teltta-ajoneuvomme takaisin ja

niin jää tekemättä pahin - 
perääntyminen. Telttam-

-. ,åiroo jälleen entisessä paikassa, mihin sen olem-

me tuoneetkin, Niemis järven eteläpäässä, kauniissa

metsäisen mäen rinteessä.
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Ålkaa pieni lepo, jota voisin sanoa myös uusten

tehtävien iuun.rittil.rksi. Saan aikaa Eskon kanssa pis-

täytyä pesulla täheilä olevassa järvessä. Olemme rau-

nåtiirio ja kertailemme mielissämme päiväistä taiste-

Iua. Keslpäivä oli ollut aurinkoinen ja kaunis, mutta

vasta nyt iuomaavat silmämme päivän todellisen kau-

neude.r, kun ammukset eivät enää ujeltaneet ilmassa

ia vain harva kiväärin laukaus rikkoo illan ru:uhaa'

irTiemisjärren peilikirkas pinta houkuttclee meitä sy-

leiiyynsä ja laslevan autingon Punertava valo luo läm-

oöä maisemaan.' Löydä--" sopivan kohdan rannalla ia ryhdymme

oesvtvmispuuhiin. Riisuuduttuamme vasta huomaam-

L", åtta iiinä kohtaa on vetta. Jätteistä päättäen sai-

raankantajat ovat tässä Pesseet hiavoittunutta tai ehkä

io kuollulta toveriaan.
Åjarukseni liikkuvat tuossa näkemässäni' Tässä ki-

vetll joku tunti sitten on ehkä läheinenkin toverini

saanut vettä huulilleen kenties viimeisen kerran' Tuos-

sa on jäte hurmetta, jonka kesän aurinko on kuivannut

kiveen kiinni ia iitvet vesi on saanut osansa' NyL

minä uin ja pesen päivän hikeä ja pölyä terveestä ruu-

miistani tietämättä-lainkaan, milloin on minun vuoro-

ni antaa maalle mikä maalle kuuluu.
Virkis§neenä ja hyvänolon tunne ruurniissa, mutta

ahdistar-a tunne' syåämessä palaamme teltallemme'

Sopien vielä alkavan yön puhelinpäivystyksestä, pa-

.r.i don-rrrr. havuille alrttelimatta. mitä uusi päivä

on tuol'a tullessaan.
Leirialueemme nukkuu lyhyttä kesäyötään luottaen

varmistusmiehiinsä, joiden äänettömät hahmot liikku-

mattomina seisovat mikä männyn rungon suoiassa tä-

hlstäen. mikä ampumakuopassaan kir ääri ainr vel-

miinr torjumru, yö,-, hämärästä ia metsän.pimennoisia

mahdollisesti vaanivaa vihollista' Ei yön hiljaisuus, ei

*.trän villiys eikä luonnon saiaperäisi'ys !:ili iätkllt:
He ovat osa tuosta luonnosta, osa metsästä ja siitä

musta, iolla he seisovrt jl iota he variioivrt'

la leiii nukkuu odottaen uutia Päivää'

e
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lahjo ja
JorsrA oN pysvvÄÄ tLoA

6 helmiöishohteisto, kouniisti muo-

toiltuo likööri(oromi)losio, kuusi

hienoo sinistö jo sinipunervoo vöri-

vivohdetto. Timo Sorponevon suun-

n ittelemo oistikos lohjopokkous.o

I

I

o Sootovisso tovaratoloisto, routo- jo toloustarvikekoupoisto.

2 tyyliköstö losisto kynttilönjolkoo
hienostuneesso, Timo Sorponevon

su u n n itte lem osso loh jo po kkou kses-

so. Kynttilönjolot on volmistettu

vörillisestä losisto.

Sokerikko io kermokko sinipu-

nertovono, vihreönö toi rubiininpu-

noiseno. Timo Sorponevon suun-

n ittelemosso hienosso pokkou ksesso.

KARHULA.IITTALA



Kronootti toisenso iälkeen kiisi heidön

ylitseen, kohisten kuin pikoiuno. Mutta

konduktöörinö oli vonho Viikotemies,

,o pööteosemol lo römöhteli Kuolemon

portti ...

/-
#

- TAITAÅ POJAT saaha karnaatteia, kaaroar.'
ruskea rujajädktui myhähti polkua harppoessaan.
Hän sitmäili metsään majoittuneen reservikomppa-
nian miehiä, jotka maantien tomussa vielä silmä-
ripsiään myöten hörppivät teetään.-- 

I^ että jatkokurssi alkaa, sotamies Raunio
tokaisi. Malmin kansakoululla tämä souvi nääs aloitet-
tiin.

- Hitto ties, moneenko kouluun poiketaan, en-

nenkuin jälleen ollaan mamman luona, korprali
Markkula tuumi. Talvisodan reisullaan piti Valli
lan porukka kortteeria Åleksis Kiven kansakoulussa,
HäÅeenlinnan lyseossa, Ruokolahden ja Juvan kan-
sakouluissa ja 

-.
- Ja Kirvun kansanopistossa, sotamies Raunio

jatkoi. Hän oli Talvisodan Taipaleella ja Keskikan-
naksella ollut samassa poppobssa kuin korpraali
Markkula, - kornetti Korpimaan komppaniassa.

Ja sama mies, nyt luutnantli, heillä oli taaskin pääl-

likkönä.

laukaisuvalmiina hönkärsr:

- Herra kersantti .. . i^u, korpraalikos . . . Mil-
lainen on tilanne?

Mihin korpraali Markkula ei osannut muuta

vastata kuin:

- Tilanne on synkkä, mutta ei toivoton !

Lähempiin tappeluksiin ei kummaltakaan 
- 
puo'

len vielä ätt"t tyO"nytty' Pikku partiointia vain oli
harrasteltu, ja muutämiin intiaaniseikkailuihin tu'
lokkaatkin lähipäivinä joutuivat.

Metsänrannasta alkoi Konnunkylän aukea, "ei

kenenkään maa." Lähimpään autiotaloon eräänä

iltana ryömittyään korpraäli Markkula ja sotamies

Ollila löysivät sieltä vieiä pullosen rautaviiniä' muu-

taman slolatun särjen jä tallinpar"ella piileskel-
leen kanan. Viimemainitun sotamies Ollila, siviilissä

lihakauppias, taiten kYni.
nyhÅånjohtaja, keisantti Lihtonen, hääri kok-
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HEIKKI
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SEPPÄLÄ

Ei siellä koi
horpuillo
soiteto,
sinokoon

No, kranaatte.ia tuossa välleen saatiinkin terveh'
dykseksi. Sen vårran hälinää reserviläisten raialle'
tulo aiheutti, että sen naapurin hiirenkorva erotti'

Ja mikäli mies oli outo sotahommissa, saattoivat
raiskahtelyt häntä hiukan pillastuttaa. Niinpä- korp-ralskahtelyt nanta nluKan PltrasturLaa. r\rurP4 §uty-
raali Mari<tulan istuessa pi,ppo hampaissa seinättö-

män pikkukamadn riu'ulla ilmestyi hänen eteensä

vanhe'mmanpuoleinen reserviläinen, joka kivääri

oluksi !



kina. Hän oli ammatiltaan maala:r_ja antimilitaristi.
Korpraali .Markkulaa, terävänenå.istd. kirjaltajaa,
taas pidettiin sotahulluna. Mutta hyvässä 'rou*r,
pian maisteltiin paistia ä la Rajakana. Ta vvötä hel_
fitettyä kellistyttiin sammalryijylle, tältan katvee_
seen, tupakkaa tupruttelemaan.'-

Heinäkuun Iämpöisessä iliassa alkoivat kiilto-*1loj"l vihreät Iyhdyt hohdella. Sotamies Raunio,
pellavatukkainen puusepp d., hy Äili:

"Tuo kaunis ja kaihoisa katse
nyt kyynelten peittämä on . . .,,

Korpraali Markkula heräsi kersantti Lihtosen
puisteluun keskiyön maissa.

. --_ Ylös ja sassiin! Viiden minuutin päästä läh_
detään !

-- Mihin hiivattiin? korpraali Markkula ähkäisi
unenpöpperössä.

kealla 
.se. 

katosi naapuritalon milloin lie raunioitu_
neen trrltnavetafi taa.

. . 
Navetan varjossa vilahteli toisten ryhmien mie-

hiä..Siitä eräämpänä kätki Iouhinen peÅsaikko hiip-
pailijansa.

, . 
Metsässä papattelivat jo konetuliaseet. Mutta mö_

kin 
,tanhualla, .jota läheinen mäennyppylä suojasi,

pirahteli vain luoti silloin tällöin.* Taisi pojille tulla seinä eteen, kersantti Lih-
tonen murahti oikealle pälyiilen, vaikka väkivaltai-
nen tiedusteluhan tässä-tiemmä vain on kysymyk_
sessä.

- Asui metsässä susi julma. . . sotamies purola
hyräili astellessaan tietä myöten mökin luo. Hän
tuiskautti konepistoolistaan iarjan avoimesta ovesta
slsaan.

. -- Elpt siellä taida enää olla kissakaan kotona,
korpr.aali Markkula tuumi purolaa seuratessaan, hil-
jaistahan tääIlä on - vähän liiankin hiliaista. . .

Pihamaalta kuului räjähdys. Ilma-aalto Iäimäytti
korpraali Markkulaa oikeattä korvalliselle kuin nä_
kymätön kämmen.

- Auttakaa .. . auttakaa! kuului hitaasti hajoa_
van savupilven varjosta.

- Se on Raunion poika, äännähti kersantti Lih_
tonen, joka oli seuraillut toisia tilaonetta aprikoi_
den. Hän jätti kiväärinsä tielle ja lähti kyyryssä
harppomaan haavoittuneen luo.

- Tulenko mukaan ? korpraali Markkula kysyi
koneellisesti. Hänen aivonsa ioimivat kuin iossakin
|<.Lr." $\"puoteila, - ikään kuin hän otiJi lanni-tysfilmiä katsomosta seuranout.

- Tule mukaan ! Tule mukaan ! kersaotti Lihto_
nen hätäisesti toisteli.

Eikä heistä kumpikaan kuullut sotamies purolan
murahte.[ua:

- Taitaa siinä olla sellainen ryytimaa, että tai_
vaassa pojat tapaayat. ..

Kersantti Lihtonen tarttui jo sotamies Raunion
yTegplan kainaloon. Ja samassa oli korpraali
Markkula kiinni oikeassa. pari kolme metriä he eh_
tivå.t raahata haavoittunutta, kun maa iyrähti hei-
dd.n allaa* Sakea savupilvi kietaisi korpraali Uark_
kulan pilkkopimeään -ja 

hänen aivois'saan vilahti
vato:

- Nyt mennään !

,,Mutta-pian korpraali Markkula tunsi taas jalat
allaan. Ne alkoivat koneellisesti liikkua, ja heiken
päästä hän seisoi navetan takana. Hänån housuis_
taan olivat takamukset poissa, ja paljaat pakarut
kuin jauhelihaa. Vasemmän korvär, iuÅpukälvo oli
puhki j a,samanpu-oleisessa poskessa pari'läpeä.

, -. Sel1i1 siitä paukustä sentääÅ yksi'elävänä,
luutnaniti Paanu totesi.tarjotessaan Nlortin korp-
raali Markkulalle. Sotamie, Vi.tu, Lasipalatsin pitfä
vahtimestari, puisteli päällimmäistä näkea ia hiek_
kaa hartioiltaan. Virta oli itsekin taannoin lraavoit_
tunut kupeeseen pienemmästä miinasta.

*.Korpraali Markkulan pää hurisi kuin karuselli.
Eikä hän lainkaan muistänut, keiden seurassa oli
mökin pihalla möyrinyt.

Tykkien alkaessa jyskiä naapurin puolella kyy-

-- Konserttiin vissiin !

-- Ei siellä kai harpuilla soitella
aluksi, .torpraali Markiula ärisi ylös
sään. näiokin juuri sellaista unta, että
pitelin kädessäni, ja reikiä siinå oti
syömässälantussa...

- ainakaan
vääntäyiyes-

omaa päätäni
kuin madon-

,, l:_11].u:.ri?h,,^i35i"., Iuutnanrti paanu, siihen jorlmestyl karttalaukkuineen ja kataiakeppeineen.
Harmaina haamuina solu.i joutkue häåen iijessaanme.tsän pimentoon. Tovin tallusteltua kdännyttiin
polulta. poikkeen, vasemmalle, ;u pysahdyfiin vih-doin tiheään lepikkoon.

, .- Tr:,.-oilaan 
åiljaa kuin pissa sukassa, ja tupa-.kan sytyttämisestä on kuolemantuomio, luutnantti

Paanu sopotti.
Istuen tai rähmällään miehet odottelivat. pastilli_

pussi vain jossakin rapisi.
Korpraali Markkula oli löytänyt laakean, sam_

luliu.n:.." kiven ja asertunut iitt.'k,ri., l.porot,rrut-
re, Ierpareppu pään alla. Hänellä oli lakkarissaan

:1l.i ,Tll"tllosta..löytynyt vanha Koriliesi. la yön
sakern hämärä alkoikin vihdoin vaaleta niin, että
ilmoitussivun isoimmat puustavit jo erottuivat:

JÄNNITÄTTEKÖ LIIKAÅ?
Pingoittuneet hermonne laukaisee
Hector-hermotabletti. Apteekeista il_
manreseptiä...

Pumll! '
Ensimmäinen tykinlaukaus jymähti iossakin taka_

:.1 l:. l:,ll:" päästä. räjähri kuusituumainen naapu-rrn puolella metsässä.

, K.ranaatti.toisensa jälkeen kiisi heidän ylitseen,
kohisten kuin pikajuna. Mutta kondukt<;Orinä oli
vanha Viika-temies ja pääteasemalla rämähteli Kuo-
teman porttr. . .

Tuliputkien vihdoin vaietessa
taivaalle 

- heinäkuun aamuo
kehrä.

nousi aurinko jo
ruusunhohtoinen

Kersantti Lihtosen ryhmä hiipi viimeisenä lepi-
kon laitaan. Eteen ilmeityi piikkilank u_^i{^,-kunulrn
aitaa korkeampi. Sen alitie, ienttälapioilla Laivettua
mäyränkäytävää pitkin, he ryömivät^toiselle Duolen.
Åidan vieritse kulki kapea tie. Vasemmalia Je kaar_tui ikkunaverhottoman, keltaisen mökin ohi. Oi_
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LE HTEM M E

LU KTJOILLE JA YSTÄVll-LE

Tilauskauden alkaessa päättyä - ilmestyyhän leh-

teämme kuluvana vuonna tämän numeron' iälkeen
kaksi numeroa, lokakuun 15. päivänä sekä marras'

ioulukuun numero ioulukuun 6. päivänä - pyyiää
iehden ioimitus saada tässä yhteydessä kiiitää iilaa-

iia, kirioittalia, avustaiia ia kaikkig lehtemme luki-

loita hyvästä yhteisiyösiä lehden lyhyellä alkuiaipa-
ieella. ioimitrt on uurru siitä, eiiä tämä yhteisiyö
iatkuu edelleenkin hyvänä, siitä ovaf merkkinä mm.

molempien kirioituskilpailuiemme erinomaiset tulok-
set ia ennen kaikkea lehden levikin odoitamattoman
runsas kasvu kuluvana vuonna. Sekä toimitukseen Iä'
hetetiyien kirioitusten eftä filauskonttoriimme saa-

puneiden tilauiten yhieydessä olemme saaneet hyvin

monia ilmauksia siiiä, että lehtemme on tervelullut
kansamme keskuuieen. Mainittakoon tässä vain eräs

Ruotsissa työskentelevä metsäiyömies, ioka tiriees-
sään mainitiee, eitä "lehtenne oli paras uudenvuo-
denlahia, minkä olisin voinut saada."

Toimitus on iloinen siitä, etfä se on voinul fyydyt-
tää lukiiainsa toivomuksia, ia se tule.e iatkuvasti teke-
mään parhaansa tässä suhieessa. Yhden aikakausleh-
den sivumäärä on tietenkin raioitettu, rnuita siitä
huolimatta on lehdellämme kuitenkin vuosikerran
ouiiteissa mahdollisuus iulkaisia huomatlava määrä

muistelmakirioituksia. Suurin osa lehdessämme iul-
kaistusta ia julkaistavasta aineislosia olisi ehkä muu-

ten iäänyi panemaita paperille, -la niin.olisi mennyt
korvaamatonta muistitietoa ikuisiksi aioiksi kadoksiin.
Tutkiiat ia tulevatkin sukupolvet tulevat varmaankin
olemaan'iloisia siitä, eitä kirioittaiiemme avulla on

näin saatu selville monen monia yksiiyiskohlia ras-

kaitten sotavuosiemme iapahtumisia. Noista yksi-

tyiskohdisfa vähitellen sitien selvenee oikea kuva

miestemme teoisla.
Lehtemme toimiius siis esiilää vielä kerran kiitok-

sensa kaikille lukiioilleen ia on samalla vakuuitunui
siitä, eitä iokainen tilaalistamme uudisiaa iulevaksi-

kin vuodeksi tilauksensa. Tilaushinta pysyy entisel-
laan' 

Toimifus

Kansikuva

Sotamies ioutui eräässä tirikassa paikassa viholli'
sen vangiksi, mutta keinotteli itsensä karkuun ja

takaisin omien joukkoon. Tässä hän nyt istuu seik-

kailulleen hymyillen ja kertoen vaiheistaan. Kersan-
tinkin kasvot ovat leveässä hymyssä, Iiekö sitten
hienoista vahingoniloa toiselle sattuneista kommel-
luksista.

köttivät he jo kuorma-autossa, johon kertyi mui-
takin haavoittuneita, myös sotamies Ollila. Vaunu
lähti kohti kenttäsairaalaa, Joutsenon kansakoulua'

Heidän "kiertokoulunsa" jatkui' Mutta kersantti

Lihtosen ja sotamies Raunion maallinen matka oli
päättynyt.
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