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-vaavatonta

varautumaata

ffi - Kuule isö, minun pilöisi toos osloo
voltovo pino kirjojo. Luulelko, ettö kir-
jotilimme vielö kestöö? - Älci pelkaci,

poikoseni, Selvöhön se, ettö hyvötvö-
lineel ovot tehokkoon opiskelun edel-
lytys. Tölloisistq menoisto sih u.n ei kos-

kqqn tqrvilse ollo huolissosi.

YHDYSPANKKI
hoitoo meidön perheen vorqrohostoo
jo sinne tqlletlomollo olemme 1o kou-
on vqroutuneet opintojosi vorten.
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A. KUNE\UÅ.\

Läpi
vaikeuksien

Aselevon ja välirauhan voirlaan tuleminen syys-
kuussa Suomelle kohtalokkaana vuonna 1944 lo-
petti tosin sotatoimet Neuvostoliiton ja Suomen
välillä, mutta ei suinkaan tuonut elämäämme sel-
laista helpotusta, jota ko,ko kansamme kipeästi
tarvi,tsi ja kaipasi. Kai,kkein pahirnmalta, maan
miehirykseltä, oli kylläkin säästytty, mutta väli-
rauhansopimuksen ehdot näyttivät niin raskailta,
että yleisesti epäiltiin kykyämme suoriutua niistä.
Esimerkiksi maksettavaksemme määrätyt korvaus-
suoritukset vastasivat v. 194) kymmentä prosenttia
koko kansaotulostamme, suhteellisesti suurin histo-
rian tuntema sotakorvaus, samalla kun luovutet-
tujen alueiden mukana olimme menettänee1 noin
13 prosenttia koko kansanvarallisuudestamme. Li-
säksi sopimukseen sisältyi epämääräisesti muotoil-
tuja kohtia, joiden todellista merkitystä voitiin
vain aavistella.

Eikä sotakaan vielä päättynyt, sillä sopimuksen
mukaan Suomen oli riisuttava aseista ja luovu-
tettava Neuvostoliitolle l).9.44 jälkeen alueellaan
vi.elä olevat saksalaiset joukot. Se ,merkitsi sotaa
Saksaa vastaan. Pohjois-Suomessa oli enemmän
il<uin seitsemän divisioonaa saksalaisia valiojou,k-
kqja, erinomaisesti varustettuia, maastoon ja olo-
suhteisiin tottunei'ta sekä järkkymättti,rnän kurin ja
j är jesy,[sen säily ttän eitä. Saksalaisen rperusteellisesti

maata hävittäen - teiden, siltojen, rumpujen ja
puhelinpylväiden lisäksi tuhottijn valtaosa kaikista
Lapin rakennuksistakin - ne erittäin sitkeää vas-
tarintaa tehden väistyivät vain askel as,keleelta.
Kos,ka armeijamme oli välirauhansopimuksen mu-
kaan saatettava 5.t2.44 mennessä rauhan ,kannalle,
jouduttiin kotiuttaminen suorittamaan mitä vai-
keimmissa oloissa taistelujen yhä jatkuessa. Se
.tapahtui ,kuitenkin nopeasti ja moitteettomassa jär-
jestyksessä, mirkä on jo sinänsä huomattava saa-

vutus. Sotaa jäivät taka-Lapin pimedssä talvessa
jatkamaan saksalaisten veteraaneja vastaan L9 ja
20 vuotiaat nuorukaisemme, jotka suorittivatkin
osuutensa, "Iasten ristiretkeksi" sano,tun, kai,kella
,kunnial,la, kunnes 27.4.1945 viimeiset saksalaiset
oli Kilpisjärven maastosta työnnetty rajan taak-
se. Armeijamme oli näin täyttänyt välirauhansopi-
muksen yhden tärkeimmän ehdon ja samalla osoit-
tanut olevansa laillisen hallituksen uskollinen ja
luotettava tuki täydetlisesti muuttuneissakin olo-
suhteissa. Noin tuhat kaatunutta ja kolmisen tu-
hatta haavo,ittunutta maksoi meille ,tämä suuren
sodan raskas loppunäytös.

Sodan rpäätyttyä koko su,omalainen yhteiskunta
j,outui Ikäymään ,läpi vai,kean murroskauden. Äärim'
mäinen vasemmisto, Suomen kommunistinen'Puo-
lue erinimisine lieve- ja peitejärjestöineen sekä
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myötäidijöineen, saavutti nopeas.ti suuren vaikutus-
vallan poliittisessa el,lirnd.ss-ämme. Puolue janosi
kostoa ja pyrki häikäilemättömiisti saamaan vallan
käsiinsä, "Tshekkoslovakian tie on oleva meidän-
kin tiemme" kuulu,i tunnuslause. Uh,kailu, ilmi-
annot, vangitsemiset, korpilakot, torikokoukset se-
kä erilaiset mielenosoitu,kset ja mellakat kuuluivat
päiväjärjestykseen eivätkä edes hallitus, eduskunta
ja tasavallan presidenttikään säilyneet jabkuvilta
painostusyri,tyksiltä. Kommunistimme omaksuivat

- 
rkenenrkään heitä siihen valtuuttamatta 

- erään-
laisen välirauhanehtojen toimeenpanon ja Neu-
vostoliiton etujen valvojan asenteen pyrkien esiin-
tymään venäläisempinä ,kuin venäläiset itse. Ku-
va vana esimerkkinä tästä on se häpeämätön par-
jauskarnppailu, jonka he nostivat Pariisin rauhan-
teon kynnyksellä, kun suomalaisten taholla oli
esitetty ujoja vii,ttauksia vähäisten Iievennysten toi-
vottavuudesta rar.r,han ehtoihin. Lievennysten esit-
täminen julistettiin muitta murkitta hyökkäykseksi
Neuvostoliittoa vastaan ja ravhat ehdot hyvinkin
lieviksi verrattuna Suomen "riko,ll,iseen" menelte-
lyyn. Hämmentyneenä, neuvottomana ja ,l5uin vas-
tustuskykynsä menettäneenä vapa.a suomalainen
yhteiskunta näytti kulkevan tuhoansa kohti, kunnes
vähitellen alkoi syntyä vastavaikutus ja ,kansamme
terveef voimat saivat tilanteen pelastetuksi.

Kumou,kselliset piirit näkivät armeijassamme
erään vankim,rnista esteistä hämärille pyrkimyksil-
leen ja suuntasivat sitä vastaan herkeämättömän
hyökkäyksensä. Se alkoi jo saksalaissodan aikana,
jolloin propagandateernana oli väite, etteivät puo-
Iustusvoimamme halunneet täyttää velvollisuuttaan
saksalaisten karkoittamiseksi maasta, vaan kävivät
vain jonkinlaista sopupainia "asevel,jiensä" kanssa.
Hyökkäys sai sittemmin monenlaisia .muotoja, mut-
ta tafkoituksena oli aina tehdä armeija ja varsin-
kin sen upseeristo suuren yleisön edessä epäluo-
tettavaksi ja rikolliseksi ja samalla kylvää epäluu-
loja ja ristiriitoja sen omiin riveihin.

Yritykset armeijan hengen ja sisäisen ryhdin
murtamiseksi eivät tuottaoeet toivottua tulosta.
Armeija oli ja pysyi uskollisena maalleen ja lailli-
setrle yhteiskuntajärjeslykselle ja muodosti pel,källä
olemassaolollaan ja asenteellaan vahvan sulun ku-
mouspyrkimyksille.

Yleinen mielipide ja,hallitusvalta suhtautuivat
puolustuslaitokseen viiJinpitämättömästi. Aineelli-
nen hätä ja puute kai,kesta, suunnattomien sota-
korvausten suorittaminen sekä hävityn sodan ai-
heultamien ulko- ja sisäpoliittisten ongelmien kans-
sa painis:kelu kiinnittivät lu,onnollisesti,kaiken huo-
miön puoleensa. Useimpien ihmisten oli vaikea
käsittää edes puolustuslaitoksen tarpeellisuutta
muuttuneissa oloissa.

Ymmärrettävää oo, että puolustusmäd'rärahut
vallinneessa tilanteessa pysyivät ääri,mmäisen vä-
häisinä. Puolustuslaitoksen varastoista luovutettiin
kaikrki käyttökelpoinen tavara yleiseen kulutukseen
niin tarkkaan, että eräissä tapauksissa palvelukseen
saapuneille alokkaille voitiin pukirniksi jakaa vain
työpuku ja ter?iskypärä eikä kai,kille riittänyt edes

oahkavyötä.
Maan raskaan taloudel,lisen tilan helpottamiseen

armeijakin osallistui voimiensa mukaan. Suurin osa
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varusmiesten palvelusajasta kului mottitöissä, ui-
,toissa, sotakorvaus- ja vientitavaran lastauksessa,
touko- ja sadonrkorjuutöissä sekä luhistumistilassa
olevien parakkien ja kasarmirakennusten pönkit-
tämisessä. Varusmiesten varsinainen koulutusaika
olil<in sodanjälkeisinä vuosina keskirnäärin kor-
keintaan 2-3 kuukautta.

KoulutuJ<sen tulokset eivät tällaisilla edellyry,k-
sillä voineet olla tyydyttäviä, se on ilman muuta
selvää. Välittömästi sotaa seuranneena aikana va-
rusmiesten keskuudessa esiintyi palvelushalutto-
muutta,ja runsaasti erilaisia kurittomuusilmiöitä,
kuten muussakin yhteiskunnassamne, mutta tämä
tr<ausi meni nopeasti ohi, se päätyi oikeastaan nu,o-
rimman sodan aikana palvelukseen ,kutsutun ikä-
luokan kotiutuessa. Oli mieltä lämmittävää todeta,
kuinka vakavasti ja asiallisesti nuoret miehemme
alkoivat suhtautua asepalvelukseen vallinneista suu-
rista puutteista ja henkisestä matalapaineesta huo-
limatta.

Joukko-osastojen jokapäiväisessä elä,rnässä tuntui
kiusallisen selvästi kanta-aliupseerien suuri puute.
Meillä oli talvisodan syttyessä perusteellisen kou,lu-
tuksen saanut, tehtävänsä hyvin hallitseva ja mo-
raalisesti korkealla tasolla oleva aliupseeristo.
Mutla sodat olivat iskeneet sen riveihin ämmotta-
vat aukot: sen tappiot kaatuneina ja inval,iideirksi
tulleina olivat erittäin runsaat ja hyvin suuri määrä
oli ylennetty upseereiksi. Åliupseereirksi pyrkijöitä
oli verraten vähän eikä laatukaan kaikkein parasta.
Kului vuosia ennen kuin aliupseeritilanne alikoi
osoittaa paranemisen merkkejä, mutta nousu olikin
sitten jyrkkää sekä lukumäärän että laadun puo-
lesta.

Upseeristoa oli lukumääräisesti tyydyttävästi.
mutta sen ikärakenne ei ollut normaali. Vanhoja
ja 'keski-itkäisiä oli runsaasti, nuoria sen sijaan
liian vähän. Hyvästä pohjakoulutuksesta sekä run-
saasta ja monipuolisesta sotakokemuksesta johtuen
upseeristomme suurimman osan ammattipätevyys
oli konkeaa luokkaa. Upseeriston perus- ja jatko-
koulutus pantiin kohta sodan päätyttyä käyntiin
täydellä teholla kadettikoulusta sotakorkeakouluun
ja monenlaisiin erikoiskursseihin saakka. Varsi-
naisen tarkoiturksensa ohella vilkkaalla koulutus-
työllä oli suuri merkitys eräänlaisena henkisenä
terapiana sodanjälkeisissä sekavissa ja,masentavissa
oloissa.

Kohta,kadettikoulun alettua toimintansa havait-
tiin, että upseeriuralle pyrkijöitä oli vähän. Kun
tämä ilmiö jatkui vuodesta toiseen, syntyi puolus-
tuslaitoksessa yhä kasvava nuorempieo upseerien
vajaus. Pirkällä tähtäimellä katsoen tämä upsee-
riston jälkikasvun tyrehtyminen oli kenties vakavin
armeijamme monista puutteista. Vasta aivan viime
vuosina on asiassa taPahtunut selvä käännös pa-
rempaan suuntaan.

Vähitellen maamme alkoi toipua sotien ja niitä
seuranneiden yaa.ran vuosien aiheuttamista monen-
laisista järkytyksistä. Poliittista ja yhteiskunnallista
selkiintymistä seurasi taloudellisen tilanteen hiljal-
leen tapahlunut paraneminen. Yleinen rnielipide
ja valtiovaltakin al,koivat herätä havaitsemaan taas
puolustuslaitoksen olemassaolon ja sen tarpeet.



SIIRANMÄTLLÄ

KOETTUA
kuivaa leipää tyhjään vatsaan ilman palanpaini,kebta,
vaikka nälkä on huutava. Heikkovatsaisen Sandroosin
sisuksia alkaa polttaa, ja hd.n oksentaa nielemänsä
palat.

Arvellen, etteivät Kuvajan pataljoonan rippeet ole
päässeet irroittautumaan etulinjasta, päätämme lähteä
takaisin Siiranmäkeen. Ankarat jymähdykset ja pitkät
konetuliaseiden sarjat kertovat, että siellä on kova
kovaa vastassa. Osumme metsässä rajalinjalle ja

Sonkoiksi jonoiksi ryhmittyneet vihollisioukot voltosivot ponssorien tukemino Siironmäen korkeimmon loen.
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KERSANTTI Sandroosin lisäksi on meihin liittynyt
korpraali Nenonen komppanian panssarintorjuntaryh-
mästä. Mukanani ovat myös Penttinen, Kammonen ja
Vierula. Vain mekö kuusi miestä olemme jäljellä
nyt 15.6. komppanian taisteluosista? Tuumailemme,
olisiko lfidettävä etsimään syötävää taempaa silläkin
uhalla, että meitä pidettäisiin karkureina. Läheltä
metsästä löydämme kuitenkin leipälaatikon, jonka
pohjalla on hiukan kannikoita. On sölästä syödä
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alamme kulkea siinä. Päästyämme pari kilometrid
maasto muuttuu suoperäiseksi tiheiköksi, ja edessä
on vähäinen nousu tummaan kuusikkoon. Harhaluo-
teja lentää miukiaisina ylitsemme. Vasemmalla ole-
vassa tiheikö.ssä päättyy rajalinjaan syvä kuivatuso.ja.
Siinä on sotilaita. Näen joukossa upieerikokelaan' ja
kysyn, keitä _he ovat ja minne -eiossa. Ojassa on
JR 49:n jääkärijoukkue matkalla Kuvajan pataljoo-
naan. 

- Suuntamme on siis oikea.
Tulemme kuusikkoiselle kohoumalle ja siinä yllät-

täen I--pataljoonan komentopaikkaan. Majuri Eino
Kuvajalla on ympärillään muutamia komen[oryhmän-
rd miehiä, jotka kaivavat suojapoteroita. Ilmoittau-
duttuani majurille hän selittää ti'iannetta muutamalle
sanalla. §ysyn, onko jo miehitetty taisteluhautalinja,
jonka taakse mennessäni olin nähnyt. Hauta on täilä
kohtaa miehittämättä. Kuvaja ilähtuu kuullessaan
jääkärijoukkueen olevan lähella suo-ojassa ja neuvon
Iähetin hakemaan joukkuetta.

Lähden tiedustelemaan maastoa. Löydän vähän
matkan päästä, kapean suovyöhykkeen reunalta, hau-
dan. Suon takana rätisevät konetuliaseet, ja harhaluodit
vinkuvat. Venäläisiä on lähellä. puolensadan metrin
päässä Kuvajan komentopaikasta istuu kannolla yksi-
näinen majuri, II pataljoonan tuttu komentaja Arvo

Åhola. Menen hänen luokseen ja kerron, mitä on
tekeillä, mutta majuri istuu miettivän näköisenä eikä
vastaa. Samassa jä2ikärijoukkue tulee näklviin ja
huudan:

. -- Joukkue tänne - mars mars I - Nyt majuri
Ahola ponnahtaa seisomaan ja tuimat kasvöt kirkas-
tuneina sanoo kevyesti kumartaen leikkisästi:

- Ånteeksi, mutta minä olen täällä komentaja! 
-Hänen toistettuaan äskeiset komentosanani hän käs-

kee minun viedä joukkueen asemaan.
Kuusikossa on Mannerheimristin ritareita tai niiksi

lyötäviä kersantti Sandroosin lisäksi majurit Kuvaja
ja Ahola. On myös joukko aseenkantajia. Kaikki viii-
taa siihen, että Siiranmäen turnajaiset tulevat jatku-
maan. En ehdi joukkueen kanssa hautaan asti, kun
Iuokseni tulee 2. komppaniassa aikaisemmin palvellut
Iuutnantti Aaro Iivanainen. Hän pyytää miÅua mu-
kaansa mennäksemme n.rajuri Aholan kanssa etulin-
jaan, jossa venäläiset ovat jälleen aamulla 15.6. laa-
jentrneet sisäänmurtoaan ja saaneet erään komppanian
komentopaikan mottiin. Kapteeni Raassinan kämenta-

1l-r. II Pataljoona on aloittanut vastahyökkäyksen.
Majuri Ahola lienee siis nyt jonkin muun'osastön ko-
rnentaja. Mukaan tulee lähetti ja pari muuta minulle
tuntematonta miestä.

Venäläiset keskittivöl I5.6. oomu-

pöivän kuluesso Siironmäen edustolle

kolmonnen divisioonon voimio 1177.

D), työnsivöt niitä Seppölän murto-

oukosto Siironmäen horionteelle io

ryhtyivör kello I 4.1 5 iykistön io

ponssorien tukemono vyöryitämöön

osemio lönteenpäin sekö hyökköö-

mään poh joiseen. Er.P l2:n osien

vosloiskut lännesiö io lll/JR 6:n osien

pohioisesto venölöisten ryhmitysten

sivustoio vostoon eivöt kyenneet eh-

käisemöän vihollisen etenemisiä Kyl-

mäojolle sookko. Siellä eri loukko-

yksiköistä koottu moiuri L. Olonterön

iohtomo ososto vihdoin pysöyfii ve-

nöläiset kello 17. Somonoikoisesti

oloitti lliJR 7 kopteeni A. Roossinon

iohdollo Vuottoon tien lönsipuolelto

vostohyökköyksen vihol I i sryhm ityk-

sen sivustoon. Hyökkäykseen liittyi

Kylmäoion pohioispuolelto lisöksi vo-

semmollo siivellä moiuri A. Aholon

iäriestömö lo lohtomo ososto. Suo-

moloisten voimokos eteneminen iot-

kui menestyksellisesti klo 19.50 sook-

ko. Venäläiset työnneiliin lälleen Sii-

ronmäen loelle ponsosrivounujenso

furviin.
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Metsänreuno on iöänyt tooksemme eikä vostohyökköyksemme
ole houdon ulkopuolello edistynyt meidön nopeudellomme.
Siironmäen loelle ponssorivoimin pesiytyneet viholliset voivot
siis kotkoisto poluutiemme. Pion myös mäen rinteellä olevo
ponssorivounu käöntöä tykinputken meitä kohden.

Lähdemme puolijuoksua ja kierrämme vasemmalta
suota piikin Siiranmäkeen. Konepistooli ja lippaat
painavat, pehmeä sammal upottaa, ja ankara jano
uuvuttaa. Kranaattien räjähdykset aukovat edessämme
vetisiä reikiä suohon. Ammennan ohimennen tuollai-
sesta reiästä mukiini katkeraa lientä. Otan kulauk-
sen ja syJkäisen hampaisiini siivilöityneen mudan ia
sammalet. Ahola hoputtaa minua konepistooleineni
menemään nopeammin. Muki jää housuntaskuun ko-
hoksiin. Harhaluoti lär'istää mukin ja pysäht11' r'yö-
tärölläni kellotaskussa olevan kellon takakuoreen.
Heitän mukin, emaljisiruja ja konepistoolin luodin
taskustani. Kello käy yhä, vaikka kuoressa on lommo.

Nousemme suolia loivasti kumpuilevaan h^:,vaan
kuusikkoon. Ilmassa on voimakas räjähdyskaasujen
ja §tevän ,turpeen käry. Kolkko autius vallitsee. Kul-
jemme ohi korsun, jossa lienee ollut komppanian ko-
meniopaikka. Korsun edustalla makaa kaatunut kap-
teeni. Joku sanoo häntä Pietariseksi. Tulemme liki
taisteluhautaa, josta muutama tuoti sitten olin lähte-
nyt. Iivanainen kehottaa minua menemään sinne sa-
noen haudassa vielä olevan omia.

Pieneen joukkoomme on liittynyt uusia miehiä, sil-
lä Åholan ja Iivanaisen erottua meistä näen takanani
haudassa vielä viisi tai kuusi miestä. En tunne heistä
ketään. Pitkä upseerikokelas erottuu eniten muusta
joukosta. Kuljemme satoja metrejä haudassa etelään
kooten käsikranaatteja emmekä tapae ketään. - Ehkä
haudassa ei olekaan omia. Kuljen varovasti tähystel-
len haudan mutkien ylitse pitemmälle, ettemme jou-
tuisi yllättäen käsikähmään tai törmäisi venä1äisen
pis,timeen. Kohtaan epämääräisen väriseksi likaantu-
neen miehen 

- hän on toki omia ja sanoo edem-
pänä olevan toisenkin meikäläisen. Lähestyessäni tois-
ta miestä tämä selittää haudan mutkasta alkavalla suo-
ralla olevan venäläisiä. Katson kunnioittavasti roh-
kean miehen nokeentunutta hahmoa. Edessään hänellä

on puolittain tuon mutkan takana kaatunut venäläi-
nen sär§neine konepistooleineen ja lippaineen. Käsi-
kranaatit ovat runnelleet haudan verhousta. Mitään
sanomatta tämä nokinen mies hiipii ohitseni, ja huo-
maan r'äistämättömästi joutuneeni hänen luovuttamal-
Ieen vaaralliselle paikalle.

Varuillani ollen koetan miettiä, mitä olisi tehtävä.

Jos venäläiset heittäyät äkkiä käsikranaatin, epäi-
lemättä hyökkään ennen räjähdystä mutkan taakse
venäläisten kimppuun. Jos rninä heittäisin kranaatin,
iskusytyttimen naksahdus paljastaisi aikomukseni se-

kunteja ennen räjähdystä, jolloin venäläiset kai hyök-
käisivät tälle suoralle. Olisinpa vasenkätinen, niin eh-
kä pystyisin konepistoolilla puhdistamaan mutkasta
oikealle kääntyvän haudan suoran osan menemättä
vaarallisen paljon näkyviin. 

- Miehet ovat takanani
valmiit toimintaan. Äänetön kyttääminen ei voi kauan
jatkua. Mutta ehkä mutkan takana ei olekaen venä-
larsla I

Lakkiini emmutuissa rei'issä on naamioina äärivii-
vaani pehmentäviä puunoksia. Painan ne ja lakin
päässäni mahdollisimman matalaksi. Lähellä haudan
mulkaa kurkottaudun katsomaan maakielekkeen yli
seuraavalle suoralle. Näen haudan seinän verhousta
monen riu'un leveydeltä. On noustava vielä. - Jo
näkyy liikkumaton venäläisen kypärän laki. Se on va-
jaan kolmen metrin päässä. - Onko mies elävä vai
kuollut? Tuijotan liikkumatta kypärään. Se heiluu!
Toisen meistä on luettava toisellemme sodan ankaraa
lakia: tapa tai - - - Onko minut huomattu, ja
onko suoralla muita venäläisiä? Kypärä kääntyy hi-
taasti ja loittonee. Venäläinen ei ole valppaana! Olen
äkkiä haudan mutkassa, ja lyhyt sarja puhdistaa siitä
alkavan suoran, jossa oli vain yksi vihollinen. Hyök-
kään miehen yli seuraavalle suoralle, mutta se on
tyhjä.

Nyt on tilaisuus antaa taaksepäin ohjeita. - Tästä
ei sovi aloittaa vyöryttämistä umpimähkään käsikra-
naatieja heitellen. Se hälyttäisi venäläiset varuilleen.

- Jatkan etenemistä mutkasta mutkaan, vuoroin täh-
däten hautaan suoran alussa, vuoroin kurkkien suo
ran lopussa maakielekkeen yli kauemmaksi ja sivuille.

Metsässä oikealla vilahtaa näkyviin Niemisen Mik-
ko, kersantti II pataljoonan jääkärijoukkueesta, lap-
suudentuttavani. Tietoisuus luotettavasta seuralaisesta
rohkaisee. Mikkokin huomaa minut ja ilmeestä pää-

tellen myös tuntee.
Menoni jatkuu. Jo näen parin suoran takaa hau-

dasta venäläisten päitä. Valitsen kaksi käsikranaattia,
munan ja varrellisen. Ne ovat kirkkaita ja näyttävät
uusilta. Poisian munasta varmistimen ja asetan kra-
naatin rintataskuuni. Kierrän toisesta tulpan ja sovi-
tan kranaatin vasempaan käteeni, jonka on kannatet-
tava myös konepistoolia. Jatkan lähestymistä valmiina
amPumaan.

Luullen sivustansa varmistetuksi haudassa olevat ve-
näläiset ovat kiinnittäneet huomionsa metsässä lännem-
pänä käynnissä olevaan suomalaisten vastahyökkäyk-
seen. Pääsen hiipien venäläisten Iähe lle. Tähtään
tuelta maakielekkeen yli upseeria, joka on vyötäröään
myöten näkyvissäni viiden metrin päässä. Hänen
ojennetussa kädessään on savuava "Tähti"-pistooli.
Käsi nytlähtäå joka laukauksesta, kun upseeri amPuu
meisään tähdäten. Luopumatta tähtäyspisteestäni yri-
tän arvioida välittömässä läheisyydessäni olevien ve-
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näläisten lukumäärää. Upseerin siruilla ja takana hau-
dan laajentumassa on tiheiissä kyyristyneitä miehiä.

- Hetkeni on tullut! Tähdättynä alkanut luotisarja
kääntyy alemmaksi ja sivuille sormisuuntaukselta se-

kunnin verran. Molemmat käsikranaatit lentävät ly-
hyen matkan. - Odotus - räjiihdykset 

- 
ja hyök-

kään venäläisten joukkoon. Väläyksenä näen kuole-
van venäläisen kasvoilla kauhistuneen ilmeen, kun
syöks?ihdän hänen ohitseen. Konepistoolin sarjat rai-
vaavat tietäni. Venäläiset alkavat paeta. Tarvitsen
täysiä lippaita ja käsikranaatteia. Niitä hankkivat mie-
het takanani, mutta jäär,ät nopeassa menossa jälkeen.
Venäläiset ruuhliautuvat verhoamattoman haudan ava-
raan uomaan. Piipun vaippa polttaa kättäni. Hätään-
tynyt joukko on liihietäisyydeltä konepistoolille help-
poa saalista, ja vihollisia kaatuu kasoittain. Kauem-
pana joukko venäläisiä nousee haudasta ja lähtee
juoksemaan pitkin haudan vartta mäenkupeessa kohti
Seppälän talon raunioi.ta. Takaani juoksutetaan mi-
nulle lippaita ja käsikranaatteja. Säntään pakenevan
joukon perässä ampuen säästeliäästi lyhyitä sarjoja.

- Ehtisipä takaa-ajoon toinenkin konepistoolimies,
silloinpa vasta tehtäisiin luokoa!

Äkkiä hauta päättyy edessäni Vehmaisten tiehen,
jossa eilen syöksyin Sandroosin ohitse. Pitemmälle ei
kannata yrittää. Saan tarkkaan tähtäykseeni kivenheiton
päässä vielä monikymmenpäisenä juoksevan tiheän
lauman. Konepistooli är:ihtää terävästi, kunnes sen

ääni äkisti muuttuu oudon kumeaksi, eikä pitkän sar-
jan loppuosa näy vaikuttavan venäläisiin. Pistoolin
Iaulu katkeaa hylsynpoistoaukossa leimahtavaan räjäh-
dykseen. Luoti on juuttunut piippuun, ja lopulta
patruuna on räjähtänyt aukossa heiltäen ulosveiäjän
menemään.

Edessä vasemmalla tien takana jatkuvan haudan
ja piikkilankaesteen välissä on savupiipuo raunion
suojassa venäläinen, joka ei pakene. Huomattuaan nri-
nut mies tulee näkyviin ja vauhtia ottaen heittää mu-
nakäsikranaatin, joka lentää korkeassa kaaressa hiu-
kan sivulle. Heitän vuorostani varsikranaatin. En kui-
tenkaan voi jatkaa miehen kanssa pallopeliä, sillä pa-
hempi vaara jo uhkaa.

Metsän reuna on jäänyt taaksemme yli kahdensadan
metrin päähän, eikä vastahyökkäys ole haudan ulko-
puolella edistynyt mcidän nopeudellamme. Siiran-
mäen laelle panssarivoimin pesiytyneet venäliiset
voivat siis katkaista paluutiemme. Edessä mäen kupe-
rassa rinteessä Seppälän talon luona on hajalle arn-

muttu ulkorakennus, ja sen vierestä kohoaa näkyviin
panssarivaunun torni. Pian nZikyvät vaunun telaket-
jutkin, ja sen tykinputki kääntää suuntansa meihin.

Huudan toisille, että on liihdettävä takaisin. Mutta
tuskin pääsemme lähdön alkuun, kun io pari kra-
naattia lentää sähähtäen läheltä ohitseni. Panssarilla
on hautamme matalaan, leveään uomaen miltei pituus-
suuntainen tulitusmahdollisuus. Nyt se ampuu kone-
kivääreillä. Nuori mies vierelläni horjuu kalveten,
kun veri syöksäht?ä suihkuna kaulasta. Hän on kuo-
leva verenvuotoon. Toinen mies edelläni suistuu maa-
han. Miehen katse ja sanat vetoavat: "Älkää iätiäkö
venäläisille!" Hän on saanut luoteia reisiinsä ja olka-
varteen. Asetun hervottomien reitten väliin ja otan
ne kainaloihini. Joku toinen alkaa raahata rniestä
pääpuolesta. Kulku on vaivalloista, mutta haavoittu-
nut vaatii olernaan välitt}imättä tuskistaan. Sanoo ole-
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vansa sotamies Eemeli Kotti Räisälästä ja pyytää kir-
joittamaan vaimolleen, jos saan tilaisuuden. Lupaan
sen. Katkeran taistelun jäljet ovat ympärillämme kau-
hisiuttavia, kun kompuroimme ruumisröykkiöiden,
konekiväärien ja kranaatinheitinten, ammuslaatikoiden
ja muun vcnäläisten jiittämän kaluston sekamelskassa.
Lämpi6[551 ilmassa sisälmysten löyhkä ja tuoreen
veren äitelä lcrnu ällöttär'ät. Kuljemme ohi kenttä-
keittiön, jonka venäläiset ovat tuoneet haudan par-
taalle pitkin sitä tietä, jonka ylitettyäni eilen panssari-
raunu ampui minut tajuttomaki. Tie on nyt kaivettu
haudan kohdalta poikki tai räjäytetty, ja tuossa on
raunioina betoninen avopesäke, jonka taakse yritin
panssarilta suojautua.

Laskeva aurinko heittää oksaston läpi sädekimppu-
jaan, kun hikeä valuen raahaamme haavoittunutta
haudasta metsään. On vähän väliä paranneltava otetta
kannettavaan, joka tehtoo liukua käsistäni, koska vuo-
tava veri oo liottanut hänen housunsa ja vaatteeni
liukkaiksi. Alkaa hämärtää ja viilentyä. Muonantuo-
jia tulee näkyviin. Haavoittunut ei halua ravintoa.
}{d.n jäå Raassinan pataljoonan miesten huomaan toi-
veikkaana odottamaan sairasajoneuvoa, kun astelen
keitonjakopaikalle.

Nyt ei kysytä, kuulunko muonavahvuuteen. En
muista, milloin olen viimeksi syönyt Vuottaalla jyrsi'
määni kämmenenkokoista leipäpalaa lukuunottamatta.
Säilötystä lihasta ja muhennetuista herneistä keitetty
liemi, jota sae mielin määrin, poistaa nälän ja janon.

Ruoan näken-rinen houkuttelee, mutta pystyn syömäZin

1'llättär'än rLihän. Alkaa raukaista.
Kapteeni Rrassinan komentokorsu on ldhellä. Etsin

sieltä majuri Aholaa ja luutnantti Iivanaista. Minua
kehotetaan odottamaan. Lähettejä tulee ja menee.

Saapuu ilmoitus tuhotusta panssarista - 
nyt on jo etu-

Iiniassa panssarinkauhuja. Korsuun tulee komppanian-
päällikk6, kapteeni Niska. Komen'tajan ja päällikön
ioiminta ney{tee luottamusta herättävältä, sillä heidän
levolliset olemuksensa kertovat iohtajista, jotka hal-
litsevai vaikeitakin tilanteita.

Koska korsussa ei ole tilaa levätä, menen ulos vir'
kistymään. Paikka ei ole kaukana Siiranmäen aukeas-

ta. Pimeäksi käyneessä yössä näk1'y kirkas leimahdus
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ja mäen laen suunnalta kuuluu muut äänet voittava
jyrähdys. Mies vierelläni sanoo ammutun panssarin-
kauhulla.

Katselen Vehmaisten tien yli eilisen tukikohtani
vasemman siiven t.risteluhautaa, joka on jäänyt linnoi-
tustöiden tekijöilta verhoamatta, kuten hauta Niemen-
kin tukikohdassr. Tykistötulessa ovat haudan seinät
lohkeilleet. se on leventynyt ja madaltunut. Las-
ken mietteissäni, että Niemen tukikohdassa isännät
vaihtuivat viidennen kerran*), kun haavoittunutta
raahaten jätimme haudan venäläisille. Isännät vaihru-
nevat siellä vieläkin. Haudan epän.rääräinen uoma on
toki täyttänyt tehtävänsä taisteluhautana, siinä on tais-
teltu. Sitä voisi myös vanhanaikaisesti nimittää juok-
suhaudaksi, siinä on todella juossut taistelevia mie-
hiä, hikeä ja kai kiyneleitäkin.

Iivanainen tulee, ja lähdemme pimeässä metsässä
Kylmäojalle. Nukuttae ermottomasti | 

- Huomenna
aiotaan Siiranmäki jättää, koska lännempänä Kannak-
sella venäläiset liener'ät murtautuneet läpi asemien.
Kylmäojan linjalla minut neuvotaan tyhjään telttaan,

i.j::.n.,urtdyn 
varvikkoon ja vaivun heti raskaaseen

Nukkuessani teltta täytty'y. Kun aamulla alan he-
rätä, olen kyljelläni painostavassa ahtaudessa naama
päin papin kauluslaattoja, joista lehvien kehystämät
kullanväriset ristit piirtyvät hämärästi tajuntaani.
Vääntäytyessäni istumaan viereltäni nouseekin pastori
Laajoki. Hänkin on ollut yöllä torjumassa venäläisten
hyökkäystä.

Siiranmäen etulinjassa on viivyltämään asetettuja
omia joukkoja. Neljättä vuorokautta kestäneiden
taistelujen jälkeen siellä on tänään hiljaista. Hyökän-
neiden vihollisdivisioonien voimat lienevät toistaiseksi
ehtyneet.

Komppania saa täydennykseksi nelisenkymmentä
nuorimman ikäluokan miestä ja vänrikhi Hirvosen,
joka palaa ontuvana sairaalamatkaltaan. Kompprnian
rippeiden vanhirnpana sanon uusille miehille jotakin,
mikä auttaisi heitä selviy§'mään näissä oudoissa
oloissa. Ennenkuin Hirvonen ottaa komppanian joh-
toonsa, toistan miehille neuvot, jotka sain mentyäni
nuorena täydennysmiehenä talvisotaan Taipaleen kan-
nakselle Kirvesmäen lohkolle t?ihän komppaniaan,
jonka nimi oli silloin 5./JR 21. Neuvon miehiä, että
he pitäisivät päässään kypärää, seuraisivat joukkoaan
ja johtajaansa eivätkä tahallisesti harvoinaisi itseään.
Lomani jälkeen olen joutunut olemaan kypärättä, mut-
ta olen saanut varoitukseksi lakkiini kaksi reikää.

Komppanian järjestäytyessä marssille tuli riviin
vain puolenkymmentä kuluneen viikon taisteluista sel-
viy§'nyttä miestä. Mukana ei ollut myöskään ketään
niisti riidestä, joiden kanssa olin palannut lomalta
neljä päir'ää sitten. Täydennysmiehet, jotka juuri oli-
vat saapuneet täysiä pakkauksia kantaen Valkjärveltä,
saivat heti jatkaa raskasta marssiaan muiden mukana
kohti pohjoista. Siellä he joutuivat Punnus- ja Sal-
menkaitajokilinjojen kautta viirytystaisteluja käyden
Äyräpään sillanpääaseman ja Vuosalmen verisiin
taisteluihin.

*) Myöhemmin olen saanut tietää, että po kerta olisi ollut
ainakin seitsemäs, mutta todennäköisesti yhdeksäs.

Betonipesökkeestö toistel loon Ohdon suunnol lo

TAUNO S. PUTAKKA

EVERSTILUUTNANTTI Soran komentama ryk-
mentti, JR 48, jonka I pataljoonan jääkärijouk-
kueeseen kuului,n, oli Karjalan kannaksen valtauk-
sen jäl,keen sy,ksyllä 1941 asemissa Lempaalassa Oh-
dan kylän reunassa.

Syysluun 23. pnd, kello 11 tuli lähetti korsul-
lemme ja toi käskyn, eltä joukkueemme johtajan,
vänri,kki Puttosen oli saavultava pataljoonan ko-
mentajan puhutteluun. Pojat toivoivat jo pääse-
vänsä lomalle, mutta vähän ajan kuluttua asia sel-
visi.

Vänrikki Purbtonen toi palatessaan rtiedon, eltä
joukkueemme oli saanut tehtäväksi vallata Lenin-
gradin tien varessa noin 800 metrin päässä olevan*************
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vihol,lisen beto,nipesäkkoen. Jou,kkueen tuli olla
lähtövalmiina,kello 13.

Po jat vähän mutisivat, ettei siitä val,tau,ksesta
päivällä mi,tään tule, ja s,amaa mieltä o,li myös vän-
rikki Puttonen, mutta määräys oli määräys. Mei-
dän tul,i yrittää. Poi,kien haluttomuus johtui osaksi
myös väsym;,ksestä, sillä olimme vasta ,kel,lo 8 mais-
sa tul,leet öiseltä partiomahkaha.

Vähitel,len kello läheni mad:td"aikaa, ja lopulta
pääsimme si,irtymään lähelle suunniteltua ryhmitys-
maastoa. Sitten vartioimme metsän reunassa, kun-
nes oma ,tykistön-rme pehmitti vil"rollisen etulinjaa.

Hyökkäystä \.arten jou,kkue jaeitiin kahteen ryh-
mään, joista toisen piti varmistaa etenemistä ja toi-
sen tuhota pesäke. Varmisrtusryhmän sai komen-
to,onsa ylirkersantti Halttunen ja,tuhoamisryhmäa
vänrirkki Putto,nen. Lopuksi annettiin vielä r'iimei-
set neuvo,t, jotta jokairnen olisi tietoinen toiminta-
tavastaan. Kaksi mi,es'tä huolehti kasapanoksis,ta,
jotka oli heitettävä pesäkkeen Iuukusta sisä,lle.

Vihdoin ammurttiin savuverho, ja meille anne.t-
tiin lähtömääräys. Kello oli 14.10.

Etenimme ensin avo,ion,ossa tavoitteen puolivä-
Iiin saak,ka, ja, sitten siirryttiin ketjumuotoon.
Maasto oli melko aukeaa, mu,tta olihan meillä s,a-

vuverho suojana. Tähän asti menirkin rkaikrki hyvin,
mutta nyt aloitti vihollinen tulituksen. Vähän mat-
kaa edettyämme katkesi miesten kesken yhteys, sil-
lä toiset menrivät iiian paljon oikealle ja 'toiset va-
semmalle. Mainittakoon, eltä jo tässä vail.reessa
kersant'ti Korhonen haavoittui saaden luodin kau-
laansa. Piran palautui taas yhteys ja etenemi,nen jat-
kui.

AJehriin ol,la lopulta lähellä vihollisen pesäkettä,
joka oli ,etenemissuunnastamme tien toisella puo-
Iella. Tällä hetkellä tapahtui se, mitä pelättiin. Tuuli
näet painoi savuverhon pois, ja uutta savua ei tuilut.
Me jäimme kuin nallit kivelle vihollispesäkkeen
eteen eikä vihollinen suinkaan lakannu.t arnpumas-
La, vaar, tunitui aina vain lisäävän tu'l,taan.

En käsittänyt, rnitä ,o,l,isi oikein ollut tehtävä.
Huutel,in kavereita, mutta mitään ei ,kuulunut. Sil-
loin pälkähti päähäni, että heihin rkaikiin oli ehkä
sattunut. Lopulta kuulin ,hiljaisen äänen kuin maan
alta sanovan, että viimeinen ko,mento oli "takaisin."
Ehkäpä tämä komento annettiin jo ajat sitten, mut-
ta ei 'tulhnt Iäpi ryhmi,tyksen etum,aisiltre miehitle
saakka. Niin kävi s,iis, että pesäke jdi valtaamatta.

Minäk,in käännyin takaisin ryii,rnien aivan vat-
sallani. Päätä ei voinut ollenrkaan nosrbaa, tulitus
oli siksi kovaa. Ker,kesin,metrin verran pääs.tä omil-
le as,emille päirn, ,kun luoti räsälr,ti reiteeni. Yriti'n
nyt kov'asti poispäi,n, mutta en jaks,anut mennä
montakaa,n ,metriä, ko.ska verenvuoto oli kova jr
kai,k,ki vähitellen jäykistyi. Huusin sen kun jaksoin,
että minuun s,attui enkä pääse pois. Kuulin kau-
empaa omilta linjoilta päin, että jolku 6i51i pi-
nun huuto,n,i mainiten nimeni ja haavo,ittumiseni.
Kun minun perässäni oli vielä yks,i mies, hän hi-
vuttautui vähitellen rinnalleni ja sitä ,mukaa myös
ohi'fseni. Rukoilin tätä miestä, että hän auttaisi mi-
nua ei,kä jättäisi minua vihollisen käsi,i,n sekä sanoin:

- Kuo,llaan yhdessä, jos nii,n on sallitiu. --
Mutta,mi,es meni vain menojaan. Kun hän oli pä2is-
syi noirn 3 m minusta, sattui häneen vai,n kerran,
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ja hän huusi lujasti jääden liikkumattoman^ vat-
salleen maahan.

Oma til.an,teeni oli nyt aivan toivoto,n. Odotin
vain, mitä tulisi tapahtutnaan, ja ko,ko ajan oli,n
pelon va:lrlassa, eltä viho,llinen tulee minul hake-
maan, kun o,li niin lähellä. Ajattelin sitäkin, että
en elävänä jäisi vihollisen käsiin, kos,ka vielä oli
yksi kiisikranaatti jäIjellä vyössä. On hyvin vaikea
selvi,ttää, mitkä kaikki ajatukset ihmisen mielessä
tällaisessa tilanteessa pyörivät. Ru,koilin aivan sy-
dämeni pohjasta, että pääsisin eIär'änä omalle puo-
lelle. Vai,kka minä olinki,n silloin nuori n'ries, niin
siitä huo,limatta luotin rukoukseen, kun hätä oii
suuri.

Aikani odotettua tapahturirkin uskomaton ihme.
Näin jon,kun miehen ryömivän rninua kohti. Vä-
hitel,len hän iuli y,hä lähemmls eikä väliämme lo-
pul,ta olltrt enää kuin vii.tisen metriä. Silloin hän
kehoitti minua tulemaan luo,kseen, mutta ktan en
päässyt, niin hän syöksyi luokseni. Sitten mies ai-
koi vetää rninu,a mr.lkanaan omille linjoi,llem,me
päin. Tämä oli hidasta menoa, koska viho,llin,en
vielä tulitti, ja mieskin väsyri, jo,ten o,li levättävä
väliilä.

Vähän myöhenrmirn tuli rfo,inenkirn rnies avuks,eni.
Nyt nämä miehet laittoivat minut selälleni ja aluk-
si vetivät käsi.stä, mu,tta sitten ka,ntoivat, iolloin
roirkuin ,toisen hartioilla toisen työntäessä. Vihdoi,n
pääsliin omi,en,taisteluhautojen läheisyyteen. Sinne
toivat lääkintämiehet paarit, ja piar. oli,n saamassa
ensiapua sekä sen jälkeen sidottavana joukkosidon-
tapaikalla.

Tunnin kuluttua jatkettiin matkaa Kivennavan
kenttäsairaalaan, jonne meitä tuossa rytäkässä
haavoirttuneita keräyryi neljä saman ryhmän miestä.
Heistä so,tamies Äijö kuoli sarnana yönä vatsaan
osuneista luodeista, ja sotam,i.es Rurban,en jäi vielä
pairkalle keuhkoihin vaikeasti haavoittuneena. Mi-
nut ja kersantti Korhonen siirrettiin seuraavane
päiviinä Punkaharj tan sotasairaalaan.

Te aut,tajat, jos vielä elätte, Korkein palki,tkoo,n
apunne !

Kolkkl ollvot somoo mleltö
Sotamies Liikala aiikoi kalastaa "pioneeriongel-

1a"" maa"lta käsin. Rannassa oli kuiten,kin tiheää
vitikkoa, ja kun hän heitti ,panosta, hänen kätensä
sattui hipaisernaaf,i puuhun niin, että panos sai
'tdd'rån suunoan, lensi pitkin ra.ntaa ja putosi
maalle. Kuului räjähdys ja sen jäl,keen kovaa ryti-
nää. Liikala närki, kun kaksi tuutnanttia juoksi
hänen läheltdd,n, ja toinen sanoi:

- Kyllä tuli pirun lähelle. - Niin arveli
Liikalakin ja maastoutui mahdollisimman hyvin.

ilohdotkohon tletöö, ettö lehteömme le-
vlöö melkolsestl myös ulkomollle, kuten
Ruotslln, Tonskoonr §oksoon, ltolloon,
Andorroonr Yhdysyoltolhlnr Koncdoonl
Austroolloon, Kongoon lne.



Jotkosodon olusso puolusti Koitereen jo Kuh-
mon völillö itörojoo 14. divisioono. Töltö olu-
eelto se soi tehtovoksi edetö rojon yli pöövoi-
min Tuulivooron jo Kolvosjörven koutto Repo-
loon somollo kun sen Pienempien siyustoillo
toimivien suojosto-osostojen tuli suuntoutuo
oikeallo lieksosto Lentiiroon (Os.P) jo yosem.

mollo Miinoon koutto Luvojörvelle (Os.K).
Yosemmollo koPteeni /. Kekkosen Pööllik-

kyydessö etenevöön osostoon kuuluivot 1 5.
RojoJK jo llllJR 31;n koksi joukkuetto. Se

suoritti siirtymisen rojon yli Lentuon kylön
kohdolto yöllö 314.7.41 . Ensi tovoitteena oli
Luvojörvi, joko on n.70 km Repolon pohjois-
puolello, mutto sen soovutettuoon ososto soi
6.7 . d iv i s i oo n o n kii sky n v o I I oto Ki i mosjö rv en.

Uuno Miettinen

HEINÄKUIIN 3. pnä 1941 kello 2r ylitti r). raja-
komppania kapteeni Jussi Kekkosen johdolla valta-
kunnan rajan Kuhmossa Lentuan kylän kohdalta.

Tämä historiallinen hetki sai vereni kiertämään no-
peammin - taisipa erds sisuselin toimia kiivaammin
vähän jokaisella. Paikka ja maasto rajalla olivat tut-
tuja. Olihan usea meistä rajapartiomatkoillaan sivuut-
tanut lukuisat kerrat tuon paikan. Mutta missähän
olivat naapurin puolustusasemat ja paljonko sillä olisi
joukkoja täällä korvessa? Minkähän näköinen lienee
kolmen kilometrin päässä oleva Miinoan kylä, jonne
olimme matkalla?

Rai a-

komppanian
mukana

I osa

Tuhotusto Miinoon kylöstä polttomoiio iäänyt tshosouno

I
I

It



Miinoon rontoon soovutoon

Ei ollut tietä, ei paljon polkuakaan. Lienee täällä
joskus laukunkantaja kulkenut kaupustelumatkoillaan.
Nft oli polkukin räme§nyt luonnontilaan ryteiköksi.
Mutta jono eteni hikisenä, aseet olalla ja suuri
reppu selässä . . . Kyllähän me, luontaiset sissit, sel-
viämme. Olihan komppaniamme koottu rajamiehisti
ja Kuhmon pitäjän reserviläisistä, joille metsä ja erä-
maa eivät suinkaan olleet vierasta. Meitä ei tiettö-
myys haitannut, mutta kuinka selviäisi perässämme
hevoskolonna ja huolto yleensä? Karttaluonnoksesta
päätellen pitäisi kui,tenkin pian olla edessämme kun-
non tie.

Siinähän se tie olikin, kuin karjapolku vain, ja pu-
helinlinja seuraili polkua. Langat 5 mm:n rautalankaa
ja pylvädt paksuja hirsiä. Jo tuossa luulisi sanan kul-
kevan !

Mutta sitten avautui eteen sadan metrin lelyinen,
rajan suuntaiseksi raivattu linja, joka tiedettiin rajan-
valvontalinjaksi. Aukean toisella puolen oli kaivet-
luja poteroita, katkottuja lehdeksiä, joilla oli istus-
keltu . . . Kaikki merkit kertoivat asutusta olevan lä-
hellä. Koirien haukunta kuului jo edestä ja sieltä
n?ikyi 

- savuakin.
Tulimme Miinoan kylään. Savuavia raunioita kaik-

kialla. Vain salmen takana oleva tshasouna ja joku
mökki oli säästetty. Sankka koiraparvi tervehti tuli-
joita rähinällään, muuta elävää olentoa ei kyliissä
n?i§nytkään. Komppania käskettiin kokoon neliri-
viin rajavartioston kasarmin kytevien raunioiden luok-
se. Vain tarpeellinen varmistus jätettiin kylän ympä-
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rille. Komppaniamme päällikkö, kapteeni Kekko-
nen lausui:

- Sotilaat ! Seisomme nyt vieraalla maaperällä. Me
emme ole tätä halunneet. Multa silloin kun meitä
uhataan ja kun Isänmaa on vaiuassa, on Suomen mies
aina valmis tartturnaan aseisiin ja puolustam^ n ma -

taan ja vapauttaan Minä ,tunnen teidät hy-
viksi sotilaiksi ja rohkeiksi taistelijoiksi talvisodan
ajoilta ja luotan teihin Minulla oli kaksi
sotatietä valittavana: Kolvasjärven suunta, josta oli-
simme voineet yhtyä aikaisemmin divisioonan pää-
voimiin, ja t?imä Miinoan - Kiimasjärven - Ontro-
senvaaran tie. Valitsin tämän suunnan, koska tåimä oli
joukoilleni luonteenomaisempi, ioskin raskas tie. Mei-
dän tulee selvitä kaikesta omin voimin, ulkopuolista
apua tänne on hyvin vaikea saada. Olemmehan kau-
kana sivustalla korpiolosuhteissa, tiettömien taival-
ten takana, kuten olette huomanneet

Yövyimme kylässä ja valmistimme purilaita, sillä
tie osoittautui edelleenkin vain poluksi Luvajärven
suuntaan.

Varhain aamulla 4.7. marssimme jatkui tavoilteena
Luvajärven kylä. Matkaa sinne näytti kartan mukaan
olevan noin 30 km. Koska olin sulutusryhmän johtaja,
jouduin ryhmineni kulkemaan kärkenä mahdollisten
miinoitusten raivaamista varten. Mukanani oli myös
rajamies koiransa kanssa, jonka tuli ilmaista vi-
hollinen. Hänet asetinkin tunnustelijaksi eteen. Sil-
lat ja rummut oli vihollinen hävittänyt polttamalla.
Oli kivisiä mäkiä, soita ja rämeitä, joilla joskus oli
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ollut kapulasiltakin. Soiden kohdilla ndkyivät selvästi
vetäytyneen vihollisen jäljet, joista voitiin päätellii
melko tarkasti osaston tahruus.

Pidettiin tunnin tauko. Varmistus eteen ja sivus-
toille. Olimme paikassa, jossa polku haarautui useaan
suuntaan. Olin aikeissa lähteä viemään vartiomiestä
rasemmslle. kun sieltä mäen takaa kuului ihmisääniä.
Otin pari miestä mukaani ja lähdin ottamaan niistä
selr-dä. IIitä näimmekään edessämme: Vanhuksia,
miehiä ja naisia sekä lapsia metsässä I Ryysyihin puet-
ruina, Iapsilla tuskin mitään kehonsa verhona. Risai-
sia toppatakkeja, tuohivirsuja . . . Hekio huomasivat
heti meidät ja pelkäsivät aluksi, olir-at miltei kau-
huissaan:

- A ettehän tie meille pahoa. .. rääkkää meitä?
A eihän Suomen mies ruoski meitä. A emme ole teh-
neet pahoa.

- Onko täällä sotilaitaT

- A ei ole, ei ole. Menneet ovat.

- Tulkaa tänne vain reippaasti, emme me teille
mitään pahaa tee. Siitä saatte olla varmat.

- A vot. An'asinhan. Enkös sanonut. Tunnen mie
Suomen miehen, iloitsi eräs vanha mies, virsujalka.

- A mut, kun ne venäläiset sano, jotta lahtari
kiduttaa jL tappaa.

- A onko kahvia? Ei olla saalu sitten, kun raja
meni kiinni. - Kahvia tiesivät pyytää vanhemmat
ihmiset. He siirtyivät vähäisine nyylteineen polulle.
Heitä oli toistakymmentä henkeä.

Ososto Kekkosen toimintosuuntono
oli erämootie Miinoo-Kiimosiärvi

- A kun miu ainut lehmä on rmaan tullut Suo-
meen. Ootteko nähnyt siellä? Se kun oli vielä miu
oma.

Olimme nähneet. Sillä kertaa mainittu lehmä oli
kiinni rajan takana erädssä talossa.

- Käykää noutamassa lehmänne takaisin, neuvoi
päällikkömme.

- A voi, voi. Miten mie sinne, kun on raja ja
ottavat kiinni ?

- Tästä saatte lupatodistuksen. Eivät ota kiinni
ja saalte lehmänne takaisin.

Reppuja auoltiin. Juotiin kahvia ja syötiin vierai-
nemme. Itsellään heillä ei mitään syötävää ollutkaan.

- A huolenpa pitänette, kun ootte tänne tulleet,
lausui erds vanha mummo huojutellen itseään mät-
täällä istuen. Jaloissaan hänellä oli ikivanhat, tuhat
,ia sata kertaa paikatut miesten housut. Heiniä pilkis-

Korloloisto väestöä poloo metsistö
kylilleen suomoloisten soovultuo

teli ruojuskenkien rikkinäisistä saumoista ulos, puo-
leksi katkennut, risainen toppatakki oli hartioilla.

- A käskivät ensin männä pois kauas evakkoon,
kiiskivät monasti, mutta sittä yks sotaherra sano, jotta
mänkeä mehtiin, eivät ne suomalaiset teitä tapa, peä-
settä sitte kotiinne ja myö tulimma tänne. A meni tästä
solttuja, ei paljo. Oli niillä kuularuiskukin.

Vilkkaasti he puhuivat ja kertoivat kaikkea vanhaa,
Suomessa käyntejäänkin kauan sitten. Lapsia ei näyt-
tänyt huoli suurestikaan painavan.

- Missä teidän tyttärenne ja nuoret yleensä ovat?

- Å uittoh otettih T§irkka-Kemijoelle keväällä.
Siellä ovat, eivät ole tulleet.

Polunhaarassa oli puussa kiinni laudoista kyhätty
taulu, jossa oli venäjänkielistä tekstiä mustalla maa-
lattuna. Kysyin erddltd' l4-vuotiaalta r;rtöltä, mitä sii-
hen oli kirjoitettu. Tyttö vilkaisi taulua ja oitis suo-
mensi vilkkaasti:

- Varovasti metsässä tulen kanssa.

- Missä sinä olet oppinut veoäjän kielen?

- Luvajärven koulussa.

- Kuinka monta luokkaa olet käynyt?

- Seitsemän.

- Mitä aineita siellä opetettiin?

- Matematiikkaa, geologiaa, kemiaa, fysiikkaa . . .

- Entä teologiaa ?

- Mitä se on?

- Jumaluusoppia. Uskontoa.
Tytön katse harhaili puiden latvoissa. Sitten hän

pudisti päätään. Tyttö oli vilkas, eloisa, ruskeatuk-
kainen, soikeakasvoinen. Päällään ainut vaatekappale,
ohut mekko.

- Minne myö nyt männäh? he kysyivät.

- Mikäli kotinne ovat hävittämättä, menkää ko-
tiinne. Tulemme pitiimään teistä huolen.

- Valmistautukaa - 
liikkeelle !

Matka jatkui kohti Luvajärven kylää. Emme tien-
neet, oliko kylä miehitetty. Eivät sitä äskeiset pako-
laisetkaan sanoneet tietävänsä, emmekä sitä enempää
kyselleetkään. Siksi eteneminen jatkui edelleen varo-
vasti, taisteluvalmiina.

Aurinko oli laskemaisillaan, kun saavuimme kylän
tuntumaan. Koirat ilmaisivat haukunnallaan lähesty-
misemme. Joukot ryhmitettiin leveämpään muotoon,
ja täten etenimme kylän laitaan.

Harmaa kylä oli hävittämättömänä edessämme jär-
ven niemessä, ja jänen takanakin oli taloja. Ei ollut
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yhtaän asukasta tdssäkään kylässä. Oli pyöreistä hirsis-
tä rakennettuja mökkejä, rannalla savusaunoja ja aitto-
ja. Koulu oli metsänreunassa, vähän muita edustavam-
pi. Kaikki harmaata, ei maalia missään.

Niiky toi heti v:ikev?isti mieleen Elias Lönnrotin ja
Kalevalan: Kylä. harmaa luonnonkauniin järven nie-
messä, rannalla veneitä, muutamissa laudat vitsoilla
toisiinsa liitetyt, aittoja, saunoia, pienet pellot ja ky-
Iän ympärillä vino, harmaa aita, järvessä saari, jossa

nä§i Iampaita ja vasikoita.
Puolenpäivän aikaan iimeslyi veräjälle kylän lai-

taan ryhmä pakolaisia, paikallisia asukkaita. Siinä he
hetken t?ihyilivät epäillen, arkoina. Vihdoin eräs koo-
kas, vanha mies, jolla oli valkoinen halliparta, roh-
dinpaita narulla vyötetty, tuohivirsut jalassa ja tuohi-
kontti hartioilla, rohkaisi itsensä ja tuli luoksemme.
Hahmo edusti täysin Kalevalan tuntua ollen ilmetty
Väinämöinen.

- A päiveä, suomalaiset, hän toivotti ja ojensi sa-

malla valtavan suuren kätensä tervehdykseen.

- Päivää, päivää. Mitä kuuluu? Mistäpä sie tulet?

- A tuolta vain, hän sanoi ja huitaisi kädellään
metsään päin. Veräjälle hän huusi:

- A tulkoa pois, tulkoa! Eivät nämä pahoa tie.
Sanoinhan jo, tulkoa!

Veräjälle jääneet naiset ja lapset tulivat hekin
luoksemme. Eräs naisista heittaytyi heti nurmikolle
ja kieriskeli siinä kouristuksenomaisesti, itki, r,oivot-
teli ja soperteli jotain kiisittämätöntä. Joku naisista
yritti lohdutella.

- Mikä häntä vaivaa ? kysyin mainihrlta van-
hukselta.

- A kun silta jäi ipana (lapsi) tuonne. Veivät
sen.

- Å vielZikö Kannaksen Oskari eleä? kysyi halli-
patta.

- Kyllä hän elää, sanoin tietäväni, koska tunsin
tämän Oskarin.

Ukon silmiin tuli eloa ja häa vilkastui yhä enem-
män:

- A missä hän asunee? Vieläköhän saisin tavata?
Me kun ollah Oskarin kanssa lapstutuja . . .

- Mistä kylästä te olette ?

- 
A Miinoast ollah ja sinne myö männäh, jos soa

männäh, jatkoi hän.

- Oskarisi löydät Kuhmon kirkolta, siellä hän
oykyisin asuu.

Kalevala-tunnelma tuli kylässä pian häirityksi, sillä
vihollinen lensi kolmella koneellaan §län päälle ja
pudotti pommilastinsa kylään. Kaksi miehistämme
haavoittui, ja ikäänkuin korvaukseksi haalimme jär-
vestä lihavan saaliin kuolleita kaloja.

Pakolaiset taas kerdsivät pommituksen jälkeen vä-
häiset kalunsa ja lähtivät kiireesti kohti Miinoaa.

Varmistivat kumpikin
Erään partion tuli ottaa vanki. Pallakiona oli

kotiloma. Partion johtajuta oleva vänrikki käslci:

- Varmistakaa tuohon sivustan suuntaan, obtei
meitä yllätetä, yritärffne saada vihollisen vartio-
miehen vangiksi.

- Kyl,lä, herra vänrilcki, mutta varmistakaa Te
se luvattu kotiloma.
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f. HARIUNEN

Sepe Lötjönen oli kairojen alkuasukas. Hän oli
jätkä. Kun sota levisi Pohjolaan, huomasivat sodan
organisaattorit Sepe Lötjösen käyttökelpoisuuden ja
hänet temmattiin irti rauhanomaisista askareistaan
sekä kelpuutettiin rnukaan tuohon temmellykseen,
missä väkivalta nujerrettiin väkivallalla. Sepe Löt-
jösestä tehtiin työvelvollinen.

Akalleen, jonka hän iätti Kittilään paimentamaan
seitsenpäistä mukulalaumaansa, hän tuumaili:

- Menen nyt kahtomaan, jos hyvinkin hotsit-
tais tuo.. . sota.

- Mene, mutta ole varovainen - äläkä jää kat-
soa toljailemaan, kun ne ampuvat. Sinä kuo olet
sellainen tuumastukki . . . vähän saamaton, varoitte-
Ii eukko.

Mies naurahti. Hyvä eukko tuo Seliina . . . huo-
lehtivainen. Vaikka olikin ollut miltei koko avio-
liiton ajan vakituisena kotimiehenä.

- Joo, ,kyllä minä, mutta kaho sinä nyt täällä
noita mukuloitas, varoitteli Lötjönen vuorostaan.

Eukko lupasi. Sepe Lötjönen nakkasi reppunsa
pykälään ja lähti. Lähteminen oli häoellä veres-
sään, vaikkakin hän nyt lähti ensi kertaa sotaan.

I{utta ei ollutkaan niin yksinkertainen juttu tuo
sotaan pääseminen kuin olisi uskonut. Ei likikään.
Ensin kirkonkylään, jossa valkotakkinen mestari-
mies, tohtori, punnitsi ja kuunteli torvellaan jätkän
karvaisen rinnan vaiheita, koputtelikin ja syynäili
hampaita vallan kiinnostuneena. Sanoi sitten lo-
pulta:

- Hampaat kuio sepelimylly. Noilla sitä jätkä
puree vaikka kettinkiä. Selvä. .. ja seuraava!

Taas kinttupolulle ja lapikkaan käret pohjoiseen.
Nyt oli matkassa muitakin, toisia tasavallan lin-
noitusvelvollisia. Mentiin peräkanaa edessä vormu-
pukuinen sotaupseeri, jätkille tuttu yhtiöherra.
Hän oli vaihtanut leimuukirveensä vyössään roik-

:3H" §U
kuvaan nahkalaukkuun, josta pisti esiin revolverin
tukki. Siinä menossa oli jo sodan makua, ja ensim-
mäinen tuntumakin saatiin kokea, kun ylitettiin
Iaajaa Nivajänkää porraspuita harppoen. Juuri pa-
himmoillaan lensi yläpuolella lentokone ja kaarteli
kuin hiirihaukka sinisen taivaankannen alla. Silloin
edellä harppova kiljaisi:

- Maahan joka iikka ja liikkumatta !



Siinä sitten maattiin r,aama rahkassa, kunnes ko-
ne häipyi itäiselle taivaalle. Joku huomautti sotilas-
pukuiselle pistoolimiehelle:

- Olisit tähännyt, pirulaut, ja pudottanut sen
tuolta.

Sotaupseeri ei katsonut tarpeelliseksi valistaa
mokomaa neuvojaa. Mulkoili vähän ja katseli, oli-
vatko kaikki matkassa. Sitten taas painuttiin porras-
puille.

Lahnavaaran vaiheilla oli tapahtunut kummia.
Sinne oli ilmestynyt leveä maantie, jonka pienta-
reilla törrötti monenlaisia viittoja salaperäisine ni-
mineen ja numeroineen. Tiellä vilisi vihreäpukui-
sia sotilaita, hyrräsi moottoripyöriä ja maastoautoja.
Sepe Lötjönen katseli vallan ihmeissään. Vielä vii-
me vuonoa oli seutu tietöntä korpea. Nyt kyy-
hötti metsässä telttoji ja pahvitaloja, ja takkukar-
vaiset hevoset hirnuivat havutalleissaan kuin hy-
välläkin savotalla. Olipa tämäl Jätkä nuuski ilmaa
ja tunsi sieraimissaan ensi kerran sodan käryä. Li-
kellä ollaan, hän tuumaili itsekseen.

rillä
u,t

Kuka teistä osaa käyttää moottoria? kysyi pe-
linnoituskapteeni. Kun kaikki pysyivät myk-
murahti Sepe Lötjönen:
Jaa, että moottorimasiinaako ?

Niin juuri. Sellaista vesirllä ,liirkkuvaa.
Eiköhän tuo käyne.

- Hyvä! Menobte Pirhosa,lmen lossille ja il-
moittaudutte siellä ylikersantti Kekäläiselle. Hän
antaa lähemmät ohjeet.

Näin tehtiin Sepe Lötjösestä lossinkuljettaia, jt
tästä sitten tarinamme varsinaisesii alkaakin.

Pirhosalmen lotja oli tukevista hirsistä koottu
lautta. Kovin kömpelö ja raskasliikkeinen, mutta
kyllin tukeva kuljettaakseen vaikka pikajunan ve-
turin salmen ylitse. Se yhdisti äskettäin valmistu-
neen tien taittuneet päät yhteen.

- Strateekisesti tärkeä, sanoi ylikersantti Kekä-
läinen, joka antoi uudelle kuljettajalle ohjeita me-

nettelytatoista ja moottorin käynnistämisestä.
Lossia kä1'tettiin pelkästään sotilastarkoitukseen

- siitä oli kyllin selvät määräykset. Niinkuin siitä-
kin, että vihollislentokoneitten lennellessä alueen

u§$
yllä lossi ei saanut liikkua. Se oli selvääkin selvem-
pää. Silloin pysyttäisiin hiljaa kuin vesi pieksuissa.
Sen Sepe Lötjönen käsitti. Ketään henkilöä, joka
vaikutti hiemankin epäilyttävältä, ei saanut kuljet-
taa salmen. ylitse . . .

- Niin, elleivät paperit ole kunnossa, Iisäsi yli-
kersantti Kekäläinen, Sepe Lötjösen lähin esimies.

Mikäs siinä. Toimi oli jätkälle mieleinen. Siinä,

jos missään, sai tilinsä lonkanvedolla. Sen kun istui
lautan päällä ja ohjasi salmen yli. Niin juuri. . .

rannastt rantaan. Ja piti silmänsä auki, etteivät de-
santit ja muut tuholaiset päässeet käyttämään hy-
väkseen tätä tekniikan ihmettä. Niitä ne vihreä-
pukuiset aseveljet pelkäsivät vallan kauhuunsa saak-
ka. Sepe Lötjösenkin lippalakkikokardia katseli
eräs monokkelisilmäinen kaluunaherra aivan tui-
keasti, kun kulki salmen ylitse. Epäili kai jätkää
kolmannen tai neljännen kolonnan mieheksi. Muu-
ten lupsakkaa sakkia pillimakkaroineen ja silkki-
paperikessuineen - maailmanvalloittajat - mitä
olivat. Jätkälle se oli sama, kunhan jonkun kelo-
hongan iättävät pystyyn, noin muistoksi vain.

Etakolleen Sepe Lötjönen kirjoirtti o,levansa maa-
ilman pohjoisin ja ainoa lossinkuljettajatyövelvolli-
nen. Niinkuin olikin - luultavasti.

Desonfti ongittiin vedeslä, lo hön oli to-
dellokin ensimmäisen luokon vokooio

Erd'dad, varhaisena syysaamuna saapui lotjalle
nahkapuseroinen mies. Tämä ilmoitti olevansa
puolustuslaitoksen moottoriajoneuvoja tarkasteleva
monttööri ja pytki salmen ylitse. Sepe Lötjönen
mietti. Että kyytiäkö, se sopii, mutta entä ne pa-
perit. Ovatko ne asianmukaisessa kunnossa - niin
juuri 

- komennus- ynnä muut todistukset? Mää-
räykset nimittäin - että sopiiko kysyä?

- Sopii, kysy pois Yaan, - kas tässä.
Nahkapuseroinen kaivoi taskustaan esille pistoo-

lin, jota ojensi uhkaavasti kohti Iotjankuljettajaa
ja murahteli äkeästi:

- Niin juuri, tässä. Ja pamahtaa kans', ellet sas-

siin saa ,lotjasi moottoria käyntiin.
Musta ase oli peloittava. Sepe Löt.iönen katsoi

sitä kalvakkain kasvoin, ja ajatus surrasi hänen
päässään kuin paarma poron selässä. Ajatus, että
hänen edessään seisoi itse Molotoffin desantti ilmi-
elävänä. Peeveli vie.

zl,/y'
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- Ja muista, että venkulehtimiset pois. Tässä on
herkkä liipasin.

- J^^, että tuonko voimalla meinaat? No, pak-
korako, mikäs siinä - lähdetään vaan.

- Mitäs tässä enää venkuloimaan. Olethan täs-
sä määränpäänä.

- Suu kiinni ja pane tuo härvelisi pyörimään.
On kiire.

.Sen Sepe Lötjönen kyllä uskoi. Kiire - aivan
niin ja pirunmoinen onkin tuolla ,laskuvarjomie-
hellä. Hän piti miestä silmällä, kun moottori syt-
kähti käyntiin. Pistoolin suu oli lähellä, ja vasta-
rannalla se lau,kesi pallakioksi kyydistä. Ilman
muuta.

Ai, ai, että Iyhyt on lemmen
rasi ja lotja liukui rasvatyynessä
tarantaa.

Mutta keskellä salmenselkää
Sammui eikä ottanut syttyäkseen
tävä kirosi.

Moottori käyntiin - nopeasti !

Ei käy ! Näethän, että yritän.

- Yrität pelehtiä kanssani, et muuta. Lasken
kolmeen, ja ellei moottori ole siksi käynnissä, saat
kuulan kalloosi.

- Minkäs minä tälle voin - Ettekös ole mont-
tööri ?

- Suu kiinni ja kone käyntiin !

Nyt oli lossimies voiton puolella. Ilmeisesti ei
nahkapuseromies tiennyt moottoreista mitään. Ai-
nakaan hän ei yrittänytkään kopeloida sitä käyn-
tiin. Lautta kellui tyvenessä vedessä sankan sumun
ympäröimänä. Pistooli yhä ojennettuna kuljetta-
jaan mies jatkoi:

- Ota viistonnisia. Ne saat, kun olemme ran-
nassa.

- Ei lähe sillä - moottori on rikki.
Kalpeaksi valahtanut matkustaja mittaili katseel-

laan sumun peittämää vedenpintaa. Tulosuunnasta
kuului autonmoottorin ääntä, ja piar. siellä kutsut-
tiin lauttaa. Silloin nahkapuseroinen hyppäsi su-
mun verhoamaan veteen ja lähti räpiköimään kohti
vastarantaa.

Mutta samassa sytkähti moottorikin käyntiin, ja
lautta yritti toiselle taholle. Siellä odotti kuorma-
autollinen miehiä. Lossinkuljettaja selitti tilanteen
ja tuota pikaa porhalsi lautallinen miehiä rantave-
dessä jo räpiköivän jälkeen.

Pakenija ongittiin vedestä ja hän oli todellakin
se, miksi lotjamies oli häntä epäillyt - ensimmäi-
sen tolpan vakooja.

Siinä se.

Sepe Lötjönen sai mitalin - kuinkas muuten,
sehän kuului asiaan. Palkittava teko se, kun saa

elävän desantin _- noin vain, kuin salakan ranta-
vedestä. Ja lomaa hän sai. Se siinä painoikin pal-
jon. Verevä eukko kotona ja mukulat. Jo vain, las-
kettavahan nekin on, ettei vain vieraan tokan va-

soja ole katraaseen eksynyt.

*************
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L. I{. KAUPPI

Kal«si
Yäkivaltaista

tiedustelua
Poraiärven

suunnalla

PALVELIN jatkosodan aika,na Prikaati K:ssa Au-
nuksen Heirrnosoturipataljoonan (AHSP:n) 5.

komppaniassa, jonka päällikkönä oli luutnantti
U. E. Alatal,o. Toimin komppaniassa I jou,kkueen
johtajana. Prirkaati osallistui sotatoimiin Itä-Karja-
lassa Porajärven-Juustjärven suunnalla.

Syyskuun 11. päivä l94t oli ehtinyt jo iltaau,
kun komppanian päällikkö saapui patal.ioonan ko-
rnen,tajan, majuri M. Olsonin puhuttelusta ja kertoi,
että kornppanian tuli heti siirtyä Prikaatille alistebun
II/JR l0:n komentajan, majuri V. Partisen l.äyttöön.
Kello 23 aikaan komppania herätettiin, ja pian se

olikin kuormastoineen valmiina aloittamaan pitkän,
vaivalloisen marssin. Matkaa tavoibteeseen oli kartas-
ta mitattuna maastoitse vain n. 5 rkm, mutta tietä
myöten n. 21 ,km. Tie oli juuri raivattuna peh-
meäd ja epätasaista, kuten vain puol,ivalmis tie voi
ol'la. Kun lisäksi satoi ,kuin saavista kaataen, oli
eteneminen mitä vaikeinta, ja tuon tuos.lakin oli
raskaita kuormia vetäviä hevosia autettava, etteir'ät
ne väsyisi heti alrkumatkalla. Tällaisissa olosuhteis-
sa ehdimme yön pimeydessä kol,men ttrnnin aikana
edetä vairn noirn 4 km. Olimme saaPuneet eräälls
purolinjalle, josta oli mdd.rd. jatka.a matkaa kuormr'
autoilla.

Patal joonan kuorma-auto,t olivatkio vasfassr.

Mi,ehille jaettiirn kahden päivän kuiva muo'na, ja
sen jälkeen noustiin autoihin. Kuormasto iat ia'l'

latu ! Moottori sur-
salmessa kohti vas-

moottori pysähtyi.
uudelleen. Kyydit-



Honkoloo etenemistö

Potolioonon komentolo, mojuri M. Olsoni (kesk.), odiuloniii,
luutnontti E. lmmonen (vos.) io löhettiupseeri, vönrikki Koleruo
Ollikoinen

keen ja eteni omaa aikatauluaan floudattaen komp-
panian vääpelin johtamana. Tie oli edelleenrki'n niin
huonoa, että autot päåisivät vain vaivpi,n etoeopäin.
Iopulta kuitonk,in saavurttiin,tavoitteeseen, sa:atiin
ruokailla ja v?ihän levätiikin. Kun olimme yli kol-
me vuorokar.ulta otrleet yhteen rnenoon ettdinjassa
ratkomassa erirrnielisyyksiä viho,llisen kanssa, mais-
tui muu,taman tunnin kestävä uni erirttäirn suloiselta.

Komppanian påiäl,likkö ja muu,t upseerirt irlmoit-
tautuivat majuri Partiselle suon keskellä oleval,la
pienellä rkukkrrlalrla. Se oli eteentyönnehty tukikoh-
ta Mägrij,o,en rannalla. TutusEuimm,e yhdessä maas-
toon, jolloi'n sairfil,m€ kuutlla, että ,tankoi,tuksena oli
alorttaa hyiikkäys käytettävissä oievilla jonkoi'lla
vielä samana päivänä. Siihen osallistuisi ,komppa-
niam,rne tis?iksi II/JR 10:n 5. 'komppanria, jo,ka tä-
hän saalcka oli vastannuit tukirkohdan miehitykses,tä,
sekä osia eräästä rylckikor4ppanias'ta. Vii,rne ha-
kel,lä hyökkäyssuunnitelrnaa ku'itenkin muutettiin
sii<äli, että enoen sirtä suoritertaisiin väkivaltainen
ti,edustelu 2to-}OO ,metrin päässä olevii,n viholli-
sen asemiin.

Majuri Partinen aotoi väkival,taisen tiedus'telun
järjeståimirn konr,ppaniamme päällikön, luurtnant-
ti Alatalon tehtäväksi ja tämä puo,lnstaan antoi
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teh!ävän miurun johdettavakseni. Alatalo kliski ot-
taa rnuikaan oman joulakueeni ja valn:risteh.ltoimen-
piteiden rtultua suoritetuksi ryhtyä välittömästi teh-
tävää suorittamaan. Vati,tsh puolijourkkueen teh-
tävää var..ten, ja esirnieheuri hyv?lksyi suunnitelma-
ni. Selostin sitrco miehistölle tilan'teen ja tehtävän
sekä annoin tarrkat toirrnirntaortrjeet. Kun kaikki o,li
valmiina, aloiti,rnme etenemisen kello 13.31.

Ryhm?it elenivdt varovaisesrti harvassa ketjussa
ja sitä varovaisemmin, mitä rpitemmälle päästiin.
Muurfamil,Ia miehillli oli konepisto,ohi, toisirl'Ia vairn
jalkaväen kivääri; ainoastaan korpraalii A*a,maalla
oli pikakivääri. Hiivirnme er€enpäin jänoityksen
vallassa, eirkä kr:rkaan,ki,eltäne, el,tei jonkinlainen
pelontunrnekin vallanrnut rnieliä. Ihmeen hiljaista
oli kaikkialla, pienintäkään risahdusta ei kuulunut
vihollisen puolelta. Maasto oli kuivaa J<angasmaa-
ta joka lhsl€utui loivasti virhollirsasenaiin päin. Mi-
tä rliihemrrniirksi vihollisasernia tultiin, sitä auke-
arnmaksi marsto muuttui. N?ikyvyys viholliseen
päin oli hyvä, rnutta suojauituminen sen tu,lta vas-
taan ol,i vaikearta.

OIin sljoittunut k tir.r keskelle, joöta voisin joh-
taa suoriittrsta mahdollisi,rnman hyvin. Olirmme eden-
neet n. 100 rrnotriä, kun huomasirnrne maassa suo-
rnalaisen sotilaan ,talcin ja muita varustei.ta. Siinä
oli edellispäiviinä er?is JR 10:een kuulruvista ase-
vel,jiistä tr,ulkäissyt viirneisen kerran yr.ittäesssään
tovereibtensa rinnal,la suoriritaa samanlaista väki-
valtaista tiedusrtelua salnaan viholl,isasemaan, jonoe
me nyt olirmme rnatkalla.

Olimme edenneet rn. 200 metriä ja dlimrne ver-
r.afitain lähellä vi,hollisasemia, ku,n edestiimme pon-
nahti kaksi kuu,lovarti;ossa ol,lutta sorUilasta ja lähti
juoksemaan kohti omia asemizun. Kersarntti Pikka-
Ian nopea heittolatr:kaus karkey,tti kuitenkin toisen
miehon ,matkan, mutta toisien onnistui päii.stä omi-
ensa luo.

Tiirnä vätrikohtaus oli hyvä herätys viholliselle,
eikä se j?fiinytkään rnuuJta odorttamaan. Sen rkone-
ja pikakivääri,t alkoivat vihaisesti syytää tulta vas-
taamme, ja tätä ,konserttia säestivät sopivasti yksi-
näiset kiväärinlaukaukset. Makasimrne ketjussa 60-
70 metrin piiåissä vihollisasemista. Voirnakasta tu-
I'itusta kesti ehkä n. 5 mirnur:,ttia, ja sirihen rniehen,i
vastasivat parhaansa rnurkaa,n. Sen jäl,keen oli hil-
jaisempaa, am,munta ,lalckasi mil,tei koko,naan. Lä-
hetin ,ny't taistelulähettini, korpraali M2ikisen vie-
mään turkikohtaan tietoa viholliseen saad'usta 'kos-
ketuksesrta, vairkka kytlähän tämä siellä rnuu,tenkin
tiedettiirn. Oliitran turkirkohtakin juuri voi,rna,kkaan
vihollistrrlen alla. Oli kuitenkin saart,ava lisäohjeita.
Pian reipas lähetti palasi ja toi tiedotuiksen,
että etenemistä oli jatketbava. Otri koetettava saada
mahdollisi.m,rnan hyvin selvil,le vihollisen asemien
sijoitus ja konetuliaseirtten paikat, oiin että oma
tykistiirnme voisi keskittää tulensa n,iiden tuhoa-
miseksi. Tämän virtrolliskurkkulan ha,Ituran otta,rni-
nen oli nähtäv?isti tänkeää.

Kutsuin switulla merkillä lähel'lä olevat ryhmän-
johtajat luokseni ja selostin heille saamani käskyn
tehtäv?iirnme jatl'anr,isesta. Siirtä emrrne haluoneet-
kaan ti,nkiä, vai,kka sen suorittaminen ,näyhtiki,n
erirttäin vai,kearlta.

Mishet etenivät nyt yksityisin ly,hyir syöksyin
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eteenpäin, ja toisat tukivat ai,na vuorollaan etene-
rnistä voi,rn'al<kaalla tu,letrIa. Tuskin ehdirnme suo-
rittaa il<uirn syöksyn tai pari miehreen, ,kun arlkoi en-
tistä kovempi rätirnä. Vihollinen ryh,tyi tulirttamaan
niin voiirnalckaasti, e,ttä tuntui siltä, kuin kai,kki
olisi reväisty ritlcki yhdellä ker'taa. Mieheni ampui-
vat mytis kiivaasti, siIIä olirnmehan ,miltei avoi-
rnefla kankaal,la, vain pitrkä kuivunurt heinä ja jot-
ku,t Jahot kannot ja katajapensaat suoj'anamrne. Oli
todeftakin kysymys elåimästii rtai rkurolemasta, sen
jokainen rmeistä varmasrti tajusi. Itse en oltrut am-
pu,nut laukarxtakaan, sillä oli ,tunlfunut olevan riit-
tävåisbi puuhaa johtaessani puolijourlakuebta tässä
k,iperdssä tilanteessa.

Ryömin matalana metrin verran eteenpäin ja ase-

tuin lahon kannon taakse, josta voin verrattain hyvin
tarkkailla etumaastoa ja tehdä havaintoja. Pääsin hy-
vin selville vihollisen asemista ja konetuliaseitten
paikoista. Olisimme voineet jo vetäytyä pois, mutta
liikkuminen tuntui suorastaan mahdottomalta. Maka-
simmehan siinä ketjussa n. 40-50 metrin etäisyydel-
lä vihollisen asemista, ja tulitus jatkui edelleen voi-
makkaana. Oma asemanikin alkoi tuntua entistä tu-
kalammalta ja epävarmemmalta. Etuoikealla sijaitse-
va vihollisen konekivääri oli jo jonkin ai'kaa paahta-
nut vihaisia sarjojaan puolen metrin pä?ihän eteeni.



iseen tiedusteluun Kerroiuisso vökivoltoisisso tiedusteluhyökkäyksissö io portiosso kunnostoutuneille potolioonon
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luuinontti U. E. Alotolo

Niihtäviisti vihollinen oli huomannut minut. r'aikka
koetinkin olla aivan liikkumattomana. Heiken kuiut-
tua tilanne vain paheni, siliä edessä oleva vihollisen
pikakivääri alkoi syytää tultaan aivan oikean kon'ani
IZihettyville. Pienikin pään heilahdus tällaisessa risti-
tulessa olisi merkinnyt loppua. Elin siinä lahon kan-
non juureen lyyhistyneenä eliimäni iännittävimmät
hetket, ja. varmaan kaikki muutkin mieheni elivät
samanlaisten tunnelmien vallassa. Kiivas tulitus jatkui
yhä. Olin aivan varma, eiten pelastuisi, ja sama koh-
talo olisi tovereillanikin. Tuskin koskaan aikaisemmin
olin niin nöyränä ja håtädnqtneenä kääntynyt ruko-
uksella Korkeimman puoleen. Siinä kannon juuressa
maatessani rulin jälleen vakuuttuneeksi siitä, että
ihmiskohtaloita johdetaan ylhäältä, eiväbkä viholli-
sen luodirt osu, ellei niin ole määrätty.

Mitenkähän pääsisimme irroittautumaan? Siinäpä
sitä olikin aihetta harkittavaksi. Eruoikealla muutaman
metrin päässä ketjussa makaava korpraali Valtonen
nosti äsken päätään liian korkealle, ja vihollisen pika-
kiväärin suihku osui heti otsaan. Siinä hän makasi nyt
puolittain selälleen retkahtaneena ja konepistooli kä-
destä irtautuneena, tuo reipas Itä-Karjalan mies, joka
vapaaehtoisesti oli tullut mukaan.

Päästäksemme irroittautumaan annoin nyt ketiun
läpi käskyn, että jokaisen miehen tuli ampua erittäin

r-oimakkaasti ja kun kohotan sotahuutoni, niin jokai-
nen \-astaa siihen kovasti huutaen, ja sen jälkeen ve-
täydytään syöksyen taaksepäin. Onni oli mukana, io-
ten saimme rauhassa juosta 20-30 metriä taakse-
päin, ennenkuin vihollinen ehti ampua laukaustakaan.
Mutta sitten rulikin tulta aivan riittämiin. Luodit
räiskyivät kuitenkin päittemme yläpuolella puissa, jo-
ten tulitus ei aiheuttanut meille minkääolaista vahin-
koa. Lieneekö vihollinen voimakkaan sotahuutomme
kuultuaan olettanut, että me hyökkäisimme sen ase-
miin, sitä on mahdoton tietää. Joka tapauksessa mei-
dän onnistui tällä toimenpiteellä saada vihollinen
hetkeksi toimintakyryttömäksi, ja sen ansiosta pelas-
tuimme tappioilta.

Saavuttuamme komentokorsulle menin seiostamaan
esimiehilleni käytyä taistelua ja edessä olevien vihol-
lisen asemien ja konetuliaseiden sijoituspaikkoja. Ku-
kaan ei tahtonut uskoa, että olimme selviytyneet tu-
kalasta tilanteesta niin vähäisin tappioin.

Kaikki miehet olivat tämän taistelun jälkeen ver-
rattain hiljaisella tuulella, niin väkivaltaisessa tiedus-
telussa mukanaolleet kuin sitä tukikohdasta seuran-
neet miehetkin. Eräs vänrikki mainitsi, että nyt var-
masti tullaan suunnitelmia muuttamaan hyökkäystä
ajatellen, kun saatiin todeta, minkälaisissa asemissa
vihollinen oli. Hän olikin oikeassa, sillä hyökkäyk-
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VUORI
houlikonpotruuno

johon voitte luottoo
Loqduntorkkoilusso koeommutoon ioko
400:s potruuno volmistuksesto. Lisöksi

lokoinen kulutukseen menevö pqtruuno

ioutuu moninkertoiseen torkkoon kontrol-

liln.

VIHTAVUOREN houlikonpotruunot kehit-

tövöt houleille suuren olkunopeuden

lqsoisello jo suhteellisen pienellö poi-

neello.

N r ! LlÄ oN MtELLyrrÄvÄ ampuA!
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sestä Mägrijoella luovuttiin, ja nämä viholiisen vah-
vat asemat murtuivat itsestään, kun Porajärven valtaus
oli Nurmasjärven kautta hyökäten saatu suoritetuksi.

Kaikilla ei ollut yhtä hyvä onni kuin meillä. Tyk-
kikomppaniao miehiä oli Iähetes haravoimaan Mäg-
rijoen rantamaastoa, jota vihollinen ei tulittanut,
mutta maasto oli miinoitettu. Kolme miestä meni mii-
naan, ja heistä kaksi hr.rvoittui kuolettavasti.

Kun oma $kistömme oli rulittanut etumaastoa, oli
seuraavana päivänä saatava selville, voitaisiinko nyt
suorittaa hyökkäys, josta edellisenä päivänä oli luo-
vuttu. Vihollinen oli ollut nyt niin hiljaa, että otak-
suttiin sen jättäneen asemansa. Sain tämänkin tehtä-
vän suorittaakseni.

Otin mukaani joukkueeni kolmannen ja neljän-
nen ryhmän, jotka eivät edellisellä kerralla
olleet mukana. Kun olin kuullut, että jotkut muitten
joukkueitten miehet olivat olleet fitymättömiä, kos-
ka eivät olleet päässeet mukaan partioihin, väkivaltai-
siin tiedusteluihin ym. vaativampiin tehtäviin, lupa-
sin, että myös vapaaehtoisia voi tulla mukaan. Kui-
tenkin ainoastaan kersantti Pikkala, korpraali Ranta
ja sotamies Hannu, jotka olivat edellispäivänä mu-
kana, esittivät pyynnön pädstä vapaaehtoisiksi.

Eteneminen tapahtui nylkin ketjussa, ja vaikka
olimme edenneet jo n. 100 metrin päähän vihollisen
asemista, kaikkialla oli vielä täysin hiljaista. Olisiko-
han vihollinen sittenkin lähtenyt pakoon? Tai kuka-
ties se koettaa saada meidät mahdollisimman lähelle
asemi,ran, jotta voisi meidät helpommin tuhota. An-
noin nlt niehille käskyn paneutua asemiin je ammut-
tu.rni pistoolillani laukauksen tulittaa etumaastoa niin
nope.rsti kuin void.ran. Olin r'.rrma siitä ettei vihollinen
tuli-iskun saatuain ole toimettomana, vaan paljastaa
asemansa, kuten sitten kävikin. Juoni onnisrui täy-
dellisesti ja saimme palata takaisin lähtöpaikkaamme.
Totesimme vain, ettei tykistömme tuli ollut saanut
mitään sanottavampaa aikaaa, sillä vihollinen makasi
edelleen vahvasti varusteluissa asemissaan ja sen ko-
netuliaseet syytivät tulta samoista paikoista kuin edel-
Iisenäkin päir,änä.

Monien viikkojen jälkeen meillä oli tilaisuus tar-
kastaa, miten hyvin varustetut nämä asemat olivat.
Ne oli järjestänyt suomalainen mies, majuri Valli,
joka toimi Prikaati K:ta vastaan tällöin taistelleen
venäläis-suomalaisen JR 126:n komenta.iana.

Kertomukseni päätteeksi haluan mainita vielä tais-
telulähetistäni, korpraali Mäkisestä, jonka toiminta
taistelun kaikissa vaiheissa oli mitä reippainta. Ve-
täytyessämme viimeksikin t.ristelusta lähtöasemiimme
hän ei ensinkään r'älittän1t vihollisen kiivaasta tu-
lesta, r,aan miltei p1.s§'ssä juosten hän kääntyi avo-
naisella kankaalla useite kertoja viholliseen päin jr
ampui kir'äärillään. Hän kai halusi siten kostaa vihol-
liselle viereensä klrtuneen korpraali Valtosen puo-
lesta. Korpraeli N1äkineo oli pelkäämätön, ilman her-
moja oleva mies, joka monet kerrat kunnostautui myös
partiomatkoilla ja muissa vaativissa tehtävissä. Hän
sai ylennvksen rlikersantiksi ja palkittiin useilla kun-
niamerkeillä. Sodan rauta ei mieheen pystynyt, mutta
keuhkotauti mursi rauhan tultua hänen elämänsä.
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Käpp?iselän ja Uunitsan toriuntataistelut
30.10.-5.11.41

Käppäselän ja Uunitsan valtaustaistelujen aikana
oli sekä paikalla aikaisemmin olleet että taistelun
kestäessä avuksi tuodut vihollisvoimat suurim,maksi
osaksi tuhottu tai lyöty niin perusteellisesti hajal-
l,een, etteivät ne enää yksinään kyenneet suorilta-
maan vakavampia vastahyökkäyksiä menettämiensä
kylien takaisin valtaamiseksi ja tieyhteyksien aukai-
semiseksi Kontupohjasta käsin Karhumäkeen.
Niinpä rajoittuikin huomattavin taistelutoiminta
Käppäselän aseman maaston puhdistuksen jälkeen
29-30.lO. pääasiassa Uunitsan kylän suunnalle,
missä vihollinen osoittautui jatkuvasti sangen aktii-

Käppöselän koukkoUS-
oPerootio viseksi. Sen kranaatinheittimet tulittivat melkein

yhtämittaisesti kylää, ja jalkav'dki hyökkäsi useaan
otteeseen joukkueen ja komppanian suuruisin osas-
toin suomalaisten sillanpääasemaa vastaan tai lähes-
tyi lumessa ryömien aivan asemiemme eteen ja jat-
koi siitä tappioistaan huolimatta tulitaistelua tunti-
kausia. Käppäselän kylän ja aseman sekä Saidoman
seuduilla tuottivat erikoisesti joukkojen huoltotoi-
minnalle kiusaa 5-40-miehiset, hajanaiset vihollis-
partiot, mutta oman partioinnin avulla tuhottiin
niistä suurin osa, ja nälkä ja kylmyys pakottivat lo-
put antautumaan vangiksi.

Käppäselän kylästä etelään suunnattu tiedustelu
osoitti kuitenkin jo 29.10., että rykmentti joutuisi
vielä käyttämäiin kai,kki voi,mansa saavuttamarnsa
menestyksen turvaamiseksi. Päivän kuluessa todet-
tiin näet vihollisen kokoavan joukkoja kylän etelä-
puolelrle ja lisäksi saatiin 4.DE:lta lentobiedustelun
tuloksia, joiden mukaan vihollisvoimia oli marssilla
Kontupohjan .taholta pohjoiseen. Hyö;kkäykseen ei
vihollinen kuitenkaan ryhtynyt vielä seuraavana-
kaan (30.10.) päivänä, joten joukkomme saivat ai-
kaa puolustuksensa järjestelyyn ja asemien varusta-
miseen. Samalla häirittiin vihollisen voimien keskit-
tymistä liihettämällä taistelupartioita sen s,ivustaan
ja selustaan.
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. . . pehrnittää kovimmankin par-
ransängen, ei kuivu ayon alkana,
tekee ihon luistavaksi ja helpot-
taa siteo aioa

. . . pitää herkänkin ihon terveenä,
koska se sisältää bakrteereita tap-
pavaa heksaklorofeenia. Juuri
siksi parranajon aiheuttamat pie-
net naarmut paranevat aivan huo-
rnaamatta ja leuka pysyy te1'veenä

... siisteyden ,ja raikkauden tun-
nun parranajon iälkeen ... leu-
kaan huolitellun sileyden koko
päiväksi !

Vain Rexona vaahdokkeellaiapartaterällä
suoritettu ajo tekee niin puhdasta jälkeä
kovimmassakin parransängessä.Vielä myö-
hään iltapäivälläkin on leukanne edelleen
sileä ... vasta-ajetun, siistin tuntuinen !

Siksi niin monet miehet pitävät iuuri tätä
ajotapaa edelleenkin parhaanal 

- 
Niin,

käyttäkääpä Tekin Rexona vaahdoketta !

urx0l.tA
v""

mukava ajo-terve lho
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Hyökkäys Köppöselkään jo Uunitsoon 27-28.10.41

Lok:.ruun i1. pnä ke1lo 8:sta 1ähtien oli viholli-
sen ti'kisrö r'ilikaessa toiminnassa kohdistaen tulen-
sa erityisesti Käppii.selän kllän ja aseman maastoihin.
Huolirn'atta tykistömme vastatoiminnasta ammunta
jarku,i korko päivän ja huipentui ,klo 14 aikaan
voimakkaaksi tulikeskitykseksi Käppäselän kylään,
jota myöskin vihollisen suorasuuntaustykit tulitti-
vat tieltä kiisin. Heti keskityksen jälkeen vihollinen
aloitti hyökkäyksen ikylää vasrtaan sanranaikaisesti
etelästä, kaakosta ja lounaasta sekä asemaa kohti
kaakosta, Ala-Uunitsan tien suunnalta. Vaikka vi-
hollinen käy,tti jaikuvasti ty,kistöään ja sai sytytetyk-
si kylässä kuusi taloa palamaan, III P torjui maan-
tien vamessa suoritetun hyökkäyrksen helpos,ti.
Sen sijaan jatkuivat kiivaat taistelut kylän idänpuo-
lisiila kukkuloilla ja lounaassa useiden tuntien ajan,
ennenkuin vihollinen lyötiin takaisin. Kaakosta
hyökänneen osaston vahvuus oli noin pataljoona ja

Iounaasta yritti ,kylään jorkseenkin yhtä suuri jouk-
ko, Puolustajien tilannetta vaikeuttivat kylässä rai-
l,onneet tulipalot, joiden loimu valaisi koko ptto-
Iustusmaaston. Taistelujen riehuessa ei miehiä riit-
tänyt sammutustoimenpiteisiin, jotka sitäpeitsi oli-
vat melkein mahdottomia vihollisen yhtämitt.risen
suorasuuntaustulen takia. Joka taholla joukot piti-
vät kuitenkin asemansa vihollisen uudisiuneista
hyökkävksistä huolimatta, ja klo 18.10:een mennessä

venäläiset vetäytyivät lähtöasemiinsa. Niiden tappi-
oista ei saatu tarkkaa selvvyttä, mutta maastoon jää-

neet ruumiskasat osoittivat vihollisen ensimmäisen
yrityksen Käppäselän takaisin ', altaamiseksi tulleen
sille kalliiksl. Omat tappiomme olivat 10 kaatu-
nutta ja 23 haaYoittunutta. Päir'än taisteluihin osal-
listuivat pst-tykit ja tykistö tehokkaasti helpottaen
hyökkäyksen torjumista jo sen alkuvaiheessa.



Ala-Uunitsan tien suunnalla vihollinen yritti
saattar- tien varrella oler'.rn vJrmistusosaston. Pai-
kalle juuri vrihtor \-.rr:en sf,apunut toinen joukkue
pelasti sentijn riL.:,n:een, mutta varmistuksen oli
kiivaan l.ru-<.rus:enr':ihdon jälkeen vetäydyttävä
Käppäselh-Uuniis.rn-Ala-Uunitsan tienhaaran
maastoon. \'ihollinen seurasi perässä ja asettui ase-

miin m:.rniien itäpuolelle. II P (p. 6 K) miehitti
puolustus.isemrt ja koetti rykmentin käskyn mukai-
sesti päi\'än kuluessa työntää varmistuksen ennal-
leen. Siinä se ei kuitenkaan onnistunut, sillä vihol-
linen pureutui sitkeästi saavuttamaansa maastoon.

Koska vihollisen toiminta eri aseitten häirintä-
tulta lukuunottamatta oli huomatiavasti laimentu-
nut Uunitsan suunnalla ja jatkuva hyökkäystoi-
minta Käppäsel'kää vastaan oli odotettaviss.a, I P sai

11.10. kello 17.45 käskyn varmistaa pohjoiseen ja
olla pääosin valmiina tarvittaessa ,toirnimaan ete-
lään. Rykmentin reservinä ollut komppania oli lä-
hetetty pataljoonansa yhteyteen ja sen tilalle oli
rykmentti pidättänyt reservikseen 42.Rj.K:n.

Marraskuun 1. p:n aamuna havaittiin vihollisen
saaneen Käppäselän eteläpuolelle käytettäväkseen
myöskin hyök-käysvaunuj a. Samaan ai,kaan aloittivat
venäläiset lähes,tymisen asemiamme vastaan. Yksi-
tellen ja parittain ryömi heitä panssariJevyjen suo-
jassa maantien molemmin puolin kylän etelälaitaa
kohti. Pst-kiväärimme ja tykkimme ottivat heidät
heti maaleikseen ja vihollisen yrirys rau,kesi tyhjiin.

Käydyn tulitaistelun jälkeen aloitti vihollinen
hyökkäyksen kello 9.30, tällä kertaa kylän itäpuo-
lella. Hyökkäysosaston kär,kenä eteni nyt 30 ratsu-
miestä ja noin 100 jalkamiestä. Tykistömme ja ko-
neluliaseemme kohdistivat niitä vastaan tulensa,
jonka takia kärkiosasto lähti pakosalle kärsittyään
huomattavia tappioita ja ko,ko hyök,käys tyrehtyi.

Kello 10.i0 avasi vihollinen jälleen voin.rrkkaan
tvkistötulen kr1än eteläosrrn. jr pirn sen .;älkeen
rlhtvi noin prtaljoon.rn r'.rhvuinen os.rs:o e:ene-
mään hrökkä;'sv:unujen tukemane. Kolme h1'ö-*-
käysvaunua pääsikin tuokeutumaan ase;nirmme
saakka, mutta pst-t)'kit tuhosivat siellä niistä kaksi,
kolmannen ennättäessä palata vaurioituneena takai-
sin omalle puolelleen. Vihollisen jalkaväen jat-
kaessa hyökkäyksiään tulitti toinen asemiimme jää-
neistä hyökkäysvaunuista konekiväärillään puolus-
tuksessa olevia miehiä, kunnes eräs heistä vihollisen
tulesta piittaamatta kävi tuhoamassa vaunun mie-
histön käsik ranaatllla. Voimakkaasta tykistötulesta
ja ylivoimaisen vihollisen uusiutuvista hyökkäyk-
sistä huolimatta piti kylän etelälaidassa puolustuk-
sessa oleva komppania asemat hallussaan jatkuvasti,
ja niinpä venäläisten oli kelltr L3.30 aikaao jälleen
pakko keskeyttää hyökkäyksensä. Kiivas tulitaistelu
jatkui kuitenkin edelleen sekä kylän eteläpuolella
että sen molemmilla sivustoilla, ja kello L4 aikaan
sai III P selustaansa kohdistuneen noin komppa-
nian vahvuisen vihollisen hyökkäyksen. Tämä vi-
hollisosasto oli päässyt tunkeutumaan taistelujen
aikana II ja III P:n välille syntyneestä aukosta rau-
tatien länsipuolelle. Viesti- ja hevosmiehistä sekä
läheteistä kokoonpannulla osastolla torjuttiin kui-
tenkin tämä hyökkäys, ja kylän itäpuolella puolus-
tuksessa olleesta komppaniasta saaPuneiden lisävoi-
mien avulla vihollinen lyötiin osittain takaisin ra-

Soidomoon soovuttuo olkoi sotoo lunto lo räntäö

dan itäpuolelle, pienempien osien hajaantuessa
metsiin.

Klo 9.30:sta lähtien oli vihollinen jatkanut hyök-
käystään myös kylän lounaispuolella, mutta siel-
läkin torjuttii.n sen yritykset tunkeutua taloryhmiin.
Klo 17:ään mennessä voitiin jälleen varmistautua
siitä, että kylä edelleenkin pysyi hallussamme, sillä
vihollisen hyökkäystoiminta päättyi, vaik,ka tulitoi-
minia jaikuikin vilkkaana iltayöhön saakka.

II P:n puolustuslohkolla ei vihollinen päivän
kuluessa suorittanut suurempia hyökkäyksiä, mutta
sen sijaan se varusti jatkuvasti asemiaan maantien
itäpuolella. Vilkas tulitoiminta jatkui koko päivän.

Uunitsan kylään kohdisti vihollinen aamusta al-
kaen vhtämittaisen kranaatinheittimien ja kone-
tuliaseitten tulen, minkä vuoksi myös pataljoonan
komentopaikka oli siirrettävä takaisin kylän etelä-
puolelle.

Vihollinen partioi pitkin päivää jatkuvasti myös
lännestä käsin. Eräskin 4O-miehinen osasto syöksyi
sieltä II P:n komentopaikalle, mutta torjuttiin sekä
osin tuhottiin. Toinen, noin 50-miehinen osasto
katkaisi yhteydet Käppäselkään aseman kohdalla,
mutta tämäkin osasto osittain tuhottiin ja osittain
hajoitettiin.

4.DE:sta saapui 1.11. kello 11:n a.ioissa tiedotus,
että siepatun radiosanoman mukaan oli er?is JR
131:n pataljoonan komentaja ilmoittanut rykment-
tinsä kbmentajalle, että hän oli joutunut tekemisiin
vihollisen tykistöjoukkojen kanssa. Hiukan aikai-
semmin olikin eräs partio joutunut tulitaisteluun
tykistömme tulipatterin kanssa, mutta sen miehet
karkoittivat partion.

4.DE:sta saapui 1.11. aamupäivällä myös viholli-
selta siepattu radiosanoma, jossa oli JR 131:n ko-
mentajan II/JR 131:n komentajalle lähettämä
käsky: "Viipymättä hyökättävä Saidomaan. Esteet
poisteitava kannaksilta."

Tämän johdosta asetettiin kello 12 JR 45:n re-

servikomppania kiireisesti puolustukseen Saidoman
kylästä noin 2 km etelään ja lounaaseen sekä siir-

*r:ffi,_r*
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rettiin Vahv.L.K uudeksi reserviksi Käppäselän ase-
man tienhaaraan. Samalla lähetettiin pirtioita tut-
kimaan Saidomajärven-Lismajärven -välisiä 

kan-
naksia, mutta siellä kohdattiin vain 10-40-miehi-
siä vihollispartioita, kuten myös Saidoman kylän
ympäristössä.

Marraskuun 1. päivän kuluessa saatiin vangeilta
mielenkiintoisia tietoja hyökkäävistä vihollisjou-
koista. Kerrottiin, että Kontupohjasta oli 30.10. ir-
roitettu yhteensä 1400 miestä, jotka kuuluivat pää-
asiassa JR 131:een, ll/JR r36:een ja JR 367:ääÅ. jt
lähetetty Käppäselän eteläpuolelle tehtär'änä r..rl-
lata Käppäselän kylä ja aseml sekä avata tie Karhu-
mäkeen.

Joukrkoamme alettiin nyt vahventaa. Kello 1:.-:
tiedotti 4.DE, että SissiP 1, joka aamull: oli s:.:-
punut Elgankaan ja ottanut siellä r'rs:.:-ln r ;i;nr_..
tustehtävät, oli alistettu rykmentille je mrrssii i1-
titan mennessä Saidomajärven koillisenpuoleiseen
tienhaaraan.

Keskiyöllä t/2.11. r-ihollinen aloitti jälleen toi-
mintansa hyöil'rkäämällä noin komppenian vahvuisin
voimin Käppäselän aseman ,kakkoisenpuoleisen
tienhaaran maastoon. Hyökkäys lyötiin kuitenkin
takaisin. Vangeilta saatiin tietää, että hyökkäämässä
oli myöskin osia JR t34:stä.

Kello 13 aikaan 2.11. vihollinen uudisti hyök-
käyksensä Ala-Uunitsan tien suunnassa noin kah-
den komppanian vahvuisena, mutta kiivaan tuli-
taistelun jälkeen vihollinen vetäytyi takaisin.
Kello 16 hyiirkkäsi noin 30-miehinen vihollisosasto
lännestä käsin asemalle johtavan tien eteläpuolitse
4.K:n selustaan, mubta täälläkin ti,lanne selvitettiin
nopeasti vihollisen tullessa tuhotuksi.

IJuni'tsan kylään vihollinen kohdisti tavallista voi-
makkaamman konetuliaseiden ja krh-tulen 2.11.
kello 7. Edellisenä iltana pataljoonan vasemman sii-
ven luoteispuolelta joen yli tullut 75-miehinen vi-
hollisosasto iski tulivalmistelun jälkeen kello 8
maantien länsipuolitse pataljoonan esikunnan
kimppuun. Ripeillä toimenpiteillä pataljoonan ko-
mentaja järjesti kuitenkin puolustuksen. Sillanpää-
asemassa ja kylässä joen lounaispuolella oleville pa-
taljoonan osille oli tilanne vihollisen hyökkäyksen
aikana vaikein, sillä ne joutuivat sekä edestä että
takaa kiivaan tulen alaisiksi. Klo 10:een mennessä
oli reservinä oleva komppania sentään selvittänyt
tilanteen täydellisesti tuhoamalla osan vihollisista
ja työntämällä loput takaisin joen koillispuolelle.
Tämän jälkeen kello 11 aikaan Uunitsan kylästä
luoteeseen noin 10 km päässä o,levaan parakkiky-
lään lähetety joukkue kohtasi )O-miehisen viho,l-
lisosaston leiriytyneenä ja löi sen yllättäen hajal.leen
tuhoten myös siitä osia.

/,r: -S< : . e-.1: :.ie:C.
rien cJ'U ,a' <es<eioc-
uSe.n vl,S:CSeen .3 , S: -

seen sononvclhioon, J
sooltoipo soplvo koskuk n
tullo kerrotuksi

LEO EKBERG
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,,HEVOONE"

- Mä oon hevoone, sanoi Pohjanmaan poika,
kun oli saanut pari ryyppyä. - Tähän kersantti
Jussila vastasi:

- No sitten lähdettiin ajoon, ja Iöi silat selkään.

278

PAASY MARSK'N
PUHEILLE OLI
KIYEN TAKANA
SYYSKUUN 24. p:nä r94t saio Pämajan viesti-
komentajana a'amuyöllä sähkeen Saksan OK§f:stä
(päiirnajasta), jossa ilm,oiterttiin venäläisten pom-
mituskoneiden käyttävän hyväkseen vihollismait-
tensa 

. yleisradioasernia suurnnistautuess,aan pommi-
tuskohteisiirnsa. Tämän takia oli OK§7:ssä-päätei.
ty, eltä Saksan ja miehitetryjen maiden yleisradio.
asemat keskeyttäisivät Iäherlyksensä,,kun viholli.
sen pommitusko,neiden oli todettu lähteneen ret-
kelleen. OK§7 tiedusteli nyt, suostuisiko Suorni-
kin tällaiseen yleisradioasemien lähe§'sten keskeyt-
tämiseen. Asian kiireellislrden r-uoksi pyydettiin
vastausta samana päir'änä ennen kello 12.

Kun sähke saattoi merkitykseltään olla melko
kauaskantava vaikutteessaan tietysti radionkuuntel i-
joihin, lifidin heti pi'rkimään Marsalkan puheille.
Asia vaati kiisiq'kseni mukaan hänen rahkaisuean.

Pyrkiessäni vanhemman adjutantin, everstiluut-
nantti Grönvallin r-äliti'ksellä Marsalkan luokse,
tämä ilmoi,tti, että lv{arsalk'ka ei nyt o,ta ketään
vastaan, koska hän odotti par'aikaa Ruotsista saa-
punutta kenraali Högbergin ja perintöprinssi Gus-
taf Adolfin johtamaa upseeri,lähetystöä.

Näiden poistuttua Marsalkan luo,ta pyrin uudel-
leen hänen puheilleen, mutta evl. Grönvall il-
mo,ilti Marsalkan sillä hebkellä odottavan kenraa,li-
majuri Airon rintamaselostustilaisuutta eikä ota
ketäiin vastaao.



Tilaisuuden päätyttyä pyrin kolrmannen kerran
Marsalkan puheille, mutta adjutantti ilmoitti, että
ennen lounasta ei Marsalkka ota ketään vastaan.
N{utta päämajan käytävällä Marsalkan huo,neen
vieressä tuli kenraalimajuri Hanell omas,la huo-
neestlen ja kuultuaan asiani sanoi evl. Grönvallille:

-- Nlenkää ilnroittamaan evers,ti Ekberg Mar-
salkalle. Hänen asiansa on kiireell'inen.

Grönr-all esteli:

- Tunnen esin-rieheni. Kun hän kerran on sa-
nonr:,t ei, hiin ei mr'öskäin or.1 \':isi;ran.

Kenraalimajuri Henel1 uudisti kehoituksens.r. jr
evl. Grönvall menikio ,\Irrsllk:.n huoneeseen. Pa-
latessaan hän pudisti merkirsevisti päärään, mut-
ta ohjasi minut kuitenkin l\IrrsrL<rn luokse.

Esitin Marsalkalle OK§7:n sähkeen sisällön, ja
hän antoi minun selostaa asian Ioppuun saakkt
keskelttämättä kertaakaan. Lopetettuani Marsalkka
kysli:

- Luuleeko eversti, että Te voitte tulla minun
luokseni silloin kun Teille s,opii, ettekä silloin kun
minulle sopii ?

Viittesin .rsian kiireellisyyteen ja siihen, ebtä sak-
sala.iset odottir-at yestausta ennen kello 12. Tähän
Marsalkka senoi:

- Siihkörtikää saksalaisiile, että Sotamarsalkka
ei ole kuin hvllvltä otettavissa. Minulla on
nyt korkeita ruorieleisia vieraita tää11ä. Hebken ku-
luttua olen isäntänä lounaalla ja minun on valmis-
taudr.rttava sitä r'arten. Tulkaa lounaan jälkeen uu-
delleen, emme me kovin kauan syö, hän vielä lisäsi.

Meninkin uudelleen kello l4 jäl,keen ja noin
tunnin odotettuani pääsin puhutteluun. Marsalkka
oli mitä loistavimmalla tuulel,la. AIo,in selostaa
yleisradioasiaa uudelleen, mutta Marsalkka keskeyt-
tr sanoen:

- Tunnen jo asian. Voitte
että suos.furn, mikäli muutkin

Audienssi päättyi.

ilmoittaa saksalaisille,
maat suostuvat.

Kohvinoutinto
on nyt huokeoo

Siirtykää nyt
Tekin parempaan

rierysri D[11[frCfn

PAUTIGIN
kahviin

235 mk 265 mk 43O mk

Porempi kohvi moistuu oino poremmolto

jo riittöö poremmin

255 mk
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...kiitos. Kultakuppia kgnä r

Nyt Teillö on tiloisuus kohviherkutteluun, sillö
hienonmokuinen KULTAKUPPI tekee hyvön
kohvin vielökin poremmoksi jo jokoisesto koh-
vihetkestönne kultoisen noutinnon hetken.

KULTAKUPPI on erittöin korkeoluokkoinen
tuote, jonko herkullinen tuoreus söilyy ovo-
tussokin pullosso hyvin!

Hinta 50:- 'lo I

KULTAKUPPI ontoo kohvillenne
kouniin vörin lo kultoisen moun

- se korostoo Teidön moinet-
tonne hyvönö kohvinkeittäjcinöl
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JOUNI KARPPINEN

Kaksintaistelu

Yla-Sommeella

Muistattehan Ylä-Sommeen tais['lujen päivät tal-
visodan ajalta? Pil:kasta ja kranaatteja, unta niukasti,
ja lentokoneet ainr päällä.

Maisema muuttui päivittäin, niin ebtei vanha erä-
mieskään tahtonut osata mihinkään.

Kuuluin 166. panssarintorjuntajoukkueeseen, joka
sai Här.r-reeniinnassa pikakoulutuksen, ja meidät oli
silloin alistettu II/JR 15:11e. Aseistuksena meillä
oli kaksi r.rnskalaista 2, mrn:n Marianne-pst.tykkiä.
Ne olir'.rt suh'teellisen keryitä liikutella, mutta peloit-
tavan heikkotehoisia. Osumatarkkuus sen sijaan oli
ilmiömäinen, kiitos niiden hi'\'än tähtäinkaukoputkeo.

Tulimme etulinjaan Ylä-Sommeelle 21. pnä helmi-

,i.*+3 1ffi6

Ronskoloinen 25 mm,n Morionne-ponssorintoriuntotykki

kuuta. Pansslrintorjunta-aseita oli kuulcmma jo kovasti
odotettu, sillä tankit olivat jyrrännee,l jatkuvalla syö-

töllä linjassa kiviesteestämme huolimatta. Välittömäs-
ti jouduimmekin tosihommiin, sillä maalcina oli päi-
vittäin näkyvissä useita panssareita, enimrläkseen ke-
vyitä Vickeisejä, sekä r'etovaunuja, joissa oli vain
pk.aseistus. Kevyet panssarit olivat päässeet torjunta-
voimien puuttumisen takia kesJyntymään ja olivat jal-
kaväen kauhuna.

Tämä oli r.-reille pst.miehiile lelotonta aikaa, siilä
tykkien piti olla,iatkuvasti miehi,tettyinä. Joukkueem-
me johtajana oli vänrikki Jussila Vaasasta ja tykkim-
me johtajana korpraaii Faarinen Torniosta, muuten

Pst.tykki tolvello' Miehet iykkinsä äärellä



Toistelusso
roho-rintomolohkollo
on KOP vormin
puolustuslinio

PITÄKÄÄ JATKUVAA YHTEYTTÄ TUK I KOHTAAN !

erinomainen tykinjohtaja. Näin jäljestäpäin ajatellen
oli pääasiassa hänen ansiotaan, että selvisimme hyvin
taisteluistamme. Toinen,tykkimme, jonka johtajana
oli korpraali Kvllönen, sai täysosuman neljäntenä rin-
tamapäivänä, jr samalla menetettiin eräitä hyviä
poikia.

Me jäljelle jääneet rcimme tykkimme ehyenä talvi-
sodasta, ja sillä oli kunnirkrs saalisluettelo: 26 tar-
masti tuhot,tua hyökliävslrunur sekä joukko epävar-
moja tapauksia. Faarinen oli aina asemissa nuohoa-
massa maaleja sekä etsimässi r.isrmättä uusia tykli-
asemia. Hän varoitti meitä sornir pvsn'ssä kuin kon-
s.lnaan Rokan Antti, että ei pide:i poirt tykkiä kauan
simassa asemassa. Eikä sitä pidet:r'kLin kauan, sillä
kun maali todettiin tuhotuksi, r'edinure tvkin äkkiä
suoja-asemaan, joka meillä oli hiuk.rn ircmpana.
Koskaan se ei ollut viholllisen tähysti'kselle alttiina,
mutta kun tykkiä tarvittiin, se oli Zikkiä paikrlh, silli
jalaksille sijoite,ttuna se oli nopeasti siirrenävissä.

Kun vihollinen totesi panssarintorjuntamme vaiku-
tuksen ja sen tappiot lisääntyivät, rupesi asemien
edessä esiintymään raskaampia panssarivaunuja. Ker-
ran koitti sitten sekin päivä, jolloin tykkimme ei te-
honnutkaan jättiläisvaunuun, jonka arvioimme 30-ton-
niseksi, eikä meidän auttanut muu kuin poistua näyt-
tämöltä si'llä kertaa.

Muistaakseni helmikuun viimeisenä päivänä sattui
taas kahakka, joka ei hevillä unohdu mielestäni, ja
luulen, että sen muistavat kaveri,tkin, mikäli vielä
polkevat tämän maapallon kamaraa.

I'{eillä oli mejapaikka kk.miesten korsussa, ja tuona
iltapäivänä törmäsi sinne läähättär'ä mies ja selitti
hätäisenä, että oikealla lohkolle oli piru irti.

- Siellä riehuu nvt esleistä iiipi tullut raskas pans-
sari ja uhkaa tappaa kaikki, sopersi lähetti. - Mutta
Jussila oli päivällä lievästi haavoittunut poskeen ja
oli juuri Jsp:llä sidottavana, ja Faarinen oli jossakin
asemissa tavanmukaisella kyttäysreissullaan. TZimä oli
kuitenkin hälytys, ja me pst.miehet juoksimme mäen
päälle suoja-asc.maamme, jossa ,tykki oli. Sieltä ve-
dettiin tykki kiireesti alas korsulle ja siitä kapeaa tos-
supolkua pitkin oikealle, josta ryty kuului. Tykissä
oli jalakset, mutta sen vetäminen lumessa oli hanka-
laa, ja hiki siinä virtasi, ennenkuin olimme sen tien
varressa, joka nousi naapuritukikohtaan. Siellä oli
tosiaankin täysi rähinä päällä ja vastaamme tuli jo
miehiä, jotka kehbinivat meitä palaamaan..

- Ette elä siellä vanhoiksi, huohotti kk.n.ries var-
sinainen olalla juostessaan vastaamme. - Hr:roitiu-
neitakin tuotiin, ja koko tilanne,tuntui tosia.rn roivot-
tomalta, kun helmikuinen päiväkin alkoi hinr.irtvä.
Nousimme kuitenkin sisukkaasti mäkeä r'lös i: pian
rupesi näkymään lumivalli sekä kair-etiuji i: kr:ettu-
ja poteroita.

Vihollisen tankki oli jbssakin mäenh:r;:nteen ta-

kana ja ampui koko ajan poksahteiei:r piiskansival-
luksia, ja pikakiraeri louskutti mr'ös s:r:oj.rrn. Pysäh-

dyimme hengähtämään. Meitä oii kuusi miestä: Es-

kola ampujana, Mäntylä, Aulo. Nn:li'i. Siitala sekä

allekirjoittanut. Pidimme siinä rii*u neuvottelun,
miten ryhtyisimme etenemään. silll tenkki oli aivan
lähellä. Ehdimme juuri kääni1ä rlkin lähteäkselnme

työntämään sitä eteenpäin ja avrsimme lavetio haarat
valmiiksi, kun tankki tuli lllittäen nikp'iin suuren
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Pian tämän ,jälkeen juoksi mies mäen päältä huu-
taen, että siellä on toinen tankki, joka pyrkii pakoon.
Tykkiä edellämme l1'käten liihdimme heti liikkeelle
mäkeä ylös erään kk.miehen opastaessa meitä metsään
hakattua kk:n ampumalinjaa kohti, jonka ylitse tankki
näytti pyrkivän. Puiden latvat vain vapisivat tankin
kulkusuunnalla näyttäen sen tietä. Me ehdimme ampu-
malinjalle hiukkasta ennen tankkia ja laitoimme tykin
äkkiä ampumakuntoon. Mäntylä löi puikeen ammuk-
sen juuri hetkellä, jolloin tankin etupää möyrysi lin-
jalle. Mutta meillä ei ollutkaan nyt onnea, sillä am-
mus ei mennyt kunnolla putkeen eikä lul<ko sulkeu-
tunui. Hylsyssä oli hiukan jäätå, ja se pelasti tankin,
joka häipyi petäjikkköön. Tunsimme vähän pettymys-
tä, kuten ainakin erämies, mutta toisaalta oli hyvä
mieli, sillä olihan "repussa" jo jotalin.

Palasimme takaisin Christie-riyppisen saaliimme
luo, joka paloi äydessä liekinhuminassa valaisten hä-
märtyvää, rlikaista tannerta. Tutkimme sitä ihmeellistä
seilikaa, miksi tankki ei saanut meihin osumaa tuollai-
selta matkalta. Tulimme siihen tulokseen, että se oli
ampuessaan mäen rinteessä putket ala-asennossa eikä
tohtinut enää korjata asentoaan, vaan aloitti silmibtö-
män tulitulsen säikäyttääkseen meidät. Jos me siis oli-
simme epäröineet, olisi tulos ollut meille epäedul-
linen.

Tuon panssarivaunun ammukset olivat menneet
noin 30-40 senttiä tykkimme kilven yläpuolelta. Sa-
malla se oli ampunut konetuliaseillaan, joten olimme
tuolloin totisesti hetken tulihoivin alla.

Heti kun vihollisponssori oli voiennut, se olkoi sovuto

kivilohkareen vierestä. Se oli noin 80 metrin päässä
meistä ja avasi välittömästi tulen. Er.rsimmäinen kra-
naatti humahti päitämme hipoen ja, rd,jnhd puussa
takanamme. Olimme matalana kuin luteet Iaittaessam-
me tykkia empumakuntoon, ja tankki ampui sinä ai-
kana viisi kcrtaa rlitsemme kuumrn ilmanpaineen
humahtaessa joka kerte kasvoillemme.

Lopulta oli }lariannekin rn.rpumrkunnossr. jr Es-
kola antoi soida }Iän§län lyödessä ammul:sir put-
keen ja meidän toisten antaess,r niirä hänelle rrkaa-
päin. Siitä sy'ttyi lyhyt, mutta kiivas kaksintaistelu.

Jos nyt oikein muistan, meidän tykkimme ampui 12
kertaa, mutta tankl<i Iopetti jo aikaisernmin, sillä
Eskolan poika teki tarkkaa työtä. Muistan, kun Aulo
sanoi Eskolalle antaessamme ammuksia:

- Ammu nyt tarkasti, sillä henkemme ei ole tässä
paikassa yhdenkään killingin arvoinen. - Tankin
ammulsia näet räjähteli takana olevissa puissa, ja
vaatteemme olivat täynnään puuntikkuja, mutta ih-
meeksi ei i'htään sirpaletta sattunut kehenkään.

Heti kun vihoilisen tankki oli vaiennut, alkoi siitä
nousta mustaa salu3. Nousimme seisomaan ihmetel-
len, että olimme joka mies yhä hengissä. Jalkaväen
miehiäkin nousi poteroistran puristamaan käsiämme
ja taisipa jonkun silmänurkassa kimmeltää kyynel-
kin. Tuo saaliimme oli valkoiseksi maalattu ja hiukan
"virtaviivainen", aika suuri rumilus, mutta hyvin oli-
vat siihen pystyneet Mariannen iskut.

Kaksintaistelumme oli tarjonnut kaikiltle l?ihellä
oleville miehille unohtumattoman ja jännittdvan näy-
telmän. He olivat joka hetki odottaneet meidän saa-
van täysosuman, mut,ta olivat kuitenkin pitäneet
"peukkua" puolestamme. Ilo oli sen vuoksi suuri, kun
tankki saatiin tuhotuksi.

MAÅ L ÄTKAA

?r
?olto

LAATUMAALILLÅ
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Aorre Solomöki

MEITÄ otri Kiestingin suunnalla l./SissiP 3:een
kuuluvassa pienessä porukassamme kymmenkunta
partaista äijää. Oti,mme saaneet il<omennuks,en aivan
etulinjan tuntu.maan, ia ,tehtävänämme oli kuulos-
tella, minrkälaista liirkebtä vihollinen piti milloinkin
ja rnita kaikke,a muuta ,kuulimme ja näi,rnrne. Kai-
kesta, josta saattoi olla jotain hyötyä, meidän piti
puhel i,mel la i,l moittaa yks ikköömrne. Tarkoituksem-
rne oli aikaa myöten pä?istä kiis,i'ksi Muurmannin
rataan, jossa Louhen aseman kohta er.ikoisesti oli
kiikarissa.

Niin me nyt oleilimrne ahtaassa korsussamme,
ja meistä oli vuoron perään pari miestä pitämässä
vartiota sekä seuraamassa vihollisen liikkeitä. Kos-
ka meillä oli isoja aseita, haupitseja ja korohoroja
ja mitä kairkkia aseita olirkaan, jotka ai,na silloin täl-
löin ampua tärsrkäyttivät, oli meillä tehtävänä ty-
kistön tulenjohdon lisäksi myös ilmoi'ttaa, minkä-
laisen vaikutuksen nuo tärskäyttämiset tekivät vi-
holliseen. Ainak'in meihin itseemme vairkuttivat
erirttäin pairnostavasiti laurkautkset, johka sattuivat
jäåmäit niin sanotuiiksi "lyhyiksi". Sill,oin aina
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olimme kovin halurkkaita tarttumaan puhelimen
kampeen ja huomauttamaan, että lisäisivät hitoil-
leen ruutia.

Oli rkylmä, sateinen lokakuun ilta, kun eräs po,h-
jalririrnen sotamies Hakola saapui vartiopairkal'taro
korsuun, ilmoitti säätilanteen ja sanoi, eltä nyt
siellä ulkona 'ltuuloo niin peevelisti ja sataa sel-

laasta verensekaasta lumiräntää." Hän oli myös huo-
man,nut viho,llisen liikehtivän aivan etumaastossa'

Yritirrnrne soi,tiaa yksirkköömme, Si'ssipatal,; oonan
1. kompp,aniaan, mutta sietrtä ei vastaltu, vaikka
kuinka väivasimme puhelinta. No mi,käs neuvoksi ?

Kun johto oli jostain poikki, si,tä oli l2ihdettävä
korjaamean. Heitettiin arpaa, kuka lähtee. Årpa
ei langennut Herra Petterille, vaan se lankesi mi-
nulle, ja nii,n sonnusfauduirn matkaan. Ulkona oli
synkkä 1,ö, enkä nähnyt mi,tään eteeni. Korsun ka-
to,lta otin puhelinjohdon pään käreeni je läksin
tlivalramaan.

Kuljin hi'taasti, sillä näkyväisyys oli todella ole-
nlaton. Tuuli raivosi ja väliin satoi vettä ja väliin
sitä Hakolan mai,nitsemaa verensekaista Iumirän-



täi. Etenin kui,tenkin myrskystä ja pimeydestä huo-
lrmette ja johdosta kiinni pitäen toivoin löytäväni
vian. Kraoaatti oli ,tipahtanut puoli turn,tia silten
nii1le paikoille, joten luultiin, että vika o,lisi lii-
hellä. Sitä en kuitenkaan löytänyt.

Äkkiä höristin korviani. Jostain kuului ääniä.
rnulta olivatko ne omia vairko vihollisen 7 Koska
ne tuntuivat tulevan vastaani, kuuntelin henkeäni
pidättäen, kunnes älysin tilaateen, sillä puhe oli
selvää venäbtä.

Naapurit olivat tietysti partiomalkalla. Olivat
iöytäneel sopivan johdon ja kulkivat nyt sama.r
johtoa seLrraten kuin minäkin. Peräännyin pari as-

kel,ta ja aioi,n hiipiä hilj;rr takaisin, sillä aseistuk-
senani oli vain pistooli. Vihollisie oli sitä paitsi
useitr. enkä niitä edes nähnyt pimeässä yössä.

Äänet lähesiyir'ät niin nopeasti, ebten ,ehtinyt pal-
joe aj;rttelemaan. Sivalsin puukolla johdon poiklti
ja oti,n muutaman juoksuaskeleen sivulle päin. Sil-
loin putosin syvään vesiojaan, niin eltä pärske kuu-
lui. Pitelin johdonpätkää yhä käsissäni. Olin sen
katkaissut syystä, että saisin eksytety,ksl viholliset
korsuun johtavalta puhelinjohdolta. Arvelin, että
jos nuo "kaverit" löytävät korsumme ja pä?isevät
sen yllättämään, siellä ei ole pojilla hauskat ol'tavat.

Makasirn nyt ojassa. Vihol.liset taas olivat, saatu-
aan katkaisemani johdon pään käsii,nsä, pysähtyneet
lähelle saman o;'an reunaa, missä paraikaa pyris-
telin. Ojassa oli vettä paljon, sillä sade oli vain
yltynyt. Viholliset pitivät hengähdystaukoa ojan
reunalla. Silloin tapahtui äkkiä s€, mitä olin
jo pelännyt. Olin aikamoisessa yskässä, ja yskän
puuska tuntui nyt tulevan väistämättömästi, ja mil-
läpä sitä r'oisi estää. Painoin suuni ojan reunaa vas-

taan je sein siihen tukahdutetul<si 1'skän tuottamar.r
äänen, r.rikka samalla slin mutaa ja limaa suuni
tä1.teen.

Mikä oli vihollisten trrkoitus. miksi he olir';rt
tässä slteessa ja miksi he eii'ät lähteneet pois? Olin
kylmästä kangisivr:r't, en uskrlt:i.ru: no,ii.rl. p.i.i-
tani enkä myöskään rimpuille lämpimäkssni. sillä
jos ei ollut tämä olotila helppoa, ei olisi ollut help-
poa antautra vihollisellekaan. Tuli todella mielee-
ni pelko, että tässäkö on nyt tämän pojan hauta?
Sain vaivoin vedetyksi toisen saappaan pois jalasta,

Kiestinki on Tuoppoiärven ronnollo olevo suuri keskuskylä

3i:'f"i;; "'';l i: ;, J" ",1ä? #:å*"

nrutta vielä suuremman vaivan näin saadakseni sen
pääni alle ja täten sain pädtäni ,nostetu,ksi ylemmds.
Tuskalliset minuutirt,kuluivat.

Vihdoin alkoi selvitä vihollisten viipyminen ve-
sisateessa, sillä pian kuului uusia ääniä vihollisten
tu,losuunnasta. Nyt vasta pulina alkoi, mu,tta en
yrnmärtänyt mitä he puJ-ruivat, sillä en osaa muu,ta
kuin kahta kotimaista kieltä, nim. savoa ja suomer.

Kauan ei neuvottelu ,kuitonrkaan kestänyt, r,earr
se kathesi äkkiä. Samassra kutrlin etäämpää, eltii
omat miehet olivat lähteneet tninua etsimään. Myiis
ojan reunalta ,kuului konepisfoolin räsähdys. Yri-
tin silloin nousta ojasta, mutta en päässyt ylös he-
ti. koska maata sortui päälleni. Tdssä menetin muu-
taman ,kalliin sekunnin. Jos olisin heti pä?issyt ylös,
olisin luultavasti vihollisen huomaama,bta siinä ri,-
täkässä päässvt ryömimään pois, sillä viholliset am-
puivat yhä. Ammunta loppui kuitenrkin, kun olin
päässlt ylös ojasta.

trIekasin ojen reunalla lii,kkunr,atta, sillä en us-
l.altrnut hievahtaakaan vihollisten parveil'lessa ym-
pärilläni. Värisin vilusta ja ehkä r,ielä enemmän
pelosta, sillä aivan lähelläni kär'eli jokin viholli-
nen, ja vähältä piti, ettei hän kompas,tunu,t jalkaa-
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Kalastaia
serr
tietäärrr
Sateisella sädllä tarvitaan kunnollinen sadepuku,

ioka pitaa kosteuden taatusti loitolla. NOKIAn
Vll,I-E-sadepuku suojaa tehokkaasti mctsissä, pel-
loilla, kalavesillä-rankkasateellakin. Se on kevyt,
notkea ia kcstävä, Se on todellinen sadesään puku.
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Meldön I'llrlomme
Me "Rähinän" pojat päätimme hankl<ia itsel-

lemme yhteisen kirjeenvaihtotoverin ja vastasim-
me erään leskirouvan ilmoitukseen. "Pena" sai olla
kirjurina, ja hänen nimiinsä vastaus laadi,ttiinkin,
kos,ka hän oli ainoa poikamies joukossamme.

Siitä sitten al,koi kirjeenvaihtomme. Mirja oli
rouvan nimi, ikä 2! vuotta, lapseton les,kirouva.

Ja voi pentele, kuinka hän kirjoitteli hempeästi
meille. Kirjeet luettiin niin moneen kertaan, että
ne kuluivat melkein puhki. Kun Mirja oli sairaana,
se oli suuri suru ko.ko korsun pojille, mutta jos oli
jotain hauskaa tapahtunut, niin yhdessä siitä iloit-
tiin Mirjan puolesta. Vartiossa ollessamme ajltte-
Iimme Mirjaa, että: "Voi pen'tele, kun siinä on ki-
va §ttö." Kerran viikossa laadittiin hänelle koko
korsun voimalla oikein hempeä ;'a asiallinen kirie.
"Pena" toimi 'kirjurina ja korkeana raatin.r, ettei
kirjeeseen tullut mitään sopimatonta.

Kirjeenvaihtoa oli jad<unut ainakin puolisen
vuo,tta, kun päätimme lähettää tiedusteluprrtion
"Penan muodossa" tyttömme luokse Helsinkiin lo-
man yhteydessä. Odotimme sitten kiihkeisti Penaa

lomilta takaisin ja tulihan hän aikrnean ir selirys
myös. Rouva oli tosin leskirouva, ikäi oli yli 40
ja ainakin kolme lasta, mutta "Penr" ei ollut var-
ma, mitä oli kamarin puolella. Siitä hempeydestä ei
Pena ollut halukas puhumaan. Kirieenr-rihto lop-
pui siihen.

Ja me seisoimme edelleen r':rtiossa, kaikki sen
näköisinä, kuin jokaiselta olisi muije kuollut.
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ni. Onrleksi oli niin pimeä, ettei hänkään nähnyt
nritään.

Samassa kuului läheltä omien huuto. Nyt olivat
kaikki korsun pojat seapuneet ja huomanneet vi-
hollisen, ja nyt räsähtiväi omienkin aseet, ja tilan-
ne alkoi selr.i,tä.

Ilmass;r oli sähinää. Niin omat kuin vihollis,et-
kin ampuiv;rt pimeässä, r,aikka eivät erotta,neet sen
varmempas \ohdett.r. Pr'öräytin itseni takaisin ojaan,
koska oian penkk:.rn tuli mLrutrmir konepistoolin
sarjoja. Sinne srin seurr.rkin. sillä joku r-ihollisista
oli huomannut minut je luullut jonkin olrlns.r
kaatuneen ja pudonneen ojxan. I\Iies rvön-ri ojrn
reunalle ja puhui muutaman senan venijäksi. mut-
ta kun ei saanut vastausta, hän ikuului aukaiseval
tuiitiLkkulaatilion katsoakseen iuliti,kun avulla nri-
nua ojan pohjalle.

Hyvät neuvo,t olivat nyt tarpeen. Ei ollurt aikair
ajatella, mitä tehdä, sillä tikku jo paloi ja valrisi
kasvojani. Mies aikoi juuri huutaa jo,tain tovereil-
Ieen, kun samassa sieppasin häntä kauluksesta kiin-
ni ja vedin hrin'et päälleni ojaan. Puristin miestri
ku.rkus'fa, kunnes hän herpaantui, ja saatuani yli-
obteen käänsin hänel sivulle ja pääsin vaivoi,n pois
hänen altaan. Mies korisi ja kuvotteli ojan poh-
jassa, kun syöksyin ylös ja suin päin toisen vihol-
lisen syliin, joka oli saapunu,t ojan reunalle. Sel-
visin hänes,tä mellio nopeasti, ja nyt oli ryömittär'ä
ja rkovaa.

Olin aiheuttanut vihollisille melrkoisen hämmin-
gin, sillä olin heidän keskellään liikkuessani kuin
ioki,n henkiolenio. Pääsin heistä kuitenkin ihmeeli-
seni eroon .ja pian o,lin omien luona. Vetäyd),imme
hiljaa korsuumme ja vielä samana yönä poistuim-
me ,koko etuasemis,ta, sillä tehtävämme oli taas sil-
lä kertaa täytetty.

V. Rauhaniemi

PIKKU TILANTEITA
MERILINNAKKEELLA

ERÄÄNÄ jatkosodan alkupäivänä kesäkuussa 1941
saapui rajalla olevalle linnakkeelle majuri \W. seu-
ralaisineen tarkastamaan tykistön tulenantovalmi-
utta. Linr-r:rl<keella oli jo parin päivän aikana ko-
keiltu tulen tehoa "elär'iin maaleihin", ja miehistö
oli vetreimmillään.

Srrtu.rrn linnekkeen päälliköltä suulliset selityk-
set jr tilannekuvan sekä tarkastettualn tuliasemia
tarkastaja halusi suorituttaa kokeeksi myös maali-
ammuntila käytännössä. Tässä tarkoituksessa "joh-
toliunta" nousi tulenjohtotornin ylimpään kerrok-
seen, iossa tehtäväksi ensin annettiin nokikkain vi-
hollisen kanssa olevan tulenjohtajan hälyttäminen
tehtäväänsä.

Sää oli autereinen eikä näkyvyys ollut kovinkaan
hyvä. Puhelinta ruvettiin veivaamaan. Kesti joita-
kin kymmeniä sekunteja, mutta tulenjohtopaikalta
ei kuulunut vastausta. Sensijaan allioi kuulua kove-
nevaa lentokoneen surinaa, minkä johdosta annet-
tiin ilmahälytys. Äkkiä sukelsi autereisesta ilmasta
esille yksinäinen lentokone suoraan tornia kohti ja
pudotti sitä vastaan pommikuormansa. Räjähdys-
ten aiheuttama ilmanpaine löi ylhääIlä olevat ikku-
nat rikki, aukoista työntyi sisään lasinsirpaleita, sa-

vua ja rapaa, ja joku vieraista näki parhaaksi syök-
syä nopeasti makuuasentoon lattialle. Pieniä palon-
alkuja syttyi kanervikossa, ja savun hälvettyä todet-
tiin, että tornin lähellä ollut, yhden ryhmän majoi-
tukseen käytetty pahviteltta oli krdonnut jäljettö-
miin. Nopea tarkastus osoitti, että teltassa majail-
leet miehet olivat juuri ehtineet lähteä ruokailuun,
joten tuho kohtasi vain heidän teltassa olleita asei-
taan ja varusteitaan,

287



- Tulivuorenpurkauksen takia lopetamme tar-
kastuksen tähän, lausui aina sanavalmis majuri 1W.

- Kun ylhäältä tornista oli taas ehditty maan-
pinnalle, hän jatkoi: 

- Missä täällä on lähin käy-
mälä? Tarvitsen sitä nyt osoittaakseni, että housuni
eivät tuolla ylhäälla kärsineet mitään vaurioita.

Samalla hetkellä kun tornista päin haettiin yh-
teyttä tulenj ohtajaao, tämä puolestaan oli hakenut
yhteyttä torniin ilmoittaakseen lähestyvästä lento-
koneesta. Mutta puhelut olivat menneet ristiin,
mikä oli merkillinen sattuma sekin.

- Tämä on sotalinnake, lausui majuri §7. ,hyr,äs-

tellessään laiturilla linnakkeen päällikköä.

rF

Erdänd, heinäkuun aamuna samana kesänä yö-
sumun juuri hälvetessä havaittiin muutaman kilo-
metrin päässä lentokoneen kelluvan ja kimaltele-
van auringonpaisteessa peilityynen meren pinnalla.
Patteriston verran tykislöä suunnattiin valmiiksi
tähän outoon maaliin, ilmoitettiin asiasta ylöspäin
ja jd'd,trin tarkliailemaan koneen mahdollisia aikeita.

Kone todettiin vihollisen MBR 2-tyyppiseksi
vesikoneeksi. Se vaikutti täysin kunnossa olevalta,
mutta hylätyltä. Mitään liikettä ei näl<ynyt, kone
pysyi vain paikallaan. Eipä särjetä hyr'ää konetta,
mistä lienee siihen ilmestynytkin ja mikä lienee tar-
koituksensa, tuumittiin.

Pian saatiin tietää, että omat vartiomoottori-
veneet olivat tulossa paikalle. Samassa ne saapui-
vatkin, lähesiyivät varovasti, mutta taistelua ei syn-

tynyt. Hinausköysi kiinnitettiin, ja kohta oli kone
linnakkeen rannassa uteliaiden ihmeteltär'änä. Kun-
nossa tuntui olevan, vain lentäjät olivat häipyneet,
mutta mm. karttansa olivat unohtaneet koneeseen.
Parin päivän kuluttua omat lentäjät noutivat ko-
neen vieden sen lentämällä pois. Sen enempää eir,ät
koneen retket ja seikkailut selvinneet linnakkeella
oleville.

,<

Eräänä elokuun aamuna havaittiin näköjään tyhjä
soutuvene vuorostaan kellumassa muutaman kilo-
metrin päässä linnakkeen edustalla. Yhdysmoottori-
vene lähetettiin korjaamaan tuuliajolla oleva tal-
teen. Moottorin Iähestyessä kohottautui soutuve-
neen pohjalta kuitenkin mies ja avasi kiivaan tulen,
jolloin moottoriveneen miehet pitivät parhaana pa-
lata tyhjin toimin takaisin.

Sen jälkeen lähetettiin asialle lähellä laiturissa
oleva vartiomoottorivene. Sen lähestyessä muutti
soutuveneessä oleva vihollinen kuitenkin taktiik-
kaansa ja päästi noutajan rauhallisesti lähelleen,
mutta paiskasi sitten äkkiä käsikranaatteja moot-
toriveneen kannelle ja haavoitti kannella olevia
henkilöitä. Vartiomoottorinkin oli palattava "meri-
taistelun" hävinneenä takaisin.

Nyt aseistettiin yhdysmoottorivene pikakivää-
rilld, ja se lähetettiin asialle. Pikakivääri suoritti
tulivalmistelun, ja ,lähestytiyään soutuvenettä
moottorimiehet totesivat sen pohjalla kaksi miestä,
molemmat kuolleina. "Meripelastustyö" voitiin tä-
män jälkeen suorittaa.

Varovaisuus ei osoita pelkuruutta, ja taitavuus
tuottaa sitä osoittaneelle aina kunniaa.
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