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Hän on 73-alotidi perbunisä. Tärä bån ol
aaimonsa ja kahdcn lapunsa kansu låbdiissä

om alla ailolla leirintän atkalle Etclä-ElroopPaan.

\.$ t t YYäiset

He lähtevät asiantuntijan kautta...

Isä painaa kaasupoljinta. Matka kohti etelää

on alkanut. Auton katolla ovat teltat, makuu-

pussit, ruokailuviilineet ia mitä kaikkea lie-

neekään ... Ja matkavaluutat on hoitanut

Yhdyspankki,4Sl 3gantuntija. Sieltä he ovat

saaneet myös bensiinialennuskuPonkeia Ita-

liaan, alennukseen oikeuttavia ET-matka-

shekkeiä Ranskaan, matkaoPPaan, valuutta-

avaimen,valuuttalompakon ym. erikoisetui a.

Siksi he ovat tyytyviiisiä. Matkalta palat-

tuaan he tallettavat säästyneet ulkomaan-

valuutat Yhdyspankkiin valuuttatilille. Niitä

he saavat silIoin kdyttää, ylimäär?iisenä va-

luuttana seuraavalla matkalla.

YHDYSPANKKI
meidan 

tth 
pankki

Solqhistoriollisen Tutkimusloitoksen loimilto-
mono ilmestyy kuluvon kesön qikonoJotkosodon

virollisen historion

ST]OMEI\
SOTAilII_

1. osa

Siten tömö 20 vuottq kestöneiden moni-
voiheisten tutkimusien jo töiden tulokseno
kehitetty 10-osoinen hislorioteos tulee

kokonoisuudessoon vql m i i ksi.

Eri soti losolojo tuntevien jo eri sototoimiin
osol I istuneiden henki löiden ki rjoittomono
on töten luotu osiollinen jo yhtenöinen

selostus Jotkosotomme loojoisto solotoi-
misto jo suuristo tqisteluistq.
Sodon kuvousto voloisee mitö rikkoin
kuvitus tuhonsine olkuperöisine voloku-
vineen jo hovoinnollisine sotqtoimikorl-
toineen sekö piirroksineen.
Volmistunut sotohistoriollinen suurteos

on mitö orvokkqin muisto Suomen

konsolle kohtqlokkoiltq sotqvuosilto, jol-
loin konsomme jokoinen jösen urheosti,
voikko roskoin uhrein, osoitti lujoo toh-
tooon puol ustoessqon itsenöistö voltoku n-

toomme jo silloin köydyssö puolustustois-

telussoon myös söilytti siihen oikeutenso.
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KESÄLLÄ 1941 kuljetti hinaaja pari proomunlastillista
nuoria miehiä Pirttisaaresta Loviisan Valkomiin. Olin
tuon joukon jäsenenä ja tiesin, että meitä tultaisiin kou-
luttamaan erikoistehtäviin, sillä karsinta oli ollut tiukka.
Heiveröisempi ja kankealiikkeisempi mies putosi armotta

Pols
Meistä järjestettiin 1. rannikkoiskukomppania käsittäen

kolme joukkuetta. Komppaniamme päällikkönä oli kap-
teeni Kytöpuro. Hän aloitti Valkomissa perusteellisen
kouluttamisen. Opimme tie:ämään asioita, mitkä katsot-
tiin tärkeiksi sodassa, nimenomaan rannikko- ja saaristo-
puolustuksessa.

Aseistuksenamme oli keq'itä kiväärejä, konepistooleja
ja käsikranaatteja. Meidän piti oppia soutamaan vasta-
tuuleen sekä pimeässä että sumussa. Meidän tuli nopeasti
arvioida etäisyydet merellä ja tehdä johtopäätöksiä siellä
liikkuvista veneistä. Kapusimme kallioisia rannikkorin-
teitä, kahlasimme kaislikoissa ja maastouduimme luo-
doilla. Näin törmäilimme, kunnes meidät katsottiin kel-
vollisiksi sotaan.

Jälleen proomut lähtivät siirtämään komppaniaamme.
Nyt oli suuntana Hangon saaristo. Mitä lähemmäksi alu-

Hangon vuokra-alueen itärintama r o r Alueen raja.

Ra n n i k ko i s k tt ko m ppq n i q
I{angon
lohkollq

U. V'SKA

etta päästiin, sitä voimakkaampaoa kautautui korvrimme
sodan kumu. Veti naaman hiukan vakavaksi, kun ylä-
puolellamme risteili lentokoneita. Sitten iloksemme ha-
vaitsimme ne sentään omiksi. Kommelluksitta pääsimme
Danskog-landet nimiselle saarelle. Se on laaji saari lä-
hellä mannefta, ja sen avomeren puoleinen rantaviiva
oli useasti vihollistykistön pehmityksen alaisena. Tällä
saarella emme olleet pitkään, ehkä parin vuorokauden
verran. Komppania hajoitettiin joukkueisiin, joukkueet
ryhmiksi ja nämä pienet yksiköt siroteltiin sinne tänne
eri tehtäviin laajan merialueen pienille saarille ja luo-
doille. Olin II joukkueen 1. ryhmän johtaja. Joukkuetta
johti vänrikki Åhonen, urheilumies kiireestä kantapää-

hän.
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lskujoukko hyökkäysvaunuesteitä räjäyttämäsä Hangon rintamalla

Alueen saarilla oli - ruotsinkielisine nimineen - lu-
kuisia sellaisia pikkuluotofa, joista kansakoulukartat ei-
vät kerro. Oli myös isompia saaria, joissa oli ollut asu-
tusta. Niiden välimatkat vaihtelivat muutamasta kymme-
nestä metristä kilometreihin. Suomenkieliset asetoverit
taivuttivat saarten nimet mitä kummallisimmiksi. Oli
Tuurikroki (Stor-Krokan), Falliholma (Fallholmen)
jne, mutta hyvin nuo "peitenimet" ilmaisivat, mistä saa-

resta oli kulloinkin kysymys. Lillinkroki oli Lill-Krokan,
ja tdmä saari, tai paremminkin alaston luoto, oli eittä-
mättä toisen maailmansodan viheliäisin paikka. Olin saa-

rella olevan tukikohdan päällikkönä seuranani koural-
linen miehiä. .. ja tunsin vastuun!

Lill-Krokan oli pieni luoto, muodoltaan kuin käpris-
tynyt makkara. Se ei suonut tasaisuutensa vuoksi paljoa-
kaan tulisuojaa. Saaren oli vihollinen parturoinut melko
puhtaaksi. Ei männynkäppärääkään ollut pystyssä ja oras-

taneen ruohonkin oli tykistötuli kärventänyt. Mutta saa-

ren särmikäs ja rosoinen pinta teki sen sentään joten-
kuten tarkoitukseemme sopivaksi, jopa ihanteellisek-
sikin. Tässä eteentyönnetyssä tukikohdassa saimme kokea
sodan murheet ja kauhut, siellä valvoimme ja pidimme
tilmällä vastapäätä olevaa Stor-Krokan-saarta, tuota Tuuri-
krokia, sillä siellä isännöi Hangon "alivuokralaisemme."
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Saarien välimatka oli vain reipas kivenheitto, ja kiusalli-
seksi käyneet tarkka-ampujat olivat siellä aina asemissaan.

Kerran eräs heistä ampui haarakaukoputkemme linssin-
kin rikki. Toisinaan he posottivat suoralla suuntauksella
tulta päittemme menoksi, ja toisinaan saimme niskaam-
me kiukkuista kranaatinheitintulta. Olikin todella kiuk-
kuista sähinää, kun sukkulat räjähtelivät kiinteällä kalliol-
la. Siinä lensi yhtä paljon tappavia kivensiruja kuin
kranaatin sirpaleitakin.

Olimme alistettuina johonkin suurempaan yksikköön,
jonka lääkintäpaikka oli mainitsemassani Danskog-lan-
detissa. Siellä toimi lääkärinä lääkintäkapteeni Runeberg.
Hänen harrastuksiinsa kuului ammunta, ja siviiliradoilla
hän oli päässytkin hyviin tuloksiin. Hänellä oli tapana
soutaa yksin saareltaan tukikohtaamme mukanaan mai-
nio tarkkuuskivääri. Hän valitsi luodoltamme sopivan
kyttäyspaikan ja kärsivällisesti tunti tunnin jälkeen odot-
ti, että saisi tähtäimeensä vastassa olevasta saaresta maa-
lin. Usein hänen aseensa räiskähtikin, osumista en kui-
tenkaan sano sitä enkä tätä. Kerran tohtorimme joutui
vihollisen puijaamaksi. Vanjat olivat kohottaneet piip-
palakin seipään päässä näkyviin, ja lääkintäkapteeni am-
pui tätä varmaa maalia. Hetken kuluttua hän laskeutui
poteroomme ia epäili, että hänen aseensa tähtäin on saa-



out jossain kolhaisuja. Kun hän selitti ampuneensa vii-
desti samaa maalia osumatta, selitimme hänelle syyn.
Kapteeni murahti jotain hyvin liiukkuisesti ja lähti. Sen
jälkeen hän ei haaskannut "pelättimeen" kuin yhden luo-
din aina kerrallaan.

Järnössä, joka oli pieni saari meistä oikealla, oli ruot-
salaisia vapaaehtoista. Saari oli ollut asuttu, ja nyt ruot-
salaiset majailivat komeasti ehjiksi jääneissä huviloissa.
Meistä Skogsbyn suuntaen taas oli Björnholm, jota var-
tioi eräs joukkueemme ryhmä. Joukkueemme johtajalla,
vänrikki Ahosella oli puuhaa soudellessaan saarien väliä,
vaikkakin niihin kaikkiin oli puhelinyhteys.

Kerran vänrikki Ahonen soitti tukikohtaamme ja mdä-
räsi, että oli lähetettävä mies veneellä Danskogiin nou-
tamaan TK-miehiä. Lähdin itse asialle ja soudin tuon
matkan yksin. Perillä tapasin kovin epäsotilaallisesti
pukeutuneen noin 15-miehisen aliupseeri- ja sotilasrl'h-
män, jota veti everstin arvoinen vanhahko herrasmies.
Alkoi neuvottelu, miten pääsisimme luodollemme, koska
reitti oli vihollistykistön haarukassa. Vänrikki Åhonen
selitti tilanteen, mutta miehet eivät paljoa puhetta kuun-
nelleet. Hankittiin kaksi venettä lisaå, ja niin lähdettiin
peräkanaa soutamaan kohden tukikohtaamme. TK-miehet
istuivat ryhdikkäinä kamerat ja muut kapistukset pol-
villaan.

*br r"

Tilanteestamme on mainittava, että vihollinen, joka
tulitti reittiämme kahdelta suunnalta ei vaivautunut am-
pumaan milloinkaan, kun yksinäinen soutaja liikkui ve-
neellä. Jos veneessä oli kaksi miestä, se riitti useinkin
vihollisen tulen avaamiseen. Tämän takia liikuimmekin
vesialueen poikki siten, että toiset makasivat veneen poh-
jalla. Tätä asiaa koetti joukkueemme johtaja nyt selit-
tää TK-miehille, mutta nämä, sotaan tottumattomat ka-
verit, pitivät atvoaan alentavana loikoa veneen pohjalla,
kuin mikäkin vähemmän arvokas matkatavara.

Nyt kun veneitä oli kolme ja kussakin istui puolikym-
mentä miestä nokka taivasta kohden savukkeitaan tupru-
tellen, syyhyivät viholliseo tulenjohtajien sormet. Olles-
samme matkan puolitiessä alkoi veneiden ympärillä kova
räiske. Vesipatsaita kohosi ilmaan lähellä ja ka.ukana.
Vänrikki Ahonen hymyili, kun miehet paiskautuivat ve-
neiden pohjille, kuin sillit säilykerasiaan. Ainostaan van-
ha eversti säilytti koko porukasta arvokkuutensa, kun
soudimme kilpaa kohti tukikohtaamme vesipatsaiden
seuratessa uskollisesti kintereillämme.

Pahasti hengästyneinä nousivat TK-miehet luodollem-
me. He uskoivat sivuuttaneensa pahimman, mutta niin
ei asia ollutkaan. Luoto sai niskaansa tulisen keskityksen.
Ilmeisesti vihollinen uskoi, että offensiivinamme oli vä-
hintäin maihinnousu jollekin sen miehittämälle saarelle.

Järnon tähystystornl
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Eri kokoisia kranaatteja tipahteli luotomme alastomille
kallioille. Pauke ja rätinä oli valtavaa, sen tunnustimme
mekin sellaiseen tottuneet. Seurauksena oli, ettei yhtä-
kdän valokuvaa sillä kerralla napattu. Miehet, joista haa-
voittuikin pari, makasivat tiiviinä Lill-Krokanin kama-
rassa. He olivat aikoneet antaa kovadänisellään myös va-
Iistusohjelmaa vastapäiselle Stor-Krokanille, mutla sekin
jäi antamatta. Vasta pimeän tullen miehet poistuivat tu-
kikohdastamme, kukin vene erikseen ja miehet pohjalla
maaten. Olisipa pitänyt heti noudattaa vanhan veteraanin,
vänrikki Ahosen ohjeita. Vaikka propaganda onkin tär-
keä ase sodan aikana, itse sotatoimialueella on mukau-
duttava olosuhteisiin. Hyväpä olisi ollut uskoa asiantun-
tijan sanaa.

Annoimme vihollisen alueille muutakin kuin hengen-
vaarallisesti räjähteleviä tykin- ja kranaatinheittimen am-
muksia. Yksikkömme aseistukseen kuului myös ase, jolla
ammuimme valistuslehtisiä sisältäviä pahvishrapnelleja.
Ase oli omituinen tykin ja kranaatinheittimen sekasikiö.
Komppaniamme päällikkö näytti kerran sen käyttöä myös
tohtori Runebergille. Tämä innostui aseeseen kovin ja
lasketteli sillä ammuksia vihollissaaren yläpuolelle. Aina
kun hän poikkesi tukikohtaamme, hän halusi tarkka-
ammuntansa lisäksi kokeilla propagandatykkiiimme. Niin-
pä hän sitten asetti ammuksen peruspanoksineen putkeen
ja nyklisi narusta. Seurasi ankara possahdus, ammus irtau-
tui ja räjähti mustaruutipanoksensa ansiosta Stor-Kroka-
oin yläpuolella, koska siinä oli jonkinlainen aikasytytin.

Propagandamiehet läh-
dössä Hangon saaristoon
kuljettamaan propaganda-
kovaäänistä
§A-lsa

Kun ammus hajosi, levisivät valistuslehtiset ilmaan ja lei-
jailivat taas alas saarelle. Sopi siellä niitä tutkia tai käyt-
tää vaikka riukupaperina. Kun ne sinne putosivat, lää-
kintäkapteenin kasvoille levisi tyytyväinen ilme. Jos leh-
tiset leijailivat mereen tai ammus putosi suutarina, hänen
kasvoilleen tuli perin hapan ilme.

Sctamme oli rannikkoasemaso:aa. Pehmitimme vihol-
lisen hallussa olevia saaria, tämä taas vuorostaan meidän
hallussamme olevia. Joukkomme tekivät myös partio- sekä
tiedusteluretkiä vihollisen selustaan. Tiimä teki samoin
meille. Kumpikin halusi tehdä vahinkor toiselleen.

Yhä edelleen vain kyttäsimme Lill-Krokanin tukikoh-
dassa, jossa oli myös tykistön tulenjohto, harvoin kävim-
me mantereella. Danskog-landetissa oli sauna ja kanttiini.
Sinne saimme joskus harvoin lyhven lepotauon, mutta
senkin katkaisi usein ennnenaikainen hälylys, ja jälleen
olimme eteen§önnetyssä tukikohdassarnme.

Syksyn lähesiyessä lisääntyivät rotat Lill-Krokanissa.
Niitä ui yli kapean salmen vihollisen miehittämästä
Stor-Krokanisia. Ne olivat lihavia, komeita rotiia, mutta
kovin kiukkuisia tappaessamme niitä. Kun oli aikaa
kaikenlaiseen pelleilyyn, lähetimme kerran yhden rotta-
vainajan matkaan valistusammukseen sullottuna. Kun
ammus räiähti Stor-Krokanin yläpuolella, putosi rotta
kaaressa aivan vihollisen nokan eteen. Arvasimme, että
vihollinen oli havainnut tempauksemme, sillä ei kestänyt
pitkään, kun jo suorasuuntausiykki ja korohoro pehmitti-
vät kallioitamme, jotta paikat räiskyivät. Pahastuivat
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Tohtori Rureberg ampuu
propagandapo:':r:'nin erään
huvilan ikkunasta 150 met-
rin päässä oleviin vihollis-
asemiin

TK-miehiä tulenjohtomies-
ten seurassa Hangon me-
ririntamalla

rottavalistuksestamme eoemmän kuin painetusta sanasta,
Sitten alkoi liikkua sotahuhuja, että vihollinen evakuoi-

si Hankoa. Eikä savua ilman tulta. Oli nähty suurien
laivastojen poistuvan Hangosta, mutta arvelimme, että
kysymyksessä saattoi olla yhtä hyvin pikainen takaisin-
paluukin vahvistusjoukkoineen.

Sitten haavoituin lievästi Danskogissa, kun viholli-
nen tulitti saarta. Sama amrnus, jonka sirpaleesta haavoi-
tuin, surmäsi viisi miestä. Kun palasin sairaalasta, Hanko
oli meidän. Vihollinen oli poistunut sieltä sukka ovenra-
koon pistettynä - noin salavihkaan, ja kaikenlaiset
gramofoni- ja kellolaitteet olivat pitäneet rulta yllä. Oli
vähän vedetty nokasta kaikkia - meitäkin rannikko-
iskukomppanian miehiä.

Joukkueemme johtaja, vänrikki Ahonen hymyili, kun
kysyin häneltä mahdollista tulevaa tehtäväämme, kun nyt
Hangon sota päättyi.

- Rintama on tuhansia kilometrejä pitkä, vaikea
sanoa, hän huomautti.
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ONKO siitä todella neljännesvuosisata, kun sairasjunam-
me kulki Karjalan saloilla joka yö kuljettaen haavoittu-
neita Loimolan soilta Sortavalan sotasairaalaan ? Viime
aikoina on puhuttu usein lotista. . . ja vähän oudossakin
äänensävyssä. Minä en ole puhunut, en pukahtanut, sillä
olen ajatellut, että aika tai oikeammin historia on par-
hain tuomari. Mutta kun eräällä peräpohjolaisella ase-
malla jouduin äskettäin odottamaan junaa, ilmestyi siihen
entinen rintamamies, aivan oman porukan poika. Sii-
oäpä alettiin muistella menneitä, niin että olin vähällä
myöhiistyä junastani.

Minut määrättiin lääkintälotaksi junaan Sortavalassa
2) vuotta sitten. Tilanteen kiristyessä olin ilmoittautu-
nut tarvittaessa vapaaehtoiseksi, sillä olin lääkintä-
lotta. Eräänä pimennettynä syysiltana toi jokin lähetti-
poika minulle kirjelipun, jossa luki vain: "Suostutteko
lähtemään kahden tuonin sisällä?" En ole koskaan kir-
joittanut nimeäni mihinkään paperiin niin onnellisena,
vaikka samalla jännittyneenä, kuin suostumukseni tähän.

Laatokanlinnasta sain karvalakin, manttelin ja repun.
Oli taisteltava kovaa tuulta ja myrskyä vastaan ylittäes-
säni Pitkänsillan. Kiiruhdin ilmoittautumaan lääkintäup-
seereille.

Raamattutalon piha oli täynnä lääkelaatikoita . . . Nii-
den välissä kulki vain niin kapea käytävä, että juuri ja
juuri mahtui siitä liikkumaan. Sisällä seisoi kaksi lää-
kintäupseeria ja joukko lottia. Silmäys meihin, ja meidät
jaettiin kahteen tehtävään. Vahvemman näköiset joutui-
vat kenttäsairaalaan. Minut määrättiin sairasjunaan, sillä
olin hennompaa kaliiperia.

Sitten alkoi odottaminen. Ensimmäisinä öinä maja-
paikassamme emme tahtoneet saada unta, niin hartaasti
odotimme matkalle lähtöä, vaikka koko sairasjuna oli
vasta teoriaa, kuten myöhemmin totesimme. Vasta loka-
kuun 17. päivänä näimme ensi kerran Sairasjuna 4:n,
kuten sen virallinen nimi kuului, Sqpisen sahan raiteilla.
Se oli tuleva kotimme ja sairaalamme. Siihen kuului
kolmetoista vaunua ja veturi. Jokaisen vaunun katolla
ja kupeissa upeilivat valtavat punaiset ristit. Sain koko-
naisen vaunun omaksi osastokseni, ja heti aloitimme nii-
den pesemisen ja siivoamisen. Henkilökuntaan kuului
kaksi lääkäriä, kolme sairaanhoitajaa, kymmenkunta ld:d,-

kintälottaa ja kaksi muonituslottaa. Lisäksi kuului muu-
tama sotilas ja junamies sairasjunan perhepiiriin. Ja tie-
tysti konduktööri.

Kotiin soittaessani äitini ääni värisi puhelimessa, kun
ilmoitin hänelle, mihin komennuskuntaan olin joutunut.
Mutta olin itse täynnä ennenkokematonta onnea, sillä
tuntui, että vihdoinkin voin tehdä todella jotakin toisten
ihmisten hyväksi. IJskon, että jokainen toverini ajatteli
silloin samalla tavalla.

Lääkärimme oli sanonut meille, että lähtökomennus
voi tulla millä hetkellä hyvänsä, mutta me heräsimme
joka aamu samalla satamalaiturilla. Kun odottaminen
alkoi kyllästyttää, kävimme päivisin kaupungin muiden
lottien kanssa ompelemassa sairaalavarusteita. Muistan
aivan hyvin, kuinka ompelin ensimmäisen flanellisen
sotilaspaitani hihan ylösalaisin. Koska varusteilla oli kii-
re, ei auttanut muu kuin tasata saksilla hihansuun kohta,
jotta se voitiin kiinnittää olkapäähän.

Eräänä päivänä meille jaettiin tuntolevyt. Äitini oli
kertonut, kuinka Neitsytpolun "Parkukalliolla" syntyessä-
ni minulle oli pantu samannumeroinen laatta kaulaan kuin
mikä oli äitini sängyssä. Se oli ollut 32. Nyt meidän
tuntolevyissämme olivat numerot satoinatuhansina. Mutta
ihme ja kumma, kun laskin levyn luvun numerot yhteen,
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niiden summa oli 32. Onnenlukul Ja täytyy sanoa, että
onnea kesti omalla kohdallani sodan viimeiseen hetkeen
asti.

Toisen sotapäivän iltana lähdimme liikkeelle kohden
korpia ja rintamaa. Ja muutaman yön perästä junaan
saapuivat ensimmäiset haavoittuneet.

Ensimmäisellä rintamamatkalla jätettiin suurin osa
junasta Jänisjärven satamalaiturille, jota pidimme ma,ja-
paikkana. Vain kaksi vaunua oli veturin mukana. Pysäh-
dyimme eräälle Loimolan suolle. Taivaanranta loimotti
punaisena ja tykit jyrisivät. Mutta metsät seisoivat ym-
pärillämme rauhallisina. Ainoastaan yksi kynttilä valaisi
vaunua haavoittuneiden noustessa siihen. En koskaan
unohda sitä näkyä, kun ensimmäiset potilaamme tulivat
vaunuun pakkauksiaan ja kivääridäo kantaen, kuka hyp-
pien yhdellä jalalla, kuka nousten toisen tukemana. Me



vartioivan sotilaan majapaikka. He olivat niin nuoria,
että heidät oli määrätty rintamalta, jossa he ehtivät tais-
tella kymmenen päivää kotikonnullaan - salmilaisia
kun olivat - vartiotehtäviin. Toisen keittäjälotan riemu
oli rajaton, kun kämpän pisin poika osoittautui hänen
veljekseen, josta hän ei aikoihin ollut kuullut mitään.

Sortavalassa käydessämme saimme toisinaan maukkaan
aterian Laatokanlinnassa. Siellä tapasimme myös "Maro-
kon Kauhun", jonka tassu oli kääreessä. Hänen poikiaan
oii myös usein potilaittemme joukossa, ja he aina ker-
toivat urhoollisesta kapteenistaan. Marokon Kauhun pit-
kä turkki ja huopikkaan varteen pistetty piiska nähtiin
usein Laatokanlinnassa tai Pitkälläsillalla. Lotat eivät
jääneet häneltä koskaan huomaamatta, hän tervehti heitä
kaukaakin. Ja kun saavuimme ruokapaikkaan, Iähetti-
pojat kuiskasivat meille, että kapteeni Juutilainen oli ta-
lossa. Heidän mielestään oli kaikkien tutustuttava ihaile-
maansa Marokon Kauhuun,

Sota jatkui. Sairasjunan matkat myös. Mutta emme
voineet enää jäädä Jänisjärven metsiin odottamaan joka-
päiväistä rintamakomennusta, sillä sijoituspaikkamme

Sairasjuna 4 Sortavalan asemalla

SA-lqra

Sairasjuna sisältä

lotat ja hoitajat autoimme heidät makuulle junan koville
puupenkeille.

Olin kuvitellut haavoiftuneet mitä hirveimmäksi
näyksi. Mutta nämä miehet olivat saaneet avun jo sidon-
tapaikalla rintamalla. He olivat kaikki hyvin nuoria, ja
säteilevin silmin ja hymyillen tervehtivät meitä tuskistaan
huolimatta. He olivat kovin kiitollisia päästessään pit-
källeen lämpöiseen vaunuun vietettyään sitä ennen pari
kuukautta Karjalan saloilla havuvuoteillaan. He kertoivat
meille senkin ihmeen, etteivät koko aikanaan olleet näh-
neet ainoatakaan naista.

Paarivaunuun, jossa vaikeimmin haavoittuneet hoidet-
tiin, kannettiin nyt ensi kerran vain neljä paaripotilasta.
Myöhemmin koko junan ollessa leikissä mukana olivat
sekä paarivaunut että junan jok'ainoa soppi täynnä. Ja
silloinkos meillä lotilla oli työta yöt läpeensä.

Ensimmäisend. yönä rintaman pauhun tunkeutuessa
paluumatkalla olevaan junaan astui neljäs paareilla ma-
kaava yli sen rajan sinne, josta ei paluuta ole - yhtä
jalkaa ja kättä vähempänä kuin tänne tullessaan. Rau-
hallisin ilmein hän nukkui sankarikuolemaan. Seisoimme
hiljaisina hänen paariensa vieressä.

Niin alkoi jokaöineo matkamme rintamalle. Aamun
sarastaessa saavuimme Sortavalaan, jossa nokkelat ambu-
lanssimiehet kiidättivät haavoittuneet sotasairaalaan. Ja
me palasimme kiireen vllkkaa Jänisjärvelle. Matkan ai-
kana päivällä siivosimme vaunut, sillä keskiyön maissa
odotti meitä uusi rintamamatka. Hyvin vähäiseksi jäi
oma yöunemme ja lepohetkemme, sillä Jänisjärvellä us-
kalsimme olla junassa vasta pimeän tullen.

Tämän tästä kuului asemalta hälytys, ja meidän oli pii-
louduttava metsään. Erdälld, sellaisella metsämatkalla tök-
sähdimme pieneen vartiotupaan. Se oli neljän asemaa
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Sairasjunaa pommitettu

oli keksitty. Sitä ennen saimme kuitenkin armeijakunnalta
kuin virkistävän lahjan. Oli ollut tuiskuinen iltapäivä
ja vetäydyimme makuupaikkoihimme tavallista aikaisem-
min, sillä hälytyksiä ei huonon sään ansiosta tullut. He-
räsimme vasta valoisaan aamuun junamme pysyessä sinä
yönä paikoillaan armeijakunnan järjestettyä toisen junan
viemään kalliin lastin rintamalta sotasairaalaan. Se oli
jouluyö, josta emme tienneet mitään. Mutta kokonainen
nukuttu yö oli kallisarvoinen asia.

Etadnä, päivänä palatessamme Sortavalasta oli metsäm-
me täynnä pommien kuoppia. Työmme oli tullut yhä tur-
vattomammaksi ja vaikeammaksi. Ainakin lentokoneet
hätyyttivät meitä usein. Kerrankin siivotessani osastoani
näin, kuinka koko junan henkilökunta sukelsi kesken
kaiken pysäytetystä junasta suoraan ulos. Kaksi roihuavaa
palopommia paloikin radan vieressä uhaten melkein tu-
hota junamme.
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Kertomuksessa kuvatun
Sairasjuna 4:n henkilö-
kuntaa

Olimme Sortavalan suurpommituksen aikana kaupun-
gissa Seurahuoneen pommisuojassa, joten pelastuimme
enemmiltä vaurioilta. Mutta tuo pommitus tuhosi Sairas-
juna 4:n. Olimme kuitenkin juuri saaneet sen lastin tur-
vaan. Tämä pommitus oikeastaan alkoikin sairasjunastam-
me. Sillä siihen iskeytyivät ensimmäiset pomrnit. Mu-
kanamme ollut amerikkalaisen Life-lehden edustaja va-
lokuvasi tämän palavan kotimme ja sairasjunamme sa-

vuavat vaunut. Niitä kuvia olen nähnyt sittemmin ulko-
maisissa lehdissä, jopa kirjoissakin.

Sairasjunassamme olimme hoitaneet myös haavoittunei-
ta vihollisia. He olivat saaneet samat lääkeannokset ja
kuumat mehut, kuin omatkin sotilaamme. Kerran kannet-
tiin jälleen paarivaunuun nuori, pyöreäposkinen venäläi-
nen sotilas, ja paarimiehet arvelivat, että hän lienee soti-
laan pukuun pukeutunut nainen. Ajoin miehet pois pai-
kalta ja lupasin ottaa asiasta selvän. Tar;'osin hänelle "sor-
saa", jolloin vaikeasti vatsaan haavoittunut puisti päätään
ja lausui: "Tatjama!" Meillä oli siis ensimmäinen venä-
läinen nainen sotilaittemme joukossa. Myöhemmin kuulin
sairaalasta, jossa hänen henkeään ei leikkauksenkaan
avulla voitu pelastaa, ettd. Tatjaana oli kertonut olevansa
lääkäri. Tuskinpa sentään 18-vuotias, tavallisen sotilaan
pukuun pukeutunut tyttö oli lääkäri, mutta lienee ollut
oman puolensa "läZikintälotta", kuten me hänen hoita-
jansakin.

Kiitollisin mielin muistelen sairasjunaperheemme mai-
niota henkeä ja reilua toveruutta, joka yhdisti niin lotat
kuin miehistönkin saman työn ja kiireen ympärille. Entä
potilaamme, jotka yön tunteina torkkuivat lämpöisissä,
karuissa vanuissamme? Heitä ja heidän urhoollisuuttaan
kuvatakseen pitäisi olla suuri runoilija. Siksi sanon vaio:

jota ei voi unhoittaa koskaan!



LEPÄILIMME syyskuun puolivälissä laakereillamme.
Komppaniamme, 2./lR 60, oli vastikään koukannut
Nuosjärven rintaman selustaan ja osaltaan ratkaise-
vasti vaikuttanut koko rintamanosan liikkeelle läh-
tööo. Olimme auttaneet vielä jatkossakin sivustatuke-
na. Pataljoonamme, I/JR 60:n, muu osa ja&oi kap-
teeni Sulo Ropposen komentamana Nuosjärveltä kaak-
koon kohti Pyhäjärveä.

Olimme juuri saunoneet rauhoittuneessa Nuosjärven
kylässä ja makailimme entisessä koukkausmaastossam-
me teltoillamme sekä availimme siviilipaketteja ja kh-
jeitä. Äänestä kuului, että joku oli saanut pullonkin.
Pokka- ja venttisakit kokoontuivat jatkamaan siitä,
mihin pari viikkoa sitten olivat jättäneet pelinsä. Toi-
saalla tarina luisti - 

"muistaks sää, kuo Linkreenin
f,sve" 

- 
"katos nääs, mutta kun Lehtinen" - 

"mitäs
toi, mutta kun Helmisen Ville". Tampereen, Pispalan,
Lielahden ja Ylöjärven aliupseerit ja "hyvät" miehet
mainittiin moneen kertaan - 

"nuotiolla puuttunut ei
juttu".

Komentoteltassa kuultiin uutisia Tampereelta. Va-
rapäällikkö Pitkäsen Matti oli saapunut lomalta. Ilta
alkoi pimetä, käytiin yöpuulle. Ketään ei huolettanut
muun pataljoonan touhu. Tulivat kylläkin vartiot ase-
tettua, oltiinhan toki sodassa.

TVIATTI HAUSS'IA

Nikonovon
kummitukset

Eipä nukuttu sentään sitäkään yötä aivan herroiksi.
Aamuyöstä saapui komentajan lähetti käskyineen. Muu
osa pataljoonaa oli jo edennyt suunnassaan meistä
kymmenisen kilometriä ja ikävöi ilmeisesti meitä leik-
kiin mukaan.

No eihän sitä oltu ajateltutkaan, että tähän jäätäisiin.
Senkun vain saikat juotiin ja lähdettiin. Jätin komp-
panian marssille ja lähdin lähetteineni pyörillä tielle
etukäteen. Kymmenisen kilometriä ajettuamme saa-
vuimme Gabanovan kylään, joka oli saatu pataljoo-
namme haltuun 9. 9. lyhyen kahakan jälkeen.

Täälle sain kuulla tehtävämme. 
- Gabanovasta lou-

naaseen, Nikonanjärven länsirannalla olivat Nikonova
eli Nikonanselkä ja Typpölä nimiset kylät. Siellä oli-
vat monet partiot käyneet ja löytäneet kylät milloin
tyhjinä, milloin saaneet sieltä ilmoituksiensa mukaan
äkkilähdön. Nyt piti meidän komppaniamme tunne-
tulla taidollaan selvittää juttu, kummitusjuttu, niin-
kuin sanottiin. Oli selvää, että Nuosjärveltä vetäyty-
neitä vihollisjoukkoja saattoi olla siellä joko vetäyty-
mässä tai tarkoituksella yrittäd häiritä sivustaamme.
Nikonanjärven eteläkärkeen oli matkaa 7-8 km, siitä
kolmisen kilometrin verran Alku-kolhoosiin, josta par-
haillaan taisteltiin. Tuo lenkki meidän oli määrä suorit-
taa ja samalla selvittää kummitukset, odotettiin näet,
että siihen mennessä kolhoosi olisi jo selvä.

Aikanaan saapui komppania liihtöpaikalle, ja ruo-
kailtua lähdettiin matkaan taas. Saimme yhteydenpitoa
varten mukaan oikein kannettavan radiopuhelimen.

Edettiin - edettiin - ei tavattu mitään - oikealla
oli pieni Saadijätvi. Lähetin partion kiertämään sen.

Luutnantti Haussilan
komppania (2./JR 60)
marssilla Nuosjärven kor-
VESSA
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Tuntui siltä, etteivät partiot ole siellä käyneetkään,
kun ei mitään ole löyt1,nyt - 

"vaikka kyllä sitä taval-
lisesti meirän komppanian erestä venäläistä sotaväkkee
löytyy", kuului porukasta.

Jo näkyi pian Nikonovan kyläkin 
- mutta ei mi-

tään muuta kuin jokunen tavanomainen harmaa, mata-
la rakennus. Kylä oli mäentapaisella. Noustiin mäen-
rinnettä ylöspäin hiljalleen, varovasti 

- liikkuiko
siellä jotakin? 

- kyllä vain 
- kaksi vanjaa pinkoi

karkuun parhainta vauhtiaan. Minä karjaisin kärkeen:
-_ No, eikö kukaan edes yritä ampua? johon vän-

rikki Åulis Iisalo:

- Katos nääs, eihän me kummituksia olla tultu am-
puun !

No, siinä se oli Nikonove ja kummitukset lähtivät.
Olihan toki joskus joku partio paisutellut näkemiään,
mutta kaksi kummitusta oli sentään liian vähän aja-
maan pois ketään.

Saapui siihen sitten Saadijän'en kiertänyt partiokin.
Ei ollut tavannut sekään mitään erikoista, vain pari päi-
r'än vanhaa vanjan jälkeä. Olihan sekin jotakin, par-
tion johtaja, kersantti Lindgren ammattimiehenä sanoi
tuosta asiasta painavan sanansa. Noista "maamerkeis-

tähän" sitä usein pääteltiin, kuka on kulkenut ja koska.
Mutta kylään tullessaan olivat pojat nähneet jotakin
lähemmän tutkimisen arvoista läheisessä metsikössä,
nimittäin joitakin laatikkopinoja. Tutkittiin asia. Oli
siellä laatikkopinoja, oli tosiaan, kranaattilaatikoita
pino toisensa jälkeen ja kaikenlaista tykistön muuta
"tauhkaa", haarakaukoputkia, suuntakehiä, eikä kai-
kelle nimeä tiedettykään. Jo siinä oli kummitusta
meillekin. Kyllä se nosti poikien rintaa jälkeenpäin,
kun kuultiin niiden summittainen, huimaava rahalli-
nen arvo. "Löytöpalkkiota" ei ollut kuitenkaan meillä
tilaisuus jäädä odottelemaan, r'aan ilmoitettuani radiol-
la jutusta jatkoimme metka.l.

Edessä oli Nikonanjän'en lehti kierrettävänä, .ja sen
takana näkyi jo Typpölän ky'lä, mäen päällä sekin.
Mutta mitä muuta mäen päällä olikranT Matkaa oli
noin kilometri, ja siellä näkyi selr'ästi kaksi kummi-
tustamme tähyilemässä meidän suuntr,ln'rnle.

Seuraillen järven rantaa kulkevae tietä kiersimme
lahden ja tapasimme tietysti Typpölänkin ty'hjänä, ei
edes tavanomaisia kanoja näkynyt. Kylän kohdalla oli
jänessä saari, mutta ei sopinut komppaniamme tyyliin
jääde joka saarta ja mutkaa penkomaan, tahtimme oli
aina eteenpäin. Siispä Typpöläkin jäi taaksemme, ja
silti oli kyseenalaista ehtisimmekö lainkaan saman päi-
vän aikana kiertää koko järveä, vaikka emme lisää
kummituksia tapaisikaan.

Venäläisten hyökkäysvaunuja
Nuosjärven tiellä tuhottuina

r§.
*#
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Tie, vain paremminkin kartalla havaittava, nruuttui
polunpohjan tapaiseksi. Lähestyimme järven eteläkär-
keä, kummitukset olivat häipyneet, maasto laskeutui.
Kartan mukaan oli edessämme purolinja - 

jokohan
siellä on jotakin? Kärki saavutti puron, ylitti sen -ei mitään - tai oli sentään 

- 
"tämänpäiväisiä maa-

merkkejä" 
- oo, ne olivat tietysti mainittujen kum-

milusten.
Seurailimme järven etelärantaa, polunpohja hävisi

kokonaan. Maasto oli melko peitteistä ja niin kum-
masti sen näköistä, että kohta jotakin tapahtuisi. Sit-
ten alkoikin tapahtua - kärki pysähtyi äkisti - sshh !

- maastoutui 
- 

ja kohta sieltä jo tuotiin vanjaa, jo-
hon oli törmätty aivan pahki. Kärki,foukkue levittäy-
tyi äänettömästi, ja minä kaivoin kiireesti esille kartta-
laukusta tulkkikirjan.

Sain nyt tuon ukon luokseni ja aloin ladella hänelle
kirjastani tavanomaisia kysymyksiä. Ei mitään vastaus-
ta, ukko vain tuijotti minua ihmeissään ja hätäänty-
neen näköisenä. Koetin uudestaan, pannen parastani

- onko muita sotilaita? - kuinka paljon? - onko
konekir,ääreitä7 jne. Ei tullut vastausta. Vänrikki Vais-
si vieressäni jo hermoontui, ja luutnantti Pitkänen sa-

noi vanjalle:

- Puhu, puhu äijä pian, ei se sulle mitään pahaa
tee.

Haussilan komppania valtasi
ilman tappioita vahvasti va-
rustetun korsukylän Nuosjär-
vellä

Olin ymmälläni, olinhan aikaisemmin sentään saa-
nut vastauksia, vaikka niiden ymmärtäminen usein oli
ollutkin vaikeata. Tarjosin "Nortin", se kelpasi, pan-
tiin palamaan ja yritin uudestaan. Kai tuo tupakka
helpotti, koska nyt lähti tulemaan juttua vaikka millä
mitalla, ei siinä pysynyt mukana vähääkään.

Hain nopeasti kirjasiani: "puhukaa hitaasti" - 
"pu-

hukaa selvästi". Se auttoi sen verran, että sain selville
heitä olevan monta, oli päällikkö, oli komentaja, oli
politruk. No vot, kaveri selittää ja selittää, viittoilee,
viittoilee, tuolla komppaila, täälld, komppania! Vän-
rikki Vaissi, jonka ajatukset aina muutenkin pyörivät
hienoissa koukkauksissa, on tajuavinaan, että "se mei-
naa koukkausta".

Otin kynän ja lehtiön ja piirsin ukolle jonkinlaisen
mukamas koukkaussuunnitelman. Se kelpasi, da-da
sieltä tuli. Selr'ähän se, niinhän se tietysti oli, mitä
varten siihen vanjan neuvot tarvittiin. Nopeasti vain
käsky 

- 
joukkueet eteen - sinä tuonne - sinä tuon-

ne - I'llätetään nuo kummitukset - päälle vaan niin-
kuin ennenkin ja selvä tulee - 

ja tulihan siitä - tuli
selr,ä munaus.
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No munaushan se oli selvästi, kun kova komppania
koukkaa ja yllättää ja heti tulee korohorolla niskaan
kranaatteja kuin tilauksesta. Joo, meitähän siinä kou-
kattiin parhaillaan Nikonanjärven rantaa vasten ja
järveen vaan työnnettäväksi. Sain kuitenkin lähetit
joukkueiden perään ja sieltä ne tulivat. - Sitten pai-
nuttiin kuin tuskassa purolinjan taakse - 

ja asemiin

- mihin kukin vain ehti - mutta samassa'jo ehtikin
mukaan "g144 

- uraa". Huh, mutta se ehti juuri sen
verran myöhästyneenä, että meillä ei ollutkaan enää
järvi selän takana.

Siinä ne nyt olivat kummitukset vastassa, mutta huo-
masivat sentään, ettei kannattanut jatkaa, kun meillä-
kin peekoot ja koopeet lauloivat, ja he vetäytyivätkin
vähän kerrassaan pois. Oliko tappioita, ei meillä aina-
kaan tuntunut olevan, eikä ollutkaan, kun asia lähem-
min tutkittiin. Miten lienee ollut kaverien laita?

Ålkoi jo hämärtää, eikå ainakaan sinä iltana kier-
retty enää Nikonanjärveä, siihen purolinjalle oli jää-
tävä. Mutta mitä siioä koko komppaniaa makuutta-
maan. Luutnantti Pitkänen sai järjestääkseen varmis-
tuksen kummituksieo varalta, ja minä lähdin tutki-
maan mitä mahdollisuuksia oli saada yhteys komenta-
jaan. Radiopuhelin oli nimittäin ollut jätettävä kauas
taakse, koska se ei enää kantanut mäkien yli. Mutta
Typpölässä olikin jo tulossa "tapsi", jota viestijouk-
kueemme pojat toivat. Sain puhelinyhteyden komen-

Suomalaiset kaivoivat maasta vi-
hollisen kätkemiä aseita ja varasto-
ja Nuosjärven korvessa Aurinkoky-
lässä.

tajaan ja siunauksen tekemällemme sekä tekemättä jä-
tetylle, jopa kiitokset järjestämästämme "materiaali-
täydennyksestä". Åamulla vasta. selviäisivät Ålku-kol-
hoosinkin asiat, niinpä ,meilläkin olisi aikaa selvittää
oma kummituksemme.

Ryhdyimme sitten viettämään yötä, varmistus oli
järjestetty, ja Typpölän taloissa oli tilaa. Kaikesta
huolehtiva lähettini, Kauko Sario, oli jostakin jo kä-
sittänyt perunoita - niitä kai Typpölässäkin oli ke-
vädllä maahan pantu - meidän oma kummituksemme-
kin oli tietysti vielä mukana - hän oli koko ajan seu-
rannut kiinteästi komentoryhmää, kersantti Sillantien
hyvässä hoivassa.

Perunat olivat tervetulleet, sillä meillä oli mukana
vain kuiva muona. Istuimme pöytään, "vieraamme"
tietysti mukana ja yritimme ruokailun lomassa keskus-
telua. Mitä liikkuikaan vanjan mielessä, kovin oli vai-
telias poika, söi vain hartaasti. En ole koskaan päässyt
perille mitä mies tarkoitti ratkaisevalla hetkellä anta-
millaan selityksillä, oliko hän meille asetettu syötti vai
ei? Selvää on, että vastapuolen päällikkö yritti vielä
viime hetkessä, joukkojemme jatkuvasti edetessä, pe-
lastaa taakse jäävän materiaalivaraston, ja ehkäpä hän,
huomatessaan tämän mahdottomaksi,huomatessaan tämän mahdottomaksi, päätti vielä en-
nen lopullista vetäytymistä tai mahdollista vangiksinen roPuursra verayrymrsra tar manoolusra vanSlKsr
joutumista, antaa meitä "turpiin". Ja olipa hän vähällä
onnistuakin. Sain jälkeenpäin tietää, että herralla oli
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SA-kuaa

käytettävissään kolme komppaniaa, tosin hajalle lyö-
dyistä, sekalaisista joukoista koottuja, mutta kolmepa
kuitenkin. Yritys oli joka tapauksessa kaiken tunnus-
tuksen ansaitseva. I{eidän kohdellamme oli kuitenkin
kaikki toistaiseksi hyvin, huominen toisi tullessaan
uudet pulmat. Kävimme koisaamaan, r,anja nruiden
mukana, jostakin löytyneille oljille. Väsyneitä olimme,
nukahdin kai heti.

Heräsin, kun joku varovasti nyki minua saappaasta,
ja pimeydestä kuului hätäinen ääni: "Leitenant, leite-
nant, telefon, telefon!" Oli kai se "telefon" soinut,
koska taas pärähti, puhelinvartio oli tietysti pimeydes-
sä nukahtanut. Haparoin kuulokkeen käteeni kuul-
lakseni kunniani komentajalta puhelinvartion puut-
teesta. Oli saanut soittaa pitkään, ennenkuin sai vas-
tauksen. Hätäpäissäni selitin, ettei se vartiomies voinut
vastata, kun ei osannut Tampereen murretta, ja sehän
se vasta pani komentajan kuumenemaan:

- Se nyt olisi vielä puuttunut, että sieltä kumn-ri-
tukset vastaavat puhelimeenkin! Asiat kyllä sitten tie-
tysti selvisivät, sain vain monet kerrat jälkeenkinpäin
kuulla kummitus-puhelinpäivystäjääni mainittavan.

Taas painuttiin pehkuihin. Vielä kerran kuitenkin
heräsin ja taas samalla tavalla. Jo suutuin minäkin:

- Mikä s-na sulla taas on hätänä? Ja nyt oli to-
della "hätä":

- Leitenant, leitenant, ai, ail ja kaveri selvitti mer-
keillä, että pitäisi päästä nurlian taakse. No, töytäisin
lähetti Ruohosen hereille ja selitin, että pitää viedä
vanja ulos. Uninen vastaus kuului :

Eikö se kummitus yksin uskalla k-llekaan mennä?

Ja niin meni kaveri yksin, mutta eipä viipynyt kauan,
taisi todella pelätä. Meille ei juolahtanut mieleenkään,
että ukko voisi livistää, mutta oli kai jo laskenut it-

Nuosjärven itärannan kyliä

sensä mukaan muonavahvuuteen. - Loppuyö kului
sitten rauhallisesti.

Aamulla oli meillä edessä loppuselvittely kummitus-
ten kanssa. Varmistus ei ollut yön aikana joutunut
mihinkään vaikeuksiin, ja niinpä ylitimme uudestaan
jo tutun purolinjan. Mutta ei aikaakaan, kun kärjestä
kuului ioitakin laukauksia - pysähdyimme - tuleeko
lisää7 - ei tullut - kärki ilmoitti karkoittaneensa
muutaman vihollisen.

Jatkoimme etenemistä ja koko ajan vetäytyi tuo
edessämme oleva muutaman miehen joukko sekä hä-
visi lopulta kokonaan. Tehtävämme ei ollut seurata
siihen suuntaan, joten lähetin vain partion kersantti
Lehtisen .johdolla seurailemaan kummitusten tietä, ja
muu porukka käänsi suuntansa kohti Alku-kolhoosia,
foka olikin jo 12.9. puolenpäivän aikaan meikäläisten
hallussa.

Tulimme aikanaan sitten perille. Mihin ainoa kum-
mituksemme joutui, mutta mihinkäpäs hän, senkun
seuraili mukana antaen matkan varrella minulle äidin-
kielensä "keskustelutunteja". Perillä hänet sitten juh.
lallisesti luovutettiin parempiin käsiin.

Juhlallista oli perillä muutenkin. Samana päir'änä
nimittäin tapahtui kunniamerkkien jako. Ettäkö mo-
komasta jutusta vielä kunniamerkkejä? Ei, ei niitä siitä
annettu. Juhlallisuus piili siinä, että ensi kerran annet-
tiin eräille komppanian aliupseereille vapaudenristeiä.
Se oli ensi kertaa ainakin meidän 1. divisioonassamme.
ja ne oli todella ansaittu jo kohta kolme kuukautta
kestäneissä kovissa taisteluissa. Henkilökohtaisesti "en-
sikerroista" puheenollen, minulla oli ensi kerran ti-
laisuus syödä karhunpaistia.

Tässä sitä oli sotaa kerrakseen, kummituksia ja kar-
hunlihaa.
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Joukkoja vetäytymåssä
saarrostusuhan alaisina
Vammeljärvellä 14. 6.

AHYENANMAALTA
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ME Jääkäripataljoona 6:n jääkärit elelimme keväällä
L944 kaukana sotanäyttämöltä Ahvenanmaalla aivan
kuin rauhan päiviä. Harjoitukset olivat ainoana tehtä-
vdnd., ja ruokaa oli saatavissa miltei rajattomasti, kun-
han vain rahat riittivät. Siellä me nautimme saarten
kauniista keväästä ja "rintamalohkomme" rauhallisuu-
desta, jolle kukaan ei tosissaan olisi toivonut loppua.

Pataljoonan iskuosastokurssilla oli päivän palvelus
päättynyt, ja ruokaa odottaessamme keskustelimme
suuresta hyökkäyksestä, jonka venäläiset olivat päivää
aikaisemmin (9.6.) aloittaneet Karjalan kannaksella.

JP 6 taistelussa W-linjan läpi murtautunei-
den venäläisten panssarijoukkojen kanssa
Vammeljärvellä 14. 6. 44

me moitteettomasti edustaneet Suomen armeijaa. Ky-
län asukkaiden, jotka katselivat lähtöämme, täytyi tä-
mä ainakin tunnustaa. Ehkäpä he tunsivat myötätun-
toakin meitä kohtaan, joita odotti sodan todellinen
jylhyys ja ankaruus. Åsuintaloni emäntä ojensi itkien
minulle eväspaketin hyvästellessämme. Hänen l"p-
siaan eivät kranaatit tulisi raatelemaan, mutta hän ym-
märsi, että jossakin Suomessa sykkivät tuskaiset sydä-
met nuoren pataljoonamme puolesta. Niin häipyivät
viimeiset rivistömme tielle, joka vei taisteluun.

Satamassa meidät kuormattiin suureen rahtilaivaan,
jonka tuli viedä meidät Turkuun junakuljetusta var-
ten. Laivamatka keskeytyi sumun takia useaksi tun-
niksi, ja kylmyys ahdisteli miehiä lastiruumissa. Seu-
raavana iltapäivänä laiva saapui Turun laituriin erään

Uusikirkko

Kysymys oli siitä, koskisiko se meitäkin. Vastaus saa-
tiin melkein välittömästi, sillä samassa saapuout pu-
helinsanoma käski purkamaan leirin ja odottamaan
autoja, jotka veisivät meidät omaan yksikköömme.
Pataljoona siirrettäisiin Kannakselle.

Vaikka olin kokenut sotaa jo monella tavalla, aa.
vistin kuitenkin, että edessämme olisi jotain sellaista,
joka väkevyydessään voittaisi kaiken entisen. Kaukana
Karjalassa jylisivät tykit voimakkaammin kuin kos-
kaan, isänmaan onni tai onnettomuus mitattaisiin vie-
lä kerran sen poikien verellä. Saapuessani yksikkööni,
pataljoonan konekiväärikomppaniaan, siellä oli kaik-
ki jo lähtökunnossa. Kaikkien kasvot näyttivät aavis-
televan raskasta tehtävää.

Komentaessani joukkueeni liikkeelle tunsin surulli-
sena, että se ei tulisi kauan enää olernaan koossa täl-
laisena. Läksimme viimeisinä 'kylästämme, jossa olim-

matkustajalaivan viereen. Mikä vastakohtaisuus val-
litsikaan kahden Iaivan matkustajien välillä: toisessa
huoletonta puhetta ja kiukuttelua tullimiesten kanssa,
toisessa harmaita, hiljaisia sotilaita matkalla kamppai-
luun maansa puolesta.

Juna kiskoi jyskyttäen joukkoamme läpi Varsinais-
Suomen valoisana kesäyönä. Miehet lepäilivät vaunu-
jen lavereilla reppu pään alla tai tuijottivat oviau-
koista ohikiitävid. taloja, joista ehkä isät ja pojat oli-
vat jo siellä, minne mekin olimme matkalla. Upseeri-
vaunussa vallitsi vakava tunnelma, mutta epätoivoa ei
tunnettu. Olihan meillä johdettavanamme nuorten
miesten joukko, jota eivät kotihuolet pahasti vaivan-
neet. Ja olihan siellä edessäpäin muitakin, joille elä-
mä oli rakas, mutta velvollisuus kallis ja ylevä. Me
nuoremmat, jotka emme olleet vielä johtaneet jouk-
koa suuressa taistelussa, pidimme äänetöntä tilitystä it-
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semme kanssa. Varmaan seisoimme velvollisuuden to-
dellisuuden edessä yhtä vakavina kuin myöhemmin,
jolloin kuvitelmat olivat jo elävää totta.

Juna saapui Viipurin pahasti pommitetulle ratapi-
halle, jossa se ajoi sairasjunan viereen. Siinä oli puoli-
sentuhatta sellaista miestä, joiden taistelu oli takana
päin. Tuntui omituisen läheiseltä, kun erotimme jou-
kosta prikaatimme keltaisia kauluslaattoja. Haavoittu-
neet tiesivät kertoa lakkaamattomista pommituksista ja
päälle työntyvistä vihollismassoista, joita panssarivau-
nut tukivat. Junamme toisella puolella taas oli eräässä
vaunussa Nurmon sankarivaina jia. Tämä oli sodan ko-
rutonta näyttämöä: juna matkalla viemään miehiä so-
taan ja sen kahden puolen toiset junat täynnä silvottu-
ja ja kuolleita. Nurmon hiljaiset pojat olivat matkalla
kotiin, haavoittuneet sairaaloihin, mutta kolmannen
junan matkustajien osoite oli vielä tietämätön.

Kanneljärvellä pataljoonamme, jota komensi eversti-
luutnantti T. N. Peitsara, purettiin junasta ja marssi
jatkui kohti Uuttakirkkoa, jonka läheisellä Vammel-
suun linjalla prikaatimme (Rv.Pr.) oli puolustuksessa.
Uudenkirkon Neuvolan kylässä majoituimme ja jäim-
me odottamaan tulevia tehtäviämme. Linjoilla näytti
olevan suhteellisen rauhallista, vain maataistelukoneet
kiertelivät taivaalla. Kär'in muutaman miehen kanssa
autolla hakemassa elintan'ikkeita eräästä hajalleen
pommitetusta kaupasta. Illalla keräännyimme pikku
nuotioiden ääreen paistamaan räiskäleitä hakemistani
jauhoista. Seuraavana iltana niillä jauhoilla olivat jo
uudet omistajat.

lllalla L3.6. piti komppanian päällikkö puhuttelun
upseereille tulevista tehtävistä. Lähdimme maastontie-
dusteluun VT-linjalle URR:n lohkolle. Seurasin 3.
komppanian päällikköä, luutnantti Kaurasta, muka-
nani puoliioukkueen johtajat. Hämärissä ajoimme pyö-
rillä Vammeljoen rantaan, josta jatkoimme jalan ase-

miin. Oli painostavan hiljaista, mutta pommi- ;a kra-
naattikuopat kertoivat edellisen päivän ryöpyistä.

Huoltotiellä vaelsi väsyneiden hevosten joooja vie-
mässä eteen ammustäydennystä. Vastakkaiseen suun-
taan kulki haavoittuneiden ja kaatuneiden ajoneuvoja.
Erään kärryn lavalla makasi vatsaan ammuttu mies,
jonka silmät olivat ummessa ja kasvot tuskan juonteis-
sa. Ajomies yritti hoputtaa hevosta, jonka karva oli
vaahdossa.

Asemien edessä makasi vihollisvainajia muodottoma-
na vyönä. Hyökkäys oli suoritettu ruumiiden ylitse, ja
siksi niistä etumaiset olivat moninkertaisesti luotien
repimiä. Nuori kornetti, jonka kasvot olivat ruudinsa-
vun tahraamat ja silmät valvomisesta verestävät, kertoi
edellisen päivän torjunnasta katkonaisin lausein imien
hermostuneesti savukettaan. Puolustajienkin tappiot
olivat olleet niin suuret, että pitkälti taisteluhautaa oli
nyt miehittämättä. Hätäisesti riitti miehiä konetuli-
aseille. Asemat oli tähän saakka pidetty, mutta miten
kävisi huomenna ?

Aamulla kello 5 maissa palasimme tiedustelusta. Sil-
loin saimme tietää, että komppanian komentopaikalla
oli hetkistä aikaisemmin räjähtänyt kranaatti komento-
teltan yläpuolella puussa. Ystäväni, luutnantti Yli-
Jaskari ja kaksi jåakäriä olivat kuolleet, kolme miestä
oli haavoittunut.

Tultuamme ma.iapaikkaan komppanian päällikkö il-
moitti tilanteen huonontuneen edessä. Tämän vuoksi
tuli tehtäväksemme selvittää tilanne Sykiälästä Mus-
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taanmäkeen vievän tien suunnassa. Hyökkäyksen alkua
odotellessa ehdin hiukan nukahtaa, kunnes heräsin ra-
visteluun: lähtö kello 9 matlla, .joukkueeni alistettuna
3. K:lle.

Jalkautettuina läksimme liikkeelle kohti Sykiälan
kansakoulun maastoa. Ålku meni hyvin, mutta kohta
ilmestyi yläpuolellemme kymmenkunta maataisteluko-
netta, jotka alkoivat tulittaa rivistöämme. Suojauduim-
me erään kiviaidan viereen ja maantien ojiin. Lento-
koneet kutsuivat lisää koneita kimppuumme, ja niin
naulittiin komppania melkein kahdeksi lunniksi au-
keaan maastoon. Paras suoja oli kiviaita, jonka ylitse
hvppelimme suojaan riippuen siitä kummalta puolelta
aitaa koneet lähestlir'ät. Tappioita ilmeni jokaisen aal-
lon perästä, mutta liikkua ei 'r'oinut sen enempää tuos-
ta turman paikasta. Komppanian päällikkö sai pikaty-
kistä sirpaleen jalkaansa ja kk.komppanian päällikkö
otti komppanian johtoonsa. Kun sitten pommistusaal-
tojen välit olivat käyneet pitemmiksi, lähdimme liik-
keelle.

Pitkin metsiä pääsimme vihdoin Sykiälän kansakou-
lulle. Komentajamme antoi pataljoonalle (- 1.K)
hyökkäyskäskyn Mustanmäen aseman valtaamiseksi.
Tällöin saapui tiedustelusta aliupseeripartio, joka il-
moitti vihollispanssareita olevan n. 500 metrin päässä

tienhearastamme. Pian alkoi edestä kuulua myös am-
pun.rista ja harhaluodit napsahtelivat .ioukkoornme.
Lähetti juoksi paikalle ilmoittaen, että r'armistava
joukkue oli joutunut taistcluun vahvan vihollisen
kanssa.

Suunnitelma muuttui kohdaltamme, kun ai'r,an lä-

hellämme oli havaittu Iiikkeellä useita raskaita vihol-
lisprnssareita. Sain käskyn ottaa oman kl:.ioukkueeni
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Ratsuväkiprikaatin komen-
taja, eversti Melander
Vammeljärvellä komento-
paikassaan, joka joutui
14.6. venäläisten panssa-
rien sartamaksi. Kuvassa
prikaatin upseeristoa: va-
semmalta everstiluutnantti
Palmgren, ev. Melander,
luutn. Autio ja majuri Mat-

sekä kersantti Ukskosken kiväärijoukkueen johtooni
ja asettua puolustukseen Neuvolan kyläaukean reu-
naan.

Lähdin tehtäväni mukaisesti liikkeelle taaksepäin
asettaen Ukskosken joukkueen jälkivarmistukseen.
Noin puoli kilometriä marssittuamme tuli ilmoitus,
että panssarit ajavat takanamme. Kohta tämän jälkeen
kuului moottorien ääntä ja hyökkäysvaunutykin pa-
mahduksia. Osastoni ei ennättänyt asettua asemiin,
vaan ruuhkautui eräälle suolle, jonne panssarit eivät
päässeet. Panssarivaunujen päällä istui renkaassa ko-
nepistoolein ja pikakiväärein aseistettuja vihollisia,
jotka tulittivat meitä vaunujen ajaessa kohti Vammel-
järveä. Muutamia vihollisia saatiin pudotetuksi vau-
nujeo päältä.

LJusia vaunu ja ajoi tien pölystä yhä näkyviin. Mutta
pieni osastomme ei niitä näyttänyt sen enempää kiin-
nostavan, vaan niillä oli selustaamme kiire.

Paikalle saapunut patalioonan adjutantti ilmoitti
edessämme tapahtuneen ison repeämän, ja että yhtey-
temme pataljoonaan olivat poikki. Silloin päätin yrit-
tää metsiä myöten Vammeljän'en rantaan ja saada
siellä yhteyden omiin joukkoihin. Tehtävästämme ei
olisikaan ollut enää hyötyä, koska arviolta parisataa
vihollista oli jo ajanut kylään, jota meidän oli ollut
määrä puolustaa.

Läpimurtautumista valmistellen yritin huutamalla
selvittää miehille tilannetta, mutta vain lähimmät heis-
tä kuulivat, mitä oli tehtävä. Kun panssarivaunujen jo-
nossa tuli katkeama, luulimme niiden kaikkien aja-
neen ohi. Silloin ryntäsimme tien yli sen toisella puo-
lella olevaan metsikköön. Välittömästi saimme tulta
peräämme, mutta pysähtymiseen ei ollut mdhdollisuut-
ta. Suojeleva metsä saavutettiin isommitta tappi-
oitta. Metsässä vedimme henkeä, ja parijonossa
lähti nyt pieni joukkomme pyrkimään omien luo.
Asetin pienen jälkivarmistuksen suoiaamaan mars-
siamme. Se kahakoi meitä takaa-ajavien vihollisten
kanssa jonkin aikaa, kunnes saimme viholliset jättäy-
tymään tärkeämpiin tehtäviin. Koska haavoittuneem-
me olivat onneksi kävelykykyisiä, saatoimme edetä
reippaasti pakomatkallamme. Siinä nyt vaelsimme Iyö-
tyinä ensimmäisenä taistelupäivänämme, eikä tunnelma
todellakaan ollut korkealla. Samana yönä vetääntyi
Kannaksen maisemissa tuhansia pelastusta etsiviä ja
tuhoaan pelkääviä. Nuoret jääkärit olivat saaneet tuli-
kasteen, joka Ahvenanmaan rauhallisten päivien jäl-
keen tuntui masentavalta.

Parin tunnin harhailun jälkeen tapasimme prikaa-
timme esikunnan upseereita, jotka samat panssarivau-
nut olivat yllättäneet. Meidät määrättiin asemiin Vam-
meljärven päähän. Sain tehtäväkseni palata uudelleen
Sykiälän maastooo ottamaan yhteyttä pataljoonamme
komentajaan, jonka arveltiin vielä olevan siellä. Muu-
tama mies ilmoittautui vapaaehtoisesti matkaan, ja niin
lähdimme väsyneinä palaamaan sinne entisiä jälkiäm-
me myöten. Vääpeli Vammaskoski, kersantti Kuk-
konen, korpraalit Juhola ja Seppälä sekä jääkäri Säisä
kuuluivat tähän partiooni. Haluan mainita heidän ni-
mensä, koska he myöhemminkin osoittivat suurta alt-
tiutta vaarallisissa tehtävissä.

Etenimme metsiä pitkin tien läheisyyteen. Pari ker-
taa näimme hämärässä etäällä liikkuvia sotilaita, mut-
ta emme voineet päätellä, kumpaan umeijaan he kuu-
luivat. Tien varressa ei näkynyt suomalaista pataljoo-
nan komentajaa, mutta paljon muita miehiä, jotka
kaikki olivat vihollisia. Oli mahdotonta ylittää enää
tietä, jolla oli kulkijoita melkein kiinni toisissaan.

Hetken tähysteltyämme tien varressa läksimme pa-
luumatkalle. Nälissämme poikkesimme erääseen ta-
loon, josta oli lähdetty kovalla kiireellä. Ruoka-astiat
olivat vielä pöydällä. Seinällä julisti huoneentaulu kii-
tosta Herralle - mutta vieläkö he, jotka toisen ker-
ran vähässä ajassa saivat jättää kaiken rakastamansa
jälkeensä, jaksoivat olla kiitollisia? Talosta löysimme
hiukan syötävää. Tämä oli ensimmäinen ateriamme si-
nä päivänä.

Kesäkuun 15. päivänä me olimme Uudellakirkolla.
Mutta minkälaisessa kunnossa ! Osa miehiä harhaili
vieläkin metsissä, autot oli menetetty melkein kaikki,
samoin polkupyörät ja huoltoajoneuvot. Seuraavioa
päivinä meitä ei todellakaan rasittanut huoli maalli-
sesta omaisuudesta. Matka Suomen läntisimmästä
osasta maamme itälaitaan oli ollut aivan erilainen
kuin oli osattu odottaa. Yaikeata oli nyt vielä uskoa,
että joukostamme jo muutaman päivän kuluttua tuli-
si pataljoona, jonka iskut olivat teräviä. Nuoret iääkä-
rit muuttuivat kovana aikana koviksi miehiksi. Patal-
joonan tie johti moniin ankariin koitoksiin, joissa tap-
piot olivat paljon raskaammat kuin nyt kerrotuissa
vaiheissa.
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l. H. PALOKANGAS

KOULUTUKSEMME oli menettänyt kaiken inhimilli-
syyden rajat. Emme olleet enää ihmisiä, vaan kurjimpia
olioita, mitä rnaa päällään kantaa. Kerettiläisyys ja uppi-
niskaisuus otettaisiin meistä väkisin ,ja väsyttämiliä. Nor-
jalaiset asukkrat, joita asui lähistöllä useita pcrheitä.
seurasivat kunlmeksuen kidutustamme. Heihin ei meillä
ollut lup:r ottaa yhteyttä. N{ikä oli kiellettl'ä, kiihotti
meitä, ja niinpä solmimnre vastapainoksi useita slllisia
suhteita naapuriemme kanssa. Mitä pahaa olimme tehncct,
kun rneitä koiraakin huonommin kohdeltiin? Norjalais-
ten näin tiedustellessa selostimme luottamuksella heille
kohtalomme. Seimme heistä vilpittömiä ystäviä, ja he

l:O#,r^, 
r'ointins,r mukaan auttaa meitä, kun tulisi tilai-

Räty oli menettinvt kaiken itseluottamuksensa. Hiin
suunnitteli vakar'.rsti piättää päivänsä. Kanervan kanssa

koetimme lohdutt.r.r häntä. Eihän tällaista voisi ikuisuu-
teen jatkual Vielä aj.r: parancvatl Eräs norjalainer.r tutta-
vamme oli luvannut hrnkkia meille kartan ja kourprssin
sekä avustaa meidät vuonon lli. Siihen menisi kuitcr.rkin
vielä aikaa, .joten oli koerenir.r kestlä. Ehkä selviämme

1'li vuorten Ruotsiin, kun r..rjn j.rksrn.rme odotta.r sopiv.ra
tilaisuutta.

Arvo ei puheistamme huolinr.r::.r uskonut löytyvin
valonpilkahdustakaan. Istuinrme kolnrisin monet illat
ulkona katsellen kaunista kuut.r. jokr loisti kirkkaana
vuorten I'llä. Teimme suunnitclmir. miten selviäisimme.
Årvolla oli oma suunnitelmansa:

- 
Irleillä ei ole rnuita aseita kuin puukkoj.r. lukuun-

ottrrmiLtta kivääreitämme, joilla emme voi pl:ruunoi.lcn
puuttLressa tehdä mitään. Vedetään arpla keskcn.inrnre,

i;i jolle lrpa lankeaa, saa ensin lähteä suureen tuntcmrt-
toma;rn. Jrilelle jriävien kah.len olisi helppo iske.i vhtä
;rikaa toisi;rrrn puukolla sydrimcen.

Pistimme Ålpon kanssa ieikiksi hinen suunnitelnrrns.r.
r\[lkasin.rmc sllissa kolmisin vicrckkäin. Jloir.ume tnLro-

nrn keskeniinrure ja vuorotcllcn hairnme kcittomrttc.
Siinä jutellessilmme iltaisin Ari'o kcrtoi vrkalsti aiko-
r.nukscstrurn lopcttll elrinrinsi. Hiin ei ruperrisi koirlnl
cnrii elrimriiin. Siinri pistcess;i s.trroi olevans.t.

trIlrrlskuun 5. Iliir:in .r.IInLrlJ Ittit-tt-tl r.ll-.ltltrltiin l).ll-
velukscstrr. Irlvrlcttiin Ititt.trtt.t.tn sorisop;rrri klrtrttr,,tl j.1

kcllo I I .rik,rnrr i l nroiti.rurutr:t.rn s.rks.rl.tisert r .trtrskunn.tn
p.i.illr ki;lle .

llir;ih.in nvt .rikor'.Li i' .rj,rrte lin. L.ritt.rr'.rtkrrh.rn t.tli.risin
r.rnkileiriin .' ( )r'.rtkoh.rn s:r.rlrLUr rie roor-rsJ klrrttirhirnliin-
t.rni j.r k.russ.rk.ivrniscni :-roi'i.Ll.tr::cn k.urssrr7

S.rin s,r.rn.rj.rkseni ro:ienitihrcrin. kius;rnhcnkenrtne.
C)lin rrr,-.ri:.r s.rnr.I kuin ;.rltt.rj.rni. mutt.t .rir.trt trri:r'n
luok.rn k;rnsll.rinen kuin hän. joka oli saanut Srrkslss.t
parhlimn.rrrn koulutuksen ja ihmistuntemuksen. Årvtlin
häncn muuttrrneen nitnensäkin saksrrlaiseksi, sillri siihen
viittasi ninri. jota hän käytti. Eihrin valioluokan ihnriselle
suinkaan sopinut joku "nen"-piiätteinen suomrilritren
nimi.

Siinä rinnatusten astellessamme hän kertoi. ett.i t.lp;risin
korkea-rrvoisen sotilashenkilön. Hän neuvoi. ntitc-n mi-
nun tuli käyttäytyä astuessani sisiän jl taas poistuesslni
tistl pyhästä paikasta. Osaisinko sanoa: Jas c,hl. Herr
Sturmbannfiihrer. 

- 
Danke schön. 

- 
Auf Wiedersehen.

- 
Lupasin yrittää parhaani, etten munlisi hintä enkä

kavereitani.
Polvet tutisten koputin toimiston ovelle. Kuultuani

'herein" astuin arkaillen sisään ja löin luut kasaan teh-
däkseni ilmoituksen pöydän takana istuvalle korkealle
sotapäällikölle.

;*S:Llrtilrs i-" Sd*{ a{t-d

Suomalaiset saavuttaneel
Nor,jan rajan huhtikuun
28. pnä 1945
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Hän keskeytti ilmoitukseni viitaten kädellään ja nousi
sanoen: "Ich weiss." Sitten hän katosi toiseen huonee-
seen. Hetken kuluttua hän palasi tiedustellakseen saatta-
jani asiaa ja kuultuaan, että hän toimi vain oppaanani,
kehoitti häntä odottamaan ja viittasi minua tulemaan seu-
ra y^an huoneeseen. Huoneessa keskellä lattiaa seisoi
komea SS-upseeri. Tein ilmoituksen: Rottenfiihrer se ja
se paikalla! Hän astui minua kohti ja ojentaen kätensä
onnitteli minua merkkipäiväni johdosta. Olin lentää
pyrstölleni ! Olin niin hämmästynyt, että unohdin saat-
tajani neuvot hyvästä käytöksestä ja kiittämisestä. Ei ollut
mieleenikään juolahtanut, että täällä huomioitaisiin mi-
nun 24-vuotispäiväni.

Keskusteluun puuttui nyt nainen, joka istui sivummal-
la toimistopöydän takana. Kauniilla naisellisella äänellä
hän sanoi selvällä suomen kielellä mielellään toimivansa
tulkkina keskustelussamme. Upseeri piti pienen puheen,
jossa hän toi ilmi, miten hauskaa oli, että suomalaisena
olin valinnut oikean tien. Hän ylisti suomalaisen sotilaan
kuuluvan maailman parhaimpiin. Olin nyt ystävien luo-
na, hän selosti, ja Saksa koettaisi parhaansa auttaakseen
pientä kansaamme.

Adjutantti tuli huoneeseen kädessdän pullo, jonka hän
varovaisesti asetti pöydälle. Varuskunnan komentaja
ojensi tämän pölyisen pullon minulle toivottaen vielä
onnea matkallemme. Onneksi nyt muistin lausua kiitok-
seni.

Etuhuoneessa odotteli saattajani keskustellen adjutan-
tin kanssa. Matkalla majapaikkaamme hän oli hyvin
utelias ja tiedusteli, mitä olimme keskustelleet komen-
tajan kanssa. Selostin hänen tiedustelleen, olenko tyyty-
väinen ruokaan ja majoitukseen sekä onko koulutuksem-
me sopivaa ja kohtelu kouluttajiemme puolelta asiallista.

- Mitä vastasitte ? ? ?

- Vain sen, mikä oli totta, sanoin.
Loppumatka kuljettiin ääneti. Saattajani katsoi saa-

maani pulloa ja totesi sen olevan hienoa juomaa. Päätin
illalla pitää Alpon ja Arvon kanssa pienet syntymäpäivä-
hipat.

Komppania saapui tunturista kello 16, jonka jälkeen
oli edessä matka ruokailuun. Nyt oli tullut määräys, että
jokaisen oli henkilökohtaisesti haettava lämpöinen ruoka,
joka oli syötävä kenttäkeittiön luona parakissa.

Tähän ruokailureissuun liittyivat samalla marssilaulu-
harjoitukset. Kun annettiin käsky: "Singen", piti kol-
mannella askeleella laulun alkaa, mutta eipä se heti alka-
nutkaan. Kun laulu lopulta keksittiin, piti mölinäämme
sommitella sointuja, ja se olikin jo vaikeampi juttu.
Oppitunneillakin pidettiin lauluharjoituksia, mutta "kuo-
rokööriä" meistä ei tekemälläkään tullut, Yhden tango-
laulun sovitimme marssin tahtiin, ja sitä lauloimme sitten
päivin ja öin. Tämä laulu kaikuikin aina, kun marssimme
ruokailuun, tunturiin tai parakeille.

Syntymäpäiväjuhlat pääsimme aloittamaan saavuttuam-
me ruokailusta. Ensin oli tosin jokailtainen siisteys- ja
asetarkastus. Päivän kurat piti puhdistaa lyystin asepu-
vuista, ja kämppämme laitoimme määrättyyn tarkastus-
kuntoon. Loppuilta olikin sitten vapa ta. Majapaikassam-
me ei ollut sänkyjä, vaan vuoteemme olivat lattialla.
Myös istuimia puuttui, joten istuskelimme peteillämme.
Olimme saaneet kuivan muooan yhteydessä jatkuvasti hie-
man kahvia, ja sitä Arvo Alpon avustamana keitti römp-
sässä juhliamme varten. Pöydäksi olin saanut varatuksi
jakkaran, johon laitoin kolme mukia valmiiksi. Kahvi
oli valmistettu, ja juhlat voisivat alkaa. Pullosta kaadoin

mukit puolilleen, ja niin kohotimme ne juhlallisesti mal-
jaksemme.

- Mitä hiipattia? Eihän tämä ole viinaa!
Jokaisen suu meni irveeseen.

- Vain jotain hapanta litkuahan tämä on! Sakemanni

-kele pitää meitä pilkkanaan. Kalliinkin aarteen oli
muka antavinaan I Annoimme pullon kiertää, että toi-
setkin maistaisivat, miten meitä oli häväisty. Pullon
kiertäessä joku pojista huomasi etiketissä vuosiluvun
L929. A.sia oli selvä. Olin saanut muille kelpaamatonta,
pilaantunutta litkua. Jos tämä olisi ollut kunnon ainetta,
niin johan se 1, vuoden aikana olisi ehditty juoda pa-
rempiin suihin.

- Tästä tulee sairaaksi, pojat tuumivat. 
- Sitten he

sylkäisivät aineen suustaan kamiinan vieressä olevaan
koksikasaan. Mutta ei hätä ole tämännäköinen, päätte-
limme, saammehan toki hommatuksi oikeaa viinaakin.
Niin päätettiin pitää koko komppanian juhlat.

Muoniosta tulleilla pojilla oli vaihdossa käypää tava-
raa, ja olihan meillä vielä puukkojakin jälellä. Ne
olivat norjalaisten haluamaa. tlyaraa. Norjalaisilla taas
oli pirtua, Paikan tiesimme, ja järjestimme sinne pirtu-
partion. Matkaan läksivät Räty, Erkki Paavali, Iikka, Ilpo
ja Vippari.

Näillä pirtupartioretkillä oli oltava hyvin varovainen,
ettei saku vain päässyt yllättämään. Se olisi ollut var-
sinkin myyjälle paha juttu. Olimme luvanneet pitää sa-
Iaisuutena, jos käryäisimme. Hakureissulla oli myös var-
mistauduttava, etteivät saksalaisten partiot päässeet jäl-
kiämme seuraamaan.

Pojat palasivat onnellisesti matkaltaan. Nyt oli kunnon
ainetta, ja pirskeet alkoivat. Illasta muodostui erittäin
hilpeä. Asuntomme ei riittänyt meille juhlijoille, vaan
menimme kajauttamaan ulos muutamia valikoituja lau-
luja, joita emme varmaankaan olleet oppineet pyhäkou-
lussa. Nyt oli ääntä eri tavalla kuin marssilauluharjoi-
tuksissa.

Taiteellistakaan puolta ei illasta puuttunut. Ilmari,
joka ilmoitti olevansa näyttärnötaiteilija, halusi ilahduttaa
meitä esittämällä operetin "Punaiset housut" sekä ylimää-
räisinä numeroina valikoitu ja lariltja suomalaisen miehen
rakkaimmasta keskustelun aiheesta. Lopuksi päästiin,
niinkuin aina hyvissä iltamissa, karkeloon. Jollakin oli
"turpahöylä", ja sillä minä loihdin kaihoisia valssin sä-

veliä, jonka tahdissa pojat keskenään "pölkkyparina"
kaartelivat lauleskellen sävelen mukana.

Ulkoilmakonserttimme oli kantautunut varmaankin
kouluttajiemme majapaikkaan saakka, sillä karkelomme
tuli heidän taholtaan häirityksi. Paikalle saapui koko
vesikauhuinen porukka. Juhlijat huudettiin asettumaan
kolmeen riviin. Me pistimme hanttiin. Meillähän oli
juhlat emmekä kaivanneet järjestysmiehiä, penäsimme.
Aikaa annettiin kymmenen sekuntia. Jos hulina ei lop-
puisi, olisi edessämme pitkä marssi kaikki varusteet
mukanamme. Kasaannuimme keskelle salia. Mistä olim-
me saaneet viinaa, oli ensimmäinen kysymys.

- Pitihän se teidän tietää, kuului vastaus. Hanskihan
sai kokonaisen pullon itse komentajalta. On vain niin
pirun väkevää! On sitä tuossa pullossa vielä teillekin!

- Pullo tänne, tuli md'd,rdys.

Ojensin aarteeni vääpelille, joka alkoi sitä arvostellen
nuuhkia.

- Bordeaux t929, tämäkö ei teille kelpaa? Ikinä en

ole onnistunut saamaan vuoden L929 satoa. Tämä on
haivinaisuus. Parasta mitä voi toivoa!
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- Paljasta litkua se on. Punaista vesiväriä joukossa.
Olemme mekin sen verran asiantuntijoita, ettemme tuom-
moista roskaa suuhumme pane, vastasimme.

- Ja koko sakki umpitunnelissa. Kuka on viinan
tänne tuonut?

- Rovaniemen muistoja tässä on ryypiskelty. Sen
verran oli vielä pullon periin jäänyt, että nielaista saattoi.

- Se on vaie. Teillä ne juomat on aikoja juotu.
Huomenna asia tutkitaan ja syylliset hutkitaan. Nyt jokr
mies kiireesti petille. Joka ei noudata käskyä, muistr.r
nämä kemut vielä pitemmd'n aikaa.

Laittauduimn.re pahnoihin, mutta unta siinä odotellessa
laulelimme viinamiehen tuutulauluja.

Åamulla alkoivat ankarat kuulustelut. Jokaista puhu-
teltiin henkilökohtaisesti. Harmiksemme hav;ritsimnr:
joukkoomme kuuluvan erään harvaleukaisen kaverin,
joka antoi ilmi pirtupartiomme. Partiolaiset joutuivat
koville. Sitähän kaverit eivät ilmoittaneet, mistä he olivat
pirtun hankkineet, mutta muistin piristykseksi heidät
määrättiin täysvarustus yllä tunturiin ja sotahullu Vek-
man vetäjäksi. Muu kornppania seurasi suunniteltua kou-
lutusoh.jelmaa.

Olimme kokoontuneet aamiaiselle lähtöä varten, kun
pojat laulaen saapuivat tunturilta. Loppumatka oli yhtä-
jaksoista "maahan-ylös" Iiikettä. Mehut olivat heistä
lähteneet. Hoippuen he saapuivat viimeiset muutamat
metrit. N'lanttelien etupuoli oli raapiutunut hajalle ja
housut polvista repaleille. Käsineistä olivat vain päälliset
muistoina.

- Aikaa kaksi minuuttia, varusteet kunnossa muun
komppanian mukaan ruokailuun, kuului vääpelimme
suusta.
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Suomalaiset hiihtojoukol
saapuneina Kilpisjärvelle
karkoitettuaan viimeisel
saksalaiset rajan taakse
huhtikuun loppupäivinä
1 945

- IIiten perkeleer.r lailia tämän manttelin saa kahdes-
sa minuu:jss,r l.aikatuksi l' kuului Ilpo sanor'.rn.

- 
Purn,rrtteko te? \';rstustatteko esimiestännei Kol-

me kierrost,r klvkkvhrppvl kansantrlon ympiri, mars.
mars I

- 
Hi'ppää sll:rn:r jo itse r-uorostasil kuului Ilpo s.r-

n01'an.
\/ääpeli otti pisroolin vrössä olevasta koielosta.

- 
\/ielikö kieltä1'dytte?

- ^nna 
tulla vaan, en minä pistoolias pelkäri. Saa-

tanhan nuo kunniakierrokset tehdä. Olihan aamu siihen
hyvää treenausta.

Niin Ilpo alkoi verkkaisesti pomppia vääpelin seura-
tessa pistooli ojossa. Kaksi saksalaista saapui samassa

kantaen keskellään kuivamuona-annoksiamme kookkaiissa
juurikorissa. He astelivat majapaikkamme ovestx sisään.
Ilpo oli jo kierroksen tehnyt ja häipyi nurkrn tr;rkse tor-
selle. Kuulimme aseesta lähtevän laukauksen äänen m.rja-
paikkamme suunnasta.

- 
Nyt se kirottu ampui Ilpon, huusimme ja, ryntd,-

simme talon taakse.
Siellä he seisoivat vastatusten. \/ielä ainakin kaverim-

me eli.

- 
Ampuiko tuo santsari sinua? huusimme kiihti'-

neinä.
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- Ei, laukaus kuului talon sisältä.

Juoksimme sisään. Aivan oikein, oven pielessä oli
muonakori, ja siihen kaatuneena korisi Arvo Riis pää
verta vuotavana. Mitä oli tapahtunut? Kuka oli ampunut
Arvoa? Nopeasti soittamaan lä?ikäri varuskunnasta!

Tunturista saapuneet kaverit olivat juuri sisällä varus-
teita puhdistamassa, kun muonantuojat saapuivat. Saksa-
laiset olivat sisään astuessaao asettaneet kiväärinsä oven
pieleen ja laskeneet korin käsistään. Arvo oli seisonut
aivan siinä vieressä ja nopeasti siepannut kiväärin kä-
teensä, tehnyt latausliikkeen, painanut aseen ohimolleen
ja laukaissut. Siinä hän nyt teki loppua muonakorissa.
Hän oli uhkauksensa toteuttanut.

Läd.kä,ri saatiin harvinaisen nopeasti. Hän totesi Arvon
vielä olevan hengissä, mutta epäili lopun olevan lähellä,
sillä luoti oli lävistänyt kallon. Pahoitellen hän totesi:

- Erinomaisen vahva sydän, kehittyneet lihakset,
arjalainen. Olisi tullut hyvä sotilas!

Vai olisi tullut? Mielestämme menetimme erinomaisen
sotilaan, miehen, jolla oli vuosien rintamakokemus ja
joka oli monen monituista kertaa heittänyt arpaa kuole-
man kanssa tähän saakka aina voitollisesti. Nyt hän oii
uhrautunut puolestamme. Ambulanssi kiidätti kaverimme
Narvikin saitaalaan, jossa hänen sydämensä muutamien
tuntien kuluttua löi viimeisen lyöntinsä.

Iltapäivän palvelus muuttui varushuolloksi. Tapahtu-
nutta pohdittiin puolelta ja toiseltakin.

Aamulla ilmestyi koulutuskeskukseemme Hauptsturm-
fiihrer öst, joka oli suomalaisista upseereista ylin esimie-
hernme. Komea ryhdikäs sotilas, josta oli paljon kerrottu,
oli tutuslumisen arvoinen. Hänelle oli ilmoitettu sattu-
neesta ikävästä tapauksesta, ja hi.n oli välittömästi lähte-
nyt matkaan jostakin Etelä-Norjasta. Kerroimme avoi-
mesti hänelle, miten meitä oli kohdeltu, koulutuksesta,
ruoasta, majoituksen puutteellisuuksista sekä siitä, että
meitä pidettiin ikäänkuin piilossa. Pyynnöistämme huoli-
matta ei ollut ryhdytty mihinkään toimenpiteisiin saadak-
semme ilmoittaa omaisillemme, että olemme vielä elävien
kirjoissa.

Öst kertoi kuulleensa kovasta koulutuksestamme, mutta
oli niihtävästi pitänyt sitä kohtuullisena. Vaikka meillä oli
komppanian päällikkönä samanaikaisesti kanssamme van-
gittu luutnantti, oli hänen vaikutusvaltansa asioihin to-
dellisuudessa vain nimellinen, sillä santsarimme pitivät
kiusaamisesta huolen.

Kohtelu ja koulutus tulisi nyt muuttumaan heti. Tosin
tarvitsisimme hyvän peruskunnon tulevia tehtäviämme
varten, mutta mitä hyötyä on lihaksista ilman sydäntä
ja aloja. Käännyttämisemme oli hänen sanojensa mu-
kaan alkanut väärästä päästä.

Lisäksi öst ilmoitti, että komppaniamme siirtyy ensi
tilassa Etelä-Norjaan, jossa on hyvä majoitus, ja saamme
suunniteltua tehtäväämme vastaavan koulutuksen. Jos
turhaa simputtamista tapahtuisi, voisimme tehdä ilmoi-
tuksen asiasta suoraan hänelle. Kuria oli kohtuuden puit-
teissa ehdottomasti kuitenkin noudatettava. Se on yhtei-
nen voima, jonka avulla pysytään koossa, y'a se on edel-
lytyksenä suunnitelmien täyttämiselle.

Hänen käyntinsä jälkeen asiat kohdaltamme alkoivat
muuttua parempaan suuntaan. Santsarit juttelivat jopa
palveluksen ulkopuolellakin ja muustakin kuin politii-
kasta. Luvattiin Punaisen Ristin kautta saattaa tiedoksi
omaisillemme elossa olemisemme. Koululuksemme muut-
tui tavallisen sotilaan koulutukseksi. Kiihkeät poliitti-
set oppitunnit rauhoittuivat siivoiksi keskustelu- ja tutus-
tumishetkiksi.

TUL'PA PREN'KKAA

Siirryttäessä jouluksi 1p41 etulinjasta Segesan loh-

kolta lepoon, jäi ll/JR 21:lta Syvirin rantaan erio-

omainen kaalimaa, josta yönaikaan oli käyty nouta-

massa silloin tervetullutta muonanlisää. Mutta siellä

se säilyi lumen alla piilossa niin pakkaselta kuin

seuraajaporukaltakin, jolle sitä ei "luovutettu". Tuu-
mittiin, että jos vielä samalle maisemalle jouduttaisiin,

niin olisi muonavarasto valmiina. Eräänä yönä ioulun
alla tehtiin sitten Uutujärveltä käsin tuolle pellolle
tuloksellinen muonantäydennysmatka. Saatiin kaksi

kuormaa mainiota Syvärin "pakastetta", josta osa tie-

tenkin heti valmistettiin kaalikeitoksi.

Huoltotoimistoo kirjuri, korpraali Lius käväisi myös

jo "santsilla". Palatessaan täysine pakkauksineen hän

ei kiireessä huomannut noudattaa riittävää varovai-

suutta, vaan astui korsun oven edessä olevaan liukas-

tavaan syvänteeseen ja kaatui pitkin pituuttaan. Pakin

arvokas sisältö valui kokonaisuudessaan rintamuksille
ja lusikka-haarukka-yhdistelmä tarttui napin reikään

kiinni jääden rinnalle ristiin.
Lius tuumaili: - Taisipa tulla rautaristi kaalin-

lehr,än kera.

tsBN§ts EtsB§TPtrtsB
- rrriehet keriovat

lehden lqrkosleltu levikki vuonno 1965.

Levikintorkostus Oy on 74. 5. 1965 torkqsionul
Konso toisteli lehden levikin moolis-toukokuultq
1965 jo lodennut sen seuroovoksi:

Keskimööröinen poinos

josto vöhennelöön:

Vopookoppoleet, joito ei luetq netlolevikkiin

lrtonumeropolquluksel jo työkoppoleei ....
Keskimööröinen neilolevikki .....

josto:

Yksilellentehiyjötilouksio..... 46.843

Vopookoppoleito,jotkoluetoonnettolevikkiin 363

Yyylyjö irlonumeroito . . .. '14.762

Keskimööröinen neitolevikki yhteensö ........ 61.468

71 .000

2.050

7.482

61 .468
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Jalkaväen miehiä asemissa llomantsin
- Kuolismaan välillä viivytyslinialla 22.
7.1944

HEI varokaa, varokaa, käsikranaatti kimmahti takai-
sin puusta! kuului raivokas huuto kesken taistelun
tuoksinan. Lähinnä seissyt sotamies Viljo Vättö huo-
masi uhkaavan vaaran ja ehti heittäytyä lähinnä ole-
van kiven taakse suojaan. Valtaisa räjähdys kuului toi-
selta puolen kiveä. Kukaan ei kuitenkaan haavoittu-
nut. Kuului vain pikakivääriampuja Vätön äänekästä
sadattelua, joka kohdistui hänen apulaiseensa, äskei-
sen käsikranaatin heittäjään.

Tapaus ei ollut sinänsä millään lailla harvinainen.
sillä taistelua käytiin maastossa, missä tämän kaltaiset
tapaukset olivat hyvällä syyllä odotettavissa. Oli me-
neillään eräs "erä" Ilomantsin mottitaisteluista heinä-
elokuun vaihteessa vuonna 1944.

Yleisesti lienee tunnettua, että Ilomantsin metsät
paikoitellen ovat oikeita pohjolan aarniometsiä, joissa

näkyvyys pitemmällä tähtäimellä on melko olematon,

,Ja niinpä ne ovatkin kautta aikojen olleet karhujen
ja muiden kotimaisten villieläinten oivallisia pesimis-
paikkoja. On myös tunnettua, että suomalainen metsä

.iuuri tällaisten ominaisuuksiensa r.uoksi suojeli taiste-
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lijoitamme, sillä olihan moni mies jo rauhanaikaisis-
sa tehtävissään tottunut metsissä liikkumaan. Metsä-
kammo oli meikäläiselle sotilaalle tuntematon käsite.
Mitalin toisesta puolesta on harvemmin mainittu, ni-
mittäin siitä, että läpipääsemätön metsä saattoi olla
myös omansa aiheuttamaan sekaannusta taistelutilan-
teissa, ja tämä koski myös omia joukkojamme. Tämä
olkoon taustana niille tapauksille, joista aion kertoa.
Unohtumattomia nämä tapaukset ovat minulle siksi,
että se lyhyt hetki, jonka taistelu t<esti ja jonka kesto-
aikaa en pysty tarkemmin määrittelemään, oli täynnä
sekavuutta ja hämminkiä.

Venttiprikaati (oma yksikkömme oli LO./lll/2t.
Pr.), Ratsuväkiprikaati sekä eräät muut pienemmät
yksiköt olivat saaneet raskaan ja vaativan tehtävän,
miehistö- ja materiaalivahvuuden suhteen ylivoimai-
sen vihollisen motittamisen ja tuhoamisen. Tehtävä
oli suoritettu niin pitkälle, että vihollisen kaksi divi-
sioonaa oli lopulta joukkojemme saartamana laajah-
kolla alueella, valitettavasti niin suurella, että r'ähäi-
sin voimin oli mahdotonta sulkea "pussin" suuta lä-
pipääsemättömäksi. Sen vuoksi sattuikin toisinaan, et-
tä vihollinen, joka epätoivon vimmalla yritti päästä
pois motistaan, onnistui myös aikeissaan.

HEIKKI Y'RTANEN

ILOMANTS'N
KORP'.

KAH'NO'SSA
Joukkueemme oli erään, muutnman k1'mmenen met-

rin laajuisen aukean reunassa odottamassa tällaista
purkautumisaaltoa. Pian alkoikin kuulua ääniä vastak-
kaiselta puolelta. Sanoin ryhmäni miehille, että heti
kun pensaat alkar-at heilahdella aukean toisella puo-
lella, annamme sellaisen tuli-iskun, että tulijat ainakin
meidän ryhmämme kohdalla luopuvat yrityksestä tun-
keutua eteenpäin. Käsky olikin annettu viime hetkes-
sä, sillä välittömästi senjälkeen alkoi näkyä liikettä
vastakkaisella puolella. Tulituksemme alkoi samanai-
kaisesti kaikilla aseilla ja hyvällä tuloksella, koska ku-
kaan ei päässyt murtautumaan läpi. Meillä olikin tuli-
voimaisia aseita, sillä omistimme useita konepistoole-
ja ja pikakiväärin.

Olimn-re saaneet kuitenkin sen verran tulta vas-

taamme, että oikealla siivellä olevan kir'ääriryhmän
johtaja, sotamies Urho Lepistö haavoittui. Hän antoi
Iääkintämiehen sitoa haavansa ja iäi jatkamaan tais-
telua. Otsa siteessä, päähän haavoittuneena hän seisoi

tulilin jassa, kuin Runebergin "Döbeln Juuttaalla".
Vasta taistelun tauottua hän lähti JSp:lle.

SÅ-kua
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Parin ryhmän verran meistä vasemmalla eivät asiat
olleet oikealla tolalla. Sieltä kantautui kova taistelun
melske, ja pian näin joukkueemme johtajan, nuoren
vänrikin, syöksyr,än sinne huutaen: "Pysykää ketjus-
sa!" Kun siellä edelleenkin jatkui epämääräinen lii-
kehtiminen eikä joukkueenjohtajaakaan näkynyt sillä
kohtaa enää, juoksin sinne ja jätin oman ryhmäni tois-
ten hoitoon. Totesin heti alkuun silloin tällöin esiin-
tyvän ilmiön, että kun yksi mies astuu ketjusta pari
askelta taaksepäin, seuraava mies astuu jo neljä askel-
ta jne., kunnes koko ketju liikehtii. Itsesuojeluvaisto
tahtoo ohjata askeleita edullisempaan suuntaan eli täs-
sä tapauksessa taaksepäin. Kun kuitenkin oli syytä es-

tää sellainen tapahiumasta, huusin minkä kurkustani
sain irti ja kehoitin kaikkia pysymään paikoillaan. Mi-
kään ei kuitenkaan enää auttanut, liike jatkui kerran
alltuun päästyään, ja lopulta ketju katkesi vasemmalla
kokonaan. Jäin erään kersantin kanssa siten muodos-
tuneen kolmion kärkeen.

Tlheän metsän pimennosta alkoi ilmestyä vihollisia.
Tuskin 10 metrin päässä meistä he syöksyivät kohden

Vihollisen hyökkäystä odo-
tetaan ulos motista llo-
mantsin suunnalla
"Panssarinyrkkeilijät" hy-
myilevät marssillaan llo-
mantsin korpimaastossa
tuhottuaan laajalle aluelle
syntyneen vihollismotin

aukkopaikkaa. Tämän lyhyen hetken aikana ehdin
ampua konepistoolini lippaan tyhjäksi ja sitä täydensi
kersantin pari laukausta kiväärillä. Takanamme ei
ammuttu laukaustakaan, koska miehet pelkäsivät osu-
vansa meihin. Yhteys vasemmalle oli kuitenkin aut-
tamattomasti poikki. Jossakin kauempana heitettiin
käsikranaatteja, jolloin sotamies Vättökin oli saada

meikäläisen heittämän käsikranaatin niskaansa, kuten
kirjoitukseni alussa kerroin.

Kaikki tuntui menneen jollakin tavalla sekaisin.
Näin joukkueen johtajan ryntäilevän parabellum-pis-
tooli kädessään ja kohta ryntäilimme me muulkin sin-
ne tänne. Lopputoteamuksena oli, että olimme jonkin-
laisessa motissa. En tavannut enää joukkueen johta-
jaa. Meitä oli kymmenkunta miestd vailla yhteyttä
muihin. Lieneekö johtunut tilanteen toivottomuudes-
ta tai sisäisestä suuttumuksestani, mutta joka tapauk-
sessa tunsin tämän sekaannuksen ja hämmingin kes-
kellä, että suoniini alkoi yhtakkid. vhnta jotakin kyl-
mää ja virkistävää. Tämä muutti hetkessä suhtautumi-
seni asioiden kulkuun. Täydellinen rauhallisuus täytti
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sisimpäni. Tilanteen tässä vaiheessa alkoi ryhmäni
"Kuopus" itkeä. Työnsin hänen käteensä tyhjäksi am-
pumani konepistoolin lippaan ja kehoitin häntä täyt-
tämään sen. Ei kestänyt kauan aikaa, kun hän palasi
luokseni silmät tyytyväisyydestä loistaen, ojensi minul-
le täyttämänsä lippaan ja huudahti:

- En ole koskaan aikaisemmin juosten täyttänyt
konepistoolin lipasta. - Tilanteen vakavuus oli hä-
neltä unohtunut.

Tilanne alkoikin pian selvitä ja tulitoiminta loppui
vähitellen kokonaan. Saimme yhteyden muihin. Käy-
dyn taistelun tulokset alkoivat näkyä yhä selvemmin.
Lähellämme istui ruohikossa jalkaansa haavoittunut
"naapurin" poika. Kun lähestyimme häntä, hän pu-
disti päätään hymyillen ja sanoi: "Nje, nje!" Tämän
me tulkitsimme siten, että hän koetti vaikuttaa mei-
dän tunteisiimme, ettemme surmaisi häntä. Muistan
aina tuon kärsimyksen ja toivottomuuden saneleman
hymyn. Tälle sotilaalle oli varmasti propagandassa ju-
listettu, että emme ota vankeja. Haavoittuneen, puo-
lustuskyvyttömän vangin surmaaminen ei ole miehen,
vaan nakalaisen teko ja ainakaar. suomalaisen sotilaan
kunnia ei sallinut sellaista tapahtuvan. Kun meillä ei
ollut tähän hätään paareja saatavissa, lääkintämiehet,
sidottuaan ensin hänen haavansa, tekivät koivun ok-
sista paarit ja kantoivat hänet pois sairaalaan vietä-
väksi. Toisin oli kuitenkin tilanteen arvioinut hänen
rinnallaan taistellut toveri, venäläinen aliluutnantti.
Haavoituttuaan meidän luodeistamme, hän oli päättä-
nyt päivänsä räjäyttämällä käsikranaatilla itsensä. Åli-
luutnantti ei i7iänyt pyytämään armoa.

Järkyttävimpiä tässä taistelussa olivat kuitenkin
eräät tapahtumat, joita en ollut toteamassa, mutta jois-
ta taistelun jälkeen kuulin. Kuten mainittu, yhteys
meistä jonkin matkaa vasemmalle katkesi. Tämä joh-
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Nuori lähettipoika llomantsin
taisteluissa "teit isäin astumas-
sa"

siinä kohdassa olleen kivääriryhmän vetäytymises-
Huomatessaan vihollisen seuraavan perässä, se oli

pannut juoksuksi ja kun iärvi tuli vastaan, syöksynyt
sinne. Viholliset, jotka olivat päässeet motista pois,
olivat kuitenkin juosseet vain omia teitään lähellä ole-
valle suoalueelle. Heille oli varmaankin tässä vaihees-
sa ollut tärkeintä motista vapautuminen eikä heillä
riittänyt aikaa meikäläisten tuhoamiseen. Mutta sa-

malla hetkellä olimme juuri saaneet takaportaasta täy-
dennysmiehiä, jotka eivät olleet tilanteesta selvillä -vaikka eipähän tuo tilanne ollut selvä monelle muul-
lekaan. Nämä täydennysmiehet olivat matkalla lin-
jaan, ja kun he näkivät miehiä juoksevan ja syöksyvän
veteen, he luulivat heitä vihollisiksi ja alkoivat järjes-
telmällisesti tuhota näitä, valitettavasti omia asevel-
jiään. Seuraukset olivat tuhoisat, tietääkseni vain pa-
ri miestämme selvisi tästä kahinasta ehjin nahoin. Sa-

mana päivänä jäimme myös ilman lämmintä ruokaa -ja syy siihen, että näin kävi, tuntuu näin jälkeenpäin
huvittavalta, vaikka se ei ainakaan niiden miesten mie-
lestä ollut thuvittavaa, jotka sen kokivat. Keittiömie-
het, jotka kantoivat riukujen varassa tonkassa meille
soppaa, törmäsivät vuorostaan motista purkautuvaan
viholliseen. Kun keittiömiehet muistivat silloin oman
henkiriepunsa ja maastoutuivat, soppatonkkakin kaa-

tui siinä rytäkässä.

Jälkiviisautta mahtuu tähän maailmaan paljon. Eri-
koisen paljon silloin, kun eletään valtiossa, joka on
hävinnyt sodan. Kaikki mahdolliset tehdyt tai teke-

tui
tä.
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mätiä jättämiset sodan ajalta punnitaan uudelleen,
syyllisiä etsitään ja 

- tuomitaan. Valitettavasti "tuo-
mareina" silloin ovat useimmassa tapauksessa henki-
löt, jotka eivät ole olleet tarpeeksi läheisessä koske-
tuksessa punnittavaan asiaan eivätkä niin ollen voi
muodostaa puolueetonta kuvaa tapahtuneesta. Tulos
on sitten senmukainen.

Tilanteita on jälkeenpäin aina hyvä arvostella.
Kuitenkin taistelu kätkee itseensä aina arvaamaitomia
tekijöitä ja sellaista sotilasta ei ole vielä syntynytkään,
.y'oka aina ja kaikissa eteentulevissa tilanteissa pystyisi
toimimaan juuri parhaalla tavalla. Mutta hyvä yritys
on aina lasketiava paremmaksi, kuin ehdoitta luopu-
minen, se pätee niin sodan kuin rauhan ajankin tehtä-
vissä.

"i."-..!!

Näinkin kannettiin haavoittunelta
llomantsin korpitaipaleilla

Osoitteen muutoksisto pyyde-
töön ilmoittomoon Sonomo
Osokeyhtiön konttoriin Helsin.
ki, Korkeovuorenkotu 28, pu-
helin 19237 toi 19367. Somollo
pyydetöön ilmoittomoon sen
osiomiehen nimi, jonko koutto
lehti on tilottu.
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OLKAA hyvä ja lukekaa tämä artikkeli hitaasti ja
hartaasti, sillä siten ovat mielestäni helpommin tajut-
tavissa 20 vuoden takaiset tapahtumat.

Olin Talvisodan ajan taistellut Laatokan meripuo-
,lustuksen riveissä ja Jatkosotaa jo valtaosan sen kestä-
misajasta etulinjan konekivääriryhmän johtajana, kun
tultiin tässä käsiteltävään a.jankohtaan, vuoden 1943
tammi-helmikuun vaihteeseen.

Veljeni astui silloin minua 9 vuotta nuorempana
palvelukseen Karjalan kannaksen taistelurintamaan
Raasulin maantien suunnalle. Olin ahkerassa kirjeen-
vaihdossa hänen kanssaan, joten kenttäposti sai osal-
tamme runsaasti vaivaa.

Sodan monenlaisia kolauksia kokeneena sotajermuna
teki mieleni varoittaa ja ohjata veljeäni tärkeissä etu-
linjan tehtävissä. Moni oli nuoruuden varomattomuu-
.dessaan liiaksi rohkea, vaikka varomattomat ja liian
arat usein menettivät henkensä ensin. Kun sitten vi-
hollisen tarkka-ampujan luoti oli uurtanut vertavuo-
tavan haavan minunkin päälakeeni, olin heti seuraa-
vassa kirjeessä valmis varoittamaan kokematonta vel-
jeäni vihollisen tarkka-ampujista, koska ne siihen ai-
kaan tuhosivat etulinjan vartiosotilaitamme. Sotasen-
suuri oli kuitenkin sotannut tuosta kirjeestä varoitus-
paikan kynällä pois, Tämän vuoksi veljeni kysyi vii-
meisessä kirjeessään, mitä olin kirjoittanut paikkaan,
joka oli sotattu, niin ettei siitä saanut selvää?
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Arvasin, ettei kirjeestä ollut muuta pyyhitty yli
kuin varoitukseni vihollisen tarkka-ampujista. Kirjoi-
tin sen jälkeen hänelle uuden kirjeen, mutta se palau-
tettiin minulle ja kuoren päälle oli merkitty vain: "Ta-
kaisin lähettäjälle, osoitteenomista;'a kaatunut". Vel-
jeni rintamataistelut päättyivät näin ollen yhdessä
kuukatrdessa.

Sota ei tunne sääliä, ja kohtalo kuljettaa täällä ihmi-
siä omia teitään. Mutta mitä sanoo kaikesta tuonpuo-
leinen tuntematon maailma, siitä ei liene kenelläkään
mitään varmuutta? Kuitenkin ainakin henkistä pai-
netta näyttää kohdistuvan ennakolta eräisiin henki-
löihin, jos jokin omaisista muuttaa tuonpuoleiseen
olotilaan kuoleman kautta. Kaatuneen veljemme sisa-

rusten kohdalta kerron tämän johdosta seuraal'assa
jotain kokemaamme.

Viikkoa ennen veljemme kaatumista kirjoitti nuo'
rempi sisareni minulle koti-Suomesta kir jeen. iossa
hän kertoi nähneensä yöllä nukkuessaan merkillisen
unen ja mainitsi että näinköhän lähiaikoina mene-
tämme Oskari-veljemme kaatuneena rintamalle. Hänen
mielestään näkemänsä uni enteili jotain sellaista.

Unessaan sisareni oli nähnyt kaksi valkoista hevos'
ta lähenevän ja Oskari-vel.;'eni istuvan toisen hevosen
selässä vaaleassa viitassa. Lähetessään hän sanoi haus-
kasti hymyillen, että hän tulee minuakin katsomaan
vielä lähtiessään, mutta kun aloin toivottaa häntä ter-
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vetulleeksi, silloin valkoiset hevoset muuttuivatkin
valkoisiksi enkeleiksi, jotka alkoivat nousta ylös tai-
vasta kohden ja viedä vaaleassa viitassaan Oskaria
käsistä kiinni pitäen mukanaan. Aloin hädissäni huu-
taa Oskarille, ettei iättäisi minua, mutta siitä huoli-
matta hän häipyi enkelien mukana sanomatta enää
mitään.

Luettuani sisareni lähettämän kirjeen korsun lavit-
salla istuessani sattui minun sisimpääni niin ankarasti,
että mieluimmin olisin ollut itse sisareni unen koh-
teena. Käteni vapisivat hetken jännittyneinä, ennen
kuin pystyin jatkamaan kirjeen lukemista edelleen.
Vielä en kuitenkaan saanut tunnetta, että veljeni tu-
lisi kaatumaan. Tiesin tietysti elämän sodassa etulin-
jan riveissä hyvin epävarmaksi. Mutta edellisenä yönä,
kun veljeni kaatui helmikuun 24. päivänä t943 kello
8 aamulla, olin suorastaan tuskissani, en tosin ensin-
kään omasta kohtalostani, vaan veljeni takia. Olin
väsynyt, mutta siitä huolimatta en saanut kunnolla
unta, ja sen minkä olin unta saavinani, kaiken maail-
man painajaiset olivat minua häiritsemässä. En saanut
hetkeksikään veljeäni jäämäd.n mielestäni. Tuntui ai-
van kuin olisin tehnyt kuolemaa hänen edestään.
Aamuyöstä menin sitten konekivääripesäkkeelle var-
tioon ja olin sielläkin rauhaton kuin mielipuoli. Suo-
rastaan kädet ristissä rukoilin hänen puolestaan. Toi-
voin helpotuksekseni, että olisin vaikka sen koneki-
väärin takana saanut hetken keskustella hänen kans-
saan. Mutta kaikki toiveeni tuntuivat tyhjiltä, sillä
tunsin, etten enää voisi saada estetyksi hänen mene-
tystään. Vieläpä hartaasti toivoin, että olisin saanut
vanhempana veljenä kaatua hänen edestään. Senjäl-
keen en ole koskaan toivonut itselleni kuolemaa mis-
sään vaiheessa tai kenenkään edestä. Mutta tuolloin
olin ihmeellisessä tilassa. Mistä tämä todella johtui,
sitä en käsitä vielä kuluneen 20 vuoden jälkeenkään.

Koitti sitten pilvinen päivä ja tuskallinen oloni oli
ohi, mutta jotenkin olin synkkämielinen, josta sain
huomautuksia kavereiltakin. Tietysti tuollainen kiin-
nitti alaistenikin huomiota, kun tavallisesti olin huu-
moria ylläpitävä korsun esimies. Satoi Iunta ja ilta
alkoi hämärtää. Minut käytiin kutsumassa naapuri-
korsussa olevaao puhelimeen. Se ei minua juuri jär-
kyttänyt, sillä nyt tunsin olevani varma, että kysymyk-
sessä oli surunviesti nuoremman veljeni kaatumisesta.

- Onkohan taas kahinoita tulossa? sanoi joku kor-
sun nurkasta.

- Ei kai teille, mutta minulle ehkä surunviesti vel-
jestäni.

- Mistä sen tiedät ? sanoi Kuisma.

- Tuntuu varmalta, sanoin ennen kuin suljin kor-
sun oven lähtiessäni.

Tallustelin 60 metrin päässä olevaan korsuun, jossa
puhelu odotti. Otin luurin käteeni ja ilmoitin nimeni.

- Täällä kapteeni Halme, iltaa! Hän yskäisi ensin
ia jollain tavoin ikäänkuin etsi sopivia sanoja asian
lievemmälle esitykselle. - Minun on ilmoitettava Teil-
Ie ikävä viesti. Veljenne on kaatunut.

- Olen sen jo aavistanut, sanoin hänelle.

- Niinkö ihmeessä? hän sanoi perään ja jatkoi:

- Veljenne haudataan Parikkalan sankarihautaan niin
pian kun toimitusaika saadaan järjestetyksi. Minä jär-
jestän teille loman. Tehän pian muutenkin alkaisitte
olla lomavuorossanne. Lähden itsekin Iomalle Suo-
meen helmikuun 28. pnä aamulla. Tuletteko samaan
matkaan ?

- Tulen, tulen tietysti, herra kapteeni, myönsin
heti.

- Järjestän Teille lomalitterat valmiiksi. Onhan
meillä sentään pitkä matka täältä Äänisen eteläpäästä
Suomeen saakka, hän sanoi lopuksi. Minä kiitin kap-
teenia lomaj ärjestelyistä.

Veljemme kaatuminen oli siis tosiasia, ja me nuo-
remman sisareni kanssa olimme enteellisesti ennakolta
kokeneet hänen kuolemansa sodan melskeeseen.

Veljeni hautajaisten aikana vanhempi sisareni ker-
toi myös ihmeellisestä unestaan juuri edellisenä yönä
ennen veljemme kaatumista. Hän oli unessaan ollut
keskusteluissa veljemme kanssa kaikessa sovussa ja
toisiaan kätellen. Mutta kun veli alkoi sitten lähteä,
hän katosikin äkkiä maailman valjetessa ja vilahti
vain olemattomiin valkeuden keskellä.

Unesta herättyään sisareni oli tuntenut jotain eri-
koista sinä aamuna tapahtuvan ja arvellut, että mer-
kitsiköhän tuo uni Oikari-veljen kuolemaa sodassa.
Puhumatta asiasta silloin mitään hän oli odotellut vain
arkaillen milloin kuolon viesti tuotaisiin. Sitten se

pian tulikin kenttäpapin lähettämänä.
Vanhempi veljeni, joka ei ollut sotarintamalla, ei

taas ainakaan muistanut nähneensä tai tunteneensa mi-
tään enteitä nuoremman veljemme kaatumisesta. Kun
kuoleman viesti kaatuneesta veljestä tuli, se järkytti
kuitenkin hänen mieltään, niinkuin aina yhtäkkiä lä-
heisen omaisen kuolema vaikuttaa.

Kolme meistä sisaruksista oli siis kuin ennakolta
varautunut suruviestiin veljemme kaatumisesta.

Mitä nuorempi veljemme ennen kaatumistaan mah-
dollisesti oli tuonpuoleisesta nähnyt tai kokenut sa-

mantapaista kuin me sisarukset, ei ole tietoa.
Se tiedetään vain, että vihollisen tarkka-ampujan luoti
osui hänen suuhunsa ja tuli niskasta ulos. Viimeinen
hänen suustaan tullut sana oli ollut "Ää-ii-tii", ennen
kuin hän kaatui toverinsa viereen kuolleena antaen
uhrinsa isänmaalle.

Näin ihmeellisiä, tuntemattomasta ennakolta annet-
tuja enteitä, kuin meidän sisarusten kohdalle tuli, tus-
kin monellekaan on sattunut. Tuntui kuin jokin tun-
tematon voima olisi meidät johdattanut sellaiseen
herkkään tilaan.

Kaikesta mitä tulevaisuudessa tulee tapahtumaan,
on ennakkotietoja varmaan vähiten, vaikka me olisim-
me kuinka uteliaita.
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Suomalaisia asemissa Sy-
vårin rantamaastossa

KATLE SISTOTA

]R 45 oli syksyllä 1942 asemissa Syvärin rannalla. Komp-
paniamme (6.K) vartiopaikat olivat Rutsin kylän tie-
noilla. Koska Syvärin rannat näillä main ovat hyvin ala-
via, eri tukikohtien korsut olivat n. 400 m päässä
rannasta ja liiankin kaukana etumaisista vartiopaikoista.
Yön aikana pidettiin virran rannalla parivartioita, joiden
olo ei ollut kehuttavaa, vaikka leveä Syväri oli omien ja
vihollisen välissä. Rantamaasto oli paikoin aivan soista ja
niin pehmeää, että vain pitkospuita myöten voitiin päästä
eteen. Tuo Pohjolan kairoilta peräisin oleva tiemuoto ei
ollut erikoisen hyvä liikkua varsinkaan pimeässä, ja
kuitenkin vain pimeässä niitä kuljettiin, sillä päivällä
ei Syvärin rantaan ollut menemistä, paitsi jos miehellä
oli vakaa itsemurha-aikomus.

Tarinani pääpaikka on Kiusala-niminen vartiopaikka
tuollaisen pitkospolun päässä. Pari miestä siinä taval-
lisesti hoiti tähystystä naapureinaan kummallakin puo-
lella n. 300 m päässä samanlaiset vartiopaikat. Se oli yk-
sinäinen olosija pimeässä yössä. Onneksi oli sinne saatu
vedetyksi puhelin, joten jonkinlainen yhteys oli sieltä
taakse joukkueeseen ja komppanian komentopaikalle. Se

oli karu työpaikka. Maan kosteuden vuoksi oli kuoppaa
voitu kaivaa vain kolmisenkymmentä senttiä, ja sittenkin
tahtoi vesi olla aina jaloissa. Maa oli kuopasta heitetty
sen erureunalle, jotta jonkinlainen rintasuoja olisi saatu
aikaan ja lisäämällä maata hieman sivummalta olikin
eteen kohonnut jonkinlainen turva luoteja vastaan. Var-
tiopaikka oli ympäröity piikkilankahäkkyröillä, jotta mies-
ten kimppuun ei olisi päästy aivan suoraan juoksemalla.
Muistan vielä tapauksen niiltä ajoilta, kun tuota piikki-
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lankatyötä tehtiin. Kiusalasta soitti ylikersantti Mäkelä:

- Hei Kalle, Kiusala on motissa! - Komppanian
päällikkönä tietysti kauhistuin asiantilaa :

- Älä helvetissä. Eihän sieltä ole kuulunut edes am-
pumista. Tarvitsetko apua ?

- Mitäs apua tlissä nyt enää tarvitaan, sillä työ on
jo saatu tehdyksi. Nyt on Kiusalan ympärillä piikkilanka.

- Ai, sitäkö se olikin !

Syvärin virta on näillä tienoilla n. 400 m levyinen.
Tämän olisi luullut antavan melkoisen turvallisuuden-
tunteen, mutta niin ei asia ollut. Kesän muuttuessa syk-
syksi ja öiden pimentyessä vartiot saivat olla erikoisen
valppaina. Vihollinen oli hyvin aktiivinen. Sen onnistui
silloin tällöin sieppauspartioillaan napata vangiksi joku
meikäläinen, ja vielä enemmän oli epäonnistuneita yri-
tyksiä. Tämä teki miehet erikoisen valppaiksi, mutta
myös vauhkoiksi, riippuen asianomaisesta itsestään. Mutta
tuolla rannassa joka tapauksessa oltiin niin tarkkoja, että
ensin ammuttiin ja sitten vasta kysyttiin tunnussanaa.
Eivät edes omat miehet liikkuneet turhanpäiten edessä,

ja jos oli pakko siellä käydä, oli paras ilmoittaa puheli-
mella tulostaan.

Oli menossa 6.10.42. Edellisenä yönä oli vihollinen
ollut liikkeellä viidellä veneellä, mutta ne oli huomattu
riittävän ajoissa ja saatu tulella kääntymään takaisin.
Poikia oli varoitettu olemaan valppaana tänä yönä, koska
kokemus oli osoittanut, että vihollisen sieppausosaston
ollessa vastapäätä, se toimisi uselunpana yönä peräkkäin
saadakseen lopulta yrityksensä onnistumaan.



Vaikka asemasotaa eli puhdetyövaihetta olikin pidetty
yleensä helppona aikana Jatkosodassa, ja sitähän se hyök-
käysvaiheeseen verrattuna itse asiassa olikin, oli täl-
löinkin omat touhunsa, jotka rasittivat miehiä. Etulinja-
vuorolla jäi nukkuminenkin vähiin, siitä piti vihollinen
huolen omilla pienillä yrityksiflään. Omalta kohdaltani
olin valvonut monena yönä melkoisen pitkään, ja sama

iatkui tänäkin yönä. Miiään erikoista ei kuitenkaän esiin-
tynyt, ja niin heittäydyin petille vaatteet päällä noin
puoli neljäo aikaan aamulla ja nukuin heti.

Mutta rannalla olevat vartiomiehet eivät onneksi nuk-
kuneet. Kiusalan vasemmalla puolella olevassa vartiopai-
kassa olivat sotamiehet Hyppönen ja Tuttavainen. Yö oli
jokseenkin pimeä ja pojilla oli kylmä. Lämpimikseen he
lähtivät rannassa olevalle tukkikasalle ja hyppelivät siellä.
Silloin, kellon ollessa 4.)0 pamahti laukaus, jolloin Hyp-
pönen:

- Sinäkö ammuit?'

- Enkä ampunut. Mutta mitäs tuolla? Anna tulta
vähän äkkiä!

Siinä seisoi neljä miestä rannassa ja vene oli heidän
vieressään. Kaverukset avasivat tulen ja miehet hyppäsivät
veneeseen, joka häipyi. Poikien konepistooli meni epä-
kuntoon, ja he siirtyivät hieman taaksepäin.

Kiusalassa olivat vartiossa sotamiehet Seppänen ja Sal-
menaho sekä kaikeksi onneksi sinne joutunut kiertävä
tarkistuspartio, johon kuuluivat korpraali Vallinoja ja
sotamies Pulkkinen. Kuultuaan vasemmalta ammuntaa
Vallinoja soitti komentopaikalle. Puhelimen särinä he-
rätti minut ja unen pöpperössä hihkaisin:

- Huomio!

- Täälln Kiusala. Juuri äsken avattiin tuli vartio-
paikka kahdessa. Samalla näkyi vihreä raketti, jonka oli
vihollinen todennäköisesti ampunut. Sieltä kuului nyt
kovaa huutoa ja jotakin tulee virtaa pitkin, se on veoe.

- Hyrä. Ottakaa se jyvälle. Panen miehiä apuun.
Hei !

Soitin välittömästi tukikohdan päällikölle:
Kiusalassa on kahina. Pane heti alas pari ryhmää.
Jatkona otin yhteyden vielä seuraavaan tukikohtaan

luutnantti Eklundiin:

- Kiusalassa tapellaan, pane porukka rantaan ! Onko
omalla kohdallasi mitään erikoista?

ti.

Kiusalassa miehet ovat valmiina. Melko lähellä rantaa
kulkee vene, jota vedetään hartiavoimin eteenpäin. Se
saa nyt neljän aseen tulen niskaansa ja lähtee kuin ajeleh-
tien kohti rantaa. Siinä makaa pari miestä. Samalla nä-
kyy toisen veneen varjo virralla ja sille annetaan myös
hyvänlainen tuliryöppy. Vene, joka näyttäd erikoisen
korkealaitaiselta, jatkaa kulkuaan virtaa alaspäin. Miehiä
ei siinä erota, mutta valitusta kuuluu aivan selvästi. Se
häipyy pimeään.

Ylikersantti Mäkelä on ottanut pari ryhmää miehiä
mukaansa ja lähtee rantaan. Pimeässä he koettavat mah-
dollisimman nopeasti juosta liukkaita pitkospuita myöten
eteen. Joku miehistä putoaa puilta päästäen kirouksen
kastuessaan ja rämpiessään märkänä jälleen kulkutielle.
Kukahan siellä touhuaa taskulampulla yrittäen valaista
kulkuväylää. Valo katoaa kuitenkin nopeasti Mäkelän
huutaessa: Tuikku pois ja äkkiä! Vihollinen laskettelee
kranaatinheittimellä kolmisenkymmentä kranaattia, mut-
ta ne putoavat johonkin sivummalle. Huohottaen miehet
saapuvat Kiusalaan, mutta elämä täällä on y'o rauhoittu-

nut toiminnan siirtyessä hiljalleen virtaa alaspäin. Ran-
taan ajautunut vene tarkastetaat ja siinä olleet kaksi miestä
todetaan kuolleiksi. Soitin asiasta pataljoonan komenta-
jalle:

- Kiusalassa pientä kahinaa. Vihollinen souteli pa-
rilla veneellä, joista toinen tuhottiin. Siellä on jo rauhal-
lista, mutta Eklundin kohdalla on vielä jotakin, koska
sieltä kuuluu ammuntaa.

- Tarvitsetko apua?

- En usko, eiköhän täällä selvitä. Soitan, jos jotakin
erikoista ilmaantuu.

Kiusalan idänpuoleisella vartiopaikalla ei huomata mi-
tään erikoista, mutta alempana Eklundin lohkolla, jossa

rannassa on täysi miehitys, havaitaan virtaa ajelehti-
massa kumollaan oleva vene ja sen päällä kolme miestä.
Venettä kohti avataan tuli, jolloin miehet putoavat sen

päältä veteen. Kiusalassa saadun tuliryöpyn aikana olivat
miehet törmänneet veneeseen ja se oli kaatunut, mutta
heidän oli onnistunut kiivetä veneen kölille. Pojat pitivät
veneessä olleita varmana tapauksena, mutta sitten nähtiin
yhden polskuttavao kohti rantaa jotakin huudellen. Hä-
nen annettiin rauhassa uida maihin ja siinä otettiin mies
kiinni. Ekluod soitti komentopaikalle:

- Hyvin menee.Vene on nyt tyhjänä. Haluatko sanoa
Sergeille terveisiä?

- Onko sinulla vanki siellä?

- On yksi. Liimmittelee tuossa kamiinan vieressä.

- 
p4nsn Telsavaaran sinne, jotta voit kuulustella uk-

koa. Yritä selvittää partion vahvuus. - Jsl54v44s4, vs-
näjänkielentaitoinen lähetti lähti katsomaan naapuria.

Eklund ja Telsavaan puhuttelivat vankia. Feodor oli
joutunut osastoon, jonka vahvuus oli luutnantti Dimitri,
kersantti ja yhdeksän miestä. Heille oli annettu käsky
ottaa vanki meikäläisten puolelta. Tähän Feodor vielä
lisäsi, että ellei vankia saataisi, oli parasta olla palaamatta
tyhjin käsin. He olivat lähteneet matkaan kolmella ve-
neellä. Lähinnä rantaa oli vene, jossa vanki oli ollut. Se

oli saanut tulta vastaansa ia ruvennut uppoamaan. Hän
oli kömpinyt nurin olevan veneen päälle.

Telsavaara toi tullessaan kuulustelupöytäkirjan. Tuu-
min asiaa. Kolme venettä oli ollut liikkeellä ja kaksi vain
on ollut näkyvissä. Kolmas vene on ilmeisesti se, joka
tuli vartiopaikka kakkoseen kahinan alussa. Missä{F nyt
oli? Soitin Eklundille:

- 
p4ns miehet heti aamun sarastaessa tähystämään

kiikarilla vihollisen rantla.. Yksi vene olisi saatava vielä
näkyviin.

Aamulla tämä vene löytyikin vihollisen puoleiselta
rannalta. Otin kiireesti yhteyden pataljoonaan ja sain
järjestetyksi pst-tykin ampumaan venettä. Siihen tuli ai-
nakin kaksi osumaa, ja näiden vaikutuksesta vene kie-
rähti, iolloin siitä valui pois neljä ruumista. Partion vah-
vuus oli ollut 11 miestä ja se oli varmasti saatu tuho-
tuksi lähes kokonaan.

Maisema oli rauhoittunut. Samoin rauhoituin itsekin.
Täytyy sanoa, että tuollaiset yötappelut ovat ikäviä ta-
pahtumia. Täyttä selvyyttä tilanteesta oo mahdoton saada
ja äänet antavat usein väärän kuvan. Hälinästä päätellen
edessä aika ajoin vallitsee täysi sota asiaa korsun katolta
seuratessa. Vaikka järki sanoo, että mitään suurempia
voimia ei siellä pimeässä voi olla liikkeellä, täytyy sentään

iännittää. Ja niin on asia, että vaikka olin lähellä, en
henkilökohtaisesti tässä kahinassa joutunut mukaan, mut-
ta paitani oli tästä huolimatta hiestä kostea. Tämäkin
tappelu antoi meille jälleen rauhan joksikin aikaa.
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Panssan'/aunu on ammuttu palamaan

hestvnr:issii. j. fi",-, ilntestvil<irt tien tttutk;rn trtk'rrr ert-

sirnmäincn vrLunLr n.ikyr iin. Se kt'lliil<in pysiihtyi noirr
5t) m p;irihän Potcroistrrn.tr.t.tc '- liekö sitten ep;iillt't
r.riijvtystii nluttir jyrinä senliun rltri iir k,rhtr oli
toinen vrrunu crlcllisen vieressii. Tr-itr-i nle no.t lltkLri sii-
hen slrekka. kuntres l;rskin edcssät-t-tttte olevatt .rir-r.rkin

l<rrhdeksln plnss:rrir'.tunua. Siinri nc j1'risit'iit ullli,r.t-
vrrn nrikijisinri. kuin iotkin esihistorirllisct hirviöt. irr
I<eikcn kLrl,kLrreksi r)1irn. ettri jokrriscn r;rLrnLrn 1..1rillä
isttri Iuolisen tusin;r.t l-reml.rrisiin sltklie .ISti\tetrtri.r
nriehii. kun sitär'astoin toverilllni jl minLrll.r ,,li r.titr
koncIistooli jl Ienssrrrintrkki kurt-rn-r.rllll<in.

Nlrltistvneenä j.r silmrit trrpillr.irt tuiiotin tLrot;r nii-
kvri j.r trrnsin. kuinkr hiljeiset vrircet .tlk,rir rr litrlker

I.itkin sclkrii)iitrini. Åll<oivlt. ktttctl s.LIro[.t.rn. tlrrtisttt.r
''sr.rkul.tisct miclccn '. Ltrrt r ielri j.rlJr.rr,ien pulinakin
vrrunuien tlk.tn.r tuntLri r'liiiti r'.lllr istltr'.rn. Nril<v oli
liik.ra nliiis joillcliin kir;i,irinrichille. joiden hrtotrtit-

sin viihin lrinrn r etrivtt'r':in trr.ikscpäin. Toverinil<in
kLrisk:rsi ltihtevri nsii hictl:rn tr-r rvelliserl'rplln paikkaer-r

PÅLVELIN vuonnl 19++ 5. divisiooner-r sissiiis.tstor,-
sir, jostrr silloin oli tnr.roclostettu ir.rtrss;rrintorjr.rrtt.t-
,oukkue. Sl'r'ärin t.rk;rl l;ihdettt'lintntc ttlittrnle s.tepu-
neet SLromen puolelle jonnekir-r vanh;tn r.Ljrrn j;r Prt-
känrannln vrilimaille. Vetät'tvntiseen oli sisält1'nvt
monil tristeluja jr vaihcriklirrite teplhttrtnirt. Nvt. hei-
niikuun hrint:irrinri 1'önri. olirt-rntc kahden joen erott.l-
nrirll:r metsäkaist:rlcella pt-siit'ttririkser-t-tt-tte trri .rinakirl
viilyttiiriksenrn-ic ncrrissri scurr.rvil vertiilriisiri.

Ryhn.rri. johon kr:uluin. oli elistertu joilckin tykistii-

fomkallc je sijoitettLr erriän n-rcts:iticn varteen r-rtieltct
:rin,r p.rritt.rir-r jonliun ttt.rtkrrn p;irihrin toisist.lln.
N'l i nii jou.l ui n k.rveri n i Ii.tnss.r etuurliscks i, r:rts irllr-r'rii i-

scnä ottatnlrln \ ilst.ritn r ihoilisen h1'ökk:ivst;i. L:ihct-
tvi'illiimme oli myiis l<ir riririmielriii. kerrties lionekr-
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luletrin syvyisiksi. k,u'r etlcstri .rll<oi kutrltre lr.thrlnell-
teistä jl rinri;i. Sc rrilrctrttri f.llrss:lrerst:r, jotkr olivat lri-
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ja niin halusin tehdä itsekin, mutta .fokin minua pi-
dätti - lieneekö ollut velvollisuudentunto. Muistelin
miten monesta pahasta paikasta olin selviytynyt ehjin
nahoin ja tuumin, että jos tämä nyt on viimeinen yö
minun kohdallani, niin kai se sitten on niin sallittu.

Kului muutama odotuksen hetki, ja sitten se alkoi.
Tuntui kuin kaikki hornan henget olisivat päässeet
valloilleen. Pienemmät puut ja oksat katkeilivat kuin
ruo'ot ympärilläni, ja näytti kuin koko seutu olisi ol-
lut yhtenä tulimerenä. En jaksa muistaa, miten kauan

Panssarinyrkkimiehet val-
miina iskemään

tätä rähinää kesti, mutta kun tulituksen hieman laan-
nuttua kohottauduin poteron pohjalta, näin, että en-
simmäiset vaunut olivat ehtineet .io muutaman metrin
ohitseni. Mutta pari vaunua oli vasta lähestymässä, ja
heti päätin, että nyt jos koskaan on yritettävä. Kohot-
tauduin varovasti ylemmäksi ja totesin, että vaunun
päällä olevat miehet eivät olleet vielä minua havain-
neet. Tähtäsin panssarinyrkilläni ja laukaisin - su-
hahdus - näin ammuksen vaunun kattoa hipoen len-
tävän yli. Huomasin muutamien miesten kyyristyneen
kuuman henkäyksen voimasta, mutta vaunu oli pian
mennyt jo ohi. Tunsin jollakin tavoin ikäänkuin va-
pautuneeni ja pelkokin oli kuin poispyyhkäisty. Har-

mitti vain, kun en saanut osumaa noin lyhyeltä etäi-
syydeltä. Tietenkin olin hätäillyt liikaa, tähtäin ei ol-
lut aivan kohdallaan, ja niin siinä sitten kävi kuin kä-
vi. Tämän jälkeen ei enää ollut mitään syytä viipyä
kauemmin poterossa, ja vartosinkin vain sopivaa tilai-
suutta livahtaakseni tieheni. Sellainen ilmaantui, kun
neljäs vaunu oli mennyt ohitse ja seuraavat yskivät
vielä paikoillaan.

Pääsin metsän suojaan ja hiivin aluksi pitkin tien
vartta, mutta kun näin, ettei takaapäin vielä ollut mui-
ta vaunu ja kuulunut, uskaltauduin välillä tiellekin.
Sen varrella näkyi siellä täällä omia kaatuneita kuka
missäkin asennossa. Olivat joutuneet vihollispanssa-
reiden tulilinjalle.

Nyt alkoi takaa kuulua jyrindd., joka lähestyi. Kat-
soin parhaaksi siirtyä tien sivuun, josta voi puiden
suojassa seurata tilanteen kehittymistä. Kul jettuani
metsässä jonkun matkaa tupsahdin aikaisempaa tove-
riani kohti. Hänen panssarinyrkkinsä oli vielä käyttä-
md:ttd, ja sillä hetkellä olin niin täynnä intoa, että
houkuttelin sen itselleni. Tämän jälkeen aloimme tien

Tuhoojapartio odottamas-
sa vihollisen hyökkäysvau-
nun sapumista

S A-kcta
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molemmin puolin kulkien etsiä muita tovereitamme
päästäksemme kaikki yhdessä sillalle ja joen yli. Oli-
han meillä ollut pyörätkin mukana, mutta minne lie-
nevät jääneet, nyt ei ollut aikaa niitä haeskella.

Alkoi hämärtää, Iienevät puolenyön hetket olleet
käsillä, kun saavuin erään pitkähkön mäen luo. Sen
puolivälissä, tien laidassa, mutta sopivan etäisyyden
päässä oli mahtava, sammaleen peittämä kivenjärkäle.
Tuossahan voi taas yittdä, tuumin, ja jd,in odotta-
maan. Eikä aikaakaan, kun kaksi tank(ia lyrisi pitkin
tietä parinkymmenen metrin etäisyyksin. Nyi olin
täysin rauhallinen ja päätin ottaa ensimmäisen vau-
nun maalikseni. Se lähestyi ylämäessä hiljalleen, ja
kun pidin etäisyyttä sopivana laukaisin. Näin savu-
juovan, kun ammus lensi suoraan kohden tornia, sen
piti nähdäkseni osua kohdalleen. Ja se osui, siitäkin
päätellen, että tankin luota alkoi kohta kuulua kovaa
huutoa ja mekastusta.

Nyt olivat minulla totiset paikat edessä, sillä taem-
man vaunun miehet olivat nähneet nyrkistäni lähte-
vän savu.;'uovan ja todenneet olinpaikkani. Vaunu al-
koikin heti tulittaa minua täydellä tehollaan, mutta
onneksi oli aivan kiven takana pieni myötämäki, jon-
ka suojassa pääsin karkuun ammusten ja luotien sä-
histessä ympärilläni.

Juoksin tien vartta sillalle päin, mutta mitä näin-
kään! Silta oli poissa! Omat miehet olivat sen räjäyt-
täneet, ja panssareita oli tullut jo joen penkereellekin.
Kaiken lisäksi alkoivat oman tykistön ammukset rä-
jähdellä ympärilläni. Aikaa ei ollut hukattavissa, mi-
käli mieli selvitä ehjin nahoin omalle puolelle. I(ään-
nyin vasemmalle ja juoksin satakunta metriä joen
vartta pitkin hakien ylimenopaikkaa. Virran leveys ei
tosin ollut kuin vajaat kymmenen metriä, mutta se
vaikutti aika syvältä. Lopulta riisuin vaatteeni, tein
niistä nyytin ja heitin sen toiselle rannalle. Konepis-
tooli seurasi ja vihdoin uin itsekin yli.

Pukeuduttuani lähdin pyrkimään edessäni jyrkän
mäen päällä olevia asemiamme kohti, mutta nyt oli
uusi pulma edessä. Sain vastaani kiivasta tulta, koska
asemissa ilmeisesti luultiin, että kaikki omat miehet
olivat jo palanneet edestä. Karjuin keuhkojeni täy-
deltä, etten halunnut luoteia nahkaani ainakaan omil-
ta. Kun lopulta ääneni kuultiin, pääsin onnellisesti to-
vereitteni joukkoon.

Ilo oli suuri molemmin puolin ja sain tavata myös
alkuperäisen "ruotukaverini", joka hänkin oli pelas-
tunut. Monia muita tankintuhoojia oli sen sijaan jou-
duttu haavoittuneina ia kaatuneina kantamaan pois
kentältä. Luokseni tuli ioku majuri, joka kiitti hyvin
suoritetusta työstä ja lupasi lomaakin. Saamatta se kyl-
Iä jäi, sillä ionkin ajan kuluttua haavoituin melko vai-
keasti ja siitä seurasi pitempikin loma.

Näin hurahtivat osaltani ohitse erään kauniin hei-
näkuisen illan ja yön hetket vuonna 1944.

.i- _,r- _! .,\- .,\- _r- -,Å- -l\- .,r- _-^- _-^- -^- -,1- -,t- -^- -&XXXAAAAAAAAAAAAA

SEIYÄ IJHKAUS

Alokas Hytögen oli hyvin vähäpuheinen, mutta
sanontansa oli sitä varmempaa. Perunankuorinnassa
Utin leirillä alokas Lehtinen teki kiusaa Hytöselle,
jolloin tämä murahti:

- Lopeta ! Taem minä opetan sinut mänemää
yhessä vaeheessa muahan.
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VIHTAVUORI ROYAL
keskinopeus V5: 370-380 m/sek.
keskipoine: 650 kg/cm,
houlikoot: 4, 6,7, 8, 10 jo 12

VIHTAVUOR! METSO
keskinopeus V5: 360-370 m/sek.
keskipoine: olle 650 kg/cm,
houlikoot: 4,6,7,8,10 jo 17

VIHTAVUORI MUSTARUUTI
keskinopeus V5: 290-300 m/sek.
keskipoine: olle 300 kg/cmz
houlikool: 4, 6,7,8,10 ja 12

V I HTAV U O R I -siihen voitte luottoo

YTHTAYUORI
tarioaa
täyden sarian

VIHTAVUORI OLYMPIA
keskinopeus V5: 360 m/sek.

keskipoine: olle 650 kg/cm'z

houlikoot: 3 jo 4

VIHTAVUORI SKEET
keskinopeus V5: 350 m/sek.

keskipoine: olle 650 kg/cm'z

houlikoot: 2 jo 4

VIHTAVUORI TRAP
keskinopeus V5 : 340isek.

keskipoine: olle 650 kg/cmi
houlikool: 2 jo 3

VERI_ ELAVA LÄA

LUOVU
-v F',

-,lPIr- LA S
'o.

H M ISIlffi

E LU



valittuj en Patoj e ä'iiii,-';:,,oQ (r
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sisältöö nömö

mielenkiintoiset

ortikkelit.

numero

Yhtö monipuoliseno Jo sisöltörikkoono
lehti ilmestyy joko kuukousi.
Volittujen Polojen irtonumero moksoo voin 1,20 mk,
mutto vielö huokecmmollo sootte jokoisen numeron suoroon

kotiinne tiloomollo lehden koko vuodeksi.

Sööstötte 25 % irronumerohinnosto.

Irtonumero I :- (sis.'lw.)

tt*

Helsinki 1965 -- Sonomq Osokeyhliö


