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LEHTEMME päätoimirraja täyrti rk:n 8. pnä ri vuotra.
Hän on syntynyt Viipurin läänin fuhäjärvellä, tuli yiiop-
pilaaksi v. lgll ja opiskeli luonnontieteirä. Opinnot
keskeytyivät hänen 191! liiryessään 27 . Jaåkåripatalioo-
naan yleten siellä oberzugfiihreriksi. Vapaussotaan hän
osallistui VIII Jääkäripataljoonan komentajana ollen mu-
kana Raudun ratkaisutaisreluissa. Sodan jälkeen hän
1918 toimi Vuoristoprikaatin esikuntapäällikkönä ja
YE:ssa osaston päällikkönä. Vv. 1919-1920hdn komensi
Kaartin Jääkäriparaljoonaa ja vv. 1920-1923 Viipurin
Rykmenttiä. Suoritri Ranskan sotakorkeakoulun
1924-26, ylennetriin eversriksi 1925 ja toimi 1926-29
sotakorkeakoulun johrajana. Hänestä ruli v. 1929 1. Divi-
sioonan komentaja ja ylennettiin seuraavana vuonna ken-
raalimajuriksi. V. 1930 hänet nimitettiin YE:n päälli-
köksi, jolla paikalla hän roimi 10 vuocta. Kenraaliluur-
nantiksi hänet ylennetriin 1936.

Talvisotaan hän osallistui päämajan YE:n päällikkönä
sekä sodan loppuvaiheessa rinramakomentajana Viipurin-
lahden rannikolla käydyissa vaikeissa puolusrusraisreluis-
sa. Sodan jälkeen hänet nimiterriin armeijakunnan ko-
mentajaksi, jolloin hän vasrasi Suomenlahden ja sisä-
Suomen järvialueen välisen rannikkoalueen puolusrukses-
ta. Jatkosodassa hän toimi IV AK:n komentajana, )oka
hyökkäsi Suomenlahden ja Vuoksen väliltä suuntana Vii-
puri 

- Uusikirkko - Rajajoki, sekä tavoirreen tulrua
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Ken raaliluutnantti
Oesch
puhuu joukoille
Viipurin
val ta us paraat issa
31.8.41

saavuretuksi huolehri Länsi-kannaksen puolustuksesra. Al-
kuvuodesra 19+2 hän siirq,i Karjalan Armeijan, sirrem-
Inin Åunuksen Ryhmän kornentajaksi. Kesäkuun
puoliväiissä 19-i+ Neuvostoliiton suurhyiikkäyksen Kan-
nirksella jo alettua [rän otti vastaxn Kirnnakse n jouk-
kojen komenrajan tehtävät, jollaisra johroporrasre ei ase-
masodan aikana ollut. Tällä paikalla hän toimi sodan
loppuun asti vaikuttaen osaltaan siihen, että rintama saa-
tiin vakautettua. Kotiuttamisvaiheessa hän roirni vt.
YE:n päällikkönä ja sen jälkeen rauhanajirn arrneijakun-
nan komentajana eroten puolusrusvoimisra r'. L9+>. Tuli
v. 1,948 Suomen Maanviljelyskauppa 01':n sivukontrorien
tarkastajaksi.

Sotilasuransa aikana Oesch toimi monien komiteoiden
mm. 1930 asetetun puolustuslaitoksen uudelleen järjesre-
lyä valmistelleen komitean puheenjohrajrn.r. Puolusrus-
neuvoston jäsen hän oli 1930 alkaen j.r roimi lvhven ajan
1932 myös sisäasiainministerinä. Upseeriliiton puheen-
johrajana hän oli 1927-L91) 1a Sorilasaikakauslehden
päätoimicajana 1927-1919. Lehremme johdossa hän
on ollut sen perusramisesra 19i- alkeen ja päätoimittaja-
na v:sta 1964. Håneo kirjoittamiaan ovat olleet lukui-
sat ajankohtaiset päkirjoitukset. Häneile on ollut luon-
teenomaista perusteellisuus ja runnollisuus sekä vakava
harkinta, mikä on antanut lujan pohjan menestykseen ja
selviyrymiseen jopa erittäin vaikeissa sodan olosuhteissa.



PANSSARIVOIMIN
.t
trr VASTAISKUSTA

REINO LEHVÄSLAIHO: UASTAISKUUN

.\A'ku a

KESÄKUU Karjalan kannaksella l94t+. Oli kaunis Suo-
men kesä, oli juhannus, murra puna-armeija hyökkäsi en-
nen näkemärrömällä voimalla ja vyörytri voittoihin tot-
tuneita ioukkojaan vli .l/Ps.Pr:n maisemien.

Talin suunnalla erulinja sijairsi Suomenvedenpohjan ja
Leitimojärven r'älisellä kannaksella. Konkkalanvuorten
eteläpuolella olivar asemissa myös 3./Ps.pr:n raskaar pans-
sarivaunur, "Posti.junar" ja Sorkar". Sieltä ne kuitenkin
juhannuspäivän ilrana ajetriin Juustilan kanavan länsi-
puolelle Rautakorven maasroon.

Seuraavana aamuna isruskelimme vaunujen päällä, toi-
set telttojen vieressä ja lusikoimme pakeista puuroa,
"syöksyvelliä". Kuuntelimme ukkosen kaltaista vihollisty-
kistön jytinää. Pommitusiaivueer n'hjensivät lastejaan,
maa tärisi. Maataistelukoneet hyökkäsivät puiden latttoja
heiluttaen, ja nopeat hävittäjät kieppuivat ilmassa ruuta-
ten aseistaan tulta ja terästä. Mustaa paksua savua ajeleh-
ti tuulen mukana, 

- 
l(2n1a5 oli tulessa.

- 
Eiköhän jalkaväki jo pärjåä yksinkin?

- 
Taisimme saada jo vähän pitemmän vapaan.

- 
Alähän huoli, kuuntele jytinää, kohta ne tulevat jäl-

Ieen.

Näköala Portinhoikan
tienrististä

_ Kuuluuhan tuo.

- 
Äta sitren juttele vapaasta.

Miesten syöntiiiikkeet pysähryivät, kun moottoripyörän
sytkytys alkoi kuulua, lusikka jäi pakin ja suun puolivä-
liin, puhuttu ei mitään, kuunneltiin vain. Henkäistiin sy-

vään, kun pyörän ääni koveni ja ldheni. Joku kolautti va-
hingossa lusikalla pakkia, ja se laukaisi miehet.

- 
puule liiveihin dijät ja noPeasti, Iähtöö se tietää!

Se oli vanhan alikersantin ääni. Moottoripyörälähetti
heilautti jo kaukaa käaän, se selvitti heti, että lähtö on
edessä. Kolautertiin pakkia puun kylkeen ja keräännyttiin
nopeasti jonkinlaiseen muotoon. Pataljoonan komentaja,
majuri Mikkola selosti tilanteen ja antoi käskyn:

- 
Etulinja on murtunut ja rukaar vihollispanssarit

ovar murrautuneet läPi. Komppania tuhoaa vaunut!
Komppanialle kuului 3 sotasaaliina saatua "Sotkaa",

yksi "Pikku-Sorka" ja hidas Klim \i7orosilov.

Ei jd,äry kyselemään, kuinka paljon on vastassa, ei oltu
§selty ennenkään. Juostiin vaunuille, leipälaukku pudo-
tettiin vaunun luukusta ja päällystakki paiskattiin peräs-

sä. Laskeudurtiin penkeille ja vilkaistiin ympärille: kaik-
ki oli kunnossa. Kolmen tuuman kranaatit välkkyivät te-
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lineissään ja pikakiväärilippaat olivat puhraina lokerois-
saan. Vaunut pamahtivat käyntiin ja samantien lähdet-
tiin liikkeelle kohti Juustilan kanavaa. Pataljoonan ko-
mentaja oli Pikku-Sotkallaan mukana; ja hän otti komp-
panian komentoonsa.

Kersantti Matti Virtanen kaasutti vaunlrnsa vauhtiin ja
ajoi jonon kärkeen. Kaasu pohjassa saavuttiin kanavalle.
Vastaan tuli hikisiä miehiä, lotka viimeisillä voirrriliaan
juoksivat taakse kauhun jäykistämin kasvoin.

- Joku on ne pelottanur.

- 
Ei se mikään joku ole, sieltä.tulee soramies venäläi-

nen, olkaa vain tarkkana siellä tornissa.
Kärkivaunu ylitti ponttonisillan, luukut vedetriin kiin-

ni ja lähdettiin etenemään Portinhoikan rierä. Laraajan
penkillä istui vänrikki Erkki Teppo ja aseiden takana am-
pujan pallilla allekirjoittanur, reservin kersanrri.

Kilometrin ajon jälkeen nähtiin kuorma-auton romu
tienlaidassa. Juostiin ihmettelemään. Totesimme, ertä se

ei ollut kranaarin tuhoama, vaan sen yli oli ajerru panssa-
rilla. Auto oli litteä, ja leveirä relaketjun jälkiä näkyi tiel-
lä. Hetki siinä kirociin ja ihmeteltiin, ertä eiväthän ne
sentään tänne asti ole vielä päässeeti Etulinjaan kun oli
matkaa kahdeksan kilometriä. Torisina katselimme tien
sLruntaan. Hyppäsimme vaunuun ja ajo alkoi jälleen. Kol-
men saclan metrin pädssä näkyi tienmutka. Ampuja pai-
noi otsansa tähtäinkaukoputken nrkeen, niin että silmiä
kirveli.

- 
Hilyennä vähän tuossa mutkassa, ei sirä koskaan tie-

dä, mirä eteen tulee. 
- 

Vil6angn murahri ja vaihtoi pie.
nemmälle. Mutkaan oli sara metriä markaa, kun sieltä
kaasutti esiin pitkdputkinen Sotka parasra vauhtiaan.

- 
Oma vaunu, hihkaisi ajaja. 

- 
Ampuja kirosi vas-

SA hn,a

taan. Vaikka vaunu vielä liikkui, kersanrti painoi jalka-
laukaisinta. Samalla Virtanen tempaisi sivukytkimet
taakse. Vatrnu pysähryi niin nopeasti, että vänrikki ja ker-
santti olivat tornissa pudota penkeilrään.

Kranaatti iski vihollisvaunun teiaketjun poikki. Sotka
heilahti jakäänryi vauhdissa ympäri. Vaunun tornissa nä-
kyivät suuri valkoinen nrxnero ja punainen rähti. Ker-
santti laukoi nopeasti kolme kranaartia perä perään, jo-
kainen osui. Miesten hengirys tornissa plsähtyi, sillä hyl-
sy jäi putkeen ja mutkassa näkyivät kahden vihollisvau-
nun nokat. Hetkessä hiki nousi pintaan. Ajatuksilla ei
ollut osaa, kun kädet tempoivat. Yritettiin h1'lsy'npoisti-
mella, se lipsahti ja putosi vaunun poh,jalle. Sinne putosi-
vat mt'ös vasara ja meisseli. Veri lensi hervottomantun-
ruisista käsisrä, kun kädet. iskeytyivät teräviin murrerei-
hin. Hrlsv ei liikahtanutkaan. Kersantti paiskasi viimei-
sen meisselin vaununpohjalle sellaisella voimalla, että
kaikesta huomasi herrnojen nyt olevan pinnalla. Sitten
hän htppiisi 1'aunun viereen, tempaisi rautalangoilla loka-
suojaan kiinniten'n tykinpuhdistustangon ja ryönsi sen
purkeen. \'.runun sisältä kuului heläys, kun hylsy irtosi ja
kolisi 'larrialle . Raju tempaisu lennätti tangon maantiel-
le, siihen se irii. Kersrntri hvppäsi penkilleen, hiki kirveli
silrniä -.

- Heh'erin helverri. iuuri nvr piti sartua.
Kersantti laukoi jilleen nopeasti, ikäänkuin olisi purka-

nut painerraan rulirukseen. Samrssa alkoi myös takaa is-

keä kranaatteja tienmurk.1.1n. Lopultakin muut vaunut
ehtivät paikalle. \/ihollis-Sorke oli tiellä. sieltä ei liikettä
nähry. Kaksi muuta pädsi verär'n'mään mutkan suojaan.
Kersantti nojasi orsarukeen .ja huohorti.

Majuri ajoi vaunullaan kärkivaunun viereen. Komenta-

Rynnäkkötykki
odottaa lähtöä
taisteluun
Viipurin
poh joispuolella

.,,'.."
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ian k'isi heilahti hyväksymisen merkiksi. Kersanrrikin
heilautti kättään ohimolle, päähine oli pudonnur pari
viikkoa sitten Kivennavalle. Kävi käsky:

- 
Eteenpäinl

Tulimme hiljaisiksi, sillä tiesimme, errä tällaisessa ta-
pauksessa etenevä vaunu melkein aina tuhouruu, jos vas-
tassa on panssareita. Hetkeksi ajatukset siirwivär vuoreen
--i1, jolloin rynnättiin ereenpäin moottorit kuumina ja
rastittiin palavilla panssareilla Irä-Karjalan kuraisren tei-
den mutkia. Sekin sora oli ollut koneiden, rulen ja teräk-
sen sekä loppuun asti päättäväisten sotureiden yhreenor-
toa. Silloin opimme sodan ja pelon. Ja nyt olimme rässä,
ja sota jatkui.

Vänrikki latoi kranaarreja poivilleen ja kersantti niisti
nenänsä. Lähderriin. Syväiin hengitrely oli lääke pelkoa
vastaan. Virtanen kaasutti vallnun pois rieltä metsään oi-
kealle, sieltä löyryi kärrytie. Viisikyrnrnenrä merriä jar-
koimrne, kun ajajanpenkillä kuului sähinää ja huuto:

Panssari edessäl
AmpLrja ei vaunua nähnyr, oii vain puira ja pensaira.

Hän hermostui ja hetken aikaa huudettiin vaunr-rssa väke-
vää ja voimallisra kielrä.

-- N{issä helvetissäi
Suoraan edessä. TULTAI
Lopultakin ampuja näki vasemmalla pensaiclen takana

tr'unman rnöhkäleen. Ristikko nope.§ti paikalle ja kra-
naarri ujelsi matkaan sekä heti toinen perään. Pensaiden
takana lenteli jotakin, ja sormenpäissä oli tunto. osuil Rä-
jähdyssavLr haihtui hitaasti, näimme. ertä olimme rulirta-
neet- halkopinon hajalle. Ensiksi hörähdimme epäusi<oisi-
na, mutta sitten nauroimme väärinä. Tapurtelimme toisi-
arnme selkään ja henki t.rs.ranrui.

Rynnäkkötykki
Talin pohjoispuolella

kesällä I944

Suomalarset panssarit
suorittamassa vastaiskua
Portinhoikan rintamalla
iuhannuksena 1944

- 
Tämän kun kerromrne portrkassa, niin saavat ker-

rankin vitsin.

- 
Ollaan suu kiinni, nauravat muutenl

Ajoimme tielle, samalla saimme pysähdysmerkin.

- 
Mitä siellä oli?

- 
Tarkkuutimme tykkiä, herra majuri.

Pari miestä toi tiedon: mutkan takana on aukea ia siellä
seilaa kuusi Sorkaa, kaikilla tykit sur.rnnattuina mutkaan.

Jäimme odottarnaan omatr Klinriä, sen tulo yli kanavan oli
hidasta. Klimin ettrpanssarit oli erikoisesti virhvistetrtr.
Vaunun oli nyt määrä ottaa keulapaikka.

Hetkeksi hämäännyimme, kun metsästä kävcli rnies toi-
sensa jälkeen tielle kädec pysry.ssä, se oli järkyttävää näh-
dä. Suomalaiset jalkaväkisotilaat antautuivat omille
panssarivaunumiehilleen. Tulokkaat olivat juosseet itsen-
sä näännyksiin ja olivat sekapäisiä, juuri jalat kannatti-
var. Eivät he mitään aiuksi tajunneer, vaikka selitirnme,
että samaa porukkaa tässä ollaan. Vähitellen heille selvisi,
että Sorkat ovat ornia, olivathan vihollisen vallnLlt saman-
laisia. Pataljoooankomentaja kerdsi mieher riviin, nämä
vauhkoilivat ja katselivat mutkaan.

- 
Rauhoittukaa jo, eivät ne enää tule, ei tässä hätää.

Hengitelkäähän väl.rän, tulette sitten panssareille saatto-
miehiksil

Vauhkoilu aikoi uudestaan, kaksi rniestä pudotti kivää-
rinsä. Klimin ääni kuului takar jt saattorniehille selitet-
tiin rilanne.

Klimin johtajan posket hehkuivat, kun hän sai lährö-
käskvn. Hetken hän katseli tuhottua Sorkaa, veti cornin
luukun kiinni ja eteneminen alkoi. Jalkaväki levittäytyi
rien molemmin puolin. osa jatkoi juoksLra taakse.

Hitaasri klrkivlr-rnu eteni tien vrsenta lairaa. Var-rntr

SA-An a
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Tankki 34 eli "Sotka"
Viipurin pohjoispuolella

juhannuksen aikaan 1944

kaarsi mutkaan ja sarnalla sen keulassa välähti kahdesri j.i
valtavat fosforileimaukser sokaisivat hetkeksi silmär. Kli-
mi joutui vihollisen tuleen. Paksut panssarit kestir'ät.
mutta iskut olivat sellaisia, joira kukaan ei oilur kokenut
ja päässyt niistä kertomaan. Periskoopit ja tähtäinkauko-
putki menivät sekaisin, niistä näkyi vain taivasta. Miehet
olivat huumaantuneita. Aiaja peruutti vaunun mutkan
suojaan. Tornin luukut aukesivat ja miehet hyppdsivät
tielle. Kun suunta selvisi alkoi horjahteleva juoksu taakse.

Veri norui korvista ja nenästä, silmissä oli kauhu. Naurun
aika ei ollut, mutta hymyilemättä ei juoksua voinut katsel-
la, kulku oli kuin juopuneen.

Saattomiehistö kuuli ja näki osumat. Katajapensaar
vain heilahtelivat, kun miehet ottivat suuntaa kohti kana-
va.

Hetki odotettiin tiellä. Virtanen ajoi kärkeen, muut
seurasivat. Sara metriä on kartalla lyhyt, miksei tielläkin.
Mutta kun sitä sadan metrin päätä puolustaa aseita käyttä-
mään tottunut vihollinen, on sata metriä pitkä. Vaunu
eteni ja ampuja puristi suuntauspyöriä. Miehen suu oli
kuiva. Sotilas eli jälleen vrdan armotonta arkea. Paine oli
miehellä niin sur.rri, että kuivien huulten välistä puristui
huokaus:

- 
Hyvä Jumala, ole sinäkin mukana. Jos pyyhkäiset,

niin nopeastil
Kaarrettiin mutkaan, ja aukea näkyi edessä. Yksi Sotka

oli pellolla kallellaan, ja toinen oli uhkaavan näköisenä
tiellä. Siihen upoteniin kranaatti, loka iski tornin alta si-
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sään. Eir',ir rulirraneet. \lvöhemmin selvisi, että viholli-
nen oli jättänvr vr.unut.

Ereneminen jatkui je kärkivaunussa miesten itseluotta-
mus p.rlesi: teidamme selvitäl Suuri aukea jäi taakse. Pö-
lvpilvi när'rri. missä Sotka eteni. Lähestyttiin mutkaa ia
hiljennemiin vauhria. Tien oikealla ptrolen oli lepikkoa ja
kiven takana polvillaan hurjasti viittova jääkåri. Ajoimme
lepikkoon fa jääkäri selitti:

- 
Alkää ajako mutkaan! Siellä on oikea panssareiden

isä kyttäärmässä. En ole koskaan nähnyt mokomaa. Se on
kuin lato, ja rykki on vallan hirveä. Telaketju on poikki.

Otimme savupanoksia ja konepistoolit. Sate merriä
kompastelevaa kulkua kivikossa, ja sitten näkvi keikkien
panssarivaunuyen isä maanriellä. Vaunun ktruden tuuman

rykki oli suunnattu tien mutkaan. Hiivimme lihelle. tap-
sinpätkällä sidottiin savurasiat yhteen. ja heirro onnisttri,
rasiat jäivät killumaan tykinputken jr.rureen. Parnoimme
nenää turpeeseen, sillä vaunusta heitetriin kisikrlnaatteja
ja konepistoolituli rätisi. Savu ei när'tt.invr reker'än vau-
nussa olijoihin mitään vaikutusta. Olotimme ja katse-

lirnme Portinhoikan tienristey'stä. Tielli oli kolme vihol-
lisen Sotkaa. Voimakasta tulitusta kuului Ihantalan -
Imatran tieltä. Kersantit olivlr vr.unun vieressä ojassa,

vänrikki ja pari esikunraupseeri.r toisess.r ui.rssa, lisänä pa-

ri iååkåriå. Upseerit heittelivät lisää sar-urlsioita vaunun
alle. Vaunussa yskittiin. savu taaieni. Kersantti paiskasi
vaunun kylkeen nyrkin kokoisen kiven. \'aunusta vastat-
ciin konepistoolilla. Hetken aikaa oli ojessa huono olla.

lr lr El
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Samalla vaunLrn torninluukku heilahri auki. Silmänrä-
päyksessä viholliset hyppäsivät tielle ja tulittivat hurjasti
ympärilleen. Antautumishuutoihin he vastasivat tulella.
Hetken kesri nokirtelu konepistooleilla, kun sarjar iskivät
vastakkain muurarnasra metrisrä. Vihollissotilaat kaatui-
vat kaikki tielie paikoilleen. Suurra iloa ei tunnetru, vaik-
ka vaunu saatiinkin. Oitiin hiljaisia. Nostimme kaaru-
neet rien viereen. Nopeasti tuli vaunun lähelle selitteli-
föitä, että mirä olisi pitänyt tehdä. Kersantit lähtivät kä-
velemään. Tulra ruli moneira suunnalta. Ajaja nousi vi-
hollis-Sotkaan herkeksi, ruli ojaan ja samalla vaunu lei-
mahti tuieen. NIetsän reunassa kvtännyt Sotka tuhosi vau-
nun.

Kersanrit palasir-at ruhorulle rvnnäkkörykille ja heille
selitettiin moniäänisesri. errä tämä on nyt juuri saatu, vain
telaketju poikki. Kersantre.ja harmitti monenlainen lässy-

rys. Puolen tunnin n'ön jälkeen he saivar relaketjun kun-
toon. Kenraalimajuri Lagus oli jo iähettänr-t käskvn, eträ
vaunu on tuorava hänen komenropaikalleen. Ehdimme
kuitenkin vielä evakuoida vaunusta suuren säkin, joka si-
sälsi amerikkalaisia lihasäilykkeitä.

Takaa marssi jådkåreitä. parijonossa suunrana Porrin-
hoikka, ja kolme rynnäkkötykkiä ldhri liikkeelle kohri
Talin siltaa.

Tunnit kuluivat, kuunneltiin raisrelun ääniä. Lähderriin
rynnäkkörykkien jälkeen. Konkkalanvuoret saivar rykeis-
tämme hetken tulituksen, ja muutamia vankeja ruli tielle.
Rynnäkkörykit ja jäakarit näkyivät jo kaukana aukealla.

SA-luu

Sotka sai käskyn lähteä avuksi kärkeen. Virtanen kaasutti
vaunun mäkeä alas. Tiellä oli paljon rynnäkkötykkien tu-
hoamia panssareita. Se oli todellinen ja verinen sotarie.
Sotka pysähryi. Kaksi omaa rynnäkkörykkiä oli edessä ja
yksi takana. Mieli reki ajaa vaunu riensivuun, murta em-
me menneet, koska rynnäkkörykitkin olivat riellä. Mi-
tään ei eturnaastossa nähry, vaikka katselimme, niin että
silrniä särki. Sotka eteni toisen vaunun viereen. Samalla
kuului oikealta kova räjähdys ja kymmenmetrinen fosfori-
leimaus löi rynnäkkörykin keulasta. Nähtiin miten katto-
panssari oli sisässä. Kuusituumainen oli iskenyt vau-
nuun. Nyt pelämiin, olimmehan aukealla. Ajoimme keu-
lavaunun tasalle ja vilkaisimme taakse. Kaksi miestä pu-
clottautui tuhouruneesra vaunusra tielle ja ;äi siihen.

Kärkivaunusra ponnahti ylikersanrti näkyviin ja hei-
lautri käträän. Samassa näimmekin metsässä rummem-
man paikan. Rynnäkkötykki tulitri ja Sorka yhryi. Met-
sässä leimahti: vihollisen Sotka oli rulessa. Rynnäkkötyk-
ki rulimi jälleen ja Sotkan tuli suunnattiin samaan paik-
kaan. Tähräinristikon edessä oli raskas rynnäkkötkki.
Se näkyi hyvin palavan Sorkan liekkien valossa. Se pääsi
lähelle ojaa, kunnes relaketjut katkesivat. Vielä tulitimme
hetken, murra vaunu ei sytrynyr. Hermot kireällä rarkat-
tiin metsikköä, mutta kun mitään ei näkynyr, menimme
oman tuhoutuneen vaunun luo. Lääkintämies sitoi haa-
voittuneita, kumpikin oli tajuton. Vaunun sisusta oli se-
kaisin ja valrnun pohjalla oli kuolleena tulenjohtajaluut-
nantti.
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Veräyrymiskäskyn jälkeen hengittelimrne Kyöpelinvuo-
ren luona ja riitelimme amrnusmiesten kanssa hylsyistä.
Taistelun aikana niitä tuli vaunun pohjalle metrinen ker-
ros ja heittelimme ne Talin tien varteen. Huolsimme
vaunu.ia ja teimme muutaman pienen vastaiskun. Olimme
Iikaisia ja väsyneitä. Ja jatkuva jytinä huumasi.

Kaikki vaunukomppaniat olivat kiinni kovissa reisre-
iuissa. Jokainen päivä poisti rniehiä ja vaunuja riveistä.
Vastaiskusta vastaiskur.rn, yhä uudelleen 1äljelle jä,ineet
kokosivat voimansa täyttämään käskyjä, mielessään r'.rr-
muus siitä, että panssarimiesten vereraanienkin markr
päätryy näihin taisteluihin. Kovina ja itseään koht,ran :r-
mottomina vaunumiehet kävivät sotaansa. Niiissä kornp-
panioissa ei ollut karkureita. Nuorer mieher .'rsrui\'.ir
poistuneiden tilalle ja sorar jarkui. Päästiin kilomerri
eteenpäin ja tultiin kaksi taakse. Lisää arnmuksi.r. polrro-
ainecta ja 1älleen valrnlrt hr'ökkäsir'ät. Kaikkr runtui nvt

.io samanrekeväitä.
Pul.reet harvenivat. Kun liihrijkäskr ruli. isrurriin penk-

kiin, ajettiin .ia imrnLrttiin purker kuumiksi. se oii vau-
nurniesten n'örä. RerkahJerriin r;ras vaunun viereen.
mutta pian kur.rlui hr-rr.rro: \'.r.sraiskuunl '

Väs1'n.r1's painoi. uneen ei ollut aikaa. Joku nyki horrok-
sessa oievia rniehiä: Sotkar vastaiskuunl "

Lähettikään ei enrili nauranut, kun näki väsyneet mie-
het. Portinhoikan rienrisreys oli yhtdmittaisen tykistökes-
kityksen alla. Tiedettiin: sinne on lähtö jälleenl Jäykisty-
neer iäsenet noriisruivat n()peasti, kun hypättiin vaunui-
hin. Hermojen ylikiihoitmnLrr tila pani våren kiertä-
mään. Lähdettiin. ViipLrrin tien varressa kaksi ornaa ryn-
näkköq'kkiä tulitti Konkkalanvuoria. Virtanen ajoi vau-
nunsa pienen hiekkakuopan suojaan ja yhdyin-rme tuli-
tukseen. Kranaatteja ei siilistetty. Totisina katselimrne
Ihantalan tien suuntaan. Tien lähellä olevat metsiisaarek-
keet katosivat, räjähclysleirnurkset kohosivat korkealle ja
savr.r peitri tienoon. Leirnarr.rstcn seasra lenteli pr,rita pellol-
le. Viisikl'rnrnentä metriä oli liihirnpään saarekkeeseen,
sekir.r sai osansa ja puLrt repesiviit jur-rrineen pell«rlle. Kun
räjähdysrintan.ra vyörvi rneirä kohden, lähdimrne nopeasri
etenemään. Se oli ajor savu- ja sorapilvien sisällä. Vilkais-
tiin taakse, hiekkakuoppa kiehui kranaateista. Åukerrlia
leirnahteli jatkuvasti. Kerran tulitimrne, ja sitten kaasu
pohjassa syiiksyimrne Konkk;rlanvtrorten kallioleikkaLrk-
seen. Tulitirnrne oikealle ja vr.roroin \'asemm;1lle mäkeen.
Vihollinen vetäytyi hetkeksi. Kersantti ampui ron.rr-rksi

ornilta jääneen pst.rykin sekä tuleen ku«rrrn,r-;urt,rn j.r tr'-
kinvetovaunun.

Kylnäpiiisct viholliset ttrlivirt uudesr;rln n,ikt viin nro-

Iemrnin puolin tietii. Ne 1'rittiviit viiellii ja loin.r.ril;r )[tr-
rok;rlliollc piiin. Ttrlitrrksen nopeus jrt vointr rentp.tsir.tr
rnukirrrnsa. ArnpLrjr tajusi hiin.rärästi 11'kinlukon kol.rLrk-

set ja sarnassa jo lrrLrkesi. ,\iinettrjrr.riinä ja nopeirsri 'r'.in-

rikki heitteli kranrattejr putkeen. Ei tarvittr-r kiiskl'jä, ci s.r-

noia. Viinrikki tenrpoi kranaatteja syliinsä saaclrrkseen ne

siitii nopearnrnin. Kersantti polkaisi pikakivriiirin 11 h-
jäksi. Kuurnrrt tykinhylsyt kolisivat jrloissa, sinineu srtvtt

kieppui tornissa, miesten sihniä kirveli .jr suLr oli kuivLL.

Jos ioku piäsi ohi q'kkituler.r helvetin, loppui hiinen syiik-
synsii pikakiväärisLril.rkuun. Kuului yl.rtiintittainen rii-
tinii. Vihollista vasti.lssrr oli prurssarivirunuien rrrrt'toton tuli.

Krirnirirtit krppr.rivat ja viinrikki liihti touhtranrrr,rn niitii
lisiiii. Vihollisia jLroksi tien yli tnuutatt'til ia iisiiii lasketrttri
harjulta. Kersirnttia viisl'tti, hrin löi konepistooliirt lipp:uLn
ja t1'önsi torninluukun iruki.

- Tulkra perkeleetl
Sanrallir hiin heitti kaksikibisen panoksen 1'li «rjan. [)cn-

200

saikko repesi. Kersantti nousi luukusta näkyviin. Ensim-
mäisen lippaan hän tulitti pätkinä, rnutta toisen painoi
kerralla. Radisti vaihtoi aseita. Ampuja näki rniten vihol-
lisia retkahti konepistoolitulessa rinreeseen. Ase kuume-
ni, mutta kersantti ampui. Sarjat panivat miehen tärise-
mään Jonkinlainen sumr.r tuntui ohimoilla ' -- Isän-
rnaata ei ollut ajattrksissa, ei kotia, ei Jumalrrir nyt. Ham-
paat yhciessä, kasvot kalpeina hän arnpui, ei tajLrnnur ai-
kaa, ei paikkaa. - Oli vain sotilas ia rätisevii ase. Ker-
sanrri seisoi ja konepistooii sylki. Ampujan pää heilahti
rajusti, rse irtosi käsistä ja kersantti ptttosi viutnun pohjal-
le.

Herra Jumala!
Se oli ajajan ääni. Hän näki, että arnpujan kilsvot olivar

veren peirossa. Räjähtävä kiväärinkuula oli .lättänyt jiilken-
s.i. Kersrnrti oli tljuissarn, rnutta ei pysq'nyt puhumaan,
hln rep.iisi ensiipusiteensä auki, rnutta radistin kädet va-
pisir'.lr i.i se putosi vaunlrn <ilyyiselle pohjalle. Hän löysi
rorsen i.r kier.risi sen päänsii ympäri, se ei auttanut Ini-
r.iin. merrinen pirkJ. \/eri juoksi rinnalle. Kersanrti nap-
p.rsi r'.runi:npohr.ilr;r konepisroolin ja puristi ajajan kiittä
herken luirsti. Hit.r.rsti lt.in kiipesi torniin, kr.rin huma-
lainen. rvirnsi konepistoolin e,Jellii ya katsoi ulos. An.r-

puja kieriivrti itsensl nope.rsti moortorin piiiille ,;a sukelsi
siitä ojanreunen suoj,r.rn. Herken kers;rntti oli siinii asen-

nossa, mihin hän oj;rssr jäi. Konepistooli oli pudonnut ojrn
reunalie. Hitaasti kersantci nousi polvilleen. vasen käsi
värjäyryi punaiseksi ja pii, retkahti rinnrlle. Hiin veti
konepistoolin käteensä, asetti hihnan kaulaans,r ja astui
ylös. Jalat civät pitäneet, mies horjal.rti ojanreunalle ja kie-
räl.rti alas. Kasvot painuivat ojanpohian siniseen saveen.

Harjulta ampui vihollisen pikakivääri vihaista tulta,
suihkr-r irrotti maasta soraa nahkatirkille. Tajuttomrltls llr-
rnahti sotilaan. LopLrltakin radisti sai taakse yhteyden ja
patal.joonankornentaja lähri vaunulla eteen. Vänrikki ehti
haavoittuneen luo ensirrrniiisenii, hän yritti sitoa, Intrtta
siteet eivät riittiinect. Mljuri saaptri paikalle. Kersanrri rr-
jusi 1älleen tämän rnaailtnirtl.

- 
Hyvin tel.rtt kersanttil

N{ajurin tukevrr koura iski kersanttia olkapäälle. Prrarit-

kir-r lövtvir'är. Harrvoittttnut nosrettiin kolnentovlttnltn
err.rpanssrrrille ja matka alkoi. Portinhoikan tienristeys oli
e.lelleen viholiisrykistön tttlen alla. Jytinä täytti tienoorr.
\ri.lunLln päälle satoi multair ja kiviä. Haavoittttnut ei ttrn-

renur niirä enää.

Portinhoikan
taistelumaastossa
venäläinen panssarivaunu
tuhoutuneena



Söfevanhlnt

20."'i.10 loppuivat sotavankien rask,r.rr odrtusten ajat. He
olivat reippaassa lähtökunnossa. jor.r vieli kevritaamukin
elähdytti.

Vangit joivat aamusaikan, mutta enemmär evrismr.ronat
olivat kuulernma junan mukana. Sotilaat kulkivat talosta
taloon kutsr.unassa miehiä neliriviin päätielle. Lihröpäir,ä
sattui olemaan poutainen, ja taivas oli ohuen pih'iharson
pe itossa.

Sotavankien elämään oli nyt tullut hetki, joka sai jä1'

hernmänkin rnielen ldmpenemään. Poispädsy oli tosiasia.
Valoisa tulevaisuus kangasteli jo edesså. Varmaan heitä
jokaisra oli Suornessa odotetm, vaikka tuskin kaikki tiesi-
vätkään, oliko kaivattu ekrssa vai ei. Vankileirin komen-
clantti saapui paikalle paperinippu käsissään. Hyväntuu-
lisen näköisenii hän alkoi huudella vankien nimiä. Nämä
siirryivät huudon mukaan nelijonoon marssisuunnan ol-
lessa leirin portille päin.

Jokainen kuunreli tarkkaan nimensä mainitsemisra.

Jospa nimeni ei sarruisi olemaankaan papereissa, koska
olen varmaankin ruottrrnut isännille paljon päänvaivaa,
ajatteli Kale pessimisrisesti. Piinallisen odotuksen jälkeen
hänkin kuuli kuitenkin nirnensä ja siirtyi iloisena ja reip-
paana nelijonoon.

Kaikkiaan huudettiin vli kuudensadan miehen ja kah-
den naisen nimet. Sen yälkeen cärnii sutrri joukko aloitti
marssin saattajineen Gornilovan leirin portista ulos, ja
komppania puna-armeijalirisia vartioi sitä sormet liipaisi-
mella. Mahtoivatko he luulla. että vangit hyökkäisivät
heidän kimppuunsa!

Vangit marssivat kuuden kilometrin päässä olevalle
Grazovitsin kaupungin rautatieasemalle. Muutarnat katse-
livat vielä luostarialuetta ja ympärisröä, ei varmaankaan

siksi, että oiisivat ikävöineet sinne takaisin, vaan todetak-
seen lähclön tuosta mieleen painuneesta paikasta nyr ra-
pahtuneen.

Miesten mieliala oli aivan erilainen kuin talvella leirille
saavllttaessa. Lumen sulaminen oli saanut talot ja niiclen
vrnpäristöt näyttämään toisenlaisilta kuin silk>in. Raken-
nukset olivat harmaita, kuten Aunr.rksen-Karjalassakin.

Joitakin ihmisiä riensi portaille katseiernaan vankikolon-
nan marssia kylän halki. Kr.rkaan ei halunnur levätä mtrr-
kan varrella, niinkuin leiriile mentäessä. vaikka olisi vä-
svttänt'tkin.

Vankikolonna saapui asemalle. jossa juna jo odorri.
Kaikki saivat nousta mihin vaunur.rn kukin halusi. Asema-
laituriila oli väkeä runsaammin kuin tänne tuilessa. Ih-
miset näyttivät olevan iloisempia kuin silloin, mikä joh-
tui varmaan sodan loppumisesra. Mutra useilla oli surua
siitä, paiaisiko oma poika, n.ries tai lähiornainen rakaisin
rintamalta vai olisiko jään,vt muihin multiin.

Vangit pääsivät tällä kerralla oikeisiin matkusrajavau-
nuihin, ja juna lähti nyt länrrä kohti vieden iloisen jou-
kon mukanaan. Vaunujen ovet lukitriin sisältä ja vartilar
asettuivat ovien läheile, niin ettei vieläkään saanut olla
täysin vapaa matkustaessaan. Vaunr.rissa oli kovaäänisiä,
jotka viihdyttivät matkustajia propagandamusiikillaan.
Taakse jäänyt ajanlakso tuntui pahalta kuin painajaisuni.
Iqrinmaan vapaus oli kuitenkin sr,rurin kaikista asioista.
Tarvittiin vielä kärsivällisyyträ, ja vasta sitren olis! mat-
kan onnellinen pääiepiste'räurr,",,.,. Jumalalle kiiros sii-
tä, että kaikesta huolimarra junalla oli nyt oikea suunra,
pädsi monien huulilta.

Vaunun ikkunat eivät olleet enää pimenneryt, niinkuin
talvella, jolloin kuljetriin itää kohti. Juna saapui entises-
tään tutulle Vologdan ratapihalle, josta saariin polrroai-
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Suomalaiset sotavangit marssivat
rajan yli Karjalan kannaksella
huhtikuun 24. päivänä '1940

ne- ja vesitäydennystä. Puolillaan oleva iso n'nni'ri sila-
koita oli ilmesrynl't vaunun ereisen nurkkaan. Ne olivlr
kuitenkin niin härskiä, errä Kalekin tuumi pärjäär'änsä
loppumatkansakin ilman silakoira. kun niirä ei ollur aikai,
semminkaan saatu. Olihan nvt sentään leipää. sokeria ja
saikkaa, joiden voimaila kyllä jaksoi matkustaa.

Vihdoin Kale nukahti sikeään uneen junan kolistellessa
länttä kohti. Herätryän hän katsoi ikkunasra ja näki maa-
laisaseman, jonka portailla muutamat naiset heiiuttelivat
huivejaan.

Vangit katselivat raskaasti kuormiterruja puna-armei-
jan kuljetusjunia, joiden suunta oli nyt itään. Junien sei-
niä koristivat Stalinin ja muiden johtajien suurer kuvar
ha.vuseppeleineen. Kuvien palvonnalla ei tuntunut olevan
mitään rajaa. Iloisilta näyttivät rintamalta palaavat venä-
läisetkin. Haitarit soivat ja laulu raikui, kun vihollismaan
soturit palasivat voitokkaalta sotaretkeltään. Iloisuus näyt-
ti osaksi olevan vodkan inspiroimaa. Lähesryess d:dn Le_
ningradia vaunujen läpi käveli samainen naistulkki, joka
oli vankeja piinannut. Hänellä oli jälleen mukanaan valis-
tu.sneuvoja 

- 
politrukki. Tulkki ei ollut sama, kuin Ka_

lelle enemmän rurru Siestarjoen tumma ihasius. Nämä
kehottivat suomalaisia vankeja jåamaän Neuvostovenäjäl-
le töihin. Hyviä oloja lupailivar. Mutra rämä Lehotus ei
tuntunur vaikuttavan. Naurunhörähdyksiä kuului puolelra
jos toiselta valistajain jälkeen, kun he kiiruhtivat seuraa-
viin vaunuihin.

- 
Hei pojat, syökää färskiä silakoita, kun niicä kerran

saatte, ei Suomessa ole niiräkään. Leipäkin on monista
paikoista Suomessa loppunut, kertoivatiulkki ja politruk_
ki.
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Ennen Leningrrrdiin s;upumist'.r silrrLri eriis hilpeä ta-
per.rs. K;rlen leirin:rikiriselll Hännisen nimiseiiä vankito-
verill,r oli r'.rngiksi joutuessaan ollut k1'lmän takia kahdet
piällvshousur jalassaan. Hlvällä onnelia hän oli säilyttä-
nrr ne koko vankeusajan ja oli luvannut myydä päällim-
m.iiser l0 markalla Kaielle rajan läheisyyteen saavut-
r.ressa. \loiemmat alkoivat toteuttaa kauppaa ia riisuivat
housunsa. Kun Kale oli saanut nuo kaverin housut jal-
kaansa, hän teki toppahousuista käärön ja heitti sen ulos
huutaen: 

- 
paljon kiitoksia, housujen vuokraamisestal

Tästä seurasi naurun remahdus ja toppahousujen vuokraa-
misesta riitti juttua pitkäksi aikga.

Leningradiin saavuttiin ennån auringonlaskua. Kau-
pungin harmaantuneet kivimuurit häipvivär pian ohi ja
matkanteosta väsyneet vangit jatkoivat lepäilemistään.
Kale käänsi kasvonsa seinäänpäin, sillä hän tunsi levotto-
muutta entisen rajan läheisy'vteen saavuttaessa, ja heräsi
kuin näkymättömän käden kosketuksesta vasta iltamyö-
hällä. Hänen mielessään väiähti. että on katsottava ikku-
nasta, mihin asti on jo rultu. Olriinkin juuri ylitt'ämässä
Rajajoen siltaal Silloin Kale näki ne ikimuistoiset paikat
ja sillan, jonka läheisn'dessä hän oli suorittanut rauhanai-
kaisia tehtäviään. Hän näki seulaksi ammutun siltavartio-
ruvan. Sillan seuduilla ja Rajajoen asemalla näytrivät ole-
van jo sähkövalot kunnossa. Asemalla oli itään matkalla
oleva pitkä juna, josta lähti kuvottava ruumiiden haju.

Pian juna kiiri eteenpäin, ja kohtalokas raja häipyi ken-
ties ainiaaksi hänen näköpiiristään.

Juna kulki läpi Karjalan kannaksen, joka nyt oli joutu-
nut uudelle omistajalle. Rautatien varsilla näkyi mustu-
neita taistelumaastoja, palaneita puna-armeijan hyök-



kä1'svaunuja, yollaisia ei ollut suomalaisilla, silvotrLa
metsää, reräskypäreitä, käyttökelvotonta sotamarcriaalia
pitkin ketoja, peittyneitä ampumahautoja ja hätäisesti ky-
hätryjä sotilaiden hautakumpuja risteineen.

Sotavankijunan liihestyessä uutta ra,jaa venäjänkielinen
tulkki ja politrukki kyselivät toistamiseen, vieläkö joku
haluaisi jäädä Neuvostovenäjälle. Vain parikymmentä
Kansananneijan palveluksessa ollutta miestä jäi yli kuu-
desta sadasta vangista Viipuriin, usear heisräkin itkusil-
min. Paha oli jäädä, mutra paha oli lähreä Suomeenkin,
kun oli tilillä erinäisiä röröksiä. Suomeen rnarkaansa jat-
kaneet kansanarmeijalaiset sanoivar lährevänsä mieluum-
rnin Suomeen kuin jiiävänsä ränne, vaikka saisivat
enernmän kuin kymmenen vuoden vankeustuomion.

Viipuriin tr.rltaessa oli tulkin ja politrukin mainostyö
saatettu piiätökseen, ja he saivar palara tältä asemalta ko-
tiinsa.

Viipuri oli krhdutton'ran ja tlhjän näköinen. Pomrnitet-
tuja taloja ja kuoppia näkyi kaikkialla. Punainen lippu
liehui vanhan linnan tornissa. Viipurista lähdemäessä al-
koi vangeista jo tuntua silrä, että Suomeen taidetaan lo-
pultakin päästii, ja he alkoivar enrisrii enemmän katsella
ohitettavia maisemia.

Vankijuna saapui mäiiränpäähänsä raja-asemalle 2.i.
päivänä huhtikutrta 19.,i0 kello 15. Miehiä ei rrrrvinnur
kehotella tulernaan ukrs junlsta. Neuvrtstoveniijiin sorilas-

Suomalaisia sotavankeja
muonitetaan saavuttuaan
rajan yli kotimaahan ,i.i'ii:.;

viranomaiset järjestivät vangit asemalle sadan miehen

ryhmiin Suomen puolelle marssimista varten. Marssi alkoi
ja kaikki oli selvää. Kovia kokeneiden miesten hartain
toive toteutuil Jokainen tunsi suurta mielihyvää. Kaiken
koetun jälkeen vapaus tuntui ihmeelliseltä.

Kale säpsähti nähdessään erikoisen outoa ratapenke-
reellä. Sinne oli heicelry sikin sokin revittyjä venäjänkie-
lisiä raarnattuja ja virsikijoja jr muutakin lukemista.
Kale käsitti pian, mistä oli ollut kysymys. Venäläiset sota-
viurgit olivat ne heitelleet, toiset r.rskonvastaisesta mielia-
lastaan, toiset suuresta pelosta. Eivät tohtineet viedä nii-
rä Venäjälle. Kuolema pelottaa jo sotavangiksi joutumi-
senkin vuoksi, saati vielä kristinuskon painetun sanan
rnuoclossa.

Toisenlaista oli nyt rajan ylittäminen kuin .10.11.1919
t«liseen suuntaan mentäessä. Ei tarvinnut kohotella käsi-
ään yliis civätkä kiväärimiehet kävelleet selän takana am-
pumavahriina. Kalen mielen valtasi helpotus ja kiitolli-
suuden tunne. Olen nyt Strornessa 

- 
tuossakin kiivelee

suomalaisirL s«rtilaital
Eräär.r t:rlon pil.rarnaalle «rli kerätrt pitkiä giytiii, ja ne

notkuivat nronenlaisten ruokien .ja juomien nrnsaudesta.
Oli sentiiiin rnakuaisti ,1iiljellä, totesivat entiser vangir
rnaistellessaan ruokia ja juornia. Lähes puoleen vuoteen ei
oltu sr'ötv tiillaisia ruokiir eikä juoru täilaisia juonria, joita
heille nlt oli prrvdille rrsetettLr. Kyyneleet olivat herkässä
rriesten silmrssii. Oli pidg111t1 varansa, ettei syönyt eikä
luor-rLrt liikla pitkiin piraston jälkeen. Se oiisi ollut tervey,-
.lelle r..r.ir.rllist.r.

\liehi.i ihmentri se. ertii \'lrstirrrnottlrjat olivirt saaneet
keikkie r;ruhln.rjen ruok;r- jrr jLrom;rlejeja entisten sotavan-
kien nrok;rpövdille. r-:rikkrr Suonri oli kä1'nyt raskainta
krmppailua elinran'ikkeistlkin. Olipa riittänyt ruokaa,ja
tr-rpakkaa ja muutakin evästä rn1'ös venäläisille sotavan-
geille.

Kale ajatteli syödessään, että n.rinkälaisiahan ruokapöy-
tiä lienee asetettu niiclen Kansanarrneijan rniesten käyt-
röön, jotka jäivär Viiprrriin.

"Pelko pois..."

VALKEASÅAREN lohkolle Aleksandrovkaan oli
saapunut viihdytyskier ehkä ensimmäinen
hyökkäysvaiheen jälkeen 

- 
Tampereen teatteri-

laisista koottuna. Esitys oli vanhassa hirsi-
rakennuksessa melko lähellä erumaisia pesäk-
keitä. Katseli jat isruivat huoneen seinänvie-
ruspenkeillä likaisina ja parroittuneina käsi-
aseet mukana ja kuuntelivat vähän vauhkoina
kranaattien ujellusta. Näyttelijät olivat tar-
maan tietdmämömiä linjan läheisyydestä. He
tanssivat ja liikkuivat keskellä rupaa, koska
näyträmöä ei ollut ja lauloivat täysin rin-
noin Eero Roineen johdolla: "Pelko pois, pelko
pois, Rose-Marie..." Täten he koertivar esir-
tää ahraissa tiloissa parhaansa mukaan "Rose-

Marie" -operettia.
Mitalin arvoinen suoritus, oli mosureitten

yksimielinen toteamus esiryksen jälkeen.
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SOTAA
SODAN VARJOSSA

2. OSA

Viiangin kauhunpäivät

VIIANKIIN oii kokoonrunur os.r H)'..t'n. Malahvian ja
Kelloniemen asukkaisra. niin ertä kaikkiaan heitä oli
koossa 36 henkeä. \/iiangisse oii -l-miehinen varmistus-

ryhmä korpraali Olavi Junrusen johdolla. Miehistönä oli-
vat sotamiehet Palomäki ia Kossila.

Lauantaina -1.7. 19+l s,r.rpui Paahkimovaarasta korpraa-
li Tuomisen johtama 6-miehinen n'hmä tuoden muona-
täydennyksen varmistusn'l.rmälle. Jo samana päivänä kä-
vi tämä ryhmä Olavi Junrusen opastuksella viemässä
muonat Malahviaan ja palasi vöksi Viiankiin.

Viiangin väki oli ma.joitrunur usearnpaan rakennuk-
seen. Paikalla oli kaksi kookasta asuinrakennusta sekä
lukuisa mddra aiuoja. Taloissa oli laaja pirtti, kaksi kama-
ria, maitohuone sekä avara eteinen. Eteisestä oli pirttiin
kaksipuolinen ovi. Juhani Kinnusen talon (Juhanin talo)
pirttiin majoirtuivat kaikki sotilaat sekä Kelloniemen poi-
ka Jaakko Kinnunen. Keskimmäisessä kamarissa oli Vih-
tori Kinnusen perheen neljä jäsentä ja toisessa kamarissa
oli Vihtorin veli Jooseppi Kinnunen perheineen, jonka jä-

seniä oli paikalla vain kolme. Läheisessä aitassa nukkui-
vat Anna Maria ja Kaisa Kinnunen. Juhanin talon sau-

nassa oli Jussi Kinnusen (edellisten isäntien veli) per-
heen lisäksi kelloniemeläisiä, niin että heitä oli siellä
kaikkiaan kuusi henkeä. Frans Petterin (Pekan) taloon
majoittui kaksitoista henkilöä siten, että rajan puoleisessa
kamarissa oli seitsemän henkeä ja keskimmäisessä viisi.
Pekan saunassa oli neljä vanhusta Malahviasta.

).7. oli kaunis poutapäivä, ilta kuulas ja ryyni. Tavan
mukaan lehmät ja hevoset oli koottu yöksi suojaan. Illalla
koirat haukkuivat erityisesti metsän suuntaan. T'rimä he-

rätti levottomuutta, ja joku isännistä kävi pellon reunassa

kuulostelemassa havaitsematta kuitenkaan mitään erikois-
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HENRIK I. VUOKKOLA:

ta. Liekö tämä koirien haukunta tai muuten kuulas yö
vaikuttanut niin, että monet valvoivat vielä puolenyön
maissa. Korpraali Juntunen kirjoitteli kirjettä ja Vihtori
Kinnunen, valpas erämies aavisteli jotain, sillä vieiä puo-
liyön jälkeen hän valvoi vaimonsa Elinan kanssa.

Keskiyöllä oli vartiossa sotamies Palomäki. Sattui niin,
että hänellä oli ollut jo useamman vuorokauden ajan kova
hammassärky, joka oli valvottanut miestä ,iatkuvasti. Kun
miehiä oli vähän, niin jokaisen täyryi vuorollaan olla var-
tiossa, poikkeusta ei voitu tehdä. Valvomisesta väsyneenä
Palomäki meni Juhanin talon eteiseen, kävi pitkälleen
sieilä höyläpenkin päälle ja 

- 
nukahti. Palomäen lii-

kehtiminen kuultiin mm. Vihtorin huoneeseen, mutta ei
aavistettu hänen nukahtaneen.

Keskiyön jälkeen (4.7.1943), kellon ollessa lähempänä
kahta, alkoi eteisestä kuulua kengänkantojen kopinaa, io-
ka herätti ihmettelyä. Elina Kinnunen hypähti vlös vuo-
teesta ja kysyi:

- 
Mitähän tuo on, kun rautakannat kopiseeT 

- 
sa-

massa kuului vaimea paukaus, mistä sisälläolijar arvasi-
vat vartiomiestä lyödyn. Rysähdys kertoi miehen pudon-
nen lattialle ja kuolevan korina kertoi kaameaa kieltään.
Hetkeä myöhemmin temmattiin Vihtorin kemarin ovi au-

ki ja vieras mies ryönryi sisälle kir-äärinperä valmiina
lyöntiin. Mutta Vihtori toimi nopeasti. tempaisi puntarin
käteensä ja löi sillä sisälle tunketrttrier. joi<r Ilähtäen vetäy-

ryi ovelta sen verran, että erräntii ehri temmata oven

kiinni ya sulkea sen reikeliin. Oven rrka.r kuului kehorus:

- 
dv26[a2 ovi! 

- 
murta silloin rlkoi reistelu molem-

missa taloissa. . .

Vartiomiehen nttkahtaessa partisranit olivat päässeet

esteettömästi kariasolaa pitkin piham:alle ia takaisin. Eh-



kä he oiivat seuranneet varriomiehen toimintaa ja nähq-
än tdmän menevän sisälle tulleer kohra perästä yllärräen
nukkuvan miehen. Pekan taloon partisaanir pääsivät va-
paasti, särkivät rajanpuoleisen kamarin ikkunan ja alkoi-
vat ampua ja heiträä käsikranaarteja sisälle. Isäntä Frans
Perteri eli Pekka (s. 30.3.1890) Kyllönen haavoirmi kä-
sikranaatista vaikeasti. Kuitenkin hän pääsi ryömimään
sängyn alle piiloon. Leo Hannes Kyllönen (s.29.7.1938)
kuoli kranaarin silpomana vuoreeseen. Anja Kyllönen (s.
1.7.1936) haavoittui vaikeasti luotien katkarsressa käden.
Tyttö pääsi kuitenkin ikkunasta ulos, ryömi saunaan, jos-
sa menehryi haavoihinsa. Erkki Oskari (s. 1.12.1933)
kuoli kranaatin silpomana yrittäessään paeta huoneesta.
Vanhaemäntä Retriikka Heikkinen (s. 17.11.1861) kuoli
samoin kdsikranaatin sirpaleisra elettyään vielä jonkin
aikaa. Hän ehti näyträä kärtään hokien:

- Vor, kahtokaa minun käträ, minkälainen on. -Kaksitoistavuotias Yrjö Kyllönen haavoirtui vaikeasti kä-
sikranaatista.

He*eksi parrisaanir poisruivat ikkunasra hyökätäk-
seen kuirenkin sisälle oven kauna. Tällä välillä pääsivät
Anja ja Hilja ulos. Yrjö heittäyryi valekuolleeksi. Järkyt-
tyneenä hän näki parrisaanien rempaavan isänsä sängyn
alta ja tutkivan, olisiko hän vielä elossa. Hervoron, yltä
päältä verinen Frans Petteri oli ehkä liikaa panisaaneil-
lekin, koska eivät enää kajonneet häneen. Nr.r parrisaanir
alkoivat syryttää huoneira tuleen n'rkkien tulra vuode-
vaatteisiinkin. Poisturruaan sisälrä he rävdensivär n-örään
ampumalla seinien läpi pikakivärillä jå kiriäreillä. Ka-
marissa oleva Yrjö näki vielä isänsä kuolinkamppailun,
nousi sitten savuisessa huoneessa ikkunalle. josta pudot-
tautui alas fa ryömi läheiseen ojaan.

Samaan aikaan parrisaanir syökyivät keskimmärseen
kamariin, jossa alkoivar silmirömän raivon vallassa arn-
pua. Vielä vuoteessa olleet emäntä Iida Marleena Kin-
nunen (s. 30.4.1903), hänen ryttärensä Marjarta (s.

9.7 .1941) ja poikansa Anrri (s. 5.7 .1.939) kuolivar luotien
ldvistäminä. Emännän vanhemmar Juho Kyllönen ja Mari

Suomussalmen Viiangin kylän
rauniot partisaanien
hyökkäyksen jäliiltä 7.7.1943.
Neljä henkeä jäi koko kylästä
eloon kertomaan kauhunpäivästä

Kyllönen hyppäsivät ikkunasta ulos ja lährivät juokse-
maan rannalle suojaan. Mari ehti sinne ensin ja jäi odot-
tamaan miestään. Juho suojaurui hetkeksi ikkunan alle,
mutta lähtiessään juoksemaan lopetti pikakiväärin luoti-
suihku hänen elämänsä. Juho oli synrynyt 1.1.1876.

Yrjö Kyllönen pysytteli talon suojassa niin kauan, että
kekäleitä alkoi tippua hänen päälleen. Matalana ryömien
hän siirtyi suojaan aittojen väliin, mistä näki pientareella
olevan pikakiväärin tulirravan raloja ja pihamaara. Seitse-
män uhria iäi Pekan talon liekkeihin.

Kun partisaanit eivär päässeer Juhanin talossa Vihrorin
huoneeseen, he kohdistivat rulensa pirttiin, jolloin sora-
mies Kossilalta puhkesi oikea silmä ja sotamies Honka-
saarelta katkesi oikea käsi. Korpraali Mäenpäähän satrui
konepistoolin luorisuihku kuolerravasti. Puolustajat olivat
menettäneet muutarnassa hetkessä neljä miesrä, mutta
rohkeasti he kävivär taisreluun ja ammunnallaan karkor-
tivat partisaanit ralon eteisestä. Korpraali Tuominen
johti taistelua menryään itse oviaukolle, jossa seisten ampui
konepistoolilla hyökkääjiä. T'arnä rohkeus oli kuitenkin
liikaa, sillä pian häneen osui kuolettava luori. Nyt jäi van-
himmaksi korpraali Olavi Juntunen.

Nurkkahuoneessa asunut Jooseppi Kinnunen kurkisti
taisrelun alkaessa ikkunasta ulos. Silloin heti konepistoo.
lin luorisuihku ropisi katossa ja sisälle heirettiin käsikra-
naatti. Jooseppi haavoittui käteen ja hänen vaimonsa
Anna Lrldia (s. 17.2.1889) kuoli kdsikranaatin räjdhdyk-
rsrä. Samasra kranaarista haavoirtuivat vaikeasti rycär
Silja On'okki (s. 10.12.1938), jolta meni jalka reidestä
poikki, ja Eino Jooseppi (s. 1.5.1928). Isäntä jäi avutto-
mana huoneeseen, jossa valiitsi häviryksen kaaos. Varo-
vaisesti ikkunasta kurkkien hän näki partisaanien kiertä-
vän rakennusta ja syryttävän sitä ruleen. Pekan talon hän
näki palavan ja näki kuinka partisaanit vihan vimmassaan
syöksyivät yli pihan ruhojaan tekemän. Saman havainnon
teki omassa kamarissaan ollut Vihtori. Partisaanit syrytti-
vät kuitenkin talon palamaan tuulen alapuolelta, joten
palo levisi hiraammin kuin Pekan talossa, joka tuhoutui-
kin ensin.

Viiangin erämaakylä
ympäristöineen

valtakunnan rajan
läheisyydessä
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Niin Jooseppi kuin Vihtorikin päätrelivät, errä on pa-
rasta pysytellä sisällä mahdollisimman kauan. Samaan ru-
lokseen oli myöskin tullut korpraali Juntunen, joka päär-
ti taistella jnljellä olevien miestensä kanssa rakennuksen
suojassa viimeiseen mahdollisuuteen saakka. Hän päärteli,
aivan oikein, eträ hyökkääjällä on tähtäimessä kaikki over
ja akkunat.

Pellon pientareella vajaan viidenkymmenen mecrin
päässä rätisi pikakivääri jatkuvirsti. Ikkunasra Juntunen
näki partisaanien sy,n'rtär'än nrr'ös karjarakennuksia. Päär-
tävästi hän asettui ampumil-isenroon ovelle jarkaen rais-
telua. Savu alkoi runkeurue hLurneisiin. Savun tiheressii
häkeltyi Kelloniemen Jeekko Kinnunen rs. 1-+.10. 19lir.
joka oli haavoirtunut pirtrssi ja l.ihri juoksem.r.rn pih.rn vli
Pekan taloa kohti. Pikakir'äärin suihku sarrui silloin hl-
neen, ja l.rän kaatui pihalle varriomiesten nähden.

Partisaanit seurasivat tulen leviämisrä la kun s;nkk,r s;-
vu alkoi ympäröidä Juhanin raloa, he lopetrivar herkeksi
tulittamisen. Tätä hiljaisuutta kär'rti Jooseppi hvr'äkseen
kiiruhtaen eteisen kautta pirttiin apua hakemaan. Samess.r
kuului pellolla suomeksi huuto:

- 
Vielä tupaan pari-kolne kranaarria, siellä näkyl lii-

kemäl
Kohne partisaania lähestyi juosren rakennusca, murra

vaipprnas vartiomiehet ampuivat heidät kaikki, ennenkuin
pääsivät heittoeräisyydelle. Vimmasruneer partisaanir ava-
sivat jälleen kiivaan rulen, murta sorilaar vastasivat yhtä
kiivaasti. Huolimatta haavoitrr.ur-risestaan Jooseppi Kinnu-
nen auttoi taistelevia miehiä räyttäen heidän lippairaan.

Nätrtäväsri vastus oli sittenkin partisaaneille liikaa rai
joko heiltä alkoivat loppua parruunar taikka ehkä pelkä-
sivät apuvoimien saapumista, sillä yli pari runria riehurruaan
he alkoivat irraantua. Nyt nähtiin sellainenkin ihme, että
he heittivät kaaruneensa, joita rodettiin ainakin kuusi,
palavan talon liekkeihin. Parrisaanien haavoittuneiden
maårad, ei riedetry, murta sidontatarvikkeira oli pellon
pientareella, joten niitä oli käyretty. Syryträessään Juha-
nin taloa partisaanir käyttivät polrropulloja heittäen niitä
rakenntrksen alle.

Viiangin kylän molemmissa saunoissa oli seurattu rais-
telua suuren jänniryksen vallassa. Juhanin saunassa oli
Kelioniemen vanhaemäntä ensimmäiseksi kuullut lau-
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Viiangin kylässä
Juhani Kinnusen talon
pihalla Jooseppi
Kinnunen (vas.)
perheineen.
Edessä oikealla Joosepin
vaimo Lyydia vieressään
tytär Silja sekä takana
vasemmalla Eino Jooseppi,
joiden kaikkien
mainen matka päättyi
partisaanien hyökkäyksessä.
Rapuilla takana
Vihtori Kinnunen

kaukset. Hän ei ymmärtänlr, misrä oli kysymys, vaan ho-
ki:

- 
Voi hyvä ihme, mikä se on kun kiviä katolle syyve-

taan?

Jussi Kinnunen oivalsi kuitenkin heri rilanreen järkyt-
tävyyden. Hän kehorti väkeä suojaurumaan uunin ku-
peelle, emä se edes jotenkin olisi suojassa. Kun raiojen
suunnalta alkoi kuulua myöskin käsikranaartien räiskettä,
arveli Jussi, että parasra on lähreä rannalle suojaan. Hän
veikin väkensä rantakallion taakse ja peitteli suojattinsa
oksilla. Itse Jussi ei malttanut pysyrellä piilossa, vaan kävi
aidan raosta seuraamassa tilannetta.

Pikakir'äärin jatkuva rätinä kuuh.ri yli kaiken. Molem-
mista raloisre nouseva savr-r kerroi omaa järkyttävää sa-
nomlrnsa. I[vös roisessa saunassa olevat pelastuivat, sillä
partis.renir eir'är kohdisraneet tultaan sinne eivätkä käy-
neer saun,rssi.

Juhanin talon aitassa nukkuneet Kaisa Retriikka Kin-
nunen (s. 10.-r.1889) ja Anna Maria (s. 1.1.1924) kuoli-
vat seinien läpi ammutuista luodeista. Aittoja partisxanir
eivät s1'q'ttäneet tulee.

Kun partisaanit vihdoin poistuivat paikalta ja Juhanin
talon sillanalus ja laipio olivat jo tulessa .ja savu alkoi tu-
kehduttaa sisälläolijoita, siirrettiin väki ensin pirrriin.
Kun olo sielläkin alkoi olla vaikeaa, hyppäsi Olavi Juntr.r-
nen järvenpuoleisesta ikkunasta ulos ja otti siitä \'rstairn
haavoittuneet ja lapset sekä korpraali Mäenpään nrumiin.
Vihtori Kinnunen lähti talosta viimeisenä oven kautta
nähden eteisessä miehen, jota oli iskenyt puntarilla. Mies
oli saanut lopullisen kuoloniskun taistelun aikana.

Emäntä Anna Lyydia Kinnunen, korpraali Tuominen
ja sotamies Palomäki jäivät liekkeihin.

Murheellisena väki kokoontui rannalle, missä Silja Or-
vokki menehryi pian verenvuotoon. Vakave oli Eino Joo-
sepinkin tila ja seuraavana päivänä hänenkin mainen
matkansa päättyi.

Yhdessä Jussi Kinnusen kanssa korpraali Olavi Juntu-
nen ryhryi antamaan ensiapua, murra puuttellistahan se

oli, sillä eihän täilaiseen hävil'kseen oltu osattu varautua.
Annettuaan toiselle vartiomiehelle ohjeita mitä tehdä hän
lähti sotamies Kuivisen kanssa IUalahviaan hakemaan låå-
kintäalikersanttia apuun.
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Kylämaisema keski-Aunuksessa

LEI-lTE,\1,\1E jtlk,rtsee -iettr,t,t,r.,.,.r .,l,' 2) t i,,,.r,,:
,ak.xd ()l)tifili:el tdp,rlstt»t,ut pn1,r.,t,i. tlttt,rtrtr Jlj-
oppiLmsta, jrtka lähti tttpaaelttoisetu rittta»talle j,t
joka järk1,ttät'itt koketttaksitt kast'oi nichek.ri. il-
iltdtt että ltätrcn isäntttrtallituuten.ra ja oikeatletttutt-
ton.ru oli.ri tä.rtii kärsittyt. Kertonuu ta/stoo koro-r-
taa.ritä. ettii hätt py.rtyi jr,, tur.ttutoitt ils»teett ltytitt
erottrtl)ttt.ut t'dd'.1il uäkia(tllan ja .rotlanki4, rt tti tt toi-
si.tld.nt jt ltaltau iltilirtilttLt,t nteitä .riitä. että jokai-
seett dt'»tcijt,ut Atrluu .fokaitenlaisia. ykriLöitä. Ikä.
aii fillä r.sei»nttitart käy kuitenkin.riten. ett,i
poikkerk:et ttiikluät teh intntin. Thtått tapattksen
kertojd !Lut/)/); "Tdi.tteh oli t'ebolli-rutu. eräät lksi-
lät poikL, trLti,r t.iinni)rtii. näitä .rääntöjä taltui.rta.
uia." Hiin ti ,,llitt P,,ikket:, bälert tr.,t,eritt.ra oli-
udt.

Kylä keski-Aunuksessa

OLIIINIE elokuun 19+1 oilessa kulurnassa rnajoirruneer
korpimaisen metsän reunaan lähelle Tohisevan kylää. Ern-
me olleet saaneet kosketusta vihoiliseen kahteen viik-
koon. Pataljoonarnme tehtävänä oli miehittää melkoinen
alue. Komppaniamme kuului II pataljoonaan. .fossain kaa-
kossa olivat etulinjat.

Komppaniamme päällikkö oli majoittunut Tohisevan
taloon, joka oli kyiän suurin ja keskeisin. Alkuasukkaat,
kuten itä-karjalaisia kutsuimme, oiivat pelkästään naisia,
joiden joukkoon mahtui vielä muutarna tutiseva ukko.

Eräänä päivänä Ykkösen lähetti toi tiedon vihollisen
panssarijunasta, jbka oli motitettu meistä 20 kilometriä
koilliseen. Sotasaaliiksi suomalaiset olivat saaneet mrn. kä-
situliaseita, tykkejä, ammuksia .ja kul.jetuskalustoa. Mutta
sataktrnta vanjaa oli päässyt pakenemaan saarroksesta.
Tietämän mukaan näillä oli vain käsiaseistr.rs. Meitä varoi-
tettiin näistä hiiviskelijöistä.

Lienee jo aika mainita, että olin kovasti mieltynyt To-
hisevan taloon. Syynä tähän oli se, että talon tytär oli
vaalea, iloinen .ja seitsemäntoista, kuten olin itsekin. Hä-
nellä oli pitkät silmäripset ja muutenkin linjat rlukavnn
pullukat, seliainenhan se minun makuni oli noihin aikoi-
hin. Muita ryttöjä ei ollut lähimaillakaan.

Miksi sitten minua oli onnistanut, sitä en tiedä, murta
ehkä tdmä oli vain luonnollinen kosketus ja ehkä Anna-

ryttö oli laskenut, että kannatti olla yhden kanssa saadak-
seen pysyä rauhassa muiden tungetteluilta. Vaikka ei kai
häntä kukaan lähennellytkään ainakaan kovin vakavasti.
Moraalimme oli korkealla.

Ikäni ja koulunkäyntini vuoksi minut oli valittu päälli-
kön lähetiksi, josta syystä sain pitää vapaata aika paljon.
Kun vielä lisään, että tapahturna-aikaan oli kesä ja lähellä
koivujen reunustama järvi, ymmärtää hyvin viihrymiseni
salaisuuden. Minulle kaikki oli vain seikkailua.



Tällainen oli tilanne, kun luutnanttimme kutsui nrinr-rt
telttaansa:

Sinä lähdet Tohisevan tytön kanssa tai yksin vie-
mään sanan Onttalaan siitä "naapurin" jtrnaporukasta.
Matkaa on iinnuntietä yli 30 kilometriä .ja maasco tietön.
Mutta en voi irroittaa kuin r'l.rden rr-riehen, sillä on järjes-
tettävä partioita ja naapuri on rrlkanr-rt liikehtiä kaakossl
ja etelässä. Odotan meihin kohdistuvaa iskue.

Hän iisäsi vielä, ettei radiora s;ranut kävttää j.r errri vi.
kapartio oii hakemassa vikaa katkenneesse puhelinr.rpsis-
sa.

Kolmen n.raissa iltapäiviillä lähdinime. Åseistr-rksen.r
minulia oli konepistooli ja naapurilta takavarikoitu \a-
gan-pistooli. Edellistä kantelin huolettornasti selässä, jil-
kirnmäinen taas seurasi kotelottomana housunkaulukses-
sa. Leipälaukku ja pakki pomppivat vyölläni. Pidimme
melkoista vauhtia. Tyttö rupatteli huvittavaa karjalaansa.
Metsä tiheni nopeasti, poiku kapeni. Mur.rtamia istumisia
lukuunottamatta kävelimrne yhtämittaa kahdeksaan saak-
ka. Maa vietti jatkuvasti menosuuncean.

- 
Olemme tulossa joelle, luLrlisin, kuiskasin jolloinkin

Annalle.
Samassa kuului edestäpäin koiran kiivasta haukuntaa

väliin voimistuen, väliin etääntyen. Taisimme peiästyä
rnelkoisesti, rnutta jatkoirnme siitä huolimatta. Sarnassa

katkesi tiemme jokeen 
- 

tai oikeastaan pahaiseen pLr-

roon. Ja haukku erottr-ri selvästi vastarannaita. Hetken
haettuamme löytyi kuorittu pitkospuu. Minä painelin kyy-
ryssä sen 1'li ensin. Anna perässä.

Koira alkoi taas raivokkaasti har"rkkua. Tiesin, että eläi-
men omistaja ei voinut olla kukLran muu kuin veli venä-
läinen, sillä meikäläisillä ei ollLrt näillä rnain joukkoja.

Hetken kuluttua näirnrnekin pvstvkorvan. Huohotim-
me rnatalina, arkoina. Koira ruli nuuskimaan melko li-
kelle, jolloin heitin sille pahn vanikk;ir. Ensin se sänräsi

Sotamies lähdössä
kylän tytön kanssa kalalle

tiel.rensä, mutta palasi tzrkaisin. Tällä tavrrlla siitä tuli rnat-
kaseuramme. Tiesin koko ajan, että r'ihollisia olisi lähet-

ryvillä, mutta vaikka kaksissa tarkkailin.rme, ernrne erot-
taneet enää mitään sivr.rääniä.

Kiersirnn-re suota, sillä sellaiseer-r olir-nme joutur-reet heti
joen ylitetryämme. Yritin suunnisraa krriken taironi mu-
kaan 

- 
olihan käytössäni karttakin 

- 
ja pian tiesin si-

jaintimrne melko tarkoin. Ilta rupesi pirnenernään. Ja
koska ernme missään tapauksessa uskaltaneet kulkea itse-
ämme eksyksiin, ,jäimme nukkumaan johonkin pensaik-
koon. Aamulla jatkoirnme jo varhain, nlutta sitten tnei-
clät vllätti sakea usva, joka ei hälvennt't, ennen kuin au-
rinko ehti korkealle.

\/iimein oli taivas seestynyt ja ilma länn.rin. Polkr-r al-
koi jostakin ja päätryi johonkin. Koira juoksenteli mil-
ioin edellä rnilloin jäljessä. Akkiä se kavrrhti l.raukku-
n.raan. Jiivkisrvin.

,\nna. sielLi on joku. . .

- \iin: rLrli säikähryneesri.

- 
I[ennään hiljaa eteenpäin. Ovat varmaan pysähry

neet niinkuin rnekin. tr{ennään nyr . . . hitaasti . . .

- 
Mie pelkään. rlttö sanoi.

Hiivin konepisrc»li ereen sru.rnnattuna ja runsin oleva-
ni sankari. Sormeni hrpisteli liipaisinta kuin huomaa-
matta. Aseen olin krtkenvt serjartrlelle. Sen aukkoinen
vaippa heilahteli luottamusta iintaen. Åjartrelin, ertä toisen
rumpulippaan saan nopeasti laukusta mikäli joudLrn pääs-

tämään sarjoja. Käsitin ihmeen selväsri. ettei edessä voi-
nut olla suurta .joukkoa, koska pysyttelivät nirn hiljaa.

Vilkaistessani taakse huomasin Annan seisovan muuta-
mia askeleita taempana käsi suun edessä. Laa.jenneet sil-
rr.rät tuijottivat minua. Taisin melkein röyhistää rinraani,
vaikka tietoisesti peikäsin tavattomasti. Tein kädelläni
torjuvan Iiikkeen 

- 
en keksinyt muutakaan 

- 
käännyin

ja hvpähdin puLrnmngon taa. Anna kaikkosi poiulta sa-

nr.rll.r r.rr',rlla.
Koin eliimäni suurirnman ällistyksen. Tarkastelin kol-

mei nriestä. Keksi seisoi ja lksi lojui rnaassa eclellisten
r'.ilissl. Seisovien r-lltteet oiivat nul-rjuiser ja risat, rnutta
niin hetr. errii ne olir'.rr joskus olleet ruskeat. Kaikilta
pr,L'.:rrui piippalakki eikä aseitakaan näkvnyt. Koiramrne
rikslrri kiivaesri Rrntäsin esiin karjaisten minkä äänestä

iihti:

- 
Ruki veer, r'anjatl . . . No vot, tassut ylös vain . . . ruki

veer vainl
Yliätq'neet ja erittäin pelokkaat rniekkoset kohottivat

silmänräpäyksessä kätensä pystyyn kämmenet eteenpäin

.ja sormet harallaan. Olin pidättänyr ensimrnäisen kerran
vihollisia vangiksi. Mutta n-rillzrisia/ Ukkelit olivar likai-
sia, partaisia ja niin nälkäisiä kr-rin vain olla saarraa. Se-

kin otus, joka lojui maassa tajuttomana, ei olltrt harvoit-
tunut, vain lopen ur.rpunut. Pyysin Annirir tiedustele-
maan, missä olivat aseet ja rnihin he olivar Irlenossa. An-
na solkkasi venäjää antaen käsillään pontta. ,\ijät vastai-

livat hätäisesti minr-ra vilkuiile.

- 
Hyö on siit' junast' 

- 
panssarjunast . Lähriit pako-

sal'eik'heil'oo olt ollenkaa pyssvloi. Hrij on ol näläskii
n.rontapäivää...

- Jou, vai ovat. Mihin he ovat m;rrk.1li.i1

- 
Hyö meinaat' antautuu suorr-ralirisil .

N{inun kävi sääliksi, kLrn katselin riiiien surkeutta. Pää-

tin antaa heille vanikkair ja tr-rlitikkuje. p,rkinkin. Hehän
voisivat odottaa tässä samassa paik,rssa paluutamme.

Ja todeliakin. Kun palasirnme Ontr.rl;sta, l.reppulit is-

tuivat entisillä sijoillaan.
N{inä hätistelin heiclät jalkeille ja niin lähdimme. Van-
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irrt laehusrivar, koira haukkui ja me, Anna ja minä, «rlim-
me r'äsvneer. Se oli rcxlellakin omituinen rnarkue. Jou-
Juimme eteenpäin kovin hiraasti . . .

Olimme jo ehtir.reer n-relkein komppaniaar.ri, kun vihol-
lisen pornmituskoneet eli ns. "mtrtrterlor-rskoneer" pitrräsi-
vät matalalta ylitsemme. Näin-une, miten ne rnunivar To-
hisevaan. Se oli hirrnuisra ryrinää, murta jokerir.ren soclas-
sa ollut tuntee tuon touhun niin, ertei liene rarpeen sitä
kerrata.

Annan koritalo, irse Tohiseva. sai rä\'sosurlan, murta
kukaan ei onneksi ollur sisällä.

Tähän yllärykseen venäliiisten pahar aikeet päärryivät
parin päivän ajaksi.

Vankeja kLrtrlusteltiin jarkuvasti Annan toirniessa rulk-
kina. Tilanne oli aika ornirLrinen. sillä Annahan oli oike-
astaan vihollinen hänkin. Sairrnieni tietojen mukairn van-
gitsemani venäläiset eivär antaneer rniilään lailla hälyträ-
viä tietoja. Minun rehräväkseni ruli viedä vangir raakse
suurempien herrojen puheille. Sain toverikseni kaksi ka-
veriani, j«rren voimasuhreet olisivar olleet muuren rasan
paitsi, että rneillä oii aseer. Markaa oli parisen kilornetriä
hyvää rietä.

Päästyärnrne Tohisevasca mersän suoj;ran viirril<jimrne
vangeille ertä painelisivat ecleliä. Tärnän jälkeen me kaik-
ki muut, paitsi mukana oleva alikersanrti, heitirnme ki-
väärit huolettomasri olalle. Rupattelirnrne nirt.i niir.i.
Vanjat supisivat jotakin keskenään. rrurr;l emme siirl r'l-
littäneet. Yhräkkiä nuo kolme rlnriisi\'.ir mersif,n. Emrrre
ehtineet roimia tilenreen e,lelivrrf,r:rlil;i r-ir'.iii.r r., kesrr
tuokion. enrrenkuin s.int.isir:rr:re per.irn. Rr rr nj.sr.i k,: :i Ii.
tnihin suunr;r;rn k.rrkurir pr rkrr 1r. \'.rngrr olil j.r \ ( )lr:trsr-:.
neet aika tarr';rl.l;r. kttsk;r jrksoir',1r iu()sr.1. Huoh,rrir:'rme

1 7-vuotiaat korpipolulla

perässä. Jrurksin ja ju«rksin. Selvästi kuulin, kuinka toveri-
ni puikkelehtivat sivummalla.

Akkiä huomasin, etten kuullut rnuuta kuin oman läähä-
rykseni. Missä olivat rnuut, missa vtnjat? En riennyt.
Yritin kutrl<;stella 

- 
kuului vain rnetsän hurninaa. Koetin

r-r-ruistella, miten kauas olin joutur-rr-rr tieltä. Maasto oli
pientä noustra ja laskua, ntutta kauernpana tiestä kohosi
korkea vaara. Siksi menoni oli ollut pääasiassar loivaa vas-
tamäkeii.

Eikä enää äänen ääntäi Lähclin hiipin-rään eteenpäin.
Edessäni oli pieni kumpu, jonne päätin yrittää. Mutta eh-
din tuskin ottaa kymmentä askelta, kun kuului hätäinen
kuiskaus:

- 
Ruki verhl Se kangisti minut paikoilleen. Knlme ve-

näläistä. nuo vankini, olivat piirittiineet minut. Aseina
heillä oli jokaisella melkoinen karahka. Oiin avuton, sillä
he «>livat päässeet metrin etäisyyclelle. En ehtisi kohottaa
kivääriäni, ennenkuin kova pur.r kurnahtaisi päähäni. Yksi
heistä nvkäisi kiväärin h«rltittomisra käsistäni ojenraen sen
l.reti kohti rintaani. Toinen sihisteli tarkoittaen tierenkin,
että minun oli plsl'ttävä vaiti. Olin kuin sumussa enkä kä-
sittänvt n.ririiän. Jotenkin tajusin kohra, erreivät he sen-
tään tapprrisi rrinux. Ehkä he olivat rninulle kiitollisia,
koska en ollut kol.rclelhrr heitä huonosti, kun ensi kertaa
tilp!1sin]r'ne.

\iin liiir.limrne. Hr.rt»rasin pian, etteivät he tejrrnneet
suunnisr;r sen enempiil kLrin miniikiiän. Arvioin kurmei-
sesti mrhJ()llisLruksi.rni. r.nLrtta en voinLrt keksiä mitään
\'.1rnt.r:1. Trrivoin kok,r .rj.rn. ertii toverini kuulisivat liikel-r-
tr:risemrne j: rientjisir';ir ,rvuksi. lvluma ei. Puoli tuntia
,,iin 1ri oll.rt entisten r';rnkieni vankina eikä rnitään eri-
krrrsr; t.rplirrunut.

1

j
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Sitten äkkiä kajahti kaksi laukausta. Luodit vihelsivät ja
me kaikki neljä lennähdimme kanervikkoon. Saman tien
tuli taas kaksi laukausta ja huuto:

- 
Pidä varasi, me tulemmel

Nuorin venäläinen karsoi minuun, jolloin näytin vhtii
tietdmättömältä kuin hänkin. Silloin hän kohotrautui. 

-Parnl ja hän tuiskahti kuin lyötynä rakaisin. Veri lensi jo-
ka puoleile, siliä puolet vanjan takaraivosta oli lenränvt
taivaan tuuliin. Tempasin kiväärin hänen kädesrään, en
nenkuin muut ehtivät tajuamaan mitään. Huusin sarnal-
la, etteivät kaverini ampuisi ja kohottauduin ylös.

- 
Nouse vain, emme me sinua täräyrä! kur.rlui vastaus.

Minä nousin. Saman tien saapuivar molemmirr roverini
paikalle. Ålikersantti suuntasi aseensa rnaxssa makaaviin
vankeihin ja laukaisi yllättäen kiväärinsä. Aseen lukko ka-
iahti ja samassa tuli uusi laukaus. Se osui niskaan, mies
vaikeni 

- 
ikuisiksi ajoiksi.

Olin hämmäsrynyt. Tempaisin kiväärin alikersantin kä-
destä. Minua kuvotti ja raivostutti. Menetin täysin rnalr-
tini:

Hullu! Teepäs vielä liike. niin mener. hä-
nen mukanaan! karjuin raivoissani, ennenkuin
jäljelle jäånyt kaveri ehri rempaisca vuorosraan kiväärini
itselleen. Alikersantti noukki nopeasri oman aseensa
maasta, jonne se oli pudonnut.

- 
Mitä sinä oikein meinaatT hän raivosi. Hän punoitri

kauttaaltaan. 
- 

Pääsrän ilman sinustakin, senkin...
Mutta toverimme oli sen verran rauhallisempi, eträ käs-

ki meidän lopettaa. Pian rauhoituimme mekin 
- 

aina-
kin päältä päin. Olin ravarroman pahoillani. En käsittä-
nyt, miten mies voi noin vain kylmäverisesti tappaa toi-
sen sodassakaan.

Lähdimme paluumatkalle. Vanki käveli kyyryssä edel-
lämme kuin odotraen luotia takaansa. Tielle pääsryämme
päätimme viedä tämän viimeisen venäläisen sinne, mihin
alunperin oli tarkoiruskin.

Emme kuitenkaan ehrineer edetä kuin vaiaan kilomer-
rin, ennenkuin taas alkoi tapahtua. Ensin ktiulimme vaa-
ran laelia olevan ilmatorjunnan arnpuvan, sitten erorim-
me matalaa, nopeasti lähenevää jyrinåa. Samassa näim-
me maatalouskoneet. Ne ryntäsivät puiden latvojen ta-
salla eteemme. Ne huomasivar meidät varmaankin samxn-
aikaisesti, sillä heti alkoivat niiden konekiväärit rätistä.

Syöksyin kuin nuoli tien poskeen. Toinen kaverini jy-
sähti samassa päälieni, niin eträ rnaaiima musteni. Ja sil-
loin olivat koneet jo menneet ylitsemme. Tiellä ieilaili
melkoinen pölypilvi. Alikersantti kohosi näkyviin rien
toiselta puolelta. Ja ensimrnäinen huomiomme:

- 
Missä on vankii'

- 
Helkkari, se on karannutl

Mutta ei! Tuo venäläinen onneron oli loikannut tieltii
samoin kuin rnekin, mutta aavistuksen verran liian myö-
hään 

- 
tai våaräan paikkaan. Hän rnakasi suullaan ry-

teikössä. Menimme lähemmäksi. Vasta nyt huornasimme
hänen alleen levinneen helakanpunaisen läräkön. Joko
häneen oli osunut kesken loikan tai sitten hän oli jo ehti-
nyt heittäyryä maahan, rnurta joka tapauksessa hän oii
kuolh.rt. Suunnilleen lapaluiden kohdalia yli koko selän
poikkilinjan oli näkyvissä reikäjono, samanlainen kuin se,
minkä ompeiukone jättää ajettaessa langattomalla ner.rlal-
la. Reiät vain olivat slruremmat ruskean asetakin selkä-
myksessä.

Vaikka toverini tuonnoin taisivat vihjaistakin jotakin
omista ja muuta vastaavaa, tajusin silloin ensimmäistii
kertaa sodan mielettömyyden. Parin päivän sisällä olin ko-
kenut valtavasti. Olin kasvanur mieheksi.
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K. LAITINEN:

Uepsän

Syuärin tuolli
RAl.\l i \K.\RIKOMPPAN.IA (RujuJr 14) oli monien
vliher:c: :.-ieee srxpunur Aänisen rannoilie iokakur.rssa
19+i. \'r::-,; r.rleess;r olirnrne tulleer läpi tietrörnän erä-
marrn P',:",:-,e-:: Lohijärvelle, pistäytyneer Petroskoin
liepeilii. :re-^q=: :,'::risia vihollisjoLrkkoja Lohijärven-
Maasjärvee-O::=:": :ienoilla ja vihdoin marssineet val-
lattr-ra Åänr.e;: :":.:.::;:.i So,-rtjärvelle, Vepsän kansan
maille. Tälli.r x,-:::::::i-.:te n.reille suureksi yllärykseksi
hajoitettirn j.i i:-.:.:.:":: -. :. \'.as: :r kvli i n miehirysjoukoiksi.
Puolijoukkueerrij::e s:.::. : ::.<.:.i.:r Petroskoita kohden, ja
me asetuimme Pe:.:. -=,.:- -t'.-r::.. :,.rss,r oli rnyös jonkin
verran sivi i.liasuru-ii.:.

Komennus oli merile : ::--.
syystä, että pääsimme ;::i.'..:

SA+ao

-.:. s .:. nrreluinenkin
:llln. lr muu



Vepsän rannikkoa Äänisellä
Ostaan saakka

I

maassa F
puolen

toinkin oli lepo enemmän kuin rarpeen lopen väsyneille
miehille. Aivan täyttä lepoa ei oleskelurnme kylässä sen-
tiiän ollut. Tel.rtäviimme kuului metsistä palailevien ky,-

län asukkaiden tarkkailu, väliaikaisen huollon jär.jesrärni-
nen heille sekä kylän vartiointi. Siihenkin oli syytä, sillä
samaan aikaan Kaskanan-Petroskoin-Latvan erärnai-
hin hajalle lyiidyt venäläisen .l.divisiooonan joukot pyrki-
vät pitkin erämaita etelää kohclen. Samoin oli Aänisellii
vil.rollisen laivojen liikehrimisiä, eikä rannikko olltrt liihes-
tulkoonkaan tehokkaasti varmistertu. Kuitenkin tunsin-r-
me, että eletään herroiks.i siil-ren verraren. n-rirri oiirlme
kokeneet pitkiin etenernisrienrle: Tohnt.r jirvi-S,-irl:r':.1.:
ja Vielj än'i-Petrosko i r';rrrc-ll;r.

.foukoss,rmrne oli r.rj,ri,i.ik1reiJen iis.iksr r:rvös :.sevei-

Soutjärven kylä. Vepsän maalla
Aänisen rannalla

vollisia sekä rajavr-öhykkeen reserviiäisiä rauhan ajan toi-
minta-altreeltamme. Näihin viimeksi mainittuihin kuu-
luivat n.rrn. vanhat ystävät ja sotakumppanukset Kakko-
nen ja Piiroinen, molemmat Värtsilän miehiä. He olivat
"hrrumormiehiä", jonka vuoksi heistä seuraavrssa usein
mainitsen. Sen lisäksi he olivat kunnon sotilaira ;a youk-
kueemme vanhimpia miehiä. Monta kertaa heidän her-
syvä huumorinsa kevensi joukkueemme askeleita pitkien
etenemismarssien aikana .ja vaikeissa tilanteissa laukaisi
lopen väsyneiden miesten äärimn.rilleen pingoitetut her-
mot. Se oli kuin päivänpaistetta svksyn synkrissä sodan
yössä.

Petäjäselässä elimme joskus jopa lihapatojen ääressä,

sillä ympäristössä oli ;rika runsaasti jäniksiii, joita pisrim-
me pataan lukuisia. Koirirn virkra vain piti hoicaa itse-
kunkin vuorollaan, koska airoja sellaisia ei ollut. Eliimä
kylässä sujui melko rauhallisesti, ja pian aloimme unohtaa
koko sodan siitä l.ruolimarra, eträ viestit Syvärin eteläpuo-
lelta kertoivat clivisirxrnirmme päiiosien kä1'vän edelleen
raskaita taisteluja. Viikko oli kylässä jo vierähtänyt ,ia vrrr-

sinkin Kakkoselle rärnä oli il.rrnettelyn aiheena haastaes-

sxiln: 
_

- 
No, näinkrjhän rärnii meijän höökimisemrne loppui

tänne vlämaihin ja meiltä jäi se "Dtrbrova" näkernättä.
(Tämä oli kllä ja teollisuusalue Nevan varrella, iosse tsar-
rin aikana kävi runsaasti suomalaisia töissä) Mie luulin,
ettei ennen Dubrcvaa pysähdytä. Nyt ne on jo kaikki van-
jatkii tuolta erämuasta ossailleet omalle rnualleen, kuka
ei ole kiinni joutunna, joten turha niitä on ennee tiällii
vahtailla.

Tähän Piiroinen puolesraan totesi:

- 
Elähä vel' hättäilel Mie luulen, että tämä on vLran

sellainen suappaan vaihcovaihe. Ne ensimmäiset höökit-
tiin loppuun, ja kato ku miekii oon slranna io uuvet piek-
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Vepsän rannikkoa Äänisellä
Ostaan saakka

maassa Ia
puolen

toinkin oli lepo enemmän kr.rin tarpeen lopen väsl,neille
miehille. Aivan rä1,rrä lepoar ei oleskelurnrne kylässä sen_
tään ollur. Tel.rtäviirnrne ktrului rnetsistä palaiievien k1,-
län asukkaiclen rarkkailu, väliaikaisen huoilon järjestärni-
nen l.reille sekä kylän vartiointi. Siihenkin oli syyrä, sillä
samaan aikaan Kaskanan-Petroskoin-Latvan eriimai_
h.in hajalle lyödyt venäläisen .S.divisiooonan joukot ;rvrki_
vät pitkin erämaira etelää kohden. Sanroin oli Ärinisellii
vil.rollisen laivojen liikehtirnisiä, eikä rannikko ollLrr l.ihes_
tr.rlkoonkaan tehokkaasri virrn-risterru. Kuitenkin runsi:l-
me, ettii e.letään herroiksi siihen verr.rten. rrir.i ,,ju:t::te
kokeneet pitkän ctener.nisriemnte. Tohnr.rr.irvi-S,,::..r...,,
ja Vieljiin-i-Petroskoi r'.rrrel1.r

Jouk«rsslmrne oli r.ij-ii.i.ix-i:el.:r:r .:s.:.is: :-,..,,: -:scr.i.-

Soutlärve" <! ä Vepsä^ rnaalla
Aa:rrsen rannalla

voliisi.r sekä rajar.vöhykkeen reserviläisiä rauhan ajan toi-
minra-ah.reeltamme. Näihin viimeksi mainirtuihin kuu-
luivat mm. vanhat ysrävär ja sotakumppanukset Kakko-
nen ja Piiroinen, molemmar Värtsilän rniehiä. He olivat
"l-ruumorrniehiä ', jonka vuoksi heistä seuraavassa usein
mainitscn. Sen iisäksi he olivat kunnon sorilaita ja jouk-
kueemme vanhimpiir rniehiä. Monta kertaa heiclän her-
syvä huumorinsa kevensi joukkueemme askeleita pirkien
etenemismarssien aikana ja vaikeissa tilanteissa laukaisi
lopen väsyneiden miesten äärirnrnilleen pingoitetut her-
mot. Se oli kuin piiivänpaistetta svks),n synkässä sodan
yössä.

Petäjäselässä elin-rme joskus jopa lihaparojen ääressä,
sillä y,mpriristössä oli aika runsaasti jäniksiii, joita pistim-
me pataan lukuisia. Koiran virkaa vain piti hoiraa icse-
kunkin vuorollaan, koska aitoja seliaisia ei ollut. Elämä
kylässä strjui melko raul.rallisesti, ja pian aloimme unohtaa
koko soclan siitä l.ruolimatta, että viestit Syvärin eteläpuo-
lelta kertoivat divisioonamme pääosien käyvän edelleen
raskaita raisteluja. Viikko oli kyiässä jo vierähtänyt ,ja vrr-
sinkin Kakk«rselle tärnä oli ihrnettelyn aiheena haastaes-
saan:

- 
No, näinköhän rärnä mei.jän höökimisernrne loppui

tänne ylärnaihin ja meiltä jäi se "Dubrova" näkernättä.
(Tämä oli kylä ja teollisuusalue Nevan varreila, jossa rs,ra-
rin aikana kävi runsaasti sLromalaisia töissä) Mie luLrlin.
ettei ennen Dubrcvaa pysähclytä. Nyt ne on jo kaikki van-
jatkii tuolta eriimuasra ossailleet omalle mualleen, kuka
ei oie kiinni joutunna, ioten rurha niitä on ennee tiällä
vahtailla.

Tähän Piiroinen puolesraan rotesi:

- 
Elähä vel' häträilel Mie luulen, että tämä on vrran

sellainen suappaan vaihtovail.re. Ne ensimmäiset höökit-
tiin loppuun, ja kato ku miekii oon suanna jo uuvet piek-
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sur, niin miusta tunruu, eträ näillä sitii vielä ry,rlisrellään.

Ja ku meijän porukassa on niin paljon nuita ammartilaesiri
(rajajääkäreitä), nii ei niiitä kauan näin laiskana pietä, jol-
lei lopu koko sotahomma. Muuren cxtn siuile jo monesri
sanonna, että sie oot eksynnä viiirällä kaestalle. Ei se Drrb-
rova oo tiäilä päe ollenkaa, lör'rlneekö koko Venäjänrnu-
altai'Se on vua siu aivoihiis stnnnnä. Taes olla se maan-
tietontunero siullakii heikonlrrenen silloin ku koulussa
oitii. 

- 
Tällainen veirikk;rmainen keskustelu oii ravano-

maista, eikä sitä kuklirn p;1nnur p.rhakseen, vaan tt.ri rnie-
leen ieppoisr.uden runnerr.r.

Toisella viikolla komennr.rksernme kr.rirenkin loppLri.
Eräänä priivänä s.ri pLrolijoukkueemme johraja, rajal,liker-
santti Jokiaho 'r'iesrin. jonka hiin oitis iLn«ritri:

- 
Illall.r saaplr.r rruto noutarnaln, sen jälkeen on sllun-

tana etelii. joren kimpsut kasaan ja lährövalmiiksi. Ilnan
muuta on selviiii. errä taisteltrvälineet trrkisreraan ja huol-
letaan ennen liihtöä, niirä ehkä raas tarvitaan. Kakkosella
olivrt siinilt suussa viestin kuulruaan ja hän julisti.

- 
i\tiehä jo oon ihn.retelly, errä miren se Arrrer«r (7.

D:n kornenraja kenraali Svensson) sieilä pärjää, ku valio-
joukkosa jätti tänne nuira tarihkoja ja rnusikoira pairnen-
tammaa. Tänähä ol iha selevri asia, ettei siellä tule pae-
kat kunto<in iliman rneirä! - Ja Empun saapuessir v.rrri-
osta esiq's jatkui: 

- 
Hei Ernppu, nyr sirä läherää tuas

kohti Dubrovaa. Piäset näättämää uusia pieksujas Siperi-
an poejille. Niitä on kur.rlernrna tullu kokonaenen uus'rivi-
sioona meitä oorrarnaan ruonne Syvärin taakse. - Tähän
Ernppu heri vasrasi.

- Johan mie tää arvasin. Eilissä piievänä liil'sin nua-
purtalon tarihkalta ten'oo ja talia, jr krtohan sie, nriren
pieksut on ktrnnoll:r vtrc jeltu Näellä ku pxukxatett;trl
"Dubrovan parl;rtissa .rsenro Änterolle. niin 5i1.i 5rrpis

vaekka TK-rniesten viIin.r;rtr - \;iin hl.rstellert i.ihri)r'.il-
mistel[rt olivet pi;rn k,ir nnissi. e:x] iiitii, t-.:t:..n.ii q11li, rr-

semmin kener-rk.iln rttrelt.i t.r::t..r.:a. \ .::.i.: .,r\.ii,: :-:.:l-
toi, ettii edess.i on ensln r,,!.::it .:i\;:-. ::-.-...:.: i...:t i-:r;;i:

Lok,rkrrun illrn h.in-,.irri cSSj ::..i-.. ....: :'. ..:-t:....,:. :
nousimrne lar'oille. irutiineiii ri,,r:-.Fi.r:r:.: i,,.:: s i :-.-

tui miesten saapuess.l Il.rrveirnilijs:.i. > ^s..-i:i 
'.::-.

Vepsän kylistä. KuonttJus suiur lt, )les:r. :..: . :..^: ..:.'
ja rr-rarka jatkui. N(ukaan otettiin rristeii.r,,:,.!r-s K-. :-
rnasto iäi tulerntran ornia aikoj.r;rn jäl1est.i. Pt.rn ,,,:::'.::-..
Syvärin virralla, lossi kuljetti .1uron kerr.rll.1.1n VUz:lesc..-
jaan ja matka iatkui. Torktrimme aloirtlin .rLrrun i-ir'.,...,
istuessarnme, rnutta Vozneseniasra eteliiän tie k.ivr he:-
koksi ia eruto heittelehti siinä Inäärin, errei siin.i iLtr.trt :,':.
kuttanut. SLrLrria puhehaluia ei ollLrt kelliiiin. r:.tttttl st11,,i:.t

tällöin Kakkonen ihmetteli tien kehnor-rtta, kr-rin nlviiskin
sitii, ettii linjat olivat näinkin kaukana Syvärin eteliipi:o-
lella.

Vil.rcbin autot pysähtyiviit. Ympärillärnn.re oli s1 nkkii
metsää tien molemmin puolin ja yllämnle sysipirneii, kos-

tea krkakuir.rer.r keskiy'ön raivas. Lappaucluitnue kankein
raajoin pois autoista ja siirryirnme tien varrelle lältimet-
siin. Tänne kutrlui silloin tällöin selvristi railakkaanpuo-
leista rykkitulta, mr.rtta rnxirlit tunruivilt ()levan eturikeal-
la, n.reistä usearnpien kilon.retrien, ehkä peninkLrlmankin
päiissii. Kol-rta joukkueenjohtaiat iLnoittivat sairtnlnsrr ti-
lanneselosttrksen perusteella.

- 
Olernrne Juksovskin--Baranin tiellä .ya tarkoitr.rs olis

väl.rän koukata jr>hor.rkin Orenshenskojen järvikirnnaksille,
n-rutta lepiiilernnre tässii aamupuoleen ja lähdemnre sitcen.
Nuotioittentekotoistaiseksi kielletty. Ryhnriryinrrne
sllu.rten kuusten alle, jonne kokosirrrrne pirreässä viihän
havuja. Nii.len priiille ahtauclrtitttme rnrrhtlollisirnrnar.r lii-
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helle toisiamrne ldrnpiminä pvsf iiksenrnre j.r rritimnre
torkkua, kukin taitojensa mukaan. Nr-rorioii-len tekokin
rnyöhelnnrin sallittrin naarnioitr-rina, jt-,ren .r.r.nrrrr'ön trrn-
neilla ei kylmyys niin pahoin haitannut ja kon'ikkeetkin
py'styirnrne keittän.rään.

Lähtöhetki koitti muistaakseni kelkr 6, jolloin akrirnrne
jonossa ryönryä synkkään n.retsään. Taivaalta tipahteli har-
vakseltaan lumensekaista räntää. Jonkin matkaa edetcy-
änrme saavuimme ryteikköiseen korpeen, jossa suunta-

ryhmän ei ollut helppo edetä reittiä puhkaisten. Jonorr
hännillä jo oli helpompaa. Joka nriehen takamuksilla
keikkui valkoinen lappu rrerkkinä 1äljessä tulevalle. Nois-
sa olosuhteissa ei kaikkien rnieliala oilut tietenkään par-
htrin-rrnillaan. mutta mLrLltenkaan ei olisi lauluksi voinut
pistiiä, oli terveellisernpää liikkua vähin äänin. Olimrne
tiill;risia retkiii rehneet ennenkin «risella puolen Syvririn,
ertei tiin-rii niin outoirkerrn olltrt.

P;iivrikin. Lrk,rkuun I i.s .rlkoi vrh.k;in r':rijerrr h:rrrnaa-
n.i. S.,.u.u:ttc r.ilrll.i le-r.iht.i.i picncn erener.nisrar,ron aika-
::., J, i-.:-.:esic;: r'.::::.<<l,i i()1set pistivir tupakaksi,
:l-.--ii: !----i:: -.::::-:;: :, :--(;Slj. ^..i:ilnUt. Tigsirffme, etfei
.-:t..":-.::'. -^--: :-.:;::::-. S:.: ,,rniii.1nXne Ollenkaan ja Oike-

"-:. s.r'-s:".::.-..-.. .rr,..lr rrnmuskelu oli jo jäämässä

:""is ii-ii l;l cl nlrkf.in Jivan tuppisLluna ollut, vaan
..:r'=.: E:-.;-.^e ruievr.r repahrumia:

- \[::ers]h.in rissä nyt menetelläiin, jos tavaritsit sar-

:..i.:: \'.1::j.ln.' Puhuttranko prclpakantoo niiku viimeksi
y ,r'ir,-rr>erll.r vri painetaanko sutena piällei' - ErnppLr
r'-ii:rL r.rLrh,rlliseen tapaansa.

- 
\[iusra runtull, että tämii ei oo propakarltiun;1rkil,

r".r.rn tililä suahaa painella vanhaa rn4llii viel trr5155.,.,. ,
krllä ruuri palaa ennenku se siu Dubrova on sLr.rvutettu.

- 
Pian rna.tka jatkui taas pitkin korpia ja nevojen lrirojl

kierrellen. Aänetrijrnänii j«rno luikerteii puiden l,,::rirse il-
n.rrn välikohtauksia. Matkaa oli tehq, jo vli penrnk.:lm;rn
l'erran, kun ennen puoltapäivää tuli pvs,ih:r ::rrsx.iskr'.
Rrhrniryirnn.re joLrkkueittain erään harjrnre.r'-:urelle.
Srrirnme tietää, että ollaan lähellä tavortetrtr ': :'...i.iisuus
oli sen rnukainen. Harjanteen takaa kur.rl,.tr , ..-irri. Tie-
sirnrr-re siellä jonkin rnatkan päässri oler'.rn ::e::. ,,rlh oli
liikennettä.

Oikealla puolellamrne oli ryhmitn'r::.i:s.. -f 
li i I n

kornppania, jonka kanssa kuuluimrne n\-t :::,-,)-, stettllLrn
taisteluosasto Oksaseen. Päällikkömnre. lu.::::r:ri Reino-
la selosti joukkueeniohtajille hl,iikkät'ssu,.:n:.;:elmf,n tien
katkaisemiseksi edessii «rlevan jän'ik.1per.:,,n kohclalta.
Niillä seuduin oli rnyös tl,kkipatteri, iokr lsxen .rmptri är-
häkkäästi Juksovskin srrlrntAan, murrr k.rrxest.i piiärellen
ei n.reidän olernassaolosta naapuri vielii riennlt miräiin.
Siitii kulki ohitsemme taisteluosaston l.ihetri jl tiedusteli



päällikkömme senhetkistä olinpaikkaa. Vaihdoimme
muutarnan saoao ja hän kenoi, että edessä on joukkoja
uudesta hyvin taistelevasta siperialaisesta divisioonasta.
Kakkonen totesi veitikkamaisesti vanhan fraasinsa:

- Oli mitä oli, kohti Dubrovaa vaant
Huomasin heti, että sanoilla oli vaikutusta miehen mie-

lialaan ja hän lähti oitis reippaasti asioilleen.
Etenemiskäsky ruli ja lähdimme harjanteen pään kier-

täen levittäyrymän ketjuun. Ereemme satrui pieni kum-

Pare, ionka pälle noustuamme huomasimme edessä
vanhan aidan ja sen takana harvahkoa vesaikkoa kasvavaa
ahoa jonkun matkaa. Ilmeisesti tie oli ahon takana parin-
kolmensadan metrin päässä. Vasemmalla oli harvahkoa
metsää, jonka lomime loitompaa pilkotteli verrä, siis järvi.
Tunrui aika rauhalliselta siinä pienen herken pysähryes-
sämme. Samassa kuitenkin oikealta sivusralra alkoi kuu-
lua harvahkoa ammuntaa. Ehdimme aidan luo, joku hyp-
pdsi sen'yli, joku potkaisi huonokuntoisen aidan edes-
tään kumoon. Silloin alkoi ahon takaa tulla tulta vas-
taarnme, aluksi konepisroolilla ja kivåärtllä, pian rähisri
pikakivääri joukkoon.

Maastouduimme, mutta asemanune ei ollut hyvä maas-
ton viettäessä loivasti viholliseen päin. Tuli kiihryi. Hi-
vuttauduin etuoikealla olevan måttd.ät raakse kaaruneen
aidan viereen. Näin ahon laidassa edessä pk:n suuliekin
läpättävän. Emppu vasemmalla syöksähri eteenpäin ja rä-
räytti polvelta puoliautom aarillaan, löi maihin mämäiden
väliin ja manasi ankarasti. Painoin kp:lläni sarjan suulies-
koja kohden, mutta salnassa alkoi sarulareppuni hvppiä
selässä ja kuulat särdhtelivät ilkeän tunruisesri päni vlä-
puolella. Painoin itseäni rarkasri mättän suojaan. joka
kuitenkin oli niin matala. ettei se suoiannur isoa reppuani
ja se saikin tulta kupeeseensa ilmeisesti havaitsemastani
pikakivääristä. Lämmin lieska runrui niskassani, ja suute-
lin sammalia hartaasri. I(jänsin lirteänä ollen pätäni ja
näin kun Emppu syöksyi vasemrnalla raakepäin raas ma-
naten, hyppäsi puolittain kaaruneen aidan yli ja maastou-
rui. Oikealla joku kysyi lääkintämiestä. Tunsin pienen
vihlaisun oikean olkapääni kohdalla ja pientä polttoa. Ar-
velin, ettei se kovin vakavaa ollut, kun ei pahempaa ki-
pua tuntunut. Ympärilläni kuului lopsahduksia, joista ar-
vasin räjähtäviä kuulia tulevan joukossa. Vähitellen ruli
siirryi kohdaltani oikealle, ja katselin varovasti sivuilleni.
Ryhmäni mieher olivat vähän raempana ja antoivat tulta.
Vasemmalla oleva joukkueemme runtui hiljalleen erene-
vän, heillä oli harvahkoa metsää suoianaan, ja se oli ket-
jumme uloin siipi. Lähdin varovzrsri peräänrymään ryö-
mien eikä minua sillä kerraa ammuttu. Kuulin Haavis-
tolta, että ainakin kolmeen ryhmäni miehistä oli satunut
ja Kakkonen oli juuri lähtenyt saaffamaan Emppua kum-
pareen taakse. Jokiaho käski sinne minutkin, koska oi-
keaa kämä oli vaikea liikutella, eikä ampumisesta rullut
tolkkua.

Harjanteen takana tapasin pojat ja lääkinräaliupseeri
Naarvalan heitä sitomassa. Emppu ehätti heti näycämään
Ieukaansa, jonka kärjen luoti oli halkaissut pirkittäissuun-
nassa. Puhe kävi kömpelösri, koska osuma oli tdrdyxdtnyt
koko leukaluun helläksi. Kakkonen puolesraan puhui Em-
punkin edestä ja menosi:

- En mie sinnuu ennen oo nui leuhkaks huomantkaa,
eträ oikee monen leuan kans lähttxi mies Iitan luo. Harva
tiällä on pysrynnä näessä olosuhteissa itellee monta leukoo
kasvattammaa. - Emppu tankkasi vastaan:

- -Leuasta viis, vuan piru ku ampu ruoho jalakaa siinä
aejayli hypätessä. 

- Luoti oli lävistänyt oikean jalan poh-
jelihaksen.

- No tuiskussa oot ollur sinäkii, ku reppus on ihan
seulana piäkå, ja mie näinkii ku se ampu, jarkoi jälleen
Kakkonen reppuani tarkastellessaan. Toresimme että se

tosiaan oli käynyt harvaksi, ja råjåhtåvå luori oli osunur
repussa olleeseen lihapurkkiin ja sekoitranur sen sisällön
jauhouruneiden vanikkalevyjen kanssa maukkaaksi puu-
roksi. Ne sirpaleet lämmittivät nyr ruolla lapaluussa.
Kuulimme, eaä joukkueemme ei roistaiseksi ollur enem-
pää kärsin1't eikä vasemmalla ollut "ykkönen" vielä yh-
tään. Eteneminen runtui kuitenkin sivustoilla hiraasti
jarkuvan, joten töirä siellä oli ja lääkinrämiehiäkin silloin
tällöin huudeltiin. Kakkonen morjesteli meirä vielä ja nyr
vähän haikeana roresi:

- Tuopa nl't oli vähän halju juttu, ku näen lähelle
Dubrovaa ehittiin ja teijän pittää lähtee ennen paraatia
takasin. Ja miu pimä katella uus korvikkeenkeitrokaveri.

Koska pysryimme kaikki kävelemään, saimme saartajan
ja lähdimme hiljalleen vaeltamaan suuntauraa pitkin ta-
kaisinpäin Juksovskin §l2issä olevaa JSp:tä kohti. Ei se
paluu lopuksi niin helppo marssi ollut, 12 km korpia ja
soita pitkin. Aika ajoin lähetti vihollinen peräämme ter-
veisiä paketissa, joskin umpimähkään. Puolimatkassa yl-
lätti pimeys. Väsymys ja toisten kipujen lisäänryminen
hidastivat kulkua, niin että piti vähän väliä levätä. Loppu-
matkalla meidät tavoitti jo roisiakin tulijoita, ja tuli he-
vosia vastaan, joiden kyytiin Emppukin pädsi. Vihdoin
iltayöstä olimme Juksovskissa, ja JSp:llä oli vallan tavaton
tungos. Viime päivien ankarat taistelut Orenshenskojen
suunnalla olivat vaatineet veronsa. Toisaalta evakuointi
oli erittäin vaikeaa syyskelirikon vallassa olevilla teillä.
Totesimme sen omakohtaisesti seuraavana päivänä. Yöllä
kuulimme JSp:lle saapuneilta oman komppanian miehil-
tä, että tie järvikannalsille jäi katkaisematta, koska jo se

ensi kosketus, jossa mekin olimme, olikin ylivoimaisen
vastaiskun alkua. Näin jäi Kakkoseltakin "Dubrovan pa-
raati" käymättä.

Tämä kertomus oli rarkoitetru pieneksi kuvaukseksi sii
tä hengestä, mikä oli vallalla sodan "huumormiehillä."

Juksovskin kylä
Ostan suunnalla
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pinnaus kostautui
HEIKKI SUOPELA:

SUO.JÄnVfN Ignoilan ja H;lrt;rvrr;rr.rn valtaamisen jiil-
keen yksikkömme JR )0 eteni reipp.r:lnpuoleist.r mlrssilr
kohti Suvilahtea. Tuota etenemisriinrnre olisi joku sotar
k<>kematon saxttanut luulla tlr';iiliseksi n'rrrssiharjoituk-
seksi, elleivät rien varteen koorur suom.r.lrisren k;r;rtunei-
clen ruurniit olisi ornalla tavallaan kerroneet soJ.rn kovur-l-
desta, sekä että sodassa kärjessä rnilrssiminen ()n \'.1.rrll-
lista.

Mtrrssimme jatkui kiireisenä ia taukoja pirlmJrr.i rinr
pimeään yöh<in, sillä Suvilahdessa paikoilleen jurrtruner-
siin saksmanneihin piti saada pikaisesri vhrels. Tosin
niiiden piti tulla meitä puoliväliin vastaan, mlrtta osr..r-

rnatta metsäsodan taitoa iunnasivat paikoillaan.
En oliut sen uupuneempi kuin toisetkaan I/JR )0:n pst.

joukkueen miel.ret, rnutta jokin vastenmielinen tunne ai-
naista patikointia vastaan pani minut silmäilemään ohit-
se ajavia auroja sillä mielellä, ertä kyytiin pitää päästä,
kiivi miten kävi.

Tuo salainen toiveeni toteutui erään jyrkän rnäen pääl-
lä, kun häkäpönttöinen ambulanssiauto ikäänkuin voi-
mattomuuttaan valittaen ajoi melkein kävelyvauhtia ohit-
semme. Hvppäsin häkäkaasuttirnen lavalle, jossa oli jo
kolme merssipinnarie ennen minua.

Elokuinen 1'ri tLurlloir.r 19-1 I oli harvinaisen pirneä jrr

k«rlkko. Häkäkarstrtin kuitenkin lämrnitti siinä rnäärin,
että hyvin tarkeni. Eräs pinnareista poltti pahasti kämrne-
nensä, rarttuessairn kaasuttimen kuumaan putkeen. Oli
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siinä kipurr poika poloisell;r k;irsintiseett rrsri. ennenkuin
sai palovirmrnavoi.lerr.r .tuton pvsähdlrn ii tien laidassa

11mbulilnss i lul rol t,1.

Kiivrrr-r-rn]e tL1()r.r .1Lrtr)n pvs.ihrvmistä hyväksemme ja
kLrlyerr.rj,rlrr iur'.rn sl.:ru-rmme puikahdimme auton sisälle,
jr)ss.r f .1.rreili.1 isr'-:en nt.rrk.rnteko runtui taivaaiiisen suloi-
--t--)gl li

\1,:r:.r :i:, rr.r hvr'.in
i:.:n Ti i,:r iesruprk.rn
-t -.:

Vihoilrsen heittimä käsikranaatti räiäl.rti aumn rekeik-
kun.rn j.r häkäkaasuttimen välissä, jolloin lräkiipiinrtö j;r

sen putket hajosivat leirnal.rtaen. Takaikkun;rn I'rsi lensi
sirLrinl ;rr.rton sisälle. Niistä eräs kookas sirtt osr.ti ,>ikelan
grskeeni sellaisella voimalla, että maaihtt;t irerrri volttia
toisessa silrnässäni.

Ennen auton lattialle putoamista kerkisin n.ihlä kuin
vilaukseita pikakiväärin suuliekin tienr',rrress.r. Silioin ro-
pina alkoi. Kuuiin kuin trnen läpi, kun ltrotisuihkut piis-
krsivat auton kylkeä koko pituuclelr.r jr kisikrrn.rrtreja
räjähteli auton eri puolilla, toiset liian pirkiksr. toiset liian
lyhyiksi heitetryinä. Yksinäiset lLro,Jit p,,ksrhrelivar läpi
auton seinien ja lasinsiruja satoi iarkur.rsri piälleni.

Olin istunut autossa perimrr.räisenä. joiloin ukaikkunan
kohdalla rä;ähtänyt käsikranaatti oli n.ihtär'ästi pökerryt-
tänyt minut siinä määrin, eträ ennenkr.rin tajuntani pala-

si, huomasin olevani autossa vksin je lattialla pitkälläni.

olon tunnetta ei kestänyt kuin va-
polttamisen verran, jolloin heh'etti



.t

Välikylän raunioita Suojärvellä

Kömmin polvilleni paareista tukea hapuillen ja kurkistel-
ruani ulos totesin auton seisovan ja lyhryjen valaisevan
tietä menosuuntaan. Ulkona kuului enää vain han'enevia
yksinäisiä laukauksia, joiden pian kokonaan rauotrua kor-
viini alkoi kantautua venäjänkielistä puheensorinaa.

Kurkisrin rikkoutuneesta ikkunasta ulos ja näin erulyh-
ryjen valojen kajossa, kuinka kymmeniä tummia hahmo-
ja varovasri lähesn'i autoa ja toisilleen viittoillen muo-
dosti eräänlaisen ketjun auton ympärille. En ollut omasta
enkä toistenkaan mielestä sen pahempi pelkuri kuin
muutkaan, murra ruo auron ikkunasta avauruva näky la-
mautti hetkeksi jäseneni pelosra roimintakyvytrömiksi.

Kuin vilauksena näin koko eleryn elämäni ja sen pääte-
pisteenä oman viheliäisen olemukseni sitä syyttämässä:
Miksi et ryyr)'n1'r marssimaan toisten mukana, vaan halu-
sit päästä muka helpolia. T;Jssä nyr sirren olet kuin kerru
loukussa, johon vasiten irsesi saaroir.

Tuontapaisia irsesrlröksiä riehui sisimmässäni ja lo-
puksi näin itseni uudesraan Saarijärven suoieluskunnan-
talon urheilukentällä kauniina kesäkuisena iltana tuhan-
sien muiden harmaatakkisren soraan lährevien joukossa,
jotka asessori Eero Lehrinen ( nlkvinen Lapuan piispa)
siunasi maanpoveen kätkenäviki 

- silrä varaka, jos jon-
kun osa olisi myöhemmin sellainen. Tuo väläyksellinen
näky sisimmässäni toi ihmeellisrä rauhaa ja levollisuurta
mieleeni ja kohta huomasin hamuilevani puoliauromaarri-
kivääriäni auton lartialta. En tunrenur enää äskeistä la-

maannutravaa pelkoa jdsenissäni, ja apaattinen mielenri-
lani oli muuttunut toimintatarmoa uhkuvaksi.

Syöksyin ase kainalossa auton ovelle, jossa alkoi olla
rungokseen asti auton sisälle pyrkiviä vihollisia. Kuin säi-
kähtänyt lammaslauma, hajosi vihollisjoukko kahtia edes-
säni. Arvaamaton ilmesrymiseni sai heidät hetkeksi pa-
niikkimaiseen mielentilaan, joka koiui minulle usko-
mattomaksi pelastukseksi.

Loikkasin auton ovelta säikähtäneen vihollisjoukon kes-
kelle ja sanoin kinruilleni: nyt viekää lujasti, sillä pää on
vaarassa! Minä juoksin varmasti lujaa, mutta lujempaa
kuulin perässäni juostavan. Sillä lukuisat juoksuaskeleet ja
läähättävät hengirykset lähesryivät uhkaavasti perässäni.
Olin juossur ehkä noin kuusikymmentä metriä, kymmen-
päinen vihollisjoukko kintereilläni, kun vasta tajusin, et-
tä minä onneron juokin auton valokeilassa maanrietä
pitkin.

Kuin kenguru loikkasin tieltä äkkiä metsään ja kiinni-
ottajieni kuulin tekevän samoin. Metsä ryskyi ja oksat
paukkuivar, kun juoksimme peräkanaa pimeän metsän sy-
liin. Sukelsin eteeni sattuneeseen pensaikkoon ja rakaa-aja-
jieni kuulin loikkaavan ylitseni. Kun viimeisen takaa-
ajajani sappaankärjet vilahtivat ylitseni, hyppäsin piilo-
paikastani la läksin juoksemaan takaisin tulosuuntaan
maantielle päin. Tuolla tempulla hankin muutaman kym-
menen metrin etumatkan, ennenkuin ohitseni juosseet
huomasivat kepposeni.

21s



Juoksin hädissäni nähtävästi liian lähelie maanrierä.
jossa sormi liipaisimella seisoi joukko vihollisia kuin met-
sästäjiä konsanaan. Niinpä todetruaan minur kerkuun
pyrkiväksi vihollisekseen, he alkoivar ampua minur. jort.r
korvissani vihelsi.

Nuo yhrcislaukaukset olivar koir.re kohraiokkaiksi ei.
vätkä ainoastaan minulle. r'aan mr'öskin perässäni mer-
sään juosseille vihollisille. \e srrelj.rirje {äikää ampu-
ko), kuulin ruskaisra kar junraa rakanani. Kuulin paljon muu-
takin, nimittäin joukon venäläisii voimasanoja siinä jänik-
sen tavoin puikkelehriessani. Rr'ömin ja konttasin, syök-
syin fa juoksin. murra aina vain luodir vinkuivar ympä-
rilläni.

Juostuani noin sata metriä huomasin maassa ryömivän
yksinäisen miehen. Kiväärini lyömäasentoon nosraen
syökvin anrarnaan hänelle armoniskun.

- ÄU Heikki, kuulin rutun äänen huutavan, sillä maas-
sa taivaan kajoa vasten kätensä polttanur kaveri oli tunte-
nur minut ja esti näin minua lisää syntiä tekemästä.

Hänkään ei tiennyt toisren autossa olleiden kohtalosta,
ja niinpä päärimme tien varrra seuraillen palara omia
youkkoja vastaan.

Kauan kesti kävellä ja odottaa, ennenkuin kuulimme
omien joukkojemme lähesryvän. Häräisesti kerroimme,
kuinka ambulanssiautolle kävi, ja niin aloimme ederä
kohti autoa. Siitä vihollinen ylivoimamme huomatruaan
luopui ihmeteltävän helpolla ja veraytyi pimeään metsään,
josta se tien varteen oli yllärtäen ilmesrynyt.

Jos meillä toisilla aurossa olleilla oli ollur jännät paikat,

Sodanaikainen huoltokolonna
häkäpönttöautoineen
öisellä matkallaan

niin sirä jännemmär ne olivat olleer ruolla kelpo ambu-
hnssinkuljett.rieli.r Kisikrrnaarin räjähtämisen jälkeen
huomrrruran. ettei auto enää r'edä, hän pysäytti auron,
hvppäsi ulos ja roresi auron vihollisen saartamaksi. Kuin
kärppä. hän silloin pujahti euron alle je kiilasi itsensä etu-
akseliston ja alustan vdliin. Siellä erupr'örien välissä oli
hän peloissaan sitten kuunneilur aurossll vläpuoleliaan me-
luavia ja autoa evakuoivia vihollisia, jorke veir'ät aurosra
kaiken, minkä irti saivat. Onneksi häneiie sekä ajokilleen
viholliset eivät autoa kuitenkaan tuleen tuikanneet eivät-
kä hajalle räjäyttäneet.

Kun seuraavana päivå.nd Suvilahden valtaamisen jäl-
keen marssimme samaa tietä takaisin Veskelystä kohden
ja rulimme tuon auton kohdalle, jäin hetkeksi päivänva-
lossa katselemaan tuota yöllistä surmanloukkua. En ollut
uskoa silmiäni, että tuolta elävänä olin viime yönä selvin-
nyt. Sitä eivät uskoneet auton luokse pysähryneet naapu-
riporukan miehetkään, joista eräs loihe lausumahan, et-
tei tuolta yksikään ole elävänä selviytynyt.

Olin aikeissa kumota heti hänen epäilyksensä, että tässä

on kyllä yksi niistä ja vielä viimeisenä tuosta seulaksi am-
mutusta autosta ulos tullut, eikä tdmän pahemmin ole
käynyt. En kuitenkaan ruvennut heille tuota ensinäkemäl-
tä uskomatonra asiaa todeksi vakuuffamaan, ja tuskinpa
he olisivat todeksi sitä uskoneetkaan. Loin vielä silrnäyk-
sen tuohon ikimuistettavaan ajoneuvoon ja sanaakaan
naapuriporukan miehille puhumaca läksin astelemaan yk-
sikkömme perään. Mielessäni oli hiljaisesti tehry päätös,
että se oli ensimmäinen ja samalla viimeinen marssipin-
naus.

Oma pommi

HEINÄ-ELOKULILLA t94t olin ryöjouk-
kueeni kanssa korjailemassa talreen heinä- ja

ruissatoa Suistamolla Suur-Saran kylässä. Seisoskelin
päivänä muutamana ryhmänjohtaja Kuuselan k,rns-
sa kylän raitilla, kun etelästä päin alkoi kuu-
lua moottorien jyrinåå ja sieltä lähesn'i rik.r
matalalla lentäen suuri sinerrävän musr.rksi
maalattu kaksimoottorinen pommituskone. \fke-
mämme johdosta huomautin Kuuselalle:

Oma konel
Mutta tuskin olin saanut sen sanoruk-.r. kun

pommari jyrisi jo päällämme ia siirl ::iosi
musta, pyrstöllä varustettu siihen aik:.in --i€:r:-l-
malle tuttu esine. Kuin jatkoksi s.rntrriirlr hih-
kaisi toverini silloin:

Ja oma pommil
Painuimme matalaksi ja "oma pon::::i :::osi on-

neksemme ldheiseen metsään. Kun sir:l r':hJoin,
koneen painuessa omille reilleen. r'in.::r siikäh-
täneinä seisoimme omilla jaloiii:.:::::e. Kuusela
jatkoi:

Ei ole näköjään koiraa krn'oihrn k.rrsomisral
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KISÄLLÄ 19+1 heti Tvrjin m()tin I.r'-:ke..:::ix.t .:..*eer.
johon kr-rnn i;rkk.trlseen uisiel.: -::l ei Ker'. O: r'. i L' -.:.. r s:e:
komppanian'rme varsinaisesri trs.:.iiis:'.:n;:.,-,.r.rj:-.c i.,; i -.
pyörinemme toisren joukkojen perässI r].lrlir;::-.:iS: n-rir-
vaa aukkoa iskeäksemme kiil;r:r sirrl ereenpäin. Erlinl
yönä saimmekin ylemmän johdon miärlvksen rr,uk:isestr
tehtäväksemme kahdella joukkueella painu.r n.iirkiin
metsään tuottaaksemme viholliselle mahdollisimmen p.ri-
jon sotkua ja hämminkiä edellä mainitun suurmotin pur-
kautumisen seurauksena.

Etenimme useita kilometrejä karjapolkuja, kankaita ja
rämeikkö)ä pitkin, kun edellä konepistooli kainalossa
huolettornasti lehtometsässä kulkiessani äkkiä kahahti
edessäni. Neljä vihollista lähti juoksemaan ja kova mökä
ja nikutLrs rlkoi kuulua pensaikosta. Koska miestä ei näk1,-

nyt, aioimrne rehdä ketjua puskan ympärille. Komppa-
nian päällikkö. ratsrurestari Silen sanoi heti, että rnikä siel-
sä nyt sirten mukl on, painukaa ereenpäinl Itse hän painr-ri
iso 9 mn.r pistooli kädessä ääntä kohti, vaikka moni siinä
vierellä oievistr sanoi. että ratsurnestari olisi liian hyvä
mies vihollisen ammurtavaksil He rynräsivätkin edelle.
Todettakoon. eträ Silen todella oli jokaisen kunnioirrama
ja kaikkia alaisi;r.rn kol.rraan oikeudenmukaisena pidetry
komppanianpäällikkö ja myöhemmin osaston johtala.

Tuolla puskassa polun varrella oii liikuntakyvytön, ia-
lasta vähän lastoihin köröstetry viholainen, jonka nämä
neljä omaa aseveljeä olivat näin jämäneet pelastaakseen
oman henkensä. Haavoirrunut vil.rollisen sorilas roimirer-
tiin sairaalaan, r'aikkrkin sinne oli pitkä ,;a vaikea matka.

Vedettyämme tupakan savur iatkoimme matkaa eteen-
päin. Edettyämme ehkä .l kn.r edessä oli tykkipatteri, jo-
ka oli nyt tarkoitukene vallara, mutta tämä olikin hel-
pommin ajateltu kuin rehn'. sillä edessä oli useita hyök-
käysvaunr.rja, maanrie oli mr.ös lähellä, eikä meillä ollut
rnitliän asetta vaunujen ruhoemiseksi. Siksi päätti johta-
jamme tuosta yrin'ksestä luopua. sillä olimme liian kau-
kana omistamme suorittaaksemme mirään sr-ruria tekoja.

IT

Kevyen osaston lepohetki
rajan pinnassa

Lepiiiimme peltoaukeaman laidassa erään punaisen ta-
Ion ilhellä toisten miesten seuratessa tieliikennettä. Jon-
kun mrtkan päässä olevan tien läheisyydessä vihollisia
.rlkoi ilmaantua punaisen talon ympärille ja pellolle ilrnei-
sesri n'kkipatterilta, koska porukka vaikutti hyvin järjes-

rär'n'mättömältä ja heikosti aseistetr-rlta. Hetken haistei-
tuaan iimaa avasivat viholliset kivääri- ia pk.tulen rneitä
kohti. Tällöin komppaniamme päällikkö huusi: "Tultal "
Olirnmehan kiireestä kantapäähän kovasti tulivahva po-
rukka, sillä n. 50 miehestä puoiilla oli konepistoolit, niin
ertä käsky ei tuntunut vaikealta tayttåä. Nyt vihollinen
vrirri meitä kohti rynnätä ja huutaa Lrraata. Punainen talo
oli meistä n. 150 m päässä, mutta välillä oii aika hyvä
kuusikko, joka oli 2 m karsittu ja siinä myös puusta tehty
pisteaita, joka meidän tuli ensin ylittää, kun meidän ratsu-
mestarimmekin komensi hyökkäykseen. Vihollisen tuli
ei ollutkaan enää niin murhaavaa, joten aidan ylitys onnis-
tui, jopa eräät rohkeammat ampuivat aidan päältäkin.

Koska oli yö, tiheässä kuusikossa tuntui oievan rnelko
pimeää. Sen vuoksi vihollinen. anroi pk.culisarjojaan.tihe-
ämmin. Käyttäen rnaastox 1l satrtntalmiittäitä sttrryrn
edessäni 4 metrin päässä olevan kiven suojaan. Nousin
seisaalleni, mutta silloin alkoi kiven takaa fotain kohota
näkyviin. Toirnintavahniista konepistooiista päästin heti
sarjan, melko lyhl'en )a perään kohta toisen. Sarjoien välil-
Iä kuulin kuitenkin aika kovan äänen: "On-ra miesl " Tä-
män kuuituani jäin hetkeksi paikoilleni aivan toiminta-
kyvi'ttömäksi. Säikähdystäni pahensi vielä ratsumesrarin
ääni takanani: 'Ammutte p-le omia miehiäl " Tämän sa-

nottlraan hän meni, mutta koppasikin suikan tuon mie-
hen päästä ja sanoi: "Vantka se mokoma olikin! " Sitten
vasta aivan kuin heräsin painajaisesta ja ajattelin: oli se

suuri onni minulle, että tämä oli vihollinen. Olirnme ni-
rnittäin aivan rinnakkain ketjussa, joten se ei voinutkaan
olla ornia, ja sitäpaitsi tällä oli vihreä mantteii, rne sitävas-
toin kesäpuseroissa, vaikka en silloin säikähdyksissäni
vaatetukseen kiinnittänvtkään huorniota.
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Heti tämän tapahtuman jälkeen komppanianpäällikkö
antoi irroitraurumiskäskyn. Maantien varressa olevat
vartiomiehet tuottivat safilaan aikaan tien sulkemisella vi-
holliselle haittaa ja viivyrystä, niin että pääsimme hiljai-
suudessa tappioitta vetäyrymään onnellisesti omien jouk-
koon. Vain erds miehistämme lähtiessämme vetäyrymään
eksyi porukasta ja harhaili toista vuorokautta vihollisten
takaa-aiarnana, kunnes osui tien lähelle, näki omia kuor-
ma-autoja ja uskalsi vihdoin pyrkiä niihin. Rintamalinja
oli myös siirrynyt itäänpäin.

Suomen armeijan edettyä sitten vanhalle rajalle olin JR
6:n 1. komppaniassa Valkeasaaressa Korvan lohkolla, jos-
sa oli laitimmainen 18.D:n vasen rukikohta Pieta-
rin-Rouhialan sähkölinjan oikealla puolella. Olimme
olleet Haapalan kylässä levossa noin 3 kuukauden ajan.
kunnes .jouduimme linjaan toukokuun 20. p:nå 1942. Ke-
vät oli myöhässä ja taisteluhaudoissa oli liejua polveen
asri.

Vihollisen olivat edelliset, muistaakseni JR 46:n nuorer
miehet opettaneet pahalle tavalle pitää vartiota vallan pe-
riskoopilla, koska muuten saattoivat kuulat viheltää kor-
vissa. Mutta suomalaisen sotilaan oli mukauduttava ole-
viin oloihin, kuten asevelihengessä.sanortiin. Olimme ol-
leet rintamassa jo viikon, kun vihollinen vasta muuttui
rauhallisemmaksi, liekö heilläkin ollut uusi vaihto, koska
jatkuva ammunta vaihtui kertatuleksi, kuten meilläkin.

Tilanteeseen tuli muuros roukokuun 27. päivän vastai-
sena yönä, kun vihollinen avasi kello I kuudesta 200
metrin päähän erulinjaair ajamastaan hyökkäysvaunusta
tulen asemiamme vastaan ja takamaastoon tierysti rykis-
töllä. Heti rumputulen alettua miehitimme asemat, ioka
tapahtuikin nopeasti, sillä korsumme oli etulinjassa )0
metrin päässä asemista. Pääsryämme kaverin kanssa pika-

Valkeasaaren takana olevan
Haapalan kylän

täydennyspaikka

L
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kiväärin ja lipaspussien ollessa mukana määräuyyn ase-

mapaikkaan, oli komppanianpäällikkö, luutnantti Kärri
siellä kulkemassa lähettinsä kanssa tarkastuskierroksella
taisteluhaudassa. Tullessaan meidän kohdallemme hän sa-

noi enempää pysährymättä: "Olkaa vaan pojat rauhalli-
sia, naapuri näyttdå jorakin yrittävän" ja meni läheminsä
kanssa meistä oikealle. Mentyään ehkä 100 metriä meistä
hän laittoi lähettinsä komentokorsusta hakemaan valopis-
toolia ja jäi yksin taisteluhautaan.

Pian tämän jälkeen kuului piikkilankaesteiltä kaksi rä-
jZihdystä meistä 100 metriä oikealle juuri siltä kohdalta,
jossa komppanianpäällikkö oli ollur. Melkein heti kuului
myös kaksi tai kolme vihollisen konepistoolin lyhyttä sar-
jaa ja joitakin k'dsikranaatin räjähdyksiä. Meikäläiset ava-
sivat myös samalla suunnalla kaikilla jv.aseilla tnlen.

Myöhemmin selvisi, että komppanianpäällikkö, luut-
nantti Kärri oli viery kuolleena etupistokkeen haaraan
varsinaisen taisteluhaudan risteyksestä. Siihen oli jäänyt
vain komentoremmin kappaleita yms. Kaatunut oli vedet-
ry perässä, koska hänen olkaimissaan olleista RUK:n
merkeistä toinen oli irronnut piikkilankaesteille. Tulkoon
mainiruksi, että myöhemmin kolmen viikon kuluttia saa-
tu vanki kertoi vainajan olleen pitkän aikaa heidän ase-

miensa edessä alusvaarteisillaan ja alkaneen jo haista,
ennenkuin häner haudartiin. Naapuri muuren kovaäänises-
sään kertoi luutnanrri 'Karrin" voivan hyvin ia laittavan
pojilleen rerveisiä 

- 
komppanian peiteluku oli 34)), jo-

ka oli luonnollisesti ollur pahvilappusessa hänen aserak-
kinsa rintataskusia.

Rintamalohkollamme ei tarvinnur enempää toimia,
koska tapaus sattui meistä oikealla. Olimme kuitenkin ti-
lanteen rauhoituttua vartiopaikalla ja kuulimme sinne

F."#
Kevyt osasto

hyökkäämässä rajalla

Taisteluhauta risusuoj ineen
Valkeasaaressa 50 metrin päässä
vihollisen asemista.
Mies tähystämässä vihollisen
toimintaa peilihoroskoopil la

§
il- 

- "
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tuon ikävän uutisen, että menerimme kaikkien kunnioit-
taman komppanianpäällikön. Tähystirnme kuitenkin yhä
eflxnaastoon aivan kuin jotain odottaen eikä turhaan, sillä
noin kello 4 atkaan huomasin, että jokin vihollisen I'ksi-
näinen mies turrasi itsensä ojasra, joka oli raisteluhaudas-
ta piikkilankalieriön alitse kaivettu, niin että vesi pääsi
haudasta pois alamaahan.

Minulla oli puoliautomaattinen kivääri, jonka otin kä-
teeni tuon vihollisen alkaessa etuoikealta kyyryssä, mr'ös
puoliautomaatti eteenpäin työnnetrynä, kiiruhraa juoksu-
jalkaa meitä kohti. Pikakiväärimme ampujana oli Mari-
lainen, muisraakseni Lievesruoreelta kotoisin. Sanoin hä-
nelle:

- 
Nyt kun ruo vihollinen tnlee, cäyrynee kai ampual

Tein nopean latausliikkeen, ja kun vihollinen tuli mur-
kan takaa, kiväärini oli ampurnavalmiina jo noin 2t)
metrin päässä. Laukaisin kohri, murta kuinkas kävi? Tällä
naapurilla oli kankaasta tehry patruunavyö, joka syrryi pa-
lamaan ja nyt hän ryhtyi kovasti polittamaan ja käsin
huitomaan tulessa olevaa kangasta, josta kiväärin parnru-
noita puroili maahan. Matilainen osallistui myös käsin
puistelemaan kangasta, jotta se sammuisi, kunnes vihollis-
naapuri vihdoin hoksasi pudottaa palavan vyön maahan.

Olin kaiken aikaa tähystänyt, tulisiko näitä vihollisia
enemmänkin, mutra ei nä§nyr, ja koska tämä naapuri ko-
vasti huitoi etuiinjaan päin, olimme ymmällä mitä tehdä.
Sovimme kuitenkin, että Matilainen lähtee viemään mies-
tä korsuun, jossa pojat osasivat kuulustella anraurujaa.
Ensin totesimme, errei hänellä ollut yhtään haavaa, pieniä
naarmuja lukuunottamatta, sillä ampumani luoti oli ollur
vihoiliselta joskus aseeseeni sotkeutunut räjähtävällä luo-
dilla varustettu parruuna, joka räjähti patruunavyössä
seurauksella, että ase putosi taisteluhaudan liejuun. An-

Miehiä asemissa
Valkeasaaren rintainal la

I.;,
.i. I

tautujalla oii myös kaasunaamari, jonka taskuissa oli
kaksi kdsikranaartia, mutta nallit paperissa erillään, joten
hän oli hyvin suunnirellut antaurumisensa, samoin ei puo-
Iiautomaattikiväärissä ollur piipussa parruunaa.

Kuulusteluissa vanki kertoi heitä antautuvia olleen kak-
si. Jos hänen antautumisensa ensin onnistuisi hyvin, ruli-
si toinenkin. Nyt ei tämä kuitenkaan onnistunut. Kun
huudettiin "idi suda, ruki veerl " ei kaveri lulllrsknan. 

-Enhän luonnollisesti olisi ampunut, jos anrautuja olisi tul-
lut ase ylhäållå, mutta näin ei ollut ja "ampua ensin rai
tulla itse ammutuksi" oli nytkin, kuten tiedämme, sodan
laki. Komppanianpäälliköksi meille tilapäisesti määrtury
kapteeni Haikonen tuli nuhtelemaan, miksi ammuin vi-
hollista, joka antautui. Kerrottuani, kuinka kaikki oikein
rapal.rrui ja mainittuani komppaniamme päällikön ulrua
siedlksi hän sanoi, errä "ei kai ruossa tilanteessa muura-
k.r,ra olisi osannut tehdä".

Olin kuirenkin hyväilä mielellä siitä, että tällä viholli-

'ell:. iok: rodella tarkoitti anraurumista, vaan ei muista-
nui nosrf,.r rrssujaan, oli oma varjeluksensa, joten hän rä-
mln p::olesrr voi elää vielä ränäkin päivänä.

Tähl: r'ir,tliisen väkivaltaiseen vanginotto-operaarioon
osellisr:i \':n_:in kertoman mukaan 40 sitä varten erikois-
kouiuiei::: :.:es:i. joistir kaksi oli petruria.

Eceiiä ,-.,^er -:: r'Jr3päröiser rapahtumat eivät ole vaikut-
taneer yxf,n -<*^<--r mrtenkään rarkaisevasti. Olen tah-
tonut r':i:: ::-..::: :.; .:t:isille h\'ville aseveljille kirjoittaa
niistä ti.hl:r .=:.:=::: E:l:":t ,rie r'äärin, vaikka muistelem-
me lhreisi.r '. is::. :i:.<::. ::pehrumia. Todellisuudessa
sota-.rik.un : : e:.:..< : : :: : :.::.:,:,i, riss;r h;rn'oin sattui sellai-
sia lksin'isr:::-..<:::. :i::: e:,r.isi .lse;rn-rpi aseveli aina
jotenkin l\'*s:; ::.: " :--<: ":: ,-rs:,iistunur. kuten tässä
kerrorrriss.i :ii:.:.ii ::i:^.:.

,ry§'ilqi't*

/i, l{xfr
I

*I
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I
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Suomalaisen SS-pataljoonan
miehiä marssilla

lt

MUISTELEE
SS.ROTTENFUHRER

Kevättalvella 1941 alettiin värvätä suo-
malaisia vapaaehtoisia Saksan armeiiaan.
Tärkeimpänä vaikuttimena oli Saksan myö-
tätunnon saavuttaminen eristyneessä ti-
lanteessamme sekä koulutuksen hankki-
minen uusien aseiden käytössä. Kuljetuk-
set tapahtuivat toukokuusta !ähtien ja va-
paaehtoisten määrä kohosi kaikkiaan
noin 1500 mieheen. Puolen vuoden koulu-
tuksen jälkeen vapaaehtoisten pääosasta
muodostettiin pataljoonan vahvuinen "Fin-
nisches Freiwillige Bataillon der Waflen-
SS". - On tehtävä jyrkkä ero Waflen-
SS:n ia Allegemeinen-SS:n vä!illä, sillä
edellinen oli puhtaasti sotilaallinen järjestö
kun sensijaan v:ameksi mainitulla oli pääa-
siassa poliisitehtäviä, mm. keskitysleirien
vartiointi yms.

Patalioona otti osaa lukuisiin taisteluihin
Saksan itärintamalla Kaukasiassa saakka.
Viimeiset käytiin tammikuun puolivälissä
1943 Salskin lähellä Jekaterinovkassa.

Toukokuun lopulla 1943 pataljoona kul-
jetettiin Tallinnan kautta Hankoon ia hajoi-
tettiin. Sen jälkeen siihen kuuluneet jaet-
tiin Suomen armeijan eri yhtymiin.

O. A. HEIKKINEN:

LÄPI tulen ja savr.rn, läpi kranaattimyrskyn ja luorikuuro-
yen poukkoili ma&stoauto, jonka tuoleilla istr.ri haavoitrri-
neita ss-miehiå. Lattialla, istuinten välissä, lojui vaike-
ammin haavoittuneita, niid'en joukossa rämän kirjoittaja.
Stalingrad Pauluksineen 1äi meiltä näkemärtä, Donskojen
kylä oli ollut hyökkäyksemme lakipiste hänen auttamisek-
seen. Oiimme kärsineet kalmr-rkkien aron jäärävät vii-
rnat, syöneet karvoineen päivineen Sravropolin luona va-
rastamamme sian Prolerarskojen n-raakuopissa, mutra lo-
vi. jonka olimn.re ulkoapäin iskeneer Puna-armeijan saar-
rorenkaaseen. oli osoirrautunut vain hiiren hampaan jäl-
jeksi suuren jr.rusror;rhkon si'rjässä ja nyt ruon tahkon vyö-
nminen piällemrre nävtti iimeiseitä.

Oiimnle 19 10.1.19+i hyökänneet Jekaterinovkan suu-
reen kvlään. Taisrelu oli ollut raju. Oli ollut verisiä katu-
t:isreluja. torjunta,r ja teurasrusta. Nyt hoippui automme
ruostl kvläsrä kuormanaan sodan "siisrimiä" miehiä.

Taistelun melske tuntuu yhä seuraavan meitä. Sivuil-
lamme räkättävät konetuliaseet. Saksalainen konekivääri
soittelee korkeinta säveltään, venäläinen on harvatahti-
sempi, ikäänkuin se pitäisi jokaisen laukauksen välillä
pienen taidepaussin. Sillä ei tunnu olevan kiireträ, lienee
tietoinen siitä, että aika, talvi ja Aasian loputtornat larrmat
lopulta niittävät voiton laakerit.

Kujanjuoksu jatkuu kohden Salskin kaupunkia, josta
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korkeat savupilvet kohoavat. Se ururenee laitarniltaan.
kun venäläinen tykistö ja lentoase on orranur rehtäväkseen
pirstoa sen alkutekijriihinsä. Ikäänkuin ilkkuen rieporrele-
vat tulipalot savLrna ilmaan sen, nrinkii ihrniskäsi on ker-
ran r)'öllä ja vaivalia rakentanut. - Orrat koirat purevrr
<>maa rijtrelökaupunk iaan I

Saavrrr.nme perille Salskin kaupr-rngissa olevan saksel,ri-
sen kenrräsairaalan pihamaalle. Aroltrr tuleva viinrl i)n
peittänyr sinne krxrtut vainajien rivit ol-rueen lr.urih.rr-
srxrn, siisriin ja pr-rhtlaseen kr.rolinliinarrn. Murta nlr nh-
dytään sairaalaa q,hjentämäiin. Lieven.rntin haavoirtuneci
siuvat vrin osoituksen ereenpäin tai oikeamrnin rilrkse.
piiin, jonnekin Rosrovin suuntiran, mutta kaikkiallrr. k.iv-
tlivän lirttiallakin rnakaa vlikearnn'rin haavoirrunerl.,
kuin sisarr.rspetillä, .1a hiljainen vaikerrus täyrtää huoneei
ja kiiytriviit. Sodan sato on korjartu tänne nä1'tteille. Jol:.r-
kin «rn mennyt käsi, jalka, molernmar ialar tai osir p..i.isr,i
On sellaisiir, joiita jiirjen valo «rn sammunur vlurrok,usr..
ja kuukrrtrsia kestäncissii krirr.raattimyrskyissl.

Vieressäni makaa §/el.rmrachtin luurnantri. Hänen sil-
rnänsä ovat luonnotromasti "seläliään ja hän hr.ruraa ru-
kehtuvansa vereen. Ihmisen, myös saksalaisen soril;1.rn
kestokyvyllä on rajansa .ja lr-rutnantin kohdalla ru«r raja oli
ylitetry. Tuskinpa heitä ymrnärtävät muut kuin sellaiset.
jotka ovar irse vuorokaudesta toiseen paljain käsin kvnsi-
neet jäistä Kalmukkiaron kamaraa saadakseen edes r'ä-
häisenkin kolon henkiriepunsa säilyttärniseksi tykkitulen
"iloisessa ' karkelossa. Hetkellinen kranaattimyrsky ei jär-
keä pirnennä, mutta sen .jatkuvuus, aika, tappaa iärjen.

Lääkintärniehet ottavar henkilötietoja, murra minun srt-
tilaskirjani oli jäänyt jo joukkosiclonrapaikalle .ia sen

Puuttuminen sekä huono kielitaitoni aiheuttavat vaikeuk-
sia, lienevät välillä epäilleer iopa puna-armeiialaiseksi-
kin, eikä se kumma olekaan, sillä "seurakunta" on kovin
sekalainen. On puolalaisia, virolaisia, hollantilaisia, flaa-
meja sekä joitakin venäläisiä vapaaehtoisia. Lopulra asia
sentään selviää. 

- 
"Finnei' ' 

- Myönsin r>levani ja lisä-
sin: "Rttf. Heikkinen. Finn.Freiw.Batl."
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Lieneekö kansallisuuteni autranr.rr. r'ri oliko tilani sel-
llinen, ertä se l'xi.rtii nopeili kisirrelr'ä. sillä sairrrankrnta-
jat t1'önsivät l.reri kovakoLrreisesti pa;rrit alleni. Lienen
kLivttänyt käsittelystä aitosuomalaista ilmaisurr. koskapa he

kantaessaan hokivat "pärkele, pärkele j;r olir'.rt krp11l61-

kin varn.roja kansallisr.rtrdestani.
Pltalioonamme iääkäri Somersalo oli sitonur Ininut läh-

riessäni ja nyt kääreet revittiin auki ja tehtiin r.rr-rdet. Saiu
jonkin piikin, joka vaivutti rninut nopeasri r.rnren mrille.

Heriisin jossain huoneessa. Tulipalojen l«rirnr-rssa nävrri-
r'är lattialla rnakaavat haavoittuneet oudon kelmeiltii.
Plvsin vettä 

- 
Ei. Tupakkaal 

- 
Eil Ne oli lääkäri kuLr-

lernrnir kieltär-ryt minulta hengenvirlrirllisina". Kuunre-
lin liihistöön putoilevien kranaattien riijähdyksiä ja ih-
mettelin, mikä tiiiillä ei sirten olisi hengenvrarallista. Se

ei kuitenkaan auttanut, j,a tupakkaa sain vrrstrr Lrurlessa si-
joituspirikassani Heidenheirnissa, 1'li kuukatrrlcn ktrlLrt-

tU;1.

Sorlar-r sävelet kuuluivlt taas selviisti. trristelr.rkenttier-r

Suomalaisessa
SS- pata lj oon assa
harjoitus käynnissä

'konekirjoittajat" tuntuivat kirjoittelevan pirki.i .irkke-
tr ' ail-reena ikuiset lornat. Saajar-r nirnen koh.lllie ircnee
rnerkittl': "kaarunut kodin, isänrnaan ja trskonn():: i.:()les-
tl - Jekaterinovkassa".

Vointini oli lääkärin ansiosta
nur jrr nyt voin selväsri palauttaa
t.rplhturnia etLrlinjassa.

Niinl Tamrnikuun 19. päivänä o.lotirnme ;,, :.::.ii:hii-
n.rririssä Jekaterinovkan laidassa ht'ökkävkse:.l .,.i":.:ltsrt,
j.r niin se sitten alkoil Talo talolra (jos niitl e'.: 

'e.^.:isiksi
r-oi sanoa) ryiimimrne, syöksyimnre ja .rml-t:r::::'.e vrnol.li-
sia. joita nähdäksemme'karjahaallinen <e::.r.i:.:.n .rjet-
tiin konetuliaseittemr-ne tappavaan tuleen. T::siel,in rie-
huessa kuumirnmillaan ilmesrlivlr prrn:.:.ilc ::-.',ijs Srukat
ja pornmittivat - meitä. Iikeästi ujelr.rer iui,rSrr'.rr ponr-
mit joukkoornrne. Mutta kaikest.r hi:olim.rrr.r hviikkävs
jatkuil Eteen tuli laaja, aukea norko. r'.rikein siihenrstisis-
ra esreistä .1a siinä venäläiser ;mpuivat J.K:n päällikön,

1'liluutnantti Porschin, joka oli kl'unnur prnssarir'.rr.rnun

j«rnkun verr.1:r -<, lc:rru-
rnieleeni vt i:::c ,i*, ,ien



priiille . Simenkir.r p.i.isrr.it korttp1.,1111.sn rippeet ar.rkertn toi-
sclla puolcil.L rrii'r'ic:r r.rkc-nnitsren j.r pesiikkeiclen kin-rp-

Puur.t T.i.,s oii -\.irLrile slrilttl lllilllt11 lisiiii, n-rtrtr:r

vi.rstrl nvr ()1r\'.,i*in . .irkcLt.ler alkatnassa. Srltllrn helve tti rc-
piiisi l.c-lt:3.., .. <r'

Niiin r..:i::ir'.rr n-tuistekrt so.lau ntntelemassa kenttiisri-
rrr:rl.rss.. ., :r:.rvoitruneessr Piiiissli. Sinne )iiit sir-riikir-r Pch-
k,r:c-n T,,ivo. Lärti, Mattill jir r:ronet rnr.lut. Tunsin ()ut{)J

.rh.i i sr'.rsr.r .r j ltellessani rnenetvksiiirnr-ne j a kuunnellessan i

r.risreiun taukoar.natonta nrelskertii, .j«rka t'hä läheni. Lie-
neekij teistä enää ketiiiin jäljellii: Ihrneellisesti il'rnriscr.r

nnrmis ja iärki kestiiii tauk«>lnla.tonta kranaattien rllllltlltl-
rusta, kunl-rln se ei vi.rin satu kohtlalle, ja kaLrer-npaa

kr.runnellessa se taas tuntuu totlellisrakin hirveärnrnältä.
Katkeruus vrrltasi Ilieleni. Ajltrelin, ettii ios jokrir.ren

etrrlin jen konekiviiiiri tckisi sclliriscn Piiiviiq'rjn ktrin eriis-
kin oli virtenii piiivr.nii tehn)'t, niin jo huotrtemlil v()isi
Hitlcr ottrra vastaan voitonpxrairtin. 

- 
Voi veljet, sitii

kLLolcmlntanssia IirrlInrrkkierollaI 
- 

Virivuin nirvrtnl;trt

- J«rkainen, .ioka pvstl'v kiivelemiiiir.r, heti ulos ittrtoi-
hir-r. paarip'rotilarrt hrretrren Ir-rf iihcntn-rinl hLrusi joktr liiii-
k intiikorprrrali.

Kiiskr oli kuin siihäist' tluurahrrisPesäiin. Donnerset-
tcrin siicstiinriinii crsirriin viihriisiii vrrrusteitr. Lakit civiit
srltruucct olentaan omirr jrr niistii riicleltiin. Kieltensckrti-
rrrs oli valrrvl eri kans:rllisrruksicn t'rittiiessii Prlrrlstilrlll.
'f Lrnncttu preussilrrincn krrri oli kiirsinvr rornrrl'rr'lukscn. ei-
kri kiiskvii noud.trcrttt kirjrrintclliscsri Ir-tonett kontiltess.I
LrLrs. kun hciltii oli kiivchr,riro unohtrtnttt sintrc j,»rttc-
kin . I)otil,rsvirr,rn vrtlucss.r Lrl,rs rikkoLituneistit ikktrrtors-

ta jar «rvista tunkeutui ltuonecsccn kitkeriiä savtta, jota re-

paleiksi ilrrrnutut keuhkoni eiviit kcrnrusri nieleskelleer.
Yh,.ien yörr aikana ei meveljcys ollLIt chtinyr kovinkaan

pitkiille, mutta tulin hur>tt.t:r,trn.r,ttt, ctrei se serltiiän näissii-
kiiiir.r oloissa ollut ty'vstin kuolltrtkairn. Httone tyhjcnil
Vair-r viirneiset, rraltillisrnrmxt kokoilivat kantpstrjl.rn.
ktrn jokLr huotnasi itvr.ltt()ntrln tilani ja notrti liiiikintiinlie-
hcn. 'I'uotl pikaa olin krrpaloittr" saksrrlaisella perusrccl-
lisLrurlella jrr mrrkrrsin [rrurreilla silrt(lcrl luPilr.Iksen: 1ri.111

hrretrrr.r", ainakin niin kiisitin liiiikintiirnietren s!1rlrrt. 
-Ttrnsin olevani hvr'ässä hoitlossrr ja vaivr.rir-r retrltallisetra

uneen.
On nrerkillisen ilutiotil. Hiraasti palauttttt InLrisri. Oli

aiurul'riimiirä, kLrn viinteksi tiritrsin It-trraillttltn ttten')11, jit

n)'t on t'ii)'sin pimeriii Ttrlilralttt [oirt-tottrrvirt jl jossairl lii-
hellii yskiihtelee kranrratinhcitin.'fajuau karrr.neen rorlel-
lisuurlcr-r 

- 
11in11g on unoh.lcrttr tiirtne jrr sairrralrr ott rvh-

jer-rr-rcttvl Oler-r ornicn P;rariertr kalr.tloittr var-rkil Kttrt-
r:-tuus korventla .iir jolror-rkin iiihcttvvillc iutlPuLr "hehtaa-

ri1'ryssv kranirilrrislrjrtjaan. Yrit.in rcfi:i sitc r"lti j,r s.r.rrl-

kin lastoitetut kiiteni vaptiksi. Rcvin niirri ctlelleen ir pi-
an olen vrrpaa.

Josslin liihellii rtxrlahrrril tuliPrllon krin'crltiirrlii ralo k,r-

sitirn. Pilarinikir-r kaattn'at jrr piiiisert loptrir.r niinlirliiiirr
viirneisistii siteisrii errxrn. Åiiretiin viisvntvs f ainrr.r sent.i.irr
n'rinut rrloilleen, sillii lrl't vilstrt sclviiiri. crtcrt Pvstl krivcle-
rniiiir-r. Vescn puoli on hrtlt'rtrurtttnur, eikii yalke orir vhtiiiirr
priiillecn. Se mcucc hcti linkktrttrt kttn vrit.in notrsr.r

r liis.
Kr Ilri ihrlrsen eliinrii on kurjrtrt sttursorlltn kr.triltttrkscs'

s.Ll Polttrrr';r jruo vrrivr.t, j.r vcrisissii sircissii kiiiirei.lert rrl'

Villin Lännen
urmernen
§eriffi

Viime vuosrsadan Villi Länsi
muuttui nopeasti tämän vuo-
sisadan öljy-, alkoholi- ja huu-
mausainegangsterien maaksi.
Hevonen muuttui autoksi ja
lentokoneeksi, mutta lännen
hurja henki säilyi. Molempina
aikoina ehti kuria pitää kuu-
luisa §eriffi Villiam Tilgh-
man, jonka legendaarinen ura
alkoi parhaina Villin Lännen
aikoina ja päättyi tämän vuo-
sisadan gangsterin laukauk-
seen. Lukekaa tästä Lännen
viimeisestä §eriffistä elo-
kuun Valittujen Palojen Kuu-
kauden kirjasta.

1.6.1943 saapui suomalainen
SS-pataljoona Saksasta kotimaahan

puolustettuaan suomalaisten
soturimainetta kaukaisil la

Ukrainan rintaman
ta iste lu kentillä.

Kuvassa SS-poikien ryhdikäs
rintama Hankoon saavuttuaan

Valinrt Palat-
on hyvä tietiiil



la ovat täit saaneer häiritsernätrömän temmellyskenttän-
sä. Tunnen sietdmäröntä polttoa ja ajarr.rkser harhailevat
katkerina Suomesta Kaukasukseen sekä edelleen tiihiin
loukkuun, johon olen jourunur. Laahaan irseäni ovea koh-
den pikemminkin vaistonvaraisesti kuin tietoisesri j;r
ponnistukset tuovat suuhun suolaisen veren maun. Tr,ön-
netryäni raollaan olevan oven ar.rki ptrroan eteiseen. Yri-
tän huutaa, mutta ääni on kuin keskosen kirinää eikä ku-
kaan sitä kuule.

Kaduiila taistellaan! Tuntuu siltä, errä omat joukor joLr-

tuvat iättfunään tärnänkin kylän, jonka pari päivää srrren
verisen taistelun jälkeen liirimrne Suur-Saksaan. Kapprrlr
Kalmukkiaroa jää n1't n-rr.ristojen .joukkrxrn, ja soclasra ker-
tovat siellä vain aron ikuisten viirnojen klngistlnr.rr. eri
asentoihin jähmetryneet kaatuneet, aavemainen luuranko-
juna Proletarskajan luona, palaneet kolhoosien vilj;u..r-
rastot sekä Jekaterinovkan ruumiskasat.

Nyt kampparllaan Salskin omistuksesta. Olen eclelleen-
kin eteisen lartialia ja seuraan sodan riäniä. Ovesra <>n pr.-
ryy'ttrinyt larrialle lunta, jota imrlennan suuhuni. En ole,
ennen tiennytkäiin, ertä likaiselta lattialra kaaputerru lunri
voi oila kuin elämän eliksiiriä. Kuume on näer halk,rnr.r
pakkasen jo aikarisernmin purernar huulet ja vähäinenkin
kostLrke kuivaan suuhun rekee suorasraan ihrneitä.

Arvioin nyt tilanreen kokonaan uuclessa valossa. T;iiill:i-
hän on sentään vielä ornia joukkoja, ja jos ne eivär rninu.,
löydä, niin tuskinpa löyrää vihollinenkaan. Odottelen. mi.
tiipä rnuutakaan voisin tehclä.

Nlakaan sairasaurossa, en riedä rnissä olen ja minne rr.
,johtaa. Kr.ritenkin «rlen pelastunur ruonelan porteilta. joir.:.
jo luulin kolkutraneeni. Manalan suureen kirjaan ei olru-
kaan n.rerkitty ttrlopiiiväkseni rarnmikuurir l9 i.l.

I3BNSB EBB§Etr&E
- rniehet kertowat

lehden tarkastettu levikki vuonna 1967.

Levikintarkastus Oy on 26.6. 1967 tarkas-
tanut Kansa taisteli lehden levikin maalis-
toukokuulta 1967 ja todennut sen seuraavaksi:

Keskimääräinen painos

iosta vähennetään:

Vapaakappaleet, joita ei lueta nettolevik-

kiin 40

lrtonumeropalautukset ja työkappaleet .... 8.591

Keskimääräinen nettolevikki...... 76.669

,osta:
Yksitellen tehtyjä tilauksia

Kansikuva:

Auroin, miekoin, miettehin
isämme sotivat

NUMERO 8:n KIRJO UKSET

V. Nihtilä:
KENRAALILUUTNANTTI K. -. ;ESCH
7'VUOTIAS...

Reino Leväslaiho:
PANSSARIVOIMIN VASTAISKUSTA
VASTAISKUUN ..

Vilho Manninen:

19l

RAJAMIES 
- 

SOTAVANKINA 10. osa
PALUU KOTIMAAHAN

Henrik J. Vuokkola:
SOTAA SODAN VARJOSSA.2. osa

VIIANGIN KAUHUNPAIVAT

r9i

101

l0-r

Seppo Marmila:
KOLME VANKIANI t0-

Vapaakappaleita, iotka luetaan nettolevik-

kiin

Myytyiä irtonumeroita

Keskimääräinen nettolevikki yhteensä.

K. Laitinen:
VEPSÄN MAASSA JA SYVÄRIN TUOLL.\
PUOLEN

Heikki Suopela:
PINNAUS KOSTAUTUI

\'äinö Ruoronen:
YLLÄTTÄVIÄ RINTAMAKOKE\IL KSI.\

O. A. Heikkinen:
SS - ROTTENFiJHRER I\IUISTELEE

I l-l

11-
-L

II

Kirioittojot yostooyot esittömistöön
mielipiteistö

Kösikirjoitukset poloutetoon voin
post:moksun seurotesso

t10

62.560

122

13.987

76.669
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on mukavaa
pyöräillä näin yhdessä. Nykyaikainen
isä tietää, että raha-asioiden takia
ei kannata juosta paikasta toiseen
ja siten tuhlata kallista aikaa. Kan-
sallispankissa Teillä on ystävä,
joka hoitaa puolestanne maksut ja
monet muut tehtävät. Teille jää
aikaa harrastuksiinnekin, voitte ren-
toutua ja kohentaa kuntoanne. Kii-
reisen työtahdin vuoksi on syytä
aina välillä ladata akku'.

Iffi !I S AI.I,I S 
. 

O 5AI{T. !A!I KKI
siellä aina ystävä

VERI- ELAVA LAA

LUCVUE], #r,

-*EtAS{1,/

{.
-r


