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toiminnassa

nUSSARÖN lir.rnakc, i«rke sijaitsee Hankoniernetr edtrs-

tirllir, sai Talvisoclrn toiseua piiivrinii I.ll.39 kriyclii kun-
r.riakkaan rykistiitaistelun Har.rkoa liihesryneen vihollis-
risteilijä "Kiros'in ' kanssa.

Koska allekirf«ritrat.rtrt j«rtrttri ko. linnakkeen jiireiirl pnt-

terin, 2.1 i/)0-!,§, vlselll.t.tiru jaoksetr jol.rtajana osallistLr-

maan ylliimaiuitruttu rykisrdtaisteltttrn. ja koska tiinrii
"kaksintaistelu " .iuuri piiiiasiallisesti kiil'tiinkin tiirniin ja-

oksen jir Kirorvir.r viilillä, esitiir.r tiissii taptrhtuman sellli-
sena, jona minii ser.r tiimiin rykistöiaoksen itseniiisenä nr-

lenjohtajar.ra niiin ja koin.

Joulukuur.r eusitnuäinen piiivii valkeni harrnartna. Eclel-

Iisen päiviin ankarat iin-rapomrrlitukset linnakkeilla olivat
aikaansairneet rniehistön siirryrnisen rykkikasernatteihin'
jotka tariosivatkin verrattain ttrrvallisen asuinsuojrrn mel-

kein koko linnakkeen vartio;ralvelusta vapaana olevalle
henkiliiktrr.rnalle. Tila,r:ahtar.rclen takia maiaili päällysti)
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Tykistökaksin-
taistelu
Russarön linnakkeen
ia ns. Kirow-laivueen
välillä

Linnakkeen
päällystö
keskustelee
taistelun
päätyttyä

kr.ri tenki n sr,r urimrnaksi osaksi v ielii raul-ranai kirisissr rlsr.ur -

noissaan, kuten allekirjoirranutkin.
Yll?imainittuna päivånä kello 8 alkoi järeällä patterilla

tavanmukainen yhteisharjoirus, ns. parteriharjoitus, johon
myös mittauselimet osallistuivat. Vein miehistön rykeille
ja harjoitus alkoi kuren tavallisesti. Maalilaivana meillä
tänään oli sattumalta linnakkeen näköpiiriin purjehtinut
saksalainen kauppa-alus, kaakkois-etelä-suunnassa. Laiva
pysähtyi noin suunnassa 400*, siis etelässä ja odotti toden-
näköisesti luotsia tullakseen Hankoon. Tämä olikin sir-
ten viimeinen Hankoon sodan aikana luotsattu kauppa-
alus.

Suunni-lleen kello 9.30 alkoi kaakosta näkyä vahvaa sa-
vua ja samalla muutnri harjoitus rodelliseksi taistelutoi-
minnaksi, .kun tulenjohtotornista, josta linnakkeen pääl-
likkö kapteeni R. von Essen johraisi taistelua, uli hä11,r-

tävä ilmoitus:'Vihollislaivue suunnassa 680w, miinakra-
naatti ja taistelupanos! " 

- 
Linnakkeen päällikkö oli saa-

nut vastaavan käskyn myös Hangon Ryhmän rykisrön
komentajalta, majuri J. §Tickströmilrä, joka puolestaan
piti komento- ja tulenjohtopaikkanaan saaren eteläkärjes-
sä olevaa toista mittaw- ja tulenjohtoasemaa.

Seurasin tulenjohtopaikasrani, joka sijaitsi kasemarin
katolla kahden rykin keskivälillä, rykeillä synrynyrrä kuu-
meista touhua, jonka anramani maalinosoirus- ym. käs-

§t olivat aiheuttaneet. Samanaikaisesti tähysrin ahkeras-
ti hyvällä Zeiss-kiikarillani nopeasti lähesryviä savupat-
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saita. joita oli kolme.
Piar.r sukelsi savLrn seasta esiin sr.ruri risreili.jii Kirou, ja

sen suojana sukellusveneitä vastaan kaksi pienempää irlus-
ta, hävittäjä edessä ja takana. Hävittäjiit luovivat sinne
tänne, mutta mahtava al-rs, jonka ensin luulin olevan
"Marat"-risteilijän, tuli suoraviivaisesti linnakerta kohti.
Aavistin rnyös laukaustenvaihclon alkavan millä hetkellii
tahansa, josta tiedotin rykinjohtajillenikin puhelimirse.
Enkii erehtyr.rytkään, sillä pian sain käskyn tulen,johrotor-
nista: "Vasen jaos, kolne ryhmää häirintiitulta, arnpu-
kaal "

Etäisyys oli tällöin kuitenkin vieiä noin 2.i kilometriii.
Siis liian pitkä tykeilleni, joiden ääri-kar.rton.ratka J0o ko-
ronrksella oli 23 kilorletriä, ja suurempaa kororusraharn
ei näillä tykeillä saarukaan.

Kun ammuntaan vaikuttavat tekijät oli saaru lasketuksi
ja alkukorjairkset asetettu rykeillä, saatoin irntaa. tulen-
avauskäs§n, etäisyyden ollessa tällöin n«rin 20 kikrmerriä
ja ammuksen lentoaika täliä etäisyydellä n«rin (r0 sekuntia.
Risteilijällä oli keula yhä kohti patteria, joten sc terjosi
kapearl, rnr.rtta pitkän ( 18) metriä) maalin.

Pitkästä etäisyydestä ja savr.rista johnren eu hirv;riuulrt
arrrnusten ensirnrnäisiä putouksia, joten seuraavlkin lau-
kausryhmä meni samoiila elernenteillä. Täiloin käänt1,i
risteili,lä vasempaan (patterilta katsottunir oikeairn r .ja rrva-

si tulen koko laidalta, jota olin odottanutkin. Laivdta vä-
lähtelivät putkien suuliekit ja pitkän lentoajan jälkeen is-
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Tykistönkomentaja,
majuri J. Wickström

kivät ensimmäiset Kirou'in kranaatit noin 300 metriä
rannasta jaokeni eteen. Korkeat vesipatsaat ilmaisivat ne
"lyhyiksi".

Samanaikaisesti olivar omat putoukset jälleen menneer
havaitsemattomiksi, muna kolmannella ryhmällä sain sel-
vän havainnon sivusuunnassa, se oli oikealle 5*. Korjasin
"vasemmalle viisi" ja uudet laukausryhmät "kuusi ryhmää
ampukaa" alkoivat mennä linnakkeen pääilikön anraman
kziskyn mukaisesti.

Risteilijä jatkoi rulittamistaan korjaruin korotuksin ja
sen kranaatit ujelsivat päirtemme ylirse saaren sisäosiin,
missä ne voimakkaasri kuuluivat räjähtelevän. Tulipa jo-
ku niistä taas rantakiviinkin, muuraman §mmenen mer-
rin päähän jaoksestani, aiheutramatra kuitenkaan mitään
vahinkoja meille.

Laivat peitryivät tuleen ja savuun kovasta ammunnasra,
eikä omista havainnoista ollut enää puhettakaan. Taiste-
lun alkuvaiheessa näin kuitenkin toisen hävittäjistä pois-
tuvan vahvasti savuten kiireesti samaan suuntaan, josra
oli tullutkin. Osumako/ Toinen hävittäjä kuitenkin kiep-
pui koko ajan risteilijän läheryvillä.

Etäisyys alkoi vähitellen kasvaa ja laivat häipyivät hori-
sonttiin, suunnilleen rulosuunnassaan. Tykkimme "ajoi-
vat takaa" pakenevia laivoja kantomarkan dårirajalle asti,
jonka jälkeen ammunta lopetetriin. Myös keski.iaos yhryi
leikki in, ku itenkin vain yhdellä laukauksella nalliv ikojen
takia.

Kertomuksen
kirjoittaja,
luutnantti

Arvo Toivola

Tykistötaisteiu Russarön linnakkeen ja venäläisen ris-
reilijän, "itämeren helmen", välillä oli päätrynyt viholli-
sen tappioon. Laivojen kärsimien vaurioiden suuruudesta
ei ole varmaa tietoa, mutta linnakkeen vahinkoina olivat
katkennut maakaapeli ja ilmatorjunrapatrerin miesren
rapaantuneet varusteet. 

- 
Hankoon saapuneen saksalai-

sen laivan kapteeni kertoi, että laivoihin oli rullut kaksi
osumaa, ne hän oli omalla kiikarillaan vieressä olevasta
laivastaan tähystänyt ja havainnur, mene ja riedä!

Ammuntaa häiritsivät usear "klikit", nalliviat, sekä hei-
kot puhelinyhteydet. Ne hidastuttivar sirä, jopa tekivät
keskijaoksen ammunnan jarkamisen aivan mahdortomak-
sikin. Lisälsi ne hermosrurrivar rulenjohtajia ;a rykki-
miehistöäkin. Heikosti toimivien puhelinyhreyksien
syyksi on laskettava myös sellainen mieluinen vahinko, et-
tä tulenjohtotornista annemua matkakorjausta "lisää nel-
jä" ei koskaan saapunut tykeille.

Varjokuva venä1. risteiliiå Kirowista
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HEINÄKUUSSA l9 ri, iltan-ryiihiiän vuorokrtrden virilr-
nressrr Ii/1.i.7. vaihtoi JR 23:n I patal.joona JP .i:n lin-
.llrsta Jiinisjiirven Koillispuolella Jalor.rvairrirssi.r. Kuuluin
prlral.ioonrur 3. kornppani,rrln, sell II:een joukkueeseel),
jossa olin ryhmiir.rjohtajana.

Jotrkkueen )ohtaja, kornetti Helin nosri lreukaloaan
ktrtsuvirsri ,ja osoitti metsänkärkeä, joka näkyi hiirniirästi jrr
jc»sa hän epäili olevln vil.rollisia. Joukkueernme oli kon.rp-
prrniul oikealla laidalla, ja ryhrniini oikealla puolella piti
olla 2. kon.rppaniarr. miehiä.

- 
Ota yl.rtey's oikealla oleviir.r 

- 
muttl olisiko l.

kompparr ia noi n kaukanilltuolla rnu rroksen reu nassa / Kiiv
tekemässä pikkLr retki mulrtamlut miehen krnssir rrrrki-
lnrrlrn, ovatko nuo omiir! srrnoi Helin näyttiicn rnetsiinkiir-
keä.

Trrkastelirnme 1'hdessä maastoir, r,älillä kiik.rrilla karso-
ert. Purcstir nousi usvnrr ;a niikli huonosri. murr.r erorti
§'llä liikettä. Olirnme mäen kumprrreellrr, j«rstrr päiviill:i
olisi r-riihnyt verrattiin krruaksi, rlLlttil nvt oli strmuinen
yö.

Lähdin alas norkoorl ry'hmäni miesten luo ja kysf in krr-
veriksi lähtijää \'hyelle parriornarkalle. Ryhmiini oli
koottu vanhoista miehistä, osa olisi sopinut vaikka isäkse-
ni. Kukaur ei vastannut. Viimein sotamies Sukki lupasi
liihteä. Kiipesimme vielä katsornaan mäen päiiltä kuin

VE!KKO K!NNARI

ohimcnnen. Edessii oli murr()s, jrr sen taklru purolinix, oi-
kealla leppäli ja koivur kasvrtvaa r.ruorta vitikkorr. Liihclin
kicrtiimiiän murrostrl oikealta rrskoen löytiiviini 2. kon.rp-
prrnian rnieher lähctryviltä.

Murrokseen oli kaaciettu srruriir tukkipuira merriseen
krutrxru, tulimrne vitikkoor.r, eikä 2. kon.rppaniaa niikynyt.
Hiiskaustakaan ei kuulunirt, ja niin lähdimme llas kohti
metsiinkiirkeii. 200 metriä kiiveltl'ärnme istuimme krnuon
piiähiin polttrrmaan tupakat. Tiristeltrn ääniii kLrului kaik-
kialrir. ei kr,riter.rkirar.r aivirr.r läheltä. Lähdimme eclelleen
kär'elemiiän, kr.rnnes huomasimme kaksi ornaa n'riestä kaa-
nrnein;r. Tlrkrrsrelirnme lähemmin heitä todetaksemme
ovrlrko ehk.1 turrujrr, oman kornppaniamme miehiä 

- 
ei-

viir olleer. Ålikersanrilra rxin konepisroolin ja lait<tin
om.in'pvstlkon'rrni kriltlrneen viereen. Mutrtama l-rirko

orsrrn piiiille j,r r'.rror'rrsti ereenpäin. Kuuntelimme tark-
k;r.tn, ei hiisk;rh.lusrekr;rn. lstuirnme jälleen jrr rupesin
mierrirnäIn, rniten kutuneet olivrrt jounrneet tiinnc, ja
niinpii val.rvistui olettamus, ertii 2. komppanian miehiii
olisi sittenkin puron rinni.lss;r. Hetken piiästä kur.riui rahi-
na!1 tulosuunnilstamme, kr.runrelimme. lnr.rttir strnalrkaan
ei ktrulunut, emmekä me liioin kvsvneer, ketii kLrlkijat oli-
vat. Jälleen kuului suuremp.r.r ropinl.r. n()r-rsimme kiltso-
maan 

- 
vihollis.ioukkLre kLrlki kiireesti ohitsemme 20

metriu päästä. Hiljainen pulina p;rljsti kulkil.rr.

Muistelma Jalonua arusta
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Matkaa oli vielii metsiink.irkeen ehkii 100 rnetriii, rnutra
emme palanneet takaisink.i.rn. kosk.r kiiskv oli kä1,dii nros-
sa kärjessä sarrkka. Åjrirrelin k,ivdii vksin karsonrirssa .iir
jiittää Sukin odottam,r;rn. murr.r koskr olisi oliut vaikea
löytäii häntii tasaisestrL vitikosr,r hLrutarnrltta ja vihollis-
joukkrre oli liihellii. l.ihJinure lhdessä vrrrovasti eteen-
piiin. Pikakivriiiris.rrj.r sii nrei.ljr treirräyryrniiiin miittäi-
tler.r väliir.r. Olin.rr.ne r':rr:.r,rjr siitä, keitä edessä oli, .ja n1,t

käännvimrnc t,rkrrisin. En'rme ehtineet ottiur ktrin muute-
rnrur askelecn. kirn p.rriklrnmenrii vihollissotilasta tuli
jtrosten vrrsr.r.1n. LLrr:i in jo 

; iiiiviirr-rn.re heidän jirlkoihir.rsa.

Sotilaat pr siiirn ir ;it kuiter-rkir-r rnurroksen reunrurn krrtselc-
tnaan jttukktretrrrrme. iok.r p.rl j astui n-räen piiält1i tiriv:tstrr
vasten.

Olin-rme r-nilrer hencirr.irriirtii ktrunnellessamme koval
pr-rlinaa joka ;,uolelt.r. Kor'.r.r iirhentelyii kuuhri, muma rlrc
ernrne sitä 1'r.runIrräneer. j.r pikrkiviiiiri rrvrsi tulen jälleen
l0 r-r-retrin priiiistii. Om.rr mieirernme eiviit vilstrrnllect, mc
ihrlettelirnme. mutt.r .il.irtclin j.r lritin Sr-rkiu korvaru-t
kuiskrrtakir-r. ettei kornetti .1nn.1 ,1\'.rtir tulta. koska tietiiii
meiclän olevan srrmassrr Iiemessi.

Olin-rrne ehkä puoli rLlnti;1 \'.ir\':lstr 1i ikrruttrurrrttil lrli -

koillirrnrre, kunnes preik,rlle re.rh.rrriin konekiviiiiri, joka
alkoi jy sky ttiiii liihe lliirnme. Koneki r-iiiiri n rlkaessr rlntp uir.
vedin Sukkia kädestä merkiksi. errii lriretiiiir.r liihteii prois.

Lähtlimn.re kl,vryssä juokserr,rrn. nrtirr.r ju,->ksu lopprii ly,-

hyeen. Aivrrn eclestä ruli Irrukrrus 1.r kovrr karjeisr.r. rrc
Itiiruine rnililhi.rn vesiliitiikkiiön. Viholl incn oli Ir:rv.rinnut
n-reidiit, kumrna kyllä. JuokstLn-rrne ehkii peljasri, keitii
olimrne, jrr pikakivääri etsi sarjoilir.ln olinpaikkai.unme.
Nuorirr koivuja katkesi päällemrne, trkrrrr j;r sivuilrar kr.u.r-

itri kornent«rsruroia, ia kerju tuntui liihesn'r,än. Åjrrttelin,
errä r),ömimrne mr.rrrokseen jr lähdin ec.lellä etenemään
roivossl piiiistii jonkun sLnrren kaadetun kuusen irlle suo-
jlan. Pääsinul-re j«r r-niltei murroksen reunrr.rn, kun vih<;l-
linen avasi rulen irmpr.ten ylitser.nme mäellä olevia. Hiki
virtlsi otsrrlter, ja pusero oli kuir-r plremmrrnkir-t sateen .iiil-
jiltä. Turltui roivottomaltrr.

JR 23:n osia
ryhmittymässä hyökkäykseen
Jalonvaarassa

Kranaatinheitin ampuu
vihollispesäkkeitä
Jalonvaarassa
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Panssarintorjuntatykki
ampuu Jalonvaarassa

Kovan karjaisun jälkeen ammunta lakkasi, ja me ryö-
mimme eteenpäin toivosa pädstä ainakin risujen alle
piiloon lähesryvän etsintäketjun alta. Edessä oli oja, jonr.re

eclellä rr,ömin. Sukki ruli aivan perässäni.
Kuului kova jysrihdys, lensin useita metrejä. ToinnLrt-

ttrani kohottauduin ylös, mutta huimaus kaatoi uudestaan.
Pikakivääri nakutci sar.ian jostain ldhelrä, väliin kuulin
huudon:

- 
Ole paikallasi! ja jotain muutakin, josta en saanut sel-

vää, sillä pikakivääri aloitti uuden sarjan. Ollessani mata-
lana ampui oma pikakivääri jatkuvasti. Tajusin miksi
minulle huudettiin.

- 
Miinoja, miinojal Tunsin äänen kornetti Helinin

huutamaksi. Omat aseemme saivatkin viholliset vaikene-
mairn ja lähtemään alas metsänkärkeen. Nousin ylös,
mutta jälleen kuului huuto:

- 
Ole matalanal Tulirus jatkui. Siihen vastattiin vain

muutamilla kivääreillä jostain kauempaa.
Tunsin pässäni huimausta, otsastani ja vasemmasta kä-

destäni juoksi veri. Koetin taivultaa kättäni, joka ei run-
tunut olevan toisen käteni kanssa edes samaa paria. Kä-
dessäni ei ollut muuta vikaa, paitsi joku pieni sirpaleen
raapaisu. Otsassani ja poskessani oli samoin naarmuja.
Nousin ja huutelin Sukkia 

- 
vastausta ei kuulunut. La-

pikkaan ja oranssinvä'risen kankaanpalasen näin läheisen
männyn okalla roikkumassa. Huusin uudelleen, murra en
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sranut vastausta. Otin muutaman askeleen, jrr jälleen taka-
viistosta nrli lyh1,t sarja. Heittdydyin rnatalrrksi ja aloin

ry'ömiä Sukin luo, joka oli lentänyt kymmenisen metriä je
saanLrt sunnansa heti. Mies oli muodoton. Kuulin nimeäni
huudettavan ja kohottauduin varovasti, sillii enää ei tullut
luoteja, ,ja niin voin kantaa kaatuneen aseveljeni t-rjrn pen-
kalle.

Olin lähdössä pois, kun kolme vihollista juoksi kovalla
n'tinällä ohitseni. Päätin l.rieman kostaa, .ja onnistuinkin,
sillä konepistoolini toimi moitteettomasti. Sirmtssa kuulin
kornetti Helinin huudon:

- 
Haemme sinut pois, pysy sielläl 

- 
Korpraali Saare-

la ja pari, kolme muuta ryhmäni miestä låhti kiertämään
murrosta. Saarela laukaisi miinan; hänellä oli onnea, vain
nenäluu katkesi.

JSp:llä otettiin suurimmat roskar pois otsastani ja kä-
destäni, sipaisu sterisolilla ja kiireesti etsimään joukkuet-
ta, joka eteni kohti purolinjaa. Tavoitin joukkueen erään
risuaidan takaa. Selostaessani äskeistä retkeä kersantti
Rantalalle kuului vaimea napsa$, ja Rantala kaatui suul-
Ieen maahan. OIin .fuuri tarjoamassa tupakkaa hänelle,
kun luoti osui hänen reiteensä. Se oli tarkka-ampujan luo-
ti ammuttuna kiikarikivädrillä.

Seuraavina sodan vuosina moni poika löysi näistä luo-
deista matkansa pään.
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suL' N HEKK'NEN 

Unohtumaton
kakslntalstelu

MAATESSAMME eriiän korpinorkelnt.rn sammalissr jii
onrier-r' pakettiemme" ujeltiressrr rlirserurne oso.itteeseensl
väliihti n.rieleeni vrrnhimmirn veljenr Simon matkleväsrys,
etrii "käyttiikää po.jat m:111sror1 I'rvviiksenr.re, sillä kesärirr-r-
ner ei ;rainu, kuten ralvell;r lumi mahln iilh!" Tärniir-r
lleuvon ja plljon muutir hän lnroi r,1\';lressamme sattumal-
ta sairasjunassa hyiikkät'skesln:i -+l Hänellä olivar jo
Talvisodar-r kokemtrkset r;rk.rn:.rn sekä nyt kaulassaar-r sil-
vottu vaserl kiisi ,ja isturnelih.rkser liipiirmmutruina. Nämii
'uirrrrmut me lupasirnme Tomi-r'eljen kanssa rnaksira

vielä korkojen kansse rLron.r innoituksen hetkenä, sillii
vaikka veljessarjrrstrrrnrne nvr vksi olikir.r poissir pelistä,
r.riin olil.rirr.r rneitii vielii virsi 1äijellä dyträmään korkeir.rrir
velv«rllisuuttarnrne. Oli s.lrrilmJ. ertii meitä oli kaksi vel-
jeksistii jor-rtr-rnr-rt s.rm.1.1n vksikköön. Tahi ei nyr liv;rn,
sillä kun -tl0 rr-riesri oii ojenrer.rrr-rntrr eversti Kuistion kat-
selnukseen tiivdennvsmiehiksi Åaverykn.renrtiin", min-
k2i nin.ren JR 9 oli krksiviikkoisissa raisteluissa jo ehtinyr
l.rarrkkia, n;rpp,rsi er-ersti näisrä riveisrä rninur neljän
muun rivak;rn niköisen nuoren miehen kanssa omaan
l.renkivartiosroonsa. n'kmenrin Jääkärijor-rkkueeseen, vel-
jeni joutuessa ensrmmiiseen pataljoonairn. Jos veljessar-
jamme olisi mr'öhemmissä r-eiheissa ollut samoissa kaha-
koissa, niin pelkäänpä. errei toisi sanor, kuka tärä nyr
tiistä näkökulmastl kertoilisi.

Niin, olimme jääneer rölliseen vrrrmistukseen I patal-
joor.rar.r vyöryttän.rien vihollis.rsen.rien veiheille, joiden lo-
ptrllinen puhdistus oli märä rapihrrrx aamun valjetessa.
Yö oli erirtäin lämmin. ja asemisr,r päin henkivä ruuli
kantoi ajoittain äitelän lövhkiin. lokrr ruli kaikkialla vinr-
vista vihollisen kaatuneisra ja hevosen raadoisra. Yö oli
pilvisyyden jol.rdosta melko pimeää, r'aikka oli vasra hei-
näkrrrrn 26. päiva, mutta omien prrcerisrojemme häirintä-
tulen vr.roksi oli etumaasto tarpeeki usein valaistuna.

Odottelimme ns. Rytyn-morin 'h'ps1'mistä", joka liit-
ryi osana Sortavalan-Rautalahden morrirenkaiden pihti-
pr-rristukseen. Olimme harvahkossa kerjussa niin, eträ
joukkueemme kaista käsitti yli kolmesataa metriä ja mdd-
räys oli, ettei ampua saanut, ennen kuin vasta isompien
vihollispanioiden ldpimurtoyrirysten sarruessx, sillä yksi-
näiset hiippailijat oli ehdottomasti oremava vangiksi. Pa-
haenteisen hiljaisuuden oli oltava yhtenä §psyttäjänä vi-
hoitispataljoonan tuhoamisessa, joka nyt oli täydellisessä
saarroksessa, mutta jolla vielä oli melkoisesti liikkumati-
laa. Kaistallamme oli muuten hiljaista, vain erumaastossa

jostain koperosta kur.rlui katkonaista valitusta ja vähän
kauernpaa kantaurui äänekkäämpi parklisr.r, joka äkkiä
vaikeni. Sitä ennen kävi käsky läpi:

- 
Omx tur-rr-rr-rstelija eclessä, ei sira antpua.'Tunnussanir

"Pistin". Poikamn-re eivät siis olleet toirnettomina, koskr
vihollisen haavoittuneistr saisi vaarattornil, vaikkakin
hankaiia vankeja. Sitä paitsi hairvoittnuut pul.ruisi tietonsrr
herkemmin.

Joukkueemme oli vakinaista ikäluokkaa päliosirltaan ja
jo ansainnut kannuksensa viikkoja kestäneissä partiokal.ra-
koissa, mikä toirlintii oli pääasiallisin tehtävzimme, mut-
ta jouduimme osallistumaan alistettr.rina useasti rinrlma-
hyökkäyksiinkin. Tärnä alistaminen aiheutti joskr-rs ta-
holtamrne asiallista "purnaustakin", sillii kerrankin olirn-
n-re kal-rakoineet usearnman vuorokauden olematromin
sapr.rskoir.r ja palailimme tehtävänme täyttäneinä, vaikka-
kir-r tosir.rupuneina, antiln'la:ln raporttia everstillemme,
jonka määräyksestä toirnintarune tapahtui ia tappiotkin
olivat 1 kaatunut ja 3 haavoittLtnutta. Kuitenkin satnunal-
ta törmäsimme pirneässä meikäläisten sivustavarmisttts-
ketjuun, jonka päällikkö-lur.rtnantti alisti meidät ilman
enempiä seliryksiä ketjunsa vahvistukseksi kiroten kova-
äänisesti joukkueemme kuria sekä leimater.r meidät pa-
niikin vallassa oleviksi rincamakarkureiksi! lhmettelin.r-
me vänrikkimme hermojen hallintaa rähisevän lttutnan-
tin edessä ja saimme tel-rdä sen havainnon, että vaaran
tehtävissä punnitaan myöskin upseeriaines. Alkuarkuuden
jälkeen oli vänrikistämme tullut täysin edeltäjänsä, vär'rr.

Nybergin paikan tdyudjd, joka oli Kirkkolahdessa ammut-
ru reikiä täyteen, mutta jäänyt silti henkiin, pidätelles-
sään joukkueellaan tur.rtikausia kokonaista vihollispatal-
joonaa.

Kaivoin vanikan palan taskustani ja aloin nakertaa sitä,
sillä suolisto "soitteli nälkdmarssia", koska aamulla hyök-
käykseen lähtiessä ei annettu muuta kuin vanikkaa ja
saikkaa, siltä varalta, jos satmisi vrltsaan haavoitttrmaan ja

suolet olisivat mahdollisimman ryhjät. Syljen makeaksi
liuottama vanikan pala takerteli nielussani, sillä löyhkä
edessäni vaan sakeni ja kun aloin tunnistella ulottuvillani
olevaa mätästä, havaitsin kiväärini saaneen tuekseen kaa-
tllneen "tavaritsin" leveät hartiat. Takanamme olevan
mäen takaa kantautui karkeaa kiroilua ja karjahtelua, mis-
sä tiesimme kapteeni "Kauhun" olevan komppanioineen
reservis.sä ja komenteli siellä lähettejään saikkavesiä hake-
maan. Akkiä valaisi ketiuamme edessä olevalta kukkulal-
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ruva kaatunut ja pari hevosen raatoil. Tdmän ylläryspe-
räntymisen suojnksi oli yöllä "markkeerattu" tryökkäys
vasten linjaarnme, valmistelevine uraa-huutoineen, siunut
n1't täten selirl,ksensä.

Nyt saapui I pataljoonan komentajtrn, kapteeni Hahte-
lan käsky, että meidän .joukkr-reernme tuli orrar tien
slrunfla.ssa tulikmketus viholliseen, jorra tämä paljastaisi
vahvimmat tLrlipesäkkeensä. Eikä tärnä käs§ tulh.rt yllä-
ryksenä rneille. Monasti oli joukkr.reemme prinurtavil pe-
rääntyvär-r vihollisen jälkeen kuin herhiläiset, kunnes nä-
mä olivat pal,jastlneet puolustusiuemarlsir. N),t emrne ol-
leet siiher-r tuntumrssll jn varrranrr oli jriLrrLra pussirrperiille

u4E

{. rl

Poljin nyt entistä vinhemmir.r joukkueeni perään, ;a 1os
kelloorr siinä oisi aikiu verratttr, niin uusi ulosll,öntiajor.r
er-rnätys oisi varmairn trxlettu. Jttukkueen srravuterntrrni
kuulin vär.rrikin ivallisen toteamuksen: "Minkälaiset her-
mot tuolh jäkäräpäällä ovatkelruT Lähteä ry't hyökkiiä-
miiän 

- 
il-r-rru-r rrsettir, huh." 

- 
N{inurr hrrmirri rrp;tus

siksi prljon, ertä rirjäisin virstrrirn: "Olihan n-rullrr pitkii
puukko ja muutama kdsimunrr rintapielissä. Niillä vrrltai-
sir.r vaikkn kk:n vil.urlliselta, ja mitä te siinä pysähtelette,
eihän sota yhtä kaipal. N1,t rnerlniiiin eteen päin. v:ri pe-
loittaek«r1 "Näin, kuinkl vänrikin poskilihakset vrrvrrhti-
vat. Hiin ehkii rnuisti er.rsirnn.riiiset lrirrriorctket yhclessii ju

t.
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Kapteeni Juutilainen,
Marokon kauhu, Rytyssä
komentopaikallaan

olimme kuumia vielä molemmirt, mutt,t silloin hiin oli sa-

nonllt silr-niln mir-rulle, jlr se kurnmassirkin trnrruksessl tlli
totta. Pekrttil Poikia iiinnitti liikarir! Mutta kyllä siinä tuli
h1'vä Jurr-rrrlrrki n m ieleer-r, ktt tt e nsim mii iseen k raulattikas-
teesecn jouclr.rttiin. Pelko or-r luoun«rllinen ilmiö jokaises-

sa normrrirlissl il-rmisessä ja se oli koetettava voittaa. Se

voiterriin siten, että pelkoon totuttiin.
Vrrstairmme tulleet tieclustelijat kertoivat käyneerxä ki-

krmerrin päässä, missä roresivat joitakin br.rnkkereita, io-
ten lähdirlrne taas pyörillä matkaan. Tuskin olimme viit-
täk1'mmentä metriä rullar.rneet alamäkeä, kun oikealta rä-

sähti kp.tuli muutaman metrin päästä kohti joukktreen
häntäpäätii. Väijytys! Suisnrin samassil pyörältäni ja kie-
riihdin rien vmemmalle puolelle oiaan. Vasenta nilkkaani
särki armottomasti. Se väänryi siinä kaatr,ressani, murta si-

rä ei r.ryt ollut aika a.iatella. Samassa ojassa muhisi koko
jor.rkktreemme, jonka konettrliirseet kerttrsivat samxn sä-

keen yhä ur"rdelleen, väijyryksen järjestäiien tnttonavah-
vltrden sitä mukair vähenryessä. Omalta kohdaltani hei-
tin pari "rupikonnzra" tien toisella puolella tir-rkuttavalle,
vanjan kp:n vairnentamiseksi, ja se tehosikin.

Seuriuimme nyt tiiviisri viivynäjien kintereillä ja pi-
dimme yllä kovra tulta. Kiersimrnc oikealle, pois rnirirn-

tieltä, minkä oletimme miinoiteruksi ja sitä se tosilrn
olikir-r, kuter-r periiss:imrne tulevat pioneerit sen myöhern-
min totesivrrtkin. Akkiä loppui takarr-ajomme ktrin sei-
r-rään, sillä srrimme vast'.lalnme henkeäsalpaavan tttleu,
kirucml'rirnir mäellä olevista bunkkeripesäkkeistri ia ihme
oli, cttemme olleet vielii kärsineet meneryksiä pureuttres-
s;.ulme pienen kumpareen suojaan pitrimriän yllii harvira
hiiirintiitulta. Aivarn tienposkessa olevasta kivilotrhikosta
ktrtrlui harvu, kotkottirva riiini, jota eusin sen l1'hyistii sar-
j«ristir luulimme pk:si, InLrttrl lllri.rptrri" oli itttotttttur.tt

lrrrinrrmlrrn peLrkalollaan liian pitkiiiin .ia se prrlj;rsti «riscrr

a€ j

*:t;..i*,_,

,Å

JR 9:n komentaja, eversti A. Kuistio
tutkii hyökkäyssuunnitelmaa Sortavalaa
kohden edettäessä yhdessa
kapteeni Hahtelan kanssa

väijytykseen, sillä usein kuiiimme polkupyörillä niin pit-
källe kuin suinkin sieri mennä. Lisäksi oli varmal, ertä
täilainen luovrl tluko .rntoi kr llin likaa vahvan miirlaken-
rän rakenteluun. N.rurirtu.r.mme viimeiset rautaisannok-
semme tienr'.rrress.r n:;rnioirujen p1'örier-r luona, jl krrn
edessä olevln rel.rrir'.imme srisirnrne rä1,teryksi, olikin lu-
vassil t:1is p.rri plir,ii pvöränhuoltoa" 11'kn-rentissä.

Tunrtri viihin r.rLrke.rltl olo .rteriirn 1älkeen, .ja muuteu-
kin lohkoll;rmrne tunrui oler'.rn rauhrr rnaassa rrrrringon
heloirtaess.r kuum.rn.r siir ilöivien lehvien raostll mustnan
niskaamme. Oii riiios.i s;iiillisestikin' [reinäkuir.rer.r leik-
kutrpouta, r'rikk.r r.iiil.i k.r.rtorkin jalointa viljair sochn
"sirppihalh.

Kuului sitten kiskl prörilie. j;r r.riin pirinuimme tiripit-
leelle, minun kenn.ireliessr joukkueen "häntiä". Väh1irr
mltkaa ajettuammc lruom.rsin k.rtrl'rukseni olevani ilmirn
kiväiiriä ia l'rutrsin: JoukkLre seis. Käänsin samasse pyii-
ränsarvia takaisin piiin j.r .rioirr polkerr n1,t monta kertaa
Iujernpaa. Joukkueer-rjoht.rj.r irr.rr,rsi pcräiini ihrnetellen otr-
toa käyt<istäni, mutra huit,risrn r'.rin kiittäni .ia vast;sit't:
Hetkinen vlir-r! Tier-r viirress;l t.rpsejl selvittelevä viesti-
vänrikki joukkoineen käänn'i seur,r.,rrr. il;rn moistrr menoil-
r.ri luuller.r vrrrmirankir.r siir.rä läherin kiidiittäviin tärkeiiii
siuromLrir kornentajrrlle. Äskei sel l.i .rtrr i.rp.1i[x ll1 hyppilsi n

.lennossa pyöriiltlini nojirarnrrrrni koivunrunkol kohti jrr 
-siellähär-r se oli ja r-uljasi kaikess.r rruhrrss;r k«rrvlrursa

1-rur.rnrunkurn. N{intrn uskollinen morsior-ti pvs§'k«rrva"
siinii nollapiippr-rineer.r siiteili euri ngoss.i, eikii kukaar.r ol-
Iur havrrinnut siihen sivr.rmennen r;lk.rstu.r" jrr vieclä so-

trrheilaa mennessäär-t. Jälleentrrpaan'rrr-rer-r «rli tutravrrlli-
nen, ja pLrristin sen tukkia ricmulla. Olin sen sir.urut v:lsriI
isken aseräyder-rr-rysliihetyksestii vrrnhiit-t vir-rt«rhk,rr-r" til,rl-
le, joka heitti jo niin palirln, ettii ntrrk:ru rak,r,r olisi ostr-

llut.
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Juutilaisen komppanian
h yökkäysmaasto Rytyssä.
Taistelu käynnissä

kk.n.rscuren.
\vt viinrikkirn ntc l,t,tt i k'trrter,rl-rttrrilt ti leltrccsta vicrii-

r'.iksi kon.rcnr,rj.rllc, jok.r perin kilomcrrin piiiissii jiirjesri

l..ir.rljtxrn;L:r lrviikkiirksccn. Srrin rictcnkirt ttrort liihctin
tcirt,iviir-r suoritr.t.tksctii. kosk:r olitr osoitrettrttrtLtt lt()

I-rirltnrrksi 1.«>lkrjrrksi jottkosr,tutlnc, ktttctr jotrkktrccll-
jrrirtej.r hLronr:rrrtti. Hiin aivrrn sovitrtrollisessiL ltticlcssii
r.rrjosr koncpistrxrlirLrttr, j<>s vrrikkrr i«>trrtrisilt licnrecrt. sillii
vihollispirrtiot vitnltil:tll vrittiiisiviit krttkeistrr tien sclkiirll-
rutr t,.rkrr.r, likvi«ritlrrksccn nrei.liir, crtrtcr-r ktrirl ht'iik-
k.ivs alkeisi. S;Lnoirt. ertii ntirttrllrr oli Itt't l)\'srvkorvrl-
lnorsioni k,tltss.t uusi vrrhr'.t liitto je srLtrl.tss.L hiiivvin
riiitriimiiiin tclrtiivii;irti. r',tikk,r rtrrvorllrtrr nilkk.lrli viihiin
r'.rr,,,r,, Irrrtikin. 

'l'.rPesin k.rlrt. H.Llltul.ttl lttlk. cv.ltr, )

eriiiin k:rllion suojrist;t pitiintiissii p.Ll.Ivr:ri.r.LIt kottrl.p;q11i.111-

I.iiälIikiii.len kenss.r j,r r:11)orttit)i r':rhvisti r'.rlnliiksi lrr;rcii-

tun hyi)kkiiy'ssrrLmuitclr.tratr, rttitii ohitscntrttc vt iir)'r'.i r.rs-

k.rs k,,r, rlt, rt, rP,rttcli l.ilIti L It\i Il r, )tL r.ltt.LI'll.l.tIl.

Ånnctrurrni joukkuecnjoht:rj.rlic kottterttrtjatr kiiskvn
srri n nriiririiv ksert ol la v h.lvsm tchenii oi keel la hyiikkriiiviiiin
krrpt. Krrtrhtrll" kurPIiIrli.rrLrl jrr niin .Llkoi kcllt>jcnlmc
rrik;rvcrtirus, sillii klo I I tasitt-t «rli hviikkiivs aloitett,rv,r. Si-

tii cnncn oli ranujctr" ntiiiirii miivrvtii li n-rir-rtrtrttia. Ai-
kaa ei eniiri olltrt ltr.tk,ttta'r'iss;r jrr niin Iiihdirl crsinl.irirr
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Eräs etulinjan Joukkue
ylittää pellon Rytyssa ;a
valtaa vihollisaseman

''Klruhr.rtr" \'h.1\:::1:.::... ::i., f.i;r ollrt slrmrtlllt rrrsttll:t
n-rci.liin liihtri.iser.rii:r::.::'.i.:r Trhc.iss;i vitik<>ssrr <tlin vii-
hiillii tiirmiitii l..irrt k, x ra\.:.:\rrrt r:tieltecrt. jollc ktritenkirt
niil'tti ttrlcr,,rn krire ;.:l:r'.-::..:)trqn silr.utriliut. Suiklrsta jlr
rtlskeirllkostir fus.1k.lst., :..:r..:r r..::rci Sor jt't s()rilxilksi.

Olin rLrlltrr lii.rn k.:r:.ix-.: clcr: .: \;..L.nnr:tin uvr ifrkrisri
r>ikeiLllc, sorrri liil..risrmc,.., \{ -.-: r..r:r.in klrnntcneu mer-
riii kLrljcrrtrani niiin k.rh.:r:r :-.reircn rutki\':ul krrrttaa
eriiiin kive n t:rkilltrr. j()ist.1 i( )rrr(:r n.ivrri olcr,.rn vihollisen
lrlilrttrtnrrtrtti. Kunplr nvt olrsr ,r;...i k,,ircl.isrtxrlil No. <ttln
\';lngin: Hutrsin: Tiinnel j.r irr .isiur\.rtkin nr.rrlrrrmrur
ltskelccn, mtrrr;r kiiiintvir.ir .i:r.rr ..,..,:r'r.rn.r j.r klrrosivirt
suonotkelrlrlrss.r k;rsvar'.rn vi r.i.ik,,lr ri.1 i in. Olin huor-nae-
vrnrrni tr>iscn miehistii kilt().r\'.ur iii.rrr .ikki.i. Åhrrr. olin
n)'t itsc hcirliin arr-r-roilla.rnl Åikoir.ii vu()rostir:ln sicp.11.1

ntinut. Nckin olivat kuulovrrrtross.l oic\'r l r'.rnjoj.r.
Otin suunu,rn niiistii miehisrii sLr()r.1.1n r.r.rksc ja sielrii-

liiin se liivrvi irse 'Kauhtrkin . Isrui k.rnn,rn priiissii hikcii
pvvhkicn jrr kirorcn. Eiviit olleer cJenneet y.,r'irulle rir-tt,r-
mrrtirsollc, jotcn ni't oli kiire n'hmitrv.i. siilii f,rrteris«rt
;rlkoivat Puhurr (nnirir kieltiiiin. Verrrrsir.r-rr.r'rc kellojcrr ;rj;rt.

Hyiikkiivkscn elkrrmisecn oli enäii muurir.n'lil mirrurrrti jrr
viir.nciset kratrarrtit iskiviir btrnkkeriirsenriin, kun jo jalka-
viien ruli alkoi riitiniinsii. Ehclin niihdii vcli-Trnlin pirinr,r-

vrrn h\,ökkä)'kseen komppanixnsa rnukana, jir mielessä
liikahti orritr.riscsti. Näemmek<i toisemme vieLi. sillii tie-
sin edessä olevan ankirrar paikirt/ Siellä hän syiiksiihteli
kuin slirlistirvil rrhmil jrr kir:stäiin liihti kitrkkuisirr s.rr.ioj:r.

Oli tur-rnetturl, crtii erusellsa hiin pulrtlisti, .ia aukkoa ruli,
nrissii 'Suolrrajrt-Tomi" liikkui 

- 
tiimii liikenimi oli an-

netrtr hiinen n'turh.rirviln t:rrklrn ttrlcnsa johdosra.

Jiiiikiirijoukkuctt:1mmc ei ollut tarkoirus kiivrr.i.i riiss.i

Irvijkkiit ksessii. n uttir cnemiri:i ktru lenr rrtta ol i meirliit .rl rs-

tcttu L konr|1.x11i1111 niin krrtr:rksi, kutrtres vilrollirrcrr ir-
«)rrisi irsernistrrrr) jir rvnniikkiiiin oli kiivtiivii hctinritcn.
Mcicliin osrrksemnre rili .jiiiinvt ticn oikc.r sivuste jrr siinri
oli koln-rc vrrhvrr:r bunkkeri,rscn'r.rrr. jorke eiviir ollcct s.rrr-

l)ccr krluri.l.rreister.ur.t'tc prlinil\'ir:r osurttilll. Niisrii vhdcssii
oli kk.pcsiikc, jonkrr ;rnk:u.r tuli lksin piti ntcirliir rikril-
le;rn. Ptrrroirnntt' irror-rirt sert vrticnr;Ltrriseksi. sillii ntrrurcrl
cnrnrc piiiisisi ctcenpii i u ri nt.rm rrlrliikkiil'ksel lii. K tr iskrrsin
joukktreenj«rhrrrjallc: "Pst.kiviiiiril sil[i rtlin niihnvt lri«r-
neerijotrkkLrccllrr iiskcn scll;Liscn, krrn hc rurlrtrir'.rr nrii-
nrrkcnttiiiin rrrrkkoa.

Jiiiikiiri Trrnkk;r srri tLror.r kiviiririn hrrkcmiseu rchriir,:ik-
scen, r'rrikkl hiin [ihrikin li n jrrsr:r ilnrciscn vestennr icl iscsri.
rn i tiiiin prrh rrnt:rrrrr. V.rsta ntyiihcn.r n.r i u srr i mnrc ricriiii svv n
srihcn. Hiincn siiiircnsii olivrrr tiilrrnii mrirkiviii p,risuir.r,
vrrikka eninrc kcrr.r;rkrr;rrr kurrllccr Iriincn nii.lcn trLki:L v:r-
littrrvan. \'irrur svri:issii muista hiin trrrrkojer-r aikar-ra k«retti
niitii Irrrh.r,rns;r rnrrk;rrrn lLiiikirii. Iriiiirrsriusa Pihkrrli;r. TLros-
srr nriehcssii rhn'iviit sr4rusointrrisc'sti korpisoturrrr 1r.11--

hrIrIt om l nrlisLr Lr.lcr : kiirsiYiil l isvvs. Ircriiiinatrtamrrrtom r.rus

ja r,,rhvr ti vsincn voirt.trr. Vaikka ki)rnirelöltii vrrikrrtrikin,
niin ei koskrurn tuo Pi111;1[[x, I-rirrtcikrrs miehcr-t jiirrikiis
jiiiinyt rinnrrn nrittuir toisistir. olr sittcu paikat kuinka ktrrr-
lttrrt trrh:.rnsrr. Siinii rnics, j«rkrr kulki l.renikkojen iursxits<-
misP;1i[x511 toisccn, mr.rttei koskrrrrr) ()sr.lnut niirlcn jrrko-
peikoille.

Trrnkkrr «ri pst.-kiviiiirirt, ie kvntntcnclr pnnostrr olr pio-

t''

t'

g

r \:
,
I

203



I

t,

t

il
{"

t
i

i
I

I
il

fl

I

neereilla antaa mukaan, murra sen reho oli ihmeellinen.
Kolme kertaa saimme pesäkkeen vaikenemaan ja arvelim-
me, että ennemmin siitä bunkkerisra miehet loppuvar, kuin
meiltä panokset, mutta mitä vielä. Yrittäessämme lähesryä
heittämään kevyttä kasapanosta caikka käsikranaarria,
kotkotti kohta pesäke kuuman ryöppynsä ja oli kiireesti
etsittävä maastosuojaa. Saimme kuulla, että hyökkäys oli
juuttunut kohdaltamme paikoilleen, sillä molemmar sivus-
tart olivat ryöryttäneet vihollisasemia porero poterolra, ei-
kä siis ollut enää muuta kuin tämä sillanpääasema niillä
hallussaan.

Joukkueellemme selvisi, että tehtävdmme ei ollut aino-
astaan olla mukana hyökkäyksessä, vaan meidän oli ru-
hottava vihollisasemat, jos mieli saada sen puolustajat
heitetyksi taaksepäin. Olimme sxaneer eitcämättä rämän
rintamanosan vaikeimmirn tehtävän. Punoimme juonen ja
päätös oli, että kaksi ryhrnää lähtee koukkaamaan oikeal-
ta, päästäkseen br.rnkkerien raakse .ja toiset pitävät 1,llä
kovaa tulta, antaakseen sen käsiryksen, errä nyt sitä tul-
laan tästä suoraan koko porukalla. Pst.kiväärisrä arnmur-
tiin viimeinen panos, mutta niinpä yhräkkiä oli vasrusra-
jarnme kk:kir.r vaiennur, sillä lZihemi Hokkanen nousi
polvilleen l.rouktrrusuhriksi. Tuskin hän kerkisi heirtäyn'-
mään, kr.rn konepistoolisarja ryöppysi suojamättäässä. Sa-

massa me koukkaajat aloimme irroirrautua kerjusta j:r

pääsimmekin huomaamarromasti kuivaa noron pohjaa
myöten tekemään saarrostuksen ja kapusimme nyt rinner-
tä ylös, vänrikkimme etunenässä. Samassa räsähri vasem-
malta pikakiväärisarja. Olimme täysin yllätryneitä, sillä
niin hyvin oli bunkkeri naamioiru rinteeseen, emmekä ol-
leet havainrreet siitä eunemrnin ammurun.

Saarrostuksemme oli havaittu ajoissa, mr.rrra tuli oli
avattu vastaamme hetkistä liian aikaisin, sillä makasimme
nyt mäen rinteessä kuolleessa kulmassa ja pk.suihkut su-
ral.rtelivat hivenen yli päämme, ravaren pari kerraa rep-
puani, missä milkkipurkki runtui saaneen vnotoja. Hivu-
timme ketjuamme vähitellen yhä oikeammalle, jottrr päii-
sisimme bunkkerien niskaan. Niin pääsimme ylängön h-
elle, josta avautui tasainen mr.rstikkaryypin kangas. Sil-
loin se rapahnril Noin 50 merrin päässä olevan kiven tr-
kaa avattiin yksinäinen kiivas kiväärituli ja kuin salam,r-
na kiiti ruskahtava haamu kohti kerjuamme ja näytri ru-
levan suoraan päälleni. Painoin liipaisinra ja näin, kuin-
ka luoti iski arojen pojan rintaan, oikealle pr.rolelle, mis-
tä purskahti punaista. Samassa hän ojensi reikätähtäimen
kohti päätäni ja tuona tuokiona kohtasivat karseemme.
Olin.rme tuttuja! Hän oli ensimmäinen äsken virikoss,r
kohtaamani tiedusteiija. Hänen hampaittensa raosra sä-

rähti omituinen, karmea adni ja siinä karseessa oli kivun
runnetta, vihaa ja katkeruurra, toivortomuurta ja hdmmäs-
tystä. Ihmettelyä ehkä sen johdosra, errii hän näki, kuinka
vedin iiipaisinra, rein latausliikkeen toisramiseen, mutra
aseeni oli rnykkä. Ja sääliä sen takia, että hän näki kalpe-
at, hikiser kasvoni ja lopettaisi minut. TLrijotin hänen
aseensa piippLrr. Hän veti liipaisinta 

- 
p...ny1r l![s11i

mitä ihmettä? Näin hänet vieläkin siinä sarnassa asennos-
sa, syöksyrndssä piiälleni ja hänenkin aseensa oli 

- 
myk-

kä. Kohtalo oli pitänyt meidät tasa-arvoisina. Elimme
vielä krrmpikin. Mirä vllrren me rappaisimme roisemmel
Olin ampr-rnut ensimmäisen kerran ihmistä, jonka silrnien
katseesta olin saanut lukea, miltä se runruu. Niistä kuvas-
nri takaisin oma katseeni, 

- 
kun elämä loppuu... Kuivil-

ta huuliltani suhahti: "Ruki vehr 
- 

gnyxlig5 
-l 

" Hän
yritti nostaa vasenta, tervettä kättään, jossa oli kivääri,
mutta samassa yskähti vierestäni korpraali Haanpään puo-
liautomaatti ja osui virstustajaani. Tuon kookkaan .ia ul-
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jaan soturin ryhti pakostakin kumartui ja kuin apua ano-
en l.rän tuskaisesri karsoi minuun. Tlkaamme polvilleen
noussut jadkari Valto pdristi ylitssni konepistoolisarjan uh-
rimme päähän ja kun veri tulvahti hänen silmilleen hän
syöksyi salamana ylitseni läherri Tuurin niskaan ja vaipui
maahan käsillään sammalirr [rrrroen.

Aseveljeni olivat liian herkkiä roimirnaan. Tuo vanja
olisi mielellään antaurunlrr, h;r,rvoirurruaan, sillä varmi.xrl
maine oli kantautur.mt, ettii me pitiiisin.rme vihollisenkin
haavoittuneista hyvää huolt,r.

Olin menettänyt tuossa vihollisessani" jotakin ja sa-
masssa olin kasvanur mirr;r;r sisäisesri. Pysryin tekemään
uuden arvion koko tästC mielerrömästä rappamisesra.
Aseeni unohtuminen aamullrr oli olhrt enne. Olin itse vie-
lä elossa. Koko äskeinen tapahrumrr oli kiitänyr muura-
massa sekunnissa menneisvi'teen. muttir trrnsin itseni
vanhentuneeksi. Puristin kiirollisena aseerri tukkia, sillä
sen sull ei tahtonut kutsua ruorr vihollissoturia runtemar-
tornaan, toiset aseer sen tekivär. 

- 
Si'l', ertei aseeni t<-ri-

minut johtui siitä, eträ lipasjousi oli ri'ömiessäni auennur
ja patruunat pudonneet pois. Kokoillessrni parruunoita .ja
ladatessani asetta, tavoitin vänrikkimme merkitsevän kat-
seen. Ajatteli kai, että sama mies. jokir unol.rti ensin
irseensa, oli ladannut sen vain yhdellä pernrunalla 

- 
tuli-

linjassal Tästä katseesta kiivastuin ja an-rmuin koko lip-
paan ryhjäksi bunkkerin taka-aukkoon. josra ruli kivääri-
nrlta. Näin joukkLreenjohtajan kasvoilla h1'väkyvän il-
meen ja samassa syöksyin bunkkerin suupuolelle, korp.
Rasilaisen tukiessa kiivaalla kp.tulella yrin'stäni.

Vasemmalta kuului kovaa kirousta ja huuto: "Ei raällå
ole enää vanjan iikkaakaan." Mies nousi seisomaan ja al-
koi kävellä kohti bunkkeria, joka oli äsken heiteryn kasa-
panoksen jälkeen äkkiä vaiennut. Mies oli pistin-Hokka-
nen, urhea ldhettimme, yoka piceli puoliautomaartiean
piipusta kiinni ja huitoi sillä pusikkoa huutaen: "Tr.rlkaa

pojat perästä." Varoitin häntä, mutta samassa räsähri
btrnkkerin suulta pitkä sarja ja lähertimme rerkahti seläl-
leen, ylärr.rumis melkein poikki pk.suihkusta. N1,t en
enää arvellut, sillä tuo uhri oli liian kallis ja rehti. Tunrui
silrä, että oli suorastaan raukkamaista rappaa rauhallisesti
kävelevä mies. Kurkisrin varovasti bunkkerin sivuaukos-
r;r, jossa näin liikettä ja pudotin molemmat jäljellä olevar
''rupikonnat" sisään. Syökyin samassa miehistöaukolle,
rnurta ketään ei tullut ulos, kun jymähti. Paikalle ruli
muutamia ryhmäni miehiä, kun kuulimme bunkkerista
vaimean lauk:ruksen, minkä jälkeen oli hiljaista koko rie-
noolla. Tehtävämrne oli osaltamme räyrerry. Savun bunk-
kerista hälvettyä, havaitsimme viholliskapteenin pitä-
neen ptroliaan viimeiseen saakka kolmen miehensä kans-
sa ia jåårydän yksin haavoittuneena, pääträny,t päivänsä
naganillaan. Hän puristi vielä toisella kädellään pikaki-
väärin tukkia, ja toisesta oli juuri kirvonnur revolveri.
Totesimme, että §llä se oli vähintäin kapteenin rrrvoinen,
joka pysryi pistin-Hokkasen nitistämään.

Toisten evakuoidessa sotasarrlisra, joister arvokkain oli
kapteenin nagan-pistooli ja josra melkein rapeltiin, kuka
sen saisi, etsin'minäkin iotain ja onnistuin löytämäänkin.

Juuri siitä kohdasta, mistä murtautumisra vrirtänyt vasrus-
tajani oli viimeisen syöksynsä aloittanut, löysin kolme
täyttä patruunaa. Oliko enää sarrumaa, errä myöskin nrol-
ta arojen pojalta olivat patmunat pudonneer ja ase q,hjä,
sillä hän ehti ampr.ra vain kerran sy'öksyessään minua koh-
ti. Kyllä siinä olivat tarkoituksella voimakkaammat sor-
rnet pelissä. 

- 
Kun astelimme havuilla peiteryn lähet-

timme paarien jäl,yessä, kaikuivat korvissamme vielä hä-
r.ren viimeiset, rohkeat sanansa: "Tr-rlkaa pojar perästä! "
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LAUR! ALA-JÄÄSKI

Sotasairaalan
arkea

Tuusulan
päällystökoulu oli

sotasairaalana

UffNÄfUUN vakrisa e.rrnu oli koirrenur, lrerätessäni
<lr.rdosta unestil. Tajuntani olr pri,rnnur. Ivlurta missä ih-
tneen rnajassa olenkirirn.' Joku r'-rikeroi äänekkäiisti vie-
ressäni, nrutta rniksit

Ajrruste n harhailless.r \.,is,in.l ilnt.rn päämääriiii epäi-
lin jo koko velveill.r ,r1,r,inr Ei:x.i ,rlen sirtenkin unessa,
n-ritä tiinr.i voisi n-rr.tir.ik..::: ,r^-:. ^\Iurt.r mitä on tuo kum-
n-rallinen rurrrre. missi or.:t i.:.lk.rni: Jotrrin on tlpirhtu-
nut, eihän rimii voi ,rli; ultr.:.

Mieleeni p.rhurui verk:lleen erls t;rprhruma. Olimme
olleet partiomrrk.rli: r'rhoili:en putrlclla. Muisran kuinka
siellä ammurriin j.i il-i:ni ri jehri 

- 
r'err,r, nokea, joku tus-

kissaan vaikeroi f,llf,nr. 
- 

njihin n.rretreisiin nukahdin.
Heräsin, kun klteeni koskererrrin j.r tr,rnsin jonkun pu-

huttelevan minut. Iluni rirmeellrsr.i. kuinka ääni kuu-
losti tutulta. Perriivirkö siim]nr 

- 
nienkö vain haiiveku-

van. harhailevan k.rseeni i-:r'oirrress.r vihdoin viehkeästi
hyrr.rl,ilevän neidon.

Tr.ro hymy palautti minur vih.j.oin rodellisuuteen, oli us-
kottava että r,ieressäni oii enrinen kouh.rroverini Aini
Harjtrla. Tuluaan vakuurruneeksi. err.i rtrnsin hiinet, sain
kuulia totuuksia. Karkeri.r r,rrr.:uksi.r. Hiin kertoi rninr-rn
olevan vaikeasti haavoitnrneen jr err.i olen kenttäsairaa-
lassa, j«rssa hän on q'össä lääkint.ilorr.rn;r. Jo vuosia oli
kulunut viime rapaamiseste. murr.r ei h.in sirtenkiiän olisi
toivonut tapaamista juuri tiällä. S.rrn kuull.i lisiiii rilastani,
josta siinii vail.reessa tiedertiin. errl pienempien kolhujen
lisäksi luoti oli osunut selklranklen. losri on serlrrnrlut
selkäytirnen viöittr-rma ja irlrrruumiin tiivdellinen halvaan-
mminen. Siinä olikin Jobinposrirr kerr;rkseen j.r :rrvata
si,lllttaa, ettei mielenvire ollut parl-raimmillll-r.

Mr.ristikLrvani kol.rtalokkirasti päärrvneelrä pirrrioretkeltii
;rlkoi selkiin§,ii. Partic»nn.re kuului III,JR l):teen ja rehtä-
viinärnrne oli viikivaltainen tiedr.rstelr.r vihollisesernien
selville saan.riseksi. Yl itirnrr-re rajalin j en Veinikkalan liihis-
röllä kolmantenatoista piiivlinä heirriikuura 19+l ja onnis-
ruirnme virikeuksitta pääsernään kilometrin verrrul rc.iin
tlrkse, jossa pahaa aavistanatta t<irrnäsimme viholliser-r

pikakivääriin ja näin tapahtr.rmien ketjLr pääsi irrrrlleen 
-krir talokkl in seurauksi n.

Yksi luoti oli aiheLrttanut elämänmenossani riil'delliser.r
muutoksen. Erinomainen ['ysillinen kuntoni oli hetkessii
hirihtunr.rt Vainikkalar.r tuLrliin ja n1't n.rakasin liikkumat-
tomrlnr juuri va.lerussa kipsivr.roteessa. Kalsea totr-lrts tal-

pirhtuneesta llkoi pair-raa r-r-rieltär-ri, rnuttil s) vcrnp:iir')
rnietiskell,yn ei kenttäsairaalassrr ollutkaan aikaa. Kipsir.r
kuivuttua oli näet sairaalajunakin Melkkolan pysäkillä.

Junamme oli pysähtynyt eräälle asemalle. En tiennyt
mihin, eikii ollut tarpeellistakaan tietäii. Kun matkaa var-
ten annenlt n'rorfiiniviivat vaikuttivat parl-raillaan, oli
l.rerttaisen yhdentekevää missä olimrne . Kysyin kuitenkin
junan lähtiessä sairaanhoirajalramme: "Missä tne olem-
mei"' Hän vastasi: "Pysiihdyimrne Kaipiaisissa ja nl'r
lähdetään ".

Kaipiainer.r 
- 

sehän oli kotiasenrani ja nytkö vrstir sairl
rärnän tietää. Niin 

- 
junaa ei voinLrt 1'r1,säyttriä ktrin he-

vosta ja kr>tiasema jäi taatse. Jäi vuosikausiksi.

*
Sen aikr,rinen Suojeluskur.rtain Päällystökoulu Tuusulassa
oli kaikessa kiireessä muutettrr sotasairaalaksi. Sarin kunni-
an rintarnallir haavoittuneista ensimrnäisenii potilaana
päästä sisäiin nrohon upeaan rakennukseen. Hetki oli ta-
vallann nlielenkiinroir.ren, sillä trimä oli ensi kerta elä-
rnässäni kun jouduin sairairlaan. Tapal'rtumien kulku oli
edennyt niin nopeasti, etten el'rtinyt ecles rniertiii urennäkö
sriirarl.ran vai ei 

- 
kun olin jo siellä.

Pr 'r n jo siinä n.räärin valveilla, että pystyin irntamaan
henkr l,,r ie«rni. Viehkeät vastarnottajani vaikuttivat viisy-
neissä siln.rissiini kerrassaan enkeleiltä. Kun he vielä
herttaisen uskottavasti rohkaisivat masentunutta mieltiini

- 
ei ensi vaikr.rtehna sairaalasta ollut mitenkiiän vsten-

mielinen. Päin vastoin lievä optirnisrni pilkahti esiir.r 
-rnutta pilkahti liian rikaisin.

Lähipiiivinii tajuntani selkiinryi, pystyin ajattelemaan,
mutta en liikkurnaan, virin vaivoirt sain käsiäni liikutel-
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tua. Mielentila noina päivinä lähenteli nollapistetä ja
sairaalan ylilääkiirin professori Nylanderin lausunto tilas-
tani sammumi viimeisenkin toivonkipinän. Perusteellisen
tarkastuksen jälkeen hän näet sanoi: 'IIämä on niitä kaik-
kein vaikeimpia haavoittumistapauksia, mutta tässä vai-
heessa ei voida tehdä muuta kuin odottaa. Katsotaan nyt
ensin puoli vuotta kuinka tilanne kehiryy."

Puoli vuotta 
- ensin puoli vuorra, sanat pyörivär mie-

lessäni, kas siinä oli miemimistä yhdeksi päiväksi.
Päivästä roiseen jatkunut ruijorus valkoiseen kanoon, ei

liioin tuonut lohtira harmaaseen arkeen, Kun vielä kipsi-
vuode kaikessa kovuudessaan alkoi synnyrrää makuuhaa-
voja, olikin l«ärsimysrien alkutaival viiroitertu.

Hyökkäyksen alkaminen rintamalla tuntui pian sairaa-
loissa ja niinpä elokuun puolivälin rienoilla sairaalamme
alkoi täyryä. Yleisenä ilrniönä ruon ajan haavoitruneiden
keskuudessa oli varsin roiveikas mieliala sodan loppuru-
lokseen nähden. Monet jopa harmittelivat sitä, kun jou-
ruivat tädllä roimettomina makaamaan, roisren szultaan
aikaan suorittaessa historiallista tehrävää, ryönräessä vi-
hollista pois omalta maaperälrämme. Tapahrumien kulku
rintamilla kehirryi niin nopeasri, enemme puutteellisen
uutispalvelun vuoksi pysyneet ajan vauhdissa mukana.

Aina hyvän ruulinen osaslon lääkärimme yritti par-
haansa mukaan pitää meirä ajan tasalla. Niinpä erd:d:nit
zrarnuna elokuun loppupuolella hänen saapuessaan huo-
neeseemme, hän hyvän huomenen sijasra huudahd iloise-
na ovelta: 'Viipuri on vallartu". Tämä oli mieluisra
kuultavaa, mutta valitettavasri tieto oli ennen aikainen,
kaupunkia ei ollut vielä vallanu. Muutaman päivän kulut-
tua, lieneekö ollut elokuun viimeinen pävä, läkzirimme
tullessa kierrokselleen hän hvr,än huomenensa jälkeen sa-
noi: "No pojat, mitäs kuuluu?" Olimme sinä aamuna ra-
diosta saaneet tietää Viipurin valrauksesta, minkä joh-
doota eräs porilaamme loihe lausumaan läkärille: 'No
kuuluuhan sitä - Viipurikin on raas vallaru". Lddkdri
yhryi nauruun siinä kuin muurkin ja valtausuutinen run-
rui olevan kaikille mieleen.

Potilastulva kasvoi s §'n kuluessa siinä määrin, että
yhä uusia järiestelviä oli suoritettava haavoittuneiden si-
joittamiseksi. Niinpä osa sairaalamme potilaisra siir-
rettiin syys-lokakuun vaihreessa Tuusulan järven toisel-
la puolen olevaan Järvenpän emäntäkouluun. Tämäkin
koulu oli muiden mukana orertu sotasairaalakäyttön.

Ne muutamat viikor. jorka olin "emäntäkouiussa ', toi-
vat miellynävää vaihrelua sen .rikuisen elämäni arkeen.
Suhteemme hoitajien karusa oli erinomainen, mikä piti
mielialaa virkeänä. Kun osasronhoitaiartaremme eränä
iltamyöhänä kantoi kenaäsairaalasra saakka harminani ol-
leen kipsivuoteen kaikessa hiljaisuudessa ullakolle, oli
mielessäni kuin juhlan nrnrua. Olin pässvr siirä piinapen-
kistä eroon, vaikka emme olleer puuhallemme lääkärin
suostumllsta saaneetkaan. PCärimme näer yhteisymmär-

ryksessä hoitajartaremme kanssa noudatraa vanhaa sään-
röä, jotta: "ei oikeutta rnaassa saa. ken irse sir ei hanki".

Kohtalo piti kuitenkin lukua siitä. errä mielihyvän
joukkoon sekoitettiin tarvitraessa mr'ös surua. Kenttdpos-
tin ruoma viesti kertoi koruronra kielrän; veljeni oli
kaatunut Syvärillä. Yhden veljisräni kaaruessa jo talviso-
dassa, tämän kertainen menerys runrui n'rmisryrrävältä.

En osannut vielä tuolloin aavisraa, errei tämäkään viesti
ollut viimeinen. Kuten jälempänä ilmenee, vielä kolmas-
kin isku oli kestettävä. Sodankäynnillä oli oma karu la-
kinsa, joka ei kaikissa kohdin myöräillyr syvällä ihmis-
mielessä eläneitä toiveita.

"Koulumme" läkäri tri Sucksdorff oli kovin ystävälli-

nen, ja hän yritti saada minut sellaiseen sairaalaan, jossa

täydellisin välinein olisi mahdollisuudet perusteelliseen
utkimiseen ja rarvirtavaan hoitoon. Hän jo ruossa vai-
heessa näki, erei pelkkä odottaminen johda tulokseen
vaan kirurgisiin toimenpiteisiin olisi ryhdyttävä. Tuona
aikana oli kuitenkin rungos sairaaloihin pahimmillaan ja
niinpä kävi, että minut siirrertiin, mura 

- 
takaisin pääl-

lystökoululle.
Tällä oli jo runuja ennestään, muma pian tuloni jäl-

keen synryi varsin mielenkiintoinen ruttavuus. Poissaol-
lessani tähän sairaalaan oli saapunut lääkintälottana pre-
sidentti Svinhufuudin rytär ja jouduin samalle osastolle
missä hän oli ryössä. Kun olin todennäköisesti sairaalam-
me vaikeimmin haavoittunut potilas, hän otti kuin sydä-
men asiakseen hoivailla minua parhaansa mukaan. Hän
hoitikin tehtävänsä tunnollisesti 

- 
olisin puolestani ryy-

rynyt vähempänkin huolenpitoon. Tuskin olen elämäs-
säni uutterampaa henkilöä tavannut kuin mitä hän oli,
hän teki todellakin paljon potilaiden hyväksi. Loputon
uurasnls kuitenkin kostautui hänelle, niinkuin kuulin
myöhemmin, hän oli ylirasiruksen vuoki itsekin sairastu-
nut ioutuen sairaalahoitoon.

*
Joulu läheni ja 

- makuuhaavat laajenivat. Emäntäkoulun
aikuinen mielenvirkeys oli riporiessään. Nuo kämmenen
laajuiset haavat nosrivar kuumerra, mikä pysymeli viikosta
viikkoon yllättävän korkealla. Tilani oli arveluttavasti
huononrunut ja vihdoin joulun ollessa ovella kuume oli
tehnyt tehtävänsä - aloin menemää tajuntaani. Sain myö-
hemmin tietää, emä olin jo siirretty siihen huoneeseen
josra "lähdetän". Hoitavat lääkdrit olivat pitäneet siinä
vaiheessa tilaani toivottomana, odotetriin enää hetkeä -jolloin siirryisin sen rajan yli, josta ei ole paluuta. Joulu-
aarto meni muiden päivien mukana tietämättäni ohitse
ja oli pääsry itse juhlaan, joulupäivä oli koittanut. Ensim-
mäinen sairaalajouluni.

Tuona juhlapäivänä tajuntani oli palannut, joskin hä-
märryneenä. Se ei kuitenkaan merkinnyt sitä, että tilassa-
ni olisi tapahunut käänne parempaan, mutta antoi tilai-
suuden sairaalamme sotilaspasrori Aaro Nikalin saapua
luokseni. Olin tutustunut häneen hänen aikaisemmilla
käynneillään, joten siinäkin tilassa runsin joulusanoman
ruojan. Voimani eivät riittäneet keskusteluun, mufta nau-
tin hänen toimestaan Herran ehtoollisen ja kuuntelin hä-
nen sanomaansa joulusta.

Oli hänellä muutakin sanoftavaa kuin mitä varsinainen
joulun evankeliumi käsitti. Varmistauruen ensin siirä, eträ
ymmärsin hänen puheensa, sain kr,rulla seuraavar sanar:
"Teidän päivänne ovat luetut".

Tuo lause ,fäi pysyvästi mieleeni, ymmärsin siinäkin ti-
lassa sanojen tarkoituksen ja sanoma olisi joissakin olo-
suhteissa varmaan ollut jär§ttävä uutinen. Järkyttävä
siksi, kun tiedämme kuinka vaikeata ihmislapsen on
yleensäkin luopua tdstä elämäsrä. Varsinkin nuoruutensa
päivinä. Tuona hetkenä sanoma ei kuitenkaan tullut yllä-

ryksenä, silla olinhan jo joulua edeltäneenä vaikeana kau-
tena sisimmässäni vakuutturiut siitä, etten jaksaisi enä
kauankaan käydä taistelua haavoittumisen seurauksena
synryneitä häiriötiloja vastaan. Siihen mennessä lähes
puoli vuotta kestänyt väikea sairaustila oli kulurranur voi-
mavarani milrei loppuun.

Todennäköisesti seuraavana eli tapaninpäivänä jlilleen
alkaneesta tajuttomuustilasta muodosrui pi*ällinen, sillä
tammikuu oli jo hyvässä menossa palatessani jälleen "ta-
kaisin elämään". Vastoin kaikkia odonrksia oli tapahtu-
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ltut "paluu", 
- 

tnlltta miksi kaikki on niin vierirsrir,
kar-rk:risr,r, rnissil olenk:rrLn/

En herännytkiirin Tr.rLrsultn Päiillvsökoululla vaan Hel-
sir.rgin ttrberkLrlrrusisairaalassa, johon olin rietämärriini
siirretq,. PäiillystökoLrh.ra tarvittiir.r rnuihin tarkoirr.rksiin,
minkii vuoksi potilaat «rli siirretry 

- 
niin, enpä tienny,t-

käiin siirrosta rnuutr kuin että li\,sin itseni nrberkulursi-
srri rall asta.

Muistiktrvani rnukairn minua hoivaili jokLr, jolle yririn
pr-rl-rua joulusta. Ei hiin kuitenkaan uskonut v.rrln si.-rn()i, er-
tä johar-r lcrppiainenkirr on menn),r. Eikä hiin uskonut si-
tiikään, kun väitin olevani Priällystiikoululla. Puhr-ri vrrir.r

itsepinraisesti tuberkulcxtsisairaalastaan. Tarvirtiin nlLu.rrir-

n.rirr piiiviii ennen kr.rir.r totur-rs alkoi valjeta ja lopulta oii
ruskottava, että hoitajirr-ri oli oikeassir.

Eliirniir.rlankar.ri ei olh.rt sittenkäiin vielä lopullisesri kar-
kennut. vaikka monen monra siiettä oli j«r poikki. r\{.r-
kurilrlravrrt olivrrt yl-rii lairjenrur-reet, mutta kuurne oli sel-
västi hskenr.rt jor.rlr.ra edeltiineistii huil'rpulLrkernisra, L.i.i-
kärimme tri Mever pf iiritteli piiiitiiiirt nähdessiiiin velt.r-
virr mrrkuuhrraver, ehkii «rlisin pyiiritell1,t itsekin 

- ),,)
olisin jaksenut.

Vaikke eliirniin slke tuona aikane olikin pol.rjelr-rkenris-
s:r. uiiu kaiken hrrrnrrrrrtlen keskellii se sittenkin slkkr
Ornusi n ker-rties. sy'nnl,rtniiisenii lah j ana jonki r-rlarsert nt.i.i-
riin tahrlonvoimaa, joka oli omilln avuksi silloin kun
kaikki mtrut avut oli .lopputrn kiiytetty. Kun viel.i enr.iur.i.
koulur-r aikainen osestonhoitajlttilrelnme Asrrirl Åsch.rrr
kiivi rtthkaiselnirssir erli.rs frrinunuttr micltiir-ri, alkoi j«r i,ihe:
s:llnm r.urlrlrrn Piiiissy t toivon kip i nii u u.l elleen he hkr,r.r.

Vrrikke liihiviikk«rjen aikana selviisri pirisninkin. crr
tuntenut oikeir-r viihtyviini trissii tlklssrr. Err tiennvr miksi.
ei httir'lossakaan «lllut m«rirrir.nisr.r, cn \'.l.ln (,s.ulnut 5()l-!-!.-
tLLa r-riiihir-r puitteisiin. Muistelir-r krrihoten er-niint.ik,,Lr,,.:rr
eikaist.r Iniellyrtiii'iiii kaLrrtrr j:r toivoin hiljrriscssri nritlu:s.:,
ni siirtoa jor-rr-rekir-r muuellc. Ttio rr.jatus pviiri micless.ini
yrit ja piiiviit ja vaikka cn kaipr.rtrstani kenellekii.in in.ir-
ninrrtrt, rriirr ihrne!.1Iisrii, roivecrri r()rcr.ru.ri.

Heltnikutrssrr taprl.rtui siirto Viikkiin M:rLlir.r liihisri,i-
le, jossa yliopris«rn rnla- ja rnetsiitiereelliselle rr-rrkir.nr.rsi.ir-

«tkselle valmistunut rakcnnus oli otettu sotasaireel.rk.ir t-
t«liin. Tän.rä tilapiiissrLiraalamrne oli tarkoiretru Lihinn.,
«ripilaite vilrten, rnihir-r ry'lrrniiän en suinkirrrn kuullrn,,lr.
I'rr.rtrrl trulsin silti joten kuter.r viihn'viini ciiiillii.

Kuurne oli jo kokonaan yiiiinyt ja tiiällii ryhdvrrrin n-,.,-

kLrLrhaavojrkin tosinielessii hoirar-nairr-r. Muur-r hoi.l,rr.r
ohelle päivittiiiset liin.rpirniit rrrnmckl'lr')'t pvslihJr.rrir .ir
vi l-rcloi r-r niiiclen ki Lrsrrl I istcn haevojen laejenemisen. NI Lrt :.r

nruita rnurheita oli vielri riiträr,iisti hrrnninani. ULrsin.r h,ii-
ritiinii alkoivat tirhdostiuli riippurnattrinttt tr-rsk;rlI:cr lr-
haskorrristLrkset, joiclen aiheuttajlnl oli hrravoitrumisk,rh-

classrr selkiii,clirrtii painava rustotturra, kuten rrt iihcnr-
min ilmer-ri. Kädet tr-rona aikrrna liikkLrivrrt jo nortl.r.rir>-
ti, rttr,rttrr rrLrntrrnis tili eclellcen tiil'sin liikkLrr-nrrton.

Tule'r,aisuus ei r-riivrtiinyt [r;:,a;rvalta, cnkii rohjenr-rtLt

eties vukav issrni selliristrr ajatellakarrn. Tosir-r joskr.rs oiles-
sani kl,lliisti'n)'t jarkuvlrur seliilliini t-urrkuuseen. r,ir,;itt
r-r-rielessiini piiiistä sellaiseen kunttxrn, ertii voisin loskus
cilcs hetkeksi isturr. Kohtakr «rli <4rettrutrt kiir-rt.ir n In.i.irr

- 
1,11111i111111i5ct eiviit eniiii rtlleet suurer) suuret. tnurt.r sci-

laise nk i n toteu tum i nen ni\, tti epii tocler-rniiköisel t.i.
Ker.rtics krrikissa sotrrsirirrraloissa, my'«is triiillii kiinnirti

Iruorriotrr hoitohcr.rkiliistiiiin kuuluvicu liiiikintiilorricn
nriiiirri. Heitii oli tiiiillii niihtiiviisti enemrniin kr.tin r'.rrsin.ri-
sirr siLirarrnhoitrrjia. Jos niin jiilkikiiteer.r .ionkinlaisen ko-
kcrnuksen perLrsteella sullirtaisiin rrrvioirla liiiikintiil«rt-
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rrcn n'iin mcrkiqstii st>.lan aikaiscssa sairaanhoitoq'rissii,
nrin tuskin voinenrmc liiaksi korostea heicliin oslnlrrirrln.
\'.Lrsin.risen sairlanlxritljirkunnan rinnalla he suoritrivtrr
\ .ll.1.reh t()isesti valtaisrrn o'ömiiiiriin, jonka q'rin :rn,on krri-
kessri laajuuclcssrlrul osrlrlviit etlnen keikkerr scn rrikaiscr
s()r.1 p( )t il irrr t ri i rriiv iin korkerrl lc :.lrv()stiril.

Tuii kcviit- Vasta puhjer-rneiclen koivun Iehticn ttroksu
svnnvtti koti-ikiiviin. Tuusit-r selliristrr virstrt ettsr kert,t,r ko-
ko srrirausaikrlnlni, eikii sitii tunnettrt ttoiu vrr;.ttt voittttr
karkottlir. Asiaa pahensi chkri vielii sc. ctrii tiestrt olevaui
si.krrtu sai rrrirla:ru 

- 
kentics lo;rptri iiksen i. NItr tr'r kri k istl

rLrskal lisint,r ol i kcstiiii j«r mrrin iru t l ih.rskotr ris rukser, iorkrl
voin-tistuivat viikko vi ikoltrt. Piclin ihrttccnii. ettii lttr,lstorti

kcstiviit nuo rrrj trt, mclkei npii kcllon t:Lrkkr.r Lr.lell.r Lr usir,r rtr-

virr kouristr.rkscr. Jo ttu>rr riiprriser'.rn kr.rn'rppihetken
o.krtr.rs r,rsitti henkisesri rit\':tttottliltl l-.rllorl. cikii niiin ol-
ien i'ii-r.rtresrri viikkok;rusiin Piiiissvr jLrtrrr kiirtni.

Kun riittiiviin krru,trt pLthuin j,r pvlsin l-.i.istii johonkin
«rikeaen srtirrLrLlarur. niirr vihJoin l.iiik.irirnntc rri Helria
suostlri soittrrutititr-r Sotrts.rir.r.rl;r l,n r lil.i.ikiiri Professori F.

Langenskii)lcli l lc. Puhcl i nkeskrts rc-lu t.t rLt Lrksen,r ol i, cttii jtr

sr.unilnlr:ran-rLrPiiiviinii s.tirlrs.tur,r rttii tt«rrtrrt.ttrr:trt lttiltLl.t
Helsingi n Di akonissel rri tokscn s.ri r.i.rl :1.rlt. joss:t keks i yksi-
tvisosastorr oli otettu sot.rseir.r,rl'tkiivtriii)n. Ttto Ittrtrttr«r-

piiivii oli yksi niitii h.rn'r.rjri iionhctkiii srrrra;rl.r-aieltrrni.
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Pirrn tuioi-r: ,.r-i.c:t ;:,,1 L.in{enskiiild, j«rsta olin kuul-
Itrt pxljl;11 ker:,,1--,,,.,:r. :,.-: S'(.()rittillltiliul tarkastusrrr. Hiin
oli h1,vin mier:e. r..::-.. :.::s.:sr'.: ksert j iilkeen. n'lrr rril siuto i :

"Minä otar-r Teil.il , )::-,-:.,:. i-.L,rr,lrni j:r ltoiclan tiimiin .jr.rrur-r
loppuun srakk.i T-.:t>:: ::c:txisesti suurtrr hturjenlrusre
rtiiiclen sanojen j.ilke;:-.. r .:.<i., ::-,rt.i.,in ntuurrl ei ollLrr vielii
tehty. (My,öhemn-rin. :r,,::r :..,,.snr()isr.t vuo.len kLrluttua,
jolloin oli takanrr 1o ,.:s' *.:t'.::'.citkunr.1 Ieikkar-rsra, ;,ro-
lessori kertoi tästä ensr :-:..-'-ir-::qri.L. H:ilt s;rr-roi olleinsa
vlLikertn ritrkirisr.u) eJcs:.i. .,a.. ...*,,:1..r sil l()ilt onuisturni-
seen. vilar) kokeilum ielcsr. :..-.::: :i rn.i rel'rtiiväiin kiisik-
si. Hänellii oli k.Lnnilsri:-....- ... qir.i,rlr :rik.risenrmin
hoitanut yhclen, nt()niir ia-i.:N-...§s:.r \.,.rilneen liihcs sarnan
Iaatuisen tapurksen. t

Ensir-nr-niiiner-r stirrlrll.l\",:r )s: , ,.: :-:,. ::, itvt. \/Lrosilriiiviiii
serlrall\riulrr, cli I I piiir.in.i ir.:::.,x,.-.:., i., *l 1-r.,f-es«rri
sr.urritti et)sil-nlriiisen leikk.rLrk>c:t T,i:t:.. icikkrrLrs lrerkirsi
irlkua siir-rii kehityksessii. j,;ss.. ::...:r: ,,,x,,i hvvru hitaasri
korjlr-rrtur.

Seurrrrlviurrr leikkauskohreerr.l r )ir r:..ir .iilkscn .riheurra-
nr-lt murtumrrkohta seliiss,i. sclk.ir.irr:.r x,rskert.rvrr leik-
kllrs, mutti.l heik«rn t leiskLrrtr,,rtr 1., :l.,kLrLrltruvojcn
vuoksi Pfofessori ei ryh§'rtyt 6p6111i111.1.,n 

- 
kLirtrrl.r 9li

er»iksi kohennettrrva.
Ei «rllrrt epiiilystrikiiiin etreikii siir.i Lihricn tc-irn k.rikki

ntitii rehtiivissii oli. Neljiin kr.nrk.ur.len kr.LlLrrtu.r. ..ii ;,,rrlLr-
kur.rn elkrrtrn menltessii oli rrrpahrlrnur se mir.i en vielii
keviiiil lii uskolr.r t taprrh tuvaksi. Vi inteinenki n nt.lkri Lil).r.r-
vrr oli perrrntunut umpcen. Siinii uhessl ntielilhkin ,1;ii-

Leikkausta suoritetaan
sotasairaalassa

Helsingin Diakonissalaitos,
joka Talvisodan aikana
järjestettiin sotasairaalaksi.
Tämä sairaalalaitos kärsi
ankarista ilmapommituksista,
joissa mm. 21.12.39 vaurioitui
n. 300 huonetta

leer.r virkisn i. tr-ursin itseni .jopa onr.relliseksi kaikkrcn nii-
clen kt>ertclernrrsten jiilkecn. jotka oliu joutunrrr kokc-
ntxiln. Virikkr alaruurnis olikin eclelleen liikkurnl«rn.
kr-rntoni oli siinri rnäärin kohentunut. errii leikkauksecn
voiriin rvhn'ii.

P rot-e ssori Lar.rgenskiöl cl kysyi rr.r ieli!. idertiini le i kkau k-
sestir, \'rlikki här.r heti jatkoikin, ettei l'cillii ole valinner.r
varaa. Ainoastaan leikkar-rksen u,ullir on .ionkinlainen
rnahclollisur-rs selviyty,ii. Hiin ei voinLr t tili.ltr onnistumist;r,
mirttrr piti kuitenkin hyviu rnirhclolliscna sellaisra. Kur-r
vaihtoehtona oli krpullir-ren mer-rehqntinen 

- 
ei valirrre

ollur vaikearl.

Joulukr.russl 19 i2 trLpahtrri ruo rxtkliiseva leikkaus.
Leikkaus oli vaikea, sillii murtur-nirkohclan nrstorr.lminelr
sekii sclkiiycli nkllnlvllln kul keuru r-reirlcr-r l uunsi ru jen poi§-
tiuninen oli vienyt paljon likea. Ensi heriiiintir-rcn nrrrkrto-
sist:i oli joten kr-rrer-r sierlettiiviiii, r-r-ruttrr kahclen vuorokilu-
.lcn kuluttua kehitrl,i erittriin kriitillinen vaihe. Oli vai-
keata, eikii n.rorflinikaarr pysrynyr peirtiintiiiin niitii riipli-
sevia viiltoja .jotka leikkauskrirr-lessa roisruivxr jopa hcn-
gitykserr talrtlissa. Professori itse oli siinii vail-reessrr toi-
veikas, ollen sitii mieltii, ettii koska kcsrin ht'r,in scn ritr-
krrisevan herker.r, j«rlkrin sclkiivdinrii kiisi relti in, kcsriiisin
rryös jiilkisctrr:ruksct. "Paljon viivoja (morflinie) 

- 
kylIii

hiin sclviiiiil niimii ohjecr professoli rrnroi cvriiksi hoirajil-
le 

- 
ja viivojrr riirti.

Viikon kuluttrur leikkaLrksesra rrrpahtui kiirinnc, ril.rni
.rlkoi selviisti hell:,ottrra. Pahin oli niihriiviisti «rhi ja clii-
ntiirilralu sai Iisiiii virikettii. Leikkausre voiriin pitiiii on-
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nistuneena, sillii seuraavana kevättalvena .jaloissa aikoi
nä§ä ;o elon rnerkkejii. Kr.rn oiin jo katkerien kokernus-
ten opettamana v.rrautLurllr siihen, etten pyscyisi koskaan
ornin avuin vuoteesta noLrsernaln, runtui pienikin ekrn
n-rerkki jonkinlaiselta ihn.reeltii. Olin saamiusa eliimiistä
jälleen uuden otteen, r'nutta vuocletkin kulkivat kulkrraan.
Kol-nirs sairaalavuosi oli alkarrut.

*

Ei suinkaan ole samantekeviiä sairaalassa, millaisia potilai-
ra sira huonetovereikseen. Varsinkin, j<ls joutr.ru vuosikau-
sia olemuan vuoteen omana. Muistan lämmöllä rr-ronia
potilastovereirani, )oiclen kanssa jaettiin yhteisiii kohtaloi-
6i1 

- 
s115i11 ioskus sentiiän iloisempiakin hetkiä. Eräs heis-

tä, pastori Jol.rannes Riruhala jäi mirleeni, koska hiin olr
myös partioretkellä haavoinunut ja yhtä vaikeasti kuin
minäkin. Hän kertoi rnm. erään tapatrksen, jolloin hiinen
omatuntonsa joutui varsin l-rarvinaislaatuisella tavalla koe-
tukselle.

Hyökkäysvaiheen aikana jossain ltä-Karjalassa hiin oir
edennyt muiden mukana ja jonkin paikkakunnan vrrlrrtr.tk-

sen jälkeen oli pysihdy,try lepämään. Pastorimrne oi:
komentopaikalta lähtenyt yksinään tarkastelemarn lksr-
kön toiminta-aluetta, eikä ottanut muuta asetta r'rtuk.L"n

kuin ryöllä olleen tuppipuukon. Kävellessään polku;r hln
yhtäkkiii huornasi samaa polkuir vastreln tulevan ns. f '!::-

karyssän", jollaisia niinä aikoina oli jäiinyr selusr;:i:
Vastaantulija, jolla oli kivääri aseistuksenaan ei vielii ir.:,,-
mannut pastoriamme, joka lyyhistyi polurl varteen ron-
kin puun trri pensaan suojaan. Nyt oli täpärä herki klsr.-
lä, sillä vasraantulija kohclalle tullessaan varmasti h!:.,-
maisi hänet. Oli hetkessä tel.rtävä l.ryökkäyssuunnireim"

- 
hän päämi kohdalle rullen hyökätä vasta;intuiii:n

kimppuun, r.riin ettei tämä ehtisi käymää asettaan. Åik.:.:.
eikä valinnan varaa ollur.

Suunnitelna «rli virh-nis. mutt.l vlstusttrjakin oli p.iii.i...--

la. Nopea hirn-ruinen hypp1, vasrustajan kimppur-rn r.,,,-:

aluksi vasraantulijan, mutta pian tiirnii oli tilanteen tasalla.
Asettatrn hän ei ehtinyt käyttiiä 

- 
dkoi vimmarru paini.

Vasrustl.ja oli pasroriamme kookkaampi. mtrtta kenties
hitrkan kömpelömpi 

- 
käytiin irrmotonti.r karnppailua

elämiistä. Sillä kurnpikin tiesi, errä vrrin otrelur.r vt-rittrjrr
jää el«ron. Painisääntöjä ei liioin kunnioitertu otreita haet-
raessa, eikii kukaan ehtinyt tuomariksi krhden sorurin
klmppaillessa Itä-Karjalan tantereella. Otrelun alkuvaihe
painirtiin ratkaisemattomana, rrlltta jatkossa pasrorimme
kestiivl,ys alkoi päästä oikeuksiinsa. Vihdoin hiin vastusta-
j;rn rnennessä selälleen sai niin tukevan otteen. ertii voi
roisellrr kädellä irrotraa puukt>n tupesta. Hiinellä oli r.r1,t ti-
Iirisuus edessään, murta omililrnto sanoi: "Älii rapa". Ti-
hnne oli kieltämättä vaikerr, mutta pastorimme ratkaisi
prkkotilassa asian niin, ertli ellei hiin tapa niin hiin tulee
itse tapeuksi. Se on sodirn arrnoton laki. Puukko painui
r.rstustajan rintaan. Voittajr sei jatkaa elämäänsä.

Huoneeseernme tuli vuoclen 19-i2 lopulla eräs puhelias
soruri. En muista enää nirneä, nrutca hän oli haavoitrunut
nrlveen. Hiin muisti aintr uudelle kuLrlijalleen korostaa
kuinka vihollisen tarkka-an"rpujrn h.r«rri oli lävistänyt hä-
nen polvensa. Nuo tarkka-ampLrjrrr olivat kuulLrisi,r rai-
iosl.l;ur, minkä vuoksi ker«rjakin näin korostaer-r halusi
oritrrra kuinka lähellä kuolemaa hän oli ollut.

Prot-essorimme tuli tavan mukaiselle kierrokselleen ja
n.inellii oli tapirna että uuden porilaan piri llhvesri kertoa
xuinka haavoittuminen oli tapahtunut. Mies kertt-ri reri-
n.rnsl, ties monennenko kerran, josta rarkkaavaisen.r
kr.rLrnnellut professori jatkoi tähän tapaan: "Eihän sellai-
nen ole tarkka-arnpuja joka päähiin tähtää ja polveen
osr-rus. Ette kai sentään kuvittele. että här.r tähtiisi Teitä
luuri polveen". En kuullLrt sen koommin enäii rrrinrre
ruosra rarkka- rrmpu jasta.

*

\';rikka .joucluinkir-r vuocleu l9+ I rrikrrna useiirn otteeseerl
ieikkauspöydlilie, oli suurirnrnat vaikeudet jo takana päin.

Sotapotilaita Diakonissalaitoksen
puistossa kesällä 1943.
Kirjoittaja, ylikersantti L. Ala-
Jääski keskellä rullatuolissa

Professori
F. Langenskiöld,
joka oli sodan aikana
Helsingin Diakonissa-
laitoksen lääkärinä ,a
myöhemmin sen
ylilääkärinä
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Oli ihrneellinen elämys nousra yli kahden vuoden makuun
ijlkeen p)-sryyn.Jalat täyryi tosin tukea, mutta kainalosatr-
r,-,jen varassa pysyin pvstvssä. Tunsin sinä l-retkenä itser-ri

,,nnelliseksi. Professorikin oli silmin näl.rden iloinen tl-
pruksen johdosta, ja sanoi olevänsa ylpeii, ettii on pysty-
nvt tällaisen ryön tekemään. Härr palautti mieliin sen en-
si tapaarnisemme runsas vu«rsi sitten fa myrinsi ertei hän
silloin Lrskonut näinkään hyvään nrlokseen piiäsevänsä.
Lähtökohta kun oli silloin äärirnmäisen vaikel.

Lähesryimme jälleen joulua. Kolmatta sairaalajouluani.
Mielenvire oli jo huomattavasti noussut edellisjoLrlujen
poh.lalLrkemista, joten rohkenin jo hiukan ajatella tulevai-
suuttakin. Sota tosin iatkui edelleen luoden tieryn varjon-
sa tulevaisulrden ylle, mr,rrra vaikeukistrr huolimatta elä-
mä .latkui totuttuun t2rpaan.

Kuin salarnana kirkkaalta taivaalta ruli jälleen uusi is-
ku. Kolnas vel.jeni oli kratunut rintarnalla. Itsenäisyys-
päivrin{ l9-tJ oli 20-vuotiaan veljeni kohtaknpäivä. Kra-
naarri di kunnit.rittanut nuomLrtta 

- 
eikii juhlapäivää. Is-

ku oli masentava, mutta tapahtunurta ei voinut rnlruksi
muuttaa.

Vuoden 19.i4 alkaessa rohkenin tehdä uuden vuoden
sr.runnitelmia, joista tärkeimpänä oli ajarus koriin rnenosta
kesällä. Oii jo aikakin ajatella lomaa ja jos kunroni kohen-
tuisi sarnaan tapaan kuin viirne kuukausien aik.rn,r. r'riin
ker.rties ttrlisir.r kotioloissakin juten kuten roimeer.r. Olin
saanut käyttööni uuden invalidipyörän, kiitos protessori
Langenskiiildir.r ja tän.riir.r jiilkeen sntoin katsell.r el.im.i.i
jo hiukan laajemmasta niikijkulnasta.

Omia strunnitelmiani kesällä alkavasta korilomasta oli
kuitenkir-r rlrur-ltettava suurempien suunr-ritelmien rielrä.
Suomea rvhcl'ttiin pirinostamaan rauhan tektxrn. Toden-
näköisesti siinä rarkoinrksessa kohdistertiin Helsingin
kaupr,rnkia vrstaan suurpommitus helnikuun (r. päivän il-
tana seki seuraavirna airmuyönä. Pomrnitus oli tuhoisin
mirä kaupunki oli siihen mennessä kokenut, mutta tehok-
kaan iimatorjlrnnan ansiosta välryttiin sr,rtrrvaurioilta.

Seurasimme muutamlln potilaar-r ryhn-rär-rä iltapornmi-

tusta huoneernrne ikktrnoista kiisin, missä aivrrn suorta
pelasin'rme lievää uhkapeliä. Niikyrnä ikkr.rnoistamrne oli
ilottoman viirikiis. Hyökkäyksen alkuvaiheissa laskertiin
katrpr.rngir-r ylle r.rseairn otteeseen lasktrvar)on varlssa leiju-
via valopomrnikimppuja, .jotka näyttivät tietä kaupun-
kiir.r. Jatkossa riittivät valaisrtrkseen roihuavat tulipakrt.
Putoavien pommien ujellLrs kuului selvdsti huoneeseen .jir
iiänen perusteella oli varsin jännittiiväii odottaa koska ik-
kunalasit helähtriviit sisään. Jonkin reriivän ujellukser.r
hetkenä piiä pyrki vaistomaisesti painunriran hartioiclen
väliin.

Eräs potilaamme, jonka koti oli Vallilassa, noin (r00

rnetriä meistä, oli huolissaan kodistaan sillä suur.rnalla roi-
huirvien tulipalojen vuoksi. Hiin toivoi pornmien ptrtol-
van Vaililan ja Sörkän sijasta Töölöön 

- 
mLrrra pornmir

vain kulkivat ornia teitään, eiviirkä olleet pelkillä toiveilla
ohjattavissa.

Oli helpottavaa valvotun yön jälkeen ktrulla sireenin
iiäntä, joka yrihyökkiiyksen jiilkeen ilmoitti hälyryksen
päätrymisestä. Srriraalamme oli sääsrynyt vaurioilta, rnutta
kuluneen yön taplhtumat antoivat viitteen siitii rnirii ru-
lossa on. Pornrnitrrkset tulisivlt ttxlennäköisesri jatktr-
tnaan ja näin ollen sririra.loider-r t1,l'rier-rriir-r-rinen tuli rrjan-
kol'rtaiseksi.

Diakonissnlait«rksen srrimallrstil oli jo tullLrt kuin kotini,
jonka ystriviilliselle ja r.rhrar.rruvrrlle hoitirjakunnalle tunsin
k;rikesta menneestii olevlr-ri sv viissi ki i toll istrr.rden velassa.
OIin paljon saanur riiiillii ollessrrr.ri 

- 
olin saanut takrrisin

ellrnänhal,rr-ri. Å ikar-raar-r Llskomi.rrtornalt:r runttrnut t()ive
oli n1't todellisuLrrrii. koriin pah.rLrn aika oli 1,llärtiien koir-
t.lnu t.

\/.rikka rulenkir.r liikkuessani tarvitsemaan kyynärs,rrr-
vojen nrkea, r,<-rinen silti kiitollisin mielin palatrr nruis-
roiss;rni menneisrlteen. Tuo .il. kuukauden rnitt;rinen
r'.riherik.rs s.rir.r.r I.rk;rtrsi 

- 
ei ollut kulunut hukkaan.

Juhlapäivä Tilkan
sotasairaalassa
sodan aikana
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Moottoritorpedo - ruuRE HANNULA

veneitä härnäämässä
Suomenlahdella

Blenheim-kone
lähdössä pommitusret-
kelle. Pommit vielä
maassa

TÅISTELUTOIMINTA oli vr-ronna 1942 mrarintirmilla
verraten hiljaista. Meririntamilla oli sensijaan aika ajoit-
tain vilkastakin touhua. Ilmeisesti oli saaru iotain vihiä
vihollisen uusistrr operaatioista, sillä lentolaivtteestlmme,

ioka oli sijoitettu Värtsilliän, k<,rmennettiiu yllättiien 2'r.6.
yksi lentue Immolaan ja kaikki tirpahtui suuren salaperäi-
syyder.r varjossa. Perillä sitter.r saimme tietää, ettii rneistä
tehtäisiin merilentäjiä ja tulisimme saama.rn tuliklsteen
Sr.romenlahdella. Näissä merkeissä meilie jaettiin kapokki-
set uirnaliivit. Olriinl.rrrn aikaisemmin paljonkin lennetrv
Äär.risen jrr Laatokan 1'llii rnutta siellii luotertiin uim.ruri-
toorl, eikä muistertu koko uimaliivejä.

Oli eräs kesär-r kuumia päiviä saapuessarrrne Iurtnolartu.
Paikka oli tutttr, olinl.ran siellii 19.19 hikoillut irsevelvolli-
suutta suorittamirssa ja sen kesrikin ohitnetruen slu)oerr

vuoteer) 19.i) saakka. J«r seurrravatta päivainri lmntolarrn
saapurn i semmc j iilkeen suor i t immc Lrrvrlns Jitre n sil tin'l il rt n

pommitusretkeu. Omlt hiivittäiiit r',rrmisrivrt iL-nrrtile.r.

niin ettei vitrollishävittiijiä tan'ir-rntrr pelätl, rt"rr.rttl ilnl'rror-
jr.rnta ser-sijaln oli kiivlst.l. Srtlrn'rir, jossa «rli lnulltarrrl
Fr.rgas-raivrraji.1. v.rrtiom(x)ttoriveneitä ia joku isompi tvk-
kiver.rekir.r, oli n1,t kohteenrrmme viikon ljrrr.r ja ;oka päi-
vii hyökkäsirlune eri sutruuisra sen kirnppr.rr.rrr. Eräs porn-
mitr,rs suorirettiin Leviinsrrrrren cteliipuolelle kiertiien ja
viholliscn puolcltrr liil.resrlirnrne ylliiträen satamira. Kii-
vaan it.-tulen takiir ei ollut vrraa iiiädii trrrkkailetrrirrrt.t
osurnia, virirn kierroksia lisiiten prtiuuimtnc lieviissii "pi-

-,F

keessä" kohti rlannerta. Kotkan suunnasta tuli vastaam-
me kur.rsi hävittäjää, mutta hetken kuluttLra tuusirnrne
ne Brewstereiksi ia jatkoimme rnatkar Sonreriir kohclen.
Sieltä avasi oma it. kiivaan tor.iuntatr-rlen iir johrokone ttrn-
tui olevan erikoisesti tähtäimessä, sillä r'rrlojtrovat hi1>oi-
vat sitä hyvin läheltä. Ammuin muutimrln ornrrk«;netur-r-
ntrksen, n-rutta niitii ei noteerattu. Tuntr.rivar pojat olevan
hiemrrn kuumina Bofbrsiensa äiirellä. Eikii sllrtä.

Seurrui vähiin hiljaisempi jtkso toirninn,rss.L. mutta u.7.
slintme ramuyöllä l.rälytyksen. Vihollinen o[ klo 1.10 r'l-
liirtäer-r noussr.lt mail-rin Sornerin pienen k;rlliosiraren irii-
kärkeen ia pureutui sir.rne niin lujasti, etteiviit s.rrren v;i-
häluktriset puolustajat rnirhtrurcet sille rnitiiiin. Lisiiksi lii-
histöllä oli vih«rllisen kevvirii pinta-rluksia, jotkrr jrrtku-
vmri rulittivirt sar;rrta ja yrittivät tuoclir vahvisruksirr ntai-
hir-r. Sinne oli saapunur vr)llä myiis omar hivasto-osir^st()
i.rpLrul). Nvt lentueemme rr.loitti kahden koneen pirrtioiss.r
rlistelulcnnot je meille oli annertLr erik«risrehriiväksi r-nrtt;t-

roritorl':cclo- ja vrrtiomrxrttorivencitlcn Pornrnirus. Klcr
.1.-t) srartrasimrne ja san-rrrllrr rrnnertiirr chkii normaalia ai-
kaisempi heriitys liih iseutu jen .rsLrkkrrillc. I-iihcsn'css;irn -

tne Someriir siellii ttrntui olevrrn kiivru taistclut«rimint,L
kävnnissii, sekä sa:rrellrr etcii r-ncrirrluecll.r. Nlcille «rli rnaa-
lejrr aivrrn tarpceksi. Viholliner.r, joitrr oli .rinrr krrksitt:rin,
oli niiernmä kehitellyr crikoisen taktiikrrn pommirr.rji.r
vltstirall. Heti kur-r ne havlritsivat n-reitlät, r'eneet rupesir'.Lr
rijamaan hurjasti yrnpyriiri, niin että rneressii näla'i vrrin

\

i
!
It

I
I
'1

212



valke;r virahtorengas. Meillä oli myös "lääke" kehitelrynä
niitä varten, ja toinen kone jättäytyi hieman jälkeen meis-
t.i. Kun tämä vaahtoympyrä näkyi tähtäimessä pudotti
kumpikin kone yht'aikair lastinsa sarjana 1200 metrin
korkeudelta. Sarja leikkasi sopivasti tätä ympyränkehää, ja
toinen vene sai Iähelleen parikin satakiloista. Se ei kuiten-
kaan uponnut, mutta ainakin vaurioitui, koska jäi pai-
koilleen savuarnaan. Tulimme huomaamaan, että nopeat
mt-veneet olivat vaikea pala vaakapommittajille. Suuren
nopeutensa lisäksi niillä oli vahva it.-aseistus, useita 40
mm:n ja 20 mm:n it.rykkeyä. Tällä ensimmäisellä Somerin
keikalla oli koneemme BL-109:n "kipparina" kapteeni
Lehmus, tähystäjänä luucnantti Katajisto ja allekirjoitta-
nut kk.-ampujana.

Toinen partiomme kävi päivemmällä moukaroimassa
näitä veneitä. Tällä retkellä luutnantti Kuusavan ohjaama
Blenheim sai täysosuman it:stä ja syölayi rniel.ristöineen
mereen. Häneliä oli tdhystäjänä luutnantti Stiinkel ja kk-
ampujana kersantti Räty, jonkrr ruumis ajelehti uimalii-
vien varassa Viron rannikolle, Peipianlahteen. Sieltä sen
saksalaiset aikoinaan löysivät ja toivat Helsinkiin.

Lähdimme vielä illalla uudestaan klo 20.25 kahdella
koneella meren ylle. Ilmatorjunnan karmea ilotulitus ter-
vehti meitä ldhesryessämme maaleja. Harmiksemme ci
nytkään tullut täysosumia, vaikka pommien nostattamat
vesipatsaat näyttivät joskus aivan peittävän veneer. Kun
ilta oli suorastaan kuuma, olin pukeutunut vrlin uimahou-

Hävittäjälentåjän Suomenlahdella tuhoaman
laivan kuva maalataan voitonmerkkinä
peräsimeen

suihin ja niiclen päälle vetänyt lentohaalarit. Laskuvarjon
valjaat hiersivät ja kolhin itseni mustelmille kk-cornin te-

räviin reunoihin. Seuraavalla reissr.rlla muistin kyllii hie-
rnan pistää muutirkin ylleni. Tässä iltapartiossa oli muu-
ten sama miehistö, mutta oh.faajana oli kapteeni Hakala,
joka suuren kesähyökkäyksen aikana -44 Vuosalmella toi
viimeisillä voimillaan Blenheiminsa yli Vuoksen. Siinä oli
matalalla suoritetun vaarallisen tiedusteluretken seurauk-
sena yli puolitoistasataa osumaa. Tiedustelutulokset ruli-
vat perille, mutta eräälle pellolle suoritetun pakkolaskun
jälkeen menehryi r.rrhoollinen kapteeni vammoihinsa.

Somerin sota .jatkui. Seuraavirna aamuna varhain olim-
me taas asialla. Klo 5.25 lähdimme jo turuksi käyneille
merimaisemille BL-158:lla, ohjnajana karpteer.ri Lehmus
toisen BL:n seuratessa tiiviisti siivellä. Tavanomlinen
t:rppelu synryi taas välittömdsti tavatessamme nämä "her-

hiläiset". Ottelun lopputulosta voisi sanoa vaikka tasape-
liksi. Tilanne Sornerilla oli nyt parempaan päin, sillä
rneikäläiset olivat jälleen saaren herroina, joskin viholli-
sen alukset tulittivat sitä edelleen ja lentojoukot suoricri-
vat pommituksia. Myös sakalaisia sota-aluksia oli saapu-

nr.rt meikäläisren avuki ja ihmettelimme hieman heidän

ryyppituntemustaan, sillä tilannetiedoitr.rksissaan he kur-
suivat Blenheirnejämme Bristol-Beauflghtereiksi. Mirhtoi
niissä olla jotain samannäköis11,ttä. Somerin tilanne rrru-

hoirrui pian ja niin me saimme pirlata rakaisin Värtsi-
lään. Kun ensin olimme luovuttaneet k:.rpokkiliivit pois.
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PAINELIMME kohtalristrr vrruhtia takaisin \/ireleen kr'-
liiä kohti, Ur.rsi takrn poika, rllekirjoittru.rut ja n.ruisr,r.rkx -

ni Lrlgerstiun kolmanrenrr. Jäljer olivar turur: prrrinsrJ.iir
Inetrin päiissii piti lö1'tvmiin hlr.jar-rne, jr»srr rnutrcrur.r hcr-
ki sitten k1'yristelirr.rrnc kiivaan keskiq'ksen alh. Trppio:-
rr siinä ei huornlttu, ja ehclirtiin kävclii viihiin loironrnr,..
rsemiin, kun kaksi miesrii kuiter.rkin puLrttui. Olivar keskr-
ryksessä tierysti ,jääneet, ja mitäpä muutl kuin hakent.r,rn
Sillä reisstrllahan rrissä oltiir.r.

Taisi tulla klrmmir-rkin otetuksi väärä suunrir, kosk.r ei
osuttu oikeaan. Kuusikko vain sakeni. Josttin vasemmrrlr.i
juoksi miehiä viistoon ohitsemrne, prrri koLne virsrrurnkin
ja tosi.l.rengästyr.reinä ja vakavissaan:

- 
Alkiiä pojat rr.renkri, vanjir tr.rlee kintuillal

Panihan se rieq,sti miertirnäärt, mutta rneidän tietiiäk-
semme ei venäliiisrer-r pit1in1,t rulla livrin tLlosta suul'u'r.]s-
ta ja toiseksi meikäläisiäkin olisi siinä tapauksessa pirä-
ni,t näky'ä viilriin userrmpiir. On.rat pojatkin piti löytää. J.r
emrneköhär.r huornaisi, j«rs soternies veniiliiinen lähesn'isi.,
Isolla joukollrrhar.r se kulki.

Nousimme parhailhan pier.relle kur.npareelle. Sen tak,r-
na lähesryi i{ rniestä tiheiissii kerjLrssa. Meiclär nrihdes-
sään he löiviit maihir.r kuusren alle, ehkä l0-1) ntetrirt
piiähän. Aseer raksahtelivat, ja ryl.rrnän keskellä iLneisesri
pk-rnies yritti sarrda elultuut)srr liikettri. Mrruten oli hil-
,i1lstx.

Jonkin sekur-rnir.r olimrne kai kaikki vrrrmojir siitä, ertii
nuo miehet olivat omia. Eihän tuolhinen pieni ryhn'rä r,iri-
kuttanut hyiikkäiivältä Puna-rrrmeijalta. Eiväthän he rrm-
puneetkaxn. Niinpä teir-nme kuir-r air-rakin omien kansse
ja huutelimrne:

- 
Hei, ketä sielläl Onko siellä GrönluncliaT

Ei kuulunr.rt vastausta. Pk-mies vlir-r jarrhoi aseensii
kanssa: raks-raks-raks.

Lagerstarn raisi ensiksi tirjr.rta tilanteen:

- 
Ei perkele, ne on viholaisial Ja ttroltr puskee lisääl

Nyt pojat rnentiin.

214

i

Viteleen kytää

Ilc nrcnirule .jir kovasti sittenkin, vaikkei peräämme
.rrlnuttu lar.rkaustakaanj elnrlte ainaklran huontanneet.
\Irrrtrr sen kyllä kuuli, crrii periissä tuli ruskerrtakkisirr rur-r-

s.l.rnIirisesti.
T;imii tapahtui iltrrhärlärissä kesäkuLrr.r 2!). lriiiviinii

19l r Viteeleen §,liin liepeillä.
IIurra pllirraanpa hitrkln ejrrssrr tairksepi.iirt. s.rrtt.rrt piii-

viin iramuun. Silloin pataljooni'r.rnrne. III JR l. .rioitri vas-

r:hr'ökkäyksen täyttääkseen aukttn, jok.r oli i()sr.iin s\'\'stä
muodostunut meikiiläisten xsemiin \/ireleen xriJr-r poh-
ioispruolelle. Kyliihrin oli jo venäläisillä.

SeLrrai Iin lähitorj trnta,joukkueeni krrnss.: k : r'.:.,iri j lIkavä-
ke.i. ya kr.rn etenemiuen pysiihrf i, sain k.is,., r siirtvä va-

semrnalle sen mirantien varteen, jok.r ior::=.. \'iteleestä
iokseenkin suoraall pohjoiseer-r. Omen p::j',,rnln etulin-
i.r it>ppui jo pr-rolisen kilomerriä tiest.i. r'.i.:^-: s: ,rllur ke-

r.iin. Åukkoa oli siis iiiiinyt vieläkin. Oik.::r=::-.c ntcts.ir'r

l.ipi an'iokirupirlla, koska karttal ei ollul. i, :::s:sss.r.tme
rien tulturnaan alkoi kova keskin.s. 5gi: ^, 1::t:Ss.i sr.ök-

svimnte vielä it-rnkin mxtkaa irt osuin-r:re ' ,i!i:ni.liselle
konrentopaikrrlle, air-rakir-r tapasin siiti e::l:: .*,pr.cnin,
j,rlle iLr-urittarrduin ja siri n käskv n si j oirr;..: ; (i .. i('..str n i .rse'

miin srrn-roille seuclLrille tier-r kahden f ;r-.r16- \rrn rehriin-
kin, ja venäläinen paal.rt«li kaiken .rik:: :.:.sx.iiil.r ;rseilla
rosi n.rielessään. Maatiristelukopeer Iisr_rir.ir iövlvii. Myö-
hernrnin kerrottiin, ettii naapurill.r erirsi oliur q'kistöä
+00 Putkea. Pitäneekö paikkrrns.r. en .rene s.rnornxan.
Eräiinä yksitl,iskohtana jäi kuirenkrr.r nieleeni, että kun
kerran satr.rin vilkaisemaarr vährin r.r.rkseplin. mihin oli si-
joitettu joukkueen toinen pirnssrrik.rui'ru. näin melkoisen
männyn kohoavan komerrn rnulr;rpil.irin nost;lrDana larvo-
jen tasalle. Kuvravair k1'llä en rnrtisr; erortaneeni silloin
erik«risempaa räjäh.lystä.

Ktrten rnyöhernnlin kLrulin. niin s;rmrlan aikaan, siis
noin klo 19, venäläir.ren jalkar'äki eloitri h1'ökkäyksensä
jopa omaan keskitykseensä. Han'a erulinjamme yritti pi-
tää puolensa, kor.retuliaseet rekivät luokoa tiheissä aallois-
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sa, mutta paikoitellen oli aukkoja, ,yoista hyökkääjä päiisi
esreertä eteenpäin. Metsissä käytiin merkillisiä kahakoita
jr kilpajuoksuja, kun saarretut joukkueet pujottiruruivar
r.raksepäin.

Tässä vaiheessa siis, keskity,ksen päärytq,ä, olirr.rme ha-
kemassa ylempänä mainittujrr kahta kaveria. Heirrihän ei
löytynyt, rnutta t«riseulrrista väkeä yllin kyllin. Saimme
mekir.r virhvistusta: mor.ri erLrlinjasrl tulevil jäi joukkoorn-
me ilrnan lrrurrti.r, ja ketju leveni r<;isen rnokoman. Eräs
kirpteeni oli vanhir.r jr>ukosra ja tiesi, errä oma vmrahyök-
kdys alkaisi lälritr.rnteir.ra. Siihen asti piti tapella. Ainakin
yritetriin.

Vihollinen ei antrrnut prljon aikire. kun jo kuusikostrr
llkoi sr.r«rltaa tummia hahmojrr rncirii kohti. N,Ia;rsron ansi-
ostil ne pääsiviit rnelko lähelle, kurnp;rrei.len suojassa.
Yksittäiset laukaukset tarjer.rivrrt repiviiksi. rr:ilroilevaksi
soitoksi, joka puckltti kuirer.rkin hvökkiijär maahan. Il-
mes§'i r.nlsirl yrittäjiii, murrrr srlrr;r kohr.rlol Åinoa koneki-
viiärirnn're nieli ahneesri viirneisct vr'öns;i. j.r hvlsykasirr
kirv«rivat muiclcnkin koneaseirremme vierellii. Kuustelr
allrr rnirkasi jo runsaasti liikkum.,rronri.r ntrrri jä, ja lau-
kausten l<trnrrssa erottr.ri ln,unhuuroi,r: s:rniriiiir. sruti-
riiär... "

Kenties sokkekrinen rnaasto srxkr senfllisren suuuni-
reln-rat .ja 11,hn-riry'kser-r, ehkii he li:uiir'.:r rörm.inneensi
vahvcrnfaankin rsernllu. Jok;r tlp.ruksess; heitliir-r uucler
yriq,kser.rsii olivat rivan merkillisen i.rin.reir.r j.r kapealla

kaistalla, varsinkin kun heillä kaikista merkeistä päätellen
oli miestä siellä kuusikoissa vaikka miten rutkasti. Mei-
dän ketjumme joka tapauksessa ulottui vain jonkin met-
rikyrnmenen tien kahderr puolen, ja aloin pelätä, että vi-
hollinen koukkaisi selkäämme, erikoisesti oikealta, rnissä
liikehtiminen kuulosti voimakkaimrnalta. Siksi orin ra-

vakseni käydä tärr-rän tiisrä kuulostelemassa tilannettl
harjanteemme oikeassa laidassa niin pitkällä kr.rin vähän-
kin uskailusta tai seuraa riitti. Venäliiisiri makasi siellii-
kir.r harjun eclessii, mutta eriis pikakiväärirnme ulottui
iurpumaan siihen ja pysrf i patmur-roiden niukkuuclesta
huolimatta hillitsemään hyökkäl,shaluja ia pitämään vi-
holliset raLrhallisina.

Tästä taistelun vaiheesta, ensi rytäkän iälkeen, on ntie-
leeni jäiinyt vrir.r yksityisiä kuvia, kuin ekrkuvan katkel-
n'lta:

- 
Kiivelcn harjuir oikealle eräär-r tuntematt()nlrln t1,kis-

töviinrikin kanssa. Jostair.r sy1,stä p1'sähdyn iikkiä ;a vil-
kaisen vihollisiin piiin: heitri makaa siellä notkelmassa

1rcrättäisinii ketjLrinrr, kylki kyljessä kuin liunut orrcllrr.
Erään kuuscn alla leimahraa, ja räjiihtiivii lu«rti kin.rahtaa
näreessä vrrselnmln korvani vieressii. Toinen leirnahdtrs.
toveriui takrrr,tivt-r leiskirhtaa hajllle, .ja hiin ptrtoair elott«r-
rnirna, kuin q'hjä säkki. I-akki palea hiincn vieressiiiin
kuirr rravemaincn uhrituli.

- Joukkueeni kuopus, ULrsiralo, eräs outo konel-isttxr-
lirnies ja minä seisomme hrrjur"t laic'lassrr. 'fakaa liihesrl,y

Uiiuytystaistelussa
Uiteleessä
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JR 2:n joukkoja vetäytymåssä Ylä-Viteleessä
kesäkuun lopussa 1944

miesjono. Ammul sanoo Uusitalo kp-rniehelle. Minä kiel-
län: ne ovat omia, omat tekevät vasraiskua. Miehet lähes-
tyvät, 8-9 miestä. Markaa on enää parikyrnmer.rtä met-
riä, ja silloin näemme, vaikka on hämärä: telttakangrs-
kaaröja, miesten kLrpeilla, koko olemus rnerkillisen outo.
Kp-mies ampuu lonkalta, ei osu. Me ihmetrelemme. Uusi-
talolla on kivääri, minulla pistooli, murra kummrnkaan
mieleen ei tule yrittääkään irmpua, onhan meiilä kp. Pir-
kiä sarjo;a ilman tulosta. I{ikä perkele tärä asert: r'livr.r.
kuula piipussaT Venäläiset marssivirt meitä kohri .rprrrri-
sina, kuin unissakävijät, nostxmatta kättäänkään. \'ii-
mein etumainen kaatuu nelinkontin, saa uusia sarioj.r. _fo-
kos alat uskoa/ Toiset viholliset katoavat, kukaan meisrl
ei ole havainnut heidän häviämistään.

- Jälleen harjun laidassa. Venäläiset koukkaavar prrr-
haillaan suoraan oikealla ketjustamme. Ldherin juuri jon-
kin miehen tien varteen hakemaan apua vastaiskua var-
ten. Ehtivätkö ajoissai' Nyt sieltä jo tulee ryhmä,r verran,
ylikersantti Vuori kärjessä. Se oli nopea toimirus, i.r samaa
juoksua kohti vihollista, suoraa huutoa, tulta kaikista
esei5ln 

- 
ja sitten ryöpsdhtää mielessä valtava, huumaava

riemun aalto: vihollinen väistyy ja hajaannru. 
- 

I\l'.rnesko
vastaisku tämä oli, pojat, kolmaskoi 

- 
ja vankeja ei ote-

ta, pojat 
- 

ei nekään ora 
- 

misten posket palavat,
kaikki pr.rhuvat yhtaikaa eikä juuri kukaan malta kuunnel-
ia. Jännirys punottaa ihoa kuin korkea kuume.

- 
Tulen maantien varteen, ja näen jo matkan pädstä

paarit, joita lähdetään viemään taakse. Mantteli on vedet-

ry kasvoille. Vuoren Mauno tulee vastaani, ja näen ii-
meestä, että kurkussa on raskas pala. Kuka? Prihan Arvi,
joukkueen vanhaa runkoa. Tuntuu pahalra. Kuka vain sii-
nä ehtii, käy paarien vieressä. Sanattomat hyvästit saatte-
levat toveria.

- 
On jo hyvin hämärä, varmaan lähempänä keskiyötä.

Kuljen hiljalleen harjun takarinnemä, missä reittini hipoo
tiheää kuusiryhmää. Vielä parikymmentä metriä tavan-
omaiseen käännekohtaani. Kr.rulen askeleita: jokin mies-

ryhmä lähesryy oikealta, siis ketjumme takaa. Olisiko se

viimeinkin omien vastaiskui Kuusten takia en näe rni-
tän, ennenkuin ryhmän verran miehiä putkahtaa eteen,
kaatuneen venäläisen ympärille. Telttakangaskäärö paljas-
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taa ne vihollisiksi. Siinä neuvotellaan hiljaisella äänellä.
Siirryn kuusen taakse ja otan vihollisen jyvälle. Ensimmäi-
nen lakaus osuisi tältä rnatkalta vrrrmasti. Mutta järki
kieltiiä: pelkällii pistoolilla rmrnuskelu cilisi selvä itsemur-
ha, varsinkin kun irse lvö tar-rrllisesti joke hukluksella
hylsvn poikirrain. Perävdi'n siis varoen, että kr.rtrsi pysyy
minun jr vil.rollisren r'älissä, ja rnirä kauemmas pääsen, si-
tri enemmiin pelko kasvaa. Melkein pakokauhuisena tö-
rnisrelen lopulrr omirn kerjun laitaan.

- 
Kun palaemme ruonne takarinteelle useamman mie-

hen voimalla, vihoiliset ovat kadonneet. Vain sama yksi-
näinen kaatunut makaa siellä entisessä paikassaln. Van-
han miehen väsyneet kasvot ovat painuueet turvettil virs-

ren. Otamme hänen aseensa, pikakiväärin, jotrr hän ei
enää rarvitse. Joku etsii hänen lakkiaan kokardin takia,
murta sitä ei löydy. 

- Jätdmme kaksi miesrä pr.svvästi
paikalle eräänlaiseen kuulovartioon, sillä r'ihollisen Puo-
lelta kuuluu entistä voimakkaampi meteli. Ehkä siellä
taas valmistellaan koukkausta.

- Ja simen on edessä se, mitä on jo os.rrru odortrur.
Omaa vastahyökkäystä ei kuulu, ja venäläiset koukk,ravar
suurin voimin. Haavoittuneet ja heidän s.rrnej.rnsr lähte-
r'ät taakse, ja me muut viivymme sen verrln. ertf he saa-

vat pienen etumatkan. Sitten viimeiser s-rrj:t. iuokujal-
kaa toisten perään, kunnes seuraavln ruke:n htdassa py-
sähdytään taas hetkeksi jarruttamaan viholiisrr.

Ellen vallan väärin muista, niin timl k.ihrkka harjulla
alkoi illalla puoli kahdeksan maissr. ja p:ik:lra lähdettiin
vähän ennen puoliyötä. Noin i kilomerrin päässä takana
rapasimme omia. Kuvaavaa tilanteen -k:r'uudelle on, et-
ra eraät venäläisosastot olivar k,rhdeks.:.n maissa illaila
meidän maantiemme varressit pari kilometriä rakanamme.
Mihin he sieltä katosivat, on vaike: in.rte. Onneksi tie-
simme sen vasta pari päir,ää mr'öhemmin.

Kun me siinä aamuy,ön puolellr taliustelimme orniirm-
me kohti, ei pitänyt olla isompaa ilon aihetta: teppioira
oli tullut, ja vetäyryminen iarkui. kuren ennenkin. Mutta
pienessä joukossamme runtui kuitenkin erikoinen henki:
oli nähry, että vihollisen vlivoimasta huolimatta sille sart-
toi antaa vähän takaisinkin. Åinrkin jokainen tiesi yrittä-
neensä pluastalur.
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KESÅKUL N t. f-nä. Ivlarsalkkrr Mannerheirnin s1'url mii-
päivänä j.r Puolusrusvoimien lippLriLrhlapäivänä, tuli
Nf.rrskir.r ]1.rj.r Lopella olleeksi yleis<ille irvoiunl 10 vtrotta.
Tänii ;rik;in;r on r.nalalla käynyt yli 100 000 henkeä, siis r.roin
1rr ttuLl k]r ii,iii vuc»Jessr.

II.r j.rn r.rke ns i vat Marskille l.r äner.r 7 i -v r.rotispäiväkseer.r

r' 1.1 ;l Rukajärven suur-rnallir trristelleet korpisottrrit. Se

prsrvtertiir-r Lieksajärver-r rannalle runsasriistaiseen korpi-
:r.risema;rn. Kevättalveliir 19.i-l Maia purettiin irlktrperäi-
selrä paikaltaan ia sen osat läherettiin Etelä-Suomeen.
Nfu nnerhe im toivoi rakennu kse t py stytettäv iks i rnal.r.loll i -

simman paijon alkuperäistä vastaavaan paikkaan lähellä
Helsinkiä. Sellainer.r löyryi Lopen Pur-reliajärven rattnalta,
josta seuclun luouto<)r-t ihastunut Marski hllusi ostaa alu-
een itselleen. Toivomuksen toteuc'luttua Mir.ia Pysrytet-
tiin uusille sijoilieen rintamamiesten toimesta kesiikr-russa

t915.
Marski ehti käyc1ä Majallaar.r sen r-ru.lella paikrrlla kaik-

kiaar.r kal.rdeksan kertre. Korkean ikär-rsä trrkia hän sit-
temmin luovutti Majan perustetulle Sisular-säätiölle, jon-

ka oli määrä harjoittaa ptiikalla riistlr.rhoitoa ja kalanvil-
jelystä. Koska Majaa ei kuiterrkaan voirtr kliyttää tehok-
kansti näil-rin tarkoituksiin, se luovutettiiu Marskiu tesra-

mentin r.nääräysten mukaan trpseerijärjestöien Maiar.r

hoitarniseksi perustirmalle yhcliswkselle vtront.ra I95[j.
Kunnostustöiclen jälkeen Maja avirttiir.r yleisölle 'i. päi-

vär-rä kesäkurrca. lc))9. Majzrrakennr,rksen lisäksi ou toutil-
la Marskin sar-rna ja kalamaja. Rakeuntrsteu kaltrstLrs ot-t

Marskin aikaista ja alkuperäisessä kttnuossaan. Ma.ia on
irvoinna toukokuusta s1'yskuul-run. Saunaa voi tilata kesällä

arki-iitaisin. Paikalla on virvoketarjoilua. Puneliajärvellä
voivat Majar.r vieraat myös uida, kalastaa ja souclellrr.

Tänä vuonna on Maja avoinna joka päivä elokLrtrn lop-
pnun asti ja syyskuussa vielä sunnuntaisin.

i::t
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Marskin
maJan
juhlavuosi

Suomen Marsalkka Mannerhetmr^
metsästysmaja Lopella
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MAASELÄN kirnnaksen joukot, ainakin 2l.prikaarin IV
patalj«,nna, johon rrlistettr-rina kr-ruluirnme, saivar vectiyt)'-
miskiiskl'n Vansjoen varrelta 2 l.(r..r i klo I l. Pioneeri-
joukkueeni sai tehtäväksi n.riinoituksin ja rrnsoja esette-
mnlla varmisraa vetiiyrymisrien lär'rteen piiin.

Joukkueeni oli pal,lon jäliessii jalkarväest1i .ja suorirri
kaikki ne tehtiiviit, rnitä tilanne vaati. Ylitirnrne Ktrrnsajo-
en sillan, jonka hiivittiirninen ei eniiä kuulunr-rt rehrii-
viimr-ne. Jiiin kuitcnkin rrlottamaan Karhunräen sutur-
nrsta rulevien jalkrrviikimiesten loppr.rpiiiitri. yonka hrin-
niilii piri olla jokin pior.reeriporukka sillan hiivittiimisr.i
vrlften. Tyhjensin siinii oclottaesslni toisen :rjoneur'«tn rrr-
sariijiiyq'spullot, r'roir-r Jt)0 kg, avonliseeu n-urntttrrrn sil-
lrur maarueu riijiihilystehon lisiiiimiseksi.

Paikalle ilrncsq,i criis jalkaviikipataljoonar koment.rr.i
n-rajuri Krrrhrrrniicn sulrnnrut jorrk()istx ja otti sLroralr.r k.:-
rlcltii jorrkkuecni k«rrncnt«r<>nsa sckii rniiiiriisi ntinr.rt Itcn-
kilökohraisesti huolehrimrrar.r sill;rn hiivittiin-risestri. H.ir
hrpasi liilrcrtiiii ilrnoitrikscn trurksc tiecloksi. M1'rjhenrn-, i :r

kuulirt,.crtii tiimii iln-roitus ei ntennl't suorenaisille rsinrir-
hilleni koskaan. [.rrrrlir':rt jo rninun joukkueincni tuirr,,.r-.-
neen, krrten kuulir.r. Riijiiyttiikiiii silta sitten v.rst.r. r,!.:l
cnsinrtniiiser viholliset tulevat sillalle", oli majtrriu oh jc.

Oli juhannuspiiivii. Vett:i sat«ri s«rlkenalr-r. 'Tiim.i rrrt , ..
kein lrioneerien ilma' nrrristi liiherrini Mannerm:rir s.,nr,.:

Pu«rlijorrkkuecni .jrr sen mukrrna räjiihtlysajoneuvot olin ..,,

hettiinvt jt>ukktreer-ri vlrajohtrrjan Ruuskrrsen joir.i,,.-.,
Tsopinaan hiivirvsvaln.ristclu jrr rekerniiiin. A joneur,, .:-.
rnukrrna rneni viit myiiski n s:ihkiisyryty'sviili nec t. Rii j.ih.:r ..
viilinelaukkLr sisiilriiineen oli seuriiiin mukrurrr.

Silra <tli ennakoltir pln()stetrll. Ryhclf in kiirecsti r:.:i-.
rt'lrriur s)'r)'tysjiirjestclmiiii ja pruroskol.rteita, jotka i( )is: : :-.

riijiihtiiviillii culilengalla toisiinst yhclisteryiksi. IIi.ir,..:
olivat Inviiskiu prrr-t<.rstcrrtrja, s,unoin keskivirr,rrs.-r,,i...-
hirsill:i vmpiiriiin kiviarkkLr. Kun valmistcltrr sili,ur :.,.

iiiyttiinriseksi olir'.rt vielii kcskeneriiisinri, ylitti sill.rn sr...
jalkaviikijoukkuc. I)onrkkirir vetiivii luutnirnrti srrloi rr.c.
vattsrr vi inteisenii vetiivq'r,ii stromalirinen. Scurrrrrvirt oi r::.
vat sitten jo vihollisia.

- 
Piclii varasi, ettii enniitiir riijrryrtiiii sillanl olivar jr'.lui::-

nantin viirneiset srrnat, kun [rän juoksLrhrilkkiiii hrivis:
r-nielri neen Trci>i nar-r surul tililn.

Tulipalokiireellii l.rosuin.rrlre sil lalla nijiiyttiimisvaln'risre-
Iuja tehclen. Strtrrin osir puolijoukkueeni miehistii oli .Lsc.

rnissa etiiiimpiinii miiellii rrvrit:.rkseen rtrler.r, jos nreidiit sii-
lalla 1'lliitetärin. Kur.r kiiyrettrivissiirnrne ei olltrt siihkiisvrr'-
ri,svälineitii, oli turvaucltrttavr vain aikatulilankas),t\ rvk-
seen.

Katkaisir.r p,trukolll viclii kappaleen tulilangrrrr pii.isr.i.
että varrnemrnin syttyisi. Sirntirn teki alikersantti Pakerr-
rten virtatuen kohclalla ja liihettini sillan toisessrr l.iiiiss.i
Annoin miiäriiy'ksen syryrrimiseen ja huusin, kuin rauhen
rrjern sk.harjoituksissa. ettii "palaa jo". Kun liihdimme
iuoksutrölkkäii poisturnaan sillalta huornasin rantalepiki)s-
tii tulevan kiivaasti juoster.r neljiin miehen ryhrnän, jok.r

pari konepisr<xrlisarjaa ampuen ,jtroksi kohti siltaa viilist;i
taakse vilkirillen. Arvasin, että he ovat omia. Huusin rnin-
kä jaksoin ia viittoilin kiisilliini, että eivät tulisi sillalle.
joka kohta lentää ilmaar.r. Sareen lotinasrir ja kosken pau-
l.rusta huolirnatta he kuulivat huutoni ja menivät poikki
tien ja katosivat ylävirran suuntaan. Myöhemmin kuulin.
ertä tuliiat kur.rluivat kersantti Majurin partioon, joka oli
palaarnassa retkeltiiän.

Joukkueeni miehet juoksivat Tsopinan suuntaan, kun
näkivät, että olimrne panokset sytyttäneet. Liilrettini kans-
sa pudottauduimrne noin (>G-70 metrin päässä joenpen-
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kJle oleviin it.miesten kaivamiin poteroihin ja vedimme
keikessa kiireessä hirrenkappaleita päämme suojaksi, sillä
iiesimÅe muutaman sekunnin kuir.rrtua satavan niskaam-
me kiviä ja maata. Suu auki odotimn-re kuopassamme
räj;ihdystä. Vihdoin kuului valtava humaus ja maa vapisi
allamme. Salpasi jopa hetkeksi hengityksen, siilä ilma lop-
pui ympäriltä, minkä noin 1000 kilon panoksen räjähtä-
minen aiher.rtti. Tehtävämme onnistui ;a hyvällä onnella
selvisimrne ku.ramonrusta ehjin nahoin kivisateessa. Noin
metrin rnittainen parrunkappalekin lensi .300 metrin pää-
triin tielle, jossa ruhjoi jv.komentajan auton katon. Ko-
n.renraja, rnuistaakseni rnajuri Laaksonen, oli ajanut liian
läl.relle autonsa seuratakseen, kuinka sillan räjäytys onnis-
tllll.

Heinäkur.rr.r 1. päivänä klo 6.li aarnulla sain kiireisen
n-rääräyksen mennii ilnoitraunrrnaan majuri S. O. Lind-
grenille, jonka pataljoona tarvitsi nopeasri siltaa piiristiik-
seen vetäytymäiin kuormarstoineen Sirvirsrilan vesistön

vli.
Jätin joLrkkr-reeni, .ioka koko yrin oli tehnyt l.ruoltotietii,

.iatkarnaan edelleen tätä saarnaani rehtävää. Läksin yhdes-
sä liihettini .jri kersantti Ruuskasen kanssa measroirse
sLrur.rr-ristarnaan komenropaikalle, joka oli joen itiirannallrr.

llomantsin taislelualue heinä-elokuulla 1944

Ilmoirtllrrtresslni utejuri Lindgrenille, hiin l-rtr<trnasi
tarkkasiLniiisenii kor.nentrjar.ra valvomisesra veresrlviir sil-
r.r-räni, pvvsi isrurn;ran ja kehoitri lähettiään tar.jormaan
aamuteetii jrr voileipiii. Tiimän jälkeen sain muistirieroni
ja piiiväkirj,rmerkinröjeni rnukaan seuraavanlaisen käs-
kvn: 'Tan'irsemme siilan tämiin joer.r yli. Päätielle rnei-
diir.r ei ole eniiii menemistä, sillii siellii or.r viholliner.r. Pa-
taljoonell.r riirriiii patmunia kahden runnin ajaksi. Kuor-
milsto on silat;rva yli joen. Aikaa teillä on sillan rakenra-
miseen k:rksi tuntia. Kiiytettävissänne on pataljoona.
Tuskin kaikki rniehiä sillan rakentamiseen tarvitserte. Eh-
ki komppanian. Toimikaa."

S;rin komentooni jalkaväki.ioukkueen. Kirveitri ja sa-

hojirkir-r. Rirrteestii löyryi korpikuusia, jotka kaadoimr.ne
ja karsittuina ryönsimn.re yli joen. Lawa ylettyi toiselle
rannalle. Asetettiin vuoroin ryvi, vuoroirl latva yli joen.
Riippuvien hirsien alle laitoimrne pukit, jotka tukivat nis-
koja. Samarl tien alettiin kantaa näreitä sillan kanneksi.
Löyryi muutama naula ja rar.rtalankaa, joilla sidoirnme rei-
clevuolet sivuille. Karhunsammalnättäitä kannoimme ka-
viouralle. Hiki virtasi kaikkien kasvoilta. Sen raisumpaa
sillantekoa en ole koskaan nähnyt, mitä nämä jalkaväki-
miehet tekivät. Sillan rakencamiseen kului aikaa 2 tuntia
1J minuuttia. Varttitunnin myöhästymisen lupasi majuri
Lindgren antaa anteeksi. Pataljoonan kuormasto pelastet-
tiin joen yli.

Ilomantsin suunnan taistelut olivat heinäkuun lopulla
ratkaisuvaiheessaan. Pioneerit joutuivat jalkaväkipataljoo-
nissa taistefemaan jalkaväkimiehinä ja sen ohessa suorit-
tamaan panssarintorjuntaa, miinoittamaan ja raivaamtan
vihollisen miinakenttiä. Me pioneerit runsimme olevam-
me lentävää joukkoa.

Omat joukot olivat pureutuneet Konnukan vesistön iin-
jalle, josta ei enä peräännytry. Päätien suunnassa olivat
Prikaatimme pataljoonat niin sidotruja, että Ilajanjärven
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polrioisosen r rLrnristLrksecn lrcirertiin prorrecrijoLrkkLl.. :

'l r-'lrt.ir'.in:i oli csriiii vihoiliscrr lJ'Ljrrnlr>cn viirrs f.ii:::r:
Vcllir,i.Lr.rsr.r rrrlc.r.rrr ticrr sLirrnn.Lss.r. l-ilr\irtir(.ss.r )..:
j.ir rcrr:ir ii .rir.

Kokosin loLrkkLLccni krircc.sri ;lLlto()r). 1ol1.r rncr.t,ir .._

tcttiin kicrtorcltsc K()fcltt()\,lrJrir.n kl liilin. Kirrr,ut ::'.

k:r.rn oli l-ut'kiiLISl);riktstrr.llntc noin I knt IlrLj:rnj,,.:. -

l:rllt'. Siviiliviikcii riclii cvrrkLroirrin kvliisr.i. kLrn l. -

lriiir';irr ilLrllrL s.r.rvLrintnrc kr liiiin. Ånnom hcri r'.rrnr:::..
tcirtiiviin rlltntiilie Ruokeilimntc j:r vrrlntisr.rLr.iL::::-.::
liihtcnriiiin,rscnlirl ilrrj.utjocn virrrecn. ntik.i p.Liki..
nrcille kaikille tLllttentrrr()lt.

llomantsin
mottitaistelu ihin
osallistuneita miehiä
Lahnavaarassa

( ),: Llkkosr:r iinrrrssl 1:L rLlkot lriJjrrllcen srLt:L;1. kLrn r.rj.ih-
-: ...urul)Lrssit nrrrkrrr.r l.ilrJrrnnrc l)iu'ij()noss.r l..rh.risr.i
:,..:':''. tre t.r scur.rtcn ctclrurll.i.in kohri j()kc.r. Mit,i.in .i.inr.i
r. ....,r11rt kr.rr.LILr.L. KLrn keli,r Lilrc:rr i Iriroltruiirii kuiskrrsi
::.,rrr::.i olevrr tunrtrtstciil:1. crt.r j,rki on liiircll.i j.r lreti pe-
:...,r. e tt:i silta on kohriirli.ulnrc.

\ltnin rlurnustelijrur viereiic nr.l.rst()n trrrk:rstcltrrrn.
I-.::lirIntc joen tlrkatr trell srrunn.l:t.L r.rr|ttu.L.L l)ilhetttr.
L::-,:rc crortrureet sartojrr. r-nurrrr |ii.itrelirnrle. ett.i sicllii rtn
-.:r.:i.rinen jo irscmissa. Jotrkkuccni levittiiln i kehrlcn
:-.r,ri(u rictii. Oli niin Pin-reii, ettei mitiiiin erotti.rnlrt milirs-
: '>.r. NIinua kiinnosri eniren siltx. että suisimmc sen
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edes nrnostetuksi ja tarpeen vaatiessa räjäyteryksi. Ryö-
min läheitini kanssa yhä lähemmäksi siltaa, jonka totesim-
me varsin heikkokuntoiseksi. Hevosajopeliä se kyllä
kantoi, mutta ei mrrän raskaampaa kuormaa.

Kun tilanne alkoi hieman selvitä annoin sillan panosta-
mistehtävät. Ensimmäiseen pukkiin vuolien vierelle ase-

timme panokset kaikessa kiireessä. Yhdistimme panok-
set räjähtävällä rulilangalla ja sähkönalleilla. Kelalm ve-
dimme sähköjohtoa noin 100 metriä taakse tähysryspaik-
kaan ja lisäksi asetimme aikatulilankasyryryksen. Nyt oli
puolet voitettu, kun silta saatiin panostetuksi. Kun maka-
simme siellä märässä maastossa havaitsimme joen toisella
puolen ehkä vain runsaan 100 metrin pädssä vaimeaa tu-
len loimua ja sen ääressä liikkuvia rummia hahmoja. Us-
kaltautuipa erds vihollinen hakemaan joesta vettäkin.
Aänen kuulimme, muuta emme nähneet.

Odotimme siinä vain päivän valkenemista ja mahdollis-
ten apuvoimien .tuloa, kuten oli luvattu. Amprrmisen
kielsin ankarasti, ettemme paljastaisi asemiamme. Jos sil-
taa lähesryy joku vihollinen, niin sen saa ampua, oli käs-

§ni. Mahdollsesti joesta vettä hakenut oli havarnnut jo-

takin epäilyttävää, koska nuotio hävisi ja erämaan rauha
vallitsi metsäisessä maastossa.

Seuraavana päivänä ei sillan vaiheilla tapahrunut yh-
tdän mitään. Kylän eteläpuolella ajoi siviilejä kuljettava
auto tielle asetetruun miinaan ja roisen luton kuljetraja
ammuttiin. Seuraavan päivän eli 25.7.++ vastaisenr vön.i
alkoi kuulua pakin kalinaa takaamme tieltä. Taisi olla
URR:n poikia, jotka tulivar ottarn.l:]n tlm.in suunnan r-as-

tuun. Oli onni, emä emme räjär'rriineet siltaa. sillii omat
joukot käyttir'ät sirä jo seuraavana päivänä Iähtiessään
motittamaan isänmaan kamaralle saapuneita vihollisia.

Pioneereja tarvittiin r,,,J., jnrr..., päätien suunnalla,
jonne meille ruli käsky lähteä. Annettiin määräys suorit-
taa ylimenoriedustelu Konnukan vesistön eteläpuolella.
Kuului huhuja, että apujoukkoja on tullut ja omat joukot
lähtevät hyökkäärnään. Kärsitcyjen tappioiden jälkeen
tuntui uskomattomalta, kun puhuttiin, että vihollinen hei-
tetään tällä suunnalla rajan taakse.

Heinäknun 29. päivan vastaisena yönä hiivin parrioni
kanssa pitkin Koitajoen vartta sopivaa ylimenokohtaa et-
siessäni. Oykköstenvaarassa rajalle johtavan päätien
suLrnnassa oli vihollinen pysdytetty ja sen niskaan oli löy-
dettävä kiertotie Konnukan vesistön itäpuolelta.

Sumuinen heinäkuun yö tarjosi hyvät rnahdollisuudet
ylimenotiedr.rsteluun, jonka sain suorittaa viinrikki Sippo-
lan konekiväärien tuen rurvin, siltä varalta, jos joudum-
me ahdistetuksi. Sopiva kapeikko löyryi. Sain mitatuksi
kapeikon leveyden ja syryyden.

Seuraavana päivänä varustimme yliryskohdan taka-
maastoon polkusillan tarpeita. Sunnuntaiaamuna 30.7.44
klo 2 piti silta olla vahniina jalkaväen ylimenoa varten.
Yön pimeydessä ja vahvan usvan turvin saimmekin sillan
määraaikaan mennessä valmiiksi. Kun kaikki oli pionee-
rien puolesta loppuun sr.roritettu ja vielä varmisruskin
matalaan rantamaastoon joen vasrarannalla aseretru, toi
komentajan lähetti sanan, että silta on heti hävitettävä.
Mikä surkea petrymys meille pioneereille! Käsky oli käs-
ls' ja valmis polkusilta oli revittävä hajalle.

Seuraavana iltana tuli uusi kdsky rakentaa silta, jrxta
k.:.ksi jr'.pataljoonaa tulee menemään yli ja lähtee operoi-
m;.rn vihollisen selustaan. Joukkueelleni ruli käs§ seura-
r-r niitl pataljoonia ja valmistautua miinoilla hyökkäys-
vaunu jen här'iträmiseen.

Päätin silläkin uhalla, että vihollinen on aikeemme ha-
vainnut, rakentaa sillan samaan paikkaan kLrin edellise-
näkin yönä. Jälleen hernerokkasumu sr-rojasi ryötämme
jokiuomassa yön hiljaisuudessa. Kahlaten ja uittaen kulje-
timme siltavärkit paikalle. Kahdella pohjaan pairierulla
tolpalla teimme sillan 

- 
joka oli yhdistetty polku- ja pLrk-

kisilta 
- 

tukevaksi myöskin hevosen kuljettamiseksi jo-
en yli. Hevonen oli valjastettu purilaitten eteen, jossa

kuljetimme miinoja.
Silta valmisrui 1i minuutissa valmiiksi sidotuisra osista,

jotka työnsimme yli virran. Majurien S. O. Lindgrenin ja
Turtiaisen pataljoonat saivat määräherkellä lähreä ylirtä-
mään siltaa. Tykistömme pehmitti päätien suunnassa vi-
hollisen asemia H-hetkellämme, ioten saimme kaikessa
rauhassa aluksi pientä juoksuhölkkäå ylirtaå linjan ja pai-
nua takamaastoon runtemattomia kohtaloita kohti. Jonon
hännillä oli vielä pioneerien miinoilla ja räjähdysaineilla
lastattu purilasta vetävä hevonen. Hevosen mukaan otroa
tuntui moni ihmettelevän, mufta se osoittaurui hyväksi
ratkaisuksi.

Tätä ylirystä seurasi raskas ja paljon tappioita vaatinut,
viikon kestän1,t mottisota linjojen rakana. Leppävaaran
rauniokl,län Luovelammen ja Tolvilan torpan maastossa
jounrivat pioneerit jalkaväen rinnalla raskaisiin, nrrrtta
menesn'ksellisiin taisteluihin. Mikä riemr.r olikaan meillä
pioneereilla. kun esim. Leppävaaran motissa ollut hyök-
kär'sr-aunu ajoi miinaamme ja paloi. Siihen katkesivat
sillä kertaa viholiisen jalkaväenkin uraa-huudot. Monet
kovar ja rasittavar tilanteet yhdessä selvitimme. Ne ovat
luku erikseen. Meille Ilomantsin suunnan pioneereille jäi-
vät nämä neljän sillan hävittämiset ja rakentamiset elii-
vdsti mieleen.

Levikintarkastus Oy:n suorittaman
virallisen tarkastuksen mukaan

Kansa Taisteli - miehet kertovat
-lehden keskimädrilnen

nettolevikki oli
vuoden L969

ensimmäisella puoliskolla

58.O57
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VILJO PETTERI HUUSKONEN

I

JUHANNUSJUHLAT v. I9-t,l olivat meneilliiiin Vien.,n
Vuokkinier.r.ressii. kun Rj.P iri:n 1,ksi kornpparr.ria oli srr.rnt:r
olla hiilyq,svalrniina koko jtrl'ranr.ruksen rrirrn. KomFp,rni.r
oli osallistr.rntrt r-r-ruiclen rnLrkirua jLrhlaan, johon oli kerii.in-
ri'nyt koko Vuokkiniernen kyliin viiestri jrr iossa l.re n.ivr-
telivät Vienar.rkarjalaisia häi rii.

Juhlrrt olivat lopussa ja kornppania et'lelleen ler.oss.r.
mutta lepoir ei kar.ran kestiir.rt,t, kr-rn ilncstyi linjojen l.ipi
piiässei tii parrisra ne j a Vr.rokki niemen Paahkurr-rie n\' rrr.i n
ja Lawajrirven väliselle huoltotielle. Kornppaniirr.r k.rksi
joukkuetta sai kiiskyn Lihteii selvittärniiiin tilannettrr. jok.r
oli syntl,nyt sen ,jälkeen, kun ;,artisaanit olivat orrilneer
vangin eriiästä pataljoonasta Iiihererysrii huoltokolonnrsr.r.

Korr.rppanirr siirrettiin kiireesti auroilla em. rielle, .iohon
sc saapui 2).(r. Tiellä oli ki\'ry pieni kahakka ja jälkiii ei-
viit parrisaanit oileet jättäneet mir.rnekään rnuualle kr.rin
vain vanginottopaikalle rnaanriellä. Siihen jriljet hiiiplivrit
ja näytti alkutrn, että lte olivat aivan kuin kohonneer il-
rnaan teon tehtyiiän.

Kapteer.ri Vrralama kLrtsui vihelll,srnerkillii ltrokseen so-
takoiran olrjaajar.r ja ar.rtoi kriskyn haravoida rien icliin-
puoleisen mir:.lston koiralla,,jora suojaurmaan ilsererriilr
yksi kersirntti Alrrtalon johtama ryhrnii. Kersantri Alatelo
arlroikin kohra vihellysrnerkin, ja r.riin olivat jäljer piLrn
li\'ryr-reet monen kovia kokeneen jir reitavar-r koirirnol-r.jea-
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j.rn ja sotakoirrrn irnsiosra.
Hajrrllaan olivirt pxrrisaanir rnenneer mor-rra kilometriä.

\iitten jälkiä ei kukaan nruu kuin kr.rnnon sotakoira jrr

sen oprpinut ohjaaja olisi pysrvni t seurir.lrniun. Ihmettcli-
r',ir siinii matkirlla nuorerrmrrr rajajillkärit, ertii olipa kii,
re. kur-t ei joutanut tLrpakaksi panernlrn. Piti vrrin jLrosr.r

ilman rniiiiriiii koiran periissii ntonrir trrr-rti.r jrr vielii vrrmris-
r.t.t koiran ja kuljettajan rnenoa Vienan ,lvlhissii metsissii.
joissa mitäiin ei rräkynyt eikä kutrlunut.

Koiralla ja ktrl.jettajalla oli kova kiire. SiL.r.rissri paloi
omtn tniehen kova kohtalo. ettii vieliik<i tin'oir.rrunte vli
joko l.rukat ovat kerinneet viedri pois aseveljerur.ne, jor,r
olemrue liihteneet pelastamairn. Tuo kor',r kohtekt olisi
s,Llttilnut tulla-L kenen kolrclalle vein. Olin-rrneh.rn jo s:r-

n-roilleet lnonta vlrotta Vienan korpee ;.r liikkuneet pie-
nenrmissii prrti()iss.l, j«risr.r isornrrr.rrr p,irris:rirniosastt-rrr
o.li melkoiser-r vlivatonta ottiia \'inki. Os;rsroir elähdymi ko-
mentajamme antama kiiskv: r'rrnki on srurrirva pois millii
hir-rnalla tarhirnsa", ,ja niin oli ;ok,rinen r'.rlmis kohtaamiran
tuon vihollisen milloin r';rin jrr r-r-rissf, o.loissa hyvänsi.

Oli juostu noin i tuntia. kun koir.r .iikoi liiähiittiiii ja nr-
pesi r.narkuulle. Vaalan'ra kiiski toisen koirar.r raakse j;r toi-
sen eteen. Sitten sama n-reno jlrkr.ri edelleen, ei ol|.rt ar-
rnoa annettava edessä kulkij.rlle.

Jo alkoi tulla eteen suuri:r st-rir.r. joirrr parrisaar-rit olivlt
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)liftäneet tai kiertäneet. Suolla nä§i jo paremmin jrilkiä,
joista voi päätellä noin §mmenen miehen tarkkuudella,
montako niitä oli ollut.

Oli juosru niio kauan, että osaston johtaja käski vihdoin
pysiihryä, ja itse hän katsoi karttaa ja paikallisrumi olin-
paikkamme erään pienen puron rannalla. Edessä ollut
koirakin oli alkanut näyttåå väsymisen merkkejä, jolloin
oli taas parasta vaihtaa etukoira jälkeen ja jäljessä ollut
koira eteen.

Saman päivän iltana rulimme isolle joelle, johon jäljet
lopullisesti näyttivät häviävän. Koirat eivär löytäneer mi-
tän eikä ihmissilmdkään erottanut joen rannasta sen
enempää. Koska olimme ajaneet aamusta koko päivän klo
2.00-11 .2O, oli jokaisella jo nälkä. Kun partiot olivat et-
simässä tämän pysährymispaikan molemmilta sivustoilta
jälkiä, paikalla olevat rupesivat syömään kukin eväitään
jcrn rantakivillä osaston johtajan kehotuksesta. Molern-

mat partiot palasivat suunnist.r.rn mitiiiin löyrämäträ.

Joki oli melkoisen vuolas. ja koska sirä ei pysrynyt joka
paikasta ylittdmään, oli rurvaudunava keppeihin. Sitä en-
nen oli otettava kengät jaloisra ja menrävä kahlaamalla
yli joen. Kun toisella rannalla oli samanlaisia keppejä
kuin meilläkin, kärjessä oleva kokelas reki rilanteen arvi-
oinnin, johon Vaalamakin yhryi: 'Ne ovat räsrä menneet
joen yli niin kuin mekinl"

Eteemme avautuneelta suolta löysimmekin jäljer, mutta
ne olivat naisten jälkiä. Lopulta lör'§'i koko partisaani-
osaston jotos, jota oli taas hyvä seurata ilman koiraakin,
vaikka vielä koiratkin sitä seurasivat. Parrisaanit todettiin
myös jo vrisyneiksi, ja heillä saattoi olla raivalra piremmäl-
ti kuin meillä.

Siinä eteni nyt osastorxne 'Vienan sissit" y,hä pelorto-
mammin ja halukkaana ott^a vanki pois, mutra monen
mieltä askarrurd, mirä nuo naiser ovat olleer. mitä reke-
mistä heillä on ollut vai ovatko noin pienet jalanjäljet ol-
ieet poikasilla, joita ovat panneet reissuun/ tuumi Määt-
tä. Tähän Kallunki sanoi: "Niin ovat panneet, mutta
kohta näemrne, mitä ovat miehiään! "

Nyt oli jo varovaisuus tarpeen, koska näimme, että ei-
vär nuo pysty ilman lepoa tarpomaan koko vuorokautta
vhteen menoon, kun olivat jo kävelleet jonossa ja levähtä-
neer silloin tällöin. Olisipa se vanki ollut niin viisas, että

olisi ruvennut väsymään, niin mahdollisesd rässä illan
suussa tapaisimme koko partisaaniosaston ja hyvässä ly-
§ssä saisimme hänet taas omalle puolelle.

Niin me sissit ajoimme taas sisulla ja tarmolla jrilkiä
monta runtia. Vihdoin eteemme tuli joki, jossa oli porras-
puu ja jonka yli oli parasta mennä siitä, koska ei muual-
takaan ollut mahdollisuutta.

Joen takaa nousivat korkealle kukkulalle partisaanien
jäljet jälleen selvänä jotoksena. Mutta mitä teen, jos ne
avaavat tulen sieltä ja olen tässä puolirinteessä. Pieni
merkki nyt vain, ja pojat ovat pian ketjussa. Siellä Kerä-
nenkin, pieni mies, juoksi paikalleen ja eteneminen jat-
kui. Joku vielä poisti varmistimen ja kopautri lippaaseen,
että olisi valmiina, jos tuo mäki alkaisikin elää.

Ei ollut varmaan elossa ketään tuossa mäessä, kun ei
kuulunut mitään. Hiljaa, mufta varmasti solui joukkue
mäkeä kohti. Jos vielä pääsen 50 metriä, niin ei ole suu-

Piirros Paahkumienvaaran -
Viiangin rajaerämailta

Partiojoukko elenee
korpien läpi

rempaa vaaraa, mutta jos tähän avaavat tulen, olen kuin
lautasella ja siinä voi mennä monen miehen henki.

Mitä ovat miehiään? kaikui korvissani sanat, jotka Kal-
lunki äsken lausui. 

- 
Ei näyaänyt olevan kellään mieli

taaksepäin, eteenpäin vain oli mieli, aseveljemme oli pe-
lastettava.

Näin olimme jonkun askeleen päässeet ereenpäin, kun
koko mäki alkoi elää. Konepistoolien ja automaattikivää-
rien sarjoja arnmuttiin vastaamme. Oliko parasta perään-
tyä vaiko hyökätä päälle7 Sekunnit olivat kalliita. "Pääl-
Ie"-huuto joudumi etenemistämme. Kukkula oli meidän,
ennenkuin partisaanit olivat montakaan sarjaa zunpuneet
vastaamme. Heikomman täytyi antaa perään, partisaanit
perääntyivät alarinteeseen. Katsoin, oliko ketään kaarunut
sisseistämme. Ei ollut, siellä olivat paikoillaan, ja viholli-
nen alamäessä ampui niin vimmatusti, että oli päätä pi-
dettävä välillä piilossa. Ensin oli aina nopeasti kurkistet-
tava ja sitten kertalaukauksella arnmuttava ja sen oli osut-
tava, jorta ei tulisi haavoitrumisia omille sisseille.

Siihen tuli kapteeni Vaalamakin ja kyseli, mikä oli ti-
lanne. Hän antoi sitten käs§n mukana olleelle joukku-
eelle partisaanien saartamiseen, mutta joki, josta oli huo-
no mennä yli, oli esteenä. Vihollinen pystyi ampumaan
siihenkin suuntaan, joten saarrostusyriryksestä oli luovut-
tava. Alikersantti Kärki huomasi edessämme noin 50
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metrin päässä miehen piiä pystyssii, rnutta ei ollut varmir
oliko rnies suomalainen vaiko partisaani. Hannukaisen

Jukka totesi, että kyllii se on suornalainen. Huuto kiivi liipi
ketjun: "Alkii.i ampuko vankia, joka on päii pysryssä kes-
kellli partisaanien ketjua". Niin alkoivat partisaanit oila
hiljaisia, ei kuulunut kuin ,joidenkin kor.repistoolien sar)o-

1a.

- 
Jxi6xil tulla lepotauko naapureille, veisteli sissi Har.r-

nukainen.

- 
Niin tulee, sanoi Kärki. Vielii ampuvat tuosta ison

kiven .juuresta, muttil vanki on piiii alhaalla, sanoi Kerii-
nen ja anroi konepistoolinsa soida.

Kaikki he sir.rne hiljenryivrit. Kersantti Alaraloa oli ka-
hakassa sattunut piiähän. Hänet vietiin lentokoneella sai-
raalaan. Taistelukenrän siivous vain oli vielii edessä. Sen
tehtyärnrne palirsirnme kapteeni Vaalaman tulille ja jutrLr
luisti. Oli kaksi r-raistakin saanut k«rhtalonsa Vienern kor-
vessl ja oclottaa uutta tel-rtävää. Oriotimme mikä ruo reh-
tävä rulisi olemaan, joko oli raas jossakin otetnr vanki t,rr
rne vä[-rän moraalittomirr-ra. Olisivzrt antautuneet, kun sii-
hen huutamalla kehoitirnrle. ltiin silloin ei olisi tarvinnr.rr
niin kovasti taistella.

Työ oli tehty .ja rnajoitttrminen oli edessii. Olirr-unehrrr.r
olleet 20 tuntia yhtii mittaa liikkeellä ja siitä ajasre ajarreer
noir.r 18 tuntia partisaane.ja. Paluumatkalla kapteeni Vaa-
lama sai käskyn pysähtyä erääseen kohtazrn Vienan kor-
vessal ja oclottaa r-rr.rtta tehtäviiui. Oodrimrne mikä tuo reh-
tävä tuiisi olemaan, joko oli taas .iossakin orerru vanki rili
jotakin lnLruta.

Tuli sitten tieto, etrii partisxanir ovar ruhonneer SLlo-

rner.r puolel la Suornussalmellrr Vi i angin kyliin.
Nyt pusertui käsi yträ tiukemrnin konepistoolin tukin

yrnpärille .ja hern'irsanaisemmiksi krivivät sissit. Oliko ke-
täär.r osastoomrne kuuluvista Viiangin kylästä, ei ollur.
Oli kuulemrna §liissä vain naisia .ja vanhuksia, sillä r.r.r-
vaat miehet olivat rnikä missiikin rintamalla. Joku pieni
vannistusosasto oli paikalla ollut, mutta varriomiehen oii-
vat kiväiirinperällä teilar-rneet ja k1,län väen niin trrkklrrr
tirppaneet, että ei ollut jäiinyt jutrri keräiin ekxrn. Meiciiin
tulisi koota nnrmiit ja selvitriiii tilanne. Niin sai joukku-
eestani pLrolet kiiskvn lähtcii siivoanrruur tristeltrkenrtri.i.

Hiiviry,s oli paikalla sanoin kuvramarou. Lrrpset olr
kaikki tapettu, srrmoir-r vanhukset ja n:riset. Mitä oli rLro

partisaauien tekol Olik«r kosto rrri koririnrirman horjr-rrr.r-
rr-riseksi tarkoitettu tek«r. Ei k:Li rrle sivisryneer-r klnsrrn re-
koa tappaa virttomia ja avrrttomia ihmisiä rinrrrm,rn r.r-
kana. Partiomme ltiysi vtir-r yhder-r vrrnhrrn er-niinniin j.r

isiir.rniin ekrssa. Tulilla kyselirnme heilrii krrultunisi.r, mur-
ta emlne liian paljon heitä hriirinneer, koska heillii oli sv-
cliin räynnä suir-ra r.r«ri.len koettujen piiivien jiilke.n ii
mirisruntrt Jukka Hannukaisen keittär-nä kahvikaan, jt,nk,r
hiin valn-risti sissipakkauksessa olevasta kal'rvistir. Tuor-r
r.niehen silrnistii niiky,i vair.r surtr, joka pani kyselemiiiin
mikä oli partisilrurien tarkoittrs, ktrn koko kvliin r,äki piri
tapettamtn. Niin selvitettiin kyliir-r tilannc pintapuolises-
ti. rrutta kauan kerroraan vielii Suomussalmer-r pienessii
Viiangin kyLissri tuosta kesiiisestii verilöylystä.

Kersrrntti Kärniiriiinen orti koorruaan rur.rmiit kuvrr-r
n.rtristoksi kylässä tapetuista lapsista, r.raisista ja vanhuksis-
ta, jotka l.rän oli k<t«rnnut kyliin raloista ja kujilte

Partisarnit ottivat var.rgin ja tapi.roivirr Viiar.rgin kvliin
iuukkaat ja yhtyiviit sarnaksi osastoksi ennen kerrornril
taisteluarnme, j«rssa tuhor,rtuivat. Oli kiiyry korpiraisrelu
mies m,iestii vastilan, josta selviy,ciyimrne voittajanil, mlrrr;l
sum oli jiiiinyt tuhotiiistii osallen-rme.
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L.ruri Åla-Jääski:
SOTÅSAIRAALAN ARKEA .,
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