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TAPAHTUMISTA

Viimeinen
rintamapuhuttelu
2Svuotta
sitten KALEVI KAJAVA

SYYSKUTIN alkupuolella 194'l päätryivät sotatoimet
itäisillä rajoillamme. Välirtömästi Neuvostoliiron kanssa
solmitr.rn aselevon .lälkeen alkoi joukkojen irroittaminen
rintamalin,fasta, jossa ne olivat jo pitkän aikaa käyneet
asemasotaa. Irroittautuminen tapahtr.ri usein ilman erikoi-
sempia muodollisuuksia. Joissakin tapauksissa yksiköiden
pädlliköt kokosivat joukkonsa viimeiseen puhutteluun
luovutetravalla alueella.

Aiiekirjoiaanut jor.rtui JR 2:n valisrusupseerina ole-
maan mukana tilaisuudessa, jossa kapteeni Eero R ö n k ä ,

nvky'inen oikeusneuvosmies, suoritti komppaniansa vir-
meisen puhuttelun. Tilaisuus oli Lemetin lohkolla, joka
oli tullur kuuluisaksi jo Talvisodankin aikana kovien teis-
telujen kennänä. Sanoilla, jotka tuossa tilaisuudessa lau-
suttiin, saattaa olla oma mielenkiintonsa meidänkin päi-
vinämme, jolloin on kulunut kaksikymmentäviisi vuotta
viirneisen rintamapuheen pitämisestä.

Kumaraisina asettuvat miehet riviin. Kaikesta näkee,
että he eivät ole tälaiseen torruneer rinramaoloissa. Mirä
vielä...

- 
Ojennus, katse eteenpäinl 

- 
Ilmoitus. Tarvitaanko

vielä tällaistakin ceatteria/ Ammuntahan lakkasi jo eilen.
Sotahan on päätrynyt. Kaikkihan on lopussa. Pääsispä
vain kotiinl

- 
Aseveljet, kajahtaa komppanian päällikön aanr mre-

hekkäänä. 
-Te 

ja me kaikki olemme tehneet tehtäväm-
me. Olemme taistelleet siliä sisulla ja sitkeydellä, mikä
kautta aikojen on ollut ominaista suomalaiselle sotilaalle.
Ratkaisu ja lopputulos ei riippunut kuitenkaan meistä.
Suuremmat voimat, ankarat kohtalon lait ovat määränneet
tämänkin sodan päätöksen. Meidän edessiimme on uusi
taival.

Ryhdikkäänä seisoo komppanianpäällikkö pataljoonan
komentajan vieressä joukkonsa edessä. Sanat putoilevat
harvaan, mutta sitä voimaperäisempinä:

- 
Me lähdemme kohdakkoin näiitä tantereilta kohti

kotia ja kotimaata. Raja jää sinne, mihin se piirrettiin
Talvisodan jiilkeen. Mutta meille 1ä edelleenkin maata

§nnettäväksi ja leipaÅ syötäväksi. Meille jä edelleenkin
oma isänmaa. 

- 
Qu163 sanomaa, oudoissa oloissa. Josta-

kin puitten lomasta pilkahtaa kuitenkin aurinko.
Näyttää silti kuin joukkoon, lyyhistyneisiin vartaloihin

ja kalpeisiin kasvoihin tulisi eloa. Pällikön sanoista tun-
luu "mosureihin", jotka ovat viikkokausia eläneet kor-
suissa ja montuissa, valuvan uutta uskoa. Onko tosiaan-
kin niin, että kaikki ei ole vieiä meneretty!' Onko mah-
d<rllista, että voisimme vielä eläå vapaina omassa maas-

szurune. Sodan armoton jyrähän on kulkenut niin monen

257



llr.rrtxrpan maan vlitse ja Itukuttatrut itseniiisyydcn verivir-
«rihin, kysvy vannaankin rnoni sisirntnässärin.

- 
Edessiimme on sr-ruri tehtiivii. Jos ernrne ole pvsry-

neetkäiin sorla voittr.trnaan. uiin rluhan v<littitt-t'tittett utt
suuri kunniatehtäviin-rrne.

- 
Rrruhan r,oittlnrinen, rniten se tapalttr.tt/ Ajartrs ktrl-

kee vrrrrnaankin sähkiivirran tavoitr lriehesrii r-r-rieheen. Ei
k«rskaan kuultu, hymiihtiii joku.

- 
Sarnallil sitkeyclellii kuin olcmme taistelleet tiiiillä

Karjalan ktrnnaillir, n-reidiin on aloitettrtva n'raamme jiil-
leenrakentan-rinen. Hiivrtettv jen ralo.jen, tuh«rtrr.r jen kr'-
lier-r tilalle tulee m»rsta uurlet asunr-tot. Kanrrr-Srtomessrr
on luotava elän-risen r-nahclollisLrudet nl'ös karjalaiselle
siirtt.rviielle, jokir on jourtrntrt uhrlutnluu kotiktrnnaansrr
meiciiin rnr.ritten hyviiksi. Kirikessa q'iissär.nrne tne r,tn'ir-
semmc Saarijiirven Plavr>r'r sitkevträ jir uskoa. Tervittrrcs-
sa leipäiin on [)antavir puolet peräjiiistii. Uskoa elämän Io-
pulliseen siunaukseen ei ole kuitenk;ran rnissiiiin trlpiluk-
sessrl menererrä\'ii.

- 
Meitii odottavat kotona isät ja iiidit, ptrolisot, veliet

ja sisaret. Srxa-aikl on irsettanut heidiitkin kovrlle koettrk-
sille. Ornaisernme tarvitsevar rneitii cnemnriin kr.rin kos-
kllrn ennen. Uusi sat<'r on k1'lvettär'ii ;a mrr.rr on sililtAvrl
jiilleen kLrkr>istarnaan.

Tiin-rä on miehen, tiin-rä on s()tilarrl suorirrr j;r kortttotrrrr
pr,rhetta. Tuntuu siltä kuir.r kaikki r:rlisivat 1'hter.rä kon'rtirt
kr.rulernirssa rohkaisua henkiviiii sall(»naa. Tiert'nlrriuerr
hrrrirus levittä1'q'i joukt.rn vli. 'I'trntui kr.rin olisimnte ollccr
kirkossa ikäiin. Aurinko tl,rinsi säteet)sä sy)'skuun priiväiirr
niin svviille havumetsiin srir-nekseen kuin rnahdollista. Se

run n ri i1nti.rv ar-r hyväksvn-r isensii v i in-reiselle riIrtarnaptthttt-
relulle. Toivoa ei saa rnenettiiii rnissiiiin tapauksessa.

SuLrntanar liinsi suunti.turr kori-
I'll .L .l I

J,rukor rrrrrssivrrt aantusta ilrrren koett;ren tä1'ttäii ktln-
kin piiiviin marssitnarklu, norlltilt. iolton iisketriiin sol-
nr i rtLr eselclxrsopirnus velvoitterr. T;rakse j iiiiviit tutur kLr n-

n.,.it. Lernetri, K«ririnojl, Harltr, Pitk:irlr-rt;r. rlir-r'riii, prik-

JR 2:n osia lähdössä vetäytymään
aselevon jälkeen 16.9. 1944
Lemetin rintamalta länteen
päin. Taakse .iäivät kauniit karia-
laiskylät syyspäivän alakuloisuuteen.

*i:

Viimeinen päivä Laatokan
rannan vartiopai kalla Pitkänrannan
rintamal la painumassa iltaan
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s .. rork.r on tuomittu unholaan. Tie kohoaa korkearr
r:,:,r i.relle, painuakseen jälleen alhoihin ja rotkoihin.
O:-.: r'ii,rirravar kirkkojen ja karjalaisten tsasounain .rornir
', :rsrit. Sinne kalmistoihin jäävät nukkumaan rakkaat

\Iiesren mieliala nousee sitä rnukaa kuin marssi edis-
n'r'. Toisinaan saa väsymys kuitenkin vallar.r. Riippuen
mielialoista ja edellisen päivän ponnistuksisra ruohikoissa
kimaltelevat kastehelmet näyttävät milloin isänmaan kyy-
neleiltä, jotka voidaan tulkita jähyväisten ilmaisuksi,
milloin taas kasteena lrudelle sadoiie, uudelle aikakaudel-
le, loka nyt on aikava.

Marssi jatkuu. Isänmaan kohralor-rtriyrteiser vuodet ovat
päätryneet. Uudet kohtalor ovar edessä. Isänmaa, Suomen
uusi huomen, jonka runnuksena ovar rauha, veljessopu ja
yhteisyrnrnärrys, on alkanut. Isänmaan vaiheissa on alka-
nut uusi luku.

Tämä luku tuli jokseenkin selvästi viiroiteruki viimei-
sessä rintamapul-reessa.

.ii

5. divisioonan viimeisiä joukkoja vetäyty-
mässä 16. 9. 1944 lmpilahden kirkon ja sankari-
hautojen ohi koti-Suomea kohden.
Samana päivänä oli lmpilahden kirkossa viimeinen
jumalanpalvelus, jossa saarnasi pastori S i m o I a

"On sitä
ollut
parempiakin

tt !pav iä"

vÄtttö vÄrttölÄ

RYHMÄNJOHTAJAMME, alikersantti Leppäaho oli to-
della miesten mies. Jo Talvisodan aikana hän oli kunnos-
tautunut Tolvajärven-Aittojoen taisreluissa,la nimirecrl'
korpraaliksi. Kun sirten Jatkosodan hyökkäysvaiheen ai-
kana pääsin.rme Kivennavalle, tuli hänestä alikersantti.
Pikakiväärian-rpujl hiin oli erinomair.ren, ja sellainen lop-
puun saakka. Kr.rn här.r sai "korkean yler.rnyksen", ei hän
aseestaan luopunut:

- 
Nuo pojat eivät jaksa pikakivääriä lippaineen kan-

taa, heille se on näköjään liiar.r raskasta. 
- 

Tämä oli hä-
nen tavallinen sanontansa.

Mutta kun sitten sattr.ri tapauksia, jolloin hänen ryh-
mästäär.r n.räärättiin liikkeelle partio tahi tunnustelija,
l.rär.r vaihtoi "Emmansa" kor.repistooliin, vilkaisi taakseen
ja sar.roi:

- 
Tulkaahan pojat nyt minun periissänil

Muurer.rkin alikersar.rtti Leppäaho aina piti on-ran ryh-
rnänsä miesten puolta, ja näin hän saavutti miesten täy-
den luomamukser-r ja arvonanrlon. Sen tulivat pitrn tunte-
rnaan myös uudet täyciennysrnieher.

Hyökkäysvaihe oli lopultakin syyskuun alussa 192,i1

päätrynyt, ja vihdoinkin pääsin.rme ainakin omasta mieles-
tämme hyvin ansaittuun lepoon Terijoelle. Vuorolomat
alkoivat rtrllzrta, ja jatkuvasti oli mies tai parikin ryhmästä
krmalla. Ja kuten muistetaan, toivat lomalta palaavat eina
mukanaan "rniestä väkevämpää" tovereilleen tarjottavak-
si. 

- 
Kenellekäpä sitä sitten olisi tarjotttr, ellei pidetylle

ryhrnänjohta.jalle.
Erään rällaise n j a paremmanpuoleisen lornal tirpalutr j ul.r -

lan .lälkeen oli alikersantilla seuraavana aarnuna kaikkien
aikojen krapLrla. Hän piteli molemr.r.rir.r käsin päätään ja
voivotteli omaa q'hmyyttään. Tällöin joku ryhmän miehis-
tä kysyi ivallisesti:

- 
Miltäs r-r'r runruu/ 

- 
Alikersantti vastasi herken

tLrum itttrairn:

- 
On sitä olh.rt parernpiakin piiiviä ja rr.renisil.rän tämä

ryhn-ränjohtajan hommakin mLluten, mutta tässä tarrtee
niin hirveesri juoral
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Aselevon hetkellä ovat pojat Loimolassa nousseet korsun katolle nauttimaan syyskuun aurinkoisesta päivästä -§.\ irr,r

neryssä tukikohclassa kahden suon välisellä kankaalla,
jossa olin ollut tulenjohropaikan vanhimpana parir.r viikon
aiatu

Illan hämärtyessä yöksi asetettiin vartiomiehiä linjaan
enristä enemmän. Tämä voiriin toteuttaa vain vartiovtto-
rojen jatkamisella 4 cunniksi sekä asettamalla vartioon
kaikki ryhmän- ja tulenjohtajat. Näkyväisyyden loppuessa
kuului kaikista naapuripoteroista hiljaista lukkoien kilah-
telua ja konepistoolien iiikkuvien osien taakse vedosta

aiheutuvia napsahduksia. Oman vartiovuoroni alkaessa kel-
lo 2 aikaan yöllä oli kaikkialla yrnpäristössä suhteellisen
hiljaista. Aseruin monttuuni n.rahdollisimman hyvään

asentoon. Lämmin, pilvinen sää teki näk1'väisvi'clen ole-
mattomaksi. Rintamalinjojen väliltä mustaksi palanut
etumaasto vain tel.rosti pimeyden vaikutusrrr. Elrsimmäi-
nen tunti meni hiljaisuuden merkeissä. Vain silloin täl-
löin kajahti jossain lähistöllä venäläisten aseiden lau-
kauksia. Aärimmilleen herkistetty kuuloaistini l'ravaitsi
yhtäkkiä suoraan edessäni risun rapsahduksen. Ktruntelin
ja taas rasahti risu entistä lähempänä. Nosrin konepisroo-
lini apuma-asentoon. Normaaleissa olosul'rteissa olisin jo
laskenut eturnaastoon pari sarjaa. Ny't jouduin harkitse-
maan tilannetta kokonaisuuden kannalta. Päätin etten
arrrmu ennenkuin päälleni h1'ökätään. Ilman vnstarintaa
en kuitenkaan vangiksi antaudu. Kaikki lihakseni jännit-

ryneinä kuuntelin nyt jo kahdelta suunnalta siiloin tällöin
kuuluvia kahahduksia. N,vt luulin jo vanginsieppaajien to-

Aselevon tunnelmia
JAAKKO HAKKARAINEN

VÄLIRAUHAN soknimisen aikoina, syyskuun 4-).
päivinä 1944, vallitsi rintamalinjoilla monissa paikoin
hermoja kysyvä, sekava tunnelma. Suomalaisille tulleen
puhelinsanoman mukaan piti tuiitoimirlta lopettaa jo +.

päivän aamuna. Joukkomme noudattivat tuota kdskyä kir-
jaimeliisen tarkasti. Vihoilisemme rulkitsivar sen mah-
dollista hyökkäystä edeltäväksi hiljaisuudeksi.

Radion uutisia kuunneitiin tarkasti. Juuri päiväuutisten
lukemisen aikaan, jossa ilnoitettiin kaikilla rintamaloh-
koillamme olevan vihollisuuksien täysin loppuneen, tuli
Loimolan suunnan erdisiin tukikohtiin rautaa enemmän
kuin edellisinä päivinä. Meidän ,ioukkomme noudattivar
mitä ankarinta nrlikuria koko päivän. Aseistamme oli kai-
ken varalta poistettu lukot vielä asemissa olevien aseiden
viereen. Jos vihollisernme havaitsi vähänkin liikettä, niin
aina ruli tulca niskaan kiivaasti. Päivä kului ääretrömän
hitaasti poteroissa loikoillen .ia vartiovuorojer.r aikana etu-
rnaastoa tähyillen. Esikunnistamme saatujen oh jeiden
mukaan tulisi mahdolliset hyökkäykset torjua pelkillä hy-
villä puheilla. Kr,rkaan ei saanut ampua yhtään laukausta.

Jokainen myöskin tunsi vastuunsa, eikä rauhaa meidän
puoleltamme rikottu.

Tämän hermoja kiristävän tilanteen tunnelmana kerron
omalle kohdalleni sattuneen tilanteen 9. Pr:n eteen työn-
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Korvikenuotio aselevon tultua etulinjassa taisteluhaudan raunioilla Loimolassa

'+.

Loimolan rintamalla
della oleven liihes6'r-nrissä ilsern ianlrne. Toclell isen .yiitrur-
q'ksen I;rLrke.rr.niserr tuntee n liavaitsin silloin, kun iiiinrcn
aihetrrrajrt viinrein piiiisir',ir I'hreen. Milloinkaan sitii cn-
neu, tai sen j.iikeen. en ole klrunnellut rottien taP|s111;1
ja vikiniiä niin rnnr'.iisen.i. kuin tLlonil aamrura enuen
päivän sari.lst.imist;1.

Ehkä eclellisesrä johrui. ert;i vieli si.urilna aarnuna kelkr
).20 aikaan, kLrn veniii.iiset .rlrrirrivirt kovan lruuc-lor-r r-u>irr

100 metrir-r päässä oleviss., .r5enriss.r,ln. ei rl;rhdolliner-r
hyi)kkä1,ksen Lrhka eniii tuntrinr.rt ni in jiir.rnittävältä. Nii-
§'vy1,skin oli jo paranrunur niin. ertei vihollinen pääsisi
linj«rillernme täysin I'llättäen \',rsr.i l..rrin runnir.r periisrä
selvisi sitten tuonkin huutamisen t.rrkrritr.rs. \/e niliiiset oli-
vat saaneet tiedon aselevon solmimisesr.r.

Tasan kelkr 7 aikaar-r nousi venäiärsren arrl)Lrmirhrrurlas-
ta y[)s valkoinen lippu. Me vasrasinrmc siihen omaa n«>-

kista pyyheliinxarrme l.reiluttaen. Samassr liihri linjojam-
n.re kohti kolne miestä valkoista lippue kantaen. Kaikki
meikiiläiset nousivat rronttujen reunalle. Kuitenkir.r vain
kolme n.riestii läksi tulijoita vastaan. E,nsir.r venäläiset jiirti-
vät käsiaseensa lir.rjojensa lähelle, samoin tekir,ät meikä-
läiset. Ryhmien pääsryä noin 1) metrin päai.hän «risis-
taan, venäläiset iskivär puukkonsa palaneen peräjän rur.r-
koon, samoin meikäläiset. Vielä raskut käännettiin näy'r-
teeksi nurir.r. Vasta tärnän jälkeen ryhn.rät lähenivät kärte-
lyetäisyydelle.

Nyt päästiin etsimään yhteisesti ymmärrerrävää puhe-

kielrä. Ivteicliin jor.rkktreenjohtajamme ja veniiliiisren tLr-

Ier-rjohtrrjrr osrrsivlt kumpikin s«rlkrrta hientan saksaa, jol-
loir.r sitren selvisi väärinkäsit1,s välirauhan alkirnrisen
ajankohd;rstr. Ikr oli nrolernmin puolir.r vilpit«intii. Mitiiiin
henkilikohtaisen vihan runnerra ruskin kukuirn .lienee
nrntenut. Inhirnillinen r.rteliaistrtrs taisi silloin voitr;r,r j,r
vr.urs ikirus iir rintarn ill rr olleider-r ntiestert m ielet.

Meikiiläiset rynräsivät nyt paikalle koko porukkanir. Srr-

nroin rekivät naapurir. Siinä r,aihdettiiu r.nur.uantia pik-
kuesir.reitä n.rtristoksi. Mir.rullekin jokLr veniiliiinen .rnroi
saippuan ja neuvoi pesemään Iikrrisen lrusakkani puhtarrk-
si. Sarnalla siinä joukkoja vertaillessa toderriin, ctrii joLrk-

kuettanrrne vastirssrl oli Sipriesra kotoisin <;leva alle 20-
vlxrtieira kiisittiivä kon.rppar.ria. Tvkistiin tulen johtajrrna

oli Stirlingraclin liiheltii kotoisin oleva 2i-vuotias luutnlnt-
ti. Veniiläiset p1'ysivät meikäläisiä tulernrran vierirakseen,
nrutta siihen ei suostutnr. Kaksi kaveria he kr-ritenin sair'.rr
sinne lähterläiin upseerien huornaalnatta. Molernrnat ruo-
tiir-r takaisin illalla kahta puolta tah.rttaen täysin tukkihu-
malassa. Velyeily kyllä l«rppui tiihän yhteen päiviiän. Mo-
lempien puolien johto taisi siitii antaa ankarar miiärävk-
set nlaisilleen. I-rilrisnrn tukikohdissa tällaista yhtey'clen-
ottoa ei liene lräässt't svrrq'määnkään. Meidän kohdal-
lamme tilanne kuiterrkin vapirurLll srkäli, ertä seuraavana
sateisena yönä vartiorniehet linjan molemmin puolin sy-
tyttivät reiiusti nuotioita ja kuivailivat r.riillä veetreiur.rn
vähemmän jännittyneen rnielialan vallitessa.
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OLI iltapiiivri 19. elokuura I9.+.1, kun P.LeLv .t.i sai käs-
kvn valmistautr.rir kuuclellaroistrr syöksvp(nnmirre.,alla f i-
rur jiirjestettäviiii pon-rmitustelttiir.äii varren. Lirivlreen ko-
nrenteja, majuri T . NI e I le r oli saanur )'lernmistä p«rr-
taista käski'r-r, ja hiin antoi lentueisiin virlmisrnvan kiis-
kvn, joka sisälsi koneiclen luvun sekii pornmren laadr.rn ju
n-riiiirän. Heti keskel,tettiin liarjoitukset lenrr.reissa ja al«ri-
tett i ir-r tyr) r koneider-r kur-r r-rostlm i seks i sotirle n nol I e.

Betoniset harjoiruspommit vaihdetriin n1,t 1000, >00 ja
2)0 kikrn miina- ja sirpalspemln.ihin. Laivue oli saanut
kiiyttriönsii uudet ajanmr.rkaiset JLr titi-tyyppiser pornmitus-
koneet. Entiset alkusodan tappioilta sääsryneer rr-rtuiksi
käyneet "Pelti-Heikit" oli h«;vutetru räydennykseksi toi-
sille laivueille. Uusien koneiden sekä niider-r miehistön
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slruremnrilstil l trkLrmiiiiriisrii j ohtuen tarvitti i n lrenkr iiik Lrn-

rea lisiiä l)uomrrtti.rvil tniil;.rii. Heitii olikin siirretn' tiih.in
irrivr.reeseen useistir Iaivtreesta sekii eclellcen riir retn r.r-
j;rLrksi a u u«rrer.r-r r n r I lir ikiilu okil la koulr.r t trskeskuksr st.r .

Kulunut kesii oli mennyr harjoituksiin sekä kursseiirin.
ur.rden kitlustor-r erikoisur-rksia op1.i611. OIi «i|irtavr uurre
sekä sovellettava ennelt opittLra uuden koneen ki-ivrrirtrrr-
koi ruksiin.

Ny,t oitiin siinii vaiheessa, että voitiin lähteii k:ivr.inn,is-
sii suorittuniurn telrtiiviiiirnme eclelleen virikeuksissr ole-
van isiinn-trriinrrnc ja sen kanslrn «rlernassaoion rLrrr.L.uni-

seksi.
K«rneet saivat kr.rormansa. ja niideu r-nr-rr,r :rscistLLs j.r l;rit-

reet rulivat asianmukaiseen kur-rtoon. HenkiliikLLnt.r sei

ruokailtuaan siirtl'ä r.najapaikkoihinsr ollrrkseen r'.rImirna
n.rill«rin h1'viinsä liihtemään tehtävi insii hiilr.ri kserr tulrua.
Aikaa kulLrtettiin .jokainen yksili)ll isellii t.Lr'.Ll1.L.Ln. kukrL
kirjettä kirjoittaen, kuka lueskelleu. T.rr'.rn,.rnt.rinen kort-
rrsakkikin «rli pian k<xrlla. Årvarltiin rierr sti tulevirstrr
rehtiiviistä, olihan osir .j«rtrkostrr aiven c-nsikc-rtrleisirr, .ja
vanhemmillakin oli jo pian pr-roli vuottr kulurrr.rt eclellises-
rä s«rralennosca. Aikanaan rLrli hilj;rrsLrus plrlkkiin, i'ksi
roisensir perään si irty i nLrkkLrm.r.rn. kertenkiiiin rietän-riittii
toisensa viirneisistii ajrtuksisr,r ennen unen tLrioa.

Yiillä kahden mrrissr soi pLrhelin. jokrrrner.r kuuli, kun
vastaaja roisti annetr.rn kiiski-n: liihtijär koneille, startti
kello 2.ii

Koneille saavLrttuilmme puLrhasivrrt mekaanikot jo ko-
neiden 1'rnpärillä rehden viirneisiä r'almistelujaan. Lentr.r-
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ccrl l)äiillikki;. k11.1gc1t1 .J >.,., r r r) c n rrntoi konci.lcrr
liilrcisvvtlcssii miclrrsrrlllt :.:.:.,i.r.r koskcvrrt kiiskvt jrL,rlr-
jcct sekri tictiot ir.st.i. :r....--.. -:\.:.tr.L\[.t i.r ()nt.l\rit Itiirittii-
jiisLrojast:r, jotk.r It.in , i.. \....;:..: i.Livrrccn kontcntrrlirn lcn-
tLtciricn j.r koneiJcn .-.,.,.. :ii',il i. l.iriinriissii kiiskvnjrrkori-
I rt is u rrtiessrr
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sivrrt krrki:r r

.lost.L. Err:i:: ::.....r
kapreeni I : .

tcetli Lr:r::

Pi;rn rr.iLl:-.r-.:

itiipugleJl.L :cic:
Ix rl I ishiiv r rr.i r ;.,

llle Itavilinnrci ,.r:l:'. -r

j«rtke r iecns.i n.',i. r .,: :,
t'|.iillrer :icll.i ,, ., .: *..
jo rinrrmalinjolclr 1..,r:c-::-.
kcrt.r.r kcnt.ut. j,,k.,,, ,.
recnrr r-rscitrrkin kcrt,,r.,. ::
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:...:-, ., kLrnrct kiivnnisrcrriin. Ålkoi
u ::ri, rr.t!l.r1l piiiilriin. LcnrLrcer strirttir-
.....:-. :.,.itil.i.t1-r liihtiilrrr';Lrr icnnorrjolr-
... s:.,rrr.rsL L I-cntuc l.ii;illikkirnsii.

. : . :t j, rir.|rll.r. 'lirisenrr J. I-e ntrrc krr1,

: s 1r kolnt.rrtrena .i. I-crtrtrc. jo

;.i;,,lcllenrnre Seesjiirve n .;e se n

-u:rr,in. josslr ricsirln-rc ()le\'rn v i-

::.c krnr.ir) sutintllilll, nturtir cnt-
: i,,rtcitlen jiirtiinriii piilvpih'iii.

Syöksypomm ittajal

a

lähdössä retkelleen

Itrltt I-nttlLlr-,i::-. \ :.rr:'.: s.riilLri. klr|re'g11i S lr .t r r S C r) I.r
l. I-entLre \:::: :.ii:'... ,-..:rn. I is lr Io n joltrl>lilr. Pilrrt oli
lirivtre nt.Lti.,..., :.,.*.,.r>.., Ir( )ntntrlirstissiL korkcuttlL ottecn
jlL tl-tLto.i, )\i.:.:-. .r:'.:-.( ,,:tr ):t K()rteCIlltttC 1)tikkit ttli l. Len-
tuccn ioiti,,\, ):t;;:. .is.,,,.1 :rrvellä. t itrlen ollcssa vescnt-
lltltllJ j.I rtcir,.:-.:ru:.,,,,u..., ;,,lrtokoneen l)eliissii vlöslriiin
l)orrilSIetti.::.: L.,.r,.; :cili n-,.Lrk,r.t.. SULlntiutrt ;rLrringortrrorr-
su;t ellllLlst.L\.: i-- :.,ir.,.,:t:.tnn.tll;t.

T
L-.:...-.1

[-clreskivi ilmoitti ;o \-rel.irri.t.:.tci] r.iltr.lviivirr] crotruviut
cLlcssiipiiin. Krrrtt.L.Lrt nt.1.ist\ )., \ c:r.,iilc\\.r osoitti ol-rja:Ljrrl-
lc. lertronrest:rri Mc t s0i,i; I c :.i;tit.:.i., er()ttuvlrn S()r()-

krut ja liilrcmpiinii Lehdon kr i.i.i::xc.,r: l.olr joisptr«rle lla
parrrkkikvliin. jokl oli koltteert.rr.r-rntc. tiin.i on tLio jo krru-
Itrisier-r erikoiskoulrrtLrksen s.r.lneiJe1r f.rrri5.l.rr)ier) ru-
kikohte. Ii lienc ilrme, jos tLrnsirnnrekrn so.l.rn .rnkrrrien
miiiiriil,ksrcn I isiiks i vastennt ielisi'v rtii nii i rii koIrr,r.rn m uis-
tircssi.unme heir'län tilr Lrn'iirrsii sivi il iviiestiin keskLrurless;r
grh jois-Stronresse. TLrkikt>ht;r. joka kiisirri kvnrmcnr,i r.r.r-
j,urtt rlke nnctttrje, keryitii Iirrlrkkc,a, oli ntiir-rrf ii krrsve-
r'.rilrr kankaalla. On-rrrt hiivirriijiir-nmc <>lit,at ntvii' j,, 1-.1i-
krll;r karrrrcllen m;ralir-r vliiIuolella. Olivrr hira.rnlirisi;r
trlorene-koneita, jotka olivat rtrlleet tiinne jo cclellärnr-ne.

..:ust.rklr) ctiiisvvdcsrii. En-nre
. :.:;-.iirtirr)ecn. siIlii oIin-rn-rehan
-..,..., ;ir,rlcilrr. Olritinrmc tiillii
:i :r',:iin nrrrkrrtlt <llcvien kolr-
r:...:.i.:. n,,rn l.u,,li vu()tt.i .ti-
r , ::.i:.i t.L pri.illikkii, r'änrikki

P.LeLv. 44:n komentaja, malurt
T. M e I I e r seuraa koneittensa
starttia lennonjohdossa

Siihkiitt:ijrimnrc kcrs. M ii k c Iii oli jo laskcrrut l)irns\.rrr-
lcrvn r,rtli,rr-r ctccn s,r,r.l,rkseen kk:t lunl)Lurrlkul)t(x)n.
Kiivtiiss;i oli tiissii r'.Lihersse r'.rin konci.len sisiiinen jir kcs-
kcniiincrr l)rrircVlltcIs. l-rrkenr-re nt:1i.r-ilsenrirn ki.lnss:r srr,

f.istui kuLrnrelLrrrn. l Le rtrLrc oli jo nt:rlLlirr tulltulnirssrl sc-

kii siirn i jorttxrn. -l'rrltu,r.rrt 
r-t-t.rrrlirr vesenrrnalle |uolclie

sirer-r, ettii nrerrir oli koh.lalla, ohjaajrr kiraroi konecn oikc-
:rlle rasollcen 1..rirrLrcn sitcu svöksvyn kohti mlrLlia.'lirisct
scllrirsivilt esinterkkiii tulru:trtn sentrrllc kolrclelle. Pirru rii-
jiihtiriit rnsimnliirsct p()rnrnit marrlissrr jrr teltr> rurrtLrr ole -

van sivLrillcpiiin valrava. Tiinrii j<>hrui, Paitsi lrr)r)rnlien
strurtrudcstr, nl\'i)s siitii. crrii niissii oli siilikilinerr s\ tvtin.
jokrr toimi herkkiinii ponrntiu jLruri nimeksikiiiin Lrlrottrr.r
Ittilahrur. Nlekin o.linrme jo 5i 111t ,,".t j,;rrrxrn ;rr tulimrne
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maalin kohdalle. OhjaLrja kallisti konetta ja paintri saLrvi.r.r,

syöksyimme kohti alueen eheämpaiii kohtaa. IInr,rrorjrrnr:r
ei häirirrnyt, joten voimme raulrassa tähdätä. Nopeus kiih-
tyi, korkeus putosi pixn )000 n.r:stä. 1-dh1'stiijä irntoi kor-
keusmirtarin luker-nie «rhjaajalle, ettii hän siri rrruhirssir
keskittyä tähtäämiseen. Korkeus oli pian 2000-1(r00 m.
Silloin ohjaaja painoi nrppia, ja kone elkoi oikaista syök-
syä. lnutte l.ommir eir,ät irrorlreet. joten )'rit) s men i

hr.rkkaarr. Täl4,stäjä ilmoitti laukaisLrkt'tkin-ren jri.ineen ;rtr -

ki. Oli tapatrtunut inhimilliner.r erehclys. Ei auttanut muu
kuir-r kaarto oikeaan. Otetaan lisrili korkeutta, )otr s.r.r-

claankir-r piarn syöksystä saradun nopeuden ansiostir. \'ri-
tänrrne uudestaan viinreisenä pienenrrnästä korkeudesrrr.
Oltuamme toisista erillään .ja kivrrttuarnrne korkcarnmellc
alkoi takaa oikealrir vilatrdella valojuovia. Siilrkrittiijri il-
rnoitti kahclcn hävittiijän hyökkiiäviin. Ohjaaia painoi k«r-

nerra syiiksq'n, ja silloin tuli niikl'r,iin mytis :rlta oikerrlr.r
hyökkäiivii hävittäjri. joka oli 1000 kilon l)ornrnin tlkrur.l

Pom m ituslennoston
J.Saarinenon

päällikkö, kapteent
vakuuttunut menestyksestään
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enk.i sitii nähnt't heti. Se lähestyi nopeasti koko ajan tulit-
;.:en IIinä r'astasin ttrleen kaksoiskk:lla korjaten sr.rihkr.ra

r'.r,,r- jr savujuovien mukiran. Ohjaaja jyrkensi syriksyä )a
rlhvsriijä pudotti pomnrit allamme olevaau kylään. Syök-
srrr jvrker.rtärninen ailreutti sen, ettii altr hyökkääjä ei
()srnnut orraa oikeir.r korjauksia )a amp11l rina hiukan yli.
Ylhäältä hyrikkriäviir eivär saavuttaneet niir.r paljon meitä,
että olisivat piiässeet iunpumamatkan piiiihän yht'aikaa.
Ålta h1'ökkäävii lähesn'i amprren. Minii rein parhrr.rni rrnr-

puen vastiurn ja varrnasti sair-rkin osLrntie viholliseen,
ktrn se tuli r-urin 50 m:n päihän, ja sen sijirirn ettii olisi ve-
tiinyt sivulle, se veti iostain s1'ystä niin rajusti i'lös, että se

aivan kuin seisoi jonkin likaa rnahir n'reihrrr päin, jir rr-rinii

sain silloin amrnuttuLr hyviin sarian sen mlhan llle ohjaa-

.jan kohdirlle. Se liihrikin vasemmalle resolleen kaatuer.r
syöksyrnä1in rnaatir kolrti. Yllräältii hviikkiiijien rah«rlta ti-
lanteen mrrLltllttui.l uhkrravlrrnmaksi en vclinut seurata sell
kohtakn, r'aikka uskoin sen lr.rt()xvrn. Siirrvirr roiseen ko-

nekiviiäriin ylhädlle sähkiittäjän hoidellessa toista. Nuo
kaksi vihollista ahdistivat meitä jor.rkin aikaa tulittaen
suuresta etäiq,ydestä, eli noin 200 rn:n päästä, mutta nle
häiritsirnrne niiden hyökkäysyrityksiä tlrlellarnme. Lopulta
ne jättivät rneidät rauhaan. Emme sraneet ecles yhtäärr rei-
käii koneeseen, .iotta meitä olisi edes uskottu, kun palatru-
arnrne irnnoimme asiastil selostuksen.

Tr.rkikohdassa annoirnme asiaan kuuluvan ilrnoitr.rkser-r

suorituksesta sekä havainnoista rnatktrlla. Minäkin ilmoi-
tin rnahdollisesta ilmavoitostani. Sitä ei kr.ritenkaan tr.rllut
koskaan todistetuksi, ja vahvisttlksen sijasta ihnoitettiin
tapirhruneen ilmeisesti erehdys, sillä paikalla ei havaitru
vihollishär'ittäjiä. Katsoimme viisairnmaksi vaieta asiastrt.

Tärnii lento iäi rnieleeni jär.rr.rittävin"rpänä siksi, ertä en
jourunut koskran epätasaisernpaan taisteluun siirä huoli-
matra. erti olen ollr-rt pahernmissa paikoissa sekä hiivittä-

.jien ettii ilmarorjunnan tulessa.

Vihollisen partisaanien
kylää pommitetaan
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PENTTI HIUNU III IIlaa
on

"mdeskld'

RUKAVAARA sinänsä ei ollut mikään tavailisuudesr.r
poikkeava paikka. Olipahan vain aivan tavallinen vaariln-
lättänä Vienan-Karjalan harvaan asutulla salolla. Se ih-
minen, joka joskus ammoin ensimrnäisenä astui vaar.lr
kamaralle, lienee kantanut ansanippua kainalossaan j;r
karhunkaatokeihästä olallaan. Katseen kiertäessä pohjois-
ja itäsuuntaan aukee sieltä ),aajalti suota mustanpuhuvine
lretteineen. Siniharmaana ja rnacalana siintää suon tak;r;r
synkkä korpimaa. Lännessä aukenee laaja Rukajärvi.

Vielä tänäkin päivänä Vier.ran-Karjalan suurimmat kt'-
lät ja kauppalat sijaitsevat jonkun järven rantatöyräällä
tai vaaran kupeelia. Nyt halkoo suuria riistarnaita raken-
netut tiet ruskeina juovina. Rukavaarakin on saanur
tuollaisen juovin vaivakseen. Tuota Rukavaaran juover
pitkin ryönryivät vuonna 1979 vendläiset divisioonar
tankkeineen, rykkeineen ja urkupyssyineen kohti Suomea
etimmäiset aina Kuhrnon kirkolle asti.

KesälIä L94l ryönryi meikäläinen 14. divisioona saman
tien suunnassa Rukajärvelle saakka. Pismajokilinjalla Ru-
kav aaran lähituntumassa oli vihollisella hyvät puolustus-
asemat. Mutta meikäläinen iohro ei ollur heri halukas
kovi in ri ntamahyökkäyksi in. jon kin aikaa asiaä fpunnitrua
alettiin joukkoja kuitenkin ryhmimää. Partior kurkisteli-
vat vähän puolelle ja toiselie. Saatiinpa siinä vähän levä-
täkin muutama päivä.

Sitten syyskuun 4. pnä meidän pataljoonamme JR
10:stä sai liikkeellelähtökäskyn. Mitän tilanneselostuksia
ei annettu. Jos mieli rehtävässä onnistua, niin kaiken tdy-

ryi pysyä mahdollisimman salasa.
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Jalkaväen kul.ietusta
moottoriveneen hi-
naam issa veneissä

- 
Myö männäänki känttyrintamallel

- Joo, johonki sivustavarmistuksee!

Juttelu kuului marssivista riveistä. Tunreet ailal.rtelivat
herkästi, nuoria kun oltiin, vasta porukkaar-r tulleira.

- 
Qe1s6l65 ryö kauan ollut "Ma.jeskissa"i

Kysyrnys sai aikaan epätietoisen tuijotuksen, sitä tCvq'i
vielä vähän täydentää:

- 
Niin, tässä porukassa 

- 
tää on "majeskia".

- 
E-ei myö kaua. Toista viikkua.

Marssisuunta käänryi ensin pohjoiseen ja sitten itäär.r.

Etulinjasta kuului pa-pa-ku-ku-ku-pakukr-r. Riveissä kes-

kusteltiin taas, sanottiin vaan r.riinkuin porukkaan vii-
meksi tulleille:

- 
Työ vissiin kuulia minkiilaiset kukot tääiä kiekuuj'

Maieskin porukka on aina sielä, missä ,iottai tapal.rtuu.

Joulupukkien porukka se on, joka sivustoja varmistaa.
Yksikkömme oli niinsanottua vakinaisen väen poruk-

kaa. Ketä joukossa oli vanhempia, he olivar täydennykse-
nä tulleita. Joulupukkipoppoon nimiq'ksen olivat vaki-
naisen miehet antaneet eräälle reserviläisyksikölle. Siihen
lienee antanut aiheen vanhempien miesten pitkät parrat

.ja kankeahkot liikkeet. Se ei ollut mikään l.raukkumanimi-
rys, se oli vain kuvaava sana sopivassa paikassa 

- 
siksi se

eli miesten keskuudessa.
Matka jatkui kaikenmoisen juttelun ja mierteiden saat-

telemana. Jalannousu pysähryi erään vesistön rantaan. Is-
ruuduimme rantatöyräälle ja kiville. Tupakat syttyivät ja
savuc pöllysivät. Kuului hiliaista rupattelua:

- 
Pojat, myö tehhäänki maihinnousu, virkahti joku



."-"t'äill1];:ttarnatta: 
Mitkr oot kuullu t.r.rn,osilla velr-

xer;il maihinnoususta. Ei ainaka silkr ku roine o ollu ran-
rl.rii.r iryssl' kanssa va6issal

Rlntaveclessä puksutti venent<xrrrori. Sen pe1ii11 oll
kr rkettl, ;,itkä .jono veneitii. Korr"rl'rpirniamrne päällikkii,
luutnirntti Raevaara joukkueeniolrrajineen kär,eli pirkin
rrlnllirssl cllevaa laittrria. Vetävii ntootrori rouhusi venejo-
noa latttrrin viereen.

Ensirnmäiner-r,joukkr.reen puolikas r;unusi veneeseen,
joka pai r-rr.ri liplatrelevaan vereen. Sen u1.1.,,11111x lälrentel i
äiirin.rnriiistä rajaa. Laittrrilla seisovar k.rrsoivar ja rrrr.rrni-
vut. Rrcvarrrrr jLrtteli:

- 
Niin. kompparria niiihin kerrrrll.r ;ir.iisi sopia. Jatke-

t:.rlrnP:.t srtten villlll.
JoukkLre toisensa perään lirskeurui vc-r-reisiin. Pohjalau-

dirt kulrisivat saapaiden .ja asei.len .ili.r. Pinr.ralla kevyesri
keikkLrnut venejr>no ikäänkuin lrrrsi\ r k()mppiurian rrllc.
Kun viirneincn vene potkrrrsriin rrrr i.rirurisrir, liihti keula-
priiihän viesti: Valn.risr:r on:

Vetiivii ntoott<tri alkoi moilr'..r.,. Keuj.r h.r.lkrrisi verrii, .iir
kuohu rn1'llersi perässri. Iliesic:r xeskuurlessa vallitsi hil-
peii tunnelmrr. Eihän r.rn r:r:r.:i :.inr,rj.r pirkin rallLrsrella.
Alkrunirrkastrr venejon,rn i:,r:::.i:..i.i ikii.inkuin lreitti irse-
iiän pur>lelra «riselie Ve:::p..rrr kLrin uivl kii:irme. Ve-
ncisrii ktrtrlr.rvil ruIttte. :,..: :Irx)tt()rin pttuhuun.

- 
Enpä (x) irrnteii.i::., r':e,.i r.inlt-rirsrii kyvtiii saranu! ro-

tcsi joku.
Vilstirrirrttit iltrtesn l r:rs:r rrr,rrt Fi11.1 j.r veneissä torlet-

tii n:

- 
Eipii rr1()r.i i\ s:r.i k.ii:.rrt rirrtiinytkiiiinl

Muttrr sirrcn i....::',c.:iin irerkinen vairi. Eclessä olevan
metsän r,rk.r.i x,. -..-.: :.,rvr )k.rs r.r-roorrorien ntylvinrä. Mies-
pirrvestJ ki:.:,-.r.

- 
llint.iss., :....rc. cipJs.1r\';rnnll aikliserun-riI Missii pi-

rLlSSa Se ,e:l:.1.. i.. er r reii.k.i rliV:
Pian ,rir :.::'.:;\::\'.i kLrin lLruclalla pvyhkäisr),, siihen jiii-

vät vain ii:: i: \'-:reer. Seisriin ptriden juuril.la, aukkopai-
koista tirx..::r::: r:rr'.r.rlie. Mersässä kohisi nroottorien
pirulru. P'.:rie:: ...r'ojen i,rrlasta vilahri hairrnaan välkk1'-
vää ja s.rmrss" i:iti jin'en pinnan yläpuolella kaksi hä-
vittäjää. K, r:-, : : ::: i :u silntiit tLr i jottivat ni itä.

- 
Ilinrrr..::c.... \,rhvi eellä 1a nreikäläir.ren perässäl

Niin oirx:: \Ie:xi..irnen hävirräjii oli päässyt hyvään
asernatln. \'rl:,,,.-:s<,,::e ;.r'rki rulralalennossa karkr.run. Se

veti kalrtoji i j,,.;;1 '. :',,r,,t. Murra nteikäläinen oikoi lä-
hernmäksi j.r:r::.: s,.,::\'J: ul.risuuden rr-rllen se s)'lki tul-
ta. När'rel'r-rri,i kes:i r':.:: lerken. Vasrarannan metsän raa
koneet häiprirlr r, sre^:: x::ullrr rnviiskin ry'rnälrdys. Mei-
käläinen här'rrtäjä nu..s: \',en'rnräksi taivaalle. Se kaarsi
rengasta. kJlisti kriiqi.r:,r r:rerri viimcin menojaan.

Puiden juurilla keski:sreirirrr niikemiisrli.

- 
Se tipahti.

- 
Ois tuota saaftJnri (i!:emn'ilnni kahtua.

Jotkut seisoivat vairr. s.rn:: pLrurruivrr näkemänsä rul-
kintaan. Jollakin oli srnr vr,n'.rrrrr

- 
On se ruo q'hviän näJit i.rppeiu järrnää hommaal

- 
Niin, vaa se jännä on rriin ir hr;rikasra ja ooha niillä

laskuvarjotl
Loppupäivää vietemiin rlnr.lrn.r.rsrossl valmistautumi-

ser-r merkeissä. Parruunalaatikorr.r k;rnnetriin, lippaar-r-
tayrtajar solkkasivat puiden ku;.s1tt.. Kuivarnuonapak-
kauket siirryivät kädesrä roiseen jr velmistelunsa päärrä-
neet istuivat nuotiolla. Olipa jo jolhkin onkikin kädessä.
Moottori puksutri järvellä, kunnes koko paraljoona oli
ylitse kuljeterru. Ilta-auringon säreiden ollessa vinoimmil-
laan ryhminäyryi pataljoonamme lährön. Reppu roisen-

sa jälkeen iennähri harrioille, raskaassa lastissrr olevat
r5'ör kirisrvir.rir kupeille solkien kitistessä. Mies nrieheltä
kulki k,iskr': Iiikkeellel

Pitkä. ir;rrmrra jono hiivisi hiljalleen metsän kätköön...

Josrakin Lrrvojen ja oksien lomasra kurkkivat ilra-atrrin-
gon viimeiser säreet jokaista miestä erikseen .la välkähti-
r,är kirkkrrmmin jonkun puhtaaksi jy'nssätyn konetuli-
iueen piipussa rrri kiväärin luk«rssa.

IIra hänr.irrri ja nratka taittui hiraasti. Tallattavir korpi
kär'i verisemrräksi.

Yön ollessa pimeimmillään aukeni eteemme .ranrlatorl
suo. Siinä kitukasvuisten petä.iien juurilla piclimme tar-ron.

Salavihkae q'tq'ivär tupakat. Monen silmät tiihystivät
rLulrmLruteen häipyvälle suolle, jonka ääreer] taivaankansi
yhtvi. Jor.ror.r etupäästä suusta suulle kulki viesti: Tupa-
kointi kielletty, ja hetken perästä: Viin.reinen mies, onko
kaikki mukanai' Sieltä sitten aikoir.raan palaili tieto: Kaik-
ki mukanal Edestäpäin tuli kuir.r vastaukseksi: Pr.rlir.rat

gris, liikkeellel
Rän.rpiminen alkoi. Alussa matka taittui mukavammin.

Suossa kasvoi kituvia männyn tarreja ja mättään selät kan-
roivar ereenpäin rahjustavia saappaita. Mutta vähitellen
rnättäiden välir pirer.rivät, männyn tarrit häipyivät ulottu-
vilta, eteen jäi vain verelä lerto. Näköaisti ei enää kauak-
si kantanut. Edessä hääm<ittivät menevän miehen harti-
at, takaa kuulsivat tulevan vaaleat kasvot.

Siinä oli nä§vJys.
Murta pimeydestä kuuluvien äänten perusteella voi hy-

vin kuvitella, mitä tapahtui. Vetelä suo pursusi satoielr

JR 10:n I pataljoonan komen-
taja, ev.luutn. A. M a j e ws k i
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eteenpäin räliiäävien saappaiden alla. Toisinaan suo lärisi
kiireemrnin, sirten se imi, ryysti raskaasri ja harvaan. Pi-
rr.reydestä kuului myös.keskustelua:

- 
Miren sie silleen survor! Er sie ossrxr kever.rtääi

- 
Keventää. Kevennäppäs ite, kun ryönää on rnlrassa

enemmän kuin kunnolla kanraa. Nii, joo, jos rässä kun-
nolla mvetaa keventää, nii mitenkä pannaan suu ku ollaa
tuola toisella puolen. Minä luulen vaa, errä siälä tarviraa
jottail

Joku ähisi, iihisi ja äl.risi, sitten jo viimeinen kirosi:

- 
Perkeleen lrerkele. Auttakaa, ojer.rrakaa jottai, hr.rk-

kuuhan tässä!
Rähjäämisesrä hr.xrlinratta rnarka rairrui irsepinraisesti.
Edestäpäin mies r.niehelrä tuli kornennus: Tar.rko! SE

nostatti ärtymysrä:

- 
Piruako tiissä rauolia. Kenen kyljet tässä seistä kes-

tää, iäksi viävässä rämeessä.
Siihen toinen:

- 
Äta pr.rrise. Paina pers kenttää, lämmintä se o kesär.re

vesl Mitäs siitä, vaik kilku kastuva, märemmät ne o s)'n-

ryis ollu!
Kuului lätkäys. Puhuja istui rennosri suohon. Joku hö-

plsl:

- 
Saateri, kun tol.rtis nykästä savutl

Sivummalta pilkahti hehkr,rva tupakka. Toisaalta kuului
murahdus:

- 
Kr.rka ...kele se uskaltaai' 

- 
Hehkr.ra ei enää näkr'-

nyt.
Edestäpäin tuli kysyrr-rys: Onko kaikki rnukanaT Sitten

.foskus aikoja rr-ryöten tuli vastaus: Viimeinen rnies, krrikki
mukana!

Viimeinen mies oli nimetry markalle lähdertäessä. Hän
tiesi, mitä tehtävään sisältyi.

Levzilrdystauot eivät olleet pitkiä. Nytkin saapui pi.rn
viesti mies mieheltä: Liikkeelle!

Vähirr äänin vaellus jarkui. Tunnit kuluivat. Vihdoin
viirneir-r suon pinta alkoi muutttta sitkeärnn-räksi, siiher-r :l-
koi ilmestyä jo mättäitäkir.r. Pimeys oheni. Kauempan;
häämötti kitr.rkasvuisia peräjän tirrejä. Kärkimiesren jal-
kojen alla maa alkoi kantaa. Rukavaaran laita siellä il-
moitti olemassao.lostaan. Suolta nousressa pidertiin vii-
meinen tauko, mättäännyppylät keipasivat istuimiksi.
Kastui siinä takamukset sittenkin, mutta väl.rän niir.rkuin
miellyttävämmin. Kuuluvampia supatuksia ei enää synn-
nyt, kasvava jännitys kangisti sanat. f«irkimiehet tähr-si-
vät valppaina. He kohottivat varoittavasti kättään ja
kuiskasivat: Shsst! Hiljaal

Jotkut jo hamusivat aseita ja ääneen puhumarta nousi
mies toisensa jälkeen. Liikettä jatkettiin hiipien ju lq'l'q'r-
sä selin.

- 
J1111'1-gu-,u-,ot

Suon laidassa seissyt vihollisen kuulovartio ampua rii-
räytti pitkän sarjan, jorrka jälkeen se painui varsinaiselle
puolustuslinjalleen.

Aikaa ei tuhlattu jahkailuun, vaan osastorrune kärki
painui siekailematta kohti vihollisen mahdollisra puolus-
tuslinjaa. Yllättäen ensimmäiset saavuttivat sen, hyppi-
vät taisteluhautaan ja pesäkkeisiin.

- 
Trrrrr-trrr-pa-pa-tmmptrum. Siitä se alkoi.

Maa vaaran kupeella oli tasaista ylöspäin vetävää rin-
nettä. Sitä varjosti vain taajassa seisova tukkihongikko.
Ol.rtren jäkzilän ja sammalen kattama maanpinta alkoi vi-
l.raisesti pöI1ähdellä. Valojuovaluodit risteilivät puuita
puulle, singal.rtipa joku omituisesti kohti korkeuttakin.
Verenkarvaiset lieskrrt välähtelivät til.renevässä tahdissa
ylenevässä rinteessä. Tr.rlta ja terästä paahtava n.ryrsky al-
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koi riehua. Sen seasta kuului katkonaisesri:

- 
Lääkintäm ies, lä-ääkintämiesl

Ensimmäiset haavoittuneet alkoivat laahuscaa taakse-
päin. Nopeir.r liikkein saaptri meikäläisiä lisää taistelu-
kentälle. Konetuliaseita touhuttiin asemiin. Joltakin jäi
qö kesken, hänen tilalleen tuli roinen ja jatkoi kesker.r

katkennutta työtä. Rätinän ja vinkunan seasrir kr.rului hur,r-

to:

- 
Eteenpäin! 

- 
Se aivankuin kuivui piiskaavien sr.rih-

ktrjer.r sekaan. Tilanne alkoi näki'ä selvemmin kohta koh-
dalta, sillä Lr.rojan luoma päivä paljasti kaiken.

Osa joukostamme rämpi vielä suollir. Sen laidassa ko-
vemmalla maalla tepasteli myös jo paraljoonarnme ko-
mentaja, majuri K. A. M a j e w s k i . Keppi kuuluihänen
käteensä ja siinä se oli nytkin. Hänen ohirseen talsiva

Pioneerivene lähdössä liikkeelle
hyö kättäessä Rukajärvel lä

rniesjor.ro arvasi tilanteen kireäksi kepin touhukkaasra rö-
g)tyksestä. Niin oli jo rniehille cullut tutuksi ruo komen-
tajan papparnainen olemus, että tutkivaa katsetta häneer-r
ei luoru. Niinkuir-r syrjäsiLnällä todertiin vain tuo yhteen
rcpiva kokonaisuus: hieman etukumaraan painunur varta-
1o, jalassa saappaat, saapasl-rousuissa selvästi erotruvar
ratsuväen tunnukset, keltaiset nauhar. Hänen kupeilleen
oli löysästi kiristercy vaalahtanur upseeriryö ja siirä olan
ylitse kiertävä, kulur.rut komentohihna, jota painatti kiu-
sallisesti vinoon vyössä kiikkuva pistooli koteioineen.
Pistoolin perästä kaulan ympäri kiersi mustanliukkaaksi
aikaunut ohut mänttiren-rmi. Harmaan ja huolel.rditun ke-
säpuseron kauluksesta erottni kaksi jo [.rimmennyrtä ma-
jurin ruusuketta. Vakavailmeiset ja verevät olivat leveäh-
köt kasvot. Niistä täl-rysi kaksi tiukkakatseista harmaata
siLnää. Ratsuväen tunnuksien upseerikokardilla varustet-
ru suikka oli päässä touhunomaisesti vinossa. Sen reunoi-
hin yhryi lyhyeksi ajeltu jo elettyjen vuosien hopeoima
rukka.

Siinä hän nyt tallusteli Rukavaaran liepeellä katse
käännetryr.rä vaaraa kohti tarpovaan miesjonoon. Keppi
marssivaan yksikköön suunnattuna hän kysäisi:

- 
Mikä komppaniai

Vastausta hän ei kuitenkaan odottanut. Hän huomasi
jäljempänä tulevan komppanianpäällikön ja käveli tou-
huissaan vastaan. Marssivan jonon sivr,rlla he keskusteli-
vat ilrneisesti jo etukäteen sovituista tehtävistä.

Varmaankin ohi kulkevien miesten mielissä vilahteli
komentajaansa liirryviä asioita, sillä majurin nimi oii tun-
nettu koko divisioor.ramme alueella. Mies kävi nellättä



sotaa ia sanoftiin, että vielä ei sirä luoria ole valetru, joka
hänelrä hengen vie. Niin se runruikin, ertä joku näkymä-
rön pansari oli hänellä suojanaan, kun hän luotituiskus-
sa vain niska kyyryssä tuumiskeli omia asioiraan ja jurteli
miehilleen:

- Pankka matalaksi! Pankka matalaksil Se amppuu.
Minun ei vålja, minä olen palkkasoruri, muta teissä on
isänmaan toivo!

Viimein oli koko paraljoonamme rinramassa ja rulikos-
keruksessa viholliseen. Taistelun jyry kuului myös muual-
ta niin kaukaa kuin korva kanroi. Kiivas jalkaväen kone-
ruliaseiden rätinä kuului takaa josrakin suon saarekkees-
ta. Kumu kuului myös edestäpäin oman rärinämme ylirse
vaaran vastakkaiselta puolelta. Murra Majewski, meidän
pataljoonamme teki kuristusore[a, oli runrumassa tuohon
vaaran ylitse johtavaan ruskeaan juovaan, joka oli elinher-
mona viholliselle.

Yaaran rinreessä edessämme oli vihollisella hyvät puo-
lustusasemat. Maasto oli pataljoonallemme epäedullinen.
Hetki hetkeltä tappiolukumme kasvoi, kärjen oli hinatta-
va itseän taakse. Tilanne jähmetwi, eteenpäin ei päästy.
Oma rykistömme yritti ja yriui, murra siksi se jäi. Olimme
jotenkin kovin hankalassa paikassa.

Takaamme suonsaarekkeesra raisrelun äänet loppuivat,
vihollinen oli karkoitemu ja osaksi ruhomu. Meille alkoi
huolto toimia. Kuraisia parruunalaatikoira ilmesryi raisre-
lukentälle. Oman heittimemme haukku kuului josrakin
takaamme, murta lyhyeksi sen haukku jäi, sillä vain mää-
rdJtäån jaksoivat mieher kantaa sen ammuksia ylitse
upottavien soiden.

Joukkosidontapaikkakin rlmesryi suonlairaan. Sen ver-
ran oli pataljoonamme saanur jo jalansijaa, enä se saarroi
toimia.

Aamupäivi1lä rrir'.r rär'rn'i raskaista pilvisrä. Alkoi sa-
raa suhjurtaa. Joukliueemme oli rintamassa muiden mu-
kana riheänä n'hmänä, kuulemma reservinä. Taistelun
pauhu jatkui kaiken aikaa karkeamana. Maasto ei rarjon-
nur juuri minkänlaisra näkösuojaa meikäläisille har-
maapukuisille.

Ylempän:i vaaran kupeessa vihollisen ampuma ruli söi ja
kulutti rivejdmme. Osaki siihen synryneitä aukkoja täy-
tettiin joukkueemme miehiilä. Pikakivärimies, konepis-
toolimies ja koko n hmäkin nyhräisriin synryneen aukon
tilkkeeki.

Taivaaka tihkuva vesisade muuttui raskaammaksi.
Maassa makaavien miesren kehoa ei jaksanut tässä vesiva-
lussa enää taistelun ruoma jänniryskään ld.mmittää. Jon-
kinlainen tuftumus painui sisimpään. Sinne tänne ker-
juumrne ilmesq'i liikkumaron mies. Me jotka hytisimme,
tuijotimme heihin toivoen. enä jotakin elonmerkkiä il-
maanruisi heihin. Usein oli roivo turha, liikettä ei heihin
rullut.

Lääkintämiehet matelivar kenrällä parhaan ky§nsä
mukaan aina sinnepäin, misrä avunhuuto surkeimmin
kuului. Pahimman tulen alla makaavar kaatuneet saivar
odottaa sopivampaa ajankohtaa pois kuljetettaviksi.

Paikkani, asemani tuossa vaaran lievettä kierrdvässä
ketjussa tai rintamassa oli erään pienen juurakon kolossa.
Kaivautumisen mahdollisuutta ei ollur. Siinä vaivaisessa
puolillaan vettä olevassa kolossa oli nyr henkikulraa pidet-
tävä suojassa. Ei tosin ollut kuivempi taivasta kohti ole-
vakaan puoli. Sen suojaksi olin oikaissur vain ryhjän lei-
pälaukun. Tuon moraalisen rulisuojan takaa ampua suik-
kasin silloin cällöin lyhyehkön sarjan vihollisen mlta säk-
lättäviä pesäkkeitä kohti. Sata- rai ruhatkertainen oli
usein vastaus, jonka niiltä sain.

Mutta sitten alkoi vaaran kupeesta narskahdella viholli-
sen piiskatykki. Ensin naukaisi ammus ylitseni, räjähti
takana jossakin ja sitren vasra melkein samanaikaisesti
narskahti vara,n kupeelta tykin lährölaukaus. Heittimen
ammuksia tippui sinne tänne sikin sokin. Sirpaleira par-
kui ilmassa. Tukkihonkain kyljer paljasruivat, ja lawuk-
sia rytkähteli kamaralle.

Oikealle puolelleni väl.rän taemmaksi korkeamman
kohdan kupeelle ilrnestyi konekivääri. Useamman miehen
voimalla pitkin kamaraa se siihen raahattiin. Se pysryi sii-
hen hiukkasen kaivautumaan. Jo ruokion kuluttua se am-
pua nakutti lyhyehköjä sarjoja. Sirten kiväärin rakana
tuli jotakin hiimminkiä. Saatoin arvara mirä tapahtui.
Kaksi kiväärin miestä lähri raahaurumaan taaksepäin ve-
täen kolmama välissän. Kaki miestä jäi kivärin taakse,
joka nakutti jälleen sarjoja. Mutta sirten se vaikeni. Am-
puja näytti hermosruneelra. Hän nyki syöttäjäsrä ja rem-
poi vyöstä, murta paukkuja ei kuulunur.

Kuin taikaiskun voimasra pelmahti silloin eteemme oi-
kealle vihollisia. Hurjasti huutaen ja ampuen ne painoi-
vat päälle. Huomasin, eträ kivääristä kauempana nousi
oikealta kaksi, ehkä kolmekin miesrä. Ne jättivär aseman-
sa ja pakenivat suon laitaa kohti. Yksi heistä prrtosi suin
päin kamaraan eikä enää noussut. Miehet konekivärin
rakana yrittiväc ja yrittivär, murra kivääri pysyi vairi. Vii-
mein'toinen miehisrä sieppasi varsinaisen olalleen ja he-
kin lähtivät suonlaitaan.

Oikea sivusta oli murtunut. Vihollisia painui murtuma-
kohtaan rykelmissä ruskear manrrelit 'leiskuen. 

Matka
asemastani heihin ei ollut pitkä. Ammuin aseellani minkä
ennätin enkä turhaan. Tulos oli heri todemavissa. Jonkin-
lainen taistelun juopumus alkoi lämmirrä suonissa, vais-
ro oman olemuksen suojeleir-risesta siirtyi jonnekin kau-
emmaksi.

.fuuri silloin ilmesryi ndymämölle joukkueemme silloi-
nen iohtaja, luutnanrri Kalle P o u s i, tuo reräväkäynti-
nen, pienikokoinen luutnanrti.

- Päälle perkele! Me emme kuole suolle. Hd-ddäd,bå.n
huusi. Joku sivummalta huusi joukkoon:

- Votkissaan hurraavat!
Pieni oli joukkomme, mutta murhaava oli sen ruIi. Ly-

hyen etäisyyden takaa käytiin nopeaa ja veristä raisrelua.
Armoa ei pyyderry eikä annertu. Se oli voittaja, joka no-
peimmin toimi. Tulitaistelua ei nyr käyry makuulta, ol-
tiin liikkeesyi. Ammurtiin polvelta, kyyrystä ja seiscen.
Tyhjät lippaat vierivät kenälle kuin hyl§tavara.

Vierelläni huomasin tutut kasvot. Joskus lapsena saaru
paloarpi nä§i niistä selvästi. Alikersanrin narsar erorrui-
vat vihreistä kauluslaatoista, vihrein reunuksin varusrerru
suikka oli päässä vinosti. Aikaisemmissa taisteluissa saa-
liikseen saarnansa automaarrikivääri hänen kainalossaan
jyski poskilihasta nyr§rräen. Hän aserri aseensa ruelle
tervaskannon säikäleen nokkaan niinkuin ryönsä rulosta
varmistaen, vilkaisi minuun kuin ol.rimennen ja §syi:

- Näit sie, miten ruolla suikka lensi? Mikähän pirun
paikka siinä on, kun siihen aina yhtenään ukkoo ryöntJy?

Kummallista §llä. Aivan eteemme kaatui vihollisia
osittain toistensa päälle. Emme jouraneet niitä rutkimaan,
vaan painuimme huudon ja paukkinan kanssa ylirse.

Heikko mutta terävä sivustaiskumme sai vihollisen kes-
kuudessa hämmingin alkaan. Heitä alkoi juosta ja pyrkiä
sinne tänne. Osa maastoutui kentälle ja ampui sumeile-
matta vasten. Osa painui vain eteenpäin ja katosi suopur-
sujen sekaan. Sieltä ilmesryi heidän ereensä pataljoonam-
me komentaja esikuntineen lisänään jostakin kaapaistu
pienehkö ioukko. Pistooli paukkui hänen kädessään, ko-
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mentosanoia ja huutoja kuului. Ne jäivär korviimme
epäselväksi mölinäksi.

\opeassa tahdissa meikäläisten heikko harmaa aalto
kivi vli silminnäkemäni taistelukentän. Murrumakohta
n:krtriin jälleen joskin harvennein vdlein. Osa vihollisista
pakeni lähtökuoppiinsa ja aloitti kiihkeän tulituksen.

Komentaja läherteineen käveli taempana äskeiseilä tais-
telukentällä. Hän oli ärrynyt. Ei siksi, emä hän olisi vä-
heksynyt pataljoonansa miesten taistelusuorituksia, vaan
ilmeisesti sen rähden, että hän tiesi tilanreen hankaluuden
paremmin kuin kukaan muu. Hän tiesi myös paraljoonan-
sa rappiot. Oli nähnyt kaatuneitten pitkän rivin joukko-
sidontapaikan läheisyydessä ja taaskin niirä lojui kenrällä
lisää. Tuo äskeinen juoksustaan kamaraan pudonnut soti-
las lojui ruumiina majurin silmien edessä. Majuri näki
miehen selässä vasemman lavan alla kaksi luodin menorei-
kää. Hän osoitti kepillään reikiä ja sanoi:

- Paska mies, on antanut ampua itseän selkäänl
Nuo suullaan makaavasta kaatuneesra lausutur sanat va-

vahduttivat kaatuneen vierellä vakavina seisovia lähette-
jä. Komentaja oli puhunut loukkaavasri kaatuneesta.
Mutta he tiesivät, että komenraja puhui omalaatuista
suomen kielrä ja tuli sanoneeksi joskus roisin kuin tarkoit-
ti. Oli hetken hiljaista. Ilmeisesri maiuri huomasi, että
hän oli puhunut huonosti ia asia rullut sanoruksi kuin tyvi
edellä. Hän ja&oi:

- 
Ikävä juttu! Ei milloink.ran piräisi kääntä selkä vi-

holliselle. Painaka tämä mielenl
Lähetteineen hän jatkoi markaansa.

Joissakin kohdin oteniin uuder asemat suojaavimpiin
kohtiin. Tilanr.re jähmetn'i iälleen. Taivaalta valuva vesi
alkoi tuntua h'lmemmdlr.i. Nälän runne kurni mahassa,

kurkku nielaisi ryhjään kuivaa. Turtumus ja apeus pyrki
itsepintaisesti sisimpään. Ei ollut kenen kanssa keskustel-
la, vieruskaveri oli liian kaukana, häneen voi vain vilkais-
ta. HermosaVut olisi ollut nykäistävä vaikka oman hen-
genkin uhalla, mutta savuainekset olivat levinneet veden
mukana pitkin taskuja. Seurasi pitkät uokiot vain har-
maata apeutta. Katse kiersi määrärtyä rataansa. Etumaas-
ton se tutki tarkoin kohta kohdalta, sitten vilkaisu oikeal-
le ja vasemmalle, olivatko vieruskaverit kunnossa. Ta-
kaamme, äskeisen verilöylyn paikalta kuului tuon tuosta-
kin pienoista laukausten vaihtoa. Se ei kuirenkaan mieltä
vaivannut. Siellä rapahtui vain äskeisen kentän haravoin-
tia.

Vilun horkka puistatti jälleen. Sormet kävivät oudon
valkoisiksi, kämmensyrjissäkin tuntui outo kohmerus. Ai-
ka matoi hitaasti, yön saapumista odotettiin niinkuin jo-
tain parempaakir.r. A-lastomuuden ja vilun tunne kalvoi
jatkuvasti. Omituisesri alkoivat mielikuvituksessa liikkua
nuo vil.rollisen ruskeat mancelit, joiden helmat lepattivat
juoksevien jalkojen heitellessä niitä sinne tänne. Vilun
horkan kanssa kamppailessani tantui kumma ajatus kal-
looni: Heti ilian hämärässä lähden ryömimään tuonne
taakse, sinnel'rän niitä kaatui läjään. Niillä oli manttelitl
Kaksi niistä kiskon, toisen alle ja toisen päälleni. Päähän-
pisto tunti selvältä ja luonnolliselta.

Illan hämy saapui tavallista aikaisemmin, pilvessä kun
oli. Alkoi kuulua suparllsta vasemmalta sivulta. Siellä huo-
masin myös liiketä ja viimein tunsin saapujat. Edellä
hiipivä oli komentajar-r adjutantti. Vierelleni pysähtyen
hän sanoi:

- Jaha. Tässä on kolmannen joukkueen miehiä. Ei mi-
täån båtåål
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- 
Vilu vaikeinta, vasrasin.

- 
Kevyeksihän se kesäpusero jo alkaa käydä 

- fa vil-
kaisten neuvottomana ympärilleen jatkoi:

- 
Muonaa ja tupakkaa on tulossa. Tirkeintä on ny,r pi-

meän aikana, että yhreys miehestä mieheen pysyy. On pi-
dettävä ,fatkuva tulitus yilä, kuin aalrona mies miehelrä.

Jos ei vieruskaveri ammu vuorollaan, on teidän aliupsee-
rien otettava selvä, nukkuuko mies vai onko jorakin
muuta. Tämä jatkuva tulirus siksi, eaei vil.rollinen pääse
hiipimään yllättäen asemiimme. Muistakaa! Tuolta taka,r-
päin voi tassutella joku. Valekuolleita on löyrynyr.

Sitten upseerit jarkoivat markaansa. Hetken perdsrä
vahvistuva pimeys käri heidät vaippaansa.

Papapa-pa-pa-pa... Jatkuva rulimylly oli jauhanur alusta
alkaen, ilman hetkenkään raukoa. Illanhämärän suussa se

oii tal.rtonut väsyä, mutta upseerien kdynnin jälkeen se pa-
lasi henkiin.

Muonaa ja tupakkaal Jospa sirä ilnesryisikin ja jorain
Idmmintä. Tuon ajatuksen voimasta vilkaisin raakseni. Ne
ruskeat manttelitl

Hytisten ku.ljin kummallakin sivusralla. Juttelin mics-
ten kanssa, teroitin heidän mieliinsä äskeisiä asioita:

- 
Åsemapaikkaa ei saa jdttaå. Jos aikoo käydä takan,r-

päin, siitä on tehtävä ilmoitus. Siaenkin vain yksi mies
kerrallaan.

Mustien pilvien lomasta kuulsi vaaleampia juovia. Yön
kostea kalseus hytisytti jälleen hartioita. Vavistus lähti r'ä-
kisinkin hampaiden välisrä.

Lepattavat mar-rttelit! Nehän ovar tuossa aivan käden
ulonuvilla. Vain kuivaa ja lämmintä ajateilen menin nrtrn
ruumiskasan äärelle. Paikka tunrui nyt jotenkir.r suurer.r)-
malta. Sen yllä lepäsi yön kostea, raskas kansi. Kaaru-
neiden vaaleiksi käyneet kasvot kuulsivat oudor.r kelm'e,.
nä. Eräät niistä jakoi kahtia io mustaksi tryytynl,t verijr:,,.
va... Muistikuva kuivasti lepattavista mantteleista Jkr)r
luhistua mielestäni. Varovasti tartuin ruskean mlnrrelrn
laitaar.r. Se oli oudon raskas ja märkä... Tartuin voim,rk-
kruunrnir.r. Rtrrrn.ris vierihti toisen päiiltii kerrriille. Ehk.i

, *'417

alrapäin löyryisi kuivempaa. Alimmainerl paljastui. Siitä
nousi lärnrnin epämiellyttävän hajuinen huuru. Mantteli
oli verinen ja rnärkä Askeinen rnielikuva kuivasta ja läm-
pin-rästä luhistui olemattorniin. Enempää kentällä ma-
kaavia tutkimatta käänr.r1,in pois ja lähdin asernapaikalle-
ni. '

Jol.ronkir.r sivummalle lensi vaaran kupeesta jälleen am-
mutru sarja. Yön pimeimrnät tunnit kuluivat hitaasri.

Joku kor.rttasi lämpirnikseen sinne tänne. Toinen .iuoksi
paikallaan tuimasti viuhtoen, pysähryi kuin naulamu pai-
kalleen ja tähysi etumaastoou. Kr.ur ei havainnut n-ritään
erikoista, niin sama liike jarkui.

Oikealta kuului valittava iiär.ri. Se oli on-rituisen voima-
kas. Silmäni erottivat samalta suunnalta omituisesti rök-
käilevän hahmon. Se lähestyi ja ääni toistui. Viirnein
runsin kulkijan. Hän oli täydennl'ksen tuoma nuori, juuri
tulikastetcaan saava mies.

Vihollisen ampuma luotisarja vingahri miehen läheisyy-
reen. Här.r ei reagoinut siihen mirenkäär.r, vaan fatkoi
toikkaroivaa käyntiään.

- 
Painu alas, hihkaisin vihaisesti.

- 
Hu...uu..., hän äänsi jälleen mistään tietämärtä.

N1'r olin varma, että mies oli älytön ja l.raavoittunut.
Nopeasti riensin miehen luokse.

- 
Mihin on sattunut/ Oletko haavoittunutT

En saanut kysymyksiini mitään vastausta. Hänen kat-
reensa oli sekava ja ryhjä. Tartuir.r hänen käteensä ja tiuk-
k.rsin:

- 
Oletko haavoittunuti' Rauhoitu, painu alas! 

- 
Sil-

loin palasi miel.ren katseeseen käsittävä ilme.

- 
Mitäi Kukai' Missä myö ollaa'l

- 
Me ollaan siinä, n-rihin eilen .läätiin. Oletko haavoit-

Crl ll ttt 7

Nuoren mtilaan olernus ikäänkuin kutistui, silminrräh-
rlvisri häntä nolosrutti ja hän alkoi hätäär.rryneesti sopel-
tL.l:

- 
E...ei. Mitä minä olen oikein puhunut/ 

- 
Sitten hä-

rrelle kirkastui. n-ritä oli telrrilrtunut ja hän rrlkoi t:u'oitt,r,t

ttt
I l'.-
:4;_r.ll | \

". i:?lS
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- 
\'oi perku.lel Kaikkia sitä... Mitähän paskaa minä

höpisini' Millon minä oon nrllu tähä? Miterr se tuollai me-
nii' \'oi s^a... 

- 
Hän lähti kuin vihoissaan, mutta vää-

rään suuntaan.

- 
Menetkö takaisini'

- Joo. Enkö minä sitten rältä tullui'

- 
Kokonaan toisaalta. Lähdetään yhdessä.

Menimme yhdessä hänen asemaansa. Tuon tuostakin
hän kirosi ja kummasteli, mitenkä niin oli käynyt.

Jo ensi kosketuksessa viholliseen hän oli osoittanut rau-
hallisuutta ja miehekästä runteiden hillintää ja tahtoi ol-
la alusta alkaen kunnollisesti paikkansa täyttävä sotilas.
Mutta liian armoton oli hänen tulikasteensa. Kaikkien ra-
situksien yhteen laskeutuva paino vei hänet viimein tuo-
hon kummalliseen houretilaan: ei valveilla eikä unessa.

Vähän ennen alkavan huomenen koittoa vihollinen ha-

lusi vetää kaiken huomion puoleensa. Se rulitti meitä kii-
vaasti, liikehti ja äänteli. Meikäläiset valmistautuivat vas-

t,Bnoramaan sen mahdollista hyökkäystä. Sitä ei kuiten-
kaan tullut, vaan tämä kaikki oli harhautusta. Todelli-
suudessa se suunnitteli irroitrautumista taistelusta. Aa-
muauringon säteiden lämmittäessä se jätti asemansa ja
lähti vetäyrymään Rukajärveä kohti.

Kangistunein jaloin nousimme sitten vaaran kuvetta.
Tutkimme ja totesimme: taisteluhaudar olivat tyhjiä, niis-
sä näkyi vain hylsykasoja ja jotakin hylätryä tavaraa. Jos-
takin sivummalta sirahteli viimeister.r vetäyryvien vihol-
lister.r ampumia luoteja.

Auringon suloisesti lämmittämään vaaran laitaan nousi
nyt pataljoonamme. Siinä se lepäsi ja lämmitteli. Nuotiot
sytryivät ja saikkapakit tröyrysivät. Tuli muonaa ja tupak-
kaa. Jollakin toisella osastolla oli tehtävänään pitää tuli-
kosketus viholliseen.

Joillakin joukkueen'rme miehellä paloi uteliaisuus mie-
lessä tutkia ruorr. \'r.rri.r. t.rrkemmin. Niinpä sitten läh-
dimme ja tallusteirn-rne ru,rlle r'.rar,rn vlitse johtavalle
ruskealle juor';rlle

Ensimmäisenä pisti silmiimme tien laidalla pyllöträvä
kiiltäväkarvainen ruunikko. Kärryt olivat oiassa syrjäl-
lään, Polle makasi maallisen vaivansa päättäneenä. Lähti-
jät olivat vihlaisseet mukaansa aimo kirnpaleen sen pulle-
ara takareittä.

Kauempana tiellä lähellä Rukajärven kannasta liikkui
joukko vihollisia. Sieltä jostakin kaukaa laajan suon takaa
tulittivat meitä vihollisen konekiväärit. Niiden ampuma-
matka oli liian pitkä. Väsyneitä luote.f a putoili tielle ia jäi
siihen. Jatkuvasti niitä nrli, niitä sirisi kanervikossa kuir.r

heinäsirkkoja. Tämä oli mielenkiintoista katsottavaa.
Alikersanrti H u h t a ne n käveli vierelläni. Kädes§ään

olevalla kepillä hän osoitteli väsyneitten luotien kulkua.
Emme nähneet niissä mitään vaara . Mutta sitten mok-
sahti iikeäsri. Huhtanen pyörähti tiellä yhden jalan va-
rassa puolil'mpvrän.

- 
Åi per... Onpa joukossa loku kiukkuinenkin!

Sanar rulivat suusta kipeästi. Toinen ialka ei r.räyttänyt
passaavan maahan. Kepin ja toiser.r ialan varassa hän sei-

soi ja puhui:

- 
Tulipas saapasvarteen emä paukahti... Molemmilla

puolin on reikä. Joo-o. Meniköhän kumpikin luu... Ei...
Kovalta runruu. Ånnappas paksumpi keppi!

Käännf imme takaisin. Toisella kädellään hän otti nrkea
minusta ja ruki kepillä toista puoltaan. Marka taittui hi-
taasti.

- 
Mitähän jos kantaisin sinua selässär.ri, taitaa ehtiä

vuotaa liikaal'

- 
Ei näv rulevan vielä varren päälle verta, rnennäär.r

näin vaa, eihä rätä pickästi txr.
Viirnein olimme toisten luona. He näkivät tulomme ia

paarit olivat valmiina. Haava sai siteen. Kantajar rartrui-
vat aisoihir.r. taival a.lkoi. Huhtanen tt>ivotti:

Hei sitten... Voi paksusti. Vielä tavataan... Jos ei mltu-
ren niin vaikka nahkurin orsillal

Suomalaiset saapumassa
Ru kajärvelle,

Suomalaisten hyökkäys
käynnissä erämaassa
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llmator-
juntataistelussa
VILJO RIKKILA

.l-l.Kev.lt.Ptrin I jaos oli periiiinq,nyt hyvin kirjirvrrr.r kier-
tokr-rlun jiilkeen Aunuksen kannakselta Suornen rajrrllc-.
Se ttl i trttt tttr;rnrrt jrrtkrrvrrsri ilsc-nt iiriln su, rj.ttcsslrrrrr perii,irt.
ryviii joukk«>ja. Salrnin sillan vierelle srravuintr.ne kes.i-
krrtrn -j0. p:n arurtrllar 19.1 t.

Kar-rnis siiii lisiisi vilxrllisen ilmrrt«rinrintrirr ja hiiiritsi p.r.
lrasti joukkojen periiiintymisrii. Me ilnratorjuntarrriclrur
olir-t-tme jatkLrvasti aseilla ja lritir-nrne;rrrrlriur.r-rr.ne muk.r.',::
«rrjrrr Iiyiikkiivksiri silrarr virstilirn sekii suojrrte joLrkk,,i.::
vl iktrljerLrsta.

Heir-riikuun l. piiiviinii rrrivosir',rt jo tulil-irlor Sirln.trs:..
lr()stilell sr.rrrrirL savupilviii taivastrr kohclen. [)ioneerrt r'.,..
nristelivrt sillan riijiivttiimistii. Viimeisiii periiiintv jiii r .' -.

ten oli rakenncttu lrolkusiltrr, jota f.itkin jrLlkrrviiki p,i.i.:.:
vlitsc.

IUe saimnrc nriiiiriivksen si irriiii raskiran krrlustor.r-u.r'r€- ::.,
ian t'li seurirrn,an viir-t liiimiirinrpiinii Irctkcnii. Nrin t.::::.
me tt'irtii kiiskctq,ii jrr perrinrme kalust«rr.r kokrxrn. k,,s, -

smtme vartrsteenune sekii |eriiiinnvinrnrc ktrtr.len kr., ,

metrir.t lriiiihiin Srrln-tista olevrrrn Uuteenkyliiiin. Tr kil ...
joitimme asenriin korkealla nriiellii olevrllc peltoxuf,g.1...
Siirnrn s.rir.ur.ne suorittrra kaikcssa riluhrr.ssil kesiiise-n ,, r.

Iriimiiriissri.
Miehist:i oli osu jo ctsinl t irsclleen jotain suoj,r.r 1.rs;.1..

lcPohctkeii vrlrtcn. Jrros;olrr.LJrLna t«rimiva viinrikki ^\ .. ..
t () n e n oli hrrkeurunut liihe isvlclessii sijrritseva:1rt irr,
Ircen r-r-ri)kkiin. Paljostrr vllvorr-rrscsrrr r.iisl uccnii l'riin oir ::-.,
k.rhtanut lreti. ja riisrä lrnesriL ruli lränen rnlrkansir lopp.:

SLroritiu vielii viimeisiii vrlnrisreluja ja rviin lrä.irrrri.,
Piiririn liihrcii lrescynnriiiin. k«rskr riesin, ctrii priiviillii sr:-

lrcn tLrskirr olisi aikee. Olin kulkenLrt nrLrutrrnrir.L metrc!...
kttn kor\';rni e11rtriYrrr ntrxrtrorci.leD surinae. ttron niirt r...
rtrksi kiilnecn iiiinen 

- 
nrarrrrrisrelukoneiral

Kiiiinnyin takaisin ja niiin iL.r.ntu\.arhilisess:l ti,rivil,1n :i-
rrcssii viisi hvvin urrrrrlrrlla Icnriiviiri Il-2 konertrr lenriir'.i:r
koh.len lseurirnrme. Tiesin silloin, etrii rarsrclu .lsemr.rn',.
r)lc \.tst.t.ln tir.ls Ir.rn .tlk.risi.

Vrtrtionrics oli lruutanur Iriilvn ksen, rliclriii jur>ksi ,rsc-ir-

rcnsrr Iuoksc jrr rninri .jrroksin cnsimr.r'riiiselle q'kille. Sill,rrr:
j«r rtvirsivirt koncct tulen raskailia konekiviiiircilliiin. ]li-
tiiiin tulikontentojtr ei trrrvirru, sillri kaikki ticsiviit tehr,i-
viinsii. J«rs jokin oli lroissa, niin tt.rinen ilrr.rrrn nluLit;r ()ru
hiinen peikkanse. Nlitiiiin nrii:iriivksiii ci saisi kuuluvilic-
krran, sillii nrrxrtroreiden jvrinii riivrri ilman jrr kk:t I.rk.ri-
SlvXt llscltl ilUllllle.

Avrrsin-rr.t.tc niin kiivlirn ttrlen kr-riu suinkin jaokserrrne
rueil la sri nr nre Ir1 rikkiiii j iri vrrstrrrur. Virlojuovar leikkasir'.rr
ilma.r, riijiilrtlvsten savulrrtrar«ririr leijirili ilntassi, luurr.i
konec't jatkoivat Irvvin sisukk:ursti hlijkkrivstiiiin. Nvt rii-
liihri yhclen koncen l-ansslroidussa kvl.jessii srr.lrurlln osu-
ttlirn runkrxns;r. Nr4reasti se suuntirsi kulkunsa «rnralle
prurlel.leen. Muttrr vhii sakenevrr srrvupilvi seurrrsi konetta.
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Salmin kirkon-
kylässä
tulipaloja
1-2.7.1944

llmatontunta-
tykkiä kiskotaan
tu liasemaan

fr
il
:

It.patteri
suojaamassa
omien joukko-
ien toimintaa

Lieneekii lenräjällii ollut onnea pääsrä run,irar.r vai ei, se jiii
meille an,«ritukseksi.

Yksi kone oli p1;155x, murta rr>iset neljä jatkoivat hyiik-
kä1'stä. Ensirnnläiseltii rykiltä oli laskirunies poissa. ls-
tuiu hänen paikalleen. Pornrnit ja krar.raatit räjiitrreliviit
jarkuvasti.

Trristclukoneen panssari iski taas kipinöitä, se s:ri osr,r-

Itrirn ja vielii «riscn, r.r-rutta kone jatkoi rnatkaansir suo-
rarrn priiin q'kkiiimme. Oliko lentiijii piiättiinyr ruhota
meitliit hintaan milrin hyviir.rsii lenriimiillä suorarn rlsc-
l'rlrlirmme, jl se v:.rrnraan hiinen tarkoittrksensa r>likin.

Kone liiheni surrrellrr nol.euclell'r. jar sen konekiviiiirin
suuliekit vrrin Irulnrusivrt. Niin koneen jo arivan liihelLi,
painoin lrrrrkaisijaa, tykin laverti heilrrhri .la suuliekki vii-
liihti. Kuului hin'ittiivii rvsiihdys, menerin hetkeksi ra-
j untan i.

Heräsin siilren, että käsiäni kirveli jl jalkojani polrti,
hiuksistani lähti Palirneen käryii. Avasir-r silmlini ja niiin,
cttii vairtteeni olivilt tulessa, samoir.r rykki ja koko lähiseu-
tu sekä siinä liihellii oleva talo. En kiisittänyt, mirä oikein
«rli tlpahtturut. Hyppiisir.r ylös, jalkani kanr«rivirr vielii,
juoksin aanukasreessrr «rlevaan heinikkurn ja p1,örin siellä
s:urtrn u trartk se rti 1.;1l.sy I, v lrerre i ran i.

Prrikalla vielii kiertelevii vilmlliskone huomasi rninut .j:L

suurttasi kk-suihkunsa nrinrra koliclen, kaartoi vielii rntrrr-
trunrru kerran lrvvin rnatalalla kynräen ntaara ympiirilläni
kuirenklan osr,lrnrrttr jl sur.rntrrsi viirlrein koneensa 1-ois-
päi n.

NoLrsir.r vlris, hutrsin liiiikintiirniehiri ja lälrclin katso-
ruraan, olisiko palrrvalla alueella vielii keriiiin, jota pitäisi
:iuttaa jir nrisrii saisi rrj<>neuvot, jolla «rin-rirtaisi palaneet ja
Irrrrrr'«rirtuneet Jsp: I le.

Talon kellarisr.r tuli rninurr virstrrrrn alik. H i r v i kii-
.let, kasvtir j;r kr>ko l,iiii Pahasti pllitneena, hiin oli riiiiihdvk-
sen iälkeen hakenrrr sieltä stur.jaa.

Sain kiisiini eräiin kuormrr-rruton kr.rliettajan, jokir lähti
rreirii viemään vielä triydessii lasrissa «rlevalla aurollarrn

Jsp:Ile Ia sieltä edcllcen kenträsairaaliran. Sinne sxillluiv:rr
mf i)s toiset slmllssir taisteltrssa hiritvoittuneet.

Matkiunrne jarkui sairnsjunassa Kuopior-r sotasair:ralurn,
joss:r vrrstl sain tictiiii trplhtunrien krrlun. Kun olimme
srlir.neet vihollisen koneeseen osurnat, se oli tullut ohjrrr-rs-

\'r,yttiimiiksi, rai sitten «rhjaajrr oli niihdessään krpur.r tu-
levan yrittänyt ohjata koncen suoraan päällemme ja oli
siinä rnelkein <>nnistr.rakin. K<;ne oli s1'öksy,nyt aivan tvk-
kirnn-re eteen, nlist:i se oli ponnahtanut palavana yli ase-
lrlamrne niir-r matalalla, että rikkoi ry'kin 1,Iä«rsan. Se srr-

rnalla räjähti ja moottori irtosi sekä sinkosi lähellä «rlevirn
takir.r läpi syryrtäen sen heti palamaan. Sieltä löyryi vän-
rikki A a I t o se n hiiltynyt nrurnis.

Yksi niin rnonista maa- jl ilma-aseen välisistä taiste-
Irrista oli tiiten Päiit1y11y1.
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Haavoittuneena

vuorokautta
Erään sotainvalidin tarina

MARTT! SAARENTO

motissa kolme

ALLA oievan rarinan kertoili 67-vuotias vehkalahtelair.ren
sotainvalidi Vilho Mäenpää. Hän on yksi niitten rniesteu
joukosta, jotka ovat saaneet kokea sodan seuraamukscr
kaikkein raskaimpina.

Hän kuului Jatkosodan hyökkäysvaiheen aikana JR
.i):eer.r ja roimi sen I pataljo<.rnassa konekiviiäriampLrj.rnr.
kunnes l.raavoitttri marraskuun 20. päivänä 19-i1 Karhu-
mäen liepeillä. Näin kertoi Mäenpää.

- 
Lähdirnrne elokuun lopulla liikkeelle Ylämaalra \/ii-

purin suunraan. Ten'airrcn ja Ykspän kahinoissa karrr.rr
ja haav«rittrri jo useitrr poikia. Pataljrxtnamme kontent.rj.r.
majuri Lr.rrr-rn.rela haavoitttri Tervajoella nryöskin. Irse \/ii-
purin kaupr.rnkia, rninkä n.riehirys ensimrnäisenä lienee
olh-rt useimrnan yksikrin päällikön rav«rirreena, lähesn'inr-
rne Tienhaaran ja Tervaniemeu ;ruolelta. Ainakin sill.i
suunnalla erenevistä jt>ukoista meiciiin paraljrxrnamrne o1r

ensimrnäisenä rniehitriirniissii kaupunkia. Vlrsirurisra r'.rs-

tarintair ei kohdartu.
Myöskin mies. joka kiipesi Linnan torniir.r vrrilrrantrrrr.r

;,unaisen vaatteerl valkoiseen 
- 

merkiksi siirä, ertä Vii-
puri tlli nyt jälleen suornirlaisilll 

- 
«rli meidän kom1r1..i,

r-ri:in-rr.ne eräs j oukkr.reen j«-lhta j ista.
Etener.nisemnte,;irrkui läpi kirupungin Koivisrt.rn rien

sLluntairn. Sor.nrneen nt«rttirakentelun jir Koivistolle saakk.r
jatkr.rneen vihollisen trkaa-irjon jiilkeen l',atirlirxrnrrn-rr.ne
siirrettiin takaisin Viiptrriin. Kaiketi palkkioksi siirii, errri
ensimrnäiseksi ehclimme kar.rpunkiin, telrtiin ponrkasram-
me ns. Viipurir-r vartiopataljrxrnir. Siinä virrissl viivvtrrirr
kuukar.rclen piiivät.

Lokakuun alussa lastattiin yksikkö sitren juniurn ja alkor
kokonaan r.tr-rsi vaihe vaclluksessirmr.ne. Kouvolan, Joen-
suun ja Veskelyksen kluttir reittinlne suLlltritutur lr;i-
Karjalan krlrpimaiserniin.

Tiiältä on ensinnäkir.r jiiänvt jokaisen r.nukirua olleen
mieleen lälrten'rättiinriisti se todellinen korl',ivaellus, nr in-
kä 11'krnentti stroritti siirryessään Prhäniernen kvlän
rnaastosta lähen.rmäs Käppäselkiiä. Vrikka sillä vdlillä ei
taistelutilanteista haittaa ollutkaur, niin Iiihes puolensa-
clan kiklmetrin taivallus rLrvarrorran vaikeakulkuisessar
milastossa, tietrr)miissä eriintairssa. ktkakur,rn ränräkelillii
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olr kaikkea muuta kuin paraatirnarssia. Kun mLikrn;r seu-
r.uivat huoltona välträmättä tarvittavat hevtrsrjoneuvot
kuorn.rineen, niin siinä sitä riimi tohinaa t.rrpeeksr.

TLimän operaation tarkoitr.rksenahan oli reut.rtievhtey'k-
sren katkaiseminen K«rntup,ohjan ja Karhumäen r'älillä,
k.rukana etelärnpär-rä taistelevista muista suomalaisista
joukoista. Tel.rtävä oli määrätry JR .i5:n suorirettrvaksi.
Sen tempun, panssarijunan pysäytyksineen, me s.rimme-
xin rehdl'ksi, mutta kovat taistelut jouduimnre kokemaan
;riissii n.raisen-rissa. Meidän pataljoorramrne (llti) ()srnr
,,l i L'r.rr-ritsar-r seuc'luu valloitus. Taistelujen kiivautta kr-rr'.ra

:.rppioitternrne suurLlLls, kuten y'hden päivän osallekin sar-

..:nur l.nm. viiden luutnantin kaaturninen pataljoon;rs-
r.rnrlre. Kerron serlraavassx erään henkiliikohtriserr r.r-

prhrumirn Uunitsan ajoilta.
Olirnnre edessä nokakkain naapurin kanssa. Mitliin rse-

nrirhan ei hxrnnollisestikun näissä alati vaihtuvissr ri-
I,urteissa ollut, ja me «rlirntne aina niinkuin Iriskan l..i.illi
vi lrol I iseen niihderr, si is eteenpäin pyrk in.rässii. Luotistri h -

ke piiitiimrne kohti «rli u1'tkin kiivas.
Koskl olin innokas tr.rpakan kän'yrtäiii, siirrf in herkr-

seksr takrrna olevaan painautumarrn vetätnäärr srrvtri.r. sill.i
srinii sai olla lalkatLrlelta suojassa. K1'men poik.t L'i:it,;
Vilkki. ionka ornat tupx[11 olivat sillii kertrt.r lo1.p,.:r'iec-t.

s.uroi. errä irnnru tniuullekin. Kielsin lriintii tr.rlent.rst.r. k,)s-

k.r ,rrvelin, cttei se tr.rlituksen takia ole ten'eellist.i. H.irr
kuirenkin sy'iiksiihti viereeni ja annoin hrinellc s.ir':kkeetr.
Kiskoin.une niitii siinii selällään tai puolikvlielii.irr. ::.riren

iienernme olleet kupeet yhdessii. Vcnäliiset,,irr.rr .ilkrr-
neet hö1'stää luotiaseitten tultaau myiis riuh.rii.r prkkr.rrtir-

kujen läheryksellä. Yksi tällainen purosr \-r,krn jrlkojen
r.iliin ja siinii räjähti. Vaikkl «rlirntne .rir..rrr r rerckkiiin, ei
nrir-rulle tullut rtlarrnuakairrt. Hänen rerrens,i j,r kehonsa
keräsivät kLrikki sirpaleet itseensä. Sviiksr rn krirecsri irfrr'ra

h.rkernarrn, r't'ttrtta ei hän enää mei.liin .lftrlmlrte t;rrvitrtrttt.

Jos olisin t'ksin siinii montusss In.t.1rmur. olisin olltrt
mennl'ttii rniestä, mutta nvt joutr-ti roverini rupakar-r r-räläs-

siiän teillii kertaa pelasrruniLln minLIr jr 
- 

ltltrerrtttartt it-
sensii _.

Niiirten Uunitsan taistelujen jiilkeen Itivttttattc'luitnr.ue

edelleer-r koukkauksia tehcleu korl.rtttaasrojen kauttit poh-
yoist,r kr>hti. Patirl.i«xrnamme koment,rjar-ra oli näissä vai-
heissir n-rajuri R r,r o k o n e n. Hän oli hiukan hr.ronokuuloi-

,! -s-



Suomalaisten aseet tulit-
tavat vihollisen asemia
Käppäselän suunnalla
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rren. Userrsri hiinet läherteineen niihtiin keulass:r. .joren
rohkea rnies hän joka tapauksessa oli.

ILneisesti tehtäväksernme määriittiin jälleeu rinnakkain
kLrlkevien rauratie- ia rnaar.rtieyhteyksien katkaiserninen
liihel lii Prx'entsanlah tea.

Olimme vihdoin edenneet niir.r, ertä Karhumäkeen ei
ollut rnatkaa kuin runsaat viisi kilon-retriä. Marraskuun
20. päivri oli valjer.rnur. Etenimme ryteikköisessä korpi-
rnaastossa. missä kasvoi isoja puita. Harvassa muodostel-
n.rassa siinä riimmittiin eteenpäin, kun yht äkkiä kiivaat
Itrotisarjat rär'ähtivät sivtrlta, vieläpä läheltä arnmuttuina.
Niitii tuntui rulevan aivan takaviistostakin. Venäläiset sai-
vat, väijvksissä ollen, ylläteryksi joukkomme täydellisesri.
He saivat katkaistur porukkarnme kahtia, ja se treillä oli
tarkoituksenakin.

Etupuolella olevat joutuivat satimeen, ja siihen sakkiin
rnir.räkin kuultrin. Samanaikaisesti havaitsivat kärjessä oli-
jat etempänä. aukean maaston takana kumpareiden rin-
teillä vaelravan rniestä vastaamme aivan mustanaan.
Meikäläisten rrvoissa alkoi välähdellä karmea tiecoisuus
siitä, mikä naapureitten suunnitelmana oli.

Omalla kohdallani kiinnostus näitä seikk«rja kohtaarn
sammui yht'äkkisesti, sillä kohtalon sormi puuttui peliini
roisella tavalla.

Olin ,luLrri ylittämässä maassa olevaa kuusen runkoa,
konekiväärir.r jalusta selässäni, kun yysähti. Tainr.roksiin er.r

n'rennl,t, mutta 
- 

niinkuin seipäällä olisi päähän iskectu.
Tosin päähän ei mikään oslurLrt, vaan polveen. Luoti rneni
rakaapäin sisään, iskien polven niveliin ja luihin, heijastu-
en isku tr.urreeltaan eniten pääkoppaan. Luoti ei tullut lä-
vitse, vaan jäi sisään lähelle ihoa polven etupuolelle, ku-
ren jälkeenpäin ilmeni. Tähän loppui k«rhdaltani etene-
lnlnell.

Loppu tuli etenemisestä myöskin koko erujoukkomme
osalle. Peräänq'mistie tukkeutui niinikään. Taaksemme
jääneen oman suurernman osastommekin täytyi peräänryä
jonkin verran. Venäläiset olivat järjestäneet tilanteen niin
ovelasti edukseen, emä olimme yllättäen jääneet satirneen.
Monta kertaa itse koukkauksia tehdessämme rnoritirnme
heitä, n.rtrtta nyt kävi tosiasiaksi. se, että oma momiin jää-

misemme oli selviö, ja lujasti rengastettuun lisäksi.
Koska kr.rlkumme tänne tapahtr.ri tiettömien taipaleit-

ten kautta. ei huolto voinut seurata lätrelläkään. Siksi an.r-

JR 45 katkaisi Muurmannin radan
Käppäselässä ja Uunitsassa.
ioissa syttyivät kiivaat taistetut
venäläisten tehdessä vastahyökkäyksiä
marraskuun alusta 1941 lähtien
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[)unrxt.rrvlkkcct suPistui\':lt siihen. rnitii ntieher nruke-
nlrrn k.rnroivat. j.r niistiikin «rsrr oli Irtrvcuuur s;ltrLlncirrcu
kelrinoirrcn selvirtclvissii. Niiirt olicn ei scu r,;rrriokct;rrn
tLrlivoinre ollLrr kovinkaru) ll:i:il)[iincn, mikii n]()rrintnrc
r Inprirille renk;raksi r>li P;1li[1; karrrtrra. Onncksi vilrolli-
ncn, r,rrikkrr sillii olikin r'.rlrvrr rcngrs rncikiiliiisiri vilsr.lss.r,
ci crikoiscmnr in v ri ttiint t i.lse\,()int in ntursk:rta rrlttl iugossrr
olcv ia vrtstrrlrclrtrcit.tiut. Hc laskiv.rr niilrriiviisti siren, cttii
l-rtkkr>lrarr n-reic]iin on irnt:u.ltull enncn lritkiiii rntrutcrrkin.

Jrr sitriPairsr toisct suor.nllaisct vrittiviir rlrrlrtrlir si.ri.rrrorcn-
g:tstrt ttlkolrtloleltrr kiisin, j6sk1.r1 ciyiir si i11ii 11r'tuisrtrpccr.
j;r riimiink in torjur.nincn sitoi vcniiliiisren \1)irr ix. Piriiriin
lrcillii niiin ollcn olle rintrLnr;rlinjrr krrlrrccn suuurrlirn.
'l'.rrkk.r:L luku:r siitii. krrink.r P.tljorr rneitii su«»t-r.rlaisrrr riiss.i
rcnk.r.rn sisiipuolcll.r oli. ci Iitnc ollLrr kcnclliikiiiin, ntrrrr.t
vrtjerrlt ktlnll:r1)lltiiut \'.tltytttts l icrtcc 6llur kt sVrnvksessii.

Hcnkistii virikctrii f.iri jossrrin nriiiirin vllii sc seikk.r. cr-
tii Ittttkrtne oli rt kistiin rrrle n jolrtue ratl ioinccn, jrr he niiirr
ollen srrattoivrrt oIle vlrtcvrlcssii ontiin.

K.rikkein lrankelinrrnrrksi tietcrrkin ntLur.losrLir nrcr.l.il
Ir;rrrvorttrrncitlcn olrrilrr. Kr lrnii s;i;i lisiisi kolkkoutlcn rLlr.-

Itcrt.r j:r tiinrii kvlnryrs r)nlLn()nt.l.rn t:riinrr i vilrolirscn.,
Irunrer() k.rksi. \'.rrsinkin rninLrn k,rlr.l.rllrrni oli t.illii k.ir:...-
k.rnroincn scLrr.rirkscns.r.

Nlrttirttruc oli niin iso. cttii ntci.iiir Il.r.r\'()irtr.ln(er \ ..

tiin kcriirii nrclko kcskcll.i ,rlcr'.1;rn rrilrrrrsen'rP:r.rrr I.L ..
j.risccn kolrrrrlu), nllll) nriclrct lrrrvrrisre kllr.isir.ir i r:,:-...
rillcrnlnc' pienrii ruLrJcrr sLurjrr.r. I)icrrtii trritlr \ ntcrul;r .:

nii ntt iis piriiii vliiri. Nluistirri rnrrk;rrrrr vlr.lcksiin I):r.i\ ( )r::. .

IrLrrtir nrcitii siinii lojur tuskissrrirn. Onncksi olr nrrrr i'....
jon tcrvcttii .rseclllsrir PorLrkk,r.r lrnl):irill:i rur\.:i..i. r.i,
vih«rlliscrt rrrrttr.rrllc joLrtrrnrtnert I-.i.ir.r r r)tLrr:i :-.,r.u:r'.::..:

l)cl()irt.u)rx.ur. NItrrt.r 
- k0sk.r r rlr,rlli:s.r.i:-r,)\i..) .:' ,'..:

ttrntLri oler'.rr.t lr.rj.r j.r ticnr.L rirt.i. p.i.i:rri::-.::-.((, ::-..:.-: ..

sesri Irtillttrn lroito.t s.L.Lrti.L.ur. el olli:r iri:..r::.,s...::. 
- 

:.....
tiirnii seikka «rlt ornr.r.rn .rilrtutt.Lnr,i.rrr n'riL-,ti:t :::.::...:...::..
Muut:r rttalrclollisttrtrr,t ci sri:,,ilL:r. kLrirr rrlenr::le:'.::.:...:..
l.t:s.r. rttiltitt,rli i,,LIturtLit

Palrintrr oli se, etter rniriiiin siJc- j.r Iiiiikirrriit.rrpcrr., ,,.-
Irrr jiiiinyt motin sisiipuoielle. Årno.rstrrln pillererr.i olr ir-
1.uja licvittämiissii. Minunkrn jelk.uri prrntiin kvil.i l.i.-
taan. Pt>jirr lrivsiviit liilrcltii l.triscn kansen, n-rinkii toincll
l.iiii n'r)nnetriin 'r't'iitiiriin kolrclalla vyiin alle ,il t()rncrr l:i.i
sitkxti i rr j llkaan ki i nn i vcniil iiisillii puhel int.rpsin piirki i l.i

Kuul-a olisi riittiinvt tiintiin hrrrrvt>irtuntisen .riheurr.:-
nrrrt Iuskilt. Aientn-tin c.letessiir.nntc olirt vajonrrr.rt jolron-
kirt korven silnriikkecsecn, j«rlk>in s:rirl)irsvarsisr:1 nrenr
vettii sisiiän ja kasteli jalat. Vaikkair sirxl)pairr orerriinkrri
tuokioksi pois ja yrircrriin kuir.rrra, ne jäiviir kuirenkrrr
kosteiksi. Pakkirnenkin kun oli melkoinen. saapp.r,rr j.i.i-
ri'iviit pian k«rviksi miiykyiksi. Sarnoin kävi jelkarcrrllc
saapprriclen sisrillii. Mtrrskir.lntuneen polven siirky oli ktri-
tenkin niin kova, ettei paljonkaan jrksanr.rt eniiä jalklrc-
risrii viilitriiii 

- 
jiiätviviir uc rli «rlivat jäiin'märrä 

-.
Jospa tämä meidän haavoitruneirten olo rrorissa hxvu-

jen lriiällri olisi rljoirrunut mir.rrrutteihirl .irr rurtreihin. ku-
tcn y leensä nomraaleiss:r rilanteissa raP1ll1si, uturtir riiss:i
tap111[5655" oli esianlaita toisin. Kiivi niin kolkosri, etrii li-
kipitiien kolme vuo«rklrtrr riirä oloa jirtkui. Sen jälkeen
virsta vrpaus koitti. Meille, vaikearnmin haavoittuneille.
tämli oli eniiä vhclen rekevriii, miten se tapalrtui 

-1Ruokaa eivär riinä aik:rn,r s;raneer enern|äji rervecr kllil)
hllvoittuneerkaan. Kaksi ntukillisra lur.nesta sularerrua
verrä rninii sentäält ltaurin niiirren kolrlen vuorokauclerr
irikanir.

Sarrroin nukkr.rminen olisr ollur malrdottonruus kylnryl'-
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den rrki.. -\l:.:-. .'. -.:: ):tlr.1 koerettiin väliin hieroa palel-
tLrn iSen e-si::r'. .:cii.

Vaikeu:-.:--::-. ..:-:-. :ii,.:,.i 5Jkissamme oli Järvisalo ni-
minen tL)r'e:i::'.::-,; H-.::e-:.i t-rii Iuori viiltänyt otsanahall
halki ja t(,i.-: .- :. ::-..:-.:r',i rinnasta liipi. Siinii keskel-
länme havi:1e:: i--.-: :':::.. .,>cveii viirneiset henkäykser-r-
sä vetikin. Poj:.1 :--:-.:"s-r...: Jjn'isirktn hakopuun alle lu-
meen, rlrkoirukse^-:. ) ::..,::;re joskLrs onnellisesti selvi-
äisi, r-rotrtaa irf,r'ren :,,::-, ..::-- j .11s.1 lähetettäväksi kotikur-r-
naittensa mu.ltiin. \ : ::: ::-.'. iis oli aikar-raan tapahtunur
eräiden nrukanl oller:e:: x.::, ,:-.:n mukarn.

Kun motissa olo plSrrvi. \j:rr{,r\',rt roverimme meidät
vaikearnn'rin Iraavoirtr.rrreer p::,:eilir hevosrien varteen. En
trenr.ryt pitkäkö marka oI. sii,l vhden jalan murskaantu-
minen ja paleltuneitten j.rlk,,ie: nitkäaikainen tuska oli
sarnmuttanut kaiken l'ruomiok|n'n. Jälkeenpäin on moris-
sa mukana ollur joukkueroverini. narpurikylär.r poika
Martti Syrjänen kertonur, errl mrtk.i.l lier.ree ollut krlo-
metrin verran. Hän sar-roi, eträ «in-rä klnraminen oli lop-
puun asti väsyneille rniehille pimeiissii rnersässä cxvarro-
man raskas urakka.

Niinikään Syrjänen kerroi, että morisra vapalrrurninen
tapahtui ilman raistelua, salavil.rkaa. Åpuvoimien taistelu-
toiminnan aiheuttamista äänistä saarrorenkaan ympärillä
päättelivät motissa oli,1at, millä kohdalla saarraisi olla hei-
koin vastus, ia siitä tre lähtivär pimeän rurvin rekemään

Käppäselän-U un itsan
välillä radalta
suistettu vihol-
lisen panssarijuna

Hyökkäys
Käppäsel kään
käyn n i ssä

ulospääsr'-vriq'stä. Aiirettörrän ankaraa hil.jaistrrrtta nor.r-

clattaen onnistuikin koko rnottirniesten jonon eräästä

norkelman kohdasta läpäistä vihollisen vartioketju ,ia ve-

n,iläisten haaveet helposta saaliista kuivuivat vuorostaan
heille yllättävästi kokrxrn.

Käppäselän srirrr,rlirrrr j«»rduin sen jälkeen el.rkä noin
pariksi viikoksi. iir sieltä n.rinut edelleen siirrettiin Hä-
meenlinnan slirruirurn. Nriin oli kohdallani rintamatoi-
mintani päätryn1't.

Sairaalassa ei jalan l,irr.rneminen käynytkään toivotulla
taval.la. Oli verenvu«rtoa, pritkiiLi jtr ar-rkaraa kuumetta, ta-
vattoman ankaria tuskia, ktrn jalkaan nrli kuolio ya synryi
mädänrymistä nähtiiviisti paleltr.ur.risen takia. Jalka pistet-
tiin ensin säärestä poikki ja rnyöhemrnin jouduttiin kat-
kaisemaan ylhäältä jalka kokonaiur pois.

Kun ensi kerran r.reljän kuukauden kuluttua saatoin ko-
hottautua vuoteesta, oli painoa 42 kiloa 

- 
eli suunnil-

leen puolet entisestä.

Näin .jutteli Vilho Mäenpåd. Hdn ei ole menneisyydelle
katkera, vaikka onkin 27 vuoma yhdelld jalalla ja kainalo-
saunoilla joutunut liikkumisensa liikkumaan 

- 
66pi611

muitten silloisten isämaan puolustajien tavoin.

t,
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"Kärki"-tu ki kohta
Mottorin mutkan eteläpäässä
Valkeasaarella. Näkymä
etul iniasta

EINO HEIKKTLÄ

\ALKEASAARI -
MOTTORI

r Mottorin puolustajia
' korsunsa edustalla

Kk. asema
A leksan drovkassa

*ffi
'1

'".ffi*P

I
t

280

rr/,



SUOMEN vanhalta rajalta Jäppilästä johti Venäjän puo-
lelle, kuuluisan Mainilar.r §län halki, kohti Lerringradia
ns. suuri kivitie eli Pierarin tie. Se ser.rrasi Mainilan. jiil
keen Uuden-Alakyiän avoimia kar.rkaira ja niittvjä Oljy-
mäen ol.ri ja Pastorinjoen yli. Tie oli ieveä ja osirksi nupu-
kivillä kivetry sekä Vaikeasaaren kirkon kohdalra alkaen
asfaltoitu. Kaikesca näki, että se oli tehrl' raskasra liiken-
nettä varten.

Valkeasaaren kirkon kohdalla, noin 10 kilomerriä rajal-
ta, tien katkaisi suomalaisten etulinja, joka pohjois-etelä-
suuntaisena fatkui vasernrnaile Rouhialan-Leningradin
voimalin.jaa kohti, ja oikealle noin puolisen kilomerriä,
missä se teki mutkan itd-länsisuunr.rassa Åleksandrovkan
kirkon kautta Suomenlahtea kohti. Täsr.i murkasra linja
suuntautui noin 50 metrin levy'isen slr'änreen r-rs. kanjo-
nin rinteen har.ianteelle, kunnes päitn r muuraman sara
metriä kuljetruaan laajaan Aleksar.rdrovk.rn suohon.

Tämä rnutka ja tuo kanjoni muoJosriler rukikohc'lan,
jonka nimi oli "Mortori" 

1a joka sirten kesäk. 9 p:na 194{
siircyi Suornen historiaan lähtentirrcimisrr siksi, että venä-
läiset tuona päivänä, aloiretrr.r,r;.n K:nnaken suurhy,ök-
käyksen, saivat siellä ensirr. r.r.riii>en sislänmurron suorla-
laister-r asemiin.

Kun yksikössäni, (r.iJR (r:ss" jouj.uin viettänään ruossa
tukikohdassa miltei k;rlsi vu(rr:. kuveilen sitä sekä elä-
mää siellä tässä kerr«rmuksess.inr. r-;rikka se ei ehkä pal-
ion poikkeakaan tril'rinsiei n-ir.riden Suomen miesten eri
rukikotrdissa viertiimrsr:. :i.rtrsri.

Kuten kertonrukseni -;ssr selviää, nämä seudut olivat
kovia kokeneen Inke:rr rilnsln asuintienoita suomalaisi-
ne paikanninrineen Herti oli irsunut sieilä vielä niinkin
myöhään kurn r ^.,:-. mrki ilmeni Valkeasaaren kirkon
takana olevan h::r.:.;srni.rn risreisrä. Kirkko joutui syksyl-
lä 19+1 suomr:rs:ei ec.rlijan rielle ja ruhotriin, koska se

olisi olltrt iii.i;.r i:,.'r'.i krinropiste venäläisten tykisrölle. Se

oli puusra rakennetru ja ränsisrynyt. Tuskin sitä rarkoiruk-
seensa oli käytemy enää vuosiin, kuten ei kreikkalaiska-
tolista Aleksandrovkan kirkkoakaan. Sekin oli jäljistä
päätellen ollut vain eläinsuojana, ja rakennettu aikoinaar.r
melkein suolle. Kirkon lähellä oli vielä suomalaisten saa-

puessa useita kymn.reniä taloja käsittävä venäläinen §lä.
Asukkaat siitä tieq,sti oli evakuoitu pois, ja kyläkin hävisi
syksl,n kuluessa su«rmalaristen korsujen rakennusaineiksi
rai polctopuiksi.

Maasto Valkeasaaren ja Mottorin seuduilla oli ar.rkeaa,
hiukan kumpuilevaa hiekkakar.rgasta. 

- 
Samanlaista puu-

tonta, vrrir-r rehevää horsmaa kasvavaa se oli mt,ös edessä-
päin, venäläisten linjoillakin. Erotuksena oli etuvaserr-
malla Merituitun suunnalla kohoava yksinäir-ren metsäi-
nen kukkula, "Munakukkula", jonka mahtavan bunkke-
rin aukosta piiskarykin piippu sojotti Mottoria kohcler.r.

- 
Etulinjasta taaksepäin katsrrcn näitä kar.rjoneita kulki

samansuuntaisesti koin-re parin kilornetrin matkalla. Ta-
kimmainen niisrä oli suurin, ja siinä sijaicsi pataljoonan
esikunta eri elimineen. Keskellä olevaarn kanjoniin tu)tiirr
etulinjassa oleville kor.nppanioille rruona ja muut tarvik-
keet, sillä sinne voitiin ajaa hevosella. Tosin syksyllä
19+l ajertiin Mottoriin saakka, mutta kevättalvella, piii-
vier.r pidenr.rytryä tästä ajosta oli luovtrttavir vihollisen ak-
tiivisuuden takia.

Aluksi komppaniarnme r.r-rajoittLri relnoihin ja aloitti
vartiotehrävien ohessa etulinjan varustamisen sekä korsu-
jen rakentarnisen, sillä talvi lähesq'i. Korsut rakennertiin
kanjoniin vihollisen puoleiseen rinteeseen. Toiset kaivoi-
vat monttuja ja roiset kaaroivar Öljyrnäestä hirsiä raken-
nusaineiksi. Töpinän miehet ajoivat niitä öisin raken-
nuspaikoille. Kanjonin rinteessä näkösuojassa sopi töitä
tehdä päiväliäkin, joten korsuja tuli valmiiksi nopeasri ia
päästiin siten sisämajoitukseen.

Talvi tuli ja hil.faiselo puolin .ja toisin jatkui. Hakattiir.r

Mottorin komentokorsu.
Edessä komppanian päällikkö,
luutnantti A. Kuusela
javänrikki Siuhko

Valkeasaaren rintaman
keskustaa kesäkuun alussa 1944
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halkoja, käytiin lomilla ja pelaniin korrtia ajan kuluksi.
Venäläiset tekivät jou,luaamuna noin kahden joukkueen
voimin väkivaltaisen tiedusreluyriryksen asemiimme. Se
pääsi osaksi taisteluhautaankin, mistä se löysi määrän-
pänsä, mutra osa pääsi pakenemaan. Me puolestamme
kävimme maaliskuussa valtaamassa Suursaaren Suomen-
lahdella kenraali Pajarir.r johdolla hänen taisteluosasronsa
mukana.

Kevät tuli Momoriin äkkiä. Koska kaikkialla ympärillä
olivat laajat aukeat, l.rupenivat hanget lämpirr-rän tuulen
vaikutuksesta. Aurinko taas porotti kanjonin pohjalie su-
lattaen hunen nopeasri. Maa kuivui, eikä vesi tällä tun-
keutunut korsuihinkaan keväisin, kuren rien toisella
puolen, ns. pohjoislohkolla. Pojat alkoivat oleilla yhä
enemmän.r.rlkona auringossa. Pimeät korsur olivat vain öi-
sln asuttura.

Kun komppanian raisteh-rhaudat kulkivar kanjonirr reu-
r.ralla, rniltei korsujen katoilla, oli vartiopaikoille vain
muutama askei. Länsipäässä tuo hautalinja päättyi kanjo-
nissa korkeaan kukkulaan, iora reunusri laaja suoalue.
Tuon kukkulan laella oli länrisin varriopesäke "Kärki 

.

Tämä oli vil.rollisen rulelle varsin aitis paikka, mutta ihme
§llä se ei koskaan komppaniamme oloaikana kohdisranur
siilren minkään raskaan aseen tulta, vain konekivaäri am-
pui vastapäätä olevan pesäkkeen aukosta usein, niin emä
erurinne pölisi. Tähysrys oli suoritettava periskoopin avtrl-
ia, koska välimaastossa §määvär tarkka-ampr.r.jar ampui-
vat heti kun meikäläisen pää nousi penkan yläpuolelle.

"Kärki" oli muuten vaarallisuudestaan huolimarra suo-
sittu vaniopaikka. Korkeutensa vuoksi sieltä näkyi kau-
as, avautui kesäisinä aamuina jopa kauniskin näköala.
Kun sinne vielä paistoi koko päivän aurinko, oli siellä
niissä oloissa todella nautinro isrua. Vihollinenkin nukkui.
eikä laukaustakaan kuulunut iähitienoolta. Käki vain jos-

kus kukkui ,iossain takamaasrossa tai Aleksandrovkan kir-
kon luona olevassa metsikössä. Silloin saattoi vartiomies-
kin ruudittautua todellisuuden ulkopuolelle. Oli, kuin ei
sotaa olisi ollutkaan.

Vaikka Leningrad oli käytännöllisesti katsoen moriss;r.
siellä oli kuitenkin elämää. Kaukaa Siestarjärven takaa.
ntuisesta autereesta nä§i tehtaan piippuja, jotka savusi-

Aleksandrovkan kirkon maastoa

vat sännöllisesri. ^{.:..':: ,.--,,r;: niiden vaiheilla ajeli
juna, ku.ljertaen ehxi r':..ie: :e:.:":s:in. Kaikki ruo nä§i
"Kärkeen" paljain si^::.::.. . .<-.-<":rll;r rähystäen silhuetri
eli vielä vilkk.i.imp"::: : j;i::r--rr.;

Syksyllä 19+2 jr i,-r..-. .-: .:resrir,är saksalaiset sil-
loin tällöin valravi.r r..---: :-::..:-xsi,r piirirerryyn kau-
punkiin. Illan ja r'ön ;:::.='.::... :re olivat kaikessa kar-
rneudessaankin - r'aiku:r"r,, .:.:-.r.*'aa. Ne näkyivät
Mottoriin sekä kaikkiaile \'-i;....;en seuduille hyvin. Sa-
dat lentokoneet kierrelrr'lr L;:.-:l:-r.lin yläpuoleila, ias-
kuvarjojen varassa leij.riier':e:- i:r.rrrrrnLrst€fl vaiaistessa
pommituskohderra. Sarojen r: i\-.:er svyräessä taivaalle
amrnuksiaan ja valojuovaiuore " .<--..': r'lltavaa papatusra
ja patrhinaa. Kaiken keskelri e:,r::-: :,rmrnien järeitå jy-
sälxlyksiä, tulipalojen loimu r':..:'. ' 

;nnesräänkin kir-
kasta taivaan kantta.

Vihdoin sitten koitti ruo kesf,xu..:. ::ivln aamu, jol-
loin venäläisten sur.rrl.ryökkävs K;n:.".<s..: :lk,ri ja sadat
lentokoneet sekä hyökkäysvaunulrm:::,: ..'vijn'ir'är Val-
keasaaren ja Mottorin heikkoja asen-.i: \'rs:jr:r murskaren
niitä valtavilla pommikuormilla ja n *:siir^-:

Heikkoja olivat äuo asemat, korsut ..i:.-r" \:rden ka-
roilla oli vain pari hirsikerrosta, sekä r',:-.":r rir\ ri. r)rr:r.-

massa vastaan kranaattien iskuja niid.en es::nlrrl kui-
tenkaan keskisuurten ammusten vaikurusr:. \].in oli ri-
lanne ainakin silloin, kun komppaniamrne sreiro sivspuo-
lella, 1943 viimeisen kerran lähti.

Kun 18. divisioona juuri toukokuun puoii\'Ilissl --li
vaihdettiin etulinjasta taakse lepovuoroon ,a er€:en ruli ra-

kana kauan ollut 10. divisioona, on sen johdosta vilärter-
n' sellainenkin ajatus, ertä jospa sittenkin olisi ollur pa-
rempi pirää meidät jo asemiin rorruneer siellä orramassa
vastaan tuo tulimyrs§. Ikään kuin vastareaktiona rulee
siellä kauan olleen mieleen aiatus: 

- 
Olisimmeko me voi-

neet sen paremmin pidätellä ylivoimaai' Olisimmeko me
olleet sen paremmin mitään yli-ihmisiä? 

- 
tuskin. Ehkä

r,ähän sitkeämmin olisimme taistelleet noissa kauan sirren
tutuiksi tulleissa asemissa, ja kaiken tuon jälkeen saaneet
hautamme Mottorin mullassa! Ylivoimalle emme mekän
varmaan olisi mitään mahtaneet.

I

I
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ELETTIIN heinäktrurr 17. päiväii 19i t i. rlivisitxruan
krhkolla Kavantsaaren rintamalla.

JR ):n I P oli saar-rut tehtäväkseen erään <>r.nrrrr Puolus-
rustilmlne pahasti häirirsevän maastokohdan r':rlr;i.rmisen
viholliselra. Siirrvn-rir-ren lälttöasentiin tap1l111r1 r'.rrir.rin;rrr-
rnrrlla, uisi r>ll,r k.rlmerr rn.riss.r.

Venäliiisten kr>kerna herät1's «rli sinä r.irrhrris.r.rrn Lrrr.r j,r-
tlkin muutl kr-rin siLnier-r hier«rr-rtul ja heuk,rrreltr.r. Ker-
«rrt.iin r-riier ornrru rrrskai.n r.rseell kiii'ttiineen .rlkLrl.shmr-
q,kseer-r r-ri ink i n j uhld lisen ntiiiiriin ku i r-r v ks i l, r i sr.rru itrrttrr
kranaatria rai mur.rta arnmLlstir jl kun si1i,,iser.rsc.r'eljet.
saksrrlaiset, l isiiksi rLrlittrkiportrran trrr.rkolen .rr k.ur.r suori r-

tivat hiivitriiiilliiiin klksi tiiy'skuorntl ier.rri:.r l.iri so-
clan olia sitä, rnirii eräs n.rf iihentpien .rik,rien AuK:n op-
pilas vastasi luutnantin rekerniiiin kr'tr.i-n,. kseen. rnitä so-

ta on/ Herra lurrtnantti 
- 

s()r.t ,,rt vr:i.: l.r I.Lric]er-r ok-
silla killLn'ia jiirteitä . Kukrrs s.rn,,rsi :tr:r kunrnrenunin,
jttskin vasraus oli virin rrsiaa sivLl.ir'., \'rr:oilrseu r;rjrrttul,
rr-ristä r-r1'r oli kysyntys, ei voitu .r,r..r':, ::.. ireidiinkään saa-

vLltr.lstaan rinlkiran paukkeen )..:r:-c::
Hävittäjien lähtiessä sviiks,, r :r .,.i, ): :.rrrn jumirlrton 11'-

tinä, ettii olisi lLrullur m.r.in :c:\.,1 ::-.. Liekii ain«ra kerta.
jolloirr vilroll isk, rneirren r-.. ::..i\§:t r rr.i.irien. pikak iviiä-
rien ja kor-repisroolien trs.iis. :'..:'.,.;:.i:rr.rkaan it-kalustos-
ta, käytettiin m1<is r'.rL,;:s:,., .r'.:. trisirt näitä kaikkia il-
rnan minkäiinllist.r r'.rrk-.:..s:.. T.imin parirurtrisen rLlli-
tr.rksen l«rp,puvaiheess.. r.::'. -..:reu r[ritti vimmltun 'kes-

kiq'ksen liihtii,rser:::::--:r-.;.,: r.illöin sain ensimmäiser.r
kerrar-r sinä Piiir.ir., i ,.:..:-.:..:liLlvrn todistuksen siirä, er-
tii tur.rrillrrrrn nc ..,:', ..:<::. sc:..:.1'.rt. ]ltaan menltcssii näitä
oli sitten Lls€,rl-.',':.:

H-hetke,i,',i, :r'-...s.::-t::te,riintme Iuonnollisesti hakeu-
tuneet riiss:i i::-.::-.;:]-,r:t.usess.r n'raastossa r-r-riittiiitten vii-
Iiin, vanh,,ii:::-. r::::::trrkuoprPi111 tai vastaaviin.

Olin sel,i....:.: :......:>ess.r ntäriiskarveessa, kult n<tin,l0
In:n etärS\.\ ic::-, i:',:ct osunut kranaatti irroitti siitä irrvi-

olra ky'r.nrnenkiloisen särrnikkään möhkäleen. Jysiil'ksen
jiilkeen, saatuani suurin-rmnu kuran siLniltäni, havaitsin
piiiini alla poikitrain olleen kor.rep,istoolin tukir.r katken-
neen klulrrstiran .ja painuneen r-nrihkäleen rrlle suolton.
Muutamal seuttiii sr.rurempi kivi trli vrrstiul\,ir leiirorrrclen
korjeus olisivat rehncct lakin kiivtiin rny'r)hcurmin tarpeet-
tonrrrksi.

A Ir.rr.rperin oli sur.rr rnitel tu, ertii patal,oonan j iiiikriri jouk-
kuc hvökkiiii muicien olrella cnsinrmiiisenii, nruttir enllerl
Iiilitiiii sutrnniteLnlur mLtrtettiin siter-r. ettii se seurirrr ht'tik-
kiivstii vlsra roisessa portrllssx, jrr ou valn'riin:r rnrrlrdolli-
sia heittoja vlrrten.

Joukktreenjohrajan, ylikersiurtti K iv is rii n johciolla
liihtlin-ure etenerniiiin, alkurnatkasta avojor-rossl. KLrr-r taiv;rl-
trr oli relin'ehkii Ii0-200 m, jonomme jiilkipiiiistii kuu-
Iui komer-rto mirrlhrrn (ruoll«rir-r riitii konrento.r s.ri su-

rneilerrirtt.l kiir rtiiti r jrr sirmrrssa lrrr-rkaus 
- 

roinenkin.
Mirasto ei sLrinkrrrn <tllut selvii , piiinvasrr>in. PLrskalai-
sia oli siellii sun täälli. Eräs tiilllinen oli rrv«rjonr»lrle
tLurtunIi.lss!1 riilrriiiirnrissä kiviiiirilliiiin tunnustelija;r, rninr-r.r,
selkiiän. Åsetelrnan kolnrrs, Haimakeisen Joel, iis-
keinen rr;r;rhankorrenrrrje eliti kLritenkin llukrristrr aseen-
si.r ensin. ja minurr kohti riihcliitt\', melko yht'eikainen
lrruker-rs rneni ol-ri.

Etenerninen jarkur. Teintnrc edelleer-r taivalt:r jor-rossrr.

Nyt r.raapurietr krtivamaa, itiiän priin ji,rkästi rnlclirltuvrrrr
rriisteltrh auraa pitkir-r. Tuli n ensirrmäisenii i'lr)s nr rr ini tusrrr
haudasta maast()a räh1,srellen. Eriis kohta jiii katsornatta.
Siinä oli rnahtava irtokivi urrlmrne vieressii vasemmrrlla.
etiiisyy,ttä nr.ruti.mrr rnetri. Pikakiviiiirin ja kalrder.r kone-

1'ristoolin yhteissarjar katkaisivat hetken hiljaisuuden.
Vilkaisu vasemmalie riirti, lyhyt tuliraistelLr. jossir viholli-
selh ei lukumäiiriistään riipprtren ollut mahdollisuuksia
voittoon. N1,t vasta oli aikaa tarkempaan tunnuste[lun.
Leil>älaukLrssa r>levl ker-rttäpullo puhki 

- 
aamulla saama-

ni rnelko r.trclcn kt-,nepist«rlir-r vaipassa h.rodin aiher-rtta-

,,TUURIA' TUKUTTAIN
AIMO AHONEN

Vihollisen tykistötu lta
Kavantsaaän Syvålahde n tienhaarassa
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rna painaurna, rLrkissa kaksi reikää.
Elärnä 

- 
ja meiclär.r mirrkamrne 

- 
hyökkäyk-

sernme jatkui. "Edesrnenneirä" vihollisia makaili 
- 

mi-
kä suorana, mikä vääränä 

- 
selällään ja vatsallaan. Jät-

täisir-r "tarinani" ronruclenvastaiseksi jollen tur-rnustaisi
r.r-ry,ös pier.rrä luvarontrr tekoar.ri. Olin 'käänrärnässä ' eräsrii
kaatunuttir, kLrn käsikranairrti hänen kädessäiin räjähti.
Här-rer-r, kr-rter-r niin monelt kohdalla propaganclrr ei ollur
lrenn)'t hukkaan. Selvisir-r tilanreestrr naarmuitra .jir pesrr.ä-
r-ri r-roen .ja veren kasvoiltani olin vainris jatkarnarrn.

Olir-nrne kapr,rarrirssa melko jyrkkää miier-r rinnertä rirr-
koituksella slrorircaa sieltii ettrmarston rarkastelurr erene-
miser.r helpottrir.r.riseksi, kr.rn vieresrä kuului kiiskv. "Seis

- 
kiidet ylösi " 

- 
Käsky oli jorakuinkin selvii. Ktrn lisäk-

si olirnnre saanriurrne koLrluruksen vastaisesti, kumpikin
tLrnnustelija aivar-r l,hclessii, ei ollut muutakaan mahdolli-
suilttrr, ottletr huomuxrn kohri sojottavar-r k<»repristoolir-r.
kuirr torella. Siihen sirten isruttiin. MLrLr joukktre oli niirt
criiällä, että se ei riennyt tilanteestarnn-re tuon raivaallistl.

Olen .lälkeenpäin trseasti n.riertinl,t 
- 

ntissä oli tällä ra-

Suomalainen vartio-
mies kallioasemis-
saan lhantalan-
Kavantsaaren rintamal la

voin tavrltrrn kontenreleven ihmisen kestokyvyn raja. Ha-
neltä oli näet oike:r jelkr reiclesrä irtipoikki, ja jalka oli
pitkär'r matkan p;iii55i hliner.r "komentopaikasraan". Tyn-
kä oli kiedottu tir.rk.rlle repun kirnronarulla, ja hän isnri
kallion kielekkeeit.i .rien-inrin ke,rrlerun männ)'n kannalla.
Paikassa oli iruringtrn p.L.rirr.ress.r liimmir-rrä vähintään 30o
C, ja jos här-r oli kuten r,-,:c-nn.iköistä, haavoittunut jo arr-

rnuisessa rynr-räkössä n ri:siir- j.r krh-rulessa, hänen oli sii-
Irerr rl.lenrressä pitrittr r xc::.,., r.intI,l).r.1|rsir jo rrseitl rurrre-

.l 11.

Ehkii tietoisuus Tuone-.1;r :rrrrien pikaisesta sulker-rtu-
rnisesta, taistelu eiänrär: .. x-.,,.enr;rn rajalla, ja viirneiser
kotiir-r jar on-raisiin .ja sr-nl', ::t::-.:.:llrl kohdistur-reet ajatuk-
ser pidrittivät l-rär-rtä suonrt.::tisr.i ioktr telrluksessa myös
hänen ornan kuoiinherker.isl ::^....i:l.ir'lii laukaisua. Jouk-
kuehan oli, vaikka ei aivrn :-.:s...l:. sentään niin lätrellä,
että r'ähäisir-rkir-r tulitointrr-rr:i r '.:s: :-.,,nur selt välittömiisti
Paikllle.

Siitii me n),r lähdimme äkkrl .,.:.... ir.slntäträ ja ilman
rulen tekaer-ajoi1 seltraavaan koittil,, :-. <,,.i1<.rln lr uLltamatl
mirrr-rr.rti r-r isn rnnon jälkeen. Tähi.n s:..i-<.i kitr.rkasvuiner-r
puLlsto fitaastossarnrne a.lkoi vaihtL:.: s..:-.x.iksi ntetsäksi.

Jriljet kertoivat paikalla olleen r-nrjLrrr'.:s- .. r'.,:oitoirlueen.
Etenimnre hyvir-r ;ruhdisteturr r-nersf,i:: .,:-. r'.,nrumassa,
kunnes havaitsirnme polr,rllamrr-re s.1m:r-.\..n nLi()ri()n.
L-relirisuus toi paikalle rrseampia joukkuee:: ::rreiriii. Vii-
vlttiin ehkä rninuntti 

- 
kaksi.

Olin saarrani kiiskl'n mtrkaan edelleenkn r,.:::r'.:sreiija-
nl jir jälleen etäänt)'mässä muusta joukkueesr". xl.n terä-
vii risur.r kirtkeaminen läheiq,ydessä pani hein.unnr.iiin
m irah all 

- 
san'rassa räsiihr i ko r-repistooli. Kävtv rr.r I r r.r i srel u

tuntr.ri jääneen ruloksettomaksi naapr-rrir-r saarr.ra jrl.rr .rl-
leen ja häiv1'tryä metsän suojtran. Noin 100 m:n p:ilss:i
makasi rnies pohrr-r varressa, veren valuessa vielä kirkkle-
na avattujen kauiusten pa.ljastamasta aukosta.

Olimme edenneet annettulur välitavt>irteeseen. Serlrl!1-
vr tehtäviir.ri oli liihteä takaisin lähtiiasen.riirnrne iLnoirt.r-
maan saavLlretLlsra lnetlesryksestä ja saalnaalt ohjeer j,rr-
kosta. Toistettuani saamani käskvr.r 

- 
lähdin. Ehdin kui-

tenkir-r ottaa vain rrur.rtarnxn xskeleen. kLrn joukkueenjoh-
taja hutrsi: 'Ockrtas vähä viäll"

Pysähdi'in ja 
- 

seisoir.r hajareisin pier-ren k;rivrnnon
relrnoilll. Katsoessani tarrkseni jäin oclottarnaan Kivistijn
lisäohjeitr. Silloir.r allani risahti. Vilkaisin alas jrr niiin
rnontlrssa naapurin selällään ,la juuri virittämässä klikrn-
nutta' pelti-Heikkiään uuteen liipaisuun. En iiinr r

odottamaan sitä, vatrn heittäydyin poteron rerrnalle. Käv-
clyssä kaksintaistelussa tärlä "venäjän rnies päiisi hope-
a.lle 

- 
mutta sen jo loputnra olin itse saada pr.rurisrirr.

Pian joukkue oli kokonaisuudessaan p.rik,rli;r. ji siinä
ruli kai hihkaistua jotakin r:llä alkavaa. j.r joLrkkue .rn'os-
reli tilar.rteen todellisuutta pahemmaksi. En viell uskalta-
nut nousta ylös, kun sotamies Matti A h o n e n 

- 
r'iska-

si käsikranaatin 
- 

se oli sirpalekranaarri 
- 

monrtua koh-
ti. Tarkoitus oli hyvä, rnutta sLluntaus huono. Se kranaatti
räjähti polvieni yläpuolella .jalkojeni r'älissä. Kun kaik-
ki taas kerran oli ohi, ei voinr.rt ajarell.l muura kuin että

- 
ihmeitten aika ei vielä ollur ohi. Trkamusteni taakse

jäänyt kanto tosin suojasi sirpalesuihkulta tietyn suun-
nan, mutta 

-.Påivää ja "tuuria" 
- 

onnea 
- 

oli vielä jäljellä, kun il-
tapäivällä tu-[imme viimein tavoirreeseen. Haravoimme
erästä, vain matalaa männikköä kasvavaa hiekkakumpa-
retta, kun tunsimme erittäin voimakkaan pistävän pih-
kan tuoksun. Aavistimme heti läheisyydessä oievan ha-
vuin reur-rustetun majoittumisporeron. p66s16 

- 
66dsn-
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I

näköisesti pataljoonan komentajan komenropaikka 
-oli äärimmäisen tairavasti kumpareeseen naamioitu. Lo-

pullinen paikan toteaminen näer tapahrui kiväärin putr-
distuspuikoil la nrnnusreilen.

Olin toisena menemässä tuohon poreroon ja kaverina
kääntämässä siellä olijaa 

- 
ylih.rutnanslix 

- 
vaikeasti

vatsaan haavoirtunuma, joka vielä oli voimissaan laukaise-
maan allaan olevan pistoolinsa meitä kohri. mutta rulok-
setta.

"Ilta oli vielä nuori", kun tehdessämme ldhröä maja-
paikkaamn.re, jostakin puskasta nousi pieni poika 

- 
sori-

laspuvussa kuirenkin 
- 

ja katkerasrr sldäntä särkevästi
itkien näytti loukkaamaansa, verra \.r.lora\-ir.1 sormeaan.
Åsetta pojalla ei ollur. Saatuaan rukon sormeensa poika
ryhdistäytyi riukkaan perusasenroon ja kr-r.nelren kastele-
mia poskiaan huitaisten sanoi selr.äiil suomen kielellä 

-"kiicosl " Näyrelrr-rä oli niin liikurrar..r. errä r.hä usearnman
ilrneisiin tuli selvä säzilin runne. Joukoss.:.mme vallitsi täy,-
dellinen hiljaisuus jokaisen karseliess.r nvi'hkvttävää poi-
kaa, ja ehkä kerraillessa ajaruksiss.,.r,, plir:in'aikaisempia

,7--_2-/-

':?,<,-1''

tapahrumia ja sota-a.jan kurjuuma yleensä.
Raskaan ammuksen iskeydyrryä sitten läheisen puun

runkoon, joukkueemme iäkkäin mies Tammisen
Franssi laukaisi tämän l.rarvinaisen tilanreen sanomalla:
"Poika, id.hdes sä menemään! 

- 
ja nayrti kädellään suun-

taan. Pikkumies, 14-1) vuorias lähti iloisesd hypellen
näytetryyn suuntaan.

Päivän ryö oli päätcyn1.r. Heinäkuun 17. oli vaihtumas-
sa seuraavaan. Oltiin yälleen päivä lähernpänä rauhaa.
Pädsikö "poika" onnellisesti omiensa lrro, onko hän nyr
aikuiseksi varrurrLlaan muiden mukana rakentamassa lap-
silleen onnellisempaa elamåat Hänen, jos kenenkääir,
pitäisi tajuta rauhanomaiser.r rinnakkaisolon merkirys.
Olihan pelasturniner.r, jollei nyr aivar.r inhirnillisyyden hui-
pentrm'la, kuitenkin ajan olosuhteissa poikketrksellinen.

Eräs "ttrmma mummo' sanoi minulle kerran, jo vuosia
ennen sotiemme alkamisra: "Poika, sir-rull' on <;nnee elä-
rnässäs: "

Sodan osirltrr se piri paikkansa. Sen toclisraa tämäkin
kertomukseni 

-'Tuuria" 
tukuttainl

Kavantsaa rella rakennetaan
polkusiltaa erään salmen
yli 5.7. 44

Numerot loppuivat kesken

TALVISODAN jouluna kysyi sotasai-
raalasa tohtori Pirilä haavoittuneel-
ta sotilaalta tuntolevyn numeroa. Vas-
taus kuului:

Ei minulle sellaista annertu-
kaan, koska ne olivat loppuneet kes-

naln

Uusi sotilasarvo

JOUKKO Kotkan ja lähiympäristön so-
tilaspoikia sai it.kouluruksen ja osal-
listui iopa menetyksiä kärsineen
kaupungin ilmatoriunraan. Sodan

io pätyttyä pojat joutuivat kutsun-
taafl ja heidät katsottiin täysinpal-
velleiksi. Ystäväpiirissään he saivat
sotilasarvokseen "reservisotilaspoika".

YJ;
{,
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Venäjän polat osasivat
hyvin käsin ja sormin
antaa selityksiään
everstiB.Kraemerille ffi**

;:h.l

F. RINTA Jrtc,,"
4r-3,

ra, suurin mies .joukosta, katseli l.ryvin epJiievisrr mrnua.
Kurkistipa vielä autoon sisällekin. Sain viimein r'.Lstruk-
sen kysymykseeni, että "kotiir.r, kotiin"l S.lnt..,ir.r siil.ren,
että se sopii hyvin, sillä rninäkin olen koriin r.neur,rss;r. Kä-
velin heidän kanssaan taaksepäin välttäen puhr.ur.rsrr ai-
nakaan paljon. Eivät liekään paljoa puhtineet. Pii.i.rsirrlli-
nen pr.rheenaihe oli kylmä ilma.

Auto tuli käännytryään l.ryvir-r pian takaisin, joiloin ke-
l-roitin heitä astLlmaau autoon. Taasen tno iso rnies katseli
epäillen minua, mutta nteni kr.ritenkin viimeisenä alltoon.
Takana oli 3 henkilölle tila, mr.rtta kyllä ne 7 miestä sinr.re

rnenivät. Auton .jouset painuivat kyllä pohjaan.
Lopuksi tulirnme takaisin Raatteen tienhaaraan. Nvkiii-

sin kuljettajaa, joka ymmärsi yskän ja pysäytti auron.
Vaikka ko. tienhaara oli t-ryvin vilkkaasti liikennöit1,, mi-
nusta tuntui kokonaiselta iankaikkisuudelta, enr-renkr.rin
tuli kuorma-auto, jonka kr-rl,jettaja komeili myös pu'r,trssr
m/Cajander. Annoin kuljettajalle merkin, joten hän pr -

säytti autonsa. Avasin auton oven ja kuiskaten klsrin
kuljema.jalta, että oliko hänellä kivääriäi Sain rnyöntävän
vastauksen, ja lisäksi hän sanoi ectä "paukut" ovat sisässä.

Vanjat seisoivat omana ryhmänään. Ojensin saamani ki-
väärin heitä kohti ja komensin heittämään aseense pois.
Venäläiset hölmistyivät, etteivät aluksi älynneet, rnistä oli
oikein kysymys. Minun oli uudistettava käsklr.ri tir-rkem-
r.r-rassa äänilajissa, ja nyt vasta käsky tehosi. Iso n.ries ky,-

syi minulta, että olenko minä suomalainen sotilas. Saaru-

aan myönteisen vastauksen hän itsekseen s;lnoi. eträ sitä
hän epäilikin. Sitter.r hän kysyi, arnrnunko minii heidät he-
tii' Koetin selittää l.ränelle kaikerr kielitrrironi mukaan,
ettei meillä tule ki,symykseenkään vrnkien empuminen ja
sitäpaitsi me tarvitsernme kotimalss;urme q'övoirnaa.
Tällöin l.re ilostuivat lausuen, ettii hvr'ä or-r, sillä nyt orl
heidän oseltaan sota sodirttr.

Piar.r tuli paikalle myös kuom,r-rr.rro rä1'nnä suomalaisia
sotilaita. Kaikki sotilaat, huomllttrraan vanjat, kävivät hei-
där-r kirnppuunsa ottaen l.reic'lär.r lirkeistaan kokardit, .lotka
olivat l.ryvin kysyttyä tavaraa. Tätä osoirti sekin, että Jat-
kosoclar.r aikana, jolloin Englanti kehtasi julistaa rneille
rcdan, eräs vanhempaan ikäluokkaan kur"rluva sotilas, tuu-
n.riskeli että 'irinkähänlaaset kokaartit niillä on?"

Vankeja
saatiin

yllättäen
LUKIESSANI tästä lehdestä Suomnssalmen taisteh-rist.r
muistui mieleeni eräs vankienotto, josta kukaan entisisrä
kirjoittajista ei ole vielä maininnut mitään. TLrskir.r kir-
joittajista on ktrkaan ollut tietoinenkaan koko tapaukses-
ta, sillä vangiksioton suoritimme kal.rden kesken ar-rron-

kuljettajani kanssa, jonka nimeu olen, ikävä kyllä Lrnoh-
tanut. Olimme silloin rnenossir, pian raistelujen jälkeen.
etulinjaan, joka oli mlrutaman kilometrin päässä rajestr.
vaikka rajallerneno oli ankarasti kielletty, puhumartakaln
rajan ylityksestä.

Kuten muistettanee ei sen ajan autoissa ollut rnir-rkärir-r-

laista lämmiryslaitetta, joter.r tuulilasi 40 asteen pakk.r-
sessa oli paksussa 1äässä. Kuljettaja sai siil.ren puhaltele-
malla ja raaputtamalla juuri ja juuri senverran aukko:.
että saattoi toisella silmällään tirkistellä tietä. Tulimn.re
Lentiiraan eli Kuhmoon ja Raatteeseen vievän tien hl;r-
raan. Vaikka tarkoitr-rksenamme oli mennä Raatteeseen.
erehdyimme menemään Lentiiraan, joka oli vielä viholli-
sen haliussa.

Olimme ajaneet 1o pitkän matkan, kun knljettaja senor.
että tuolla on vihollisia. Sanoin siihen, että mistäpä niirä
tääliä enää olisi, sillä uskoin yhä, että olirnme Raatteer.r
tiellä. Aloin kuitenkin ahkerasti hankaamaan aukkoa jää-

tyneeseen tuulilasiin. Silioin näin aivan läheliämme -
vanjaa, jotka olivat kauniisti siirtymässä sivunu, kiväärit
hihnasta olalla, sillä todennäköisesti he luulivat autoamme
omakseen. Kuljettajallani oli rnalli Cajander pr.rkr.r ilmrrr.t

kokardia. Minulla oli sotilaspukr-r, jonka päällä oli lumi;rLr-
ku l.ruppu vedettynä pääni yli. Pistoolini oli ltrmipuvtLn
alla oievassa kotelossa, joka sieltä oli hyvin vaikeasri sarur-
vissa. Kuijettajallani ei ollut rninkään.laista asetta. Ån-
noin kul.jettajaller.ri rnerkin pysähryä ja kuiskasir.r l'ränel-
le, että hän kääntäisi auton mitä nopearlrmin sitä pareur-
pi. Avasin auton oven ja kysyin venäjäksi, että rlihirr
pojat ovat menossaT Luotin siihen, että vaikka puheluni ei
niin kieliopin mukaan rnenekään, se ei rnitään tee, sillä
eivät vil'rollisetkaan kaikki osaa venäjää. Olin saanut siitä
todistuksen, sillä kaikki Jatkosodan aikana saamamme
vangit eivät os.rnneet virheetör.rtä venäjää, kaikki eivät sa-

naakaan.
Astuirl ulos autosta ja l.ruomasin heti, että yksi vanjois-
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l(olmastappelu
llomantsissa
llomantsin taistelu-
seutu,a v. 1941

VUONNA l9'l I frrlrclL::i xsrxi,kseur ruli Raiakr»lppiurril
2.i, joka ktruhri Rvhnr,i Orn()seen ILrmantsin rintamalla.
Elokuussa oli ensinrr:r.i:i-ie:r r.rrstelurnme Ontronvaarassl,
toinen Louhi\'r.1r.§s.:. .-. s, ,,rn;rs Mieronahossa. Louhivaa-
ran vallattuarrn kompp:ni.rmme sai kaikesta väsymykses-
rä htrolimarr,r rehi.;'r'.:.xxen r-.rll;ita Mieronahon.

Tien suurrn:ss.. ;je:essi srin kärkiryhniän johtamisen
telrtäväkser-rr. I : : --:::r..srei usr,r h Lrolehd imnre mu istaaksen i
Otto Huovr>c:r .<.::ss.i. \()udltimme ehdottomasti kartto-
rajtlirusnol.ci.::.,. :::-::l.t siitii huolimatta matkamme lo-
pussa rl.llF-:':: :-.:er: hlirirsernäär] rauhallista ku.lkuam-
n're "pikkun.rx*.' . r,rl;,rin Toivo Pesonen haavoirtr.ri.

Pääsimnre -<--::-:.rsirr kliin aukean reunaan, iolloin
huomasin srei,.:. r.".::r...n bunkkerin ia joitakin kuormasto-
hevosi.r mreirr:ee: Tlsri rredotin joukkueen johtajalle,
ja välittöm.isri :', :-.:- :xir'r kerjussir etenevä komppaniamme
hyökkär ksee:.i T-.::::r::-.e rrsk.ulla psr.kiva,:irillä bunkke-

-'|--wrr:Jtrrr!.1-1",,'';*a*r4;*;ffi'{§

PEKKA HOSKONEN

ria tuloksetton-rasti, .ja saimme vain antmunrksi jonkin
hevclsen.

Rajamies Kiiski lähti hev<lskuskilta hakemaan tupakkrr-
täyclennvstä ja l-ränen onnistuikin sitä saada, mutta tästä
matkasra ei aseveli" rykännyt ja arnpui kuolettavan osu-
rnan Kiiskiir-r.

Tilarrne jatkui rauhailisena. Kornppaniamme asetrui
puolirstukseen r'äslneenii,ja apujoukkoja odotellen. Tähys-
täjät asetettiin paikoilleen ja rnuut ikäänkuin levolle taa-

en-rrnaksi. NIe kuirenkiu tein-rme hyvät poterot itsellern-
me ja kiväärille hi'r'är.r ;rsernlur tien ravit.rjaar.r. Pelkurina
järjestin omavaltaisesri räl5'stykseni poikkeavalla tavalla,
koska väsy'ny't kor.r.rp;rar.riarnme teki bunkkeria ja ylivoi-
maa vastaan iskuvoimattoman lryrikkäykser.r ja ajattelin,
ertä aseveli tästä sairttir.r nruisturraa.

Kävin hakernassa rön.rpsälläni saikkaveden. Sant-rin gr-
jille, että saavat ruveta krrikki levolle poteroihinsa ia lait-
trra aseet laukaisuvalnriiksi. Lupasin toirnia tiihy'stäjänä ja
sirren herättää jonkin heistä.

Joukkrreer.rjohtajamme ja roisten r1'hmien nrieher kävi-
vät levolle noin 10-10 m taaemmaksi. Tuuhertn näreen
juurelle tein piener.r rulen kr.rivista oksista ja panin römp-
sän lämpenemään. Tähystin tehokkaasti kä1'ttäen kiika-
ria. Kaksi rykistön luutn:rnttia rLrli lr.rokser-ri sanoen tirr-
kastavansa q'kistöpaikkoja. Kysyin heiltä, ltuornasivatk<r
he, ktrn aseveli arnpui kaksi valorakettia. Siikavaarasta
päin er.rsiksi ja sitter.r Lutikkavaarasra. Luutnantit arveli-
vat, etteivär valoraketit nrerkinneet mitään ja poisruivar.
Saikkarömpsääni laitoin "srikkaheinät" ia rctkin puukon-

Oinaansalmi llomantsin
Lutikkavaarankylä
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teriillä. Ryhdyin rauhassa ryyppäilemään lämmikettä.
SiLränräpäyksessä ilmesq,i aukealle ukkoa kuin itikkaa
uraata huutaen ja arrnprren ja lähti rynnäkköön käyttäen

hyväkseen kornppar.riamrne h il j aisr-rutta.
Hyppäsin äkkiä r.rrnptrjan vasemmalle pwrielle ja Irih-

kaisin: "Tulta". Silkrir.r hyökkääjien rintama rneni poik-
ki ry,hmärri kaistalta ja "aseveljet" prrinuivar meidän ase-

rnier.nmc kahta ;,uolen ajaen takaa rneikäläisiä. Minun
ryhnriini ja toisiakin iäi vihollisen selLrsraaln. Heti tärnän
jälkeen alkoi hin,eä t1'kistökeskiry's, Iutrltavasti rnolemrnil-
ta puolilra. Rohkea komppanianpäällikkö, kapteeni E.
Siipp«rla sai kuiter.rkin kor.nppanian.rme trrkarisin iskuvirl-
miiksi ja itsekin osalIisrui taisteluun käsikranaatteja kär'r-
räen. Prrunoksia ja lan'<>ia furoili selkriä,r",'re. Äkkiä t,.,,.,-

sin vähän tajuntani rnenerräneeki ja haavoittuneeksi.
Meistä kolme hir:rvoittui sarnasta kranaatista. Åmpu j.r
Lauri Ahlxrnen liihti konttrrrlmaar) ja tilalle siinyi oikealr:r
puolelta Eino L1'lrvkäinen. Sain Einolle sanotuksi:

Tulra vaan r.riin ;raljor.r kuin pyssysrii liihtee!
Vyöltäni irroitin k.rksi varsikäsikranrrattia ja heitin Lr -

hykiiiselle sanoen, etrii jouruessa lähten.räär.r ei jättäisi ki-
väiiriä ehjäksi, vaan räjäyttäisi krirnaatin lukkolaatikoss.r.
Ryhrnänjolrtajaksi määräsin Ar-rtti Ry'tkiisen. Lähdin kiisi-
varsiini nojautuen kontraarnaau kallion .juurelle noin 5()

rnerrin päähän, jonrre toisetkin haavoittuneet Ahponerl i,1

F. Laine tulivat.
Vierirnme ikävää aikaa. Oltuamrne siinä jgoksi hätään-

ryr'reenä luoksemrne komppaniarnnre lääk.rnies Anrri
Kurvinen, joka viipymäträ ryhn,i rneille antamaan ensi-
apua. Koivun oksat ja havLr.jen neulaset putoilivat päiil-
lemme ankarassa keskit)'ksessä, muttir tilanne rauhoirrur
taas hiukan. Oltuamrne siinii jonkin aikaa juoksi luoksenr,
me rn1'ös lääk.mies. Alpo Lappalainen ja lisäksi komp.
panian lääkintäaliupseeri Hintikainen sekä viimeisenl
lääkinrämies Otto Väänänen paareineer.r. Mf iil.remntrn
Väänäsestä leivottiin läiik.aliLrpseeri.

Aloitirnme matkarnrne kohri töpinää. Tykistötuli vaih-
tui .jalkaväkiaseiden rätir.räksi. Heri tr.rli vastaamme kevv-
en osaston kornppanianpäällikkö liihetteineen je s.rnt'i
rneille:

Olkaa tiissä vaan: Liiimme vihollisen kahtia. Tappeltr
jatkuu sekä vasernmallir errä oikealla. Olemme kohra tilan-
teen l-rerrojal

Sairasajoner.rvossa ollessani huornasin tieptrolessa jouk-
kueenjr>hta.jarlrne ilman lakkia ya rnuita varusceit.r.
Kornppaniarnme oli joutunut arvaarlacroman yllän'ksen
kohteeksi niin, ertä lepopaikoille jäi aseitakin.

YIi 2 kuukautta kestäneeltä sairasmatkaltani palarruani
ilmoittarrc'luir.r Hingervaarassa kompp.priälliköll;, kapree-
ni Siiplulalle. Hänen vasraanotronsa oli ystävällinen sa-

n()essirrln:'Tappeh,rn pahirnrnassa vaiheessa luulin Si-
nun ryl.rn-räsi menerctyksi joko vankeina tai kaatunernl.
SinuiIe kuulLrisi vapatrdenristi". Mintrlta myös mor.ri l«'sli.
miltä runrui «llla toivottomassa rilanreessa, iohon vasrasin,
erten ol.lut toivoton, kun oli kavereira ja munakranaarti
taskussani sekä italialainen pisrooli vyölläni. Talvisodassa
jäin paniostani jalkäan Iiaavoirtuneena vihollisen kenttä-
vartion luokse ja siitäkin pelastuin. Turvani oli pysrykor-
va ,ja siihen viisi patnrunatr.

Talvisodan partiomatkasrani kiitän sydämellisesri Vii-
nijärven kansakor.rLrn iohrajaopetrajaa Olavi Pesosra ja
strn. Kukkolaa,jotka paluurnatkallansa käänryivät takai-
slll mlnLla auttarnaan.

Suornen sotilas. Älii rnenetä toivoasi, vaikka olisi kuin-
ka toivotonta! Tässä nimeltä rnainitut henkilöt ovar il()-
manrsilaisia.
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Kansikuva:
Kaukopartio syksyisel lä retkel lä

NUMERO 9:n KIRJOITUKSET
Kalevi Kajava:

VIIMEINEN RINTAMAPUHUTTELU ]i
\/UOTTA SITTEN t;-

Viiinö Väinölä:
''ON SITÄ OLLUT PAREMPIAKIN PÄIVIÄ

Jaakko Hakkarainen:
ASELEVON TUNNELMIA LOIMOI AN
RINTAMALLA ...

Pentti Santavuori:
POMMITUSHYÖKKÄYS VI HOLLISEN
KAU KOPARTIOTUKI KOHTAAN

Pentti Hiunu:
TÄÄ oN "MAJESKTA"

Viljo Rikkilä:
ILMATORJ UNTATA ISTELUSSA

Martti Saarenro:
HAAVOITTUNEENA MOTISSA KOLME
VUOROKAUTTA. .

Eino Heikkilä:
VALKEASAARI-MOTTORI

Aimo Al.ronen:
''TUURIA'' TUKUTTAIN . . .

F. Rinta:
VANKEJA SAATIIN )'LLÄTTÄEN

))9

160

26)

266
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Pekka Hoskoner-r:
KOLMAS TÅPPELU ILONTÅNTSISSÅ

Kirjoittojot yostoqvot esittömistöön
mielipiteistö

Kösikirjoitukset poloutetoon voin
postimoksun seurotessq
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