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ONN! PETTER REPO

OI aika, ruo enrinen. on niin helppor sanoa. mutta kovin
katkeran vaikeaa on mielestf,än unohraa. kun palaa sodan
aikaan ankeaan. Niisrä muisroisra kerron tässä.

Vuonna l9l9 lokakuun J-. päivänä kutsukorrin saarua-
ni matkustin Sorravalaan Laatokan meripuolusruksen
Sortavalan lohkon esikuntaan ilmoittautumaan reserviin
toisten joukkoon. Osa ryhmiä siirrettiin pian lohkon alu-
eella oleviin rukikohtiin vartio- ym. tehtäviin.

Vielä silloin oli suurin osa Sortavalaan jääneestä häly-

rysjoukkueestamme nuoria ja huoleaomia, vasta asevel-
vollisuuden suorittaneita reservisotilaita.

Muiscoihini liittyy Sortavalan Kuhavuoren vierellä ole-
va, kukkuloiden ympäröimä, suojattu neliönmuotoinen
Vakkosalmen juhlakenttä, suurine esiinrymislavoineen.
Tzillä kentällä harjoittelimme nyt rivit suorina sotilasliik-
keitä ja kivääriotteita, kun tairava, esiintymiskykyinen
sk.kersantti Jussi An trone n meitä kaikessa sovinnol-
lisuudessa komenteli. Tosin Jatkosodassa hänenkin, luut-
nantiksi ylennetyn silmät sammuivar isänmaan lepo-
uneen.

Emme vielä silloin olleet sellaisessa uskossa, errä nämä
kaikki harjoitukset ennustaisivat meille niin katkeraa Tal-
visotaa. Niin kuitenkin kävi, että marraskuun 30. päivän
iltana vuonna 1939 Sortavalan ryrökoululla, jonne olim-
me majoittuneetkin, radio ilmoitti vakavin, liikutravin
sanoin, että Venäjä on julisranut aseellisen sodan Suomea
vastaan. Olimme siis sodassa Neuvostoliiton kanssa. Ei

tarvinne kuvailla sitä hiljaista mykisrynyttä herkeä joukos-
sarnme, ennenkuin kukaan sai suustaan jotakin sanotuksi
äkkiä muuttuvaan tilanreeseen ma,unme ,ja asukkaitrem-
me kohtalosta. Jo ulkopuolinen näkymä ihmisissä siinä
vaiheessa näytti, että kalpeina ja päättäväisinä isänmaam-
me veljellisinä puolustajina olimme joutuneet ottamaan
katkeran sotakohtalon suurelta Goljatilta.

Mekin aloitimme sotatoimer Sortavalassa heri ensi tilas-
sa, ei ensin kiväärein ampumalla, vaan meille ennestään
rutuin ryöase, lapio. Aloimme kiireen vilkkaasti kaivaa
suojahautoia ryttökoulun takana olevaan puistoon ja van-
han puukirkon viereiseen maastoon, jossa kirkossa eh-
dimme jumalanpalveluksessa vielä ennen sen palamista-
kin olla, samoin kuin kadun coisella puolella olevalla
kaupungintalolla ehdimme Sortavalassa viimeiset tanssim-
mekin tanssia. Ylempää tulleitten määräysten mukaan
kiväärir oli kaivantoja tehtäessämme joka hetki oltava lä-
hettyvillä, sillä olimmehan varauruneet ilrnahyökkäyk-
sien ja desanttien pudottamisen varalta lähtövalmiiksi
milloin minnekin suunnalle kaupungin ympärysmaastoon
tai Laatokan jäälle hiihtopartioon.

Vihollisen aiheuttaman ensi rulikasteen saimmekin ko-
kea hyvin pian, kun vihollisen ulvovat hävittäjälentoko-
neet seuraavana sodan alkupäivänä tekivät vierailun Sör-
tavalan kaupungin ylle pudotellen palopommeja rautatie-
aseman seutuville ja saaden aikaan joitakin tulipaloja
puisissa rakennelmissa.

Sortaualan
sotaiset
tunnelmat
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Hävittäjäkoneiden tehdessä konekiväärisyöksyjä viatto-
mia ihmisiä vastaan yritimme mekin jotain vastapainoksi
tehdä hävittäjälentokoneiden tuhoksi. Olimme näet sanoi-
sinko innoissarnme juosseet ryttökoulun taakse kaiva-
miimme mu*ikkaisiin suojahautoihin kiväärein ampu-
maan tuhoa ruottavia hävittäjäkoneita alas lennosta.
Muistan elävästi kun ensi kertaa elämässäni toivorikkain
mielin ojensin kiväärinpiipun kyynärpäillä vallipenkasta
tukien juuri kohti syöksyvää hävittäjälentokonetta. Pari
laukausta ammutruani tuli sieltä ilmasta ainakin parikym-
menkertaisesti konekiväärin luoteja takaisin suojapenk-
kaan ja korvieni läheltä räjähtävinä rätisten, joka pani
vaistomaisesti väkisin painamaan pääkullan vallihaudan
suojaan.

Se oli ensimmäinen pitkien sotataipaleitteni vihollisen
puolelta ammuttujen luotien vingunta korvissani ja tuli-
kaste säväytt'ämässä rauhallisuudesta muuttuvan järkyryk-
sen sisäiseen ihmisen tunnelmaan sekä ensimmäiset
muistutuksen merkit sotilaan haavoittumisesta ja kuole-
masta.

Sotainen, rauhaton tunnelma riehui ihmisten rinnoissa
niin sodan alkuvaiheissa kuin vähän myöhemminkin. Se-

koitetusta elämänrytmistä ihmisten oli kovin vaikeaa saa-

da tasoittuvaa otetta. Ihmetellen odotimme mekin tapah-
tumien kummallista kulkua. Pidimme vuorotellen \',uuo-
ta yöta päivää tyttökoulun ja poliisiaseman r'äliselli
edustalla katujen risteyksen seutuvilia.

Tuli seuraavan päivän talvinen pientä pakkasta omre\'.1
iltahämärä. Tähtiä tuikki harvojen liikkuvien pilvimasso-
jen väleistä. Olin silloin kivääri olaila vartiovuorollani

ryttökoulun edustalla noin klo 16 atkaan, jolloin yhtäkkiä
saapui henkilöauto ja pysähr1,i .juuri ti'rtökoulun portin
kohdalle. Sain havaita 1a tehdä asennon autosta ulos nous-
seelle Laatokan meripuolustuksen komentajalle, eversti
Eino Iisakki Jårv i selle, jonka tunsin jo vakinaisen
RT3:n asevelvollisuuspalvelukseni ajalta. Oikealla kädel-
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län vastatervehdyksen tehryään hän meni nopeasti kä-
vellen tyttökoulun majoituspaikan sisälle.

Kauan eversti ei sisällä viipynyt ja pian everstin lähdön
jälkeen tuli kaksi kuorma-autoa noutamaan iskujoukkuet-
tanune ldpimurron tekemiä vihollisia lyömään Laatokan
ranrakaistalla takaisin. Kavereita alkoi painua aseistuksi-
neen majoituspaikasta kuorma-autojen lavoille. Odottelin
vain, koska lähtökäsky kohdistuu minuunkin, mutta sitä
käskyä ei tullutkaan, kun autot lähtivät lasteineen liik-
keelle kohti taistelurintamaa. Oli ehkä onni, että olin sil-
loin vartiovuorossa ja joukkueestamme sen takia pois jää-

nyr, sillä jos olisin joutunut sille vastaiskukeikalle mu-
kaan, en varmaankaan olisi enää kir.joitcamassa näitä
muistosanojen rivejä niistä kohtalon ajoista. Olimme An-
ton Pe kosen kanssa samassa ryhmässä ja niin nytkin
oltaisiin samalle pellon laidassa olevalle riukuaidalie
näänrvneet, niinkuin Pekosen lisäksi kävi sotamies
Laukkaselle ja kolmannelle saman ryhmän sotilaal-
le. kun sihollisen konekivääri kivinavetan ikkunasta syyti
kuulia kuin viikarteella heinää ryhmäkaverieni pään me-
noksi. H,r.rroirruihan siir.rä rytäkässä myös alikersantti
Yi i n.: n e n kjsiveneen lon.rpakosta kimmokkeen saa-

necr.l r'ihoi,isen I::o}sr;L ja lier'äsri eräitä muitakin mu-
k.rnr oilert: >r.rriirrr:mme. Pekosen. Lrukkasen ja yhden
mu;n so:ri::n ::::mir: i.:ir'lr sinne m.rhJollisuuksitta niitä
kenenklln henkensf uhrrukrertr nout.r:1 sillä kertaa sieltä
pois \Iunr mvöhemmin kun olin Jarkosodassa kaarunurta
veijeäni h.rutaamassa sain Parikkalan rautatieasemalaitu-
rilla kävellessäni havaita valkoisen ruumisarkun. Katsoin
uteliaisuuksissani arkun päässä olevaa alumiinista metalli-
laartaa. Ihmeekseni sain todeta siinä lukevan Anton Pe-
kosen nimen, mutta arkkua ei saanut avata. Arvasin, et-
tei siellä arkussa enää voinut olla jåljella kuin hänen
luunsa, sotilasvaatteensa, huopatossut ia tuntonumero-
Iaattansa, jos oli kaikkia niitäkään. 

-Tein asennon, otin sotilaslakin päästäni ja pysähdyin
hetkeksi muistelemaan edesmennyttä iloista kaveria ja
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kunnioittamaan hänen muistoaan sekä romumajaosa jdån-
nösrä.

Joukkueemme palasi annettujen rehtäviensä suorirusren
jälkeen takaisin majapaikkaansa tyrrökoululle rosin vajaa-
lukuisempana kuin taistelutantereelle lähtiessään.

Sota oli alkajaisiksi verortanur meidänkin joukkuees-
tamme osansa. Rauhallisuutra ja pelotonra hetkeä ei alka-
nut olla ihmisillä Sorravalassakaan, sillä eräänä sodan al-
kupäivistä puolen päivän aikaan alkoi kaupungin ylld, tai-
v.§ turnmentua vihollisen kaksimoottorisisra jyrisevistä
pommikoneista j a niitä suoj aamassa olevista hävittäjäko-
neista.

Saruin silloin seisomaan rytrökoulun rakapihan puolei-
sella rapulla katsellen ihmetellen, mitä ruo näkymä mah-
taa tuoda rullessaan saavu(uaan Sortavalan keskikau-
pungin ylle. 

- 
Aloin siinä lukea noiden ruholaisten lu-

kumäärää )3 pommikoneen määrän saakka kunnes en-
simmäiset pommit alkoivar jyrähdellen tippua tuhoa tuo-
maan kaupungin asutusalueille.

Painuin kiireesti alas kellarikerroksessa olevaan vahvis-
teffuun pommisuojaan, joka hälyryssireenin hätäännyrtä-
mänä oli ahtaantunut vanhuksista lapsiin saakka ruparen
tdyteen. Katsellessani heitä tarkemmin havaitsin heidän
pälyilevdn kasvonpiimeet kalpeina aivankuin apua anoen
pelonvallassa ja lapsetkin parkuivat ihmetellen, mitä nyt
oikein on tapahrumassa tälläisen hädän vallassa. Hätäähän
siinä kerrakseen olikin, kun raskaita pommeja tippui joka
puolelle kaupunkia yhtenä jyrinänä, niinkuin olisimme oi-
leet valtavan maanjäristyksen keskellä odortamassa, mil-
loin temppelimme luhistuu päällemme ja mitä kauheata
siinä ihmisrukille kohtalokasta rapahtuman piräkään.

Lentokoneiden lennettyä ylirsemme ja pommien puroi-
lernisen lakattua tulimme osa pommisuojassa olevista
miehistä katsomaan, minkälaista jälkeä ulkopuolella oli
tapahtunut ja tuhoutunur. Majapaikkamme päädystä oli-
vat ikkunat särkyneet ja seiniin oli pommi tehnyt loven.
Katsellessa sitten kaupunkia laajemmalti se oli kuin hävi-
ryksen maja. Laskelmien mukaan 71 taloa oli hajonnur ja
oli yhä tulen liekeissä.

Pommikuoppia oli kaduilla ja keskelle toria oli valta-
van kuopan tehnyt pommi. Lumi oli nokeenrunurra ym-
pdriinsä.

Uteliaina lähdimme erän sorilaskaverin kanssa kau-
pungille katselemaan, ei kuitenkaan pitkälle, sillä taas

alkoi yl:iilmoista kuulua lentokoneiden moocorien jyri-
nää. Pian näkyikin seitsemän pommiruskonetta lähesry-
vän Sortavalan kaupunkia. 

- 
Niiltä suojaan kaverin

kanssa emme ehtineet, päsimme vain torin laidassa ole-
van linja-auton alle, niinkuin se olisi turvapaikka ollur,
mutta eihän se ihminenkään aina ajattele sen enempää,
kunhan saa ensin päänsä piiloon.

Kuulimme kun Kuhavuorelta alkoivat ilmatorjunraryk-
kimiehet ampua näinen seitsemän pommikoneen ryh-
mään. Yhteen kaksimoottoriseen pommikoneeseen aina-
kin osuivat, koska kirkkaalle raivaalle silrnällä saattoi hy-
vin havaita, että ilmatorjuntarykin ammuksen räjdhdet-

ryä koneen lähellä pommituskoneessa kävi kirkas väläh-
dys ja sieltä irtosi jorain pddoten maahan. Eikä se kauak-
si torin laidasta pudonnurkaan, koska Puikkolan kau-
punginosan kadulta sen löysimme. Totesimme sen kuu-
luneen pommikoneesta irronneeksi lommoontuneeksi
niklatuksi pakopu*eksi. Pommikone kuitenkin meni
toisten koneiden mukana omia menojaan, emmekä huo-
manneet sen putoamista ainakaan meidän silmiemme
ndköpiirissä. Mainitut seitsemän lentokonerta eivät on-
neksi enää pudottaneet pommeja ainakaan Sortavalan
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kaupungin alueelle.
Kävellessämme nokisessa lumessa pitkin katuja. 

-Katselimme matkalla, kun puukirkko paloi roihuten, ja
sen korkea torni romahti maahan antaen sellaisen ihmeel-
lisen sisäisen sävähdyksen tunteen, kuin joku taivaan
kappale olisi pudonnut maahan ja sulanut liekkien muka-
na olemattomiin.

Havaitsin samalla palavan kirkon ja ryttökoulun välillä
olevan lyseon pommituksessa hajonneen käyttökelvotto-
maksi.

Kääntäessäni katsetta vieressä olevan kadun suunraan
pisti silmiini kaverini tuntema henkilö. Siellä kapteeni

Juutilainen ("Marokon kauhu") käveli katua pir-
kin käsi nyytissä sairaslomareissulla haavoittuneena Kol-
laanjoen taistelussa.

Kun tulipalot olivat sarnmuneet ja vihollisen kiihkeät
pommitusretket Sortavalaan loppuneet, oli kaduilta rai-
vattava liikenteen riellä olevia jäteromuja syrjemmäksi.
Vihollisen lentokoneet vielä kuitenkin lentelivät eri ko-
koisissa muodostelmissa silloin tällöin Sorravalan ohi.
Milloin mistäkin päin tuli tietoja, eträ myös desantteja oli-
si pudorertu.

Ilmoitettiin erään vihollisen lentokoneenkin pudon-
neen Sortavalan lähellä olevan järven jäälle. Sinne jou-
duimme muurarn.rn sorilaan hiihtopartiona saarrarnaan
vieraira ruiijoita. Hiihdeavämme aikamme lentokone löy-
dettiin ilmoiterusta paikasra pakkolaskun tehneenä, mut-
ta ihmeeksemme saimme vain kr-lmdsti rodeta lentoko-
neen kuuluvan Suomen puolustusvoimille. Se oli Blen-
heim-pommittajakone ilman lentohenkilökuntaa. Pian
ruli paikalle koneenjohtaja ja muu henkilökunta manre-
reelta iknoirtarnasta koneen pakkolaskusta. Koneen vau-
riot olivat niin vähäiset, että se pääsi pienin korjauksin
takaisin ilmaan ja palaamaan tukikohtaansa.

Seuraava päivä oli kirkas ja pakkasta paukkuva. Natise-
van kimalteleva lumi häikäisi silrniä, kun vartioimme
Sortavalan lentokentän luona ammusvarastoa ja välillä
kannoimme isosta asuinrakennuksesta astioita ja muuta
kamaa jd.rvenlahreen piiloon, ettei niillä enää vihollinen
juhlisi, jos kaupunki olisi luovutecava.

Kun ilma oli kirkas ja lentotoiminnalle otollinen, katse-
limme ja kuuntelimme usein viholliskoneiden liikehtimi-
siä. Puolen päivän aikoihin alkoi idän suunnasta ;älleen
kuulua pommikoneiden jyrinää ja kaupungin häi1'ryssiree-
nit u-lvoa, kun ylitsemme sisämaan suuntaan hlwin kor-
kealla lensi 32 vihollisen pommituskonema l-,i hävittä-
jän kieppuessa niitten ympärillä suojelijoina. Näitä kat-
sellessa kyntemme syhyivät. Olisipahan nvt sellainen veh-
je, jolla saisi ne tulemaan kohti suoraan ruohon Laatokan
jddhdn, etteivät ehtisi taas jotain sisämaan rauhallista kau-
punkia tuhoamaan.

Vartioporukkamme tehtävät jäivär sillä kerraa siihen, ja
jätimme Sortavalan oman onnensa rauhaan, sillä sotilaita
tarvittiin rintamalla. Mutta rauhan teon tultua palasimme
katkerina maaliskuun 13. päivänä l9+0 jälleen Sortava-
laan tosin vain kokoontumaan suurempiin hiihtoporu-
koihin jättääksemme viimeisen kerran pahasti tuhotun
Sortavalan kaupungin. Kintereillzimme oli jo vihollisen
satapäinen hiihtojoukko kärkkymdssä Sortavalaan pääsyå
ottaakseen kaupungin omiin tarkoiruksiinsa, niin kauaksi
kunnes toinen ns. Jatkosota alkoi. Silloin tapahtui takaisin
valtaus yli 3 vuodeksi.

Meille ei Sortavalasta ole jänyt kuin hyvät ja sotaiset
muistotunnelmat ja meidän jälkeläisillemme vain historia
siitä, millaista silloin on ollut Suomessa ja nimenomaan
Sortavalassa.
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fOflelfÄ1ÄN jäädessä taaksemme alkukesän arkena
1941 voimme vain aavistella millaisra "roolia" tulisimme
esittämään uhkaavassa näytöksessä. Liikekannailepano oli
rapahtunut tosiasia, ja niinpä olimmekin vuoden "korilo-

man" jälkeen pukeutuneer jälleen tuttuun asetakkiin.
Oli tietenkin harmillista. eträ piri juuri nvr I;ihreä. kun

kesä kaunein-rn-rillaan ar'.rucui ereemme. svreenin kr.rk;rr

hehlieimn-räss.i loisrt-rss.rrn. -luhrnnur.rhrn nre olin-rme
o,lortaneet. T:lvethrn ne on luotu soi.rnklvnri;i vJ.rren
an'eli eräs velikulr.r Sippoi,r:ra. muisrelles.ren. kuinka
Talvisotaan ei ruhlaurunur rhriän kesäpäir'ää.

Vaikka liikekannailepano olikin sekoirtanur omar suun-
nitelmamme, ei tapahruneesta pitkään murherra kannet-
ru. Alkuihmertelyn jälkeen saattoi pian havaita joukko-
jen keskuudessa vallitsevan luomavaisen mielialan. Jo sa-

mana kesänä palaisimme takaisin, kenties jo rukiin leik-
kutseen, näin yleisesti ajarrelimme.

Tällaisin miettein saavuimme heinäkuun alkupäivinä
Lappeen pitäjään, joka rajoittui edellisenä vuonna aukais-
ruun uuteen valtakunnan rajaan. Ra;an yllä kaikui jo täl-
löin sodan alkusävelmä 

- 
vihollisrykistö oli toiminnassa.

Tulituskohteina oli iähinnä rautatie sekä Vainikkalan ase-

ma-alue. Sodan uhka oli ukkospilven tavoin yllämme,
odotimme vain lopullista purkausta.

III/JR 2t, johon kuuluimme, oli valmiusasemissa Vai-
nikkalan poh joispuolella, oikeana rajanaan rautatie.

Jo yksikköä koottaessa huomasivat naapurukset Erkki
ja Asser ilokseen joutuneensa samaan ryhmään. Ryhmän
johtaja Mat t i I a oli taas naapurikyldstä,, ja kun komp-
panian päzillikkönä oli vielä oman pitäjän mies, kapteeni
K y t ö I ä, niin tulevaa tilannetta voitiin odotella pitäjän
miesten seurassa.

Mutta millainen olisi se tuleva tilanne, kas siinä riitti
puntaroimista. Tätä ongelmaa naapuruksemmekin kahden
kesken pohtivat, lainkaan aavistamdrra, ectä rackaisu hei-

II

an

dän kohdallaan oli lähempänä kuin he osasivat kuvitella-
kaan. Heillä oli huoli kotiasioista, hil.jaisessa mielessä
kuitenkin elätettiin toivoa, että jospa jo viljankorjuun
ajaksi päästäisiin palaamaan kotiin.

Siinä toivossa kesäpäivät kuluivat, olihan päästy jo hei-
näkuun I 1. päivän iltaan. Paahtava helle oli antanut tilaa
illan viilevdelie, telran oviaukkoja suljemiin koska riittä-
r-In monta sääskeä oli jo sisällä. Päivän toimet luultiin jo
päätrlneen. kunnes yllänäen tuli käsky, jonka mukaan
komppanian I joukkue yhdessä pataljoonan jääkärijouk-
kueen kanssa suorittaisi aamuyöllä rajan taakse väkival-
taisen tiedustelun. Tunnelma pirisryi, edessä olevan par-
tiomatkan valaessa mieliin oman jänniryksensä. Yöunet
häiriytyivät ja pikku tunneille pääsryä tiedusteluosasto oli
salaperäisenä painautumassa kiinni rajan pintaan.

Osasto ylitti rajalinjan kello 3 kilometrin verran ralrta-
tiestä pohjoiseen. Osa komppaniasta jdi rajan pinraan
varmisrukseen mahdollisten yllätysten varaka. Rajalla val-
lirsi aamuyön rauha joukkueen levirtäyryessä ketjuun ra-
jalinjan ylitetryään. Naapuruksemme joutuivat rinnak-
kain ketjun oikealle siivelle, Asserin ollessa äärimmäise-
nä miehenä oikealla. Tiheä metsikkö tunrui suojaavalta,
mutta ruotri hankaluuksia pitää näköyhteyttä miehestä
toiseen.

Jänniträvää etenemistä, millaisen vastaanoton saisimme

ia missä saisimme, se piti mielet vireillä. Ketju oli eden-
nyt parisensataa metriä rajalta kun edestä kuului råjdh-
dys, toinen, kolmas ja niin halkoi ilmaa ärhäkkä kranaa-
rinheitintuli. Ketjun oikea siipi oli ehtinyt pidemmälle
joutuen sirpalevaaran takia suojautumaan. Samanaikaises-
ti joukkueelle annettiin käsky vetäyryä 40 metriä taakse-

päin.

Joukkueen pääosa vasemmalla vetäyryi, mutta aamuhä-
märä metsikkö esti näkemästä, mitä oikealia siivellä oli
tapahtumassa. Vihollisen pikakiväärin avattua tulen tilan-
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nekuva entisestään hämärryi, etenemisestä oli lopullisesti
luovuttava. Ke{ua vedettiin yhä taemmas tulisuojaan. Sa-

manaikaisesti kuului oikealla siivellä yksiryisiä laukauk-
sia, joiden sekaan liittyi räjähdyksiä, kenties käsikranaat-
teja käytetiin. Tiheikössä kahakoiriin. Nyt sieltä tuli nä-
kyviin mies, toinen naapuruksisramme Erkki, sanoen
eräälle toverilleen: "minuun sattui". Sanat jäivät hänen
viimeisikseen, muutama askel vielä ja hän lyyhistyi maa-
han, 

- 
Erkin sodankäynti oli päärrynyt

Tulituksen heiketessä joukkue vetäytyi omalle puolelle,
jossa välittömästi todetdin miehiä puutmvan. Kaksi kaa-
runutta saatiin tuoduksi pois, mutta missä oli kaksi mies-
ä, An rrila ja Asser Ylimmäinen? Asseria lä-
hinnä ollut Erkki oli kenties tietoinen toverinsa kohta-
losta, mutta valitettavasti Erkki oli ainiaaksi vaiennut.
Todennäköisesti Asser oli kahakassa kaatunut, näin arvel-
tiin, sillä muutakaan uskottavaa aåyttöå ei ollut olemassa.

Palaavan joukkueen keskuudessa oli mieliala matalalla
saavuttaessa takaisin lähtökohtaan. Yksikkömme oli koke-
nut ensimmäiset meneryksensä. Vielä eilen niin kauniit
rulevaisuuden toiveet olivat hetkessä haihtuneet.

Epävarmuus Asserin kohtalosta painoi kotikylän mies-
ten mieliä. Tapahtumapaikka oli kdyrävå tutkimassa, ehkä
käynti antaisi lopullisen selvyyden hämärän peicossa ole-
viin kohtiin. Näin tuumittiin ja usean pyynnön jälkeen
saatiinkin lupa mennä sitä katsomaan, tarkoiruksella ersiä
kaatuneet, sekä jos tilanne sallii, myöskin suorittaa hau-
taus.

Kaksi viikkoa oli kulunut, kun yrirykseen lähdettiin.
Oltiin jo lähdemäessä tietoisia yriryksen vaarallisuudesta.
Neljä miestä, mukanaan Rykmentin pastori, ylitti ilta-
myöhällä kaikessa hiljaisuudessa rajalinjan. Iltayön rauha
lepdsi rajan yllä miestemme aavemaisen hiljaisina ryönry-
essä kohti tavoitettaan. Lähdestyttiin tapahtumapaikkaa,
mutta saataisiinko rauhassa toimia, se jännitti.

Mutta miräs vaaleata tuolla näkyy? Mennään lähem-
mäksi, siinähän on ruumis, jolla on vain alusvaatteet yl-
län, ilman tuntolevyä. Heinäkuun helle on tehnyt tehtä-
vänsä, henkilöä on mahdotonta enään kasvoiltaan tunnis-
taa. Vain muutama metri eteenpäin, siinä on toinenkin
ruumis, pädllysvaatteet olivat poissa, mutta tämän oletet-
tiin olevan juuri Asser Ylimmäinen. Alusvaatteista leika-
rut näytteet tunnistettiin myöhemmin kotona samanlai-
siksi, jotka pojalla olivat kotoa lähtiessä olleet yllään. Ka-
donneet oli löydetry, epävarmuus tapahtuman ympärillä
oli hälvennyt. Ei ollur epäilystäkään siitä, emeivätkö löy-
deryt olleet kadonneitten miestemme ruumiit.

Ruumiiden poiskuljetus siinä tilassa ei voinut tulla ky-
symykseen, joren päärettiin kiireisesti suorittaa hautaus.
Kaksi miestä varmistamaan ryörauhaa ja nyt nopeasti hau-
taa kaivatnaan. Kivinen maa tuotti hankaluuksia. Pieni-
kin lapion kalahdus illan hiljaisuudessa tuntui hirveältä

ryskeeltä. Mutta kuoppa syveni, kivi toisensa jälkeen nou-
si ylös ja vihdoin oli siinä sen verran mittaa, että saatai-
siin molemmar ruumiit hautaan sopimaan. Pastorin hil-
jaisesti siunattua Lenni Anttilan ja Asser Ylimmäisen vä-
liaikaiseen leposijaansa, luotiin vähät mullat ja kivet
kummuksi. Haudat merkitiin ja niin oltiin valmiit palaa-
maan omalle puolelle. Uhkarohkealta tuntunut yrirys oli
onnistunut.

Poikiemme leposija ei jäänyt pysyväiseksi. Rintamalin-
jojen muututtua heidän jäännöksensä siirrettiin kotirin-
taman toimesta arkkuihin ja haudattiin kotipitäjän san-
karihautaan ensimmäisenä sotatalvena. Asser Ylimmäi-
nen haudartiin synrymäkuntansa Jaalan sankarihautaan
kevåtralvella -42.
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Sota oli päässyt vauhtiin, tapahtumien sarja vyöryi kat-
keamattomana virtana ohitsemme, toiveet kotiin pääsystä
siunana kesänä oli haudattava. Sodankäynti vaati raskaat
uhrinsa, surevien omaisten joukko lisänryi, mutta sodasta
irroitrautuminenkin osoittautui erirtäin vaikeaksi ongel-
maksi. Vuodet vaihtuivat, vaikeudet siirryivät ja päästiin
syyskuuhun 1944. Rauha solmittiin raskain ehdoin, kan-
sakunta joutui ikäänkuin kypsyyskokeeseen, pystytäänkö
selviytl'mään rauhan teon jälkeisestä tilanteesta.

Erkin ia Asserin kotikyläkin sota oli koetellut raskaas-

ti, monra sankarivainajaa oli saatettu pitäjän kirkkotar-
han kalmistoon. Monet kyyneleet olivat vuotaneet. Elä-
män tär'tvi kuitenkin jatkua ja niinpä kyläkuntammekin
oli mukautumassa rauhan tekoa seuranneeseen uuteen
a j anj aksoon palauruakseen normaaliin uomiin.

Marraskuu on jo kaartumassa loppuun, kun eräänä päi-
vänä ruii kvlän lähiasemalta yllårtåvä puhelinsoitto, jos-

sa kerrorriin reneisiä Asser Ylimmäiseltä. Soittaneelta
armamieheltä sa;rriin kuulla, että iltamyöhällä sotavanki-
junan pvsähn'ess.i .:.semalla vaunusta oli tullut lairurille
runtem.lron nlies )ekl pvrtänrt soittamaan ja sanomaan
ten'eisensä. L utinen herfrri tietenkin ihmettelyä. Ehkä
useimmer kuirenkin s'.:hrruruivar varauksella koko jut-
ruun. Kuinke tf,mi soi olla mehdollista. kur.t mies jo on
haudarru.'

Jäätiin iännio'kseilä odorramaan radiossa julkaistavaa
sotavankiluerreloa. Lähes kaikki nimet oli luetru ennen
kuin ruli Y-kirjaimen vuoro. Kuuluttaja luki vihdoin:
Ylimmäinen, Esko Asser se oli sittenkin totta,
joten todellisuus on ollut taruakin ihmeellisempi. Jännitys
oli lauennut, jäätiin odomamaan "ylösnousseen" palaamis-
ta kotikylään.

Karanteeniajan päärytryä miehemme palasi vuosikausia
kestäneen vaiherikkaan matkan jälkeen kotikylään. Ih-
mettelyä ja kysymyksiä riitti, nyt oli lopulta uskottava,
enä mies elää. Hän oli tullut tervehtimään hautaajiaan.
Vaikeata oli uskoa silmiään senkin aseveikon, joka Vai-
nikkalan ma.§tossa oli siirtämässä vainajaa kaivettuun
hautaan siunausiltana. Millaisin aatokin puristikaan äiti
poikansa kättä, mitä lienee liikkunut morsiilnen sydämel-
lä, hehän olivat molemmat saapuvilla siunausrilaisuudes-
sa, jolloin vainaja siunattiin viimeiseen leposijaansa Jaa-
lan sankarihautaan. Ken oli ollut se sotiles. ionka jään-

nökset saatertiin sankarihaudan poveen: Kvsvmys saa-

nee odottaa ratkaisuaan, vuosikymmenren kutoessa suo-
jaavan seitin tapahmman ympärille. jota seitriä ihmiskäsi
ruskin pysryy avaamaan.

Mirä oli partiomatkalla tapahrunur kohralokkaana hei-
näkuun aamuyönä -41i' Sotavankeudesta palannut asevel-
jemme voisi tähän runoilijan tavoin vast.rra: "Jorakin eh-

kä tietäisin, olinhan siellä minäkin.
Hän kertoo koruttoman tarinan. hän on iäpikäynyt elä-

män kiirastulen, hän on kestän\-t sen. mihin lukematto-
mat kohtalotoverit olivat sortuneet. Hänen vuosien ta-
kainen salainen toiveensa oli toteurunut. hän oli vapa na
kotimaassaan.

Hän kertoo: 
- 

Tuona kohtalokkaana aamuyönä oli
mets'dssä hiukan hämärää levirrä1'ryesdmme ketiuun raja-
linjan ylitetryämme. Jouduin ketjuun äärimmäiseksi mie-
heksi oikealle. Nyt oli olrava silmät auki eteen sekä oike-
alle, lisäksi pidettävä yhteyttä vasemmalla olevaan naa-

puin Erkki poikaan. Tiheä metsikkö ruotti hankaluuksia
seurata ketjun etenemistä. Etenin kenties liian nopeasti ja
jouduin hiukan edelle muuta kerjua. Ensimmäisten kra-
naattien räjähtäessä pysähdyin, tarkoiruksena omaa Erk-
kiin yhteyttä, mutta samalla räjähti takanani, minkä



vuoksi sr.rojludr.rin. Pr.inuin maahan inaralan kiven suo-
jaan, kun samrlll kuulin rirkanani huutoa veräytymisesrä.
En kuirenkr.rn if,l.rrenrt, koska oletin kranaatteja tulevan
lisää. trIuutrmen rijihdl'ksen jälkeen kranaartituli loppui.
Pik;rkiviäri :r'.ui rulen jostain vasemmalra. Siirä ei ollut
h;rirr;r,r. minki vuoksi katsoin asemani turvatuksi .1a päätin
plsv.i p.rik.rll;rni. Hetken kuluttua alkoi uudelleen kuulua
riij;ihdvksii vmpärilläni, kenties käsikranaatteia käytet-
tiin Nvr on vetäydyttävä pois, kun on vielä tilaisuurra.

- 
Tlrä miettiessäni pr-riden lomassa näkyi jo vilahtele-

r'.r.r liikettä, jonka vuoksi ammuin kiväärini tyhjäksi pa-
rinkrmmenen metrin päässä liikkuvia miehiä kohri. En
ehrinvr nousta lähteäkseni veräytymään, kun viereeni kah-
den metrin päähän tuli käsikranaami. Korvani vioitrui ja
ilman paine huumasi niin, etten hetkeen pysrynyr muura

Vankileirin aita
ja vartiotorni

kuin sylkemään rnultaa suustanr.

- 
Ratkaisevan kalliit sekunnit kuluivat ennenkr-rin

sain toimintakykyni rakaisin, sillä samanaikaisesti oli
rengas yrnpärilläni sulkeurumassa. Taakseni tuli kaksi kä-
sikranaattia, oikealla jonkinlaisra liikertä, tiheikkö esri
tarkemmin näkemästä ja kymmenkunra merriä suoraan
edessä kai<si miestä kuin saalisra vaanien lähesrymässä ase-

maani. Ei oilut aikaa panostaa kivääriä, rempaisin tas-
kustani pistoolin ja kaikessa kiireessä päätin ampua edes-
sä olevia miehiä sekä sen ;älkeen syöksyä taakse vasem-
malle, jossa luulin aukon vielä olevan. Ammuin kolme
laukausta tietämättä, kuinka ne osuivat, mutta matalaksi
sain miehet.

Viimeisen laukauksen menryä koitti yllärtäen rarkaisun
hetki. Takaapäin tullut voimakas isku oikeaan olkapäähä-

ni vei hetkessä käteni hervortomaksi, pisroolini pLrrosi,

- 
kiväärinperällä suoritettu isku oli tehnyt tehtävänsä.

Päälleni heittäyryi kaksi miestä ja koska käteni ei roimi-
nut, niin tuota pikaa oli käreni sidottu selän taakse yh-
teen. Olin joutunut vangiksi. Aamuyön rapahrumar kiiri-
vät ohitseni niin nopeasti, ertä nyr vasta todella tajusin,
mitä oli tapahtunut. Jostain kuului laukauksia, hiljaisessa
mielessäni toivoin, errä omar miehemme olisivat kuulleet
taisteluni ja tulisivat viime hetkellä apuurr. Eiväthän he
voineet olla vielä kaukana. Yririn tarkoirukselia viivyttää
lähtöä, mutta tämäkin oljenkorsi perti. Pian oli kaikki zrpu

oleva myöhäistä.
Yksi konepistoolimies lähti viemään minua raemmas.

Laahr.rstin hänen mukanaan hitaasti, elätellen vielä heik-
koa toivon kipinää rinnassani. Luoreja vinkui ohitsem-
me, mufta en saanut se.lvää, mistä ne oikein tuiivat. Toi-
voin salaisesti, että saattajaani osuisi. Siitä olisi saarranur
avautua kenties paon mahdollisuus. Kohtalon ohjat eivät
kuitenkaan olleet omissa käsissäni. Tänään oli musta päi-
väni, ja mitkään roiveeni eivät toteutuneet. Saattajani lie-
nee pelännytkin iuotien vihellysrä näyttäessään merkein,
emä vauhtia oli lisättävä. Avunsaannin toiveet oli lopulli-
sesti heitcrtävä, vauhtikin parani ia pian saavuimmekir.r
jonkin yksikön majoituspaikalle. Venäläiner.r n'rajuri ra-
putti olkapäälleni sanoen: "Fin harasoo". Näytin kolhir-
rr.ra olkapäätäni jolloin minut ohjatriin lääkinrämiesren
telttaan ensihoiroa saalnaan.

- Jor.rcluin etulin.jan tuntumassa olevaan korsrrun, jon-
ka kylmä, ummehtunut ilmd n.ruistutti pimeätä kellaria.
Täältä jouduin side silnillä käyrnään kuulusteluissa jossa-

kin teltassa. Minua nuhdeltiin aluksi siitä, eftä olin am-
punut niin kovasti. Vastasin tähän, että niin minuakin
arnmuttiin, joten tasoissa ollaan. Kuulustelu täällä oli asi-
allista, jouduin n-ryöhemmin kokemaan muunkinlaista
kuulusrelul.

- 
Olin todennäköisesti tällä rintama-<-rsalla ensimmäi-

nen vrnki. sillä r,asta neljäntenä vankeuspäivänäni sain
korsuLrni seurla. Samana päivänä tuotiin koln-re miestä:
Aker. K.rrtrinen ja Kalle Heinonen, vii-
melsi m.rinitrlr meneht)'i rn1'öhemrnin vankileirillä. Vii-
denrenä r'ankeuspäivänäni sairnme nousta kuorma-auton
Iavalle, jossa konepisroolien piippujen edessä istuen saa-

vuttiin Kyyrölään.

- 
Täällä oli kuulusteliloilla jo toisenlaiset otteet.

Komppanian majoiruspaikat ja rykistöasemien sijainti oli-
si pitänyt selvittää. Vastasin, että yksikkörnme oli juuri
ullut rajalle, joten minur.r on mahdotonta tietää ja kartalta
näytcää paikkaa, missä oiimme olleet. Samoin rykistöase-
mien sijainti. Eihän tavallinen jalkaväkikornppanian so-

tamies niiden sijainnista saa selväii, niin että pystyisi ser.r

kartalta määrittelemään.

- 
Vx5gnuk5sni ei tyydyttänyt kur.rlustelijoita. Sain use-

aan otteeseen side silmillä käydä jossakin sivummalla
olevan valniiksi kaivetun haudan p^rtaall:. miettimässä
asiaa. Sain 5 minuuttia miettimisaikaa. Sidettä hiukan ko-
hotettiin, niin että alas katsoen näin haudan pohjan. Vas-
tasin että ampua voitte, mutta kysytystä asiasta en enem-
pää tiedä. Laukar.rsta ei tullut. Samana päivänä toisen
kerran tuotaessa l-rauclalle sain kymmenen minuutria ar-
mon aikatr. Ehkä kieroileva luonteeni siinä ajassa pehme-
nisi, varsinkin kun pisroolin piippu oli somasti muistut-
tarnassa kuoievaisuudestani. Vastasin kuten edelliselläkin
kerralla, arrnon aika kului umpeen, 

- 
hauta jäi edelleen

avoimeksi.

- 
Kahden päivän uhkaavan tuntuisten kuulustelujen

jälkeen saimme seuraavana yönä jälleen nouta kuorma-
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auton lavalle. Neliapilamme oli vielä yhdessä, olimme
selviytyneet kuulusteluista ,la nyt jatkettiin vairi ollen mat-
kaa. Karjalan kannasta todennäköisesti evakuoitiin. sillii
maantiellä oli aamuyön tunneista huolin.rarta vilkas liiken-
ne. Sivuutimme lukemattomia a.joneuvoja. misrä .johruen
matka joutui kovin hitaasti.

- 
Saavuimme namulla Leningradiin, jossa rr,rllessamme

Nevan sillalle automme pysähtyi. Kuljettaja ei ilmeisesti
ollut tietoinen päämäärästään, koska hän auton pysähryes-
sä kiirehti pois näköpiiristämme. Samaan aikaan kerryi
paikalle yleisöä, joka tietäessään keirä olimme, alkoi huu-
della meille "valikoituja sanoia". Olimme "Hitlereitä" ja
"Mannerheimejä", kenties vielä muitakin, sillä emme ym-
n-rärtäneet "tervehdyspuheista" enempää. Ymmärsim-
mehän me toki ne käsimerkit, joilla suosirekiin meidän
hirttämistä lähipuistoon. Yleisön käyttäyryessä varsin uh-
kaavasti, vartiomiehemme estivär kuirenkin liiallisen lä-
hentelyn. Tunsimme tästä varrijoitarnme kohraan salaista
kiitollisuutta, eihän meillä näet ollut vähäisräkään halua
tehdä tuttavuutta kaupungin puistojen kanssa. Kuljerta-
jamme saapui ja niin lähdettiin markaan vihaisren kat-
seltten saattamana.

- Jouduimme Leningradissa naisvankilaan, jossa kuu-
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S.\'brt

Suomalaiset
vangit palaavat
kotimaahan ja
saavat heti
rajalla terve-
tuliaism uon ituksen

lusteltiin samoia asioita, mitkä aikaisernrnin «rli jo selvi-
retn'. KoLniviikkoisen ktrLrlustelujakson jiilkeen kävim-
me kvlvvssä j;r rlhln kvlp.vl'n päätn'ikin Leningradin
vierailrlmme.

- 
I\latkamnle suunt.llrtrri vhl kruemmes irään. Kun

olimme r'älillä poikenncer koimcksi kuuk.rrrJeksi Volog-
dan vankileirille Nloskovan pohjoispuolella, oli edessä
matka, joka .lohdatti meidiit keu.:.: Krzekstaniin kirgiisien
aroille. Tuleva vankileirimme sijaitsi noin 700 kilometriä
Kiinan rujaka, saman markan ollessa m1'öskin nykyiseen
luistelukeskukseen Alma Ataan. Ifatka rautatievaunussa
lukuisine pysähdyksineen kesti lli kaksi viikkoa. Monesti
joutui matkan aikana ajattelemaen, eträ nyr liikutaan
maassa, jossa välimatkoja ei mirata millimetrittäin. Tu-
limme vihdoin perille vankileirille, josta leirilläoloajasta
on sittemmin syöpynyt mieleeni ikimuistettava ajanjakso
elinvuosieni vuolaassa virrassa.

- 
Leiri lienee ollut äskemäin perustertu, sillä joutues-

sani erääseen ryöryhmään saimme ensi ryöksemme ryhryä
rakentamaan aitaa leirin ympärille. Teimme aitaa itseäm-
me varten, etremme pääsisi täältä karkaamaan. Tosin
karkaaminen täältä matkasta tuskin kenenkään päähän
edes pälkähtikään. Vangit jaoireltiin työryhmiin yleensä
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sen mukaan, millainen arnmarti kenelläkin oli aikaisem-
min ollut.

- 
Leirilläolon alkuaikoina elintarviketilanne oli heik-

ko. Työnormit vaativat nekin kalorioita ja tästä johtuen
monen voimat loppuivat kesken. Erinäisin keinoin vangit
keksivät itselleen helpotuksia ryönormien suorituksessa,
sillä hätä pakorti säästämään viimeisiä voimia oman hen-
kensä ylläpitämiseen. Monet yrittivät kekseliäisyydellään
jatkaa elarnåänsä. Varsinkin kesän aikana oli enemmän
mahdollisuuksia, ainahan maasta voi jorain vihreätä Iö1'-
tää. Kun itsensä hengissä pitäminen on kl,seessä, silioin
kelpaa lähes kaikki vihreä syötäväksi.

- 
Leirin lähellä olevalle kolhoositilalle oli sadon kor-

juun aikana halukkaita työhön lähtijöirä enemmän kuin
tarvittiin. Siellä oli tilaisuus muistaa omaakin suuta, eikä
aina kontin. Kolhoositilan kaaiiviljelvksillä esiintyi sadon
korjuun aikana hiiriä, joira n'ön ohessa pr'1'd1'srettiin. Ken
onnistui tavoittamaan saaliin. hän voi mielihyvää runrien
marssia iltasella l'riiri taskussaa leirille. Näin saadut "yli-
määräiset annokser" nr'ljemiin ja salavihkaa paisrettiin
parakin uunissa. Kerran olivar saunamiehistönä olleet ro-
manialaiser sotavangir saaneer kiinni leirialueelle rulleen
kookkaan kissan, jonka olivat saunan uunissa paistaneet ja
q'yrywäisinä herkutelleet karin kyljyksillä.

- 
Muona-annosten jakelu oli tärkeä toimitus, kukaan

ei saanut etuilla roisen kusrannuksella, siitä oli roverikuri
takeena. Muistan tapauksen joka synryi lisäannosten jake-
lussa. Keittoa oli kerran jostain syystä enemmän kuin
normaalisti, jonka vuoksi jaettiin lisäannoksia. Viimeinen
kauhallinen annettiin minun kulhooni, mutta eräs roma-
nialainen vanki alkoi v^aria, erta se kauhallinen kuuluisi
hänelle. Tästä syntyi keskenämme erimielisyyrtä, joka ke-
hitryi puolitappeluksi. Romanialainen oli luonteeltaan
varsin kiukkuinen ja tappelutavoiltaan kissamaisen raapi-
va, mutta onneksi ei minua vahvempi. Sain ottelun jossa-

kin vaiheessa kulhon käteeni, jolloin onnistuin lyömään
sen kumoon vastustajani kasvoiile, soppaliemen valuessa
pitkin kasvoja. Sanoin: Olkoon soppa sinen sinunl '

minkä jälkeen erottiin. sikäli n'rn'väisenä ertei siitä toi-
nenkaan pädssrr naurrimarn. kun åi kerran irse saanur.

- 
Ajan;ako leirille rulosramme aina vuoden 19il ke-

sän saakka muodosrui kohtalokkaaksi monelle vankiro-
verillemme. Alkujaan muurarnaan saraan nouseva suo-
malaisryhmä hupeni arveluttavasri puolenroisra vuoden
aikana. Heikkokuntoinen ykilö on altis taudeille, joiden
seurauksena moni vankitoverimme kätkettiin viimeiseen
leposijaansa aron puneftavaan multaan. Heistä ovat sy-

vimmin mieleeni painuneet seuraavat kohtalotoverit:
S.ppälä Martti, Heinonen Kalle, Jauli David,
Gardemeister Eero, Kaivola, Lintti-
nen, Lindström, Nykänen, Remes Sep-
po ja S^astamoinen, joista kaksi viimeksi mai-
nittua samasta kylästä.

- 
Vuonna l)41 vangiksi jouruneet olivat kaikkein

heikoimmassa asemassa, sillä he joutuivat olemaan vankeu-
dessa koko sen leirillä vallinneen elinrarvikepuuteen
ajan. Ruokatilanne parani näet huomattavasti kesällä
1943, jonka jälkeen vankien yleiskunto osoitti lievää elpy-
mistä. Mielialakin hiukan virkistyi leipäannoksen kasva-
essa.

- 
Muistan joulun vuodelta 1942. Saimme vankien toi-

mesta järjestää leirin klubille kokoonrumisen. Pumpulilla
koristetru mänty oli joulukuusenamme, joka oli juhlan
keskipisteenä. Joululahjaksi saimme 100 gr ylimääräistä
leipää. Leivän silloisen arvon huomioiden, ruskin koskaan
olen niin toivottua joululahjaa saanut.

- 
Vankileirilldmme oli sodan myöhemmissä vaihessa

jo varsin kansainvälinen leima. Kaikki Saksan puolella so-

taa kdyvåt kansallisuudet oli edustettuna. Uudet vangir
toivat tietoja maailman tapahtumista, mikä olikin ainoa
uutislähteemme siihen saakka, kunnes sodankäynti alkoi
kallistua Saksan tappioksi.

- 
Talvella L944 jouduimme yllättäen muuttiunaan

pois jo tutuksi käyneeltä leiriltämme. Todennäköisesti
kaikki leirillä olleet suomalaisvangit, jotka cerveytensä
puolesta pysryivät lähtemään, olivat mukana siinä er2issä,
joka nyt siirrettiin. Rautatiematkan varrella ilmeni, ertä
junamme vie meitä kohti kotimaata. Td.rnå toreamus sii-
vitti liikkeelle huhun, että jotain ihmettä on tapahrunut,
minkä .lohdosta meidät kotiutetaaan. Vankileirin elämän-
meno oli muovannut meihin jonkinlaisen lapsen uskon
ja huhujen synnyttämin uusin toivein jatkoimme "koti-
matkaa". Viikon kestäneen matkan jälkeen joka suuntau-
tui I'hä kohti Leningradia, koimme pettymyksen, sillä
kotimaan sijasta pysähdyimme Tserepovets'iin, jonka van-
kileiri orti meidät talviseen syliinsä. Matkan aikana kau-
nein värein synq'neer toivekuvat olivat hetkessä leirin
taivaalle haihtuneet. Vastoinkäyminen ei toki ollut van-
keusaikamme ensimmäinen, joten ei sitä sovi pitkään
muistella, olimmehan silti jo lähempänä kotimaara.

- 
Uusi leirimme jäikin ketjun viimeiseksi, sillä täällä

kuulin vihdoin sen sanoman, jota olin vuosikausia odotta-
nut, ja jonka odotus piti yllä eliimän sykettä muuren niin
toivottomalta näyttävässä sotavangin elämänkuvass a. T dl-
lä leirillä saimme tietoja sodan kulusta, sillä leirillä oli
tsein nähtävissa laaja kartta, jossa nuppineuloin merkit-
tiin itärintaman siirtyminen. Suomen rintamaa ei merkit-
ry, se oli jähmettynyt paikalleen.

- Jouduin kattopäreitten tekoon. Meitä oli 16 miestä
sarnassa ryhmässä, josta tuli kaksi vaihtoa käsikäyttöisen
pärehöylän voimakoneeksi. Jos suoritimme urakan 2000
pärettä päivässä, mikä ei ollut vaikeata, saimme miestä
kohti 400 gr ylimääräistä leipää. Leipä oli sellainen arvon
mitta, joka houkutteli, jopa työhön.

- 
Neljäs kesäni sotavankeudessa oli kaartumassa syk-

q1'n. Eräänä syysaamuna ollessamme lähdössä kaupun-
gin katukiveysryömaalle, meidät pysäyteciin leirin por-
tilla ja ilmoitettiin, että Suomen ja Neuvostoliiton välillä
on solmittu ra:uha, ja että rauhansopimuksen nojalla suo-
malaiset sotavangit palautetaan aikanaan kotimaahan. Se

oli tapahrunut, kauan odotettu sanoma ruli sittenkin yllät-
täen, kuin salama taivaaka. Alakuloisuus vaihtui toivok-
si. Vuosikausia kestänyt piinallinen odotus ei simenkään
mennyt hukkaan. Jo monesti sammunaan pyrkinyt toivon
kipinä alkoi uudelleen hehkua: me näemme vielä koti-
maan!

- 
Marraskuinen ilta oli jo hiimärtynyt iunamme ylittä-

essä rajalinjan. Vain kilometri tästä olin aikanani myös-
kin ylittänyt rajalinjan, aavistamatta silloin partiomatka-
ni jatkuvan aina Etelä-Venäjan aroille. Juna pysähryi
Vainikkalan asemalle, jossa ensimmäisen sotavankierän
luovutus viivyryksittä tapahtui. Nyt oli vihdoin uskottava,
efiä vuosien takainen toiveeni oli toteutunut, olin jälleen
kotimaani kamaralla. Lähipäivien aikana todellisuuden
ehti vasta täysin tajuta. Oli tajuttava muutakin ennalta us-
komatonta.

- 
Olin hämmäsrynyt kuullessani, että minut oli jo hau-

dattu. Kahdesti haudattuna, 
- 

olin palannut takaisin
elämän. Rarkaisemarromana pysynee, ken oli se vainaja,
jonka hautakumpua kotiin ruloni jälkeen peittää Tunte-
mattoman sotilaan muistolaatta.
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JAAKARIJOUKKUEEN partio palasi vankienottomat-
kalta takaisin ryhjin käsin ja apein mielin, sillä kahden
viikon loma tuntui painuneen sivu suun. Helpolra ftlnru-
nut saalis, kaksi vihollissorilasra olivat vaistonneer luur-
nanmi Alhaisen joukkueen väijytyksen hieman liian
aikaisin ja tuloksena oli kaksi kuollurta vankia ja joukku-
een kiivas perääntyminen vihollisen linjojen läpi'omalle
puolelle.

Oli kesäkuun 16. päivä 7912 Syvarin yläjuoksulla. Olin
silloin JR 30:n III pataljoonan jääkärijoukkueessa, samai-
sessa porukassa, josta tuo äskeinen parrio oli vapaaehtois-
periaatteen mukaan koottu ja lähetetry naapurivierailul-
le, kertoili minulle Aimo Sundholm maaressamme
nyt 27 vuotta myöhemmin huonetovereina sairaalassa.

Koko rintamalin1alla oli viimeaikoina ollur hiljaista, lii-
ankin hiljaista, tyynta ukonilman edellä, kuren ravaraan
sanoa. Sensi.iaan naapurin puolella ounasrelriin jotakin
olevan tekeillä, ainakin divisioonan herrat näymivät niin
tuumivan, koska vankien saamisella tuntui olevan melkoi-
nen hoppu.

Alikersantti Ny y s sö n e n heitti konepistoolinsa
mättään jur.rrelie ja istahti viereeni ähkäisten. Hänrä tun-
tui jollakin tavalla risovan joukkueen epäonni.

"Siinä tassutteli kaksi vanjaa kuin ll päivån iomalitte-
rat suoraan taskua kol-rden", hän sanoi. "Murra pinrt
huomasivat ja ottivat jalat alleen. Ei auttanut muu kuin
lopettaa niiden juoksu. "

Pureskeltuaan aikansa puolukankortta, hän lisäsi:
"Herra alikersantti Nyyssonen ei nähtäväsri vietäkään tä-
tä juhannusta Suonenjoellal "

Ymmärsin hyvin Nyys«isen mielentilan, sillä loma ja
koti ovat miltei joka hetki .iokaisen sorilaan mielessä. Ne

kiertävät,jopa unessakin n-riehen alitajunnassa.
Myös luutnantti Alhaisen kasvoilta olin lukevineni jo-

takin samantapaista. Tuntui siltä, että luutnantrimme it-
se ei niinkään välittänyt koko vankijurLrsra, vaan poikien
lomamahdollisuudesta. Näin l.ränet hetkeä myöhemmin
käpyjä potkien painuvan kohti patal.ioonan komentopaik-
kaa komppanianpääilikön rakana.

Aloin illansuussa mielenkiinnolla seurailla tapahnrmia
sen jäikeen, kr.rn luutnantti Alhainen oli palannut takaisin
pataljoonasta. Näin hänen nojaavan tovin männynkyl-
keen, tovin kiertävän korsujemme edessä olevan sllonlun-
men reunam aa, käyvan kenmäkäymäläs§ämrne, soppaka-
nuunalla, parissa reltassa ja vihdoin istahravan puolila-
hon kannon päähän ja aloittavan kusiaisten piiskaamiseir
lepästä riuhtaisemallaar.r oksalla.

En .iaksa enää muisraa mikä mies luutnantri Alhainen
oli siviilissä, muma joliakin tavalla minuun iskosrui käsi-
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rys, että hän oli joko kansakoulun opettaja tai ainakin yh-
dellä laudaturilla ylioppilaaksi selvinr.ryr filosofian ope-
ruslapsi. Nyt luutnantti Alhaisra ei enää ole. Hän jäi
myöhemmin jonnekin Karjalan korpeen sarnanlaisella
partioreissulla.

Paria tuntia myöhemmin alkoi taas jotakir.r tapahtr.ra.
Näin hänen iimestyvän ensimmäisestä korsusta joukko
miehiä mukanaan. Näyttivät olevarr krikki ensimmäisen
partioreissun porukkaa. Tovia myöhemmin tepasteli jouk-
kueen varajohra.ja, kersanrti K o n t t i n e n luokseni
tiedustellen halukkuuttani seuraavaan parrioseurueeseen,
jonka korpivaelhrs alkaisi miltei välittömisti. El.rdor olivar
sarnat kuin päiväiseiiäkin visiitillä: parin viikon kotilorna
mikäIi vanki seuraisi mukana. Houkunrs voitti halurto-
muuden. Vain kaksi miestä edellisesrä parriosra oli saa-
nut tarpeekseerr. Täytimme ndmä paikat erään vastikäär.r
täl,dennlksenä osasroomme tulleen miel-ren kanssa.

Viidentoista miehen voimin L.rutnantti Alhaisen joh-
dolla aloimrr-re lipua hiljalieen kohti vihollisen linjoja ja
parhaaksi an'ioirr.rr läpimenopaikkaa. Edessämme oli vain
kapeahko mersäinen kannas ja pari pientä sr.rontepeista,
jotka verkllleen ohirimn-re. Toisen sr.r«rn ohitertuamme py-
sähdyimme mersän lritren ja aseruimme nrakuulle rlät-
täiden lomiin. Kers.rnrri Konrrinen jirtkoi varovaisesti
matkaanss tiedustelem.ren oliko llpipiiisr.vn r.aikeLrksia.

Ilta alkoi jo olia melkt.r mvöh.iinen. kello oxrirti puolta
yhtätoisra. Oli valoisaa. kiusallisen valoisrrr tiin.riinlaatui-
seen tilanreeseen.

Parinkymmenen minuutin kulurrua kersanrti Kontti-
nen palasi takaisin. Tämän jälkeen hin neuvorreli luut-
nantti Alhaisen kanssa, joka välirrömästi kuiskasi sLrunni-
telman:

PAUL THULIN

"Jatkamme ryömien ereenpäin j.r pvslrnme jonossa. Vi-
hollisen poteroita on aivan tr.rossr edessämme. Vartioira
ei ole näkyvissä. Noin sata merriä niistä ohi menryä tu-
iemme polulie, jota on vast'ikäär.r kä1'tetty. Pysähdymme
välittömästi sen saavutettuamme. KLlusi miestä seuraa mi-
nua, ioput Konttista. "

Luutnantti osoitti sormellaan niitä, jotka seuraisivar
häntä. Muut lähtisivät puolijoukkueena kersantti Kor.rtti-
sen mukana. Jouduin Konttisen porukkaan ja ryömimi-
nen kohti mainittua polkua alkoi. Olin kolmantena tuos-
sa konttaavassa jonossa konepistooli kaulaltani riipptren.
Edessäni katselin alikersantti Nyyssösen sarkahousuien ra-

kamusta .ja miltei ldpikuiuneita saapaspohjia. Venäläis-
ten kaivamia poteroita näkyi jo ihan edessdmme molem-
min puolin läpimenopaikkaa. Hiljaisuus vihollisen puo-
lella oli täydellinen. Minua alkoi kiusara ajatus: odotta-
varko hei' Hiljaisuuden saattaisi hetkessä rikkoa vihollis-
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aseiden helverillinen räväys .ja parriorxne äkillinen lop-
pu. Iso mukillinen rommia olisi nyt ollut omiaan jokai-
sen ukon poskessa, sillä pientä rauhoittamista hermoille
tdssä olisi tarvittu.

Saavuimme polulle. Huomasin luutnantti Alhaisen pu-
ristavan päåtåån ja viittaavan Koncisen luokseen.

"Tässä se ei käy. Meidän on painutrava kauemmas hei-
dän linjastaan. Seuraamme rärä poikua oikealle. Vie mie-
hesi polun vasemmalle puolelle ja lähde etenemään. Pi-
dämme tiiviin tunruman. Jos jotakin yllättävää sarruu,
tiedät mitä tehdä."

Emme kulkeneet enää ryömimäl1ä, vaan kvyn'ssä hiip-
paillen ja pidimme kiinteän runrurnan sekä polkuun että
kersanttiin.

Arvioni mukaan jatkoimme näin parisen kiiometriä.
Sitten tuli pysdhdys. Paikka oii mitä soveliain rarkoituk-
seen. Kuuset varjostivat polkua sopivasti ja polun mo-
lemmin puolin kasvoi sekaisin pajua ja saniaisia. Järim-
me luutnanttimme paikalleen ja siirryimme Konrtisen
kanssa noin 50 m heistä oikealle näköeräisyyden päähän.
0limme valmiina.

Arviolta puolisen runtia ehti kulua, kun oikealra -noin sadan metrin päähän meisrä 
- 

ilrnesryi pienen mä-
ennvppylän päälle mies: vihollissotilas ruskehtavassa ase-
puvussa kivääri kädessään. Välimömäsri kuului kuiskaus

ryhmän läpi ja yritimme yhä litteämmin painaurua Karja-
lan maaemon rintaa vasten.

Vihollinen seisoi pitkän tovin paikallaan ja karseli eri
suuntiin. Vihdoin hän nosti kätensä pieneen viitraukseen
ja lähti astelemaan meitä kohden. Tuokiora myöhemmin
ilrnestyi näkyviin viisi vihollista han,assa jonossa astellen.
He tepastelivat suoraan asereftuun loukkuun kohtaloaan

Juhannuksena asetettiin
rintamallakin koivuja korsun oviaukolle

aavistamatta. Asetelma oli kuin useaan kertaan harjoiteltu
näytelmä: ensin venäläinen tunnustelija, sirten 50 metrin
päässä heidän viisimiehinen ryhmänsä, sitten me noita
viittä odottamassa ja 50 metriä meistä vasemmalle luut-
nantti Alhainen poikineen valmiina nappaamaan tunnus-
telijan verkkoonsa.

Katseeni kiinnittyi vihollisen aseistukseen. Tunnusteli-
lalla oli vain kivääri kainalossaan, mutta kahdella seuraa-
valla konepistoolit kaulassaan, kolmannella pikakivääri
ja kahdella viimeisellä vaatemytyt molemmissa kainalois-
saan. He muistuttivat meikäläistä saunamatkalla olevaa

ryhmää.
Tunnustelija ohitti meidät vajaan kymmenen metrin

pädstä. Pitkä mies ja melko huolettoman näköinen. Lakki
kallellaan hän asteli suoraan Alhaisen ryhmän nenän
eteen.

On hieman vaikea tarkkaan kuvailla, mitä seuraavien
sekuntien aikana tapahtui. Muistan vain, että hypähdim-
me ylös salaman nopeudella ja konepistoolimme sylkivät
vihollisemme matkalle manalaan. Sitten syöksyi koko
puoliryhmdmme vaistomaisesti eteenpäin.

Kaikki ei kuitenkaan sujunut kitkatta. Se venäläinen
sotilas, jolla aikaisemmin näin pikakiväärin, avasi maassa
maaten tulen meitä kohden. Tosin se tulitus kesti vai se-

kunnin verran, jos sitäkään, sillä konepistoolimme räväh-
tivät uudelleen, multa se tulitus osui paikalleen. Eräs to-
verimme oli saanut kolme luotia vatsaansa 

- 
kuten her-

keä myöhemmin totesimme 
- 

ja kieriskeli maassa tus-
kissaan.

Luutnantti Alhainen oli onnisrunut omalla osallaan. Vi-
hollisen tunnustelija seisoi heidän keskellään kuin puulla
pähän lyörynä. Kun rulimme paikalle vanki vasta havah-

-t
a,

. -;l ..

§-iq-

iå.'

L'a
at?

r:,! - ? *

l$r-";,1' -;

171



a

tui totuuteen ja yritti epätoivoisesti
ääni takertui kr.rrkkuun, sillä samassa
lin perä jysähti hänen takaraivoonsa
villeen.

huutaa apua, mutta
hetkessä konepistur-
ja mies lysähti pol-

Vanki oli todellinen raskaansarjan mies, tunma, erit-
täin k«xrkas ja vanttera. Hillalleen hän hivuttaurui pys-
qyn ja näytti tajuavan todellisuuden. Hänen osaltaan so-
ta oli soditnr.

Haavoittuneelle toverillemme oli kyhätty paarit kah-
desta riu'usta ja telttakankaan kappaleesta. Paareille nos-
tettaessa hän tuli tajuihinsa ja tiedusteli saimmeko van-
gin. Saatuaan myöntävän vastauksen hän kuiskasi: "Hy-
vä että pääsette lomalle kotiin."

Paluu omia linjoja kohti alkoi. Luutnanrti Alhainen
määräsi välittömästi kolrne kahden miehen ryhmää run-
nustelemaan eteen mahdollista aukkopaikkaa, josra voi-
simme mennä lävitse, sillä arvata saattoi, että kahakka oli
saanut vihollisen linjoilla täydellisen liikekannallepanon
aikaan ja meitä odotecriin ja ersirtiin.

Melko lyhyen ajan perästä tunnusrelijat palasivat. Ve-
näläisten linjat olivat miehitetyt ja heiltä oli partioita ul-
kona etsimässä meitä. Kolmas ryhmä oli löyränyt läpime-
nopaikan, josta näytti olevan jonkinlainen mahdollisutrs
yrtttaa. Tuossa tuokiossa olirnmekin heidän osoirrarnal-
laan paikalla. Meillä oli totisesti kiire saada korjaruksi
Iuumme omalle pr.rolelle. Ånnoimme myös vankirnme lm-
märtää, että pieninkin virhe häner.r puoleltaar.r ja jahri-
puukko ieikkaisi salamana hänen kurkkunsa. \'rnki
nyökkäsi vaisusti ymmärtärnyksen n-rerkiksi.

Juuri kun olimme lähdössä eteenpäin, ensir.r.rr.n,iisenä

meistä kulkenut kohotti kätensä pysähtvmisen merkiksi:
"Polkumiina edessä! " Tuo kapistus oli hierlren huolimat-
tomasti peitetty san-rrr.ralella ja nähtävästi tr-ruli oli jossa-

kin vaiheessa paliasranLrt sen päällisen.

Joukossamme oli pioneerikoulutuksen saanur korpraali.
Hänen avullaan pääsimme hitaasti jatkamaan eteenpäin,
perin hitaasti, sillä jokainen askel oli sovitettava edellä
kulkevan saappaiden 1älkiin. Jos joku sivullinen olisi saa-
nut nähdä kulkueemme, hän olisi todella saanut selrrata
Ioppuun hiottua pantomiimia. Pari kertaa jouduimme py-
sähtymään. Tiellemme sattui kaksi miinaa, jotka oli pu-
rqttava, sillä niiden kiertäminen tuntui liian uhkarohke-
alta teolta.

läisyydeltä tuntuneen, perin tuskallisen kahluun jäl-
keen havaitsimme yht'äkkiä olevamme ei-kenenkään-
maalla aivan omien linjojemme edessä.

"Seis! " huudahti Alhainen. "Nyt pojat tupakka taitaa
maistua. Kellä ei ole, niin tästä minun askistani riittää. "

Huusimme omien puolelle, että lähettävät nopeasri lää-
kintämiehet haavoittunutta varten. Hän oli jälleen me-
nettänyt tajuntansa, emmekä me pystyneet auttamaan
häntä tämän enempää. Sellainen tilanne haavoittuneen to-
verin paarien ääressä on kiusallinen ja katkeroittava,
mutta sellaisia sattuu sodassa tuhkatiheään. Kyvyctömyys
ja katkeruus kuuhrvat hyvin oleellisena osana sodan am-
mattisanastoon, kenties välittömästi sellaisten sanojen
kuin kuolema ja pelko jälkeen.

Olimme ansainneet lomamme, olimmepa jopa hilpeällä
ruulella kaiken nyt lauettua. Menetimme toverin, hän nu-
kahti JSp:lle vietäessä, mutta eihän sota ilman kuolemaa
olisikaan sotaa ja vapaus on aina vaatinut omar uhrinsa jo-
kaiselta kansakunnalta maailrnassa.

Kenties jossakin linjojensa takana venäläiset haravoivat
meitä parhaillaan ja kantoivat karvain mielin omiaan
pois

Eräs Syvärin lukuisista partioretkistä oli päätrynyt.
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AURINKO paahtoi täydeltä teraka ja irrotti voimakasta
kesän tuoksua männynkerkistä. Olin eriiän toverini kanssa
kävelyllä maastossa ja keskustelirnn-re ankeiden ajatLrsren
keskellä. Tultuani ruokailuun iln-roitettiin, että .joudun
lähtemään komennr-rkselle. Mr.rkaan tuli ottaa kaksi hevos-
ta valjaineen ja rnennä komentopaikan eteen kello 1.1,

josta sitten opas lähtee meitä viemään. Kahden pojan ni-
met ovat jo unohtuneet, joiden oli myös rnäärä lähteä mu-
kaan. Pojat sanoivat, että pääsemme talon töihin kylvön
tekoon .ia siviilisattumia syömään. En osannut vielä asiasta
riemastua, kun en tiennyt n-rihin joudumme.

Olin hämrnästynyt kun oppaaksi ilmesryi nuori neito-
nen valkoisine hansikkaineen ja polkupyörineen. Tultiin
siitä maantielle ja hevosten selässä istuen tehtiin verkkai-
sesti taivalta kauniiden maisemien keskellä. Sivuuterriin
siinä joku kvlä ja taloja vähän r,älejä. Eräästä tienhaarasta
meidän oli määrä poiketa Soittohan. joka kuLrlui Muolaan
seurakunrarn.

P a I o p o s k e n veljekset .rsuivat sarnaa kartanoa
kumpikin eri r,rkennuksessa. Toinen heistä oli Muolaan
kunnan esimies ja roinen. Johannes oli kirvesmies, joka
paraaltaan rakensi jollekin talo;r. Heti alettiin kunnostaa
peltokalu.la ja karhira. Toisen mukenani tuomista hevosis-
tavei neito Elsa H e n rt i ne n kotiinsa. Hän asui aivan
naapurina ja sen talon emäntä oli Paloposkien sisar.

Panin merkille, että minua oli onnistanut hyvin. Talon
väen ystävällis11's ja varsinkin muonitus viehättivät eri-
koisesti. Enimmän ihmetytti se, eträ sianliha oli keitetty
suurena palana, joka vadilla kannettiin pöytään ja siitä sai
kukin leikata mielin määrin ilman mitään palalukua.
Kahvipannu tuotiin myös pöytään ja siitä sai juoda sen
kuin kulloinkin iysti .fa rykötarpeet olivat monipr.rolisesti
valmistettuja. Eipä juuri säännöstelystä mitään huoman-
nut.

Kylän nuoriso, joka tietysti oli etupäässä tyttöjä, ke-

tl



Jumalanpalvelus
Muolaan kirkossa
sodan aikana

Muolaan
kirkko ennen
Talvisotaa

tääntyi läheiselle kankaalle kalenoihin illalla. Vanha
munmo sanoi minulle, että "käy siekin kalenoihinl " Vas-
tasin hänelle, ertä en uskovaisena voinut osallistua sellai-
seen, joka on maailmallista, vaikka kiusaaja kuiskasi, että
voisit sinä käydä katsomassa kuinka Karjalan nuori kansa
kisailee.

Ensimmäisenä helluntaipyhänä toinen veljeksistä
muokkasi hevostönsa kanssa perun^maata ja mina sain ti-
laisuuden talosta lainaamallani pyörällä mennä Muolaan
kirkkoon. Sen ympäristö oli sodan jaloissa jauhautunut
pahan näköiseksi. Väkeä oli keräänrynyt runsaasri ja il-
massa väre-ili jotakin kohtalonomaisra ja epdmä drdisyyttä
nrlevaisuuden suhteen, jota ei osaa näin pärästä päin ku-
vata. Saarnasta ei jäänyt erikoista mieleeni, mutta kun
veisattiin virsi 462 "Sun kätes Herra voimakkaan suo olla
rurva Suomenmaan" ja siirä erityisesti kolmas jae: "On
isät täällä taisrelleet ja uskoneet ja toivoneet", niin silloin
sävel ja virren sartuvat sanar koskettivat Karjalan kansan
ja kenen hyvänsä suomalaisen sydäntä ajankohtaisuudel-
laan. Jokainen, joka oli läsnä tilaisuudessa, voisi kanssani
todistaa, ettei yhtään kuivaa silmdparia ollur sillä herkellä
Muolaan kirkossa. Kuu]in ensimmäisen kerran veisatra-
van runoilija J. L. Runebergin tekemää virttå ja ajattelin,
että Herran lahjaa on sekin ollur, eftä sanar ovat niin sat-
tuvia ja vaikutravia.

Neiti Hentrinen oli nuoresta iästään huolimatta keskei-
nen henkilö kylässään ja sikäläisen marttajärjesrön piiris-
sä. Heillä oii jutrlat helluntai-iltana luonnonhelmassa,
jonne oli saapunur paljon hyvin pukeutunutta nuorisoa ja
vanhempaa väkeä. Karjala oli laulun laaja kotimaa, sen
nrlin huon.raamaan. Tämä oli heilläkin viimeinen hellun-
tai kotiranhuvilla, vaikka he eivät sitä silloin tieräneet.

Kaihomielin erosin näistä ystävällisistä ihmisistä. Oli
sopimus, eträ jos juhannuksen aikoihin olen niillä rienoirr,
niin rulen kyläilemään heidän luoksensa 1a silloin ehkä
saisin mukaani myös kananmunia ja jotakin muura hyvää.

Vihollinen osoitti aktiivisuurta jo kylässä ollessani.
Olimme isännän kanssa aukealla pellolla, kun hävittäjiä
koko laivue lensi ylitsemme ja ampuivat vimmarusri.
Koulun mäelle pudottivät palopommeja, murta ne saariin
sammutetuksi. Jårkyttåvad. oli nähdä, kun emäntä vauva
sylissään juoksi kartanolla ja huusi: "Johannes, 

Johannes,
mihin minä menen suojaani," Neuvoimme häntä vastai-
sen.varalta, että olisi yritettävä aserrua kivinavetan seinän
suoraan.

Elsa vei meidät takaisin yksikköömme, kuren oli hake-
nutkin ja yhteytemme siviileihin katkesi. Juhannuksena
olin jo Savonlinnan sairaalassa. Oli kylrnä ja sareinen il-
ma. Tiedoituksista pääträen alkoi tähän aikaan tilanteessa
pieni toivon kipinä elää, vaikka vakava jylinä kuului yhä
Talin suunnalta. Olihan presidentin runnetun toiminnan
ansiosta saaru panssarinyrkkejä, joira kerran kerkesin näh-
däkin ja jotka olivat sillä herkellä ainoat aseet, jotka ky-
kenivät vasraamaan vihollisen reräshirviöiden rynnisryi<-
seen.

Kerran Helsingissä käydessäni koedn ersiä jotain siirro-
väen etsiskelytoimistoa, jonka opastuksella voisin saada
yhteyttä muistissani säilyneihin Kannaksen ihmisiin, mur-
ta sellaista ei silloin runrunur olevan. Soittolan kykistä
ovat vain muistor jaliellä.
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2. DIVISIOONAN ampumamestaruuskilpailut oli rlää-
rätty pidettäväksi 10. (r.44 Kannakr"., .uju||u Kekrolan
maastossa. Mutta "sattuneesta syystä" nuo kilpailut jäivät
pitämättä, sillä yllättäen alkoi oikea ampumamaaotteh-r
9. 6. venäläisten kanssa.

Aikaisin aamulla korsukuntamme heräsi ankaraan täri-
nään. Ryntäsimme ulos puolipukeissamme karsomaan,
mikä oli äkillisen herätyksen syynä. Ei tarvinnut olla mi-
kään strategi ymmärtääkseen, mistä oli kysymys: venä-
läisten sutrrhyökkäys oli alkanur. Kaljalan suunnalla ry-
kistötuli muisrutti vanl.ranaikaista riihenpuintia, .la pian
san.roilla tier.roilla näkyi pommitlrskonelaurroja, jotka kaa-
toivat lastinsa samaan paikkaan, jora tykistötulikin jau-
hoi.

"On siellä pojilla pahat oltavat", arvelin ja uskoin sa-
rnat oiot olevan kohta n-reidänkin lohkollamme. Murta
myrsky ei kuitenkaan puhjennut samalla rajuudella Ohrar.r
suunnalla, vaikkakin tykisrö- ja ilmatoiminta sielläkin vil-
kastuivat. TykkitLrli haravoi patreristomme asemia ja il-
matoiminra kohdisnri lähinnä huoltoportaaseen. Patte-
rimme hevoset oli viety Termolaan suoiaan, murra se
koitui tappioksemme, menerimme niistä noin puoler "rö-

pinär.r" pommituksessa. Miehistötappioita ei muisraakse-
ni sattunut tänä maaottelun avajaispäivänä.

Tämä oli kuin alkusoittoa sille sodan sinfonialle, joka
nyt alkoi, ja jota omalta osaltaan "basson" puolella säesreli
yksikköni patteri Hilke 8. (Majuri M. Hilkemr;rr.r
psto III/KTR 15)

Toista vr,rorokautta kestivät suomalaisten asent;1r. murr.r
sitten alkoi yleinen peräyq,misoperaario. Asemiimme ;rjer-
riin 9.6. mnsaasti ammuksia. Tykit vedettiir.r ulos kare-
tuisre asemistaan ja perussr.runtar muurerriill. Åmntrim-
me hyökkäyksen painopisteessä lukuisiir.r maaleihin.

10. 6. aamupäivällä patteripäällikkömme, kapteeni Pau-
li Saariaho sai käskyn mennä parrerisron komenta-
jar.r puheille. Sen jälkeen häntä ei nähr1' näissä asemissa,
hän soitti vain allekirjoitraneelle, errä parreri vallistau-
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tuu marssikuntoon, aikaa kolme runria. Oli siinä mierti-
mistä, mirä oreraan ja mirä jätetään, kun parterin nor-
maalisra hevosvahvuudesta oli nrskin puolet jäljellä. Tyk-
kien vetämiseen normaalisti rarvittiin kuusi hevosra, nyr
niihin riimi vain neljä. Asemavälineet piri sovittaa kahden
sijasta yhteen ja ammusajoneuvoihin ei enää rii«änytkään
hevosia. Lähes 600 ammusra jätertiin asemiin. Oli luvattu,
emä ammukset nouderaan auroilla ja järerriin varriomies-
kin jälkeen. Mutta eipä ollut enää menemisrä sinne ja
vartiomieskin selvisi vasra monen seikkailun jälkeen ta-
kaisin yksikköönsä.

10. 6. kello 20.30 patrerimme jämi asemar, joissa oli olru
yli kaksi vuota. Siinä oli ehdirry harrastaa sotaisempien
touhujen ohessa pientä maanviljelystäkin ,;a kaniininhoi-
toa, oli tehty puhdetöiä ja olru mortimetsässä sekä har-
rastettu monenlaisra ikävänrorj unraa.

Termolassa parrerimme yhryi patteriscon marssirivis-
tön. Määräys oli ajaa uusiin asemiin Räikylään. Murta
se oli helpommin sanotru kuin tehry. Lainojan-Kekrolan
välille oli muodostunur kilomerrien pituinen ajoneuvo-
ruuhka, kun tiellä olivat moner kolonnat menneet sekai-
sin, ja Termolaan päin pyrkivär lisäksi evakuoimisajo-
neuvot. Kesri useita tunteja ennenkuin ruuhka selvisi.
Siunasimme sitä hiljaisra rihkusaderra, joka esti silloin vi-
hollisen ilmaroiminnan. Olisipa siinä ollut melkoinen
sotku, jos nuo vihatut "maanviljelyskoneer" olisivat pääs-
seet suolaamaan tuohon joukkoon. Kello J:n aikaan pääs-
tiin ajamaan asemiin. Åmrnuimme useira satoja laukäuk-
sia päällerunkevaan viho.lliseen. joka oli tällöin jo Ter-
molassa ja Hartosissa. \'uorokeuden verran näissä ase-
missa viivyttiin, kun ruli asemanveihro lähelle pääpuo-
lustuslinjaa, mutta niisrä ei ammunu laukausrakaan, kun
jo siirryttiin em. linjan raakse asemiin Yuotraalle, ionne
olimme jo edellisenä slksvnä kivneer rakenramess,r jc»n,

kinlaisia varustul<sia.

Jostakin sy)rstä emme sr.lneer kohri lhrelrrl p.rrreris-
tomme keskukseen, ya kun ,h muur.nkrn hrljrisemprr

Lähtö liikkeelle
Ohtasta IIUKTR l5:n
patterin asemista

sillä hetkellä, päätin yrittää saada edellisiin asemiin jää-

neet ammukset pois. Sain auron käyttöömme ja muura-
man miehen komennuskunta lähri yrirtämään. He roivat-
kin täyden lastin, murra sinne jäi vielä ainakin toinen
mokoma. Reissr.rssa olleet miehet selitrivät yhteen ääneen,
että tilanne oli siellä sellainen, ettei loppuja voi enää men-
nä hakemaan. Kysyin vapaaehtoisia, että menräisiin nyt
ainakin yrittämään. Ja löyryihän niirä. Isruin ohjaajan vie-
reen, ja niin sitä lähdertiin. Pääsimme ilrnan kommelluk-
sia entisiin asemiimme. Jv:n pojar siinä kyträsivät, nä-
kyisikö ruskeapuseroisia tulevan, ja se anroi meidän rou-
huillemme nopeurra. Ennärysvauhdilla ammukset siirryi-
vät auton lavalle, ja kohta olriin menossa rakaisin, ei kui-
tenkaan enää samaa tietä, vaan syrjäistä metsätietä, sillä
taivaalle oli ilmesrynyt pommareita. Sillä hetkellä olimme
ryyryväisiä, olisihan meillä taas hiukan vastinerra naapu-
rille.

Sillä aikaa oii puhelinyhreys saaru ja maaleja alkoi dla.
Vihollinen rynnisri kohri Siiranmdkea ja pursuili sivuilla
ldpi keskeneräisen pääpuolustuslinjan. l3-14.6. kävi
näillä maisemilla meteli, jonkalaisra harvemmin kuullaan.
Kaikenkaliperiset aseet siinä olivar roiminnassa. Onnek-
semme vihollisen etulinjamme taakse suuntaama tykki-
ja krh-ruli olivar huonosri suunnartua, joten ne eivät ai-
heuttaneet tappioita yksiköllemme. Eräs maanviljelyslo-
malta saapunut, joukko-osasroaan etsivä sotilag sen sijaan
sai surmansa patrerimme lähellä. Tuntui kuin ruo mies
olisi kuollut turhan takia.

L4. 6. illalla sain määräyksen, errä haupitsimme on vaih-
dettava kanuunoihin. Oli pääretty perusraa erikseen hau-
pitsipatteristo ja kanuunapatteristo. Harmitri vähän luo-
pua jo tutuiksi tulleista aseisra, muma käskyä on rotelra-
va, ja niin yön hil.faisempina hetkinä kävimme sovitusta
paikasta noutamassa 75 mm:n ns. Betlehemin kanuunat,
jorka ovat erinäin hankalia, koska ne tarvirsevar kovin sy-
r'än kanntrskuopan, joma niille saisi riittävän korotuskul-
man. Sinne jäivät haupirsimme toisiin käsiin, ja me jat-

Ohtan rintama
Kar.lalan kannaksella
v.1944
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koirnme sotaamme kanuunoilla. Saman tien saimme
rny,ös käskyn lähteä Vr-rottaan asemista Härkäojan maas-
toon. Otimme siellä vastaan erään raskaan patterin ase-

mar (Vuoriston psto). Kaikessa kiireessä siinä piti ttrtus-
tua kalustoon, ja ammunta alkoi heti, kun oli saaru parre-
ri ampumavalniiksi.

Siirar.rmäessä riehui taistelu helvetillisenä l1 
-1(r. 

6.
Patterimme arnpui lukuisia rnaaleia. Saksalaiset syöksy-
pommimajar kävivät pommirtamassa vihollisen asernix,
venäläisten ilmatoiminta kiihtyi. Haav«.rittuneira, vankeja
ja käpvkaartilaisia virtasi ohirsemme .jonnekin raaksepäin.
Vihollisen q,kkituli I.raravoi,jatkuvasti patteriasernia ja
'inaanviljelyskoneet" kumuttivat puitten lawoissa. Tiissä
tohinassa sattui pari vahinkoakin: yhdestä rykistä karkesi
korotusruuvi ,ja toisessa sattui pr.rrkirä;ähdys. Ne jouruivar
pois pelistä, mutta toisesta saariin senrään vielä korjaa-
rr-ralla "työkalu", toinen oli ainakin purken osalta pilalla.

Iltal.rämärissä patteri ajoi uusiir.r asemiin Rajamäer.r
maastoon. Tie oli kr.rrja: lieiuinen, louhikkoinen, uporrava
,ja kapea. Kun sairnme patterin ampumakunr<xrn, alkoi
l-reti toiminta. Toistasataa laukausra siinä ammtrrriin, mut-
ta taas jouduttiin vaihtarr"raan asemia. Aamulla 17. (r. ru-
limrne Muolaan Utulan kylään. Sateli koko marssin ajan.
Kun saimme tykit arnpumakuntc»n, ilmesryi "nlaanvilje-
lyskoneita" yllemme ryhtyen matalahyökkäykseen meirä
vastaan. Löysimme hyvän suojan kiviaic'lasta ja selvisimn.re
ilrnan tappioita. Tässäkään asemass.r ei ollut aikaa viivr.-
tellä, vaan marssi jarkui. Keventääksemme kuormi.rmme
patterin päällikkö antoi arnpua 15 ryhmää karrra-arnmuu-
tana niin nopeasri krrin taisimme.

Saavuimrne Muoiaan Ilmolan k1,Liän ja siirii edelleen
Punnusjärven rantaa pitkir.r n. 10 km. Valitsimme asemar
pienen pellon laidasta erään palaneen koulun lähetryvilrä.
Patterin koordir-raarit sain rnäärärri suoraan kartasta, ei eh-
dirty rnittauksia suorittaa. Pysryrirnme teltat ja r1'hdyirn-

Haupitsipatteri
tuliasemissa

Näkymä vihollis-
lin.loille Ohtan
etu li niasta

me kuivamelemaan varusteitarnme. Eräät rykkirniehet
olivat teurastaneet niityltä lö1,tämiinsii isänniittömän mul-
likan, ja piar.r oli patterissa lihanpaistaminen käynnissä.
Viihän sitkeäksi se liha tahtoi ;äädä, rnutta siinii se meni,
kun leikeltiin palat oikein pieniksi.

18. 6. alkoi tulitoiminta kiivaana. Ammuimme useitir
satoja laukar-rksia kahclella tykillä. Silloin jyrisi joka puo-
lella. Oli sellair.ren tunne, ertä ollaan r:.rorissa, eikä se kau-
karra ollutkaan, kuten rnyöhernmin kuulin. Kun sirren
asemanvaihto tuli, oli porr,rkkaa raas rien räydeltä, murta
mitiirir.r paniikkia ei syr.rtynyt, vaikka n-rentiinkin lika kyy-
riä.

Seurarrva pysähdyspaikka oli sitten Saln.renkaiclassa, jos-

sa asetuimrne asemiin Lel-rmisLrolle. Se oli vanl-raa talvis«r-
dan aiklista taistellunaastoa. Pameristomme rurpui useitrr
ttrli - iskuj a niiistä asernista. Siiram.räen raisteluissr v;rurioi-
tur.rur tlkki saatiin täällä koriattuna takaisin. Viihän lril-
keen puolen r'ön annettiin marssikäsky tavoirreena Ant-
rel. Kr-ikin rksikkö sai itse huolehtia marsivarmistukses-
ta. Sereli hiljrkseen. Eri aseiajir koettivat saadzr mars.si.jär-
jesn'stl .rik.rlr.r. Kevlemmär yksikrit käännytertiin Åyrä-
piiäh1n sLror,i.1n. rask,rlmmat j«rutuivrrt kiertärnään Ant-
re.rn silrojen k;rurr.r K.rskiselkärin. Se oli unettava taival,
kun ei trl.rronLrr kiveiiessiikiiiin py51 ;i valveilla. Heinjoella
eräf,n r.rlon pih.rssr ,rli kokrt r.rion krrrjl srnmLlrrr-l 1'hteer-r
k.uur.t. Krli.i .rlr rtllur hiit.iinen isiinrii. kLrn ei viitsinyr
i.ihte.i krrj-r.i .rj,rm.r.rn. Anrre.rssa nreill.i oli oikein kur.urol-
iinen m.rrssiteuko. jonka jiilkeen rnetke su.jLri r:ras reip-
pler.nmin. 10.6. klo l)..10 oli patrerimme jälleen ampu-
mirvalmiina, ja kun seuraavana päivänä srariin uusi tykki
srirkl'neen tilalle, oli kalustomme räy'silukuinen. Samoin
oli saatu l.revostäydennystä menerefty'jen tilalle.

Heinäkuun alkupäiviin saakka vihollinen teki rajoiter-
tuja hyökkäyksiä ja kokeiti kai Äyräpään sillenpääaseman
lujuutta. Suomalainen tykisrö, jota äänesrä päätellen oli
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tälle rintamanosalle koottu melkoisesti, suoritti lukr.risia
keskiretn'jii ruli-iskuja, joilla täytyi olla rnuutakin kuin
vain pelkkää moraalista vaikutusta. 2.7. illalla suoritti vi-
hollinen voimakkaan hyökkäyksen sillanpääasemair vas-
tarrn. Olin hyökkäyksen alkaessa viemässä parhaillaan
ry'öryhmän kanssa lrirsiä Vtxlksen rantaan, josta ne oli tar-
koitus uittaa tr.rlen.johtueemme poteron katoksi. Siinä tu-
likin tuienpalava kiire, että saatiin kuorma pr.rreruksi ja
atrto ehjärlä pois, kun arnrnuksia alkoi tippua yn.rpäri mai-
sen.ria. Selvittiinhän siitii sentään el.rjin nahoin.

Jälieen oli viilillä rauhallinen vuorokausi. Mr.rtca .i. 7.
kb I alkoi rneteli, jota kesti vr.rorokauden yhteen mittrran.
Orna tykistömme pirahtoi suorastaan raivokkaasti, ilnan
nrokailutar.rkoa ammuttiir-r pr.rhurnattakaln nukkunisestl.
Patterirnme osllus an'rmuskulutuksessa oli vuorokauden ai-
kana 1'li I i00, ja se jiiikin ennärykseksi. Vertauksen
vuoksi mair.ritsen, että kun Talvisodan alkupiiivinä am-
muskuluttrs oli yli j00 laukausra patterilia, sitä pidettiin
jo kovarra tulol<sena. Vihollisen arkarasta tulesta huoli-
nratra rappioita ei tullut, sen ammukset menivär yleensä
pitkiksi. Ainoa tappiornn-re oli putkiräjähclyksessä särky-
nyt 11,kki, jo toiner.r tällä reissulla. Vihollisen ilrnaroimin-
tr oli mr'ös vilkasta, .ja ilneisesti lentäjät myös paikallis-
tivilt pirtrerirnme, koska heti seuraavana aamuna patte-
rirnme s.ri ruli-iskr.rn, joka teki pahaa jälkeä. l. ja 2. tykin
välillä puuss.r riijiihti iin.rrr-rLrs, joka surrnasi 1. tykiltä kol-
me miestä sekri rikkoi molernnrat tykit käytrökelvotto-
miksi. l. rvkin n.riehisrii siilli lur.rlravasti sen johdosra,
että tykki oii juLrri i,rr:in korjrr.rsra varren n'riehirtämättä
ia rniehet olivlr vrrur.rii.:..>:r i.r1. poteroissl.

Nyt oli parterill:mne r':in vksi n'kki enää kävtössä.
Saimme luvan vaihr.r,r ise:url. \I;.:r:m.rn piiiviin kuIurrua
saimme kalustotävderrnrsr: r: ::i i:iisrinlre oli k.rlus-
tonsa puolesta jiilleen rf,vsiir.rx-:r:en -\fonrr ntieleen jiii-
neid yksiryiskohtia Vuosa.lmen plrsi.il r.orsi rien sri ker-

toa ihmeellisistä pelastumisista ja venäläisenkin tykistön
ampumatarkkuudesta sekä kirkkoon ja saurroihin kohdis-
tuneesta vihasta. Kerran olin saunassa, johon vel)äjän
rnies halusi tulla löylyn lyöjäksi. Ilmeisesti tähystäjä oli to-
dennut meillä saunan lämrlinneen ja oclotteli kaikessir
rauhassa, milloir.r aletaan kylpeä. Kun ei toisia halukkaira
saunaan lähtijöitä ollut, menin l,ksikseni saunomaan. Il-
meisesti löylynlyöntini havaittiin, koska pian alkoi tulla
raskaita paketteja saunan ympärille. Ei siinä muu auttanut
kLrir.r etsiä kivier.r koloista suoiaa, vaikker.r el.rtinyt edes
nahkaani kuivatir. Ammunnan loputtua kokoilin vaatreeni
ja häivyin saunilsta.

9. ja 10. pnä l.reir.riikuuta vil.rollir.rer.r uudisti voimakkaat
hyökkiiykset aserniamme vastaan ja tiillä kertaa onnisttri
pädsemään Vuoksen yli sekä saamaan sillar.rpiiäasernan
meikäläister-r puolelta. Mutra asemiaan se ei suuremmasri
päiissyt laajentiuraan suomalaisille edullisen maastorl
vuoisi. Joucluin-rme vaihtxlnaan asemia vielä useampairn
ofteeseen ja koko patteristomme joutui kr>kernaan hu<t-

mattavia miehistötappioita näitren taistelujen aikana.
Vahingosta viisastuneina rakensimrne viimeiseen lse-

mapaikkaan.rme vahvemmat miehistökorsut kuin kos-
kaan aikaisemrnin, nrutta niitten vahvuutta ei joudurtu
käytännössä enää kokemaan taisteluien rauhoituttua ta-
varromaiseksi asemasodaksi. Näissä asemissa saimrne
myös tiedon aselevon solnrirnisesta, vaikka ei sitä tahtonut
aluksi tskoa, ktrn naapuri lopetti vasta vuorokautta my(i-
hemrnin. Kymmenisen päivää siinri sitten oleiitiin ja sarr-

naa lämmiteltiin, ennenkuin lähdimrne kuopistamrne.
Allekirjoirtaneen saunassakäynnin ennätykseksi jäi yhdek-
sän kertaa viikossa. Kotimatka paikkaan, josta olirnme
kaluston saaneet sotaan lähtiess:imme, kesti marraskuun
puoliväliin saakka. Olin saanut tehdä täyden lenkin, mo-
net pääsivät vain puoleen väliin.

Ohtan Iohkon Hilke 8-patterin
miehiä vasemmalta luutn.
Martti Mäenpää. kapteeni
Pauli Saariaho ja luutn.
M. Loikkanen
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MOSKOVAN rauhan rajalle, Suomenlahden ja Luumäer.r
välille, väliraul.ran aikana rakennetun linnoitrrslin.jan mie-
hirysrungon muodostivat keväällä 191+1 silloisissa prikaa-
reissa asevelvollisuuttaan suorittlmassa olleet nuorukai-
set.

Tilar.rteen rnennessä jälleen siihen, että reservejä alet-
tiin kutsua aseisiin, muodosteffiin rajaseudun reserviläi-
sistä ja näistä asevelvollisista erillisiä paral,joonia, jotka
miel.rittivät nämä uuder lujat linnoiruspesäkkeer jo viik-
koa aikaisemrnin, kun yleinen liikekannallepano rapah-
tui.

Tästä johtuen ndmä patalju)nat, ioita tälle välille perus-
tettiin kolme, saivat alunperin hiukan erheellisvivahtei-
sen Linnoiruspatalioona-nimiryksen. Aseistus näillä 1ou-
koilla oli verrattain raskas, sillä kaikki ryhmät ja joukku-
eet olivat raskailla konekivääreillä varustettuja, lukuun-

:j:*r,r^ 
panssarintoriunramiehiä, joilla oli omat aseen-

Kuten tuli jo mainituksi, suurin osa miehistöstä oli siis

uuden rajirserrdun miehiä, niinpä Lin.P .i:n reserviläiset
olivat Miehikkälästä ia Vehkalahdelta.

Näin ollen oli kuin itsestään selvää, että pojat piipahri-
vat r.rseinkin yör'r seunrmissa kotinurkillaan. Kirr.rimpana-
kaan olevat kohteet eivät olleet kuin parinkymrnenen ki-
lornetrin päässä.

"Omaksi krmaksi" tai "punttaamiseksi ' tätä touhuilua
on kai kaurta aikojen armeijan souviss,r kutsuttlr.

Tapa jatkui sitten rajalla, Ylämaalla oltaessa. Olipa epi-
demia saanut niin sitkeähenkisen tartunnan alkuaikojen
suotuisissa olosr.rhteissa, että alan yksin'isvrirräjiä ilmaan-
tui vielä etenemisvaiheen jälkeenkin Kannaksen maise-
misra.

Kuinka pal;on päällysrö oli rästä rieroinen, siitii ei ole
varmar, selkoar. Joukkueeniohta,at .ioka rapauksessil riesi-
vät. He taas suhtautr.rivat tähän "välttämättömään pa-
haan kukin omirlla ryylillään. Joku heistä otti asixan .i)r-
kän kielreisen krnnan, mutta eräät eivät olieet tietävi-
näiin koko hommestrr. Toiset taas sanoivat suoraan, että

Eräs
MARTTI SAARENTO

puntis-

relssu
Moottoreita
Viipurinlahdella

mitäs siinä, eivär he vastaa, jos kän kriv. menkää omalla
vastuullanne.

Itseasiassahan tässä puntishommrss;r ei mitään maata
mullistavaa pahuutra ollut. r';rikka se ei rietenkään lakipy-
kälien kanssa järin s.rn.roille lukemille täsmännytkään.
"Punttarithan" olivar vleens.i reiluj.r p'oikia. Eivät he läh-
teneet matkaan silloin. jos joukoillr oli siirto odocettavis-
sa, taikka jos vanja-poika oli r'äirinkin rauhattomalla tuu-
lella. Sitäpaitsi he pitivät sxnans.l ja palasivat prikulleen
iupaamanaan kellonaikana takaisin sekä suorittivat rästiin
jäneet vartiotuurit välittömäsri.

No niin. Elettiin sitten syyskuute 19-t1. Hyökkäysvaihe
Kannaksen osalta oli ohi. Koiviston saariinkin lienee ollut
aluksi tarkoitus iskeä, mutta niinähän ei kumminkaan ta-
pahtunr.rt. Sr.rurvallan soturit eivät puolestaan olleet kii-
reisiä sieltii oma-aloitteisesti poistumaan. Ilmeisesti he
halusivat nauttia kesän ihanuuden mahdollisimman tark-
kaan suomalaisessa saaristomaisemassa. Missäpäs heillä
kotirnaassaan olisi oilut siihen rnahdollisur.rttakaanl

Edellä mainirun pataljoonan ensimrnäinen komplranix
sijoittui konekivääreineen mottivartioon kauppalan lie-

I
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peille. Lomiakaan ei vielä tässä vaiheessa oltu nimeksi-
kän myönnetty.

Kuinka ollakaan 
- 

vanha suola alkoi taas hiljalleen ja-
norella eräitä. Kahta kymenlaaksolaista naapurusta, Paa-

vo Lahclennetta jaToimi Jaakkolaa se karvasteli niin pa-
hoin, jotra jotain piti tehdä!

Oli lauantaipäivä meneillään, ja kotoinen saunanlöyiy
tekisi terää. Toisella oli nuori vaimo, toisella heila 

- 
ikä-

vissään hekin matkojen päässä. Rakkauskin korvensi rin-
14a 

-lNiinpä he lausahtivat ääneen toisilleen ajatuksensa: 
-mitähän 

- 1os? Ja urhoollisesti he päättivät myöntää it-
selleen sunnuntailoman. Yksinkertaisesti 

- 
lähteä pol-

kemaan, kun pyörätkin olivat vielä matkassa.
Viipurin kautta ei ollur menemistä, murra Makslahdes-

ta Pullinniemen kautta Vilajoeile pitäisi kulkea jonkin
laivan.'l]ämä tietous saneli sankareillemme ratkaisevan
päätöken. Lyhenisihän reitti Koivistolta Kymenlaaksoon
tällä keinoin melkoisesti. Yajaan sadan kilometrin matka,

Raskas patteri
Viipurinlahden
länsirannalla

B*illåH:3.,

sehän on justiinsa paras marka pundismiehille parin vuo-
rokauden aikana edestakaisin suorirettavaksi!

Sovittiin ryhmäkavereirren kanssa varrioruureisra maa-
nantaihin saakka, ja niin naapurukset istahtivar pyörien-
sä satulaan, salaisen roiveikkuuden sävyrtäminä rerken
onnisumisen suhteen 

- 
ilman papereira ja allekirjoiruk-

sia.

Ensimmäisenä etappina kiikasreli Vatnuorin laituri 
-olisiko siellä laiva/ Vai eikö7

Ei sitä rielä ollut, murra rulossa kuitenkin.
Samantapaisia mietteitä oli iiikkunur muillakin tahoilla

miesten mielissä, sillä samaisella asialla olevia sankareita
kokoontui laiturin vaiheilla 6-7 miestä. Tdmä oli omi-
aan antama, n itseluottamusra naapuruksille. Ilmestyipä
siihen sellainenkin kaveri, joka pästi leuoisraan semmoi-
sen äännähdyksen, että vänrikki Rouhiainen, komppani-
an päällikkö, matkustaisi lomalle samaisella laivalla.

No voi, jukolautal
Tämän herran myötämielistä suhtautumista alaisrensa

osoittamaan omatoimisuuteen oli syytä vankasti epäillä.
Varmuutta siitä, oliko vänrikki Rouhiainen laivan mac-

kustajana, sitä ei saatu, mutta tämä seikka heitti synkän
varjon koko suunnitelman ylle. Siksipä punttarit ryhryivät
karttamaan l^ivaa 

- 
kuin ruttoal Ei kenenkään heistä

tehnyt mieli enää astua siihen ja "loma" näytti tyssäänry-
vän ennen kuin se oli kunnolla pädssyt alkamaankaan.

Eräät olivat jo lähdössä apein mielin katkeralle paluu-
matkalle, kun joku huomasi pitkän laiturin pä2issä moot-
toriveneen ja sen olevan lähtötouhuissa.

Toivon kipinä alkoi ,lälleen syttyä. Taitaapa ollakin
oman pataljoonan käyttöön alistettu merivoimien vene,
lähdössä Vilajoelle muonan hakuun!

Innostus virisi uudelleen 
- 

siinähän olisikin pelastusl
Pieni neuvottelu moottorimiehen kanssa, ja niin sirä

lähdertiin. koko pLrndisporukka, kohden Säkkijärven ran-
nikkoa, pr-örien keikkuessa maitokannujen päällä.

Yliättäen ereen osunur kärähtämisen vaara ja markan
keskeyty'minen poisruivat päiväjärjestyksestä näin muka-
vasti, eikä pojilla ollut taas murheen murhetta.

Meri oli varsin ärhäkkdållä päål,ld ja veneen laidan yli
pdrskähteli vertä ruon tuostakin. Useimmat miehet hakeu-
ruivat suojaan kuormapeitteen alle. Näin olivat siis asiat
jälleen melko näppärässä mallissa, ya porukka mennä syk-
sytteli Viipurinlahdella joltisenkinmoisessa aallokossa.

Kun moottori lähesn'i Tuppuraa, huomasivat pystyssä
keikkuvat miehet pienen soutuveneen pyrkivän jostain
Uuraan tai Teikarin suunnalta kohden Pullinniemen ja
Tuppuran välistä salmea ja avomerta. Koko maitomootto-
rin "miehistö" nousi ihmerreiemään kalastajien, kuten
he luulivat, soutelemista varsin kuoppaisella merellä. En-
sin heitä hämmäsq'tti, että kalastajat noin heppoisella
paatilla olivat uskalcautuneet ulos merelle. "Ei niiden pää-
tä palele", oli yhteinen toteamus. Siten rupesi ihmeryttä-
mään sekin, että täällä yieensä jo oli kalastajia, koska
paikka oli lähellä sotatoimialuetta.

Uteliaisuudesta kuljerraja koukkasi moottorinsa vähän
ldhemmäs, jolloin syyrä ihmettelyyn tuli entistä enemmän,
sillä pienessä veneen pahaisessa souteli kaksi vihollisen
asuun pukeurunutta miekkosta.

Nyt unohtuivat pundismiehiitä loma-asiat kertakaikki-
aan, sensijaan muistuivat rnieleen sotilaan tehtävär. Kiin-
nihän nuo on saatava, jos eivät sovinnolla antaudu, niin
tapellaan 

- 
I

Tuli taas pulma eteen, sillä "lomalaislaivan" aseistus
havaittiin perin köykäiseksr. Lahclerzneen Pa vo sieppasi
moottorimiehen torlakan käsiinsä, mutta se oli niin ruos-
teessa, ettei lukkoa edes saanut auki. Nopean invenraari-
on tuloksena löyryi poikien raskuista sentään kaksi pis-
toolia, kaliberi 6,35. Näillä kahdella kovalla aseella va-
rustetruna sitten iaskettiin kohden ulkomaalaisten venet-
tä. Onneksi vihollismiehet eivät tienneet sankarien "s<lta-

laivan" aseistuksen kehnoutta, sillä vastarintaan nouse-
mana he antoivat moottorin laskea veneensä kylkeen. ll-
meisesti he luulivatkin, että kyseessä olikin heitä etsivä
prutiovene. Vastaväitteimä he luovuttivat aseensakin 

-auromaattikivåärin ja useita käsikranaatteja. Lisäksi hei-
dän varusruksiinsa kuului jonkinlainen radiolaite, mikä
kuului olleen täydellinen radiopuhelin. Miehet eivät ol-
leetkaan mitä tahansa pulliaisia, vaan melkoisella var-
muudella erikoiskou.lutettuja vakoili.ioita, joita kuluneen
kesän aikana oli lentokoneista tiputeltu Etelä-Suomen
rannikkoalueelle. Herrat joutuivat nyr lähes aseettomien
suomalaisten pidäaämiksi. Myös puukot, kokardit ja kom-
passi takavarikoitiin heiltä.

Toinen miekkosista puhui suomea.ia kertoi heidän sou-

tamisensa tarkoituksena olevan antautttmisen suomalai-
sille.

f-
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Moiseen selirykseen punrtarit suhrautuivat kuitenkin
vahvasri epäillen. Heidän toreamuksensa mukaan veneen
kulkusuunta oli ollut täysin päinvastainen ,ja pikemmin-
kin venäläisten miehiryksessä olevia saaria kohti.

Myös heidän varusteensa viittasivat siihen, että hämara-
peräiset puuhar lienevät olleet kysymyksessä. Kumma
juttu jokatapauksessa, eikä sen selvittelyä siellä ulapan
keskellä katsottu tarpeelliseksi.

Kun moottoriveneessä oli jo lastia riiträ.miin, sidottiin
vene lyhyellä köydellä moottorin perään hinaukseen. Van-
git jätettiin istuskelemaan omaan paarriinsa. yksi pun-
tismiehistä jäi, äsken saadun automaattikiväärin voimal-
la pitdmään heitä silmdllä. Jälkeenpäin tämä kaveri kyllä
tunnusti ettei hänellä silloin vielä ollut hajuakaan siitä,
miten sentapaista asetta käsitellään. Näin jarkui erikois-
laatuisen kulkueen marka Tuppuran ja Teikarin välistä,
Venäjän poikien keikkuessa aaltojen mukana omassa pur-
ressaan.

Hiukan luvattomilla retkillä liikuskelevat finskisoldaa-
tit siinä reruurrivar perdssään, vielä oudommissa puuhis-
sa askarrelleira ruskisoldaatteja. Pian kuitenkin toinen
puna- armei jalaisista ryhty i viittoil emaan ja osoittelem aan
veneensä pohjaa. Vene kiskottiin jälleen narusra mooffo-
riin kiinni, jolloin naapuri o,jensi hämmäsryneilie suoma-
laisille vielä ieipälaukullisen 

- 
käsikranaatteja 

- 
I Ne

olivat jääneet äskeisessä touhussa huomaamatta. N.Iies kai
halusi luopua niistäkin', ennenkuin lankeaisi kiusaukseen
ja paiskaisi mootroriveneeseen. Jos vihollismiehet olisir.ar
tuollaista temppua yrittäneer, olisi se varmasri onnistunur.
sillä ensimmäisrä kertaa automaatrikir'ääriä pireler-ä mei-
käläinen olisi ruskin niin hienolla aseella sianur mirään
aikaiseksi ja mitå todennäköisimmin punrisurho.jen kurssi
olisi muuttunur suorassa kulmassa 

- 
kohden Viipurinlah-

den pohjaa- 
-.Hienoja kavereita runruivat vieraat olevan 

- 
I

Vasta Vilajoen lairuria lähesq.räessä muisrivat, sotilaal-
lisissa toimissa vdlillä heiluneei rnarkalaiset, menemisen-
sä todellisen tarkoituksen.

Taitaa sitrenkin jaadä koroiset saunan löylyt saamatta,
kun tuli nuo vanjarkin ruohon orerrua riesaksi 

- 
minne

hiivartiin niitten kanssa oikein joutuu 
- 

alettiin ruskail-
la!

Sovittiin sitren nopeasti, että moottorimies huolehtii
maihin pääsryä desanteista ja punrrarit häipyvät vähin ää-
nir-r jatkamaan matkaansa.

l\.{u1s2 
- 

tulipahan taas uusi laskelmiin kuulumaton
vaaramomentti eteen.

Vilajoen laiturissa oli muutama laivaston alus ja ruskin
olivat miehemme saaneer pyöränsä laiturille, kun erds lai-
vaston upseeri tuli tiedusrelemaan kulkueen tarkoitusta
pämäärineenT

Siinä selitettiin varsin tarkasti kaikki vankeihin liitry-
vä, mutta varottiin visusti sanomasta mitään "omasta mi-
ndstä"- 

-.
- Jaha, lähdetäänpäs ruonne laivaan hiukan keskuste-

lemaan, sanoi upseeri.
Niin sitä menriin, upseeri edellä, vangit sr:uraavina, sir-

ten moottorin kuljettaja ja loppuosan jonosta muodosti-
vat "lomalaiser".

Nyt olivat punttarit jälleen kun tulisilla hiilillä, aivojen
ryöskennellessä kiihkeästi, keksiäkseen jonkinlaisen älyn
väläyksen, pinreesrä pääsemiseksi. Ja - 

yht'äkkiä syryt-
ti 

-!Tuskin jonon alkupää oli veneen kuljettajaa myören
painunut kannen alle, kun jonon loppupää teki salama-
vauhdilla täyskäännöks ja ryntiisi pyörilleen. Al-
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koi täydellä vauhdilla polkeminen kohti pohjoisra.
Kiire oli. Suurimmilla mahdollisilla kierroksilla paineli

porukka, niskat kyrmyssä kr-rin ahvenilla 
- 

vaivihkaa, vä-
hän väliä taaksensa vilkuillen ja hartaasti toivoen, errei
kukaan lähtisi ajamaan :akaa 

- 
äskeisen tempauksen joh-

dosta. Kuin konsanaan Säkkiyärven polkkaa kehräsivär
mieher 

- 
!

Ei kuulunut akaa-aja)ia. Vasta Moskovan rauhan rajal-
la näyrti tie nousevan jälleen kerran pvsryyn, sillä tien
vierellä olevasta parakista ilmesryi kaksi poliisia tielle.

Hikiset ja jännirtyneer "sankarimatkailijat" arvelivat
kärähtämisensä hetken koittaneen vihdoinkin, noitten po-
liisien kynsissä.

Onneksi ilmeni heti, ertä kyseessä oli vain tavanomai-
nen tarkasrus, eikä heisrä olru tehty mitään ilmoitusra.

- 
Onko pojilla lomaa vai punrraarnaanko ollaan me-

n6553) 
- 

kysyivät poliisir.

- 
Eihän tässä lomia, 

- 
paidan vaihtoon vain lähdet-

riin 
- 

eukon viereenkin pitäisi päästä 
- 

!

\.rr-rruhrren palasivar poliisit parakkiinsa.

- 
Ei mirliin hrimminkiä. maanantaina tullaan samaa

rieri r.:.k-risin. huusi vielä .joku heidän jälkeensä.

- 
\lirrl .rikoinehan oli i'leisesti vallalla toivorikas

mieii. Isinmeamme rulesaisuuden suhteen, siksi poliiseil-
h-Un oli hrmv herkissä. eir-ärkä he takerruneer pikkujut-
rujen tik-ra sorilaira kän'r'rrelemään.

\o niin. maananraina seurue palasi, entistä kokeneem-
pana ja kommelluksitra, ylittäen laivalla Viipurinlah-
den. Varnuorissa he tapasivat szunan moortorin kuljetta-
jankin. Hän kertoi siellä laivassa synryneen melkoisen
metelin, porukan kiireisen häipymisen vuoksi. Olipa
epäilcy kunnon "lomalaisia" vallan ulkomaan eläjiksi.
Hän sanoi menneensä takuuseen porukan suomalaisuu-
desta. Ei vaan ollut huomannut kysyä mistä yksikösrä
miehet ovat 

- 
I

Misrä sitä kaikkea huomaa 
- 

;
Åsiaan rierysti kuului, eträ hän sai aikanaan melkoisen

palkkioloman venäläisen partion pidättdmisestä.
Punttareita tämä seikka hiljalleen korpesi, sillä ilman

heitä se pidätyshomma olisi takuulla jaänyt rekemärtä.
Muma heilläpä ei ollut luo'rtoa lähteä ansaimua lomaa ky-
selemään, siinä puuhassa olisi törmännyt senlaatuisiin
§s1'my'ksiin, joira ei enää hyvällä ruurillakaan olisi voinut
kunnialla selvittää.

Tosin, rdssä n.rainitun kahden puntraajan joukkueenjoh-
taja, "suuri koiranleuka", vänrikki I.)rp<t L,rtrkar;o. usein
jälkeenpäin huomautri heille kät'rrän.rättömästä lomasta,
että "pånkaahan poj.rr paperir t'.ii-r"in 

- - 
I

Vaikka olisi ollut oikeurerru loman saanriin, vieläpä
palkkiosellaiseen 

- 
ei sirä ukaltrnur edes anoa 

-kd.pä-lälautaan olisi jourunur 
- - 

:

On se. On 5s 6rnigui5lx 
- 

'

- Mutta olisitpa
nähnyt sen,
joka putosi!
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päin suomalaisten
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EINO HERMUNEN

C)N ihena kcviitkesiin aan.ru Svviirillii r,- l+. kun crlellincn
vurtiorr.rics Htrtrg<-r J ii iisk c i ii i n c n rulcc ja heriittiiii
minut vartiovuor<illeni. Kelk; on silloin vrihäii vrille (r.

IL-nassa on .jo monena piiiviinii ollr.rr ockrtuksen .jiinnitys-
ri, mitii taas tär.räkir.r piiiviinii tLrlee tapahtr,rrnarnl Aivan
lLihipiiivinri tulee vrrrmaan tapairrurnaen peljon, j(,r.1in r.lr-
klisevaa. Mr.rtte n-ritii. sirii emme tieclii vielii kukaan.

Tj.paikkamme sijaitsi rnelkein vasrrpiiiitii Lotinnpel-
toa, Syviirin rilrlllrlst.l 2-100 r-r-r taaksepiiil, t.nrtkavassrt
rniiensyrjässä. Eclessä oli rrr.rkerr, kosrea rantrrniitt\', joren t.j-
paikkna ei voinut viedii liihernrniiksi rurrarr.

Korsrmme oli vahva ja siisti sisiiltiikinpiiir.r. Seiniihirret
jrr sisiikat«r oli veistetn' ja hakattu valn.riiksi tiipiniissri, jos-
trr ne sitren keviitr«rspuuton kelillii --+l hinattiin lievosilla
lir.rjaan.

Paikka oli korsulle hy'vii, .la tarvikkeer hyvät, siksi meil-
le tulikin mirinio tl.paikka, .yoka oli rnelkeir.r korsr-rr.r krrtol-
Iir. Kr>rsrrsta rrlos rrentiiessii tarvitsi vrrin kierriiii korsur-r

rl

nurken teitse, sillii siitii jo rrlkoi hirsillii krdertLr sirpalesuo-
jl. Josta kohosi 1,lr)s nriielle sLurjahatrtr vrrtrharrn kolhoo-
sin kellariir.r je siitii rxppuset I'lös tj.paikallc j.r tt,irrcrr
hi.1i1rit \lrlsenrnrallc pellon poikki jalkaviier-r rlrkikol-rtaart.
jor.rkrr nin.ri oli muistarrkseni "lnto(1) '. Mciciiin tj.paik-
k;ur.rrne peitenirni oli "lnkeri -t . Oikealla puolellammc
oli r-roin sur'lan metrirr piiiissii jv. tukikol-rta, jonkrr nin-restii

en ole aivan vanlrr, ehkii se oli 'I':rr-ru '. Meidän kesknu-
clessrrn-rure se tunnettiin prremrnin ninreltii "Sikt»niiki 

.

Nirni sai llkunsir sirtii, kur.r meikiiliiiser sarrpr.rivat sille
kohtlelle Svviiriii v-+ I syksl'llii siinii mäessii oli olltrt k«rl-

hoosin sikala, jopa itse kollrtnsikin. Mutta mitrutr aiklua
siir-rii ei eniiii «rlltrt n-ritiiiin rrrkeunr.tksia, littortstaan korstrja,
1 lrte1'shrrLrroja .ja rrscmrrt.

Siinii rniiellii oli 
.j 
r-rokser.rr.rcllut vrrpaana viclii ttr uutrrm:r

lrriha sikrrpossLr, jotka pojnr oli sitten nrielihyviu teurrrstl-
rrcet j;r sviint'ct srriltins,r.

Korsun-rrne cdessii virtirsi pieni pu«r, j«rssa oli ht'vii kiiv-
t

t
F
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dä pesulla niin itse, kuin pestä kaikki ruokailuvälineet-
kin. Samoin saimme siitä kaiken muun tarvitsemarnme
veden korvikkeeseen ym. Eihän se veftä millään lailla pi-
lannut, vaikka vähän ylempää ojan penkan takaa purosta
löyryikin pari kolme mädänrynyttä miehen raatoa. Vesi-
hän oli aina yhtä hyvåå ja kirkasta, kovasti virtaavassa

Purossa.
Keväällä puroon kohosi Syväristä haukia kutemaan.

Niitä me ajan kuluksi kiväärillä ampumalla pyydystimme.
Alempana niityllä Syvärin rarrtaan päin, oli matalia su-

vantopaikkoja, joissa hauet lämpimillä ilmoilla polskah-
telivat ilmaankin. Kovasti teki mieli mennä niitä sieltä
pyydystämään, murta se oli hengenvaarallista touhua. Siel-
lå aina naapurin puolelta alkoi sataa kuulaa ja "kranuja-
kin", jos sinne aukealle niirylle kuka uskalsi yritria.

Korsumme oli rakenteiltaan vahva, siinä oli kolme nel-
jä hirsikerrosta päålld,, välillä risukimppuja. Simen kivi-
kerros, ja lopuksi haapakouruista vesikatto. Joten me
olimme keskiryksien aikanakin aivan levollisia mieleltäm-
me, kuin herran kukkarossa. Eipä osunut "vanja" poika
niin hyvin ampua edes korohorolla, että olisi korsuumme
saanut osumaan. Vasta viimeistä edellisenä päivänä ru.li
täysosuma, joko 6" haupitsilla tai raskaalla krh:llä, sekin
varmaan vahingossa. Mutta ei se mahtanut muuta, kuin
repi toisen puolen vesikatosta, niin etcä korsun ympäristö
oli haavan lastuja täynnä, aivan kuin pellavakuontaloita
olisi sinne levitelty. Korsussa ei ollut vielä mitään härä.
vain ruudin käryä tuppasi sisälle ilmaventtiilistä je r'ähän
poroja krapisi katosta alas.

Niin, olin nyt siis yksin vartiossa vähän aikaa. murta ei
viihtynyt Jääskeläisen Huugokaan sisäl1ä korsussa, \'aan
tuli luokseni tj.paikalie. Vähän ennen seitsemää ruli jo jo-

Tykistön tulen-
johtopaikasta
suomalaiset
tähystämässä
Lotinanpeltoa
Syvärin yli

Tulenjohtopaikka "lnkeri
4:n" korsua tehdään
Lotinanpellon kohdal lamuovl ehmuste

pitåic ' .
orcteesln'paikoillaan

o Ei päivittäistä vaihtoa

SNUG on tieteellisesti ko-
keil lusta muovista valmistet-
tu pehmustelevy, jonka avul-
la löystynyt hammasproteesi
saad aan tukevasti pysymään
paikoillaan. SNUG-pehmus-
te on helppo kiinnittää.
SNUG kestää kauan - ei
päivittäistä vaihtoa. Kätevä
puhdistaa samalla kun puh-
distatie proteesin. Täysin
vaaraton ikenille ia teko
hampaille. Kemikaalikau-
poista ja apteekeista.

$Nuchammaspehmuste
P. S. Leikatkaa irti tämä
ilmoitus. Silloin muistatle
ostaa SNUG proteesiPeh-
mustetta seuraavalla ostos-
matkalla.

Tuonti: OY TAM-KOS AB, Holsinki
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ku muukin ylös taisteluhauraan seuraarnaan. mirä rlnään
alkoi tulla ja kuulua. Pian alkoivat olla rarkeiser'.rr minuu-
tit kiisillä, jollei kohta jorakin ala rapahru:. niin ei sirren
koko päivänä. Tiesimme jokainen. ertä meiiie ruiee jon.r-
kin kauniina päivänä lährö Slvi.rilrä Errei se piivä ollut
enää kaukana, kaikki merkit viirresi siihen. Oiihan Karja-
lan kannas murtunut joku plir'ä sirten. ja vihollisen va-
rustelut olivar valtar-ia Slr-lrillä meidinkin kohdalla. Lo-
tinanpellon rakana oler-aa lenrokenrrää oii kunnostettu
keväästä lähtien kovalla kiireellä. Ja kuorma-autor ajoivar
sinne kuormia toisensa jälkeen, pommeja tietenkin. Sa-

moin tykistö oli haarukoinut maalit vaimiiksi, errei sirten
H-hetken tullen ollut enää mitään haarukointia, alkaa
vain posotella. Kaikki oli selvää, Iähdön hetkeä ei tieder-
ry, mutta sen varalta olivat meilläkin pakkaukset ja kaik-
ki kunnossa. Vihollinen oli noussut maihin jo Viteleessä-
kin ja vaaransi meidän selustaamme sekä perääntymis-
tämme. Olimme siis lähtöasemissa, ainoastaan tu.lenjoh-
topaikalla oiivat enää haarakaukoputki, puhelin ja suun-
talevy paikoillaan.

Keilon iähestyessä seitsemää, valmisrelu alkoi tykisrö-
keskiryksellä. Enempää hälyrystä ei tarvinnut antaa, kos-
ka kaikki pojat olivat lährökunnossa ja heti asemissa seu-
raamassa tilannetta. Kyllä siinä olikin ilotulitusra kerrak-
seen. En edes osannut kuvitella, että vihollinen voi kes-
kittää niin paljon putkia meidänkin kohdalle. Joka talon
nurkilta salamoi, samoin pitkin rantapenkkaa, ja koko vi-
hollisen puoli salamoi tykin suuliekeisrä yhtenä tulimere-
nä. Mutta vihollinen oli päättänyt, ertä nyt "vinski" po-
jille annetaan lähtö ja kyllä rästä iloinen lähtö tulikin.
Monikohan poika ehti ortaa Syvärin aaltoja muisroksi pul-
Ioon, niinkuin vihollinen propagandalliheryksissään käski
tekemään.

Suomal aiset vetäytymässä
SWäriltä pohjoiseen 21 .6. 44

Ni't alkoivat lentoiaivueet kohota ilmaan Lotinanpellon
takaiselra kenrälrä. Niitä kohosi jatkuvasti yhdeksän ko-
neen laivueina, kuin varisparvia. Ajattelin, etteivät nr-ro

koneet viitsi erulinjaa pommittaa, mutta erehdyin. Ensim-
mäisen laivueen ylitettyä Syvärin, se alkoi kaartaa linjo-
jen suuntaan ja kohti meidän tj.paikkaa. Jo alkoivar mu-
nat tippua, ensimmäiset pommit Sikomäen ja meidän vä-
lillemme ja vdhän meistä ylikin. Mutta uusia koneita oii
nrlossa, kymmeniä laivueita oli ilmassa. Tykistö jauhoi
maastoa, sen ruli oli unohtunut, seuratriin vain lentoko-
neitten liikkeirä ja katsottiin, menevätkö pommit vielä
ohi vai joko sattuvat kohdalle. Jäimme pommiaaltojen vä-
liin, ei tullut mitään tappioita vieläkään, mutta iisää tu-
lee koneita ja terästä taivaaka. Seuraavat laivueet mene-
vät vähän sivuun, krh.asemien ja huoltotien suuntaan,
jossa käy nyt aika jytinä. Meidän puhelimemme ei kuule-
ma toimi, langat ovar poikki. Ei toimi enää radiokaan,
antenni on siitä lentänyt helvetin kuuseen. Pari poikaa
lähtee vikapartioon, taas tulee pommitus samoille seuduil-
le. Toinen pojista palaa kohta haavoittuneena, toinen
Hämeenlinnasta kotoisin oleva alik. N i em i n e n Riku
ei palaa koskaan. Hänen toverinsa tiesi vain kertoa, missä
hän viimeksi näki Niemisen ennen pommittrsta. Pommi-
tuksen jälkeen oli paikalla vain iso monttu.

Tilanne jatkui tuntikausia samanlaisena, välillä pommi-
tus siirtyi vähän kauemmaksi, tullakseen kohta taas mei-
dän kohdallemme. Tykistön ruli jatkui taukoamatta, sii-
hen on nyt yhrynyt jokin kummallinen ääni, suhina ja sä-

hinä, kamala jyrinä. Stalinin urut ovat yhryneet leikkiin.

r-
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Suurin osa pojista on korsussa suojassa. Mekin vänr.
Ne none n, alik. Arssi Åksola ja mind,vetäydyim-
me korsun päässä olevaan sirpalesuojaan. Koska ei ollut
pelkoa vielä vihollisen .jalkaväestä niin kauan, kun tykistö
toimi ja lentopommirus jarkui ja se jatkui. Emme n2ihneet
enää koneita, mutta kuulimme äänesrä, milloin ne olivar
lähellä ja päällä. Nyt ne olivar päällä, ympärillämme jytisi
jatkuvasti, kuului pahaa ulinaa, joka lähestyi voimakkaas-
ti. Olimme niskat kyyryssä, luulin sen jo pudonneen ai-
van välimme.

Maa hypähti vieressämme, me maan mukana, mutta
mitään ei tapahtunut sitrenkään. Eikö se pommi råjähtd-
nytkään, ei räjähtänyt, se oli onneksi "suutari". Emme
olleet varmoja, sattuiko se korsuun, vai korsun ja tj.paikan
välille mäen rinteeseen. Nenonen sanoi minulle, menepäs
korsuun katsomaan, miren siellä ovat asiat. Hänkin epäili
jo äänestä ja siitä tärähdyksestä, mikä maassa tuntui, että
pommi oli suuri. Ja jos se sattui korsun kohdalle, niin po-
jat ovat siellä satimessa siitäkin huolimatra, vaikka pom-
mi olikin suutari. Lähden hyppäämään korsun käytä-
vään päin, mutta en pääse montakaan askelta, kun il-
manpaine heittää minut maahan korsun ikkunan alle.
Pommeja putoilee ympäriinsä joka puolelle. Onneksi maa
mäessä oli pehmeää santaa ja meidän notkossamme raas
savi- ja mutamaata, joten sirpalevaara oli pienempi. Maa-
ta satoi pädlleni, suojasin muka naamaani ja niskojani
kdsilläni ajatellen, milloinhan rärähtää viimeisen kerran.
Koneet menivät taas ohi. Silloin nousin maitten alta pois,
puistelin vähän isompia kokkareita vaatteistani ja hyppä-
sin korsun käytävään.

Olin jännittynyt, minkälainen näky siellä kohtaisi.
Mutta ei pojilla ollut mitään hätää, olivat vain kalpeita ja
tuumivat:
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- 
Se oli onneksi "suutari", joka äsken purosr ruonne

korsun taakse. Se piti pahaa ulinaa, tuntui siltä niinknin
tdmä korsukin olisi hypännyt ilmaan. Jos se räjähti, oli-
simme nyt joka mies täällä sisällä kuolleina tai kivien ja
hirsien alle elävinä haudattuina. Vaikka pommi olikin
suutari ja korsun seinä vahvasti völjäröity ja pulteilla tiu-
kalle kiristetry, niin sittenkin seinä oli vääntynyt luokil-
leen. Jos se olisi råjåhtånyt, niin josi' Ei olisi enää niitä
Hämeenlinnan eikä Ilmajoenkaan poikia, ruskin meitä
ketään Inkeri 4:n miestä tådllå maan päällä. Kun sitten
lähdimme perääntymään, näimme miten isoja pommeja
oli niil.le seuduille pudotelu, vaikka olisi monttuihin ru-
vennut rakentamaan kerrostaloa.

Tulin Nenosen ja Aksolan luo ja sanoin. errei korsussa
ole mitään heikkoa. Takaseinä r'ain oli pahasti pullistu-
nut, mutta kesti kuitenkin, ehkä se ei enää kestänyt kau-
an, vaan painui sisään maan plinoste. \'aikka emmel-rän
me sitä pi&ään enää tan'inneerkarn.

Korsussa ollessani ruli sinne kolme .jalkar-äen miestä, ne

olivar Sikomäen rukikohdasra. s.rnoivar:

- 
Tässä me tähreet meidän rukikohdastamme olemme.

Emme lö1'räneer enempää elär'ien kirjoissa olevia sieltä.
Vaan kaikki ovar hautautuneet niin miehet kuin aseetkin
sinne hiekan ja maan sisään. Emme ehtineet ampua yh-
rän laukaustakaan. Kyllä on parasta, että tekin lähdeme.
Ne "vanjar" rulevat nyt. Kohta olemme vihollisen jaloissa
joka mies. 

- 
Sitten he lähtivät.

Sanoin Nenoselle, miten Sikomden rukikohdan on käy-
nyt, vain kolme miestä jäljellä. Nenonen sanoi, kuinka-
han on mahtanut käydä tuon vaserrunan puoleisen jv.tu-
kikohdan, pitäisi mennä sinne ottamaan yhteys. Samalla
tuli luoksemme ylik. Elora nta meidän tj:sta. Hän sa-

noi lähtevänsä kåymddn siellä ja samalla lähti. Olimme
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Lotinanpellon
kohdalta
venäläiset
hyökkäsivät
Syvärin yli
voimakkaan
tulivalmistelun
jälkeen
21.6.44.
Suomalaisten
oli aloitettava
vetäytym inen
pohjoiseen
vanhaa rajaa
kohden

taas siinä montussa vähän aikaa kolmeen mieheen Tvkis-
tö ja Stalinin urut soittelivat vielä rär'rrä p.iirJ. murr.r il-
matoiminta oli jo siirtynl't kauemmaksi r.rkriin joil.le

päin. Sitten tykistötulikin vht'äkkiä siim'i kauemm.iksi
taakse päin. Nyt alkoivat vihollisen jalkaviien :'s€er sur-
manlaulunsa. Konekir'ääreirä runtui olevan a:emissa jo
jossakin aivan lähellä. Nenonen sanoi. pitäisi kär'dä rulen-
johtopaikaita katsomass,r. näklisikö etumrasrossa ia Sr'-

värillä jotain liikertä. trIe ei vielä ehJim' Åksolan kanssa
lähteä, kun Nenonen srnoi. minäpl kivn karsomassa!
Hän mli nopeasti aias:

- 
Nyt pojat lähdetään ja äkkiä, ert:rnaasto ja Syväri

ovat miestä mustanaan. Ne ovar heti meillä niskassa.
Me korsuun, reput selkään ja muut kamat mukaan mitä

oli irrallista ja lähdimme suorinta tietä huoltotielle päin,
vain Eloranta jäi meisrä jälkeen. Olimme hänestä huoles-
tuneita, Iuulimme, että hän oli jo joutunut vihollisen saa-

liiksi, joko elävänä tai kuolleena. Mutta se poika tuli,
kuin nrlikin takaisin sitrenkin.

Ehdimme vetäyryä kilometrin verran, kun Eloranta jo
saavutti meidät. Sieltä se poika tuli, että iso reppu selässä

hyppeli, oikein pikamarssia. Ihmettelin sitä kovasti, hän
sanoi, kun ei nähnyr enää meitä ketään, meni korsuun
nappasi reppunsa pykälän ja lähti jälkeemme.

Lähtömme Syväriltä ja irroirtautuminen onnistui hyvin.
Alkumatkasta olimme vihollisen jv.aseitten saattelemina,
joka muuttui loppumatkalla rykistön häirintätuleksi, mut-
ta kaikista selvittiin. Olimme kestäneet viisi tuntisen hel-
vetillisen teräsmyrskyn, ilmao suurempia appioita. Yksi
mies haavoittui ja alik. Nieminen katosi, molemmat vika-
partiomatkallaan.

Syvärinlinja oli täten murtunlrt, ja pakomatka kohti
Suomen rajoja oli alkanut.

'ri§,,,r ffi'§

RESERVIUPSEERIKOULU
so-vuoTlAs 23. 5. 1970
SOTAMINISTERIÖN pääröksen perusteella kävi Suo-
men Puolustusvoimissa käsky tammikr:ussa )0 vuotra sit-
ten:

"Helmikuun l. päivänä 1920 toimeenpannaan Hami-
nassa -3 kk kestävä reserviupseerikurssi vakinaisessa pal-
veluksessa olevien upseereiksi sopivien asevelvollisten
kouluttamiseksi reserviupseereiksi. "

Haminassa tuolloin riehuneen espanjantautiepidemian
takia jouduttiin kurssin alkua lykkäämään parilla kuukau-
della, mutta kuitenkin voidaan Reserviupseerikoulun
toiminnan katsoa alkaneen edellä olevan käskyn seurauk-
sena täsmälleen ptroli vuosisataa sitten.

Reserviupseerikoulu vietti 50-vuotisjuhliaan monin .Lr-

vokkain rilaisuuksin tor-rkokuun loppupuoiella. Kolrni-
päir'äiset juhlat alkoivat 21. 5.,iolloin Tasavallan Presi-
dentille luovutettiin "Ympyröiltä kansalaisvastuuseen"
r«rs. Seuraavana päivänä laskivat RUK:n edustajat seppe-
Ieet sekä Hietaniemen eftä Haminan sankarihaudoille.
Lauantai 2.1. toukokuuta oli valittu juhlallisuuksien kes-
keisimmäksi päiväksi, jolloin kaikilla reserviupseereilla.
RUK:n enrisillä ia nykyisillä kouluttajilla oli mahdolli-
suus tavata roisensa kenttäjublarsrl. marssia ornan kurs-
sinsa tunnusten alla r,,ltintarsissa, syödä pitkästä aikaa
kenttäpäirällirrä. rurusrua jahlan\ttelyl'n seka osallisrua
kur t s i k o k o u k s i i n. T rlaisuldet muodostuivat samalla koko
reserviupseeristomme maanpuolustus.juhlaksi, jolloin jo-
kainen saattoi verrata omia kokernr.rksiaan tämänhetki-
siin koulutusolosuhteisiin.

Nykyään kouhrtetaan vuosittain kolme kurssia, joisca
kukin käsittää 15 koulutusviikkoa. Näiden aikana on noin
1200 oppilaan koulutuksen painopiste käytännön johta-
misharjoituksessa ja eri lin1ojen erikoiskoulutuksessa.
Päiimääränä on sellaisen johtamistaidon ja taisteluteknii-
kan opettaminen, ertä oppilaat pystyvät hallitsemaan ja
johramaan oman koulutushaaransa mukaisen perusl'ksi-
kön puitteissa taistelevaa joukkuetta tai vastaavaa asela-
jin yksikköä sodan aikana. Kaikenkaikkiaan on tähän
mennessä koulutettu yli 90 000 reserviupseeria ja maalis-
kuussa päätrynyt 132. kurssi liitti jälleen oman lisänsä
kunniakkaaseen joukkoon.

"Ympyröiltä kansalaisvastuuseen" on RUK:n 50-vuotis-
juhlapäiväksi ilmesryr.ryt rikassisälröinen juhlakirja, ioka
omana kokonaisuutenaan selvittelee maanpuolustuksem-
me peruskysymyksiä ja sisdltää myös Matrikkelin vuosina
L920-7 0 reserviupseeritutkinnon suorittaneista . MW jä
on RUK:n Oppilaskunnan Kannatusyhdistys r.y. Hamina.
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Katukuva
Aunuksenl innasta

It

toja polkupl'öräreissulla .rseman junille, kuteu ratthan-
rrjau rr.raalaiskylässä ikään. Lappeenrantalainerr tiristelulä-
hetti Uuno S i i t a r i jäi kahvinkeitrovalmisteluihin
erlppit;r.loon. Trrlon kiiitelevän santovarrrir-r aineksia ktrn
kenelläkiiln n.reisrii ei ollut enernpää kuin l.rirteen kiil'ttö-
kokemusrakaar-r.

Hetkessii olriin m1'ös Aunr.tslinnrt-t rltrr.rrieasemalla ja
paketrivaunuissirkin, murta tuskin ehti plkettioperaatio
alkaa, kun usein mr.rulloinkir-r vllärrrinlt maataistelukonei-
den syöksy lähesn'i nyr iunif, kohti. \iinpä samassa syiik-
st'imme mekin pirkertivrunur-t ;rlle suojlan, johon meitä
erikoistarkasrajia sitäpaitsi ic, erukireert opastikin ioktr
viereisen valrnLrn pakettiriivkkiön piiälle riipaisevaksi va-
roitrsvihjeeksi kesken evakr.roir.rtipr.rtrhiensa vähin äänin
jiiär.ryr veteraaniveli. Ja vain muutaman silnänräpäyksen
kuluttua jännittyneinä totesimmekir-r sitren karmear-r luoti-
kuuron iskeytyvän yllemnre r',rtrnunkattojen lävitse
ikäiinkuin tikkzr olisi innolla takonttt kelohonkaa. Mutta
eipii kulunut paljoa aikaa siihenkiiän. kun tr.rliaisviemi-
semme käsittivät alunperin vähintään eversteille tarkoi-
tettuja herkkupalo.ia. Selkäreppuun kertvi r-ropeasri mm.
ny'kyisinkin tunnettLla ruotsalaista Gevalia-kahvia, Mara-
bou-suklaata sekä tanskalaista säily'kekinkkua 2 ja 1 kg:n
grltirasioissa. Ylensipä tzristelulähettikorpraali arvonnrn-
nossaan itsensäkin ennen etappitaloon paluumatkalle
lähtöämme pukernalla ylleen uutr.rutcaan säreilevän evers-

F;27;

KI|BPRAATI I
EUERSTI 1IA AU 1I U KSE]I tI 1I ]IASSA
III/JR 2 saapui juhannusaattona 19.1.1 Syvärin voimalai-
tokelta suomalaisten valtakar.rtena Aunuslinnan kaupr,rn-
giksi ristittyyn Aunussuurkylään. 10./JR 2 eli "kymppi"
jäi kapteeni Mauno M e h to se n komennossaleppoisis-

.sa juhannr.rssäiiolosuhteissa kylän keskitienoille Åunusjo-
en pohjoispuolelle jarrtrttelemaan vähän aikaisemmin
Ql. 6.) pohjoissuuntaan joukolla liikkeelle lähteneider.r
venäläisren vyör1'ä samalla kr,rn toiset veteraaniveljemme

)atkoivat malkaa viivl,tysetappeihin Nurrnoiltn ja Tuu-
loksen-Viteleen linjan tavoitteiden suunnissa, lr-rkuun-
oftamatta .loitakin avainasemissa olleita, "individuaiis-
teja", etenkin pinohiirinä tunnettuja pioneereja.

Etappimajoitukser.r tapahduttua Aunuslinnan moni-
käy,ttöisiin siviilitaloihin 

- 
niihin kun usein liiccyi mnr.

kiinteä kotieläinnavetta joko alakertana tai sivuosana. .ja

.ioissa osittain jatkuvasti asuikin paikallista siviiliväkeä 
-saatiin kuulia rautatieasemalle jääneen aikaisernmin "lin-

r.rasta" lähteneeltä omalta väeltä ainakin pari kotirinta-
malta saapunutta pitkänpuoleista tavarajur-raa, joissa mm.
oli kenttäpostipakettejakin vaunulasteittain. Monien mie-
lissä syttl,i tällöin heti ajatus mahdollisesta pika-herkr,rt-
telmta, sillä juhannusaatosta huoiimatta ajankohta ei sal-
linut pitempiä juhlapuuhailuja "mtrukalaisten" oltua
melkeinpä kiintedsti tuulasrusetäisyydellä kintereiilämme.

Niinpä noissa olosuhteissa tuossa tuokiossa olikir.r vie-
rLrnäkeläinen lähettikorpraali Oili Pethman ja ker-
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tin kesäpLrseron ja oli siten herkessä näenr.räisesti mitä il-
meisin eversti. Kokoa ja ryhtiä kun rauhanajan maanvil-
jelijäpojalla oli jo ennestään kyllin riittävästi vaikkapa
kenraaliksikin.

Herkkujen lemussa pyöräillessärnrne pysähdyimme sir-
ten hetkeksi ikäänkuin kur.rlovartioon eräälle Aunusjoen
sillalle. Hiirenhiijaisuuden keskeitä kuului täilöir.r yllättä-
en alapr,roleltamme melkein sillan alta härnmästeler'ä ih-
misääni: "Katos pirua, kun eversrikin on viell räiillä.
Vaikka ensin hieman säikähdyimmekin rilannett.r. nrin
havaittuamme parin pioneerin hiiviskeleviin svn tvslanko-
,en panssa emme voineet hillirä sor.1n.1rlrll;imme. Erersti-
korpraalin sanotrlra täIlöin leppois.r.rn r;puns", Älklr-
hän vain tosissanne uskoko minu: eversriksi. korppihan
minä vain olen everstin puseross.l . alkoivar pinohiirerkin
todellisen Hamlet-naunrns:. rorsen l-reistä samassa rokais-
tessa: "Johan mir-rii epJ.ilin ruor.] pojun pärstIä, murta
pankaal.ran turistir röpinaksi. sillä pian pamahraa."

Juhannusarrrok:I.rvit eirdirriin kuitenkin vielä juoda
Aunus-kvlän vierailut;lossamme, murra aiaruksissa oliut
juhla-aterre sen sijean jäi mm. kinkkujen osalra kokonaan
vain aikomLrkseksi. sillä pian taasen alkoikin rodella par.rk-
kua rmpärillämme eikä syöminenkään tullur enää mie-
leen, saatikka sirten herkuttelu. Varsinaisen rinraman ti-
ianne jatkui nimittäin jälleen täytenä totena, ja Aunusiin-
na-visiittimmekin päättyi samaa vauhria jo aamuyöllä jLr-

har.rnrspäiväni 25.6. Silloin saatiin vain nähdä muuka-
iaisten vuorostaan besorkaavan kenttäpostipakerreia sa-

ntasse rautarievaLlnuss:r. jossa me vain mtnrtama tunti xi-
kaisernmin ol.imme operoimxssa.

Niin vaihrui juhlaväki juhannr-rksena 1944 Aunuslirr-

SISULLA

r-rimellä on everstiluutnantti Yrjö Hakattcn kirjoirtanut ja
julkaissut muistelmateoksen pata.ljoonansa toirninneste
Talvisodassa. Hän on omia Talvisodassa tekemiään muis-
tiinpanoja, sotapäiväkirjoja ym. lähteitä käyttäen valmis-
tannt iohtamansa I/JR 61:n vaiheista 126 sivuisen kuvilla
.ja lukuisilla karttapiirrosiiitteillä täydennetyn asiallisen
julkaisunsa. Sen taistelukuvaukset Suomussalmen ja Kuh-
mon sunnnilta ovat hyvin esitetyt ja kaikki ,[arttapiirrok-
silla valaistut. Lukija saa selvän k2isityksen näiden taiste-
lujen niistä vail.reista ja osasuorinrksista, joissa pataljoona
j.r osaksi sen lähinaapurit toimivat. Se esittää kappaleen
korpisot.re, missä suomalainen joukko lukumääräisesti
pienenä oli taisteiukentän aktiivisena .ja voitollisena osa-
puoler-rl. Kirja antaa myös hyvän kuvan siitä, miten sora
kovine t;risreiuineen kehitti T-divisioonan heikosri koulu-
tenrsra ja aivrn alussl l-rapuilevasta paralioonasra räysi-
painoisen raistelr.rosesron, joka pahoin supistuneenakin
pysty'i tävsipainoisirn suorituksiin. Kirjoittaja verää myös
asiallisia johropääöksiä sodan kokemuksista. Hänen esi-
tystapansa on va;lrimatonta, joten kirjan lukee mielellään.

Teosta saadaan helsinkiläisistä pääkirjakaupoista sekä
tekijältä osoirteella Ttrrku, Rauhankatu 1:i a B 10,

V. NihtiLii

NESTE
TARJOAA

KESATILAAJILLE
1. MAKSUAIKAA
Lasku eräänlyy Yasta 31. 10. 1970.
Tämä koskee 1. 5.-J1. 8. välisenä
aikana toimiteltua polltoöliyä.

2. KÄYTTöVARMUUTTA
Täyltäessänne säiliönne io kesällä
eslyy yeden liivistyminen, mikä ai-
heuttaisi säiliön ruostumista, hil-
seilyä ia kåytlöhäiriöitä. Täydellä
ia hyväkuntoisella såiliöllä on tur-
Yallista ottaa pakkasei vastaan.

3. TOIMITUSKYKYÄ
Toimituksei ovat Yarmora kaulta
vuoden. NESTE OY:n varastoverk-
koa laajennelaan ialkuvasli. Teho-
kas kuljetuskalusto takaa iäyttö-
palvelun pilkienkin yhteyksien
päähän.

NESTE OY:n loimiluskykyyn ovat
öliyn suurkuluttaiat 

- 
teollisuus ia

kiinleislöt 
- 

toltuneel luoltamaan.
Sen varaan Teidänkin kannatlaa ra-
kenlaa låmpötaloulenne. Ja mer-
kilseehän NESTE meille kaikille
koloisla låmpöä.
Tehkää siis tilauksenne lo iänään

- ennen lomaanne.

fr .foiaifrl*,ntaa.ilhpa@rul

NESTE OY
PÄÄKoNTTORt: Kaivokaru 10, Hel-
sinki 10, puh. (90)-13833
MYYNTIKONTTOBIT: Helsingissä
puh. (90)-13 833, Naanlalissa puh.
(921 )-26 080 ia 53 828, Lappeenran-
nassa puh. (953)-13 845, Oulussa
puh. (981)-42 882.
Paikallisedustaiia kautta maan.
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Suomalaiset etehemässä
polkusiltaa pitkin
Säntämäjoen yli
4. 9. 41 aamulla

A OJALA

Tuulosfoen läpimurto

LOUNAIS-HAMEEN suojeluskuntapriirissä perustetun

Jalkaviikirykmentti 2.1:n I pataljoona oli aamuyör.r pirney-
dessä tykistövalnisreh.rn suojaamana ylittänyr erittäir.r vä-
hävetisen Siintämäjoen myllyrar.rnioiden kaurta sen ala-
jr-roksulia kuivir.r jaloin ja rnerkasi rnatalana Sär.rtdn-räjoen

uoman vihollispuoleisen rinteen suojassa syyskr.rtrn +. päi-
vänä klo ,1.)) valmiina rynnäkköön. Matalaksi pataljm-
r.ran painoi vil.rollisen läheisyys, alkavan hyökkäykser.r sa-

lassapit<-r ja ennen kaikkea Suornen sotahistorian voirnak-
kain rykistovaln.ristelu. Valmisteluun nimittäin osallisttri
neljä raskasta patteristoa, seitsemär-r kenttätykistöryk-
menttiä, yksi jiireii parreri, Parterisro 120 K/78, Kevyt
patteristo I 1, kaksi saksalaisra patteristoa, painopisteryk-
menttien krar.raatinheitinkomppaniat ja pataljoonien
kranaatirrheitinjor-rkkueet. Käsitykseni mukaan yli 200
putkea syyti kranaatteja vihollisen puoltrstusasemiin, ty-
kistöpattereih ir.r, komentopaikkoih i n,j a huol toel im iir.r va-
jaan viiclen tunnin ajan, ensin hitaarnmin ja aina kiihry-
viissä vauhdissa, tarkan etukäteissuunnitelman mukaan,
moukaroiden aina välillä sisäär-rmurtokohtaa ja kohdistaer.r
valmistelunsa viirneiset minuutit koko voimallaan joen
uomassa makaavan paral.joonar-r eteen.

Tämän tuliholvin alla rnakasi majr-rri O. L am p ise n
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pataljoorr.r IIJR 2i valmiir-ra ry'r.rnäkköön. Siinii mak;rsivat
syöI<syvn vrirniinir Len.rpääliin. \/esilrrhden ja \/iialan ki-
väärikornppani.rt. priiiillikköiniiiin urnr krrpreer.ri T. I n-
kilii ja luutnantti R. Bergius seki \';Llkeakosken
kor.rekiväärikomppanialr.rurn. Å. 11 ick I i n i n johdos-
sa. Sarnan tuliholvin .rll.r rn;rkisr mröskrn JR 23:n ko-
rler-rtaja, eversriluutnantri i\{. r'on Schron e komento-
portaansa kanssa.

Rynnäklöasenr,rssa olevien r iimciscr nrinuutit muisrut-
tivat jotain sanoin kuvaamrrunt: olotih,r. Kun yli 200
putkea syyti kranaatteja päitten.rme vlitse sisäänmurtokoh-
taan kiihdyteryllä noper-rdella ja kun ilmanpaine oli niin
kova, ettei lakki rr.raatessakaan r,rhtor.tut pysyä päässä, kun
pol.rjoiser.rpuolei nen taivas aamuhän.riirässä ol i yhten ä suu-
liekkien tulimerenä, kun kranaatit uiisivat päärnme ylä-
puolella ja iskivät yhtäjaksoisella niiskeellä ja rytinällä
vil.rollisasen.riir-r, syytäen siriseviä ja vonkuvia sirpaleitaan
yrnpäristtiön, ei tietär-ryt, olisiko pelättävä vai olisiko tästä
myrskystä naurittava. Pelko olisi kuitenkin ollut aiheeton,
sillä ei yksikään tykistön laukau ollut lyhyt, ei yksikään
tipal.uanut rynnäkkökornentoa odottaviin.

Upseerisron kellot kävivät sekunnilleen samoin. He
rarkkailivat siln-rä kovana kellojaan. Tasan klo 5.00 antoi-
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var he rynnäkkömerkin ja komensivat komppaniansa ja
joukkueensa rynnäkköön. Samalla hetkellä koko tykistön
tuli myöskin siirryi 200 metriä eteenpäin. Yhteistoiminta
rykistön ja jalkaväen kesken oli tässä hyökkäyksen tär-
keimmässä vaiheessa sujunut mitä mallikelpoisimmin.
Tykistö oli tähän mennessä syytänyt vihollisasemiin lähes
15 000 kranaania ja niin tehnyt sisäänmurron jalkaväelle
mahdolliseksi.

Kapteeni P. U u s i talo n II pataljoona JR 22:sta oli
alistetru everstiluutn. Schrowelle. Pataljoona oli tulival-
mistelun arkana soluttautunut myöskin Säntdmäjoen uo-
maan ja oli valmiina ryöntymään maj. Lampisen patal-
joonan sisäänmurtokohdan kautta vihollisaseman sivus-
t^ n, tehtävänä vyöryträä viholliseo puolustusasemat
Tuu.losjoen etelärannalla. Toiminnassaan sitä avustivar
hyökkäysvaunuosasto sekä Tuulosjoen pohjoisrannalle
suorasuuntausasemiin vedetyt yhdekän kanuunaa.

Majuri T. Sorrin komentama II/JR 23 oli ennen
hyökkäystä oftanut vastaan koko rykmentin puolusrusalu-
een, tehtävänä tulellaan ja tarpeen vaatiessa aktiivisella
toiminnallaan helpottaa kapteeni Uusitalon tehtävää. Ak-
tiivinen toiminta oli ennen kaikkea mahdollista Tuulos-
joen eteläpuolella olevan sillanpääaseman kauta.

Eversti Matti L a u r i I a n komentama JR 22,poislu-
ettuna Uusitalon pataljoona, ja hänelle alistettuna
llll|x- 23, komentajanaan kapt. H. L a h t i n e n, oli ryh-
mitrynyt välittömästi Schrowen rykmentin vasemmalle
puolelle tehtävänä hyökärä metsämaaston kautta lounais-
suunnassa Tuuloksen-Aunulsen valtatielle.

Majuri Lampisen rynnäkkö alkoi tasan klo 5.00. Hur-
raahuutojen raikuessa painuivat etummaisemmat joukku-

eet vihollisasemaan. Hyökkäys oli aluksi mitä helpointa.
Ne muutamat viholliset jotka haavoittuneina tai pökerry-
neinä olivat vielä elossa, eivät ehtineet toipua kranaatti-
myrskyn aiheuttamasta lamaannustilastaan, vaan heidät
oli käytännöllisesti katsoen herätettävä, jonka jälkeen he
ilman vasrusta antauruivat vangeiksi. Viiden minuutin ru-
lirusjaksoin siirryi rykisön ruIi aina 200 m eteenpäin
800 metriin asti. Tämä rykistön saattovaihe oli jalkaväelle
niin edullista, että tuskinpa laukaustakaan se sai vastaan-
sa, ja niin myöskin saavutettiin ensimmäinen välitavoite.

Sekä eversti Laurilan rykmentti että kapteeni Uusitalon
pataljoona seurasivat välinömästi majuri Lampisen sisään-

murtojoukkoja ja jatkoivat kumpikin murretusta aukosta
omaa tehtäväänsä. Uusitalon pataljoonalla oli edessään
taistelun raskain ja vaativin tehtävä. Olihan sen vyörytet-
tävä vihollisen useita viikkoja puolustamat ja vahvista-
mat asemat monine erillisine tulipesäkkeineen. Rohkeas-
ti, reippaasri, mutta myöskin taidokkaasti pataljoona tu-
hosi ja vaiioitti erittäin sitkedsti puolustetut vihollispe-
säkkeet ja rukikohdat. Hyökkäystehtävässään sillä oli
erittäin suurena apuna panssarivaunuosasro sekä Tuulos-
joen pohjoispuolelta suorallasuuntauksella ampuvat yh-
deksän kanuunaa, joiden täysosumat olivat kerrassaan
ruhoisia ja joiden toimintaa, samoin kuin jalkaväenkään
toimintaa ei vihollisrykistö juuri nimeksikään häirinnyt.

Taistelun eräs unohumattomimpia tapauksia on
III/KTR 3:n komentajan, kapteeni J. Nousiaisen
esimerkillisen rohkea ja tehokas patteristonsa tulen johta-
minen. Hän seurasi tulenjohtueineen etulinjaa jalkaväen
mukana ja antoi patteristolleen tulikomentoja jalkavåen
etenemistä estäviin pesäkkeisiin sekä oli ensimmäisten

Suomalaisten hyökkäys Tuulosjoen linjalla 4. 9. 41
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mukana niiden valtauksissa. Innostuen tehtävässään niin,
ettei eräässä tapauksessa odottanut jalkaväkeä, vaan ryntä-
si tulenjohtueensa kanssa vihollispesäkkeeseen hän haa-
voittui vaikeasti. Panssarivaunun päällä hänet saatiin
siirretryä pois vihollisrulesra ja edelleen sidontapaikalle,
mutta tästä rynnäköstä muodostui rohkean soturin viimei-
nen urotyö. Syyskuun 9. klo 9.52 saavutti Uusitalon pa-
taljoona välitavoitteen c.

Kun tykistön saatto oli loppunut ja rulenjohto siirryi
jalkaväen mukana seuraaville tulenjohtueille, vaikeutui
maj. Lampisenkin eteneminen huomatravasti. Tähän vai-
kutti ehkä osittain se, eträ vihollinen ehti rointua rykistö-
valmistelun aiheuttamasta lamaannuksesta ja muodostaa
hajalle menneistä sotilaisraan tilapäisiä reservejä, jolla se
suoritti pienehköjä vastaiskuja ja vahvisti komento- sekä
huoltotukikohtien miehirystä. Niinpä välitavoire b:n
maastossa, jonka pataljoona saavutti klo 7.50, eteneminen
hidastui huomattavasti. Tässä oli esteenä vihollisen mie-
hittämä korsualue, ehkä komentopaikka, joka oli vallat-
tava korsu kerrallaan pienin saarrostuksin ja motituksin-
kin. Tehtävässään kunnostautui erikoisesti kapteeni T.
I nki län johtama Lempäälän komppania. Lampisen oli
myös jatkuvasti huolehdittava vasemman sivustansa var-
mistuksesta. Niinpä noin klo 12..10 vihollinen aloitrikin
vastahyökkäyksen, joka pakotti vasemman sivustan peräv-

rymään niin, että huoltoyhteys taakse oli vaarassa. Tilen-
teen selvittämiseksi divisioona antoi Schros'en kär.rrciön
Kev. Os. 4:n, mutta tilanne saatiin selvitern'ä Inkilän
komppanian ja rykmentin jääkärijoukkueen voimin niin.
ettei Kev. osastoa tarvinnut käyrrää.

Eversti Laurilan rykmentin eteneminen slr'älle vihollis-
asemaan alkoi vaikr.rttaa jo ennen klo 12.00. ja kun vi-
hollisen toimenpiteet Lampisen edessä oli rorjurru, a.lkoi

tilanne helpottua Uusitalon kohdallakin. Niinpä Uusitalo
saavutti divisioonan I tavoitteen (tien Tuulos-Aunus)
klo 1).41 ja majuri Lampinen saman tavoitteen klo 16.00.
Samanaikaisesti kun Uusitalo saavutti tien, antoi Schrowe
majuri Sorrille käskyn hyökärä sillanpääasemastaan ja ot-
taa yhteys kapteeni Uusitalon pataljoonaan. Vihollinen
piti kuitenkin vielä sitkeästi hallussaan sillanpääaseman
eteläpuolella olevaa hallitsevaa maasroa ja esti voimak-
kaalla tulellaan hyökkäyksen. Kun vihollinen oli lamau-
tettu rykistön ja kranaatinheittimien rulella hyökkäys on-
nisrui, mutta jalkaväki kohtasi heti toisen vaarallisen es-
teen. Vihollinen oli miinoittanut sillanpääaseman etu-
maaston erittäin tehokkaasti, mikä aiheutti tappioira.
Kun lisd.ksi pimeys alkoi haitata, oli yriryksesrä luovutta-
va. IlIa). Lampisen lähettdmät partiot totesivar klo 18.00
aikaan maanrien ja Laatokan välisen maaston olevan va-
paan vihollisesta.

Esersri Laguksen joukot olivat jo taistelujen aikana ryh-
n'neer ponrronisillan rakentamiseen ruhotun maantiesil-
lan viereen. ja se oli valmis hyökkäyspäivänä klo 22.00.
Ker'. Os. + oli sirä ennen jo siirrynyt etelään ev. Laurilan
vrhvistulseksi Heri sillan valmistuttua alkoi Laguksen
joulkoien soluminen Åunusta kohden.

\äin oii Lounais-Hiimeen n'kmentti, vahvistettuna
kept. UusirrJon p.rralioonalla. murranur vihollisen puolus-
rLsf,s€mrr j.r noin k.rhden vuorokauden kulutrua olivat
jJäkäripar.rijoonar jo Sn'ärin rannalia vastapäärä Lotinan-
peitoa.

Hyökkäys oli kuitenkin vaatinut uhrikseen kaaruneina
+9 jahaavottruneina 139 upseeria, aliupseeria ja soramies-
rä. Edellämainimuihin lukuihin sisälryvät myöskin ne
tappiot, jotka Schrowen rykmentti kärsi Tuulosjoen ase-

masotavaiheessa ajalla 18. 8.-3. 9. 1941.

Suomalaisia
panssarivoim ia
etenemässä
Tuuloksen
ylimenopaikalla
4.9. 41

Pioneerien
joen yli
rakentama
ponttonisilta
Tuuloksessa
4.9. 41
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SAABIMAE]I ilISTEtU
KP.MIEHEII KIIIGMA]IA
OLI 2l . 6. 1944 aamu, olirnrne kaivaneet VI AK:n puolus-
ftsaseman Laatokka-Pisi-Saarimäki-Sammatus ( PSS-

Iinja) matalat poteror mäen rinteeseen. Takanamme oli
vielä nousrra parikymmentä metriä. Siinä olivatkin jo
Saarimäen kylän talot korkealla mäellä ja pellot siinä mä-
en rinteessä. Metsän reuna oli parinsadan metrin päässä
ympärillä. Rykmentrimme JR 4:n pääosar olivat saaneet
käskyn miehittää vastaanonoasemar Nurmoilan tasalla.

Edestä alkoi kuulua kovaa rätinää, siellä I joukkueen
luutnantti muutaman miehensä kanssa oli eruvarmistuk-
sessa. Kohta näkyi, kun pojat juoksivat sarkojen yli oike-
alle. Hetken päästä vihollisetkin alkoivat syöksyä metsäs-
tä edessämme olevan ladon taakse. Ammun lyhyitä sarjo-
ja. Alikersantti Viljo Seppänen huutaa oikealta:

- 
Mitä Sinä Ville runmutl

- 
Eks' näe? Vihollisia syöksyy tuon ladon taakse.

Kohta alkoikin Viljon konepistooli naputtaa. Oikealla
eruvarmistuksen pojat ylittivär pellon sarkaa, joka pisti
metsään. Kohta saman paikar.r ylittää parikymmentä vi-
hollista.

Tietä pitkin läheso'i samaan aikaan vanha starikka kep-
piinsä nojaten. Sotamies Veikko Tikander huutaa
vasemmalta:

- 
Sotamies V e s a on saanur luodin keskells e15xxr 

-Vesa oli pikakiväärillä ampunut takana olevan talon kis-
sanluukusta. Hän oli ensimmäinen kaaruneemme. kohta
ruli lisää.

Oikealta ei ollut vähään aikaan kuulunut kp:n napurus-
ta. Huutelen Seppäselle, ei vastausta. Ryömin Viljon po-
rerolle. Siliä rerkoti Viljo Montun reunalla rakakenossa.
Koko naama veressä. otsasta läksivät verivirrat. Huulet
liikkuivat, sanoia ei kuulunut. Ryömin takaisin monttuu-
ni, tajusin sihahduksista tarkka-ampu jien olevan työs-
sän.

Huusin Tikanderille:

- 
Seppänen on haavoittunut, huuda lääkintämiehiä!

- 
Lääkintiimiehet lähesryivät paareineen. Molemmat

haavoittuivat. Uudet miehet, heistäkin toinen haavoictuu.
Alikers. Seppänen saatiin kyllä taakse. Oli ehditty haudata
maralaan hautaan, mutta peittää ei. Siellä lepdsi Viljo Saa-

rimäen kylän laidassa.
Edestä ammuttiin valoraketti. Jo syöksyivät vihollisen

VILHO HYYRYNEN

ketjur "uraata" huutaen, juoksivat pystyssä, jos joku kaa-
tui, ei enää noussut.

Asemistamme kuului joka puolelta huutoja:

- 
Lääkinrämies! Lääkinrdmies!

Hyökkäys pysähtyi murhaavaan tuleen. Komentosanoja

ia pistoolinlaukauksia, uusi ketju hyökkää. Tätä jatkuu
seitsemän tuntia. Ensimmäisen kahden tunnin aikana oli-
vat tappiomme 23.

Tikander huutaa:

- 
[56621 piderrävä hinnalla millä hyvänsä, se on ma-

jurin määräysl
Yksi itäkarjalaistalo roihusi tulessa, se oli syttynyt vi-

hollisen fosforiluodeista. Vasemmalta kuului k<xa huuto
ia rdtinä. Eikä vaan "irti" komentoa kuulunut. Nyt eivät
olleet asiac oikein. Tikander ei vastannut huutoihini. Olin
viimeinen mies oikealla ja se yritti olla tuhoni.

Aloin ryömiä tuota kahdenkymmenen metrin nousua.
Mäen päältä näin rneikäläisten juoksevan jo kaukana pel-
iolla. Viholliset kainalosta alnpuen ja huutaen perässä.

- 
Nyt en pääse pois. Katkeruus kouraisee sisimpääni.

Miksei "irti" komentoa annettu. Joku liikahti l0 metrin
päässä. Perunakellarin takaa nousi vihollinen polvilleen.
Tuntui pi*ältä aika, jonka katsoimme silmästä silmään.
Vihollisella oli kivääri. Kun se liikahti, konepistoolini toi-
mi. Konekiväärikersantti juoksi kovalla vauhdilla vastaa-

ni. Huusin:

Pisin - Saarimäen
puolustusl inja

Saarimäen
kylää
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- 
Alä mee sinnel Siellä on vihollinen! Saatanan pojat

jättivät koo-koon!
Oikealta kuului sotamies Korhosen itkun sekainen huu-

to:

- 
Ätt<aa jättäkö po;atl

Kuulin sen ainakin kolme kertaa. Hän ei palannut van-
kien vaihdossa, eikä ollut luetteloissa.

Kersantti porhalsi ohitseni kuin hirvi, konekiväärin
piippu olalla ja huusi:

- Jalusta jäi!
Nyt tuli sarjoja jo edestä vasemmaltakin. Tajusin siellä

olevan ne viholliset, jotka seurasivat e[uvarmistuksen pe-
rässä. Juoksin kahden talon välistä, josta näin menevän
meikäläisiä. Tämä oli seuraava kylä Saarimäen jälkeen.

Keskellä tietä seisoi majuri pistooli ojossa ja huusi:

- 
Saatanan jänishousut, sinäkin konepistoolimiesl

Tuohon kiviaidan taakse asemiin tai ammunl
Siihen lysähdin. Syddn hakkasi haljetakseen äskeisen

juoksun jälkeen. Vaikka vastaanotto olikin näin syddmel-
linen, olin ihmeissäni, että vielä elin. Ei ollur moni mies
majurin pistoolia totellut, kovin oli ketju harva.

Kolme vihollista yritti samojen talojen välistä. Keskim-
mäisellä oli pikakivääri. Pikakiväärin piippu savusi ta-
lon yläkerran ikkunasta. Sekin vaikeni.

Pari kilometriä äskeisen kylän jälkeen oli pieni puro.
Taas sama majuri keskellä tietä huutamassa:

- 
Tuohon asemiin!

Sukellan pusikkoon vasemmalla puolen tietä. Nyt tapa-
sin vasta oman porukan Saarimäen jälkeen.

Ensimmäinen ryhmä alik. O rp an an johdollaaärim-
mäiselai oikealle. Tupsahdin mahallei koivun raakse,
edessäni niin sakea pusikko, ettei 10 metriä nähnyt eteen-
sä. Oikealle puolelle lysähti Julkun Viljo ja hänesrä
oikealle Orpanan Viljo. Siihen loppuikin ketju. Vasem-
malta haki asemaa sotamies Lindqvist pikakivää-
reineen.

Metsä alkoi kahista pitkälle oikealtakin ohi ketjumme
pädn. Tulta! Helvetinmoinen rätinä alkoi.

Puron uoma teki rnutkan edessäni 10 metrin päässä.
Sieltä kuului kuiskauksia: SLrdaal Idi sudaa! Kun rulituk-
sessa oli jo taukojakin, kuului edestä kovaa valitusta. Nä-
en vilahduksen. Painan sarjan. Kohta tuli konepistooli-
sarjoja takaisin. Sammaleet pöllysivät ympärilläni.

- 
Perkele, minuun osuil Kuulin Julkun äänen.

- 
Pääsetkö ryömimään, koeta päästä pois, kuiski Or-

Pana.

- 
Ei 

- 
ei ookkaan mennyt, kuin vasemmasta hihasta

ldpi! Julku huusi.

JR 4:n kompp. (pääll. kapteeni Mikko Hon kal a )

oli seitsemän tuntia tapellut Saarimäessä. Asemat oli pi-
detty hinnalla, mutta milläi Apua ei tulh,rt, kerju harveni.
Vihollinen pääsi asemiimme. Siitä johrui ruo mieletön
juoksu. Siitä johtui, errei "irri" komentoa koskaan tullut,
sitä ei oltu annettukaan.

- 
Saatanan jänishousutl Sinäkin konepistoolimies!

Häpee ny ees vähän!

Kaikki tilauksia, osoitteenmuutoksia sekä
epäsäännöllisyyksiä tahi puutteellisuuksia
lehden jakelussa koskeva kirjeenvaihto pyy-
delään lähettämään osoitteella: Pl. 10820,
Helsinki 10.
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