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Lehtemme n:ossa 4l7 l siv. 98 mainitaan kuvan yhteydessä

JR 14:ään kuuluvana mm. res.luutn. Venhe. Tämä nimi pitää
olla res.luutn. Erkki Tatbe.

Er.P 9:n konekiväärikomppania, jonka III joukkuee-

seen itse kuuluin, oli Talvisodan alkaessa majoittu-
neena Uomaan ja Käsnäselän §län välille. Etuvar-
tioasemat sijaitsivat Käsnäselän kylässä. Sodan syttyes-

sä jouduimme. vetäytymään Uomaan suuntaan ja ve-

täytymistaistelujen jälkeen asetuimme . asemiin Uuk-
sunjoen varteen. Koitti sitten kolmas sotapäivä. Venä-

läiset olivat jo vetäytyneet asemiemme tienoilta pois

eikä meillä siten ollut ikapäivdllä taistelukosketusta

viholliseen lainkaan. Kuitenkin tuo päivä oli alkuna
niiden tapahtumien ketjulle, jotka henkilökohtaisesti
koin kohtalon läheisinä ja joista ei suinkaan puuttu-
nut kosketuksen tuntua.

Koska konekiväärikomppania oli jaettu eri kivääri-
komppanioiden kesken, joutui III kk-joukkue täten 3.

kiv.komppaniaan. Tuon komppanian päällikkönä oli
kapteeni Norme, jolla oli painoa puolentoistasataa

kiloa. Kun hän nousi hevosen selkään, tuntui kuin se
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liikkeelle vain!

Joen varressa omalla puolellamme oli pitkiä tukke-
ja, iotka sidoimme nippujonoksi. Toisen pään siitä pa-

nimme ajelehtimaan joelle. Näin saimme joen ylittä-
miseen tarvittavan sillan. Vedimme toiselle puolelle
pääsryämme tukit kuiville, jotteivät viholliset mahdol-
lisesti niistä enää hyötyisi. Taitoimme matkaa usearn-

man tunnin ajan ilman suurta vaikeurta, kun pakka-
sen lukematkin liikahtelivat maltillisesti vain 3-4
asteen tienoilla. Vaikka siis sää ei liiemmin hanka-
loittanut matkaamme, ihmettelimme, miksi raskaan
aseen kanssa jouduimme näinkin kauas. Kapteeni
Norme määräsi onneksi kiväärimiehiä kantamaan pat-
ruunalaatikoita apunamme. Muistan noista kohtalo.
tovereistani ainakin kiväärimme johtajan, alikersantti
Penttosen, ampujana olleen Mikko Kähkösen, Eljas
Sltemeikan sekä värtsiläläisen Eero Paruiaisen, joista

Uuksunjoki sillalta
katsottuna.
Oikeanpuoleisella
kukkulalla oli Er.P
9:n komentopaikka

Uom aan-Käsnäselän-ra.ian
tiemaastoa katkoivat
useat pohioisesta
etelään suuntautuvat
vesistöt.
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g
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olisi minä hetkenä tahansa katkennut. Norme oli kuu-
lemma aiemmin osallistunut useisiin sotiin, puheiden
mukaan Turkinkin sotaan, liekö tuossa väimämässä
sitten ollut peraå:.

Taistelutaukoja lukuunottamatta emme olleet le-
vänneet paljoakaan ja siten olimme todella väsyneitä.
Yht'äkkiä ilmestyi Norme konekivääripesäkkeellemme
ja käski panna kiväärin kokoon ja meidän valmistau-
tua l'ähtöön. Saisimme seuraksemme kaksi kivääri-
joukkuetta. Koska muut miehet olivat asemissa joen
varressa, he eivät kovinkaan äkkiä päässeet parijo
noon. Tästä kapteeni kimmastui, otti pistoolinsa esiin
ja nosti ååntåän: "Pari minuuttia aikaa tai ammun
jokaisen miehen, joka ei siihen mennessä ennätä pai-
kalleen". Hyvin näyftivät miehet ennättävän. Tilan-
netta ei sen kummemmin selostettu, ei muuta kuin
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kolme viimeksi mainitnra jäi vangiksi siinä kahakas-
sa, mitä kohti par'aikaa etenimme.

Teitå ja polkuja ei ollut sattunut osallemme yhtä-
kään, oli vain metsää metsänkin jälkeen. Olimme juuri
pääsemäisillämme erään suon toiselle puolelle, kun al-
koi kuulua kiväärin laukauksia ja råyähtåvien luotien
rapsahduksia. Maasto kohosi edessämme tukkipuita
kasvavaksi männikköharjanteeksi. Olletikin kohdal-
lemme oli osunut venäläisten varsinainen tukikohta
päätellen tuosta loistavasta vastaanotosta. Luoteja al-
koi sadella yhä tiheämmin mitä pitemmälle etenimme.

Joitakin meikäläisiä jo haavoittuikin. Kapteeni ko-
mensi miehet ketjuun, mutta sillä miesmäärållå ei ko-
vinkaan tiheätä ketjua saatu aikaan. Ammuimme ko'
nekiväärillä muutamia sarjoja kohti harjanteelle aset-

tautuneita venäläisiä. Olimme harjanteesta noin vii-



denkymmenen metrin päässä, kun kapteeni komensi
meidät sen jälkeen rynnäkköön. Paitsi että meidän piti
arnpua, tuli meidän myös huutaa niin paljon kuin
jaksoimme. Vimeiset etenemisemme vaiheet menim-
me kuin villipedot. Luoteja tuli kuitenkin niin sakeas-

ti, enä Normekin päästyään parin kolmen metrin pää-
hän vihollisen konekivääripesäkkeestä sai osunan.

Koko porukka joutui painautumaan kankaalle ku-
ka mitäkin suojaa etsien. Itse painoin pädtdni litteäksi
kohdalleni osuneen pienen kivenmuhkuran taakse. Sii-
nä sitten kuuntelimme luotien ja sirpaleiden soittelua.
Oma ampumisemme lakkasi eikä vihollinen peräänty-
nyt vähääkään. Voi olla, että kapteenilla oli ollut aja-
tuksena villillä hyökkäyksellä pelotella venäläiset liik-
keelle, ja sitten me heitä vain levittelisimme par-
haamme mukaan.

Kun kapteeni Norme kaatui, ei komentoja kuulu-
nut enää lainkaan. Vähän aiemmin oli kk-ampujam-
me haavoittunut ia vaikka kiväärin luo ei ollut mon-
takaan metriä matkaa, ei sinne ollut menemistä.
Olimme vain napit vastakkain. Kurkistelimme ympä-
rillemme, mitä tehdä. Vasemmalla siivellä alkoivat
miehet jo hyppiä ylös sijoiltaat ja perådntyä yksitel-
len. Meillä siihen ei ollut oikein hyvää mahdollisuut-
ta, koska siltä ketjun osalta puuttui metsän tarjoama
suoja. Pakko kuitenkin oli minunkin vihdoin ponnah-
taa paikaltani suoraan taaksepäin ja sain venäläiset
ampuen perääni.

Tuli arvaamatta joki vastaani. Sillä kohdin virta
oli vapaana ja liikoja sumeilematta ryntäsin hyiseen
veteen. Onnekseni jäitä ei sattunut vastaani lainkaan,
kiireiset jalat hipaisivat vain paikoin pohjaa, muna
eteenpäin oli elävän mieli. Ranta otti vihdoin pakene-
vat ukevasti suojaansa. Meitä oli nyt kaikkiaan vain
kolme, jotka vilkkaasti iatkoimme juoksuarnme ran-
tametsikkön. Olimme äysin märkiä, ei hattukaan ol-
lut pysynyt kellään kuivana. Ilta alkoi jo pimetä tun-
tuvasti ja ympäröivä korpi näytti pitävän sisällään ai-
noastaan venäläisten havukojuja. Hajuista saatoim-
me näet jo kaukaa päätellä, etteivät §seessä olleet
suinkaan suomalaiset asemat.

Nuo kaksi kumppaniani olivat kotoisin Salmin §-
lästä. Siinä sitten pohdittiin, mihin suuntaan mennä,
jotta omia tapaisimme. Kenties olimme suunnistaneet
pohjoiseen muutamien tuntien ajan, kun saavuimme
tukkimetsikkön. Kookkaiden honkien välissä nä§i
suuria tervaskantoja ja våhän loitommalla nuorehkoa
männikköä. Siinähän olisi kannoissa tuliaineksia, mut-
ta tuskinpa tulitikut olivat säilyneet kuivina äskeisen

uintimatkan jälkeen. Rintataskussani oli tupakka- ja

ulitikkulaatikko. Viimeksi mainittu vaikutti päåltå-
päin märältä, mutta kun pyörittelin tikkuja sormen-
päissäni, ne tuntuivat sentään melko kuivilta. Toisella
kavereistani oli kenttäkirves vyöllään ja sillä hän ryh-
tyi veistelemään lastuja, kun taas itse kuivattelin tik-
kulaatikon rikkipintaa kämmensyrjääni vasten. Pian

meillä olikin roihuava valkea.
Aioimme siinä päivän valkenemista odotellessrunme

heittää vaatteet ja jalkineeet pois ja kuivatella niitä.
Heitin leipälaukkuni, kaasunaamarini, konekiväärin
varapiipun ja lumipuvun tulen viereen ja vielå tupak-
kalaatikon sisällönkin levittelin nuotion ääreen, jotta
olisimme voineet haikoset siihen päälle vetäistä. Jåivät
kuitenkin polttamatta, sillä saimme odottamatonta
seuraa. Ympäriltämme alkoi näet kuulua lumen suhi-
naa ja jär§rykseksemme havaitsimme yht'äkkiä, että
venäläiset olivat piirittäneet meidät ja vielå melko pie-
neen kehään.

Tavaramme ja lämmittelymme jäivät siihen paik-
kaan. Tiesimme lähellä kasvavan tiheätä, nuofta met-
sää, jonne ryntäsimme perätysten. Hihkaisimme vain
seurataksemme toisiamme. Ympärillämme riitti myös
mölinää. Aina kun juoksimme kowan matkaa, tuntui

Venäläinen tiedustelupartio lum ipuvuissa
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kuin seinä olisi tullut vastaarnme. Venäläisiä näytti
olevan joka puolella. Mätkähdimme heidän kanssaan

vastakkain tuon tuostakin, mutta eivät he saaneet

kuitenkaan meitä kiinni. Viholliset olivat huomanneet
ylivoimansa, mutta koska oli pimeätä, he eivät tohti-
neet ampua. Olin sitten kerran vuorostani etumaisena
jonossa, kun tuntui, ettei vastassani olisikaan ketään.
Katsoin taakseni, mutta eipä näkynyt tovereitani-
kaan. En saanut huudoista selvää, ja kun äänet kuu-
luivat vielä melko läheltä, juoksin tovin matkaa. Ei-
vät taida pojat tulla enää, tuumailin. Katsoin par-

haakseni jatkaa yksin taivaltani.
Muutaman tunnin jälkeen alkoi päiväkin valieta.

Jouduin piileskelemään vuorokauden valoisat tunnit,
sillä venäläisten majoituspaikkoja nä§i olevan tie-
noolla runsaasti. Aseistukseni oli tilanteeseen nähden
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melko kevyt, sillä eihän meillä ollut retkelle lähties-
sämme viiteen mieheen kuin konekivååri ja jokaisella
henkilökohtaisena aseena käsikranaatti. Se oli edel-
leenkin mukanani pahimman varalle, eikä siitä hen-
nonnut noin vain luopua. Ruokaa en ollut nähnyt
reissulle lähdön jälkeen, mutta se ei ennättänyt tulla
paljoakaan mieleen. Seuraavana yönä näkyi lJomaan

§län palo selvästi korpeenkin saakka.
En päässyt yön aikana vihollisten takia paljoakaan

matkaa jatkamaan. Kului seuraava päivä ja yöllä
päätin, että nyt olisi yritettävä Suomen puolelle. Muu-
ta viittaa ei ollut kuin tykin jyske, joskin siitä jotain
suuntaa sentään pystyi päättelemään.

Yö oli puolessa välissä, kun vastaani tuli jälleen
venäläinen majoituspaikka. Astelin par'aikaa havu-
kojujen välissä ja tuumailin, että eipäs ole kilpavei-
koilla paljon vartioitakaan varmistuksena, kun ha-

vaitsin noin viidentoista metrin päässä kiväärimiehen
seisoskelemassa. Ollessani hänen kohdallaan menos-
sa, varaita huomasi minut ja lähti juoksujalkaa perdd-

ni. Mies tuli likimain puolen§mmenen metrin päåhän
minusta ja murahti jotain. Katsoin taakseni hieman
pädtäni kääntäen ja ajattelin, että mitähän mies mei-
naa. Nostin kättä ylös ja viheltää hujautin pari ker-
taa lyhyen vihellyksen. Yartrja pysähtyi ja jåi paikal-
leen seisomaan ja siten pääsin taas rauhassa mene-
mään.

Ei kestänyt kauaakaan, kun saavuin synkän met-
sän reunaan. Ihmettelin ja odottelin, että mikäs sieltä
nyt vastaani tulee. Saavuttuani lähemmäksi tiheikköä
havaitsin siellä venäläisen ketjun asemissa. Matkaa
oli lähimpään mieheen viitisen metriä. Suurin osa soti-
laista oli seisoallaan, loput polvillaan.

Saatoin tarkastella edessäni olevia vihollisia kai-
kessa rauhassa. Kukaan heistä ei ollut huomaavi-
naankaan minua, joten saatoin tutkia maastoa ai-
van kuten halusin. Ihmettelin eniten sitä, kuinka tark-
koina miehet olivat. Päåtåånkäån he eivät kääntäneet,
katsoivat vain tiukasti eteensä. Käytyäni muutaman
miehen takaa tähyllemässä tilannetta vihdoin havait-
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sin ketjussa muita haryemman raon ja puitakin siinä
vielä kasvoi sopivasti. Pitääpä yriudd ohitse ja eteen-
päin, tuumasin. Astelin rauhallisesti miesten lomasta
heidän etupuolelleen ja korvat kuumana odottelin,
milloin takanani pamahtaisi. Mitään ei tapahtunut.

Maasto edessäni näytti myötäiseltä, nuorta männys-
töä kasvavalta. Viiden§mmenen metrin päässä ha-

vaitsin joen. Tultuani sitä lähemmäksi näin yht'äkkiä
joen ja itseni välissä jälleen venäläisketjun. Ihmettelin
nytkin kuten vähää aiemmin, kuinka tarkkoina mie-
het olivat maatessaan pitkällään hangessa ja tähyil-
lessään joen vastarantaa. En huomannut siellä min-
käänlaista liikettä, tuskinpa siellä suomalaisia olisi.
Korviini ei kantautunut minkäänlaisia taistelun ååniä,
mikä olisi osaltaan kertonut heidän läsnäolostaan. Ve-
täydyin erään miehen taakse vihollisen tekemään jo-

tokseen ja siinä makailinkin useita tunteja märkine
vaatteineni.

Aamu alkoi vihdoin sarast^a.
joutuvani kiinni päivän koiftaessa,

\ rr .# ..

valkeni vihdoin ratkaisevasti. Metsästä alkoi näet

kuulua åånid ia rannassa olevat miehet nousivat pys-

tyyn siirryen metsän suojaan. Puhe kuuiui sieltä selvä-

nä, mutta mitäpä tuosta tajusin. Tuumin, että olisipa
nyt jo minunkin aika lähteä, mutta kun yritin nousta

ei yksikään jäsenistäni totellut minua. I(isivarteni oli-
vat kuin tukit, niin kovasti ne olivar rurvonneet. Jalat
näyttivät myös pöhöttyneen. En onneki ioutunut vielä
siihen paikkaan jäåmååo, sillä pitkän hieroskelun jäl-

keen jalatkin alkoivat liikkua. Kellon arvioin olleen
yhdeksän tienoilla lähtiessäni jokivarrta pohjoiseen,

toivoen löytäväni jostakin yliryspaikan. Suunnistami-
sessa oli apuna tietämykseni siitä, ertä joet niillä tie-
noilla virtaavat jotakuinkin tarkasti pohjoisesta ete-

lään. Seurailin jokea keskipäivään saakka ja tällöin
näin matkatessani pari venäläistä sotilasta, jotka kui-
tenkaan eivät havainneet minua. Saavuin vihdoin
suolle, jonka kohdalla joki näytti levenevän. Tykin
jyske kuului kaukaa ja ounastelin, että jos pääsisin yli
joen, ennättäisin ehkä yön aikana omille linjoille.

Arvelin varmasti
mutta tilanteeni

VastahyökkäYs
on saavuttanut
vihollisasemat

I
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Suomenlahden
meren-
kulkumme
ueitsenterällä

REITTIPURJEHDUS saaristossamme mahdollisim-
man sakeassa sumussa, olisiko mitään mieltä harjoit-
telussir ,1a kilpailunkin färjestämisessä tuollaisissa olo-
suhteissir/ Meriteiden säännöt ja hyvä merimiestapa
velvoittavat noudattamaan kaikkea varovuutta huo-
nolla näk)'vyydellä. Miksi sitten vasiten lähteä liik-
keelle hankkimaan itselleen hankaluuksia, ehkä edes-

vastuuseenkin joutumista/
Yleinen ja yhteinen etu saattaa kuitenkin pakottaa

riskin ottamiseen.
Vuoden 194.3 purjehduskautemme alkoi rysäyksellä.

Jäät tekivät lähtöään maaliskuun puolivälissä Suo-

menlahden alueella. Saaristossa oli vielä sekä kiinto-
jäåtå ettå ajelehtivia iääryöhykkeitä.

Kuukauden puolivälin kirkkaina, tyyninä kuuta-
moöinä venäläisten lentotoiminta Uudenmaan ranni-
kon alueellir oli hyvin vilkasta.

Maaliskuun 16. päivänä, tiistaina kello OO.52

Porkkalan Mikonkarin vartioasema havaitsi kaksi-
moottorisen koncen lentävän lännestä itään noin kah-
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densadan metrin korkeudessa Kytöä kohti. Koska ky-
seessä otaksuttavasti oli miinoitus, määräsi Uuden-
maan Rannikkoprikaatin liikennetoimisto kello 01.20
Mikonkarin ia Kydön välisen väylänosan suljettavak-
si. Merivoimien Esikunnan käs§stä väylä kuitenkin
avattiin liikenteelle kello 10.4r, mutta Helsingin

-Porkkala 
n v åyld sul jettiin Merivoimien Esikunnan käs-

§stä uudestaan kello 14.35 sen johdosta, että Mikon-
karin luona oli havaittu miina meren pinnalla.

Tåmå väylän sulkeminen merkitsi samalla sitä, että
kaikki merenkulkumme Porkkalan saaristosta itäåo
oli poikki toistaiseksi.

Suomenlinnaan sijoitetun 1. Meripioneerikomppa-
nian päällikkönä sain prikaatin esikuntaan kutsuttu-
na Meripataljoona 1:n komentajalta, kamentajakap-
teeni V. Lappalaiselta suullisen käskyn kello 15.4,
väylän raivaamisesta Suomenlinnan ja Porkkalan vä-
lillä sekä Mikonkarin miinan tekemisestä vaaratto-
maksi ensi tilassa.

Komppanian raivaajamoottoriveneet olivat sillä
hetkellä eri tahoilla rannikkotykistön yhdysliikentees-
sä, yksi niistä aina Maarianhaminassa saakka. Patal-
joonan komentaja mainitsi raivauksessa tarpeellisen
mäårån näistä aluksista jo saaneen käs§n saapua
Suomenlinnaan illan kuluessa.

Laivaston kaikki raivaaja-alukset olivat telakoilla
vuosikor j aukset keskeneräisinä.

Komennusten ja loman johdosta meitä sillä hetkel-
lä oli komppaniassa ainoastaan kalai upseeria, en-

simrräisen joukkueen johtaja, luutnantti Erkko Kerp-
pola ja minä. Pikaisessa neuvottelussamme löimme

lukkoon lähitoiminnan suuntaviivat.
Lähdin Suomenlinnasta kello 16.11 erååIlä aluksel-

la tutustumaan tilanteeseen Mikonkarin luona sekä,
jor mahdollista, tekemään vaarattomaksi siellä ha-

vaittu miina. Perillä näin ennestään tutunmallisen
sarvimiinan kelluvan paikallaan ja selvästikin ank-
kuriköytensä pitämänä karien välissä jotakin parisen-
sataa metriä ahtaan väyläkapeikon keskiviivan etelä-
puolella. Vallitsi senvertainen aallokko, että pidin
parhaana siirtää miinan purkamisen siksi, kunnes
miinan käsitteleminen soutuveneestä kävisi paremmin
päinsä.

Pistäytyessäni vartioasemalla sain aseman päälli-
költä kuulla meriliikenteen sulkemista koskevat ase-

man saarnat määräykset ja totesin, että miina nä§i
saaren vartiotorniin. Sain myös tietää edellisen yön vi-
hollislennosta sen, mitä havainnon tekijöillä itsellään
oli siitä kerrottavaa. Palasin Suomenlinnaan kello
21.00 tienoissa.

Tiistai-iltaan kello 20.00 mennessä Kustaanmiekan

salmeen antavaan Tykistölahteen saapui kuusi rau-
terista miinanraivaa ja-moottorivenettämme. Etäisim-
mästä paikasta lähtenyt oli tullut Jusszrrön edustalta,
erään merenmittaustehtävän keskeyttämään ioutunee-
na.

Vihollislentojen kaunis, lievä pakkassää muurtui
tiistain iltapäivästä lähtien vähitellen merituuliseksi ja

samallar kosteaksi. Myöhempi ilta ja 1'ö kuluivat rai-
var,skaluston noutamisessa hinaaja "Kustaanmiekal-

la" Lonnan saaresta Suomenlinnaan sekä kaluston
kiinnittämisessä paikoilleen. Kun kaiken lisäksi Hel-
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singin Laivastoasemalta ei saatu kaluston luovutta-
jaa saarelle, noutajat laivastoaseman esikunnan päi-
vystävän upseerin ltrvalla murtivat varaston oven lu-
kon rikki ja ortivat tarvittavan varustuksen. Alusten
varustamista ia tätå noutoa johtava Kerppola laati
asiaan kuuluvan luettelon.

Yön uurastuksen jälkeen ja nautittuamne aamu-
teen, kiitos keimiöhenkilökunnan, tavallista varhai-
semmin, tapahtui lähtö raiva^maan kello 06.20 kes-
kiviikkoaamuna. Kahden aluksen moottorin kunto oli
yön mittaan osoittautunut siksi huonoksi, että niistä
aluksista ei ollut raivaajiksi. Oli aloitettava neljålld
aluksella.

Suunnitelmana oli raivata ensin väylän pohjoinen
osa Suomenlinnasta Porkkalan Smultrongrundiin ja
paluumatkalla väylän eteläinen osa.

Alkumatkasta eräs konehäiriö aiheutti puolen tun-
nin viiväsrymisen Pihlajasaaren edustalla. Päästy'äm-
me jatkamaan nousi Melkin saaren kohdalla yllät-
täen sakea sumu läpinä§mättömäksi esteeksi raivauk-
selle. Tuuli oli päivän sarastaessa alkanut laantua.
Sumumassan nousun atkaan vallitsi jokseenkin ryven.

Nostimme kalustot. Jonossa, perässä tulevan keula
melkein hipoen edellä kulkevan perää suuntasimme
kompassiin ja merikarttaan luottaen kurssimme vä-
häisellä vauhdilla kohti Rysäkarin linnakesaarta. Joh-
toaluksesta erotin muista muodostelman veneistä ai-
noastaan meitä lähimmän.

Rysäkarilta soitin komppaniani toimistoon selvit-
tääkseni huoltoasioitamme. Sain tietää, että komppa-
niaan oli merivartijain käytöstä tulossa viitoituwe-

Tämä kuva on otettu
Hangossa vuoden
1942 toukokuussa
Hangon saaristoväyl ien
raivauksen lomassa.
Etualalla osittain
näkyvät raivaajat
olivat myös mukana
Helsingin-Porkkalan
väylän raivauksissa
vuoden 1943
maaliskuussa

Lenlokoneesta pudotetun
miinan vaarattomaksi-
tekoa maaliskuun 30.
päivänä 1943 Kataja-
luodon lähistöllä
Helsingin edustalla.
Purkajana luutnantti
ErkkiKerppola,
airoissa kersantti
RunoPulkkinen.
- E. Kerppolan
valo kuvakokoelmasta.

necksi "Shell 4" niminen kuljetusmoottorivene. Sain
myös kuulla prikaatin esikunnasta soitetun ia käske-

tyn antamaan tilanneilmoitukset raivauksen edistymi-
sestä suoraan Merivoimien Esikunnan meriliikennetoi-
miston päällikölle, komentajakapteeni E. Mattilalle,

- 
Tässä on aihetta huomauttaa, että aluksillamme

ei ollut lähiradioita. Nopein viestiyhteys liikkeellä ol-
lessamme maista meihin tai meiltä maihin saatiin
viittoilulipuilla tai vilkulla rannikkorykistön tähysrys-

asemien väliryksellä.

Mieleeni oli noussut ajatus muuftaa raivausohjel-
maa siitä, mitä oli käsketty. Kirotun sumun täyryi jos-

kus hälvetä. Jos me järjestäisimme itsemme Mikonka-
rille sumun vallitessa, olisimme jo todennäköisimmällä
miinoitetulla alueella valmiina aloittamaan raivauk-
sen heti, kun se olisi mahdollista. Kaikki aika, mikä
nyt suinkin oli saatavissa irti, auttaisi lyhentämään
Helsingin merenkulun ankkurissaoloa.

Soitin komentajakapteeni Mattilalle. Selostin tilan-
teen ja kerroin suunnitelmani. Hän hyväksyi ehdotuk-
sen.

Jatkoimrrr matkaa. Rysäkarilla oli joitakin Kydön
linnakesaaren miehiä odottelemassa pääsyä yksikköön-
sä. Otimme heidät mukaamme. Kydön saarelta mi-
nulla oli tilaisuus antaa puhelimitse tilanneilmoitus
ja ottaa yhteys komppaniani toimistoon. Kerppola
hoiti asioitamme Suomenlinnassa.

Syöty'ämme hieman viivästyneen lounasaterian Ky-
dön linnakkeen ruokasalissa matkzunme Mikonkarille
jatkui. Perille tulimme kello 17.00 aikoihin. Meitä
vastassa oli nyt se, mikä mieleeni hyvin jääneenä on
minulle ollut antamassa aihetta tuolla alussa esittä-
mälleni §symykselle.

Viitoitusalukseksi luvattu Shell 4 oli kiinnityneenä
Mikonkarin rantaan.

Aluksen päällikölsi Suomenlinnassa måårdtty
komppaniamme erään vielä kunnosteffavana olevan
ruivaaiaveneen päällikkö, kersantti Toivo Kiaismäki
torjui myhäillen hämmästelyni perille tulosta moisessa

sakeudessa, ennen meitä toisia. Suomenlinnassa oli
ensin otettu viitoituskalusto ja täydennetty polttoainet-
ta, sitten vain matkaan. Kompassi oli pitänyt kutin-
sa. Ei ajossa mitään erikoista ollut Kivismäen mieles-
tå.

Kyllä vain oli hieno osoitus navigoinnin hallitsemi-
sesta varsin karikkoisessa saaristossa umpisumussa jo-

takin seitsemäntoista meripeninkulman eli kolmisen-

§mmenen kilometrin matkalla. Merkinnänpidon pe-

rustekijöistä oli ollut käytettävissä suunnat kartaka ia
kompassisuunnat, vauhti arviolta sekä käytetty aika.
Kiintopisteiden sivuutukset oli hengessä kuviteltava ia
sijoitettava kartalle matkan edistyessä.

Aikaisempina purjehduskausina kertynyt varmuus
saaristossa liikkumisessa miinanetsintätehtävissä päti
tämänkin purjehduskauden alkajaisiksi.
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Siirtymisestämme Mikonkarille oli hyöryä siinä mie-
lessä kuin olin kaavaillut.

Illan suussa sumu harveni juuri ja juuri sen verran,
että pääsimme soutuveneellä tekemään miinan vaarat-
tomaksi. Kersantti Eino Puustisen hoidellessa airoja
ja saavuttuamme miinan viereen minä asetuin pitkäk-
seni peräpenkin yli ja siitä tartuin käsilläni kahden
vierekkäisen sarven juureen pitääkseni miinan ja ve-
neen sopivasti aloillaan. Kersantti Niilo Torainen
asettui nyt kahareisin polvilleen yläpuolelleni perätuh-
dolle. Miinanpurkausvälineittemme mutteriavaimella
hän avasi miinan yläosassa si jaitsevaa varmistinlai-
tetta kiinni pitävät mutterit ja nosti varmistimen pois
paikaltaan. Sitten hän ryönsi toisen kärensä miinan si-
sään, irroitti latauskammiosta nallin ja räjäyttimen
sekä nosti ne yeneeseen. Latauksena miinassa oli 250
kiloa trotyylia.

Tämän jälkeen hinasimme eråållå raivaajaveneellä
miinan ankkureineen päivineen Mikonkarin rantaan
pujotertuamme ensin vaijerisilmukan miinan yli. Ran-
nitssa me parrujen ja lankkujen avulla väänsimme
miinan Shell 4:een.

Syötyämme päivällisaterian vartioasemalla asetuim-
me yöpuulle erääseen parakkiin. Nukuimme kuka la-
vereilla, kuka lattialla, kuka poydällä.

Seuraavana aamuna, torstaina, sumu lopulta häi-
pyi niin, että kello 09.00 saatoimme aloittaa raivauk-
sen. Jo aloitettuamme sain vartioaseman väliryksellä
Merivoimien Esikunnan käs§n raivata våyld Röda
Konin loistosta ensin kolme meripeninkulmaa län-
teen, sen jälkeen kolme meripeninkulmaa itään. Näi-
den osuuksien jälkeen oli raivattava våylå Rysäkarin
edustaa myöten. Yäylä tultaisiin avaamaan liikenteel-
le kello 16.00.

Sumun hälvettyä päivästä tuli sään puolesta mitä
hienoin, tyyni ja aurinkoinen.

Iltapäivällä Shell 4 pistäyryi noutamassa Suomen-
linnasta ateriamme ja jakoi sen lämpimän ruoan kul-
jetusastioista kulkien vuorotellen kunkin raivaajan
luota toiselle, raivausmuodostelmamme ajon jatkues-
sa koko ajan.

Miinoja enempää tapaamatta saimme urakkamme
valmiiksi illansuuhun mennessä.

Raivauksen puolivälissä erään aluksen vauhti rupesi
hidastumaan kovasti niin, että konemiehen ehdotuk-
sesta keskeytin ajon. Kun korpraali Nils Mellberg oli
saanut moottorinsa sylinterin kannen auki, viereen
tulleiden veneiden miehistä joku äkkäsi, että potkurin
ympärillä oli rutkasti köyttä. Veteen ei sen §lmyyden
vuoksi ollut menemistä sukeltamaan. Niinpä keksittiin
sitoa puukko laivanhaan päähän. Nirhaamalla naa-
puriveneestä saatiin köysi pätkitryä ja poistettua. Köy-
den oli täytynyt ajelehtia jossakin kohden reitillämme.

Suurin piinein raivauksen viimeisellä kolmannek-
sella kaikkien raivaajiemme vauhti alkoi itsepintai-
sesti pudota. Lähetin tämän vuoksi Kydön linnakkeen
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välityksellä Nferivoimien Esikuntaan ilmoituksen, että
kello 16.00 mennessä Kydön ja Rysäkarin osuudesta
ainoastaan väylän pohjoinen kaista saadaan valmiik-
si, ja että eteläisen kiristan raivaus jatkuu vielä sil-
loin. Jos väylä kello 16.00 avataan liikenteclle, kaup-
palaivojen olisi täällä aluksi purjehdinava väylän
pohjoista reunaa ja väistettävä ririvausmuodostelmaa.

- 
Tuo vauhtimme putoirminen johtui moottoreiden

normaalin vuosipuhdistuksen puuttumisesta. Edellinen
raivauspuriehduskauremme oli päätt1,n1,t sairristove-
sien jääh<lyttyå alkutirlvesta. Alustemme purjehdus-
kausi taasen oli jatkunut ulkolinnakkeiclen huolto-
ajoissa. Joutuminen jälleen raskaaseen raivauskalus-
ton hinausajrnn alkoi tuntLra moottoreiden kunnossa
ja pani konemiesten taidon kovalle kretukselle.

Me matelimme tuon viimeisen taipalcer-r. Hyvä jos

kolmeen solmuun yletimme. Alhaisesta nopeudestam-
me johtui se, että niin Helsingin satamissa kuin Pork-
kalassa lähtölupaa odottaneet kauppalaivat kaikki si-
vuuttivat meidät tällä viimeisellä runsaan kolmen me-
ripeninkulman taipzrleella. Niitä oli yhdeksänroista lai-
vaa, Helsingistä yhdeksän ja Rrrkkalasta kl'mmenen.

Jokainen kauppalaiva tervehti kansrrinvälisen meri-
miestavan mukaan yllämme liehuvaa Suomen sota-
lippua, jonka me puolestamme laskimme ja nostimme

S"u .
Ltår*7/

Miina tehdään vaarattomaksi Sotasaal ii na mi inavarikolle
luovutettu ja. lentokoneisla
Pork kal an nr em en--Hel si n gi n
vesiin maaliskuussa 1 943
pudotettuja miinoja
eräine poistajineen.
Vaaleapintainen miina
vasemmalla todettiin
ruotsalaiseksi. - E. Kerppolan
valo kuvako koelmasta.



tervelrdyksiin vastilten. Se oli ainutkertainen paraati

merellä.
Sinä päivänä attrinko laskiess:ran iätti ioksikin ai-

kaa iälkeensä punaiscn kajon taivaanrantaan, kun

me pirkastirvan illan suussa palrrsimme Suomenlin-

naan. Huolimatta valoisasta kuutamosta vihollisen
lentotoimintaa ei sinä yönä ollut aluecllamme.

N{yiihemmin maaliskuun kuluessa miinoituslentäjät
aiheuttivat meille lisää liiketä, mutta korjauspajalla

saatu pikahuolto auttoi moottorcita pelaamaan hy-

vin. Kun päällystönkin komennttksct muuallc keskey-

tettiin maaliskuun 20. päivään mennessä, iatkui toi-

mintirmmc normaalivahvuisena, tähän sisällytettynä

myös vielä telakoituien veneiden kunnostus.

Raivrruksiss.r emme tavanneet miinoia itse väylältä'
Sen sijaarr-r viiylän liepeiltä otimme maaliskuun kulues-

sa talteen Kydön ia Suomenlinnan väliltä eri paikois-

ta vielä viisi samanlaista miinaa kuin Mikonkarin
miinrr. Puriehduskiruden kuluessa otimme aielehtinei-

na tirlteen lisäksi kahdeksan samanlaista miinaa Mi-
konkarin ja Glosholman väliltä.

Laivaston raiv:raf ista tuli mukaan Uudenmaan

rannikon väylien raivauksiin ensin neliä raivaajaa

maaliskuun -i0. päivänä ia lisäksi toiset neliä huhti-
kuun 3. päivänä. ioiloin samalla aikaisemmin tulleis-

ta laivaston raivaajista kaksi siirrettiin Turkuun. Kun

Uudenmaan Rannikkoprikaatin käyttöön huhtikuun
26. päivånä tuli 4. Raivaaialaivue, pääsivät maalis-

kuun urakan hoitaneet komppaniani raivaaia-alukset

perusteel liseen kunnostukseen.
Tässä puuttumatta enempää selostamani tapahtu-

masarjan vdlåyttämäån meristrategiseen ajatteluun on

sanottava, että silloin, vuoden 1943 maaliskuun puo-

livälissä meidät yllätettiin perusteellisesti. Vastassam-

me oli taitava vihollinen.
Tuskin yksikään toinen liikkuvien merivoimiemme

yksiköistä on milloinkaan, sen paremmin rauhan kuin

sodan aikana, aloittanut puriehduskauttaan näin no-

peasti ja oäin yht'äkkiä heitettynä kasvotusten vanhan

iotuuden eteen, nyt koko Suomenlahden merenkul-

kuamme koskevana: Navigare necesse est, vivere est

non necesse Purjehtiminen on välmämätöntä,

mutta eläminen ei ole. - 
Vastuuta oli kerrakseen

luutnantin komentamalle miinanraivaajakomppa-
nialle.

Minkälaisten materiaalisten kantimien varassa me-

renkulkumme jatkuvuutta on yllä pidetty, sitä on toti-

sesti saanut moneen kertaan ihmetellä, kun mieli
vain on tahtonut seurata veneilyalaa, rannoilla ia
näyttelyissä.

Edellä komppaniani nimeltä mainitsemani henkilöt

ol ivat reserviläisiä, kir joittai aa lukuunott amatta.
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SUOMALAISEN PENTTI S. HEIKKINEN

YHTHTSUPSEERIN
KOKEMUKSIA 2.OSA

Taitavia
SUUJl-
nistaiia

KtruLTIIN, että tien varressa oli vihollisen pienen
partion tunnustelija yllättäen tulla pullahtanut rau-
hallista jalankulkijaa vastaan. Hämmästys oli ollut
molemminpuolinen. Tunnustelija oli hätäpäissään am-
pua päräyttänyt konepistoolilla ja oli osunut rauhalli-
seen jalankulkijaan. Onneksi ei ihmeempiä sattunut,
vain lihashaava l«åsivarteen. Kumpainenkin haihtui
paikalta salamannopeasti.

Haavoittunut vietiin Sallaan, ja niin saatiin sa-

malla sinne myös ilmoitus tapahtuneesta. Saksalai-

nen takaa-ajoparcio oli pian marssivalmiina, puoli
joukkuetta vuoristojääkäreitä. Oli selvää, enä sake-

mannien aseveljet eivät pystyneet sulassa mazrssa seu-

raatnaan takaa-ajetttrien iälkiä. Suomalaisella yh-
teysupseerilla oli kuitenkin käytettävissään salaircn
ase: taistelulähetti, suomalainen alikersantti Esko Uu-
tela ja sotakoira Humu.

Esko Uutela oli kotoisin Sallasta, nämä kairat oli-
vat hänelle jo lapsuudesta tuttuja. Hän oli rauhalli-
nen erämies, vahva kuin karhu ja aina valmis toimi
maan. Harvapuheinen mies ei vahingossakaan lausu-
nut ylimääräistä sanaa, mikäli ei sellaiseksi katsota
tuota vakaumuksella ilmoille tullutta toteamusta sil-
loin viime kevättalvella:

Joimme aamuteetä klo 6 aikaan. Esko Uutela tie-
dusteli harvakse'en: "Onko mitään erikoista tänään,
jos kävisin hakemassa jonkin linnun."

Ei pitänyt olla mitän erikoista tiedossa, lintupaisti
oli sentään aina lintupaisti.

Jo ennen puolta päivää hiihteli mies takaisin, pu-
dotti repun selästään ja murahti: "perkule!"
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- 
Mitä sinä oikein runoilet, onhan sinulla reppu

täynnä tavaraa?

- 
Onhan täällä' mies purki reppuaan. Sieltä pal-

jastui yksin kappalein luettuna kuusi lintua. - 
Meil-

lä syotäisiin hyvän aikaa herroiksi! Lopuksi löytyi vie-
lä kettu lattialle repun pohjalta. Saalista oli näin si-

vusta katsoen varsin runsaasti.

- 
Perkule, minä ammuin kerran ohi, perkule!

No, vuoristo jäikärit saapuivat, nyt lähdeniin.
Ajoimme ensin autolla Alakunille päin päästäksem-

me sille kämpälle, jonka lähellä vihollispartion run-
nustelija oli törmännyt jalankulkijaan. I(ämpässä ma-
jaili joukko työvelvollisia, jotka oli majoitettu tänne
tienkorjauspuuhissa.

Åutonkuljettaja sai kZis§n palata illalla takaisin
kiimpälle ia jäädä odottamaan uusia ohjeita. Viholli-
sella tuskin oli kovin suurta etumatkaa, iltaan men-
nessä saisimme selville yhtå ja toista sen toimenpiteis-
tä, joten auto saattoi olla hyvä olemassa liikkuvana
kiinnekohtana.

Nyt mentiin oikein parasta maaotteluvauhtia. So
takoiralla ei ollut vaikeuksia jälkien seuraamisessa.

Aamupäivän räntäsateesta ei kaikki lumi ollut metsäs-

tä sulanutkaan, joten jälkien seuraaminen oli pitkåt
taipaleet silminnähdenkin vaivatonta touhua.

Edettiin tunti, toinen, kolmas. Jatkuvasti sama kii-
vas vauhti. Vihollisella ei enää ollut suurta etumat-
kaa, jåljet olivat aivan tuoreet.

Nousimme pienelle kumpareclle. Kulku suuntautui
nyt hawaa männikköä kasvavalle kankaalle. llta al-
koi jo hiimärryä.

Sallatunturi



Esko Uutela oli vuorostaan jälkikoirana, sotakoira
oli jo tarpeeton. Taivas oli vetäyrynyt paksuun pil-
veen ja räntåå alkoi tippua taivaaka.

Ätt<ia Esko Uutela pysähtyi, painui matalaksi ia
näytti merkkiä. Viittasin vuoristojääkärit levittäyry-
mään hiljalleen ketjuun, edessä oli jotakin. Käs§ oi-
kealle ja vasemmalle: 

- 
Tulenavaus vasta käskys-

täni!
Hiivin kivilohkareen taakse Esko Uutelan viereen.

- 
Katso, tuolla on enemmänkin miehiä, ne ovat

selvästi marssitauolla. Varmistus on tuon puun taka-
na.

Tarkastelimme hetken naapureita. Niitä oli ilmei-
sesti saman verran kuin meitäkin. Mutta olisivatko-
han nuo ollenkaan neuvostoliittolaisia rinramamie-
hiä. Eivät ne tavallisesti tuolla ravalla käptäyq'neer.

Tuo varmistus on aivan liian lähellä varmistetta-
via ja tuo marssitaukopaikka on aivan liian näLtvä
ollakseen partisaanien.

Eivät nuo kyllä suomalaisiakaan ole, murta
epäilen niitä saksalaisiksi.

Saksalainen
kenttäsai raal a
Alakurtilla

Samassa räsähti lyhn konepistoolin sarja. Lau-
kaukset tulivat aivan läheltä. Joku vuoristojääkäri oli
toheloinut.

Huusin tunnussanaa suomeksi ja saksaksi. Ei vas-
tausta. Vastapuolella oli heti laukausten jälkeen le-
vicäydytty ketjuun, mutta sieltä ei kukaan zunpunur.
Tiukkasin uudelleen tunnussanaa ja käskin nouse-
maan ylös tai muuten alkaa paukkua.

Aäni §syi saksaksi: 
- 

Ketä siellä?
Vastasin: 

- 
Olemme ympäröineet teidät, meitä on

täällä sekä suomalaisia että saksalaisia. Jos te siellä
olette saksalaisia, nouskaa heti ylös, muuten aviram-
me tulen!

Oli jo aivan varm^a, että nämä olivat aseveikkoja.
Kutsuin vuoristojääkärien luutnantin luokseni kiven
taakse ja annoin toimintaohjeet' 

- 
Oltava heti val-

miina tulenavaukseen, jor toiselta puolelta laukaus
pamahtaa tai annan siitä merki Sanoin nouse-
vani itse ylös, jotta kaikki varmasti näkevät. Jos ne
ovat saksalaisia, eivät ne avaa tulta, jos ne ovat vi-
hollisia... Katsotaan!

Nousin ylös ja huusin taas: 
- Jos olette saksalai-

sia, nouskaa ylös! Me olemme ympäröineet teidät jo-

ka puolelta, vastatkaa tunnussana!
Mitään ei tapahtunut.

- 
Näette, että olen suomalainen. Täällä on myös

saksalaisia. 
- 

Leutnant nousi pystyyn.

-..Hoopo 
mies, painu matalaksi, ne voivat am-

pua. Alä sotke tätä pokeria! 
- Leutnant painui taas

matalaksi.
Vastapuolelta nousi mies. Hän oli selvästi saksalai-

nen Oberfeldwebel.

- 
Vastatkaa tunnussana!

- 
En voi vastata tunnussanaa, en tiedä tämänpäi

väistä tunnrssanaa. Olemme olleet partiossa jo kolme
päiväå,. Meidän piti aamulla lähdeayämme jo sarnan
päivän illalla tulla takaisin, mutta me tapasimme sil-
loin illalla pienen vihollispartion ja tappelimme sen
kanssa. Aamulla olimme eksyksissä. Olemme harhail-
leet nyt tämän päivän. Eilisen tunnussanan tiedämme,
mutta tämänpäiväistä ei ilmoitettu lähdettäessä.

Olin jo vastapuolen leirissä. Nämä olivat ilmisel-
västi saksalaisia, siitä ei ollut epäilystä. Koko suuri
suomalais-saksalainen osastomme saapui paikalle.

- 
Ajamme takaa partisaaniosastoa. Onko sellais-

ta nä§nyt?

- 
Ei ole nä§nyt.

Jäljistä päätellen oli vihollinen mennyt aivan muu-
taman §mmenen metrin päästä ohi. Se oli siis ilmei-
sesri tapahtunut iuuri ennen näitten veikkojen saapu-
mista tälle paikalle.

Tutkimme kiireesti ammuttujen laukausten alkupe-
råå. Tosiaan, yksi meidän vuoristojääkäreistämme oli
käsitellyt asefta varomattomasti ja se oli lauennut.
Leutnant haukkui miehen saksankielen sanarikkau-
den koko voimalla.

- Jatkamme takaa-ajoa.
Oberfeldweber liittyi miehineen mukaan. Taas

mentiin metsässä hyvää vauhtia.
Yajaa kilometri eteenpäin löytyi panisaanien leiri-

paikka. Jäljistä päätellen siinä oli yöpynyt puolen tusi-
nan suuruinen joukko miehiä. Ne neljä, joita me olim-
me jo hyvän alkaa jåljittäneet, olivat tästä ohimennes-
sään ottaneet täällä olleet kaksi miestä mukaansa.
Lähtö oli ollut kiireinen. Lähellä olevasta kivenkolosta
löyryi aikamoinen kantamus räjähdysainetta. Kaverit
olivat siis olleet niitä nä§mättömiä miinanlaskumie-
hiå ja tienkorjaajien työnantajia. Oli myös kokonai-
nen kasa sissikipinöitä.
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Sissikipinät olivat biljardipallon kokoisia termiitti-
palloja, joissa yhdessä kohdassa oli raapaisupaikka.
Raapaistuna tulitikkulaatikon raapaisimeen syttyi
pallo palartaan. Sen saattoi nyt kaikessa rauhassa
heittää käsistään. Palaessaan se kehitti niin suuren
kuumuuden, että hiekkakin suli sen alla lasimaiseksi.
Se oli tehokas sytytin missä tahansa käytettäväksi.

Naapureille oli tullut äkkilähtö, koska kantamuk-
set oli pitänyt jättåå ndin huonosti piilotettuina ja tu-
hoamatta.

Räntasade yltyi, ilta pimeni jo uhkaavasti. Jut-
koimme takaa-ajoa, saavuimme nyt suon reunaan.
Räntäsade oli yltynyt jo niin vahvaksi, että jäljet kato-
sivat kokonaan. Vihollinen oli ennättänyt yli suon en-
nen meitä. Tuo äskeinen kohtaaminen metsässä taisi
viivyttää juuri sen verran, että vihollinen pelasti nah-

- 
Pidettiin ensin tupakkatauko ja lähdettiin sitten

takaisin kämpälle. Auto odotti meitä siellä, pääsimme
pian taas takaisin Sallaan.

Esko Uutela trili viereen katsomaan, kun kääntelin
kompassia ja karttaa käsissäni. Takaa-ajon kiivau-
desta ei ollut aikaa isommin tarkata maisemia. Ti-
lanne oli nyt valitettavasti sellainen, että ei ollut aa-

vistusta olin-paikastarnme. Kysäisin:

- 
Tunnetko nämä tienoot, osaatko takaisinT

- 
Eihän tuota yrittämättä arvaa sano4 mutta en

minä vaan tiedä, missä tämä paikka on tuon kartan
lehdellä. En minä tunne näitä seutuja.

- 
Oli hyvä, että sanoit asian reilusti. Eipähän elä-

tellä turhia kuvitelmia.
Keskustelimme vielä asiasta. Saksalaiset odottivat

jo kiis§ä.
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kansa. Se oli käyttänyt sadetta hyväkseen ja noussut
takaisin metsään sellaisessa paikassa, josta oli mah-
doton enäå löytäå mitään ,älkiä. Räntäsade antoi
takaa-ajettaville liian suuren etumatkan. Omat jäl-
kemmekin räntääntyivät muutamassa minuutissa um-
peen.

Sotakoira oli aivan uupunut, väsymys painoi jo
miehiäkin.

Palasimme takaisin vihollisen jättämälle leiripai-
kalle. Sieltä ei löytynyt enåä mitään sellaista, mitä
emme jo aikaisemmin olisi ehtineet huomata.

Oli siis joko lähdettävä takaisin tai yövyttävä met-
sään. OIi jo aivan pimeää. Saksalaiset kerääntyivät
ympärille odottamaan käs§ä, mitä tehtäisiin.
't40

- 
Luulen, eaä Salla on osapuilleen tuossa suun-

nassa. Se kämppä saattaisi siis olla tuolla. Jos me
lähdemme etenemään tässä suunnassa, pitäisi meidän
ennemmin tai myöhemmin osua ainakin maantielle.
Kai me sitten löytäisimme sen kämpänkin.

- 
Kuulehan, Esko, otetaan tämä kompassisuunta.

Se voi tosin olla yhtä hyvin väärä kuin oikeakin, mut-
ta lähdetään nyt joka tapauksessa sinne talsimaan.
Me pääsemme maantielle, parhaassa tapauksessa

kämpälle. Toinen meistä on aina vuorotellen ensim-
mäisenä suuntaa pitämässä ja toinen viimeisenä huo-

lehtimassa, ettei kukaan putoa joukosta. Jos joudum-

me leiriytymään, voimme tehdä sen myöhemminkin.
Luulen, että viiden tunnin marssin iälkeen olemme



tulleet jonnekin.
Saksalaiset saivat marssikäs§n ja mädråyksen yllä-

pitää marssiessaan ionomuotoa.
Jono lähti liikkeelle.
Se oli merkillinen marssi. Kaikki olimme jo väsyk-

sissä, koira aivan loppuunajenu. Pienenkin pysähdyk-
sen sattuessa se käperryi mättäälle ja lähti liikkeelle
vasta äkäisen käs§n saaruaan.

Saksalaiset tuntuivat lopullisesti uupuneen. Pidet-
tiin marssitauko.

- 
Ei täältä kukaan enää selviä hengissä, ei tässä

pimeydessä osaa suomalainenkaan pitää yllå, suunraa.
Me olemme aivan varmasti eksyksissä. Täällä on kau-
hean märkää. Saksalaiset purnasivat.

Lähdettiin siis liikkeelle. Kompuroitiin pimeässä.
Tuntui toivottomalta.

Saksalaiset olivat jo menenäneet puhe§§nsä ko
konaan. Nyt marssittiin apaattisina eteenpäin mistään
välittämättä. Nyt oli pidettävä tarkka vaari, ettei jono
päässyt katkeamaan tai joku siitä eksymään metsään.
Kompastuessaan pyrki yksi ja toinen jo jäämåän r'å.h-

mälleen mättäälle sille sijalleen.
Esko Uutela epäili tunteneensa muutaman maasto-

kohdan. Olisikohan niin mukavasti, että tässä suun-
nassa edeten siaenkin pääsisimme onnellisesti tielle.

Oli vain niin toivottoman pimeäå, kurjaa ja m*-
kåä. Väsymys tuntui jo ylittävän kesto§vyn.

Tasattiin kantamuksia. Muutamar eivät pysryneet
enää taluttamatta liikkeelle.

Ajatukseni jauhoivat:

Silloin ennen muinoin Talvisodan loppuvaiheessa
vetäydyttiin Viipurista Säkkijärven ja Ylåmaan rajal-
le. Silloin oltiin väsyksissä, silloin nukumiin suksilla
seisten. Oltiin väsyksissä, mufta loppuun asti painel-
tiin. Olisivatpahan nämä kaverit suomalaisia, niin
voisi sanoa, että nyt en jaksa enä. Sen kehtaisi omil-
lensa tunnustaa. Kiukku alkoi nousta. Tuo Esko per-
hana oli jo ottanut kolmen sakemannin konepistoolit
kannettavak se jaksaa vielä - 

kaksihan noi-
ta on jo ylimääräisinä omassakin selässäni. 

- 
Kyllä

olin hullu, kun otin ne kannettavikseni. Me suomalai-
set taidamme olla kaikki vähän hulluja. Minkä takia
meidän pitiå. aina kyetä näyttåmdå.n muille ihmeitä,
väsyyhän tässä väkisin, vaikka olisi minkälainen Ub"r-
mensch. Mutta ennen ei löysätä ennen kuin armoa
pyytivät. Näytetään, §llä me suomalaiset aina vähän

Saksalaisia Lapin
korvessa

Saksalainen partio
Sallan rintamalla

enemmän kestetään kuin saksmannit.
Kun olisi tuo Esko äsken sanonut, eftei pysty pysy-

mään suunnassa, olisi hyvällä syyllä voitu leiriytyä. 
-Se mies on tainnut myös päättäd nåyttåvdnsä saksman-

neille, että suomalainen jaksaa marssia, tosi tyypilli
nen hullu suomalainen. Puoli tuntia jatketaan vielä,
kai joku muu siihen mennessä jo armoa pyytää. Jollei
siinä ajassa mitään ilmene, on §lmästi tunnustettava,
eften osaa pois metsästd tänä yönä.

Ajatukset poukkoilivat mielessäni sinne tänne.
Kymmenen minuuttia enää, ja sitten tunnustan, että
viisi tuntia on kulutettu hukkaan korvessa yhden hoo-
pon takia. On viisainta pälyillä leiriyrymispaikkaa.

- 
Esko, jää sind nyt häntään, minä tulen vuorosta-
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ni vetämään. Olin taas keulassa.
Metsä loppui samassa, olimme aukion reunassa.
Tuossa on kämppä, tuossa on auto. Voikos se olla

mahdollistaT
Vain pari minuuttia ja olisin luopunut, olisin tun-

nustanut hoopouteni. Pari minuunia tåällä, missä ai-
ka tavallisesti mitataan vuorokausissa, ja niissä paris-
sa minuutissa olisin menettänyt kasvoni! Ifitähän nä-

mä kaverit olisivat sanoneet, jos aamulla olisimme
heränneet parin minuutin päässä lämpimästä kämpästä
ja odottavasta autokyydistä.

Olipahan ollut tuuria!

- 
Esko, mene sinä sisälle ja pyydä kiireesti teevesi

kiehumaan. Levätåån sen verran, että jaksetaan ta-
kaisin Sallaan.

- 
Herra Leutnant, te tarkastatte, että joka mies

on varmasti paikalla ja kaikki aseet muliana. Le-

päämme hetken, juomme teetä ia ajamme Sallaan.

- Jawohl, Herra Oberleutnant!
Kompuroin viimeisenä kämppään. Siellä oli ari'attu

odotella meitä. Autonkuljettaja oli selvittänyt ryövel-
vollisille, että tulemme yöllä takaisin. Tåållä oli iso
kattilallinen kuumaa vettä odottiunassa kämpän lie-
dellä.

Raukaisi niin mukavasti, tuntui, kuinka jännirys
laukesi. Harvapuheinen Esko särpi teetä vieressäni: Se

oli kova marssi tuossa räntäsateessa ja pimeydessä.

- 
Oli se hyvä iuttu, että sinä rupesit tuntemaan

näitä maisemia.

- 
En minä niitä tuntenut. Ei siinä pimeydessä mi-

tään voinut tuntea. En tiedä, missä kuljettiin.

- Ja nyt sinä riivattu vasta sen sanot. Minä us-
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koin sinun paikkakuntalaisena olleen selvillä näistä
maisemista. Kuule, tästä ei puhuta muille. Silloin kun
annoin kompassisuunnan, se oli kovin ylimalkainen,
joko tänne tai maantielle, mahdollisesti. Jos nyt tun-
nustamme muille hoopoilleemme aivirn satturnanva-
raisesti pitkin kairaa, me olemme suurin piirtein tai-
vaanrannan tapiseeraaj ia.

- 
Niinpä §llä, mutta tultiinhan tänne ja aivan

suoraan kaiken lisäksi.

- 
Se on näköjään hieno taito, tuo suunnistamisen

taito, kun sen hallitsee.
Oli luotu teet ja syöty. Metsässä meihin liittynyt

osasto otettiin mukaan auton Iavalle ja toimitettiin
Sallaan, mistä se pääsi edelleen komppaniaansa.

Tappioiden asemesta joukkomme oli toisella moko-
malla kasvanut. Partiomatka oli suoritettu, oli taas

iuostu kilpaa yhdessä maaottelussa, jossa kukaan ei

tällä kertaa jääryt toiseksi.

Jälkeenpäin saksalaiset kenoivat suomalaisten ih-
meellisestä suunnistustaidosta. Ajatelkaa: Aivan säk-

kipimeässä, räntäsateessa, tiettömässä erämaassa, vii-
den tunnin yhtämittaisen marssin jälkeen nämä suo'

malaiset tulevat metrilleen ja minuutilleen siiher
paikkaan, jonne olivat ilmoittaneet saapuvansa. Sii
hen pystyäkseen on omattava synnl'nnäinen vaisto, jo

ka puuttui saksalaisilta.
Siihen ei tierysti kukaan voinut paljon muuta sa

noa kuin vaatimattomasti myöntää: Joo, kun sel

vaiston omaa.
Olisi me §llä tapeltukin, jos olisi vihollinen tavat

tu!
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OLI kevätlukukausi 1937 ja viimeinen suomenkielen
oppitunti Oulun ryttölyseon viidennellä luokalla. Kun-
nianarvoinen ja meidän useimpien ryttöien rakasrama
lehtorimme Hulda Hynninen omisti koko tunnin \rän-
rikki Stoolin lukemiseen. Aäni väristen ja kyynelq'nein
silmin hän luki Torpan tyttöä ja monia muita unohtu-
mattomia sotatarinoita tuon pienen, mufta samalla
suuren eepoksen sivuilta. Istuin takimaisessa pulpetis-
sa ja itkin, en yksin, me itkimme ehkä kaikki. Olim-
me hajaantumassa koulunpenkiltä omille teillemme,
toiset jatkamaan opintoja, toiset lähdössä ryömarkki-
noille. Istuimme hiljaa, jokainen omissa ajatuksis-
saan. Nyyhhryr ju lehtorimme voimakas ääni puhui-
vat niistä tunteista jotka täyttivär nuorren, 15-vuotiai-
den sydämet.

- 
Tytöt, nyt kun eroamme, muistakaa, että aina

pidätte pyhänä Isänmaanne ja muistakaa, että se

ma{, jota jalkanne tallaa, on rakkain mitä omistatte,
se on Isänmaa. 

- 
En tiedä mitä itse kukin ajatteli,

mutta muistan sen selvästi vielä, että jokin käsittämä-
tön halu ja toive saada tehdä kerran jotakin hyvåä
Isänmaalleni paloi voimakkaana rinnassani. Unohtu-
mattomina olivat vanhempieni kertomukset Vapaus-
sodasta, vihollisten häikäilemättömästä käytöksestä
vanhempieni asuessa Raahen kaupungissa, valkoisten
ja punaisten kahinoista. Paljossa olivat vanhempani
jo olleet mukana, niin kuin vanhin Juuso-veljenikin
1J-vuotiaana vapaaehtoisena. Tunsin itseni pieneksi

!{
E
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noiden suurten tosiasioiden edessä. Koulun portit sul-
keutuivat selkäni taakse. Ei kukaan meistä voinut
ajatella eikä kuvitellakaan, että io v. 1939 olisimme
mekin, joskin kotirintamalla, näkemässä, mitä sota

oli.
Heti Talvisodan syttyessä liityin Lottiin ja ahkeras-

ti, nuoresta iästäni huolimatta sain olla "remmissä"

yötå päivåd Ne olivat onnellisia aikoja ne. Vanhalle
Alexanterin torin kansakoululle oli majoitettu joukko.
ja rintamalle lähteväksi. Muistan yhtenä myöhäisenä
joulukuun iltana, kun iiläisten porukka vietti viimeistä
iltaansa koululla. Kanttiinista jaoimme kirjoituspape-
ria pojille. Toiset sanattomina kahvikuppinsa ääressä

kirjoittivat Åvejå rakkaimmilleen. Monet puristivat
huuliaan yhteen salatakseen liikutusta. Puolen yön
aikaan tuli armeijan soittokunta koululle, ja viritti
ikään kuin "testamentin" sävelissä lähtevällä joukolle.

Jokainen mies lauloi mukana sotilaspoikaa, rohkea-
na, silmät tähyten yhteen pisteeseen, tuntemattomaan.

Ja kun lopuksi "Jumala ompi linnarune" viimeisenä
voiteluna kajahti pakkasyönä, olivat useimpien kas-

vot liikutusta tåLynnå.

He lähtivät, iiläiset, niin kuin monet muutkin poh-
jalaiset joukot. Toiset palasivat, toiset saivat valko-
hangella viimeisen vuoteensa, sinne jäivät monet ystä-

välliset kasvot ja voimakkaat kädet, joita vielä olisi
kotikonnuilla tarvinu. Rohkeita poikia, joista monet
ovat unohtumattomina mielessä. Niin kauan kun
oman perheen ja suvun pojat olivat hengissä, tuntui
lohdulliselle. Mutta uusivuosi 1940 alkoi surun mer-
keissä. Suomussalmella käytiin suuria taisteluja. Ra-
diosta kuuntelimme, kuinka suomalaiset etenivät sillä
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suunnalla. Muistan kuinka ilo oli suuri. Emme kui-
tenkaan voineet kuvitella, että tuossa taistelussa
l.l.4O ja 6.I. 40 kaatuivat serkkupoikani, vänrikit
Aarne ja Mauno l-ahd.enperä. Kun setäni sai tiedon
poikainsa menetyksestå, oli hän työssään Oulun lää-
ninhallituksessa. Kun kenmäpappi puhelimitse ilmoitti
molempien poikien kaatumisesta, oli setäni hillirysti
vastannut: "Herra antoi, Herra otti, kiitetty olkoon
Herran nimi." Kuinka Jumala antoikaan voimaa
kaatuneiden omaisille vastaanottaa nuo surulliset
viestit. Uskon, että Herra oli koko Suomen kansan
kanssa noina raskaina kuukauina.

Kun muistelee noita sodan vuosia, ei tule mieleen-
kään mitään suoranaista aineellista puutetta eikä hen-
kilökohtaisia huolia. Niukkaa oli elintarvikkeista, ho-
meista vihreåäkin leipää kasteltiin suolavedessä, mutta
ei sitä maristu. Terveitä oltiin ja suurimmat leipäpala-
set jaettiin niiden kesken, joilla ei sitäkään ollut.

Suru ja murhe rakkaimpien menetyksestä oli tullut
moneen kotiin. Nuorin veljeni Martti, minusta seuraa-
va, pääsi kadettikoulusta luutnanttina sopivasti Jatko-
sotaan, ja joutui kohta majuri Breitholtzin pataljoo-
naan pohjoisrintamalle. Vanhin veljeni Juuso taisteli
taas Vallilan rykmentissä Laatokan suunnalla. Kesä-
kuun viimeisinä päivinä saimme kirjeen Martilta, joka
oli kirjoitettu pienelle, nelisivuiselle kirjoituspaperille,
sellaiselle, jota niihin aikoihin sai kanttiineista. Kirje
oli osoiteru meille kotona oleville, äidille ja minulle.
Ensimmäisellä sivulla oli ainoastaan yksi sana suuril-
la kirjaimilla: RAKKAAT. Toisella sivulla NYT LÄH-
DEMME. Kolmannella sivulla oli piirretty koukeroi-
nen rajaviiva, jonka molemmilla puolilla nuolet viina-
sivat rajaa kohden. Neljännellä sivulla: "I,{INÄ US-
KON SYNTINI ANTEEKSI ANNETUKSI JEE.
SUKSEN NIMEN JA VEREN KAUTTA JA
SAARNAAN MYÖS TEILLE RAUHAN EVANKE-
LIUMIA, NÄ«NMUN, TEIDÄN MARTTINNE.''

- 
Kirje ei tarvinnut selostusta. Se oli Marttimme vii-

meinen. Hän kaatui Kokkosalmella 4.8.41. Hän us-

koi myös Suomen suureen tulevaisuuteen. Kuukautta
aikaisemmin oli sairauden kauma kuollut keskimmäi-
nen veljeni sairaalassa. Lahdenperän sukusaralla kas-

voi enää pienoinen läiskä §psäa viljaa, saisiko se kas-

vaa, vaiko olisiko sekin leikattava nyt §psänä olles-
sa. Veljeni Juuso oli suvun viimeinen mies. Muistan
äitini maininneen, että kaiken kaikkiaan oli suvus-

tamme jo mennyt 13 nuorukaista. Ei, kaikki oli lei-
kattava silloin kun se oli heilimöiväå viljaa. Rakas

Juusomme, joka oli tarkka-ampuja, kaatui vihollisen
tarkka-ampujan luodista Valkeasaaren aseman luo-
na 14.9. samana vuonna. Suvun viimeinen mies sai
myös leposijansa Oulun sankarihaudassa. Kun minul-
le työpaikalleni tuotiin tieto viimeisen veljeni kaatu-
misesta, o! se käsittämätöntä, mutta kuitenkin kuin
asiaan kuuluvaa. Ajatus, että hän olisi tullut kotiin
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sodan loputtua, oli ollut vieras kZisirys, miksi, se piti
vain olla niin. Ja kun vein kesken päivän sanan tästä

äidilleni, hän istui lukemassa raalnattuaan, joka oli
rakkainta luettavaa hänelle, niin kauan kuin hänet
muistan. Äiti kohotti katseensa ja huomasi kohta mi-
nusta, että olin murtunut. Kuullessaan sanoman vii-
meisestä pojastaan, hän nosti katseensa 1'lös ia ikään
kuin jo tietoisena, että näin piti käydä, sanoi rauhalli-
sesti: "Juuso kaatui uskossa Vapahtaiaansa. Uhri
Isänmaalle ei ole koskaan liika suuri. Olen antanut,
mitä olen voinut." - 

Elämän oli iatkuttava. Veri oli
tahrinut Suomen Leijonan taljan ja niitä muistoja
vaalittiin kotirintamalla hiljaisia hetkiä r'ierellen san-

karihautojen ristin juurella. Sota jatkui.
Niin kuin kaikkialla maassalnme oli kotirintamal-

la Oulussakin puute miespuolisesta ryövoimasta.
Naisväki sai tehdä miesten töitä, tai ainakin yrittåä
tåyttää niitä paikkoja, joista miesväki puuttui. Vuosi-

na 1943-44 palvelin varapoliisina ja kiryurina Ou-
lun poliisilaitoksella. Minun on vaikea muistaa min-
kä talvikauden aikana vihollinen pommitti Oulua ra-

fuimmin. Muistan vaan, että puhuttiin 600 koneen
ylittäneen pienissä erissä Oulun kaupungin erään illan
ja yön aikana. Oli ilta ja pakkanen. Olin yksin koto-
na. Pakkasasteita oli runsaasti. Ikkunat olivat kaikki
asunnossarune rikki. Lämmiryspelit eivät toimineet,
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vaikka taq)eeseen olisi lämmirys ollut, koska puhut-
tiin yli 40' pakkasesta. Pari viikkoa olin maannur
kaikki vaatteet ylläni ja koko perheen vuodevaarteet
korvissa silloin, kun oli aikaa vähän torkaht:rir. Pie-
nellä kynttiläntumpulla lämmittelin kohmerruneita
nyrkkejäni. Se oli ainoa valonlähde koko asunnossam-
me. Puhelin kilahti ja ilmoitettiin "hilfainen hälln's".
joka merkitsi sitä, että viholliskoneet olivat I'lirtiineer
ralan ja jokaisen poliisin palvelukessa olevan oli pi-
kaisesti ilmoittauduttava poliisilaitoksen pommistro-
jassa. Ei ollut suuria valmisteluja, puhallus kvnrrilän-
tumppuun ja ravi päälle. Asuimme hotelli Ten'rrhoviir
vastapäätä, Uudellakadulla, joten oli vain l1'hy't mat-
ka poliisilaitokselle eli noin 3-1OO metriä. Kun olin
50 metrin päässä kotoa Palokunnan puiston reunassa,
alkoi rät§tys. Koneet olivat tulleet yllättäen. Ålkoi
rapista pääni päällå. Löin itseni matalaksi pr.risron
reunaan ja etenin ryömimällä satasen metriä puiden
oksien tippuessa niskaani ja ammusten rapistessa
puistoon. Noin viitisenkymmentä mctriä poliisilairok-
sen nurkasta alkoi surina taas lähestyä. Pommitusko-
neen ääni kuului läheltä. Varmuuden vr,roksi menin
vatsalleni makaamaan rakennuksen seinämää vasten.
En uskaltanut liikahtaakaan, siinä kun oli avarampi
kohta. Painoin pååni jäåtynyttä asfälrtia vastaan. Ää-
niå, ja kirkunaa kuului etempää. Toisella puolella ka-
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rua makaava mies huusi minulle:
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Elättekö vai
oletteko kuollut? Kohautin pååtäni ja sain "naapuri-

ni" vakuuttuneeksi, että hengissä oltiin. Toisella puo-
lella poliisilaitosta sijaitsi silloinen Suomen Pankin
konttori. Ihmeellinen, suuri rynnyrintapainen laitos,
kuin valopurkki laskuvarjon kannattamana laskeutui
taivaalta juuri poliisilaitoksen ja Suomen Pankin vä-
lille kadulle. En ollut moista koskaan nähnyt. Luulin,
että se oli pommi. Huusin naapurilleni: 

- 
Katso-

kaa, mikä peli tuo on! Sain vastaukseksi, että se oli
valopommi, vaaraton ja räjähtämätön. Uskoin mie-
heen ja juoksin loppumatkan tuon valaistun vekotti-
men ohi.

Sydän kurkussa ilmoittauduin poliisimestari Eero
Nitlo fuIanniselle, eli Iisulle, niin kuin häntä, Lapin-
kirjailijaa kutsuttiin. Selkä suorana tuolissaan, karski-
na ja j;irk§mättömänä hän oni siinä tiedotuksia vas-
taan puhelimitse ja antoi määräyksiä alaisilleen. Kun
juuri ja juuri olin sir.rnut itseni kellariin, tuli täysosu-

ma Suomen Pankkiin ja toinen pieni pommi särki po-
liisiputkan nurkkauksen. Tuntui kuin olisimme tulleet
elävinä haudatuiksi. Tuli kaikenlaista töhkää nis-
kaamme siinä kun makasimme kuin silakat suolassa
putkan eteisen lattialla. Mutta Iisu ei kyykistellyt.
Kuta enemmän tärisi, sitä suoremmaksi hänen selkän-
sä ojentautui. Hän oli mies paikallaan, ihailin aina
häntä, vaikkakin hän oli monien vihaama.

Samassa tuli sisään eräs meidän ratsupoliisimme,
joka oli pieni, sitkeä ja ylpeä mies, jopa oikein taa'an
karskiksi tunnettu. Hän ratsasti aina laitoksemme
kauneimmalla hevosella. En olisi koskaan osannut
kuvitella, että sen miehen silmää voisi kyynel kostut-
taa. Mr.rtta nyt hän oli lyöry:

- 
Herra poliisimestari, hän sanoi hätäisesti, täys-

osrun.l Suomen Pankkiin ja talliin, jossa hevoseni on
tulessa.

- 
Ampukaa, sanoi Iisu heti. Ei siinä kauan kerjet-

ry hevosrukkaa surra, vaikka naisen sydämessä se teki
pahaa. Minulle annettiin taas eri määräys. Poliisimes-
tarimme ilmoitti, että Pakkahuoneenkadulla sijaitse-
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va Oulun Osuuskaupan päämyymälå ja konttori oli
saanut osurnan ja vastapäisen talon pihalla oli yksi
maalaisisäntä haavoittunut. Hänet piti huoltaa ensi-
apuasemalle. Niin lähdin. Pimennetty Ouiu oli kuin tu-
limerenä. Torikadun varrella, jossa poliisilaitos sijait-
si, riehui tuli kuin riikinkukko olisi pyrstöään heilutta-
nut. Tulipalojen aiheuttama pohti ja hohto oli valta-
va. Palavat hirret ja kekäleet lensivät ilmassa kuin
perhoset. Pitkin Torikatua väliin ryömien, väliin juos-
ten päsin Pakkahuoneenkadun kulmaan ja siitä nou-
semaan ylös määräpaikalle. Hevosmies Siiran kana-
nolla makasi hevonen kuolleena. Tallin kynnyksellä
rötköti kookas maalaisisäntä täysissä lähtömunteerin-
gissaan, saappaat jalassa. Reki oli valjastetun, kuol-
leen hevosen perässä. Isäntä oli ajatellut lähteä koti§-
lälleen kaupunkireissunsa jälkeen. Häntä oli varoitet-
tu, ettei siinä töllistelisi portin pielessä, kun vihollinen
oli jo ilmassa. Mutta eihän se isäntä siitä välittänyt,
senkun katseli vain sopivaa våliå, milloin olisi parasta
tarnman suitsista nykäistä. Ja niin sartui, ertä ramma
pääsi taivaisiinsa jo Siiran pihalla. Kysyin isännältä,
miten hän oli loukkaantunut. Ei saanut paljon tuskil-
taan sanotuksi. Toinen jalka oli poikki, ainoastaan
housunlahje sitä kannatti. Siinä olikin ryötä meikäläi-
selle, kun oli saatava ensin reki irti hevosesta ja sit-
ten mies rekeen. Kumma;ti sain reen jalaksilleen ja
aisat ini. Työläämpää oli saada mies rekeen. Hän
huusi niin kuin haavoitettu voi huutaa. Kainaloista

laahaamalla, toisen jalan venyessä paljon pidemmäl-
lä sain vihdoin miehen rekeen makaamaan. Palokun-
ta sammutteli ja ruiskutteli tulia joka paikassa ka-
duilla. Jååtynyt maa suli tulenroihussa ja vedensoh-
jussa aivan kaljamalle. Ei ollut rekikeliä Siiran pi-
hasta ensimmäiselle ensiapuasemalle. Väliin työnsin
rekeä, väliin vedin sitä. Mistä lienee voimia ollut moi-
siin otteisiin, vaan oli niitä. Sain miehen kuitenkin pe.
rille saamaan ensiapua, joka samalla muodostui hä-
nen viimeiseksi avulseen. Isäntä seurasi uskollista
eläintään.

Ajat ovat menneet, mutta tuhannet muistot sota-
ajaka ovat unohtumattomia. Pieniä ovat kokemukse-
ni kuitenkin niiden poikien ja miesten sekä naisten ko-
kemuksiin verrattuina, jotka tulilinjassa maatamme
puolustivat ja henkensä antoivat. Mutta meitä jokais-

ta tarvittiin. Jokaiselle riitti työtä pienessäkin tehtäväs-
sä, kun sen nurkumatta teimme. Kaikki oli opetusta,
se oli elämää, johon sisältyi velvollisuus ja kunnia
saada tehdä yksilölle uskottu työ ja tehtävä. Nyt kun
ajattelen taaksepäin, uskon, että lehtorimme Hulda
Hynnisen kauniit jäähyväiset oppilailleen olivat kuin
valmistelua tulevaisuutta varten. Se mikä 1)-vuo-
tiaalle kaikui korvissa ihanana sonettina se muodos-
tui sotavuosina meille monelle todelliseksi "torpan ty-
tön" kohtaloksi. Ja se mitä on ollut, on se kaunista
tuskaa ollut, onhan kysymyksessä ollut Isänmaamme
Suomi. Korkeimmalle tästä kiitos!

JALKAVÄEN.
KENRAALI

KUSTAA ANDERS

TAPOLA
on saavuttanut matkan pään

Taitava kouluttaja, esikuntaupseeri ja komentaja, ial,-
kaväenkenraali K. A. Tapola kutsuttiin viimeiseen ilta-
huutoon 2.4.7 1.76 vuoden ikäisenä.

Tietoisena isänmaan velvoittavasta kutsusta nuori lää-
ketieteen ylioppilas Kustaa Tapola astui vapaaehtoisena
syntymässä olevien suojeluskuntien riveihin. Hän oli en-
simmäisten mukana vuosien 1917-18 vaihteessa Vim-
pelin sotakoulun oppilaana ja toimi Vapaussodassa
komppanian ja pataljoonan komentajana.

Vapaussodan jälkeen sotilasura jatkui Karjalan Kaar-
tin Rykmentissä komppanian päällikkönä ja aliupseeri-
koulun johtajana tunnustusra ansaitsevien ruloksien kera.

Sorakorkeakoulun yleisen kurssin hän suoritti menestyk-
sellisesti ja toimi sen jdlkeen useita vuosia saman kor-
keakoulun taktiikan opettajana. Hänen työnsä suomalai-
sen taktiikan ja sotataidon kehittäjänä niin tässä vaihees-
sa kuin myöhemminkin on ansiokas.

V. 1930 Tapola, everstiluutnantiksi ylennetrynä, siir-
rettiin Viipuriin 2. Divisioonan ja myöhemmin armeija-
kunnan esikuntapäälliköksi. Vuodesta 1914 vuoteen
1937 hän toimi Reserviupseerikoulun johtajana, .iolloin
pani toimeen huomattavia uudistuksia sekä opetusohjel-
massa että kurssien laajentamisessa.

Yleisesikunnan komento- ja koulutusosaston päällik-
könä ev. Tapola toimi vuodesta 1937. Talvisodan edellä
hänet määrättiin Kannaksen armeijan esikuntapäällikök-
si ja Jatkosodan aikana Karjalan armeijan esikuntapäälli-
köksi. Hän saavutti näissä toimissa esimiesrensä täyden
luottamuksen ja ylennyksen kenraalimajuriki. Sodan vii-
meisinä vuosina hän toimi 5. D:n komentajana javetäy-
rymisvaiheessa v. 1944 hän taitavasti ia neuvokkaasti
johti joukkonsa Sywäriltä Laatokan-Karjalaan. Näistä an-
sioisra ylipäällikkö nimici hänet Mannerheim-risrin rita-
riksi.

Sodan jälkeen Tapola toimi S<ltakorkeakoulun johra;a-

na ja jalkavden tarkastajana tullen ylenneq'ksi eläkkeelle
siirrymisensä jälkeen jalkaväenkenraaliki.
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Aikamme

nyffUÄ Oinoseen kuuluva Sissipataljoona I (mai.
Kit'ikko) sekä tälle alistettu Er.Lt.Ptri sai tavoimeek-
seen syksl'lla -41 Pora,1äwen. Kuuluin silloin em. patte-
riin. Erottuamme piiävoimista, jouduimme asumatto-
man erämirirn huonoille, pohjattomille teille. Kaira-
järven §lästä oli virnhan rajan läheisyydessä olevairn
Kostamr.rksen kyläpahaseen matkaa lähes 30 km. Tie
oli pettävä ja oli sitai monin paikoin vahvisrerru puin
sekä havuin. Tällainen oli meidän huoltotiemme, jon-

ka varrella ei ollut ainoatakaan ihmisasuntoa. Rin-
tarnarnme sivustat olivat avoimet. Molemmin puolin
oli helppo käydä partiosotaa ja iskeä yllättäen. Olim-
me pysähtyneet Kostamuksen vesistölinjalle 

- 
kylä

oli venäläisillä. Vastassamme oli suomalaissyntyisen
everstiluutn antti V allin rykmentin osastoja.

Koko syksyn ajan oli rakentajajoukkoja ollut tie-
tämme korjailemassa, ja monasti sattui, että venäläi-
set partiot pääsivät miinoittamaan tietä miltei raken-
tajien vierestä. Oli todella kiusallista, että vahvan ve-

näläisen partion tiedettiin jatkuvasti vierailevan puo-
lellamme. Toimintatapana heillä oli: miinoja tielle,
väijytys ja isku miinaan ajaneen auton kimppuun.
Näin sattui useita kertoja.

SissiP 1:n partiot etsivät tätä venäläistä partiota
kuumeisesti, pidettiin varmana, että heillä täytyi olla
tukikohta alueellamme. Joku tällainen löydettiinkin,
mutta yhä jatkui toiminta samantapaisena. Tilanne
oli tästä johtuen monasti kiusallinen. Ikävää se oli toi-
ses§akin suhteessa. Valli ei tyytynyt vain olemaan suh-
teellisen heikon joukkomme pidättelemänä Kosta-
muksessa, vaan järjesti pari kenaa raivokkaan vasta-
hyökkäyksen, joka pakotti meidät hiukan vetäyrymään.

Tapaus, josta tässä kerron, sattui näihin aikoihin,
jolloin tuliasemamme oli valtakunnanrajan tuntu-
massa eråållå hallitsevalla harjanteella. Patterillam-
me palveli tähän aikaan kaksi ylikersanttia, veljeksiä,
Vaittinen nimeltään. Toinen oli valjakkoaliupseeri,
toinen apulaiseni tuliasema-aliupseerina.

Eråånå lokakuun päivånå lähti patterimme päällik.
kö, luutnantti Eero Mustonen toisen Vaittisen kanssa
henkilöautolla Kaitajärvelle. Siellä sijaitsi huoltokes-
kus saunoineen. Luutnantti Mustonen pyysi minua tu-
lemaan päivållå jollain huoltoyhteydellä saunaan. Lu-
pasin tulla mikäli apulaiseni Aarne Vaittinen pääsisi
mukaan. Tehtävämme voimme luovuttaa sillä kerral-

Er.Lt.Ptri marssilla Porajärvellä
kesällä -41
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la toisille. Vaittinen ei halunnut lähteä. Minusta tämä
oli kummallista, olihan oikea sauna sentään keidas

- 
ja olisimmehan saaneet siellä nähdä lottiakin 

-mikä eiämys todella erämaan sotureille! Lopulta sain
Vaittisen taivutetulssi, kun kuulimme kuorma-auton
olevan lähdössä viemään haavoittunutta hevosta taak-
sepäin. Siispä teimme seuraa hevosystävällemme auton
lavalla ja matkustimme herroiksi Kaitajärven kei-
taalle.

Olihan meillä luonnollisesti mukanamme pistoolit
ja munakäsikralaatit rintataskuissa, sehän kuului
luontaisetuihimme.

Pääsimme Kaitajärvelle, ruokailimme pöydän ääres-

sä - mikä ihmeellinen kokemus 
- 

saunoim
ja taisimme ottaa pienetkin 

- 
hien irroirtamiseksi.

Kaikkihan loppuu aikanaan 
- 

niin tämäkin. OIi il-
ta ja kotiin lähdön aika. Automme oli tuollainen 1'k-
sioviparinen, jossa takana istujat olivat valmiissa lou-
kussa. Vaittinen ja mind istuimme taakse, Mustonen
kuljettajan, tykkimies Mikisen viereen konepistooli s1-

lissään. Ajelimme tuota liejuista, pohjatonta rierämme
kuljettajan taidolla ja hyvällä onnella. Niin, hrr'ällä-
pä tosiaan. Olimmehan pian taas tuliasemassa ole-
vassa lämpöisessä teltassarrune iltaturinoilla ja kon'i-
ketta keittämässä. Matkalla puhelimme noista r.enä-
läisten partioistakin, mutta olihan onni ollut mr'ötä.
Ajattelimme hyvinkin tuona iltana pääsevämme eiävi-
nä huovan alle.

Mutta, kuinkas sattuikaan. Ylitimme juuri puron
yli johtavan siltarummun, kun himmennetty'jen r.aio-
jen keilassa tiellä nä§i mies. Kansallisuus seivisi sa-

malla hetkellä, kun "ärräpäät" heltisivät suistamme
aivan kuin olisimme tätä yhteisesitystä hyvinkin har-
joitelleet. Miehen kädessä oleva konepistooli alkoi is-

keä tulisilmää meille auton peltien ja tuulilasin rapis-
tessa kuin paremmassakin kivisateessa. Orkesteriin

yhryi tien vasemmalla puolella oleva vahvennettu
kvintetti. Jouduimme tilanteeseen, jossa pituudesta oli
vain vahinkoa 

- 
lihavuudesta vield enemmän. Luo-

tien iskiessä automme §lkeen, liimaannuimme Vaitti-
sen kanssa lattiaa kohden 

- 
epäkohteliaasti kään-

simme tylsimmän päämme kuin yhteisestä sopimukses-
ta noita röyhkeitä päin. Mustonen yritti leikkiä pans-

sarijoukkoja ja suuntasi konepistoolinsa tkm Mäkisen
rinnan nojalta vasempaan tulittaakseen, mutta lipas
putosi lattialle. Mäkinen vain senkuin ajoi.

Lyhyt tilanteen arvosteluni oli: kohta tärähtää mii-
naan ja sitten onkin ohi. Vedin käsikranaattini sokan
irci ja päätin, että mikäli automme pysähtyy vainolais-
ten käsiin, lyön iskurin polveeni ja sitten mennään.
Vaihtoehtoa ei tilanteen arvostelussani ollut.

Kohta Vaittinen alkoi valittaa häneen osuneen.
Auto täyttyi verhoilun palamisen aiheuttaneesta kä-

rystä, mutta ihrrr oli, että se kulki.
Olimme ohittaneet jo pahimman ja vihollisen tuli

tuli takaapäin repien takaosassa olevia hevosten juot-
toämpäreitä ja päätyen istuimen verhoiluun. Siispä
vain tuuria ja hevosvoimia. Tie alkoi kaartua loivasti
vasempaan ja kohta oltaisiin perillä. Kaafteeseen
pääsryämme lakkasi tulitus. Ryhdyin tarkastamaan
Vaittista. Hän oli saanut osuman reiden läpi vatsaan.
Veren hukka oli suuri, mutta auttaakaan en juuri
tuossa tilanteessa voinut.

Olimme pelastuneet, ajoimme ylämäkeen maja-
paikkaamme kohti, mutta automme ei jaksanut peril-
le saakka, sen moottori pysähtyi mäen alle. Kävelim-
me telttaamme. Patterilla oli kuultu kaikki ja olivat
luulleet meidän päässeen matkamme päähän. Näin
minäkin uskoin vielä telttaan pääsryäni. Oli pakko ni-
pistää itseään. Ei, tämä ei voi olla totta. Elinkö minä,
entä Mustonen, Mäkinen, Vaittinen? Vai pysähryikö
kello sittenkin sekuntia vaille.

Kaitalärvi

GUilIilIERUKSEN
KIRJOJA
Armas Pietarisen uusi romaani N a h k a-
kypärien laulu on kuvaus kol-
men veteraanin yrityksestä lämmittää
uudelleen lo viilentynyt asevelihenki.
Yritys alkaa kesäisiltä asevelijuhlilta ia
jatkuu yksityishuvilalla 

- saunan, vii-
nan ja naisten avulla. Pietarisen ku-
vaus on ironlsta: kaksikymmentä hyvin-
vointivuotta on himmentänyt sota-aian
arvot ia isänmaallisuuden. Mutta ro-
maanissa on toinenkin taso: muistot
yhteisestä harhailusta vihollisen selus-
tassa. Siinä miehet näyttäytyvät san-
kareina, ja kertomus on sotakuvausta
jännittävim m illään.
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MEITA oli neljä sotapoikaa, saarijärveläiset aliker-
santti Eino Paananen, korpraalit Kalle Neettaanmä-
ki ja Awi Talaskiai sekä allekirjoittanut, ent. salmi-
lainen. Tällaisessa kokoonpanossa olimme tehneet
monet jännittävät parriomarkat ja samanlaiselle mat-
kalle olimme lähteneet eräänä elokuun alkupäivänä
l94l Hyrsylän mutkan länsipuolella olevan järven
rannalta, noin 2 km Suomen rajasta ja josta järvestä

talvisodassa kuuluisaksi tullut Kollaanjoki sai alkun-
sa.

Olimme edellisenäkin päivänä lähteneet tällaiselle
partioretkelle, mutta kohta tuon Kollaanjoki pahai-
sen ylitertyämme olimme jyrkässä tienmutkassa tör-
männeet noin joukkueen vahvuiseen vihollispartioon.
On vaikeata sanoin kuvata sitä hämminkiä, iollainen
vihollispartion keskuudessa synryi sen tupsahtaessaan
noin 8 metrin päähän eteemme. Ei laukaustakaan ke-

ritty ampua puolin eikä toisin, sillä niin odottamatto-
man yllättävältä tuntui tuo yhteentörmäys.

Ne muutamat silmänräpäyksen ajat, jotka tuolloin

seisoimme vastakkain muutaman metrin päässä toisis-
tamme, kerkisivät kertoa paljon toisistamme. Tum-
mahkot, paulakenkäiset aronpojat tupsahtelivat toi-
nen toistensa niskaan yllättävästä pysähtymisestä joh-

tuen niin, etteivät etumaisina kulkeneet päässeet taak-
sepäin pakoon niin joutuin, kuin halusivat, ja näin
syntyi paniikkimainen ryntäys, jolloin eräitä pukattiin
nurin, tai kaatui toisten jalkoihin.

Olimme mekin siksi hämmästyneitä, ettemme lau-
kaustakaan kerinneet ampua, vaan ihmetellen vasta-
pelureitten yllåttåvåä, tapaamista, seisoimme työmies-
tupakat suussa sauhuten ja katselimme vuoroin edessä

toisiinsa törmäileviä vihollisia ja vuoroin toisiamme
.150

HEIKK! SUOPELA

- 
onko tämä totta 

- 
kTtyrä, ällistynyt ilme kas-

voillamme.
Ja niin vain siinä kävi, että nurin pukatutkin vihol-

liset saivat jalat alleen ja häipyivät mutkan taakse,

ennenkuin me aloimme toimimaan. Rääkäisimme pa-

halla äänellä pakenevien perään ja nauraa hohottaen
istuuduimme oikein persetupakalle. Keskusteltuamme
jonkin aikaa, tulimme yksimieliseen tulokseen, ja päå-

timme palata takaisin upseerivartioon, josta olimme
lähteneetkin.

Seuraavana päivänä läksimme liikkeelle jo aamul-
la, koska kokemuksesta tiesimme, ettei samoilla kello-
mådrlllä. liikkuminen ole hywäksi. Niinpä sitten aloi-
timme edellisenä päivänä keskeytyneen partiomatkan
päivän muona leipälaukuissamme. Välillä poikkesim-
me aukeille soille lakkoja syömään, joita oli suot ai-

van punaisenaan. Näin matkamme vastuksitta sujui
aivan siihen Suomen rajan ja Hyrsylän mutkan väliin
pistävän maa-alueen kärkeen, jossa rauhan aikana
venäläisillä oli kenttävartioasema ja josta he sitten
marraskuun viimeisenä päivänä 19)9 arvaam"tta
hyökkäsivät ja saivat nopeasti mottiin koko Hyrsylän
mutkan, asukkaineen päivineen.

Hiivimme aukean laitaan ja noin 50 metrin päässä

seurasimme komppanian vahvuisen vihollisosaston

ryöskentelyä taisteluasemien teossa. Talon pihamaal-
la istui §mmenkunta upseeria karttoien parissa ah-

kerasti keskustellen.
Seurasimme naapureitten touhua noin tunnin ajan.

Annettujen ohjeitten mukaan emme saaneet antautua
vihollisen kanssa tulitaisteluun. Ja niinpä moni Venä-
jän poika tuolloin noitten meille annettujen må,åräys-

ten tähden sääsryi ennenaikaiselta noutajalta, joskin

sormiamme kovasti tuolloin syyhytti.
Vihollisten seuraaminen keskeyryi aiheuttamaani
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kommellukseen. Sillä syödessäni siinä ojanpientareella
herkullisen meheviä mesimarjoja luiskahti marjapala-
nen henkitorveeni ja aiheutti yskänpuuskan, jonka lä-
hellä työskentelevät viholliset varmaankin kuulivat.
Vatsallani maaten tungin lakkinikin suuhun äänen-
vaimentajaksi ja koetin kaikin voimin pidättää yski-
mistä, mutta onnistuin vain osittain. Neettaanmäen
Kalle minua auttaakseen hakkasi nyrkillä hanioihini,
jolloin vasta selvisin tuosta kiusallisesta tilasta. En
muista loko kahden sodan aikana koskaan joutunee-
ni niin piinalliseen tilanteeseen, kuin tuolloin jouduin.

Vihollisten kuultua epäilyttävää ääntä metsästä he
häipyivät yksitellen kuin tauolle mukamas, murta ta-
lon taakse mäentörmälle mentyään jokainen heistä
läksi metsään juoksemaan ja kiertäen meidät vähän
kauempaa, asettautui noin kilometrin päähän ketjuun
puolen kilometrin levyiselle järvikannakselle.

Päätimme lähteä paluumatkalle, sillä pitemmälti
viipymisen katsoimme vaaralliseksi. Niinpä sitten va-
rovasti takaisin kävellessämme havaitsimme jo tulo-

Hyrsylän komentaja,
opettaja ja alik.

H3l[?"i],'1å:l '"*'
hallitusm ieh iä

jälkemme erään puron luona miinoitetuiksi. N1'pimme
kömpelösti asetetut heinätukot pois miinojeo päåkå, ja

lähestyessämme järvikannasta kuulimme hiljaista vi-
hellystä aina sitä mukaa, kun vihollisketjun edessä
siirryimme järvenrantaa kohden. Pääsryämme aivan
järven rannalle hiivimme jyrkän rantatörmän suojassa
vihollisketjun taakse ja niin luulimme paluutiemme
avoimeksi.

Mutta mitä tapahtui takanamme neljän kilometrin
päässä lähtöpaikastamme, jota kohden mitään tietä-
mättöminä reippain mielin taivalsimme? Viivymyäm-
me tuolla partiomatkalla sovittua aikaa kauemmin
oli yksikkömme I/JR 50:n jääkärijoukkue hälytetry ot-
tamaan selvää, mihin olimme joutuneet. Jääkärijouk-
kue oli ollut levossa Hyrsylän kylässä, josta se oli pi-
kamarssissa rientänyt tuon 10 km matkan upseerivar-
tioasemalle. Saatuaan partiomatkamme suunnan ja

muut tarvittavat tiedot se oli pienen marssitauon pi-
dettyään lähtenyt liikkeelle vääpeli Keskisen johdolla
(siviiliammatiltaan metsänhoitaja) Avojonossa mars-
sien, joukkueenjohtaja edessä, olivat reippaat jääkfuit
edenneet jo nelisen kilometriä, ja lähestyessään kapu-
lasiltaa myöten puolen kilometrin levyisen suon vas-
takkaista laitaa, joukkueen vahvuinen vihollisosasto
avasi tulen noin neljän§mmenen metrin päässä ja
heitti kymmenkunta käsikranaattia.

Etumaisena marssinut vääpeli Keskinen sai konepis-
toolisuihkun rintaansa ja pyörähdettydä.n pois kapula-
sillan viereen, eräs vihollisen heittämistä käsi-
kranaateista räjähti aivan hänen vieressään ja repäisi
häneltä toisen jalan reidestä melkein irti. Myöskin eräs
jäåkäri sai kuolettavan konepistoolisuihkun ja kolme
muuta jääkfuiä haavoittui vaikeasti väijyksissä olevien
vihollisten yllättävästä tulenavauksesta.

Mitä sitten loput jääkärit tekivät, eivät ainakaan
pakosalle puikkineet? Vaan nähryään, miten heidän
piderylle joukkueenjohtajalleen kävi, he syöksyivät
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kuin leijonat kovasti karjuen päin vihollista ja tuhosi-
vat niistä kolmanneksen ja toisen mokoman verran
haavoittivat, samalla kun loput vihollisista luikki pa-
kosalle.

Kun taistelu taukosi, jääkärit riensivät haavoittunei-
ta auttamaan, mutta rakastamalleen joukkueenjohta-
jalle he eivät voineet enää mitään. Kuinka moni jää-

käreistä tuolloin käänsi päänsä poispäin väkisinkin esil-
le pyrkiviä kyyneleitä salatakseen. Sillä vääpeli Keski-
sen menetys oli siksi raskas isku rohkeille ja sodan
karaistamille jääkäreille, jota parhaiten kuvaa silloin
korp. Vilho Martiskaisen sanat; "Tuntui kuin osa

omaa itseäni olisi tuossa tuonelaan siirtynyt."

Kaikesta tuosta jääkärijoukkueelle sattuneesta ras-

kaasta menetyksestä tietämättöminä me pikkuinen
paftio kiertelimme ja kaartelimme ahkerasti liikku-
vien vihollisjoukkojen välissä. Onneksi tunsimme
maaston hyvänlaisesti, ettemme yhtenään suuntia
vaihtamalla eksymään päässeet. Vain kerran törmä-
simme vihollisporukkaan jyrkkää mäkeä ylös noustes-
samme, jolloin ne aivan läheltä meitä ammurtuaan,
luikkivat pakosalle. Meillä oli jälleen onnea, eikä ke-
tåän meistä haavoittunut. Haavoittuneitten mukana
kuljettaminen tuollaisella pienellä partiolla olisi ollut
aivan ylivoimainen tehtävä, kaukana omista.

Oli jo myöhäinen pimeä ilta, kun edessäpäin kuu-
limme suomen kielellä §syttävän meiltä tunnrssanaa.
Äänestä tunsin §sy;än koti§läni mieheksi, kersantti
S. Käeksi (ny§inen Orasmaa) ja siinäpä sitten vai-
vatta selvisi, että omia ollaan puolin ja toisin. Kauan
aikaa he olivat olleet asemissa, eivätkä enää olleet us-

koneet, että me elävien kirjoissa vielä oltaisiin. Olihan
meidät jo alustavasti pataljoonan esikunnasta ryk-
menttiin ja sieltä aina divisioonan esikuntaan ilmoi-
tettu vihollisen tuhoamaksi partioksi. Ja kenties mei-
dän kohtalomme olisikin voinut saada tuollaisen
muodon, jos partioon lähtöaikaa erlme olisi varhai-
semmaksi muuttaneet. Tosin soille lakkojen syöntiin
poikkeaminen sai aikaan sen, että vihollisjoukko pääsi

taaksemme huomaamatta ja vdiiyksissä ollen, aiheut-
ti jääkärijoukkuecllemme ikävän yllätyksen.

Upseerivartioasemalle pääsryämme istuin koko yön
nuotiolla sotamies Nikolai Postareffin ja korp. Vilho
Martiskaisen kanssa. Katselimme sitä korp. Martiska-
sen konepistoolin rumpulipasta, jonka sisimmäiseen
seinämään oli vihollisen ampuma luoti pysähTnyt,
niin että hän pelastui varmalta kuolemalta kävelles-
sään aivan vääp. Keskisen perässä, vihollisen heidät
yllättäessä. Mutta 11. p:nä huhtikuuta 1942 Yadrus-
järvellä Kaitselmus ei ollut enää hänelle suopea, ja

niin tuo peloton taistelija ja rehti rajan kasvatti saa-

tettiin silloin kevään koitossa Salmin sankarihautaan,
johon oli tuolloin Hyrsylän kainalossa toinenkin öitä
kanssani valvonut sotamies Nikolai Postareffkin
13.Il.I94l kaaruneena haudattu.
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Viholliselta Viipurin{Judenki rkon
tielle jäänyttä sotamateriaal ia

VTLJO LUNDEN

VIHOLLISEN
KOLONNAN
KIMPUSSA
OLI ajettu kapeata, hiekkaista metsäpolkua jo hyvän
matkaa. Polkupyörät kulkivat äänettömästi, sillä ke-

vyt sade oli juuri kastellut paikat. Kev.Pr.T:n
joukkojen mieliala oli virkeä, olihan naapurit saatu
taas lähtemään hyvistä bunkkereistaan. Ajettiin kui-
tenkin varovaisesti, ettei sattuisi yllätyksiä. Metsässä
näet piileskeli aina vihollisia, joiden varaka meidän
oli myös haravoitava maastoa edetessämme.

Kuuluisat Leipäsuon taistelupaikat Talvisodan
ajoiha ohitettiin vakavin mielin. Ympäristö oli sur-

kean näköistä, kovan tykkitulen runtelemaa. Iso suu-

tari kannonpäähän pystyyn nosteftuna sai ohikulke-
vien sotapoikain ajatukset hereille.

Päästiin vihdoin metsätaival loppuun ja sivuutettiin
jonkin rautatieaseman rauniot. Siinä lähistöllä kimal-
teli kaunis Perkjärvi, jonka rannalle iäätlia hetkeksi
ruokailemaan. Keitettiin korviketta ja juotiin sitä ve-
näläisten tekemissä korsuissa, joita oli kaivettu paljon
ihanaan rantamaastoon. Kaunis iärvi kutsui poikia
myöskin peseytymään, sillä hetken tauon jälkeen meitä
odotti jälleen hikinen urakka. Tehtävänämme oli var-
mistaa eräs Viipurin valtatien, tienristeys, vihollisen
odotettiin tulevan Viipurin rrbtista oikein kolonna-
kaupalla. Illan alkaessa hämänää lähestyimme mut-
kaista ja mäkistä tietä myöten tuota tavoitepaikkaam-
me.

Ei kulunutkaan pitkää aikaa, kun jo alkoi kuulua
aika ryminää edestäpäin. Oltiin vähällä törmätä vihol-
lisen "rauhalliseen" kolonnaan. Onneksi ei sillä kui-



tenkaan ollut sivustavarmistusta, joten saimme rau-
hassa hiipid mäardpaikkaamme. Siihen sitten mäen-
rinteelle tukevan kiviaidan taakse vain kävimme ja
silloin näimme, että tuo kolonna oli melkoisen suuri.
Autoa, tankkia, traktoria meni siinä tien täydeltä
kaakkoa kohti. Vähitellen alkoi aamukin jo sarastaa.
Silloin suureksi ihmeeksi huomasin, että asemapaik-
kamme oli Uudenkirkon hautausmaan laidassa.
Vaikka se muuten olisikin ollut sopimaron tappelu-
alueeksi, oli se meille kuitenkin tässä tilanteessa verrat-
toman hyvä paikka. Hautausmaan vahvaa kiviaitaa
pidimmekin kuin linnakkeenamme. Piiskarykit, sekä
muut aseet laitettiin hyviin asemiin siihen mäenrin-
teelle, ja niin jäätiin jännittyneinä odonamaan sopi-
vaa hetkeä kolonnan tuhoamiseksi.

Vihollisilla tuntui olevan hauskaa, koskapa nauru-
kin maistui heille siinä matkaa tehdessään. Pu.lisivat
siinä vain äänekkäästi eivätkä arvanneet, ertä meikä-
läiset kuuntelivat heidän ilonpitoaan aivan läheltä.

Salassa pysyminen kävi poikain hermoille, koskapa
pikakiväärimiehet jo ampua räpsäyttivät lippaansa
tyhjiksi. Sekös antoi marssirivistölle liikettä. Luulivat
kai, että jokin pieni suomalainen partio oli päässyt
heitä hätyyttämään. Venäläiset lähtivät ny't suurin jou-

koin hyökkäämään kirkonmäkeä ylöspäin uraata"
huutaen ja ampuivat räjähtävillä luodeilla, niin että
kiviaita kipunoi. Silloin mekin vast,§imme siihen ja

avasimme kiivaan tulen. Vihollista vietiin niin, ertä
sammalvihreiden manttelien liepeet hulmusivat. Rik-
kiammuttuja autoja oli keskellä tietä panssarintorjun-
tatykin ja kranaatinheittimien saaliina. Vanjat koet-
tivat vetotraktoreillaan hinata isompia rykkejään tais-
telupaikan ohi, mutta ne tarttuivat rikottuihin autoi-
hin. Nyt joutui tie selvästi tukkoon.

Mutta sisua venäläisillä yhä vielä riitti, koskapa al-
koivat kååntåå isoa tykkiä meihinpäin. Kiviaitalin-
nakkeemme olisi tuskin sellaisen tykin suorasuuntaus-
zunmuntaa kestänyt, mutta tykin suuntaaminen j^i
kuitenkin kesken, kun kranaattimme alkoivat räis§ä
sen lähellä. Ammusautot saivat täysosumia, tankit oli-
vat hyyryneet keskelle tieta ja autot paloivat synkästi
savuten.

Palavien ammusautojen räjähdellessä viholliset jou-

tuivat yhä enemmän sekaisin pakenemispuuhissaan.

Kolonnan matka pys?ihtyi täysin, sillä tie oli täynnä
romua. Vihollinen hyökkäili rinnettä ylös, mutta aina
uudelleen lyötiin takaisin.

Taistelun melske alkoi kiihtyä yhdeksi ainoaksi me-

lusoitoksi. Sivustoiltakin alkoi pian kuulua uraa-huu-
toa. Tuntui, kuin kalmisto, jossa olimme asemissam-

me, alkaisi polttaa kantapäitä. Komppaniamme pääl-
likkö, luutnantti Orispiiä pystyi kuitenkin selvittämään
tilanteen nopeasti eduksemme. Rauhallisena hän piti
joukkoja johdossaan, kun vihollinen alkoi päästä

taaksemme sulkeakseen meidät mottiin. Hän ehti saa-

da konekiväärimiehet ja apujoukkoja aina tarvittaes-
sa tärkeimmille paikoille.

Koko aamupäivän kesti ankaraa painostusta. Mei-
dän oli useaan kertaan haettava patruunatäydennys-
tä. Linjamme kesti ja olo tuntui lopulta turvalliselta
siinä kirkkomaan laidalla. Taistelu näytti vähitellen
laimentuvan eikä konekiväärinkään vaipassa enää vesi
kiehunut. Hauskalta tuntui katsella kranaatinheitti-
mien tulenjohtajaa, kun hän touhusi asemiemme koh-
dalla. Hän antoi tarkkoja maaleja ja pojar kyllä an-

toivat putkien soida. Vielä hetken aikaa kesti hirmui-
nen meteli, mutta vaimeni sitten äkkiä kuin ukkossa-

de. Siihen vastapelurimme jätti kaiken ja katsoi par-
haaksi häipyä tiehensä. Hyväd työtä olivat aseemme

tehneet ja tappiommekin jäivät vähäisiksi.
Eräänå monista elämyksistä säilyy unohtumattoma-

na tämäkin taistelu mikä käytiin Uudellakirkolla
30.8. -41, sen ikivanhassa kalmistossa.
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Taisteluhautoja kaivetaan Vuosalmen
takamaastossa

l,',i. 1l' ' ..
' i. .i1f

EERO XÄnXönen

samme tulevira toimintaa. Sitten kuului huuto:
Pommareita! 

- Ne ovat omia, huudahti joku. 9 ko-
netta lensi kauniissa muodostelmassa. Äkkiä välähti
koneiden alla. Näin aivan selvästi, kun pommit kään-
sivät kärkensä meitä kohti. En kerinnyt muuta kuin
käänryä vatsalleni. Ulina lähesryi lähesrymistään.
Kohta kuului korviahuumaavia jyrähdyksiä kallio-
maastosta. Ilmanpainc tr,rntui nostavan kehoni maas-

ta. Olin joskus kuullut sanottavan, että niskakarvat
nousevat pysryyn kauhusta. Koin itsekin tämän tässä

pommituksessa. Kun kurkistin ympärilleni, näin, että
suuret puut ia kivet lentelivät ilmassa kuin höyhenet.
Maailman täytti läpitunkematon savu jo poly. Kun
pommitus päättyi, tuli haudanhiljaisuus. Väiritellen
miehet nousivat mairsta polyisinä ja rupesivat otta-
maan selvää, miten suuret olivat tappiot. Onneksi
vain kymmenkunta miestä oli haavoittunut koko pa-

tal joonastamme.

Vastaiskuun meidän ei tarvinnut lähteä, sillä meitä
tarvittiin muualla ilmeisesti vielä kipeämmin. Meidät
pantiin kuorma-autoihin ja lähdettiin viemään kohti
Vuosalmea. Matkalla vihollinen ampui kolonnaam-
me rykistöllä, mutta osumatta. Siravuimme perille ja

majoittauduimme erääseen mersikköön Äyräpään koh-
dalle Vuoksen pohjoispuolelle. Sillanpää Ayräpäässä

piti vielä puoliaan. Heinäkuun 8. päivänä olin tiedus-
telemassa sopivia asemia Vuosalmen Iossin taka-
mirastossa luutn. Haukiojan kanssa ja löysimme Tal-

W$

Sdakokemuksla kesällä
OLIN palannut takaisin yksikkööni (8.UR lr)
20.6.-44 Käkisalmesta, josta olimme lähettäneet -25

synryneet lisäkoulutusta saaneet miehet täydennvksenä
linjoille. Samana päivånå, kun saavuin yksikkööni Su-

vannon takamaasroon, sattui ikävä rapaus. Stm
Heikkinen sai surmansa vahingonlaukauksesta, jonka
aiheutti eräs kokematon aseenkäsittelijä. lvleihin mui-
hin tapaus teki syvän vaikutuksen ja tuumaihmme-
kin, ettei se tainnut olla hyvä merkki joukkueeilem-
me. Me suomalaiset olemme vieläkin hieman taikaus-
koisia.

Juhannuksen korvilla pataljoonamme siirrettiin
Kuukaupin sillan maastoon, osin Kekinsaareen, jo-
hon kaivoimme lujat asemat pahojen päivien r.irraltar.

Juhannus kului menojaan ja odottelimme, mirä n1't
tulisi eteen. Maataistelukoneet kävivät meitä häiritse-
mässä. Olikin ensimmäistä kertaa, kun näin näitä ko-
neita. Luultavasti ne olivat saaneet jotain selville tou-
huistamme. Lepäilimme kaikessa rauhassa odotelles-

Kesäkuun loppupäivinä meidät siirrettiin autokulje-
tuksin lännemmäs Ihantalan maastoon, jossa viholli-
nen uhkasi läpimurrollaan tehdä armeijamme olot
piukoiksi. Valmistauduimme suorittamaan vasr.lis-
kua. Odottelimme eräällä kallioharjanteella. Tämä
tapahtui muistaakseni heinäkuun seitsemäntenä. Vi-
hollisen koneita oli ilmassa, erikoisesti maataisteluko-
neita. Luultavasti ne olivat saaneet jotain selville tou-
histamme. Lepäilimme kaikessa rauhassa odotelles-

154



visodan aikaiset asemat, joita nyt suunnitelmissamme
käytimme hyväksemme. Illalla vein joukkueeni sinne
töihin. Kaivoimme entisessä käytössä kuluneet taistelu-
haudat auki ja korjasimme vanhoja pesäkkeitä. Koko
yö kului näissä touhuissa. Aamupuolella yötä palasim-
me majoitusalueemme poteroihin.

Viikkojen valvomisesta ja rasituksista johtuen vai-
vuimme heti sikeään uneen. Emme olleet vielä kauan-
kaan kerinrpet nukkua, kun komppanianpäällikköm-
me lähetti, korpr. Kallio kävi sanomassa minulle, ertä
on viiden minuutin hälytysvalmius. En kuitenkaan ol-
lut herännyt, vaikka olin vastannut ymmärtåvåni. Ld-
hetti poistui ja jatkoimme autuaasti untamme. Emme
heränneet vihollisen yhdeksännen päivän aamutuntei-
na aloittamaan maihinnousuunkaan, vaikka n. 1t0
maataistelukorrena ja viitisen§mmentä hävittäjää
metelöi lähialueella voimakkaan tykistötulen säestä-
månä..

Heräsin vihdoin kovakouraiseen töytäisyyn. Raotin

tuimme asemaan kiviperäiseen maastoon.
Vihollinen touhusi muutaman §mmenen merrin

päässä. Meitä katseltiin kiikarilla. Ilmeisesti olimme
nenäkkäin vihollisen tulenjohtueen kanssa. Naapuri
avasi tulen, mutta onneksemme liian korkealle. Luoti-
suihkut pyyhkivät ylitsemme. Omat kk:mme yhtyivät
leikkiin ja kehoituksestani aloitimme tulemme maan
pintaa viistävänä. Näin toimien suihkur eivät nousseet
liian ylös. Laikat senkuin lensivät puista, multa polly-
si ja edessämme tulittavalle viholliselle tuli melko
vaikeat oltavat. Varmaan muistui isä ja äiti mieleen
naapurin miehille. Kaipailin siinä lähettiäni, stm
Karaosta, En löytänyt häntä mistään. Olin antanut
hänelle käs§n olla minussa kiinni kuin kenttäposti-
merkki morsiamelle osoitetussa kirjeessä. Kirosin tosis-
sani. Luulin, että lähetti oli lähtenyt läpyjä keräile-
mään. Ei niin sentään ollut asianlaita. Hän oli poistu-
nut haavoittuneena riveistä.

Meille annettiin kohta tämän jälkeen käs§ vetäy-
tyä noin 100 rrrtriä. En muista enää, mistä ja minkä
vuoksi moinen käs§ tuli. Ehkä oli tarkoitus antaa vi-
holliselle tykistötulta, ja olimme tietenkin liian lähel-
lä. Olisimme saaneet samasta sarvesra lähietäisyydes-
tä johtuen. Joka tapauksessa vetäytyminen tällaisesta
paikasta ei ollut helppoa. Uhkasikin tulla pakokau-
hu. Sitä ei kuitenkaan onneksi tapahtunur, vaikka
muutamien miesten 100 m venyi paljon pitemmäksi.
Vihollinen huomioi tietenkin varovaisesti suoritetun
liikehtimisemme ja antoi meille lisävauhtia krh.keski-
tyksin. Emme kuitenkaan lannistuneet, kun kerran
hyvään alkuun oli päästy. Panimme vanhat maxi-
mimme uudelleen asemaan ja annoimme viholliselle
tulisen nikkeli§lvyn. 

15s

rg44
Oljemarkin
pataljoona
luJR 15
puolustuksessa
Vuosalmen
rintaman
keskiosassa.
Tilanne 10.7.44

silmiäni. Samassa tajusin helvetillisen melun. Näin vi-
holliskoneen §ntävän tulellaan maahan nopeastiliik-
kuvaa vakoa. Kimposin pysryyn. Olimme nukkuneet
tulivuoren partaalla. Kapteeni Santaauori seisoi edes-
säni vihaise Mikä helvetin hälyrywalmius täl-
lainen on? hän huusi. 

- Joukkueeni miehet kömpivät
vähitellen kuopistaan kuin maahiset ja ruijonivat
kapteenia sekä minua aikalailla peläsryneen näköisi-
nä. Sanoinkin miehiä rauhoittaakseni, ertei tässä nyt
suinkaan suden suuhun olla menossa. Toista lryllä
hengessäni tuumailin. Kuulin siinä sivussa, eträ patal-
joonamme pidetty komentaja, majuri K. E. Oljemark
oli jo haavoittunut ja moni hänen esikuntansa upsee-
reista kaatunut vihollisen rykistötulessa.

Meille annettiin kompassisuunta ja puolijuoksua
läksimme ärhentämään linjoille. Sivuutimme pataljoo-
niurune krh:t, jotka olivat tuliasemassa. Ympärilläm-
me kiehui. Maa aivan kuin valitteli tykistön iskuista.
Räjähtäviä kranaatteja sateli maastoon niin tiuhaan,
etterrme enää ymmärtäneet maahankaan heittäyryä.
Nopeasti saavutimme vastaiskuun ryhmitryvän patal-
joonamme ja joukkueeni alistettiin viidenteen komp-
paniaan. Tilanteen selvirti minulle luutnanrti Hau-
kioja, joka jo tällöin oli komppaniamme päällikkönä
kapteeni Santavuoren haavoituttua. Hyökkäykseen
ryhdyttiin viipymättä. Eteneminen sujui aluksi hyvin.
Vihollinen perääntyi rajun hyökkäyksemme tieltä.
Mutta sitten luja krh.keskitys pysäytti meidät. Ase-
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Konekivääri valmiina
asemissa Vuosalmella
heinäkuussa 1944

Mutta sitten alkoi epäonni vainota joukkuenamme.
Vasemmalla meistä asemissa olevaan alik. Airion
kk:hon tuli häiriö. Se esti ryhmän tehokkaan toimin-
nan. "Varsinainen" vedettiin asemasta ja 1'rirettiin
häiriötä epätoivon vimmalla poistaa. Satuin itsekin
paikalle ja yhteisin ponnistuksin saimme konekiväärin
korjattua ja taistelu jatkui täydellä teholla. Noin pa-
ri§mmentä minuuttia myöhemmin Airion kivääri sai
täysosuman. Hän itse ja kolme muuta sen rvhmän
miestä kaatui ja loput haavoittuivat. Neijäsosa

Matka kenttäsai raalaan
Vuosalmella 11.7.44

joukkueestani tuli taisteluhTvyttömäksi yhdellä tårdyk-
sellä.

Olin hetkistä aikaisemmin palannut takaisin oi-
keanpuoleisen puolijoukkueeni luo. Sain kuulla, että
eräs pojistani oli jäänyt haavoittuneena eturnaastoon.
Sotamies Kari haki hänet sieltä oman henkensä uhal-
la. Hetimiten tämän tapauksen jälkeen jyrähti pari
kertaa vieressämme. Tunsin vihlovaa kipua oikeassa
olkapäässäni ja sitten maailma pimeni silmissäni. He-
räsin melko pian tajuihini. Makasin yksin konekivää-
rin vieressä. Muut siinä paikassa olleet olivat poistu-
neet haavoittuneina. Minur oli ilmeisesti katsottu toi-
vottomaksi tapaukseksi, koska oli jätetty niille sijoil-
leen. Hieman pyörällä päästäni läksin toikkaroimaan
horjuen kuin juopunut. Tapasin jv.poikia, jotka sitoi-
vat verta vuotavan kaulani. Taistelu jatkui yhä kii-
yaana. Eräs mies haavoittui lähelläni. Huusi lääkintä-
miestä muutaman kerran, sieppasi pistoolin vyökåån
ja ampui itsensä. Minua puistatti. Suunnistin patal-
joonan komentopaikkaa kohti. Tarkoitukseni oli il-
moittaa komppaniamme päällikölle haavoinumisesta-
ni. Olin nimittäin huomannut, että vasen jalkani oli
saanut myös osansa. Kävely tuli vähitellen vaikeaksi.
Pääsin komentopaikalle ja luovutin tehtäväni toisille.

Matka JSp:lle oli tuskien tie. Reijitetty jalkani jäy-
kisryi yhä pahemmin ja runsas verenvuoto alkoi hei-
kottaa. Tuon tuostakin jouduin vielä lyömään maihin
kranaattisateessa, ennen kuin selvisin sidontapaikalle.
Siellä oli kiirettä kuin kirpun tapossa. Yhtdmittaa
vaelsi haavoittuneita paikalle tai heitä tuotiin paa-
reilla kantaen. Kiitettävän rauhallisesti lääkintämie-
het pataljoonamme lääkärin Heinon johdolla suoritti-
vat tehtäviään melkoisessa kranaattitulessa. Paikalle
osui eräs muonahevonen, joka ei yrityksistään huoli-
matta ollut saanut kuormaansa perille. Kukapa sen

puolesta olisi kerinnytkään syömään. Otimme ajoneu-
von haltuumme ja kuormasimme kärryihin liikunta§-
vyttömiä haavoittuneita. Suuntasimme matkamme
taakse, mistä toivoimme saavamme kyydin kenttäsai-
raalaan. Me vähemmän haavoimuneet kävelimme
hanhenmarssia ajoneuvon perässä. Minulle jäi erikoi-
sesti mieleeni edessäni kävelevä nuorukainen, joka oli
haavoittunut olkapäähänsä. Punainen läiskä pojan se-

lässä suureni suurenemistaan matkan edistyessä.
Maantien varreen päästyämme nuorukaisen voimat
loppuivat. Hän vaipui tajuttomana maantien polyyr.
Siitä nostimme hänet sairaalakuljetusautoon.

Sota Vuosalmella oli päättynyt meidän haavoittu-
neiden kohdalta. Terveet jatkoivat kamppailua koko
Suomen elämästä. Huolimatta suurista tappioistaan
oli majuri Oljemarkin pataljoona omalta osaltaan
kunniakkaasti selvinnyt urakastaan. Vihollisen tun-
keutumiselle muilla Kannaksen rintamalohkoilla tais-
televien joukkojemme selkään oli pantu pitdvä, tulppa.
Linjat kiteytettiin vähitellen Vuosalmentakaiseen
maastoon paikalle saapuneiden lisävoimien avulla.
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TAUNO HEIKK!NEN

Suomalaisia ja saksalaisia
lähdössä Kiestingistä
iunalla itään

MPU$AJI|Eil MHAKM
TÄMÄN kertoja lääkintäkersantrina sodanaikana
palvellut Väino Virkkula Kuusamosta kertoo raiste-
lusta Kapustajoen lähellä Kolhoosimäellä Kiestingin
motissa syyskuussa 1941:

JR ,3 oli edennyt Kiestingistä Kapustajoelle. Lin-
i^t olivat pysähtyneet asemiin Pistorata-Maanrie-
haara. Tuo tienhaara muodostui erimäin veriseksi,
omistaja vaihtui useampia kertoja, mutra lopulta se
jäi meikäläisille. Kun joukot pysähtyivät edellä kerro-
tulle linjalle, sain rykmentin lååkäriltå märäyksen pe-
mstaa SAs:n omien linjojemme taakse. Käytössäni 12
miestä järjestin haavoittuneiden ja kaatuneiden kan-
tamisen kolmeen portaaseen siten, että linjoilta tuotiin
kantamukset ensimmäiseen portaaseen ja siitä edel-
leen lähtivät eri miehet kantamaan niitä toiselle ja
samoin sieltä edelleen. Itse johdin kuljetusta keskim-
mäisestä portaasta käsin.

Asemamme oli aivan Kiestingintien tunrtunassa,

JR 53:n kotiu hyökkää Kiestingin itäpuolella.
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rykmentin vasemmalla siivellä. Vasemmalla olivat
muut omat joukot ainakin neljän kilometrin päässä,
jossa olivat saksalaiset. Koko alueella ei ollut kiin-
teätä puolustusta, vaan ainoastaan sissit ja partiot
olivat toiminnassa tällä alueella, pitäen yhteyttä.

Kaksi päivää kestäneet taistelut toivat raskaita tap-
pioita niin omille kuin vihollisellekin. Työ oli lääkin-
tämiehilläkin tavattoman 

^nkaraa. 
Ympäri vuorokau-

sien meidän täytyi valvoa, kantaa haavoittuneita ja
kaatuneita, saarnatta hetkenkään lepoa. Mutta kai-
kelle tulee kuitenkin aina loppu. Vihdoin joukot väsyi-
våt ja saatiin hiukan hengähtää. Lepo tulikin oikeaan
aikaan, sillä miehet olivat kuoleman väsyneitä. Tava-

Karttapiirros JR 53:n mottialueesta
Louhen suunnalla

ton hermopaine hellitti hiukan. Tästä oli seurauksena,
että miehet olivat nukkua seisaalleen. Tarkkaavai-
suutta ei jaksettu pitää yllä tarpeeksi terävänä.

Mainitsemassani SAs:n toisessa poftaassa oli meitä
kaikkiaan viisi miestä. Olimme kaivaneet asemiemme
yhteyteen korsuntapaisen suojaksi lääkintävälineillem-
me. Sen yhteydessä oli toinen potero, jossa pidimme
vartiota.

Pyysin tovereitani, että he nukahtaisivat, kun itse
pitäisin vahtia. Herättäisin tunnin päästä jonkun vuo-
rostaan sitä tehtävää suorittamaan. Linjoilla oli hil-
jaista, vain silloin tällöin kuului yksinäinen laukaus,
joskus toki sarjoiksikin venyen. En tiedä kuinka
kauan istuin, uni painoi armottomasti ja olin vähällä
nukkua minäkin.

Yht'äkkiä havahduin sellaiseen outoon tunteeseen,
ettei kaikki ole oikein. Kuudes aisti toimi ikäänkuin
jonkinlaisena hålynåjånä. Silmänräpäyksessä olin täy-
sin valveilla. Kurkistin varovaisesti kuopan reunan
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yli sinnepäin, mistä tavallisesti odotti vihollisia nä§-
väksi. Ei. Ei mitään hålyttåvåå nä§nyt. Katsahdin
vaistomaisesti kuitenkin sivuillenikin ja siellä vasem-
malla nä§i jotakin! Ainakin komppanian verran vi-
hollisia oli tulossa suoraan meitä kohti vajaan kah-
densadan metrin päässä, Ne olivat päässeet linjojem-
me päitse kiertäen selustaamme, kohtaamatta min-
käänlaista vastusta. Miehet kävelivät rauhallisesti ne-

lijonossa, ei edes tunnustelijaa oltu asetettu. Nyt oli-
vat hyvät neuvot tarpeen! Herätin varovaisesti kaikki
toverini, ja kaikki 

- 
yhtä lukuunottamatta 

- lähti

Juna lähdössä Kiestingistä itään

vät nopeasti sanaa viemään eri kohteisiin. Toverikseni

täi sotamies Karaonen Kuusamon Kuoliolta, mutta
pyysin, että hänkin lähtisi suorittamaan hälyrystä.

Niin jäin yksin. Vastassa oli komppania vihollisia,
vierelläni puoliautomaattikivääri. On turha kuvailla-
kaan, mitkä olivat tuolloin tunteeni. Hetken olin ai-

van apaattinen, sitten valtasi tavaton pakokauhu,
olin rynnätä niiltä sijoiltani ylös poterosta ja lähteä
juoksemaan vihollisista välittämättä. Tuota kesti kui
tenkin vain hetken. Sitten käsitin, ettei vihollista saa

päåståå linjoille asti. Ja minun ja linjojen välissä ei
olisi ketään estämässä heidän tuloaan! Puraisin ham-
masta, kävi kuinka kävi, tästä ei lähdetä!

Työnsin varovaisesti aseen piipun kuopan reunan
yli ja hiissasin kaikki varalippaat ihan viereeni. Nos-
tin päätäni varovaisesti. Polvissani tuntui olevan kuin
jotakin hyytelöä. Otsani oli märkä §lmästä hiestä.

Tahdonvoimani avulla nostin päätäni vielä hieman.
Nyt näin ne. Viholliset tallustelivat edelleenkin rau-



hallisesti eteenpäin, ja välimatka oli supistunur sa-
taan metriin. Åkkiä oli pelkoni kuin poispyyhkäisry.
Sijalle tuli kiihko, tavaton toimintatarmo. Tunsin ole-
vani kuin tuomari, kun avasin tulen pahaa-aavista-
matonta vihollista kohti. En tiedä minkälainen oli tu-
los ensimmäisellä sarjalla, joka tapauksessa kaikki löi-
vät maihin ja samassa rupesi tulemaan ruutaa tai-
vaan täydeltä! En joutanut ajattelemaankaan suojau-
tumista, maaleja oli edelleenkin vaikka millä mital-
la. Yht'äkkiä huomasin kuinka osa vihollisista lähti
ryömien kaartamaan aikoen s attaa minut. Annoin

tuohon porukkaan sen kuin kerkesin. Lipas roisensa
jälkeen vaihtui täysinäisestä tyhjäksi.

Sitten kävi niin, enä patruunat loppuivat. Hätäinen
vilkaisu ympäri monftua todisti asian. Samaan ai-
kaan oli vihollinen selvinnyt alkuhämmingistän ja
valmistautui rynnäkkrön. Simen muistin, että läkintä-
korsussa oli pari laatikollista ammuksia. Tosiaankin
olin muistanut aivan oikein! Mutta laatikot olivat tu-
kevasti kiinninaulattuja ja varmistenu panielilla ym-
päri kienäen. Kuinka saisin laatikon sulin käsin
avautumaan. Revin §nteni verille yrittäessäni epätoi-
von vimmalla päästä käsiksi patruunoihin. Ei auen-
nut! Koko ajan vihollinen tunkeutui lähemmäksi ja
lähemmäksi ampuen silmimömästi.

Jälleen minut valtasi kauhu. Tällä kerraa se tuli
vielä täydellisempänä. Mufta kaipa lienee ylhåäkå
mäåråtq, emä jälleen minulla sytytti! Muistin yht'äk-
kiä, enä lääkintäkorsussa oli myöskin kivääri ja siinä
pistin päässä! Jälleen nopea syöksy sinne. Epätoivon

vimmalla kiskaisin pistimen piipun suulta, aserin sen
kärjen panielin ja kansilaudan väliin. Rauta antoi pe-
rådn ja katkesi. Sitten oli toisen pään vuoro, sekin an-
toi perään. Edelleen pistintä apuna käyttäen väänsin
kansilaudat ini ja pääsin käsiksi patruunoihin. Hätäi-
sesti täytin lippaan ja niin jatkoin tulittamista. Vihol-
linen ei kuitenkaan tuosta ottanut opikseen, vaan jdr-
jestäyryi rynnäkköön...

Lähimpien miesten ehtiessä noin 50 metrin päähän
rupesi vasemmalta kuulumaan pikakiväreiden ja
muiden aseiden rätinåå. Toverini olivat päässeet peril-
le ja komppanian pojat olivat rientäneet apuun. 

-Nyt tulikin melkein kokonaan suoiautumattomalle vi-
holliselle hätä käteen! Vihollisten taakse saarrostaen
pojat pakottivat ne menemän l?ihellä olevaa suota
kohti. Pauke oli valtava. Vihollinen ampui edelleen-
kin senkuin kerkesi. En tiedä tarkalleen, missä vai-
heessa, mutta huomasin, että vierelleni oli tullut kone-
pistoolin kanssa eräs tuttavani kersantti Voltti Yli-
vieskasta. Kuulin hänen mutisevan arnmunnan lo-
massa: 

- 
Onpas p..keleitä paljon!

Ennen pitkää vihollisen oli peräännyttävä yhå
hemmäksi suota ia aivan suon reunassa kohtasi
meinenkin matkansa pään...

Tilanne rauhoittui. Voimme palata taas hetkeksi
rauhallisempaan eloon. Vasta jälkeenpäin toverini
huornasivat, kuinka lähellä kuolemani oli ollut. Oi-
kean silmän kohdalla silmäkulmasta oli luoti mennyt
niin läheltä, että se oli jättänyt punaisen viirun nah-
kaan!

Mutta tuon päivän jännittävät tapaukset eivät lop-
puneet vielä siihen!

Kun liike suon reunassa hiljeni eikä sieltä ammuttu
enää, nousimme Voltin pojan kanssa kuopan reunalle

Haavoittuneita evakuoidaan Kapustaioella
sidontapaikalle

lä-
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t-
,* huiskautimme komppanian pojille merkiksi, että
vielä terveenä ollaan. Senjälkeen lähdin erään toisen
kersantin kanssa tarkastelemaan työmme tulosta, tar-
koituksella, että ios siellä on haavoittuneita, saatta-
maan ne hoitoon ja vangiksi. Päästyämme muutarnan

§mmenen metrin päähän suon reunasta näin väläh-
dyksenomaisesti, kuinka erään måttåån takana vilahti
ja samassa pamahti. Vierelläni kävellyt kersantti vai-
pui ääntäkåän päästämättä maaha Lieneekö iiva-
nalla sisu pettänyt vai lieneekö paukku ollut viimei-
nen, koska heti laukauksen jälkeen hän heitti aseensa

menemään ja nosti kätensä antautumisen merkiksi.
Mies oli haavoittunut §lkeen, mutta pystyi käyttä-
mään asettaan, ehkä omaksi edukseen. Kaikki jotka
pystyivät, yrittivät paeta suon kaufta, mutta tulivat
ammutuksi. Tämä sensijaan pääsi vankienvaihdon ai-
kana pois omaan maahansa.

Melkein koko aikaisemman sodan ajan olimme ol-
leet tuon kersantin kanssa tuttuja. Olimme jakaneet

ilomme ja surumme keskenämme. Auttaneet toisiam-
me silloin, kun toinen oli avun tarpeessa. Siksi hyvän
ystävän menetys koski minuun ankarasti. Tuntui kuin
lähin omaiseni olisi teflmattu yht'äkkiä viereltäni, ja
millä tavalla! Samalla siihen sisälryi jär§rys siitä,
kuinka lähellä oma kuolemani oli ollut. - 

Salama-
na vilahtelivat ajatukset. Kuinka perheen olisi käy-
nyt; miten vaimoni ja pienet tyttäreni olisivat kestä-
neet menetyksen. Ei. Ei saanut antaa tunteillensa val-
taa, oli kestettävä. Oli käynnissä julma ja raaka sota.

Koko tuon sodan aikana sattui lukemamomia jån-
nittäviä ja vaarallisia tapauksia, mutta tuon päivän
tapaukset vievät mielestäni kaikista voiton.

LESI(EN
PERHE-FI AKKEET
Jatkosodan jälkeen w. 194446 yapautunei-
den puolustusvoimain viran tai toimen halti-
jain lesket, joiden vakinainen perhe-eläke ei
yastaa edunjättäjän sotien aikana saavutta-
maa sotilasanroa, voivat saada tietoja li-
säperhe-eläkkeen mahdollisuuksasta ia hake-
muksen jättämisestä osoitteella :

Upseerit evp. r.y.
Harjuviita 1 B 31
02100 Tapiola, puh. 64 774

Kaikki tilauksia, osoitteenmuutoksia sekä
epäsäännöllisyyksiä tahi puutteellisuuksia
lehden jakelussa koskeva kirjeenvaihto pyy-
detään lähettämään osoitteella: Pl. 10820,
Helsinki 10.
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Kansikwa: Talvisodan muistoplaketti, jonka on
muovaillut kuvanveistäjä, res.vänr. Tapio
Virkkala. Myynnistä kertyneet tulot käytetään
yksinomaan sotiemme invalidien hyväksi.
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