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Sallan rintaman maastoa

- 
MAJURI Part'iainen.i 

- 
Olen puhelimessa.

- 
Kenraali Heberlei.nin pyynnöstä tiedustelen, so-

veltuisiko, että hänen seurueensa saapuisi huomenna
tervehtimään Er. Os. Sau'ta Savukoskelle. Kenraali He-

berlein on Koriickin komentaja. Savukoskella olevat
suomalaiset joukot ovat näin ollen lähimmät meikäläi-
set taistelujoukot.

- 
Kyllä vierailu meidän puolestamme soveltuu.

Kuinka suuri on seurue? Minkälainen mies on ken-
raalil

- 
Olen tavannut kenraali Heberleinin tänään vas-

ta ensimmäisen kerran, olen seurannut mukana hänen
liikkuessaan tåållå Sallassa 1a tarkastaessaan Major
Gr enzerin pataljoonaa.

Major Grenzerin kertomana ja omana käsityksenä-

I

ni voin sanoa kenraalin olevan varsin leppoisan her-
ran. Hän kuuluu muuten olevan fil.tohtori siviilissä.

Varsinainen seurue on pieni, mukana seutaavat
kenraalin lisäksi vain Major Grenzer, kenraalin adju-

tantti Oberleutnant Pand.as ja suomalainen yhteys-

upseeri.
Major Grenzer asettaa varmistusosastonsa matkal-

le Sallasta Savukoskelle ja takaisin. Varmistusosas-
toon tulee kuulumaan vain kolme autoa, joten sen

vahvuus on noin joukkueen suuruinen. Ajojärjestys on
seuraava: ensin kaksi varmistusautoa, kenraalin auto
ja viimeisenä jälkivarmistus. Liikkeellelähtö Sallasta

on klo 10.
Tarkoituksena on, että välillä ei pysähdytä edes Sai-

j^n tukikohtaan, vaan ajetaan suoraan Savukosken
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Saunakankaalle.

- 
Hyuä on, §llä tämä sopii meidän puolestamme.

Varmuuden vuoksi laitamme täältä käsin partiot aa-
mulla liikkeelle haravoimaan maastoa tien suunnas-
sa. 

- 
Tosin venäläisiä partioita ei nyt kyllä pitäisi ol-

la liikkeellä.

- 
Olisikohan kenraalilla mitään toivomr.rksia, mi-

tä haluaisi täällä nähdä?

- 
Toivomuksena olisi, että hän olisi kiinnostunut

henkilökohtaisesti tapaamaan luutnantti Alakalpin
ja muut tunnetut partiojohtajat.

- 
Kulppi ja kumppanit ovat paikalla, tervetuloa

vain!
Olimme näin sopineet vierailusta hurjapäisren suo-

malaisten luokse Savukosken Saunakankaalle.
Er.Os.Sau, jonka komentaja oli majuri Parviainen,

oli erikoinen osasto. Se muodostui erillisistä keveistä
joukkueista, jotka olivat oikeita metsäsodan ja parrio-
taistelun valiojoukkoja. Miehet olivat toinen toisraan
parempia suksimiehiä sekä tottuneita eränkävijöitä,
joille metsät ja tiettömät taipaleet olivat kotoista ym-
päristöä.

Tunnetuin joukkueenjohtaja oli luonnollisesti
Mannerheim-ristin ritari, luutnantti Olavi Alakulppi,
hiihdon maailmanmestari ja mitään pelkäämätön kor-
pisoturi, jonka maine ja teot olivat jo muodostumassa
legendaksi saksalaisten keskuudessa. Alakulppi oli it-
se kova mies ja hänen joka miehensä oli mitan täyttä-
vä. 

- 
Kun vääpeli Nuutinen soitteli koko orkesterilla

yhteen Alakulpin kanssa, oli tuloksena viholliselle su-
rumarssi, joka päättyi vasta silloin, kun takaa-ajetta-
van vihollispaftion ladut loppuivat.

Erikoinen persoonallisuus oli sotakouluja käymätön
Paulus Erland Niemi, synnynnäinen partioniohtaja ja
erämaasoturi joka tunsi olonsa vaivautuneeksi, jos mi-
tään ei tapahtunut, mufta oli herra ja ylhäisyys niillä
kairoilla, joilla hän joukkueineen taivalsi.

Er.Os.Sau suoritti tehtäviä, jotka olivat ikäänkuin
tarjottimella saksalaisten nähtävissä. Tämä oli

Eräs suomalainen komppania
matkalla saksalaisten avuksi
Sallan rintamalla

omiaan luomaan maineen suomalaisista aivan mer-
killisinä eråmaaoeldjind ja luonnonoikkuina, jotka
kulkivat mieluimmin yksin tiettömissä metsissä öiseen

aikaan ja tappoivat puukolla äänettömästi niin vihol-
lisia kuin metsänpetojakin aina karhusta alkaen.

Toisaalta suomalaiset omahywäisinä ja itsetehostuk-
sen tarpeessa näkivät aluksi nurinkurisen kuvan sak-

salaisista. He muka olivat aivan avuttomia metsässä,

eivät pystyneet menemään sinne edes luonnolliselle
tarpeelleen, pysyivät muka tiiviisti maantiellå ja tör-
mäilivät siinä kuin naurettava karjalauma paimenten
piiskatessa. Liioittelu puoleen kuin toiseenkin tasautui
sodan vanhetessa. Yhtä tappavaksi havaittiin luoti
olipa se lähtöisin suomalaisen, saksalaisen tai venäläi-
sen aseesta.

Nyt olimme menossa tervehtimään suomalaisia Sa-

vukosken Saunakankaalle, missä oli monin tavoin
merkillisiä miehiä. Olimme menossa kenraalin vana-
vedessä, ihme-elävä se kenraalikin, harvemmin niitä
oli nähty näillä main.

Klo 10 tapahtui lähtö saksalaisella täsmällisyydellä
ja hyvässä järjestyksessä: varmistus, kenraali, jälkivar-
mistus.

Päivät olivat olleet kovin vetisiä, kevään tulvat oli-
vat paikoitellen päässeet vahingoittamaan maantietä.
Nyt oli kuitenkin auringonpaiste, mieli reipas ja ete-

nemisvauhti sen mukainen.
Ensimmäinen varmistusauto kyyhötti oudosti tiellä.

Se oli liikunta§vytön nyt. Koko kolonna pysähtyi ih-
mettä tutkimaan ja toteamaan, että autosta oli tullut
huomattavasti entistä matalampi. Vesi oli syövyttänyt
maantien poikki puolen metrin syvyisen kaivannon.
Yli 70 km tuntivauhdilla oli ensimmäinen varmistus-
auto jysähtänyt siihen ja pompannut szunan tien syö-

verin yli. Jouset olivat kuitenkin säpäleioä, ja matkan-
teko sen auton kohdalta tållå erää päättynyt. Auton
kuljettaja ja miehistö saivat tehtäväkseen marssia Sai-
jalle ja hankkia sieltä hinausapua.

Matkaa päätettiin jatkaa ja vauhti pysyi yhtä kii-
vaana.

Olimme jo ehtineet §mmenkunta kilometriä, taas

äkkipysähdys. Sama iuttu toistui uudelleen. Yirtaava
vesi oli täälläkin katkaissut tien, ensimmäinen auto
syöksynyt siitä hyvää vauhtia yli ja jotakin oli säpälei-
nä, auto mahallaan kuin kilpikonna.

Taas kuljettaja ja miehistö jäteniin korjaamaan
romut pois tieltä fa hankkimaan hinausapua lähim-
män tukikohdan kautta. Jälfessäajanut varmistusauto
köryytteli vuorostaan ensimmäisenä ja kenraalin auto
seurasi sitä tiiviissä tuntunassa.

Muita kommelluksia ei maantiellä
käännyimme Saunakankaalle.

Er.Os.Sau:n majoitusalueen portilla
kaksi Suomen lippua ia vartiomies
asennossa. Kenraali Heberlein katsoi
neenä ja ihmetteli ääneen:

enää sattunut,

liehui uljaasti
seisoi tiukasti

tätä hämmästy-



- 
Olemmekohan tulleet sopimattomaan alkaan,

täällähän taitaa oLla korkeita vieraita. Voimmekohan
ensinkään mennä, jos olemme häiriöksi.

Major Grenzer tunsi suomalaiset, hänen mielipiteel-
lään oli kokemuksen antama asiallinen perusta: Tun-
tuu tosiaan kovin juhlalliselta, kun suomalainen var-
tiomies on noin tiukassa asennossa. Tåmä on niin yl-
lårcåvåå, että se edellyttää erittäin korkeita vieraita.

Päädyimme siis lopuksi siihen, että. tddllä tuskin
kenraalia suurempia vieraita liikkuu ja kenraali itse-
kin havahtui huomaamaan olevansa kai melkoisen
harvinainen vieras näillä maisemilla. Kyllä majuri

url

opetti kenraalilleen: Herra kenraali, sanokaa:
Hyv ärå' päivät, sotilaat!

- 
Hywä päwä, Hiwe piwe. 

- 
Ei tämä käy, tämä

on liian vaikeata, eikö ole yksinkertaisempaa sanon-

taa?

- 
Herra kenraali, sanokaa: Hei!

- 
Hei, sen minä osaan, se on helppoa.

Kenraali nousi autosta.
Ilmoitus. Se oli niin täsmällisen sotilaallisesti suori-

tettu, kuin nämä miehet olisivat olleet koko ikänsä
Helsingin varuskuntakomppaniassa ja opetelleet pa-

raatitemppu ja päiv ästä toiseen.
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Kenraalimaluri Hl.
Siilasvuotervehtii
saksalaisia panssarim ieh iä
Raatteen tiellä
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kapulasillalla 200 m päässä
etulinlalta

Parviainen oli ryhtynyt toimenpiteisiin aivan hänen
vuokseen.

Saavuimme aukiolle, joka oli keskellä Er.Os.Saun
parakkikylää. Aukiolla seisoivat kaikki upseerit vas-
taanottoa varten valmistautuneina ja joukkueen vah-
vuinen kunniakomppania samoin parhaimmissaan se-

remonioita varten.
Kenraali Heberlein oli vielä autossa ja tiukkasi ko-

vasti adjutantiltaan, Oberleutnant Pandas'ilta, miten-
kä suomalaisia sotilaita tällaisissa tilaisuuksissa ter-
vehditään.

Oberleutnant Pandas oli nähnyt koko lailla paljon
vaivaa opetellakseen suomea ja olikin saavuttanut
siinä jo melkoisen taidon. Kuulin kuinka adjutantti
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Kenraali tarkasti kunniakomppanian, palasi takai-
sin keskelle sen eteen 

- 
joka miehellä oli silmä kova-

na 
- 

tämä oli juhlallista. Kenraali teki kunniaa ja
kajautti ilmoille suomalaisen tervehdyksensä:

Hei!
Vallitsi hiiskumaton hiljaisuus.
Näille suomalaisille miehille on luettava kunniaksi,

että ilmekään ei värähtänyt. Hiljaisuus tuntui kiusalli-
selta. Nyt oli toimittava. Kenraalikin oli vaistonnut
jotakin olevan vinossa. Samassa olin hänen vieres-
sään:

Herra kenraali, voisitteko puhua tavalliseen ta-
paan saksaksi, käännän sen heti suomeksi ja kerron
Teille myöhemmin, mitä tapahtui.
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Kenraali siis puhui saksaksi ja kajautti saksankie-
lisen tervehdyksensä.

Vastaus tuli kuin pyssyn suusta:

- 
}{yvåå päivåå, herra kenraali!

Kaikki oli hyvin taas.
Lounaspöydän isäntänä toimi majuri Parviainen.

Virallinen tuntu suli jo miellyttäväksi seurusteluksi.
Ihmeteltiin Alakulppia, joka pikemmin vaikutti hilli-
tyltä herrasmieheltä, kuin eräältä kaikkien aikojen si-

sukkaimmalta korpisoturilta.
Katseltiin kummastellen Niemeä, joka oli niin kai-

non ja hyväntahtoisuutta säteilevän näköinen. Tuo
tuollainenko olisi se sama pahansisuinen partionioh-
taja, jonka tunnuslauseina olivat: röyhkeästi päälle
vain!

Majuri Parviainen esitteli väkensä, kokoelmaa lep-
poisia, rauhallisia ja vaatimattomia miehiä, aivan
tavanomaisia suomal aisia.

Olisikohan kenraali muunlaisia odomanutkaan ta-
paavansa.

Suomen kielen vaikeus ja vivahderikkaus puntaroi-
tiin tarkkaan, käytiin läpi vastaanoftoseremoniat uu-
delleen. Kenraali huomasi jo varsin hyvin, mitä meni
vinoon, mutta nyt se oli enää aiheena leikinlaskuun.

Oberleutnant Pandas sai tehtäväkseen jatkaa suo-
menkielen opintojaan, jotta hän vastaisuudessa voisi
tiukan paikan tullen salamannopeasti opettaa ken-
raalilleen juuri oikean sanan oikeassa paikassa.

Kerrottiin kaskuja kielivaikeuksista.
Suomalaisessa joukkueen vahvuisessa rukikohdassa

oli päällikkönä vänrikki Abtouuo.
Saksalainen kenraali suurine seurueineen

tustumaan tukikohtaan, koska se oli varsin
meni tu-
kiintoisa

paikka.
Vänrikki Ahtovuo eli Leutnant Achterwarm, kuten

nimi nyt saksalaisittain äänryi, tunsi luonnollisesti
tiettyä jännittyneisyyttä näin suuren vierailun johdosta
ja lähetti partioita varmistamaan maaston tavallista
tarkemmin.

Seurue saapui tukikohtaan, kämppään keskellä met-
sää ja herrat astuivat sisälle. Tukikohdassa ei tosiaan
ollut paljon ihmettelemistä, olipahan vain vänrikki,
muutarna mies ja puolipimeä kämppä.

Kenraali tiedusteli tukikohdan päälliköltä tilannet-
ta ja viimeaikaisia toimenpiteitä.

- 
Vänrikki otti kartan, levitti sen kämpän poydäl-

le ja selitti koulusaksallaan:

- 
Lähetin paftioita varmistamaan maaston. Yksi

partio etenee tätä suuntaa noudattaen. Kuten kartal-
la näkFy, on tässä nyt ensin pieni kukkula ja sen jäl-
keen suo, jonka partio kiertää tätä reunaa seuraten.
Tästä partio nousee taas korkeampaan maastoon,
ylittaå tämän harjun ja sitten tämän harjun jälkeen on
maastossa verraten leveä paska.

Vänrikki äänsi aivan puhtaasti sanan Scheisse :
paska, kun piti sanoa Schneise : linja.

Seurueesta kuului naurunpurskahduksia, Leutnant
Achterwurm on käynyt siellä paskalla.

Kenraali keskeytti huomautuksen rauhalliseen ta-
paansa: 

- 
Hyvät herrat, Leutnant Acterwurm 

-
li, f*-
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vänrikki Ahtovuo 
- 

selittää juuri toimenpiteitään täs-
sä maastossa. Hån kemoo tuon harjun takana olevan
maastossa verrattain leveän p:n. Hyvät herrat, mikäli
teillä on epäilyksiä siitä, onko siellä leveä paska 

-Scheisse tai leveä linja 
- 

Schneise, en aseta teille
minkäänlaisia esteitä mennä itse paikan päälle tutki-
maan. Minulla ja tdllå ystävälläni suomalaisella vän-
rikillä ei ole asiasta erimielisyyttä.

Seurueesta tuli varsin vaisu.

,F*lr

Paluumatkan aika oli käsillä.
Kenraali kiitti kovasti näkemäänsä ja kokemaansa,

lastauduimme jäljelläoleviin kahteen autoon ja otim-
me suunnan kohti Sallaa. Majuri Parviainen oli val-
mistanut tien lähettämallä taas panioita sen molem-
min puolin maastoa tutkimaan.

Vähän ennen puoliväliä oli pitkä suora. Kaukana
sen toisessa päässä nä§i liikettä, pari miestä loikkasi
yli tien, taas meni yksi ja taas... Selvästi siellä oli lii-
kettä.

Ajoimme eteenpäin. Konepistoolit ja pistoolit tar-
kastettiin varmuuden vuoksi vielä kerran, itse kenraa-
linkin ase oli taisteluvalmiina.

Saavuimme siihen paikkaan, lossa liikettä olimme
havainneet. Pysäytimme auton ja loikkasimme ulos.

Ei nä§nyt ketään. Ei kuulunut mitään.
Edustimme muuten melkoista tulivoimaa, joten ai-

van pieni osasto ei meille olisi ihmeitä voinutkaan.

Saksalaisia
panssarijou kkoja
korpitiellä
Vienan
rintamalla

Kaatunut aseveli lähdössä
pu rilaskuljetu ksin
tiettömien taipaleitten
takaa kotipitäjän
kirkkomaahan

Tiukkasimme tunnussanaa 
- 

ei vastausta.
Major Grenzerin kanssa pidimme pikaisen sotaneu-

vottelun. Lähdemme etenemään kahden metsään, toi-
set iäävät odottamaan tien varteen ja tarvittaessa tu-
levat heti apuun.

Tuskin olimme päässeet metsän sisään, puun takana
nä§i mies olevan kyyryssä. Huusimme tunnussanaa
saksaksi 

- 
ei vastausta. Kysyiflune tunnussanaa suo-

meksi 
- 

ei vastausta.
Nyt syoksyy - ei, tuo ainakin on suoma-

lainen sotilas:

- 
Hei, äijä, mikå mies sinä siellä oikein olet, ala-

han nostella tänne heti tai räsähtää.
Mies kurkotti kaulaansa.
Tåmå oli yksi niistä varmistuspartioista, joita oli lä-

hetetty maantietä turvaamaan. Miehet olivat olleet
uteliaita näkemään kerran saksalaisen kenraalin ja
koska kaikki tuntui rauhalliselta tulivat tien varteen
asianalkaen katsomaan, minkälainen ihme kenraalin
arvoinen sotaherra oikein oli.

Koko partio, kuusi miestä, tuli tielle. Kenraali pu-
risti joka miehen kättä. Tarinoitiin tuokio ja jokainen
partiomies sai kenraalilta sikarin suupieleensä.

Partio jäi savuttelemaan sikareitaan, me lähdimme
eteenpäin. Olimme saapumassa io "kotiin" Sallaan,
kun ilta oli pimentymässä. Lähellä Sallaa oli saksa-

lainen puomivartio. Siinä koottiin Sallasta lähtevät
autot kolonniksi ja tarkastertiin, että kolonnassa oli
riittävä tulivoima yllätysten varalle. Toiselta puolen
Sallaan saapuvat autot pysäytettiin samoin, varmis-
tauduttiin tunnussanasta ja siitä, että kaikki edellisel-
tä puomilta kolonnaan liittyneet autot olivat muka-
na.

Major Grenzer tiedusteli kenraalilta, halusiko tämä
itse vastata tunnussanatiedusteluun. Kenraali myönsi
tosin itse vahvistaneensa tämänkin päivän tunnussa-
nan, mutta nyt hän ei kuolemakseenkaan muistanut,
mikä se oli. Adjutantti ei voinut anttaa kenraaliaan.
Hänenkin tiedoissaan oli tällä kohtaa aukko.

Major Grenzer tunnusti nyt kysyneensä tätä vain
siksi, ettei hänkään sattunut muistamaan tunnussa-
naa. Suomalainen yhteysupseeri ei ollut sitä niin ikään
tarkkaan painanut mieleensä, joten kovin oli epäsoti-
laallista joukkoa koko autokuormallinen.

Tuntisiko vartiomies patal joonansa komentajan!
Selvisimme sentään ohi puomin, kenraali oli saatu

onnellisesti takaisin Sallaan.
Omat tappiot: kaksi rikkinäisiksi ajettua autoa.

Olisi syytä lähteä käymään Korjalla.
Partisaanitoiminta tuntuu taas kovasti vilkastuvan

ja luonnollisesti tuo uloin tukikohtamme on pian ko-
villa. Sinne on lähdössä huomenna kahden auton suu-

ruinen huoltokolonna, joten voisimme mainiosti liittyä
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sen mukaan ja samalla vahvistaa sitä omalla mies-
ja aseluvullamme. Adjutanrtini seuraa matkalla, jo-
ten autonkuliettaja mukaan lukien meitä olisi neljä
miestä. Voisimme ajaa maxtoautollani, jonka pohja
on hyvin panssaroitu. Ajaisimme kolonnan edellä ja
laukoisimme samalla kaikki miinat. 

- 
Major Gren-

zer laati näin suunnitelmaa.
Major oli toiminnan mies. Silloin kun Sallaa val-

lattiin, oli hän omakätisesti tuhonnut viisi kappaletta
vihollisen hyökkäysvaunuja. Kolme niistä hän oli am-
punut panssarintorjuntatykillä, josta sen varsinainen
miehistö oli juuri kaatunut. Kaksi oli lopenanur sora-
toimensa majurin (silloinen Oberleutnant) heimämien
kasapanosten voimalla.

Muistona näistä töistä oli Major Grenzerillä nyt vii-
si kappaletta hyökkäysvaunun tuhoamismerkkiä pyhä-
pukunsa vasemmassa hihassa. Yksi tuhottu hyökkäys-
vaunu kyyhötti edelleen paraljmnan esikunta-alueel-
la.

Koko hänen l90-senttinen pituutensa koostui vank-
karakenteisista lihaksista, joista tarviftaessa purkau-
tui voima salamannopeaan toimintaan. Muuren oli
mies itse hyväntuulisuuden perikuva, vaikka kiukus-
tuessaan jyrisi rajusti kuin ukkonen ollakeen raas
seuraavassa silmänräpäyksessä valmis pieneen leikin-
laskuun.

Lähtisimmekö aamulla aikaisin, esimerkiki kelto 5.
Tiimän 30 km ajettuamme ehtisimme kiiydä kaikki tu-
kikohdan vaftiG ja tähystyspaikat, päivää jäisi iäljelle
vielä paluumatkaa varten. Tai jos jotain erikoista il-
menisi, olisi meillä aikaa reservissä.

Selvä tapaus, lähdetään siis Korjalle, sinne "koqpi-

varuskuntaan".
T'å!me Korjan tukikohta oli kutakuinkin orpo paik-

ka. Tällä kertaa asusti siellä erämaan hiljaisuudessa
vajaan komppanian suuruinen osasto saksalaisia par-
tioiden ja tarkaten maastoa.

Kenttävanion päänä oli silloin nuori Leutnant, joka
loikoili vuoteellaan osin maan sisään kaiverussa käm-
pässä. Näillä main on synti sanoa kesäyön kirkkautta
edes hämäräksi, mutta kämpässä oli pimeä.

Ovi kävi, joku oli tulossa sisään 
- mitähän

varten tuo mies haparoi, aivan kuin ei olisi ennen täs-
sä k'ämpässä käynyt 

- 
ei pitäisi noin huolimat-

tomasti aseella osoitella 
- onkohan yhteys-

paftio jo tullut 
- 

€i, muna eihän tämä äijä
ole omia ensinkään. Nyt on piru merrassa, vihollinen
on hiipinyt kenttävartioon.

Leutnant säilytti malninsa, otti rauhallisesti pistoo-
linsa päänalusensa vierestä ja ampui sanan täydessä
merkityksessä makuulta.

Vieras oviaukossa lysähti kasaan, laukaus oli hä-
lyttänyt muutkin, §mmenisen minuutin kuluttua oli
taas hiljaista.

Tästä tehtiin ilmoitus Korjalle: naapurit tulivat
kåymiln, osa heistä jäikin 

- 
yksin kappalein lukien
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kolme, loput lähtivät jo takaisin. 
- 

Takaa-ajo ei
johtanut tulokseen.

Olimme siis matkalla Korjalle. Kesäinen aamu oli
kaunis. Avoin maastoauto on tälläisella tiellä muka-
va kulkuneuvo. Major Grenzer esitelmöi mazstoau-
tonsa hyvistä puolista, 

- 
huonoja sillä ei ollutkaan.

Kolonna eteni hitaasti, huonolla tiellä ei suurilla
kuorma-autoilla yksinkertaisesti voinut ylläpitää isoa
nopeutta. Tämä mateleminen alkoi pitkästyttää.

- 
Samahan se on, jos me menemme laukomaan

ne miinat jo edeltäkäsin, kerkiäväthän nuo isot
kuorma-autot myöhemmin paikalle keräämään romu;
pois, jos meistä sitten on enää mitään pois kerättävää.
Major Grenzer veisteli tapansa mukaan.

- 
Kyll?ihän se soveltuu, mennään vain edeltäkäsin,

tulkoot hitaammat perässä.
Maastoauton kuljettaja työnsi isonvarpaansa lä-

hemmäksi "konehuonetta". Nyt mentiin ja oikein mu-
kavaa kyytiä.

Meitä oli tiedetty odottaa tukikohdassa. Kerroniin
kuulumisia puolin ja toisin, nyt oli rauhallista näillä
main. Yhteyspartiot kulkivat tavalliseen tapaan tuki-
kohtien väliä.

Tukikohdan päällikkö tarj<-rsi aamuteen. Samassa

alkoi tien suunnasta kuulua kiivasta ampumista. Sel-
västi siellä oli täysi tappelu käynnissä. Käsikranaatit-
kin jo räiskähtelivät.

- Nyt kiireesti sinne, siellä voi olla apu tarpeen!

- 
Major Grenzerin maastoauto oli tuokiossa tupaten

täynnä miehiä ja raas mentiin. Ennenkuin olimme eh-
tineet tapahtumapaikalle, vaimenivat taistelun äänet.

- 
Tuhosivatko ne riivatut koko kolonnanT - Eivät

sentään, autot seisoivat tiellä ja tien varressa hiippaili
saksalaisia.

Kolonnan vanhimpana toiminut Feldwebel oli heti
tulen avauksessa syöksynyt miehineen metsään ja iske-
nyt samaa vauhtia väijytyksen järjestäneen vihollis-
osaston §lkeen. Nopea toiminta oli yllättänyt väijyryk-
sen, jolle tuli kiire poistua paikalta. Yllätys oli tällä
kertaa epäonnistunut.

Vihollisen vahvuus oli ilmeisesti ollut n. viisitoista
miestä. Siltä ei ollut ketään jäänyt paikalle eikä kolon-
nastakaan ollut ketään kaatunut. Muutamia oli vä-
hän haavoiftunut. Autot osoittautuivat vielä ajokun-
toisiksi. Ne olivat §llä aika ilmavia nyt, tuulilasit
olivat rikki ja pienempiä ilmanvaihtoreikiä oli ilmes-
tynyt sinne tänne.

Takaa-ajopartio lähti matkaan ja etsimään viholli-
sen vetäytymistietä. Kolonnamme pääsi määränpäähän.
Elämä Korjalla palasi raiteilleen.

Itse asiassa näitä pikavisiittejä varten koko tukikoh-
ta oli olemassakin, joten elämä siellä ei varsinaisesti
ollut raiteiltaan horjahtanutkaan. Ihmettelimme sitä,
kuinka herkästi vihollisparcio oli irrottautunut, vaikka
olisi voinut saada aikaan suurempaa tuhoa.

Päivä oli jo puolessa. Tukikohtaan saapui väsynyt



mies puolittain kantaen toveriaan, joka oli haavoittu-
nut.

- 
Tämä mies tarvitsee kiireesti apua.

Haavoittunut joutui heti lääkintämiesten kiisiin. Vä-
synyt mies pyyhki hikeä ja verta kasvoiltaan, ryhdis-
tåytyi ja teki täsmällisen ilmoituksen:

- 
Herra majuri, yhteyspartiomme, joka käsitti yh-

den Unteroffizierin ja kaksi miestä, törmäsi paluumat-
kalla n. 10 km täältä vihollisosastoon, vahvuus ehkä
viisitoista miestä. Tulenavauksessa haavoittui meistä
yksi ja vihollisista ainakin yksi. Vihollispartio irrot-
tautui heti ja lZihti vetäytymään. Unteroffizier lähetti
minut hakemaan apua, tuomaan tämän haavoirtu-
neen pois ja samalla ilmoittamaan, ertä reiteen haa-
voittunut vihollinen sai meiltä ensiavun ja on nyt lii-
kuntakyvytön taistelupaikalla. Unteroffizier käski
myös ilmoittarnaan, että takaa-ajo jatkuu.

Olipa miehessä sisua! Hänelle oli kiireesti saat^ya
aPua.

Myöhemmin kävi ilmi, enä Unteroffizier oli ollut
kuin postimerkki kirjekuoressa vihollispartion kyl jessä.

Ohjatakseen omat partiot oikeaan suuntaan hän oli
tosiaan ylläpitänyt jarkuvaa taistelukosketusta vetäy-
tyvään vihollisosastoon toista§mmentä kilometriä pit-

kän matkan. Ammusten loputtua oli kuitenkin ollut
pakko luopua takaa-ajosta.

Apuvoimat eivät ehtineet ajoissa paikalle.
Haavoittunut vihollinen toimitettiin tukikohtaan.

Ilman sen kummempia kuulusteluja tämä kertoi heitä
tosiaan olleen 15 miestä. Heillä oli ollut aikomuksena
siepata upseerivanki. Samana aiununa he olivat juuri
järjestäneet maantien varteen väijytyksen ja nähneet
varmistusauton saapuvan hyvää vauhtia. Sen he oli-
vat laskeneet kaikessa rauhassa ajamaan ohi, koska
uskoivat jonkun korkea-arvoisen upseerin seuraavan
perässä. Kaksi suufta autoa tuli pian paikalle ja niis-
tå he luulivat nyt saavansa saaliin. Ylivoimainen
vastustaja oli kuitenkin hyökännyt metsään. Koska he
olivat jäämässä pussiin eikä vankia onnistuttu siep-
pa maan, he irrottautuivat taistelusta.

Samana päivänä olivat kaikki haavoittuneet jo Sal-
lan kenttäsairaalassa tarkemmin paikkailtavina.

Huoltokolonna oli käynyt tukikohdassa. Komentaja
oli tarkastanut joukkojensa toimintaa ja havainnut
sillä kertaa yhden yhteyspartiota vetäneen Unteroffi-
zierin ruutaristin arvoiseksi mieheksi. Unteroffizierin,
joka k2iski ilmoittaa: Takaa-ajo jatkuu.

Jääkärieversti
Eero Kuussaari

8O vuotta
Lehtemme toimitussihteeri, jääkärieversti evp. Eero Vilho
Kuussaari tåyuåä tänään 80 vuona.

Jo nuorena ylioppilaana hän osallistui jääkäriliikkeeseen,

ryhryen aluksi j ärj est åmåån värväystoim intaa ja etappil in jo-
ja, kunnes 1.8.1916 liittyi jääkäripataljoonaan. Vapausso-

dan aikana ev. Kuussaari toimi Päämajan tiedusteluosaston
päällikkönä ja rauhan tultua erilaisissa esikunta- ia komen-
tajatehtävissä, kunnes hänet Talvisodan syttyessä määrät-
tiin IV AK:n operatiivisen osaston päälliköksi. Jatkosodas-
sa hän johti mm. perustarnansa, heimosotureista kootun
Pr.K:n taisteluja, siirtyen sitten ItäKar.SE:n komentajan
apulaiseksi ja myöhemmin Pääesikunnan sotahistoriallisen
toimiston tutkijaupseeriksi.

Jatkosodan päätyttyä heräsi kysymys sotiemme muistel-
mien tallettamisesta tuleville sukupolville, minkä johdosta

3.6.r7 perustettiin Sotamuisto-yhdisrys r.y. Sen perustajiin
lukeutui myös ev. Kuussaari, joka täysin ymmärsi tällaisen
toiminnan merkityksen. Kun yhdisrys sitten päätti ryhryä
julkaisemaan "Kansa taisteli 

- 
miehet kemovat" -lehteä,

katsottiin ev. Kuussaari sopivimmaksi toimitussihteeriksi,
mitä tointa hän ikävuosistaan huolimatta edelleenkin ansi-

okkaasti hoitaa.
Tässä työssä hänen erikoisena ansionaan on pidettävä jul-

kaistavien kirjoitusten muodollinen ja asiallinen tarkistami-
nen sekä niihin liittyvien karttapiirrosren laatiminen.

Merkkipäivänään matkoilla olevaa toimitussihteeriään on-
nimelee Kansa taisteli -lehti sydämellisesti.

tsl
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Kun Eihetti Mutasen piti
meitlätnffirrr
SODASSA taistelutilanteet vaihtel anat ja ovat joskus

niin kummallisia, että mitkään esimiesten jyrkät käs-

§tkään eivät aina sovellu täytettäviksi juuri niin kuin
määräys on annettu. Monissa taistelutilanteissa neu-

vokkuudellaan ja vaistollaan voi varsinkin konetuli-
aseella tai räjdhdysaineella aseistettu sotilas tehdä vi-
holliselle pahaa niin faljon kuin koko ryhmä, jouk-

kue tai parhaassa tapauksessa komppania. Näin ol-
len voikin vertauskuvallisesti mainita, että siinä se hy-
vä sotilas onkin, jolla on tuntosarvet kuin etanalla ja

uskaltaa niitä sopivissa taistelutilanteissa käynää hy-
väkseen. Eivät varmaan esimiehetkään voi syyttää
alaisiaan taistelutilanteista sodassa, ior he tekevät
sellaisia yllätystuhoja viholliselle, joita tilanteita on
esimiesten ollut etukäteen mahdoton kaavailla. Niin-
pä suomalainen epätasaisessa maastossa taisteleva
etulinjan sotilas on vaatimaton eikä sotakiihkoilu
useinkaan sovellu hänen vartalolleen, mutta taistelu-
tilanteissa hän on neuvokas ja viisaasti rohkea ju pe
räänantamaton taistelija ylivoimaakin vastaan. Hän
168

SA'lna

ONNI PETTER REPO

Eräs konekiväärikorsu
(JR 9) Syvärin rintamalla

lt

Ir

on myös huumorintajuinen silloin kun siihen on tilai-
suus.

**lt

Liioin ei etulinjan miehistön, alipäällystön ja upsee-

reitten välillä keskinäisiä riitaisuuksia rakenneta, ellei
asia ole pahasti ristiriidassa yhteisen edun suhteen. Se

sanottakoon tässä näkemistäni ja kokemistani suoma-
laisista etulinjan taistelijoista viimeisissä sodissamme'

Nämähän tämänlaatuiset arvostelut tosin kuuluisivat
ylempiarvoisten tehtäväksi, mutta mielestäni samoia

sotiahan taistelurintamilla olemme iouruneet käymään

sotamiehestä ylimpään upseeriin saakka.

Varsinainen kertomukseni alkaakin vasta tästä ja
koskee erästä taistelutilannetta viivyrysvaiheen aioilta
30.6.1944. Tämän kirjoittamista olen viivyttänyt,
mutta tämän pitemmälle en sitä voi enää siinää enkä

salassa pitää. Muuten se jäisi historiaan tulematta.
Luulen, ettei kukaan silloisista konekivääriryhmäni
miehistä, mikäli he enää elävätkään, vaivautuisi niitä



aikoja toitottamaan. Enpä muista enää heidän kaik-
kien ryhr4ässäni olleiden nimiäkään patruunankantaja
Laatamäkeä ja konekiväärinampuja Hölsiä lukuunot-
tamatta.

Olimme koko ryhmän miehistö kuin parhaita vel-
jeksiä keskenämme. Teimme ja neuvoftelimme sovin-
naisesti asioista ja tehtävistämme. Koskaan emme
kolkoissa oloissamme huumoriakaan unohtaneet,
vaikka väliin sisällämme perääntymisvaiheen aikana
sykki vakavalta tuntuva ajatus, että kuinkahan mei-
dän poikien vielä käy, jos Pohjanlahteen saakka on
peräännyttävä. Toisekse'en toivoimme hanaasti onnel-
lisempaa ratkaisua valtakuntamme tulerraisuudelle,
sarnaa, jota tietysti toivoi koko Suomen kansa.

Orvoksi jätetyn konekivääriryhmäni tekoja eivät luul-
tavasti suurimmatkaan sotaherrat tiedä, ellen nyt niitä
tähän piirrä. Niin me jäimme yksinämme konekivääri-

ryhmän varmistukseen Topasjärven kapean lahden
kohdalle, etteivät kahlattavan järvenlahden yh pääsisi

saarien suojassa viholliset hyökkäZimäån ja ylittåmåän
lahtea.

Luutnänttimme k2is§ oli: Pitäkää puolenne! Älkaa
lähtekö tästä ennen kuin lähettini Mutanen noutaa!

Olimme silloin alistettu Syvärin torjuntaosastosta

JR 9:n käyttöön. Asemissa ollessamme tuntui kuin oli-
simme yksin olleet vastuussa koko puolustuksesta sillä
rintamalla, koska emme varmuudella tienneet, missä

saakka puolustusrintamamme oikein oli, mutta vähi

Raskaan konekiväärin
"varsinai nen" asetettu
asemiin maatöyräälle

tellen lähenevästä kovasta paukkecsta saatoimme pää-

tellä, että Topasjärven ranta pitkin idästä päin kul-
kevan tien suunnasta suomalaisten perääntyminen ve-

näläispaineen alla oli käynnissä. Emmekä me siinä
asemissa kauan enää ehtineet 29.6. ollakaan.

Viihäinen tuuli sai pientä aallokon virettä saarien
lomissa ia kahinaa puissa tien suunnalla, ionne päin
oli tuijotettava vihollisuhkaa. Sitä ei koskaan kuiten-
kaan tullut. Yö oli jotensakin hiljaista, vuoroin siinä
torkuimme mätäs päänalaisena.

Valkeni vihdoin aamu 30.6., eikä edes paftioita
nähty lahden kohdalla, saatikka sitten vihollisen
hyökkäystä. Mutta meitäpä alkoikin päivän pitemmäl-
le jatkuessa arveluttaa kokonaan toiset sotaseikat.

Miten me selvitään, jos vihollispaine alkaakin tulla
tien suunnasta ajankohtaiseksi, sillä olimmehan tien
ja jär-ren välissä, joka väli oli vetelää suota. Peräänty-

misemme olisi siis tehtävä tien kauna, jossa oli pienen
joen yli johtava maantiesilta, ennen kuin vihollinen
kerkiää sillalle.

Eräs kavereistamme kiroili epävarmaa olotilaamme
ja kaikessa yksinäisyydessä oloamme, mutta siitä huo-

limatta odottelimme jännittyneinä lähetti Mutasen tu-
loa noutamaan meitä.

Emme sentään enää sokeina tuijottaneet luutnantin
määräykseen.

"Älkää lähtekö tästä ennen kuin lähettini Mutanen
noutaa!" Se luutnantin järkähtämätön päätös takoi jo-
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himme. Niin kuin suomalainen sotilas on monesti jou-

tunut pahoissa taistelutilanteissa tekemään.
Vakava aavistuksemme alkoi vähitellen toteutua,

sillä vihollispaine idästä fuhäjärveltä tulevan tien
suunnassa läheni lähenemistään pitkin koqpista tietai-
valta. Aloimme tosissamme odotella Mutasen tuloa
luutnantin kiis§lle uskollisina. Pälyilimme lähetin
oleteftuun tulosuuntaan, muffa Mutasta vain ei nä§-
nyt eikä kuulunut. Eikä enää tilanteen siinä vaiheessa
alkanut hänellä olla tulemistakaan yksin tien suun-
nassa läheneviä vihollisia vastaan. Sen me jokainen
totesimme, vaikka Mutanen rohkea olikin, mutta ei
hän sentään "Sven Tuuva" ollut.

Lintujen viserrys sota-aseiden paukkeen lomissa ka-
jasteli soriasti korvissa, mutta oravien hyppelyt alkoi-
vat käydä rauhattomiksi aivan kuin ne olisivat ke-
hoittaneet meitä lähtemään vaaralliseksi käyneestä
Tilanne
Topasjärvellä
Aunuksessa
vetäytymisen
aikana 3().6.44

Vetäytyminen
länteen
Rajakonnussa
28-29.6.44

SA huu

kaisen ryhmässä olevan miehen sisällä, väliin jo epä-

varmuuden kuohuessa yli äyräiden. Pälyilimme toi-
siamme kasvojen ilmeisiin, joista voimme todeta va-
kavuuden merkin käyneen miehestä mieheen. Kokenei-
na tappelijoina emme kukaan malttiamme menettä-
neet. Jokainen tiesimme hyvin, ettei konekiväärijouk-
kuettamme johtava luutnantti antanut sellaisia taiste-
lukäs§jä, jottei niitä voitu noudattaa air,akjLn suurin
piirtein. Nyt kuitenkin meidän tässä tapauksessa oli
koko konekivääriryhmän turvauduttava omiin neuvoi-
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paikasta.
Nyt tilanteen lähestyessä yhä uhkaavammaksi al-

koivat tuntosaffemme toimia omin päin. Oli unohdet-
tava vihdoin luutnantin määräys tilanteen muutoksen
takia. Neuvottelimme jo vähän hermostunein tuntein,
mikä parhaaksi lähtöratkaisuksi valittaisiin, ennen
kuin tulee tupenrapinat kohdallemme. Joku esitti pi-
kaista pakoon menoa suin päin. Maltoimme kuitenkin
vielä vakavasta mielemme tilanteesta huolimatta.
Meidän oli ryhdyttävä omatoimisiin päätöksiin ja pian



niitä noudattarnaan käytännössä.
Aikailut eivät enää auttaneet. Neuvottelumme päå-

töksen tmn jättivät ryhmän miehet käsiini. Ensi tilassa
käskin Lautamäen ja toisen patruunankantajan viedä
nopeasri patruunavyölaatikoita ja pyörillä olevan
k.kiv.jalustan varmuudeksi sillan kautta suon toiselle
puolen Topasjärven rannalle metsän suojaan tähystä-
mään venäläisten tuloa ja odottamaan suon ylitystäm-
me.

Jäimme vielä kolmisin varmistukseen samaan paik-
kaan ja jännitryneinä seurasimme tilanteen kehitty-
mistä, sillä silloin pienimmätkin risahdukset ia pa-
mahdukset antoivat sisäiselle herkkyydellemme toi-
mintavalppautta. Sen tiesimme, että taistelun paine
oli kova venäläisten puolesta, koska ankaraa pauket-
ta ja jyskettä kuului laajemmaltikin yhtenään.

Vihollisen tulo suurina massoina alkoi vihdoin olla
sillä korkeudella, ettei meillä ollut sillan kauma enää
perääntymismahdollisuuna. Eikä liioin viholliset tul-
leet meitäk ään håtyyttamdån asemistamme.

Mutasen tulostahan olimme toivomme jo sammut-
taneet. Epäilimme hänen viime tingassa tullessaan tu-
houtuneen tai jääneen kokonaan tulematta.

Jokainen olimme jo rauhattomina paikoillamme.
Sisäinen sanomani antoi ulos ääneen tulevan käs§n
viime tipassa: nyt pojat kootaan väskyt ja lähdetään
nostelemaan ja ylittämään vetelää suora, se on enää
ainoa mahdollisuuterlme pelastumisellernme, mufta
muistakaa pojat niin kauan kuin ylaikin meistä joten
kuten pääsee ylittämän suon, niin konekiväärin "llar-
sinaista" ei jätetä, sillä veiväthän Lautamäki ja toinen
patruunankantaja patruunoita vastakkaiselle puolelle
suota. Sanoin vielä vakavin sanoin suota ylittämään
lähtiessämme, että saattaahan olla yaara, ettemme
jokainen pääse ehjin nahoin rypemäänkään vihollisen
silmien edessä sillalle näkfvää aavaa suokaistaa.
Raapaisin korvallista ja sanoin: 

- 
Voi saamari tätä

kamaa!
Ei me voida kaikkia viedä mukanamme, emmekä

voineet ottaa muuta kuin kaikkein välttämättömim-
mät kamat, se oli pakon sanelemaa, sillä täyryi aja-
tella suon verottavan osansa.

Lähdimme sumeilemana päättäväisesti ylinämään
suota hivenen verran ennen kuin venäläiset olivat eh-
tineet maantiesillalle saakka, sillä tien suunnzssa
tuntui kuin myrs§tuuli olisi ollut venäläisten apuna
päälle painamassa suomalaisia perääntyjiä. Sen kat-
soimme suota ylittämän lähtiessärrune, ettei takaam-
me rantakaistalla huomamu ketään, se olisikin sitten
tiennyt varmaa loppuamme suohon. Perääntyessämme
suo kuitenkin paikoin petti vyötäröä myöten ja meno
siten kävi sitä mukaa yhä hankalammaksi. Eteenpäin
hivuttautumista oli kaikin voimin tehtävä. Oli väliin
vedettävä kyynärpäiden turyin vatsallaan kehoamme
eteenpäin ja huohotettava happea sekä väliin pysäh-
dyttävä kokoamaan voimia eteenpäin menoa varren.

Ei ollut pelkoa luotien osumisesta alaraajoihin koska
ne olivat lakkaamatta suon uumenissa perässä vedet-
tävinä, mutta pää kulta oli sitten sitä suuremmzssa
vaarassa, koska sen siirteleminen paikasta toiseen oli
perin hankalaa. Oli turvauduftava vain hyvään tuu-
riinsa.

Konekiväärin "varsinaisen" kuljetus oli vaikea vie-
tävä, mutta vankan k.kiv.ampujan kanssa yhteisneu-
voin vieretysten suossa madellen veimme sen muka-
narnme ähisten ja puhisten. Väliin ja vuoroin hartioit-
temme pädllå, vaikka venäläisten ampumat luodit pi-
rahtelivat kovin läheltä korvien ohitse ja väliin sut-
kahtelivat lähellemme suohon.

Siitä olimme varmoja, että venäläiset olivat huo-
manneet meidät suossa räpiköijät, kun luotisade niin
kovin sakeana alkoi uhata henkåmme loppuosassa
suon ylitystämme. Elärr,ä alkoi tuntua niin kuin verta
olisi tulossa suun täydeltä kimpsuessa maallisia vai-
keuksia vastaan. Yaara oli myös jatkuvasti menettää
kengät suon uumeniin, kun jossain paikoin tuntui sil-
tä, että päättyykö el?imä suohon uppoamiseen, ennen
kuin edes vihollisen luotikaan ehtii tehdä tehtävänsä
kenenkin suossamatelijan kohdalla. Minä ja k.kiv.
ampuja Hölsä vaikeuksissa taistellen vihdoin päsim-
me hivuttautumaan suon toiselle puolen, mutta vart-
tu.mnssa olevan sotamies Lautamäen oli mentävä aut-
tamaar' henkensä uhalla kolmatta heikompaa suossa

rypijää viime vaiheessa vihlovien luotien seassa. Hän
sai kuin saikin viimeisenkin tulijan kuiville melkein
vetämällä kuin rekeå.

Märkinä ja yltdp:däkä kuraisina olimme ehjin na-
hoin päässeet ylinämään vetelän suokaistan ja vitkas-
telematta kurkistelemaan mättäiden, kivien ia puiden
suojassa taaksemme sillalla tuleviin suuriin vihollis-
massoihin.

- 
Voi saakur' tuota laumaa, ko se on suur', sanoi

hengästyneenä mättään takana k.kiv.varsinainen vie-
rellään Hölsä ja pyyhkäisi kuraisella takinhihallaan
vielä kuraisemmaksi hikistä otsaansa. Vastasin hänel-
le, että onpas niitä hittoi siunautun' nyt ko meillä on
sodan vaikeimmat paikat käsillä. Eik' noita millä
sais' tuhomu, ko huutaatkii nii ilkijäl' iänel', mörisi
takanani oleva mies. Sanoin milläs niitä miljoonia tu-
hoat, ainahan niitä tulee lissää niin kuin näet ja huu-
to senko kasvaa kasvamistaa.

Tungos oli sillalla venäläisistä sotilaista mahdotto-
man suuri, siellä molotettiin ja ammuskeltiin epämää-
räisesti. He näyttivät olevan iloisia, se taas vaikutti si-
suumme koston himoa. Huomasimme, että tilanne oli
siksi otollinen meille, ettefllme vielä lähteneetkään sii-
tä pakoretkelle suin päin, vaikka olimme melko var-
moja, että olimme viimeiset suomalaiset per'åäntyjät
sillä järvenrantakaistalla.

Sopimuksemme mukaan Lautamäki toverinsa kans-
sa oli hivenen ennen vaarallista tilannetta ehtinyt
tuoda k.kiv.jalustan ja kantamukset patruunalaati-
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koita sillan kautta paikkaan, jossa kaikki nyt olimme
yhdessä rykelmässä tuumimassa tilanteelle ratkaisua,
mitä tehdä edelleen.

Aivan kuin Jumalan armosta pisti vaistomaisesti
ensimmäiseksi toimenpiteeksi silmääni sopivasti ver-
houtuneessa paikassa paksu sopivanmittainen puun-
kanto. Samalla sanoin kovaäänisesti mättään takaoa
loikovalle k.kiv.ampujalle :

- 
Kuules, Hölsä, tässähän on erittäin hyvä jalusta

ja näkyväisyys sillalle erinomainen, eikä ampumasek-
torissakaan mitään vikaa mielestäni ole. Pistäppä se

varsinainen tuon kannon päälle, annetaan vähän sil-
lalla liikkujille kutitusta. Olemmehan ennenkin käyt-
täneet kantoa, kiveä tai mätästä konekiväärin varsi-
naisen jalustana, jonka teemme vanhasta kokemuk-
sesta nytkin. No §lläpähän tuo käy, kun vain tämä

leen hyväntuulisen näköiseksi kun näki sillalla erittäin
herkullisen tilanteen venäläislauman tuhoamiseksi.

Tarkkana ampujana harvakseen hänen käsissään
papattava vanhanmallinen venäläisiltä vallattu kone-
kivääri ja sen luotisarjat aiheuttivat sillalla kulkijoi-
den joukkoon sellaisen sekasorron, että sitä ei ehkä
moni usko, mufta näin sen omin silmin. Siltaa ylittä-
vien venäläisten tulo ryrehryi kokonaan. Osa tulijoista
hyppi ja putoili hätäpäissään puroon, osa taasen heit-
tåytyi matalaksi ja osalle tietysti kävi köpelösti niin
kuin sodassa aina. Heidän ilomielinen tulonsa muut-
tui synkäksi molitukseksi ja haavoittuneiden valituk-
seksi. Eivät kaverimmekaan toimettomina olleet. He
myös käyttivät ampuma-aseitaan senkun kerkisivät sa-

maan suuntaan. Kiihoitin Hölsää' 
- 

Ammu, ammu,
nyt kun sulla on suotuisa tilaisuus, sillä me emme voi

§-

kurainen pyssy alkais toimia! 
- 

Hölsä kantoi varsi
naisen kannon päälle. Heittäytyi itse vatsalleen sen
taakse tarkkailemaan hyvåå ampumatilaisuuna. Otin
lipaslaatikon käsiini ja asetuin Hölsän viereen syöttä-
mään k.kiv.vyötä. Hölsä oli liiemmät kurat karistellut
liikkuvista osista. Sanoin sitten toivorikkaana ampu-
jalle: 

- 
Painappa kahvasta ja tee tarkkaa ryötä,

nyt sulla on maaleja varmasti enempi kuin koskaan
ennen! - 

Hän painoi kahvaa, konekivääri alkoi toi-
mia moitteettomasti. Huomasin hänen ilmeensä tul-
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antaa heille hetkenkään tilaisuutta niin kauan kuin
meillä patruunoita riittdå. Muuten on olemassa vaa-
ra, että jäämme itse heidän jo ylimenneiden loukkuun.
Ei ollutkaan täyttä varmuutta, olisiko paluutiemme
enåå. 1ärvenrantaa pitkin vapaa, mutta viisi patruu-
navyötä arnmuttuamme katsoimme siltä kohtaa tilan-
teen niin paljon voitoksemme, että jätimme yhden

laatikon patruunoita hädän varalle.
En tässä halua ruveta luetteloimaan venäläisten so-

tilaiden kaatuneiden ja haavoittuneiden määrää, kos-
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ka en sitä tiedä, sen vain tiedän, että tuhoa tuli paljon
sen maantiesillan seutuville. Kiitos tästä tuhotaistelus-
ta langetkoon erittäin hyvälle konekivääriampujallem-
me, sillä niin tarkkaa ammuntaa hän konekiväärillä
suoritti.

Otimme väs§mme, mitä jäljellå oli, ja lähdimme
siitä perääntymään pitkin kivikkoista Topasjärven ran-
taa korkeakallioisen lahden pohjukkaan, jossa tämä
idästä tuleva maantiekin yhtyi. Epäilimme vielä kuin-
ka selviämme siitä kurkun kohdasta, mutta onneksi
siellä olivat omat miehemme pysryneet pitämään pa-
koväylämme vielä avoinna ja odottelivat meitä järven
pohjukan kohdalla tiellä. Toiset panssarintorjuntaty-
kin miehet olivat juuri pudottamassa korkealta kal-
liolta venäläismallista panssarintorjuntatykkiä alas
järven syvään poukamaan, eftä sorot vain pohjasta

Konekivääri-
miehet
tarpomassa
korpea
koukkauksen
aikana

nousivat. Tykin lukkolaitteen joku nä§i heittäneen
eri paikkaan järven uumeniin. Tässä me koko ryhmän
miehistö ykdpäältå kuraisina tapasimme joukkueen-
johtajamme. Hän katseli hämmästyneen näköisenä
meidän kuraista ulkomuotoamme, ennen kuin alkoi
selostaa syytä, miksi Mutanen ei ehtinyt tulla meitä
noutamaan. Hän päätyi kuitenkin lyhyeen lausu-
maan: Tehtävät olivat siksi kriitillisiä, ettei voinut
Mutasta irrcittaa sinne. Oltiin varmoja, että selvitään
sieltä ilman Mu?astakin. Kaikista hänen eleistään pää-

tellen hän §llä huomasi, ettei perääntymisemme niin-
kään helppoa ollut.

Purnailin vähän luutnantille, kun lähetti Mutasta
ei kaikesta huolimatta lähetery meitä pelastarnaan,
sillä olimmehan sen takia vähällä jäädä suolle ai-
niaaksi virumaan. Valitan kun näin oli käynyt, mutta
eiköhän ollut pääasia, että selvittiin jokainen ehjin na-
hoin tänne asti.

- 
Taisitte tapella välillä, hän §syi vielä sitä

asiaa aavistellen mielessään. - 
Sanoin, ett'ei oltaisi

taidettu tänne saakka taistelutta selvitä, enkä harmik-
seni koko juttua sen enempää selvittänyt.

Siihen porukkaamme kasaantui korvesta Er.P 17:n
miehiäkin hajanaisen näköinen joukkue, jossa poru-
kassa tapasin ihmeekseni Talvisodan aikuisen taiste-
lukaverin, alikersantti Hämäläisen Keskustelimme
muutaman sanan kohtalon vaiheistamme täållä, ma-
toisessa maailmassa.

Tässä sitten kasaantuivat jäljellä olevat porukat
kasaan ja lähdimme perääntymään vielä ilman takaa

tulevaa painetta, vaikka pahan enteellistä pauketta
takaamme alkoikin tazs tauon jälkeen kuulua.

Perääntymistä emme kauan enää sen jälkeen jatka-
ne€tkaan, kun saimme todeta, että komppanian toiset
konekiväärit olivat perääntyjiltä jädnea soihin ja kor-
piin eikä enää vain yhdellä konekiväärillä varustettu-
na voitu osastoa sellaisenaan pitää.

Seuraavassa pysähdyspaikassa, johon JR 9:n johto-
kin oli pysähtynyt, hajoitettiin osastomme rykmentin
täydennykseksi ja täytynee sanoa, että ainakin allekir-
joittaneesta tämä tuntui oudolta, kun vuosikausia olin
konekivääriryhmää johtanut. Nyt siis yhtäkkiä vain
sanottiin: 

- 
Alappa ruveta perääntyessä johtamaan

tavallista kivääriryhmää. Eihän tällekään tilanteelle
mitään voinut, sillä siihenkin oli totuttava. Vihollis-
paineen edessä taidon pikemminkin oppi kevyemmin
aseistetun ryhmän kanssa. Liikehtiminen paikasta toi-
seen oli nopearnpaa aseftaudutuessa uusiin puolustu-
sasemiin.

Ryhmäpartioinnit ja tunnustelut tuntuivat vähitel-
len sujuvan, kun vain karttamerkinnöistä ja kompas-
silukemista piti huolen.

Niin se perääntyminen jatkui väliin taistellen ja
vuoroin pakoon juosten mahdottomalta tuntuvan yli-
voiman edessä. Eiköhän se liene ollut tarkoituskin pe-
rääntyå ja välillä taistella vanhojen rajojen runru-
maan saakka? Siihen aikaan kun vaarat olivat suu-
rimmat Karjalan kannaksella.

Tässä olen koettanut kuvailla eräitä karmaisevia
aikoja, mikäli olen muistanut näin pitkän ajan takaa.
Osahan on jo muistoistani unohtunut tyystin. Onhan
tämä "Kansa taisteli - miehet kertovat" aikakaus-
lehden perustarkoituskin koota kaikki yksiryistapah-
tumatkin talteen mitä muistissa sodissamme olijoil-
la vielä jeljellä on jälkipolvien luettavaksi sotahisto
riasta yksityiskohtia myöten.
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reita retkellään
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KUTEN kertomuksen 1. osassa kävi ilmi, olin pako
matkani ensi vaiheissa onnistunut jo useamman ker-
ran pelastautumaan vihollisen sanelemista tilanteista.
Nyt olin siis viimeisten tuntien ajan seuraillut muuat-
ta erlåmaan lukuisista joista ja etsinyt sopivaa ylitys-
paikkaa selvitätseni seuraavan yön kuluessa omille
linjoille. Kaukaa kantautuvat taistelunäänet antoivat
suunnan taivallukselleni.

Joki oli paikkapaikoin jässä ia yön aikana oli
maahan satanut lumenhärmää senttimetrin verran.
Kokeilin puukolla jään paksuutta ja katsoin sen ehkä
kannattavan painoni. Niin todella kävikin. Pästyäni
vastarannalle ja käveltyäni pitkin kangasmaastoa
saavuin yllättäen tielle. Varmaankin sillä oli ollut ko-
vaa liikennettä, koskapa tie oli aivan mustalla mul-
loksella. Ylitin sen enempää ympärilleni katsomatta.
Parin§mmenen metrin päässä tiestä vasemmalle
maasto laskeutui ja havaitsin kuusten keskellä teltan.
Kovasti teki mieleni pys?ihtyä, mufta enpäs niin kui-
tenkaan tehnyt. Ihmettelin vain, että onhan venäläi-
sillä sentään telttojakin. Tuo muisrutti kaiken lisälsi
melko pal jon suomalaista joukkuetelttaa.

Kilometrit jäivät taakseni kunnes saavuin eråänlai-
seen painanteeseen. Siinä paikassa tunsin yht'äkkiä
täysin sekoavani suunnassani. Tykinjyskekin kantau-
tui kuin kaivon pohjaan ja ådn« tuntuivat tulevan
joka suunnalta. Katsoin parhaaksi palata. takaisin
tulojälkiäni seuraten. Tuumailin, että menisin tielle ja



seuraisin sen vierustaa. Polkuja nä§i maastossa ole-
van runsaasti, samoin kaatuneita. Lumen vuoksi en
kuitenkaan tarkemmin tutkinut, olivatko he suoma-
laisia vaiko venäläisiä.

Tie oli nyt kovassa käytössä. Marssivien miesten
varmistuksena liikkui partioita myös tien vierustoilla.
Katselin touhua niin kauan kuin sitä riitti. Murta kun
marssiiat vähenivät, tulivat vuorostaan viestimiehet
tapsikeloineen. Heillä ei näyttänyt olevan lainkaan
kiirettä.

Tunsin itseni heikoksi, olihan kulunut jo kolme
vuorokautta ilman ruoan hiventäkään. Muisrin lähis-
töllä sijaitsevan teltan ja melkeinhän se näkyikin sii-
hen. Ajattelin, että olipa sen sisällä ketä tahansa,
käyn nyt ainakin kurkistamassa. Saavuttuani teltan
edustalle saatoin havaita, ettei paikalla oltu liikuttu
vähään aikaan. Maassa oli kahdet paarit, joilla ma-
kasi kaatuneita. Toiselta mieheltä ilmeisesti korppi oli
repinyt poskilihakset.

Keskityin tutkimaan telttaa. Tönköllä kädelläni
nostin oviverhon ylös ja mitäpä kuulinkaan. Selvällä
suomen kielellä vaadittiin tunnussanaa. Sanoin tun-
nussanan, jonka viimeisimpänä muistin elikkä "mark-
ka 

- 
penni". Mies ei ampunur. Teltassa oli viisi

haavoittunutta ja kaksi kuolluna suomalaista. Pistoo-
lia pidellyt esittäytyi Paanaseksi, kotoisin hän oli Vie-
rernän §lästä ja ammatiltaan myymälänhoitaja.

Miehet alkoivat §sellä, olinko minä nyt tullut nou-
tamaan heitä pois. Heillä oli yöllä ollut kankaalla
tappelunrytäkkä ja lääkintämies oli kanranut haavoir-
tuneet telttaan. Suomalaisille oli kuitenkin rullut niin
railakas l?ihtö. perääntymään, enä haavoinuneer oli iä-
tetty sinne. Akkilähöstä oli merkkinä kankaalla nä-

§vät lukuisat kranaattikuopat. Lähtiessä oli heidät
kuulemma luvattu noutaa omalle puolelle, ja siksi he
luulivat minua nyt noutajakseen.

Kerroin vuorostani omista harhailuistani. Samanai-
kaisesti haavoittuneet repivät apunani kengät jaloista-
ni. Kaatuneilta sain kuivat sukat lämmikkeeksi. Huu-
tavaan nälkään toivat helpotuksen kaatuneiden rau-
taisannokset, hernekuutiot, sokerit ja näkkileivät. Pa-
himman nälän ne sentään tyydptivät. Tulta pidettiin
silloin tällöin kamiinassa ja sen vuoksi teltan katolle
satanut lumi oli sulanut sen poimuihin. Tein puukolla
reikiä kattoon ja pakki vain alle. Tiihän vereen sekoi-
timme sitten hernekuuriot. Emme voineet liikkua pal-
joakaan, sillä vihollinen ei ollut kovinkaan kaukana.
Koska kamiinan lämmittämiseen käytimme tervaksia,
sen litteä savutorvi tukkeutui melko usein. Torven
purkaminen ja puhdistaminen oli suorirettava erityi-
sen varovaisesti, sillä metallin äänet kuuluivat pitkäl-
le.

Polttopuut ja muonat eivät riittäneet moneksikaan
päiväksi. Varastoja oli täydennettävä jos jollakin kei-
noin. Eräällä miehistä, Iisalmen Vieremän §lästä ko-
toisin olevalla Otto Tikkasella kaikeksi onneksi olivat

terveet jalat. Hän oli haavoittunut lievästi käteen ja

päähän. Molemmat vammat olivat lieviä, mutta päätä
hiponut luoti oli kuitenkin häneltä vienyt tajun eikä
hän muistanut telttaan joutumistaan lainkaan. Joka
tapauksessa Tikkasen kanssa saatoimme liikkua tel-
tan lähetryvillä muonaa etsimässä. Kankaalla makasi
joitakin kaatuneita, eräs heistä oli muistaakseni ni-
meltään Aarne (Jotinen. Kranaatti oli repinyt hänet
pahoin. Iöysimme häneltä hieman leipää ja juustoa.
Leipä oli lähes kokonaan veressä, mutta veimme sen

kuitenkin teltalle, jossa sitä hieman puhdistelimme.
Täysin puhtaaksihan emme sitä voineet veistellä, sillä
eihän leivästä olisi silloin jåånyt syötäväksi mitään.

Niin kului viisi vuorokautta teltalla. Olimme kuu-
dentena päivå,nå Tikkasen kanssa jälleen käyskentele-
mässä metsässä. Palailimme juuri telttamme luo, kun
yht'äkkiä alkoi kuulua koiran haukuntaa. Ihmettelim-
me siinä, että mitähän porukkaa koira tuo mukanaan.
Se ilmesryi jo näkyville, pysrykorvalta näytti, mufta
perästä ei näkynyt ketään tulevaksi. Meillä oli muka-
narrune kaatuneilta ottamzunme kiväärit ja niinpä
"sottailimme", että näinköhän meidän on ammuttava
tuo haukkuva vierailija. Se §llä tietäisi samalla mei-
dän paljastumistamme. Koira tuli teltan edustalle ja
siinä samassa se lopetti haukkumisen, pyörähti ympäri
ja palasi venäläisten huoltotien suuntaan.

Olimme jo useamman vuorokauden aikana keskus-
telleet siitä, että meidän Tikkasen kanssa pitäisi lähteä
pois välttääksemme täydellisen nälkäkuoleman. Haa-
voittuneiden hoitaminen oli ollut vaikeata, sillä haa-
vat märkivät pahoin. Ensisiteet menivät jo ensimmäi-
sen vuorokauden aikana käytimmepä niitä kuinka tar-
koin tahansa. Eräs haavoittuneista muistuu erityisen
voimakkaasti mieleeni. Pojat sanoivat hänen olleen
lukkarina jossakin, paikkakunta oli muistaakseni
Keitele. T'å,mä vaalea, nuori sotilas oli saanut päähän-
sä ilmeisesti sirpaleesta vaikean vzunman. Lähes koko
ajan hän makasi taiuttomana, silloin tällöin hänen
suustaan kuului outoja äännähdyksiä. Kerran hän
yht'äkkiä ponnahti pystyyn ja huudahti: "Nyt pojat
hyökätään." Kun nuorukainen pääsi teltan oviaukolle,
hän kaatui aivan kasvoilleen ja puolittain ulos teltas-
ta. Hän menetti jälleen taiuntansa. Kannoimme hä-

net takaisin makuusijalleen.
Suunnittelimme yhä Tikkasen kanssa lähtöämme

teltalta. Muut eivät aluksi tuntuneet antavan periksi
tähän lainkaan, koska he näin jäisivät täysin avutto-
miksi. Olisi tietenkin ollut parasta, jos me kaikki oli-
simme yhdessä voineet jåttdd epävarmat asemarnme,
mutta paljon epävarmaa olisi ehkä vielä edessämme.
Kaikkien haavoittuneiden kuljettaminen pois tuntui
niin ikään lähes mahdottomalta. Saimme kuitenkin
vihdoin luvan lähteä etsimään omiamme. Puhdistim-
me szunana iltana kiväärimme ja varasimme riittä-
västi patruunoita mukaamme. Matkamme oli määrä
alkaa aamulla anivarhain.
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vähän ennen lähtöhetkeä. Tuntui kovin säälittävältä
jättää heidät sinne, mutta kenties voisimme siten myös
nopeuttaa avunsaantia. Raskailta tuntuivat myös jää-
jien mielet. Moneen kertaan he pyysivät meitä palaa-
maan luokseen, mikäli meidän olisi mahdotonta pääs-
tä omien joukkojen luo. Paananen antoi minulle 50
markkaa muistoksi ja toivoi, että todella olisin heille
avuksi. Otin rahan vastaan, vaikka sillä ei sinänsä
tuntunut olevan mitään rahallista aloa. Tekemällä
toisin olisin ehkä vain pahoittanut hänen mielensä. Jä-
timme toisillemme hyvästit aamulla neljän tienoilla.

Otin kompassistani suunnan lännen ja luoteen vä-
lille. Mielestäni suoraan lännessä olisivat suurimmar
vaikeudet vzstassa. Taistelut tulisivat suurella toden-
näköisyydellä eteen myös etelään matkatessa. Tiesin
Suojärven suunnalla poh joisessa olevan asurrraronta
seutua, mutta eipä siellä silloin olisi myöskään tieyh-
teyksiä rajalle päin. Valitsin kuitenkin aluksi ruon
suunnan, koska korvessa taistelutoiminta ehkä olisi
vähäistä. Erämaa vaikutti hiljaiselta, vain q'kinjyske
kaukaa kertoi taistelun jatkuvan.

Päivä valkeni ja matkanteko edistyi hywin. Sää oli
erinomainen, vain viitisen astetta pakkasta. Ifaasto
vaihteli muodoiltaan, mutta vaikeakulkuista se ei
suinkaan ollut. Jo päivän kajastaessa otin kompassis-
ta uuden suunnan länteen. Matkaamista helpottivat
nyt lukuisat jalkapolut. Liikettä oli siis ollur, mutta
meille se tarjosi välittömänä hyötynä kovaki tallatun
tien kilometrien matkalla. Emme olleet aivan yksin.
Teeret ja metsot seurasivat taivallustamme, mutra
niiden ampuminen ateriaksi olisi ollut liian uskalias-
ta.

Matkan edisryminen teki mielemme pirteäksi. Ete-
nimme varoen, mutta ehkä emme aivan kyliin tark-
kaavaisina. Vastaamme näet tuli jälleen kerran venä-
läisten majapaikka. Etäisyys vihollisiin ei ollut §m-
mentäkään metriä. Peräännyimme omia jälkiämme
myöten takaisin jonkin matkaa ja onneksemme emme
saaneet venäläisiä peräämme. Otin suunnan kohti
pohjoista. Vähän matkaa kuljettuamme vaihdoimme
suunnan taas länteen. Toistamiseen saavuimme venä-
läisten majoituspaikan luo, mutta tällä kenaa emme
olleet kovinkaan yllättyneitä. Olisimme riittäväliä jou-
kolla §enneet siitä paikasta täysin yllänämään vas-
tustajamme, mutta meille kahdelle oli parasta kuiren-
kin peräänryä hyvässä järjesryksessä. Pimeys alkoi las-
keutua korven ylle.

Akkiä kantautui korviimme suksien suhinaa. Ero-
timme hämärässä miesten hahmoja. Hiihtäjien kansal-
lisuus pysyi vieläkin täysin hämärässä. Emme ennättä-
neet matkata kauankaan, kun jälleen alkoi kuulua
suksien hankaavia åånlä. Pysähdyimme suuren puun
taakse odottamaan joukon lähestymistä mielessä ar-
vailut, että jospa... Matkaa hiihtäjiin oli nelisen§m-
mentä metriä. Miehiä oli paljon, mutta heidän keskus-
teluaan ei meille saakka kuulunut. Kun he olivat si-
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Ajoneuvorivistö
marssilla

vuuttaneet tarkkailupaikkamme, ilmesryi näkyviin he-
vosrivistöjä. Suurin osa niistäkin ennäni ohittaa mei-
dät, kun samassa kohtalo asetti sormensa peliin.
Erådn hevosen reki näet tarttui kantoon kiinni, jolloin
koko rivistö pysähtyi. Reen ympärille kasaantui paljon
miehiä, jotka keskustelivat hiljaisella äänellä. Teräs-
timme kuuloamme ja silloin tuntui kuin nuo tummat
hahmot olisivat saaneet enkelten muodon. Ne puhui-
vat 

- 
suomea! Kellon lukemat olivat kahden§m-

menen tienoilla, kun astuimme heidän luokseen. Yllä-
tystä täydensi vielä se, että satuimme juuri Tikkasen
omaan komppaniaan. Itse pääsin omieni pariin vasta
Tolvajärven ja Agläjärven välisessä maastossa.

Reen irroittamisen jälkeen joukkojen matkanteko
jatkui. Vähän ajan kuluttua pystytetriin teltat ja Tik-
kanen sai haavoihinsa siteet. Miehet ihmettelivät ko-
vasti sitä, että haavoittuneet teltassa olivar yleensä
vielä elävien kirjoissa. Kerroimme heidän toiveistaan
päästä mahdollisimman pikaisesti pois ja niin koottiin-
kin yön alkana viidentoista vapaaehtoisen miehen
joukko pelastusretkikunnaksi. Päivän valjetessa mie-
het olivat ahkioineen lähtövalmiina. Jatkosta en tie-
dä, sillä lähdimme Tikkasen kanssa muonahevosten
kyydissä Leppäsyrjän §lään kenttäsairaalaan. Niin
päättyi osaltamme meidän kahden korpitaival onnelli-
sesti. Parrakkaina, nokisina ja laihtuneina olimme
kiitollisia seikkailumme onnellisesta päätöksestä.

-Kirjoittamalla Tohmajärven Hukkalassa asuvan
mv. Kososen tarinan muistiin olen omalta osaltani
halunnut avttaa häntä hänen muistojensa julkistami-
sessa. Tämän kertomuksen toisen osan ollessa viimei-
sissä lauseissaan osui käsiini rovasti Otto Koqpijaakon
teos Tulessa ja pakkasessa 1939-194O, jonka kirjan
erään luvun hän oli otsikoinut "Haavoittuneet tahdon
minä sitoa, eksyneet tuoda takaisin". Tuon kappaleen
sisältö varmaan tulee ilahduttamaan myös mv. Ko-
sosta, sillä siitä ilmenee ettei hänen ja Otto Tikkasen
suorittama avunhaku ollut tulokseton. Keiteleen poi-
ka siirtyi kuitenkin ennen sitä kauas tuntemattomaan,
mufta pelastuksen toi retki kahdelle haavoittuneelle.
Kolmas haavoittuneista oli lähtenyt Kososen ja Tik-
kasen perään, kun apua ei ollut alkanut kahteen päi-
vään kuulua. Tdmå pahasti jalkavammainen soturi-
kin päsi vihdoin suomalaisten pariin, ilmenee teok-
sesta. Pelastusretkikunta oli voimiaan säästämäaä kul-
kenut läpi vaikeakulkuisen tien ja jo yhteen suuntaan
aikaa oli mennyt 10 tuntia. Vaikeuksien kauna voit-
toon, voisimme jälleen kerran sanoa. Otto Korpijaak-
ko päättää lukunsa: "Mutta jylhien kangaspetäjien ja
tuuheiden korpikuusien juurella meissä kyptyy haavo-
ja parannellessamme hiljainen ajatus: On sittenkin
parasta, kun tie ylöspäin on auki ja vdkevå Jumala
paimentaa meitä, meidän haavoittuneitamme ja eksy-
neitämme. Mekin olemme Jumalan käsissä niin kuin
omaisemme ja koko isänmaa."
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KESÄ vuonna 1944. Päivä oli alkanut lämpimänä,
joku pilvenhattara purjehti siellä täällä. Yksi "reissu"
oli jo tänään heitetry, ja rapahrumien tavallinen jälki-
peluu kämpässä hiljenrynyt. Loikoilin petillä ja imes-
kelin polliä. Siinä ajatukseni samalla harhaili kesän
tapahtumissa. Uudet sotakoneemme, kaksimoottoriset
syöksypommittnjat saisivat nyt nåyttåå mihin ne pysry-
vät. Olimme tuoneet nämä JK (Ju 88) koneet tulles-
samme Saksasta, siellä saadun lyhyen ryyppikoulutuk-
sen jälkeen vuoden 1943 keväållå.

Itsestäni kyllä tuntui, että nämä koneerune "paini-
vat" kyllä eri luokassa kuin entiset Bristol-Blenheim
vaakapommittajat. Palvelin LR4:n Lelv44:n 3. len-
tueessa kk.amp.-sähköttäjänä. Loikoiluni katkaisi kap-
teeni Jouko Saarisen saapuminen kämppäämme. Hän
oli koneeni ohjaaja ja lentueemme päällikkö. Rauhal-
liseen tapaansa hän antoi määräyksensä: "Sähköttäjät

Kiireinen pommien kiinnitys
käynnissä ennen tässä kerrottua
lentoa. Kirjoittaia keskellä
edessä

myös nyt heti kentälle aurramaan asemiehiä pommien
lastaamisessa koneisiin" 

- ravallisestihan sen suorit-
tivat asemiehet yksin 

- 
"ja ottakaa henkilökohtaiset

lentovarusteet mukaan, myös uimaliivit, sillä tuskin
ehditte sieltä takaisin ennerr lähtöä. Auro odoftaa jo."
Kääntyen puoleeni hän vielä lisäsi, että meidän konee-
seemme tulee tällä kertaa ala-ampujaksi TK-Helan-
der ottamaan kuvia reissusrir.

En tuota sen enempää kummastellut, olihan joskus
aikaisemminkin TK-mies ollur mukana. Riippui nyt
vähän tehtävästä, sillä ouro mies saattoi pahastikin
hölmöillä tärkeällä ala-ampujan paikalla. No, nä§-
vyys maastoon ja maalialueelle sieltä olisi hyvä. Tar-
vittavat varusteet olivar pian käsissä ja arutc»n vain,
sillä olihan nyt kesä. Matkaa kentälle majapaikas-
tarnme oli kolmisen kilometriä. Saapuessamme sinne
touhu koneiden ympärillä oli jo melkoisessa vauhdis-
sa.

Pommit olivat paikoillaan ja koneiden miehistöt
kentällä. Kapt. Saarinen piti pienen "palaverin", jos-
sa selviteltiin tehtävää ja kohdetta. Vihollisella oli
melkoisen suuri laivasto Viipurinlahdella pyrkimässä
ohi Viipurin ja ilmeisenä tarkoituksena maihinnousu
jossain. Koko rykmentin konekannalla suorireraan
pommitus osastoa vastaan ja tållå kercaa kaikki vaa-
kapommituksena. Meidän laivueemme lentää viimeise-
nå, ja pommitus tapahtuu 3000 metristä. Oman ko-
neensa miehistölle hän lisäsi, ertä "pommituksen jäl-
keen me jatkamme tiedustelulenrona Kronstadtin
suuntaan tutkimaan, onko sieltä tulossa lisää aluk-
sia. "

Lähtökziskyä odoteltaessa vedeltiin sauhuja, sillä pi-
temmilläkään lennoilla ei kohteelle mentäessä tupakoi-

,, hwiä kuuia!"
VILHO VINE



tu. Oliko tuosta missään mddriystå en tiedä, tapa vain
oli sellainen. Lähtökäs§n saavuttua rullasimme vuo-
rollamme kiitoradan päähän, matka kohteelle oli al-
kanut. Tähystäjänä oli vänr. X 

- 
en millään saa

mieleeni nimdå, enkä voi tarkistaa lentopäiväkirjasta-
ni, koska se tuhoutui myöhemmin tulipalossa.

Matka Onttolasta pommituskohteelle kulki L^p-
peenrannan länsipuolitse. Lähestyessämme Viipurin-
lahtea viimeisetkin pilven riekaleet hävisivät taivaal-
ta. Helander nä§i häärivän kameransa kimpussa
ala-ampujan paikalla "vannassa". Sanoin hänelle,
että lähestymme maalialuetta ja olisi hyvä vilkuilla
alasektoria silmät tarkkana, sillä vanjoilla on mel-
koista touhua ilmassakin. Tarkkailin omalta paikal-
tani, ettei vastapeluri pääsisi yllätyksenä silmille hyp-
pimään. Kauempaa nä§i omia koneita kaanavan jo
maalialueelta pois.

Hetken kulunua särähti sisäpuhelimessa Joukon ää-

ni: "Nyt turhat pulinat pois saavumme kohteelle."

- Jotain tuosta äsken kuullusta jäi mielestäni puumu-
maan 

- 
ja sehän oli Ollin, (luutn. Olli Serjo) ko-

neerlme varsinaisen, vähän vekkulin ja reipasotteisen
tähystäjän tavallisesti kuultu jatko: "Hituta tii tuqpa
kii, nyt se jatsi alkaa." 

- 
Tuohon minä tavallisesti

murahdin jotain, että kuultu on. Ei nuo repliikit tar-
koittaneet muuta kuin, nyt alkaa tehtävän suoritus, ja
puhu vain, jos on painavaa asiaa. Olimme kolmisin
muodostaneet szunan koneen miehistön vuoden 1941
kesästä lähtien ja kahlanneet n'ämä vuodet yhdessä lä-
pi. Oli muotoutunut tapamme toimia.

Vilkaisin olkapääni yli maalialuetta, ja siellä oli
tosiaan pienempää ja suurempaa alusta, ja paljon.
Ensimmäiset rykmenttimme laivuect olivat jo pommit-
taneet, laivojen it. työnsi "kekäleaä" taivaalle sen

kuin kerkesi. Räj?ihdyshanaroita oli taivaalla tum-

mempaa ja vaaleampaa harmaata, joista muodostui
maton tapainen pilvi. Mikäli sen korkeus sattuu yk-
siin oman lentokorkeutemme kanssa, niin siinä se Ol-
lin jatsi alkaa.

Tähystäjä oli alkanut antaa lentosuunnan korjauk-
sia valittua kohdetta lähestyessämme, ja ohjaajan
tehtävä vaakapommituksessa oli tässä vaiheessa vain
koettaa lentää mahdollisimman suoraan maalia kohti
sen mukaan. Haravoin katseellani omaa näkökent-
tåäni, ja vilkaisin taas maalialuetta. Näkyi selvästi
laivojen kuohuvasta vanavedestä, kuinka ne mutkitel-
len yrittivät våhtaå osumien saamista. Olivat lisäksi
alkaneet laskea jonkinlaista savuverhoa.

Koneemme nytkähti, hypähti ylöspäin, se oli merkki
pommien irtoamisesta. Samalla koneemme kallistui
rajuun sivuluisuun, jossa suunta ja korkeus koko ajan
muuttui. Alkoi taas Joukon osuus, koettaa irroirtau-
tua it.tulesta. Siinä vaiheessa ei tainnut tulla Helan-
derin kuvien otosta mitään.

Kinnasimme jälleen korkeutta ja suunnistimme
Suomenlahden pohjukkaan päin. Hävittäjiä ei nä§-
nyt, eikä paljon väliäkään. Olimme sen verran kauka-
na rannikosta eikä pilviä suojana missään. Koivisto
oli jäänyt taakse eikä laivoja nä§nyt. Lensimme jäl-
leen jossain 3000 m korkeudella. Siristelin silmiäni
kirkkaassa auringon valossa ja tarkkailin ympäristöä.
Tällä ilmalla ia nårkå maisemilta voisi saada nis-
kaamme sellaisen "mehiläisparven" ettei paremmasta
vdllå.

Ajattelin, ei ndytå täällä paljon kuvat - 
ja samassa

ajatukseni keskeytyi tähystäjän ja ohjaajan samanai-
kaisesti tekemään huomioon: "Laiva etuvasemmalla".
Vilkaisin, en nähnyt heti, mutta tuolla näkyy olevan.
Kone oli jo vähän kääntynyt, 1a alus tuli esiin mootto-
rin varjosta. "Mennäänpäs tarkastelemaan vähän lä-
hempää", sanoi Jouko. Helander pomppasi seisomaan
ja yrini tarkastella maisemaa ohjaajan takaa. Tuol-
ta alhaalta pyrstön takaa olisi hävittäjien nyt hyvä
yllättåä, ajattelin. Näytin peukalolla Helanderille
ala-ampujan konekivääriin päin ja hån vetäytyikin ta-

kaisin.
Pian olimmekin melkein laivan yläpuolella. Ei tuo

kovin suurelta näyttänyt, kulkusuunta oli ylös Viipu-
riin päin. Ei varsinainen sotalaiva, vaikutti enemmän
kuljetusalukselta. "Otetaanpas. Helander vähän ku-
via", Jouko hihkaisi edestä. Aänessä olin tuntevinani
pienoista ilkikurista sävyä. Helander olikin jo noussut
polvilleen tuohon viereeni.

Kone painui äkkiä jyrkkään syöksyyn 
- 

kohti lai-
vaa. Kyllä oli huomattu sieltäkin, siitä kertoivat mo-
lemmin puolin runkoa pyyhkivät valojuova-ammuk-
set. Jouko painoi oman keulatykkimme toimimaan.
Katsoin laivaa, ainakin kahden aseen suuliekit nä§i-
vät selvästi. Helander hihkui vierelläni: "Nyt tulee
hyviä kuvia, nyt tulee hyviä kuvia Hyvin nä§i
Joukokin pyyhkivän, valojuovat pyörivät aluksen suu-
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Heti laskun jälkeen lmmolan
kentällä. Kirjoittaja
istumassa. Tähvstä
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liekkien seutuvilla. Känsin katseeni pyrst(ön päin,
siellä ei nä§nyt kuin sinistä taivxta ja ohi vilisevien
arnmusten helminauhaa. Ajattelin, että taisi tulla
kaksintaistelu, eikä tarvitse ajatella ennakkoa sen

kuin päin silmiä vain 
- 

molemmat.
Edessä jysähti. 

- 
Katsoin sinne, joka paikassa öl-

jyä. Tåhtdri katsoi minuun päin. Oliko hänen naa-
mansa veressä vai öljyssä, vaiko molemmissa, en
erottanut. Hän ei sanonut mitåä.n. Katsoin Helande-
ria, näytti öljyn tahrimaka ja hämmentyneeltä. Kuu-
lui vaimeana Joukon ääni: "Hypätään". Kiskaisin
pääni takana olevasta kuomun pakkolaukaisimesta.
Sinne meni kuomun yläosa ja molemmat konekiväärini
patruunavyöt pitkänä suolena perässä. Samassa ryti-
nässä meni myöskin koneen kiintoantenni.

Onnellisesti tuo möyk§ sujahti korkeusperäsimen
alitse rikkomatta peräsimiä. Koko ajan olimme syök-
syssä. Siinä olin samaa kyytiä mennä minäkin ilmavir-
ran imaistessa, syöksyvyö oli sitomatta kiinni. Olin
kai jåttånyt sitomatta kiinni, kun tehtävdnä oh vaa-
kapommitus. Taas kuului Joukon ääni: "Ei hypätä
vielä". Kukaan ei ollut vielä yrittänytkään hypätä.
Tuskin olisi onnistunutkaan syöksyssä. Helander oli
noussut seisomaan, oli entisellään ja hihkui: "Jumalis-

te, nyt tulee hyviä kuvia". Painoin häntä toisella kä-
delläni päälaesta alaspäin, toisella pidin penkistäni
kiinni ja huusin: "Painu hitossa alaspäin tai ne kuvat
voi jäddä kehittämättä kun lennät ulos". (S2ihköttäjän

tuoli oli paljon ylempänä ala-ampujan paikkaa.) Ko-
ne alkoi oieta aivan l?ihellä veden pintaa. Sekunteja
ei paljon, mutta tapahtumia melkoisesti oli mahtunut
siihen väliin, kun kone lähti syöksyyn ja oikeni jäl-
leen.

Lensimme lähellä veden pintaa, kohti lähintä ran-
tavlivaa kannakselle.

Alkoi nopea tilanteen selvittely. 
- Jouko: "Tuli

suoraan keulasta sisään ja räjåthti tuossa edessä. Sain

oikeaan koipeeni ja tuntui ensin, että se ei tortele en-
kä saa konetta oikaistua. Öljypaineminari nåyttåä.

nollaa ja nä§y sirpale repineen sähkökaapelinippua
tuossa vasemmalla. Tiihystäjä: "Jotain tuntuu naa-
massa leuan seutuvilla, ensin en nähnyt mitään, sain
kai öljyä silmille. Ei tässä håtåä." Jouko: "Yritetään
päästä tuonne kannakselle, vielähän nuo mooftorit pe-

laavat. Miten siellä takana". Kirjoittaja: "Ei minulla
hdtdä, Helander näyttdå. häärivän kameransa kanssa.
Kiintoantenni meni muitten roippeiden mukana, ra-

diosta en tiedä pelaako." Jouko, tähystäjälle: "Etsis
jotain hihnaa tuohon koiven ympärille, tuntuu vielä
valuvan jotain kenkään".

Saavutettiin kannas. Ei nä§nyt mitään liikettä
maissa tällä kohtaa. Jouko veteli aivan puiden lawo-
ja hipoen.

Jouko: "Mitäs tuumitte, mittareista ei tiedä mitään,
moottorit voi leikata kiinni milloin vain. Ylempänä ei
parane lentää häätäjät näkee heti eikä Villellä ole ylä-
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kivääreitä. Jos hypätään, on parasta ottaa korkeutta
heti niin kauan kuin moottorit pelaa". Kirjoittaja:
"Taitaa olla pitkä kävelymatka ja varmasti ukkoja
joka puolella. Ollaan kaukana linjojen takana."

Päätettiin: Lennetään pinnoissa ja yritetåän Immo-
lan kentälle. Jos rytkähtää niin rytkåhtåä. Yritin ottaa
radioyhteyttd Immolaan. Ei tullut mitään, kun riip-
puantennia ei voinut laskea kuin muutama metri 

-lennettiin aivan pinnassa moottoreita säästellen.
Keskustellessa kävi ilmi, että Jouko oli ennen syök-

syyn lähtöä vetänyt suojalasit silmilleen, ja se pelasti
noina ratkaisevina sekunteina hänen näkönsä sekä

meidät kaikki.
Lennettiin mahdollisimman syrjäisiä ja metsäisiä

seutuja, mutta pakostahan sitä törmättiin paikkojen
yli missä näytti olevan touhua toisillakin. Moottoreis-
ta kuului joskus epämiellyaävä "rykäisy", muffa sa-



vuamisen merkkejä ei ainakaan vielä näl*'nr-t.
Tultiin vihdoin Immolan kentän runtumaan. Jou-

ko: "Lasketaan vain suoraan kentälle. Saas nähdä
tulevatko molemmat tassut ulos" 7 Tähvsrä jälle:
"Katsos tuleeko se oikea ulos! " 

- 
"Ulkona on ', sa-

noi tähtäri. "Niin on vasenkin ja siitä sirten vain", sa-

noi Jouko, alkaen puskea kentälle.
Kone ei ollut vielä pysähtynyt, kun kuorma-auto al-

koi paahtaa perään halleilta.
Kone pysähtyi. Samassa Helander hyppäsi koneen

tasolle, 
- ia kuvien ottaminen oli täydessä vauhdis-

sa.

Kentällä koneen vieressä käärittiin ensimmäiset si-
teet Joukon jalkaan ja tåhystdjän leukaan. Autoon
vain molemmat, lääkärin tarkasteltaviksi!

Helanderin kanssa matkasimme seuraavana päivä,-

nä, 
- 

vaihteeksi junalla tukikohtaamme Onttolaan.
Kun aukaisin kämppämme oven oli ensimmäiseksi

kuulemani sanat: "Terve, perkele. Vieläks olis' ha-
lukkaita lähikuvien ottoon". Niin oli sekin reissu hei-
tetty.

Myöhemmin mekaanikot mainitsivat, ett^ painejär-
jestelmä oli vaurioitunut vähemmän tärkeistä paikois-
tz, mutta moottoreiden sytyrysjärjestelmän kaapelin
sirpale oli katkaissut. Vain muutzuna säie raapi toi-
siinsa. Siitä siis johtui moonoreiden "rykäisy" silloin
tällöin. Huonommalla tuurilla olisihan tuo voinut ryt-
kantaa.

Helanderilta ehdin minäkin saada muutaman ku-
van ennen kuin hän tapasi kohtalonsa samaisella Im-
molan kentällä myöhemmin. Kuvatessaan pommituk-
sen aikana kentällä tapahtumia hän sai kuvatuksi vii-
meisen kuvansa.

Kirloittaja sitomassa
kapteeniSaarisen
jalkaa heti laskun
jälkeen kentällä.

Auto lähctössä viemään
tähystäjää (vasemmalla
kuvassa) Ja kapt. Saarista
lääkäri n tarkastukseen.

Suuntavaisto oli
sekaisin
SOTAKESIiN Ä DqZ sattui eräs Sysmän poika joutu-
maan täydennysmiehenä jostakin kotiseudun koulutus-
keskuksesta JR 6:een Valkeasaaressa sijaitsevaan r\1or-
torin tukikohtaan. Eråänå aurinkoisena päivänä poika
seisoi siellä olevan laakson pohjalla, katseli vuoroin kel-
loaan ja vuoroin aurinkoa sekä lausahti lähellä seisoval-
le aseveljelleen:

- 
Kyllä tämä on kummallista seutua! Nyt, kun kel-

lo on 12, paistaa täällä aurinko tuolta päin (viittasi kä-
dellä). Sysmässä se paistaa tähän aikaan päivästä ruolta
päin. 

- 
Viittaus osoitti eroa olevan noin 100o.

Mustilais-Janne
hyökkäyksessä
2.lJR ,4 oli syksyllä 1947 asemissa Maaselän kannak-
sen Poventsan lohkolla. Pitkän poissaolon jälkeen saa-

pui Mustilais-Janne yksikköönsä. Hän oli kauan palvel-
lut takalinjoilla eikä siirto eteen ollut mieluinen. Hei-
monsa välittömyydellä hän kertoi pelkäävänsä ruumii-
ta, eikä siksi ollut mielestään sopiva mies etulinjaan.
Mutta jäätävå oli.

Pari päivåä meni sitten rauhallisesti, mutta kolman-
nen päivän aamuhämärässä hän joutui vartioon, pesäk-
keeseen, jonka edestä hämärän häivyttyä paljastui kaa-
tunut vihollinen. 

- 
Kalpeana ja vapisevana Manne

lähti korsulle ja än§tti: "Siellähän on rus6ii62r " 
-Saman tien hän läksi komentokorsulle ja pyysi komppa-

nianpäälliköltä siirtoa edes hevosmieheksi. Komppani-
anpäällikkö koetti rauhoittaa Mannea ja selitti:

- 
Olittehan Te mukana jo hyökkäysvaiheessakin, tu-

lihan niitä ruumiita näkyviin silloinkin.
Tähän Manne: 

- 
Herra kapteeni, ei näkynyt ruumii-

ta siellä, missä minä hyökkäsin!

- Ollko 3e yrmartl radionappl, jola palnolt?!
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KIISTELYA

VE!KKO VÄISÄNEN

ON heinäkuinen kirkas aarnu, tarkemmin sanottuna
30.7.1941. Olemme asemissa vähäisen Maaseikäfoen
rannalla Kiimasjärven poltetusta §lästä noin ) km
länteen. Ellei ottaisi huomioon leijailevia metsäpalo-
jen savuja ja kaukaista rykinjyskettä pohjoisesta Uh-
tuan suunnalta, ei sotaa luulisi olevankaan. Laukaus-
kaan ei riko kesäaamun rauhaa, eikä häiritse lintujen
liverrystä.

Monta hikeä oli kuitenkin puserrettu sen jälkeen,
kun 34.RajaK (Kapt. Seitamo) ylitti valtakunnan
rajan tiettömässä korvessa Pielisjärven Ruunaan§län
kohdalla').7. klo 23.00. Pääjoukot (14.D) olivat ylit-
täneet rajan teiden suunnassa jo 3.7. Aseita ja tarvik-
keita kantaen, raskaimpana 2O mm:n pst.kiväärit ja

kk:t, ensin tyhjennettyyn Lusmaan, edelleen Tuulivaa-
raan ja sieltä pääjoukkojen jäljessä poltettuun Repo-
laao ja 9.7. edelleen metsien kautta Roukkulaan,
sieltä valtakunnan rajan suuntaisesti venäläisten var-
tioiden kautta Miinoaan ja Luvajärvelle (14.7.), jossa

tavattiin 15.RajaK (Taskinen). Silloin muodostettiin
Osasto Seitamo. Matkaa oli kertynyt Ruunaasta läh-
dettyämme noin 200 km, tästä yli 1)0 km aseita ja

tarvikkeita kantaen. Keittomuonaa saimme viimeksi
Repolassa ja kuivankin muonan laita oli vfiän niin
ja näin. Pitkät vene- ja kantomatkat tien päästä Kuh-
mon rajoilta rajoittivat saantimme etupäässä patruu-
natäydennykseen.

Muistan, kun kerrankin kävin komentopaikalla,
niin siellä osaston komentaja Seitamo jutteli puheli-
messa Kuhmon rajoilla olevan huollon johtajalle ra-

iavääp. Teofilus Jauhiaiselle tähän tapaan: "Se on
vääpeli sillä tavalla, ellei tänne rupea muonaa tule-
maan, niin me haemme vääpelin tänne eteen ja pis-
tämme pataan." Kuitenkin Tepu yritti parhaansa.

Nyt oli kuitenkin hyökkäys mielessä ja myöhään
edellisenä iltana annetun käs§n mukaan "ensimmäi-
nen lapikas nousee kello kuusi." (Luutn. Juss'ilainen)

Kylän asema oli minulle osapuilleen tuttu, sillä
olimmehan yöllä 22.1. yrittäneet vallata venäläisten
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bunkkeriasemia, mutta se yritys kuivui kokoon raskai-
den aseiden puuttuessa.

Venäläisillä oli pari kolme aseistettua ps.autoa,
pikkuvekkuja ja nrhin ammuksia rajattomasti. Sitä-

paitsi heidän joukkonsa olivat hywin koulutettuia ra-
javartiojoukkoja, joiden kanssa tahtoi olla helisemäs-
sä. Lisäksi heillä oli jo autokelpoinen huoltotie käytös-
sään.

15.RajaK oli päällikkönsä, silloisen kapteeni Jussi
Kekkosen johdolla tehnyt jo aikaisemmin urhoollisen
hyökkäyksen, vallaten lähes puolet §lästä, mutta kär-
sittyään takaiskun joutunut luopumaan siitä. Näissä
taisteluissa oli kapt. Kekkonen haavoittunut vaikeas-
ti, jääden sokeaksi.

Joukkueeni vahvennettuna yhdellä kk:lla tuli käs-

§n mukaan edetä vasemmalla, vain kilometrin etäi-
syydellä tien suunnassa etenevistä pääosista ja yhteyttä
ei tarvinnut pitää.

Tuo noin 5 km matka §län reunaan otti koko-
naista kolme tuntia, joten se saavutettiin klo 9.00.
Kovasti minua kummastutti, kun tien suunnalta ei
kuulunut laukaustakaan, eikä partioitakaan ollut
kohdalleni sattunut.

Saavutettuamme käsketyn tavoitteen, erään niemen
tyven poltetun §län liepeillä, §lähän jakaantui nel-
yään osaan vesistön varsilla, rupesimme tähystelemään
ja havaitsimme kahden mieslastissa olevan veneen
ylittävän noin 300 m levyisen salmen 600 m päässä,

suuntana bunkkerilinjalta kansakouluniemeen. Koska
savu vaikeutti tähystystä, tuli siinä alijohtajien kanssa

pientä väittelyä siitä, onko nämä aromaan - vaiko
luutn. Sajannon (I joukkue) poikia, mielipiteiden ol-
lessa vahvasti Sajannon kannalla, koska laukauksia
tien suunnalta ei ollut kuulunut. Kun nämä sitten
pääsivät rantaan ja rupesivat aamupesulle, jopa ui-
maankin, oli Sajanto voittanut, sillä sanottiin, että
"eiväthän ne naamaansa pese". Olisipa joku lähtenyt
oftamaan yhteyttäkin salmen yli johtavan polkusillan
kautta, mutta peläten miinoituksia en sitä sallinut.



Valitsin ryhmille asemat, annoin käskyn niiden
kaivamisesta ja lähetin 1:n ryhmän johtajansa ali-
kers. Onni Mikkctsen johdolla kiertämään bunkkerilin-
jojen kautta järven lahden ympäri "ottamaan yhteyt-
tä" mutta pitämään silmänsä auki. Itse läksin lähettini
Eino Neaalaisen kanssa niemen kawepuolelle ui-
maan.

Kauan emme kuitenkaan saaneet vilvoittavissa ve-
sissä viipyä kun yksityisiä kiväärinlaukauksia kuului
koulun niemestä ja luodit tuntuivat olevan suunnattu
asemiimme. Pukeuduimme kiireesti ja huoli Onnin
ryhmästä jo välähti mieleeni. Samassa tuntui paholai-
nen päässeen irti "tiekolmiossa", kun pk:t ia kp:t lau-
loivat kolkkoa lauluaan hiljentyen kuitenkin vähitel-
len.

Kello oli silloin 9.30, odotimme puoli tuntia Mik-
kosen miehiä, mutta kun ketään ei kuulunut tulevaksi,
matkaanhan oli vain noin 500 m, irrotin joukkueen
asemista ja läksimme paluumatkalle. Suunnistimme
vinottain tielle suurehkon aukean suon vli ja törmä-
simme Sajantoon (I joukkue) noin ) km ennen bunk-
kerilinjaa. Täällä saimme kuulla. ertä hyökkäys oli
muutettu alkavaksi klo 7.00 ja pi'särtery ilman kos-
ketusta tapaamallemme linjalle. Kdskvä ajan muut-
tamisesta, joka oleellisesti vei Mikkosen surman suu-
hun ei jostakin syystä ollut minulle lfietetry. Tästä
otin asemat minäkin ja päivän kuluessa rippui ryhmä
Mikkonen yksin miehin, paitsi alikers. Paavo Gabriel
Ruikka ja jädkäri Eino Uljas Huuhtanen. jotka hyök-
käystä kehitellessä tavattiin tiekolmiosra kaatuneina
ja alusvaatteisilleen ryöstettyinä. Pitkäpiippuiset m/91
eivät olleet kelvanneet, parempiahan heillä itsellään
olikin. Ryhmä oli Onnin kertoman mukaan joutunut
tiekolmiossa kaksipuoliseen väijytykseen, joka vei tun-
nustelijat. Klo 1).00 miehitimme käs§n mukaan aa-

mulliset asemamme.
1.8. saimme kuitenkin tavallaan hyvitystä tapahtu-

neeseen, kun havaitsimme että miesten vaihto etulin-
jaan tapahtui edelleenkin veneellä yli salmen ja vield-
pä måårå.aikoihin. $,ysin kk:ä häirintään mutta koska
sitä ei kuulunut, asetin "emman" ja L/S:n väijymään
veneitä. Klo 19.00 lähtikin etulinjan rannasta yksi
miehitetty vene ja sen ehditryä keskelle salmea pan-

Karjalaisia miehiä harjoituksissa Ki imaslärvel lä
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tiin pelit soimaan. L/S teki tapansa mukaan heti häi-
riön, mutta "emma" pyöritti levynsä loppuun. Vene
kaatui ja miehet joutuivat uimasilleen. Kauan emme
voineet tilannetta tarkkailla, sillä tilapäisasemiimme
alkoi tippua vekun munia ja tarkasti. Jälkeenpäin oli
rannalta tavattu 4 vainajaa.

Toisenkin ilonaiheen (vahingonilon) saimme kokea
szunana päivänä. Tuli idästä kolme punatähtistä kak-
simoottorista pommaria matalalla lentäen ja puclot-
taen osat lastiaan kor.rluniemecn ja osan bunkkerilin-
jaan ja sangen tarkasti (eräässäkin bunkkerissa täys-
osuma) myöhempien havaintojemme mukaan. Lrput
munat tuntuivat putoavan naapurin huoltotielle, lie-
nee kolonna ollut liikkeellä. Akkiä kuitenkin nostertiin
pitkien salkojen päähän isot punaiset Iiput vastaisten

vahinkojen estämiseksi.
Voimiemme mukaan yritimme naapureita puuhata

mottiinkin, mutta eihän ne siellä pysyneet, vaikka ku-
ten karrtaluonnoksesta näkyy mottimaasto olikin edul-
linen. Näyttivät päinvastoin jäävän §lään pitemmäk-
sikin aikaa, kuten kiikaritähystykellä totesimme. Pari
naapuria harventeli ja kasteli kaalintaimia eräänäkin
päivänä.

Heidän huoltotiensä alkupää Ontrosenvaarassa ru-
pesi kuitenkin päähyökkäyksen edistyessä vaarantu-
maan ja niinpä he löivät 2.8. klo 16.00 komean kou-
lunsa tuleen, sekä murtautuivat heikosta saartoren-
kaastamme huoltotielleen.

Seuraavan kerran he pysähtyivät vasta noin 50 km
päähän Kuollunkijärven luodepään tasalle, joten mei-
dän huolto venyi taas vastaavasti. Tie oli nyt meillä-
kin käytettävissämme ja vähitellen saimme keinotel-
luiksi Kuhmosta hevosia rattaineen avuksi.

Kuollunkijärvellä olivat taas vastassa entiset riita-
kumppanit entistä kiukkuisempina, eikä tappioita-
kaan voitu välttäd, mutta se olisikin jo toinen juttu.
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ELETTIIN Jatkosodan vetäyrymisvaiheen raskaita ai-
koja. JR 6 oli ollut ankarissa torjuntataisteluissa
Kekrolassa, Siiranmäessä ja Ahijärven maastossa.
Näiden taistelujen jälkeen se oli viivyrystaisteluja käy-
den perääntynyt kohti Viipuria. Vahvistettu I/JR 6,
jolle oli alistettu Krh.6 ja pst.komppaniat, .vetaytyi

everstiluutnantti Toppolan komentamana Riihisyrjän,
Pihlavan ia Jaarllan kylien kautta Muolaan Kirkko-
järven eteläpäähän. Sen se saavutti täpärästi ennen vi-
hollista, joka oikealta koukaten yritti katkaista peräy-
tymistien. Jalkaväkiaseiden tuli pyyhki järven rantaa
pitkin kulkevan maantien yli, kun viimeiset joukot ve-
täytyivät pois.

Vetäytyminen jatkui kohti Talia, jonne saavuimme
kesäkuun 19:n pn iltana. Tuntui aika mukavalta,
kun Konkkalan kartanon vieressä olevassa järvessä

sai pestä jalkansa, jotka olivat lujasta marssista ra-
koilla ja turvotuksesta puoliksi turtuneet. Sen puoli-
toista vuorokautta, minkä JR 6 sai nyt olla levossa,
varusteiden ja miehistön täydennysten aikana, koetim-
me käyttää hyväksemme mahdollisimman tarkkaan.

Talissa teimme ensi kerran tuttavuufta silloisten
uusien panssarintorjunta-aseiden, ps.nyrkkien 1a ps.-
kauhujen kanssa. Jor oltiin ennenkin oltu kovilla,

MAURT HYVÄR!NEN tt

sen jääkärit päästivät meidät pinteestä, heikensivät tais-
telukyvyn äärimmäisyyteen saakka. Samaan aikaan
kolmatta vuorokautta kestänyt sade vaikeutti oloja
osaltaan. Vaatteiden kuivaukseen ei ollut aikaa eikä
mahdollisuutta. lvlbråt vaatteet tahraantuivat pote-
roissa iljettäviksi ja olivat tunkkaisia ja painavia. Sa-

teesta oli kyllä omat hyvätkin puolensa, sillä viholli-
sen ilmatoiminnalta saimme olla rauhassa.

Alkoi sitten kierrellä juttuja, että pääsisimme tuki-
linjaan lepoon sekä saamaan täydennystä kalustoon
ja miehistöön. Syväriltä oli tullut JR 50 ja JR 3O Ta-
lin pohjoispuolelle vahvistukseksi vihollisen ankaraa

rynnistystä torjumaan. Vaihto tapahtuikin juhannus.

aattola, jolloin jalkavåki alkoi vaihtaa puolenpäivän
jälkeen, kun päivä oli erittäin sateinen ja näkyväisyys
oli hyvin huono. Vihollinen oli kuitenkin saanut vihiä
puuhistamme ja aloitti samaan aikaan ankaran
tykistö- ja krh.-tulen asemiin ja noin km:n syvyydellä
takalinjaan varsinkin teiden suunnassa. Vihollisella
oli erittäin vahvoja krh.yksiköitä kohdallamme käytet-
tävissään, jotka olivat aina olleet meidän harminam-
me. Talin asemalta tuli sivutie Konkkalan kartanon
pohjoispuolelta Viipurista tulevalle päätielle pienen
sillan kautta. Tåtå siltaa olivat viholliset parin päi-

vän ajan yrittäneet ottaa haltuunsa päästäkseen sivus-

taamme. Yritys kuitenkin aina torjuttiin, ja sitä var-
ten oli joukkueemme toinen pst.tykki tuotu asemiin
sata metriä sillasta olevaan vanhaan hiekkakuop-
paan vakatien toiselle puolelle. Kuoppa tarjosi hyvän
tähystyspaikan lisäksi hyvän suoja-aseman tykille, jos-

ta myös pienellä tykin siirrolla sai hyvän tuliaseman
siltaa tulittaessa. Olimme stm Suuilan kanssa tykillä
vartiossa tuona iltapäivänä, kun joukkojen vaihto al-
koi. Vartiovuorokin venyi meiltä kolmeksi tunniksi,
kun vaihto viivästyi vihollisen keskiryksen takia. Kol-
me tuntia ei ole pitkä aika normaalioloissa, mutta
meille ne tunnit olivat sodan pisimpiä tunteja. Koval-
la sateella heittimien ammusten synnyttämä savu oli
niin sakea, että silta peiryi edestämme tämän tästä.
Sillan ja meidän välillä vähän sivustassa oli kuitenkin
kk.asema, ja oli etukäteen sovittu siitä, että jot
kk-pojat avaavat tulen, niin meidän on oltava val'
miit toimimaan. Tåmd helpotti pelkoamme siitä, ettei
vihollinen pääse ylläaäen sillalle, vaikka nä§väisyys
olikin välillä savun peinämä. Niiden kolmen tunnin
aikana meni monta Työmies-savukefta, entisestä syty-

tettiin aina uusi, kun hermoja rauhoitettiin tupakalla.
Niin kuitenkin kävi, ettei kuoppaamme tullut täysosu-

AAMUHETKIA KIIPEEIIJIIEILA
niin Talin Korkkalan mäessä eli Tuulimyllyn mäessä,

oltiin vieläkin kovemmalla kallioisen ja epäedullisen
maaston takia kuten myös ankarasti painostavan vi-
hollisen ansiosta.

Tämän Tuulimyllymäen miehitti II/JR 6, jonka
kahta puolen olivat puolustuksessa toiset pataljoonat.
Viipurista pohjoiseen kulkeva päätie kulki juuri tämän
mäen kautta Portinhoikkaan, jossa se haaraantui vii-
teen suuntaan. Tämän tärkeån päätien suuntaan oli si-
joitettu mahdollisimman vahva panssarintorjunta-
aseistus. JR 6:n pst.komppania oli sijoitettu Tuulimyl-
ly. mäen harjanteille, valtatiestä oikealle. Tykki-
komppaniamme III joukkue, jossa allekirjoittanutkin
oli, joutui aivan tien varteen.

Päivän ja kahden yön kuluttua tulostamme Taliin
saimmekin jo ruveta tekemään tuttavuutta erittäin kii-
vaasti päälle käyvän vihollisen kanssa. Tässä touhussa
menikin sitten neljättä vuorokautta yhteen menoon, ja
meitä heitettiin paikasta toiseen joka päivä moneen
kertaan, mikä teki olot entistä rasiffavammiksi. Mus-
tanmäen ankarat vastaiskut, ja vihollisen Talin ase-

malta Poninhoikkaan tulevan tien suunnassa 2).6.
tekemä panssarivoimien tukema ankara hyökkäys, jo-

ka piti meitä päivän motissakin, kunnes illalla Laguk-
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maa, ja vartiovuorommekin loppui aikanaan. Jouk-
kojen vaihto oli siirrettävä myöhäisemmäksi, sillä haa-
voittumisia tuli normaalia enemmän. Iltayöstä saatiin
vaihto kuitenkin suoritettua. Meillä kun rykit oli kul-
jetettava hevosella, vaihto jäi viimeiseksi. Puolen yön
maissa, yön hämärimpän aikaan pääsimme irtautu-
m an. Vihollinen ampui vain harvakseen häirintätul-
ta päätien suunnassa. Pääsimme kuitenkin tappioitta
4 km takana olevaan Kilpeenjoen maasroon. Joki oli
lO-L2 m:n levyinen, jyrkkätörmäinen, pitkin metsän
reunaa kiemurteleva vdylä.. Rättijärven suluille vieväl-
tä tieltä käännyimme pientä tiepahaista myöten oi-
kealle ja ajoimme pienen puusillan yli joen toiselle
puolelle metsän reunaan, jossa oli leiripaikkamme.
Siellä oli kumpuilevaa luonnonniitryä, pienine lehti-
puineen ja pensaikkoineen. Noin neljänsadan metrin
päässä niityn takana kulki Rättijärvelle vievä tie Vak-
kilan §län kautta. Luonnonniitty muurtui myöhem-
min viljellyiksi pelloilai, joista Vakkilan §lä sitten
alkoi.

Niityllä oli siellä täällä suuria, yksinäisiä kivenjärkä-
leitä kuin jättiläiset olisivat niirä aikoinaan sinne hei-
telleet. Majoituspaikkamme puoleisella reunalla oli
kapea ahon tapainen maastokohta, jossa kasvoi muu-

Taistelujen tie Talista
Portinhoikkaan

tamia haapoja ja suuria katajapensaita. Sen jälkecn
alkoi synkkä havumetsä, mikä peitti jyrkästi nousevan
mäenrinteen.

Saatuamme 4, mm venäläiset pst.rykkimme metsän
suojiin, hevoset lähtivät yöllä töpinän hakemaan ,un-
mustäydennystä, mistä niiden piti aamupäivållä palata
takaisin. Tämä pelasti meiltä myöhemmässä vaiheessa
hevoset. Silloinen komppanian päällikkömme, kapt.
Näsinlinna (kaatui muutarnaa päivää myöhemmin)
määräsi asetettavaksi vartiot ja kaivaa suojapoterot.
Muuten saimme olla vapaasti ja tehdä olomme mah-
dollisimman mukavaksi. Poterot kaivettuamme ja
korvikkeet keitettyämme metsän suojassa ei unta tar-
vinnut odotella. Ensimmäinen joukkueemme, joka ehti

paikalle ensiksi, sai kuitenkin kokea ikävän välikoh-
tauksen, joka piti pojat vähän aikaa matalana. Sa-

malla paikalla oli aikaisemmin ollut majoittuneena
pioneeriporukka, joka oli saanut siinä miehistötäyden-
nystä. Täydennysmiehet olivat siviilistä kutsuttuja van-
hempia ikäluokkia. Eräs heistä oli kaivanut joen äy-

rääseen poteron, kattanut sen havuilla ja jäänyt sinne
yksin. Hermot olivat kuitenkin pettäneet, ja miespar-
ka ampui itsensä.

Samaan aikaan istui komppaniamme lääkintämies,
alik. Juuonen toverinsa kanssa poteron yläpuolella
olevalla kivellä korvikema juomassa. Luoti osui Juvo-
sen selkään, ja pojat luulivat vihollisen partion ole-
van metsässä. Tilanne oli vähän aikaa melkoisen se-

kava, ennen kuin asia rutkittiin.
Tilanteesta tiesimme sen verran, että JR 6 oli mei-

dän kahtapuolen metsZissä leiriytyneenä. Noin kahden
km:n pä?issä oli mäen päällä Imatran tien suunnassa
omia joukkoia varmistamassa mahdollista vihollisen

rynnistystä. Joen toisella puolella niityn takana oli JR
30 reservissä leiriytyneenä.

Sateen jälkeen kostea yö vaihtui usvaiseksi aamuk-
si. Huolimatta kovasta väsymyksestä suurin osa poi-
kia oli jo kuuden maissa korvikkeen keittopuuhissa,
Portinhoikan tienristeys.
Keskellä tie Saarelaan.
Vasemmalla taustalla
Konkkalan vuoret

sillä §lmät poterot kosteissa vaaneissa karkoimivat
unet pois. Kuuden jälkeen sumu ja usva alkoivat hå-
vitä. ja aurinko alkoi paistaa tåydekå terältään. Oli
tulossa oikea Suomen kaunis juhannuspäivä. Samalla
se tiesi myös sitä, että vihollisen ilmatoiminta toisi tul-
lessaan monta harmia, minkä muutzunan tunnin ku-
luttua saimme kokea.

Miehet kuivattelivat vaatteitaan metsän suojissa,
ja toiset yrittivät kyhätä pienen tervehdyksen kotiin
pitkästä aikaa. Olimme stm. Suvilan kanssa kaiva-
neet yhteisen poteron joen törmään, noin 5 m vesira-
jasta suuren kiven viereen. Antoi turvallisuuden tun-
nefta, kun oli kaksi szunzrssa poterossa, ia lämpokin
säilyi sillä tavoin paremmin. Linjasta kuului harvaa
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häirintätulta raskailla aseilla, muuten oli aivan rau-
hallinen kesä-aamu. Olimme §hänneet molemmat
pienen kirjelapun kotiin, käyneet herroiksi joella pe-
sulla, juoneet aamukorvikkeet, ia kuivattelimme
vaatteitamme kiven kupeella auringon lämmössä.

Olomme tuntui aikaisempiin vuorokausiin verrattu-
na melko hyvältä. Kello oli noin puolen §mmenen
maissa, kun olosuhteet sitten taas muuttuivat. Josta-
kin kuului huuto: "Pommarit tulevat", ja sitten se

hullunmylly lähtikin taas pian pyörimään. Etelästä
Viipurin suunnalta tuli taivaanrannasta esiin valtava
parvi mustia pisteitä suristen kuin kärpäsparvi hiljal-
leen vielä siinä vaiheessa. Metsässä syntyi liikettä ja
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vaimeata meteliä, kun jokainen etsi poteroansa. It.-
aseet alkoivat loukuttaa joka puolelta, dskeinen hil-
jaisuus oli muuttumassa pirulliseksi meteliksi.

Poterostamme oli hyvä nä§väisyys, ja aloimme las-
kea koneita, jotka olivat jo melkein päällä. Niitä oli
§mmeniä, ja ne lensivät noin 5000-7000 metrissä.
Huomasimme, että näiden koneiden terveiset menevät
kauas yli meistä, ja ne olivatkin kai tarkoitetut Imat-
ran tien varteen.

Pian taas kuului huuto: "Uusi lautta tulossa ete-
lästä". Mutta sitten alkoi tapahtua muutakin. Kun
ensimmäiset pommit räjähtivät kaukana takanamme,
alkoi linjasta kuulua joka puoleha ankaraa tykistö-
tulta. Tiesimme, että vihollinen on aloittanut hyök-
käyksen tosi mielessä. Kun toinen pommarilautta oli
ehtinyt melkein kohdallemme, näimme, että senkin
terveiset menivät vielä meistä ohi. Ankarin painostus
tuntui olevan Imatran tien suunnassa. Sinne meni
kaksi ilmapommitusta, ja rykistötulikin alkoi siirtyä
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nyt sinne. Samaan aikaan rupesi harvakseen mle-
maan kranaatteja myöskin edessämme olevaan met-
såä.n, ja kolmas lautta pommareita ilmestyi taivaalle.
Tykistötulikin kiihtyi kohdallamme, ja se siirtyi aina
lähemmäksi, ollen jo pian majoitusalueemme kohdal-
la. Nyt ei koneitakaan enää voinut tähystellä rauhal-
lisesti, koska oli suofauduttava tykistön keskirykseltä.
Sitten alkoi kuulua pirullista ulinaa, kun pommikiror-
ma tuli viheltäen kilpaa kranaattien kanssa metsään.
Kuului vain yhtämittaista valtavaa iyriniä aivan
kuin olisi ollut raivokas ukkosilma.

Ilma tuntui olevan täynnä tavataa, vonkuvia sirpa-
leita, kiviä, puiden oksia ja lawuksia. Joesta kuului-
yhtämittaista loisketta materiaalin pudotessa veteen.
Toivoimme olevamme mahdollisimman syvällä maan
alla, odotimme vain armon iskua poteroomme. Sitten

ryminä vaimeni melkoisesti, tykistön tuli oli siircynyt
ylitsemme, ja vain harvakseen putoili lähettyville
enää kranaatteja.



Hyviä sirpale-
suojia suurten
kallioloh kareiden
väleissä
Vakkilan-
lhantalan
rintamalla
SA-fura

Kilpeenjoen ja
Portinhoikan seudun
taistelualue

JR 6:n upseeristoa

Oli onni, että metsä oli sateiden jälkeen märkää,
muuten myös tulipalot olisivat olleet kimpussamme.
Nostimme jo päätämme porerosra, ja teimme hlwin
epämiellyttävän havainnon. Jalkaväkiaseiden äåni
kuului uhkaavan läheltä mäen päältä, jopa erirräin
kiivaana. Edessämme oli joen yli kaadettu pari haa-
paa, ja miehiämme tuli metsästä yhtenään, he syöksyi-
vät puita myöten joen yli häviten niityn pensaikkoon.
Vaikka olimme noin 10 m:n päässä puista, emme
tienneet milloin puut oli siihen joen yli kaadettu, niin
nopeasti kehitryivät tapahtumat.

Kuulimme komppanian päällikön huuravan jouk-
kueenjohtajia luokseen komentopaikalle. Joukkueem-
me johtajana oli muutzuna päivä sitten muualta tul-
lut kokelas, jota emme tunreneet, eikä hän liioin mei-
tä. Hetken kuluttua kokelas juoksi lähettiensä kanssa
poteroille. Kuului käs§: "Komppanian päällikön
määräyksestä kaikkien vetäydynävä joen yli, kalusto
(tykit) jäd tällä kertaa tänne, on vetäydyttävä Rättijär-

ven sululle vievän tien haaraan, jossa on kokoontu-
mispaikka." Jalkaväen aseiden tuli tuntui nyt olevan
melkein mäen päällä, ja liikenne joella kävi yhä vilk-
kaammaksi.

Seurasimme liikettä joella, kaikki eivät ehtineet
juosta puita myöten, vaan menivät uimalla yli. Osa
miehistä putosi puilta, kun ne antoivat perään ja pai-
nuivat veden alle tullessaan liukkaiksi. Myöhemmin
saimme kuulla, että em. pioneeripataljoona oli joutu-
nut antamaan periksi ylivoimaiselle viholliselle.

Valmistauduimme ylittämään kaverin kanssa jo-
kea, heitimme leipälaukut selkään ja otimme aseet kä-
siimme, sillä olimme huomanneet omien poikienkin
alkavan ylittåå jokea. Eräs vanha mies juoksi vat-
saansa käsillään pidellen portaille ja huusi: "Koetta-
kaa auttaa vanhaa miestä! " Mies oli haavoittunut
vatsaan, sillä koko alaruumis oli veren tahraama. En
ehtinyt nähdä, pääsikö mies joen yli yrittäessåån ryö-
miä puita myöten. Yliryspaikan kohdalla oli joen toi-
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Kärsti länjärven vesistölinja

sella puolen rantatöyrådn päällå, monen kuution suu-
ruinen kivi, jonka suoiaan näin miesten aina ensin
syiksyvän.

Sanoin kaverilleni: "Yritä sinä ensin ja odota tuol-
la kiven takana, minä tulen perässä!" Konepistoolin
rätinä kuului jo rinteessä, ja ensimmäiset luodit vinkui-
vat metsästä joen yli. Kaveri syöksyi porraspuille, ja
näin hänen häviävän toisten joukkoon. Hyppäsin pote-
rosta ja syöksyin porraspuille sekä aloin juosta yli.
Kova liikenne ja liukkaat puut tekivät kuitenkin mi-
nulle kepposen. Menetin tasapainoni keskellä jokea ja
olin kurkkua myöten vedessä. Sain oikealla kädelläni
kiinni puusta ja vasemmalla yritin kannanaa leipä-
laukkua sekä konepistoolia. Leipälaukussa oli aamul-
la kirjoitetut koko joukkueemme kirjeet enkä olisi suo-
nut niiden kastuvan.

Tunsin, kuinka juoksevien miesten kengän kannat
tallasivat sormiani, mufta kipua en tuntenut, vedin

vain kädelläni puista itseäni lähemmäksi rantaa. Vih-
doin tunsin, etta jalkani ottivat pohjaan, jolloin hei-
din käteni irti, kahlasin rantaan sekä syöksyin kohti
mainirtua kiveä. Toverini oli siellä odottamassa, huu-
taen jo vastaan: "Tule nopeasti!"

Samassa alkoi metsän reunasta tulla kiivasta kone-
tuliaseiden tulta. Luodit napsahtelivat kiveen ja vin-
kuivat ylitsemme. Syöksyimme kiven suojassa kohti
kumpareista pensaikkoa ja aloimme edetä kohti met-
sän reunassa olevaa tietä.

Vihollisen maataistelukoneet kävivät kimppuumme
moneen kertaan niitryä ylittäessämme, mutta ehjin
nahoin me pääsimme metsän suoiaan. Kun olimme
saapuneet em. tienhaaraan ja saaneet porukan iäl-
leen kasaan, totesimme stm. Ikosen puuttuvan joukos-

tamme. Myöhemmin saimme tietää hänen joutuneen
vangiksi, sillä vihollinen tuli niin äkkiä joelle, etteivät
kaikki ehtinert yli. Ikonen palasi sitten aikanaan
vankienvaihdossa §llä takaisin. Iltapäivällä kahdelta
suunnalta tehty vastaisku heitti vihollisen takaisin
Imatran tien suunnassa niin paljon, että saimme ty-
kitkin haettua pois. Mutta vihollinen oli saanut niin
suuren murturnan Viipurin päätien suunnassa, että
meidänkin kohdallamme linjat siirtyivät nelisen km
taemmas Vakkilan §län toiseen laitaan vielä saman

päivän illalla. Tåmå, vajaan tunnin kestänyt aamu-
hetki Kilpeenjoen varressa pysyy mielessä yhtä selvänä
kuin se olisi eilen tapahtunut.

Kärsti länjärven vesistölinja

I

I

I 6 iåpaa lilåla Kansa Taisleli 
- 

mrehet kertovat

Kansa taisteli - miehet ker-
tovat almestyy kerran kuu-
kaudessa 12 numeroa vuo-
dessa

. 1. Täyttäkää ja poslrtlakaa viereinen kuponki - 
postimerkkiä ette taruitse. (Nykyi-

I nen tilauksenne päättyy numeroon, joka on merkitty lehtenne osoitelipukkeeseen
I orkealle alas)

2. Soittakaa suoraan tilaaiapalveluumme puh. vaihde 79 Og 22, suunta 90
, 3. Krrjorttakaa osoitleella: Kansa taisleli - 

miehet kertovat, Tilaaiapalvelu, Posti-
I lokero 820, 00101 Helsinki 10 ja ilmoittakaa viereisessä kupongissa pyydetyt tie-
I dot.

4. Soittakaa tai käykää jossakin asiakaspalvelukonttorissamme tai asioimistossam-
, me. Kts. puhelinluettelosta: Sanoma Osakeyhtiö.
I 5. Maksakaa tilausmaksu postisiirtotilille n:o 86 00-8, Sanoma Osakeyhtiö ja kirjoit-I takaa Tredonantoja-kohtaan viereisessä kupongissa pyydetyt tilaustiedot.

6. Jättäkää tilauksenne jollekin asiamiehellemme. Rautatiekir,akauppaan, kirja-
I kauppaan tai postiin.
I Ulkoma'lle lähetettävrstä lehdistä peritään eri lisämaksu. Lähempiä tietoja saa Sa-
' nomarnasiakaspalvelukonttoreista jaasioimistoista

l<
I - Osoitteenmuutoksel
f, Osoitteenne muutoksen voitte ilmoittaa joko kirjeellisesti tai puhelimitse Tilaaia-

, ; palveluumme lai käynnillä tai puhelimitse johonkin asiakaspalvelukonttoriimme.
| ä Tällöin on rlmoitettava nimi ia nykyinen osoite siinä muodossa kuin se on lehtenne
| 2 osortelrpukkeessa sekä uusi osoite niin, että uusr osoitetoimipaikka on selvästi il-
; maistu. Kirjeellisessä osoitteenmuutoksessa pyydetään osoitelipuke liittämään

, O mukaan.
IY
lE

Y
< Huomautuksel

| 3 jotka koskevat esrm. lehden postitusta tai laskutusta, pyydetään tekemään Tilaaja-
li palveluumme, johonkrn asiakaspalvelukonttoriimme tai sinne mistä lehta on tilal-
< tu.
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USEIN kuulee mainintoja siitä, kuinka joku sodassa
on jollakin tavalla aavistanut kohtalonsa. Allekirjoit-
taneen mieleen on sota-ajalta jåånyt kolmen soturin
kohtalo ja olen paljon miettinyt, aavistivatko he to-
della kaatumisensa. Varsinkin näiden miesren omai-
sille on ehkä huojentavaa kuulla heidän viime vai-
heistaan. Samalla kerrottakoon lvhvesri niistä sotatoi-
mista, missä nämä veljemme antoirat kaikkensa isän-
maalle.

Yksikkömme (10./JR 8) käydä junnasi ravanomais-
ta asemzsotaa Syvärillä Juksovan rakana. Olin tullut
em. yksikkcön täydennysmiehenä ja ensimmäisiä, joi-
hin lähemmin tutustuin, oli Kuopion puolesra kotoisin
oleva Martti Kukkonen. Tämå iloinen velikulta oli
kaikkien ystävä eikä vähimmin soturiominaisuuksiensa
ansiosta. Tuskin oli sellaista partioreissua. ertei Masa
ollut mukana. Eikä hän pelännyt vrhollsen kohtaa-
mista. Niinpä sanoikin kerran, vanha ia vakainen
Pietiläis-Sulo.' "Se on tuo Martti piru semmonen §y-
lä, että se oikein toivoo, että tavattais' vihollisen par-
tio." Mutta usein tämä huoleton soturi kär.i vakirvaksi

)a sanoi: "Täåkå pojat vielä lähderään ja meisrä
useampi ukko jiäpi välille!" Ja niin lähtö tulikin, kun
18.6.1944 alkoi krhkollamme vetäyryminen. Heti läh-
tiessämme sanoi Kukkonen taipaleesta tulevan ras-

kaan ja lisäsi siinä sävyssä, jota ei voinut epäillä. enei
hån jäå vihollisen käsiin, vaan aina on viimeinen pa-
nos valmiina itseä varten.

Olimme sitten monien vaiheiden kautta tulleet
Salmin:Tulemajärven tien lähistöllä olevan Kauno-
selän §län liepeille. Olimme pienen puron varressa
toisessa linjassa ja kaivoimme ampumakuoppia, kun
joukkueemme hälytettiin vastaiskuun. Edestä kuului
kiivas taistelun melu ja vastaan tuli peräänrywiä mie-
hiä, vaikka en muista, minkä rykmentin. Nämä ho-
puttivat meitä eteenpäin sanoen, ettei siellä mitään hä-
tää ole!

Tien varressa lepikon suojassa oli tuntematon kap-
teeni puhelimessa: 

- 
Herra eversti, vielä ei vasrais-

kua ole tehty, mutta on juuri tekeillä 
- 

kuulimme
ohimennessämme sanat.

Aloitimme etenemisen kahden puolen tietä pöydän-
sileätä kenttää pitkin, jossa ei ollut pienintäkään ruli-
suoiaa. Vain matala koivuvesaikko antoi näkösuojan.

Pian alkoivat råjähtåvit luodit käkättää vesaikossa
tuottaen ensimmäiset tappiot. Olimme lopulta ryö-
mien edenneet 50--60 m:n päähän vihollisesta ja

odotimme rynnäkkökäskyä. Oma tykki ampui vihollis-
tz, mutta toivottoman kauas yli. Olimme sotamies
Kukkosen kanssa vierekkäin ketjussa, noin 10 m vä-
liä. Äkkiä hän nousi ylös huutaen vasemmalla oleville
kolmannen ryhmän miehille: 

- 
Tulukee teki vain

perässä (olivat hiukan jääneet jälkeen), ei teijän henki
oo parempi kuin muittenkaan, 

- 
ja ampui samalla

seisaaltaan konepistocililla. Suoraan edessä takoi vi-
hollisen pk. ja selvästi kuuli, kuinka paikalle juoksu-
juoksutettiin kk:ta. Rohkea taistelija oli huomattu. -Nyt sattui, jalka on poikki, ampukee pojat minut,
kuului huuto.

- Niemelä viemään Kukkosta pois, kuului ryh-
mänjohtajan, alik. Puttosen huuto. 

- 
Ryömin Ma-

san luo, tartuin kiinni, katsahdin tarkemmin ja 
-näin, että Kukkos-Marni oli taistelunsa taistellut. -Hänen kuolemansa oli uljas. Muistin hänen sanansa:

"Meistä useampi ukko jiäp". Samalla tuotiin takaa
käsky vetäytyä, rynnäkköä - 

joka olisi kaikkien käsi-

ryksen mukaan ollut I joukkueen loppu 
- 

ei siis teh-
ry. Kannoimme Kukkosen sairasajoneuvoihin ja mat
ka kotiseudun multiin alkoi. Muistan, kuinka komp-
paniamme päällikkö, kapteeni Jokinen tuli vastaamme
ja §syi, ketä kuljetarnme. Kuultuaan, kuka vainaja
oli, hän huokasi raskaasti. Ehkä olin näkevinäni kyy-
neleenkin silmänurkassa. Uskon hänen ajatuksensa ol-
leen: "Ja aina parhaasta päästä!"

Juksovan seutua Syvärillä



Joukkueemme varajohtajana oli kersantti Kauha-
nen, ravhallinen, uskovainen mies. Hän oli vetäytymi-
sen alkaessa maatalouslomalla ja yhtyi joukkoomme
Topasjärvellä. Mutta hän ei ollut entisensä, vaan hä-
nen valoisa olemuksensa oli kuin pilvien peitossa. Aa-
vistiko hän jotain? Miten lieneekään? Päiviä kului.
Olimme edellisenä yönä vihollisrykistön saattelemana
vetäytyneet metsien kauma Tulemajoen takaa motis-
ta. Aamutunteina lepäsimme Käsndselän liepeillä. Sil-
loin tuli yllättävä tieto: vihollinen katkaissut Loima-
laan johtavan tien. Nopeasti hälytettiin koko III pa-
taljoona 

^vaamaan 
tietä. "Ei siellä ole kuin joku pie-

ni paskaporukka", meitä valistettiin! Tulimme tielle
ja erååltå mäeltä tien ollessa suoran, näimme, kuinka
tien yli lappoi vihollisia yhtenä köytenä, ei siis mikään
"paskaporukka". Porukkamme kävi kuitenkin, nälästä
ja väsymyksestä sisuuntuneena hurjaan rynnäkköön.
Pian oli verinen taistelu käynnissä, vihollinen peräytyi.
Eteen tuli pieni mäenharjanne, johon vihollinen oli
kaivautunut. Eteneminen hidastui.

- 
Pakko eteenpäin 

- 
huusi meille tien oikealta

puolen 1. kompp. päällikkö, luutnantti Vesterinen.
Hänkin kävi sinä aarnuna viimeisen taistelunsa. Rä-
jähtävä luoti pyyhkäisi myös minun housuntakamukse-
ni hajalle, jättäen kumpaankin "poskeen" nuppineu-
lanpäån kokoisen sirpaleen muistoksi.

Sfiara

JR 8:n poikia
etulinjassa aikaa
tappamassa

JR 2:n joukkoja
Viteleen pohjoispuolella
vetäytymässä
SA'futa

Eteneminen saatiin uudelleen käyntiin ja ndytti jo
varmalta, että tie aukeaa. Juoksimme kersantti Kau-
hasen kanssa rinnenä ylos. Äkkia hän heinäytyi tu^a-
han sanoen: 

- 
Sattui, viekää pois! 

- 
Riensin hä-

neq luokseen ja §syin, mihin l«ävi? - lalkaan,
kuului vastaus. Huokasin helpotuksesta, ilmoitin jouk-
kueenjohtajalle Kauhasen haavoittuneen ja huusin
lääkintämiehiä. Heillä oli kuitenkin jo työtä yllin kyl-
lin, joten heitä ei heti näyttänyt olevan saatavissa.

Mitä tehdä7 Kaikkialta kuului käs§jä, eteenpäin,
eteenpäin! Tie näytti olevan aukeamassa. Takana oli
tulossa II pataljoona, rykistöä ym. Näin ollen ja kos-
ka Kauhasen tila näytti varsin hyvältä, uskoin hänen
selviävän varsin pian hoitoon. Olen kertonut tästä sen

vuoksi niin tarkasti, koska jonkin hetken kuluttua tuli
tieto: "Kauhas-Manikin on kuollut." Tåmä koski
minuun kovasti. Olinko arvioinut tilanteen vddrin?
Miksi en iäänyt hänen luokseenT Vielä vuosien ta-

kaa nousevat nämä s,unat §symykset mieleeni.
Nähtävästi olen viimeinen, joka näki kers. Kauha-

sen elossa, ja koska olin ystävystynyt lujasti hänen
kanssaan, on hän usein muistoissani. Taistelun melus-
sa ja huumassa voi parhaasta tahdostaankin huoli-
matta kuka tahansa erehtyä, ja ehkä niin kävi silloin
minullekin.

Niin eteneminen jatkui, laskeuduimme ko. harjan-
teelta laajalle suolle, mistä vielä tuli vastaan hajanaista
tulta. Suolla kulki viemäri, johon laskeuduimme. Eräs-

tä ojanmutkaa oikaistakseen nousivat joukkueen joh-
taja, vänrikki Kiuistö ja sotamies Paananen ojasta.
Samalla kurahti läheltä puskasta konepistooli ja Ki
vistö sekä Paananen vaipuivat kasaan. Vänr. Kivistö
nousi pian, puolittain sekapäisenä istumaan ja mådrå-
si alik. Puttosen seuraajakseen (ainoa aliupseeri enää
joukkueessamme). Vänr. Kivistö oli saanut luodin ne-

nänvafteensa ja samalla vioittui häneltä ainakin toi-
nen silmä. Jälkeenpäin kuulimme hänen muuten sel-

viytyneen. Sotamies Paananen sensijaan sai sankari-
kuoleman. Tuota se tiesi, kun Paanas-Jussi aamulla
sanoi: - 

Eipä taida enää päästä akan viereen, näin
sellaista unta. - Niin kertoivat Jussin kanssa sa-

massa ryhmässä olleet pojat.

Jostakin syystä hyökkäys pataljoonamme osalta lo-
petettiin. Heitintulen kiusatessa siirryimme sivuun ja

II pataljoona hyökkäsi vuorostaan. Nevan takana
olevan mäen valtaus ei urheista yrityksistä huolimatta
kuitenkaan onnistunut ia tie täi avaamatta. Suuria
tappioita kärsineet joukot olivat taas maastomarssin
edessä. Onneksi kolonnat ja haavoirtuneet pääsivät
erästä kiertotietä myöten omalle puolelle.

Niin, tieten vaiko tietämaaåän, nämä aseveljet en-

nustivat matkansa pään. Kuka osaa vastata!' Sattu-
maako tåmå oli? Joka tapauksessa heitä ja muita
kaikkia, kaikkensa antaneita aseveljiä, me iäljelle
jääneet kunnioittavin ja kaipaavin sydåmin muistam-
me.
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PRAAZAN valtauksen jälkeen oli JR 50, jossa sii-
hen aikaan toimin joukkueenjohtajana, maloimunur
telttoihin Präåzån kauppalan liepeille leppää kilsra-
vaan pusikkoon.

Nähtävästi ei vihollisemme oikein pitänyt siitä. eträ
olimme ruvenneet isännöimään tässä ltä-Karjalan kuu-
luisassa kauppalassa, ja ilmeisesti tästä johruen se

kaiken aikaa piti ilmastir käsin yllä pientä vihira eikä
antanut meidän rauhassa naurtia hyvin ansaitsemas-
tzrmme levosta. Näin siitäkin huolimatta, eträ ilmaror-
juntamiehemme yrittivät parhaansa mukaan pitää
häiritsijät loitolla ja onnistuivatkin pudorramaan alas
ainakin kolme vihollisen hävittäjäå, jotka kohrasivat
matkirnsa pään Praåzånjårven aalloissa. Kaikesta
huolimatta uusir-rtuivat ilmahyökkäykset jatkuvina
aaltoina.

Halusimme kuitenkin nauttia saamasrzunme pie-
nestä lepohetkesrä niin hyvin kuin voimme. Kun §l-
peminen nyt oli mahclollista Prååzanjårven rannassa
olevissa saunoissa, ja kun edellisestä kylpemisestä oli
jokaisella kulunut jo pitkä aika, päätimme käymää ti-
laisuutta hyväksemme, vaikka tilanne ei §lpemistä
ajatellen niin rauhallinen ollutkaan. Saunat rannas-
sa höyrysivätkin ahkerasti. Niinpä nytkin tänä kohta-
lokkaana päivänä (syysk -41) olimme päättäneet ot-
taa oikein aimo löylyt koko joukkueemme voimalla.
Irfiehiä oli lauteilla niin paljon kuin mahtui ja toiset
odottivat vuoroaan alhaalla löylyä heitellen. Kiuas
k-ihisi ya suhisi.

SaUJIä'
relssu
MATTI HIETANIEMI

I

Prääzän
sau narantaa

Kirioittaja
(edessä keskellä)
jou kku eensa
kanssa jossakin
Aunuksen
rintamalla
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Samalla alkoi kuitenkin kuulua muutakin suhinaa.
Vihollisen hävittäjät olivat jälleen saapuneet häiritse-
mään rauhaamme ja tdllä kertaa §lpyrauhaamme.
Er2is koneista syöksyi saunaarnme kohti ja sylkäisi
luotisuihkunsa kohti alastomia kylpijöitä. Sälöt lente-
livät saunan seinistä ja kiuas kihisi ja sähisi, mutta
tällä kenaa luotien osuessa siihen ja lennellessä ympä-
ri seiniä. Onni oli kuitenkin tällä kertaa matkassam-
me, sillä kaikki saunzssa olijat säilyivät kuin ihmeen
kautta vahingoittumattomina. Kun hävittäjät olivat
menneet matkoihinsa, jatkoimme rauhassa §lpemis-
tämme ja löylyt maistuivat nyt entistäkin makoisem-
milta.

Pitkän emme saaneet kuitenkaan §lpemistämme
rauhassa jatkaa, kun jälleen alkoi kuulua ulinaa tai-
vaaka, nyt majoitusalueemme suunnalta. Kuulimme
heti, että nyt olivat "pommarit" vuorostaan asialla.
Hetken kuluttua vakava ujellus ja jysäykset täyttivät
tienoon. Saunarauhamme oli pian kauaksi kaikonnut.
Tällä kertaa oli vihollisella "onni" matkassaan, sillä
kaksi sen pudottamaa raskasta pommia putosi aivan
majoitusalueemme keskelle.

Telttojemme suunnusta alkoi kuulua haavoittunei-
den valitusta ja huutoa. Lääkintämiehiä huudeaiin ja
he riensivät auftamaan tuskissaan kiemurtelevia ase-

veljiään.
Saunomisemmekin loppui tähä.n ja riensimme juok-

sujalkaa paikalle antaaksemme mekin apumme sitä
tarvitseville. Nä§mme oli suorzstaan karmaiseva.
Haavoinuneita kannettiin io vastaamme JSp:lle ja
jatkuvaa valitusta kuului majoitusalueerrune suunnal-
ta.

Saapuessamme majoituspaikkaamme, kohtasi mei-
tä nä§, jota yksikään meistä ei voi koskaan unohtaa.
Näimme joukkueemme teltan paikalla vain syvän
kuopan ja sen pohjalla ja reunoilla lojui pahasti sil-
poutuneiden tovereittemme ruumiita, joita ei oltu vielä
keritry korjata talteen. Läheisten leppien oksilla roik-
kui telttamme riekaleita ja kaatuneiaen aseveljiemme
jäseniä. Nä§ oli lohduton ja vielä näin monien vuo-
sien kuluttuakin karmaiseva. Tappiomme olivat tässä

rytäkässä 21 miestä.
Onni oli ollut tällä kertaa joukkueemme osana sau-

namatkamme ansiosta, mutta tämä onni ei ollut kui-
tenkaan täydellinen, sillä olimmehan meneaäneet jou-
kostamme monta taistelutoveria, joiden kanssa olim-
me jo paljon "kovaa" kokeneet. Åseveljeyden siteet
ovat katkeamattomat.

Kaikki tilauksia, osoitteenmuutoksia sekä
epäsäännöllisyyksiä tahi puutteellisuuksia
lehden jakelussa koskeva kirieenvaihto pyy-
detään tähettämään osoitteella: Postiloke'
ro 820, 00101 Helsinki 10
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Kanslkwa: Juhannuksena asetetu
koivula korsun oviaukolle
Kannaksen rintamalla

NUMERO 6:n KIRJOITUKSET
Pentti S. Heikkinen:
SUOMALAISEN YHTEYSUPSEERIN
KOKEMUKSIA. 3. OSA

Onni Petter. Repo:
KTIN LAHETTI MUTASEN PITI
MEIDÄT NOUTAA 163

Armas Kosonen:
KOETTELEMUSTEN KOR PITAIVAT.
2. OSA.
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Vilho Vine:
"NYT TULEE HYVIA KUVIA!"

Veikko Väisänen:
KIISTELYÄ KIIMASJ IiRVELLÄ

Mauri Hyvärinen:..
AAMUHETKI A KILPEENJOELLA

Ahti Niemelä:
TIESIVÄTKÖ UT.

Mani Hietaniemi:
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191KLruMA SAUNAREISSU

Kirjoittaiat vastaavat esittämistään
mieliPiteistä.

Käsikirjoitukset palautetaan Yain
postimaksun seu ratessa.

Maksetut valokuvat iäävät lehden
omaisuudeksi.
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