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KANNATTIKO puutteellisesti varustettua ja väsynyt-
tå tulenjohtuetta lähettää jalkaväen tueksi? Ehkä!
Rakkonestekin voi kelvata konekiväärin jäähdytysvai
pan täytteeksi. Se nähdään tästä kertomuksesta.

Meidät komennettiin lähtemään Pirttipohjan §lästä
3./Rask.Psto 28:sta tulenjohtueeni kanssa JR 37:n
tueksi L8.7.41 klo 21. Marssittuamme Vahvajärven
itäpuolitse erään jalkaväkiosaston mukana osaksi tiet-
tömiäkin taipaleita, saavuimme 19.7.4I aamuyöllä
Särkisyrjän §lään, jossa sain tuon eteläpohjalaisen

rykmentin komentajalta, eversti Salmiolta määräyksen
ilmoittautua I pataljoonan komentajalle, kapt. Lar-
kolle.

Olimme olleet hänen kaistallaan jo puoli vuoro-
kautta, sanotun §län avoimella harjanteella, viholli-
sen sytyrtämän talon palavissa ja kytevissä raunioissa.
Savusta kirvelevin silmin, nokisina, hikisinä ja vå.ry-

neinä kuin ahoksen tappajat, tiirailimme vihollista,
joka oli kaivautunut §läaukean toiseen päähän mel-
ko hyviin asemiinsa. Aamupäivän aikana (19.7) en-
nätimme ampua pari vihollisen rykkiä asemistaan,
vaiensimme eråån rxkaan krh:n ja suoritimme tarkis-
tusammuntoia määrättyihin vihollisen asemiin ja
maastokohtiin. Arvelin, että rykmentti valmistautui

hollisen puolelta raskaan krh:n kranaatti aivan kent-
täkeittiön viereen. Tällöin siinä kaatui viisi miestä ja

useita haavoittui. Saman jatkoksi tuli tienvarteen
muitakin kranaatteja sekä useita puhelinlinjamme
kohdalle, jolloin yhteytemme katkeili monesta kohdin.

Vedetry'ämme uudet johtimet ja varmistauduttuani,
että tulenjohtoyhteydet olivat jälleen kunnossa, läksin
saamani märäyksen johdosta pataljoonan komento-K. A. HEPOURO
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paikalle tekemään selkoa tilanteesta ja arfiarnaan
ryk.tulenjohtopäällikölle maaliluettelot iltapäivällä klo
17 alkavaksi måårätyn hyökkäyksen rykistövalmiste-
lua vaften.

Samanaikaisesti, kun olin komentopaikalla, alkoi
vihollisen rykistö ja krh:t tulittaa asemaharjannet-
tamme, jossa vanhimpana tähystysaliupseerina toimi-
nut taistelulähettialiupseerini, alik. Mikkonert. haa-
voittui ja yhteydet katkeilivat jälleen useasta kohdin.

Johtimien paikkailusta harjanteella ei trrllur mitään
vihollisen jatkuvan silmälläpidon ja sieltä täältä suori-
tetun suorasuuntaustykkien ammuntojen takia. Siksi
oli uusi johdin jälleen veclettävä silpoutuneen tilalle.
Kaapelivarastomme oli jo arveluttavasti vähentynyt.

Klo 14.30 sain määräyksen, että tulenjohtopaik-
kamme taakse tullut toisen patterin tulenjohtue tulee
tilallemme tälle paikalle ja meidän on koortava väli-
neemme sekä siirryttävä vasemmalla olevan majuri
Komulaisen (III) pataljoonan kaistalle. Ttrlenjohto-
päälliköltä sain vielä lisäohjeen, että rnaasroon vedctyt
ehjät johtimet keskukseen saakka oli jätettävä uusien
tulokkaiden käyttöön ja vain liiat johtimet, siis pää-
asiassa jo pätkiksi silpoutr.ureet, saimme otraa mu-
kaamme. Uudelta tulenjohtueelta saimme kaapelike-
loja omien johtimien tilalle, mutta os«>itrar,rttri, ettci-
vät he parhaitaan luovuttaneet meille.

Koska epäilin, että joutuisimme virikeuksiin toisella
kaistalla heti alussa, riittämättömien ja rikkinäisten
kenttäkaapeliemme takia, purnasin esimiehelleni tuos-
ta meille hankalasta ja mielestäni järjettömästä siirto-
määräyksestä. Esitin, että eikö olisi käytännöllisempää
ja varmempaa lähettää levosta tullut tulenjohtue III
pataljoonan mukaan, koska heillä on ilmeisesti kaik-
ki viestiyhteysvälineet kunnostetut. Sitäpaitsi tamä
kaista on heille yhtä outo, kuin toinenkin. Meille olisi
tämä I pataljoonan kaista ainakin alktrosaltaan tut-
tu, maalipisteet ja useat mazstokohdat merkitty tasol-
le sekä sen verran vielä kaapeliakin, kuin eteneminen
tästä pisteestä vaatisi. Mutta €i, - määräys on annet-
tu. Kenties joku henkilökohtainen sympatia tai anti-
patia oli tällä kertaa määräåvåmpi, kuin varmistaa
ehkä molempien pataljoonien tykistötuen tai -tulen
saanti hyökkäyksen loppuvaiheisiin.

Jätin puhelinryhmämme keräilemään loppuja johti-
mia maastosta, kun läksin muu tulenjohtue mukana-
ni, ilmoittautumaan majuri Komulaiselle.

Häneltä sain käskyn lähteä seuraamaan luutnantti
Nuutisen johtamaa (7.IJF. 37) komppaniaa.

Tulenjohtueeni saapuessa kokonaisuudessaan pai-
kalle, oli komppania jo hyökkäysvalmiusasemassaan
ja tykistön tulivalmistelu alkanut. Kumean jylinän
säestäminä viuhuivat kranaatit jo ylitsemme, enim-
mäkseen kuitenkin meistä oikealle, I pataljoonan
kaistalle, sinne, jonne olin ne osoittanutkin aikaisem-
man tehtäväni perusteella.

Hyökkäyskäskyn mukaan oli kornprpanian mäiirä
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edetä III pataljrxrnan kaistan oikeanpuoleisella osal-
la. Ensin kohti Immolan taloa ja §lätien ylitettyä
jatkaa etenemistä tien oikerrllir puolella kohti Il«rlua,
j«rka oli viimeisenä tavoitteer)a noin 2,)-._3 km:n etäi-
syydessä. E,nnakolta tieclettiin, että vihollisella oli tien
suunnassa kenttälinnoitettuja tukikohtia, mutta missä
ja millaisia ne olivat tällä taipnleella, se oli vielä
suureksi osaksi hämärän peitossa.

Lähtökiireessä annoin käskyn puhelinryhmän johta-
jalle, että yksi puh.rakennr.rsrylrmä rakentaa ylrteyclen
lähtöpaikalta tj.keskukseen ja palaa .urttamaan tois-
ta rakennusrylrrnää. Tärnän piti seurata, kenttäkaape-
liyhteyttä vetäcr), mitt:rusryhrnän merkitserniillii strun-
tauralla meitä. '['oinen raclio, yhderr aliupseerin hoita-
mana jåi lähti)paikalle jäteryn välipuhelimen luo, j<;s-

sa lähellä oli myös pataljoonan JSp.
I-äksimme seureramaan k<tmp1',irniarr kornentoryh-

mää, sille md.ärätyllä suuntirurirlla. Tst.lähetit, tähystä-
SA-lu'a

JB 37:n komentaja, eversti l. S a I nr i o
adlutantteineen tutkii karttaa

jät ja radiomiel'remme avoparijonossa. Irlittausryhmä
avojonossa suorittamassir mittirustaan ja merkiten
kuljettua uraa. Viimeisenä puhelinrakcnnusryhmä lin-
janrakennuspuuhissaan. Useimmilla erikoisvälineet
käsissään tykistön maalitiedustelua varten ja henkilö-
kohtaiset aseet ioko selässä, hihnirsta olalla tai tupeis-
saan.

Hetkeä ennen lähtöä tuntui joukossa olevan jonkin-
laista "sähköä", ikäänkuin malttamattoman kilpahe-
vosen tepastelua, jota en ollut ennen nähnyt muissa
joukoissa. Liikkeelle lähtii kävi reippaasti, rniltei rai-
susti. Arvelematta näytti joka mics olevan mukana,
mutta kovaii, irrmot()rlta tui vrrromatonta alttiutta



siinä mielestäni oli. Jokatapauksessa sain erittäin hy-
vän käsityksen komppaniasta ja mukaansa tempaa-
vaa sen lähtö oli.

Yliteryämme lähtölinjan jäivät tulenjohtueestani hi-
taammin liikkuvat ryhmät heti jälkeen. Saimme koh-
ta vastaamme vihollisen kp.- ja kiv.tulta. Erästä pel-
toaukeaa sivuutettaessa tuli sieltä jo verraten kiivasta
kk.tultakin. Vauhti oli vieläkin niin vilkasta, eträ piti
ottaa jatkuvasti juoksupyrähdyksiäkin jos mieli pysyä
mukana.

Komppanian päällikkö oli nuori ja vilkas liikkeis-
sään. Hän näytti ennättävän nopeasta etenemisestä
huolimatta pistäyryä vielä oikealle ja vasemmalle an-
tarnaan ohjeitaan.

En tarkalleen muista minne päin komppanian pädI-
likkö viimeksi poikkesi, kun aloimme saada vastaam-
me jo lujaa tulta. Aänessä oli useita konekiväärejä, ai-
nakin pari krh:ta ja kaksi RK-rykkiä, joiden tarkkaa
asemaa en voinut metsästä todeta. Etenemisemme py-
sähtyi. Lähetin yhden tiedustelijan taakse, orramaan
yhteyttä puhelinryhmddn, joka oli nopean erenemisem-
me takia jäänyt jo alussa jälkeen. Etsin tähystysmah-
dollisuuksia, mutta edessä oli ainoastaan pieni, noin
I 12 hehtaarin suuruinen peltoaukeama, jonka toisessa
reunassa oli pieni mökki. Lähellä pellon revnaa tapa-
sin yhden joukkueenjohtajan, jonka kanssa vaihdoim-
me muutaman sanan tilanteesta. Hänen miehistään
osa oli etenemässä pellon oikeanpuoleista metsikköä
ja yksi ryhmä lähti kiertämään peltoaukeaa vasem-
malta puolelta. Samalla tuli luoksemme komppanian
päällikön taistelulähetti ja ilmoitti komppanianpäällikön
haavoittuneen polveen vaikeasti ja yhden joukkueen-
johtajan kaatuneen. Joukkueenjohtaia lähetti taistelu-
lähettinsä viemään sarraa varamiehelleen ja ohjeet, et-
tä tämän tulisi pyrkiä oikealta yli tien ja itse lähti
komppanianpäällikön luo.

Läksin tulenjohtueeni kanssa seuraarnaan pellon
vasenta puolta etenevää ryhmåå, koska arvelin sieltä
pikemmin löytäväni tähystyspaikkoja, samalla pysytte-
lisimme lähempänä pataljoonan keskustaa. Viholli-
nenkin näytti vetäytyvän poispäin, koska sen tuli oli
heikenrynyt huomattavasti, uudestaan alkaneesta ete-
nemisestämme huolimatta.

Pääsimme jo våhän ohi mökin, kun huomasin van-
han tilustien vetävän oikealle pienelle mäenkumpa-
reelle. Käännyimme tiensuuntaan, erään sarnaan
suuntaan kääntyneen kiväärimiehen jälkeen. Juuri kun
aloimme nousta rinnettä, alkoi vasemmalta, Immolan
talon suunnalta räis§ä useita kk-suihkuja meitä ja
kumparetta kohti. Maastouduimme tien leikkaukseen.
Sotamies nousi vähän ylemmäksi, tien vasemman pen-
kereen päälle, tähystämään ampuviin konekivääreihin
päin. Me kuljimme taistelulähettini Räsäsen kanssa
tienpohjan oikeanpuoleista reunaa tien vieressä ole-
van aidan vartta, aikomuksena nousta mäen päälle
tähystämään. Samassa huomasin sotamiehen saaneen

osurnan ja lyyhistyvän maahan sekä vierähtävän vä-
hän alemmaksi. Olin §llä kuulevinani, muun melun
keskeltäkin laukauksen jostakin läheltä, mutta luulin
sitä omien miestemme ampumaksi. Läksin nousemaan
kaatuneen sotamiehen luo. Samassa kimahti korvissa-
ni jälleen lfiilaukaus. Olin tuntevinani poskessani
melkein hipaisun, mutta en vieläkään tajunnut, mistä
päin se tuli, sillä luoteja tuli ja sinkoili joka puolelta.
Painauduin kuitenkin vaistomaisesti vähän alemmaksi
ja vilkaisin taakseni. Näin siellä radiomiehemme,
alik. Horukasen ja korpr. Puustisen syöksyvän luok-
semme. Silloin kimahti laukaus jälleen. Kuulin sen
selvästi tulleen mökin ikkunasta. Samassa myös Hon-
kasen selässä ollut radiomme helähti osumasta. Hon-
kanen sanoi osuman tulleen kk.suihkusta, joka ta-
pauksessa ainoa yhteysvälineemme oli nyt säpäleinä.
Viittasin miehiä painautumaan tienleikkaukseen, jos-

ta nåytti saavan suojaa sekä vasemmalta että oikeal-

ta tulevaa tulta vastaan. Taaksemme jääneille mie-
hillemme huusin varoituksen mökissä olevasta sala-

ampujasta. Heistä joku, ehkä alik. Malm ensimmäi-
senä, oli huomannutkin sen ja alkanut ampua kone-
pistoolillaan sinne. Samassa näin vihollisen ryntäävän
ovesta uios ja juoksevan suoraan meitä kohti. Tkm.
Räsänen huomasi hänet myös ja aikoi juuri nousta ai-
dan polkuaukkoon suuntaarnaan asettaan vihollista
kohti, mutta tamå ennätti jo Räsäsen luo pistin
pistoasennossa. Olin myös itse ottanut pistoolin kätee-

ni ja tähtäsin vihollista, mutta odotin häntä lähem-
mäksi, jotta osumiseni olisi varmempi. Tultuaan noin
4-, metrin etäisyyteen yritin laukaista, mutta se ei
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ollutkaan vireessä vaikka patruuna oli piipussa. Vihol-
linen käänsi kiväärinsä Räsästä kohti ja näytti, että
hän pistäisi, mutta €i -, hän laukaisi aseensa juos-

tessaan 
-, onneksi ohi. Tein nopeasti uuden lataus-

otteen, mutta en ehtinyt nostaa asettani ennnenkuin
tuo nopea "vanja" jo huitaisi kiväärillään sivuiskua
minua kohti. Ehdin äkkiä kyyristyen väistää iskun.
Ainoastaan pieni hipaisu sattui olkaani. Harhaiskun-
sa vaikutuksesta vania horjahti sivuttain minua koh-
ti. Tavoitin vasemmalla kädellä hänestä otetta ja
yritin laukaista hänen kylkeensä, mutta taaskin lau-
keamaton. Ärjäsin: "Stoi". Mutta äkkiä ympäripyö-
rähtäen tuo "liukas" mies livahti pakosalle. Vihdoin
huomasin aseessani olleen vian ia sain sen toimi-
maan. Yanja oli kuitenkin jo noin 10 metrin etäisyy-
dessä kun laukaisin. Samalla hetkellä hän kaatui
mahalleen ja luulin osuneeni. Hyppäsin muutaman
askeleen hänen jälkeensä, mutta samalla olin itse nu-
rin, samassa vihollisen laittamassa ja hyvin naamioi-
massa kompastusesteessä, johon vanjakin kompastui.
Aloin kompuroida ylös, kun huomasin, että tuo vikke-
lä vihollinen livahti pensaiden suojaan ja päåsi kar-
kuun minulta. Edessäpäin oli eräitä omia jv.miehiä,
joille yritin huutaa varoituksen syöksyvästä vanjasta.
Mutta vasta myöhemmin kuulin, että tuo mies oli
nähty kaatuvan edessä olevaan ruispeltoon, ehkä
omien konekivääriensä tuleen. Minua nolotti ja har
mitti kovasti tuo söhläys. Se vain jäi pieneksi lohdu-
Suomalainen iskuryhmä lähestyy vihollista

tukseksi, ettei tuo vikkelä vanjakaan ollut sen parempi
"lentoon" ampuja. Muuten hän olisi kai teilannut
meidät koko "kantavan" ryhmän.

Selvittyämme tuosta välikohtauksesta, etenimme
mökin luota kulkevan tien penkan suojassa §lätien
haaraan saakka. Siinä lähellä, Immolan talon koillis-
puolella, noin 110-200 metrin etäisyydessä raken-
nuksista, oli kuivunut puronotko, jossa näin joukon

omia jv.miehiämme suoja- ja ampuma-asemissa.
Ajattelin vihdoin voivani tässä ruveta käyttämään ty-
kistön tultakin ja aloitin maalitiedustelun ja tähystyk-
sen. Navetta oli sitäpaitsi jo ennestään tarkistettu

Särkisyrjän taistelu 19. 7. 1941

maali. Lähetin toisen radiomiehen ja jo toisen lähetti-
nikin kiirehtimään puhelinmiehlä ia noutalnaan lähtö
paikalle jääneen radion tänne, jolla uskoin voivamme
saada yhteyden naapuritulenjohtueen radioon ja sitä
kautta tulikomentoja tulipattereille. Jonkun ajan ku-
luttua tuli lähettini takaisin ja ilmoitti, että puhelin-

ryhmä oli mennyt harhaan 9. komppanian kaistalle
ja kelasi parast' aikaa johtimia pois. Sitäpaitsi olivat
johtimet niin huonoia, ettit niiden paikkailu ja liitos-
ten teko tulisi viemään vielä pitkän ajan. Myös ra-
dioaseman purkaminen, uuden yhteyspyynnön ja lu-
van saaminen tulisi viemään oman aikansa. Jo läh-
tiessä aavistamani yhteydensaantivaikeus oli edessäm-

me emmekä siis pystyneet hoitamaan oma'a rykistön-
tukitehtävää.

Mitä siis aoisimrne tehdä?
Mökin suunnalta tuli luokseni eräs vänrikki, omitui-

sesti huojuen. Päästyään lähelleni, hän painautui istu-

maan viereeni ojanpenkalle ja pyysi vettä. Annoin hä-

nelle kenttäpulloni, jossa oli vielä tilkkanen §lmää
teetä. Sen hän ioi. Sitten vasta hän sanoi:
"Ampuivat luodin läpi ia nyt vähän huiputtaa". Kat-
soin kummissani 

-. 
Luoti oli mennyt komentohihnan

läpi soljen vierestä ja tullut selkään lapaluun alakår'
jen paikkeille. Autoin hänet heti makuuasentoon ja
kehoitin olemaan hiljaa. Samalla annoin mittausmie-
hillemme käskyn tehdä tilapäispaarit lepistä ia rui'
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danvarvuista sekä vöistä ja viedä haavoittunut JSp:l-
le. Ensiapusidettä kääriessämme ihmettelimme, miten-
kä mies, jonka läpi on ammuttu luoti, voi kävellä ja
toimia noin rauhallisesti kuin tuo vänrikki.

Läksin notkelmassa olevan miesjoukon luo, katso-
maan mitä sinne kuuluisi. Lähestyessäni erästä mies-

ryhmää, tuli vastaani alikersanui ja korpraali. He
olivat synkän näköisiä, mutta alikersantti teki reip-
paasti asennon ja sanoi: "Perkele 

- 
herra luutnant-

ti! 
- 

Meiltä on tapettu kaikki upseerit. 
- 

Ettäkö
Te ottaasi ja johtaasi tätä porukkaa ethenpäin7 Ei ne
meitä muuten usko." Ja viittasi miehiin päin. Katselin
tuota erikoisen railakasta puhuttelijaa ja kun olin
saanut noin reippaan esiryksen, enkä siinä §ennyt
muutakaan tekemään, katsoin olevani velvollinenkin
ryhtyä heidän päällikökseen, ollalseni edes sillä tavoin
heille avuksi. Vastasin siis: "Haluaisin vähän puhu-
tella noita miehiäkin." Menimme lähinnä olevan
miesryhmän luo. He istuskelivat siinä ruispellon tör-
mää vasten. Eråät vähän ylempänä asemissaan am-
muskelemassa navetalle ja rakennuksille päin, kuten
olin jo tähystyspaikallenikin nähnyt. Kysyin siinä en-
sin alikersantilta: "Mitä te tiedätte tehtävästä/" Johon
alikersantti vastasi: "Meijän pitääsi mennä tästä vielä
ethepäin". Miesjoukosta eräs huomautti nähtävästi
katkerana: "Eikhän täsä komppaniasa oo tehty tänä
päivänä jo tarpheeksi rumihia". Toinen selitti: "Ei ne
kaikki oo kaatuneet, mutta kun joukko meni jo tuolla
mettässä sekaasin ovat monet varmaan toisten komp-
paniain mukana." Kolmas epäili: "Taitaa käyä kal-
paten jos tuonne navethalle meinathan."

Selitin heille: "Tähystelin juuri äsken navetalle ja

totesin, että ikkunoilta on konekiväärit hävinneet pois
ja muutenkin on arnmunta heikenrynyt melko vähiin.
Tuskin siellä on muuta kuin mahdollisesti joku viivy-
tyspaftio. Sen me voimme pitää matalana niin kauan,
että pääsemme heittämään muutaman käsikranaatin."
Siihen vastasi eräs miehistä: "Kyllä me perästä tulla-
han, kun vaan eressä pistelet." Katsoin neuvottelun
päätryneen.

Jaoin joukkueen kahteen puolijoukkueeseen eli tais-
teluryhmään ja kumpaisellekin tehtävän. Korpraali jäi
tulitukiryhmänsä, kk:n ja pk:n kanssa tukemaan isku-

ryhmåä, joka lähti alikersantin johdolla minun ja
taistelulähettieni mukaan ruispellon vieressä olevan
saunan taa. Sen molemmilta puolilta, kahteen ryh-
mään jakaantuneena ryntäsimme ensin asuintalolle.
Konepistoolimiesten tulittaessa toiset heittivät käsi-
kranaatit ikkunoista ja samantien jatkoimme etenemis-
tä navetalle. Asuintalon takaa näin vain kahden mie-
hen livistävän lähellä olevan kuusiaidan taa. Nave-
talta lähti myös )--{ miestä §lätien ojaa pitkin pa-

koon. Kyllä heitä oli ollut siellä enemmänkin koska
pihatantereella lojui useita kaatuneita ja ainakin yksi
haavoittunutkin. Heitä emme ennättäneet sen enem-
pää mtkia.

Navetassa oli runsaasti vihollisilta jääneitä aseita
ja muutakin kalustoa. Konekivääreistä neljä oli siinä
päädyssä, johon ensin hyökättiin. Alikersantti totesi
niistä kaksi aivan uusiksi. Yhden kk:n hän otti oman

ryhmänsä käyttöön. Täytettyjä patruunavöitä otettiin
kantamukset parille miehelle. Sitten läksimme jatka-
maan vihollisen takaa-ajoa, entiseen tapaan puoli-
joukkueittain. Kuitenkin siten, että alikersantti otti
omaan taisteluryhmäänsä konekiväärin.

Peltoa ylitettäessä ei kuulunut vasta,unme yhtään
laukausta. Metsässä etenimme koko joukkue ketjussa.
Olimme kulkeneet io noin 21O-3OO metriä, erään

lammen rantaal saakka, kun yhtäkkiä rävähti taas

vastaamme voimakas kk-, pk- ja kiväärituli. Jostakin
metsän sisältä arnpui myös joku RK-tykkikin muuta-
mia laukauksia, mutta ne menivät meidän yli, jonne-
kin navetan seuduille saakka.

Komensin miehet jo osaksi taaksemme jääneen pie-
nen kallioharjanteen päälle isemaan, muffa koska
kk-ryhmä oli lähempänä tietä ylittänyt sen rinteen puo-
liväliin saakka, valitsi alikersantti sille aseman rin-
teestä löytyneestä kallion kolosta. Sankka rantaleh-
vikko suojasi melko hyvin vihollisen tähystykseltä,
mutta haittasi myös omaakin. Ei kuitenkaan pahem-
min sillä olimme melkein lehvästön sisässä, joten sieltä
tddltå löytyi pieniä tähystysaukkojakin. Alikersantti
johti nyt itse kk:n arnmuntaa, mutta kun uudessa ko-
nekiväärissä ei ollut jäähdytysvettä, kuumeni piippu
äkkiä, joten hän lähti lakkinsa kanssa sitä lammesta
noutzunaan. Vihollinen huomasi hänet rannasta ja

suuntasi kovan tulen sinne. Luulimme hänen jääneen
jo sille tielleen, mufta kohta tömisti alikersantti rin-
nettä ylös lakki kädessä ja ryhjänä sekä kiroili katke-
rasti: "Ei 

- 
perkeleh 

- 
mun oo tarvinnu enne tiältä

kdintyå,, mutta kun tuli kuulia, että nahkaa kihel-
möi." Hikisenä, pölyisend ja harmissaan tuo toimekas
mies raapi pädtddn. Esitin, että vedetään se kk tänne
kallion taa suojaan, mutta alikersantti ei suostunut
siihen, vaan altamatta liikuttaa asetta, hän hyppäsi

Uudenaikainen haupitsimalli 152 Hl37
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sen viereen polvilleen ja alkoi kusta vaipan täyt-
töaukkoon. Vaikka luoteja läjähteli ja sirahteli ympä-
rillä melko tiheään, hän ei antanut sen häiritä toimi-
tustaan. Riittävästi sitä ei kuitenkaan herunut hänen
rakostaan, siksi hän huusi meille toisille: "Ketä kuset-
taa 

- 
tulkoon tänne!" 

- 
Kun me siinä kallion pääl-

lä kurkistelimme toisiamme, huviffuneina sekä totisi-
oa, hihkaisi alikersantti minulle: "Kyllä kai herra
luutnanttia ainakin kusettaa?" Olihan tuo vähän kiu-
sallinen §symys. Huomasin §llä toisenkin keinon,
mutta tuntematta vielä lähemmin näitä tilapäisen yh-
teisryön kautta saamiani ystäviä ja kunnon sotaveik-
koja, en katsonut jollakin tekosyyksi ajateltavalla se-

lityksellä voivani kieltäytyä pyydetystä avusra. Hyppä-
sin siis vuorostani kk:n viereen ja aloin sihdata täyt-
töaukkoon, mutta tiukassa tuntui nesteen tulo olevan.

Raskas haupitsimalli 150 H/40

Kaiken tahtoni ponnistaen sain juuri lirin juokse-
ma n, mutta liekö ampuja todella nähnyt jotakin lii-
kettä vihollisen puolelta, kun hän, jolla koko ajan oli
peukalot liipaisimella, samassa painoi sitä ja täråytti
sarjan menemään. Tunsin silloin voittamatonta estoa
toimituksen jatkamiseen tässä. Katsoin nyt kuitenkin
jo tuolla vilpittömällä yrirykselläkin osoittaneeni hy-
vän tahtoni ja samalla myös esimiesauktoriteettini
tulleen lunastetuksi 

- 
tosin tuon alikersantin aloit-

teesta. Siksi rohkenin huutaa vuorostani toisille:
"Kuskaa pojat pakkiin". Ja se keino tepsi 

- vettä
tuli riittävästi.

Käyry'ämme jonkun aikaa tulitaistelua ja saatuam-
me selville vihollisen edessä olevat asemat, yritimme
vielä lammen pohjoispuolelta koukkausta, mutta erit-
täin vaikean ja jyrkån mäenrinteen sekä voimakkaan
vihollistulen vuoksi oli meidän siitäkin luovuttava.
Tässä olisimme jälleen kipeästi kaivanneet rykistön
tulta. Palasimme lammen luo asemiin.

Juuri kun tulimme taas paikalle, syntyi lammen ja
tien eteläpuolella lyhyt, tulinen taistelu, jonka päät-
teeksi 9. komppania valtasi siinä olevan kallioisen
mäenharjanteen ja työnsi vihollisen noin 200:21O
metriä kauemmaksi.
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Otimme yhteyden 9. komppaniaan ja tapasin
komppanian päällikön, ins.luutn. Kallion, tuon rau-
hallisen, rohkean ja miellyttävän upseerin, tarkastele-
massa taistelupaikalle viholliselta jäånyttå materiaa-
lia. Siinä kallion päållä oli mm., ehkä vastassamme
olleen osaston päällikön, venäläisen luutnantin ruu-
mis. Kallion kanssa sovimme siitä, että jäådddn tdlle
linjalle, koska hänen yksikkönsä oli jo perin väsynyt.
Hänkin päätteli, että muutaman tunnin lepo antaisi
uuden terän hyökkäyksen jatkamiselle. Hän käski mu-
kaani yhden vänrikin, jonka johtoon luovutin nuo 7.
komppanian jäljelle jääneet 28 kunnon soturia
20.7.41 klo I yöllä.

Olisimme ehkä voineet jatkaa hyökkäystä alunperin
käskettyyn tavoitteeseen, Ilolaan saakka, jos olisimme
saaneet tykistömme yhteydet kuntoon ja saaneet vaik-
ka tässä sen iskuvoiman avuksi. Yön aikana sai vi-
hollinenkin alkaa vetåå rauhassa lammen takamaas-
toon, ahtaaseen puronotkoon sulloutuneen raskaan
kalustonsa ja taistelukuormastonsa suojaan. Mutta se

selvisi meille vasta huomispäivänä.
Kieltämättä, olisi ehkä minullakin ollut mahdolli-

suuksia päästä pikemmin oman aselajini käyttöön
tuossa taistelussa, jos olisin sellaisen silloin keksinyt.
Nähtävästi ei esimiehellänikään tj.päälliköllä siellä ko-
mentopaikalla ollut siihen keinoja. Väsymys ja aluksi
harmikin olivat nähtävästi niitä tekijöitä, jotka sitoi-
vat ajatukset ja toimintakyvyn, kunnes tilanteessa tu-
li esille uusia, mieltä kiinnostavia seikkoja, jolloin vä-
symys, välinpitämättömyys ja toimettomuus kaikkosi-
vat.

Aamuyöllä, kun sain vihdoin tulenjohtueeni ko-
koon, sain käs§n, eftä uusi tulenjohtue on saapunut
pataljoonan komentopaikalle ja että me saarnme ve-
tåytyå Vahvajärven rantaar. pesulle ja lepoon. Sinne
mennessä, kun poikkesin eversti Salmion komentotelt-
taan, tekemään selkoa edesottamuksistamme, sain
everstiltä kuitenkin lämpimän kädenpuristuksen siitä
avusta, jonka olimme voineet antaa, osallistumalla
edes jalkaväen taisteluun.

Olin jo aikaisemmissa kahdessa sodassa silloin täl-
löin ia tämän sodan alkuaikana ollut useimmiten
poh joissavolaisten, poh joiskarjalaisten ja laatokan-
karjalaisten mukana monissa taisteluissa. Pidin myös
heitä hywinä sotilaina, eräissä suhteissa verrattomina.
Hekin taistelivat rohkeasti, mutta heidän taisteluta-
pansa muistuffi mielestäni enemmän eränkävijån vaa-
nivaa, valpasta tarkkailua ja kissamaisen pehmeää
tunnustelua ja iskutkin olivat enemmän harkittuja,
mutta kovia. Näiden 

- 
ainakin osaksi Kauhavan,

Lapuan tai muiden sen tienoon 
- 

miesten ryyli näytti
toiselta. Heidän railakas alttiutensa, uhrauksista piit-
taamaton kylmäverisyytensä ja rohkea päällemeno-
tyylinsä ja erikoisesti tuon alikersantin vetävä johtaja-
henki ja toimeliaisuus oli kerrassaan mukaansa tem-
paavaa 

- minulle unohtumaton sotakokemus.



Winentaistolulähetti

L. M. KAUPPI

JATKOSODÅN §nnyksellä oli n. 40 miestä käsittävä
joukko kokoontunut Isossa§rössä sijaitsevalle Paljo-
jaisten kansakoululle lähtöä varten rintamalle. Mie-
het olivat kotoisin samasta pitäjästä ja naapuripitäjis-
tä. Suurin osa oli reserviläisiä nuoria miehiä, mutta oli
joukossa joitakin vanhempiakin ja muutamia nuoria
vapaaehtoisia.

Eråånä kesän helteisenä päivänä marssittiin pitäjän
kirkon§lään, jossa Pohjan§rön talossa paikallisen
paikallispäällikön avulla täydennettiin varusteita. Sen
jälkeen jatkettiin marssia Isonkyrön pysäkille, jossa

noustiin junaan. Matka Kajaaniin alkoi. Kukaan ei
ollut etukäteen tietoinen, minkälaiset tehtävät meitä
odottivat, sillä lähtijöille oli vain ilmoitettu, että siellä
parhaillaan muodostetaan vapaaehtoisjoukkoa eri-
koistehtäviin. Mekin, "rukihisen maakunnan" miehet
olimme nyt matkalla tdhån joukkoon liitettäväksi.

Junamatka Seinäjoen, Ylivieskan ja Iisalmen kaut-
ta määripaikkaan sujui mukavasti. Miehet olivat in-
toa täynnä, tuskin monikaan murehti lähestyvää hei-
näntekoaikaa, enempää kuin muitakaan kotiasioita,
sillä olimmehan tällä kertaa matkalla "kahden vii-
kon sotaan". Niin meille oli ilmoitettu ja tuntui siltä,
että suurin osa tähän ilmoitukseen myös uskoi. Mat-
kan aikana laulettiin ahkerasti, toiset käsittelivät
ajankuluksi neljän kuninkaan lehtiä ja tietenkin syö-

tiin aina, kun siihen oli tilaisuutta ja niin kauan kuin
kotoiset eväät riittivät, sillä ruokahalu tuntui kaikilla
olevan erinomainen.

Kajaaniin saavuftuamme meidät ohjattiin Kainuun
Rajavartioston kasarmeille, jonka portilla tuttavani
kapteeni M. Olsoni toivotti joukkomme tervetulleeksi
tervehtien iokaista miestä kädenpuristuksella.

Kajaanissa elemiin päivä kerrallaan, täydennettiin
varusteita, pidemiin harjoituksiakin ja oltiin jopa kär-
simättömiä, kun ei päästy heti lähtemään rintamalle.
Uskottiin, että sota loppuisi ennen kuin ehdimme mu-
kaan, vaikka esimiehemme lohduttelivat, enä §llä
siellä vielä jokainen ehtii saada tarpeekseen. Iltaisin
vapaa-aikoina mitattiin kaupungin katuja ja seurus-

teltiin Kajaanin kauniiden tyttölasten kanssa. Miehiä
tuli jatkuvasti lisää, mutta ei kuitenkaan riittävästi,
sillä alunperin oli ollut tarkoituksena saada kokoon
kolme pataljoonaa, mutta kahteen oli lopulta ryydyc
tåvä. Näin muodostettiin ns. heimosoturiprikaati
Kuussaari, joka sai nimen komentajansa mukaan.
Ensimmäinen pataljcnna sai komealta kalskahtavan
nimen Vienan Heimosoturipataljoona, jonka komen-
tajaksi määrättiin kapt. L, Räsänen. Toisen pataljoo-
nan eli Aunuksen Heimosoturipataljoonan johtoon
määrättiin kapt. M. Olsoni, Tämän pataljoonan (I)
t . komppanian päälliköksi määrättiin luutn. U. E.
Alatalo Larhiaka ja allekirjoittanut sai I joukkueen
johtajan vakanssin tässä komppaniassa. Ja juuri tä-
hän komppaniaan liitettiin alkanaan myös se ya-
paaehtoisjoukko, joka Pohjanmaan lakeuksilta oli
saapunut Kajaaniin. Kun tarkasteli lähemmin pri-
kaatia kokonaisuudessaan, niin totesi, että joukossa

oli huomattava määrä vanhoja miehiä, jotka olivat
osallistuneet Vapaussotaan, olleet mukana Aunuksen
ja Viron taisteluissa ja muuallakin. Moni oli låihdössä
jo neljänteen tai viidenteen sotaan. Mutta joukossa oli
runkona miehiä, jotka olivat parhaassa iässä kestä-
mään sodan aiheuttamat rasitukset, joskin myös huo-
mattava määrå alaikäisiä nuorukaisia, jotka halusi-
vat mukaan, mutta jotka jo sodan alkuvaiheessa so-

tamarsalkan määräyksestä lähetettiin kotirintamateh-
täviin. Kun joukossa oli paljon vanhoja upseereita ja
aliupseereita ei kaikille riittänyt vastaa:vaa vakanssia
eivätkä kaikki ikänsä vuoksi olisi niitä pystyneet hoita-
maankaan, joten vanhoja upseereita oli joukkueen
varajohtajina ja vanhoja aliupseereita hevosmiehinä
ym. tehtävissä, vaikka kantoivatkin esim. kersantin
tai vääpelin arvomerkkejä. Henki oli erinomainen ja
niin oltiin valmiina ja odoteltiin vain lähtöä rinta-
malle.

Näin myös pääsen kertomaan otsikossa mainitusta
taistelulähetistäni, jonka puqhat ja tempaukset liittyi-
vät käytyihin sotatoimiin.

Eråånå heinäkuun hellepäivänä astuskeli luokseni
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hikisenä ja tukka harallaan nuori naapurikylän mies
ja tervehti leppoisasti. Huomasin heti, että hänellä oli
jotain erikoista asiaa kerrottavana ja siinä en erehry-
nytkään. Hän tuli luokseni sen takia, että pelkäsi jou-

tuvansa kotirintamalle, koska hänellä ei ollut kansa-
laisluottamusta. Hän oli suorittanut asevelvollisuuten-
sa juuri Talvisodan §nnyksellä ja erehtynyt näpistele-
mään, saanut "rapsut" ja menettänyt kansalaisluotta-
muksensa. Rohkaisin miestä ja sanoin, että juuri nyt
tarvitaan rohkeita ja reippaita nuoria miehiä, kun
maa on suuressa vaarassa eikä lainkaan §sytä, onko
kansalaisluottamusta vai ei. Hän pääsee mukaan ia
samalla voi teoillaan sovittaa asevelvollisuusajan
hairahduksensa. Hän saa tehtävän toimia taistelulä-
hettinäni. Arvaamme, miten iloiseksi tämä rintamalle
vapaaeht<lisesti pyrkivä nuorukainen tuli saatuaan
tällaisen vastauksen. Hänkin pääsi mukaan eikä tar-
vinnut jäädä kotirintamalle, mutta hän ei varmaan-

Sotapoi ka omissa oloissaan
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kaan vielä silloin osannut aavistaa, minkälaisiin
koettelemuksiin vuosikausia kestävän sodan alkana
joutuisi. Joka tapauksessa meistä tuli entistä lähei-
semmät ystävät. Yhdessä ruokailtiin ja nautittiin si-

sareni lähettämien pakettien sisällöt. Vierekkäin nu-
kuttiin teltassa tai puiden alla ja täitkin olivat meillä
yhteisiä. Yhdessä taisteltiin, osallistuttiin panioretkiin
ja väkivaltaisiin tiedusteluihin. Oltiinhan myös muka-
na siinä ainutlaatuisessa tilaisuudesszr Vuokkiniemellä
20.7.41 jolloin Itä-Karjala juhlallisesti julistautui lii-
tetyksi Suomeen.

Matka Kajaanista rintamalle suoritettiin ensin ju-
nalla Lieksan asemalle, josta edelleen koko prikaati
marssi n. 200 km pituisen matkan Lentieran, Lupa-
salmen, Klyyssinvaaran ja Kuutamalahden, Hinger-
vaaran ja Himalan kauma taisteluja käyden Porajdr-
velle, josta edelleen osin Aänislinnaan ja vihdoin
Klimetskin saarelle. Tämän melko vaivalloisen ja
kuukausia kestäneen korpisodan aikana käytiin
monet taistelut, tehtiin partioretkiä joko valtakun-
nan rajan länsipuolelle Ilomantsin Vuottoniemel-
le ym. tai rajan itäpuolelle. Porajärven taakse suori-
tettiin viikon kestävä partiomatka puolitoista kuu-
kautta ennen kuin Porajärvi 12.IO.4l vallattiin lä-
pi soitten ja rämeikköjen. Välillä tehtiin lujasti tie-
töitä korpien läpi ja edettiin sitä mukaa kuin oli mah-
dollisuuksia. Miehet tottuivat ihmeen pian korpisodan
vaatimiin rasituksiin ja menetyksiin. Taistelulähettini-
kin sai kokea, kun mies viereltä temmattiin äkkiä iäi-
syyteen pää pikakiväärisuihkun lävistämänä väkivaltai-
sessa tiedustelussa ja miten joku vierustoverini anka-
ran taistelun aikana menettää järkensä. Mutta eteen-
päin kuitenkin aina päästiin.

Kunnon taistelulähettini, työmiehenpoika Olavi
Miikinen, Laihian pitäjän Kylänpään §lästä, oli suu-

ren perheen kasvatti, jonka hyväksi vanhemmat oli-
vat tehneet parhaansa perhettä huoltaessaan. Myö-
hemmin hän ansaitsi itse leipänsä renkipoikana eri
taloissa, kunnes joutui asevelvollisuuttaan suoritta-
maan. Tunsin hänet pikkupojasta asti ja tiesin, ettei
hän ollut koskaan saanut lekotella elämän päivän-
paisteessa, joten hänen osansa ei ollut kadehdittava.
Nyt minulla oli velvollisuus ottaa hänet suojelukseeni,
kun oltiin matkalla taisteluihin. Ja voin mielihyvin
tunnustaa, etten itsekään nuorukaista taistelulähetiksi
ottaessani osannut aavistaa, miten h1wän taistelulähe-
tin Mäkisestä sain. Sain varmasti sellaisen, jotka ovat
aivan harvinaisia. Hän oli aina hyvällä tuulella, sil-
loinkin kun oltiin tuiki väsyneitä, mutta §llä hän ti-
laisuuden tullen lasketteli ärräpäitäkin niin tiheään, et-

tei puheesta saanut mitään selvää ja sen vuoksi eräs
aseveli ristikin hänet Käkäksi, jota nimeä hän sai kan-
taa sodan loppuun asti ja jolla nimellä hänet tunnet-
tiin komppaniassa. Täytyy ihmetellä, miten hän oli ai-
na tilanteen tasalla ja tiesi tehtävänsä, jota hän alkoi
suorittaa, ennen kuin ehdin antaa siihen määräyksen.
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Hän suoritti kaikki tehtävänsä ihailtavan kärsivällises-
ti eikä tullut §symykseenkään, että hän olisi jättänyt
jonkun tehtävän suorittamatta. Häneen luotettiin ja
häntä pidettiin kovana miehenä, jota ei ollut hyvä
vastustella. Hän itsekin tiesi tämän, toisinaan liiankin
hyvin, koska joskus saattoi ottaa vanhaa komppa-
niassa kaasualiupseerin vakanssilla palvelevaa våå-
peliä käsipuolesta ja taluttaa hänet soppajonon hän-
nille, jos tämä joskus myöhästyi korvessa ionosta ja
asettui jonon alkupäåhän. Hän rohkeni vaatia patal-
joonassa postinhakumatkoilla poiketessaan maistiai-
siksi ohukaisia, kun niitä joskus paistettiin upseereille.

Ja annettavahan niitä oli, sillä Mäkisen ansiot sota-
toimissa tunnettiin eikä kukaan uskaltanut panna
vastaan.

Kun komppanian lähetit eivät saaneet päiväkausiin
sanomalehtlå ja kirleitä pataljoonasta, sillä postin ia-
kopaikka oli korpisodan aikana toisinaan hyvinkin

vääritulessa ja koko joukko hajaantui Äär,ise., jäälle.
Onneksi silloin vallitsi hirmuinen myrs§ ja lumipyry,
jonka aikana väsyneet miehet heittäytyivät pitkäkseen

iäälle ja lumi peitti heidät muutamassa minuutissa.
Viholliset hiihtivät heidän ohitseen tietämättä, että lu-
mikinoksissa lepäili suomalaisia sotilaita. Moni näistä
menetti jäällä henkensä, mutta Mäkinen pelastui ja
pääsi seuraayana päivänä uupuneena yksikköönsä. Sa-

man komppanian nuori vänrikki, joka oli joutunut
mukaan panioon, mutta lähtenyt kuin pahaa aavis-
tellen vastahakoisesti matkaan, jäi taistelukentälle.

Mäkinen ei saanut naarmuakaan silloinkaan, kun
suoritettiin väkivaltaista tiedustelua puolijoukkueella
Mägrijoen varrella ennen Porajärven valtausta, vaik-
ka hän sen aikana vetäytyessämme kolme-neljä ker-
taa vihollisen asemiin kääntyen ampui seisaaltaan ki-
våårillåån muutamia laukauksia. Hän näet kuumen-
tui menettäessään hetkistä aikaisemmin vierustoverinsa

Konekiväärikomppania saapuu eiulinlaan pikapyssyineen

Kuutamalahti
etäällä, otti Mäkinen kompassin käteensä, suunnisti ja
nouti postin suoraan samoten korpien läpi. Muuta-
man tunnin kuluttua hän palasi puuskuttaen postisäk-
ki selässä, hikisenä ja rukka tavanmukaisesti silmillä.
Hän vain sadameli, kun komppanioilla oli niin huo-
not lähetit, etteivät huolehtineet omista velvollisuuksis-
taan. Matkaa karttui suorinta tietä usein yhteensä pa-

ri§mmentä kilometriä ja tietå. myöten matka olisi ol-
lut ainakin kaksinverroin pitempi. Kun vapaaehtoisia
tarviaiin partioon, joko lyhyemmälle tai pitemmälle
reissulle, hän oli aina valmis.

Lomalla ollessani Mäkinen kielloistani huolimatta
liittyi tunnettuun l'ähes 100 miestä käsittävään partio-
joukkoon, joka talvell a 1942 suoritti Äänisen saaris-
tosta retken vihollisen puolella ja josta vain vähän yli
puolet miehistä palasi hengissä. Mm. kaikki panioon
osallistuneet upseerit kaatuivat yllättävässä koneki-
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Kuutamalahden tien varressa oleva Lupasalmi

konekiväärisuihkun uhrina eikä osannut harkita, ettei
hänen kiväärinsä tulella ollut mitään merkirystä vihol-
lisen lujia bunkkereita vastaan. Vetäytymisemme oli
suoritettava loivahkoon ylämäkeen paikassa, jossa oli
vain harvakseen alikasvullisuutta ja vihollinen ampui
kone- ja pikakivääreillä niin, että luoteja tuli kuin
kaatosateena. Onneksi sentään riittävän ylös, joten
päästiin, bunkkerien eteen jäänyttä korpraali Valtosta
lukuunottamatta, ehjinä takana sijaitsevaan komppa-
nian komentopaikkaan.

Taistelulähetti lWåkisen edesotramuksista voidaan
olla kuitenkin sitä mieltä, että hän oli teoillaan ja an-
sioillaan sodassa hyvittänyt senkin hairahduksen, jon-
ka tupakanhimo kerran oli hänelle teettänyt asevel-
vollisuuttaan suorittaessaan. Meidän tiemme erosivat
Ää.risli.rnassa heinäkuulla 1942, kun sain komennuk-
sen VII AK:aan ja pataljoona samoihin aikoihin siir-
rettiin Repolan-Rukajärven suunnalle. Siellä se kärsi
monia menetyksiä ja Mäkinen myös kokosi lisää eri-
laisia kommelluksia. Vasta sodan pädtyttyd tapasim-
me toisemme ja yhdessä muisrelimme menneitä aiko-
ja. Olimme kiitollisia Luojalle, että olimme säilyneet
hengissä ja päässeet ehjinä kotiin. Mäkisellä kotia ei
tosin enää ollutkaan, ja hän kuolikin muutzunan vuo-
den kuluttua keuhkotautiin. On ihmeellistä, enä mies,
joka kokee sodassa jos jonkinlaiset vaarat ja såilyy
siellä vahingoittumattomana, rauhan aikana pian ta-
paa kohtalonsa.

Olavi Mäkinen eli Käkä oli todella sotilas mitä pa-
rasta laatua ja taistelulähetiksi kuin luotu. Tuskin hä-
nelle monikaan olisi uskonut tällaista luottamustehtä-
vää, vaan olisi pitänyt häntä paremmin jotenkin hyl-
jeksittynä tuon tupakkahairahduksensa vuoksi, niin
ainakin sellaiset, jotka eivät tienneer, miten puurteelli-
sissa olosuhteissa hän oli viettänyt lapsuutensa. Hänen
köyhällä isällään ei ollut rahaa lähettää asevelvolli-
suuttaan suorittavalle pojalle, kuren monilla muilla
samaan aikaan oli. Hänellä ei ollut sodan alussa oi-
keastaan mitään sotilasarvoakaan, vaan hän oli kan-
salaisluottamusta vailla oleva nuorukainen, joka ha-
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lusi päästä vapaaehtoisena sotaan. Mutta sodan pää-
tyttyä hän oli sotilasarvoltaan alikersantti ja hänen
rintamustaan koristivat II ja I lk. vapaudenmitalit ja
IV lk. vapaudenristi. Tämä todistaa, että hän oli suo-
rittanut tehtävänsä kiitettävästi ja saanur osakseen esi-

miestensäkin täydellisen luottamuksen.
Noista ankarista ajoista on kulunut jo kolme vuosi-

§mmentä. Olavi Mäkinenkin on maannut nurmen
alla kotipitäjånsä hautausmaalla jo yli kaksi vuosi-

§mmentä, sillä sankarihautaan hän ei saanut leposi
jaa, vaikka saikin kuolettavan taudin sodan aikana.

"Ei ole aina koiraa karvoihin katsominen" -sanon-

ta pitää tässä tapauksessa jälleen paikkansa erinomai-
sesti. Jos emme tunne riittävän hyvin toisiamme, niin
emme voi ennakolta tietää, miten hyvän miehen kans-
sa kulloinkin saamme olla tekemisissä, ennen kuin he
saavat nåyttdå taitonsa. Ja sodassa jos missään tällai-
set h)'vät miehet, joihin aina voidaan luottaa, ovat
kullan arvoisia.

Sota vaatii aina uhrejaan. Mutta sittenkin lienee



Venäläisten räjäytettyä Suununjoen sillan Porajärvellä,
kuormasto oli vietävä aluksi lautoilla joen yli

niin, ettemme osaa olla §llin kiitollisia siitä, että
olemme saaneet elää rauhassa tazrs kolmisen§mmen-
tä vuotta ja ettå nuo vaikeat ajat ovat todella taka-
napäin. Ihmeen pian ihminen unohtaa monet lupauk-
set, iotka annettiin rintamalla, jos joskus vielä pääs-
tään hengissä kotiin. Eikö totta, aseveljeni? Ja eikö-
hän ole niin, että sota vaatii uhreina p^rhaat miehet,
sellaiseen toteamukseen olen tullut. Paljon hupeni se-

kin joukko, joka erirånä kauniina heinäkuisena päivd-
nä komentajamme ev.luutn. Kuussaaren komennossa
nousi junaan Kajaanin asemalla ja matkasi kohti
tuntemattomia kohtaloita. Sinne taistelutanteteelle
jäivät mm. molemmat pataljoonan komentajamme
Räsänen ja Olsoni. Mutta taistelulähetti Mäkinen ei
kaatunut eikä edes haavoittunut sodassa. Kunnioitta-
kaamme niitten muistoa, jotka ovat kaikkensa anta-
neet, sillä heidän uhrinsa ansiosta mekin saamme
elää.

Vihollinen suomalaisen
soturin repun kantajana
Eräs rintamamies kertoo omalaatuisen tapauksen so-

dasta: Kesällä 1944 meiltä jäivät polkupyörät ja reput
vihollisen käsiin. Toveriltani jäi reppuunsa mm. upsee-
rihousut. Kolme kuukautta myöhemmin hän näki Ilo-
mantsissa kadonneen reppunsa kaatuneen vihollisen
selässä ja korjasi omansa taas parempaan talteen.
Tällä välin oli oltu kolmella rintamalla vastakkain,
Kannaksella, Laatokan pohjoisrannalla ia Ilomant-
sissa. Kellomäellä oli samainen mies valokuvassa jää-

käri Viisasen kanssa. Kuvaaja oli lähettänyt kuvat
kehitettäviksi Viipuriin. Reppua kantanut vihulainen
oli ne sieltä löytänyt ja pannut reppuun omistajan ni-
mellä varustetussa kirjekuoressa. Valokuvien omistaja
ei olisi kuviaan voinut löytäå, kun osoite puuttui, mis-
ta niitå olisi kysellyt. Myöskin upseerihousut olivat re-
pussa hyvässä kunnossa paperiin käärittynä. Näin siis
vihollismaan mies oli ollut suomalaisen soturin repun
kantajana kolme kuukautta. Kohtalo, vai mikä toi
sitten kuitenkin omistajalleen takaisin repun sisältöi-
neen ja lisäksi Viipurista erikseen löytäneet saman
omistajan kadonneet valokuvat.

\rr

- Mitä pitempi savupiippu, sitä parempi veto!

203



- - - -I- - - *fslhutovar na

Ontajärven--Jolmajärven väl im aasto

14. D:AAN kuuluva, vahvennettu Rj.P 6 vietti sy-

dänsuven hiljaiseloaan Ontajärven lohkolla kesällä
1942. Toiminta linjalla oli hiljaista eikä päätienkään
suunnalta Rukajärveltä kuulunut isompia rähinöitä.
Kenraali E. J. Raappana, divisioonan komentaja,
suoritti etulinjan tarkastuksen l-1.7. ja samoihin ai-
koihin tutustui lohkoomme myöskin majuri Bebm
Saksasta.

Pataljoonan komentaja, majuri Matti Murole ldksi
vuorolomalleen 9.7. ja sijaiselsi tuli pataljoonalle
alistetun Kev.Os. 2:n komentaja, majvi T. Hannila.
Mainittu vanhoista miehistä koottu osasto varmisti
lohkomme oikeaa sivustaa Jolmajoella ja odotti näinä
päivinä tapahtuvaa vaihtoa ja lomauttamisra. Jolma-
joelta kaakkoon ja itään alkoi §mmenkilometrinen
ei-kenenkään-maa.

Silloin 11.7.42 pirahti komentopaikalla puhelin,
joka pani alkuun tapahtumasarjan, joka voitiin kat-
soa päätryneeksi vasta 19.8. Patalioonan jääkärijouk-
kue, joka kenttävartiolinjan takana partioi pyörillä
tieosaa Korpilahti-Kuusiniemi, oli aivan sattumalta
huomannut jotakin epäilyttävää ja asiaa lähemmin
tutkittuaan havainnut suurehkon partion ylittäneen
viuhkamaisesti maantien selustaamme ja jälkensä vii-
saasti peittänyt. Lienee Hannilan miehiltä kotiinpää-
syä odotellessa tullut jokilinja huonosti valvottua, jon-
ka vihollinen oli ylittänyt koplukoilla, kuten myö-
hemmin todettiin.

Pataljoonalla ei ollut silloin reserviä (missä lie
Huttus-Pennikin korhoroineen ollut), joten sain hevos-
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ja kuormastoupseerin ominaisuudessa majuri Hanni-
lalta käs§n haalia töpinästä mahdollisimman monta
miestä ja vantstaa heidät runsaasti patruunoilla ja
muonalla sekä lähteä autolla Korpilahteen ja sieltä
marssien selustaamme sulkemaan kahta tdrkeäå järvi-
kannasta. Sain kokoon 20 miestä, aseina yksinomaan
pitkäpiippuiset m/91, mutta ei edes yhtään käsikra-
naattia liiennyt mukaan, ja niin häkäponttömme rä-
misi liikkeelle klo 11.4r.

Korpilahdesta jatkoimme marssien heikohkoa tietå
6-7 km Tshukovaaran taloon (me nimitimme taloa
Haukivaaraksi), sikili harvinaiseen taloon Aunukses-
sa, että se sijaitsi yksin korkealla vaarallaan. Aution
talon heinikkoisilla pelloilla ihmettelin jotoksia, mut-
ta en päässyt niistä selville. Partioihan täällä usein
jääkärijoukkue, joka nytkin piti siellä kohdata, mutta
ei heitä vaan nä§nyt eikä kuulunut.

Tästä lähetin puolet porukkaani pohjoiseen sulke-
maan n. 2 km pässä olevaa n. 600 m levyistä Unus-
järven-Tshukolammin välistä kannasta. Itse kii-
rehdin luoteeseen n. 2 km päässä olevalle kilometrin
levyiselle kannakselle.

Kadotimme polun heti talosta lähdetryämme ja
suunnistimme tavoitteeseemme tuon jylhään kauniin

Jolmajärven luoteispäähän. Tdmå, vuonomainen noin
kilometrin levyinen ja noin 30 km pituinen vesistövyö
on kaunis luonnonnähtävyys korkeiden vaarojen välis-
sä. Järvi levenee kylläkin kaakkoispäässä.

Keittelimme rauhassa korvikkeet ja läksin tieduste-
lemaan kannasta ja siinähän kadotettu polku olikin

Partio ylittää vesistön koplukalla syksyllä 42



14.D:n partio
erämaapolulla

Ontajärveläinen
karjalaistalo

pinnallaan selvät jotokset. Arvelin siitä menneen noin
100 miestä (totuus oli 700 miestä ja naiset lisäksi),
mutta ei tänään, vaan eilen (yöllä oli ollut rankkasa-
de). Sateen jälkeen oli §lläkin siitä kulkenut jokin jäl-
kivarmistus 4-5 miestä.

Tehtäväni oli selvä ilman miettimistä: kiireellinen
ilmoitus lähimpään puhelimeen (n. 10 km ) ia poruk-
ka kokoon sekä takaa-ajoon vaan. Ruvetessani ky
hddmiän kirjallista ilmoitusta pyysi korpr. Husso l:u-

paa tutkia jälkiä tarkemmin lähellä olevalla niittyau-
kealia, minkä lupasin. Husson lähderyä kuului niiryl-
tä räjähdys ja avunhuutoja. Miehet pyrkivät miinoitet-
tua niittyä aristelemaan, mutta käskin ottaa kiväärin
puhdistuspuikot tutkaimiksi ja niin lähdettiin apuun.
Siteet ja lastat laitettua ja miesten tehdesså hdtdpaa-
reja, tutkin tutkaimella venäläisten edellisenä kesänä

rakentamassa esteessä olevaa veråjdi, josta haavoittu-
nut voitaisiin kuljettaa pois. Silloin jaloissani räjähti
ja lensin nokalleni 4-1 m päähän. Siinä maassa ih-
metellessäni, ettei minulle tainnut käydä hullummin,
huomasin, että se olikin lähettini, korpraali Virtasalo,
joka oli huomaamattani seurannut minua ja astunut
miinapenaaliin. Hän kertoi astuneensa tarkoin minun
80 kg painollani tekemiin jälkiini. Virtasalo oli muu-
ten yksi niitä harvoja, loka sai miinaan polettuaan
pitää jalkansa, tavallinen taksahan oli paukku ja jal-
ka. Ei hän rintamalle §lläkään enää palannut.

Muuttuneen tilanteen johdosta oli takaa-ajosta luo
vuttava. Lähetin kiireellisen viestin 10 km päässä ole-
vaan puhelimeen, ja tllaamaan samalla auton. Niin
alkoi vaivalloinen marssi tielle kahden paaripotilaan
kanssa. Komentopaikalle Pälkäjärvelle saavuimme
16.7. klo 01.30.

Tämän kauma kulkeneen vihollisen sissiprikaatin
tehtävänä oli ollut tuhota Suojärvellä Suomen puolella
olevat huoltokeskukset. Huoltoa he yrittivät hoitaa il-

mateitse, joskin se lienee jatkuvien taistelujen takia
ollut vaikeaa. Kaatuneiden leipälaukuista oli löytynyt
vain raakoja sieniä ja jokien varsilta löytyneet onki-
vehkeet puhuivat omaa kieltään. Pölk§lån ja Voijär-
ven tiettömissä korpimaissa synryi katkeria kamppai-
luja, joissa meidänkin huoltomme oli suurissa vai-
keuksissa. Joukoista muodosti pääosan Maaselän ryh-
mään kuuluvat joukot.

Miinat aiheuttivat jatkuvasti tappioita. Jo alkuvai-
heessa meni miinaan jääk.joukkueesta korpr. Raikaa,
14 D:n kaukopartiosta 2 miestä, luutn. T. Valmun.

0R ,2) osastosta 2 miestä ja lisäksi muitakin toisista
yksiköistä.

Taisteluista 16.8. palannut lievästi haavoittunut
Rj.P/6:n kompp.pääll. kapteeni Pentti Perttuli kertoili
tuoreeltaan tähän tapaan:

Olivat saaneet porukan pieneen mottiin Särkijärven
maastossa, mutta pimeän takia se oli jäänyt laukaise-
matta. Elokuisen yön pimeydessä olivat naapurit hii-
pineet ja äkkirynnäköllä murtaneet konekiväärillä
vahvistetun puolustuksen. Eikä tällä hyvä, olivat teh-
neet ryöstön miehistä tyhjille teltoille ja vieneet muo-
nareput. Pentulikin sanoi peitehuopansa löyryneen
seuraavana aarnuna erään kaatuneen aronpojan kai-
nalosta.

Tästä sitkeästä partisaaniporukasta pelastui omalle
puolelleen noin 100 miestä L9.8.42 edellämainitun

Jolmajärven ylitse. Olivat purkaneet tukkikämpän
koplukoikseen, sitä ennen karkoitettuaan rannalla
olevan heikon varmisulsen.
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Kä s nä se I ä n --S aar i j ä rve n-
Loimolan tiemaasto

TAUNO .lÄÄSXelÄUen

TUI.I

SYVÄRI oli heinäkuun alussa 1944 jäänyt jo kauas

taaksemme. Olimme kantaneet polkupyöriämme Kas-
kanan korvessa ja hyvästelleet itäkarjalaisia kanta-
asukkaita, jotka olivat mies- ja naislukuisina teiden
varsilla seuraamassa vaellustamme kohti kotiSuomea.

I/JR S oli AK:n reservissä. Liikkuvuuden lisäämisek-
si olimme Lawassa saaneet polkupyörät, joiden kan-
tamista harjoittelimme Kaskanan "asfaltilla".

Toimin 1.K:ssa joukkueenjohtajaoa, milloin II:ssa,
milloin III:ssa joukkueessa olosuhteista riippuen.
Komppaniamme päällikkö, kapt. Kettanen, joka oli
mainio sotilas, kaatui heinäkuun ). päivänä Tuioma-
joella. Kapteeni Kettusen jälkeen komppanianpäällik-
könä toimi luutnantti Aarnio', mikäli oikein muistan.

"Niin tuli ehtoo ia auttu", ja tuli heinäkuun 9.
päivä. Olimme jättäneet polkupyörämme jonnekin joki-
varreen "mottiin", vihollinen katsoi ne meille tarpeet-
tomiksi. Eikä sillä suotaipaleella, jonka kautta "mo-

tista" ujuttauduimme, liioin pyöriä tarvittukaan.
Suoretkelle ei vihollinen meitä seurannut, vaan aje-

li tietysti "pyörillä" tietä pitkin.
Muutaman tunnin suota ja rämettä samoiltuamme

päädyimme Käsnäselkään Saarijärven-Polviiärven
Kannakselle. Tappioita oli tullut jokaisen päivän
osalle ja täydennystä ei noihin aikoihin saatu.

Olin saanut joukkueeni hät-hätää jonkinlaiseen ase-

maan Loimolaan johtavan tien itäpuolelle. Vahven-
nuksena joukkueella oli kk.ryhmä, Kev.Krh:n tj ia
ps.tuhoo japartio.

Olihan pst.tykkikin torjunta-asemassa vähän taem-
pana, joukkueen oikealla siivellä. Joukkueen vasen si-

vusta lienee ollut avoin.
Tuhoojapartiolla taisi olla ainakin yksi "panssa-

rinkauhu" aseenaan. Emme olleet aikaisemmin ko.
asetta nähneetkään (tosin oltiin kuultu, että uusia tehok-
kaita panssarintorjunta-aseita oli äskettäin saatu), jo-

ten ensi vaikutelma oli: ei tuolla vekottimella tee yh-
tään mitään.

Yritimme kaivaa poteroita ja parantaa asemiam-
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nIe, kutelr äsia,rn l;,,iririi. 11)(itra se oli kuin lihatto-
man luun kalrriirnista iruonoilla hatnpailla, sillä
maapes[ oii kuivaa, sa'',:nsekaista soraa. Lisäksi vi-
h«rlliscn "rnaataisrelrrkoncet" kun,ailivar aina vähän
päästä g,,iideu latvojen yläpr«rlella, "sähälrclellen" kuin
vihaiset kissat, Oikein vatsanpoh jassa tuntui oudolle
noiden l«rneiclen sähäh.l1,kset.

-- Soturmiehet Heinrtrnäki ja 'l tkkit.ett kaatrrneet,
ihnoitti lähettini, j«rka palasi jrnrli kornpparrian päälli-
kön kornenttlpaik.rlta ; hteyden«rtosta. Jälleen siis mur-
heenviestit kahteen kotiir-r.

Edestä alkoi sitten kurrlrra mtx-rtt«rreiclcn ja telaket-
jrrjen aihctrttanl.ta, väl.reinrnärr rniellyttävää ääntä, jo-

ta säesti erikaliberisten aseiden rätinä ja räiske.
Tienmutkasta ilrnestyi näkyviin 1;el<.iittavan näköi-

nen "rumilus" nrö1,ryten kuin vihainen ylnni.
-- Panssareita, kuului htruto jostakin takaa.
Panssarivaunun koskctuksessa syöksyili viholliseu

yksityisiä rniehiä. Edestä vasemmalta ja oikealta trrli-
tettiin ascmaammc. Jo avasi tulen myös meidän kone-
kiväärimme ja kohta olivat leikissä mukana kaikki
aseet, paitsi ps.karrhtr. Krrului yksirräinen pst.rykin
laukauskin ja mainittr,r panssarivaunrL pysähtyi. Tut>
yksinäinen laukaus oli osunut maaliinsa.

Ei näkynyt enää syöksyileviä miehiäkään. Tr:lemme
oli hetkeksi pysä1,trän1,t viholliscn kärjen ctcnentisen.
Asentaamme tulitettiin kuitenkin edelleen kiivaasti.
Tulipa kranaattejakin "liöysteeksi".

Jo jyristeli tien mutkasta toinen ps.vaLrnu nåyttå-
mölle ja pysähryi tiellä seisovao vaur)un taakse. Näh-
tävästi se arvioi rähän tilannetta. Vaunu oli samalla
suojassa tr;isen vaunun t.rkana pst.tykkimme tulelta.

Asemaamme suuntautunut tuli pian heikenr),i. Tä-
hystelin eturnaastoa vasemmalta oikealle. Epäilin tu-
len heikkenemisen merkitsevän jotakin muuta muka-
vaa. Tien kr.rmmallakaan puolella ei näkynyt liikehti-
mistä. Sen sijaan tiellä tapahtui jotain.

"Ensimmäisen" ps.vaunun tornin avatusta luu-
kusta näkyi mies lappamassa valkoista vaatetta ulos.

- 
Mitäs pelleilyä tuo on/ tuumasi lähettini, yrittäen

samalla miestä " jyvålle". Ei osunut. Sieppasin lähetil-
tä kiväärin, tähtäsin ja laukaisin. Mies lyyhisryi vaate-
nyytteineen vaunun vicreen. Vaate lienee ollut tarkoi
tettu levitettäväksi maahan merkiksi lentäjille. Eipä
näyttänyt kukaan kiirehtivän jatkamaan kesken jää-

nyttä yrirystä. Sitä vastoin ihnesryi kolmas panssari-
vaunu näkyviin ja ajaa jyristeli edellämainittujen
vaunujen ohi jor.rtuen samalla poikkeamaan tien si-

vuun.
Tuli ja leimaus! Kuului voimakas räjähdys ja mus-

ta savupilvi peitti vaunun näkyvistämme. Savun häl-
vetryä vaunu näytti yrittävän matkan jatkamista mut-
ta ei päässyt eteen- eikä taaksepäin, keinui vain sa-

massa paikassa. Ps-miina oli tehnyt tehtävänsä.
Nyt oli jälleen vuorossa se varrnu, joka oli seissyt

toisen vaunun takana tiellä. Se syöksyi kuin suuri, är-

Käsnäselän kylää

sfetry "hirviö" piilopaikastaan, pudisteli hiekkaa
hartioiltaan ia ajoi täyttä häkää toisten vaunujen väli-
sestä aukosta läpi ja rymisteli zsemaarnme saakka
pysähtyen tielle joukkueeni oikealle siivelle. Siinä se

pörisi n. 50 m:n päässä oikealla kaikessa rauhassa,

suunnaten tykkinsä putkea vuoroin vasempaan, vuo-
roin oikeaan. Ihme §llä ei ampunut.

Olin ehtinyt jo kummastella, miksikä pst.aseemme
eivät amptrneet laukaustakaan ko. vaunua kohti, sen

edetessä asemaamme. Eniten herätti ihmetystäni hil-
jaisuus, joka vallitsi koko joukkueeni asemassa. Ei
kuulunut laukaustakaan.

- 
Eiköhän meidän olisi parasta håipydl tuumasi

nuori lähettini, joka uskollisesti oli pysytellyt läheisyy-
dessäni. Käskin hänen mennä varmistautumaan, oliko
joukkueemme (myös kk) lähtenyt asemastaan. Vallit-
seva hiljaisuus pani epäilemään yhtä jos toistakin.

Lähetti palasi pian takaisin hengästyneenä ja il-
moitti: - Kaikki ovat lähteneet, poterot ovat ryhjinä
ja etumaastosta kuuluu lähestyviä åänidt

Panssarivaunun moottorin ääni kiinnittikin huomio-
ni. Tähystäessäni vaunua näin, kuinka sen tykin putki
kääntyi kiusoittavan hitaasti meitä kohti. Tuijotin het-
ken tykinputkea ja painuin vaistomaisesti matalaksi.
Sinne painui lähettikin "maamakoon". Ei kuulunut

rykinlaukausta. Taisi kokeilla vain meidän maaston-
käyttötaitoa!

Vielä pikainen silmäys etumaastoon nähdäkseni,
mitä siellä oli tekeillä.

Sieltä he tulivat: ruskeapukuiset puna-armeijan so-

tilaat olivat lähteneet ilman uraa-huutoa etenemään.
Olisi ollut mieletöntä tääde tulitaisteluun tuossa

vaiheessa. - 
Lienee parasta meidänkin likteä taak-

sepäin! lausuin lähetilleni ja lähdin konttaamaan
"ahteripuoli" edellä, lähetin seuratessa esimerkkiäni.

Kun olimme päässeet suojaisempaan maastoon,
käytimme jo mukavampaa etenemistapaakin. Hakeu-
duimme tien tuntumaan pysyäksemme oikeassa suun-
nassa.
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Tuon "hiippailumme" aikana olin ehtinyt moneen
kertaan ihmetellä, mistä johtui, että me jäimme lähet-
tini kanssa kahden?

Sodassa on kaikki mahdollista. Tarkatkin suunni-
telmat jåävät vain suunnitelmiksi. Sanatarkat käs§t
jäåvåt tåyttåmdttå, sillä monet yllättävät tekijät saa:vat
aikaan sekavia tilanteita, joissa ei voida noudattaa
aikaisemmin annettu,a käs§jä ja toiminta-ohjeita.
Lisälsi inhimilliset erehdykset näynelevät huomatta-
vaa osaa, nimenomaan juuri taistelukentällä.

Myöhemmin sain kuulla, että komppanianpäällikkö
oli antanut irtaantumiskäs§n. Käs§ varmaankin vä-
litettiin mieheltä miehelle, mutta meiltä se jäi kuule-
matta.

Saattoi olla niin, että olimme keskitryneet seuraa-
maan vihollisen esittämä näytelmää kaikella mielen-
kiinnolla ja näin olimme sekä kuuroja etti sokeita sil-
le, mitä joukkueen zsemassa tapahtui muutaman mi-
nuutin aikana. Siitä olen aivan varma, että kukaan
ei käynyt luonani tuomassa ko. k?is§ä.

Kylläpä ovat ehtineet ottaa aikamoisen erumatkan,
kun ei vieläkään näy ketään, tuumailin itsekseni. Tai-
sinpa siinä saapastellessani sadatella ajatuksissani
joukkuettani pelkuruudesta. Mutta sitä se ei ollut!

Törmäsin melkein päin erästä tuntemaronta maju-
ria, joka hyppäsi eteeni ja alkoi kovaåänisesti nuhdel-
la minua, syyttäen pakoonjuoksusta. Mielestäni tuo
syytös ei ollut oikeassa suhteessa silloiseen tilanteeseen
ja näin ollen vastaukseni esimiehelle taisi olla vähän
kiukkuinen.

Kyseinen esimies ei luonnollisestikaan tuntenut
edessä olel'raa tilannetta joukkueeni osalta. Vai olisi-
ko sittenkin kahden (kp:lla ja kivärillä aseistetun)
miehen pitänyt jårädå viivyttämän panssareilla vah-
vennettua ylivoimaista hyöl,kiiäjä? Tuon §symyksen
tein itselleni ja sain vastauksen: Ei!

Olin vihdoinkin tavannut joukkueeni ja saanut sen
järjestetyksi osoiteftuun uuteen zrsemaan (joukkueessa

vähän kummasteltiin, mihinkä me olimme iääneet)
kun sain kZis§n irtaantumisesta ja vetäyrymisestä tien
suunnassa (taistellen) taaksepäin.

Eedestä kuului taas taukoamatta: U:aat
Uraa! Aron pojat olivat lähteneet "rynnistämän" oi-
kein huutosakin kanssa. Tuntui aivan siltä kuin heillä
olisivat olleet erikoiset huutajat, kun taas eri miehet
huolehtivat tulittamisesta.

Niin sitä taas mentiin taaksepäin, välillä aina vä-
hän jarruttaen takaa-aiajaa. Ihme §llä, panssareita
ei nä§nyt enää sinä päivänä.

Maasto takanamme harveni harvenemistaan ja
kohta olimme aukeaksi hakatulla alueella. Missähän
olivat "maataistelukoneet"T Nyt olisimme olleet ai-
nakin nä§vissä.

Kantoja ja mättditå, hyväksemme käyttäen saimme
sentään jonkinlaista suojaa tulta vastaan.

Yhtäkkiä kuului ilmasta outoa huminaa. Se muis-
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tutti lähestyvän tuulispäån åäntå,. Vaistoni käski heit-
täytyä maahan! Siinä sitä oltiin aholla, litteänä joka
mies.

Yhtäjaksoinen räjähdysten ryöppy tärisytti maata
hetken aikaa. Hiekkaa ia nraa satoi päälleni. Odotin
uutta ryöppyä ja koetin im"ytyä yhä tiiviimmin maa-
han.

Uraal 
- - 

Uraat kuului edestä ja sitä seurasi
sarja laukauksia. Nuo äänet herättivät meidät "urku-
pyssyn" aikaansaamista tunnelmista ja niin oltiin
taas oikeilla "raiteilla".

Pataljoonan lähettiupseeri ilmestyi luokseni ja sa-

noi: 
- 

Komentajan k?is§: vihollista on pidätettävä
tässä maastossa, joukot jäävdt asemaan maastokoh-
tiin, missä nyt ovat!

Mutta eihän tähän voida jåäd^ asemaan!
Olemme aivan aukealla paikalla, kuten näet. Tuolla
taempana olisi aivan toista.

- 
Käs§ on käs§, tuumasi lähettiupseei ja kato-

si.
Esimiehen antarnaa käs§ä on noudatettava ja käs-

§ täytemävä niin hyvin kuin voi. Vaikka ko. maasto
oli asemapaikaksi mahdollisimman kehno, käskin
joukkueeni siihen asemaan. Miehet loivat §syviä kat-
seita toisiinsa, kun ryhmänjohtaja antoi kiis§ään ryh-
mälleen. Siihen vain jäätiin "pelkä?i.mään", laakson
pohjaan aivan kuin syötiksi viholliselle. Muu osa
komppaniaa oli takavasemmalla ja -oikealla.

Minulla oli tuolloin sellainen tunne, että tähän
paikkaan meidät "teilataan" lähiaikana tahi tästä
lähdetään ilman kehoituksia.

Jo alkoi hiekka göllytä. Vihollisen tuli kiihtyi pika-
tuleksi. Uruat 

- -Uraal 
"Me tulemme taas."

Ruskeapuseroisia miehiä (poikia) oli etenemässä
ase kainalossa ampuen "lonkalta" ja tulitti marssien
tietoisina siitä, että kuolema katsoi heitä silmästä sil-
mddn ja että heidän askeleistaan mikä hyvänsä saattoi

Poiat vetäytyvät upottavan iänkän yli



*
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olla viimeinen.

Joukkueeni avasi tulen, samoin I ja III joukkueen
konekiväärit. Mutta "ruskeapuseroisten" joukko vaan
taa,leni ja uraa-huuto voimistui. Etäisyys oli jo lyhen-
tynyt niin, että konepistooleillakin pääsi leikkiin mu-
kaan. Kuului lyhyitä, vihaisia sarjoja ja nopeita ker-
talaukauksia.

Vähitellen tuli heikkeni. Vihollinen alkoi käymää
maaston tarloamaa vähäistä suojaa. Ei nä§nyt enää
marssivaa joukkoa, vaan lyhyitä syöksyjä tekeviä yksi-
tyisiä miehiä. Konekiväärien papaftavar äänet taem-
paa osoittivat, että vihollinen oli ajoittain nä§vissä.

Joukkueeni asemassa oli epäilyttävän hiljaista. Mi-
nun täytyi säästellä konepistoolini patruunia. Toinen
lipas oli tyhjä ja toinenkin puoliksi tyhjä. Kohta olisi
lippaan täyttäminen ajankohtainen toimenpide.

Turvattomuuden runne alkoi kalvaa ajatuksissani.
Tuntui kuin jotakin olisi hullusti joukkueessani. Mik-
sikä he eivät tulita vaikka maaleja oli parhaillaankin
näkyvissä?

Kohotin päåtåni, kurkistelin sekä vasempaaan että
oikeaan. Ei yhtään joukkueeni miestä ollut näLyvissä.
He olivat lähteneet, niin kuin sitä jo aikaisemmin aa-

vistelin. Sinne oli häipynyt uskollinen lähettinikin, jo-
ten olin tällä kenaa aivan yksin.

Joskin tunsin oloni epämukavaksi, niin olin huojen-
tunut joukkueeni suhteen. Siitäkin huolimatta, eftä jät-
tivät luvattani asemansa.

Yajaan sadan metrin päässä takanani oli metsän
reuna. Kunpa pääsisin tuonne niin olisi taas kaikki
hyvin. Katsoin reitin vetäytymistäni varten ja aloin
hivuttautua taaksepäin, takaperin ryömien ja koet-
taen käyttää hyväkseni pieniäkin syvennyksiä ja ko-
houtumia. Hidasta oli meno, mufta tuuma tuumalta
metsän reuna läheni. Edestä tulevat luodit iskivät vi-
haisina joka puolelle. Olin hiestä aivan märkä, sillä
minä pelkäsin. Sydämeni tuntui jysähtävän joka kerta,

kun luoti iski lähelleni maahan.
Olin pysährynyt pienen mättään suojaan, kun silmä-

ni keksivät edestä vain §mmenen metrin päästä kan-
non juurella kimaltelevan pisteen. Vaistomaisesti kä-
teni koetteli puseroni rintataskua. Kynäni, hopeinen
täyte§nä, jonka olin saanut syntymäpäivälahjaksi
vaimoltani, oli poissa. Unohdinko tuolla hetkellä ti-
lanteen ja pelkoni, sitä en ole pystynyt selvittämään it-
selleni vieläkään. Olin varma, että kannon juurella
välkehtivä "piste" oli §näni. Ilman pitempiä tuumai-
luja lähdin ryömimään eteenpäin, kohti auringon sä-

teiden kirkastamaa esinettä.
Erotin jo aivan selvänä §nän ääriviivat kannon

juurella. Vielä pari metriä. Mitä "helvettiä"? Taka-
vasemmalla oleva konekivääri alkoi tulittaa minua.
Luodit iskeyryivät lähelleni, hiekka pollysi. Yritin huu-
taa: "Alkää ampuko!" Makasin liikkumattomana
paikallani. Odotin joka hetki surmanluotia, muuta en
osannut enåä ajatellakaan, olinhan aukealla kentäl-
lä, kahden tulen välissä.

Silloin yhtäkkiä kuului takaa metsän reunasta huu-
to: "Alkää ampuko, siellä on oma mies!" Tuli lakka-
si heti. Olisikohan vihollinenkin ollut siinä käsitykses-
sä, että siellä on oma mies, koskapa hekin pitivät tuli-
taukoa2

Hetken oli aivan hiljaista. Ryömin pari metriä
eteenpäin. Sain kynäni ja aloitin vetäytymisen uudel-
leen.

Minulla olivat aika lallla sekavat mielikuvat, ai-
van kuin painajaisunen jälkeen. Karkoitin nuo uniku-
vat mielestäni ja jatkoin hidasta matkantekoa.

Vihollisen puolellakin oli jo tauko loppunut ja luo-
tisuihkut lakaisivat taas maastoa. Kuului jälleen tut-
tuja uraa-huutoja. Näiden uraa-huutojen saattelema-
na saavutin metsän reunan. Olin säästänyt nahkani
ehyenä, vaikka eräässä vaiheessa tuntui siltä, että vii-
meiset hetkeni olivat käsillä. Joukkueeni oli asemassa

metsän reunassa ja sain joukkueen varajohtajaka
kuulla, että hän oli saanut lähetin tuomana komppa-
nian päällikön käs§n yetäytyå metsän suojaan, uu-
teen asemaan. Kyseinen käs§ ko. tilanteessa ei ai-
heuttanut ihmetystäni, mutta miksi minä en sitä taas-
kaan saanut? Aivan varmasti komppanian päällikkö
oli lähettänf käskyn minulle.

Haluan tässä yhteydessä mainita, että huuto "älkee
ampuko, siellä on oma mies", joka oli tarkoitettu ko-
nekiväärille tulen lopettamiseksi, oli Mannerheim-ris-
tin ritarin, ylik. Kaarlo Kullervo Laitisen huutama.
Tuo kunnon soturi saavutti matkansa pään Turtolan

Juoksengissa 16.10.44.
Edellä kertomani on vain yhden heinäkuisen päivän

ja yhden vajaalukuisen joukkueen puitteissa sattunei-
den pikku tapahtumien muisteloa.

"Niin tuli ehtoo ja 
- 

aamu!" Tuli taas uusi päi-
vä.
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Tankkien hyökkäys tor,utaan
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«fSÄlLÄ 1944 oli Karjalan kannaksen halkijuok-
suksi sanottu taistelutoiminta jo paremmin lopullaan,
kun oli tultu Kannaksen halki vanhalla rajalla si-
jainneelta puolustusasemalta VT- ia VKT-asemien lä-
pi Viipuriin saakka. Vihollinen senkun vain rynnisti
vähentymättömällä voirnalla ja murskasi kaikki vas-
tukset helvetillisellä rauta- ja teräsmyrs§llä, jollaisen
vain vastustajamme pystyi panemaan liikkeelle ja jo-
hon meillä oli monin verroin vaatimattomammat
mahdollisuuclet. Mutta jokainen rivimieskin käsitti, et-
tä tåmå kaikkihävittävä teräsmyrsky oli saatava py-
sährymään tavalla millä hyvänsä, joka vaati joukoil-
tamme suorastaan yli-inhimillisiä ponnistuksia. Jäl-
keenpäin ajatellessa tulee mieleen, miten silloisista
monista kiperistä tilanteista on senrään selvitry hengis-
sä.

Yhdeksäntoista vuoden takaa muistuu mieleeni
kohdalleni sattunut unohtumaton tapahtumaketju.
Olin Laguksen ps.divisioonan alaisen 

- 
kk.kompp.JP

2:n I joukkueen puolijoukkueen johtajana. Tapauk-
sessa, josta kerron, toimin kuitenkin joukkueen johta-

TAUNO SAARIJÄRVI

jana siitä lähtien, kun jotain alkoi tapahtua. Divi-
sioonan yksiköt olivat saaneet varus-, arrunus-, ja
henkilötäydennyksen 

- 
ties kuinka monennen kerran

tämän sodan aikana alati harveneviin komppanioi-
hin. Olimme saaneet myös vanhoja taisteluun rotru-
mattomia nostomiehiä, josta osakaan johruivat myö-
hemmin kertomani tapaukset. Kuitenkin oli vastais-
kuun lähdettäessä saatava joukkojen tulivoima ja is-
k"kyky jollain lailla kohotetuksi.

Divisioona oli saanut tehtäväkseen suorinaa vas-
taisku Vuosalmell a ja heittåå vihollinen salmen taak-
se Ayräpään puoleiselle rannalle. Ensimmäiset hanka-
luudet alkoivat jo lähestymisvaiheen aikana. Täyden-
nyksenä tullut vänrikki, jonka nimeä en enää muista,
haavoittui heti lähestymisvaiheen aikana. Kehoitinkin
häntä palaamaan JSp:lle, jonka tiesin olevan jossakin

takanapäin Vuosalmen ja Oravan§dön vaiheilla.
Hän lähti pois ja seurauksena oli, että jouduin itse ot-
tamaan joukkueenjohtajan tehtävät vastaan.

Olin jo aikaisemmin huomannut, että vasemmalla
olivat yhteydet jo katkenneet. Siksi kehoitin oikean-
puoleista yhdysmiestä pitämään tiukasti yhteyttä 3. JP
2:een, jonka alaisena joukkueeni toimi.

Alkoivat sitten olla heinäkuun 11. p:n ensimmäiset
tunnit meneillään ja yö oli melko pimeä kesäajasta
huolimatta. Pimeydestä johtuen taistelutoimintaan
tottunattomat täydennysmiehet eivät pitäneetkään vi-
hollisen tykistötulessa yhteyksistä huolta ja ne pääsivät
katkeamaan vähän sieltä ja tåäItå. Niinpä huomasim-
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me avoriviin siirryttäessä, että kolmannella komppa-
nialla ei ollut yhteyksiä enempää oikealle kuin vasem-
paankaan. Mutta h-hetki lähestyi eikä ollut aikaa sii-
nä vihollisen tulessa ruveta järjestelemään yhteyksiä
kuntoon, vaan oli lähdettävä etenemään päin vihollis-
ta.

Olin jakanut konekir,äärit, yhden kuhunkin 3.
komppanian joukkueeseen. Itse seurasin I joukkueelle
alistamaani kk:ta. Tuntui siltä kuin ilma olisi ollut
täynnä kaikenkokoisia ammuksia, niin ettei sinne
enää mahdu muuten kuin että on heti seulana reikiä,
jos kohottaa vähänkin päåtådn maanpinnasta. Mutta
käsky oli yritettävä räyttaå kaiken uhallakin ja par
haall a mahdol lisel la tav alla.

Ensimmäisestä syöksystä selvisimme kuin ihmeen
kautta melko pienin tappioin muutamaa haavoittu-
nutta lukuunottamarta. Tämän taisteluvaiheen aika-
na olimme tulleet pienen peltoaukeaman yli aivan vi-
hollisen asemien eteen pensaikkoa ja puita kasvavan
saarekkeen teunaan. Meitä miehiä oli kokoontunut
tuon pellon ja saarekkeen väliseen ojaan aivan vieri

viereen, ja vihollinen kiihdytti arnmuntansa äärimmil-
leen. Saimme tulta sekä edestä että takavasemmalta
sen peltoaukeaman toisesta päästä päin. Kehoitinkin
siinä ympärilläni olevia miehiä tekemään äkkirynnä-
kön vihollisen asemiin varsinkin koska takaa vasem-
maha tuleva tuli oli meidän tuli- ja näkösuojatto-
maar. asemaarnme erittäin tuhoisaa. Edestä saimme
paljon heikompaa tulta. Sieltä ampui arvioni mu-
kaan vain yksi konekiväå,ri ja saatiin myös harvah-
koa kivääritulta. Mutta syöksyminen tuossa luotisa-
teessa oli suorastaan mahdotonta, ennen kuin edessä

noin )0 m:n päässä oleva kk. oli vaimennettu.
Niinpä päätin lähteä paiskaamaan sinne käsikra-

naatin, koska emme saane€t sitä tulellamme vaikene-
maan. Kehoitin poikia seuraamaan heti perässä, kun
kuulevat käsikranaatin räjähdyksen. Otin kranaatin,
poistin varmistimen ja laskin, että kun lähden juokse-

maan kohti kk:ta, ehdin heittdd kranaatin perille vi-
hollisen pesäkkeeseen, ennen kuin siellä ennätetään ta-
juta, mitä on tapahtumassa. Päätin juosta, kunnes
huomaan itseäni tulitettavan tai tunnen osuvani var-
masti. Erehtymisen varaa ei ollut, kun ottaa huo-
mioon suhteellisen avoimen maaston pellonreunassa
olevan taajemman pensaikon jälkeen. Kun olin iuos-
sut io arviolta 50 m eikä minua ollut tulitettu, laskin,
että minun pitäisi nyt juuri. olla sen kk:n luona, jota

olin lähtenyt tuhoamaan. Allistykselläni ei ollut ver-
taa, kun olin juosta päin kahta vihollisen rinnakkain
olevaa panssarivaunua. On vaikea sanoin selittää,



mitä silloin koin ja mitä sitten seurasi muutiunassa se-

kunnissa.
Ensinnäkin tein äkkipysäyksen ja ihmettelin, minkä-

tähden he eivät olleet ampuneet minua jo lyijyä täy-
teen, ja seuraavana täyskäännöksen sekä takaisin sel-
laisella vauhdilla, etteivät parhaatkaan sprintterit oli-
si minua saavuttaneet. Mutta kun hätä on suuri, on
apukin lähellä. Ja se apu tuli tällä kertaa suuren ki-
ven muodossa. Juostuani suurin piirtein omien miesten
ja mainittujen vihollispanssareiden puoliväliin, pujah-
din kiven taakse hengäsryneenä huohottamaan. Jänni-
ryksen vähän lauettua huomasin vapisevani kuin vi-
luinen, vaikka olin aivan hiestä märkä. Sain olla rau-
hassa vain pienen hetken ja todeta hyvän tuurini.

Pian vihollinen heräsi horroksestaan ja alkoi tulit-
taa olinpaikkaani vimmatusti. Suuri kivi onneksi suo-
jasi jonkin verran. Aloin hiljaa huudella omille lin-
joille päin: "Tuokaa panssaritorjunta-aseita tänne ja
äkkiä!" En uskaltanut korottaa åäntdni niin paljon,
ertä olisivat kuulleet yli taistelun melun. Ei auttanut
muu kuin ryömiä poikien luo tiedustelemaan, missä

Levännyt porukka
saapuu Vuosalmelle

SA-hua

Vuosalmen sillan-
pääaseman maastoa

maali tiedossa.
Paikalle saapui pian tiedustelemani ryhmä tuoden

kolme panssarinyrkkiä mukanaan. Mutta miehet sa-

noivat, ertä he eivät ole näitä uusia aseita käymäneet
ja itse en ollut niitä vielä ennen nähnytkään. Kuvitte-
lin, että nämä torjuntaryhmän miehet ovat niin paljon
"arkalasta kotoisin", etteivät mielellään lähtisi etu-
maastoon panssareita tuhoamaan. Siksi pyysin heitä
neuvomaan minulle aseen käyttöä. Tällöin selvisi, et-
teivät he todellakaan osanneet niitä käyttää.

3. komppanian päällikkö, kapteeni Rossl kuuli kes-
kustelumme ja ilmoitti osaavansa ampua näillä aseil-
la. Hän tarjoutui opastamanani itse ampumaan vi-
hollisvaunuihin kuoleman sanansaattajan. Palasim-
me yhdessä szunan kiven suojaan, ja kapteeni ampui,
mutta kaikki kolme laukausta jäivät lyhyiksi. Silloin
kapteeni käski lähettinsä lähteä hakemaan panssari-
kauhua ja me jäimme seura,unaan vihollisen toimin-
taa. Ihmemelimme, kun kumpikaan vaunu ei avannut
meihin tultaan, vaikka yarmasti niiden täyryi huoma-
ta, mistä niitä ammuttiin. Tykkitorni §llä pyöri edes-

takaisin ja useaan otteeseen suunnattuna meitä suo-
jaavaa kiveä kohti. Kiven luo oli keräänrynyt puolen-
kymmentä miestä, jonka vuoksi arvelimme, että olisi
viisaampaa osan mennä takaisin, jotta jåljelle jäävil-
lä olisi paremmin tilaa kiertää suojavarustustansa, ios
panssarit saisivat päähänsä tulla polkemaan meitä
jalkoihinsa. Kuinka ollakaan meidän siinä odotellessa
panssarikauhun ilmesrymistä, toinen hökivaunu pani
moottorin käymään, niin että jännitys keskuudessam-
me kasvoi äärimmilleen odottaessamme lähtisikö se

toteuttamaan meidän murskaamistamme telaketjujen-
sa alle. Vaunu nytkähti ensin muutaman kerran mei-
tä kohti kuin lisätäkseen jännitystä, mutta lähti kuiten-
kin omalle puolelle. Pitkään se ei kuitenkaan viipinyt,
kun se taas palasi voimansa tunnossa takaisin ja an-

toi mitä kuuluu ja kuka käskee ajaen entiselle paikal-
leen. Samassa avattiin kummastakin panssarista kat-
toluukut, mutta kannet meihin päin. Sieltä kuului ko-
vaa polotusta jota erune luonnollisesti ymmärtäneet.
Pidin varani, ettei sieltä ollut kenelläkään asiaa ulos.
Heti kun luukku avattiin vähänkin suurernmasti, pääs-
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panssirintorjuntaryhmä on, koska minulla olisi hyvä



tin vihaisen sarjan luukkuun, niin että tulta kipunoi.
Ja niin oli toisen vaunun palattava jälleen takaisin.
Toinen vaunu oli liikuntalaTvytön, jonka totesin myö-
hemmin. Telaketjun ja vetopyörän väliin oli juuttunut
päänkokoinen kivi. Liikuntakyvytöntä vaunua aiottiin
ilmeisesti hinata pois taistelukentältä.

Vihdoin saapui komppanianpäällikön lähetri tuo-
den mukanaan panssarikauhun. Päällikkö alkoi heti
tähtäillä jäljelle jäänyttå vaunua ja humpsis 

- 
tuli

leimahti vaunun tornissa. Samassa minulle välähti,
että nyt siellä on hiljaisia poikia koko purkillinen ja

lähdin hurjannäköisenä juoksemaan vaunua kohti jo
toisen kerran lyhyen ajan kuluessa. Kun vihollinen
huomasi vaunuun osutun, otti se hatkat vaunun mo-
lemmilla puolilla, jonka totesin juostessani. Kun pää-
sin panssarin luokse, kuului sieltä hiljaista puhetta. Ke-
hoitin heitä suurella äänellä tulemaan ulos esittämään
ajokonin ja ajomååräyksen. Mufta he eivät aikoneet-
kaan totella vierasta "finskipoikaa." Tarkastellessani
vaunua etsin luukkua, josta saisin pontta puheilleni.
Kuinka ollakaan tornin lappiossa oli pienoinen ilma-
reikä, josta roikkui ketjussa sipulin muotoinen rauta-
pala. Oitis oli pistoolini piippu reiästä sisällä. Ja niin
kiersin pistoolin perällä ympyråå liipasimen ollessa
kestotulella. Lippaassa ei ollut enää montakaan pat-
ruunaa. Viipymättä ryhdyin sitä vaihtamaan. Sisältä
kuului aina vain sanoin kuvaamaton valitus ja ulina.
Saatuani vaihdon suoritettua jatkaakseni lopullisesti

§symystä, kuka vaunun omisti, vedettiin szunassa

rautasipuli paikoilleen, ja niin oli viimeinenkin reikä
tukossa.

Omien joukkojen huomatessa pulmani, rulivat he
miehittämään äsken ryhjiksi jääneet poterot. Siinä kier-
täessäni huomasin kuinka kolme vihollista lähesryi
heinikossa ryömien. Yksi oli tavallista sitkeämpi hen-
gestään ja sisustaan. Heinikko ei lakannut heilumasta
ennen kuin etäisyys minusta oli kolme§mmentä met-
riä ja laskettuani tavallista pitemmän sarjan.

Vihollinen oli koko ajan pitä.nyt tulen alla vaunun
seutuja. Lähistöllä liikkui muutamia panssarivaunuja,
joista meidän touhut huomattiin. Niin saimme nis-
kaamme panssarivaunun kranaatteja. Useat haavoit-
runeet olivat jo ioutuneet jättämään poteronsa, ja siel-
lä, tädllä, lojui kaatuneita. Minulla vain paloi halu
päistå panssarivaunun herraksi. Seurasin tarkasti
vaunua ja koetin keksiä uusia keinoja. Samassa iski
tykin arnmus aivan lähelleni, niin että olin aivan
ravan peitossa. Tunsin niskassani kovan iskun ja
polttoa. Vähitellen alkoi lämmin veri valua pitkin sel-

kääni. Tajusin, että vastaisku Vuosalmella ja panssa-

rivaunun kukistaminen oli minun kohdaltani ohi ja

vaivalloinen matka scltasairaalaan alkoi.

Panssarintoriuntam ies,
alikersantti Frans H aapa I a
panssa ri ny rkkei neen
Vuosalmella heinäkuussa

Konekivääri
toiminnassa,
Vuosalmella



PENTTI S. HEIKKINEN
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Petsamon nikkelikaupungin keskellä oli
165 metrin korkurnen savuprppu
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pommituksia

NYT ne suomalaiset ampuvat toisiaan tuolla
Sallajoen rannassa. Sinne pitäisi mennä kiireesti pane-
maan järjestys ennen kuin tapahtuu kauheita.
Leutnant Köhler oli aivan hätäänrynyt.

Olisikohan siellä tappelu käynnissä? Tai jos äijät
ovat kännänneet ja ovat nyt hulluina humalassa!

Joen varteen oli majoittunut pieni suomalainen
viestimiesten osrrsto. Olivat siihen sillan korvaan pys-
tyttäneet telttansa ja majailivat siinä jo toista viik-
koa.

Oikeinkohan ne tappelivat siellä keskenään.
Mennään kirtsomaan. Niillä voi olla siellä vain sellai-
nen yksiryinen tappelu tai ehkä siihen saavat sivulli-
setkin osallistua.

Leutnant Köhler lähti mukaan nähdäkseen omin

*,ti*i,,#åflä.&,

silmin kamalan jdljen, jota siellä oli synrynyt.

- 
Kyllä siellä ampumista kuuluu selvdsti. Monta-

kohan on jo ammuttu seulalsi?
Tultiin paikalle. Oli kaunis syyskesän ilta. Silta oli

täynnä saksalaisia. Ei täällä ainakaan yleistä tappe-
lua ollut. Yleiso nojaili sillan kaiteeseen ja katseli
alas joen rantaa. Siellä ammuttiin, siellä tapahtui jo-
takin.

Saavuttiin sillalle. Sillan korvassa oli viestimiehillä
kåynnissä varsin leppoisa ampumaharjoitus. Joen töy-
räät muodostivat luonnollisen vallin. Sen eteen miehet
olivat pystyttäneet maalitaulunsa, jota nyt ampua
räis§telivät joen toiselta rannaka. Matka ei ollut
kovin pitkä, eikä taulukaan ollut suuri.

Omituisena piineenä tässä touhussa oli osumien
nåyttåjå, joka seisoi taulun vieressä täysin suojattoma-
na. Seisoi siinä ja poltteli tupakkaa. Laukaus pamah-
ti, mies kumartui tarkastamaan.

- 
Se on nyt tuossa ihan äskeisen vieressä 

- 
yh-

deksäinen!
Saksalaiset katsoivat tukka pystyssä tätå touhua.

Kieltämättä se näyrti lievästi sanoftuna omituiselta.
Taas pamahti laukaus.

- 
Se on vähän paremmin

§mpin rajarnailla.
Näyttäjä huusi tiedoitukset yli

laan osuman kohtaa.

tuossa yhdeksäisen ja

joen ja osoitti sormel-

Tietäen ja tuntien saksalaisella perusteellisuudella
laaditut sekä noudatetut ohjeet varotoimenpiteistä am-
pumaharjoitrsten yhteydessä tämä oli kaikkein alkeel-
lisimmankin ampumahar joituksen irvikuva.

- 
Onko teillä aikomus ammuskella siellä vielä

kauankin?

- 
Herra luutnantti, minkä tässä nyt vielä näkee!

On tässä vähän tarkkuutettu näitä kivääreitä.

- 
Pitäkää nyt sentään varanne, ettette ammu toi-

sianne. Nämä aseveljet odottelevat tässä nähdäkseen
ruumiita.

- 
Herra luutnanfti, §llä me sen huomasimme, si-

tä vanenhan tuota, kai me saamme jatkaa?

Jatkakaa vain, mutta seuraavalla kerralla
nåyttåjän on häivyttävä tuosta taulun vierestä.

- 
Herra luutnanfti, me vain meinattiin nåyttdit

aseveljille vähän mallia. Kyllä se kohdalleen käy, me
olemme tarkkuuttaneet nämä pystykorvat jo ennes-
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tään. Me vain näytämme aseveljille, että suomalainen
viestimies osaa ampua.

Suomalaisen sotilaan sielunelämä on ihmeellinen.
Se purkautui viattomalla naamalla tiedusteluun Leut-
nant Köhleriltä:

- 
Ystäväni, sanoo minulle, missä ne suomalaiset

sotilaat ammuskelevat toisiaaan. NäilIä rässä on
käynnissä ihan tavallinen ampumaharjoitus. Eivät
tunnu tietävän, missä miehet ammuskelisivat toisiaan.

Leutnant Köhler hölmistyi niin tarkkaan, enä seisoi
pitkät ajat suu auki inahdustakaan päästämättä.

- 
Tavallinen ampumaharjoitusT

- 
Tavallinen ampumaharjoitus!

Petsamon lentokentällä oli vilkasta.
Sitä mukaa kuin laivasaattue Jäämerellä lähestyi

Muurmanskia, sitä mukaa siirryivät saksalaiset suurer
pommituskonelaivueet kentältä kentälle, Norjan poh-
joisinta rannikkoa pitkin lännestä itään. Kaiken huip-
pu oli vihdoin Petsamossa, jolloin saattue oli purjehti-
massa sisään Muurmanskin satamaan. Nyt oli kilpa-
juoksussa loppusuora §symyksessä.

Saksalaiset kävivät kaatamassa pommikuorman
toisensa jälkeen saattueen niskaan. Siinä meni tonni-
kaupalla rdjåhtdvdä rautaa. Venäläiset puolestaan
koettivat tehdä sen saksalaisille niin vaikeaksi kuin
mahdollista ja rahtasivat Muurmanskista pommilas-
tin toisensa jälkeen Petsamon lentokentälle, jossa jyti-
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Lapin erämaassa asuinkämppä miehistöineen

si, paukkui ja paloi yötä päivää.
Luonnollisesti suuri osa saattueisiin tähdäryistä

pommilasteista vaelsi Jäämeren syvyyteen aiheutta-
matta muuta kuin korkeintaan turskaparville taval-
lista kiivaampaa pyrstönheilutusta. Mutta paljon vai-
pui täydessä lastissa myös laivoja Jäämeren hyisiin
aaltoihin, ja laivojen miehistö taisteli viimeisen taiste-
lunsa luonnonvoimia vastaan kylmyyden hitaasti uu-
vuttaessa voimat ja aaltojen varaan joutuneen uima-
rin tehdessä lopuksi viimeisen pitkän sukelluksensa.

Tähän suureen hautaan vaipuivat niin saksalaiset,
venäläiset, amerikkalaiset kuin englantilaisetkin. Ark-
tinen §lmyys oli ylivoimainen vastustaia kaikille sen

armoille jääneille.
Ilmataistelut kiihtyivät rinnan saattueen lähestymi-

sen kanssa.
Täällä saavutti kuuluisa saksalainen hävittäjälentä-

jå. Major Ebiler lukemattomat ilmavoittonsa. Täällä
kunnostautuivat Oberleutnant Berger ja Dön, tåållå
saavutti ritariristinsä myös Oberfeldwebel Schuk.

Kaksi kertaa ammuttiin Major Ehrler alas. Kaksi
kertaa marssi mies halki asumattoman erämaan, yli
puuttomien tuntureiden, yli jokien, soiden ja kiveliöi-
den takaisin orniensa luokse. Hänellä oli kaikesta
huolimatta onnea.

Hauptmann Schulze ammuttiin alas Jäämereen.
Vielä tunti alasampumisen jälkeen näkivät hänen len-
täjätoverinsa sisukkaan miehen kauhovan veftä kau-
kana maista aavalla, rannattomalla ulapalla. Seu-

raavan tunnin kuluttua ei miestä enää näkynyt. Itse-
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pintainen huhu kenoi myöhemmin vihollisten merivoi-
mien onkineen hävittäjälentäjän hänelle vieraasra ele-
mentistä ja toimittaneen Muurmanskiin sotavankeu-
teen. Se oli hänen kohtalonsa.

Täällä oli ollut suomalainen yhteysupseeri, luut-
nantti Voionmaa.

Luutnantti Voionmaa oli kaatunut. Petsamon len-
totukikohtaan oli komennettu uusi suomalainen
yhteysupseeri.

Näin jalkaväen mies lähti korvesra uuteen rehrä-
vään, kompassisuunta oli otettu kohti Jäiimeren ran-
taa.

Rovaniemeltä oli matkattava Jäämeren tietä )31,
km kohti sitä henkireikää, joka Suomella oli Jäämeren
rannalla. Taivalta taitettiin, taakse jåivåt Rovanie-
mi, Sodan§lå ja lvalo. Sitten mentiin ylös pohjoiseen.

Samanlaista aina vain. Kuinka surkealta ja kur-
jalta koskematon maisema voi näyttåä väsyneen mat-
kamiehen silmissä!

Salmijärvi, Nikkelikaiv vai niin, tuollainenko
sekin on! Ovat leikkineet kaupunkia ja rakentaneet
isoja kolmikerroksisia asuintaloja aivan asemakaa-
van mukaan.

Mentiin eteenpäin. Sanoivat tätä matkailunähtävyy-
deksi silloin ennen muinoin kbulussa. 

- 
Siitäkin on

Marsalkka seurassaen kenraali-
eversti Hans-Jfirgen
Stumpff,jokaoli
saksalaisen Viidennen lento-
armeijan komentala. Tämä
armeija oli koottu kesällä
1942 erilaisista taistelu-

koneista, jotka kävivät Jää-
meren rann ikon tukikohdistaan
taistelua Muurmanskiin
liikennöiviä liittolaisten
laivasaattueita vastaan.
Taustalla kenraal imajuri
Grönvall

aikaa kulunut jo niin paljon, että koko opillinen tieto
on unohtunut 

- 
vaikka eipä tässä touhussa juuri §-

sytä, mitä on sattunut opiskelemaan. Nyt ovat pais-
kanneet tänne pohjoiseen, aivan niin kuin olisi joutu-
nut karkoitetuksi Siperiaan. Entiset koulutoverit siellä
etelässä käyvät opiskelulomilla ia saavuttavat oppiar-
von toisensa jälkeen.

Tulleeko tänne Luojan hylkäämään Petsamoon edes
postia?

Lomaa tietysti antavat entiseen tapaan kerran vuo-
dessa kelirikkoaikaan. Kertoivat yhden kaverin olleen
lomamatkalla Helsinkiin ja päässeen räältä Petsamos-
ta saksalaisessa lentokoneessa. Kone oli kuitenkin
poikennut Osloon ja kaveri oli jourunut kiertämään
kummallisia oikopolkuja.

Nyt loppuivat jo puut. Tätä sanotaan kai tundrak-
si. Näkipähän tämänkin ihmeen vielä eläessään.

Saavuimme Parkkinaan Petsamon vuonon rannal-
le. Tuo järvennäköinen tuossa on Jäämefta. Siinä nä-
kyy päivittäin vuoroveden nousu ja lasku. Muutaman
kilometrin päässä pohjoisessa on Liinahamarin sata-
ma, jota venäläiset nyt ammuskelivat tykistöllään.

Petsamon lentotukikohta. Tåällåhän asutaan ko-
measti, naamansakin saa pestä ihan pesuvadissa.
Sähkövalot, radiot ja mukavuudet aivan kuin ennen

f,äTki
tffiilttrll

Napapiirillä insinöörieverstiluutnantti H u p p e n b a u e r,
yhteysupseerl majuri L u m i a I a ia Lapin ukko
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vanhaan rauhan aikana. Ja täällähän on ihan oikeit
sänky, jossa voi nukkua. Siinä on peitettä, patjazr in

lakanaa. C)n lepottrolit, tt4rakkapoytä ja aivan oikea
matto lattialla.

Herra tunsi itsensä su«rrastaan ylhäisyydeksi saapas-

tellessaan sisään. Burschi ilmoittautui palvelukseen -ai, kun nyt tietäisi, miten antaisi itseään palvella.
Kämppäkin on julmctun suuri, melkein tarvirtaisiin

kartta suunnistamiseen laidasta laitaan. It{itataanpas
tarkkaan: pituus 612 cm, leveys 123 cm. Niin on
kuin tupa suuresszr mairlaistalossa. Jo lähti asuntokur-
juus tältä evakolta kertaheitolla.

Kotiuduttiin Petsamot>n.
Aurinko veivasi mielettömänä rataansa taivaalla.

Hyvä systeemi tämä tällirinen. Kesällä aurinko oii jat-
kuvasti näkyvissä, talvella taas näkymättömissä. Vuo-
denaikojen keskeinen ero oli selväpiirteinen. Ikkuna-
luukuilla oli kahtalainen käyttötarkoitus. Talvella ne
estivät valon tunkeutunasta ulos, kesällä sen runkeu-
tumasta sisään.

Käytiin sotaa.
Kumma rytäkkä tuolla Lrlkona! Oli kai s11'tä nous-

ta ylös vilkaisemaan, mitä tuo meteli tarkoitre.r.
Kello näytti 4. Oli joko yö tai päivä. Ilmatorjunta-

rykistö piti pahaa meteliä. Kentän yli aivan muuta-
man §mmenen metrin korkeudessa lensi vihollisko-
neaalto toisensa jälkeen. Ilmeinen tarkoitus oli kiito-
radan tuhoaminen. Pommilastit putosivat peräkkäin
ja samalla suurten Ermmikoneiden kaikki aseet jys-

§ttivät laakatulta joka suunnalle. Suuri- ja pienika-

't I
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liiberiset aseet vastasivat kentältä hyökkäykseen.
Valojuova-ammukset kutoivat aivan kuin verkon
kenttäalueen yläpuol el I e.

Saksalaiset liävittä jät stirrttarsivat venäläisten pom-
misateessa. Yhdessä vilahdukscssa ne nousivat kohti
korkeuksia ja ilmataistelut venäläisten pommikonei-
den ja niiden suojana olleiden här'ittäjien kanssa al-
koivat. Saksalainen ilmatorjuntati'kistö rrmpui koko
voimallaan. Meteli oli valtava.

Taas venäläiset hyökkäsivät. Niiden vahvasti pans-

saroituihin pommikoneisiin ei tehonnut mikään pieni-
kaliiberinen ase. Ne olivat pudotettavissa ainoasraan

rykillä.
Viholliskoneita laskettiin olleen 60 kappaletta.

Saksalaisista hävittäjistä 50 pääsi nousemaan kentältä
ilmaan. Näiden lisäksi starttasi myös 10 Jaboa eli hä-
vittäjäpommittajaa samaan rytäkkään. Ilmataistclut
suoritettiin kenttäerlueen päällä ilmatorjuntarykistön
ampuessa samanaikaisesti hyökkääjiä putket suorina.

Vajaa tunti oli kulunut, meteli hiljeni. Omin srlmin
todettiin 32 viholliskonettar alasammutuiksi. Myöhem-
min käytiin oikein maastossa paikan päällä lirskemas-

sa ja tarkastamassa näköhavainto jen paikkansapitä-
vyys, varmistauduttiin siitä, että alasammuttujen lu-
kumäärä oli todellakin niin suuri.

Kovin olivat reikäisiä saksalaisten hävittäjät io Jo-
krt, mutta ne laskeutuivat kaikki hyvässä järjestykses-

sä omin voimin takaisin kentälle. Kiitorater vaikutti
paikoitellen jättiläisauran kyntämältä kesantopellolta.
Kenttäalueella paloi muistona vihollisen vierailusta.

Nämä teknilliset aselajit olivat pahaäänisiä, toista
oli Sallan pohjoispuolella. Konepistoolilla oli sentään

hilliryn hienostunut ääni.

Petsamon suomalaisten
puolustusvoim ien
komentaia, majuri
Pennanen
kiikareineen
tähystämässä
venäläisten
toimintaa
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tuntureilla

Petsamon Titowkan
komendantti oli
arvoltaan yli-
luutnantti;i'
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Seuraavan päivän Saksan päåmajan tilannetiedoi-
tuksessa kuulimme omin korvin, minkälaisessa leikissä
olimme olleet mukana. Ampua .12 viholliskrnetta yh-
dessä rytäkässä alas oli suursaavutus Saksankin sota-
voimille.

Petsamon saksalaiset lentokone-
insinöörit luhlaansa viettä-
mässä. He esiintyivät
yleensä siviiliasussa

L

\

---Sa,
Oli tultu jo tutuiksi.
Kesä oli rytistelry loppuun, oli pimennvtn. sr-ksyyn,

nyt oli talven vuoro.
Vuodenaikojen mukaan venäläisiliä olivar omar vie-

railutapansa. Nyt talvella, kun kuutamo tai rer-ontul-
ten loimu toivat vuorokauden valoisimmat hetket. venä-
läiset lähettivät yksinäisen koneen porräämään lentoru-
kikohdan yläpuolelle. Se pudotti pnmmin sillorn, toi-
sen tällöin. Joskus täydellinen hiljaisuus johti yksinäi-
sen yökulkijan harhaan ja pommi osui ionnekin
kauas tundralle saamafia aikaan mitään vahinkoa.
Joskus ilmatorjunta avasi tulen ja ampui niin kii-
vaasti, aivan kuin suurempikin sotatoimi olisi ollut
§seessä.

Erikoisen kappaleen Petsamon sotatoimissa muo-
dostivat yöhävittäjät ja niiden toiminta. Oli jännittä-
vää nähdä ja seurata monimutkaisessa lentoilmoitus-
keskuksessa, kuinka maasra käsin ohjattiin yöhävirtä-
jä viholliskoneen runturnaan, kuinka sille annerriin
tulenavausk2i.lry lu mitä sitten tapahtui.

Yleensä yöhäviträjä karkoitti yksinäisen yölinnun,
mutta venäläiset viisasruivat pian. He ryhryivät lähet-

tårnåän kaksi häiritsijää kerrallaan. Näillä olivat kes-
kenään eri lentokorkeudet. Kun yöhävittäjä oli toisen
karkoittanut, oli toinen jo paikalla. Sen etsimisessä
kului aikaa, muttil todettuaan olevansa takaa-ajettu,
se pakeni kiireesti itåån ja toinen ilmesryi päivysrys-
vuorolleen.

Kun häirintäpommituksella oli saatu aikaan tuli-
palo, oli kohta odotettavissa suurempi offLnsiivi. Pa-

lava rakennus oli omiaan toimimaan paikallmhjaa-
vana soihtuna.

:i

Ajoittain oli talvella hiljaista.
Saattueita ei ollut tulossa, sotatoimet Lirsan rinta-

malla olivat kohmettuneet Jäämeren hyisessä kylmyy-
dessä. Sen sijaan etelämpänä Lutolla suomalainen
Osasto Pennanen kävi tarumaista taisteluaan aidossa
Lapin erämaahengessä. Murta se kur.rlui tänne ylös
vain kercomuksina toinen toisraan ihmeellisemmistä
urotöistä, jotka värittyivät kauhukuvauksiksi näiden
teknillisten aselajien miesten käsiryksiä vastaavalla
tavalla.
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Täällä kuulin ensi kerran suomalaiseen sotilaskou-
lutukseen kuuluvan myös erikoiskurssin puukolla tap-
pamisen taidossa, jonka suomalaiset olivat kehittä-
neet suorastaan taituruudeksi.

Koska kannoin tavallista §näveistä tuntuvasti tu-
kevampaa kauhavalaista, oli se monesti ihmettelyn
kohteena ja aiheutti tiedusteluja, moneltako olin sillä
jo suomalaiskansalliseen tapaan äänettömästi ja hil-
jaa leikannut kurkun poikki.

Koska Petsamo oli kappale Suomea ja suurin osa

siellä olevista saksalaisista oli ensimmäistä kertaa
suomalaisella maaperällä, loivat he tietysti käsiryksen-
sä Suomesta näiden olosuhteiden mukaan.

Se käsitys oli monesti merkillinen. Se oli nurja käsi-
tys kurjasta maasta.

Tieto siitä, että Suomi ei ollut mikään miehitetty
maa, teroitettiin varsin huolellisesti saksalaisren itsen-
sä toimesta jokaisen uuden tulokkaan päähän. Kerrot-
tiin sopivasti juctua eräästä saksalaisesta upseerista,
joka oli kehunut suomalaisille upseereille olevansa
hyvin mielellään täällä Suomessa, koska tämä oli miel-
lyttävin kaikista miehitetyistä maista.

Kerrottiin, kuinka suomalainen upseeri oli vetänyt
pistoolinsa esille la sanonLrt: "Tääkå lähtevät kaikki
miehittäjät."

Laukaus pamahti ja miehittäjä oli valmis kuopat-
tavaksi. Saksalaiset hyväksyivät tarinan täysin. En tie-
dä, missä määrin siinä oli todellisuuspohjaa, Suomen
erikoisaseman se ainakin kuvasi hyvin.

Hil jaisina aikoina torjuivat saksalaiset niin kuin
kaikki muutkin ikäväänsä ikävystymistään. Vietettiin
aseveli-iltoja, niissä laulettiin, kaivattiin kotimaata,
oltiin haikeita ja ryypäniin. Kaikki tamå tehtiin sak-
salaisella perusteellisuudella. Hämmästyttävää oli, et-
tei koskaan syntynyt humalaisten kesken tappeluita

tai rähinöitä. Jokainen piti kunnia-asianaan kulkea
loppuun saakka pysryssä påin ja mikäli kaveri uhkasi
sammua, toimitettiin hänet asiallisesti nukkumaan.

Joskus kävi viihdyryskiertue tervehtimässä. Tänne

Jäämeren rantamille saattoi ilmestyä suorastaan kan-
sainvälistä kuuluisuutta saavuttaneita taiteilijoita.
Täällrä Petsamonjoen ja Lammasjoen yhtymäkohdassa
piti Gerhard Vinklerkin konsenin omilla sävellyksil-
låän.

Joskus tuli suomalaisiakin viihdyryskiertueita käy-
mään. Saksalaiset kertoivat niiden olevan aina varsin
korkeata luokkaa.

Taas kerran tuli suomalainen viihdyryskierrue. En-
siesiinryminen oli suoritettu. Venäläiset olivat antaneet
sille oman taustamusiikkinsa kahden häirintäkoneen
voimalla. Jokin parakki oli saatu tuleen ja tavan-
omainen jatkotoimenpide oli odotenavissa.

Kiertueen ohjelma oli suurenmoinen, riemu rajaton
la melu tavaton.

Venäläisten jatkotoimenpiteen muodosti parinkym-
menen pommikoneen laivue. Viihdyrystilaisuudessa
mukana olleet noin 500 miestä pyrkivät saamaan ai-
kaan suunnattoman suosionmyrs§n, jotta ulkopuoli-
nen jytinä ja pauke olisi siihen häipynyt. Tarkoitukse-
na oli, ettei tukikohdan komentaja olisi huomannut
tilanteen käyvän vaaralliseksi ja keskeyttänyt ohjel-
maa hyökkäyksen ajaksi.

Ohjelma oli parhaimmillaan. Tuskin koskaan oli
Harry Heinricbsen. sitä ennen tai sen jälkeen saanut
niin valtavan jyriseviä suosionosoituksia.

Ohjelma suoritettiin loppuun. Kaikki olivat tyyty-
väisiä. Tavao mukaan komendantti kutsui vieraill)at
upseerikerholle tilaisuuden päätyttyä. Vihollinen suo-
ritti nyt enåå häirintätoimenpiteiksi tasaantuneita
pommituksiaan pienen tulituksen säestyksellä.

Illanistunto alkoi. Suomalainen violisti puuttui.
Mies oli pimeässä kompastunut, lentänyt rähmälleen
ja juuri sillä hetkellä saanut sirpaleen takalistoonsa.

Tapaus oli aiheena lukemattomiin kaskuihin. Kier-
tue ei kuitenkaan lopettanut esiintymisiään, vaan jat-
koi alkuperäisen suunnitelman mukaan.

Seuraavassa esiintymistilaisuudessa kuulutti Hein-
richsen viihdyryskiertueen omalta osaltaan ryhtyneen
aktiiviseen ilmatorjuntaan. Violisti oli aikonut väke-
vän luontonsa koko voimalla pudottaa viholliskoneen
ja oli asettunut torjunta-asentoon ilmatorjuntailman-
painetykiksi. Kaikkihan tietävät, uusi salainen ase.

Vihollinen oli kuitenkin ehtinyt suorittaa pommihyök-
käyksen tätä vastaan ja saanut siihen osuman. Kaa-
sunpaine oli laskenut eikä torjuntatoimenpiteitä voitu
enää suorittaa.

Musikantti joutui sairaalaan. Viihdytyskiertue oli
saavuttanut niin valtavan menestyksen, että siitä pu-
huttiin kauan.
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ilIENotAHOil
ILOI\,fANTSIN ldirhkön tien suunnassa olimme saa-
vuttaneet Louhivaaran kesällä -4L Yaaran laella oli
puolustuksessa eräs rajakomppania. Uuna hyökkiiys-
tä valmisteltiin. Patterimme (Kev.Psto 12) sai käs-

§n siirryä tulitukiportaaseen suorasuuntausasemaan.
Hyökkäyksen piti alkaa yöllä L9120.7. linjan tykistö-
valmistelun jälkeen. Pston komentajat kapt. Mattilan
kanssa kävimme maastotiedustelussa. Totesimme vaa-
ran edessä aukean, jossa oli muutnman rakennuksen
muodostama l<ylä. Kohdetta tutkiessamme havaitsim-
me §län olwan linnoitetun. Ikkuna-aukkojen ala-
puolella nälryi kapeita ampuma-aukkoja, talojen vä-
lissä taisteluhautoja ja kaiken lisäksi saimme kuulla
venäläisten erikoisen sitkeästi puolustavan Mieronahon
tukikohtaa. Kerrottiin mm. evl. Vallin punarykmen-
tin aliupseerikoulun pitävän sitä hallussaan. Louhi-
vaarar, rinteellä sekä Mieronahon aukeilla näimme
monia kaatuneita venäläisiä. Olivat suorittaneet kes-
kellä päivää yllättävän hyökkäyksen, joka oli päätrynyt
täydelliseen tuhoon. Heti Louhivaaran rinteen alla
tiedettiin olevan joitakin korsuja, ja niinpä jo tieduste-
lumatkallamme totesimme taqpeen liikkua aivan åä-
nettömästi. Patterimme tuliasema osoitettiin ja saim-
me käs§n siirtyä sinne illalla klo 22.00 mennessä. Li-
säksi saimme pari muuta kanuunaa vahvennuksek-
sefilme.

Osoitettu suorzsuuntauszsema oli [ouhivaaralta
Mieronahoon laskevan rinteen eränlaisella §nnyk-
sellä. Maasto oli tykeillemme kovin vaikeakulkuista.
Kanuunamme olivat mallia 75 Kll7, eli ns.
Betlehem-kanuunoita. Tiimän tiedustelun pddtyttyä
sain patteriupseerina k2is§n panna tehtävä toimeksi.
Otin jaos- sekä tykinjohtajat mukaani ja lähdimme
etenemisuran sekä tykkien paikkojen yksityiskohtai-
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seen tiedusteluun. Matkalla yritimme liikkua äänettö-
mästi, mutta sattunufta rasahdusta seurasi nopeasti
pienoiskorohoron tuliryöppy hämmästyttåvållä tark-
kuudella.

Huvittavaa tässä oli S€, että etsiessämme suojaa
erään kivenjärkäleen takaa, meitä oli siellä 5 miestä
päällekkäin. Eipä alimmaisella ollut silloin mitään va-
littamista.

Matkalla näimme, että tykit oli laskettava vaaral-
ta tuliasemaan köysien varassa. Tämä ei tulisi ole-
maan helppoa eikä äänetöntä, mutta kuulimme muun
tykistön tulevan avuksemme melua pitämällä. Siispä
matkaan valmistelemaan tykkien siirtoa.

Varasimme mukaan leipälaatikoiden pahveja ää-

nenvaimentajiksi tykkien teräspyörien alle sekä köysiä,
ja niin alkoi siirto. Jo tiedustelumatkalla sovimme ty-
kinjohrajien kanssa maaleista sekä ampumajärjestyk-
sestä. Valmistelun piti kestää yhden tunnin epäsuorasti
ampuvien patteristojen säestyksellä. Ampuma-alan es-

teenä olevat puut koverrettiin puukolla melkein poik-
ki, niin että tulituksen alkaessa ne voitaisiin köysillä
vetää kumoon.

Saimme tykit onnellisesti asemaan ja odotimme al-
kamishetkeä.

Mieroaholla oli kauniin kesäillan rauha. Jalkavä-
kijoukkoja ryhmiryi aavemaisen hiljaa tasallemme.

Johtajia liikkui etumaastossa. Ammuksia siirrettiin



Tykistön kranaattiryöppy

llomantsin nuoria
saa rrostustaistel i.io ita

naamioituien tvkkien luo. Tulenjohrueemme oli saa-

nut tehtäväksi kiertää r'ihollisen selusr.1.1n. etsiä sieilä
kulkevat puhelinjohdot sekä katkaisra nämä sovitulla
hetkellä. Tiesimme poikien olevirn jo sieliä eikä mi-
tään hälyttävää kuulunut. He olivtrt siis onnistuneer.
Olimme valmistautuneet hurjaan ampumiseen. Åm-
muksia oli varattu yli sata kappaletta cykkiä kohri.
Niiden juontaminen tykeille muodostui pulmaksi. Pol-
vellakatrn ollen se ei käynyt päinsä. Oli kaivettava
maahan ura, jossa ammusmiehet maaten voivat siir-
tää ammuksia.

Sovittuun aikaan aikoi rykistö yhä kiihtyvän tuli-
tuksen epäsuorasti Mieronah<rln. Kranaatit leikkivät
räiskyen talojen ja bunkkerien katoilla, maa ryöppysi.
Joku uskalsi lähtöasemassa kohottautua katselemaan
alkanutta kesäyön näytelmää. Eråån kornetin kuulin
juuri kaatuneen tuolla tavoin.

Katsoin kelloani. Paikkani oli yhden tykkimme va-
semmalla puolen. Ampuja, nuori pohjoiskarjalainen
varusmies tarkasteli kiertokaukoputken läpi ensim-
mäistä maaliaan.

"Sinne pitäisi mennä", hän totesi minulle hymyil-
len.

Edessä olevien puiden kaatamiseen mäårätyt miehet
odottivat merkkiäni. Vielä muutama sekunti 

- 
ja sit-

ten alkaa. Annoin käsimerkin. Puut kaatuivat rys-
§en. Samalla alkoivat putkemme syytää tulta. Tar-

kasti olivat poiat suunnanneet rykkinsä. Kranaatit is-

kivät vihaisesti 100-200 m:n päässä oleviin bunkke-
riaukkoihin. Taistelun melske oli hurumaava, koneki-
väärien papatusta ei juuri kuulunut, vaikka näin oi-
kealla kk-ampujan olevan täydessä työssä. Vihollisen
aseetkin olivat yhtyneet leikkiin. Tykin kilvessä rapisi
ja maali tippui kalliolle. Nuori ampuja vaihtoi maa-

lia käs§n mukaan. Ylpeä irvistys heijastui pojan kas-

voilta. Sillä tavalla poika - ajattelin. Hän katsoi
välillä minuun, välillä lataajaat ikään kuin tätä lrt»
punaakseen.

Pala palalta mureni Mieronaho, bunkkerit sorrui-
vat, puurakenteet olivat ilmiliekissä, harmaa, kitkerä
savu kohosi tyynelle yötaivaalle, mutta yhä jatkui
helvetti Mieronahon yllä. Savu levisi peltoaukealle -siellähän olivat jo sivustasta saapuneet pioneerit.

Käskeryllä sekunnilla tuli taukosi. Iskupioneerit
syöksyivät vielä eheinä olevien rakennelmien kimp-
puun, kasapanokset jyrähtelivät, muutamia laukaus-
sarjoja kuului oikealta, jalkaväki nousi lähtijasemasta
Mieronahoa kohti. Tykkiasemissa raivasimme tyhjiä
hylsyjä sivummalle.

En malttanut jäädä paikalleni, katselin ympärilleni.
Muutaman metrin päässä oli suuri kranaattikuoppa,
mistähän lie siihen tullut, eipä oltu tuon tult>a huo-
mattu. Mieleni teki Mieronahoon. Lupaa kysymättä
juoksin murrokseen raivatun uran kautta jalkaväen
perään. Kaamea savu leijaili Mieronahon yllä. Kaa-
tuneita oli taisteluhaudoissa ja luhistuneissa bunkke-
reissa. Jalkaväellä ei ollut aikaa katsella, oli kiireh-
dittävä takaa-ajcnn Tie oli raivattu auki. Havahduin
tottelemattomuuteeni, mutta tuumailinpa lohdutuk-
sekseni "olinpahan siellä minäkin".
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ELETTIIN viimeisen sotavuoden loppuaikaa. Aänis-
linna oli luovutettu ja Karjalan kannaksella viholli-
nen vyöryi Viipuria kohti. Rautatiet joutuivat koetuk-
selle, vaikka niin oli asia ollut sotavuodet kokonai-
suudessaan. Käkisalmen suuntaa evakuoitiin ja- junat
kuljettivat kaiken kotialueelle. Silloin veturinkuljetta-
jat eivät kyselleet junien painoja, vaan jokainen koet-
ti viedä niin suuren junan kuin oli mahdollista. Toi
min Elisenvaaran asemalla päivysryskonduktöörinä,
ja eraånå aamuna olin aikeissa päåttåå työvuoroni,
kun järjestelymestari käski puhelimeen ja ilmoitti:
"Alä lähde vielä, Hiitolasta on lähtenyt kuljetus, kat-
sotaan mitä se käsittää! " Seurasi tavanmukainen noi-
tuminen, sillä me kaikki ryöryhmään kuuluvat olimme
yön jälkeen väsyksissä.

Odotimme noin puoli tuntia, sitten alkoi junan tu-
lon kohina kuulua. Varasin paikan tuloraiteen vie-
reen, jos kuljettajalla olisi ollut jotain sanomavaa. So-

dan loppuvaiheessa suurin osa tavarajunista sotatoi-
mialueella kulki ns. "aavejunina" toisin sanoen, mie-
histönä oli vain kuljettaja ja lämmittäjä. Ei pidetty
välttämättömänä sitäkään, oliko junissa loppuopasteet
osoittamassa junan loppua vai ei. Pääasia oli, että ju-
nat kulkivat. Kuljettaja minut nähryään hiljensi
vauhtia tuntuvasti ja päåstyåån luokseni hän huusi:
"Alkää lähettäkö mitään, meiltä jäi junan loppuosa
linjalle. Veturi ei jaksanut vetåä."

Menin puhelimeen ja toistin junatoimistoon kuljet-
tajan ilmoituksen. Järjestelymestari määräsi hake-
maan vaunut ja sain tietää, että ne olivat jääneet

erään mäen päälle Elisenvaaran ja Alhon välille. Ja
luonnollisesti yhtenä ryhmänä. Niin me lähdimme ja
noiduimme, kun piti lähteä yövuoron jälkeen. Kuljet-
taja ajoi hiljaista vauhtia, ja saavuimme vaunujen
luokse. Junamiehet lähtivät kävelemään jäljessäni ja
heistä toinen meni vaunujonon toiselle puolelle. Huo-

L3&10]§]B TBTSAEE,E
Kansa taisreri - ,i"h; -T"f,:"t"; :,::1,ä::"
12 numeroa vuodessa

6 tapaa tilata Kansa Taisteli - miehet kertovat
1. Täyttäkää ja postittakaa viereinen kuponki
ette tarvitse.
2. Soittakaa suoraan tilaajapalveluumme puh.
suunta 90

- 
postimerkkiä

vaihde 79 08 22.

3. Kirjoittakaa osoitteella: Kansa taisteli - miehet kertovat, Ti-
laajapalvelu, Postilokero 820, 00101 Helsinki 10 ja ilmoittakaa
viereisessä kupongissa pyydetyt tiedot.
4. Soittakaa tai käykää jossakin asiakaspalvelukonttorissamme
tai asioimistossamme. Kts. puhelinluettelosta: Sanoma Osakeyh-
tiö.
5. Maksakaa tilausmaksu postisiirtotilille n:o 86 00-8, Sanoma
Osakeyhtiö ja kirjoittakaa Tiedonantoja-kohtaan viereisessä ku-
pongissa pyydetyt tilaustiedot.
6. Jättäkää tilauksenne jollekin asiamiehellemme, Rautatiekirja-
kauppaan, kiriakauppaan tai postiin.
Ulkomaille lähetettävistä lehdistä peritään eri lisämaksu. Lä-
hempiä tietoia saa Sanomain asiakaspalvelukonttoreista ja
asioim istoista.

Osoitteenmuutokset
Osoitteenne muutoksen voitte ilmoittaa joko kirjeellisesti tai pu-
helimitse Tilaajapalveluumme tai käynnillä tai puhelimitse jo-
honkin asiakaspalvelukonttoriimme.
Tällöin on ilmoitettava nimi ja nykyinen osoite siinä muodossa
kuin se on lehtenne osoitelipukkeessa sekä uusi osoite niin,
että uusi osoitetoimipaikka on selvästi ilmaistu. Kirjeellisessä
osoitteenmuutoksessa pyydetään osoitelipuke liittämään mu-
kaan.

Huomaulukset
jotka koskevat esim. lehden postitusta tai laskutusta, pyydetään
tekemään Tilaajapalveluumme, johonkin asiakaspalvelukontto-
riimme tai sinne mistä lehti on tilattu.
Tilaus ja osoitteenmuutos saadaan voimaan 2 viikon kuluttua
siitä, kun se on tullul Tilaaiapalveluumme.
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Junia Karjalan
radalla

ENSIO PELL!

masin muutamia sivujarru ja iarrutusasennossa. Saa-

vuimme vaunujonon viimeisen vaunun luokse ja tein
huomion, että jarrulaitoksen ilmajohdon letku oli lai-
tettu umpikytkimeen ja kaikki näytti olevan kunnos-
sa. Junamiehet lähtivät kävelemään veturiin päin,
mufta ajatuksiini hiipi epäilys ja sanoin: "Alkää men-
kö vielä". He jäivät paikoilleen ja katsoivar minua
oudon näköisinä. Ehkä he ajattelivat: nyt konduktöö-
riltä sammui viimeinenkin järjen kipinä. Lähdin käve-
lemään Alhoon päin ja kävelin noin viisi§mmentä
metriä. Rata teki sillä kohden mutkan, ja sitten alkoi
myötämäki. Katrcin eteenpäin ja huomasin mäen alla
olevan vieläkin vaunuja. Näytin kuljettajalle opas-
teen "paina". Vastahakoisesti junamiehet opasteen
toistivat ja vielä vastahakoisemmin kuljettaja lähti
painamaan. Junamiehet huomasivat vaunut ja niin
myöskin veturimiehet. Me kytkimme vaunut toisiinsa,
mutta meistä jokainen oli ymmällä. Kuinka voi olla
mahdollista, että vaunuryhmä oli kahtena osanal Ja
kuinka molempien osien viimeisen vaunun ilmajohdon
letku oli asetettu umpikytkimeen/ Kysyimme toisiltam-
me. Päättelimme, että henkilö tai henkilöt, jotka vau-
nut ovat irrottaneet olivat asiantuntiioita. Jos vaunut
itsestään olisivat irronneet, niin ilmajohdon letkut oli-
sivat jääneet roikkumaan. Pidirnme selviönä, ettei rau-
tatieläisistä kukaan tekoon ole syyllistynyt, vaan syyl-
liset täytyy hakea muualta. Saavuimme takaisin ase-

malle ja ilmoitin -junatoimistoon asiasta. Sitten ker-
roin tapauksen järjestelymestarille ja hån ihmetteli si-

tä. Saapuneen junan kuljettaja vakuutti edelleenkin,
että vaunut jäivät yhtenä ryhmänä, ja jarrulaitoksen
paineilma Hiitolasta lähtiessä kulki junan läpi. Järjes
telymestari ilmoitti tapahtuneen myöskin rautatieup-
seerille. Sen jälkeen sain lähteä nukkumaan. Myöhem-
min sain tietää, että lähimaasto samana päivänä ha-
ravoitiin, mutta mitään tzrvallisuudesta poikkevaa ei
huomattu.

. Seuraava päivä minulla oli vapaapäivä tai parem-
min sanottuna varallaolopäivä. Asuntoni lähellä oli
metsä, jossa kasvoi runsaasti marjoja, ja niin päätin
lähteä poimimaan niitä. Olin poiminut noin puolisen
tLrntia, kun kuulin edestäpäin åånrå. Katsoin sinnepäin
ja huomasin kaksi sotilasta, jotka myöskin poimivat
marjoja. En ajatellut heistä sen enempää. Olen aina
ollut verrattain kova tupakoitsija ja siihen aikaan oli
puute tupakasta. Meistä rautatieläisistä monet ostim-
me tupakkaa sotilailta. Sitten otaksuin, että sotilaat
ovat lomalle menossa ja jtnaa odottaessaan aikansa
kuluksi poimivat marjoja. He huomasivat myöskin
minut ja hetken kuluttua tulivat lähelle, tervehtivät ja
jatkoivat marjastamistaan. Jotain he keskenään puhe-

livat, mutta heidän puheistaan en saanut selvää. Soti-
laista vanhemman näköinen tuli sittcn luokseni io lV-
syi kohteliaasti: "Oletteko paikkakuntalaisia?" Myön-
sin olevani.

Rohkaisin itseni ja kysyin: "Onko tupakkaa myytå-
väksi? "

"Ei ole mutta tarjota voidaan", vastasi vanhem-
man näköinen.

He saapuivat luokseni, tarjosivat tupakan, ja van-
hempi §syi:

"Mikä tämän paikkakunnan nimi on/"
En aavistanut mitään ja vastasin, että olemme Eli-

senvaarassa. Miehet loivat silmäyksen toisiinsa, mutta
kumpikaan ei puhunut mitään. Jatkoimme marjasta-
mista. Hetken kuluttua tuli sotilaista vanhemman nä-

köinen luokseni uudestaan ja uudelleen tarjosi savuk-
keen. Estelin, mutta mieleni teki kumminkin ja otin
tarjouksen vastaan. Sotilas tarjosi savukkeeseen tulen-
kin ja silloin tunsin oudon tuoksun nenässäni. Rupesin
ajattelemaan yhtä jor toistakin ia ihmettelin, että

Elisenvaaran asema
sodan aikana



minkä vuoksi miehistä nuorempi ei koskaan puhu mi-
tään. Mutta sitten §syin: "Oletteko menossa lomal-
le?" Sotilas ei vastannut mitään. Uudistin §symykse-
ni ia sitten hän vastasi: "Olemme täälläpäin korjaa-
massa sanalankoja".

Jäin mykkänä tuijottamaan ja päättelin: suomalai-
nen sotilas ei koskaan puhu sanalangoista, vaan
viesti- ja puhelinlangoista. Vaistosin, etteivät nämä mie-
het kuulu Suomen armeijaan. Olin kahden vaiheilla.
Lähdenkö äkkiä pois, vai jäänkö paikalleni. Viime-
mainittu ajatus voitti, ja niin jäin heidän luokseen.
Ajatuksiin tuli pelkoakin, koska olin aseeton. Koetin
silmäillä heidän taskujaan, mutta enhän siitä selvää
saanut. Päätin olla viekas ja sanoin heille: "Asun täs-
sä lähellä ja sopiiko tulla korvikke<lle7"

"Kiitos, §llä se sopii", vastasi jälleen vanhempi.

- 
Sitten näytin talon heille, jossa muka asuin ja sa-

noin lähtiessäni: "Noin puolen tunnin kuluttua voitte
tulla. "

Aloin kävellä rauhallisen näköisenä poispäin, muna
kun pääsin maantielle tiuhensin tahtia ja kävelin suo-
raan asemalle. Vastaani tuli kersantin arvomerkeillä
varustettu sotilas, ja hän kysyi: "Oletteko nähneet kah-
ta sotilasta/"

Vastasin kieltävästi. Jatkoin matkaani ja katsoin
taakseni, huomasin kersantin katsovan hyvin pitkään
jälkeeni. Ehkä hän huomasi, että valehtelin hänelle.

Saavuin asemalle ja nåin virkapukuisen poliisin kä-
velevän asemalaiturilla. Kerroin hänelle asian juurta-
jaksain. Mutta millään tavoin hän ei asiaan reagoi-
nut. Vastasi vain harvakseen: "Nykyisin metsissä on
kaikenkarvaisia kulki joita".

Kun huomasin poliisin välinpitämättömy1'den, me-
nin rautatieupseerin puheille ja toistin saman asian
kuin poliisillekin. Samantapaisesti hän suhtautui
myöskin. Hetken hän katseli ikkunasta ulos ja sanoi:
"He ovat linjoilta karanneita sotilaita, joiden hermot
eivät ole kestäneet. Me emme heille voi tehdä mi-
tdån."

Lähdin kotiini, jos silloista asuntoa voidaan kodiksi
kutsua, kuin selkääni saaneena. Åjattelin: olinko sit-
tenkin väärässä? Mutta kaikesta huolimarta muodos-
tin asioista oman käsityksen. Vaikka selvittämätrå jåi:
kuka katkaisi junan ja mikä oli sen tarkoitusi

Mutta, 
- 

loppujen lopuksi tunsin jotain tietäväni.
Kaksi vuorokaufta jälkeen päin oli Elisenvaarassa
pommitus, 

- 
jota kutsutaan suurpommitukseksi...

Kaikki tilauksia, osoatteenmuutoksia sekä
epäsäännöllisyyksiä tahi puutteellisuuksaa
lehden jakelussa koskeva kirjeenvaihlo pyy-
detään lähettämään osoittee!!a: Postiloke-
ro 820,00101 Helsinki 10
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Kansikuva: Pshkivääri tulittaa vihollisen
pesäkettä vesistön yli
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JOTOS JOLMAJÄRVELLÄ 204

Tauno Jääskeläinen:

1,9)

TULI EHTOO JA TULI AAMU
Tauno Saarijärvi:

VASTAISKU VUOSALMELLA 210

Pentti S. Heikkinen:
SUOMALAISEN YHTEY
KOKEMUKSIA. 4. OSA

SUPSEERIN

206

Erkki Saramo:
MIERONAHON VAIHEILLA

Ensio Pelli:
KUKA IRROTTI VAUNUT2

213

220
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Kirioittajat vaslaavat esittämistään
mielipiteistä.

Käsikirioitukset palautetaan yain
postimaksun seuratessa.

Maksetut Yalokuvat jäävät lehden
omaisuudeksi.
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