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SATAKUNTALAINEN Kc-v.Os l6 oli leiriytynyt Sa-

vonlinnnn eteläpuolelle Torsirnjärven rannoille, mistä
ylläpidettiin rajaseudun vartiointia ja partiointia. Ete-
nemistoiminnan alkaessa 4.8.194I jalkaväkirykmen-
tit JR 76, 49 ym. puhkaisivat voimakkaan rykistöval-
mistelun jälkeen rajavarustuksiin aukon ja siitä me
polkupyörä-, moottoripyörä- ja automiehet kiirehdim-
me Ankilän, Pajarin, Salokylän, Ilmeen, Alakokko-
lan, Ojajärven ym. paikkakuntien k;r.utta aluksi kohti
I(äkisalmea sekä myöhemmin etelään kääntyen viuh-
kana jakaannuimme aina määrättyihin pisteisiin ko-
valla kiireellä vihollisesteet edestä raivaten tai ha-
joittaen vanjat metsiin ja viljavainioihin, mistä pi-
meän turvin pyrkivät omiinsa tai antautuivat.

Alkukilometreillä oli savu, haju ja tuhoutuneen

RAJAA
IIOHTI ALEKSI POHJOLA

materiaalin nä§ tiellä ja tukikohdissa kaameahkoa,
mutta muutarnan kilometrin päässä jo puhtaampaa.
l.K:lla oli 5.8. suurimmat tappiot 6 kaatuessa ja 5

haavoittuessa jouduttuaan valkeaan kovan painostuk-
sen alaiseen maastokohtaan. Osaston edetessä pyrit-
tiin kaikkien komppanioiden huolto- kuten esikunta-
ajoneuvotkin saada seuraamaan mahdollisimman lä-
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hellä kärkeä.
Kaukolan pitåjän Liinamaan §läaukean reunalla

6.8. vastustus pysäytti III/3.K:n kärjen, jolloin komen-
tajamme U. Koukku eteen kiiruhtaessaan kaatui luo-
din lävistäessä hänen päänsä. Tällöin l.K:n päällikkö
H. Antila astui hänen tilalleen ollessamme Os. Hir-
veen (maj. Häkkinen) alistettuna.

Kiireinen eteneminen jälleen pian jatkui. Kyläau-
keamalle jäi vihollisen materiaalin lisäksi evakuointiin
valmistautuneita, kuulemma Moskovan läheltä kotoi-
sin olevia kolhoosisiviilejä ajoneuvoineen. Oli myös
naisia ja lapsia. Pelästyneen näköistä joukkoa ja
nyt linjojen välissä ollessaan vaikeissa olosuhteissa
ihmeissään kyläkauppansa edessä. Taempana saapu-
vat kielitaitoiset tulkkimme ja muut osastot voinevat
heitä hoivata ja lohduttaa paremmin kuin tämä kiirei-
nen kärkiosasto.

Edelleen Kaukola, Hökän§lä, Kaarlahti, Hytin-
lahti ym:t paikkakunnat koluttiin. Näistä tuo Hökän-

§län seutu oli 8-9.8. etenkin KKK:lle ja 2.K:lle
raskas. Edelliselle fiun:ssa tuli täysosuma telttaan,
mistd 4 kaatui ja 3 haavoittui. Jälkimmäisestä kaatui
8 ja haavoittui 8, rrm:ssa Lavian Huhtalan veljessar-
jalle tämä oli kohtalokas vuorokausi. l.K:lla olivat
partioinnissa ym.tappiot runsaat, kun oli 4 kaatunut-
ta ja lO haavoittunutta. Samassa Hökän§län taiste-

lun ensi kosketuksessa olin tilaisuudessa näkemään
omille tappiottoman ylläq,skohta.amisen, ikäänkuin
vain onnistuneissa taisteluharjoitr.rksissa. 2.K:n IV
jor,rkkueen nopeasti edetessä purijonosser p),örillä suo-
ran aukean perässä metsänreunassa olevia vihollisen
hywin naramioimia kk.piippuja kohti aivan lähelle,
näiden suihkut suhahtivtrt vastaan. Aivan samalla se-

kunnin osallar lauloivat etummaisten kp.poikiemme
aseet pyöriltä ojaan heittäytymisen aikana ja Iisäksi
suuntauksensar oikeana pitäen. Tällöin yllätys oli täy-
dellinen, vihollisen suihku meni korkealta ylitse jar

kohta sen etuvarmistus oli murrettu. Kuitenkin siitä
jatkuva hyökkäys vielä seuraavana sateisena pimeänä
yönäkin toi raskaita tzrppioita etenkin 2.K:lle.

13.8.41 oli 2.Kompp. edennyt asemiin, jotka si-
jaitsivat Karukolan ia Räisälän kirkonkylien välisen
pohjois-eteläsuuntaisen maantien puolivälissä, Rauta-
kopran kk:uun ja taloryhmään johtavan poikittais-
suuntaisen sivutien eteläpuolella Ala-Korpelan talos-
ta itäan Unnonkosken suuntaan. Vihollinen oli
harvasti peitteisen puronotkelman eteläpuolella.
Komppania oli kolmella vajaalukuisella joukkueel-
la miehittänyt n. 2 km:n kaistan, joten miehitys oli
harva maastossa, jossa sirpalevaarakin oli kivi- 1a

kallioperäisyyden vuoksi suuri. Vahvistuksena oli
KKK:sta puolijoukkue. Sekä kk.ajoneuvot että töpinän

Kaunista Räisälän pitäjää



koko kalusto oli lähellä Rautakopran tien varressa.

Jo illalla vihollisen toiminnat enteilivät telaketjukoli-
noineen tulevia tapahtumia, myös se että etulinjassa
piti takana tapahtuvan oman kalustosiirron havaitse-
misen estämiseksi pitää häirintätulta, paljasti poi-
kiemme asemia ja vaikeutti oloa. Aamuyöstä, siis

14.8. klo 3.00 aikaan vihollisen tykistötuli voimistui
kiihtyen pari tuntia, jolloin se aloitti etenemisen. Tä-
mäkin sattui aikana, jolloin oma rykistö kuulemma
suoritti asemien vaihtoa voimatta auttaa.

Tällöin jo klo 7.30 oli pauke, kolina ja uraa-huu-
tonsa niin voimakasta, että töpinää oli siirrettävä
taemmaksi, koska Rautakopran tie oli jo suoran tuli-
tuksen alainen. Kaikkia ajoneuvoja ei onnistuttu saa-

maan, mutta tärkeimmät pääsivät ja KKK:kin säilyi
piilossa koko rytinän ajan. Läpimurto oli tosi ja huoli
poikiemme kohtalosta painoi. Jäin seuraamaan tilan-
netta ja ilokseni havaitsin, että takaa alkoi avuksem-
me lähestyä joukkoja tilannetta tiedustellen. Krh:n tu-
lenjohtue kiiruhti asemaan ja sai karttaansa poikiem-
me sijainnin. Kuitenkin tilanne kehittyi sekavaksi, sil-
lä poikiemme sekaan ja ohi tänne näklwiin tuli vihol-
lisen suurikokoisia hyökkäysvaunuja, kohta jo tulen-
johtueen eteen ja vielä ohikin vähän päästä. Tåmå
saattoi houkutella tulensa ohjausta jopa edessä vielä
olevien poikiemme sekaankin, kuten myöhemmin to-

Pioneereja hyökkäyksessä Änkilänsalossa

Rautakopran tiepenkereen reunaan, vielä tämänkin
linjan läpi vihollinen pääsi, tosin vain kahdella hyök-
käysvaunulla. Näistä etumainen tuli tuhotuksi takaa
lähesryvien omien pst.rykkien osumilla ja takimainen
jäi melko ehjänä aivan asemien taakse ajaessaan am-
muslastin päälle. Tässä räiskeessä viholliset tulivat
ikäänkuin savustettua mahtavan vaununsa tornista.
Vähällä tämä antautuminen ei kuitenkaan ollut suju-
nut, vaan käsiaseilla oli vielä tehtävä tuhoja ja mm:s-
sa lääk.kers. Koiuisto haavoittui tässä vaiheessa kuo-

lettavasti. Vähän myöhemmin löytyi meikäläinen am-

mattimies, joka käänsi tornin päinvastaiseen suuntaan
ja kokeili tuon pitkän piipr.rn kimmakoita paketteja
lähettåjiään kohti niin, että korvamme soivat. Vahva
n. 3O-4O tonnia painava ase oli hienosti sisustettu
ja voimakkaasti aseistettu.

Alkurytinässä edessä olleiden kolmen, Hesson, Tuo-
uisen 1a Pohjolan joukkueiden kohtalo ei ollut vielä
täysin selvinnyt, heillä tosin oli hyviä jo Talvisodan
kokeneita aliupseereja ja miehiä, mLrttil maasto oli
vaikea ja yhteyden pito mahdotonta monilla kohdin.

Jälkeenpäin täytyi ihmetellä, että he niinkin selvisivät.
Edessä kaatuivat Hakala, Jubola ja Ritaniemi seka
haavoittui kaikkiaan 14. Tämån p)/örteen keskelle il-
taan asti jäi mm:ssa ehjänä lläkelän Vieno, joka säi-

lyi ison kiven alla olevassa luolassa, kunnes jälleen

dettiin. Jälleen saapui lisää joukkoja metsän reunaa
edeten. Kapt. Viiri halusi tilanneselostuksen ja käski
minut nopeasti ev.ltn. Vänttisen komentopaikalle n. 2
km taakse Ylä-Vorneen talon lähelle antamaan tie-
dot tähänastisista. Olin jo polkupyörällä vauhdissa,
kun oikealla maantien ojassa tunsin oman siviili-
moottoripyöräni. Kiire houkutteli vaihtamaan sen al-
leni ajaessani komentajan luo. Tämä tuntuikin ko-
mentajalta, jota ei tehtävään syventyessään vihollis-
tykistön haja-ammukset tai lentokoneet häirinneet.
Yritin vaikuttaa lisävoiman saamiseksi nopeasti Ala-
Korpelan-Unnonkosken linjalle viholliskiilain ta-
kaisin lyömiseksi siellä mahdollisesti motissakin ole-
vien poikiemme avuksi. Koko poikiemme asema tun-
tui kohtalokkaalta vielä sittenkin kun kompp.pääll.
Karhiniemi ja paikalle kiirehtinyt Os.kom. Antila sai-

vat kom.ryhmän ym. avulla kiteytettyä uudet asemat

kuuli Vänttisen joukkojen kotoista puhekieltä. Ilta-
myöhään meni ennenkuin kunkin joukkueen miesten

kohtalot täysin selvisivät.
Kiihkeämmän toiminnan aikana pitäessäni mootto-

ripyörälläni jonkinlaista yhteyttä olin rykm.komenta-

iun luona, kun hv. vangilta saatiin tiedoksi, että

hv:ja olisi ollut kahdeksan, joista 6 lähti liikkeelle,
mutta 3 pääsi linjojen läpi. Vänttisen komentopaikalla
oli myös maj. Häkkinen adlutantteineen. He suostui-

vat antamaan käyttööni henkilöautonsa kuljettajineen
saadakseni nopeasti toimitettua ravintoa pojillemme
rintaman taakse Rautakopran tien luokse. Tällöin
Tyrvåån puolen korpraalin kanssa nopeasti etsimme
töpinämme, otimme valmiit astiat ja iakaian, kiireh-
dimme eteen poikien luokse. Aukealla suoralla vas-

taamme syöksyi tien suunnassa muutaman koneen hä-

vittäjälaivue tupruttaen kk.ammuksiaan. Korpraalin
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katsottua kysyvästi, kehoitin vaan ajamaan jir selitin
kokemuksiani Talvisodan ajaka ja palvelusajalta il-
mavoimista, että vahinko on jos osaavat näin, kun ei-
vät voi konettaan suunnata päin, kuten ilmassa toi-
siatrn kohti. Seuraava laivueaalto tuli kohti pääsq,[p-
me jo muutaman sadan metrin päähän linjasta lähel-
le tien tukkivaa pulavanar räjähtelevää ensimmäistä
hyökkäysvaunua, jälleen korpraali katsoi k1's1västi,
sillä heti ensimmäinen kone suihkutti tien pintaa kuin
puuropataa. Kehoitin pysährymään ja samalla saim-
me useita luoteja auton katon läpi peltien helistessä
ja meidän kiiruhtaessa tienvarsimetsikköön suojaan.
Syöksyimme suin päin lähinnä olevan ison k-auton al-
le ja kun laivue oli ohi puristimme päätämme sillä
olimme olleet ammuslastin alla joiden kulettajatkin
olivat etäällä metsässä, samanaikaisesti toresimme au-
tomme palavan lota lehtisuteilla turhaan yritimme
sarnmuttaa, pensaa tuli noronaan tielle palavana,
takaistuin ja osa renkaistakin oli jo tulessa. Emme
voineet muuta kuin nopeasti poistaa ruoka-astiat au-
tosta ja ryöntää hylyksi iååvåå hienoa autoa enemmän
sivuun. Onneksi meni taas useita viikkoja ennenkuin
jälleen näin näitä tuttuja Os. Hirven herroja eikä mi-
nulla myöhemminkään ollut aihetta palauttaa mieliin
tätä auton lainausvaihetta.

Tämän monivaiheisen touhun jälkeen Hiitolassa
saatiin täydennysmiehiä ja varusteita. Siirryttiin Räi-
sälään, missä kirkon ja hautausmaan saarna kohtelu
masensi, myös torilla riemukaari ja valtaisat patsaat
olivat meille vierasta näkyä.

Jälleen kiireistä etenemistä, tulipalojen roihutessa
tienvarsitaloissa Srhäjärven ranta-alueiden kautta
kohti Laatokan rantaa, missä melkoinen pienehköjen
laivojen muodostama joukko evakuointipuuhissa kohti
Laatokan selkää, vankeja antautui näissä vaiheissa
metsistä ja ruispelloista. Toisinaan pikkuteiden sillat
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takanamme sortuivat jolloin mp.lähetit saattelivat
vankeja siltapalkkeja pitkin ajaen taaksepäin, aina
ei edes Oskun kyydittävältä huomattu asetta poistaa.
Kiviniemeen saapuessrunme pioneerit puuhasivat
ponttoonien ia sillan rakentamiseksi Vuoksen yli.
Täällä komentajaksemme tuli ratsum. Penttilä. Vuoksi
ylitettiin 1.9.41, edelleen Riiska, Raajun kautta Pal-
kealaan, edelleen Huhtikylä, Sirkiänsaari, Leinikylä,
Kuolemanlaakso, Raasuli, Vanha raja, Tinolovo ja

Lempaalanjärvi olivat nimiä toiminta-alueella. Vii-
meksimainituissa paikoissa korkeammissa maastokoh-
dissa seurailtiin Leningradin kohtaloa, valtavan it.tu-
lituksen soihtuja. Stukien syöksyjä ja rykistöjen kumi-
naa, näin 10-1t km:n päästä katsellen nä§ oli val-
tava ja vain heikosti osasi aavistaa, mitä oli olla
tuolla rauta- ja tulisateessa. Etenemisemme näissä vii-
me vaiheissa menetimme mm:ssa ansioituneen kers.
T. Runkan miinaräjähdyksissä. Tåällä Lempaalanjär-
ven rannoilltr tuntui tavoitteemme saavutettavan ja

täällä olikin meille jo outoa maisemaa, oli valtavan
leveä mukulakivistä laskettu tie, joka johti vieressä

olevaan miljoonakaupunkiin (Pietariin, joka muuta-
ma vuosi§mmen sitten oli suomalaisille ollut tärkeä
kauppa- ym. keskus) jonka väestö nyt näytti olevan
suuressa hädässä. Täällä 19.9.41 olen muistiin merkin-
nyt yöllä klo 1.00 aikaan pyöräillessäni töpinästä
eteen poikien luokse viedäkseni mm:ssa I joukkueen
pojan lomallepääsemisestä tiedon. Siinä syyspimeässä

seikkaillessani ja nyt kiireisimmän hönryilyn rauhoit-
tuessa tuli taas ehditryä ajatella mitä kaikkea kaksi
viime vuotta on meille muassaan tuonut. Pari-kolme
vuotta aiemmin esitettiin käsirystä melkoisen vakavis-
saan, ettei I maailmansodan tapaista verilöylyä enää
voi tulla, ihmiset muka ovat jo niin sivistyneitä. Tois-
ta on ollut ja mukana leikissä, tämänkaltaisessakin
näköjään pitää jälleen olla. Hyvä vain, että tämäkin
touhu, usein sormi liipaisimella, vihollis- ja omienkin
joukkojen seassa selluminen onnistuttiin ohittamaan
ilman suurempia omiin kohdistuneita vaurioita, vaik-
ka usein etenkin pimeässä aikamoisen paineen alla
oltiinkin. Henkisen paineen väsymättömänä varavent-
tiilinä meillä oli, aina kun tilaisuus salli, kaikkien hy-
väksymä ja meitä ymmartavå Tuomo Routarna.

Tästä rajapiikin oikaisutouhusta jälleen tultiin ta-

kimmaisten tieverkostojen kautta vasemmalle Laato-
kan ja Lempaalan välille Lumisuon pohjoispuolelle.
Täältä oli monella tilaisuus päåstå kotilomille ia tåål-
lä saatiin Vuoksen komeita siikoja joita karjalaispo-
jat osasivat herkullisiksi paistaa, tämä oli uusien pe-

runain ja lomalaistuliaisten kanssa ikimuistoista nau-
tintoa. Nautinnolle aika (30 v.) tuo lisähohtoa, kuten
luulen savolaisveteraanienkin, jotka nyt v. l97l tie-
dustelevat Porin lehtien kautta täkäläisistä apteekeista
saatavaa suolasilakka-kryydiä ja ohjeita heille, saa-

dakseen ikimuistoista Satakuntalaista kryydätryä si-

lakkaa.
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SUURI sota oli taisteltu jo ilmeiseen ratkaisuun vuo-
den 1944 syksyllå. Lopullisen voiton saavuttruninen
näytti olevan enää vain ajan kysymys 

- 
me olimme

taas väärällä puolella.
Vahvat saksalaiset joukot olivat Lapissa Suomen

kamaralla. Ne olivat kokeneita ja hyvin perehryneitä
sodankäyntiin olosuhteissa, jotka suurimmalle osalle
suomalaisiakin olivat enemmän tai vähemmän vierai-
ta. Idässä voimistuivat venäläiset päivä päivältä. Suo-

mi oli ilmeisesti vaarassa sotkeutua suurten jalkoihin.
Tällaiselta näytti tilanne Lapissa, kun kesä 1944

oli kallistumassa värikkääseen ja tapahtumarikkaa-
seen syksyyn.

Jo vuosikausia olimme olleet aseveljiä saksalaisten
kanssa. Olin ollut suomalaisena yhteysupseerina sak-
salaisissa joukoissa. Olimme kulkeneet Lapin selkosia,
olimme tallanneet sen loputtomia kairoja, olimme su-
jutelleet suksinemme sen mittaamattomia aapoja.
Olimme yhdessä ),öpyneet rakotulilla ja kääntäneet
kylkeä sitä mukaa kuin toista puolta poltti ja toista
palelsi. Olimme yhdessä kironneet elämän kurjuutta
miljaardien sääskien syötteinä.

Olimme tulleet tuntemaan toisemme Lapin erikoi-
sissa olosuhteissa. Olimme oppineet kunnioittamaan
toisiamme sekä sotilaina että ihmisinä. Jo kauan sit-
ten olimme lakanneet aliarvioimasta vihollista, joka
näillä Luojan hylkäZimillä ja ihmisten unohtamilla
kairoilla oli osoittautunut kykeneväksi suorituksiin,
jotka olivat mahdollisia vain erämaasotilaiden par-
haimmille.

Vuoden 1944 syksyllä päåttyi aseveljeys. Mutta

PENTTI S. HEIKKINEN

Suomus-
salmen
euakuointi
all«aa
maailman tapahtumat heijastuivat Lapin kairoille-
kin, vaikka tuntuivat sekavilta. Tapahtumista arka-
järjesryksessä ja sen ajan mielialoista kertoo päiväkir-
japahanen, joka seurasi matkoillani mukana ja kul-
keutui lopulta "matkamuistona" siviiliin saakka.

Lapin sotanäyttämö oli ollut erikoinen. Yhtenäisen
rintamalinjan osia oli vain eräiden tärkeimpien teiden
suunnissa. Näiden väliset tiettömät taipaleet varmis-
tettiin niin ystävien kuin vihollistenkin puolelta ),ksin-
omaan partioimalla. Matka erämaatukikohdasta toi-
seen saattoi olla 30-40 kilometriä. Käsite
"ei-kenenkään-maa" olisi näissä olosuhteissa pitänyt
määritellä uudelleen.

Sekä omat että vieraat partiot kulkivat tukikohtien
edessä ja myös niiden takana tai yhtä paljon oikealla
kuin vasemmallakin puolella. Päivämatka oli käyttö-
kelpoinen matkamitta. Vuodenajasta, säästä ia kelistä
riippuen se tosin oli hyvinkin vaihteleva.

Joukot olivat liikunta§kyisiä, keveitä ja nopeita,
joihin verrattuna johonkin maastokohtaan kiinnipu-
reutunut ja siitä kynsin, hampain taisteleva osasto oli
aina alakynnessä. Lapin erämaasota kysyi miestä ja

konepistoolia. Se oli jatkuvaa yllättämistä ia ylläteryk-
si tulemista, se oli jatkuvaa koukkaamista, se oli jat-

kuvaa liikettä, joka kysyi miestä.
Vihollisen toiminta vilkastui ja saksalaiset tunsivat

tarvetta ryhryå vastatoimenpiteisiin. Vihollinen oli
osoittautunut erittäin liikkuvaksi ja sen partioita oli
paljon. Taas niitä oli milloin edessä milloin takana,
niitä oli molemmilla sivustoilla ja ne tekivät elämän
varsin kurjaksi. Saksalaiset olivat saaneet jo pureutua
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m.restokohtiin, jotka eivät olleet heiclän valintansa
mukaisia. Erämaasodirn laki oli lyhyt ja ankarer.

Saksalaiset muodostivat uuden taisteluosaston, joka
sai nimekseen "M.G. Ski-Brigade Finnland". Sen tuli
kyetä erämaasodankäyntiin ja keventää vihollispartioi-
den aikaansaamaa painetta. Prikaatin komentaja
Oberst Stcct.t pyysi suomalaiselta taholta käytännön
opetusta siitä, millä tavalla "reppu p.rnnaan pykalaan
ja aletaan nostella".

ftiyntö oli asiaankuuluvasti käsitelq, Yhtq,sesikun-

panian suuruusluokkaa. Sirarnen ehdottaa, että jokai-

sesta patalj(x)nasta otetaan kymmenkunta nuorta up-

seerirr tai reipasta aliupseeriar, joita varten pidämme
parin viikon pituisen partioniohtajakurssin. Partion-
johtajat koLrluttavat sitten miehet itselleen.

- 
Hyväksyn. Aloitamme kai aamulla. Toivon tei-

dän saapuvan luokscni iltakrrhville, jotta voimme sil-
loin keskustella takkatr.rlen ääressä.

- 
Herra eversti, kenenkä kanssa voin sopia asioi-

den käytännöllisestä järjestelystä?

?" :

'iiri-v,r., Y -'"t?-
\" rg{
2,

'"'*,i 'fr&

ta Roi:ssa. Jäämeren tuntumasta sain komennukscn
"sotertaidon opettajaksi" etelään alats Hyq,ns216"11",
missä prikaati sillä kertaa oli majailemassa.

Ilmoittautuminen komentajalle Lrutta tchtävåå var-
ten aikaransai lyhyen keskustelun:

- 
Tervetuloa. Tämä prikaati käsittää kolme pa-

taljoonaa ja tarpeelliset huoltomuodostelmrrt. Prikira-
ti on tehq, liikuntak),kyiseksi ja sen on sllavutcttilva
nyt asiaankuuluva mctsäsoclirnkäynnin taito näissii

olosuhteissa. Sirirnen odottaa toimcnpiteitänne. Meillä
on kiire, jotcn voinemme alkaa io hcti aamttlla.

Herra eversti. Prikaati ylittää vahvuudeltaan
huomirttavrrsti tähänastisct kokemukseni. Suurin lii-
kuttclcmirni yksikkö on ollut verin vithvistetun komp-
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5-miehinen suomalaispartio palannut
vihollisen puolelta Sallan rintamalla

- 
Haptmirnn G rrtthttu.tcn on käytettävissänne.

- 
Kiitän, herra eversti.

- 
Kiitos, näkemiin illalla.

Näin alkoi tehtävän suorittamincn. Iltakahvilla
tarkkatulen ääressä istuminen muoclostui vrrkituiseksi
tavaksi. Siinä keskusteltiin päivän tapahtumista ia
suunniteltiin seLrraavan oh jclma. Radirlsta kuultiin
samalla myös päämaian tilanneticdotr.rs sekä päivän
uutisct.

Strksalaisilla olivat kovat pitikat Rirnskassa, ia
Italiassa vetäydyttiin hyvää vauhtizt k«rhti pohioista.
Italian tilitnne vaikutti muutenkin varsin vaihteleval-
tar, milloin siellä oli Mussolini vallassa, milloin vanki-
na. Marsalkka Badoglio oli vuorostaan noussut sil-



mäntekeväksi.
Italialrrisct olivi.,r varsin kärkevien pilapuheiden

kohteena. "f iediittehän, urhoollista väkeä nuo italia-
laiset. Ampuvatkin niin hyvin. Vihollinen vain pyrkii
liian lähelle ja italialaisten on luonnollisesti vetäydyt-
tävä aina tasan 300 metrin päähän. Niillä on nähkääs
300 metrille asetettu kiintot'ähtäin kiväärissään."

Eliimä Saksanmaan kotirintamalla tuntui käyvän
paljon pahemmin hengen päälle, joten mieliala ra-
diouutisten aikaan oli melko vaisu.

Jälleen oli kaunis syyskesän päivä. Ohjelma oli tak-
katulituokiossa ja iltakahvissa. Radiosta piti kohta
kuulua Sondermeldung, (erikoisilmoitus), joka oli lu-
vattu antaa juuri ennen uutisia.

Oli taas jotakin tapahtunut.
No, ehkäpä se oli tiedotus jonkin Jäämerensaat-

tueen upottamisesta, ehkä jossakin edettiin tai oikais-
tiin rintamalinjaa strategisesti taaksepäin. Niin, yritys
Hitlerin hengiltäottamisesta oli myös ilmoitettu sa-

malla tav alla Sondermeldungissa.
Odottelimme, keskustelu taukosi. Vihdoinkin. Ach-

tung, Achtung...
"Suomi on solminut erillisrauhan ja päåttänyt lo-

peftaa sotatoimet venäläisiä vastaan."
Istuimme hiljaa. Tuntui oudolta. Mitähän tässä nyt

pitäisi tehtä tai pitäisikö ylimalkaan tehdä jotakin.
Vihdoin Oberst Steets huokasi, nousi ylös ja meni

viereiseen huoneeseen. Hän palasi muutzunan minuu-
tin kuluttua takaisin, jäi seisomaan ja huolimatta lii-
kutuksen värittämästä äänestään puhui rauhallisesti:

- 
Diplomatialla on nyt vuoronsa. Tapahtumien

kulkua ohjaavat politiikan taitajar: Me olemme soti-
laita, me toimimme saamiemme käs§jen mukaan.
Nähtävästi tulemme kumpikin pian saiunaan uusia
tehtäviä. Mutta me olemme kokeneet suomalaissaksa-
laisen aseveljeyden, jota on koeteltu monissa yhteisissä
taisteluissa. T'ä!mä suomalainen vapaudenristi, jonka
nyt ripustin rintaani, on ja pysyy siinä niin kauan
kuin olen Suomen älueella. Olen saavuttanut sen tais-
telussa suomalaisten rinnalla ja olen siitä ylpeä. Tä-
mä on minun kunniantekoni aseveljeydelle, politiikan
taitajat puhukoot mitä hyvänsä. Jumala Suomea ja
Saksaa suojelkoon!

Saksalaiset eivät asettaneet minkäänlaisia esteitä
tai rajoituksia heidän viestiyhteyksiensä käyttämiselle.
Soitin Yhteysesikunta Roi:hin, mutta siellä ei vielä tie-
detty sen enempää. Toivoimme asioiden pian selkene-
vän.

Sovimme kuitenkin niin, että koetan joka ilta saa-

da puhelinyhteyden itoi:hin, mikäli kuitenkin jotakin
erikoista ilmenee, otan yhteyden heti. Muuten jäisin
odottamaan uusia ohjeita.

Olimme sitten odottavalla kannalla ja niin olivat
saksalaisetkin.

Ystävyys rehoitti kyllä vielä varsin vahvasti. Suo-

malaiset tervehtivät saksalaisia entiseen tapaansa su-

juvalla saksankielellä: Haben Sie Konjak?
Tässä vaiheessa konjakkia virtasi sangen vuolaasti

Suomalaiskansalliseen t^paan se oli niin haluttua ta-
varaa, että eräskin ämmä kaasi vastalypsetyn, läm-
mintä maitoa tåynna olevan ämpärin maahan s^a-
dakseen sen kiireesti konjakilla täytetyksi. Maitoahan
sai joka päivä, mutta konjakkia sensijaan aniharvoin.
Sitä laskettiin nyt saksalaisten muonavarikolla suo-
raan tynnyristä ja jokainen halullinen sai niin kip-
ponsa kuin päänsäkin täyteen.

Siviiliväestön evakuointi alkoi.

I4.9.I944 asiat olivat niin paljon selvinneet, että Yh-
teysesikunta Roi antoi uuden tehtävän.

Oli mentävä Suomussalmelle edustamaan Suomen
armeiiaa ja valvomaan suomalaisten etuja. Nimis-
mies oli må*åtty jååmåän paikalleen ja hänelle tuli
arfiaa apva.

Tiedustelin tarkempia ohjeita.
Ää.ri lungu., päässä vastasi:

- 
Toivotan onnea.

Kiitos siis siitäkin vähästä, pistin puhelimen kiinni
ja nostin repun "pykälään".

Maantiellä oli liikenne varsin vilkasta. Siviiliväestö
vaelsi kohti etelää pois sotaväen jaloista. Saksalaiset

suorittivat jo kuljetuksiaan kohti pohjoista vetäyryen
samanaikaisesti idästä, jossa venäläiset seurasivat
kiinteässä taistel ukosketuksessa.

Pääsy Suomussalmelle oli helpommin sanottu kuin
tehry. Kaikki kuolevaiset pyrkivät sieltä pois. Olin yk-
sin matkalla vastavirtaan. Tuntui tungokselta.

Oberst Steets vastasi tiedusteluun valittavansa sitä,
että hänen joukkojaan ei ollut Suomussalmella eikä
hänellä näin ollen ollut sinne mitään kuljetuksia. Jos
Suomussalmelle nyt kuitenkin oli päästävä, hän lähet-
täisi §llä auton yartavasten sinne viemään. Se puoli
asiasta ei antanut enää aihetta sen suurempaan pään-
vaivaan.

Leutnant Heinz Seibert, joka muuten oli eräs par-
'tionjohtajakurssilaisia, saapui auton mukana hyväste-
lemään tuoden samalla Oberst Steetsin erikoisterveh-
dyksenä rommitynnyrin sekä hyvän matkan toivotuk-
set.

Klo Lt olimme Suomussalmella iimmänsaaressa.
Nimismies Eino Väisä oli virkatalossaan.

Suomussalmella oli tilanne selkenemään päin. Kii-
reisimmät olivat jo enemmän tai vähemmän hyvässä
järjestyksessä poistuneet paikkakunnalta. Haukiperän
lossin rannassa oli valtaisa tavararöykkiö, joka olisi
pitänyt saada siirq,mään Ristijärvelle. Nimiesmies ei
kuitenkaan ollut saanut käytertäväkseen ainoatakaan
autoa, joten kuljetus§symyksistä ei kannattanut enää

surra. Se ainoa häkäpytry, joka oli ollut evakuointi-
tehtävissä oli haihtunut.
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Tervehdimme nimismiehen kanssar toisiamme ja
esittelimme itsemme. Siviilihallinto ja tasavallan ar-
meija paiskasivat kättä.

Meillä oli nyt låäniå, mitä hallita, kun vain olisi ol-
lut hallittavia. Meillä oli myös hotua sodankäyntiäkin
varten, kun vain olisi tiedetry, ketä vastaan oli tapel-
rava ja minkälaisilla joukoilla.

Ympärillä oli saksalaisia, joihin nähden aseveljeys
oli lakannut olemasta voimassa. Idästä oli paikka-
kunnalle tulossa uusia )/stäviä avustama?ln enristen

maan kimpsunsa ja kampsr.rnsa ja snuntiramaan Ris-
tijärvelle.

Klo 17 aikiran ilmoitti Obcrst Stects Hyq/nsalmelta
puhelimitse, cttä SLromussalmen oli oltava tyhiä kah-
clen tur-rnin kr-rluess,r. Tict Hyrynsa.lmelle sr-rljetaan klo
19.

Tilannc Iiihti kchittyn-rään vallan minuuttipirlvc-
luohjeiman mukaiLn.

Klo 18 strostlri Oberst Steets kr-ritcnkin teiclen auki-
oloajan piclcntämisccn. Tie Suomussalmi-Hyrlrp5xl-

p
.tI

"Aseveljiä" kohdattu matkan varrella

saattamisessa pois päiviltä. Eikä meillä ollut hämärin-
tä aavistusta siitä, millä tavalla tähän uuteen fstä'4zy-
teen oli suhtauduttava.

Suomalaisiakin oli olemassa, mutta muutamiir pie-
niä osastoja ja viestimiehiä lukuunottamatta ne olivurt
kauempana muilla maisemilla.

Nimismies tuntui olevan tilanteesta selvillä tasan
yhtä paljon, joten lohdutin häntä kertomalla saaneeni
viimeisenä ohjeena kauniin onnentoivotuksen. Kun ci
meillä mitään muutakaan ollut, arvostimme sen sitä
korkeammalle.

Jäliellä olevia siviiliasukkaita kehoitimme otta-
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mi piti .),t suljcttamiur klo 22 p Suomussalmi-

-Kyrö-Hyrynsalmi 
klo 24.

Siviiliväkeä oli vielä maantiellä ia rauhallisimmat
vitstar lähtötor-rhr.rssir. Klo 19 neuvottelimme jälleen
teiden arukiol«rkysl,m)zksestä ja tirils tuli piclennystä.
Tie Suomussalmi-K),ri;-H),r),r-rsalmi lupaudr-rttiin
pitämään auki seLrraavaan päivään klo l2 saakka.
Toinen tie kuitenkin ilmoitettiin suljettavaksi aikai-
semmin jo saadun määräajan mukaan.

Evakuointi jatkui, sikäli mikäli jatkui.
Oberst Stects tr-rli taas irpLrun. Hän suostui ehdotuk-

secn, että sirksitlaiset a jiressaan joukkojaan Hy{rnsal-



melta ylös Puolangzrlle paluumatkalla poikkeaisivat
Suomussalmelle. Ar-rtot saivat käsk)/o ottatr Haukipe-
rän lossin rannasta tavarakuorman ja toimittair sen
Ristijärvelle. Tavararöykkiö lähti liikkeelle ja taas oli
yksi huoli vähemmän.

Nimismies Väisä sai lääninhallituksesta puhelinsa-
noman. Hänet sekä kaksi kunnan edustajaa mååråt-
tiin jååmåän paikalle siinäkin tapauksessa, eträ saksa-
laisten vetäydyttyä venäläistä sotaväkeä saapuisi pai-
kalle. Oli valvottava kunnan etuja ja oikeuksia.

Jäljellä olevista siviilimiehistä nimismies vulitsi kr.rn-
nan edustajat. Metsäpiiripäällikkö Joonas Juntanen ja
maatalousneuvoja Jalmari Skyttä olivat enää ainoat
nimismiehen apuna toimivat paikkakuntalai5et ja
vaikka heillä ei ollutkaan mitään varsinaista kunnal-
lista luottamustointa ollut rauhallisempina aikoina,
ottivat he nlrt sellaisen vastaan.

Jalmari S§ttä totesi voivansa hoidella maerralou-
den neuvontaa. Pieni huumorinpilke silmäkulmassa
katsoi Joonas Juntunen olevan tietysti aiheellisra hä-
nen jäädä, olivathan Kajaani-yhtiön metsät vielä ko-
konaan evakuoimatta.

Klo 21 poistuivat viimeiser siviilihenkilöt Suomus-
salmelta. Sen lisäksi, että nyt istuimme "hallitusher-
roina" Suomussalmella, oli siellä vielä suomalaisizr
joukkoja vain luutnantti L,riti.san IsK 753, puhelin-
keskus luutnantti lhalaisen komennossa ja luutnantti
lzrun pieni osasto. 

- 
Kovin olivat hentoja nämä ko-

toiset voimat isoisren rinnalla.
11.9.1944 klo 10. Mååräaika ainoan auki olevan

tien sulkemisein lähesryi. Tuntui aiheelliselta q,hr),ä
neuvottelemaan. Ja rälläkin kerraa johti neuvottelu
tulokseen. Oberst Steets oli saanur tehtäväkseen joh-
taa saksalaisien vetäytymisen Puolangan kauma poh-
joista kohti. Hän lupasi, että tie jäteraån auki seuraa-
van päivän iltaan saakka.

Sota lähestyi,timmänsaarta. Saksalaiset valmisteli-
vat Suomussalmen alueen tyhjentämistä ja vetäyrymi-
sensä varmistamista.

Hulkonniemeltä nousi mahtava savupatsas. Arve-
limme pappilan palavan. Pari muutakin savupatsas-
ta alkoi kiiv*ä kohti korkeuksia.

"Siellä menee Suomussalmi taas savuna taivaalle,
niin se meni Talvisodankin aikana", totesi nimismies.

Puhuttiin taas kielillä. Klo 10.30 tavoitin Oberst
Steetsin langan päähän ja ilmoitin vastalauseen polt-
tamistoimenpiteiden johdosta :

- 
Herra eversti! Saksalaiset ovat ryhryneet polt-

tamaan Suomussalmella suomalaisen siviiliväestön
asuntoia. Mikäli se tapahtuu annetun käs§n perus-
teella, ilmoitan suomalaisten taholta vastalauseeni ja
pyydän, että käsky peruureraan, polttaminen lopete-
taan ja lakataan tällä tavalla aiheuttamasta siviili-
väestölle enää suurempia vahinkoja.

- Jos te olisitte tiiviissä taistelukosketuksessa vi-
holliseen ja johtaisitte vetäyrymisliikettä, jättäisittekö

te viholliselle käytettäväksi hyvässä kunnossa etenemis-
tiet, vesistöjen ylitysmahdollisuudet, viestiyhteydet,
majoituspaikat jne?

Herra eversti! Luonnollisesti pyrkisin aikaan-
saarnaan vihollisen etenemisen niin vaikeaksi kuin
mahdollista, mutta siitä huolimatta ilmoitan nyt vas-
talauseen polttamisen johdosta ja pyydän, että se lo-
petetaan. Tiimä on suomalaista aluetta ja täällä asuu

suomalaista väestöä, jonka elinehdot ovat muutenkin
kovat. Onko mielestänne nämä elinmahdollisuudet nyt
kokonaan tuhottava.

- 
Saksalaisilla ei ole mitään suomalaista väestöä

vasraan. Sotatoimet vaarivat tietryä hävitystyötä, mut-
ta tulen antamaan kdskyn, että komennossani olevat
joukot eivät tarpeettomasti tuhoa enää yhtään ainoata
rakennusta Suomussalmen tai Puolangan alueella.
Hyrynsalmesta emme voi enää keskustella.

- 
Kiitän, herra eversti! Lisäksi ilmoitan vastalau-

seen myös teiden, siltojen ja puhelinyhteyksien tuhoa-
misesta.

- 
Idästä vetäytyvät joukot ovat taistelukosketuk-

sessa viholliseen, sotatoimet :vaativat valitettavasti
tietryjä hävirystöitä.

Jotakin oli kuitenkin saavutettu. Tulipalot lakkasi-
vat Suomussalmella ja Puolangalla ne eivät alka-
neetkaan. Hyrynsalmi oli kai jo tässä vaiheessa savu-
na taiyaalla.

Kuten myöhemmin on voitu todeta, antoi kenraa-
lieversti Rend.ulic käskyn poltetun maan taktiikan
noudattamisesta Lapissa. On myös voitu todeta, että
Suomussalmi ja Puolanka jäivit polttamattomiksi
saariksi tuhotun alueen sisälle. Tiet, sillat ja puhelin-
yhteydet tuhomiin Suomussalmella, mufta Puolan-
galle jäi sentään paljon ehyeksi.

Tuhoam issu unn itel ma toteutetti in

JR 30:n esikuntavääpeli oli ansioistaan korotettu vänri-
kilai. Rykmentillä ei löyrynyt kuitenkaan ikdmiehelle so
pivaa vakanssia ja nuori vänrikki siirremiin divisioonan
esikunnan Int.toimistoon kuormastovälineasioita hoita-
maan. Heti alusta alkaen hän antautuikin uuden asemao-
sa edellyttdmiin tehtäviin oikein "vastaleivotun vänrikin
innolla". Kirjelrniä kirjoiteltiin "alaisille " joukoille, tar-
kastulsia suoritettiin ahkerasti ja asiantuntevia neuvoja
ja ohjeita anneniin "heikosti tehtäviinsä perehryneille
huoltopäälliköille. "Tarkastusmarkojen murheelliset koke-
mukset tiedotemiin sinen laajoilla kirjelrnillä "alaisille"
komentaj ille roimenpiteisiin ryhrymistä varten.

Suoritettuaan toisen kerran tarkasruksensa divisioonan
reservissä olevassa "Tuohipataljoonassa" totesi vänrikki
tarkastuskertomuksessaan lakonisesti: "Käydessäni edelli-
sen kerran tarkasruksella pataljoonassa havaitsin siellä
laaditun huolellisen suunnitelman kaikkien kuormastovä-
lineiden ruhoamiseksi. Tållä. käynnilläni voin vain todeta
suunnitelman tulleen toteutetuksi täydessä laajuudes-
saan. "
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LENTAJÄMME olivat syyskuun loppupuolella näh-
neet pitkän kuormastokolonnan perääntymismarssilla
Itä-Karjalassa lähellä ft,häjärveä, ja meille annettiin-
kin pian käs§ lähteä pikamarssissa ruon peräänqruän
porukan perään.

Useita tunteja seurattiin iälkiä pitkin maantietä
kunnes tultiin kohtaan, jossa venäläiset olivat siirry-
neet tieltä metsämaastoon. Siinä olivat hyökkäysvau-
nut ajaneet edellä raivaten jonkinlaista tieuraa auto-
ja hevosajoneuvoille. Raskaat panssarivaunut olivat
myllertäneet maan syville kuopille niin, ettei aina-
kaan eksymisestä ollut pelkoa. Paljon oli joukkoja ja
kuormastoja vaeltanut metsän suojassa lännestä itää
kohden.

JR 30:n III pataljoona, peitenimeltään Jyrä, oli
taas kerran ottamussa kosketusta viholliseen ja pai-
neli eteenpäin todellakin "jyrämäistä" tahtia, kuten
tapanamme oli sanoa. Pian saimmekin ensimmäiset
ajoneuvot näkyviimme ja nytkös vanjoille tuli kiire.
Havaittuaan tulleensa yllätetyiksi loppui heidän hidas
vetäyrymisensä, ajoneuvot pysähryivåt ja miehet alkoi-
vat ne jätetqrdån juosta metsän suojassa pakoon. Eivät
sentään kaikki! Osa ryhtyi vetäytyessään tulittamaan
meitä, mutta kun heilläkin tuntui olevan kiire jäi tuli

epätarkaksi ja selvisimme suhteellisen pienin menetyk-
sin tämän suuren kolonnan valtauksessa.

Teki kesken taistelun mieli ryhryä. evakuoimaan
kuormastoa, etsimään ennen kaikkea jotakin suuhun
pant^vaa. Arveltiin saatavan yhtä ja toista hyväå
kun kysymyksessä näet oli kokonaisen divisioonan
kuormasto. Ja §llä sitä saatiinkin! Ei vain oikein
tiennyt mistä aloittaisi, kun "kamaa" oli niin tuhotto-
masti. Oli suuria autokuormia, välissä hevosajoneuvo-
jo, taas autoja, tykkejä, panssarivaunuja. Oli myös
räiskyen palavra ammuskuormia, jotka vihollinen oli
itse sytyttänyt herkillä polttopulloillaan. Paljon niitä
tuhoutuikin, mutta paljon jäi silti vielä saaliiksi suo-
malaisille. Kerrottiin, että viholliskolonnan pituus oli-
si ollut noin 10-12 km. Siitä voi helposri saada käsi-

ryksen ajoneuvojen ja aseiden paljoudesta, ne kun oli
ahdettu melkein toisiinsa kiinni. Oli komeata katsel-
tavaa kun ajoneuvojono kiemurteli helminauhan ta-
paisena kå-Karjalan \häjäwellä. la kaikki se oli
suomalaisten suurta saalista.

Pataljoonan komentaja, Kalle Caströn seurasi
hyökkäystämme aivan meidän kintereillämme ja saa-
pui juuri, kun oltiin kuormia penkomassa. Komppa-
niamme päällikölle Jukka Sularnaalle hän tuntui puhu-
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Suomalaiset saapuneet
Pyhäjärven seudulle
Itä-Karialaan



van tähän tapaan:
Komennahan miehesi hyökkäämään eclelleen,

eihän kolonnair ole vielä kokonaisuuclessairn vallattu.
Etumainen joukkue oli jo jatkanut hyökkäystä ja

me lähdimme nyt heidän peräänsä. Monet olivat jo eh-
tineet saada kuormista evästäydenny51[ tai jotain
muuta rintamamiehelle tarpeellista. Itse kolonnan
valtaus edistyi kolmelta vajaavahvuiselta suomalais-
komppanialta varsin nopeasti ja samalla innostuskin
lisääntyi kun saalista oli saatu runsaasti ja sitäpaitsi
tiedettiin, että illan hämärryessä vielä oltaisiin tilaisuu-
dessa penkomaan kuormia uudelleen. Ennen täydelli-
sen hämärän tuloa olikin kuormastokolonna kokonai-
suudessaan vallattu. Ne ajoneuvot ja tavarat, jotka
paloivat valaisivat syksyn pimeydessä metsää laajaki.

Ainakin yhden rohkean pk.ampujan komppaniam-
me menetti. Sotamies Rö1tpänen juoksi pikakivääri
kainalossa kuormalta toiselle ampuen samalla lip-
paan toisensa jälkeen tyhjäksi, kunnes joku vihollinen
sai osurnan hänen rintaansa. JSp:lle vietäessä hän
lausui:

- 
Kertokaa äidilleni terveisiä, minä en tästä selviä

enää elämään. Kirjoittakaa hänelle ja kertokzra vii-
meiset terveiseni.

JSp;llä oli myös kolonnastzr saatujzr vankeja ehkä
parisenkymmentä miestä, mutta ei ollut aikaa heitä
sen enempää jututtaa.

Votkaa löyryi sitäkin vallatuista kuormista ja se

hölskyi monen miehen kenttäpullossa ja ruokailupa-
kissa. Ilon aihettzr siitä riittikin syy5fugi5en illan hä-
märryessä. Sitä maistellessa jänni§,skin tuntui laukea-
van, olivatpa eräät hieman vilkkaammtrlla puhetuu-
lella.

Omtrt kuormastomme eivät olleet pysryneet seuraa-

maan meitä korpeen, ja niin saimmekin viettää yöm-
me nuotioilla ja rakovalkeilla. Ilman telttoja ei nuk-
kuminen ollut herkkua, toista puolta lämmitti liikaa
ja toista puolta sen sijaan palelsi. Onneksi ei sentään
satanut ja yö tuli kuin tulikin jälleen vietetyksi Karja-
lan korvessa votkan ja nuotion lämmittäessä korpiso-
tureita.

Muutzrmia päiviä myöhemmin satuin saamaan kä-
teeni erään Helsingin päivälehden. Siinä kerrottiin suu-
rin otsikoin, että joukkomme olivzrt vallanneet miljoo-
nien markkojen kuormaston viholliselta. Silloin oli
rinnassa toistamiseen lämmin tunne ja ajattelin 

-olinhan siellä minäkin.

Vihollisen kolonna iäänyt tielle



Hävittäjäpart io lähdössä
vihollista vastaan

SYKSYLLÄ 1941 rinramalinjirt jähmcrtf ir'ät lopLrlli-
scsti Rukrrjärycn suunnalla, mainitusta k1'läsrii joita-
kin kilometrcjä itään. Hiemirn linjojcn tirkirna oli
poh jois-eteläsuuntainen harjannc ja sen takrrnir, har-
vira männikköä kasvavalla kirnkaalla sijrritsi -li. lää-
kintäkompprrnian alainen JSp:n teltta. Palvclin täl-
Iöin sen sairasauton kul jettajana. Lähcislr'dessämme
olivat krirnaatinheittimien tuliirscmat sekä relttama-
joituksessa joku reservinä oleva jalkaväkil,ksikkö.

Lääkintäjoukkueemme johtirjrrna oli eräs 1ääkintä-
mcstari, jonka nimeä en enää jaksa muistaa, jrr välil-
lemmc kehittyi kohtrr toveruus, sanoisinko jopa 1,stä-
vy),s. Tuo l),hyehkö, hieman lihava, keski-ikäinen ya

vaalea mies oli ainar, vaikeimmissakin tilantcissa tyy-
ni, rauhallinen ja h),väntuulinen. En koskairn kr-rullut
häncn kiroavan tai käyttäytyvän muullakiran ravoin
sopimattomasti. Ihailin hänen .rmmattitiritoirrln hirir-
voittuncita käsiteltäessä. Hän asennoitui m),ös venäläi-
siin haavoittuneisiin täysin korrektisti. Uscin vietimmc
vapaahetkiä ),hdessä keskustellen silloin jopa virkavis-
takin asioistil, muttzr täysin Iuottamuksellisesti.

Eraånå s),ksyisenä päivänä alkoi telttairmme kuuluir
poh joisesta ),häti voimistuvaa lentokoneidcn surinair
ja tulimme ),hdessä ulos tilannettii seurilamtui.n. Pian
szrimmekin puiclen lawojen välistä näkyviimme kuu-
den koneen laivueen, joka näytti tulcvan suoraan
meitä kohden. Ne lensivät rinnakkain, mutta vaikutti-
vat omituisen näköisiltä, lyhyiltä ja paksuilta, J,läpuo-
lella pitemmät, mutta alempirna melko lyhyet siiven-

§'ngät.

- 
Noin meilän pojat lentää, hihkaisi joku jalkavä-

kimies. Tähän tuntui eräs Turun puolelta kotoisin olc-
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va vttstatltvan:

- 
N{:i ihmcttclc vaa po,a, ct kuis nc n)' tommottil

koneil lenttäl
Kuin vastauksena tähän kaikkeen koneitten nokirt

painuivat ),htaikaa alaspäin teltta.-aluettarune kohti
ja samalla paljastuivat m),ös niiclen tunnukset, viisi-
sakaraiset punatähdc't. Hetkessä ilmesq,ivät taso jen
erureuniin pitkät tulisuihkut. Ä,ini, loka muisrutti rc-
vittävää kangaspnkkira sekottui moortorien jyln,n, ur,-

lojuovirt leikkasivat ilmaa ja maa ympärillämme al-
koi kiehua kuin rokkapata suihkujen piiskatessa sitä.

Vierelläni scisova lääkintämestari havahtui ensim-
mäisenä:

- 
Tuonne, tuon kiven taa, äkkiä nyt! 

- Juostiin
niin, että jalat pclasivat kuin ompelukoneen neula.

Suihkuyen katkomia oksia satoi niskaamme fa laik-
koja lenteli puiden kyljistä. Hikisinä, huohottaen ja
kiiluvin silmin kiersimme noin metrin korkuista kiveä
tillistellen taivaalle. Onneksi koneet syöksyivät nyt yk-
sitellen toisten p),öriessä ylempänä vuoroaan odotellen.
Ketteriä koneita, täyty1r tunnustaa. Kiersimme kiven
taa ainir kun seuraava kone syöksyi päin ja tulitti.
Lähistöllä oli muitakin suuria kiviä, ja kaikkien nii-
clen ympärillä kävi samanlainen piirileikki.

Lentokoneet munivat myös pieniä pommeja teltta-
alueelle ja niiden räjähdyspatsaitten aiheuttama il-
mirnpaine pyrki liimaamaan vaatteet kiinni ihoon.
Maallikollc on käsittämätöntä kuinka tuollainen pik-
ku purkki voi lykätä itsestään ulos niin hirvittävän
måaran lyijyä niiden muutamien sekunttien kuluessa,
minkä syöksf irina kesti.

Lähistöllä olcr,:r tclttrr väpätti suihkun sahatessa si-
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tä. Viereisen kiven takana oli nuori, pitkä sotamies,
käsissään kiven päälle tuettu pikakivääri, jolle hän etsi
jyvälle aina seuraavan syöksyjän laskien sitten sen sil-
mille pitkän, raklattavan suihkun. Kone vastasi sa-

malla mitalla, mutta "ottelu" päåtqi lopulta tasape-
liin, kumpikaan ei kukistunut. Jylinå,, rätinä ja pom-
mien räjähdykset olivat korvia huumaavia.

Kesken kaiken huomaan erään kaverin, joka pa-
haenteisen näköisenä alkaa pyöriå etååmpänä maan-
tiellä olevan sairasautoni yllä.

- 
Kato, nyt, tuo meinaa..., lause katkeaa karjai-

suun: "Maahan"! Nopealla riuhtaisulla esimieheni
heittää minut viereensä pitkälleen. Samoilla sekunneil-
la tapahtuu paljon. Kone syöksyy suoraan päin, suih-
ku iskee ensin kiveen, jonka takana olemme, siitä

läa[intäko
Bukaiäruellä
kimmokkeet parkaisevat ilkeästi mennessään. Sitten
suihku suhahtaa kiven yli kohdalta, jossa äsken sei-

soin. Samalla konekin ottaa korkeutta yllämme kar-
measti ulvoen. Samanaikaisesti autoni kohdalla
maantiellä råjåhtåå lentopommi, lonka aiheuttama il-
manpaine lyö kasvoihin, vaikka matkaa on lähes pa-

risataa metriä.

- Nyt meiltä meni sairasauto, milläs me n1't haa-
voittuneita viedään, ties miten paljon niitä raas rässä-

kin rytäkässä tulee, yritin selvittää, mutta lääkintämes-
tari seurasi vain päällämme olevia koneita samalla
kun kiersimme kiveä.

Mitä ihmettä! Autoni yllä alkoi toistua sama näytel-
mä uudelleen. Kone syöksyi suoraan sitä kohden, mus-
ta möhkäle irtosi, kone oikaisi ia taas jysähti. Räiäh-
dyspatsaan mukana nousi ilmaan kappaleita kiep-
puen hetken ja pudoten sitten maahan.

- 
Nyt ne teki siitä kilon kappaleita, lausuin. Kol-

men päivän kuiva muona, kotoa tulleet kirjeet ja muu
henkilökohtainen pikku omaisuus olivat autossa. Nyt
nekin kaikki menivät.

Hurja leikki korven yläpuolella loppui yhtä yllät-
täen kuin oli alkanutkin. Samalla sekunnilla kaikki
koneet syöksyivät yltämme kohti itää kuin jättiläiskä-
den heittäminä. Ilma puhdistui, mutta vain hetkeksi.

Jälleen syöksyi ylitsemme laivue, tällä kertaa lännestä.
Pitkänokkaiset, yksitasoiset omat hävittäjämme pai-
nuivat kuin vihaiset ampiaiset viholliskoneiden pe-
raån, ja pian alkoi heikkenevien moottoriäänten seas-

ta erottua ankaraa konekiväärien rätinää. Siellä oli
käynnissä ilmataistelu, jonka åänet pian häipyivät
kaukaisuuteen.

50 kilon painoinen

o
pommi jättää maahan valtavan kuopan

uastaan

Joukkosidontapaikal la on kiirettä

Lähdettiin sairasauton luo. Ainakaan vielä ei nä§-
nyt kaatuneita enempää kuin haavoittuneitakaan.
Meillä oli ollut onni mukanamme, vain muutama
teltta oli riekaleina.

Saavuttiin maantielle ja uskokaa tai älkää, auto

seisoi tien reunassa kuten ennenkin. Lasit olivat ehyet
yhtä tuulilasissa olevaa reikää lukuunottamatta, mut-
ta sekin oli tullut siihen jo aikaisemmin. Vaikka
kuinka etsittiin ei todettu yhtään naarmuakaan ja au-

to hyrähti käyntiin heti sitä kokeiltaessa.

- 
H1wänen aika, minähän näin kun ne sitä kaksi

kenaa pommittivat, miten tämä nyt on mahdollista2

- 
Katsos, lääkintämestari vastasi, tässähän on maan-

tiessä leikkaus tuon harjanteen takia ia sinä ajoit au-

tosi aivan leikkausjyrkänteen viereen. Pommit tulivat
siitä vain 3 metrin päähän, tuonne auton kattoa
korkeammalle olevalle kalliolle. Räjähdyksen paine
löi ylös ja sivulle ja auto säilyi, koska oli räiähdys-
pintaa alempana.

Kaikki muutkin vauriot jäivät mitättömiksi, muuta-
ma lievästi haavoittunut ja yksi kuollut hevohen. -Meillä oli todellakin ollut onni mukanarnme, ainakin
tällä kerralla.
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§otamies saapuu

HEINO M. HONKAKANGAS

HE takovat miekkansa vantaiksi ja keihäänsä vesu-
reiksi, kansa ei nosta miekkaa kansaa virstaan eivät-
kä hc enää opettele sotimnan!t (Jesaja 2:4)

Tårå Jesajan kirjan jaetta mr-risteli soramies maa-
tessaan paareilla armeijan ajoneuvoissa miitkirlla
Kcski-Aunuksessa Tarsepolista Latvtrn kylään.

Tämäkö olisi se viimeinen sota, ja sittenkö alkaisi
se tnhannen vuotta kestävä rauhrrnaika, jolloin kan-
sat eivät enää opettele sotimaan/ Salarmasotaahirn tä-
män piti olla ja vain kahden viikon tai korkeintaan
kahden kuukauden reissulle sitä kesällä lähdettiin, pi-
tempään silloin ei uskottu tämän kestävän. Kahdessa
kuukaudessa nyt ei sodasta kuitenkaan oltu selvirq',
vaikkir syys[r., oli ehtinyt luoda ruskan luontoon.

Rintaa ahdisti ja kuoppainen tie jyskymi kärrf ien
alrir paareihin. Aj«rmies yritti prrrastaan, muttJ ui se

auttanut. Paareiller makaava koetti jännittyen hirkea
tukea htrpuilemalla käsillään paarin reunoja j.r eio-
neuvon laitoja. Voihkaisun kaltainen virlitus päiisi ai-
nir, kun P),örä iyskähti johonkin tiekuoppaun.

Kuinka palfon irjoneuvoja kolonnassa oli. siitä ei
hänellä ollut tarkkara tietoa. Joka ajoneuvoss.l oli ai-
nakin yhclet paarit tai muuten liikunta§v1,ttömiä so-

tilaita ja lisäksi ajoneuvojen välissä kulki horjahtele-
viir siteissä olevia miehiä. He koettivat hakea tukea
ajoneuvoista ja pyrkivät vuoronperään niihin kapua-
maan, mutta ajomies ärhenteli pois:

- 
Nämä ovat vain liikunta§,q,ttömillel 

- 
Tällä

taipaleella olivat eilisen aikanir "puska-selliriset"

hyökänneet erään ajoneuvon kimppuun. A jaja oli
päässyt pakenemaan, muttir hevonen kuormineen oli
jåånyt. Partio oli lähtenyt ajamiran vihollisia takair,
mutta se oli löytän)/t vain ajoneuvot ja kalutut hevo-
senluut.

Täällä liikkuu partisuraneja ja ne ovat nälissään.
Lawan aseman valtauksessa niitä pääsi pakenemaan
näihin metsiin, kertoi ajomies.

- 
Tuollir on kaatuneiden kokoamispaikka, sanoi

joku ajoneuvojen välissä kulkevista sotilaistar. Siellä
näytti niitä olevan ja tuttujakin miehiä. Olivatpa mm.
III joukkueen joh:aja, vänrikki Miettinen lähettinsä
Sepänrnaa vierellään ja vielä V/esterbuckakin IV
joukkueesta. Kaikki tämä herätti paareilla makaavan
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sotzrmiehen turtuneisrir ajertuksistaan. Hän unohti het-
keksi varikcan ja kipua tuottavan taivalluksensa. Hä-
nen muistiinsa palirsivert kolmatttr vuorokautta sitten
sattuneet rapuhtumat.

Oli syyskuuo 24. päivån aamu. JR 9:n 3. komppa-
nia oli sairpunut Latvan asema-aukion laitaan. Aa-
mu oli varhirinen, mutta tuossa aamun sarastuksessa

näki hyvin, miten edessä olevassa §lässä elettiin. So-

tamies oli ollut tunnustelijana ja saapunut ensimmäis-
ten joukossa kylää tähyilemään. Koko aukio näytti
uneliaalta. Virin teitten varsilla ja porttipielissä seiso-

vat vartii.rt olivat merkkinä siitä, että kylässä elettiin
samoissa merkeissä kuin kylää tähyilevätkin elivät.
Pistimct sojottivat pystyssä vartiomiesten kiväärien
päissä kuin heinäseipäitten kärjet kesäisellä pellolla.

Jännityksen ja ihmetyksen sekainen huohotus rinnas-
saan katseli tunnustc'li ja tuota itäkarjalaista kyLåä.
Pikainen rnerkki taakse näkemästään, ja foukkue lä-
hestyi vtrrovirsti paikkaa alkaen tähyillen tutkia kylää
joukkueen johtajan sekä varajohtajan antaessa mää-

räyksiä, ettei tultir saisi avata eikä muutenkaan il-
maisttr, että muukalaiset kylää tarkastelivat. Hyök-
käyksen kylään ja asemalle tulisi tapahtua yllätykse-
nä.

Kun kylän tarkastelua oli hetken kestänyt ja koko
kolmrrs komppania oli saapunut aukean laitaan, ka-
jahti kiväärin laukaus jossakin sivustalla. Silloinkos
kylä alkoi elää!

Vartiomiehet antoivat merkkejä ja sotilaita juoksi

pitkin kuiia, he ajoivat vankkureilla, ratsastaen, '1a

kaikenlaista liikettä oli kuin poyhiryssä muurahaispe-
sässä. Kaikesta huomasi, että elämä koetettiin kätkeä
maan alle. Vartiomiehet katosivat porttipielistä ju W-
lä alkoi jälleen vaikuttaa hiljaiselta.

Sotamies näki miten etuoikealta matalaa metsää

kasvavalta rinteeltä alkoi kohota näkyviin pää, jossa

oli viholliselle kuuluva suikka verhona. Se nousi ja
nousi kunnes taimivaltaisen puuston takaa alkoivat
näkyä muutkin varusteet, kaikki samaa väriä. Kohot-
tuaan täyteen pituuteensa, jota sotamiehen näkemyk-
sen mukaan ilmestyksellä oli runsaasti, se alkoi tar-
kastella sitä rinnettä mistä äsken 3. komppania oli ky-
lää tarkastellut. Kouristuksenomaisella liikkeellä pu-



risti sotamiehen sormi konepistoolin liipaisinta. Terä-
vä sarja räsähti, ja tarkastelija painui penszriden suo-
jaan nopeammin kuin oli noussr.rt. Matkaa oli noin
50 metriä. Mikä oli ollut tarkastelijan tehtävä, sitä eh-
ti sotamies vasta nyt pazrrcilla mailtessaan ajatella.

Komppanianpäällikkö, luutnantti Salntela piti ly-
hyen puhuttelun joukkueenjohtajille jakaen tehtävät.
IV joukkueen tuli hyökätä kylään tavoitteen2l Lirrvirn
asema toisten joukkueiden operoidessa toisella sivus-
talla. Tehtävät jaettuiran komppzrnianpäällikkö il-
moitti komentopaikkansa olevan sen kumpareen ta-

Latvan kylä Aunuksessa

kana notkehnassa, mihin komppaniir oli äsken sirirpu-
nut. Joukkueenjohtajat, vänrikki Ldkith ja varajoh-
taja ylikersantti Korboncn jakoivirt keskenään jouk-
kueen. Korhosen puolifoukkueineen tuli hyökätä oi-
keanpuoleista rinnettä 1'lös rinteen päällä olevia ra-

kennuksia kohti ja siren päästä pureuturnaan kylään.
Vänrikki Lakialalla oli samir tehtävä puolijoukkuei-
neen vasemmalla.

Joukkue alkoi syöksyen nousta rinnettä ylös. Siinä
oli marasto jo muuttunut aukeaksi, pensaat ja puusto
eivät enää olleet suojaamassa etenemistä. Silloin rin-
teen päältä rakennuksien suojastzr räsähtivät aseet soi-

maan niin voimakkaasti, että se painoi koko etenevän
joukkueen hakemaan suojaa miranpinnasta. Joitakin
nakun ammuksiakin tippui ympäristöön. Tuliko srap-

nellejakini Sellaista sekamelskaa oli ainakin ilmas-
sa. Eteneminen jatkui yksittäin syöksyen ja ryömien
miten kukin näki parhaaksi joukkueenjohtajien ko-
mentaessa: "Eteenpäin! " Rinteen puolivälissä etenemi-
nen juuttui kiinni. Kylän puolustajat tuntuivat olevan
hyvissä asemissa, joista voivat helposti hyökkäyksen
torjua. Ei ollut tehoa hyökkääjien vuorotulituksella-
kaan. Korhosen puolijoukkueesta alettiin huutaa ko-
vasti: "Lääkintämies, lääkintämies tänne! "

Sotamies muisti syöksyneensä toisten mukana yli
notkelman kohti rinnettä, konepistooli käsissä ja vyöl-
lä roikkuvien lippaitten hakatessa kupeita. Notkel-
massa hän oli harpannut yli pahaisen ajotien, joka
johti rinnettä kohti. Tien takana tuli vastaan itäkar-

jalainen pisteaita; kahteen aitariukuun nidottuna pys-

tykeppeiä niin tiheään, että kissa olisi saanut aidan
rakosista kulkuväylää haeskella. Siihen hän oli heit-
tåyrynyt aidan vierelle silloin kun vihollisen aseet rä-
vähtivät soimaan. Aidan vieritse hän oli ryömien
edennyt, kuulasuihkujen räiskyessä aidassa. Kun alku-

ryöppy oli vähän vaimentunut oli hän alkanut kiskoa
pysrykeppeiä irti aidasta saadakseen aukkoa niin pal-
jon, että olisi päässyt ryömimään siitä läpi ajatellen et-

tä sen suojassa ryömiminen olisi turvallisempaa. Hän
pääsikin jonkin metrin päässä olevan suuren, laholta
näyttävän kannon luo ja jäi sen juurelle tilannetta
seuraamaan. Olihan siinä ainakin jonkin verran nä-

kösuojaakin. Oikealta toistui aina lyhyin väliaioin
huuto: "Lääkintämies, tänne lääkintämies! "

Tien toisella puolella ampui joukkueen pikakivääri
lyhyitä sarjola. Ampuja Miettinen tähyili sarjoien vä-
lillä etunaastoa. Sitten hän kohottautui, laski taas

sarjan, mutta lyhyen sarjan räsähdetryä hän lysähti
maahan vatsalleen kohoillen siinä jonkin kerran kou-
ristuksenomaisesti nytkähtäen.

- 
Nyt taidettiin kaveria viedä, lausahti sotarnies

takanaan olevalle sotamies Jetsoselle. Tilanne jatkui
entisellään, eteenpäin pääsystä ei ollut tietoakaan.

Joukkueenjohtajan lähetti, Unkurin Reino, palasi kui-
tenkin tuoden käskyn, että on päästävä eteenpäin. Mut-
ta ei tuo käsky suuresti etenemistä edistänyt. Jokainen
koetti jonkin suojan luo.

Pk-ampuja Miettinen alkoi uudelleen huutaa:

- 
Voi veljet, jos te lähdette pois tåstå, dlkdä iättd-

kö minua tähän. Sotamies rauhoitti häntä:

- 
Ei sinua jätetä. Jos lähdemme, niin viemme var-

masti sinutkin pois.
Lakiala lähti pyrkimään komentopaikalle tekemään

selostusta hyökkäyksen kulusta ya neuvoftelemaan

komppanianpäällikön kanssa tilanteen selvittämisestä.
Sotamies teki nopean syöksyn yli tien pikakivääriam-
puja Miettisen vierelle huutaen:

- Jor on huopaa, niin heimäkää se tännet - Lä-
hellä olevista miehistä eräs irroitti huovan pakkauk-
sestaan ja heitti sen kohti Miettistä.

Sotamies sai huovan käsiinsä, levitti sen vieressä

olevaan tien ojaan. Sen tehtyään hän otti Miettistä ol-
kapäästä, työnsi, ja Miettinen pyörähti ojaan huovan
päälle. Sitten sotamies huovan reunasta kiskoen raa-

hasi häntä pitkin ojan uomaa taaksepäin.
Sotamies Jetsonen ryömi heidän luokseen ja alkoi

raahata huovan toisesta kulmasta. Yhdessä he ryömi-
vät pitkin ojan reunaa kiskoen kuormaansa peräs-

sään. He pääsivät notkelman keskelle, jonka he kat-
soivat parhaimmaksi paikaksi nousta ojasta päästäk-

seen metsän suojaan, josta haavoittuneen kuljettami-
nen paareilla olisi mahdollista. Onneksi juuri siinä
kohdassa oli pieni paluu-uoma, joka kulki kohti met-
sikköä. Tälle polulle he alkoivat Miettistä kiskoa.

Vaikea taivallus jatkui, kunnes he saavuttivat met-
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sän reunan. Silloin jännirys laukesi. He voivatkin nyt
jättää Miettisen ja lähteä mäen harjannetta kaartaen
komentopaikalle paareja hakemaan. Kun he tulivat
sinne ja kertoivat, että Miettinen oli tuotu metsän suo-
jaan, lähtivät lääkintämiehet häntä hakemaan.

Vänrikki Lakialan nähtyä miehet hän sanoi, että
olisi palattava takaisin eikä konepistoolimies saisi
lähteä hyökkäyksen aikana liikkeelle.

- 
Me menemme takaisin, toimme vain Miettisen

pois, kun parempaakaan ei enää ollut tehtävää, sanoi-
vat sotamiehet ja lähtivät heti. Vähän ajan kuluttua
tulikin vänrikki Lakiala ja antoi käs§n vetåytyd ta-
kaisin. Joukkue vetäyryi yksittäin. Osa siitä jäi komen-
topaikan vieressä olevan kumpareen reunalle varmis-
tarnaan ja heidän joukkoonsa jäi sotamieskin. Ase-

man seutuvilla näkyi vihollinenkin liikehtivän silloin
tällöin. Korohorot olivat alkaneet §lvää kranaatteja
aseman ympärille pehmittäen sitä yön aikana suorit-
tettavaa uutta hyökkäystä varten. Konekivääriryhmä
oli asettunut mäen rinteeseen aidan viereen tulittaen
aseman liepeillä näkyvää liikettä sarjoillaan. Kk. nos-

tettiin aidan päälle ja siitä se lähetti rohkeasti sarjoja,
mufta tämä keskeytyi pian, kun ampuja lähti huutaen
ja verta suusta pärskyen juoksemaan kohti JSp:tä.
Sitten tuli komentopaikalta mies, joka ilmoitti muo-
nan saapuneen ja sotamies lähtikin annostaan saa-

maan toisen jäädessä paikalleen.
Syötyään ja kuivan muonan saatuaan sotamies läh-

ti vartiopaikalle seuranaan stm. Pöllänen. Heidän
puolikyyrysillään ylittäessään vesaikkoa kasvavan
mäen rinnettä hän tunsi kuin voimakkaan nyrkiniskun
jysähtävän rintaansa. Se ikäänkuin kiskaisi taakse-
päin, sai seisahtumaan ja samalla tuntui, ettei enää

voinut hengittää. Hän lysähti maahan ja huulilta tun-
keutui: "Jumal' auta!" Se oli enemmän rukousta kuin
kirousta. Samalla myös Pöllänen heittäytyi maahan.
Sotamies haukkoi henkeä, joka ei tuntunut riittävän.
Pöllänen §syi: - 

Sattuiko sinuuni'

- 
Sattui. Sattuiko sinuunkin2

- 
Ei, vastasi Pöllänen ja alkoi huutaa - lääkin-

tämies tänne!
Lääkintämiehet tulivat ja alkoivat sitoa. Yksi heistä

totesi: "On mennyt läpi keuhkoista." Heidän laitet-
tuaan tiiviin paperikääreen rinnan ympärille ja sen

päälle kiristävän harsositeen alkoi hengittäminen tun-
rua helpommalta ja niin alkoi matka JSp:lle lääkin-
tämiesten kantamana. Sotamies vaipui jonkinlaiseen
uneen. Viime päivien rasitus ja unettomat yöt olivat
haavoittumisen lisäksi rasittamassa. Hän heräsi teltas-
sa. Tuntui olevan pimeä, vain jonkinlainen tuikku va-
laisi. Paareja oli toinen toisensa vieressä, valitusta ja

sekavia sanoja kuului yhtenään. Lääkintämiehet liik-
kuivat paarien välissä auttaen minkä voivat. Sotilas-
pastori rukoili erddn paarin äårellå haavoittuneen
voihkiessa ia tapaillessa pastorin lausumia rukouk-
seen liittyviä lauseita. Tunnelma oli sotamiehelle ras-
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kas. Rinnassa tuntui kovaa kipua ja sitä painoi, kuin
sinne olisi valettu lyijy)å. Hänen alettuaan valittetar tu-
li lääkintämies paikalle kysellen koskeeko. Sitten hän

antoi jonkinlaisen tabletin ja sanoi:

- 
Kun tulee ajoneuvoja, tciclät viedäån tååka Tar-

sepoliin.

Jonkin ajan kuluttua ajoneuvot tulivat ja matka
alkoi. Liekö ollut kolme tai viisi kilometriä, mutta
paljon pitemmältä se tuntui.

He saapuivat Tirrsepoliin. Erään rakennuksen luo-
na tuli heitä vasta?rnottamaarn lääkintäaliupseeri. Hä-
nen mukanaan oii kaksi sotirvankiir, jotka ottivat
paarien aisoista kiinni ja alkoivat kantaa niitä ra-
kennuksen yläkertairn. Paarit olivat kovin pystyasen-

nossa ja haavoittunut tunsi luistavanszr alaspäin. Hän
hapuili hätäisesti kiinni paarien reunoista. Kantajat
tuntuivat vierailtir 1a epäluotettavilta. Heidän keskus-

telustaan syntyn)'t pulina ei lisännyt luottamusta.
Niinpä hän sanoikin hätäisesti vierellä kulkevalle Iää-

kintäaliupseerille:

- 
Ei kai ne vain pudotar minua/

- 
Eivät ne uskalla, vastasi tämä lyhyesti.

Kun he tulivat sisälle huonecscen, laskettiin paarit



lattialle toisten paarien viereen, joilla makasi mies.
Hämärän valaistuksen vuoksi ei huoneen sisustaa tar-
kemmin eroittanut.

Paareilla makaava mies §syi heti:

- 
Mistä komppaniastaT

- 
Kolmannesta, vastasi sotamies.

- 
Kuka sieltä?

Sotamiehen lausuttua nimensä ojensi paareilla ma-
kaava kurkottaen kätensä lausuen:

- 
Tännekö sinäkin tulit? Ei ole kauan, kun olit

sieltä minua pois tuomassa. He tarttuivat toistensa
käsiin ja siinä kädenpuristuksessa ei ollut vilppiä. Paa-

reilla makaava oli pk-ampuja Miettinen.
Yö kului vuoroin unessa ja valveilla ollen. Seuraa-

vana laittoi päivänä tuli tieto, että Larvan asema oli
vallattu, mutta raskain menetyksin. Mm. 3. k:n jouk-
kueenjohtaja, vänrikki Miettinen ja hänen lähettinsä
Sepänmaa olivat kaatuneet. Iltasella tuli tieto, että
huomenna siirrettäisiin haavoittuneet Lawan kylään,
jonne pystytettäisiin kenttäsairaala ja aamun koirtaes-
sa se tieto osoittautuikin oikeaksi. Latvan kylään ko-
lonna olikin nyt matkalla.

Kun kolonna saapui Lawan kylään sen rrrkennuk-

lskuryhmä
toim innassa
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sen pihamaalle, jossa sanottiin kenttäsairaalan ole-
van, tuli lääkintämiehiå paareja kantamaan. He kan-
toivat sotamiehen pitkänpuoleisen käytävän kautta
pienempään hellaila varllstettuun huoneeseen.

Käytävälläkin oli paareja pitkin seinän vierustoita,
mutta keittiössä oli viciä tilaa ja sen lattialle lääkin-
tämiehet paarit jättivät. Helpotukserl tunne täytti sota-

miehen mielen, vaikka olosuhteet eivät juuri olleet-
kaan vielä muuttuneet. Olihan hän sentään kenttäsai-
raalan seinien sisäpuolella.

Jonkin ajan kuluttua lääkintämiehet taluttivat täy-
sissä varusteissaan olevan sotilaan ovesta sisään ja
asettivat hänet istumaan lattialle seinää vasten nojar
maan. Hän näytti tärähdyksen saaneelta.

Lääkintämiesten lähdettyä mies istui hetken siinä
asennossa, mihin tuojat olivat hänet asettaneet, mut-
ta kaatui sitten pitkälleen. Lääkintämiehet saapuivat
jonkin ajan kuluttua huoneeseen paareja kantaen.
He asettivat paarit lattialle sotamiehen paarien vie-
reen. Tuotu näytti olevan unessa, eikä hän sen parem-
min uuteen ympäristöönsä reagoinut. Lääkintämiehet
katsoivir.t lattialla makaavaa sotilasta ja lähtivät
kantamaan häntä pois. Huoneessa oli nyt vain kaksi

Tarsepolin kylä Aunuksessa

Haavoittunut paareilla
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paaripotilastzl, ja sotamieskin vaipui unensckaiseen
horrokseen, jostir heräsi siihen, cttä kuuli oven käyvär-r.

Sisään astLri lottapukeissa nainen. Hiinellzi oli karti-
loit:r, joita räytti veclcllä, asccreli licdclle ia lattioi
rnstrumenttcjä kiehumaan. Hän suorittcli tchtäviäiin
poistr.rcn tärnän tästii hr,roncesta kuljetraen keittämiäiin
välincitä mukaniurn jir tirirs vähän ajan kuluttLlir p1r-

lasi samaan tehtäväänsä takaisin.

Lopuksi hän puhutteli sotamiestä, jonka näki valvo-
vrrn, kyscli vointiir ja mihin tämä oli haavoittunur.

Sotamiehestä se tuntui miltei kodikkatrlta. Eiväthän
he olleet viimeisten viikkojen aikrrna korpivacllusra
tchdessään juuri naisia nähncct, sa:rtikka sirren jutcl-
lcet hcidän kernssiran. Ruokaakin hän antoi potilail-
leen omakätisesti heitä syöttäen. Se oli rapaus, se oli
samanlaista kuin hän muisti joskus pienenä poikanar
tapahtuneen, kun oma äiti oli olh.rt rr.rokkimassit 1,s-

kään ja kuumeeseen sairasrunutta g>ikaansa.

Vieressä olevilla paareilla makaava sotilaskin oli
n)zt valveilla ja alkoi puhua:

- 
On se kummallista, kun ci mulle mitään ole

tchty. On kolmatttr vuorokautta, kun asruin miinarrn,
eikä vielä mitään ole rehty.

- 
Lotta koetti hänrä lohduttaa sanoen;

- 
Kyllä sitä jalkaa pian korjataan. Täällä on niin

paljon potilaita ja on vain yksi lääkäri, hän ei ennätä
heti kaikkia autta . Tänne ei ole vielä saapunut sitä
kenttäsairaalan henkilökuntaa, jonka pitäisi rulla.

Ruoka ei tahtonut maistua tälle apua odomavalle
potilaallc ja äidillinen lotta siirryi taas muihin rehtä-
viinsä.

Påivå ja seuraava yö kuluivat lottien ja lääkintä-
miesten koettaessa hoitaa haavoittuneita.

Seuraavana a,ununa tuli kapteenin arvomerkit
kauluslaatoissa olcva upseeri huoneeseen. Hän oli lää-
käri, joka alkoi tarkastella paareilln makiravia soti-
laita.

Miinassa haavoittunut alkoi puhua: -- Kyllä tä-
mä on kiero isänmaa. Olen Korpiselästä asri tullut
yääkärijoukkueessa tänne taistellen, ja kun asruin mii-
naan, on neljättä vuorokautta kulunut eikä mitään ole
tehty. Elärnä on nyt mennyt ja kaikki kauniir haaveet
kuolleet, on tämä kiero isänmaa!

Lååkari vastasi rauhallisesti :

- 
Kuulkaa, täällä on neljättäsataa haavoitrunurta

ja minä olen yksin tåållå lååkårinå. Kenttäsairaala-
henkilökunta ei ole vielä saapunut, vaikka sen pitäisi
kohta tulla. Minä autan kaikkia sen mukaan kuin
ennätän, mutta heikoimmat ensiksi. Ja mitå niihin
haaveisiin tulee, niin niiden tilalle voi syntyä vielä uu-
sia.

Sen jälkeen lääkäri poistui huoneesta. Se rauhoitta-
va viisaus joka kuvastui noista ylirasittuneen lääkärin
sanoista, iäi ilmaan väreilemään vielä hänen men-

ryäänkin.
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VIITTASI KYYTIIN
l{ElNÄKULIN toisclla viikolle l94l saavurti
Il/JR 54 Vrrorikylään menevän maanrien Kaak-
ktrrilammcn maastossa. Matkn Kuusamon Lii-
kascnvaaralta poikki kairojen Vuorikylän tielle
oli rasittava, scn tunsivat jaloissaan varsinkin
vanhernmat miehet. Pari heistä oli asemissa

maanticn varresszr, jota hieman kauempaa
"päivysti" myös vihollisen panssariauto. Kun
muLrn riesan lisäksi toinen kavereista alati valit-
teli kipeitä jalkojaan kimpaantui toinen ja sa-

noi:

- 
Tuollahan on taksi 

- 
mene ja viittaa

kyytiin, niin pääset helpommalla. 
- 

Samalla
hän osoitti kohti ajavaa panssariautoir. 

- 
Ruti-

nat loppuivat tähän ja pian katkesi panssariau-
tonkin kulku miinaan.

LUKU .IÄI TTSKEN
HEINÄKUU 1941. IIIIR 54 taisteli Kuoreke-
vallriln m.rastossa Sallan suunnalla. Luutnantti
Erkki Huhanantti sai joukkueineen käskyn suo-

rittaa väkivaltaisen tiedustelun vastassa olevaan
Nenäpalon maastoon, joka oli vihollisen miehit-
tämä. Oli selvitettävä vihollisvoimien vahvuus.

Tehtävää suoritettaessa törmättiin vahvaan vi-
hollismiehirykseen, tapeltiin lujasti ja päästiin
hädin tuskin verissäpäin takaisin. Kun oli päästy

omalle puolelle, tuli komentaja, majuri Korri
kysclemään:

- 
No, luutnantti, paljonko arvioitte vastas-

samme olevern/

- 
Herrzr majuri, tarkka luku jäi saarnatta,

mutta sen tiedän varmasti, että tuossa parinsa-
dan metrin päässä ovat ensimmäiset ja 180 mil-
joonair on takanzr.

- Tutkiminen taitaa tapahtuakin pinta-alan
mukaan, tuumi vääpeli, jonka mielestä lääkäri liian
kauan suurikokoista alokasta tarkasteli.
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IIAII$ EI,Oilf,OBJUUMIUIA
VAINO REIJONEN

MATKASIMME kesällä I94l hikoillen ja kiroillen
vanjojen kannoilla, mentiinpä joskus edellekin heidän
viivytys joukoistaan.

Kuuluimme JR 8:n II P:n konekiväärikomppa-
niaan. kk.joukkueemme oli alistettu 4. komppanial-
le, jonka päällikkönä oli kapt. Borntn. Hän sai jouk-
konsa yrittämään vaikka seinälle, ja olisi kyllä ollut
itse ensimmäisten joukossa 1,rittämässä sinnekin.

Talvisodan alussa kuuluisaksi tulleen Hyrsylän
mutkan kautta jatkui markirmme 19.8. Veskelyksen
kylään, jossa synqzi aikirmoinen kithakka. Tulimme
sinne ehkä vähän yllättäen, koska eräässä talossa oli
1åånyt puhelinkin poydälle. Tiris, olla tämä tab jokin
komentopaikka. 

- Niin kiire tuli vanjoille kylän toi-
selle laidalle, etteivät ehrineet ottaa mirään mukaan-
sa.

Rähinän alussa tulla pöllähti pihalle auto, johon
oli ollut kai tarkoitus lastata tavaroita. Samalla soi
puhelin ja kapt. Bomanin lähetti venäjän kielcn tai-
toisena vastasi. 

- 
Hän oli parhaillaan katselemasslr

vanjojen. jälkeen jättåmiå papereita siinä poydän ääres-

sä. 
- 

fuken tulleen iruton lähettäjä tiedusteli puheli-
mitse, sopiko kaikki 1'htcen ilutoon. Hän sai vastauk-
sen, että tarvittaisiin ainakin pirri autoir lisää. Sittcn

§syttiin langan päässä, kuka oli puhelimess.r. Läherri
vastasi olevansa eräs suomirlirinen. \'enäläincn kes-

kustelutoveri päätti pul'relun voimallisen s.ldrltrelun
merkeissä.

Kohta §län laiteran tu.ltuamme lähti puoli jouk-
kuettzr, vahvistuksenairn meidän kk.ryhmämme, ete-
nemään kylän oikealle sivustalle. Vastuksitta pääsim-
mekin pienen matkan päässä olevzrn lammen ran-
taan, jota seuraten etenimme muutamia satoja metre-

iä.
Lampi oli hyvin suojaisessa ja erittäin kauniissir

notkelmassa, ja sitä pitkin pääsimme puolustukseen
jääneiden vanjojen sivustaan. Sitten, kun kk.jouk-
kueemme johtajan yllk. Kettrlen johdolla kapr.rsimme
rinteen ylös totesimme, että edessämme olevalle pellol-
le kaivettiin poteroita vanjojen tunnustetulla vauhclil-
la. Siinä kai olisivat sitten pitäneet puoliaan, kun oli-
sivat luopuneet kylästä.

Edessämme noin 50 m päässä oli kiviaita ja siit2i

runsaan 100 m päässä iso talo, jonka pihalla jaettiin
ruoktra. Panimme konekiväärin ampumakuntoon siinä
penkereen suojassa, ja kuljetimme sen edessä olevirn
petäjän viereen asemiin.

Kettusen sanottua, että johan kai on jälkiruoan ai-

ka, painoin pitkän sarjan pihalla nyt törmäilevään
porukkaan ja otin i),välle talon. Siihen kivijal:n ja
ikkunain välille tuli paljon reikiä, sillä vasemmalle
jääneet kapt. Bomanin miehet säestivät meitä hyvin.

Kun sitren fo ammuskelimme kauempana olevia
poteron kaivajia, saimme yllättäen petåjån kaarnaa
silmillemme. Liekö vanjan sivustavarmistaja herän-
n1't, kun meitä nyt siitä kiviaidan takaa tavoiteltiin.
Veskelyksen kylämaisema
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Samassa tuli toinen laukaus, ja Kettunen näki §pä-
rän vilahtavan pienen matkan päässä edellisestä pai-
kasta. Suuntasimme sitten konekiväärin niille paikoin,
missä odotimme kypärän nousevan. Nousihan se vielä
kerran, mutter sen jälkeen siitä hajosi kupu.

Oli kai meidän onnemme, että siihen aidan taa oli
jätctty vain kiväärimies ja sekin heikonlainen ampuja.

Vanjan sitten vetäännyttyä kylästä, toisen tien suun-
nasta tuli lähetti hakemaan kk.miehet pois, muka-
namme olleiden {,hmien mennessä katselemaan paik-
koja talon ympärillä.

Saimme vihdoin tervetulleen ja tarpeellisen uinti-
ja lepotauon ruokailua odottaessamme. Illan mittaan
tuli ruokaa ja sen päälle maistui uni.

Seuraavana aarnuna jatkui matkamme pitkin kor-
pea pohjoista kohti, ja vasta yöllä törmäsimme van-
joihin. 

- 
Neljäs komppania, ja kk.joukkueemme sen

mukana, jatkoi kiertåmållå kauempaa vanjojen vah-
van viivl,tysporukan. -, 

jtr tnistelun melskeen jäädes-

sä vähitellen taaksemme etenimme tavoirramaamme
tiepahaista m),tjten Valkoselänk),Iän Iaitiran.

Asuintalo
Veskelyksessä

Siellä oli ehkä kymmenkunta taloa vajaan puolen
kilometrin päässä pellon keskellä. Taloisra parisataa
metriä oikealle oli kivikkoinen kumpare muutamine
petäjineen. Paikalla touhusi vanjoia kuin muurahai-
sia, ia q ötahti ylitti kaikki normit. Olihan 2-3 km
kylän takana Suojärven tie, jota pitkin oli porukkaa
ja kalustoa perääntymässä tien täydeltä. Tie oli tavoit-
teemme, mutta näytti tulevan tosipaikat eteen ennen
sitä.

Lyhyen neuvonpidon jälkeen jakoi kapt. Boman
joukon kahtia. Osa lähti oikealle tavoitteenaan tuo
petäjäsaareke, johon heille jäi lyhyempi matka näkö-
suojan loputtua. Kapt. Boman ja joukkueemme johta-
ja Kettunen menivät johtamaan touhuja siellä. Meille
jäi keulaksi kiväärijoukkueen johtaja. Hän oli pitkä,
railakas vänrikki, jonka nimi on minulta unohtunut.

Olivat sopineet kapt. Bomanin kanssa, että koska
talojen luona ei näy paljonkaan vanjoja, niin painu-
taal va n reilusti tietä myöten niin pitkälle kuin pää-
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semme. Sitten kun me alkaisimme paukutella, yhryisi-
våt he mukaan tahollaan. Etenimme parvena tien
täydeltä kiirettä pitämättä.

Molemmat konekiväärit olivat kärjen takana, jrr-

lusta valmiina heitettäväksi levälleen. Vyölaatikko oli
kainalossa kansi avoinna. Kapt. Boman näet
vannotti, että kk:n pitää olla äänessä heti, kun jalusta

on maassa, tai vähän ennenkin. 
- 

Näin etenimme ja
ihme kyllä olimme jo parinsadan metrin päässä talois-
ta, eikä mitään tapahtunut. Pitivät meitä tietysti oma-
na viivytysjoukkonaan, jonka yöllä ohitimme. Siihen-
hän kapt. Boman jo suunnitelmansa rakensi. Siinä me
vain etenimme, ja taisi jo yksi ja toinen vilkaista
naapurinsa pärstää, eikä tainnut hymyä tavata.

Kun vajaat sata metriä oli enää lähimpään taloon,
paukahti eräästä ikkunasta kerran, ja luoti pyyhkäisi'
vänrikkimme päästä suikan halkaisten päånahan ja

puolittain pökerryttäen. Sitä laukausta säesti kova
karjaisu talossa, ja silloin se alkoi. 

- 
Olimme pistä-

neet päämme ampiaispesään, mutta emme kauankaan
olleet vastaanottavana puolena. Taloista tuli viholli-
sen miehille liukas lähtö, sillä heti ensi vyöryn jälkeen
yhtyivät molemmat "letkapyssymme" (tämän nimen
antoi aseillemme KKK:n silloinen päällikkö kapt.
Priha) leikkiin.

Talojen nurkilta ammuskeltiin vielä alka lujasti,
samoin oikealla olevalta kumpareelta, jolla oli luku-
mäåråkååo ylivoimainen vihollinen. Eikä meilläkään
olleet panokset kortilla. Onneksemme oli tiessä sillä
kohdin vähän leikkauksen tapaista, tarjoten hieman
suojaa, kun vain pysytteli matalana. Näin ei ollut
vasemmalle levittäytyneillä kiväärijoukkueiden miehil-
lä, joten alkoi tulla tappioita. Heidän oli pakko pyr-
kiä edessä olevien talojen suojaan. Talojen takana
olivat vanjat valmistautumassa vastaiskuun. Saarrok-

siin joutumisen pelosta he kuitenkin lähtivät pakoon
ja samalla sinne haettiin meidän toinen konekivää-
rimme antamaan vauhtia.

Osa oli kuitenkin jäänyt ja se tuli kk.ryhmälle kal-
liiksi, ampujana ollut stm. Ahola sai kuulan lävit-
seen. Heti sen jälkeen tuotiin tåhyståjånå toiminut
korpr. Lehtinen rinnan ja keuhkot läpäisseen luodin
tavoittamana. 

- 
Hän oli vaatimaton ylioppilaspoi-

ka, kai liian hiljainen, kun ei ollut joutunut upseeri-
kouluun.

Suojärven tieltä alkoi sitten kuulua epäilyttäviä
muksahduksia ja kohta lensi multa takanamme ko-
measti ilmaan neljdn 6" kranaattien repimänä. En-

simmäiset menivät vajaat 100 m ylitsemme. Lisää tuli
korjattuina, mutta 30-40 m yli menivät nekin.

Nyt oli vuorostaan tulituksen kohteena toinen po-

rukkamme, joka pyrki mäelle, iossa kranaatit tekivät
pahaa jälkeä, ylik. Kettunen ja monet muut haavoit-
tuivat. 

- 
Aikanaan sitten selvisi, että rykistön tulta

oli johdettu kumpareella olevasta petäjästä, johon oli
tehry lava.



Sinen jouduimmekin nykäisemään konekiväärimme
mäen puoleiselle pellon pientareelle, sillä perunan
varsikko alkoi liikkua epäilyttävästi. Se paljasti ajois-
sa vanjan vastaiskuaikeet. Niin sai kivääri taas ta-
koa pitkiä sarjoja, vanjojen saadessa tarpeekseen sillä
eräå. Sitten saimmekin tueksemme omat Krh:t ja
otimme kukkulan haltuumme. Katsellessamme paik-
koja, ihmettelimme suhteellisen vähäisiä tappioitam-
me. Olihan pellolla kaatuneita vaojoja useita kym-
meniä, ja poteroissakin muutama sirpaleita saanut.

Sivummalla oli eräs vaikeasti haavoittunut sotilas,
joka huusi tämän tästä: "Stalin, Stalin!" Liekö toveri
avun saanut, sillä pian hän oli matkansa päässä.

Lähdimme välittömästi vanjojen perään, ja etenim-
mekin noin 2 km vastuksetta. Sitten alkoi tavoirtee-
narnme olevalta maantieltä kuulua autojen ja isom-
pienkin masinoiden moottoreiden jyrinää. Luulimme jo
pääsevämme ison kolonnan kimppuun, mutta eipäs
vain.

Laskeutuessalnme loivaa alamäkeä, saimme näl+'-
viin pienen puron siltoineen. Tunnustelijoiden ollessa
jo muutaman §mmenen metrin päässä sillasra, alkoi
puron takaa kuulua kovaa råtinåå. Muu joukkomme
oli myös alle sadan metrin etäisyydellä. Olisimme kyl-
lä saaneet tarpeeksemme, jos yksi sadasta laukaukses-
ta olisi osunut. Nyt kaatui vain kaksi miestä ja muu-
tama haavoittui. Se oli suorastaan ihme, sillä olihan
vastaamme syöksemässä tulta useita "emmoja" ja ko-
nekivääreitä.

Kapt. Boman käskikin joukon kiireesti takaisin, ja
osan haavoittuneistakin saimme mukaan. Toinen tun-
nustelija jäi pakosta tielle.

Kipaistuamme taaksepäin parisataa metriä, jätim-
me kolme kivääriämme pellon toiselle puolelle ase-

miin, yhden jäädessä tien puolelle. 
- 

Siinä illan hä-
märryessä näytimme vanjoille, ettemme mekään tur-
han nuukia ole. Kaiveli vähän, kun juoksuttivat mei-
dät takaisin.

Ampumisemme taisi olla tehokasta, koska kra-
naatteja alkoi tulla jostain kauempaa. Ne menivät
enimmäkseen yli. Taaksepäin johtava tie oli §lään
saakka niin tulen alla, että kivääriltämme veden ha-
kuun lähtenyt stm. Särkkä kaatui. Ryhmänjohtajan,
korp. Kurkelan huolena piti §llä olla 4l vetoisen ve-
sikannun kuljetus, mufta eihän "heikko" 180 cm pit-
kä poika sellaista mådråå. jaksanut kantaa. Kun vesi
alkoi vaipassa kiehua, oli jonkun lähdettävä taipa-
leelle. Niin sitten kävi, että Särkkä tapasi kaivolla
kohtalonsa. Kiväärimme oli aika pitkällä eturinteessä
olevassa painanteessa, joten siitä oli huono lähteä §-
selemäänkään mihin veden hakila jäi.

Olimme jääneet kolmisin ammuskelemaan, ja nyt
"lsä"-Tiittasen kanssa kahden. Tuo "Isä" nimirys
johtui lähes 190 cm mitasra, ja hartioista, joita ei
jalusta painanut. Oli sovittu, että parin kolmen tun-
nin sisällä tulisi kiväärille toiset kaverit.

Mutta, kun neljän tunninkaan kuluttua ci kuulunut
ketään, ponkaisi Tiittanen juoksuun ottaakseen selvää
onko takanamme enää ketään hcngissä.

Tiittasen lähdöstä oli jo aikaa pzr.ri tuntia, eikä tul-
lut ketään. Onneksi vasemmalla noin (r0 m päässä

oleva kivääri, samoin kuin tien takana oleva, olivat
äänessä. Vanjat näet koettivat vastzriskulla häiitää
meidät pois.

Kivääreistä oli vesi loppunut jo ajat sittcn, niin, et-
tä oli ammuttava hlvin varovasti. Panoksiakaan ci
ollut enää kuin vajira vyö. Aamuyöstä vanjat sittcn
lähtivät ja tilanne loppui yhtä äkkiä kuin oli trlkanut-
kin. Kun meikäläiset olivat varmistautuncct siitä, että
vanjat olivat lähteneet, pääsimme jaloittelemaran po-
teroista. Löytyihän sieltä takaa, sitten vähän vaisujir
kavereita.

Sitten selvisi vedenhakijan kohtalo ja sekin, miten
Tiittanen heti kivääriltä lähdettyään sai kuulan läpi
lapansa. Jaksoi onneksi kontata oikeaan suunriran jir
tapasi kavereita, jotka sitoivat ja aLrttoivat tnakse-
päin.

Aamuyöstä alkaneen sateen jatkuessa odottelimme
muonaa, jonka mukana tuli telttakin srrteen suojaksi.
Siihen joukkueemme työntyi, ja uni maistui huolimat-
ta vanian lähtiäisikseen ampumasta kranaattisarjasta,
joka tuli melkein keskellemme. Yksi kolmetuumainen
räjähti telttamme kupeella olleessa koivussa 3-4 m
korkeudella. Suurin osa sirpaleista meni teltan yli. Se

oli kai pelastuksemme, haavoittuihan siinä vain kak-
si. Meitä oli useita, jotka eivät edes heränneet räjäh-
dykseen. En minäkään tiennyt mitään vaikka vierellä-
ni ollutta kaveria sidottiin ja vietiin pois.

Näin oli pieni tauko pakollinen, jaksaaksemme sit-
ten tarpeen tullen antaa vanjoille vauhtia.

I

I

;

Konekivääri toiminnassa
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SOTAVUOSILTA on micleeni j1iänyt tositapaus, jotit
voimakkiran vaikr.rtuksen tehncenä en olc voinut
unohtaa. Tapaukseen liittyy tietysti nainen, kuten kcr-
tomuksiin ylecnsä, mutta ei kuitenkaan rakkar-rstari-
nana.

Kuorma-auton moottorin surina ja takaapäin kuu-
luvat sodan hiljalleen virimenevat äänet olivat mat-
kaeväinäni, kun ajelin Vuosalmelta Räisälään päin.
Vuoden 1941 Juhannus oli jo taakse jåänyttå elämää
ja kesä oli kauneimmilleran. Maantien molemmin
puolin olivat ankaran taistelun jäljet vielä näk),vissä.
Ei liikkunut marjan kerääjiä, ei knrjaa eikä muita si-

viilielämän asioilla kulkcvia. Tie oli aivan autio. Ei
näkynyt joukkojen siirtojak4an, sillä vihollisen ilma-
voimnt olivat päivisin alituiseen liikkeellä.

Olin ehtinl,t jo Vuokselan tienhaarasta noin pari-
sen kilometriä. 

- 
Yhtäkkiä huomasin liikettä mnan-

tiellä. Mitä nyti' Ihmincn naisen virirtteissa - 
s1'nkäs-

sä korpimaastossa, mikä on vielä puskavanjojen pii-
leskelypaikkana.

Muistuivat mieleeni annetlrt varoitukset vilrolliscn
desantcista. Olisiko tuo nyt elävä sellaineni Tuollai-
sia alatuksia sirin mieleeni samtrlltr, kun ir jirtuksisstr-

ni vahvistui ajirtus 
- 

tuosta on otettava selr'äii.
Lähesryessäni henkilöä huomasin hänet nuoreksi lo-

taksi. S,s'jlztin autoni ja tiedustelin, minne hänen on
mzrtka.

- 
Räisälään, mutta minun on mentävä irina Un-

nunkoskellc asti. Miten kaukana se on/

Vuoksen vesistöjä

En osaa tarkalleen ilmoittaa, mutta arvelen
täältä asti tulevan matkaa sinne kaikkiaan noin -10

km. Tiedustelin uskaltaako hän nousta vaunuuni, kos-

ka olen matkalla Räisälään ja haluan tarjota hänelle
kyydin.

- 
Kiitos, tulen hyvin mielelläni. Lomani ei ole ko-

vin pitkä ja tarkoitus on käydä katsomassa kotimök-
kiä vielä tänä iltana.

Katselin kelloa ja tuumin sen olc'van mahdotonta
tänään. Olivathan jo iltahetket käsillä, emmekä ehtisi
edes Räisälään ennen kello seitsemää. Matkamme al-
koi ja tiedustelin, miksi hänellä oli niin kova kiire
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katsomaan kotimökkiä.

- 
Vanhcmpani oclottavat minr,rlta tietoja.

- 
Kuinka Te uskallatte mennä sinne yksinänne?

Ovathan kaikki nämä alueet vielä puhdistamatta.
Uscilla eri paikoilla on tavattu vielä suuriakin vihol-
lisryl1p11, ja mahclollisesti juuri sielläpäin on miina-
kenttiäkin. Ette voi mitenkään mennä yksin, teidän on
peruutettav.r matkanne.

Hän lausui l'r1,vir, n--..ävästi: "Minä menen, käy-
köön miten trthirnsa."

Syntyi pirkänomainen hiljaisuus, lolloin mietin,
kuinka suurta tuskair olikaan vihollinen tuottilnut
Karjzrlan kansalle, ei vain surmaamalLr, vaan hävit-
tämållä. koteja ja ajamalla suuren kansanosan pois
kotiscudulta kansan, jolla on vertojaan hakeva
kotiseuturakkirus.

Lotan kertoessa kotioloistaan sekä aina mielessä

olevirsta mökistä saavuimmekin jo Räisälän aukealle,
missä meitä olivat virsterssa suuret herrat Lenin ia Sta-

lin. Pysäytin näiden "patsasherrojen" eteen ja neuvot-
telimme hetkisen.

Ehdotin neitoselle kä1'ntiä yksikössämme, mihin hän
suostuikin, ja niin minulla oli vierirs mukana palat-
tuani matkalta. Selvitin päällikölle tapiruksen ja sii-
hen suhtauduttiin ymmärtämyksellä. Lotta iäi yksik-
kiiiin yöksi ja sai näin hyvin ansaittua lcpoa ja ravin-
toa. Koska minut oli määrätty aamulla aikaisin lähte-
mään Käkisalmeen, serin luvan ottaa rytön mukirani

irr poiketa [Jnnunkoskelle hänen kotimökilleen.

rakllautta

Matkamme alkoi zramulla klo 5.00 ia seuraksem-

me saimme alikersantin, jonka nimi oli muistaakseni

Reima Raita. Ajoimme hyvää vauhtia kuorma-autol-
la Käkisalmeen johtavaa tietä pitkin. Suunnilleen 10

km kohdalla poikkesimme Unnunkoskelle menevälle
tielle. Meillä oli aseet mukana, mutta kuitenkin iänni-
rys oli huipussaan, sillä tiedettiin, että alueella liikkui
vielä vihollisia. Matka jatkui kuitenkin suuremmitta
kommellr.rksitta ja pian oli käsillä hetki jolloin poikke-
simme Lähclesnicmen kartanon alueelle. Tie muuttui
kapeaksi jar huonoksi. Siltarummut olivat vioittuneet
hyökkäysvaunujen temmellyksestä. Kuitenkin pääsim-
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me onnellisesti r-riin pitkälle kun tietä riitti ja jätimme
auton crään laakc,rn kallion laellc.

I-«rttir ilmoirti matkaa olevan noin kilcimetrin ver-
riur I .irn:i 1.rtrl.rn paikkansa ja jonkin aikaa kiivcl-

§,iinrrrt,- \.r.,\ ullnme erään irirrjirnteetr lacllc. Täältä
aukcni nähtäväksemme mitä kaunein seutu. Harjarr-
teen poikki vci kapeahko kivinen polku kohti Vuokscn
rantaa. Peltoirukean takaa nä§,i vain ),ksi rrsur-rtotila

etäisen metsän rilnnassa. Lotan askelcet tlrlivirt kiirei-
siksi ja meillä oli syytä pidätellä häntä. Vaikkr seutu
näyttikin hyljäryltä, voi sicllä silti piilcksiä cpämicih't-
täviä vieraita. Strirvuttuirmme kyliin lähellc, huoma-
simme ursuntorakennuksen aivan tarkkiran pr-rretuksi.
Savupiippu vain törrötti pysqrss[. Lotaitir olivat r'ähäl-
lä pursuir liikutuksen kyynsl..,. Koetimme iräntii loh-
duttaa ja kiinnittää huomion rakcnnuksiin, n-rirkä r'ie-
lä olivat jåljellä. Tirrkastimme ne varovaisen hLroleiii-
sesti, mutta mitään ei onneksi löyrynyt. Saunir j.r k.ir-
jarakennukset olivirt kaikki erittäin siivottunlrss.r
kunnossa. Teimme matktrn rantaan 1a sieltä n'trij liir'-
si venecn, jolla oli teirnlrt monct kalamatkat is)ns.i
kanssa. Rantamaisema oli mitä kaunein ja tr-rnnelm.r
oli hyvin erikoi-nen. Vaistosimme hcrkästi mitii ihmi-
nen voi tuntea kun hän pääsee takaisin vihollisen
ryöstämään kotiinsa. Erityi5c51l nämä hetket jilrki rtir-är
mieltäni ja saivat miettimään miksi pitää olla rl'rmis-
ten kesken sotaa, riitaar ja hävirystä. Äamupäir'än run-
nit olivat kesäisen herttaiset meidän poisruess.rmme
häviteryn kodin raunioilta. Srravuttuirmme .Luton luo

nautimme airmiaisen, minkä jälkecn jatkoimmc mat-
kaa kohti Käkisalmea. Lotta tuli matkassalnme ta-

kaisin Räisälään jatkaen sielrä yksikköönsä. Hänen
kiitoksensa jäivät mieleeni pitkiksi ajoiksi. Sodan vaa-

timirt tehtävät sekä pitkälle kulunut aika olivat hail'r-

duttarr tapauksen mielestäni kunnes ...

::: ,: :;:

Räisälän pitäjän kirkonkylään oli avattu kauppalii-
ke heti sen jälkeen kun väestölle oli anncttu lupa pa-

latir entisillc asuma-alucillecn. Kyseinen kauppa oli
eräässä suuressa navctra- tai muussa sentapaisessa rrr
kennuksessa. Kevättirlvellrr 1942 poikkesin tähän
kauppaan ollessani läpikulkumatkalla. Odottelin vuo-
roani ajurtuksiini vaipuneena. Silloin t,.ili eräs hyvinpu-
kcutunut nerishenkilö h.rokseni tervehtien oikein kädcs-

tä pitäen ja kiittäen minutr avu.stir. Olin kovasti höl-
mistynyl ja sanoinkin, että todennäköisesti Tc olctte
nyt erehtynyt henkilöstä.

- 
En varm2rstikaan, sillä juuri Te olittc mukanar-

ni viime kcsänä, kun ensi kerran Talvisodirn jälkeen
sirin nähdä ornrrn kotini.

- 
Oh, n)/t muistankin, mutta Tehän olette nyt ai-

van erilaisissa pukimisse.
Keskustelirnmc kauan, iolloin här-r esitti roivomuk-

sen saada nälidä minut vierirana koclissiran. Pinn
sainkin kolmen viikon iomatr, jolloin suuntasiu mlt-
kani kohti rzrunioina näkemääni talotr kauniin lahden
poukamassa.

Kansanopiston maisemaa
Räisälässä

Stalinin patsas Räisälässä
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Minulla oli harras tunnelmar jo kauniin luonnon
irnsiosta kuin my§5 ntelitrisuus siitä, miten "uudisasuk-

kaat" olivat elämänsä järjestäneet. Ehditryäni aikai-
sc'mmin mainitnr, hirrjanteen korkeimmalle kohdalle
avautui näköala kyseiselle taloaukealle. N),, oli nä-
köirla toinen 

- 
nyt oli clämää havaittavissa paikal-

la, koiran ääni kuuiui kotoisen kodikkaalta, lehmiä
laitumellir ja ihmisiä liikkui ah"reella. Savu nousi sar.r-

narakennuksen piipusta hyvin verkalleen hajotakseen
tuuleitomaan avaruuteen. Kauan, puolituntisen katse-
lin edessäolevaa onnellistar hyörinää ja näiden evakko-
jcn nykyisiä onnellisia ajtrtuksia. Hirvahtuessani vih-
cloin ampiaisen pörinään, nousin ),1ös kannon nenästä
ja jatkoin matkaani talolle, kohti raunioita. Lähem-
mäksi tultuani talon pikkainen, mutta terhakka koira
octi minut ensin vistaan raivokkain "suosionosoituk-
sin". Takrnväki olikin koiran puuhista hirvainnut ole-
van tekeillä 

f 
otakin tavrrllisur-rclesta poikkeavaa. Saa-

vuttuani kuulomatkan päähän tervehti tirlon q,tär mi-
nua huudolla tcrvetukra. Samalla tulivat talon emän-
tä ja isäntäkin paikalle. Tytår esitteli minut ja talon-
väki kiitteli sekä pyyteli käymään taloksi yleisesti tun-
nettuun karjalaiseen tapaan. Tietysti kiittelin omasta-
kin puolestani ollen erittäin liikuttunut saamastani
vastzranotosta. Jopa talon koirakin y,51ii1"tn'i kanssa-
ni hyväksyen minut vieraaksi. Se istui kauniisti an-
taessani sille sokeripalan kahviir juotaessrr. Kirtselim-
me talon rirunioitir ja muitakin paikkoja isännän ker-
toessil heiclän löytäneen om:rn tirlonsir noin I5 km
päähän siirrettynä. Ihmcttelimme kovasti miksi oli
nähty sellainen vaivu, että oli purettu valmis hirsitalo
ja kuljetettu vaikean maaston kautta niin pitkälle ja
rakennettu sitten uuclelleen. Talonväen p)'\'täessä mi-
nua jäåmåån koko lomani ajaksi heille lupauduin
mielihyvin. Minulle oli järjestetty vuode heinäsuojaan,
missä sain tilaisuuden seurirta pääs§sien kiireistä pe-
sänIaittol'ruuhira.

Olimme sopineet isännän kunssa arikaisesta aamu-
herätykscstä ja olimmekin yhtaikaa jalkeilla noin klo
4 aamr.rllir. Raikas kesäinen aamuilma hiveli pos-
kiamme astellessamme heräävässä luonnossa kohti
rantaa. Muutamia pieniä usvapälviä leijaili lahden
poukamtrssir. Tlwen, kaunis veden pinta rikkoutui
vain kalojen nostaessa pienet väreet kisaillessaan pin-
nalla. Työnsimme veneen vesille ja aloimme soutaa
pitkin kaunista Vuokscn vesistöä ihanan rrruhallisten
srraricn lomitse.

Olin varannut matkaani kaikenlaisia urheilukalas-
tajan merkillisiä "leikkikaluja". Olimme keskustelleet
näistä pyydyksistäni eclellisenä iltana ja isäntä oli lau-
sunut om.rt epäilykscnsä niiden suhteen. Kuitenkin
olimme nyt kalumer.tkalla sellaisten välineitten kans-
sa, joita hän ei aikaiscmmin tLrntenut. Olin itse jännit-
tynyt sen vuoksi, kun vesistö oli zrivan tuntematon mi-
nulle.
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Hopsis 
- 

ei mitään håtdå, tuntui siimassa oikein
hyvä nykäisy ja hetken kuluttua lojui kalakorissamme
isännän ihmeeksi oikein komea hauenvonkale. Vaik-
kei sitä tieqysti uskotakaan, arvelin sen painavan noin
pari kiloa. Tämät jälkeen olin "syönnistä" jo varma
ja hyvin iloinen. Vaihdoimme soutajaa, jotta isäntä-
kin saisi nauttia "nykäyksistä". Olimme parisen tun-
tia vesillä kierrellen lähisaaria ja lahtia. Saimme ka-
loja niin runsaasti, ettei isännän mielestä enempää
voitaisi käyttää hyväksi ja niin päätimme lopettaa.
Olin samaa mieltä ja suuntasimme paluumatkan ta-
lolle.

Emäntä olikin jo kahvinkeittopuuhissa palatessam-
me, eikä ollur uskoa silmiään laskettuamme raskaan
kalakontin selästämme. Siinä oli komeita haukia, ah-

venen jurakoita ja kaiken kukkuraksi kuhan vonka-
leita lähemmä 15 kiloa. Pyydyksenä meillä oli ollut
vain uistinsrinaa ja muut,una erikoinen uistin.

Lomapäiväni kuluivat näissä merkeissä hyvin rattoi-
sasti ja henkevässä keskustelussa tulimme yhä lähei-
semmiksi ystäviksi. Sain ku6un saapua heille aina
kun vain olin tilaisuudessa rulemaan. Kului kuitenkin
alkaa, ennen kuin sain siihen tilaisuuden, jolloin sain
ilokseni havaita, että heidän oma talonsa oli taas

omalla paikallaan. Tämän jälkeen sain vielä viettää
siellä monta rikasta yhdessäolon hetkeä, kunnes sain
komennuksen kauas pohjoiseen. Sain kuitenkin vielä
tilaisuuden pistäyryä tervehdyskäynnillä jättämässä jää-

hyväiset. Oli hyvin vaikeata jättåå, Karjala, mutta si-
täpä ei kysytty, oli vain toteltava.

Tapaukset kehitryivät myöhemmin taas siihen, että
samainen perhe tuhansien muitten mukana joutui uu-
delleen jättåsnään kotipaikkansa. Olin hengessä muka-
na heidän retkellään ja tiesin miten vaikeata on jåttää
kaikkea omaa) rakasta omaa kotiseutua ja kotia.

Kuitenkin olen kiittänyt Jumalaa. etteivät sentään
kaikki karjalaiset joutuneet jättämäån kotiaan. Olen
ulkomailla tavannut monia karjalaisia ja nähnyt hei-
dän voimakkaan kotimaanikävänsä. Sodan loppumai-
ningit johdattivat minutkin lopulta ulkomaille ja vas-

ta äskettäin olen palannut kotimaahan.

- 
"Oma maa mansikka - 

muu maa mustikka".

Elämä alkoi Talvisodan
jälkeen uudestaan entisen
kotilieden ääressä



TUSITEB
ilELLA§TAA
EM!L KEMPPAINEN

I(ESÄKUUN 30. päivän aamuna v. 1944 siirtyi JR
L2 Ihantalan kylän peltoaukeiden laitaan. I P oli
edessä asemissa, II P oikealla meistä (III P:sta) ja
IV P varmisti Ihantalanjärven pohjoisrantaa meidän
vasemmalla puolellamme, jonka kautta myös maan-
tie kulki. Tien molemmin puolin lainehtivat suuret
vehnäpellot. Joitakin uusia rakennuksia oli maantien
varressa, aivan edessämme kauppatalo sekä valkoi-
nen pappila, viimeksi mainittu komealla, männikköä
kasvavalla mäellä. Kirkko oli raunioina, kai jo Tal-
visodan päivien ajoilta.

Vihollinen ylläpiti jatkuvasti harvaa rykistötulta,
joka tien varressa ruokailtaessa aiheutti meille ensim-
mäisen menetyksen. Eräåltå puuhun nojailevalta ali-
kersantilta vei suorasuuntausammus pään. Kohta
saimmekin käskyn levittäytyä länteen johtavan k1'lä-
tien varteen. Maasto oli täällä kumpuista ja tär'nnä
suuria siirtokivilohkareita. Vihollisen tykistötulen äk-
kiä kiihtyessä suojauduimmekin noiden lohkareiden
taakse, joidenkin sentään heittäytys55ä kuoppiin tiri
ojiin.

Evakkotaipaleelle lähteneiden tavirroit'4 oli tien r,irr-
ressa hujan hajan. Edessäni tuuli r.]åitl erästä
särkyneestä laatikosta vierähtänyttä kirjaa nimeltä
"Enkelten kapina". Olin lukenut kirjan jo aikaisem-
min ja selostin nyt sen sisältöä alikersantti Piikille.
joka lojui vieressäni. Sen mukaan Jumala heitti mus-
tan enkeli Lusiferin maan pinnalle, k«rska tämä oli
ryhtynyt kapinoimaan häntä vastaan. Tähän Piikki
arveli, että se on varmasti heitetty juuri tänne Ihan-
talaan, jossa Luifer parhaillaan mellastaa.

Illan tullen alkoi etulinjasta tulla kuraisia ja väsy-
neitä miehiä. Tuotiin myös haavoittuneita ja kylmiä
poikia, joita päiväsaikairn oli vaikea saada taakse-
päin. Me puolestamme saimme käskyn edetä ohi pap-
pilan Ihantalanjoen rantaan. Siellä rakensimme estei-
tä ja parantelimme asemia mikäli vihollisen tulelta
voimme.

Saksalaiset rynnäkkörykit ajoivat mäelle härnåå-
mään vihollista ia näyt1lv1. siraneenkin sen entistä
äkäisemmäksi, koska ammunta yhä kiihryi. Kun hei-
näkuun 1. päivä valkeni vedettiin meidät toiselle suun-

nalle. Tappioitakin alkoi tulla. Iltapäivän olimme
varmistamassa Vakkilan tien suunnalla. Itse olin ali-
kersantti Piikin. kanssa maantien varressa. Meistä
noin 150 m päässä, suuren kiven takana ruokaili lää-

kintämiehiä ja ryhmämme 6 miestä. Ruokailtuaiut he

aloittivat korttipelin käskyä odotellessuran, sehän oli
monille s<-rpivazr ajanvictettä. Viholliscn q,kistiituli iat-
kui hcrkeämättii juLrri tälle aluecllc. Sr,xrrasuuntitust)/-

kin arrnmus osui kiven vicressä olevautt puulrutr, iol-
loin ryhmästämme kolme stri hcti srlrmilnsit: sotrutties

Pttlojärri, Kittilän poika Lap,ista ia kaksi muuta joi-
den nimiä en enää muista koska hc olivat tä)rclenn)rs-

nrielriä ja minullc oi.ttkrmpiit. Alikersanttr ll,irttt,ilii .

Pohjanmaan poikir iraavoitrui vitikt'irsti ritttaatr ja

jr-roksi nreidän luoksemme prrita pr.rlloilaitn verttr, niitr
kuin sen voisi ty(int'tiä titkaisin. Kats«rin hiintii iltltrc'tel-
lcn. cttä rnies oli viclä hcngissii, sillii vcrt:t tuli tosiarrn

varllan pulppuamalIiL. Mutta hcngiss'.i mics vrriur oli
kun hiinet victiin sicl,rttiivaksi. Srintirst,r kranrurtista
lraav<rittr-ri ku<.»lettavirsti m.yij5 st-rtitttties l?itttti t{rir-
mästä, isoperheinen 8 l.rpsen isä ja r-',lcllecn s«rtatttics

Konllinen Il<ttnantsisi.r sckri kotrlutuskcsktrliscsrrr iis-

ken tullut sotititttrr ior.rliknccni«rhtitiamn-rc, I'iirrrikki
ÅleL:lin.

Tr.rlitukscn lirirnettua kävimrnc' )'lrtlcssii Piikin karrs-

sir noutanlassa prrrkallc ehkii jääneitä varLrstcitrr. Sicl

Iä olivat kortit pitkin sirtlmrrlirl, patair ja ristiä vcrcn
punarrmina. 

- 
Aiattelin itsekser-ri, cttii sit?ihiin sc orr

ollut m()nen kohclrrltir, sen Ltrsitl'ritt ittrsi«rstrt ttiict.

UJR 9:n korsussa korttipeli käynnissä



Divisioonan
komentala,
eversti
(myöhemmin
kenraalimalu ri)
E.A. Vihma
johti taitavasti
joukkojaan
Kannaksen
operaatioissa.
Kaatui
lhantalassa
5.8.44

IHANTALAN jälkeen annettiin JR 12:lle käs§ siir-
qä Antrean tienristin väliselle lohkolle. Komppa-
niamme oli huvennut niin pieneksi, ertä meirä heitet-
tiin paikasta toiseen sinne missä luultiin vaaran ole-
van. Vähyytemme takia ei meistä muutakaan hyöryä
olisi ollut.

Kesäinen päivä painui yöksi, alkoi hämämää. Olim-
me tien varressa odottelemassa määräystä mrhin mei-
dän olisi mentävä kun äkkiä kohdallemme piyhälsi di-
visioonan henkilöauto ja siitä astui ulos kenraali Vih-
rna adjutantteineen noiruen ja huuraen, eträ mitä pi-
rua te siinä makaatte '1a hitonko porukkaa re oikeas-
taan olette, ja missä ovar upseerinneT Kauempaa
ampaisi paikalle komppaniamme päällikkö, luutnant-
ti E. Jylhä joukkueenjohtajineen ja ilmoittaurui ken-
raalille. Hän selvitti kenraalille ettei mitään käs§ä
ole saatu minne olisi mentävä, murta lähettiä odote-
taan juuri saapuvaksi. Tähän kenraali karjaisi.

- 
Tuonne menette ja heti, siellä teitä rarvitaan.

- 
Hän viittasi etelään, etulinjaan päin.

- 
Kyllä herra kenraali, vastasi Jylhä 1a komensi

miehet avojonoon molemmin puolin tietä. Antoi suun-
naksi pappilanmäen ja komensi lyhyesti "mars!"

Meille tuli kiukkuinen lähtö. Kiukkuinen kenraali
nousi upseereineen takaisin autoonsa, saattoi meitä
vähän matkaa ja kääntyi sitten takaisin.

Päästyämme yöllä eteen otimme jonkinlaiset ase-

mat, sillä vihollinen pippuroi meitä tarmokkaasti.
Taaskaan emme saaneet olla paikoillamme kuin pari
tuntia kun vetääntymiskäs§ annertiin ja aamuhämä-
rissä olimme jälleen marssilla toiseen tukikohtaan.
Näin meni pari päivää.

4-7.44 varhain aamulla saimme määräyksen kai-
vautua ns. kolmanteen portaaseen länteen eroavan
kylätien varteen. Tuskin saimme sotamies Paaaolan
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kanssa kuoppamme valmiiksi kun noin kello 5 mais-
sa alkoi kuulua kaukaista jyrrnää.. Vahvistimme vielä
kuoppamme suojakatolla kun jyrinä voimistui ja al-
koi näkyä pommituskonemuodostelmia 9 koneen ryh-
missä ja kohta rupesi paukkumaan, jyrisemdån ja rys-
kymään. Sanoin Paavolalle, että nyt se on sitä helve-
tin karusellia mitä pojat tänne tullessamme vihjaili.
Pommitus oli jatkuvaa ja kelloa vilkaistessani huo-
masin sitä kestäneen ainakin tunnin ajan. It-miehet
kertoivat jälkeen päin, että ainakin 300 konetta oli
ollut antamassa meille alkupehmennystä. Pommit oli-
vat vakavan suuria. Kerrankin kuului niin ankara
jysähdys, että tuntui siltä kuin olisi montussakin kohol-
le nostanut. Mittasimme myöhemmin erään pommi-
kuopan koon, se oli halkaisijaltaan 26 m ja syvyydel-
tdin 6 m.

Pommittajien jälkeen tulivat karusellin varsinaiset
pyörittäjät, maataistelukoneet. Kun kurkistelimme po-
terosta vähäisen tauon aikana näimme 3 kehää, joissa

kussakin pyöd ja koukki 9 konetta. Niiden konekivää-
rien ääni vaikutti siltä kuin olisi rautaa repinyt.

Maataistelukoneiden ilmestyessä alkoi vihollisen ry-
kistökin toimia. Kranaatteja tuli kaiken kaliiperisia,
it.tykeistä kranaatinheittimiin saakka. Myöhemmin
kerrottiin, että vihollisella olisi ollut toiminnassa
L2O-I3O patteria. Ja siltä se tuntuikin. Palopommit
syryttivät kuivat metsät ja kankaat, ilmassa lauloi
rauta, puut katkesivat ja maisemat olivat täynnä ruu-
din ja trorfylin savua. Tähän sodan pauhuun sekaan-
tuivat haavoittuneiden kuolemankauhuiset avunhuu-
dot, lääkintämiesten etsintähuudot ja upseerien komen-
not. Mitään selvää kuvaa ei tilanteesta saanut. Kun
maataistelukoneet aikanaan poistuivat tulivat pom-
mituskoneet uudelleen ja tätå jatkui iltapäivään saak-

ka. Omat lentokoneet ja saksalaisten stukat tekivät

Heluetin [anrsclli



vähäisestä lukumäärästään huolimatta sisukkaita hyök-
käyksiä vihollisen kimppuun, mutta venäläisten ilma-
torjunta oli niin voimakasta, että koko taivas oli
täynnä mustia räjähdyshattaroita. Tuntui mahdotto-
malta, että koneemme pääsisivät vihollisen linjoille
saakka, mutta perille ne kaikesta huolimatta lastinsa
veivät. Eräs rohkea lentäjä sai koneeseensa täysosu-

man ihan rintamalinjan päällä. Kone hajosi lentäji-
neen pieniksi palasiksi.

Pienen tulitauon aikana nousimme montusta täh1's-

tamåån näkyisikö jo vihollisen hyökkäävää jalkaväkeä.

Näimme vihollislinjojen takana tähysryspallon nouse-

van taivaalle ja toisen hieman kauempana. Samassa

räsähti piiskatykin ,unmus rinteessä 5 m:n päässä. Il-
manpaine heitti meidät sotamies Paavolan kanssa po-

teron seinämää vasten. Isku oli niin voimakas, että \'ä-
hän aikaa luulimme, että meistä olisi jäänyt siihen
korkokuva. Parin viikon alan oli tuskallista liikurella
niskaa ja leukaperiä.

Erååo juuri saadun sotavangin kertoman mukaan
oli taistelun kiivaus ollut verrattavissa Stalingradin
taisteluihin, joihin vanki kertoi osallistuneensa.
Kyllä sitä meni rautaa meiltäkin, koska vihoilisen
mieshukka nousi päivää kohti tässä hyökkäyksessä noin
tuhanteen kaatuneeseen.

Joukkueemme muut {,hmät olivat noin J0 m pääs-

sä meistä oikealla erään talon läheisyydessä. Kun siel-
tä ei nä§nyt mitään liikettä juoksimme sinne erään tu-
litauon alkana. Talon lähetryvillä ei ollut ketään, ja

rumputulen taas alkaessa löimme itsemme paikalla
olleeseen olkikasaan. Savu ja katku oli niin voima-
kas, että näkyvylrs rajoittui muutamaan kymmeneen
metriin. Metsäpalo läheni ja talokin syttyi tuleen.
Miehiä ei nä§nyt missään, kaucmpaa vain kuului ko-
vaa huutoa ia valitusta, hevosten tuskallista hirnun-

taa ja korskuntaa. Juoksimme toverini kanssa ääntä
kohti ja tulimme osumia saaneen talon luo, joka sa-

vusi. Pihallar oli useita kymmeniä haavoittuneita ja
kaatuneita hevosia kuormineen. Autojakin oli joukos-

sa. Saamamme tiedon mukaan oli paikka jonkin yk-
sikön JSp. Kranaatteja tuli jatkuvasti ja kuka vain
liikkeelle kykeni, etsi suojaa mistä sai. Näky oli todel-
la jär§ttävä!

lhantalan
kalliolla 

rhantaran tienhaara

Savun seasta ilmestyi nokisia miehiä. Kertoivat ole-
vansa taistelulähettejä ja ilmoittivat eri yksiköiden uu-

sia kokoontumispaikkoja.
Päivän kallistuessa iltaan tulitus laimeni. Lääkintä-

miehet ja sairaankantajat saivat kiireellistä Tötä ha-

ravoidessaan taistelukentältä haavoittuneita ia kaatu-
neita, jotka sinne aikaisemmin oli olh-rt kko järtää.

Muukin tuiki tar-
peellinen huolto
alkoi myös toi-
mia ja pesäkkei-
den sekä yhteys-
hautojen korjaus

Pantiln nlln
ikään käyntiin.

''Aseveli"-leh-

ti tiesi kertoa,
että tänä heinä-
kuun 7. päivänä.

oli erään JSp:n
kautta lähetetry
taakse noin 900
miestä kaatunei-
na tai haavoittu-
neina.

lhantalan
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ELOKUTIN alkupäivät 1944 
- 

Vuosirlmen rirskarart

taistelut olivat laantuneet ja muuttuneet sodan kaik-
kein ikävimmäksi lajiksi, asemasodaksi.

JR 7 oli täydennyksen saatuaan ottanut 28.7.44
rintamavastuun Vuosalmen sillanpääaseman läntisel-
lä lohkolla. Rykmentin komentopaikka oli Teljalan
kylässä, jossa olivat myös reservinä jääkäri- ja pionee-
ri joukkueet.

Heinäkuun 4. päivånå kolmen venäläisen armeija-
kunnan aloittama suurhyökkäys Äyräpään sill:rnpäätä
vastaan - 

jota puolusti 2. divisioonir - oii ruonut
heidät tosin Vuosalmen yli, muttrl vähäinen oli maas-
tovoitto käytetryyn materieraliin ja henkiiömenen'ksiin
verrattuna, sillä venäläiset menetrir'ät a jalla
4.1.-18.1.44 Vuosalmen taisteluissa noin 1i.000
miestä kaatuneina ja haavoittuneinir.

JR 7:n otettua rintamavastuun olivat raisrelut jo hil-
jentyneet. Asemat olivat hyvin heikosti varustettuja.
Puuttuivat korsut, taisteluhaudat ja piikkilankiresteet,
nuo asemasodan tavanomaiset tunnusmerkit. Samoin
puuttuivat ensi käden tiedot vihollisen ioukoisrir, mie-
lialasta ja suunnitelmista. Niinpä rykmenrtimme ko-
mentaja, eversti A. Ehrnrooth antoi iääkäriioukkueel-
leen käs§n väkivaltaisen tiedustelun suorirramisesrir
vanginsie-ppaustarkoituksessa.

Elokuun l. ja 2. päivänä jääkäriioukkueen iohtaja,
vääpeli T. Orilahti sekä ryhmänjohtajat, kersantti l,',

Turkkila ja alikersantti E, Leppäne t suorirrir',rt
maastontiedustelun koko rykmentin lohkolla ja sen

perusteella ehdottivat rykmentin komenrirjalle. että
tiedusteluhyökkäys suoritettaisiin Vuosalmen rautarien
suunnassa sijaitsevan Koivulan taloryhmän m.rastos-
sa olevaan vihollistukikohtaan. Eversti h1väksri suun-
nitelman ja vddpeli Orilahti antoi käskyn:

- Jåäkåiioukkue hyökkää kolmena iskuryhmänä
Koivulan taloryhmän suunnassa oleva:rn vihollistuki-
kohtaan, va'ltaa ja miehittää sen sekä ottair virngiksi
niin monta vihollista kuin mahdollista. H-hetki
3.8.44 kello 6.07. Kevyt krh. ampuu H-7 sekä q'kistö
vaientaa Ayräpään harjanteilla olevat vihollisen suo-
rasuuntaustykit.

Käsky annettiin 2.8. illalla, joten jokaiselle jäi ai-
kaa yön aikana miettiä tehtäväänsä.
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Näkymä suomalaisten Vuosalmen asemista
venäläisten hallussa olevaan taloryhmään

Rykmentin komentopai kka
Vuosalmen kylän raunioilla

Joukkueemme oli saanut 16.7.44 täydennyksenå 22
aliupseerikoulun oppilasta, jotka eivät olleet vielä
osallistuneet minkäänlaiseen taistelutoimintaan. Hil-
jaisena jokainen vetäyryi nukkumapaikalleen, mutta
luulen, että monen nuorukaisen uni kaikkosi. - 

Etu-
linjasta kuului tavanmukainen yötoiminnan jyske, sil-
lä esteiden ja miinoitusten puuttuessa täyryi öisin suo-

rittaa ns. "nikkelivarmistusta".
Aamulla ().8.44) kello 5 saapui kaksi kuorma-

autoa noutamelan joukkuetta, sillä tahdottiin säästää

voimat mahdollisimman t;rrkkaan tulevaa tehtävää
verrten. Toisaalta vihollisen tähystys tielle Talja-
la-Kaskiselkä-Vuosalmi oli erittäin tarkkaa ja våhdi-
nenkin hit;rirsti suoritettu joukkojen siirto ko. tiellä ai-
heutti tirvallisesti tehokkatrn tykistö-, krh- jopa raket-

tirykisrökeskityksen. Siirrytryämme autoilla JS:n ta-
salle, jatkettiin matkaa jalkaisin.



Lähestyessämme etulinjaa aloitti oma tykistö tulen-
sa Ayräpään harjanteilla oleviin venäläisten tykistö-
asemiin vaimentaen samalla jor.rkkueemme lähesry-
misestä aiheutuneet äänet. Tultuamme erään pikku
mäen rinteelle, antoi vääpeli Orilahti p),sähtymismer-
kin. Matkaa etulinjaan oli tällöin noin 50- -60 m ja
siitä edelleen vihollisasemiin 40-50 m. Totcsin kel-
lon olevan 6, ja samalla hetkellä alkoi oma kranrrtr-
tinheitintuli. Tuntui kuin olisivat krh-miehet ampu-
neet urakalla. Katsoessani ensi taisteluun tu«rtnf en
nuorukaisten kasvojer arntaessani heille viimeisiä ohjei-

Taistelut Vuosalmella
heinä-elokuun aikana 1944

ta ennen toiminnan alkamista, kuvastui niistä pelkoa
ja håtåa, mutta myöskin lapsenomaistzr luottamusta
kokeneeseen esimieheen. Jos kohta sielussani oli hätä
omastakin kohtalostani lähetin Kaikkivaltiaan puo-
leen rukouksen, että jaksaisin olla näiclen nuorten poi-
kien luottamuksen irrvoincn. Vain mrlutamat rninuu-
tit ja metrit erottivat meiclät viholliscsta, ioka lähimi-
nuuttien aikana tulisi virikuttamairn kenties rneiclän
jokaisen kohtaloon. Krh-tulen yhä jatkuessa siirryim-
me etulinja-asemiin. Samalla hetkellä vihollisen kra-
naatinheimimet aloittivat hirvittävän sulkurulcn, mur-
ta koska ei-kenenkään-maan leveys oli vain 40-50 m,
menivät kranaatit hivenen verran yli.

Kirottua, tähän ei totu milloinkaan! Sama heikot-
tava olo kuin ennenkin. Vatsaa etoo ilkeiisti, kauhu
jl pelko kuvastuvat varmaankin kasvoisrani, kutcn
näen sen kuvirstuvan korpraali l:ältin nokisesta nirar-

mrrstir. Nuo hyökkä),kseen lähtevän väärcntämättömät
tunnusmcrkit ovat painuneet meidän jokirisen kasvoi-
hin. Kuin srunLrn läpi nä.en, kuinka vääpeli Orilahti
ant.ra liikkeellelähtömerkin, nousee taisteluhauclasra
ja aloittaa syöksyn yli ei-kenenkään-maan. Toistan
"syöksyyn, mars, mars"-merkin ja loikkaan penkallc,
vilkaisen taakseni jir näen, että ryhmä seuraa. Jat-
karesserni ctenemistä olen kai unohtanut katsoa eräi-
siin pistopesäkkeisiin, kr,rn kuulen takaapäin huudon
"varro! " Aänen tunnen korpraali Fältin bassoksi. Kun
käännyn, ci sieltä sr.rinkaan ttrle kr.rnnon korpraalia,

Maasto kranaattikeskityksen
iälkeen

viran rotevatekoinen irron poika. Säikähclän tav.rtto-
masti, ptrinun taisteluhaudan seinää vasten litteäksi,
ja niin pirinuu "toveri" ohi, että toppatakin helmzrt
hulmahtervat. ICiännyn hänen peräänsä. Toppatakki-
nen ei olekaan mikään pelkuri! Hän pysähtyy haudan
mutkan taakse, automaattikivääri pistin etupäässä

ojentautuu kohti tulijaa. Näen muutaman askeleen

päässä partaisen naaman ja kaksi hyvin epäystävällis-
tä silmää, jotka tuijottavat vrrstaani. Sieluni valtaa
sanomirton hätä ja pelko. Aivoissani välåhtåå, että nyt
s.ran seur.rta kahta vanhempaa vel jeäni sankarikuo-
lemaan. Olen kuin lumottu, mutta lumous haihtuu
konepistoolini pitkään sarjaan. Olen tahdottomasti,
suonenvedon tapaisesti painanut liipaisinta. Ja mikä
kummallisinta, kp-sarja on leikannut venäläissotilaitn
silmicn tusirlta. Herpaannuttava olo virltazr koko ole-
mukscni.

Or9.t=+rkm
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Oikealta kuulen jatkuvia avunhuutojtr, korprzrali
Saarinen on iskuryhmineen joutunut vihollisen kone-
ja pikakiväärituleen. Syöksyn eteenpäinl Jalat tottele-
vat huonosti zrivoja, vihollisen taisteluhauta tulec
eteen... ja ryhjänä. Vilkaisen sivuilleni. Vasemmrr.lla
vilahtaa väripeli Orilahclen turtu hahmo ja kuulen hä-
nc'n kom('ntavan "ruki verhl" Vasraus tuli nopeiisti
prrr... Venäläinen kp-mies ampr.ri lähietäis11,deltä.
Kuulen vielä vääpelin avunhuudon ja sorirmies l'ibcr-
saloq vitstiruksen: "täältä tulen". Sitten ioikkirirn rais-
teluhautaan korpraali Fält perässäni. Ampumahau-
dan kulmrrn takair kuuluu pikakiväiirin ilmmunrrrir.
Etenen varovasti... ja sicllähän se onkin! Ruskca rop-
patakki päällään, kypärä päiissään iaulirrtaa vihollis-
mies "emmaansa". Nyt komennan minii vuorosr.rni
"ruki verh!". Lieneekö vihollinen ollut huonokuuloi-
nen vai rnissä lienee ollut vika, mutrzr l-rän vlin vil-
kaisee taakseen ja ryhtyy vaihtamaan lipirsra pikaki-
vääriinsä. 

- Avunhuudot jarkuvar ,a n)'r \-i1sr.L ro-
tean, että juuri tuo mieshän ampuu Saarisen n-hmää.
Annan kp:n soida niin, että pumpulit pöliser'ät roppir-
takista ja lippaan vaihto iåä kesken. Jirtkrrn )'hä
eteenpäin. Katettuja pistopesäkkeitä haarauruu ruhka-
tiheään jokaisen mutkan takana. Fält seura.r perässä-
ni sylyksellinen varsikäsikranzratteja mukanir;rn. Ete-
neminen käy nopeasti, käsikranaatit jymährelevät ja
kaiken melun keskeltä kuulen oman konepistoolini te-
rävät sarjat. 

- JR 7:n 1ååkårrjoukkue iskeel T,rkaa-
ni kuulen äänen: "hei otetaan se vanjir v;rngiksil" ja
kuin uncssa tunnen kersantti Ttrkkildn ääncn. Jon-
kun toisen kuulen vastaavan: "ei se ikinä enää käve-
le!"

Tuo edellä kerrottu lienee kestänyt virin sekunnin
kymmenyksen, jos kohta se minusta tuntui iäist'r'deltä.
Nuo pistävän tuijottirvat silmät ja pirrt.rinen n.lrmar
astuvat vieläkin silloin tällöin esiin 1,§unlani häirirse-
maån. Olen joutunut käymään tuon kaksinr.risrclun
painajaisunen muodossa monen monrrt kcrr.r.t. Ja
merkillistä: aina olen joutunur tappioile, konepistoo-
liini on aina tullut häiriö. Jos kohta jouclr.rin mi-öirem-
min kenties kuvaamaanikin pirirempiin rilanrcisiin. on
edellä kertomirni kuitenkin jäänyt eriryisesri mieleeni.

Kovan lähitaistelun jälkeen valtasimme ruon ruki-
koh.lan. Molemmin puolin olivat tappiot vairvuureen
nähcien suuret. Venäläiset menertivär 6t--0 kaaru-
nutta ja meidän joukkueemme 27 mukirna olleisrir
haavoittui 14, osa varikeasti. Nlufia ilommc oli rodcl-
la vilpitön kun yhtään miestä ei ollur kaarunut.

Kaikki tilauksia, osoitteenmuuloksia sekä
epäsäännöllisyyksiä tahi puutteellisuuksia
Iehden jakelussa koskeva kirjeenvaihto pyy-
detään lähettämään osoitteella: Postitoke-
ro 820,00101 Helsinki 10
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NUMERO 9:n KIRJOITUKSET

Aleksi Poh.jola:
RYNNATTIIN VANHAA RAJAA KOHTI

Pentti S. Heikkinen:
SUOMALAI SEN YHTEYSUPSEERIN
KOKEMUKSIA. 6. OSA .

Kalervo Haatainen:
VALTASIMME KOLONNAN 266

Reino Manninen:
ILMAHYÖKKÄYS TÄÄruNTÄTOUPP,q,NIAA
VASTAAN RUKAJI|RVELLÄ 268

Heino M. Honkakangas:
SOTAMIES SAAPUU LATVAAN 270

Väinö Reijonen:
KAKSI ELONKORJUUPAIVAA,... 275

Serin Kivimäki:
KOTISEUTURAKKAUTTA KARJALASSA 28O

Emil Kemppainen:

261

257

283

284

LUSIFER MELLASTAA
Emil Kcmppainen:

HELVETIN KARUSELLI .. . .

Erkki. Leppänen:
pÄTKÄ sorrLAAN nÄrvÄrun;AsTA . . . 286

Kirjoittajat vastaavat esittämistään
mielipiteistä.

Käsikirjoitukset palautetaan vain
postimaksun seuratessa.

Maksetut YalokuYat iäävät lehden
omaisuudeksi.
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Tilauskonttori: Ludviginkatu 10, puh 79O822
Toimitr-rs Töölönkatu 35 B. puh. 446242
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