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SULO PASANEN

Partio
väilymässä
kohdettaan

MARSSIMINEN on sotatoimista kaikkein karkeinta,
yksinkertaisinta ja vähiten ammattitaitoa vaativaa
työtä. Mutta vaikka partiointi on myöskin marssia,
joskin erilaisia teitä, ilman pakollista muodostelmassa

- 
jor niin voisi sanoa - pysymistä, se on fo ikään

kuin hienompaa, taitavuutta vaativaa, se on enem-
män niin kuin ammattimiehen hienojakoisempaa työ-
tä ja niin ollen kiinnostavaa.

Me olimme marssineet, Luoja ties, miten monta sa-

taa kilometrii, yö yön jälkeen, aina öisin, aina jonne-
kin jossa meitä kiireesti tarvittiin eikä sinen kummin-
kaan tarvittu. Uudessa Värtsil?issä purkauduimme
ulos junasta. Pokkapeli päättyi sillä hetkellä, kun ju-
na seisahtui, mutta kaukana siitä, että se olisi pätty-

nyt kokonaan. Oli näet semmoisiakin pelihulluja, että
pelasivat marssiessaan, ja kun tuli tauko tahi marssi
pättyi, sai olla varma, että pokkasakkeja kasvoi
kuin paiseita syntisen niskaan.

Ensin oli kiire Ruskealan mottia purkamaan, se

purettiin kumminkin ennen kuin ehdimme perille, sit-
ten Sortavalaan, mutta sekin laukesi ennen meidän
mukaan tuloa. Taidettiin levätä päivå, pari Koirin-
ojalla vai oliko se ehkä Uomaalla. Väsyai, väsytti!

Ja sitten tars jonnekin, josa oli sanomaton kiire,
muistaakseni §åntämään, Käsnäselän:Tulemajär-
ven-Suurimäen kautta. Viteleessä arvailtiin minne tie
jatkuu. "Riukuradio" kertoi, että menemme Laatokan
rarfiaan Syvärin suuhun lepäämän, simen kun oli
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käännytty pois rantatieltä Säntrimää kohden, "Riuku-
radio" vaikeni, keksiäkseen vähän ajan perästä uusia
m air dr>l lisr"rr-rksi a.

Se oli sitkeää, uuvuttavaa, vahvistavaa ryötä. Mie-
let olivat toisinaan niin myrryksissä, että Viteieeseen
tultaessa ja joukkojen hieman ruuhkautuessir jokivar-
rcn perunapellon k«rhdalla joku ihan piruuttaan,, näh-

ryään pellon keskellä kolme sotapoliisia perunapeltoir
vartioimassa, haastoi rtitaa ja heitti käpä1änsä aidaiie
vain kiusoitellakseen sotapoliiseja. Tällöin vki heistä
hermostui, nousi seisaalleen ja ojensi uhkairviisti ko-
nepistrxrlinsir'perunavarastrl kohti. ja veti silmiinrä-
pä1'kscssii itsensii ja tovcrcittcns.r r-l1e tiellc ahtar-rtu-

neen joukon vihar.r. Joktr hr.rusi: 'Sc...ranir rl,ppyilee!
Se mcir-rirrr hevosrellal "

Pari kolme, neljii pik.rkir'ääriä oli srrmassa aiclalla,
liikkuvat osat kolisivat, ja miestä alkoi tämän äkkiä
synryneen rulisr-roiirn tun'in lirpprra pelt<xrn. Sotapolii-
sit olivat provosoinect hyokkäyksen ja se seurirsi slxrn-
tiranisesti kuin hr.rrrirahuuto kenraalin puhemir.

Sotapoliisiparkojen karrhr-rn kangistarnina katselles-
sir, raivoava, satalukuinen mics joukko 'siivosi' peru-
nilmllan vajaassa minr-rutissa. Ainuttakairn nuppiner,r-

lan pään kokoista mukulaa ci rosvottu, pelkkä varsien
repiminen riitti, ja sitten jirtkcttiin r1.vry,v'iiiscnii n-rat-

kra, koska oli sairtu tilaisur,rs purkautr-ra.
Säntämän tuolla puolcn paloi mets2i kahdcr-r puolcn

tietä. Oli kuumaa kuin h...tissä. Meitä oli parisen ryh-
måå avittamassn kuormastoa, joka ttrkelteli jauhoi-
scssa l'riekassa ja polki melkein paikallaan. Sir-risen

sirvun läpi ilmestyi tielle suuri, mustaltrikkuincn sika,
joka ystävällisesti röhkien hakeutui ihmisten seurairn.
Mutta nämäpä ihmiset olivat kaikkea muutir kuin ys-

tiivällisiii. Niiillä oli pii2ittl,r-r-riitirn niilkri, nänrii olivat
mivr,rissairn ntarssin ju kr.rrunr.rLrrlen vuoksi i,, tr()ssir
jLurkscntcli satirviisikl'rnrncntli kilr-rrr siirnl'riristiir. I-nrrii-
tin irjatclla rninaikin, cttii krrrr olis l.,ienem;ri tLro sika

ia eclcs jollakin tavoit-t vaikkrrpir srrkLrliriscn ornrt, kun
pamirhti krvliiircitä ja sikavirinir jrr ripustctriin kaikcs-
sa kiircessli liihimmiin kur.,n.nan pcriilaLrclallc roikku-
mirirn, koska ei ollut aikaa syiiclii sitii.

Jokr-r scntri2in y,mmärsi viiltiiii kr.rrkun auki.
Ehkti tuntia myöl.rcr-nr-r-rin tuli tiruko ia sika piiiisi

scllaiscnaar-r kiirisemiiiin tikkujcn ncniin palasiksi viil-
lcltynii ja rniniikin ahmaisin kilon verrirn hytiscviiri,
kiel'rr.rvan kuumair liiskiii jrr irnnoin ylcr-r kr,rten moni

Joukko etenee männikköisen harjanteen yli
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muukin. Siitä perin ei kr.ruma läski ole oikein ottirnut
maistuakseen.

Mutta marssi jatkui. Se jatkui kunnes tu.li aika ryh-
tyä tekemään kapulateitä, sillä tie oli loppunut, vaik-
kei sitä uskoisi. Tie loppui ja sitä tehtiin lisää ja sitten
taaskin lähdettiin.

Muutamana yönä ylitettiin korkea harju, jossa piti
puhua kuiskaamalla 

- muisraakseni Puskuselk3i. 
-jossa ei saanut raapra rulitikkuja eikä tupakoida ja

koko maailma, niin musta kuin mahdollista. kuhisi
miestä, tykkiä, hevosta ja autoakin. Ja kun ruosra
mahdottomasta ruuhkasta oli selvittr'. siirn'rn' metsän
suojaan ja saratu parahiksi teltil.t pvsr\'\'n. jorte piiiis-
täisiin vetelemään unia, silloin huudetaan n-hmänjoh-
tajaa, Karppi.rcn Kallea, ja se merkitsi pirrticx.-rnliih-
töä semmoiscnaan.

T:imän olisi luullLrr rär'ttiii'än äärLmmillecn ihmisen
kärsivällisyyden marljan, muttil eipiis tävrränr-rkäiin.
Partiointi oli aivan muutrl kuin n'lsä la.rhustaminen
pölyåvåå tictä. Panirxrn r-.rlimiin. siihen utcniin r.rin
valiomiehiä, se oli niin sirnoakseni hienomekairnistir
työtä sen ojankirivun rinn.rlla. joksi rnirrssi.i vt-risi ni-
mittää.

Meitä lähti pieni valinu porukka. Karppinen ja vii-
si hyvää miestä. Ja itse majuri, monokkelisilmä aate-
lismies, joka rakasti rivimiestä kuin poikaansa, murra
vihasi kiipijäkersantteja ja yleensä semmoisia, jotka
olivat olevinaan jotain. Hän lähti vetämään meitä kii-
kari sievästi kaulassa, ratsupiiska kädessän ja askel
kuin hirvenvasalla, vaikka ikää olikin jo melkoisesti.

Polku veti itään. Jossakin metsien takana oli Saari-
mäki, Utkinonmäki ja mitä lieneekään ollut. Saarimä-
keen piti meidän menemän.

Nyt tapahtui sellaista, jota tapahtuu filmeissä,
mufta harvoin todellisuudessa. Me saavuimme kenttä-
vartion parivartion luo'ei-kenenkäänmaan' rajalle,

joka maa oli vetistä niittyä ja sen halki virtasi puro,
kaikki metrin korkeudelta atunu-usvaan kietoutunee-
na. Oli syyskuun ensimmäinen päivä l94l ja kauka-
na se ariker, jolloin makailtiin Hangon rintamalla
Norrfiärdin rannoilla.

Majuri jutteli miesten kanssa. Onko kuulunut mi-
tään!' Onko nä§nyt7 Onko haissut?

Miehet selittivät kuiskaten, että toisella puolen oli
yöllä hakanu jotain, mutta ettei muuta ollut kuulu-
nut.

Vartiokiven kupeesta vei vetinen polku usvaan. Me
katselimme sitä. Polku oli uurtunut pehmeään mu-
taan, se oli itse asiassa kapea joki, johon saariksi oli
viskelry halkoja ja propseja.

"Va«lkaa noita", majuri szrnoi osoitellen puunkap-
paleita ratsr.rpiisk:rllaan. Sitten hän rypisti otsanah-
krr:rns:r. r:rtkaisi jotain ja ilmoitti: "piruvie minä tu-
len mukiran". lähtien menemään.

Sellaista taprrhtuu filmissä kuten sanoin, ei todelli-
suudessa. Tuolia puolen ei ollut kukaan meikäläisistä
kär'nvr. muttil x- ei huolettanut mzliLlria. Hän meni ja

me seurasimme eikä meillä ollut aikaa tuumailla mi-
ä' edessä kohoirvasta metsästä saattaisi niskaarmme
sataa, jos huonosti kävisi.

Mietin tuota tapausta myöhemmin. Majuri oli roh-
kca, siitä ei päässyt mihinkään. Tuo aateliskeikari oli
mies sormenpäitään myöten ja me annoimme hänelle
anteeksi monokkelin ja säärystimet ja hopeanuppisen
ratsupiiskarn.

Toisella puolcn majuri pieksi puita ratsupiiskal-
Itran ja sanoi:

- 
Eihän täällä ole ketään!

Hän palasi tzrkaisin, me jatkoimme eteenpäin.
Karppinen pisti käteeni kanan ja kompassin ja näytti
pisteen johon meidän oli päästävä.

Aamu oli kaunis. Kävely oli mukavaa, kun ei ollut
kiirettä ja kun oli sopivasti jännitystä. Jonossa puisto
maisen kauniin metsän läpi välittämättä poluista ja
vältellen aukeita. Ensimmäinen tavoite oli sähkölinjan
ja maantien leikkauspiste Saarimäen pohjoispuolella.
Mutta sitä ennen, aivan yllättäen, aivan kuin ryhmät
pupujussit, me kävelimme ansaan ja istuimme henkeä
haukkoen koivuja kasvavan rinteen juurella sanan-
jalkojen joukossa. Yläpuolellamme, tuskin §mmenen
metrin päässä ammotti tulikorsun matala, uhkaava
suuaukko!

Nummenpää, Perttelinpoika, sen ensiksi huomasi.
Olimme kahlanneet kukkivan apilaniiryn yli, minä
ensimmäisenä, toiset tulisuojana kaiken varalta, kos-

ka niittyä ei käynyt kiertäminen. Sitä ennen olimme
tähystäneet kunnes silmissä kieppui sata aurinkoa. Ei
hisahdustakaan paitsi lintuja ja aamuvirkkuja perho-
sia. Kaste kimalsi ja apila tuoksui. Edessä oleva ma-
tala koivuharjanne oli kapea ja sen takana oli laaja
notkelma ja oikealla kuumottivat Saarimäen talot
korkealla vaaralla. Sitten kun minä olin polkenut
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uran kasteiseen apilaan ja selviytynyt harianteen juu-
relle, toiset tulivat perässä ja me istahdimme sanan-
jalkojen joukkoon tempaistaksemme savut.

Me puhelim kuiskaten - edessä olevasta
tehtävästä. OIi nähtävä missä vihollisen etumainen lin-
ja kulki ja jos mahdollista, mitä varustuksia se oli en-

nättänyt rakentaa. Pikkujuttu, Karppinen sanoi. Tääl-
lä oli mahdotonta ioutua samalla tavoin yllätetyksi
kuin esim. Marokossa tai Indo-Kiinassa tai Madagas-
karilla, missä kaikissa Karppinen oli partioinut. Sit-
ten kun tupakat oli vedetty ja kaikki välineet pantu
kohdalleen, Nummenpää nousi seisaalleen. Oli hänen
vuoronsa siirtyä kärkeen koska sähkölin'1a ja tie olivat
harjanteen takana ja olimme osuneet prikulleen leik-
kauspisteeseen. Hän siis nousi ja otti askeleen rinnettä
ylös, mutta vajosi salamannopeasti takaisin ja näytti
hämmästyneeltä. Hän tuijotti meitä vuoron perään.

- Jumalauta, me ollaan bunkkerin edessä! hän
sanoi hiljaa.

Minä kohosin ylös kuten hänkin ja vajosin yhtä no-

peasti takaisin. Se oli totta. Me olimme tuskin §m-
menen metrin päässä katetun tulikorsun edessä, niin
hyvin naamioidun, ettei sitä millään ollut nä§nyt au-

kean toiselle puolen.

Nyt olivat hyvät neuvot tarpeen. Pidimme kiihkeän
sotaneuvottelun. Punnitsimme jokaisen mahdollisuu-
den. Oliko meidät päästetty harkiten tähän ansaan?

Huomaamatta meidän tuskin oli onnistunut lähestyä
kenttälinnoitettua asemaa. Jos meidät oli jo nähty, me

emme missään tapauksessa, ainakaan kaikki pääsisi
takaisin samaa tietä.

Vielä kerran kurkistimme ylös, vuorotellen, saniai-

sia hyväksikäyttäen ja varoen pienintäkin ädntä'. Tåmä'
tiedustelu tuotti tulokseksi huomion, että koko harjan-
ne oli varustettu niin pitkälle kuin silmä kantoi, oi-
kealle ja vrrsemmirlle. Taisteluhautaa ja kntettuja pe-
yåkkeitä, kaikki hienosti sammaleella ia oksilla ia
ruoholla naamioituja. Ei voinut ajatellakaan liikku-
mista sivuttain pois tämän bunkkerin sektorista. Oli
joko peräänrryttävä tai hyökättävä. Siispä me hyökkäi-
simme.

Siitä oli aiottu vain nopea isku ja sen jälkeen vielä
nopeampi pako. Vain tämä korsu miehineen olisi tu-
hottava ia sen tekisi kaksi miestä. Samalla kun käsi-
kranaatit räjähtäisivät ylhååilå, muu joukko painuisi



aukean poikki ja antaisi tulitukea näille kahdelle eaä
hekin pääsisivät takaisin.

Nummenpää ja minä olimme valmiit. Hän keräsi
kaikki käsikranaatit, minä kp-lippaat. Hiljaa k'äh-

mien varustauduimme. Minä hyökkäisin oikealta pue
len ja tulittaisin taisteluhautaa, Nummenpää vasem-
malta ja hän pistäisi kranaatit takakautta sisään pe-
säkkeeseen, se olisi varminta.

Totisesti ei väsyttänyt sillä hakellä. Me olimme
kuin täyteen vedetyt lousikimput, valmiina purkautu-
maan, toimimaan, juoksemaan, piilourumaan. Vilkai-
sin Nummenpään kasvoja, kun kohosimme hitaasti
ylös kaivaaksemme saappaankärjet lujasti rinteeseen
hyppyä varten. Pertelin poika oli tuima ilmeeltään,
mutta löytyipä hitunen hymyäkin kun katseemme koh-
tasivat. Semmoisen pojan rinnalla mies menisi vaikka
h...ttiin.

Mikäli vihollinen istuisi korsuissaan hlpistellen
kk:n kahvoja ja hymyillen vinosri saatuaan 'tsuhnat'

ansaan, mikäli se odoai meid:Ån joko kiipeävän huo-
lettomina ylös ottaakseen meidät vangiksi tai pyyh-

Hyökkäys
Puskuselässä

käistäkseen suureen tuntemattomaan, tai lähtevän
poispäin niittääkseen meidät kuin §psän viljan, se ai-

nakin tämän kerran pahasti erehtyi. Me olimmekin
tulossa silmille, vaarallisina ja hurjina koska halu-
simme kiihkeästi elää omalla tavallamme eil«å niin
kuin oletettiin. Kenties he olivat nähneet tupakansa-
vumme ja kuulleet sipinämme, mutta kukaan heistä
tuskin oletti meidän hautovan rynnåkköä kuuden mie-
hen voimalla linnoitettua kenttäasem aa v astaan.

Niin, me hyökkäsimme. Yhdellä ainoalla loikkauk-
sella olimme ylhäällä Nummenpää vasemmalta, minä
oikealta puolen bunkkeria, valmiina tappamaan, val-
miina karjumaan hurraata ja takuulla vaarallisina
kokonaiselle komppanial lekin.

Mutta - asema oli tyhjä!
Me emme erehtyneet viskomaan kranaatteja ja

laukomaan aseita ennen kuin näkisimme jotain, nou-
simme ylös ja näimme yhdellä ainoalla silmäyksellä
tilanteen j a vastavaikutus seurasi silrnänräpäyksessä.

- Ne p...keleet ovat livistäneet! pääsi Nummen-
päältä. Minä nauroin, luultavasti hyvin hermostunees-
ti, mutta nauroin kuitenkin.
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Meidän olisi pitiiny't tunreir suurtir helpotrsta, nlei-
dän olisi pitänyt kiittäii Sallimusta että asiat menivät
näin hyvin, mLrtta arvirtkarrpa tekeekö sLlomalirincn
mies vastaavassa tilanteess:r niiin/ Ei tee! Hän ei pis-

tä käsiään ristiin ja kiitä fa siunaa, koska on 1åårnpän
suomalainen. Hän tulee kiukkuiseksi, vaikka kentics
naurahtaakin ensin. Hän kiroaa ja murisee. Hänet on
turhanpäiten ärsytetty, ajettu karhunpesästään, ja hä-

lytys oli våårå.
Me olimme valmistautuneet räjähtävään toimintrran,

kutsuneet sisimmästämme liikekannalle kaiken mikä
sotilasta suinkin auttoi, me olimme rehneet trrtrnrtitcl-
rnan ja nyt se vuoti hiekkaan eikä mikään lohdutttr-
nut meitä. Me kirosimme oikein rirskirasti, koska van-
ja oli pettänyt meidät rakentamalla tyirjiin puolustus-
linjan tyhjään maisemaan.

Muussa mielessä matka §llä onnistui. Me jatkoim-
me jonkin ajan kuluttua, kävimme Saarimäessä piirte-
lemässä kartalle korsuja ja bunkkereita jtr pirlasimme
aikanaan, mutta lähellä tuota hyljäryä asemaa, terr-

kemmin sanoen sen takana maantiellä, näyteltiin ret-
ken viimeinen näytös, joka kuvatkoon rivimiesten
hurttia huumoria noina kovina aikoina.

Jo menomatkalla .näimme tiehen painuneena nai-
sen korkeakorkoisen kengän jälkiä. Tiellä oli kuivah-
tanutta mutaa ja siihen oli joku naisolento painanut
sievän jälkensä. Me ihailimme jalanjälkeä jo meno-
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matkalla mLrttir palatcssamme ltalusimmc ottaa jåI-

i",', mr.rkaar-r koska olisi synti jiittiili r-riin kirunista
muistoir s<xlan ja sii2in rrrmoille.

N{eilic oli tr.rlla kahakkaa tästei jäliestä. Osa kave-

reista halr-rsi palata nopcirsti, sillä meillri oli kiljuva
niilkä. Osa tahroi icikrrta kiippaleen maantietä mu-
kaan ja .lsettaa. markan pliiisymaksusta näytteille pa-

tal j«xrnassa.

- 
Ajatelkaa mikä afäiiri, koetin selitt2iä. 

- 
Aina-

kin kaksi tLrhatta micstä JR/34:sta l-ralr-raa ehdotto-
masti nähclii tämiin jril jen. Ja jokainen on varlmis

rnaksantazrn markan... !

Mutta jrilki hajosi irroitetteressa. Kirottu kuiva sää

oli rirpeuttirnut mLldrrn jir niin katosi tämäkin unelma
kuten paljon rnnita.

Mr,rtta enemmän kuin mikään meitä sapetti se, ettei
pataljoonrusa kukaan, ci edes majuri von Haartman,
joka sentään oli melkoinen mies, runtenut kiinnostusta
lryiikkäystarinirammc kohtaan. Asemirhtrn oli tyhjä,
mitri sankaruuttir nyt tyh jän aseman valtaamiseen
tarvitaan.

Mutta se olisi t'rtiutrt olla miehitetty. Koe oli joka

tapauksessa l'ryvä asia jar se selvitti partion miehille,
että he voivat taatusti luottaa toinen toiseensa missä
ja milloin tirhansa, knten sitten myöhemmin luogtivat-
kin hankkien mainetta Suomen Tasavallan Armeijan
aseille.

1,1:*
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KUN sotilaalle annetaan taistelukoulurustrl. ei hän
tällöin vielä täysin oivallar sen tärkei-trä jrr merkirvstä.
Asia otetaan kevyesti, vaikkir operlrs - 

h\f in mie-
leenpainettu saattaa mvöhemmin ehkäpä pelas-
taa hänen henkensä.

Koulutettava ei voi mvöskään kur-ireilir ioutur-ans;r
tilanteeseen, missä esimiehen kaadumua \'.1stuu tou-
kosta siirtyy hänelle, jolloin on roimittava ajatelien

- 
ei vain itseään 

- 
kaikkien menestymistä sekä var-

jeltumista tappioilta.

Joukko-osastoni II/KTR 7, helsinkiläinen hevosve-
toinen patteristo, jäi Syvärin alajuoksulle syksyllä
1943, kun vääpelin arvoisena lähdin seitsemäksi kuu-
kaudeksi Vaasaan, Tykistön Aliupseerikouluun.

Kuvittelin koulua lepokodiksi 
- 

erehdyin. Kuri oli
kova, opetus monipuolinen ja koulutustahti tiivis.
Olen kuitenkin tyytyväinen, että oli kuten oli, vaikka
se otti joskus 

- 
nykyisittäin sanoen 

- 
"aivoon", sillä

opista oli minulle myöhemmin suurta hyötyä.
Palasin porukkaani koulun päätyttyå kesäkuun

alussa 1944, juuri venäläisten suurhyökkäyksen al-
kaessa. Aunuksen kannasta oli ryhdyry tyh jentä-

mään. Aluksi kaikki sujui rauhallisesti, mutta kun vi-
hollinen oli selustassamme Tuuloksessa suorittanur
maihinnousun, muuftuivat suunnitelmat ja kovat tais-
telut alkoivat. Yllärys aiheutti sekasoftoa, jopa pak<>

kauhua Pisinlinjalla, mutta vetäydyttäessä suoma-
laisten vastarinta vähitellen sitkistyi, tiivistyen lopulta
Pitkärannern korkeudella läpipäästämättömäksi "vit-
jaksi". Patteristomme 

- 
Stadin Peesto 

- tuki lr.
Prikaatia ankarissa viivy'q'staisteluissa reitillä Pisi-
Vitele-Ko ntu-Salmi-Koi rino j a.

Tuohon taipaleeseen liitn'y iukemattomia kovia ko-
kemuksia ja alituista, riesaa öin ja päivin. Peestomme
vaihtoi usein taisteluasemia ja suoritti tehokkaita
suurammuntojakin, sillä ammuksista ei silloin ollut
pulaa. Taistelimme kuten suomalainen kenttätykistö
taistelee, kärsien myös raskaita menetyksiä. Tuliase-
mat sekä harjoittu- ja taisteluasemat, koulutus olivat
todellisuus. Aion kenoa esimerkein, miten ne liittyivät
toisiinsa.

Vaasassa oltiin maastossa harjoittelemassa irsema-

tiedustelua. Oppitunneilla opittua soveltamassa kåy-

TAUNO TERHO

Patteri marssilla

täntöön. Kapt. K. Rtit'ioh antoi perussnunn.rn
l5--{X), märirZiten oppilaat kolmen ryhmissä tuliase-
rnatieclusteluun. Tunti oli aikarr.

Tehtävää ei otettu vakavasti 
- 

mitäs me vanhat
rintamajermut, olihan niitä tiedusteltu tosioloissakin.
Tallusteltiin vain, kirtseltiin maisemia rupatellen, eri-

heina muut asiat. Kun määräaikana olimme lähtöpai-
kalla, ei meillä ollut mitään asemaa tiedossamme.
Yllätykseksi opettaja määräsi minut esittelemään tie-
dustelemamme "mestat".

N'Iikäpä siinä, lähdetään joukolla kulkemazrn metsä-

tietä itäsr-runtaan. Kuljen edellä tarkkaillen maastoa,

voi vietävä, alkeellisintakaan asemapaikkaa ei näy!

- 
Nyt vedetään pitkä punainen viiva, kr-riskaa op-

pilastoveri takanani.
Se tarkoittaa, että toimiston seinällä olevaan iltalo-

malistaan joutuu kukin itse vetämään punakynällä
määrätynpituisen viivan, mikä osoittaa, ettei hän ole
"halukas" anomaan iltalomaa näinä iltoina.

Metsä päåttyy äkisti, tie johtaa pellolle ja edessä on
suLrnnattoman suuri iurkeu. Pysähdytään.

- 
Herra kapteeni, tässä on tuliasemtr. Tuon kuu-

sen viereen tulee perustykki, tuonne oikealle pikku
monttulrn ensimmäinen, kolmzrs tuohon ja neljäs tuon-
ne. Ammuskr-ropat noin ja noin. Asemateltta kr-rmpa-

reen taakse. Valjakkopaikka ta.akse 200 metriä 
-siihen notkelmaan. Ja sitten ja sitten...
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- Niin, aloitti kapteeni selittelyni pååtyttyå., 
-asema on sen tärkeimmässä mielessä hyvä. Siitä voi

ennenkaikkea ampua. Sektori on todella avara, mur-
ta kuinka kar.ran lr-rulette voivanne tästä ampua/
Aukeanreuna-asema on hyvä, mutta vaarallinen, se

vetää puoleens.r tulta. Tästä asernasta ei ammuta pir-
kään. 

- 
Punaista viivaa ei jouduttu sillä kertaa vetä-

mään.
Palattuani Syvärille jouduin aluksi 6.ptrin vääpelik-

si. Eräässä vaiheessa Rajakonnussa minut
kuitenkin siirrettiin tulipartteriin, missä sen asema-

I

Salmin kirkonkylä palaa
Tykki tuliasemassa

f-p-.&&
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ryhmä oli juuri menettänyt puolet henkilöstöstään.
Vihollisen "kranaatci" oli tullut telttamonttuun tap-
paen viisi miestä ja haavoittaen kahta. Tuliasema oli
sijainnut aivan Laatokan rannalla. Putkivalot näkyi-
vät merelle yöllä ammuttaessa. Helppo maali viholli-
sen havaita ja tulittaa.

Oli saavuttu Salmiin. Koko yön patterimme oli
ampunut etuasemistaan Salmin kirkkoa lähellä sijait-
sevalla mäellä. Aamupäivällä, kirkkaassa auringon
paisteessa siirryttiin varsinaisiin asemiin Salmin ky-
läaukean idänpuoleiseen metsänreunaan. Asemat oli
peeston esikunta tiedustellut. Maataistelukoneet olivat
muualla, mutta lukuisat tiedustelukoneet kaarrelivar
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kauniisti korkealla yläpuolellamme. Tien vierellä ase-

missaan tykkiensä takana istuskelivat it-pojat kaikes-
sa rauhassa.

- 
Miksi ette ammu koneita, tiedustelimme?

Lieneekö heillä ollut ammListen pLrutetta, koska
vastasivat, etteivät nuo koneet mitään pahaa tee.
Meillä oli kuitenkin toisenlainen käsitys tästä pahan-
teosta, mikä osoittautui oikeaksi.

Salmin §läaukean tie oli avoin, vailla minkään-
laista näkösuojaa. Ajoneuvojen etäisyyksiå vain piden-
nettiin mahdollisten, lentohyökkäyksistä johtuvien,
tappioiden pienentämiseksi. Naamiointi - 

rnitä kurn-
mia kulkueita liikkuikaan silloin teillä! Pieniä koivu-
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ia, lchviri sckii kaikkrrl muutir lrurnnon vihreätä kiit,t-
rlicn koristeltiin kulkrrnctrvot. Kirikissa mrrhclollisissa
koloissrr ja rrurissrr <lli lehtipuLrn «rksia. Niirii oli rn1'ös

hevostcn valjiiissa, ()tsirrukassir ja harjassa. Niiin vcr-
hottu kolmen hevosparin vctiimii haupitsir.irliakko oli
kuin liikktrva taikamctsä. Tiihyilirnrne Iruolestuneina
trrivaalle, muttir. rauhirssa sairnnrc kuitcnkin siirtyä
nrlevallc ascmapirikallemme. Pattcriupsceri. lur-rtn. O,
Salotrt,r,r, tutkii kantaa ja tokaisce:

- 
Trissli on sellaisen tyypin ltakema .rscn'r.r. i()stir

ei itse j«ruclr.r toimimaan. Olcmme j<>prr sr.xrran räht's-
ryksen alaisina. Kartan mukaan aukerr. riissii L»keal-
lir on iso ja pitkä, ukrtruen air.an vil-rolliscen asti. Åsc-
ma on ahclas. Ensimn'riiinen tlkki jiiterii.in p.i:

N{ersiinrer-rnirssa aukcan r.rsr.rkk.risell.r pu,,icll.r

Tykki asemassa

maa rieroa ei sira. 
- 

Liencckö viikk«r kulunut juhan-
nuksesta/ Sotapliiväkirjan mLrkaan päivä oli
2.1.t944.

Pirtterir,rpseeri on sa.rnLlt vetäytyn'ristiehen liittyviä
ur.rsia kirrttalehtiä. Hiin tuittair niitli htrolelliscsti ja si-
joittaa karttalaLrkkuunsir. Mutrt ithttrvat s(4)l)air

suuhurrsir, istuen kukrr misslikin. Kcnttäpakit siinii lu-
sikoitiressa vain kolrrhtelcvat. Hiljiristrutta i,, rauhaa
ci kestii kauan.

Lirrj«rilla nousee ilmaan mahtava rnakkara 
- 

tä-
hystyspallo. Kovaa lähenevää rähinää vasemmarlla,
sicllä saapuLr vihollisen maataistelukonelirivue, mitä
lic ncljä, viisi konetta. Seuraan niitä katsc.ellani. Lai-
vLlc krrrrrtrra kittrkana takrrnu ja tulce k«rhti. Aavis-
r.ln virirriirr nc tictä'r,iit olinpirikkamflrc 

- 
tic-

Taistelu käynnissä

aloittaa meikäläinen raskas patteristo tulituksensa.
Näemme kuinka matalassa metsässä pitkät putket so-
jottavat korkealle ilmaan, häviävät laukaistessa ja

nousevat taas. Tanner tärähtelee, suulieskat leimahte-
levat ja valtavat savurenkaat nousevat taivaalle. 

-Samat huolet heilläkin.
Töpinristä tulee soppakuski. Tulipatteri mäåråtään

ruokailuun ja lepovuorossa olevat tulenjohtueen poiat
ammuntaa haittaavien puiden kaatoon. Ruokaillaan
rauhassa, sillä taisteluäänet lohkoillamme ovat hiljen-
tyneet. Todetaan, että kesä on ihana. Luonto on vih-
reä, hyvältä tuoksuvzr ja suojaava. Aiheellisesti joku
Iq'tyy, että mikähän päivä on meneillään, mutta var-

dustelukoneet kiertävät. Koneet ovat nyt vaarallisen
viivamaisia syöksyvät.

Käyn mahalleni matalao ojan pohialle, katsahdan
asemavälineajoneuvon aisoilla istuvia ltn. Salomaata
ja kers. Airolaa. Havaitsen, että luutnantilla on ryhjä
työmiesholkki suussaan.

- 
Minä syön soppani tässä asennossa, ennätän sa-

noa.
Silloin se alkoi. Helvetillinen rähäkkä. Ylhäältä tuli

metallia jos 
f 
onkinlaisesta torvesta. Maassa räjähteli

ja vinkui, pollähteli, kipinöi ja savusi. Sitten neljä
pommia keskelle patteria. Puita kaatui päällemme.
Olimme siis ientäjien maali 

- 
heille täysosuma.
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Kaikki loppui yht'äkkiä kuten oli alkanutkin. Olin
sysännyt ruoka-astian käsilläni eteenpäin ja painanut
poskeni ojanpohjaan. Nostin päätäni. Ensin huomaan
pakin olevan multaa täynnä, sitten näen valtavan
viilloksen pellonsarassa juuri kalloni kohdalla. Kuole-
man viikatemies ei huitaissutkaan riittävän sywältä.

Onnekseni puuttui muutamia rnillejä. Kur-rlen hiljaista
valitusta. Nousen ja näen, että Airola on syvässä

montussir, minne on lentänyt ja tltnnltstelee käsin it-
seään. Ltn. Salomaa on entisellä paikallaan, muttll
istuu aisojen välissä maassa. Työmiesholkki on edel-

leen suussa.

- 
Se on selvä nyt, minä haavoituin selkään, sanoo

hän.
Siinä on kaikki mitä kuulen hänen sanovan, sillä

korvani humisevat ja päätäni repii. Sanottu oli viimei-
nen minun kuulteni. Matkalla JSp:lle hän oli vielä
antanut ohjeita miten meidän tulisi jatkazr. Suoritan
nopean tarkastuksen asemassa. Tykinjohtaja alik.
Nyström hyppii yhdellä jalalla, sirpale toisen jalkate-
rän läpi. Muita henkilötappioita ei ole. Ensimmäinen
tykki vaurioitui, as.välineajoneuvon lävitse on kulke-
nut terässade - ihme - pirtteritas() on vahingoittu-
maton.

Luutnantti on käännetty vatsalleen. Selässä on suuri
aukko, josta veri sysäyksittäin pulppuaa. Reikä on lä-
vitse. Varoen hänet nostetarrn val jakkopaikalta nou-

dettuun ajoneuvoon. Nyström hyppää siil-ren itse. JSp.
on onneksi lähellä. Kärryt lähtevät keikkuen. Sota on
heidän osaltaan sodittu, luutnantin kohdalla ikuises-

ti, sillä myöhemmin tuli tieto, että matkalla kenttäsai-
raalaan hänelle tuli Noutaja.

Patteri naamioituna

Katselemme lähteviä kunnes häviävät nä§vistä.
Havahdun vast'ikään toteamukseen, että olen nyt ar-

voltani vanhin tulipatterissa. Käteeni on jäänyt patte-
riupseerin karttalaukku. Siinä on tappavan sirpaleen
tekemä reikä. Kun avaan vastikään taitetut kartca-
lehdet, on kussakin kartassa kaksitoista reikää. Sään-

nöllisessä järjestyksessä, saman muotoisia ja kokoisia
kuin aukko luutnantin selässä. Olen perinyt karttalau-
kun ja vastuun 

- 
on jzrtkettava. Kiiruhdan komento-

paikalle tekemään ilmoitusta. Saan käskyn psto-upsee-

rilta, kpt. hAiebä ryhtyå kiireellisesti uuden aseman

tiedusteluun, asemiinajoon sekä tulenavaukseen. Otan
jaos- ja tykinjohtajat mukaan. Kuljemme puolisen ki-
lometriä metsätietä taaksepäin. Hajaannumme tiedus-
teluun ja kokoonnumme jälleen.

- 
Tuolla on hyvä paikka, esittää joku tykinjohta-

jista 
- se on erään metsäpellon päässä, sinne johtaa

suojaisa tie. Siellä on kirkasvetinen puro. Tutkimme
kamaa. Silloin minulle "välähti" ja muistin sen mitä
Vaasassa oli tapahtunut.

- 
Tuo asemapaikka on hyvä, siitä voi ampua,

mufta ei pitkään. Katsokaa kantaat Tåmä metsäpel-
to on siihen selvästi merkitty. Pelto on vanha ja löy-

§T, mvös vihollisen kartassa. Sinne ei mennä, vaan
kaivaudumme tuohon matalaan harjanteeseen. Edes-

sä on suuria puita, mutta ne kaadetaan. Se on kovaa
työtä, murta hiki säästää verta, julistan juhlallisesti.

Väs1'neimen hevosten valjakot kiskovat 5 tuuman
haupitsejamme tieltä läpi ryteikköjen paikoilleen. Rat-
surit kiroavirr, hoputtavat ja käyttävät piiskaa. Pienet
puut kaaruvat. Etuvaunut ja rykit keikkuvat ylittäes-
sään kiviä ia kantoja. $,örät kolisevat iskien tulta.
Kokeneet ratsurit tietävät miten ajetaan ja kohta
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ovat rykit siellä. Vaahtoavat ja huohottavirr hevoset
irrotetaan vetolaitteistaan ja oh jataan val jakkopai-
kalleen.

Tykkimiehet tarkastelevar nyt etumaastoa ja kor-
keata metsää. Purnausta, että tämmöinen asema, ol-
laan väsyneitä, vehkeet huonoja, metsä liian sankka
ja muutenkin tästä lähdetään heti livohkaan. Ohjel-
massa seuraa lyhyt kenttäesitelmä tuosra ja täsrä ase-
masta, jonka päätteeksi esitän 

- 
meiclänkin etumme

vaatii, että jalkaveikot pitävät itsensä linflusa. Eivät
pysy, jollemme auta heitä. Me pyst),mme irurramaan.
Käsky kuului, emä tuli mahdollisimman pian.

Heissä on oikeata tykkimieshenkeä. Justeerit, kir-
veet ja lapiot alkavat heilua. Puut kaiidetirirn. niiden
latvat katkaistaan ja kiinnitetään kanroons.r. Rungor
vedetään tykkien suo jaksi. ErLrmailsro parturoidrrrrn
vajaassa tunnissa. Mittaukset suorirer.r.rn. n'kir suun-
nastetaan ja puhelinyhtel'det vedetään. Pirareriraso trn
kunnostettu. Puhelinmies ilmoirtaa parreristolle
KUNTO on mukana. Puhelimitse rulee heti kmrdi-
naatteja 

- 
maaleja. Laskijat laskevar. Tulitoiminta

alkaa heti 
- kahden minuutin ruli-isku ampukaa!

Humauksittain lähtevät ammukset purkista anta-
maan apua sinne,' missä sitä odotetaan. Ilmanpaine
huojuttelee kasvillisuutta. Voi mikä savu! Viivytykses-
sä käytetään venäläisiä sotasaalisammuksia. Kartus-
sien ruuti savuttaa valtavasti. Koko tien<x; peirtly sa-

vuun. Maataistelukoneet tulevat taas. Kun ne lähesty-
vät, nopea naamiointi, kun poistuv tulta. Lentä-
jät 'etsivät pattereita. Meitä ei nyt häiritä, mutta kuu-
lemme kuinka muur ovar vuorossa.

Ampuessamme jatkuvasti, alkoi vihollisen vastary-
kistön toiminta. Ankara tykkituli kohdisteniin meihin
mutta 

- 
juuri nyt sen metsäpellon päähän. Pitem-

mänkin tuliloman jälkeen raas zunmurtuamme saim-
me vastauksen heti oikein isän kädestä 

- 
taas ja ai-

na samaan vååråån osoirteeseen. Muokkasivat peltoa
omalla tavallaan. Meidän oli vain varottava kaukaa
saapuvia voimqttomia, hurisevia sirpaleita. On sel-
vää, että valon- ja äänenmitraustulokset selvittivät oi-
kein viholliselle paikkamme, mutra vertailu karttaan
aiheutti heille inhimillisen erehdyksen meidän onnek-
semme. Kuka nyt, kiireessä tekisi rykkiasemia keskelle
metsää?

Rauhallisina ja päåttäväisinä rykkimiehet - 
stadin

kundit 
- 

löivät "pokköjä pesään". Laukaisu, leimah-
dus 

- 
ja taas lähti. Puhelinmies tiedotti, että tulen-

johtaja on tyytyväinen ja ennenkaikkea etulinjan jal-
kaväki. Se sai turvallisuuden runnetta. Tämän runne-
tilan muistavat ne, jotka olivat kokemassa sitä sil-
loin kun oli puolustettava itseään, asetovereitaan,
lohkoaan ja kerrotussa tapauksessa 

- 
Koti-Suomea.

Sitten saapuikin paikalle luutn. U, Pajanen patte-
riupseeriksi ja samalla hetkellä vasruun raskas taak-
ka kohdallani keventyi.
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EEROPEW
KÅNSA TÅISTELI-lehden toimittaja, majuri evp.
Eero Pertamo täytti 1.7.1912 70 vuotta. Hän on syn-
tynyt Malmilla la jo poikavuosinaan liittyi kotipaik-
kansa suojeluskuntaan. Hän osallistui Vapaussodan
lisäksi myös heimosotiin Aunuksessa ja Pohjois-
Inkerissii. Asevelvollisuutensa hän suoritti Rad.
P:ssa ja innostui viestialaan. Kadettikoulun käytyään
hän jäi vakinaiseen palvelukseen ja saamalleen kou-
lutukselle ukollisena koko olemuksellaan antautui
valitsemalleen erikoisalalle. Sen lisäksi hän toi-
mi lentäiänä mm. lentueen- ja laivueen komentajana
sel*i koelentueen päällikkönä ilmavoimissa.

Talvisodan aikana Pertamo oli Ilmavoimien viesti-
komentrriana ja rauhan tultua erilaisissa tehtävissä
Lento R 4:ssä.

Jatkosodiissa palveli maiuri Pertamo Lento R 4:n
huoltopriällikkirnä ja mm. VP ll:n, VP ?6;n, Vies-
tiosasto Pertamon sekä Aänislinnan Viestiosaston ko-
mentajana.

Sodan pääryttyä hän, kuten monet muutkin, siirtyi
siviilialalle. Tåhä. ajaka mainittakoon vain hänen
toiminransa KOP:n prokuristina vv. 1947-46 sekä
Hel singi n sot aveteraanipi iri n toiminnanjoh tajana v v.
1961-49. Tunnustusta ansaitsevalla tavalla on hän
hoitanut myös lukuisia luottamustehtäviä. Upseerit
evp:n sihteerinå ja johtokunnan jäsenenä on nimeno-
maan hänen ansiokseen luettava eläkkeellä olevien
upseerien ja aliupseerien sekä näiden leskienkin ny-
kyisin saama sotilasarvon mukainen lisäeläke.

Vuodesta 197 I lähtien on majuri Pertamo ollut
KANSA TAISTELI-lehden toimittajana. Tässäkin
hän on osoittanut pätevyytensä perusteellisena, ri-
peäotteisena ja harkitsevana miehenä.

KANSA TAISTELI -lehti toivottaa majuri Perta-
molle jatkuvaa terveyttä ja voimia hoitaa ny§istä
tehtäväänsä sekä kaikkea onnea aryostettuna upseeri-
na lukuisissa m uissakin luottam ustehtäv issään.
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TORJUTTUAMME vihollisen raivokkaan hyökkär's-
y,rirykserr Seppiilänk1,lässii 12.6.41 aamulla, sai prsr.-

q,kkii«rLrkkuccmmc ktiskvn siirr1'ri Ronnun\'liin pr-r«rlr-rs-

tukscen s.rmirn päivän iltapLrolella.

JR 7:äiin kuuluvarr rykkikr»r1',panian ncliiis louk-
kuccrrmc sai olla q,l,tyviiincn aimtupäiviin taistclr.rn
tukrksiin, sillii on-ua trr;rpioita ci rullut ja tykkimmc
osoirtautuivat iiilleen crinomiriscn tch«rkkaiksi'r5 mil
lin sirpalekrirnilirtteinccn clliv'lir-r v«rirnan jrr k«rncttrli-
itsc'itlc'n trrlro.r nr isc'ss;r.

Scppälän§'liin-Ronnunkl'liin viilistii ll,hinrii tierii
emmc srlilnccr lLrpaa kiil,triiii, vairn oppaakscntrnc lii-
hdctty sotilaspirstori «rh jaili mcitii r-nctsäisi1i kicrrotcirii
pitkirr takakrrLrrta.

Kuljimn-re aluksi vlihiirr mirtkaa tietii Kekr«rlar-r

slruntrlun siun2ril reirriri, j«rta aarnuyijstii olimnrc rul-
lectkin. Sittcn proikkesirnnc vrrscn'rr.nrrlle mctsiiiin tict-
tiimlil lc taipa lccl le.

N{rntrlla ci ollut tliyttii sclr,1'1'ttii kcncllc oliutmc uvt
alistctr.rt, mLrttrr ltrullakscni III/JR 7:lle niir-r kuin sii-
hcnkin irsti, siis osastr> "Olanrcriil lc". Krimcntopor-
taan sijoitr-rspirikasru ci ollLrt hir)trakairn.

Kckrolan suunnrrlta kuuluvir tuistelr-rn mcteli rr-r1r-

pasi hrxrlcsruttrrmiran. JR J'.n prliii«rsat pitiviit sicl l1i

pr-roliaan ticn hcrnnrrlcstrr. T<>iscksccr.r voimn.rc «rllir

vakur.rttuncira siitä, cttii oivalliscn "Tyr jiin r),kment-
timrnc" komcntajirn, cv. luLltn. Ehrnr<xrthin komcn-
nossa siellä tchtiin kaikki mikri tchtiivissii oli. Ehkripii
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io pelkkii n'kmenttimme pelätty mnine vihollisten kes-

kLru.lcss.r .1nr( )i ii jattelemisen irihetta hyiikkiiyssuunni-
tclnrillc 

- 
\'.rikkapir vihollinen oli tyiintiinytkin kii-

lo jarrn r-.r j.r;rn parin vr-r<trokauderr rrikana ylivoimal-
lirirn j,, kvmmenkunta ki lometriä keskikannaksella.
Onr.in.r hr.rolcniimme «rli tiillä kertaa löytiiii mäiirän-
p;iiiks.nrme iInr«ritettu Ronnrrnkylii.

T.rir'.rltrrn'rincn tiettömässä metsiissä «tli hiclasta, kun
lisliksi tii|tyr ottair lrr,romirxrn mal-rclollisesti sclustaan

n.iiissccr r.ihol I isct.
\'.rikkrr r,rtclr.risrani huolimatta en prust«rrilta sail-

rrutktrrrrr herurnaan tietoja yleistilanrcen kulustrr 
- 

ci
lic ticnnl,t t:ri ci halrrnnut teh(lii rncitli tiirprccttoman
levortontiksi 

- 
r-riin l-riincn ilmestynccsrii paljastctusta

pisrrxrlista pliiitc'llcn ilrvirsirrme asioiclen yn-rplirilliim-
t.t'tc olcvru-r jotcnkin hturnollir toialla.

K«rrycn klitkiiissä «rlimmc kuin hcrran kukkirrossir
iL-naviraraltil, murta lyhycn näkywriisyvden vr.r'rksi tlrn-
ttri cl«r turvilffornlrlta. Ei ollut lirinkiran ihme jos 

-ktrn cilcstii kutrluva run-rinrr sävlihdy,tti 
- 

olisi sormi
puristanLrt liipaisinta, vaikkci viclii rr-ritäiin nlikynyt-
kiiiin. Varmuurk'n vtroksi irrrnoimrnc liihestyjillc
armonaikaa ttrlla näk<)piiriimme tocletakscmmc hei-
cliin "kansal lisur,ltcnsa".

Pirrn jlir-rr-rirys laLrkcsikin kun nliimme tulijat. Pui-
<lcn lomista sukclsi csiin mcikiiliiinen krh. joukkue.

Joukkr-reen j«rhtirjan, viiiipcli Altrrotlrrn jykevän kiekon-
hcirtliyrihal-rrnorr runsin hcti. Krh:n miehillii niikl,i olc-



Vetäytym inen halki suomaisem ien

Ronnunkylän-Kivennavan välinen tiealue

:{<_. seppål-å

F\

VEIKKO MOILANEN

Ronnunkylästä

van kova hoppu jatkaa matkaansa. Välillämme käy-
dystä lyhyestä keskustelusta tultiin siihen tukrkseen, et-
tä nyt ovat asiat aivan retuperällä. He väitrivät kiven
kovaa maaston, josta tulivat, olevan vihollisen hal-
lussa ja vieläpä sen ajavan heitä takaa. Pastorin väit-
tämän mukaan ei siellä pitänyt olla vierasmaalaisia.
Mielipiteet pst. joukkueessakin alkoivat kallistua
enemmän krh.joukkueen kannalle la se oli hyvin ym-
märrettävää, sillä tilannehirn oli saattanut f«r muuttua
sillä aikaa, kun pastorimme tuli luoksemme Seppälän-

§lään.
Oltuamme hetken aikaa ymmällä mitä tehdä, va-

kuutteli hengenmies uudelleen, eträ varmasti oli hetki
sitten, kun hän sieltä lähri, omii,r joukkoja...

Pastori ei saanut krh.miehiä kääntymän takaisin,
mutta emme mekään lähreneet kehoituksistirnn huoli-
matta heitä seuraamaan, vaan Iähdimme hiljalleen
etenemään päinvirstaiseen slrunrillln krh.joLrlikueen jät-
tämiä jälkiä seurirten. Olimme kyllä joka herki valmiit
kohtaamzrirn heitä takarr-airrvat viholliset.

Jos kohta tilanteemme oli n1't enemmän kuin arve-
luttarva, eliittelin kuitenkin toiveita selviiimisestämme.
Aseemme olivat valmiir toimimaan ia niiden teho
vaikuttava. Sen olimme todenneet viimeksi muutamia
nrnteja takaperin Seppälän§lässä. Se antoikin meille
kipeästi kaipaamaamme itseluotrarnusra. Myös luotra-
mus toisiimme oli pemämätön, jo monissa kokeissa
koeteltu. Korviin kantautuva tykkien jylinä piti meitä

jatkuvasti ajzrn tasalla. Se kieli hyökkääjien hillittö-
n'rästä toiminnirsta.

Mutta missä piili meidän "puskavihollisemme"T

Jännitys koh«rsi sitä mukaa kuin etenemisemme jatkui.
Kul jimme rauhallisesti huokuvassa metsässä, mutta
orlrvan puusta pudottama käpy sai miltei painamaan
liipaisinta. Alituinen tuijottamincn puiclen juurien ja
mättäiclcn tiurkse sai melkein näkemään harhanäkyjä.
Tilanne oli kLrin verkon paikkrra jalla, "etsii, etsii,
muttei soisi ldytyvän".

Ketään kohtaamatta pääsimme viimein Ronnun§-
län johtavan tien tuntumaan ja havaitsimme ilok-
scmme §län olc'van omien joukkojen hallussa. Taisi-
vatp.r sittenkin krh.miesten tieclot vihollisesta olla
harhaanjohtavia. Vallan perättömiä ne eivät kuiten-
kaan olleet, sen huomasi helposti hiljaisella äänellä
keskustelevien, tien sivuun painautuneiden miesten
[«ivttä1'q'misestä.

Nährär'ästi oli meitä jo odotettr.r, koska saapumis-
tamme seurasi välittömästi liikkeelle lähtö. Lyöttäy-
dyin kårjen tunturnaan, rykkiryhmien seuratessa har-
vennetuin etäisl,yksin perässäni. Tien molemmin puo-
lin avojärjestl,ksessä etenevä jalkaväki muodosti jon-
kinlaisen sivustavarmistuksen. Eteneminen tapahtui
nykäyksittäin sitä mukaa kuin edessä olevat tunnusre-
lijrrt ilmoittivrrt tien olevan selvän. Minkä verran lie-
nee selustassamme vihollisia ollutkaan, tulitaisteluun
niiden kanssa emme lainkaan joutuneet ennen kuin
vasta Ronnunkylässä. Mutta silloin eivät vastustajat
olleetkaan mitään selustavanjoja.

Ronnun§lään sairvuttuamme sain vallan ylimal-
kaiset ohjeet: "Kersantti! Tässä on §lä ja sitä te po-
jat puolustakaa." Olimme tulleet kylän Kivennavan
puoleiseen päähän. Siinä olikin metsän reunassa sopi-
va soramonttu, johon jätimme ajoneuvot suojaan. Sen
jälkeen seurasi tavanmukainen maastontiedustelu.

Alikersantti Aarne Heinon ja muutamien tykki-
miesten kanssa lähdin sitten tiedustelumatkalle Ly
lään. Kul jimme aluksi aidattua karjakujaa, jolta
poikkesimme vasemmalla olevaan taloon johtavalle
kujalle. Talo, jonka pihaan tulimme, lienee ollut §-
län laitimmainen. Kaikki merkit viittasivat äkkiläh-
töön. Sodan julma peto oli karkoittanut tämänkin §-
län rauhaarakastavat asukkaat teille tietymättömille.
Mukaan oli ehditty ottaa vain jotain pikkutavaraa.
Priydälle kesken syömisen jäåoyt hernesoppa puhui
omaa kieltään. Ellemme olisi olleet niin tuhottoman
nälkäisiä, tuskin olisimme kylmään soppaan kajon-
neet. Nyt se maistui!

Ainoat elävät olennot olivat pihoilla liikuskelevat
kanat. Tallissa lojui tapettu pikkuvasikka. Se oli vie-
lä kyllin tuore syötäväksi, jos vain olisi ollut tilaisuus
keittämiseen. Nyt se sai kuitenkin jåddå, sillä tärkeäm-
pää oli kylän puolustuksen järjestäminen. Vihollislau-
mat saattoivat ilmestyä millä hetkellä tahansa ja

meillä oli ennestään k«rkemuksia niiden hyökkäysinnos-
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Suomalaisel
saapuvat
karjalaiseen
kylään

Konekivääiimiehet saivat tarpoa
korpea muitten mukana

ta. Puna-armei ja oli saanut milistilil menesn'ksen
maljasta ja sen valloitushalua oli enää r.aikeir hillirä.

Joutui pakostakin a jattelemaan, kuinkir krrurrs so-

dan aalto tällä kerralla oikein p11'hkäiseekiän. Ehkä-
pä menee koko Kannas, ehkäpä enemmänkin. Hyök-
kääjällå ei tuntunut olevan elävän voiman puuretra,
eivät tähän mennessä olleet puuttuneet ampumatarvik-
keetkaan. Suomalaisjoukot sitä vastoin kutistuivat jat-
kuvasti ja ainakin pst.rykkimme sirpalekranaartit oli-
vat huvenneet vähiin, eikä täydennyksestä ollut hajua-
kaan, kun emme tienneet edes komppanianpäällik-
kömme, kapteeni Ltarua.rcn k>mentopaikasta mitään.
Muut aselajit taas tuskin kuljettivat mukanzran tällai-
sia ammuksia. 

- 
Ammushuolet jäivät kuitenkin pian

varjoon uuden havainnon rinnalta.
Ronnun§län korkealta laelta avautui latrja nä-

köala Kivennavan suuntaan. Pitäjän kirkkomäen sil-
huetti piirtyi selvänä horisonttia vastiran. Vaikka
olimmekin täysin "kärryillä" venäläisten nope.rst.r ete-
nemisestä Hiirelän-Karvalan-Polviselän vaiheilla
niin sitä, että Kivennavalla jo taisteltiin, emme otta-
neet millään uskoaksemme. Mutta sieltä kuuluva voi-
makas jylinä ilmaisi asian todella olevan niin ikäväs-
ti. Mustat savupilvet hulmahtelivat taivaalla kuin
uhrisavut konsanaan.

- 
Tuo tietää poijaat sitä, jotta vihollinen on jo yli

10 km takanamme (todellisuulessa 3-4 kn).
Pidimme aivan luonnollisena, että vetäytymistiem-

me tulisi kulkemaan jostain Kivennavan kautta, sen

kauttahan olivat kulkeneet asemasodan aikaiset lo-
malaisautommekin. Nyt oli tuo reitti auttamattomasti
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tukossir i,, ankirristir taistelujen mclskcistii päätellen
oli samanirikaisesti ku«rutumasstr umpeen toinenkin,
Kekrolan-siiranmiien suuntll. Näiclen päiiteiden vä-
liin jäävälle suoperäiselle rämeikölle ei kaluston kans-
sa ollut yrittiimistäkään. Mitä mielikuvitukellisimmat
suunnitelmat irlkoivat kchitrl'ä aivoissamme. Ehdotte-
lipa joku aivan tosissaan, että pujoteltaisiin jollain
tavoin Laatokalle, ehkäpä siellä keksittäisiin joku kei-
no matkan jatkamiseksi.

Päivä painui iltaan eikä vihollinen ollut vielä tullut
Ronnun§län Iähettyvillekään. Pst.joukkueemme oli
kyllii valniina puolustautumairn, tulipa vihollinen sit-
ten miltä suunnaltrr tirhansa. Toclennäköisin kosketus
tulisi ehkä olemaan Polviselän puoleisella laiclalla,
sillä taistelujen painopiste tuntui olevan siellä.

Tykit pidimme vielä soramontun suoiassa, osa mie-
hiäkin oli kaiken virrirlta siellä vartiossa. Tarkastim-
me jokainen henkilökohraiset aseemme jrr patruuna-
varamme. Näytti siltä, emä henkemme pu)lustaminen
jäisi loppujen lopuksi niiden varaan. Itselläni oli kone-
pistcnliin vielä neljä tä1'nä rumpulipasta ja muutamia
satoja varapatruunia lipirspussissa kupeellani.

Tuntui aivan il-rmeelliseltä, miten sodan kovettama
mieliala herkistyi näin siviili§län kesäillan kauneutta
ihailtrressa. Silmät ikään kuin ahmivat maisemia ja
hengitys imi sieraimiin tuoreen ruohon tuoksua. Pol-
viselän-Kivennavan suuntaaln mutkitteleva §lätie
ikään kuin ikävöi kulkifoita. Alempana pellon takana
oli sankka metsä vaiti. Kätkiköhän se sisäänsä viher-

mielisiä venäläisjoukko ja i'

Tähyillessämme metsän reunamalle keskustelimme

Suomalaisia panssarimiehiä tiellä
vihollisen panssarin kimpussa

"Pintan", so. irlikersantti Aarne Hcinr.trt kirnssa tilirn-
teestir. Minussa pysyi itsepäinen tunne, että jostakin
sieltä hyökkääjät ilmestywät krrnhan ehtivät.

- 
Mutta mitä pirua ne sitten viivlrttelevät...

- 
Tämä orottaminen käy hermoille, tuumirili Pint-

ta. Hänkin tuntui jo kaipaavan toimintaa.

- 
Tuolla Kivennavalla ne vaan tappelevat niin

jumalaftomasti... Saisivat ercs sinnc vastaiskujoukko-
ja, jottei me iäätäis tänne mottiin...

- 
Heil

- 
Mitäs tuo olii

Keskustelumme katkesi vasemmalta, kylän keskus-
t.rsta päin kuuluvaan pikakiväärin pyrähdykseen.
Kohta siihen liittyi toisiakin konetuliaseita. Tähyilim-
me kiinteästi talojen vaiheille, mutta mitän ei vielä
näkynyt. Siirsin katsettani hitaasti pitkin metsän reu-
naa oikealle. Liikkumatonta oli sielläkin.

- Jospa se oli vain joku tiedustelupartio?
Kun venäläiset havaitsivat, että §lä oli varmistet-

tu, ryhtyivät he tappioita välttääkseen sitä saarta-

maan.
Vasemmalta ilmestyi alas pellolle niin tiheä mies-

lauma, että se toi mieleen suljetun osaston, joka on
komennettu kiertämään jokin maastossa oleva kohta
mars-mars tahdissa.

Vihollinen arveli varmaan tien olevan vapaan täs-

sä päässä Wlåä, kun niin tiheässä rykelmässä uskaltau-
tuivat avoimelle pellolle. Mikä herkkupala siinä olisi-
kaan ollut hävittäjälentä jillemme!

Olisi ollut pilkkaamista ryhtyå tulittamaan sellais-
ta massaa muutamalla kiväärillä, konepistoolille oli



matka liian pitkä, rrruttz - mihinkäs pst.tykkimies
luottaa muuhun kuin tykkiinsä.

- HAETAAN TYKIT!
Vajaassa minuutissa olimme jo ensimmriisen, alik.

Heinon rykin kanssa tulossa takaisin kujaa pitkin sel-

laisella vauhdilla, että tuskin lie milloinkaan aikai-
semmin tuo 4(r0 kiloinen rykki miesvetoisena kulkenut
niin lujaa. Vähille ammuksille olisi riittänyt yksikin
rykki, mutta kaiken varalta tåytyi ottaa toinenkin
piiska valmiusasemiin.

Pääsryämme kujan pähän, josta tiekin alkoi, iskim-
me levitetyt kannukset maahan ampumasuunta pit-
kin tietä. Tykki ei ehtinyt vielä kunnolla pysähtyä kun
,unmus jo sujahti putkeen ja suuntaajat, muistaakseni
Hugo Korbonen, vierellään Erkki Manninen veivasi-
vat suuntauspyöristä ketterästi piiskaansa jo tien lä-
helle ehtineitä ensimmäisiä vihertäväpukuisia hyökkää-
jiä kohti.

Eivätpä aavistaneet taaskaan aron pojat juokse-

vansa oman keksintönsä alle - tykit olivat näet ve-
näläistä alkuperää 

- 
ja oma koira puri jälleen. No-

peassa tempossa seurasivat piiskan läimähtelyt toi-
siaan. Ilkeästi iskeytyivät sirpaleammukset räjähtäen
pellon kamaraan ja §lvivät tuhoa tiheässä viliseviin
ihmisiin.

Olimme itse joutuneet Ohdan lohkolla monet ker-
rat samanlaisen piiskan sivalluksien kohteeksi ja tie-
simme millaiset tunteet olivat nyt naapureilla, kun ei
ollut vähäisintäkiän suojaa. Niinpä he koettivatkin
päästä mahdollisimman nopeasti pois aka, pyrkien
tien toisella puolella olevalle suorämeikölle.

Ammusten ollessa jo loppumaisillaan vavahti maa
voimakkaasti allamme. Takana sorakuopan maas-

Panssari ntorju ntatykki
asemissa

Vihollisen panssari
ammuttu palamaan

tossa kuuluva repäisevä rusahdus veti katseeni puo-

leensa. Ehdin parhaiksi nähdä kuinka sieltä ryöpsähti
ilmoille kaikenlaista tör§ä usearrunan melkein yhtai-
kaa räjähtåneen kranaatin voimasta.

- 
Nyt tuli täysosuma valjakkoon!

Samanaikaisesti juoksi joku siellä olleista miehistä
luoksemme huutaen:

Tulkaa nopeasti... Vihollinen murtautuu ya-

semmalta... Oma jalkaväki pakenee jo...
Sitä ei voinut ymmärtä väärin!
Mutta ennen kuin irtaannuimme tulitaistelusta, su-

jautimme loput käsillä olevat ammukset vielå jädhy-

väsiksi tien yli kyyryssä juokseviin piiskattaviin. Tä-

hän viimeiseen tervehdykseen täytyi käyttää panssa-

riammuksetkin. Kimakasti ne kimpoilivatkin tien pin-
nasta. Vaikutus oli tosin pääasiassa vain moraalinen

- 
ellei ammus sattunut kohti. Viimeisen laukauksen

jyrähdettyä vetäistiin lavetinhaarat suppuun, ja sitten
alkoi taas hurja kiri. Vielä lähdettäessä vilkaisin mi-
ten "piiskatut" menettelevät. Kukaan heistä ei käänty-
nyt tielle päinkään, painelivat vain yhä edelleen oi-
kealle.

Väkevä rotulinkatku tunkeutui sieraimiin sorakuo-
palle tultaessa. Hiekan polyä leijui vieläkin ilmassa.



Katkenneita petdjid oli sikin sokin kuopan reunamilla
ja kuopan pohjallakin. Ryteikön seasta kömpi joita-
kin pökertyneitä miehiä. Asser Harjunpää näytti jäå-

neen pahimpaan ryöppyyn. Hän syljeskeli hiekkaa
suustaankin. Ei ihme, jos hän siinä pökerryksissään
törmäili edes takaisin tietämättä oikein minne mennä.
Kehoitin kaikkia pysyttelemään yhdessä, koska sillä
tavoin olisi turvallisempi puolustautua, jos joutuisim-
me yllätetyiksi.

Hevoset teutaroivat vauhkoina repien valjaitaan.
Vihdoin saimme ne miehissä talttumaan sikäli, että
voitiin tarkastaa kuinka pahoin ne olivat haavoirtu-
neet. Totesimme toisen haavoittuneen säkään, jonka
lisäksi oli pienempiå nqarmuja tserurunassa paikassa.
Toisen laita oli huonommin. Sellaisella hevosella ei
raainkaan eläinrääkkäåjå ajaisi. 

- 
Toinen ajomies-

kin oli haavoittunut.
Näitä ikäviä havaintoja rehdessäni lappoi §'lästä

viimeisiä jalkaväkimiehiä ohitsemme huutaen koko
ajan:

- 
Lähtekää äkkiä! Viholliser ovat kohta tdällåt

Niitä on paljon! 
- Ja häipyivät sen rien. Seuraam-

me jäi vain muutama pahemmin haavoittunut.
Vihollisen "uraa..." huutojen jo kaikuessa melko

lähellä, tein nopean, katkeralta tuntuvan hätfuatkai-
sun. Sanelin säälimättä!

- 
Toinen tykki jätetään... Lukko irti... Suuntain

säpäleiksi!
Haavoittunut ajomies sai lähteä taluttarnaan ajc>

kelvotonta hevosta jalkaväen perään Kekrolan--Sii-
ranmäen kärrytien suuntaan. Tykin kuljettamista
miesvetoisena ei olisi voinut ajatellakaan pehmeällä
ja vastamäkeen nouseyalla tiellä. Eikä sitä paitsi ollut
enäå ammpksiakaan. 

- 
Hyuä, että onnistuisimme

pelastamaan edes toisen 45 millisemme!
Soramontun ja kylästä päin hyökkäävien vihollisten

välissä oli suolanamme tiheä lepikko. Sen turvin pää-
simme viimein livahtamaan aivan vanjojen nenän
edestä.

Näin päättyi joukkueemme kohdalta kesäkuun 12.
päivå 1944. Se oli ollut raskas ja mieliä masentava.
Seuraava yö oli vieläkin ikävämpi.

Sitä, paljonko kello oli, kun Ronnunkylästä livoh-
kaan lähdemiin, en voi yhtään muistaa, mutta pst.-
joukkueenihan lähtikin "epävirallisesti" ja takuulla
viimeisenä.

Virallisten tietojen mukaan vihollinen oli kuulema
tunkeutunut Ronnun§lään kello 21.4t.
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KRANAATTIKUOPAT ympärillämme ja konetuli-
aseiden leikkaama pensaikko oli muistona edellisen
illan näytelmästä. Elimme silloin Viteleen jokivarressa
kesäkuun viimeistä päivåå v. 1944. RajaJP l:n mie-
het, joihin minäkin kuuluin, kyyhöittivät asemissaan.

Joukkueemme, johtajanaan luutnantti Rauhala, oli
jonkun matkaa maantien vasemmalla puolella ole-
van joen penkassa. Naapuri huolehti siitä, ettei päivä
kiynyt liian yksitoikkoiseksi, sillä pitkin påiväå kävivät
lentokoneet tarkkailemassa tilannetta. Ne saivatkin
kenenkään häiritsemättä touhuta mielensä mukaan.
Pommeillaan ne sentään kaivoivat meille vaihtoase-
mia.

Etumnastossa vilahteli miehiä, niille annettiin aina
nr.liset terveiset, mutta selvältä näytti, että joukkoja oli
parhaillaan siirrymässä hyökkäysvalmiusasemiin.
Edellisenä iltana oli hyökkäys lyöry takaisin, nyr jo-
kainen sisimmässään aavisti uuden ja entistään rajum-
man hyökkäyksen olevan taas illalla tulossa. Merkil-
listä oli, ettei kukaan halunnut puhua tulevasta mi-
tään, jokirinen kmtti pitää kaverinsa rauhallisena, jos
kohta ilmassa väreilikin jännitys. Omat varusreeni,
joihin kivääriaseistuksen lisäksi kuuluivat puukko, lei-
pälaukku, kenttäkeittoastia ja lusikka, olivat kunnos-
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sa. Niissä olikin nähdäkseni kaikki, mitä ctulinjan so-

tilas r'älnämättä tarvitsi. Enemmänkin minulla oli ai-
kaisemmin ollut, mutta ne olivat kaikki hukkuneet jo
S1n,ärin rakaisissa taisteluissa.

Åurinko lähenteli laskuaan pyrkien pois näkemästä
nä1'telmää, joka oli latautunut hiljaisuucleksi ennen
rdjähtämistään. Huolto toimi, joukkueeseen tuli seu-

raavan päivän kuiva muona, jokainen sai näkkileipää
ya pirri korppua, näin myös jokainen ticsi, ettei Muo-
nirmikko irinirkaan vielä ollut pyyhkinyt hänen ni-
meään luettelosta.

Tuli käsky: Ensimmäinen joukkue siirtyy lähemmäk-
si tietä, vahvistukseksi siellä olevalle miehitykselle.

Joukliueemme johtaja, luutnantti Rauhala antoi käs-

§'nsä ja nopeasti lähdimmekin liikkeelle niin sanoak-
seni "polttopisteen keskustaan". Lähesq'essämme mie-
hitettävää asemaa kuului vihollisen puolelta valtavaa
jylinåå. Jokainen tiesi mitä se merkitsi. Ilmassa vihelsi
ja kohta räjähtelivät ympärillämme hehtaaripyssyn
ammukset, myös muut putket yhryivät. Makasin asee-

ni päällä ojantapaisessa syvennyksessä, sormet tiukasti
korvissa. Katsoin varovaisesti ympärilleni, näin vain
ryöppyävää maata ja sinkoilevia puun kappaleita.
Ympärilläni riehui tykistötuli. Se repi ja murskasi kai-



ken. Se riehui myös jokaisen sisimmässä punniten itse
kunkin sisäistä voimaa. Aina vähän päiistä löy,56r1r,
sormia korvissani voidakseni eroittaa keskityksen
päättymisen, ympärilleni en uskaltanut karsoa, silmät
suljettuina painoin kasvojani ojan pohiaan. Akkiä
täytti ilman jalkaväkiaseiden huumaava rätinä. Jouk_
kue kiirehti eteenpäin. Metsäinen maasro oii verhoutu-
nut salaperäiseen savuverhoon, jossa tuoksui voimak_
kaasti ruudin käry. Ensimmäinen hiurr.oittunur lähri
taaksepäin. Luoti oli vienyt peukalon eikä mies tarvin_
nut apua, sai hoitaa itse itsensä.

Ryhmä, johon kuuluin, saar.urri k;riverur ampuma_
kuopat. Asettuessamme asemiin emme osanneer aa_
vistira venäläisten jo olevan taken,rmme. Oma rlse_
mani, jossa arvioni mukarrn olin korkeintaan kaksi
minuuttia, oli ärimmäisenä oikeaila. Sormi liipaisi_
mella ja kaikki aistit valppaina tähystin edessäni ole_
yaa maasroa. Olin valmiina avaamaan tulen heti
kun vihollinen ilmesn'isi näkökenträäni. Maisema, jon-
ka edessäni näin, ja vmpärilläni aistin, oli vavahdut_
tava. Edessä oikealla paloi talo ja Viteleen kylässä oli
savu tyynenä kesävönä laskeutunut taistelumaastoon.
Kohta asemaan pääsrväni runsin ennen kokematto_
man sisäisen vaisron, joka varoitti minua vaatien siir_
tymään vasemmalle. iääkäri Huubtasen kuulotuntu_
maan varmisramaan oikeaa sivustaa. Katajapensai_
den ja savun rakia ei r,älillämme ollut näköyhteyttä.
Arvioin nopeasri tilannetta: Muu osa joukkueesta, jo_
ka oli minusta oikealla, ei ole voinut päästä näin pit_

tarpeeronta, itsesäilytysvaisto oli toiminut nopeammin.
Yllätys oli täyclellinen ja odott.unaron, se iski kuin sa-
lama kirkkaalra raivaalta. Yksi aisti oli sentään la-
maanrunur: en runrenur minkäänlaista pelkoa.

Kiivas kädenliike kehoitti nousemaan ampumakuo-
p.rsta. Ulkonaisesti räysin rauhallisena astuin venä-
läisten ereen. Seisoin piirin keskellä ja katselin kuinka
varusteeni vähenivät, puukko oli ensimmäinen, murt.r
sinen seurasivat kaikki muurkin, vyötä myöten.

- 
Missä muut suomalaiset ovat/

- 
Tuolla ovat, viiftasin Suomeen päin.

- 
Onko niitä paljon/

- Kyllä niitä on kaikkialla rien varressa.
Taskujeni ryhjentämisen jälkeen vaihtoivat venäläi-

set joitakin sarnoja keskenään, niitä seurasi nyrkin isku
niskaani ja voimakas tuuppaus. Ne merkitsivät, että
nyt mennään. Otin pari nopeaa juoksuaskelta tasa-
painon säilyttämiseksi, ja matka, jota en koskaan voi-
nut hywäksyä, oli alkanut.

Tunsin syvää katkeruutra kohtaloa kohtaan. Eihän
peli vielä ollut pelattu loppuun. Sisäinen voimani oli
vielä lannisrrunaron, se minua määräsi eikä suinkaan
takanani oleva konepistoolimies. Päässäni oli vain yk-
si ajatus: me emme, kaveri, koskaan mennä p.rill.
saakka. Kun koittaa se hetki, ettei muita ole suapu_
villa, selvitämme välimme. Joko vapaus tai kuolema,
muuta vaihtoehtoa ei ole.

Kuljimme pitkin metsäpolkua, rakana olevat olivat
jdåneet, edessä ei nä§nyt ketään. Katsoin taakseni,

Viteleen jokivarren kylääViteleen joen silta 1944
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källe, sen on räytynyr rörmärä jo aikaisemmin hyök-
kååjdän. Sen tajusin myöskin uliruksesta. Huuhtasen
kanssa emme kumpikaan ampuneer. Maasto edessäm-
me oli liikkumaton ja salaperäinen. _Nfutta jotain oli
tehtävä, jännitys oli sietämätön. Kuulin takaa epäilyt_
tävää kahinaa! Katsoessani sinne tuijotin venäläisten
konepistoolien piippuja, jotka oli ojennetru minua
kohden. Vaistomaisesti kohotin käteni, samalla kun
siihen venäjäksi kehoiteuiin. Kehoitus oli kuitenkin

ensln aserta, sirren miestä suoraan silmiin. Silmänrä_
päyksessä oli minulla hyökkäyssuunnitelma valmiina:
nopea pyörährlys, konepistoolin piipusta kiinni ja sit-
ten voimakas potku sukupuolielimiin. Takaa ilmestyi
kuitenkin nä§viin samaa polkua talsiva venäläinen,
sotilas, konepistooli kainalossa. Hän käveli reippaasti
ja oli pian ohittanut meidät. Murta samassa ilmesryi
polun mutkaan taas kaksi miesrä. Tällä kertaa ne oli-
vatkin suomalaisia. Tunsin miehet heti, siinä olivat
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oman joukkueeni jääkärit Lao.rala ia lkäheitno. Toi-
nen venäläisistä oli selin ja toinen takanani, hc civät
mitenkään voineet havaita mitä oli tapahunur. Kuu-
lin selvästi miten pikakiväärin liikkuvat osat ve<lettiir-r
taakse ja silloin huomasin, etteivät miehet tuntencct
minua. $rörähdin nopezrsti ver-räläisen eclestä 1>oltur va-
semmalle puolelle, ja nyt näki vanja edessään kaksi
suomalaista sotilasta. Mutta samassa myiis pikaki-
vääri sylki tulta. Venäläiset kokivat melkoisen yllätyk-
sen. Varmaankin he nyt vL()K)staan näkivät sumuisia
kuvia omasta elämästään. He eivät edes pysryneet v.ls-
t^amaan tuleen, he olivat täysin jähmettyneet paikoil-
leen, kuten muuten minäkin. Jos minun oli ka:rclutta-

pi ja kun maasto näytti edessä selvältä lähdin juokse-

maan määrättyyn kohteeseen, jossa pysähdyin kuunte-
lemaan ja tähystämään maastoa. Huomasin juosseeni

ansaan, sillä rnaasto oli miehitetty. Aivan edessäni
makasi mies, lähcttyvillä näytti olevan muiterkin. Kc>
ko prakoni oli «rlltrt turhiriL!

Mutta mitä ihmettäl Miehet olivatkin suomalaisia,
vieläpä tutun näktiisiä. Minä olinkin syöksynyt omaan
joukkueesecni. Kaksi kcrraa oli edessäni ollut varmil
kuoiema, nyt rLurrui kuin «rlisin lentänyt elävänä suo-
raran taivaaseen. Siinä oli Huuhtasen poika, joka ker-
toi;

- Kuulin pulinaa, hiivin lähemmäksi ia näin sinut

va vihollissotilaan rinnalla suomalaisten tuleen, olin
siihen valmis. Pikakivääri Lr.rosal:rn kainalossir vaike-
ni, samalla loppui myös lumous. Venäläiset syöksyivät
rajusti oikealla olevaan penserikkoon, minä ta,ls va-
semmalle. Polulla olleet kaksi miesrä olivat kadr>n-
neet. Tilanne oli nyt täysin selvä, dramalrtrinen rir-
pahtumasarja oli sen selvittänyt. Olin täysin vapaana
hyökkäävän vihollisosaston sehrstassa, ioskin zrseenrrni

oli vain leipälaukku. Tajusin, ettei huutamirrta olisi
asiaa Luosalan ja Ikäheimon h-xr, he irmpuisivirr
varmasti, huutaa taas en voinut. Nopeasti juosten
lähdin koukkaamaan omia kohti. Tulin pensaikon lZi-
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JR 2:n miehiä odotusasemissa Viteleen pohjoispuolella

venäläisten joukossa. Auttaa en voinut, mutta kun he
här,isivät näkyvistä tulitin j«rukkoa pikakiväärillä. Sit-
ren lähdimme veräyrymään.

Kysymyksiä sateli:

- 
Mitä ne tekivät, löivätkö ne sinua/

- 
Eivät lyrineet.

- 
Kyllä toinen silmäsi näyttää nyrkkiin jr.urstultar.

Tosiaankin, sen «rli j«rku elukka pistän1't melkein
Lunpeen.

Jälleen räsähtivät .rseet, venäläiset olivat trivan
edessämme. Taistelr.r jatkr-ri pensaalta pensaalle. Ir-
taantumiskäskyn tultua lrihclimme vetäytymään. Yllät-

I
.åa
,atå



täen humahti kranaattiryöppy joukkcnmme.

- 
Ne meinaa, että pitäisi mennä mars, marrs tirh-

tia! sanoi joku. Lähelläni vajosi mies mirahan.

- Sattui! Ataa jänäkö... älkää jättäkiil

Kohta vietiin kaveria kolmen kiväärin päällä kan-
taen. Saavutimme maantien ja haavoitrunur saariin
hevoskyytiin. Meidän osaltamme oli taistelu päättynyt.
Joukkue poikkesi vasemmallc metsään. Hetken lepo!
Istuimme Ikäheimon kanssir srrmirllrr mämäällii )r,
selostin joukkueenjohtajalle tapirhtumien kulkua.
Luosala ja Ikäheimo selostivat niinikään omat vai-
heensa. He väittivät etteivät ollcer minuir runteneer,

raskasta krh:n ammusta. Kuului kranaattien kohi-
narr. Ne räjähtivät hieman takanamme.

- 
Ne perkeleet tavoittavat meitä!

Jälleen kaksi kumahdusta, joista toinen hieman
myöhäsryi.

- 
Yli menee, yli mence!

Kr-rulr,ri uusi kohahdus ja samassa räjähti vieressäm-
me olleessa puussil. Jollakin leikktui järki:

- Juoskaa radalle heiluttamaan, että tulenjohtaja
näkee meidät!

Tåmä konsti tepsi ja tulenjohtaja ehti peruuttaa
uuden tulikomentonsa.

JoLrkkuccnjohtaja istr.ri edessäni käsi silmillä. Kasvo-
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vaiklia pikakiväärin suuliekki oli polttaa minulta sil-
mät.

- 
Asetetaan kaikille neljälle suunnalle vartiot ja

koetetaan vähän nukahtaa. Minä menen tuonne Su<>

men puolelle, jos joku liiinaa konepistooliaan, sicltä
ne kuitenkin taas tulevat.

Aamuvarhaisella lähdimme taas liikkeelle. Jouk-
kueen tuli varmistatr rautirtie. Saavuimmc raclalle.
Sen takaa, harvan männikön läpi kimalteli Laatokan
ulappa aamuauringossa. Kun ensimmäiset michet
nousivat ratapenkereelle kuului omalta pr,rolelta kaksi
käheätä kumahdusta. Siellä löivät veljet putkeen kaksi

Suomalaisia vetäytymässä
Viteleestä vanhalle
Suomen rajalle

ja pitkin valui veri, tippuen leuasta konepistoolin tu-
killc. Sitä pitkin se jatkoi menoaern maahan saakka...
Tr>inen mies oikealta alk«ri valittira, kolmas oli sa:r-

nr.rt l-reti surm.lnsa. Se oli välipalaksi isku omilta. Päi-
vii <>li rrlkanut huon«rin entein 1a sc muodostuikin
joukkueelle kohtalokkaaksi. Dramirattisten välikoh-
tlrustcn sarja oli alkurnut jo yöllä, osaksi Puna-armei-
jan riveissä, jossa jokaisella nä§i olevan konepistooli.

Joukkueenjohtajalta sain verisen konepistoolin, toi-
selta hatrvoittuneelta vyön. Olin siirtynyt uusiin asei-

siin jir seuraavan kerran kohtirsimme sotamies venä-
läisen kirnssa samanmoisin asein.

*
Tuu loksen
sillanpäätä
varlioimassa

{,§
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VILHO TASKINEN

JUHANNUKSEN edellä 1944 tuli yllättäen käs§ yär
tä asemat Syvärin Homorovitsassa. Erikoista käs§ssä
oli se, että kaikki oli jätettävä siistiin kuntoon. Oudol-
ta tuntui jättää asemat, jotka oli kalliisti ostettu verel-
lä ja hengellä ja mikä teki sen vielä oudommaksi, kun
niistä luovuttiin tappele matta.

Eihän joukkueportaassa yleensä tiedetty yleistä ti-
lannetta. Tiedot tulivat "huhuina" ja tietysti vääris-
teltyinä. Emme tienneet tarkalleen Kannaksen murtu-
misesta emmekä maihinnousu-uhkasta Tuuloksessa.

Raskaalta tuntui marssia yli Syvärin ja läpi Pit-
man §län. Olihan vuosia asemia rakennettu Syvärin
pohjoisrannalle. Marssiessani joukkueeni kanssa Pit-
man ohi poikkesin vielä katsomassa minulle rakkaak-
si käynyttä "Erämaatani". Erämaa oli divisi<»nan sis-

siosasto, jonka päällikkönä olin toiminut kaksi vuotta
ja jonka olin jättänyt vain pari viikkoa aikaisemmin.
Erikoisen raskaalta tuntui tietoisuus siitä, että ahke-
ruudella ja uurastuksella rakennetut hirsitalot oli jä-

tettävä ehyenä viholliselle. Komentopaikallani isännöi
nyt tykistön miehiä. Ainoana toivomukseni esitin näil-
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Viivytystaistelu käynnissä

le, errä pistäisivät lähtiessään kasapanokset sisään.
r\farssimme Tokarista Mäkriälle sujui suunnitelmien

mukaan, eikä vihollinen sanottavasti häirinnyt.
Vasta kuormausvaiheessa joutuivat naapurit peliin

mukaan. Näytti siltä, että he olivat kiinryneet meihin
kovasti tuon "rinnakkaiselon" aikana, jota oli Syvä-

rillä jatkunut yli kaksi vuottzr. Vähän väliä'oli kuor-
maus N{äkriän asemalla keskeytettävä, sillä yhtenään
olivirt kimpussamme naapurin "rnaanviljell'skoneet"
: maataistelukonect. Jokerisen hyokkävksen jälkeen

huudettiin lääkintämiehiä. Turvattomia olivat myös jo
junassa olev:rt hevoset ja moni uskollinen palvelija
saikin kutsun "paremmille laitumille". Junamme pää-

si kuitenkin lähtemään aikanaan ja taisikin olla vii-
meinen juna Mäkriältä, sill2i seuraavassa junassa oli
tulossa divisi<nnamme esikr.rntaporukoita ja heidän ju-

nansa r>li poltetta.va siksi, että pelätry maihinnousu
Tuuloksessa oli nyttcmmin tapahtunut tosizrsia. Olim-
me siis päässeet lähtemään yhdennellät«rista hetkellä ja

ehtineet "oiasta rrllikkoon", Syvärin rinnakkaiselosta
KarjaIan kannirksen suurtaistelunäyttämölIe.



Talin-Portinhoi kan tie.
varrella käytiin ki ivaita
taistelu ja

,on ka

Portinhoi kan tien risteys. Keskel lä
tie etelään päin Saarelaan ja
taustalla Konkkalan vuoret

Marssiessamme Juustilan kanavalta Yliveden lV-
lään oli jo nä§vissä taistelun iälkiä. Ensimmäinen mi-
kä muistutti elämän katoavaisuudesta oli kanavaan
sortunut hyökkäysvaunu. Pian alkoi tulla vastaan
myös yksinäisiä, väsyneitä miehiä. Muutkin merkit viit-
tasivat siihen, että nyt oli tosi §symyksesså. Rykment-
timme joutuikin marssimaan suoraan edinjaan, il-
man suurempaa ryhmitrymistä. Joukrt, jotka olivat
olleet täällä taistelussa olivat kuluneet loppuun.

Pian saimme tutustua siihen rautajyrään, joka oli
alkanut Kannaksella ja ryöntänyt edellään tai tallan-
nut alleen kaiken tielleen asettuneen. Rykmentillem-
me se oli tyrmistyttäv'åä, sillä miehistö oli kokenut
vain asemasotaa Syvärillä. Upseerit ja aliupseerit oli-
vat sitä alkuperäistä kaaderia, joka oli ollut mukana
sodan alusta asti ja ehtinyt siis kokea niin yhtä ja

toistakin. Rykmentissä oli tehty nuorennusleikkaus
syksyllä 1941, reserviläiset oli vaihdettu nuoriin ase-

velvollisiin, eikä tämä aines ollut vielä laadultaan sitä
mitä olivat olleet nuoret reserviläiset sodan syttyessä.
Holhotessani näitä nuorukaisia kaipasin monasti niitä

loistosotureita, joita minulla oli ollut ilo johtaa hyök-
käysvaiheen aikana.

Pian oli rykmentti heitetty tuleen kokonaisuudes-
saan ja se ryhtyi epätoivoiseen yritykseen pysäyttää
"rautajyrå".

Rykmentin komentopaikka sijoitettiin eidån pala-
neen talon kellariin Yliveden §lässä. Jääkärijoukkue,
jonka johtajana toimin, tuli komentopaikan lähetty-
ville reserviksi. Välittömästi alkoi vihollinen mouka-
roida komentopaikan ja huollon sijoituspaikan seutu-
ja. Keskitykseen osallistuivat sekä "hehtaaripyssyt"
enä kevyt- ja raskas tykistö, pommimskonelaivueet ja
maataistelukoneet. Kaikki tiimä yhdessä etulinjassa
tapahtuvan kovan paineen kanssa enteili lopun al-
kua.

Jääkärijoukkueen majoituspaikaksi tuli puron varsi
erään patterin vieressä. Ehkä juuri tämä tykistön lähei-
syys oli osaksi syynä siihen, että olimme aivan kuin
maalialueella ja tåstä olivat seurauksena suuret tap-
piot joukkueessani. Se hupeni yhdessä vuorokaudessa
28 miehestä 9 mieheen, mutta ei patteristakaan
jäånyt jäljelle muuta kuin verisiä råttejå lepän oksil-
la ja käyttökelvottomaksi murskautuneen kaluston
jätteitä. Lähettyvillä oleva JSp. sai myös täysosuman,
jossa meni suuri joukko haavoittuneita, mm. entinen
esimieheni kapteeni Hakala,

Tässä vaiheessa alkoi näkyä myös paljon "henkises-

ti haavoittuneita" miehiä. Oli sellaisia, joiden kohdal-
la näytti aika pysähtyneen, katse oli menettänyt elon-
sa. Selustaan oli asetettava varmistuselimiä näitä mie-
hiä hillitsemään.

Kannakselle tulomme toisen päivän iltana sain käs-

§n tulla komentopaikalle. Lähtiessäni annoin van-
hasta tottumuksesta käs§n valmistautumisesta l?ih-

tön, sillä kutsu komentopaikalle tiesi aina töitä jää-

käreille. 
- 

Niin se oli nytkin!
fullessani "komentokellariin" huomasin, että ei ole

nyt hyvä olla komentajankaan housuissa. Paine näyt-
ti olerran kova ja komentaja näytti olevan "alivuok-
ralaisena" erään yhtymän komentajan komentopai-
kassa. Hiljaa kuin koulupoika nurkassaan oli komen-
tajamme iskun seurauksena, joka hänen rykmenttiään
oli kohdannut heti taistelualueelle jouduauaan. Sitä
vastoin yhtymän komentajan pukilla oli mies, jota en

voinut olla ihailematta. Näytti siltä, että Suomen lei-
jona on vielä voimissaan. Käs§t tulivat järk§mättä
ja saivat alaiset vakuuttuneiksi siitä, mihin tilanne
heitä velvoittaa.

Komentajaltani sain kuulla, että tie Portinhoikkaan
on auki. Komppania, joka oli vastuussa tiensuunnan sul-
jettuna pitämisestä oli häipynyt olemattomiin. Jouk-
kueeni tehtäväksi tuli ottaa vastaiskulla takaisin ko.
komppanian asemat. Tuli siinä puhe joukkueeni vah-
vuudestakin, tai paremminkin heikkoudesta, joka oli
1+1+7 miestä. Silloin sain luvan ottaa käyttröni
kaikki tavoitetut hiipparit, joita parhaillaan järjestet-
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tiin. Viimeksi mainittujen taisteluarvo oli §seenalai-
nen. Jakamalla nämä ryhmiin ja omar mieheni ryh-
mien johtajiksi sain kokoon kaksi joukkuetta. Toisen
joukkueen johtajaksi löysin lapsuudenyståvåni yliker-
saatti Pitkäsen, joka kuului naapurirykmenttiin. Seka-
laisempaa joukkoa en ollut johtanut ennen enkä jäl-
keenkään päin. Siinä oli monen aselajin miestä, oli
herraa ja narriakin! Komentosuhteet näyaivät men-
neen ylösalaisin. Ilokseni sain sentään kuulla komen-
tajaltani, että vastaiskuani tulee tukemaan kuusi
panssarivaunua.

Ryhmirysalueekseni määräsin Poninhoikan tienhaa-
rasta n. 500 m Juustilaan päin olevan Punakallion
takarinteen ja hyökkäyslähtölinjaksi sen vierellä ole-
van tienhaaran. Hyökkäyssuunta oli Portinhoikan-
Kärstilänjärven kannas ya tavoitteena aikaisemmat
puolustusasemat. Panssarivaunut olivat tiellä keskel-
lä, oma joukkueeni tiestä oikealla ja ylikers. Pitkäsen
joukkue tiestä vasemmalla.

Heti liikke,elle lähdettyämme saimme vastaamme
suorasuuntausaseiden tulta. Vihollinen oli miehittänyt
erään kivinavetan rauniot ja lähikumpareet tien oi-
kealla puolella.

Osoitin vihollisen tulipesäkkeitä ps.vaunuille ja
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pian alkoikin järjestys palautua. Näin saimme hyök-
l«äyksen käyntiin ja se sujuikin saamamme koulutuk-
sen mukaisesti, tuli ja liike vuorottelivat. Vilillä täytyi
käydä koputtelemassa kp:n perällä ps.vaunujen tornei-
hin ja esittämässä uusia tulipyyntöjä.

Panssarivaunumiehet olivat oppineet määrittele-
män kaiken piiruissa ja tässä ei tahdottu päästä yh-
teisymmärrykseen, me kun olimme oppineet ampu-
maan sinne missä vihollisia nä§i.

Pian saimmekin haltuumme vihollisen ensimmäiset
asemat. Niihin oli jäänyt haavoittuneita, jotka kerjä-
sivät meiltä "armonlaukausta". Ilman sirä he kuiten-
kin jäivåt, annettiin vain osoite taakepäin viittaa-
malla. Ei ollut siinä vaiheessa aikaa kiinninää huo
miota edes omiin haavoittuneisiin, saatikka viholli-
siin, sillä omien miesten taistelukurin ylläpito vaati
johtajan huomiokyvyn kokonaan omakseen.

Eteneminen sujui läpi vallanujen ensimmäisten ase-

mien aina siihen asti, kunnes tuli vastaan suoranai-
nen teräsmuuri. Vastassa olivat maahan kaivetut ko-
netuliasemat ja ps.vaunut, joista ei nä§nyt muuta
kuin tornit. Annoinkin käs§n kaivautua ja ps.vau-
nuille kehoituksen ajaa asemiin. Samalla läh«in lä-
hettini viemään komentajalleni ilmoitusta tilanteesta
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Vetäytyminen länttä kohden jatkui
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ja annoin mukaan kartan, johon oli merkinnyr omar
sekä vihollisen asemar.

Synwneen taistelutauon aikana otin yhteyden ystä-
vääni ylikersantti Pitkäseen. Siellä hän istui mättäällä
ia latasi kp:n lipasta. Mieleeni jåivåt sanat, jotka
hän lausui: "Minulla se on huono ruuri, kun en edes
haavoitu. Sitten kun minuun osuu, menen kokonaan."
Se olikin hyvin aavistettu, sillä tapaamiseni jäi viimei-
seksi. Ystäväni kaatui seuraavana päivänä täymsu-
masta.

Åsemat, jotka nyt olivat hallussarnme, muistutti-
vat meitä hävinneestä komppani:rsta. Siellä näkyi vel-
vollisuutensa loppuun suorirtaneita tovereitamme ja
aseita sekä a.tarvikkeita joita he eivät enää tarvin-
neet. Eivätkä heidän asemansa olleet mitään varustuk-
sirr, viran siellä täällä kaivenuja poteroita.

Lähettini toi palatessaan käskyn hyökkäyksen jat-
kamisesta ja ilmoitti, ertä rykistö suoritraa tulivalmis-
telun kello... Ps.vaunujoukkueen johtaja piti jatkamis-
ta mahdottomana, mutta käs§ oli käsky ja sellaise-
na oli sitä myös noudatemava.

Varsinaista tuli-iskua ei tullut, tulipahan vain joku
hassu kranaatti. Taisi olla useampi oma patteri jo
vaiennettu tai ainakin olivat yhteydet sillä kertaa ole-

maftomat. - 
Käskettynå aikana yritimme hyök*äyk-

sen jatkamista.
Panssarivaunuista oli vaihdettu "Limi" etunmai-

seksi, mutta tuskin se oli edennyt J0 m kun kuului
valtava lojaus ja vaLrnu oli tulessa. Sen kohtaloa
välttääkseen rullasivat muut vaunut takaisin kohti
Portinhoikkaa jr jååkårit jäivät yksin ottam,ran vas-
taan masrcja, joita alkoi vyöryä päällemme.

Annoin käs§n varajohtajalleni Kaskelle ottaa
vastaanottoasemat takanamme olevista asemista, jut-
ka oli edellisenä iltana vallattu. Itse jäin kolmen mie-
heni ja erään pioneerivänrikin kanssa torjr-rmaan pääl-
letunkevia vihollisia. Kun sitten saavuimme vastaan-
ottoasemiin ei siellä ollut ketään. Kaski ja suuri osa

hänen miehistään oli joko haavoittunut tai kaatunut.
Vetäydyin viimeisten miesteni kanssa Portinhoikkaan.

Matkanteko näytti kaikessa kaameudessaan huvit-
tavaltakin, vaikka oli kysymys elämästä ja kuolemas-
ta. Huvittavaa oli se, kun joku pojista, jotka joutui-
vat puristukseen vihollisen ja Kärstilänjärven lahden
väliin, nousi järvestä vain paita päållåån.

Saavuttuamme vihollinen kintereillämme ja osaksi
edeilämmekin Portinhoikkaan, havaitsin panssarivau-
nut asemissa. Jalkaväkimiehitys oli sekin käynnissä
erään kevl'en oszrston toimesta. T,imä antoi toivoa, et-
tä armeijamme ei ole sittenkään vielä lyöty. Suurem-
mina muodollisuuksitta jätin rintamavastuun ju ryh-
dyin kolmen mieheni kanssa ottarnaan yhteyttä ryk-
menttiini.

Saapuessamme majoitusalueelle, havaitsimme sen
elottomaksi. Vain hajalle revitty joukkueajoneuvo oli
muistuftamassa, että täällä on ioskus elerty. Tilanne
tien tunttunassa näytti kehittyvän yhå pahempaan
suuntaan eikä rykmentin komentrpaikkakaan ollr.rt
enää entisessä paikassaan. Se oli siirtynyt kauemmaksi
taakse metsikkixin, jossa koottiin sen rippeitä. Kahla-
sin joen yli 1a saavutin komentoportaan. Kysyessäni
komentajaa, sain tietää hänen haavoittuneen. Tilalle
oli tullut joku majr,rri divisitnnan esikunnast.r.

Ilmoittautuessani sain käs§n seLlrata komentajan
"lähireservinä". Siirryimme Tähtelään, jossa rykmen-
tin rippeitä käsiteltiin kuin poro ja poroerotuksellzr.
Raskaampi kalustomme oli jäänyt "jyrån" alle. Oli
sentään olemassa vielä kättä pitempi. Luutnantti Haa-
palan olalla oli yksi keskiraskaan kranaatinheittimen
putki. Se muodosti sillä hetkellä raskaimman aseem-

me. Tuhoutuneet olivat muutkin varuste€mme, olin

ffi.w,qmry
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sillä hetkellä elämäni köyhimmässä jamassa. Omistin
vain kesäpuseron, housut, lakin ja vyön siihenkuuluvi-
ne varusteineen sekä uskollisen konepistoolini.

Urheilumiehenä ei ollut tapanani vähästä väsyä,

mutta tällä kertaa olin poikki. Eikä ihme, ilman ruo-
kaa ja unta tuossa "helvetissä", jossa eletty vastuu se-

kä velvollisuudentunto olivat juuri otteensa irroitta-
neet. 

- Jos rykmenttimme oli lyöty, oli siinä "liha-
myllyssä" mennyt monta muutakin rykmenttiä hie-
noksi!

Mielialat eivät olleet korkealla, isänmaan kohtalo
näytti olevan vaakalaudalla. Sekin oli omiaan paina-
maan mielen apeaksi.

Pääsimme lepoon ja saimme täydennystä niin elä-

vän kuin kuolleenkin materiaalin muodossa. Haavo-
jen nuoleminen kestikin usean viikon. Mutta mikä pa-

rasta, välittömästi lepoon päästyämme pysähtyi viholli
senkin "rautajyrä" .

Olimme olleet tähän tulokseen vaikuttamassa, sen

arvostelu jääk<iön muille. Sisäisesti tunsin itseni haa-

voittuneeksi kuin koira, jota oli syyttä pieksetty.
Sittemmin eletyn täydennys- ja varusteluajan aika-

na palasi osa eksyneistä "lampaista", joten lopulliset
tappiot jäivät huomattavasti pienemmiksi kuin miltä
ne aluksi näyttivät. - 

Kuten ainal

KYTMAT VAREET

jÄlix,rinryOUKKUEEN johtaja, joka tunnettiin huima-
pdänä ja kuuluisana pahantekijänä öiseen aikaan vihol-
lisen linjoilla, tuumi kerran tällaiselta raisulta ret-
keltä palattuaan:

- 
Minulla on varmaan hermostossa jotain vikaa, on

ihan varmasti!

- Mistä niin päätteleti, kysyi muuan korsukavereista.

- 
No, kun se vihollinen siitä poterostansa minua pika-

kiväärillä paahtoi, niin kävi kylmät väreet selkäpiissäni.
Vikaa niissä varmasri on...

Mutta ei liene kuitenkaan ollut, koska tästä luutnantti
Toivo Honkaniemestä tehtiin Nfannerheim-ristin ritari hy-
vän johtamistaiclon ia mieskohtaisen urhoollisuuden ansios-

ta.

ilÄuÄÄ ou
HEINÄKUU 1941. ,./JR 54 puhdisti taistelumaastoa
Kuorekevaarassa vetäänryvän vihollisen jäljessä. Kentältä
löyrf i haavoittunut vihollinen ja korpraali Väinö Keisu sai

tehtäväkseen mennä tutkimaan, olisiko kauempanirkin nä-
kyr'ä. maassa makaava vihollinen ehkä hengissä. Palat-
cuaan hän ilmoitti:

- 
Kvllä siinä vielä elåmåå oli, kun suuri mustapäinen

oukka kurkisti silmiistä ja toinen soi nokkavartta.

5OO,- Brrno J. l'iainen., Ati kkel i,
30,O,- Eelit Titinen, Kit'isal»ti.
2OO,- Vi! i,, P"kktlt' l-cl,l',it. r i.

5O,- ,ldPo ilrt io, Jiittt.tii,
,O,- O. ,1. Ilcikkinat. Vicrettii.
5O,- ErL*i ll,,lk, ri, L,l,ri,
5O,- ErkLi ll,,l*tri. Lthri,
50,- i:- t ro Kr nt p t lti u c u, S ott ktjär t' i
)O,- Y'rjö Ldtt dli, L:5,,1,

)O,- Larri bihbontu, ITtniltd,
tO,-,1. O}ia, l'al heak,trki.

5O,- \' rlii Surel,ti ne n, J ocn.ttr rr,

)O,- Sirkkd Ntkiirtn, Hdnilt.

Seuraavat kirioittaiat saivat lehtem me vuosikerran lah fakortin:

Iati Åla-Jääshi, Enäjärt'i, "Mentiin Merkille". K. ,'1. ITcprturo. Tto-
t'ilanlahti, "Kun tee keitettiin samovnarissa, haisteltiin ilma puissa,
eli ...". Olayi Hietala, Hanind, "ll.2.lL)4O Muolaassa". Erkki Holke-
ri, Lahti, "Nokittelua Yalkeasaaren kaistalla", Erkki Hytti, Virolah-
ti, "Yli Suunujoen". Eino Hyyrylänen, Kajaani, "Yö Niettusaares-
sa". Mdtri Kaukinen, Lahti, "Et:ulyönti on puoli voittoa". Art'o
Kenpp inen, Lappe enrant a, "Vastaisku Karisalmella kesällå 19 44".
Onni Kuilaaainen, Lohja, "Pommeia ia PR:ää". Esko Ladti, S,tt,it,ti-
pale, "Yakanssi löytyi Lapista". Kaarlo Laostarinen, Helsinki, "Soti-

Vuoden 1972 kirioituskilpailu mme ratkaistu
Kansa taisteli -lehti julisti viime vuoden marraskuussa Talvi- ja Jatkoso- vilkasta.
tien sotakokemuksia koskevan kirjoituskilpailun tarkoitukena koota tal- Kaikista julkaisukelpoisista kirjoituksista, joita palkinnon saaneiclen
teen ja lehdessä julkaista seki tuleville sukupolville säilyttä kertomuk- lisäksi oli suuri joukko, jaetaan julkaistacssa aikan:un kirjoiruspalkkir>.
sia ja kuvauksia lukemattomista teoista, jotka vielä elävät mukana ollei- Mukana olevista valokuvista suoritetaan myös korvlus tai ne palaute-
den muistissa. taan, jos sitä on p!')'.lett)'.

Kilpailuun osallistui yli 200 kirioitusta, joten osanotto oli kiitettävän

Palkinnot kirjoituksista iakautuivat seuraavasti:

"Ihantalan harju, rajamiesten Thermopylai"
"Helmikuun 17. ia 18. päivä 1940"
"Lepovuoro"
'Joulupyhät Taipaleenfoella tulipatterissa 1919"
"Yö Kalmukkiarolla"
"Kankaanmäen kahinat"
"Olinhan siellä minäkin"
"Päivä Tsirkka-Kemiioella"
"Talvisodan aanopäivinä la ..."
"kpoon Luglaloelle"
"Kaksi ihmettä"
"Sissitoimintaa Tolvalärven suunnalla ioulukuussa l9-19'
"Sankariristien varlossa"

laan tie 
- 

tie pitkä ia mimaamaton". I(rr,.','7i .\hrtinr:;oli. Kokkt,/t.
"Nuoren lääkintälotan muistelmia sotavankisairaalassa". Leet'i
llikkoh. Vrohijärt i. "Lautturina Lapin "Tuonen Joella". Eino ,\[tn-
Iano, Kitrtt'e.rl, "Kiitosta, häpeätä ..)'. Rttt,, Peil.tti,ten. Joensuu,
'Jähyväiset Syvärille". Erland Pöri. Ktt;ani,,.ii. 'Tulikaste Tai-
paleenicrella". Sthdri Rt'tppii. Ttntptre. "Pako Kannakselta". 5. S.

Stt'iruntt,'lornio, "Töpinän touhuia Sallan korvessa". Bruno Ur-
Dtd.t. Ko!ki 7. L., "Poimintoja muistilokeroista". Einr, l'itiLtinet,
Lthti. "Kuka oli se kolmas?"
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UAI,Ef,AUPUilf,I
PEI.ASTI
JOEIISUUil LANASAUNO

Piiriesimies Aaro Saunio ja rouva Laina Saunio,
iotka Joensuun ulkopuolella olevassa
val ekau pu ng issa h uol ehtivat säh kövalaistu ksista
vihollisen lentotoiminnan aikana.

TALVISODAN aikana oli parina kolmena iltana
vieraanamme Ristisairren la jirtelupaikan vieressä
asunnossamme perhetunrn'arnme, joensuulaisen säh-
köliikkeen omistaja ilmari H,ikkittett, Hän <>li keskus-
telemassa mieheni Aaro Saunion kanssa siitä, kun vi-
hollinen pommimi ainirkin pirri kertan mieheni ryö-
maata Ristisiraren lnjinelualuena, joka oli osaksi va-
laistu kor jautöiden takiir.

Kahvikeskustelussa he sopivar keskenään, emä Risti-
saaren ja Höytiäisen järven väliselle noin )-4 km le-
vyiselle paloaukiolle, jossa oli jo yli merrin korkuinen
taimisto, laitetaan katuvalot, siis valekaupunki. Pa-
loaukea oli noin 11 km Joensuun pohjoispuolella.
Vieraamme Iupasi ne kustannuksellaan rakennuttaa
ja 2 miestä oli avustamassa Ristisaaren puolesta. Va-

lekaupunkiin tuli 3 pitkää katua ja useampia poikki-
katuja. Sytytyr ja sammutus tapahtui asunnostamme
anodiparistoon §tketyn laitteen avulla. Aina kun
sinne saimme Is-keskuksesta Joensuusta ilmoitukset
viholliskoneiden lähesrymisestä, sytytimme ns. katuva-
lot paloaukiolle. Lentokonemoottorien äänien kuulues-
sa sammutimme valot.

Ehkä neljäntenä iltana valekaupungin valmistumi-
sesta jouduimme sytyttämään katuvalaistuksen ja
sammuttamaan moottorien äänien kuuluesa, jolloin
suuri määrä viholliskoneita tuli ja pudotti paloaukiol-
le useita satoja palopommeja, mitkä hehkuen valaisi-
vat ympäristöä palaessaan.

Lentokoneet jatkoivat silloin matkaansa Joensuun
kaupungin suuntaan, mutta eivät pommittaneet sinä
yönä Joensuun seutuja.

Seuraavana yönä oli viholliskoneita jälleen paloau-
kean päällä ja ne pudottivat hyvin voimakkaat valo-
grmmit, jotka valaisivat koko lähiseudun.

Tämän jälkeen kului pitkä aika, ennen kuin Joen-
suuta pommitettiin. Käsirykseni mukaan Joensuun
puurakenteinen kaupunki pelastui suurrulipalolta tä-
män suojauksen ansiosta.

Luvan tämän valekaupungin laittamiseen oli anta-
nut Ryhmä Talvelan It-komentaja.

ILMAILU MUSEOYHDISTYS RY:n
järjestämä pysyvä ilmailunäyttely Helsin-
gin lentoasemalla avattiin 12.6.1972 ak
yovaltaisen kutsuvierasjoukon läsnäol-
lessa. Näyttely kuvaa ilmailun kehi§stä
kuvasarjoin ia arvokkaiden käytössä ot-
leiden esineiden, jopa sotiimme osallis-
tuneiden lentokoneiden avulla. Näyttely
on avoinna yleisölle päivittäin klo
13.30-17.30, paitsi maanantaisin ja tiis-
taisin. Pääsymaksu mk 2,- Aseveljet.
Tutustukaa ia tukekaa sotamuistoja täl-
!äkin tavalla.
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mukaRa
[unuksen
taisteluissa
l9{l V. F. SAARINEN

TYOVELVOLLISTEN hät'hätää §häämä lautavaja
on tien varressa purouoman §län puoleisella hiekka-
törmällä. Sen harvat seinät on tehty käytetystä risaises-
ta betonilaudasta ja katossa törröttävät p.ireet on
naulattu pyöreisiin riukuruoteisiin. Maantien puolei-
nen etuseinä on kokonaan hajalla. Onhan siinä aina-
kin oviaukkoa kerrakseen, kun vääntäydyn luutnantti
Fagerin kanssa hökkeliin yöpuuta etsimään. Kopissa
onkin kaksi pintalaudoista kokoonlyötyä ryökaluhyl-
lyä, jotka ovat kapeita ja tå1,nnä oksanmuhkuroita.
Mutta höyhenpatjoja emme kaipaakaan, panemme
vain leipälaukut pään alle 1a manttelit peitteiksi.
Luutnantti Fager heilauttaa itsensä ylähyllylle ja mi-
rrä kömmin alemmalle.

- 
On tämäkin aika mennä maata, manailee luut-

nantti Fager. Kaksi kellonympyråå on jo oltu yhtämit-
taa liikkeellä.

Onhan todella varsin myöhäistä mennä nukku-
maan keskiviikkona kesäkuun 28. päivånå 1944, ktn
aamuaurinko jo yrittelee nousua tulipalojen mustaa-
malle Aunuksen taivaalle. Sen punaisen kehrän näyt-
täytyessä alkaa hämärä väistyä myös purouomalta,
jossa on meidän I5. Prikaatin Krh-komppanian tu-
liasema. Kopin makuulaverilta näen hiekkatörmään,
jossa sojotcaa kuusi venäläismallista 120 millin ras-

kasta kranaatinheitintä sulkumaaleihin suunnattuina.
Ammuskuopat ovat valmiina, ajoneuvot risuilla naa-
mioitu ja hevoset ilmasuojassa purolepikossa, jossa ne
syödä rouskuttavat pitkää heinää. Marsseista väsynei-
n:å, likaisina, partaisina ja unen puutteesta silmänalu-
set turvonneina makaavac miehet kanervikoss a män-
tyien juurella tai nopeasti kaivamissaan matalissa
poteroissa. Tuliasemassa on vieläkin liikettä. Tuolla
nåyr:äå helsinkiläinen kersantti Esko Hämeensalo tar-
kastavan heittimien suuntalukemia. Sotamies Siniran-
ta noutaa purosta vettä korvikepakkiinsa ja joku hei-
tinajoneuvonajaja kompuroi notkoon muuttamaan
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hevosensa liekapaalua parempaan heinäpaikkaan.
Vartiossa tölväilevä korpraali Järvinen pälyilee huo-
lestuneena ruvrttavalle taivaalle, jossa vihollisen tä-
hysryskone on alkanut kierrellä linjojemme yläpuolel-
la. Se tietäå raas tykistötulta tai lentopommeja nis-
kaan.

Ennen nukahtamista tulee mieleeni vielä muistiku-
via jo §mmenen päivdå kestäneestä perääntymisvai
heesta Ala-Syvärin Karelkan lohkolta Pisin ja Ala-
voisten kautta Viteleeseen. Prikaatimme on joutunut
luovuttamaan Aunuksen maata pala palalta, mutta
vain ankarasti taistellen. Kovilla olemme mekin ol-
leet. Viimeisillä hetkillä on komppania saanut heitti-
mensä Tuuloksen maihinnousukohdan ohitse, ja nyt
ne ovat tarpeen Viteleen jokilinjan puolustamisessa.
Pari tuntia sitten olemme rientäneet pikamarssissa
tänne purouomalle noin 2 ll2 km Viteleen kylästä
Kaukoiiärvelle päin. Vihollinen tulee lähirunteina yrit-
tåmäån pr.rolustuksen murtamista Viteleessä ja Koirin-
ojalle johtavan tärkeän tiesuunnan avaamista.

Tunnustelevia törmäilyjä on vihollinen jo tehnyt.
Tiellä makuupaikkamme ohitse kulkee linjoista päin
ruleva yksinäinen hevosajoneuvo ja rattaiden lonkutus
kajahtelee puron siltapalkeista. Kuorma on peitetty
telmakankaalla ja naamioitu lepänoksilla. Siinä mat-
kaa kaatuneita taaksepäin rattaiden kolinan häipyes-
sä hiljaa mänrymetsään.

Väsyneet miehet nukahtavat myös ryökalukopin
hyllyille.

Akkiherätys tulee kuitenkin vajaan tunnin kulut-
tua, kun kello 3,20 aikaan tulivyöry kaatuu taivaal-
ta komppanian tuliasemaan. Kavahdan valveille,
kun vihollisen puolelta kuuluu kivikuorman kaata-
mista muistuttaya lähtölaukaus. Sitten kuuluu ilmas-
sa ilkeä, sihahtava vihellys, senjälkeen on kaikki yhtä
mylläkkää. Hiekka nousee ilmaan, puiden oksat kat-
keilevat, räjähtäneen rotulin kitkerä savu salpaa hen-
gityksen ja kranaattisade lyö korvat lukkoon. Vaisto-
maisesti tajuan jysähdyksen lautakopin nurkassa ja
refleksiliikkeen tai ilmanpaineen vaikutukesta pu-
toan työkaluhyllyltä. Jotain painavaa mätkähtää pääl-
leni ja saan puuduttavan ja humahdumavan iskun
ohimurni. Tajunta on jähmettynyt ja käsitän vain yli-
malkaisesti ympärillä riehuvan tulimylläkän.

Kaikki on kuitenkin noin parissa minuutissa ohitse,
pääsen jotenkin kompuroimalla pyst)'),n ja säntään
ulos kopista luutnantti Fagerin perään. Heitinasema
on savun ja tomun peitossa. Nyt meille selviää, että
olemme saaneet täysosuman vihollisen urkupyssyjen
keskiryksestä. Kaiken sekamelskan keskellä rupeamme
tutkimaan vahinkoja, mitkä, ihme §llä, jäävåt melko
vähäisiksi. Vaikka l<ranaatteja on rullut tuliasemaan
puuronaan, on niiden kuoret leikkaantuneet räjähtäes-
sä auki kuin voikukan varret, ja sirpalevaikutus on

1ääoyt suhteellisen pieneksi. Meillä on ollut lisäksi hy-
vää tuuria. Ensimmäisen joukkueen johtaja luutnantti



Kir.joituksen ki rjoittaja komppan,a^
raskaan heittimen tuliasemassa

Vihermaa on nukkunur suuren kuusen juurella. Urku-
pyssyn kranaatti on rullur runson toiselle puolelle,
kaivautunut maahan juurien alle ja räjähtänyt. Tur-
kulaisella luutnantilll ()n kon'ar lukossa, mutra ci
muut.l. Heitrimet on karklu ehiänä ja vauhkoonruneer
hevoset saadaan pian kiinni. Ilman henkilötappioita
emme pääse, sillä haar-oittuneita on kersantti Pirinen,
korpraali Pesu. sotamies }firnninen ja sotamies Mar-
jusaari, kaikki I ioukkueesta.

Itselleni on tuilur r-altava sarvi otsaan ja ihmette-
len kovasti, mistä päähäni sattunut jysähdys on johtu-
nut. Syy selviää ennenpitkää. Ylähyllyllä nukkunut
luutnantti Fager on pudonnur myös ilmanpaineen ta-
l<ta ja mätkähtänyt suoraan päälleni. Fagerin vyössä
kiinni ollut §pärä on ir-ön1't otsaani suuren sarven.
Kehittelen asiasta sopivan manaussarjan ja ilmoitan
hyvän tavan vaativan. että lakki sisääntullessa jäte-
tään ovipieleen.

- Juu, ah, §llä tämä "\\'ärtsilän borsa" on tosin
melko kova, murra eir-ät t-,le veljenkään pääluut peh-
meät, koska kypärässäni nälqf' selvästi juuri äsken tul-
lut lommo, väittää "F;r{u".

Nukkuminen on jäänrr sikseen ia päivän lopullisesti
valjettua aloittaa vihollinen tiristelun. Kello 7 se yrit-
iåä jo hyökkäystä useanunasra eri kohdasta ja tekee
lauttoja joen ylittämiseksi kr.län kohdalla. Eri suunnil-
la tapahtuneet törmäilr-t torjutaan kaikki. Kello 9,30
alkaa taas vasemmalla kapteeni Myllyksen alueella
hyökkäys. Viholliset pääser'ät joen yli ruispeltoon saak-
ka, josta kranaatinheinimemme sen karkoittaa.

Torstaina iltapäivällä lähden tulenjohtueeni kanssa
vaihtamaan I joukkueen vänrikki Vatasra jokilinjal-
ta, jossa hän miehineen on ollut koko vuorokauden
hetkeäkään nukkumatta. Tuliasemassa keittää tuher-
ramme vielä korvikkeet, syömme näkkileipää, viimei-
set voinokareet ja Alavoisten ETp:stä ylimääräisesti

I l/Krh.K/1 5.Pr:n heit inm iehiä Syväril lä talvella 1 944

saamlrmme keinohunajan. Lämmintä ruokaa ei ole
vielä tullut takanapäin seikkailevasta töpinästä ja
kuivamuonakin on luvattu toimirtaa tulenjohtopai-
kalle vasta illalla.

Astumme jonossa Viteleen kylään vievää polkua
viestimiesten vetämiä tapseja seuraten. Selässä keikku-
vat kiväärit ja konepistoolit ja kyljessä vemppuvat lei-
pälaukut, mitkä ovat täynnä lippaita, patruunoita ja
kdsikranaatteja. Ilrapäivän aurinko paistaa kuumana
puitten välistä, angervot tuoksuvat ojanreunan varjos
sa, hyttyset inisevät ja jostain kaukaa kuuluu tykin
lähtölaukaus. Kun olemme kulkeneet melko kauan,
poikkeavat tapsit vasemmalle, tulemme tiheään lepik-
köön ja lähestymme peltoja ja §läaukeaa.

- 
Pois alta! Syrjään koko porukka!

Vastaamme tulee kolme miestä käsittävä vanki-
saattue. Edessä astuu yrmeän näköinen, suurikokoinen,
ruskeamanttelinen "nrski" ja takana tulee kaksi ki-
vääreitä kainalossaa.n pitelevää meikäläistä. Vanki on
saatu motista, mikä on muodostunut ioen ylittäneiden
vihollisten jåäty å meikäläisten vastahyökkäyksen puris-
tukseen. Vankitietojen saanti näissä oloissa on niin
tärkeää, että antautunut vihollinen on komennettu he-

ti trnttavaksi takaportaaseen kuulusteltavaksi.
Ennen tulenjohtopaikalle saapumista poikkeamme

komppanian päällikön komentopaikalle, mikä sijait-
see pienessä kuopassa lepikon reunassa noin 200 met-
riä pääpuolustusasemien takana. Väsynyt mutta päät-
tävän näköinen kapteeni selvittelee vihollisesta tehtyjä
havaintoja, toivottaa hyvää onnea ja lyö kättä käteen.

Yanja on nyt saanut hyökkäysvalmistelunsa
loppuunsuoritetuksi ja rytinå alkaa vielä ennen hämä-
rän ruloa. Antakaa sitten putkien soida reilusti, se

vaikuttaa meidän miehiin jo moraalisestikin, sanoo
kapteeni erottaessa.

Tulenjohtopaikka on joen rannassa, maantiesillas-
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ta noin 600-700 metriä vasempaan. Taisteluasema
on täysin varustamaton ja käsittää vain nopeasd kai-
vettuja kirnumaisia pystypoteroita. Puhelinpotero on
hieman muita suurempi ja kun kuivamuona tulee
noin 20,30 aikaan, jaetaan se siellä annoksiin.

- 
Muonat on jaettu! Ryömikää sitten vaan hake-

maan! Joka viimeisenä tulee, saa pienimrrrån, huutaa
viestimies.

Kuivamuonat jäävdt kaikilta hakematta, sillä sa-

massa tuntuu kuin taivas repeäisi vihollisen puolella.
Kestää muutaman silmänräpäyksen, ennenkuin ma
keinuu ja vavahtelee ympärillämme. Painaudumme
kaikki kirnujemme pohjalle ja koetamme likistyä
maata vasten niin matalaksi kuin suinkin. Tajuam-
me kuinka ryöppynä tulevat krahaatit iskeytyvät pää-

puolustuslinjaan. Lepät kaatuvat, savinen multa nou-
re §mmenien metrien korkeuteen, sirpaleet vonku-
vat ilmassa ja maa vapisee. Vihollinen on alkanut
yhtenäisen keskiryksen, joka muistuttaa ukkosen .jyri-
nää. Viestimies huutaa heti, että tapsit ovat poikki. Se

merkitsee, että olemme eristettyjä ja voimattomia an-
tamaan mitään tulikomentoja. Kiroan itsekseni, sillä
tapsien korjaaminen tällaisessa tulessa on täysin mah-

dotonta. Tykistötuli tuntuu kestävän iäisyyden ja kun
se hieman siirtyy taemmaksi alkaa pellon reunassa
joen takana nä§ä liikettä. Vihollinen siirtelee mie-
hiään rynnäkkoetäisyydelle. Jossain lähellä meiitä va-

rmmalla aloittaa JR 2:n mies tulituksen pikakivää-
rillään. Hän ampuu kuin hengenhädässä ainakin ja

liike vastapuolella loppuu. Nyt tulee niskaamme suo
rasuuntaustykkien tulta ja samoin aloittaa vihollisen
mahtava jalkaväkiaseiden tulikanta papatuksensa.
Yanja verhoaa välimaaston, sillä alava pelto j^ jo
kiuoma peittyvät savuun. Emme pysty tähystämään
hyökkääjän liikehtimistä, muma äänistä päättäen se

yrittåå nyt joen ylitystä, mikä meidän kohdallamme
on noin kolmisen§mmentä metriä leveä. Meidän toi-
mintamme aika on tullut. Konepistoolien lippaat ryh-
jenevät ja käsikranaatit lentävät vastarannalle. Kun
savu hälvenee, käsitämme ylittäjien kaatuneen tai pe-

ääntyneen. Mutta meillekin on tullut tappioita. Ali-
kersantti Jokinen on innostunut nousemaan liian kor-
keaan ampuna-asentoon ja on saanut luodin reitensä
lävitse. Ylikersantti Rechard lähtee hoivaamaan haa-

voittunutra Salon poikaa sidontapaikalle ia saa sa-

malla tehtäväkseen juosta kiireesti tuliasemaan vie-
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6 tapaa tilata Kansa Taisteli - miehet kertovat
1. Täyttäkää ia postittakaa viereinen kuponki - postimerkkiä
ette tarvatse.
2. Soittakaa suoraan tilaajapalveluumme puh. vaihde 790822,
suunta 90
3. Kirioittakaa osoitteella: Kansa taisteli - miehet kertovat, Ti-
laalapalvelu, Postilokero 820, 00101 Helsinki 10 Ja ilmoittakaa
viereisessä kupongissa pyydetyt tiedot.
4. Soittakaa tai käykää jossakin asiakaspalvelukonttorissamme
tai asioimistossamme. Kts. puhelinluettelosta: Sanoma Osakeyh-
riö.
5. Maksakaa tilausmaksu postisiirtotilille n:o 86 00-8. Sanoma
Osakeyhtiö ja kirjoittakaa Tiedonantoja-kohtaan viereisessä ku-
pongissa pyydetyt tilaustiedot.
6. Jättäkää tilauksenne jollekin asiamiehellemme. Rautatiekirja-
kauppaan, kirjakauppaan tai postiin.
Ulkomaille lähetettävistä lehdistä peritään eri lisämaksu.
hempiä tietoja saa Sanomain asiakaspalvelukonttoreista
asioim istoista.

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

Huomautukset
jotka koskevat esim. lehden postitusta tai laskutusta, pyydetään
tekemään Tilaajapalveluumme, lohonkin asiakaspalvelukontto-
riimme tai sinne mistä lehti on tilattu.
Tilaus ja osoitteenmuutos saadaan voimaan 2 viikon kuluttua
siitä, kun se on tullut Tilaajapalveluumme.
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mään tietoa edessä olevasta tilanteesta. Meitä on tu-
lenjohtueessa vielä neljä jäljellä.

Olemme tähän asti selviytyneet, mutta pian tilanne
huononee uudelleen. Oikealta alkaa taistelun melske
kiihtyä jälleen. Vihollinen on ilmeisesti pannut sinne
painopisteensä ja hyökkää panssarivaunujen ja maa-
taistelukoneiden voimalla ja saa ilmeisesti aikaan re-
peämän. Näemme pian vihollisen jalkaväen rynnistä-
vän pitkissä mantteleissaan eteenpäin ja*uvina lai-
neina. Meikäläisten toriuntatuli kiihryl' korkeimpaan
potenssiin. Oma heitinasemammekin on saanut tuli-
komentoja ilmeisesti tykistön kautta, sillä näemme
raskaiden krh-ammusten tekevän armotonta harven-
nusta hyökkääjän liikkuvassa massissa. Jostain va-
semmalta tulee tulenjohtopaikkamme luokse syöksyen
ja ryömien konekiväärikomppanian luutnantti, joka
ruo miehensä kanssa asemiin konekiväärin. Murtokoh-
t^ saa nyt meiltä päin sivustarulta. JR 2:n miesten
varustus kuitenkin luhistuu maantiesiltojen lähellä ja
änestä päätellen vihollinen ryöryttää taisteluaseman
pesäkkeitä meitä lähesryen. Pian syöksyykin lepikon lä-
vitse pataljoonan lähemi, joka ilmoittaa linjasta luo-
vuttavan.

Vihollinen ampuu taaksemme sulkutulta ja asemis-
ta perääntyminen avoimen rantaniityn yli nåyttåå ai-
van mahdottomalta. Jäämme makaamaan poreroi-
himme vielä herkeksi ja odottelemme pientä taukoa
jatkuvassa tulituksessa. Kiväärimiehet ovat ilmeisesti
kaikki häipyneet, sillä kun me neljä säntäämme suo-
jaavaa lepikkoa kohden, ei jokitörmän puolustusase-
missa enää näy ketään. Ilaantien lähellä tapahtunees-
ta murtokohdasta ja sen takaa kuuluu jatkuva taiste-
lun melske, emmekä uskalla kääntyä vasemmalle,
vaan jatkamme suoraan pohjoiseen päin. Eteemme
tulee aukea suo, jossa siellä täällä on kuitenkin suo-
jaavia metsäsaarekkeita.

Olemme tarponeet suota jo viitisen§mmentä met-
riä, kun mukana oleva sotamies Kauppinen lähtee äk-
kiä valtavalla vauhdilla takaisin äsken luovuttamiim-
me asemiin päin. Hän on unohranut puhelimen viesti-

F)teru)n ja vaarasta huolimarta lähtee sitä nouta-
maan. Muut kaksi jatkavat matkaa minun jäädessä

konepistoolin kanssa odottamaan Kauppisen paluuta.
Kuluu muutama minuutri ja Kauppinen porhaltaakin
lepikosta heiluva kenträpuhelin olkapäällään. Mutta
hän ei palaa yksin. Nluutaman metrin päässä hänen
perässään juoksee kolme ruskeakauhtanaista vanjaa.
He pitävät konepistooleitaan kainalossa ampumaval-
miina, mutta haluavat omaa varmana saaliina pttå-
mänsä meikäläisen elävänä. Kun he suon avautuessa
huomaavat minut, eivät he vauhtinsa takia pysty heti
arnpumaan. Tämä on heille kohtalokas viiväsrymi-
nen, ja kun oma aseeni ravåhtdå, on kaksi idänpoikaa
kaatunut suulleen Aunuksen suopursuihin kolmannen
päästessä jollain tavoin pelastavan lepikon suo jaan.

Olen nyt itsekin heittäytynyt maahan ja mätkähtänyt

suoraan vettä täynnä olevaan mutaiseen kranaatti-
kuoppaan. Pääsen heti ylös ja Kauppista ja minua
viedään. Kuin ajokoirat painamme suota pitkin ju py-
sähdymme v^sta päästyämme ensimmäiseen suojaa-

vaan metsäsaarekkeeseen.
Pienen metsikön jälkeen tulemme uudelle laajem-

malle suolle. Kello on jo yli puolenyön ja perääntynei-
iå ja harhailevia meikäläisiä, jotka ovat ilmeisesti
kaikki JR 2:n miehiä, kertyy mukaan joukkueen ver-
r n. Suolla alkaa hämärä saavuttaa jo yliotteen ja

mva peittää meidät tähystykseltä. Jatkamme matkaa
harvahkossa jonossa ylimalkainen suunta pohjoista
kohden. Kun taistelun melske vasemmalla tuntuu lop-
puvan, kaarramme jyrkästi länteen päin ja tavoitam-
me maantien paikassa, johon meikäläiset ovat kiirees-
sä muodostaneet sulkulinjan. Noin kahden aikaan
yöllä löydämme luutnantti Fagerin johdossa olevat
heitinmiehet, jotka ovat irtaantuneet tuliasemasta vii-
me hetkellä vihollisen rynnättyä jo silmille.

Nyt Kauppisellakin on aikaa antaa raportti taiste-
luasemiin tekemästään jälkitarkastuksesta. Hän oli hy-
vin päässyt ryhjiin poteroihin saakka ja kiskaissut pu-
helinkoneen olkapäälleen palatakseen suinpäin takai-

Raskas kranaatinheitin menossa tuliasemaan Ylä-Viteleeseen
vetäytyvän jalkaväen puolustusta tukemaan. Kuva olettu
kirioituksessa mainitusta Krh.K./1 5.Pr:stä

sin. Samassa hän keksi puhelinmontussa olleet kuiva-
muonat, mitkä olivat ryhjässä rehuselluloosasäkissä.
Hänen oli pitänyt kahmaista vielä sekin, mutta silloin
vasta tosi kiire tuli. Aivan poteroiden edestä jokitör-
mästä oli nimittäin noussut kolme venäläistä, eikä
Kauppisella ollut muuta mahdollisuutta kuin nostaa

§tkintä. Rantaniityn ylitse päästyään hän uskoi jo pe-

lastuneensa, koska lepikko antoi suojaa. Näin tapah-
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tuikin, mutta kovasti Kauppinen* vielä jälkeenkin
päin ihmetteli yllättäen paljastuneita pikajuoksijan
ominaisuuksiaan.

- Ja kyllä mä juoksin kovaa, hengenhätä saa nä-

köjään jalat toimimaan sukkelaan, uhoaa puhelimen-
hakija vieläkin silmät tapillaan. 

- 
Kun mä olisin

ehtinyt ottaa ne kuivamuonatkin, kun jakokin oli val-
miiksi tehty.

Todellakin, nyt huomaan jo itsekin, että sitä mu-
kaa kun jännitys vähenee, kasvaa nälän tunne, keimo-
ruokaa kun ei ole saatu sitten toissapäivän. Ruoka-
puoli järjesryy kuitenkin yllättäen, kun tavoitamme
maantieltä hernekeittoa taynnå olevan komppanian
kenttäkeitiön, jonka vääpeli Sevön on lähemänyt töpi-
nästä yötä myöten etulinjaan. Pian tulee myös käs§
siinyä varmistamaan krh-tulella seuraavaa viivyrys-
linjaa ja aamupäivällä pystytämme heittimemme
Manssilan kirkonmäen takarinteeseen.

Viteleen taisteluista jää minulle kaiken muun lisäk-
si konkreettinen muisto lähiviikoiksi: suuri kypärän
lyömä sarvi otsaan. Se kukkii eri päivinä eri väreissä
muuttuen tummimmasta tummasta helakimpaan he-

lakkaan. Se on veripunainen Miinalanjoella, sinipu-
nainen Salmin linjalla, vihertävä Uuden§län puolus-
tustaisteluissa ja Uuksun sillalla keltainen. Tulee Vi-
teleen sarvi viimein normaalin ihon väriseksikin, mut-
ta silloin ollaankin jo Koti-Suomen puolella Pitkäran-
nassa ia Koirinolalla.

x; Jyväs§län puolesta kotoisin
Kauppinen kaatui Krh.k./l).Pr:n
min hautausmaalla 7. L0. 1944.

oleva sotamies E.

tulenjohtueessa Ke-

Toimitukselle saapunutta kirjallisuutta

Eric Arnbler: Aseita Singaporeen, 283 siv.
(Gummerus)
Daais Grubb: Yön pahat silmät, 269 siv. (Gum-
merus)
Chester Hinles: Rusovarpaat, 231 siv. (Gum-
merus)
Esko bukko.' Surmansyöksy Caprrlla, 222 siv.
(Gummerus)

Kaikki tilauksiar, osoitteenmuutoksia ym. sekä
epäsäännöllisyyksiä tai puutteellisuuksia leh-
den jakelussa koskeva kirieenvaihto on lähe-
tettävä osoitteeseen: PL 820 00003 H:ki 300.
Toimitus (Töölönkatu 35 B) ei niitä käsittele.
Puh. 9O-790822 tai 790355
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kherrota huomenna

- Ei. Mutta kai sä
mulle kuitenkin
voit kertoa.
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