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AARNE KETONUMMI

ELOKUUN 26. päivän tienoilla l94l oli päätetty teh-
dä yritys Viipurista johtavan maantien katkaisemisek-
si Säniön seuduilla.

Hyökkäykseen varattiin mm. voimia kahdesta ryk-
mentistä (lR ,:stä ja meidän JR 26:sta). Kumman-
kin tuli asettaa l«irkeen yksi iskukomppania. Kohdal-
lamme tehtävään valittiin luutn. Väinö kskisen joh-
tama 2. kompp., joka oli kovassa maineessa. Leski-
nen pyysi mukaansa pst.ryhmäämme (IR 26 lt.
kkk/pst.joukkue). Olimme taistelleet kaksi vuorokaut-
ta Lyy§l?issä ja edelleen asemissa. Kompp. päällik-
kömme ei katsonut aiheelliseksi evätä nimenomaista
pyyntöä, joten saimme käs§n irtaantua ja lähteä
marssimaan etelämmäksi. Konekiväärimiehistä lähti
mukaan vanr. Launiaa joukkue.

Illansuussa saavuimme Pien.Perolle johtavalle si-
vutielle. Tarkoituksena oli suoriffaa ylli§shyökkäys
keskiyöllä, pirneiissä. Vihollisen asemien edessä oli ki-
lometrin verran melko aukeata, kapea Peronjoki, sa-

takunta metriä peltoa ja Ioivalla, metsäisellä harjan-
teella ampumahaudat n. 4O m pellon reunasta. Päi-
vänvalossa siitä ei olisi saanut ketään kunnolla yrittä-
män.

Taivas oli tiheässä pilvessä suosien aikomtstamme.
Lähdimme eJenemän sivutietä pitkin. Tunnustelijam-
me, en voi varmuudella sanoa ketkä, koska "voitolla
on monta isä, mutta tappio on usein isätön", olivat
pässeet yllättimådn ja vaientamaan äänettömästi sil-
lan pielessä olleen kuulovartion, jonka tehtävänä oli
tarvittaessa räjäyttää silta ja toimittaa hälyrys. Var-
tion vaientaminen oli ratkaiseva teko. Toisen kohdal-
la oli tehtävä jäinyt vajavaiseksi. Mies vaikeroi sur-

keasti hiljaisella äänellä, niin emä kuului muutaman
metrin pädhän ohikulki"ssamme. Se ei ollut mitenkåän
mielialaa kohottavaa musiikkia.

Sillan takana levittäydyimme nopeasti pellolle.
Ruoho oli kasteesta märkd eikä kahissut. Toveria ei

tuntenut parin metrin päästä, niin oli pimeätä. Ihme
miten hitjaa kolmisensataa miestä (komppaniat oli-
yat vajaat tappioista ja konekiväärit jdivät hiukan
taemmaksi) aseineen pystyi liikkumaan. Jokaisen
henki oli §symyksessä, ja jos joku olisi yrittänyt kö
histä, niin takuulla lähin mies olisi köhisijän hiljentä-
nyt nyrkillän. Sidöimme kåitky" mukaan nenäliinan
oikeaan olkalappuumme, jotta hiukan varoisimme
ampumasta toisiamme pimeässä. T'åLmä kaikki ei voi-
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nut kestä paljoa minuuttia kauempaa, vaikkar tuntui
ikuisuudelta. TåytW reilusti sanoa, että brllä siinä
useimmat pelkäsivät ja odottivat joka hetki, milloin
meidät siihen turvaftomlnir suolrrttaisiin. Ilmasstr vtris-
rosi sähköisen jännityksen.

Jännitys purkautui kauheaan kiljuntaamme ja huu-
simme tosiaan hirveällä voirnalla, koska se helpotti
ihmeellisesti. Samalla rynnättiin edessä olevaan met-
vään. Muutaman sadan metrin päästä vasemmalta al-
koi konekivääri pyyhkiä peltoa ja piiskatykki ampui
tiehen. Jos olisivat avannert tulen 10 sekuntia aikai-
semmin, niin olisivat tehneet joukossamme kamalaa
jälke2i ia yritys olisi kaiketi kuivunut alkuunsa. Nyt
tuupertui vain parisenkymmentä (Suihku sattui pää-

asizusa JR 5:n miehiin) ja loput olivat metsässä. Pe-

råäntymistie oli katkennut ja ainoa pelastusmahdolli-
suus oli painaa vimmatusti eteenpäin. Edestä tuli vain
hajanaista tulta ja sekin suuntautui pääasiassa ylitse
pellolle. Käsikranaatit lensivät edellä ampumahau-
taan ja miehet heti perässä. Nluutamia painiotteluja
käytiin ilman sääntöjä ja voittajasta ei tullut erimieli-
syyttä eikä vastustaja esittänyt prr-,testia. Kahteen pe-

säkkeeseen paiskattiin kumpaankin yksi kasapanos ja
sen jälkeen oli hiljaista. Taisi siinä jokunen ukko
muuttaa majaa välillä kunnolla heräåmåttå. Edestä ei
tullut enää mitään tulta, joten useimmat tarpeeksi he-

reille päässeet viholliset olivat karjuntamme kuulles-
saan tehneet ainoan, oikean iohtopäätöksen - 

lähte-
neet heti karkuun ja kauas. Olimme saaneet itse tuta

- 
tosin päivänvalos mitenkä vertahyytävdå on

kuulla metsässä hyökkääjän huuto "vraa, vraa" ja

mitenkä se antaa sellaisen vaikutelman, emä hyökkää-
jiä on moninverroin todellisuutta enemmän ja huuto
tuntuu olevan aivan kuin päälle kaatumassa. Puolus-
taja oli ollut täysin rauhassa ja huoleton, kun yht'äk-
kiä olimme karjaisseet muutarnan kymmenen metrin
päästå. Sen oli täytynyt tuntua karmealta ja siltä, että

ainakin tuhat miestä oli 1o asemisszr, joten ei ollut ou-

toa, että vastarinta luhistui. Konekivääri ja tykki ei-

vät olleet meidän heiniämme, vaan lasker.rduimme

alas harjanteelta tielle jatkaaksemme noprasti hytik-
käystä. Pusikossa oli kaksi 40 mm:n tykkiä, iotka tyk-
kimiehet olivat jättäneet laukaustakaran ampurneltttl.
Painuimme kiireesti eteenpäin ja saavutimme valta-
tien vastarintaa kohtaamatta. Nousimme harianteel-
le, joka päättyi tien takana suohon. Runsaan kilomet-
rin päästä tulitti konekivääri summitti,isesti jonkin ai-

kaa. Saimme käs§n jäädä toistaiseksi siihen ja sa-

malla meille ilmoitettiin, että Viipurin lahden yli <-rli

tehty maihinnousu ja kzrtkaistu rantatie. Olimme ktrt-

kaisemasa viimeistä vetäytymistietä Viiptuista, iop,
sen takaa olevilta joukoilta. Tieto nostatti rintaa,
mufia tämä oli vasta toinen haara tiestä, joka er-

kaantui Säiniön kohdalla. Tiesimme, emä edessä oli-
vat ankarat taistelut, koska vihollinen tulisi tekemään
kaikkensa pitääkseen tärkeimmän vetäytymisreittinsä
avoinna. Ensimmäinen tavoite oli kuitenkin ylläryksen
johdosta onnistuneesti saavutettu.

Esikuntakihot eivät olleet suosiossarnme. Panimme
heidän syykseen, ehkä joskus aiheetta, kaikki ylimåå-
räiset kärsimykset, jotka johtuivat puutteellisesta tie-

dustelusta ja huollosta, vanhentuneista kamoista jne.

Tasapuolisuuden nimessä on annettava tunnustus,
kun siihen oli aihetta. En tiedä kuka tämän hyökkäyk-
sen oli suunnitellut, mutta se oli mestarillisesti tehry.
Olimme juuri tulleet Lyykylästä ja nähneet mitenkä
valtavat siellä tappiot olivat olleet ja sittenkään ei ol-
tu päästy tähän tiehen käsiksi. Nyt olimme päässeet

tielle ja tappioita ei ollut käytännöllisesti katsoen en-

sinkään 
- 

vajaat 30 miestä. Takuulla oli moneen
kertaan puntaroitu mahdollisuudet. Tosiasioihin pe-

rustuen ja §lmästi laskelmoiden oli päädytty ylläryk-
seen. Loppujen lopuksi välittömälle vaaralle altiiksi,
tavoitteen tärkeyteen nähden, asetettiin suhteellisen

JR 5:n päällystöä
ennen Länsi-
Kannaksen hyökkäystä

JR 26:n komentaja,
eversti luutnantti
S. E. Laaksonen
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pieni miesmäärä, jonka oli laskettu, yllätyksen onnis-
tuessa pystyvän selvittämään tilanteen, jos se olisi vä-
hänkään kokenutta joukkoa. Laskelmat pitivät paik-
kansa ja onni oli, kuten useimmiten, rohkean puolel-
la. Näin sitä pitää Suomessa sotaa käydä. Totutella
miehet taistelemaan metsässä ja vielä mieluimmin pi-
meässä, jolloin vähäisestä miesmäärästä saadaan paras
teho.

Kaivauduimme harjanteelle. Aamun valjetessa oli
lZihdettävä tiedustelemaan Pietarin suuntaan. Tien oi-
keata puolta, jossa oli vain vähäinen kaistale ennen
suota, lähti yksi joukkue ja me sen mukana. Vasem-
malla oli enemmän väkeä ja konekiväärit. Kilometrin
verran marssittuamme sanoimme levähtävämme tien-
vieressä sijainneen kiven luona. Edessä tie käänryi oi-
kealle. N. l0 metrin päässä oli kumpare, jonne luut-
nantti eteni ryhmän kanssa. Tähystäessään kumpareel-
ta 

- 
täytti ilman hirveä rätinä. Yöllä hajalle lyö-

mämme pataljoona oli tien vasemmalla puolella met-
sikössä ja avasr yllättäen tulen kaikilla aseillaan tar-
koituksenaan tietysti maksaa yölliset kalavelkansa.
Tåtä ennen oli ihana kesäaamutunnelma, linnut liver-
sivät ja kaikki näytti rauhalliselta. Muutos oli siksi
äkillinen, eftä serl aiheuttama reaktio oli selvä. Jalka-
väki lähti painelemaan takaisin, minkä kintuista hel-
tisi. Joukkueenjohtaja, muistaakseni luutn. Aho, koet-
ti pysäyttää miehräärr, sai kuitenkin osuman ja silloin
ei pakenijoita enää mikään pysäynänyt. He tempasi-
vat Ahon mukaansa ja yhdessä vilauksessa olimme

}ffiM

JR 5:n komentaja, eversti A. Paasonen (vas.)

jääneet kuin nallit kalliolle. No olihan sitä sentään ol-
tu pahemmissakin paikoissa. Lauoimme umpimäh-
käån ia tarkastelimme tilannetta. Vihollinen ei näyt-
tänyt pyrkivän tien tälle puolelle, vaan kohdisti huo-
mionsa toiselle puolelle. Tie pölisi luotien sarjoista sa-

tojen metrien matkalla. Vasemmalla puolella paineli-
vat omarnme niin ikään karkuun täyttä häkää. Pako-

kauhu lienee tarftuvinta tautia maailmassa. Siellä oli
kuitenkin luutn. Leskinen, joka oli saanut pysäyteryk-
si kymmenkunta miestä, joukossa yksi kk-ampuja, jo-

ka pelkällä "varsinaisella" päästeli sarjoia kantojen
ja kivien päåltå. Tämä ryhmä piti vihollista matalana
sekä alkoi vetäytyä vuorotulella.

Mieleeni muistui Jatkosodan alkuajat, jolloin Leski-
nen oli jääkärijoukkueen johtajana. Erään kriisitilan-
teen selvittyä onnellisesti ihmettelimme: "Sinä et näy
yhtään pelkäävänkään." Tähän Leskinen hymyillen
vastasi: "Tottakai minä pelkään, mutta pelko on yri-
tettävä pitää kurissa. Sen voin kuitenkin luvata, että
ensimmäisenä en ole pakoon juoksemassa, vaan sil-

loin kun minä lähden, saa takuulla muutkin lähteä."
Mies osoittautui tässäkin sanansa mittaiseksi ia osoitti
samalla mitenkä vaarallisessakin paikassa voi her-

monsa hallitseva mies selviytyä. Tienvarsi kasvoi har-

vaa männikköä, ja jos tuo ryhmä ei olisi pitänyt venä-
läisiä matalana, niin silmittömän paon aikana olisi
rnenetetty monin verroin enemrnän miehiä kuin nyt
menetettln.

Näimme tilaisuutemme tulleen. Kaappasimme
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Venäläisten rajalle johtavien yhteyksien
katkaisem inen Vi ipu rin kaakkoispuolella

aseemme ja läksimme painumaan tienpenkan suojas-
sa. Välissä oli hiekkamonmu. Siinä voi hetkiselsi hil-
jentää vauhtia ja vetdä henkeä loppusuoralle, joka ko-
hosi mäen päälle ja nousimme esiin kuin ampumatau-
lut. Låähättäen hiettäydyimme poteroihin, ja sydän
hakkasi rinnassa niin, että joka hetki tuntui siltä kuin
se olisi lentoon pyrähtänyt. Sopii kokeilla. Pistäkää
pällenne talvivaatteet ja saappaat jalkaanne sekä
selkään 30 kg epämukavaa kantamusta ja vetäkää ki-
lometri alle viiden minuutin.

Meteli hiljeni ja vihollinen vetäyryi metsikköönsä.
Lähätimme edelleen ja emme olleet uskoa silmiäm-
me, kun Pietarista päin, tienmutkan takaa tuli kai
kessa rauhassa kaksi vetovaunua kiskoen kahta 40
mm:n tykkiä. Ei näyttänyt toisellakaan puolella eri
aselajien suhteet olleet parhaat mahdolliset, koska vi-
hollisen jalkaväki piilostaan ei mitenkään estellyt tyk-
kimiehiä, vaan antoi heidän touhuta omia touhujaan.
Tilannetta ei voinut k?isittä muuten kuin että tykki-
miehet olivat yöllä perääntyneet komppaniaansa ja
esittäneet tapahtuneesta oman versionsa 

- 
torjuneet

panssarihyökkäyksen ja tykit olivat vaurioituneet.
Ampumisen oli oletettu kuuluvan vanhoista asemista
ja se oli kiirehtinyt toimimamaan uusia tykkejä "vau-
rioituneiden" tilalle.
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Tykit jyrräsivät suoraan meitä kohti. Vetovaunut
olivat melko avonaiset, mutta jonkin verran niissä oli
panssarointia. Niiden saavuttua 40 metrin päähän
ammuimme kiivaaseen tahtiin suomalaisella 20
mm:n pst-kiväärillä muutaman laukauksen. Vaunut
pysähtyivät ja elåvånä säilyneet miehet hyppäsivät no-

peasti maahan ja häipyivät suonlaidan tiheikkön.
Tykit kiskottiin mäen päälle. Se oli hieno saalis.

Kaksi upeata vetovaunua ja kaksi yhtä upeata tykkiä
täysine ammuslaatikoineen. Olisimme halunneet lå-
hettää pakeneja naapurille, mutta valitettavasti em-
me osanneet käyttää tykkejä 

- 
puute, joka olisi pitä-

nyt korjata antamalla meille edes tunnin pikakurssi.
"Tee se itse menetelmään" ei tällä kertaa 1dÅnyt ai-
kaa. Pataljmnan olinpaikka oli keksitty ja sen saar-

taminen jäi muiden tehtäväksi. Meidän oli lähdettävä
toiseen suuntaan.

Kannon nenässä istui mies ykä päåLtå veressä ja
näytti pahasti haavoittuneelta, joten tarkastimme
häntä. Mies vain nauroi ja sanoi: "Ei minulla ole mi-
tään hdtdå ja veri on valunut kaveristani, joka pe-

räännyttäessä sai osuman ja jonka nostin selkäni. On
sitä pahemmistakin selvitry. S 2:n upotessa pelastui
kaksi miestd ja minä olen toinen". Muistelimme kaik-
kien hukkuneen. Tätä mies ei kieltänyt, mufta kertoi:



"Sen vanhan punilon ollessa viimeisessä satamassa
havaitsimme rottien pyrkivän pois laivasta 

- 
taattu

merkki. Teimme asiaa maihin ja kun tiesimme läh-
töajan, niin viivyttelimme tahallamme ja emme ke-

rinneet mukaan viimeiselle matkalle ja siksi pelas-

tuimme." Tosissaan mies jutteli ja siksi erikoinen oli
kertomus, ertä mielellään sen tarkistaisi.

Keksimme tiheiköstä vihollisen töpinän, joka oli
yöllä jätetty. Käyrimme hyväksemme tervetullutta
muonatäydennystä ja pidimme ruokailutauon, koska
vanha toturrs on, että täydellä mahalla on mukavam-
pi tapella kuin ryhjällä. Ihailimme täysissä varusteissa

olevaa, todella upeata ratsua ja Leskinen mainitsi
ratsastavansa sillä Viipurin valloitusparaatissa. Tämå
oli kuitenkin ennen aikaista puhetta ja ehkä pirun
manaamista esiin. Sillä kertaa iäi kyllä Leskiseltä Vii-
puri näkemättä, jos monelta muultakin. Ennen päivän
loppua sai Leskinen råjähtåvä,n luodin olkapäähänsä
ja saa potea vammaa loppuikänsä, vaikka upseeri-
miehenä ei siviiliin päässytl«iän.

Levittäydyimme k«juun tien vasemmalle puolelle.

Jalkaväki etulinjaan, me ja konekiväärit 20 metriä
heistä. Peitteisessä maastossa tåmå 20 m oli ratkaise-
va. Karkeasti sanottuna siinä on niin suuri ero kuin
taivaalla ia helvetillä. Me katsoimme joka hetki

ete€mme sopivia kiviä ja kohoutumia. Heti tulen kiih-
tyessä löimme maihin ja odotimme sen aikaa kun jal-
kaväki pädsi eteenpäin. Heillä, onnettomilla, ei ollut
mahdollisuutta jåådä makaamaan, eteenpäin oli vain
mentävä. Kuka ei ole itse kokenut, niin ei saattaisi us-

koa, miten vaivaiset 20 metriäkin voivat olla tärkeitä,
kun niitä osaa taidolla kdyttää, hyväksi.

Talot olivat palaneet ja horsma peitti rauniot.
Kahdessa kesässä olivat pajut ja lepät työntäneet mie-
henkorkuisen verson. Saavutimme poikkitien, jonka

takana oli kiviaita 
- 

vaikutti kirkkomaalta. Vånr.
Launia ylini tietä heti jalkaväen perässä. Silloin avasi
kaukaa oikealta konekivääri tulen tietä pitkin, Lau-
nia sai luodin päähänsä ja tuupertui tajuttomana tien
toiselle puolelle. Liian varhain päättyi hyvän miehen
sota. Ylikessu joukkueen varajohtaja, intoutui vastuun
äkillisestä kasvamisesta ja rupesi hoputtamaan: "Eteen-

päin, eteenpäin, hyökkäys ja käynnissä, ei saa jdådd

makaamaan." Yritti hätistää meitäkin kivemme suo-
jasta. Olimme törmäilymme törmäilleet ja sanoimme:
"Rauhoitu hyvä mies, ei mitään fiyökkäystä ole käyn-
nissä, jalkaväki makaa tuolla tien toisella puolella
kiviaidan suojassa. Oikea sivusta on jdånyt kauas jäl-
keen, koska tuo konekivääri edelleen ampuu. Ennen-
kuin se on vaiennettu, ei kannata jatkaa." Rauhoit-
ruihan ylikessu, kokenut soturi, ensi huuman ohimen-
tyå, ja tapausta ei kannattaisi muuten mainitakaan,
mufta tämä ylikessu oli pirun karski ja tarkka soturi.
Saimme kerran osoitetuksi, että heikot hetkemme on
meillä jokaisella ja yhdessä navraa, että "meinaa sitä
viisaskin joskus lentää vipuun."

JR 26:n lerrra Vrrpurrn ulkopuolella

"Ässän" miehiä Kannaksella kesäkuun lopulla 1941
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Suomalaiset jääkärit Korpiselässä
hyökkäämässä ra jaa kohden
Jatkosodan syttyessä 1941

KAUKO nÄUÄlÄrrueru

Heinä[uun
ooO oo

paua
l94l

Iloirtikkomäen uarfossa
UftXÄftlLJN lri;,pLrpiiiviin l9-11 menncssZi «rli II/JR
l(.l c..lcnnl't pakkorirr-rhan ra jalta Kiteeltli kaakk<xrrr

linnuntictii ntirattunir pitkällc kolmittrakymmentä ki-
l«rmctrili, mLrtta huomioon ottacn murkat matkassa
kartt ui krlrpimaastoir nclinkertaisesti.

UukLrnicmen Koivikkomäen maastossil pataljoona
katkaisi iir ylitti viholliscn httoltotien, ioka kulH Sor-

tirvallrstir Okonkl'liin kautta, Tirivaaran pohjoisptto-
lellc, V;rlkeitvitiirlur slurn ia Koivikkomäen välitse Il-
makoskcllc ia cclelleen Höksälän kautta Kumurin-
miicllc jir jatkrrcn Lrr"rdelle rajallc saarkka.

Kumr.rrinmiicn vahvir tukikohta oli edelleenkin vi-
lrolliscn hailussir motrista valtausyrityksistä huolimat-
tir. C)lirnmc edenr.rcct syvälle vih«rllisen sclustaan. Ti-
lannc vih«rlliselle Kumurinmäellä ei liene enää ollut
kehtrtra'"'a mottiin jor.rtr.rmisen vilitrrln tähclen, kr,rn Il-
mrrkoskclt,r Pyh2ijiirven rantrriln oli vajaa penikulmit

ia jossrr viimciner-r hr.roltotie kulki heillii ctcliiän pitkin
Lrratokirn rirntirir. Sitä ahdisteli io Pyhäjärven etclii-
pr-r«rlitsc cclcnnyt evcrsti Kentpin r1'kmentti Nivan ase-

rll?ln suLlnr)irlta. Tiistä johtui että Koivikkomäen kaut-
trr krrlkcvasta tiestli tr.rli kova riita.

Ivlainirtrr II/JR l6 joutui vastaarnaan scn kannak-
scn ptrolr-rstuksestir, ionka eräs komppania ja krh.jouk-
kuc ( 172 I ) michitti Valkeervitaran suon ja Koivikko-
rniicn viilil[i. T'ie kulki criiiirr 1>ictrcr.t peltoiLukeatnan

vli, jonka omisttrkscsta virrhain aamulla käytiin k4t-
kcra,r kirn'r;,pail r-ur
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Koivrkk,rnr.icn t.rlrlitst()ssrt, jossa sc jotrrLri ltiilyrysrilaan
jrr nrinii hrrkerui l'irin siirtiinriiiitr irscntansrL kilomctrin
vcrrirn r.i.rks.. jos puolnstus tntlrttltl. S1'1'nii tähän i>li
j<rr-rkkr.rcc:r j,.rht.rjantmc luttrn. Ailrtl,nt antirman tilan-
nescl()stLikscrr nluk,tan, cttii jLruri nyt vih<tllinen 1'rittiiii
moncn hrirkkiivsvrrunun tuketnana slurrittita iäpimr-rr-

nrn. Oli rurir.rrr ia toivotonta heittimill?i tulittirir pans-

sirreit.r.
Tiirn.i per.iiintl'n-riskäsk1' oli mrLscrttrlva, jt>ta ci ttli-

\()ttLr I()tcLrrr-rveksi. 
- 

Eikä sc t()tctltttuurkiran, sii lä

on-).rt pst.rvkit olivat aikartaan sit.tl)tll)eet .rscmiin
mirinitr.rr.r peltoaukcaman liinsipur;lcllc. Tiristelu clli
kiir.rs. n)LItta lvhyt. N{ikiili pirnss.trivrtr.ttrrt tuli ilukca-
nrirlic. torjlLntrrtykkitnmc itrtrl>ttit'.tt scrt rr'ileen. Kr-rr-rsi

kapp.rleme niitii yhraiktra savusi lickkicn vallassa.

Loptrt prkenivat takaisin. (Kcitä olivat nämä kvlmä-
piiisct n-kkir-r-richcr/ Heillc «ln t\'östiiiirr lakkia nostct-

tirvrr.) 
- 

Krh.joukkr,re ll) t jiii ascmiirrsa. Sirä usk«rt-

riin r iclä priiviirr l:rirtrt:ttr t:trvittitviln.
Åurinkoinen keskipäivä kuiur rirLrh.rlliscsti lukuun-

omamilttir sLl()rrran vasemntitltit noir.r kolmen kilomct-
rin piiästii Okonrniien strtttrtralta kttuluvaa ankariiir
tykistiikcskitystä, vilrolliscn halluss.t olcvasta mailstos-

ta.
Hcitinasemalla valrnistatrduttiin trristelttun. Am-

mu-siiracikr-,itir l)urcttiil), ittlrtt.tltksiil ptrhclisrcttiin, sytyt-

timiä kicrreltiin paikoilleen, peruspanoksia ja lisäpa-
noksia laitcltiin ja jopa osalsi sytl'ttimen vrkkanaulo-

- Krh:n ioukkue oli asemissa



ja jo poistettiin. Pientä touhua oli kaikilla.
Joukkueen tulenjohtajana oli vuorossa pienehkö,

kirkassilmäinen, älykäs kersantti Sipilä. Hän taisi teh-
tävänsä. Puolustusta suunniteltaessa L,än osasi varata
asemalleen paikan, jossa häntä kipeimmin tarvittiin.
Valkeavaaran suon kapeimmzrlter kohdalta oli hyök-
käys todennäköisin. Tulenjohtajan paikka sijaitsi kes-

keisessä asemassa, josta oli h1'vä tähystysmahdollisuus,
hyvä näkösuoja jr, h1'vä tulisuoja, josta tarvittaessa
kiivaimmankin tulen arlla oli ky'ettävä siirrymään
vaihtoasemiin.

Päivä kallistui iltiian. Iletsän varjot pitenivät. Pa-

haenteinen hiljaisuus r'.iliitsi. 
- Jotakin oli tulossa.

- 
Ihmeellistä puLnaa ja mulinaa suon takaa alkoi-

kin pian kuulua. Jalkaväkeä... Paljon heitä oli, aina-
kin pataljoona. He olitat jo ryhmittyneet hyökkäyk-
seen, 

- 
heittimer r-.rlmiina. (Hakuammunta oli suori-

tettu jo aikaisemmin.t \vt he lähtivät suorana seisten
verkkaisesti trlapenamilan kohti asemiamme
Kaikilla heittimill.i ;nneniin tulta... Samalla kertaa
alkoivat myös omat jv.aseet laulaa, mutta ei myöhäs-
rynyt vihollinenkaan. Ilurhaavalla ristitulella konetu-
liaseillaan se alkoi asemiamme tulittaa ja painoi
harvan puolustukc'mme 'maahan". Mutta Krh:n tu-
lenjohtuetta se ei saanur toimettomaksi.

Nyt alkoi Sipilän suuri hetki. Tulikomento ikään-

Ruokolör vi
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kuin vapautti jännityksen heitinasemalla, mr.ttta vain
hetkeksi. Osumatarkkuudesta ei kenelläkään ollut
epäilystä. Se oli koettu jo niin monta kertaa. Kolme
arnmusta yhtaikaa putosi putkiinsa. Mitä kummaai
Yksi kranaatti vain lähti matkalleen, toiset kaksi iäi-
vät suutareina makaamaan putken pohjalle. No voi
tupen rapinat, mitkä heittimellä alkoivat. Mistä tuom-
moinen johtuii Peruspanos oli ollut liian löysä j, p.,-

dota moksahti ennen aikojaan putken pohjalle pit-
käkseen ja kranaatti päälle. Ei ollut aivan pieni hom-
ma saada vaaralliset varmistamattomat suutarit pois

putkesta. Putki irti vastalevystä ja kaataa kuin maito
kannusta vastaanottajan kouriin vielä siten, ettei is-

kuriin satuta. Sipilä tj.paikalla hermostui vieläkin
enemmän. Ensimmäinen kranaatti onneksi pudota
moksahti taajimpaan hyökkääjäin joukkoon, joka

herkkänä syttyen räjähti pinnassa ja teki pahaa jål-
keä. Nyt vasta ensi kertaa hyökkääjät painuivat kon-
tilleen, ketkä §kenivät. Ammus tuli aivan yllättäen
joukkoon, kun eivät kuulleet lähtölaukausta. Sopivasti
putosivat kaikki yhden heittimen ammukset osoitet-
tuun maaliin, mutta hyökkääjiä oli liian paljcn tuolla
tahdilla pidättämään. 

- 
Pienen ajan oli puhelin kuu-

mana tulenjohdon ja asemien välillä.

- 
Meille tulee lähtö pian, lausahti Sipilä epätoi-

voisena. Mutta samalla hän sai kuulla iloisemman

Vll AK:n
sotatoimet
Sortavalan

- Jänisjärven-
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välialueella
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uutisen, että kaikki kolme jo ampuivat. - 
Lyhennä

50! Tulta! Uraat - 
Uraata huudetaan. Se kuului

heitinasemaan puhelimenkin kautta. 
- 

Taas oltiin
pysrysä, kun kolme kranaania poksahti sopivasti. Ne
katkaisivat hyökkääjältä kärjen. Nyt vasta painuttiin
matalaksi. Kun joka 10. sekuntti räjähteli kolme kra-
naattia hyökkääjäin lähellä aivan suon pinnassa. Tätä
jatkui kymmenen viisitoista minuuttia. Omat jv.aseet

päästelivät lyhyitä sarjojaan, missä vielä liikettä huo-
mattiin. 

- Jo nä§i paniikin oireita hyökkääjissä.
Taakse mentiin koko rintaman leveydeltå. Pahaa jdl-
keä oli tullut hyökkääjien massoihin.

Kovassa kiireessä oli heittimille käydä kohtalokas
vahinko. Arnmunta kun taas rupesi käymän, niin se

muodostui kilpa-ammunnaksi. Lataalalta murto-
osassa (pudottajalta) helposti menevät korvat tuk-
koon, kuten nytkin kävi. Ei erottanut lähtikö V'ranaat-
ti omasta vaiko naapurista, ja oli juuri ehtimäisillään
pudottaa uuden, kun entinen tulla poksahti putkesta
ulos sormia hipoen. Mikä olisikaan ollut seuraus, ios
arrunus murtGosassa sekuntia olisi aikaisemmin put-
keen pudotettu? Olisi kaksi kranaattia räjähtänyt suo-
jattomien miesten keskellä ja ilmanpaine ja sirpaleet

Konekiväärin "varsinainen " tul iasemassa Kannaksel la 22. 7.

olisivat räjåyttåneet ne ammukset, jotka oli varustettu
sytytimillä ja niistä poistettu varmistussokka. Lopuksi
olisi koko arunusvarasto ketjurälähdyksen tavoin tu-
houtunut miehistöineen. Olisiko jdänyt tapaukselle sil-

minnäkijääkdän? - 
Seis-komennon jälkeen vielä kuu-

si kranaattia råjdhti perääntyvien keskuuteen. Se oli
tykistön kielellä "saattotulta", kuoleman saattoa pa-

kenevien joukkoon.
Tulenjohtue tähysti ja kuunteli vielä hiljentynyttä

etrunaastoa, josta kuului ainoastaan haavoittuneiden
valituksia. Tuo oli korvia särkevää ja hermoja koette-
levaa kuultavaa. Nyt nuo kovan kohtalon saaneet ei-

vät enåä olleet vihollisia, he olivat haavoittuneita ih-
misiä. Heitä olisi auteftava.

Apua annettiin vain välillisesti. Hämärryvässä ke-

säyössä ei-kenenkään-maaka kuului haavoittuneiden
läheltä aavemaista hissuttelua. He olivat hakemassa

haavoittuneitaan. Heitä ei tulitettu. Kymmeniltä aron
pojilta päättyi päivä iäksi siellä Laatokan-Karjalan
korvesa, Koivikkomäen varjossa.

Näin päätti kersantti Sipilän ja hänen tulehjoh-
tueensa vaihto erään taistelupäivän turnmuneessa ke-

säyössä.

Mi käli vihollisen panssari-
vaunut tulivat aukeamalle,
tor.iuntaty kkim me ampu ivat ne
tuleen
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Heittimillä annettiin tulta ia
osumatarkkuudesta ei ollut
epäilystä *{qq.i

:r: :-l{
:tr

F:'" ,i * L"
*,fu.-äffitH



Cr'/^
/rr"'fu

ffirNA^ärli OESCH
8.8.1972 täytti lehremme pääroimittaja, kenraaliluut-
nantti K L Oesch 80 vuorta.

Aivan lyhyttä poikkeusta lukuunonamatta toimi
kenraali Oesch koko Talvisodan ajan YE:n päällikkö-
nä, Sotamarsalkan lähimpänä miehenä. Kun viholli-
nen sitten suorini maihinnousun Vilaniemeen ja kun
tilanne muunui todella liriittiseksi, lähetti ylipällikkö
kenraali Oeschin Yiipurinlahdelle Rannikkoryhmän
komentajaksi johramaan siellä suoritettavaa torjunta-
taistelua. Tåmå r'ihollisen hyökkäyssuunta oli puolus-
tuksemme kokonaisuuden kannalta erittäin uhkaava,
mutta Kenraalin rarmokkaalla ja määrätietoisella
johdolla hyökkärs aluki rajoitettiin ja sittemmin ko-
konaan pysäytetriin.

Välirauhan aikana vastasi kenraali Oesch Suomen-
lahden ja Sisä-Suomen järvialueen välisen, puolustuk-
semme kannalta ensiarvoisen rannikkolohkon puolus-
rusvalmisteluista. Kun sodan alkaessa suunnitelmat
muuttuivat komensi hän IV AK:aa, joka kaksipuoli-
sella saarrosruksella: pävoimat Vuoksen länsipuolel-
ta Kämärän kaurta lounaaseen ja toinen ryhmä Vii-
purinlahden yli Sommeelle, katkaisi vihollisen päävoi-
milta vetäytymisen kaakkoon. Tästä operaatiosta ke-
hittyi venäläisille hrökkäysvaiheemme tuhoisin tappio.

Sodan pitkiq'essä suoritettiin niinhyvin johdossa

kuin joukoissakin merkittäviä uudelleenjärjestelyjä.
Tässä yhteydessd I\' ÅK:n komentaja måaråttiin Kar-
jalan Armei jan komentajaksi saaden vastattavakseen
pitkän itärintaman Laatokasta Karhumäkeen saakka.
Merkittävin sotatoimi ruona ns. asemasotakautena oli
venäläisten suurht'ökJ<äyksen torjuminen Syvärin etelä-
puolella huhtikuussa 1942. T'åmä torjuntataistelu tun-
netaan Pertjärven Shemenskin kaksoisraistelun nimel-
lä ja Saksan sodanjohdon (OK§f) jossain määrin
liioitellun tiedotuken mukaan kaatui kelirikkohyök-
käyksessä jopa 14.000 vihollista.

Kesäkuussa 1944 aloirrivat venäläiset suurhyök-
käyksen KarjaLan kannaksella. Kun kaksi perättäistä
puolustusasemaa oli muftunut ja venäläisten suunna-
ton ylivoima oli paljastunut, ryhtyi ylipäällikkö kaikin
mahdollisin keinoin vahvistamaan Kannaksen puG
lustusta. Eräs näistä toimenpiteistä oli sotatoimien kes-
kisen johdon aikaansaaminen. Oli itsestään selvää, et-
tä hän sotamme ratkaisevan rintaman komentajaksi
nimitti kenraali Oeschin. Hänen johdollaan joukot ve-

dettiin jatkuvia taisteluja käyden ja ankaran painos-
tuksen alaisina Viipurinlahti-Tali-Vuosalmi linjal-
le. Sitä seuranneiden 2-7 viikkoa kestäneen mitä mo-
nivaiheisimman ja sitkeän puolustusvaiheen jälkeen
hänen onnistui asemasodan hiljaiselosta kovissa tais-
teluissa karastuneilla joukoillaan lopullisesti pysäyttää
vihollisen eteneminen ja torjua sen ankarimmatkin
hyökkäykset. Tämän tekivät mahdolliseksi Itä-Karja-
lasta saapuneet huomattavat vahvennukset. Siitä huo
limatta, että vihollisen ylivoima oli koko ajan ollut
erittäin suuri, vastustajankin oli pakko todeta hyök-
käyksensä epäonnistuneen, mikä on myönnetty viralli-
sessa venäläisessä historiateoksessa.

On kummasteltu sitä, ettei Oeschia ole jossain vai-
heessa, edes sodan jälkeen, ylennetry jalkaväenken-
raaliksi. Se olisi mielihlvän tuntein vastaanotettu laa-
joissa upseeripiireissä.

Nyt uusi painos

ESA AltlttAtAl'l

Pikapalkinto: Ti latessanne sarjan kymmenen päivän ai kana tulee
Teille lähetyksen mukana ilmaiseksi muovikantinen rengasnruis-
tikirja, jonka kätevä koko on 9 x 1'l cm ia ovh. on noin 10 mk.
Myös osamaksulla: Tilaus on mahdollista maksaa myös osamak-
sulla - ilman korkoa ja osamaksulisää: alkumaksu kirjoja vas-
taanotettaessa 15 mk ,a kuukausimaksu 6x15 mk.

- - 
Tilatkaa tällä kupongilla

Lähettäkää m inul le postivapaasti Anttalan KAUKOPARTIOSAR-
JAN teokset: Päämajan kaukopartio, Päämajan kaukopartio
saarroksissa, Hopeaa raian takaa, Päämaia kutsuu - kaukopar-
tio, Viimeinen partio, Kädet ylös kaukopartio, Aavepartio ja Ku-
riiri katoaa. Pikalilausetuna saan rengasmuistion.
Maksun suoritan käteisellä ! osamaksuehdoin n
Nimi

(painoki rjaimin - kiitos)

Osoite .

Omak. allek. 
K, ;

KIRJA-SILTA Oy ESll:'8iTl!1'trämeenrinna

KAUK(]PARTIt]-SARJA
Esa Anttala on tunnetuimpia so-
takirlailijoitamme. Hänen kuu-
lut kaukopartiokuvauksensa ovat
nyt ilmestyneet kahdeksanosai-
sena kirjasarjana.
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KEVAT oli vaihtunut kesäksi ja neljäs sotavuosi
1944 låheni loppuaan. Venäläiset olivat aloittaneet
suurisuuntaisen offensiivinsa Kannaksella. Se oli va-
vahduttanut koko Suomen kansaa, se ravisteli hereille
myös Rajajääkäripataljoona 1:n. Hiljaiselo loppui, al-
koi kuumeisen toiminnan aika. Enteellisenä saapui
käs§ pataljoonan komentajalta, majuri Tiitolalta krh-
joukkueeseen samoin kuin muillekin pataljoonan
osastoille: liikkukaa vapaa-aikoina avojaloin mah-
dollisimman paljonl

Ymmärsimme mitä se merkitsi. Asemasota oli vie-
nyt joukoilta marssikunnon ja nyt se pitäisi saada ko-
hennettua liikkuvaa sotaa silmällä pitäen tyydy"ttä-
vaån kuntoon. Olimmeko laiminlyöneet "etsikkoai-
kamme", sen näkisimme kohta. Useilla olivat myös
jalkineet enemmän tai vähemmän pitkällistä marssia
varten luvattoman heikossa kunnossa. T'ärnä aiheutti
ryntäyksen varusvarastolle. Allekirjoittanutkin painui
sinne muiden mukana onneaan koettamaan. Siellä
parveili väkeä kuin parhaallakin markkinapaikalla.
Jyrkän torjuvasti tyrmäsi "ränimikko" järjestään vaih-
topyynnöt. Vaikka olisi puhunut "enkelien kielillä",
sekään ei olisi tehonnut, hän suojeli varastoaan kuin
saituri aarteitaan. Tyyrymättöminä palasi itsekukin
korsulleen toivottaen hänet alimpaan hornan katti-
laan.

Alkoi kiireinen varusteiden kunnosraminen, sillä ei-
hän siinä enää muukaan autanut, jos mieli mukana
pysyä, kun tosipaikka eteen tulisi. Haikailimme het-
ken aikaa, jolloin itse kenraali Heiskanen oli "järjes-
tämässä" varushuoltoa. Olisipa hän nyt täällä, niin ei-
köhän asiat järjestyisi. Liekö huhuja vai tosia, mutra
kerrottiin nähdyn erinäisiä saapas- ynnä pusero- ja
housunippuja ajelehtineen Syvärin joessa myöhemmäs-
sä vaiheessa. Oliko ne meidän vai muiden osastojen
sinne heittämiä, ei tiedetty, mutta vatma oli, eaä täl-
laiset tiedot eivät taistelumoraalia juuri nostaneet, pi-
kemmin päinvastoin. Kranaatinheitinjoukkue oli hil-
jattain rakentanut uuden korsun, vain viimeistelytyöt
puuttuivat. Ihmeissään pojar olivat, kun joukkueen
johtaja, vänrikki Korpela kiiski tehdä työt valmiiksi
hyvin tietäen, että se niin kuin koko rintamalohko
jouduttaisii n I uovurtamaan Puna-armei j al le.

Allekirjoittanut palveli joukkueen tulenjohtueessa,
ja kun olin enimmäkseen tj.paikalla ei tarvinnut sel-
laisiin töihin osallistua kuin syrjästäkatsojana. Käsi-
timme tietenkin, että eihän joukkueen reilulla johta-
jalla ollut osaa eikä arpaa moiseen kds§yn, v^an
hänelläkin oli käskijänsä. Toimenpide sinänsä ei ollut
niinkän tyhmä kuin ensi aluksi näytti, sillä toimetto
muus tuo velttoutta ja sitä tietä kostautuu monella eri
tavalla, joista saattaa riippua ties vaikka kuinkakin
tärkeän tehtävän suoritus. Niille tämä muurunur ti-
lanne, jotka olivat hakanneet halkoja loman toivos-
sa, taisi olla hankalinta, eikä syyttä, sillä eihän heille
l«rkaan korvannut ahkeruuden tuloksia. Oliko ku-
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AARNE KUMPULAINEN

kaan edes ajatellut, että nämä loistokorsut olisivat so-

pineet erinomaisesti vaikka metsästysmajoiksi ja täten
ehdonanut sotakorvauksen vähentämistä myöhemmäs-
sä vaiheessaT Kovat ajat olivat siis vielä edessäpäin,
mufta loppukin alkoi jo häämöittää.

Vähemmän mukavaa oli myös ensiaskeleiden orra-
minen paljarn jaloin. Ihmeen kovaa oli maan kama-
ra tdällå kuin koti-Suomessakin sen totesimme heri,
n ama irvessä sai taiteilla, jos mieli ottaa muutaman
askeleen. Haikeana muistelimme poikavuosiaikoja,
jolloin juosta vilistimme niin kivikot kuin kannokot-
kin kuin tyhjäå vain. Saimme tiedon tj.-paikalle että
huomenna on lähtöpäivä, viestimiehet tulevat aamul-
la purkamaan puhelinlangat pois ja meidän on sil-
loin kokoonnuttava tuliasemaan. Ilta kului niin kuin
se oli kulunut niin monta kertaa ennenkin, ja aamul-



EIASTUS
la klo 4 aikoihin tein viimeisen varriovuoron. Nukku-
misesta ei tullut enaå mitään, sillä oli vielä jotain te-
kemistä. Saimme tietää, enä pataljoona jåttäå "ohuen
verhon" asemiin vihollisen harhauttamiseksi ja ettå
sellaiset korsut sekä rier, joita ei tarvita, miinoitetaan.
Me muut siirrymme muutaman kilometrin päässä ole-
vaan ns. tukilinjaan. Aprikoin että lyhenryvätkö linjat
sillä tavalla var halutaanko varmisraa vapaa pääsy
Syvärin joen ylitse, jonka itäpuolella olimme?

Siinä klo 8:n maissa saapuivatkin viestimiehet pur-
kamaan yhteyksiä tuliasemaan ja me olimme vapaat
lähtemään. Mielellämme jätimme tämän eteentyönne-
tyn tukikohdan, sillä meillä oli "alivuokralaisia" vä-
hän liikaakin, isoista siimahännistä pienimpiin kirp-
puihin asti. Emme kadehtineet niitä, joiden tehtäväksi
jäi vihollisen harhauttaminen, se oli varmaan her-

moille käypåä hommaa. Rauhallisesti sujui vetäytymi-
nen uusiin asemiin, vihollisen aavistamatta mitåån.
Nyt oli siis siirrytcy taas aikaan, jolloin taivas oli
kattona ja maaemo päänalusena. Tästä lähtien elet-
täisiin kädestä suuhun aikaa, juomavedeksi kelpaisi
ennenpitkää mikä tahansa vesilätäkkö ja ruokapöytä-
nä vaikka lantatunkio.

Tukilinjassa pataljoona levittäytyi asemiin ja tulen-
johtueet ottivat paikkansa. Heittimet panivat putket
pystyyn ja vietiyhteyksiä vedettiin ollaksemme valmii-
na oftamaan vastaan mitä tuleman piti. Tukilinjassa
olo ei kuitenkaan sen heitinryhmän osalta, johon kuu-
luin, kestänyt kuin seuraavaan aarnuun, kun saimme
kehoituksen siirtyä takaisin. Tulenjohtajana meillä oli
alikersanni Ruusanlehtl ja toisena tähyståjänä stm.

Juntheikki. Käytimme hyväksemme venäläisten aikoi-
naan metsätöitä varten rakentamaa kapearaiteista
rautatietä siirtäessämme kaluston lähemmäksi varsi-
naista pataljoonan lohkoa, jonka eilen olimme jättä-
neet siinä uskossa, että se olisi niin kuin taakse jäånyt-
tå elå.mäå. Niin saavuimme ensimmäiselle huoltokor-
sulle, joka oli jätemy miinoittamatta, sieltä otimme
suunnan tavoitteeseemme, jonka nimeksi mainittiin
Munakukkula. Munakukkuloita oli vähän joka pai-
kassa rintamaa luullakseni ja tämä oli vain er'äs niis-
tä. Jos lähtö oli tuntunut oudolta jättäessämme ase-

mat, niin paluu tuntui sitäkin oudommalta vtreltaes-
srunme ohi autioitten korsujen, joiden sisällä piili kuo-
lema.

Vihdoin saavuimme Munakukkulan juurelle. Hei-
tinryhmä oli jåånyt jonkun matkan päähän tien var-
teen pystyttamäån heittimen ampumavalmiiksi. Kuk-
kulan juurella ihmettelimme siellä olevien rauhatonta
iiikehtimistä, että mikäs kavereita oikein vaivaa? Yl-
hiäLtä kuului konekivääri nakuttavan tuon tuostakin
sarjan naapurin pään menoksi. Sotilaat, jotka olivat
rukikohdan puolustuksena, kuuluivat suomenruosalai-
seen osastoon, joita nyt näimme ensi kerran, vaikka
olivat he samoja suomalaisia kuin mekin. Olimme
siis vieraan pataljoonan lohkolla. Siitä selittyi outo
maasto ja oudot miehet.

Mikäpiis siinä, asetuimme taloksi ja kiipesimme
kukkulan päälle, tietenkin taisteluhautaa myöten, sil-
lä kovin taajaan kuului vihollinen ampuvan. NäLy,
mikä avautui siellä, ei ollut kummempi kuin muualla-
kaan. Tuttu se oli etulinjan miehille, mutta jotain oli,
josta minä en pitänyt lainkaan vihollista lukuunotta-
mafta. Se oli runsas aluskasvillisuus. Kulottunut pitkä
heinä olisi pitänyt satrda pois jo ajat sitten. Nyt se

suosi vihollista, joka lymyili sen seassa läheten hetki
hetkeltä asemiamme. Eipä ollut ihme, jos nämä tåållä
olijat pakkasivat huolestumaan, tilanne oli hyvin kiu-
sallinen. Oli kuitenkin eräs, joka siitä ei pahemmin
piitannut, hän oli konekivääriampuja. Apulainenkaan
ei näyttänyt pahemmin häiriinryvän törmäili jöistä,
vaan täytti tehtävänsä siinä kuin muutkin. Tulenjohta-

Eräs konekiväärikorsu
Syvärin rintamalla
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1a ammutti muutaman kranaatin etumaastoon hilli-
täkseen niitä, joihin kookoo ei saanut otetta, sillä ne
muodostivat eräänlaisen "viidennen kolonnan", jota
oli syytä varoa vastaisuudessa. Puhelemiseen ei jäänyt
paljoa aikaa eikä siinä huutamatta usein kuullut-
kaan, joten edellisen yön tapahtumat jåivät arvailuk-
si. Olivatko viholliset huomanneet jotain tavallisuu-
desta poikkavaa, kun näin hanakasti yrittivät päälle
käydä vai oliko tämä jokapäiväistä/ Kuta enemmän
sinne kranaatteja ammutimme sitä ärtyisämmäksi kä-
vi vihollinen. Olimmeko sekoittaneet heidän aikeensa
ja laskelmat, mitkä heillä lienevätkään klikanneet pa-

hemman kerran sotkeutuessamme leikkiin? Kuinka
kauan tatå jatkui, ei tullut huomioitua ja milloin
saimme ensimmäisen Jobin postini Meillä oli puhelin
alhaalla kiväärijoukkueen korsussa ja yhteyttä sinne
piti stm. Juntheikki, joten minulla ei tullut käydyksi
siellä sen jälkeen kun kiipesin kukkulan pälle. Näin
ollen jäi näkemättä miten kaikki oikeastaan pääsi al-
kamaan, joka sitten huipentui ikäväksi välikohtauk-
seksi.

Vihollisia kuhisi eturnaastossa kuin muurahaisia,
konekivääri yritti paahtaa sinne sen kun ennätti, sa-

moin me ammutimme tuli-iskuja parhaamme mu-
kaan. Puhelinvartiossa ollut stm Juntheikki toi sanan

meille, että jv.miehiä lähtee pois linjasta. Ällistyneinä
katsahdimme toisiimme, mitäs nyt tehdäni' Hetken
neuvottelun jälkeen alik. Ruusunlehti lähti katso-

236

Joukot ylittävät Syvärin 21 .6.44

ma.ln, mitä siellä voitaisiin tehdä. Meillä oli täysi työ
pitää vihollinen matalirna, joten minullir ei ole käsi-

tystä, kunka kauan hän oli poissa kun hän palasi ja

ilmoitti, että miehiä ei voi enää pidättää, joten on Pa-
rasta, että mekin lähdemme. Hän oli ollut yhteydessä

myös tuliasemaan, joten olimme valmiit sen puolesta

lähtemään. Oli vain aian §symys, milloin vihollinen
kekii aukot ja tulvii sieltä takamaastoon ia katkai-
see yhtey'temme, joten saimme pitää kiirettä.

Laskeuduimme alas kr-rkkulalta ia tapasimme kor-
sun edustirlla loput jv.miehistä, jolloin lähdimme välit-
tömästi vetäänrymään tuliaseman suuntaan. Saavut-

tuamme ensimmäisten jv.korsujen luo saimme nis-

kaamme kranaattiryöpyn. Satuin olemaan ensimmäi-
senä ja taakseni vilkaistessa huomasin muutamien
syöksyvän hätäännyksissään korsuille, joiden avonaiset

oviaukot kutsuivat houkuttelevina. Parkarsin hätään-

ryneenä varoituksen miinavaarasta, ioka kuului on-

neksi läpi räiskeenkin pysäyttäen heidät ajoissa. Vielä
epäröiden paikoillaan huojuen, mutta käsiryksen pa-

lautuessa he kåäntyivät jatkamaan keskeytynyttä mat-

kaamme. Helpottuneena suunteuin kulkuni tuliase-
m^an päin. Sinne saavuttuarnme tapasimme heitin-
miehet valmiina, joten aikaa hukkaamatta lähdimme
taivaltamaan huoltmn, jonne meidän oli määrä ko-

kc»ntua.
Vielä oli kohtalo määrännyt meille koettelemuksen,

joka säilyy varmaar. läpi elämän. Ennen tavoitettam-
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me tie haaraanrui \'.lsemmalle ya oikealle ja toinen
haara näistä oli mrinoirerru. Tienh.urrassir seisoi muu-
tamia miehiä. joisri erås oli her-osen kanssa. Sana-
harkka kuului korviimme heidän kinasrellessa josta-

kin. Lähemmäs pääsn'ämme ajomies pvörävni hevosen-
sa juuri sille tielle. ioka ilmoituksen mukaan piri olia
miinoitettu ja porhallurti hevosensa juoksuun. Varoi-
tushuutojen vielä kaikuessa hän ehti ajaa korkeintaan
pari§mmenrä merriä. kun jo jymähti. Musta savu
rupsahti ilmoille. miehen silpoutuessa hevosineen pie-
niksi kappaleiksi silmiemme edessä. Paljoa hänestä ei
jäånyt jäljelle. Järhtrneinä kerättiin tähteet kotiin toi-
mitettaviksi.

Vaiteliaina palasimme tukilinjaan. Siellä meidät
komennettiin pataljoonan oikealle sivustalle, ja tulen-
johtopaikaksi saimme matalan harjanteen, joka jyrk-
keni viholliseen päin. murra jatkui matalampana
omalla puoleliamme. Tulenjohtopaikan meidän puo-
leisessa rinteessä oli pieni norkelma, johon oli pysrytet-
ty teltta meitä varten. Ilarkaa teltasta kukkulan hui-
pulla sijaitsevaan ri.monrtuun oli korkeintaan 5-4
metriä. Tulenjohtopaikan edusra samoin kuin koko
harjanne kasvoi metsää, joskin harjanteen vihollisen
puoleisessa notkelmassa kasvoi runsaasri pensaita ja
lehtipuita muodostaen läpinä§mättömän esteen. Oli-
sin halusta mennlt raivaamaan hieman näköalaa,
mutta tarkemmin ajateltuani päätin antaa sen olla
sillään, vaikka se soi viholliselle mahdollisuuden hii-

Suomalaiset vetäytyvät Syväriltä Vashenissa 22.6. 44

piä parin§mmenen metrin päähän tj.paikasta ja hä-
mäsi myös vihollisen pitämään aluetta miehitcämättö-
mänä.

Alkoi pitkästyttävä odotus, milloin vihollinen saa-

puu asemiemme edustalle. Oli laskettu leikkiä, että
Lrrlia ties vihollinen mieltyy loistokorsuihimme ja jäå-

kin sinne asumaan. Kyllä ne tulevat, kunhan ensin
selviävät miinoituksesta, se oli selvää, muma milloinT
Eräs painajainen huolestutti minua kuitenkin eniten
ja se oli epävarma oikea sivustarnme, siellä sanottiin
olevan suuren aukon, sillä linjamme eivät yltäneet
naapuriporukkaan asti. Oliko tieto totta vai ei, sitä ei
voinut mennä vannomaan siinä vaiheessa. Tämä epä-
tietoisuus pani katseeni usein epäluuloisen a yaelta-
maan edestakaisin vasemmalta oikealle. Koska nä§-
\yyttä ei ollut kuin nimeksi, täytyi turvaurua korviin
vangitakseen kaiken sen, mikä voisi paljastaa viholli-
sen tulon.

Kaukaista äänten sorinaa alkoi kuulua edestä, no
nyt sieltä tullaan valkeni minulle. Korvat höröllään
seurasin voimistuvaa "pulinaa", joka kertoi vihollisen
lähenemisestä. Toverini lepäsivät teltassa kaikessa
rauhassa, mutta valmiina toimimaan tarpeen tullen,
levätkcön vielä, eihän tässä ole oikea aika heråttåä
heitä, jos vaikka nukkuvat ajattelin. Aloin suunnitel-
la ansaa viholliselle. Jos vihollinen sulloutuu tuonne
notkelmaan, niin he ovat loukussa ja muutama kra-
naatti sinne on paljon tehokkaampi kuin jos nyt am-
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muttaisimme sulun, kun niitä valuu tänne harvassa
jonossa. Entäs, jor he käyvät suoraan ketjuun jo
kauempanaZ Mitäs silloin olisi paras tehdä? Pystyi-
simmekö äänten perusteella ohjaamaan tulemme riit-
tävän tarkasti? Tällaiset §symykset risteilivät aivois-
sani pulinan kasvaessa koko ajan. Jännittyneenä
kuuntelin minne äänet kulkevar, sinne menee viholli-
nenkin. Suurempi osa pulinasta jakaantui vasemmal-
le siis suoraan sinne mihin toivoinkin niiden menevän,
mutta pienempi osa suuntasi oikealle. Suoraan
meitä kohti ei kuulu kukaan tulevan, minkä takia/
Oliko siellä maastoesteitä. Harmillista, kun karra on
teltassa, että ei näe mikä jakaa vihollisen tällä taval-
la.

Koko ajan lappaa vihollisia vasemmalle, tietysri
maantie vetää heitä puoleensa ja kuka ries, ovatko he
vielä selvillä miten olemme linjamme vetäneer? Sa-

massa kuului takaani karjaisu ja ennenkuin kerkesin
kunnolla pyörähtää ympäri, kuului juoksevien askelien
töminää. Näky, joka avautui eteeni selvitessäni säikäh-
dyksestä, oli eriskummallisin, mitä koskaan olin koke-
nut. Etäämpänä vilkkui ruskeita vihollisselkid ja nii-
den jäljessä harmaita, siis suomalaisia. En pystynyt
ampumaankaan vaarantamatta omia ja metsä kätki
pian heidät helmaansa. Hälyyn heränneet tj.toverini
syöksyivät ulos teltasta poissa tolaltaan.

Pian palasivatkin takaa-ajavat teltalle parin van-
gin kanssa. Alikersantti Karttunen kertoi sitten lää-
hättäen, kuinka hän oli vikapartion kanssa saapunut
juuri parahiksi paikalle, kun he näkivät viisimiehisen
vihollispartion pysähryneen raemmas ja yksi heistä oli
jo nostanut kiväärinsä ampuakseen minua selkän,
kun hän karjaisi varoitushuudon, joka lenrråtti minut
päistikkään montun pohjalle. Siinä sitä oltiin, olin in-
noissani unohtanut ratkaisevalla hetkellä selustan.
Ainoana lohdutuksena, joskin vähäisenä oli se, errä en
ollut varma pitikö se tieto paikkansa, että linjassam-
me oli aukko. Olin vaarantanur toverieni hengen
huolimattomuudellani, se kaiveli karvaasti.

Tästä lähtien alik. Karttunen oli sankari silmissäni,
se ei himmentynyt myöhemminkään hänelle sanuneis
ta vastoinkäymisistä huolimatta. Tilanne kehirtyi hie-
man toisin kuin olin laskenut ja nyt oli kiire kenoa,
miten asiat olivat asemiemme edustalla. Tulehjohraja
tilasi oitis tuli-iskun osoittamaani kohtaan ja kohta
tutut haukahdusta muistuttavat lähtölaukaukset il-
maisivat kranaattien olevan matkalla kylvämään tu-
hoa ja kuolemaa vihollisen joukkoon. Suhisten saa-
puivat ensimmäiset kranaatit ilmojen halki ja iskey-
tyivät tarkalleen oikeaan paikkaan. Kohta sekaantui
kranaattien räiskeeseen kuolevien ja haavoittuneiden
korvia vihlovat valitushuudot, kertoen kaameata tari-
naansa henkensä edestä kamppailevien ihmisten kuo-
lemanhädästä. Silmiltä täysin kätkössä, mutta siräkin
selvimmin korvin kuultavin silpoutui raateleviin kra-
naatteihin toinen toisensa jälkeen, sillä lisää jytisi näi-
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tå kuoleman airueita täydentämään tuhoa. Lopulta
valitukset yhtyivät yhtämittaiseksi ulinaksi. Arvioin vi-
hollisen menetykset useiksi §mmeniksi, mitä nyt äLån-

ten perusteella sellaista voi yleensä tehdä. Ohmme jo-
ka tapauksessa päässeet aiheuttamaan sekaannusta
vihollisriveihin ja edesauttaneet osaltamme tasapai-
non synrymistä voimasuhteissa.

Mtä tapahtui samalla aikaa muilla pataljoonan
kaistoilla, j i ainakin minulta epäselväksi, tapahtu-
mat kehittyivät nyt nopeasti. Saimme tiedotuksen tu-
liasemasta, tulenjohtue järtåå tj.paikan ja vetåäntyy
tuliasemaan. Heittimet ampuvat pikatulta niin
kauan kuin kranaatteja riittää ja llittyvåt tulenjoh-
nreeseen. Merkin saatuamme lähdimme perääntymään
ja lähtölaukaukset kertoivat konsertin alkaneen. Ko
ko ajan, mikä meiltä meni matkaamrne tj.paikalta
nrliasemaan, jytisi tanner takanamme. Edessä raas
jatkui yhtämittainen lähtölaukauksien haukahtel u.

Viimein saavuimme maantielle ja jatkoimme ke-
ventynein mielin matkaamme tuliasemaan. Aika ja
matka oli laskettu tarkoin, sillä ollessamme tuliase-
man kohdalla pudotti stm. Värälä viimeisen kranaatin
putkeen. Tulipalovauhtia heitin irti ja meidän perään
maantielle. Ei hetkeäkään ollut hukattavissa, sillä
kohta tulisi kranaatteja tuliasemaan. Tuskin heitin-
miehet ennättivät parikymmentä metriä tuliasemas-
taan, kun ensimmäiset kranaatit jysähtelivät sinne
möyhien paikan perusteellisesti.

Rauhallista tahtia marssimme kohti Syvärin kau-
punkia kenenkään ahdistamatta. Vaikutti siltä kuin
majuri Tiitola olisi huiputtanut vastapeluriaan niin
paljon, että saatoimme vetääntyä rauhassa. Emme ol-
leet vielä päässeet niin pitkälle, että olisimme saaneet
kaupungin näkyviimme, kun kuulimme mahtavan jy-
rähdyksen edestäpäin. Mikäs se oli? Tietävimmät tiesi-
vät kertoa, emä Syvärin joen rautatiesilta oli pamau-
tectu ilmaan. Emme siis menekään itse kaupunkiin,
vaan fonnekin muualle päättelimme. Marssi suuntau-
rrukin kaupungin itäpuolta myöten etelään. Muuta-
man kilometrin marssittuamme saavuimme metsäsel-
le harjanteelle, silloin jysähti toisen kerran. Tämä vii-
meinen paukku kuulosti voimakkaammalta kuin edel-
linen tai se räjäytettiin lähempänä. Pohti löi voimak-
kaana ylitsemme paineaallon saavuttaessa pataljoo
nan.

Pienellä niiryn tapaisella pysähdyttiin vähäksi ai-
kaa, muma sitten jatkettiin matkaa kohti tuntematon-
ta. Pataljoona kaartoi viimein oikealle ja jonossa

lähdimme laskeutumaan kapeaa polkua viettävää
metsäistä rinnettä alas. Hämärä metsä vaikuai synkäl-
tä, korkeirten kuusien ja petäjien reunustaessa kahta
puolen polkua. Metsä on ollut aina suomalaisen pa-
ras suojelija vainovuosien aikoina, mutta nyt jotakin
kohtalonomaista, painostavaa henki ilmasa. Mitä se

oli, uhkasiko jokin tuntem aton vaara meitä? Alku-
kantaisilla ihmisillä on ns. kuudes aisti kehittyneempi
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kuin sivistyksen kanssa kosketuksessa olleiden ihmis-
ten keskuudessa. Jossain syvällä aivojen sopukassa va-
roitti tämä salaperäinen aisti tulevasta, muta mistä?
Levottomana, aisrir herkisryneinä seurasin edellä kul-
kevaa, pääsemänä selville, mitä on tapahtuva. Yhä
alemmas laskeuduimme polkua, ilmeisesti se johti
joelle tai johonkin laaksoon. Yht'äkkiä edestä kuului
puheen sorinaa. Tähän asti olimme marssineet jota-
kuinkin vaiteliaina, mikäs nyt kielen kannat kirvoitti?'
Pian näinkin syyn tähän. Polun varressa makasi paa-
reilla vihollissotilas haavoittuneena. Joku oli anranut
hänelle savukkeen, jota hän näkyi ahneesti vetävän.
Pdätäån nyö§'tellen hän l'asrasi rervehdyksiimme.
Aseettomana ja haavoirtuneena hän ei enää ollut
muuta kuin kärsivä ihminen. Kuka hänet oli siihen
jättänyt ja minkä takia, odottamaanko omiaanT Näi-
tä mietteitä puntaroidessani ohirimme hänet ja jat-
koimme matkaamme eteenpäin. Jonkun matkaa kul-
jettuamme kuului vaimeana laukaus takaamme.
Muutamat kirosivat, jorkut hymähtivät iroonisesti,
mutta kukaan ei hidastanut askeleitaan. Sota ei tun-
ne sääliä. Pian saavutimme sen, mihin olimme mat-
kalla.

Olimme Syvärin virran rannalla. Pioneerit olivat
laittaneet hätäsillan joen yli ja aikaa hukkaamatta
lähdimme ylittämään |okea. Jos en väärin muista vie-
tiin siitä ylitse hevosiakin, taisi siinä muutamilta kas-
ota jalat, mutta muuren ylimeno sujui hyvin. Toisella
rannalla tapasimme myös kuormastoamme ja yksi ja
toinen §seli ajomiehilrä, onko se ja se vielä mukana
kuormassa. Ne, joiden omaisuutta puuttui, tunsivat
kärsineensä vååryyttå. ja manasivat ajcmichiä. Nämä
taas puolustautuivat syyttämällä kuormicrrvr srruruut-
ta, syytä oli niin syissä kuin sepissäkin. 't'icty,sr, joka
ainoa kärry oli lähtiessä ylikuormiteti, , rriirl,iin sc on

aina alusa ja sitä 'mukaa kuin eläinparat väsyvät
kuormaa .,ähennetään, kunnes jeljellä on ajomiehen
mielestä kaikkein tärkeimmät tav^rat ja näistäkin jo-
ku puolueeton tarkastaja heittäisi vielä ainakin puolet
tarpeettomina pois.

Pataljoona oli taas kokonaisuudessaan koossa ja
matkea lähdettiin jatkamaan. Pitkä oli matka vielä
edessä, jos Suomeen asti mieli mennä ja mitå kohtalo
olisi varannut pataljoonan varalle? Näine miettei-
neen porukka katosi Syvärin rannalta.

HYVAA JOULUA

ERÄS Jatkosodan aikaisessa 14./JRR6:ssa
palveleva sotamies tutustui kerran lomalla
käydessään kahteen miellyttävään neitoseen,
jotka asuivat yhdessä ja kävivät samassa

paikassa työssä, eri vuoroissa kylläkin.
Kerran, keskellä kesää, hän lähetti tekais-
tua lähettäjänimeä käyttäen toiselle tytöis-
ä joulukortin. Hän laski, että tyttö, jolle
kortti oli osoitettu, oli postin kotiinkan-
non aikana työssä. Kun hän palaa, ojentaa
tyttötoveri hänelle konin fa ilkkuu:

- 
Sait joulukortinl

Kun viikko oli kulunut ja tyttöjen työvuo
ro vaihtunut, lähetti poika joulukortin myös

toiselle tytölle, jotta tämäkin saisi ilon
ilkkua:

- Nyt sinäkin sait joulukortin.
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ELOKTIUN loppupuolen hämärä alkoi laskeutua juu-
ri vallatun alueen ylle. Jatkuvasti eri jalkaväki1'ksi-
köille alistettuna ollut t./Pion.p. 3:n vahvuuteen kuu-
luva pioneerijoukkueeni oli viimeksi suorirerun ope-
roinnin yhteydessä saavumanut oman komppaniansa
ja pystyttänyt telttansa sen alueelle.

Maukas hernekeitto oli juuri svör1' ja kuiva muona
jaettu, kun komppanian päällikön lähetti ruli luokseni
ja ilmoitti luutnanmi Räisäsellä olevan minulle asiaa.

- 
Terve vaan, sanoi luutnantti Räisänen astutrua-

ni hänen telttaansa, jossa levittäytyi ihana kahvin
ruoksu. Arvelinkin kahvittelun olevan syynä kutsuun.

Kahvia juodessamme vaihdettiin ajatuksia ja selvi-
teltiin tilannetta. Kerroin kaiken olevan joukkueeni
kohdalla hyvin.

- 
Mutta tuolla edessä ei niin tunnu olevan, sanoi

Räisänen. JP 1:n hyökkäävä komppania on takenu-
nut vihollisen laajaan miinakenttään eikä pääse siitä
läpi monista yriryksistään huolimatta. Useiden mii-
naan astumisten vuoksi on enemmistä yritykistä tois-
taiseksi luovuttu ja pataljoonan komentaia on plytä-
nyt komppanialtamme apua aukon raivaamiseksi
kenttään. Tämän vuoksi olen sinut luokseni pyytänyt,
loput arvaatkin. Ota mukaasi neljä pioneeria tarpeel-
lisin välinein ja ilmottaudu pataljoonan komentopai-
kalla tunnin päästä. Sieltä saat lisäohjeet. Tehtävä on
suoritettava ennen aamva pimeän aikana, sen jälkeen
palaatte takaisin. Onnea matkalle.

Ilmoitettuani ymmärtäneeni käskyn hyvästelimme
l«idestä pitäen, minkä jälkeen poistuin ioukkueeni luo.

- 
Alikersantti Eteläinen, tulkaapa tänne, huusin

telna-aukkoon ja kävelin sivummalle.
Selvitetryäni tälle joukkueeni kolmannen ryhmän ri-

peäotteiselle johtajalle komppanian päällikön anta-
man tehtävän, sanoin:

- 
Valitkaa ryhmästänne kolme vapaaehtoisra, or-

takaa mukaanne miinanetsintävälineer ja tietystikin
henkilökohtaiset aseet. Patruunoita on varamava run-
saasti. Koska tehtävä kestää vain yön ajan, ei muo-
naa kannata enemmälti varata. Oletteko itse muuten
valmis lähtemääni

- 
Sitä vartenhan tänne on tulru, vastasi Eteläinen

mainiten samalla ne pioneerit, jotka hän aikoo ottaa
mukaansa ia jotka aina ovat olleet vapaaehtoisia.
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- Hyvä on, puolen tunnin päästä lähdemme.
Sullottuani leipälaukkuni täyteen pistoolin patruu-

noita, tupakkaa ja "vanikan" palasia sel«ä jätett1'äni
joukkueen alikersantti Kinasen hoivaan, lähdin "mii-
namaivaajaryhmäni" kanssa kohti JP l:n komento-
paikkaa. Kaikki Eteläisen nimeämät miehet olivat
mukana kuin myöskin välineet.

Patalj<»nan komentopaikalta sain tietåa taistele-
van komppanian olevan noin kilometrin päässä, mel-
ko kuivan rämeen takana sijaitsevan kumpareen suo-
jassa, mistä se miinoitulisen vuoksi ei pääse eteen
päin. Tiedusteltuani paikkaa lähemmin kartalta, il-
moitettiin minulle, että karttaa ei tarvitse, sillä par-
haiten sinne pääsee komentopaikalta komppaniaan
vedettyä puhelinlinjaa seuraten. Määränpäässä minun
tulisi ilmoittautua kaptecni Korhoselle, johon jo ker-
ran aikaisemminkin olin saanut tutustua ja oppinut
silloin tuntemaan hänet erittäin kylmäveriseksi taiste-
lijaksi.

Puhelinlin jaa seuraten ja siitä paikka paikoin sa-

kean metsikön hämärässä kiinni pitäenkin erenimme
kohden komppaniaa. Vastaamme tuli miinaan astu-

neita, joita toiset tukivat. Nilkkasiteestä päänelimme,
emä kysymyksessä olisi laatikkomiinakenttä, jossa ei
ehkä henki menisi, mutta tekisi miinaan astuneen lop-
puräkseen rammaksi katkaisten jalan nilkan kohdal-
ta. Olimme niihin aikaisemminkin tutustuneet ja jopa

herkistettyihin hv-miinoihinkin, joihin asruminen tiesi
asianomaisen täydellistä tuhoutumista. Hiljaisina kä-

velimme eteen päin tehtävämme arvoa punniten. Ma-
talana, vihollisen harvojen luotien alla etenimme
varjellen miinaharavaamme kuin silmäterää. Sehän

olisi tehtävämme suorittamisen a ja o, mikäli emme
kenrässä tuhoutuisi vihollisen tuleen. Ajatukset siitä,
enei harava laatikon sisältämän pienen metallimää-
rän - sytyttimen 

- 
vuoksi toimisikaan, jätimme pois

mielestä. Jos rauhassa saisimme tehtäväämme suorit-
taa, niin olisi hyvinkin mahdollista kuulla syrynimen
aiheuttama vaimea ååni miinaharavan kuulokkeissa.
Ellei niin kuitenkaan kävisi, olisi käytettävä tutkaimia
ja pelatrava käsikopelolla. Vaarallistahan se olisi,
mutta mikäpä ei sodassa sitä olisi. Onneensa täällä on
luotettava ja taistelutovereihin. Olin ennenkin ollut
näiden poikien kanssa vastaavanlaisissa miinanrai-



Korpisoturi erämaassa
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vauksissa ja ainakin henki oli vielä'tallella. Ehkäpä
tälläkin kerralla kävisi hyvin. Näissä ajatuksissa saa-

vuimme perille ja ilmottauduin kapteeni Korhoselle,
joka totesi:

- 
Pioneerit ovat siis tulleet, hyvä. Osa komppa-

niasta on asemissa ja jatkuvassa tuliyhteydessä vihol-
liseen, osa on levossa. Edesämme on niin paha mii-
nakenttä, ettemme pääse siitä ilman suuria menetyksiä
läpi. Myöskin tältä suunnalta vastaamme saama tuli
on niin voimakasta, että sekin aiheuttaa liikaa tap-
pioita. Kaiken tämän vuoksi on tilanne teidän lähtön-
ne jälkeen arvioitu uudestaan ja luovuttu hyökkäysyri-

ryksistä tältä kohdin. Lähdemme pienelle iltakävelylle.
Kierrämme vihollisen taakse ja panemme sen mottiin.
Olemme odottaneet vain teidän saapumistanne.

- 
Herra kapteeni, sanoin. Meille annettu tehtävä

ei ole tämän suunnitelman mukainen, emmekä ole sen

mukaisesti varustautuneetkaan. Meillä on vain mii-
nanraivausvälineet, kun taas ilmoittamanne suunni-
telma vaatisi päinvastoin miinoittamisvälineet ja ka-
sapanoksia, vastasin tyrmistyneenä tietäen, että nyt
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mukana olevilla välineillä vihollisen motitukseen läh-
teminen olisi epäilemättä aselajimme väärinkåyttöä.

- 
No, herra vänrikki, onhan teillä kiväärit ja voi-

han vihollisen takanakin olla miinakenttiä.

- 
Olemme erlistetut komppaniallenne toista tehtä-

vää varten, mutta muuttukoon se nyr. Olemme käytet-
tävissänne.

- 
Sillä tavalla, tämä on vain pieni iltakävely, ku-

ten jo sa.noin ja aamuksi selviämme kyllä jo takaisin.
Annamme toisten sitten jatkaa, muftit meidän tehtä-
vänämme on vallata Onkamuksen sillanpääasemat.

Ja sen me myöskin teemme.
Seurasi sitten tarkempi rilanncselvittely, minkä jäl-

non alkupäässä marssi pioneeriryhmäni suorrrirn
komppanian päällikön käyttöön sidottuna tähyillcn
tarkkaavaisesti lähimaastoon kuten kaikki toisetkin.
Puolisen tuntia edetryämme sai jonon alkup2iä virs-
taansa tulta vasemmalta. Matalahkon rnäen päältii
alkoi kiivas ammunta, komppania suojautui ja kone-
kiväärin luotisuihku piirsi jälkiään ohuisiin puunrun-
koihin yläpuolellemme. Suojautumiskäsky, mutra s.r-

malla myöskin tulikielto kiiri miehcstii mieheen. Kuk-
kula, josta meitä ammuttiin, piti näet olla meikäläis-
ten hallussa, yksi jääkäripataljoonan etccnryönnetyistä
rukikohdista.

Krrpteeni Korltonen yritti saacla iiiintiiiin itmr)'tLut-

kccn menin keskustelemirirn mLrlttLrneestir tilanteesta
grikieni kanssa.

Vai iltakävelylle ja miinaharava olalla.
Pirtruunoita ja vanikankappaleita leipälaukussa. Vä-
hiksi trritavat käydä, mufta mennään vain. Henki
tuossir miinakentässä olisi saarranur mennäkin. Nyt
on sentään vähän toivoa sen 'säilyttämisessä. Mutta
§llä priukut olisivat saaneet olla isompia, sellaisia,
ettii olisi koko tie siellä takana ilmaan lentänyt, eikä
rrinoastrrrrn sillanpää. Nyt paukutellaan vain kivääril-
lä, virikliapa tankkeja. Kaipa sellaisiakin siellä sil-
lanpäässä lienee...

Näin juttelivat p»jat ja olin iloinen, ettei tilanteen
mnuttuminen ainakaan apeammaksi mieliä ollut teh-
nyt.

Sitten lähdemiin. Halki rämeisen metsikön jono kie-
murteli krhti ensimmäisrä ravoirerraan. Alhaalla hä-
rnärtyneessä illassa makaavat pilvet enteilivät sadet-
ta, muttir siihen ei kiinnitetty huomiota. Jossakin j«>
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ni.rn lomaan ja vihdoin tilannc sclvisikrn. Tukikoh-
dassa ei oltu tiedetty koukkausoperaatiostamme je

siellä oli luultu meitä vihollisen partioksi. Onneksi ka-

hakastir selvittiin pelkällä säikähdyksellä ia komppa-
nian matka jatkui.

Illan muututtua pimeneväki yöksi, jonka koleuttir
alkrnur sade pahensi, olimme päässeet lähelle viholli-
sen selustassa noin 2 km motitettavastir sillanpäästä
sijaitsevaa tien ylityskohtaa. Askeisen kahakan viiväs-
täessä suunniteltua aikataulua ja olosuhteiden muu-
tuttua tehtävällemme epäedulliseksi, rnäärättiin komp-
panialle tauko. Kapteeni Korhonen järjesteli varmis-
tusta ja saapui luoksemme selvittäen tilannerta:

- 
Ko-ppania on nyt parin kilometrin päässä tien

ylityskohdasta. Yön pimeimmäksi ajaksi jäämme tä-

hän ja varmistamme joka suuntaan. Tulen käyttö ei

ole sallittua ja hiljaisuus on oltava täydcllinen. Mah-
dollisen taistelun varalta on kaivettava asemat. Aa-
mun valjetessa lähdemme liikkeelle, siis muLrtamirn



tunnin kuluttua. Onko §syttåvåå?

- Ei ole, herra kapteeni, sanoin ja kapteeni jatkoi
kulkuaan.

Katsoimme yhdessä poikien kanssa paikan, missä
kukin yönsä värjöttelisi ja kaivaisi mahdollisesti jon-
kinlaisen poteronkin.

- Ja sitten, sanoin pioneereilleni. muistakaakin
kapteenin ohjeet. Toveri venäläinen saaftaa pistää
päänsä minkä puskan akaa rahansa, joren varuil-
laan on oltava. Vuoromelemme täydellistä valvomista
toisten saadessa torkkuakin, jos siihen tämä sade an-
taa mahdollisuuden.

Niin alkoi iltakåvelymme ensimmäinen yö. Suuren

kivenjärkäleen ja sen vierellä runkoaan kohomelevan
vaivaiskuusen suojaa hyväksi käyttäen mutustelin va-
nikan palastani muistellen mennyttå ja arvaillen tule-
vaa. Vanikkaansa tuntuivat pojatkin pureskelevan ja
vetäisivätpä ruokasar.utkin poteronsa suojassa märän
takkinsa alla. Aika kului, uni ei häirinnyt, ei tapah-
tunut mitään. Läheisvvs virin uhoi kosteutta.

Aamun sarastaessa sadekin osoitti hiljentymistä.
Komppania oli saanur käskvn valmistautua. Poterot
tyhjenivät ja märkiä asetakkeja alkoi järjestyå taka-
rinteellä marssirivistöön. Sieitä löysimme me pioneerit-
kin paikkamme ja eteneminen alkoi. Hlljaa ja va-
ruillaan, valmiina iskemään, lähestyimme tietä.

- 
Pioneerit eteen, kulki viesti.

Noudatimme käskyä ja tavoitimme kapteeni Kor-
hosen jonon kärjestä. Tie häämöitti jo notkelman ta-
kana. Liikettä ei näkyn1'r. Ei taida vihollinen meitä
odottaakaan.

- No niin, vänrikki, mitä pioneereille kuuluuT §-

syi kapteenr.

- 
Hyvåä, vain, vastasin. Kaikki kunnossa.

- 
Miinaharavakin?

- 
Sekin.

- 
Hyvä on, sitä tarvitaan nyt. Näette edessänne

tien. Ylitämme sen ja painamme molemmin puolin
oikealle, kohti sillanpäätä. Taitavat sillan toisella
puolella omat jo odottaakin. Pioneeriryhmä ylittää en-
siksi tien ja varmistuu, ettei se ole miinoitettu. Sen jäl-
keen tulee yksi jääkärijoukkue perdstänne ryhtyen täyt-
tåmäån saamaansa tehtävää. Pioneerit etenevät sen
mukana tien vartta. Kaksi joukkuetta lähestyy sillan-
pääasemia tällä puolen tietä johdollani ja loput komp-

Korpitiellä upotti
polviinkin saakka

Konppania
korvessa

paniasta seuraa perässä. Vihollisen puhelinyhteydet
taakse päin katkaistaan ennen tien ylitystä. Jos kaikki
on selvää, niin toimeksi vain.

Niin puheli kapteeni ja sitten lähdettiin. Pääsryäm-

me maantien tuntumaan, tarkastelimme katajapen-
saiden suojassa tien molempiin suuntiin. Näimme,
kuinka puhelinlohdot rapsahtivat poikki ja tiesimme,
että pian tulee vikapartio. Alikersantti Etelänen tuli
luokseni:

- 
Uskotteko tien olevan miinoitetun?

- No, en oikein. Kukapa huoltotienvå miinoittai-
si? Ei näy ainakaan mitään merkkejä. Minä olen
påättänyt loikata noin vain yli tien ja sittenpähän
nähdään. Nähdään myöskin, onko täällä ketään väijyk-
sissä. Kun olen toisella puolella, niin seuratkaa. Kar-
vinen käyttäköön miinaharavaa.

Samassa ryntäsinkin yli tien ja suojauduin pensaan

taakse. Eteläinen ja Karvinen seurasivat välittömästi
toiset kintereillään ja pian oli jääkäriioukkuekin tien
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ylittänyt. Ei ollut tiessä miinoja eikä katajapensaissa
ansalankoja. Asetuimme ketjuun, pioneerit tien ohes-
s.t, ja lähdimme nousemaan ylös loivaa mäen rinnet-
tä, jonka alla olimme tien ylittäneet. Vain harvtrt
laukaukset etulinjasta, edestämme, rikkoivat hiljai-
suuden. Kosteat lehdet eiviit rapisseet jaloissamme ja

puiden oksia vältimme. Oli rauhallista, jonka aikaan-
saamaa mielihyvää kohotti vielä silmäluomiaan auko-
va aamuaurinko. Sateinen yö oli mlluttrrmassa aurin-
koiseksi päiväksi.

Päästyämme mäen päälle kuului tieltä tahdikasta
astuntaa ja marsin pätkän hyräilyä. Katsoimme äänen
suuntaan ja näimme mutkan takaa ilmestlrneen vi-
hollispartion, joka kiväärit olalla kuin rauhanomai-
sissa sulkeisharjoituksissa oli tulossa etulinjaan päin.
Liekö §symyksessä ollut vahdinvaihto vaiko tiepanio,
mutta mitään aavistamatta ryhmä meitä lähesryi.
Pyysimme läheistä konepistoolimiestä seuraamme.

- 
Aika hyvä tahti, hymyili Eteläinen suupieleensä.

Mutta hyvä on tahti konepistoolissakin. Mistähän poi-
kaparat ovat iloisia, kun noin rallatellen tulevatT

Ovat saane€t varmaankin sokeripalan aamu-
saikkansa kanssa...

Konepistoolin ja kiväärien piiput ottivat suuntaa.
Kiväärimiehet sopivat osoitteista, konepistooli sai va-
pauden niittoliikkeeseensä kuolemanviikate kun
oli. Etäisyys lyheni ja sitten räsähti. Ennätin nähdä
heidän kasvoillaan vain ällistyksen häivän, kun jo löy-
sivät matkansa pään. Marssilaulu päåttyi, tahdikkaat
askeleet pettivät, tienpinnan kosteus sekoitti punaista.
Etenemisemme jatkui, metri metriltä, väijyen ja odot-
taen. Takaamme lähestyi kuorma-auto pysähtyen
kaatuneiden tovereittensa kohdalle. Lavalta hyppäsi
joukko sotilzrita tielle saaden heti tulisen toivotuksen
reservijoukkueeltamme. Osa vihollisjoukkueesta tuhot-
tiin siihen paikkaan osan päästessä hajaantumaan
metsän pimentoihin. Nyt tiesimme, että meitä odotet-
tiin, tarkkaavaisuutemme terästyi.

Laskeutuessamme seLlraavaa mäkirinnenä alas oli
vastakkaiselle mäelle järjestetty puolustusasemat, jos-

ter yllättäen saimme tavallista voimakkaamman tuli-
ryöpyn niskaamme. Heittäydyimme suin päin maahan
kiroten liukumiinojen runsaLrtta ja päivitellen tahriin-
tuneita asepukujamme. Siinä sitten odottelimme pa-
himman tulituksen väisrymistä etsien suojaa vähäisiltä
näyttävistä sammalmättäistä ja ltrhonneista puunrun-
goista. Yht'äkkiä ujelsi korvani vierestä, välitön räjäh-
dys ja voimakas isku jalkaterääni. Huumauduin aja-
tuksen verran, makasin hiljaa. Sitten yritin liikuttaa
jalkaterääni. Ilokseni totesin sen liikkuvan, mutta ki-
peä ja kr.rumu se oli. Käänsin pdåtdni sivulle, jossa äs-

kettäin oli vielä maannut taistelutahtoinen jääkäriker-
santti. Siinä hän oli vieläkin, mutta elämän liekki al-
koi sammua. Pst.tykin arunus oli osunut hänen vat-
saansa ja räjähdettyään singonnut sirpaleensa jalkate-
rälleni. Onneksi minulle oli tuo kämmenen kokoinen
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rautakappale tavoittanut minussa olleen maalinsa
lappeellaan aiheuttaen saapasnahkan kärvenrymisen
ohella vain polttavia väreitä isketyn ihon pinnalla.
Huusin lääkintämiehet paikalle ja he korjasivat kaa-

tuneen taistelijan suojaan. Lääkintämiehiä huudettiin
muuallekin. Vihollisen tuli-isku aiheutti monia haa-
voittumisia. Ehkä pahinta jälkeä teki juuri tuo tykki.

Arvioituaan tilanteen, käski komppanian päällikkö
perääntymään asemiin kukkulan laelle. Molemmin
puolinen tulitus oli lakannut ja voitiin ryhtyä järjestä-

mään haavoittuneiden ja kaatuneiden kuljetusta "ei
kenenkään maan" kautta omille linjoille.

Päivän aikana varustimme tukikohtaa ja levensim-
me sitä ketjumaiseksi puolirenkaaksi motissa olevan
vihollisen takamaastoon. Pioneeriryhmäni siirtyi tien
toisella puolella olevalle mäelle, jonka rinne laskeutui
maantielle. Jåäkäreitä oli tässä tukikohdassa puoli
joukkuetta vahvistettuna yhdellä konekivärillä, jonka
aseman läheisyyteen poikanikin kaivoivat poteronsa.
Siinä sitten seurattiin tilannetta ja haist«tiin ilmaa.
Saimme kuulla, että jälkiämme oli seurannut toinen

iääkäriosasto ja ettå etelän suunnastakin pyriniin koh-
ti sillanpäätä, jonne meillä oli vielä matkaa puolisen
kilometriä. Vähäisiä, tunnustelunomaisia vihollisen
partioita liikehti edessämme etsien aukkoja ketjussam-
fi€, muma kaikkialla ne saivat vihaisen luotisateen
ja äkkilähdön. Oma tykistökin yritti mottia pehmittää
ampumalla eteemme muutamia keskityksiä. Osa kra-
naateista ei kuitenkaan saavuttanut osoitettaan,
vaan ujelsi päittemme yli lepikkoon. Valitettavasti
niistä aiheutui vahinkojakin ja ehkäpä juuri sen vuok-
si rykistön käyttö lopetettiinkin.

- 
Nyt loppuivat nekin eväät, tuumi joku pionee-

reistani, kun tykistön "paketteja" ei enåå tullutkaan.

- 
Eipä noista liioin väliäkään. Se yki oli varmasti

lähtenyt piipusta poikittain, kun ampiaisena tuosta
ohitseni paineli. Ja tuolla se räjähtämättömänä lepän
juurella on vieläkin. Kävin katsomassa ja siellä se on
vieläkin nähtävissä. Luovuttavat sen kuulemma huo-
menna juhlallisesti tykistölle, tiesi toinen.

- 
Hei pojat, kavion kopsetta, kuiskasi Eteläinen

kauempaa ryöntäen lakin takaraivolleen pyyhkäisten
samalla otsaansa, jolle lämmin keskipäivän aurinko
oli nostamanut jonkin hikipisaran.

Lähdin lepikon suojassa tien varteen ia näin hevo-
sen tulevan sitä pitkin vankkureita v«äen. Ihmette-
limme, miksi ajomies oli lähetetty liikeelle. Oliko luul-
tu meidän jo lähteneen, vai eikö ajomäräyksen anta-
nut ollut tietoinen tilanteesta. Me puolestamme olim-

-e. Äkäi.r"n konepistoolisarja varn ja tie oli jälleen
hiljainen.

- 
Meidän muona-Mikkohan tämä on, tulkaapa

pojat osille, huuteli ankkurille ehtinyt.
Vankkurissa oli todellakin muonaa, venäläisiä kivi-

kovia mustia korppuja. Joku epäili niiden olevan myr-

§tettyjä, mutta tyhjät vatsat panivat vastaan.



t

Pioneerit etsivät miinoia
m iinaharavan avulla

Tällaisen Sotkan kylkeä eivät pst.aseemme
vielä 1941 pystyneet puremaan

- Ei meihin toveri venäläisen myrkyt tepsi. Pan-
kaa suihinne vain. Kovia ovat, mutta onpahan tässä

aikaa niitä liotella, tuumi joku ja tasan ne sitten jaet-
tiinkin.

Kenellä oli, niin se pani tupakaksikin. Oma laatik-
koni kiersi miehestä mieheen ja kun se ryhjeni, otin
esille toisen. Silloin tuli luokeni vanha jötåkäri ja sa-

noi:

- 
Eikö vänrikki lainaisi joitakin tupakoita/ Olen

kova tupakkamies ja potenur pulaa koko päivän.
Kunhan päästään teltoille, niin sitten toimiran velan
takaisin.

- 
Olkaa hyvä vain, ei näitä muistella. Yhteisellä

asialla ollaan ja yhteiset ovat antimetkin, vastasin ja
mies lähti onnellisena tielleen mutisten vain jotakin
varmasta maksamisesta.

Tilanne jatkui kiväärien tarkkuuttamisena. Sillan-
päästä kuului moottorien hyrinää ja telaketjujen lou-
kutusta. Taitavat motissa jo hermoilla ja etsivät tan-
keillaan aukkoja ketjussamme. Kuuloaistimme teräs-

tyivåt, seurasimme tarkasti vaunujen liikkeitä. Pahasti

tuntuu jurnuttavan.

- 
Nyt ne tulevat tänne, hihkaisi joku, muistel-

laanpa isä-meitää.

- 
Saamari, pitäisi olla miinoja tai kasapanoksia,

niin §llä keikahtaisi, kuulin Eteläisen mielipiteen.

- 
Sepä se. Miinaharava on, mutta ei miinoja. Jo-

ka tapauksessa etsikää suojaa, sanoin. Tietä pitkin se

vielä nyt tuntuu koluavan. Kun kuulette ryskettä, niin
silloin on siirtynyt jo metsään. Arvaillaan vaan sitten,
kummalle puolelle tietä ensin.

Siirryin pari§mmentä metriä lähemmäksi tietä, suu-

ren kiven suojaan, tien norstessa loivasti matalien
liuusen taimien lomitse muutaman §mmenen aske-

leen päässä.

- 
Sieltä se peeveli tulee, virkkoi jäåkän vieressäni

osoittaen kiväärin piipulla Iähestyvää hyökkäysvau-
nua.

Katsoin ympärilleni ja näin jännittyneitä kasvoja,
jotka seurasivat vaunun liikkeitä. Kukaan ei katsellut
suuntaa pois päin, toivottiin selvittävän poteroissakin
jollakin tavalla. Lähempänä tietä näin jääkärivänri-
kin. Vain sammaloitunut kivi ja kataiakarahka suo-
jasi häntä. Viereisen kiven takana kurkki yksi hänen
pojistaan. Mitähän liene'e mielessään, tuumin ja kiin-
nitin karseeni jälleen noin 50 metrin päässä lähesty-
vään rumilukseen. Pari jäåkäriä keskusteli lähelläni.

- 
Pian se nähdään kääntyykö nokka tänne päin,

vai sojottaako suorana.

- 
Pelkääköhän miinoja, kun noin varoen tulee.

- 
Voihan se pelätä, mufta ei kai niitä ole.

- 
Ei ole, puutuin keskusteluun. Ei ollut l«ås§ ot-

taa, muuten kyllä jäisi rinteeseen. Jäisi kasapanoksel-
lakin, jos sellaisia olisi.

Onkamuksen slä
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- 
Taidatte olla se pioneerivänrikki, ioka antoi

Kettusen Väiskille melkein täyden tupakka-askin. Tar-

iosi se Väiski minullekin. Kiitosta vain.

Nyt sen on tapahduttava, tultava tai mentävä. Tai
ios meneekin mäen päälle ja sieltä alamäkeä laskette-
lee selkäämme... Tuhat asiaa tulvi aivoissani. Vaunu
oli jo kohdallamme, vain joku jääkäri välissä ja sil-
loin pamahti. Tykkikö7 Miina? Ei, käsikranaatti. la
päälle kivääritulta. Sitähän ne pojat siellä tien reunas-
sa, välähti mielessäni, mutta tehosiko? Ei tehonnut ja
vaunu jatkoi hiljaa matkaansa. Ei kääntynyt sivulle,
eikä taakse päin. Mutta ei myöskään ampunut. Yksi
jännityksen täyteinen hetki oli ohi. Miehet ihmettelivät
kovasti hyökkäysvaunun käyttäytymistä, joka vaikutti
paremminkin huviajelulta kuin taisteluliikkeeltä.
Eråållå kuitenkin oli selitys.

- 
Siinä oli varmasti politrukki, joka lähti livoh-

kaan, sanoi hän. Sen henkeä siinä säästetdin. Tarkat-
tiin miinoja, eikä antaudumu taisteluun, jottei vain il-
mareikiä olisi ihoon tullut.

Nuo sanat eivät olleet vielä lausutut loppuun, kun
tieltä kuului taas moortorin ääniä, tosin vaimeampina
kuin äsken. Etsimme katseellamme tien pintaa ja ta-
voitimme äänen antajan. Panssariauto se oli, pst.tykki
perässään. Varoen kuin edeltäjänsäkin se alkoi nousta
mäelle. Jälleen kiväärit räiskähtivät, mutta auto jatkoi
matkaansa. Ei sattunut oikeaan kohtaan. Seurasin
harmistuneena sen menoa, kun näin yhden miehistäm-
me ponnahtavan pystyyn tien vierestä ja juoksevan

auton kiinni mäen puolivälissä. Kyytiinkö pyrkisi,
ajatrelin, mutta vakavampi näytti olevan tarkoirus.

Käsikranaatti sytryi miehen kädessä ja löysi paikkan-
sa panssarin katolta. Mies loikkasi ojaan ja sinen rä-
jähti. Panssariauton luukku kohosi, konepistoolin sar-
ja rapisi siihen ja jälleen se sulkeutui. Simen leimah-
dus, panssariauton öljyinen pinta oli syffynyt tuleen.
Luukku ei auennut, sinne paistuivat kyytimiehet. Kyl-
mät väreet värisyttivät hetken selkäpiitäni, kun ajatte-
lin heidän osaansa tässä taistelussa. Sota on julmaa,

sama kohtalo voi odottaa ketä tahansa.

- 
Aika viisasta, sanoniin lähettyvilläni.

- 
Mikä niinT

- 
Sepä hyvinkin, kun ensin laittoivat hyökkäys-

vaunun ja sitten vastä sen tuhoamisvälineen.
Se oli todellakin totta, mufta saimmehan kuitenkin

tykin ja vieläkin savuavan panssariauton. Taisi tuos-

sa savussa tuntua palaneen lihan käryäkin, mutta ei

siitä sen enempää piitattu, ei ainakaan keskusteluksi
asti.

Tiellä rauhoittui, vain metsästä kuului silloin täl-
löin rasahdus. Ilta läheni. Jääkärivänrikin kanssa kier-
simme tukikohtaa tarkastaen asemat ja §sellen
miesten vointia. Samalla selvitimme, että aamulla sit-
ten ajaudutaan omien puolelle. Varcioinnissa oli olta-
va tarkkana, valppauna ei tulisi laiminlyödä. Kaikki
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sen ymmärsivätkin, olimmehan välittömästi vihollisen
selän takana ja yhtå hyvällä syyllä motissa kuin se-

kin. Ainakin se siltä tuntui, varsinkin mitä muonan
jakeluun tuli.

Ilta pimeni, aistit herkistyivät. Silmät etsivät etu-
maastoa ja korvat välittivät pienimmänkin risahduk-
sen aivosoluihin. Makasin vatsallani jäkärivänrikin
vierellä kiven kupe'ella tähyten eteen. Tuntui kuin jo-

takin olisi kuulunut, sellaisia varovaisen lähestymisen
ääntä. Vilkaisin läheisiä miehiä ja totesin heidän pois-

tavan varmistimen kivääreistän. Hekin olivat siis
kuulleet jotakin epäilyttävä. Sana lähti miehestä mie-
heen. Oli ammuttava heti, kun vihollinen on tarpeek-
si lähellä. Otin itsekin pistmlin esille ja odotin. Silloin
se alkoi, jota ddnet enteilivät. Laukaus, perässä toi-
nen, §mmenen, sata 

- 
tuhat laukausta. Rätinää ja

pauketta kaikkialla: edessä, takana, sivuilla. Räiäh-
tävät luodit napsähtelivat puunrunkoihin. Edestämme
kuului valtavia uraa-huutoja, komentoja, rysähdyk-
siä, valituksia ja paukema. Suuliekit osoittivat aseil-

lemme maaleja, patruunoita ei säästetty. Välillä oli
melkein hiljaista, sitten taas taivas aukeni: vraata

- 
suuliekkejä - 

valojuovia 
- 

råjähtäviä luoteja.
Siellä se konekiväärimmekin jossakin papatteli ja ko-
nepistoolit sylkivät vihaisesti vihollista. Sinne jo"k-
koon mahtuivat yksinäiset kivärilaukauksetkin.

Täkä kohdalta näy*åd yrittävän purkautua.
Pääsi aika lähelle pimeän turvin, mutta läpi ei pääse,

vakuutti jääkäriupseeri.

Pionee re ja hyökkääm ässä

- 
Ei ainakaan vähällä, vastasin ia painoin liipa-

sinta.
Taistelu kiihtyi. Vastustaiia tuntui olevan ehtymä-

on määrä. Kun yksi kaatui, niin kaki ruli tilalle. Oli
siinä aseille syömistä. Rohkeimmat pääsivät io aivan
ketjumme eteen, olisi vaikka pistimellä yltänyt sohais-

ta. Näin tilanteen jo todella vakavana. Eräästä koh-
din oli ketjummekin jo taipunut taalsepäin. Kauhistu-
neena ryntäsimme jääkärivänrikin kanssa sille kohdal-
le ja yritimme saada äänemme kuuluviin.

- 
Ei metriäkään enää, huusimme kuin mielettö

mät. Jos vihollinen pääseå läpi, niin olemme kaikki



menn),tt:i. Jor.rdr.rmmc .rlerintceseen ja sinnc on hyvii
mcidät teilrrtir. Jr.rmalan nintessir pysykriii paikoillan,
re, yhdessli raistellcn \1)irirn-tmc. Tuli iiiirimmillcen
vain, siitä se krrjrrancuu.

Hei siellä, jatkui huurommc. Takaisin irse-
mililn, ei suomirlaincn iivistii rovcrinsa vierestä. Nämä
asemat säilytetään, ci tämii kiruirn kestä, pysykää pai-
koillanne.

Ääni nlk,ri mlrrrlra, en elämässiini olc niin kovasti
huutanut, cn cdes jalknpal l<xrttelussar. Hur,rsin ja luin
samalla omia patmr.rmritani. Kr-rusi jåljellå 

- 
pysy-

kää paikoillanne 
- 

viisi iäljellä - 
antakaa parrkkua

vain. F' .tles muista, mitä kaikkea olin huutanut,
muttir ruskin ne kaikki olivat edes kuuluneetkaan sii-
nä kauhcassa melussa. Joka tapauksessa ketjumme ei
enää liikkunut tairkse päin, vaan päin vastoin näin
syi)kyjii rakirisin ampumakuoppiin. Pian olikin puo
Iustuksemmc jälleen prrikallaan ja mielemme rauhoit-
tuncct. Vihollinen tcki kymmeniä syöksyjä asemiamme
vrrstrrirn. Yksitellen ja joukkona utaata huuraen. Pis-
tcxrli paukkui kädessäni. Pimeätä oli, mutta suuliekke-
jä kohden vain. Havahduin, montako panosta olisi
vielii pistrxrlissani. Hätäinen tarkistus, kaksi enää.

Hyvri Jumirla, ajattelin silloin, käännä onni
1r«rlclicmmc. Anna poikiemme kestää ia voittaa.
Htxrlehdi toisista, jos me tänne jäämmekin.

Olin siinä pahimmarn tilanteen aikana sisimmässäni
päättiinyt, cttä pako«rn ei lähdetä, enkä vangiksi eina-
knan minä irntaudr.r. Sen vuoksi oli tärkeäta tietåå
patrr.runoidcr-r luku, etrei vain tulisi ammutuksi vii-
meistään lepikon uumeniin. Sille oli varatru parempi
tel'rtävä.

\/iclä kerran paiskautui tulinen syöksy vastaamme,
muttil poikamme civät antaneet periksi, he olivat jo
mukirutuneet. Konekivääri toimi mainiosti, kunnes sen
yåvel hetkeksi katkesi. Vihamies oli päässyt kahden
metrin päahån, heittänyt käsikranaatin, mufta saaden
itse samassa luodin päähänsä. Konekivärin takana
vaihdettiin miestä ja panosvyö sai uuden syöttäjän.
Taistclu pääsi taas jatkumaan.

Vihdoin paine kohdallamme väheni ja siinyi oi-
kealle. Yön pimeyskin alkoi väistyä. Vain harvat lau-
kaukset tavoittivat enää asemamme. Panin pistoolin
laukkuunsa kallisarvoisine patruunoineen. Olin pio-
nc',ericni luona.

- 
Vai sattui Havukaiseeni' Kuinka se oikein kävi,

tiedustelin.

- 
Tuo tuossa, sanoi alikersantti Eteläinen näyt-

täen eclessään olevaa kaatunutta, pääsi jollakin taval-
la tuohon tnpsahtarnaan ja heitti kranaatin. Se haa-
voitti molemmat konekiväärimiehet ja Havukaisen.
Mutta viimeinenpä oli heiräjänkin syöksy kuten nä-

hy. Mistri lie Siperiasta. Kova oli muuten rähinä,
unr>htui siinä maalliset tarpeet.

- Unohtui varmasti, totesin vaisusti. Täällä näytti
muuten menneen kaikki hyvin. Tuolla keskellä esiin-
ryi hieman hermostr.rmista. Kuuluiko karjuntaa tänne
astiT Piti hieman ojcntrur ketjua. Missä Havukainen
on/

- 
Hyvässä hoiclossa on. Jalkaväki otti hänet hoi-

viinsa kuin omirn miehensä. Ja kyllä oli slytäkin. Ei
Havukirista prlko piinannut. Rallatteli vain ja laski
rclkenaan. Kävi konckivääriäkin harjoittamassa, kun
ei omalltrzrn ttrrpeeksi ennättänyt. Vai meinasivat po-
j"t sicllä hermoilla. Täällä paremminkin harmitti,
kun sai vaikka kuinka paukutella, niin aina oli joku
virrtohkamies silmille hyppimässä. Selvittiinhän noista
nyt kuitcnkin vähäksi aikaa. Minä muuten luulin, että

H, oÅ(at s\, aunua tuhotaan

Mrinaan mennytta miesta autetaan Joukkostdontapaikalle
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vänrikin on aika tainnut jä:ttaå, kunnes jotakin tutrua
kuului ja arvelin, että hengissä runtuu olevan ja jopa
melkoisesti. Olisipa meillä ollut ansoja, niin ilotulitus-
kin olisi saatu nähdä. Räiskettä, rotinaa ja riekaleita.
Eivät olisi tietämättä silmille tulleet.

- Niinpä niin, mutta hyvä näinkin. Pian lähdem-
me.

Taistelut jatkuivat viereisellä harjanteella, jonne
meitä vastaan taistelleen vihollisosaston rippeetkin
olivat paenneet ja joutuneet siellä samanlaiseen karu-
selliin. Sinne myöskin meidän sivustamme sai heidän
perässään määräyl«sen hyökätä. Vasen siipemme eteni
jo tien suunnassa. Taistelu muodostui liikkuvaksi.
Laukaus sinne, toinen tänne, aivan kuin olisi oltu
metsästämässä ja sitähän se loppujen lopuksi olikin.
Pian saavutimme kukkulan, jolta sirten siellä olleen
ryhmän kanssa aloitimme motin puhdistuksen omalla
kaistallamme sillanpääaseman suuntaan. Vain vå-
häistä tulta saimme enää vasraarune. Vauhkoontunei-
ta vihollissotilaita juoksenteli edessämme ampuen
suinpäin erikoisemmin tähtäilemättä. He olivat helppo-
ja saaliita. Jor joku pääsi karkuun, niin annettiin
mennä, vieläpähän kohtalonsa löytää...

Kaatuneita vihollisia oli tällä metsässäkin runsaas-
ti, liekö etulinjasta korjattu...? Huomasin siellä myös-
kin meikäläisen. Menin katsomaan ja hämmennyin.
Siinä oli tupakkavelalliseni matkansa pään löytänee-
nä. Mutta sillan takana oli muirakin. Siellä olivat vi-
hollisen panssarit kovasti uurastaneet. Muodottomia
polkupyöriä, kaatuneita puita ja ruhjottuja jiåkärehå.
Toiset palavat panssarin sisällä, toiset tapaavat koh-
talonsa telaketjujen alla. Armoa ei annettu, jos sitä
ei liioin pyydettykään. Sillanpääasemar olivat joka ta-
pauksessa nyt vallatut ja iltakävely meidän pioneerien
osalta suoritettu. Lähdimme etsimään omiamme.

Tämän iltakävelyn aikana oli pioneerikomppa-
niamme edennyt tien suunnassa ja majoittunut lähelle
Onkamuksen rikottua siltaa, jonka se oli saanut teh-
täväkseen kunnostaa. Luutnantti Räisänen otti meidät
iloisena vastaan ja kuunteli mielenkiinnolla selostus-
tamme.

- Ja nyt olette hyvän kahvin ja kunnon levon an-
sainneet. Kiitos vain tehtävän suorittamisesta, pala-
taan huomenna jälleen näihin ryöasioihin, juneli
komppaniamme railakas päällikkö muun tarinan lo-
massa.

Niin kuin sitten monasti palattiinkin. Vallattiinpa
tuota sillanpäätä uudestaankin ja koukattiin toiselta-
kin puolelta. Ensin kuitenkin lepo ja sen jälkeen voi-
taisiin lähteä vaihtelun vuoksi vaikkapa aamukävelyl-
le.

Jk. Muut nimet tässä kirjoituksessa ovar varmasti oi-
keita, mutta tuota JP 1:n komppanianpäällikön,
kapt. Korhosen, nimeä en mene vannomaan.
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ralamiesten
J. BRUNO TIAINEN

RÅJAJÄÄKÄrufafaflOONA 2 saapui Ihanraiaan
26.6.-44 klo 6. Seuraavan kahden vuorokauden aika-
na sen tehtävät vaihtuivat lukuisia kertoja Ihanralan

- Talin suurtaistelujen tilanteiden nopeiden muutos-
ten takia. Aluksi ryhmitettiin pataljoona vahvennuk-
sineen Ihantalan 

- 
Talin myllyn tien suuntaan teh-

tåvåoään Talin myllyn maastossa todetun vihollisryh-
mityksen tuhoaminen ja asemien palauttaminen en-
nalleen Leitimojärven tasalle. Tehtävä peruuremiin ja
Rj.P 2 vedettiin takaisin hyökkäysryhmiryksestä, ja
suunnattiin uuteen hyökkäykseen Huuhaniemen-Ki-
vilammen suuntaan liian pitkälle pohjoiseen päässeen
vahvan vihollisryhmittymän oikeaan sivusraan. Kun
rintamaan jälleen syntyi aukko 27.6. 1il,'i8 vetään-
nyttyä Kivilammelta pohjoiseen, suunnattiin osia Rj.P
2:sta synryne€seen repeämään Marjamäen suuntaan.
Tilanteen tultua vakautetuksi Marjamäen suunnassa
palautettiin sinne läheterry 3./Rj.P 2 ie pataljoonan
jäkärijoukkue takaisin. Näillä voimilla tuliittiin kuk-
kula 33:n ja Kivilammen välinen irukko mainittujen
yksikköjen sitoutuessa tiukasti taisreluun vahvan vi-
hollisen kanssa, jota ne eivät vrin'ksistään huolimatta
onnistuneet painamaan takaisin erelään Kuuselan
suuntaan.

Tilanteen laukaisemiseksi ja vahvan vihollisryhmit-
tymän saartamiseksi suunnilttiin nvt Rj.P 2:n pääosat
yhdessä lännestä saarrostavien muiden joukkojen
kanssa hyökkäykseen Ruskeavuoren malistosta yli
Nurmilammen aukeiden kukliula -l-l:lie ja sieltä edel-
leen etelän tavoitteena Kuuselan taloryhmä, johon



o

Joukkoja
lhantalan
tiellä

Saksalainen
rynnäkkötykk i

on iskenyt
reijän Sotkan
§lkeen

hänen tilalleen vuorosraan 2.lRj.P 2:n päälliköksi ltn.
R. Ketonen. Myöhemmin kävi ilmi, että pataljoonan
komentajaksi oli ev. S. K. Björkman määrännyt maj.
T-O. Erwen,llll48 komentajan, mutta hänrä ei nähty
taistelualueella, eivätkä Ri.P 2:n yksikköjen päälliköt
tienneet mitään uudesta komentajastaan. Tämän
vuolsi vanhimmat paikalla jäljellä olevat upseerir
Itn. Br. Tiainen ja ltn. T. Piitulainen sopivat keske-
nään komentajan tehtävistä. Ltn. Br. Tiaisen ehdotuk-
sesta päätettiin tehtävä jatkaa vaikka kolmannes pa-
taljoonan vahvuudesta oli teillä tierymättömillä. Tällä
välillä oli nimittäin tapahtunut seuraavaa:
1) III/48:sta oli ltn. Himotun komppania onanut
vasraan asemar L. ja 2.lRj.P 2:lta kukkula 33:lla.
2) Kapt. U. Petäjä oli antanut ilmoituksen ev. Björk-
manille, että Ri.P 2 oli kokonaisuudessaan hänen
kisissään ja koolla kukkula 3):n takamaastossa val-
miina suunnaftavaksi hyökkäykseen Kuuselan suun-
taan. Ilmoitus oli täysin harhaanjohtava. 3.lF.j-P Z

oli poistunut taistelukentältä ltn. Lahtisen johdolla
jonnekin Ihantalanharjun-Talinmyllyn suuntaan ja
oli näin ollen poissa pelistä. Jääk.joukkue oli kutistu-
nut taistelussa olemattomiin. Krh.j./Ri.P 2 oli tuhou-
tunut vihollisen voimakkaassa tykistökeskitykseSsä täy-
sin Ruskeavuoren etelänpuoleisessa maastossa. Pst.
rykkijoukkue/nj.f 2 oli poissa käsistä Ihantalan tien-
haaran maastossa. Ltn. V. Kaskelan joukkue 1.

komppaniasta oli poissa jossain muualla varmistuk-
sessa.

Näin ollen oli Rj.P 2:lla kåytertävissä hyökkäyk-
seen Kuuselan suuntaan ainoastaan Z.lXi.V 2 ja n.
puolet 1./Rj.P 2:sta. Mainittakoon, enä vm. komppa-
nia oli kärsinyt kukkula 33:n valtauksessa 14 miehen
tappiot kaatuneina ja haavoittuneina!

Tilanteen tärkeyden tajuten rajamiehet ryhmittyivät
vähäisistä voimistaan huolimatta hyökkäykseen kuk-
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at
tavoitteeseen pyrki mm. Jääkäriprikaati lännestä kä-
sin.

27 .6.-44 klo li .1, alkanut rajamiesten hyökkäys
lähti hyvin liikkeelle krh.tulen tukemana. Luvarrua
tykistön tulenjohtajaa ei saatu. Nurmilammen aukei-
den ylitys onnistui hyvin. Vakavampaa vastarinraa
kohdattiin vasra metsän sisälle pääsq'ä kallioisilla
kukkula 33:n rinteillä. 3./Rj.P 2 ja iäåk.joukkue eivät
pysryneet käskystä huolimama sanottavammin tuke-
maan l./Ri.P 2:n hyökkäystä kukkula 33:n vakaa-
miseksi. Myös 2./Rj.P 2, joka olisi sivustahyökkäyksel-
lä voinut rukea 1. komppaniaa, lepäsi lähes passiivise-
na vasemmalla sivustalla metsän suojassa. Kolman-
nen raivokkaan yriryksen jälkeen onnistui 1. komppa-
nian painaa voimakas vihollinen kukkula 33:ka.
Vastuksen lujuutta kuvannevat sotasaaliina saatujen
aseiden mäåråt. N. 100 m leryisen ja 150 m pituisen
hyökkäyskaistan alueelta saatiin I1 prkal« ådrlå, 4
konekivääriä, ps.joukkojen 1'hteysradio ja laskematon
mååra puoliautomaattikiväärejä ja konepistooleja. Jo-
kaisesta metristä taisteltiin raivokkaasti. Hyökkäykses-
sä kunnostautuivat erityisesti ltn. A. Väänäsen ja
vänr. E. Järvisen joukkueet, joiden iskuosastomaisella
toiminnalla vahva ja laaja pesäkeviidakko vallattiin.

Ennen kukkula 33:n valtausta oli patl.kom., maj.
M. Avela ehtinyt haavoittua. Tilalle määrättiin
3./Ri.P 2:n pällikkö, kapt. U. Petäjä, mutra hänkin
haavoittui hetken kuluttua. l./Ri.P 2:n päälliköksi tu-
li Petäjän tilalle ltn. Lahtinen. Pataljoonan komenta-
jaksi tuli kapt. Petäjän jälkeen ltn. T. Piitulainen ja

Kirjoituskilpailun I palkinto
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kula 33:ka Kuuselan suuntaan. Hyökkiysryhmityk-
sessä oli täysivahvuinen 2. komppania edessä ja sen

takana alivahvuinen 1. komppania. Pataljoonan ol-
lessa ryhmittyneenä ampui vihollinen sen sekairn vr:i-
makkaan raketinheitinkeskiryksen. Saman aikuisesti
teki vihollinen tunnustelunluontoisen hyökkäykscn ryl-r-
mityksen sivustaan. 1./Rj.P 2 torjui lyhyen, mutta kii-
vaan låhitaistelun jälkeen hyökkäyksen. Rajapatal jm-
na 2 oli valmis jatkamaan hyökkäystään.

Mutta nyt puuttui kohtalo kovalla kourallaan pe-

liin mukaan. Ltn. Himotun komppania Ill/lti:sta oli
vetänyt asemanslr kohti pohfoista. Rajan-ricstcn tiurksc

Björkmaniin, jolle olisi vältttimiittä pitänyt ilmoittaa
tilrrrrccn muutoksesta.

2./Ri.P 2 ryhmittyi ctecn liipimurtoir varten ja

1./Ri.P 2 jårjesti iälkivarmistuksen. Aikaa uuclelleen

ryllmittymiseen kului vain 7 min., mutta sillä välin oli
2. komppania el'rtinyt poistua alueeltar ltn. Piitulaisen
mukana. Vain ktrnkaalle poronsammaleeseen jdånyt

ura kemoi poistumissuunnan. Tämä oli jälleen uusi
vastoinkäyminen ja minun ei auttanut muuta kuin ot-
taa jäljistä kompassisuunta ja lähteä miehineni 2.

komppanian perään. N. 1r0 m eclettyäni sitimme virs-
tarrn kovrtit pikakiviiiiritultir, jol krin pliiittc'lin scn tttlc-
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oikeaan sivustaan syntyi aukko rintamaan. Kun sa-

manaikaisesti taistelusta poistunut ltn. Lahtisen

3./Ri.P 2 oh iåttånyt aukon rintamaan kukkula i3:n
ia Nurmilammen välille, oli katastrofi väistämättä
edessä. Vihollisia marssi sekä sivustassa että selustassa

suurin joukoin rajamiesten taakse. l./Rj.P 2:sta lähe-
tetty kers. Lallukan paftio vahvisti epäilykset. Nyt oli-
vat hyvät neuvot tarpeen. Oli pelastettava se mikä pe-

lastettavissa oli. Hyökkäyksen jatkamisesta oli luovr-rt-

tava ja yritettävä saada Rj.P 2 pois vahvan vihollis-

ryhmittymän keskeltä ennen kuin se tuhottaisiin. Näin
romahti koko Nurmilammen puoleinen rintama. Jo
kåden ulottuvilla ollut voitto muuttui murskaavaksi
tappioksi. Lyhyen neuvottelun jälkeen, johon osallis-
tuivat Luutnantit Ketonen, Piitulainen ja Tiainen,
pätettiin vetää R,.P 2 pois Ruskeavuoren maastoon.
Radioita ei ollut eikä yhteyttä voitu millään saada ev.

250

\a

\"*
Saxsa.a ^€- '-!-^:i1c. a!ru lhantalassa

van c-hk1 hiem.,n hcrmoiievien 2. kompl',. tuiesten tir-

holra. Huu:rn. eneivät he ampuisi, täältä rulee omia!
Ampujien raholrir huudettiin vasta.rn. "Tulkaa vain,
emme me ;rmmu selvällä suomenkielellä. Edettyäm-
mc l0-lo m srLimme jäl lccn tulta vastitiunme. Tästä

sisuuntuneina teimme rajun hyökkäyksen ia karkoi-
timme ammuskelijat jonnekin Nr.rrmiltrmmen suun-

taan. Vm. irukeaman tullessar vasta.unme, oli suunta
käännettävä sLroraaln poh joisccn voidakscmme edctä
metsän suo j irssir. Kohta tiirmäsimme vil'roll ise<n uudel-
lern. Metri metriltä raivasimme tietä konekir-äärien ja

ps.kauhujen sekä ps.nyrkkien ztvulla. Sitkeästi tais-
tellen pääsimmc Kivilrlmmen tasallc, mLrttir siinä kil-
pisryivät hyökkäyksemme voimakkaaseen vihollistu-
leen, joka suuntautui meihin vähäisen peltoaukeaman
takaa. Yritettyämme kolmasti hyökätä aukeaman yli,
oli siitä luovuttzrva kovzrn vastuksen takia. Viimcisellä

;
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yrityksellä seurasi minua aukeamalle vain kers. Mar-
tikainen, joten saimme yksin vastaarnme koko vihol-
listulen. Kyllä siinä multa polisi pellolla ympärilläm-
me, mutta omien tulen turvin pääsimme takaisin.

Oli ilman muuta selvää, etterlme ainakaan tuota
tietä voisi päästä omien joukkojen yhteyteen. Apua
ernme odottaneet saavamme, ja mietin kuumeisesti
keinoja miten tästä, jatkaa. Silloin totesin kauempana
oikealla Nurmilammen aukeamille pistävän metsänie-
mekkeen suunnassa ltn. R. Kannelkosken pääsevän
muutaman miehen kanssa mumaururnaan pois motis-
ta. Otin kaikki halukkaat lähtijät mukaani ja päåtin

Vnyttää samaa reittiä. Vihollinenkin oli havahtunut
tällä välin ja ehtinyt miehittää murtopaikan takana
olleen taloryhmän, josta suunnattiin voimakas tuli
selkäämme. Siinä sitä hypättiin pellolla kuin arojänik-
sCI ja tulitettiin joka suuntaan syöksyjen välillä. Ensin
oli hiljennettävä edestä tulittava vihollinen, sitten pai-
nettava takaa tulimav'a maralaksi ja jälleen hypättä-
vä eteenpäin. Se oli elämäni "kujanjuoksu". Menetin
siinä mainion komentoryhmäni rajakorpraalien E. Jy-
räksen, E. Riikosen ja V. Mensosen kaatuessa läpi-
murrossa ja komentoryhmän johtajan ylik. A. Ikosen
haavoinuessa. Rj.korpr. \/. Ilensonen kaatui kirjai-
mellisesti käsivarrelleni ja ehdin siinä vihollistulessa
aukealla pellolla vielä hyvästellä luotettavan taistelu-
toverini ja henkivartiolähettini. Sen hyvästijätön muis-
tan ikuisesti. Toimitin hänen lompakkonsa ja kellon-
sa myöhemmin hänen vanhemmilleen. Vielä viimei-
nen tulitus ja syöksy ja niin pääsin ltn. Kannelkosken

ryhmän luokse pellolla sijainneen navetan suojaan.
Nopea laskenta osoitti meitä olevan 17 miestå jäljellå
komppaniasta.

Lyhyen hengähdystauon jälkeen orimme valtavan
purtin navetan suojasta aukeamalle, ja luullakseni
tein ennätykseni 400 m juoksussa, sillä olin ensimmäi
senä aukeaman takana olevassa metsikössä ja pienes-
sä suolammessa. Aikaa ei tosin kukaan onanur, mut-
ta mukana ollut pataljoonan 400 m mestari rajakers.
A. Kylök?is jäi siinä juoksussa kakkoseksi. Oma osuu-
tensa hyvään juoksuun lienee ollut irukeaman takana
olleiden ps.vaunujen tykkien rulellakin.

Olimme pelastuneet tällä kertaa, mutra missä olim-
me ja missä olivat omat joukot, sitä ei voinut kukaan
sanoa. Lähdimme varovasti etenemään kohti Ihanta-

Ltn. Bruno Tiainen, Rj.P2:n komentaja
lhantal anharjun taistel uien ajan.

Osuman saanut vihollisen hyökkäysvaunu
palaa lh antalan tieaukeamalla

lanharjua. Pädstyämme lähelle tietä, rotesimme siellä
runsaasti meikäläisiä kaatuneita, kuolleita hevosia,
rikkoutuneita ajoneuvoja ia rikki ammuttuja keveitä
Vickers-ps.vaunuja. Näistä melko selvistä merkeistä
päätellen olimme vielä vihollisen selustassa. Pudottau-
duimme varovasti alas harjanteelta ja suuntasimme
kulkumme uudelleen kohti pohjoista. N. kilometrin
päässä koukkasimme jälleen harjanteelle. Tällå kertaa
meitä onnisti, kuulimme vanhan tuttavan ltn. R. Ke-
tosen änen harjanteen päåkå. Olimme vihdoin mo-
nien seikkailujen jälkeen omalla puolella,

Jälleennäkemisen riemua himmensi hieman se kri-
tiikki, jonka kohdistin patl.komentajaan. Sovimme kui-
tenkin a.s.ian ja myös siitä, että rarpeeton törmäily lope-
tetaan tåhån ja täst'edes taistellaan eikä juosta. Raja-
miesten maineeseen ehkä iriheettomasti tullut tahra
oli pestävä pois. Siitä hetkestii alkoi Ihantalanharjun
puolustus pitää!

Rj.P 2 oli ryhmitetry Ihantalanharjulle Ruunakor-
ven tasalle seuraavasti: Vasemmalla tien itäpuolella
3./Ri.P 2, keskellä rien molemmin puolin vähälukui-

Panssariny rkkim ies väi jyksissä
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nen l./Rj.P 2 )a oikealla sivustalla 2.lRi.P 2. l. ja 3.

komppanian vållin jäi vähäinen aukko eikä alkuvai-
heessa 2. komppaniakaan varmistanut kyllin tehok-
kaasti harjun ja Nurmilammen välistä tiheäkuusik-
koista rinnettä. Rajamiehet kaivautuivat kuitenkin si-

sukkaasti harjanteelle päättäen panna kovan kovaa
vastaan. Kohta 28.6. lltapäivällä otti vihollinen kos-
ketuksen etulinjaamme tehden tunnusteluluontoisia
hyökkäyksiä, jotka helposti torjuttiin. Mutta sinnikäs
vihollinen ei niin vain antanut periksi. lllalla n. klo
22 aikaan se kokosi voimakkaan panssareiden tuke-
man osaston ja rynni jälleen. Puolen tunnin kovan
tappelun jälkeen hyökkää;ä tungettiin takaisin. Tun-
nin parin päästä se kuitenkin uusi hyökkäyksen, joka
jälleen torjuttiin.

28-19.6. tapahtunut yöllinen taistelu lienee jäänyt

kaikkien mukana olleiden mieliin ikuisiki ajoiksi. Il-
lan pimetessä hyökk?isi vihollinen )0--i0 raskaan
panssarivaunun tukemana rajamiesren asemia vas-
taar.. Panssareita seurannut jalkaväki tuhottiin tai
karkoitettiin. Panssarit ajoivat ereenpäin, muna kärki-
vaunut tuhottiin etulinjan tasalla. Åhtaalla tiellä ei-
vät vaunut päässeet käänq'mään vaan palikautuivat
yhteen rykelmään. Pimeässä ilman jalkaväkisuojaa
olevat vaunut olivat helppoja kohteita tuhmjille. Al-
koi hirvittävä panssarien tuhoaminen. Vaunuja am-

Rj.P 2 lhantalassa 26. 6. 44

muttiin tuleen, toisia paloi, toisia räjähteli. Kuului
hirvittävää huutoa ja taistelun melua. Huudettiin lää-

kintämiehiä, lisää panssarinyrkkejä ja ps.kauhun am-
mukia Ps.vaunut ampuivat sokkoina ympärilleen
kaikkiin suuntiin, turhaan. Ps.lähitorjuntamiehet oli-
vat viimeinkin päässeet "niskan päälle" ja tekivät
vaunuista selvää. Arvion mukaan siinä rytäkässä tu-
hottiin 27 vaunua, toisen erittäin varovaisen arvion
mukaan 11 vaunua. Vm. arvio Iienee liian pieni.
Taistelussa kunnostautui eriqisesti 1.K:n rj.korpr. Vil-
le Väisänen tuhoten yksin §mmenkunta vihollispans-
saria. 3.kompp. päällikkö ltn. Lahtinen menefti hen-
kensä tässä taistelun tiimellyksessä räjähtäneen ps.vau-
nun vetoakselin pudotessa hänen päälleen. Hänen ti-
lalleen tuli vänr. J. Termonen ja våhåå myöhemmin
1.K.n ltn. R. Kannelkoski, joka johtikin sitten erit-
äin tarmokkaasti ja taitavasti 3.komppaniaa Ihanta-
lan taistelujen ajan.

28-19.6. torjuttiin yön kuluessa useita vihollis-
hyökkäyksiä. Näiden tarkoituksena lienee lähinnä ol-
lut loppujen ps.vaunujen pelastaminen linjojen välistä.
29.6. aur.ulla alkoi jälleen vihollisen armoton hyök-
käys. Yön aikana käytettyjä ps.lähitorjuntavälineitä ei
oltu onnistuttu korvaamaan uusilla. Vihollisen jalka-

väki torjuttiin, mutta panssarit ajoivat asemien läpi.
Ilman jalkaväkeä ne eivät kuitenkaan uskaltautuneet

Rj.P 2 lhantalassa 27 .6. 44
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kovinkaan syvälle. Näitä takamaastoon pesiytyneitä
ps.vaunuja oli pantava paimentamaan pari ryhmää
muutoin vähälukuisasta 2. komppaniasta. Sitä mu-
kaan kuin onnistuimme saamaan lähitorjuntavälinei-
tä, kävi rj.korpr. Ville Väisänen uunpumassa vaunujir
tuleen. Vähiä välineitä ei voitu uskoa muuta kuin am-
mattimiehelle. Ei ollut varaa ohilaukauksiin.

29.6. aurupäivällä kaatui ltn. R. Ketonen ja sa-
masta rs.rynn.tykkivaunusta runmurusra kranaatista
haavoittui tai oikeammin loukkaantui ltn. T. Piitu-
lainen saaden nyrkin kokoisen kiven selkåänsä. Rj.P
2:n komentajaksi tuli tämän jälkeen ltn. Br. Tiainen.
Vähiin sulanuna, muna sinnikkäästi taistelevaa
f.iRi.P 2:sta johti tässä vaiheessa rajakrs. A. Kylö-
k?is. Tämä rohkea ja neuvokas taistelija haavoittui
kahdesti päivän kuluessa, muna ei jåttånyt yksik-
köään, vaan johti sitä sankarikuolemaansa saakka.

Tilanteen ollessa eriträin kriittinen saatiin avuksi
pitkästä aikaa tykistön tulenjohtala. Tehokkaalla tu-
lella torjuniin aamupäivällä n. kahden pataljoonan
vahvuisen vihollisen hyökkäys. i./n;.e 2:n tilanne al-
koi muodostua kriiniseksi, sillä vihollinen oli päässyt
soluttautumaan sen ja l./Rj.P 2:n väliin sekä kiertä-
nyt komppanian sivuitse itäpuolelta Ihantalanjärven
suuntaan. Tykistön tulen johta ja oli annettava ltn.
Kannelkosken avuksi. Tarkalla tulellaan tykistö am-
Rj.P 2 lhantalassa 29.6. 44

pui joitrrkin asemiin tunkeutuneira ps.vzrunr.rja tuleen
ja karkoitti vihollisen jalknväen. Taistelun tuoksinas-
sir haavoittui myös tykistön tulenjohtajrr, rnikä oli
korvaamtrton vahinkcr.

Tällä välin oli myös tien suunnassa käyry epätasais-
ta kamppirilua asernien säilyttämiseksi. Viholliscn jal-
kaväki torjr.rttiir-r «lelleenkin, murril panssarien torju-
miseki ei saatu riittävästi välineitä. Vihollispanssarei-
ta parveili jatkuvasti selustasser. Kaiken kukkuraksi
syttyi tykistötulesta metsäpaloja rajamiesten selus-
taan. Taistelijat olivat "kolmen tulen väIissä" etene-
vän metsäpalon ldheressä uhkaavasri asemia. Mutra
onneksi tuuli käänryi viime hetkcssä eikä asemia tarvin
nut tyhjentää sen rakia.

Iltapäivällä onnistui vihollisen saarraa l.kompp. lä-
hes täydellisesti. Tässä vaiheessa pyysin lupaa ev.
Björkmanilta saada vetaå pataljoonan rippeitä hie-
man taemmaksi saarrostusuhkan vuoksi. Tähän ei
kuitenkairn voitu suostua. Vähiin huvennr,rt rajamies-
ten joukko jatkri sinnikkäästi taisteluaan. T<>imintaa
vaikeutti kotimaisten aseiden, pikakiväärien ja kone-
pistoolien rikkoutumien, niiden lukkolaitteet eivät kes-
äneet kovaa, viikkokausia kestänyttä yhtämimaista
käyttöä. Mm. konepistixrlien ulosvetäjät rikkoontuivat
aiheuttaen räjähdyksiä patruunapesissä. Aseiclen huol-
toon ei ollut iuuri tilaisuutta eikä öljyä saanur mis-
tään. Oljy olisi ollut täälläkin valttia. Hirvittävin uh-
kauksin sain huollon viimein toimimaan joten kuten.
Loppujen lopuksi taistelimme melkein yksinomaan vi-

RTJTJAÄXÄNIPATAtJOOl{A 2
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IlIUIAINBII KllIGlU
Varma menetelmä päästä eroon tupakasla.

NC-tabletteihin perustuva menelel mä on sadattuhannet kerrat
osoittanut tehonsa sekä Suomessa että ulkomailla. Teillä on
nyt tilaisuus kokeilla sitä TÄYSIN ILMAISEKSI. Tavaltinen
hoitokuuri käsittää 120 tablettia. Kun palautatte meille
allaolevan kupongin, saatte ILMAISEKSI ja MIHINKÄÄN
SITOUTUMATTA 10 tabletin koe-erän täydellisine käyttö-
ohjeineen. Parhaassa tapauksessa pääsette jo näillä ilmai-
silla tableteilla koko loppuiäksenne eroon tupakointi-
paheestanne! Jos ette vakuutu NC-hoidon tehosta koe-erän
avulla, unohtakaa koko juttu! Ette voi hävitä mitään,
lähettäkää siis kuponki heti!

Leikatkaa tästä

C.P.ÄT.TVuorikatu o B 20, oo10o Helsinki 10
Haluan lopettaa vaivatta tupakoinnin ja pyydän lähettämään
ILMAISEKSI 10 kpl koe-erän NC-tablette.ia käyttöohjeineen.
Jos tabletit osoittautuvat tehokkaiksi, tilaan Teiltä täy-
dellisen hoitokuurin, mutta en nyt sitoudu mihinkään. Toimi-
tuskuluja varten oheistan 2 mk (postimerkkeinä tai rahana).

Nimi:

ite:Oso

Postinumero ja -toimisto:
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holliselta vallatuilla aseilla. "Omat koirat purivat
Ihantalassakin" vanhaa sanonraa käyttääkseni.

Kun pst.välineitä ei saatu, ei edes ps.miinoja, yritin
kaikkia keksimiäni keinoja panssareiden torjumiseksi.
Niinpä mm. etsin rynnäkkötykkivaunuille sopivia väi
jyrysasemia, joista ne olisivat voineet likimain vaarat-
omasti tulittaa vihollisen ps.vaunuja. Sain kerran yli-
puhutuksi tällaisen saksalaisen vaunun päällikön ja

olin ohjaamassa Sturmia väijyrysasemaan kun viholli-
sen Sotka ajoi tienmutkassa vastaan meidån puolel-
lamme. Olin vaunujen välissä ja syriksyin salamana
tienojaan. Molempien vaunujen tykkien puker kierryi-
vät kiireesti oikoisiksi ja rykit puhuivat yhtåalkaa.
Sotkaan tuli sievä reikä tykin putken viereen ja Stur-
mista repesi oikea sivupanssari irti. Niksmannit hyp-
pivät metsään pakoon. Irroitin kev.kk:n vaunusta ja

sitä ja patruunavöitä raahaten palasin takaisin ase-

miimme. Tuskin olin päässyt sinne kun vihaiset ase-

vel jet tulivat takavarikoimaan asettaan takaisin.
Muuta kertaa en saanut enää heitä avukseni.

Päivän kallistuessa iltaan sain vihdoin luvan vetää
pataljoonan rippeet Ihantalanjärven eteläpäähän
Rauhamäen tasalle. Ltn. Kannelkosken johtama

3.kompp. oli saarrettuna eikä sille voitu toimittaa ir-
taantumiskäs§ä. Aikoessani lähettää sinne apujouk-
koju mottia laukaisemaan, onnistui hänen murtau-
tua omin voimin saarroksista.

29.6. n. klo 20 mennessä muodostimme Rauhamä-
keen "tulpan" kolmen pataljoonan rippeistä, nimit-
äin Er.P16:n, II/JR12:n ja Rj.P 2:n osista. Viholli-
nen panssareineen seurasi kintereillä. Sen illalla teke-
mä hyökkäys torjuttiin, mutta kahdeksan panssaria
päsi murtautumaan asemien läpi. Ei ollut enää ps.vä-
lineiden käyttöron tortuneita miehiä. Nämä vaunut tu-
hottiin vähän myöhemmin Ihantalan tienhaaran
maastossa. Lainaan tähän lopuksi kirjan "Rajalta
oiselle ja takaisin" loppulauseesta Ihantalan taiste-
luista: "Rajamiehille kunniakas, mura liian verinen
ja raskas Ihantalan ikimuistettava taisteluvaihe oli
pääaynyt. Loppuarvosteluiksi pataljoonan toiminnasta
sopinee ev. Björkmanin Nurmilammen caistelujen ai-
kana antama, kovin vilpittömän tuntuinen lausunto:
"Kylläpäs oli hyvä pataljana".

Samasta taistelutilanteesta on ollut Tuovi Pasurin ku-
vaus lehtemme nurnerossa 6162.
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Kansa laisteli - miehet kerlovat ilmestyy kerran kuukaudessa
12 numeroa vuodessa

6 tapaa tilata Kansa Taistela - miehet kertovat
1. Täyttäkää ja postittakaa viereinen kuponki - 

postimerkkiä
ette tarvitse.
2. Soittakaa suoraan tilaajapalveluumme puh. vaihde 79 08 22,
suunta 90
3. Kirioittakaa osoitteella: Kansa taisteli - miehet kertovat, Ti-
laajapalvelu, Postilokero 820, 00101 Helsinki 10 ia 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 la kirjoittakaa Tiedonantoja-kohtaan viereisessä ku-
pongissa pyydetyt tilaustiedot.
6. Jättäkää tilauksenne jollekin asiamiehellemme. Rautatiekiria-
kauppaan, kirjakauppaan tai postiin.
Ulkomaille lähetettävistä lehdistä peritään eri lisämaksu. Lä-
hempiä tietoia saa Sanomain asiakaspalvelukonttoreista ja
asioimistoista.

Osoitteenmuutoksel
Osoitteenne muutoksen voitte ilmoittaa joko kirieellisesti tai pu-
helimitse Tilaalapalveluumme tai käynnillä tai puhelimitse lo-
honkin asi akaspalvel ukonttoriimme.
Tällöin on ilmoitettava nimi la 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, johonkin asiakaspalvelukontto-
riimme tai sinne mistä lehti on tilattu.
Tilaus ja osoitteenmuutos saadaan voimaan 2 viikon kuluttua
siitä, kun se on tullut Tilaajapalveluumme.



TIAI.ESYOTTI
UIHoL[I§ELLE
U. A. OTTONEN

HELMIKUUN 29. päivänä olin vartiovuorollani kello
14-18 yhdessä Saloniuksen Veikon kanssa. Seurasin
Teikarinsaaren puoleista osrra. Sieltä ajoivat ajoneu-
vomme Ryövelinniemestä jdållre.

Tuleekohan van jalentäjä tänäänkin hätyyttä-
mään kolonnaamme, kysäisi Veka minulta.

- Kzrtsotann kunhan hevoset ehtivär tuohon Hal-
linreimarin ja Kivitorkkelin välille, silloin se vainolai-
nen tuolta Revonsaaren metsän yli suristen ja pöristen
syöksyy, vastesin.

Ehdin laittaa §päränsuojuksen päähäni, kun lin-
nakkeemme hälyryssireeni rupesi surraamaan. Kypärä
päähän ja kiikari kaulaanl

Sieltä se pörriäinen syöksyi suoraan hevosajoneuvo
jemme kimppuun. Honkaniemi aloitti papatuksen ja
laivatykit rupesivat haukkumaan. Valojuovat leikka-
sivat jään pintaan syöksyneen viholliskoneen ympäril-
lä. Se suihkutti vastaavasri viittä hevoskuormastoam-
me. - Jännäsin poikien ja hevosten puolesta!

Suomalaisel käyltivät naamrortua kuormastoamme. jola viholliskoneet ahdistelivat

.---- 1+-r!t#{qsa.r't

I .'Il:

Hitto vieko<in, viimeinen hevonen mcni polvillecn,
miehet olivat jo hyppineet tienreunan lumihankeer-r
kun surinaa rupesi kuulumaan. Toiset hevoset latrk-
kasivat vauhkoutuneina eteenpäin pitkin jååtietå.

Kello oli 17.30 kun puhelin pirahti. Otin lur-rrir-r

kenttäpuhelimen telincestä ja huusin: "Torni tiiällä,
puhukaa! "

- 
Huomio Torr-ril Alilr-rutnanrti Shnojoki, Tuppu-

ra, puhuu. Tulkarir molemmat, kun olette syöncet keilcr

19 tänne minun luokseni. Pidetään pieni sotaneuvotte-
lu. Tuokaa se päiväkirja sieltä tornista mukanannc
tänne. Näkemiin kello l9 saakka.

Koputin aliluutnantin ovelle ja astuimme sisään.
Tein ilmoituksen.

- 
Te pojat, menerte huomenna k<>hta zramukah-

virr juotuanne vääpeli Teik,rrin varastolle ja otatte
mitä hän teille antaa. Lastaatte ne rekeen ja ajatre
sinne, missä vihollinen tänään sen hevosen tappoi, su-
latatte hevosen jalat ja nostatte sen pystyyn. Asetatte
valeajomiehen rekeen ohjakset käsissä. Teette siitä he-

vosesta ja ajomiehestä elävän näköisiä ja luonnollisesti
asetatte lumipeitteen hevosen, ajomiehen ja kuorman-
kin päälle. Eiköhän vihollislentäjä mahtane huomenna
mennä meidän virittämäämme ansaan, kun samoihin
aikoihin pannaan liikkeelle myös huoltokc-rlonna, jota
se on tottunut päivisin tulirtamaan. Olen sopinLlt mir-
juri t.,on Behrit kanssa tästä valcsyötistä ia hiin on scn

Entiset
rintamamiehet

Haluatteko muistoesi-
neen talvisodastamme.
M eiltä saatavana:
armeijan käytöstä
poistettu

aito
kotimainen
"pystykotva"
pistin
rajoitetusti
vuosimallia 27,
tuppineen.
Pituus 44 cm,
hyväkuntoinen.
H inta vain 18,- + posti-
kulut, 2 kpl ilman
postikuluja.
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PL 121
00170 H:ki 17
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hyväksynyt. Väpeli Teikari on järjestänyt kaiken aa-
muksi kuntoon. Te saatte huomenna vapaara torni-
yartiosta. Ampuihan Rankin linnakkeen Canet (6" )
tykki venäläisen hävittäjän mereen. Meidän ykkös-Ca-
net suunnataan huomenna koneen tulolinjalle ja
määrätyssä kohdassa se yrittää tuhota sen hätistelijän.
Eipä muuta, hyvåå yötä ja kokeillaan huomenna tuo-
ta valesyöttiä.

Kävelimme sotilaskotiin, ostimme tupakkaa, toivo-
timme hyvåä yötå ja painuimme kasarmille yöpuulle.

Aamulla lähdimme täyttämään tehtäväämme ja kel-
lo 10 (1.3.40) oli syöttimme kunnostettu. Katselin te-
kelettämme noin 100 metrin pdåstä ja elävältä se ai-
nakin meistä näyni, miten sitten mahtaisi olla vihol-
lislentäjän taholta. Luovutimme hevosen tallinhoita-
jalle ja kävimme päällikkömme luona ilmoittamassa
tehtävämme suorittamisesta.

- 
Toivotaan, että vihollinen lenrää lankaan, lau-

sui hän meille kiitokseksi suorirtamasrzunme työstä. 
-Kun kuulette hälytyspillin puhaltavan, menkää katso

maan miten hämäysyriryksemme onnistuu.
Käväisimme sotapesässä kahvilla, silmäilemässä leh-

tiä ja kuuntelemassa Otto Ville Kuusisen valheita Te-
rijoelta.

Kello 14.20 alkoi hälytyssireeni ulvoa. Saappaat
nopeasti jalkaan ja niin iäirdunme juosten seuraa-
maan tapahtumia. Revonsaaren takaa kuului suri-
naa, kone koukkasi melkein jåån pintaan ja alkoi tu-
littaa valesyöttiämme. Samassa jyrähti takanamme
myös Canet ja låhetti 6" ammuksens Korvat
menivät ilmanpaineesta melkein lukkoon. Mutta myös
surina loppui. Vihollisen hävittäjäkone oli hajonnut
pirstaleilsi pitkin jåätå. Yain noin 300 metrin päässä

valesyötistämme oli sen siqpaleita. Näin kosti
Canet-tykkimme hevosemme kuoleman.

Illalla oli sotapesällä ykkös Canet'in miehistölle,
nrlenjohdolle ja meille iloinen kahvitarjoilu. Aliluut-
nanttimme "idean keksijänä" oli tietenkin kunniavie-
ras.

Me olimme tasoissa Rankin linnakkeen kanssa, pu-
dotuksia oli 1 * 1.

Huoruaatus:
Aliluutnanttimme Simojoki kaatui Teikarissa, sa-

moin vääpeli Teikari jäälle Tuppuransalmella viholli-
sen motittaessa linnakesaaremme sodan loppuvaiheen
aikana.

Kaikki tilauksia, osoitteenmuutoksia ym. sekä
epäsäännöllisyyksiä tai puutteellasuuksaa leh-
den jakelussa koskeva kirjeenvaihto on lähe-
tettävä osoitteeseen: PL 820 00003 H:ki 300.
Toimitus (Töölönkatu 35 B) ei niitä käsittele.
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- 
Väärää ruokaa,

sanoi jääkäri
lenkkimak ka rasta.

NUMERO 8:n KIRJOITUKSET:

Aarne Ketonummi:
VALTAVAYLAT VIIPURIIN
KATKEAVAT I OSA 225

Kauko Hämäläincn:
HEINÄKUUN PÄIVÄ 1941
KOTVTKKOMÄEN VARJOSSA 23O

KENRAALILUI]TNANTTI K. L. OESCH
80 vuotta . 233

Aarne Kumpulirinen:
TÄPÄRA PEIASTUS . 234

Kaarlo Vilj.akainen:
ILTAKAVELY ONKAMUKSESSA 240

J. Bruno Tiainen:
IFIANTALAN HARJU,
RAJAMTESTENTHERMOPYLAT .... 248

U. A. Ononen:
VALESYCITI VIHOLLISELLE 2"

Kirjoittajat vastaavat esittämistään mielipi-
teistä. Käsikirjoitukset on tehtävä koneella
joka toiselle riville. Ne palautetaan vain, jos
postimaksu seuraa, muussa tapauksessa ne
siirretään Sota-arkistoon. Maksetut yalokuvat
jäävät Iehden omaisuudeksi, muut palaute-
taan, mikäli palautusta on pyydetty käsikir-
ioituksen yhteydessä ja postimaksu suoriiettu.
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