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VEIKKO PAJUNEN

HAAVOITTUNEET odottivar sairasajoneuvoasemalla
kuljetusta kenttäsairaalaan. Useimmat makasivat paa-

reilla. Ne joille ei riittänyt paareja, makasivat kedolla
taikka istuivat, kukin siinä asennossa, mikä oli vähiten
tuskallinen.

Moni oli saanut ensiavun etulinjassa tai joukkosidon-
tapaikalla. Moni oli tuotu vihollisen tulessa Vuoksen
takaa ai uinut haavoittuneena ylitse, keikkunut sai-
raankantaiien paareilla ja hevosajoneuvoissa, myös to-
veriin taikka sauvaan nojaten. Tåälld, he liittyivät ku-
kin pienenä soluna sodan vahvaan laskimoon. Heitä la-
jiteltaisiin ja huollettaisiin mahdollisuuksien mukaan;
keitä lääkäri ei voisi pelastaa elämään, heitä pastori
valmistaisi kuolemaan. Moni olikin tuhoutuva. Mutta
ajan tullen oli moni myös joutuva päinvastaiseen vir-
taan, Suomen puolustuksen valtimoon, joka sykki kiih-
keästi täydennyskeskuksissa.

Oltiin lähellä omia tulipattereita. Lähtölaukauksien
kumu voitti toisinaan etulinjasta kuuluvan ryskeen.
Maassa makaava haavoittunut oli turvaton. Tukalasta
alkumatkasta tosin oli selvitty, mutta vielä oltiin vihol-
lisen ulottuvilla. - 

Kunpa ei tulisi kranaatteja eikä
lentokoneita! Liikkumattomat haavoittuneet voisivat
näyttä kaatuneiltakin, mutta vihollisen lentäjät kyllä
yrittäisivät "varmistaa" kaikki näkemänsä maassa ma-
kaajat.

l.osa
Olikohan Oiva Kärkkäinen dd,LldJ Pikemmin us-

koin hänen kulkevan kaatuneiden kokoamispaikan
kautta. Hän halusi kostaa viholliselle vaarinsa murhan
ja olisi tyytynyt kohtaloonsa, jos saamansa luoti olisi ol-
lur vihollisen ampuma, mutta se oli kurjan oman mie-
hen. Tuttuja ei näkynyt, eikä haavoittuneiden joukosta
kuulunut muuta kuin hiljaista ähkinää ja huokauksia.
Minua lähinnä makasi mies, jonka pää oli kokonaan si-
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teessä yhtenä myttynä.

Huusin Kärkkaista nimeltä niin kovasti kuin jak-
soin. Ei vastausta. Viereisen mytyn sisästä vain kuului
vaimeasti: "paljonko kello on?" Äani oli alikersantti
Olavi Pitkärannan, komppaniamme erään ryhmänjoh-
tajan, tarkka-ampujan. Hän oli menettänyt toisen sil-
mänsä.

Vihdoinkin tuli sairasautoja. Ne veivät uudet kuor-
mat haavoittuneita ankaran työn paineessa ponnistele-
vaan kenttäsairaalaan. Haavoittuneista huolehtiva sai-
raalao avulias lotta lusikoi suuhuni velliä, ja minä ma-
kasin paareilla. Oli hieman hämmentävää joutua yht-
äkkiä naisen huolenpidon kohteeksi. Viihdyin siinä hy-
vin, mutta lotalle oli kenttäsairaala niinä aikoina var-
masti helvetillinen paikka.

Minut kannettiin vuorollani leikkaushuoneeseen,
jossa oli valmiina kaksi reipasta lääkäriä. Jo oviaukossa
sain heiltä ystävällisen toivotuksen: 'Tervetuloa aseve-
likorjaamoor.", ja minut nostettiin muitta mutkitta
leikkauspöydälle. Ldäkär,it ahkeroivat veitset käsis-
sddn, ja toinen lotta kyseli minulta tietoja täytettävään
kaavakkeeseen; nimi, syntymäaika ja -paikka, sorilasar-
vo, lähin omainen, tuntolevyn numero, monesko haa-
voittuminen, myönnetyt kunniamerkit ia monenmoisia
sotilaalle tutuksi käyneitä kysymyksiä.

Jossakin odotti sairasjuna. Siinä oli vielå dlaa. Tdy-
det paarit kulkivat riuskojen kantajien käsissä autoista
junaan ikkunoiden kautta, ja junanvaunuissa paarir ase-

tettiin telineisiin, kerroksittain hyvään järjestykseen.
. . . Parkumäki. . . Kolkontaipale. ..
Rata halkoi rauhallista Savoa. Hengästynyt höyryve-

turi kiskoi pitkää, täpötäyttä sairasjunaa. Äyräpään
sillanpääasema oli vaatinut raskaan veron. Toiset haa-
voittuneet parantuisivat ja ehkä palaisivat sinne takai-
sin, toisten täytyisi totutella sotainvalideina uudenlai-
seen elämään, eräät vielä menehtyisivät vammoihinsa
tai niiden seurauksiin. Vaunussa oli hiljaista. Toiset
nukkuivat kasautuneen väsymyksen ja haavojensa uu-
vuttamina, toiset valvoivat huolestuneina sillanpääase-
masta ja sinne jääneistä rovereisraan. Ne joilla oli para-
nemisesta toivoa, olivat salaisesti hyvillään, kun etulin-
jan sota oli omalta kohdalta toistaiseksi ohitse. Olin
226

Lotta syöttää potilasta'r.lfj:;

valveillani rikkonaisen lavan painuessa paarien teräs-
verkkopohjaa vasten. Välissä oleva pehmuste liikkui ja

likosi junan nytkyttävässä kulussa. Yön mentyä paistoi
aurinko hämärään vaunuun ikkunanverhon raosta. Va-
lon kuvio liikkui ja muutteli alati muotoaan. Katselin
häilyvää kuviota ajatellen, että se oli arvaamaton kuin
ihmisen elämä, mutta sitäkin ohjasivar täsmälliset lait,
maapallon ja junan liike ja rautatien suunta maapallon
pinnalla. Kuvio suureni ja pieneni niin kuin ihmisellä
ilot ja surut vaihtelevat. Ajattelin, että varmaan myös
minulla olisi vielä paljon ilonkin aiheita, kunhan tyy-
tyisin siihen osaan, minkä olen saava, olkoonpa se min-
kälainen tahansa.

Junamatka päättyi Mäntässä, murta osa haavoittu-
neita jätettiin jo Vilppulaan. Minut kannertiin Mäntän
Klubin juhlasaliin, joka täyttyi pian viimeistäkin sai-
raansiiaa myöten.

Sotasairaalassa seurattiin sotarintaman tapahtumia
jännitryneinä ja oltiin ajatuksissa taistelevien aseveljien
mukana. Niinä aikoina oli maamme kohtalo todella
vaakalaudalla. Äyråpädn sillanpääaseman viimeinenkin
tukikohta jäi viholliselle 9.7., Vasikkasaari menetet-
riin, Vuoksen linja taipui, mutta toivottiin sen kuiten-
kin kestävän olkoonkin, että taisteltiin jo Vuoksen
koillisella rannalla. Venäläiset pureutuivat Vuosalmen
kylän puolelle sillanpääasemaan, mutta äärimmäisin
ponnistuksin ja suurin uhrauksin saivat kuin saivatkin
joukkomme estetyksi vihollisen etenemisen pitemmäl-
le. Siitä saivat haavoittuneetkin toivoa, ja uudet ku-
dokset kasvoivat viallisiin jäseniin.

Hieman kohennuttuani minut siirrettiin parempi-
kuntoisten potilaiden joukkoon Savosenmäen kansa-
kouluun. Olin onnellinen, kun sain nauttia koulun pi-
hamaalla auringonpaisteesta. Vuodepotilaiden oli kat-
seltava vanhan luokkahuoneen seiniä, kattoa ja nurk-
kia. Sisällä makaavien ajatukset takertuivat noihin yk-
sitoikkoisiin viivoihin, kuvioihin ja esineisiin. Potilaan
mielessä alkoivat nekin elää, ja ne muistuttivat usein
jotakin tutrua. Erään miehen näkymää hallitsivat toi-
sen paljaat jalkapohjat. Katseltuaan niitä kauan puhu-
mattomana mies lausui julki ajatuksensa:

- Ukkovarpaas on kuin pienen lapsen peä.

Siirto sairasjurraan



Se jo kirvoitti vaivaisimmiltakin tervehdyttävän
naurun. Pienet asiat olivat suuria kiinnekohtia elä-
mään.

Märkivistä haavoista kaiveltiin luoteja ja sirpaleita,
pieniä kiviäkin. Sotamies Nurmisesta oli jo leikattu
monta haitallista sirpaletta, ja vielä yksi piti leikata. 

-Leikattiin, mutta esine olikin luoti. Hän ei tietänyt
haavoittuneensa yhtaikaa luodeista ia kranaatinsirpa-
leista. Niin sakeana oli sillanpääasemassa lentänyt tu-
hoksemme tarkoitettua ra:utaa, nikkeliä, lyijyä, metal-
liseoksia, monenkokoisina ja monenmuotoisina kappa-
leina.

Paras lääke märkiviin haavoihin oli sauna. Se lämpi-
si usein, ja lotat ja sairaanhoitajat kantoivat minutkin
sinne joka kerta, kun en kyennyt itse kävelemään. He
pesivät ja hoitivat miesrä sen ajan, minkä tämä oli avu-
ron, aurtoivat jaloilleen. 

- 
Nuo reippaat naiset ansait-

sevat suuren kiitoksen.
Voimiensa lisääntyessä haavoittuneet alkoivat kaiva-

ta liikkumisalaa, mutta liinavaatteisiin pukeutuneina
he eivät päässeet kauaksi koulun pihasta. Harmaita
kenttävaatteita pidettiin visusti piilossa. Niitä vartioi-
tiin kuin aarretta. Silloin ei tarvinnut pelätä potilaiden
karkaavan ja heidän lukumääränsä täsmäsi sairaalan
kirjojen kanssa yhteen. Minulla oli asiaa kauppalassa
asuvan tuttavani luokse. Sain pyytämäni vaatteet ja sa-

malla romanttisen yllätyksen: saarrovartiokseni mää-
rättiin nuori sairaanhoitaja, kaunis nainen.

Minunkin pelättiin karkaavan sotasairaalasta, vaikka
sain siellä viettää sotilasaikani parhaita päiviä!

Ajattelin usein Oiva Kärkkäisra ja uskoin hänen fo
kuolleen, kunnes sain häneltä 7.7. Vilppulassa päivä-
tyn kirjeen. Se oli käynyt Vuosalmella komppaniassani

ja käännytetty minulle. Olin tullut Kärkkäisen kanssa
sotasairaalaan samassa iunassa. Emme voineet heti tava-
ta toisiamme, mutta ilokseni oli minulla tilaisuus täyt-
tää eräs hänen vaatimaton toivomuksensa; hän oli aivan
rahaton ja tarvitsi tupakkaa. Ankarassa piinassa olleen
miehen hermot vaativat sitä välttämättä. Lähetin tu-
pakkaa ja veljellisen tervehdyksen. Seuraava hänen kir-
jeensä oli päivätty 3.8. Mäntässä. Edellinen kirje alkoi
viralliseen sävyyn sanalla 'Ylikersantti", mutta tässä

toisessa hän puhutteli minua toverillisesti sanomalla
"Aseveikko". Hän toivoi tapaavamme ja pyysi minua
käymään luonansa Mäntän ammattikoulussa. Kykenin
liikkumaan paremmin kuin hän.

Saimme tilaisuuden t^vat^ toisiamme vain kerran.
Tiesin jo silloin palaavani pian Vuosalmelle. Hän oli
näöltään ja mieleltään täysin muuttunut. En ollut
enää hänen silmissään halveksittava "kurja oma mies".
Ulkonaisesti hän itse oli minua paljon kurjempi. Hän
oli kovin huonokuntoinen, laiha ja kalpea, mutta vai-
kein murroskausi oli sentään jo sivuutettu. Eikä hän
ollut enää minulle katkera, vaan mielensä oli toiveikas.
Minun asemani ymmärtäen hän myönteli jalomielises-
ti, että ehkäpä kaikki olikin tapahtunut parhain päin,
ja lutteli, etteivät Äyrdpään sillanpääasemassa hädäs-
sämme hänelle antamani lupaukset olleet minua sito-
via.

Erotessamme tunsin, ettei välillemme jäänyt kaunaa
eikä syyllisyydentuntoa. Olimme tosi aseveliet, kaikki
oli ymmärretty ja sovittu.

Kulunut aikakaan ei ole jättänyt Oiva Kärkkäistä
mielestäni. - Jos vielä elät, niin miten on laitasi, ase-

veli? tl
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ERKKI HOLKERI

JOS kaikista niistä joukko-osastoista (vast.), jotka osal-
listuivat Talin suunnan taisteluihin kesällä 1944 laadit-
taisiin yhtenäinen luettelo, saisi se hyvin kunnioitetta-
vat mittasuhteet. Toimihan Ihantalan ja Kärstilänjär-
ven välillä taistelujen kriitillisimmässä vaiheessa mei-
käläistä kiväärijalkaväkeäkin 2l paralioonaa. Tällaiser
luvut ia luettelot antavat kuitenkin aivan väärän kuvan
joukkojen todellisista vahvuuksista, sillä (kuten tästä-
kin kirjoituksesta myöhemmässä vaiheessa ilmenee)
monilla joukko-osastoilla saattoi olla jäljellä vain nimi,
mutta miehiä sitä vastoin äärettömän niukasti. Myös on
muistettava, että monet joukko-osastot ehtivät Talin
suunnan taisteluihin mukaan vasta siinä vaiheessa, kun
toiset jo tappioittensa vuoksi olivat muuttuneet pelkik-

nGn
alloona

si nimiksi. Oli kuitenkin myös sellaisia joukko-osasto-

ia, jotka osallistuivat Talin taisteluihin sen ensi vaiheis-
ta viimeiseen saakka. Eräs tällainen oli JR 6, joka kesä-

sodan alkuvaiheissa oli taistellut Keski-Kannaksella, ja
josta se vihollisen !o kolkutellessa Viipurin eteläisiä
portteia marssitettiin tavattomalla kiireellä Viipurin
pohjoispuolelle Portinhoikan maastoon.

Raskaasta siirtymismarssista huolimatta ei rykmen-
tille sen perille saavuttua jdäoyt aikaa hyvin ansaittuun
Iepoon ja huoltoon, va n jo seuraavana aamuna 20.6.
komentaiat ia päälliköt kävivät maastontiedustelussa ja

koko rykmentti suoritti vastahyökkäysvalmisteluja,
Iinnoitustöitä jne. 20.6. rkapäivällä myös vihollisen ty-
kisrö ensi kerran ylti "tervehtimään" saapuneita ja2l.6.
sen tuli jo aiheutti rykmentille huomattavia tappioita.

Varsinaiseen taistelutoimintaan JR 6 joutui mukaan
22.6, jolloin sen I P (komentajana evl. O. Toppola)
joutui suorittamaan vastahyökkayksen Mustaanmäkeen
ja jolla retkellä pataljoona menetti kaatuneina ja haa-
voittuneina yhteensä lähes 200 miestä. Vastahyökkäyk-
sestä palattuaan pataljoona ryhmittyi puolustukseen
kaistalle Kärstilänjärvi-Suokkaanvirta. Näissä asemis-

sa se taistelikin 27 .6. aamuun saakka, jolloin sen vaih-
toi JR 30.

Seuraavana joutui tuleen III P (mai. Pulkkinen), joka
22.6. illalla miehitti taaemmat asemat Talin-Portin-
hoikan tien suunnassa linjalla Leitimojärvi-Pahalampi

-Linnavuori-Konkkalan 
aukeat.

23.6. aamulla pataljoona joutui ottamaan rintama-
vastuun JR 48:lle alistettuna ia miehittämään asemat

Leitimoiärven ja Kärstilänjärven välisen joen länsipuo-
lella. Tässä kivikkoisessa maastossa vihollisen tuli ai-
heutti pataljoonalle niin suuret tappiot, että tämän
suunnan puolustuksesta vastuussa ollut JR 48:n ko-
mentaja evl. V. Forsberg irrotti pataljoonan etuliniasta
jo vaiaan 2:n vuorokauden kulutua. Nyt kaistan mie-
hitti vuorostaan III/JR 13 (kapt. Alfthan) III/JR 6:n
siirtyessä jälleen taaempaan asemaan.

21.6. klo 6,30 vihollinen aloitti kuuluisan suur-

Portinhoikan taistelumaasto
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hyökkäyksensä Talisra Portinhoikkaar, ja Ihantalaan
johtavien teiden suunnissa. Nopeasti se löi hajalle II/JR
13:n puolustusryhmityksen, vielä nopeammin sortui
III/JR 6. (Edellinen oli ottanut rintamavastuun jälkim-
mäiseltä klo 5.) Onneksi osia em. joukoista samoin
kuin Mannikkalassa ja Rasinmäessä taistelleesra JR
48:sta tarrautui kiinni Konkkalanvuorcen kupeisiin ja
pystyi pysäyttämään vihollisen jalkaväen hytikkaykset
muutamaksi tunniksi tälle tasalle. Mutta noin klo
11,30 tapahtunutta vihollispanssarien läpimurtoa tä-
män aseman puolustajat eivät millään tavoin kyenneet
estämään. Niinpä ämä 30-40 vaunua käsittänyt ri-
vistö aioi sanottavampaa vastarintaa kohtaamatta aluksi
Portinhoikkaan, josta osa jatkoi matkaa suoraan eteen-
päin aina Juustilankankaalle saakka, osa suuntasi hyök-
käyksensä pohioiseen Ihantalan suunraan, osan jäädessä

temmeltämään Portinhoikan maastoon.
Missä olivat panssarintoriuntakeskukseksi suunnitel-

lun Portinhoikan alueen panssarinroriunta-aseet? Kaksi
tykkikomppaniaa, lL. ja 36. TykK olivat juuri siirty-
mässä uusiin asemiin ja kahdelle torjuntaa yrittäneelle

rykille antoi niiden johtaja vetäytymiskäskyn.
Edellisen kaltainen, ehkä vieläkin pahempi "revohka"

kehittyi myös Talista Ihantalaan johtavan tien suunnas-
sa, jossa puolustuksessa olleet pataljoonar kokivat sa-

man kohtalon kuin läntisen tiesuunnan puolustajatkin.
Tässä suunnassa vihollisen panssarit pistäytyivät Vakki-
lassa saakka, josta ne kuitenkin karkoitettiin ja vetäy-
tyivät Mustasaaren tasalle, johon panssarikiilan karki
pysyvästi pureutui. Tässä suunnassa ei onnistuttu eris-
tämään vihollisen jalkaväkeä panssareista. Jalkaväki ei
myöskään tyytynyt pysähtymään panssarien tasalle,
vaan osia siitä tunkeutui Vakkilan kylään saakka.

II/JR 6 (maj. Veikko Elovaara), joka oli ryhmittynyt
Portinhoikan luoteispuoliseen maastoon, toimi JR 6:n
komentajan (evl. Reino Inkinen) reservinä. Tämän pa-
taljoonan osalta taistelutoiminta alkoi 23.6., jolloin se

suoritti kaksi vastahyökkäystä I/JR 6:n kaistalle Saare-

lan kartanomaastoon tuhoten kummallakin kerralla

Talin kartanon taistelumaastoa

noin puolen komppanian vahvuisen, sillanraunioista yli
tunkeutuneen vihollisosaston. 25.6. klo 11,30 patal-
joonan komentajalle ilmoitettiin, että vihollinen oli sa-

man päivän aamuna Talin suunnasta hyökäten murtau-
tunut etulinjan läpi Leitimojärven pohjoispuolella. Sa-

malla II P sai tehtävän: sen oli viivyttelemättä ryhmi-
tyttävä puolustukseen vasempana rajana Koulusuo, oi-
keana njana Leitimofärvi ia torjuttava Talin suunnzsta
tapahtuvat vihollishyökkaykset.

Vähän ennen em. käskyn saapumista pataljoonan esi-
kunta koki melkoiset menetykset. Komentopaikalle tu-
li kranaatti, jolloin lähes kaikki esikunnan upseerit haa-
voittuivar. Tämä ei kuitenkaan millään tavoin viivyttä-
nyt pataljoonan liikkeellelähtöä. Olihan se reservitehtä-
vissään jo tottunut nopeisiin liikkeellelähtöihin. Lisäksi
Talin suunnasta jo tuntikausia kuulunut taistelun melu
oli pitänyt pataljoonaa jatkuvassa lähtövalmiudessa.

Pataljoonan saama tehtävä, taemman aseman miehit-
täminen, oli yksinkertainen ja selvä. Mutta eivätpä aa-

vistaneet käskynantohetkellä sen paremmin käskyn an-
taja kuin sen vastaanottajakaan, että tehtävä jouduttai-
siin suorittamaan jo siirtymisvaiheesta alkaen mitä an-
karinta hyökkäystaistelua kayden. Kävi nimittäin niin,
että Talista Vakkilan suuntaan hyökännyt vihollinen ol,
tällä välin jo päässyt tunkeutumaan ei ainoastaan patal-
joonalle juuri määrätyn puolustusaseman maastoon
vaan myös Portinhoikasta Ihantalaan johtavalle tielle,
jopa sen ylikin. Kun sitten vielä puolenpäivän jälkeen
osa Portinhoikkaan päässeistä vihollispanssareista jatkoi
hyökkäystään tämän tien suunnassa pohjoiseen, muo-
dostui tässä suunnassa vaikeasti selvitettävä tilanne.
Aioittain se oli niin sekava, ettei enää voitu käyttää ki-
vääriaseita, vaan oli turvauduttava lähitaisteluun. Täl-
Iaiset yllätykset sekä niistä johtuva kokonaistilanteen
alituinen muuttuminen aiheuttivat sen, että patalioona
ei suoraviivaisesti päässyt tavoitteeseensa, vaan sotkeu-
rui koko päiväksi vihollisen tuhoamistaisteluun ennen
kaikkea juuri Portinhoikan 

- 
Ihantalan tien suunnas-

sa.
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Pataljoona ei vielä ollut toteuttanut lopullista puo-
lustusryhmitystään, kun se jo sai uuden tehtävän: oli
suoritettava vastahyökkäys Portinhoikkaan. Tämä
hyökkäys ei muodostunut taistelutoiminnallisesti vai-
keaksi. Mutta joukkojen saamiseksi vastahyökkäykseen
oli pataljoonan luovuttava kahdesta juuri miehittämäs-
tään tärkeästä maastonkohdasta, pisteistä 32 ja 33, jot-
ka se Portinhoikkaan suorittamansa vastahyökkayksen
jälkeen joutui jälleen ankana vastarintaa kohdaten val-
t^amaan takaisin. Tämän toisen valtauksen jälkeen ei
näistä maastonkohdista enä luovurtu, vaan 7.K jdi
puolustukseen pisteesee n 32 ja 5 . K pistees eer, 33 - 26 .6
kuluessa vihollinen teki kumpaakin tukikohtaa vasraan
useita pieniä hyökkayksiä, jotka kuitenkin torjuttiin.
Illalla noin klo 21. alkamassaan hyökkäyksessä se on-
nistui kuitenkin työntymään tukikohtien väliin, jolloin
5.K ioutui eristetyksi. 27.6. klo 15. aloitti 7.K pio-
neerikomppania Pesosen tukemana (ja yleiseen suureen
hyökkäysoperaatioon liittyen) vastahyökkäyksen ia on-
nistui iltaan klo 23:en mennessä karkoittamaan tuki-
kohtien välissä olleen vihollisen, muma pisteestä 33
eteenpäin se ei onnistunut hyökkäystään jatkamaan.

Seuraava päivä 28.6. oli koko JR 6:lle - samoin
kuin monelle muullekin Talin suunnalla taistelleelle
joukolle 

- 
koko sodan verisin päivä. Aamulla noin klo

8, 15 nähtiin luoteisella taivaalla kymmeniä maataiste-
lu-, pommitus- ja hävittäjäkoneita lähestymässä Por-
tinhoikkaa. Aluksi niiden hyökkayksen f,,rohteiksi jou-
tuivat Kilpeenjoen lähituntumaan sijoitetut reservit se-

ka joukkojen esikunnat. Mutta pian osoite vaihtui ja
tuli Portinhoikan tienoilla toimivien joukkojen vuoro.
Samanaikaisesti alkoivat tykistö ja heittimistö valmis-
telunsa. Myös raketinheitin eli "urkupyssy" osallistui
valmisteluun ampuen ainakin kaksi kertaa pisteiden 32
ja 33 välille. Yhteistoiminta tykistön, ilmavoimien ja
jalkaväen kesken oli tehokasta. Etulinjansa osoittami-
seksi ialkaväki ampui valoraketteja muutamien kym-
menien metrien välein suoraan kohti taivasta. 5G-100
m:n päähän tästä valoseinästä maataistelukoneet pudot-
tivat pieniä pommejaan sekä tulittivat löytämiään koh-
teita pikatykeillään ja konekivääreillään. Pienten pom-
mien määrä oli niin tavaton, että vaikutti siltä kuin nii-
tä olisi kaadettu fostakin astiasta.

Vihollisen ampumista valomerkeistä oli kuitenkin
hyötyä myös puolustaialle. Se näki nyt, minne kaik-
kialle vihollinen oli päässyt solutrautumaan. Muun
muassa pisteessä 32, jonne II P:n komentopaikka oli
edellisenä päivänä siirtynyt todettiin, että sen lähitun-
tumaan oli Nurmilammen suunnasta työntynyt kaksi
viholliskiilaa. Pohjoisemman kiilan kärki ulottui Por-
tinhoikan 

- Ihantalan tielle saakka, eteläinen noin 100
m:n päähän Toivolan aukeiden koilliskulmasta. Viime-
mainittu vihollinen osoittautui lukumäärältään vähäi-
seksi ja se lyötiinkin helposti paikallisten aseiden tulel-
la. Mutta komentopaikan pohjoispuolelle tunkeutu-
neen vihollisen kanssa jouduttiin päivän kuluessa
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useaan otteeseen käymään jopa kylmäveristä lähitaiste-
lua. Sillä kohdalla, mistä vihollinen lakkaamatta pyrki
tien yli, oli maasto tien molemmin puolin huomatta-
vasti tien pintaa alempana. Tie muodosti näin ollen
pengermän, hyvän rintasuojan, jonka takaa käytiin ve-
ristä lähitaistelua konepistoolein ja käsikranaatein.
Mutta joka kerran kun vihollinen yritti syöksyä tien yli,
sortui se puolustajan tuleen.

Myös 5.K joutui pisteessä 33 vastaanottamaan rajun
hyökkayksen. Varsinaiselra pääkumpareelta puolustajat
vetäytyivätkin 200-300 m taemmaksi. Mutta kumpa-
reen sivuilla olleet pesäkkeet eivät vetäytyneet, vaan
kiihdyttivät torjuntatulensa äärimmilleen. Pari tuntia
kestäneen taistelun jälkeen vihollinen oli kärsinyt niin
tuntuvat tappiot, että luopui kumpareesta, jonka muu-
tamat 5.K:n miehet jälleen miehittivät.
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Vaikka vihollinen päivän kuluessa suorittikin useita
edelläkerrotunlaisia hyökkayksiä, pysyivät asemat tii-
viisti II/JR 6:n hallussa. Taistelut olivat kuitenkin ol-
leet niin ankaria, että rykmentin komentaja kavi illalla
esittämässä pataljoonalle kiitoksensa pataljoonan osoit-
taman urheuden sekä sen saavuttaman arvokkaan tor-
juntavoiton johdosta.

Pataljoonalle ei jäänyt aikaa haaveilla kiitoksen päi-
vänpaisteesta, sillä seuraavana yönä (29.6.) vihollinen
suoritti ensimmäisen hyökkäyksensä jo klo 2,30. Tämä
tapahtui jälleen pisteen 33 maastossa. Taistelua kesti
koko aamuyön ja aamupäivän, mutta sen hiljennyttyä
olivat asemat jälleen 5.K:n hallussa. Taistelulähetriali-
upseeri, jonka patalioonan komentaja taistelun päätyt-
tyä lähetti pisteeseen 33, antoi palartuaan seuraavan
kuvauksen näkemäsrään:

Luutnantti Knuuttila

"Päällikkö (ltn. Knuuttila) isrui rapakallion painan-
teessa suoranaiseksi ihmisraunioksi muutruneena. Kun
esitin hänelle asiani, vaikutti siltä, ertei hän ymmärtä-
nyt eikä edes kuullut, mitä hänelle puhuin. Hän ei
näyttänyt huomaavan, että yleensä olin olemassa. Vii-
mein hän kohotti katseensa ja sanoi riutuneella, tuskin
kuuluvalla äänellä: "Katselkaa hetken ympärillenne niin
näette itse, millä kannalla asiat ovat. Minä yritän sillä
aikaa tehdä jonkinlaisen kirjallisen ilmoituksen komen-
taialle."

"Pisteessä 13 ja sen lähiympäristössä vallitsi sillä het-
kellä täydellinen hiljaisuus. Pienessä kopperossa kum-
pareen päällä yritti pari vartiomiestä valvoa ja suorittaa
tähystystä. Kaikki muut joko nukkuivat tai sitoivat
haavoittuneita. Suojautuminen oli täysin unohdettu.
Jokainen oli kai nukkunut siihen paikkaan, missä oli
taistelun päättyessä sattunut olemaan. Lähellä päällik-
kria lepasi kalliolla vierekkäin 3 viimeisen taistelunsa
taistqllutta 5.K:n poikaa. Kaatuneita vihollisia ei oltu
kerätty, ne lojuivat siinä, missä luoti oli ne tavoitta-
nut. "

"Kun kysyin päälliköltä, miksi omia kaatuneita ja
haavoittuneita ei oltu toimitettu pois, hän vastasi: "Ku-
kapa ne olisi toimitranut, sillä niitä on enemmän kuin
terveitä." Oltuaan hetken vaiti hän jatkoi: "Kun te läh-
dette täälä, niin ottakaa mukaanne kaikki kävelemään
pysryvät potilaat. Lääkintämiehet keräävät vähitellen
kaikki vaikeammat tapaukset."

Iltapäivällä vihollisen roiminta vilkastui uudelleen.
Kello 19 jälkeen sen tykistö pehmimi noin puolen tun-
nin ajan pataljoonan puolustusaseman jokaista pesäket-
tä. Pienen tauon jälkeen seurasi sama ryöpytys uudel-
leen ja välittömäsri sen jälkeen vihollinen suoritti tie-
dusteluluontoisia hyökkayksia pataljoonan koko kais-
talla. Nyt alkoi myös puolustajan toiminnassa ilmetä
lopun enteitä. Oikealta siiveltä saapui ilmoitus, että
naapurit alkoivat iättää asemiaan ja siirtyä taaksepäin.
Komentaja määräsi erään upseerin kokoamaan kaikki
takamaastossa liikkuvat yksinäiset harhailijat ja järjes-
tämään nämä puolustukseen tien länsipuolelle Toivolan
aukeiden taakse.

Aamuyöllä 30.6. komentaja kavi henkilökohtaisesti
tutustumassa tilanteeseen tien länsipuolella Toivolan-
Torikan suunnassa. Hänen saamansa tiedot eivät olleer
mieltä rohkaisevia, sillä ne tiesivät kertoa, että viholli-
nen oli jo illalla vallannut Portinhoikan luoteispuolella
sijaitsevan Kyöpelinvuoren. Koko yön oli omia joukko-

fa pieninä ryhminä vetäytynyt tien länsipuolelle ollen
usein kosketuksessa perässä seuraavaan viholliseen. Yk-
sinäisten hiipparien kokoaminen ja ryhmittäminen
puolustukseen ei ollut tuottanut toivottuja tuloksia.
Jonkinlainen sivustasuoja oli sentään syntynyt. Tämä
taas oli saanut yhteyden JR 6:n komentajan lähettä-
mään osastoon, jonka tehtävänä oli estää vihollisen
enemmät vyörytysyritykset poh joiseen.

Klo 2 saapui II/JR 6:n komentopaikalle partio tuo-
den patalioonalle irtaantumiskaskyn. Samanaikaisesti
kun tämä käsky toimitettiin yksiköille, suoritettiin ir-
taantumisen suojaamistoimenpiteitä. Mm. konekivää-
reitä siirrettiin sopiviin kyttäysasemiin. Kaikista varo-
toimenpiteistä huolimatta vihollinen karkkyi koko ajan
irtaantuvan patalioonan kintereillä. Tällöin em. kone-
kiväärit tuottivat sille suuria tappioita.

Mutta eipä selviytynyt tappioitta irtaantujakaan.

Joukosta puuttui mm. piste 3J:n urhea puolustaja,
luutnantti Knuuttila. Hän oli kadonnut; kukaan ei tar-
kemmin tiennyt missä vaiheessa ia miten.

Tarkasteltaessa Talin suunnan taisteluvaiheita yleen-
sä sekä II/JR 6:n osuutta niissä on vielä syytä palaa27.

-29.6. 
päivien tapahtumiin. 27.6. suoritettiin kaik-

kien tällä suunnalla toimivien joukkojen johtosuhtei-
den uudelleen järjestelyjä. Näiden tarkoituksena oli
joukkoien kokoaminen saman johdon alaisuuteen yhte-
näisen hyökkayksen aikaansaamiseksi päämääränä 25 .6.
aamulla Talin länsi- ja pohjoispuolella menetettyjen
asemien takaisin valtaaminen sekä mainittujen asemien
läpi päässeiden vihollisvoimien motittaminen ja tuhoa-
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minen. Myös II/JR 6:lla oli tässä operaatiossa oma
hyökkäystehtävänsä. Sen oli pisteen 33 kautta hyökäten
vallattava Kuuselan maasto. Tehtävä ei päällisin puolin
katsottuna vaikuta millään tavoin erikoiselta eikä varsin
vaativaltakaan. Olihan pisteestä 33 Kuuselaan matkaa
vain kilometrin verran. Mutta käytännössä asia oli mo-
nimutkaisempi. Koko pataljoona oli taistelussa jatku-
vasti hyökkävän vihollisen kanssa. Joukkoja ei näin ol-
len pystytty irrottamaan ja kokoamaan. Siitä huolimat-
ta lyötiin pisteiden 32 ja T välille tunkeutunut viholli-
nen, mutta pisteestä 33 eteenpäin pyrittäessä oli vastas-
sa läpipääsemätön vihollistuli. Tämä olikin luonnollis-
ta, sillä taistelihan pataljoonaa vasrassa kaksi vihollis-
rykmenttiä! Epäonnistuminen tosin tuli koko hyökkä-
ysoperaationkin osaksi. Meikäläinen sodanjohto ei vielä
tässä vaiheessa halunnut uskoa, että venäläisiä voimia
oli pelissä niin paljon kuin mitä niitä tosiasiassa oli.
(Talin-Viipurin välillå l2-L5 divisioonaa, kymmen-
kunta panssariprika da ja rynnäkkötykkirykmenttiä, 2
tykistö- ja kranaatinheitinprikaatia jne.)

Se tosiasia, ettei II/JR 6 edellämainituissa olosuh-
teissa pystynyt saamaansa hyökkäystehtävää suoritra-
maan ei kuitenkaan millään tavoin ole pystynyt him-
mentämään pataljoonan ja sen yksityisten miesren saa-
vuttamaa taistelijamainetta. Päin vastoin on ihmetelty

SA'ilr,t

miten oli mahdollista, että pataljoona, iosta ei ollut
kuin rippeet jäljellä säilytti iatkuvasti taistelutahtonsa
ja torjui itseään moninkertaisesti vahvemman vihollisen
hyökkaykset. Näitä ajatuksia kuvastavat onnistuneesti
mm. seuraavat, eräästä E/JR 6:n asiakirjasta poimitut
otteet:

"27.6. klo 14. Patalioonan taisteluvahvuus alle L00."
"29.6. illalla. Kaikki omat joukot Portinhoikan

suunnassa vetäytyneet. Inkisen komentopaikan ympä-
rille (Yliveden kylässä/kirj. huom.) täytyi järiestää lähi-
puolustus. Mutta II P on yhä paikoillaan. Se on kun-
niakkaasti puolustanut asemiaan viimeiseen saakka. "

Suorastaan färkyttäviltä tuntuvat samaan asiakirjaan

30.6. puolenpäivän jälkeen (iolloin pataljoona edellä-
kerrotuista asemista vetäydyttyään oli juuri saapunut

Kilpeenjoen länsipuolella siiaitsevaan Karhumäkeen)
tehdyt merkinnät:

"Kello 14 sai II P käskyn vaPauttaa etulinjasta JR ,0
ja JR 30. Elovaara ilmoitti miestensä lukumäärän ole-
van 20, joten ne hyvin sopivat maioittumaan vaikka
yhteen niittylatoon. Hän lupasi kuitenkin heti laittaa
ryhmän kummankin vapautettavan ioukon tilalle. Toi-
menpide kävi kuitenkin tarpeettomaksi, sillä kello 15

aikaanvihollinentunkeutuiviivytysasemaan." tl

Venäläisiä panssarivaunuja lhantalan suunnalla
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TORSTI HELIKARI 8.0s4
Sukellusveneen tuho
Paitsi VMV 6:n tuomaa syyyyspommitäydennystä,
saimme päivän aikana muutakin vahvennusta paikalle.
Osasto Väinämöinen lähetti nimirtäin mil. Riilahden
alueelle meidän ja VMV 6:n lisäksi. Tämä olikin varsin
tervetullut lisä, sillä meitä painoi jatkuva huoli syvyys-
pommien riittävyydestä. Mil. Riilahden päällikkönä ja
samalla laivueen paallikköna oli tuolloin kapteeniluut-
nantti ia Mannerheimin risrin ritari Osmo Kivilinna.
Hän oli kuitenkin tapahtumiemme aikana potilaana so-
tasairaalassa keltataudin takia. Hänen sijaisenaan toimi
tilapäisesti Laivaston Esikunnasta komennettu kom-
kapt. Toivo Peltola.
Osasto Väinämöisen päällikkö, komentaja Oiva Koivisto

Mil. Riilahdella pidetyssä palaverissa selostin Pelto-
lalle kaikki tähän mennessä suorittamamme toimenpi-
teet ja tekemämme havainnot. Hänhän vanhimpana
upseerina ottaisi nyt johdon käsiinsä. Erikoisesti paino-
tin hänelle epäonnistumisiamme syvyyspommituksissa
ja epäilyjäni sukellusveneen todellisesta sijainnista. Eh-
dotin, että yrittäisimme tarkentaa kohteen siiainnin nyt
kun käytettävissä oli kaksi kiintein kuuntelulaittein va-
rustettua alusta. Sovimme sukellusveneen ristisuunti-
misesta. Tämä oli mahdollista kuitenkin vain siinä ta-
pauksessa, että vene antaisi joitakin elonmerkkejä itses-
tään.

Siltä varalta että näin tapahtuisi, sovimme seuraavas-
ta menettelytavasta. Molemmat miinalaivat etääntyivät
merkkipoijusta n. ll2 mpk:n päähän siten, että kum-
mankin keula pidettiin iatkuvasti suunnilleen kohti
poijua ja alukset olisivat n. 90o kulmassa toisiinsa näh-
den. Siinä tapauksessa että sukellusvene anraisi elon-
merkkejä itsestän, tuli Ruotsinsalmen pysyä paikoil-
laan keula suunnattuna kuuntelulaitteen anramaan
suuntaan. Samalla nostaisimme mastoon sovitun merk-
kilipun. Riilahti puolestaan lähtisi omalta paikaltaan
kuunteluvauhtia ajaen samoin äänen suuntaan. Kun se

olisi keulamme kohdalla, laskisimme merkkilipun alas

ia samalla hetkellä Riilahti pudottaisi merkkipoijun.
Kaikkien järjen lakien mukaan veneen silloin täytyisi
olla merkkipoijun kohdalla. Eri asia sitten oli, olisiko
vene paikoillaan vai liikkeellä. Viimeksimainitussa ta-
pauksessa voisimme kuitenkin jatkuvasti kuunnellen
seurata sitä.

Miinalaiva Riilahti
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Suunnitelma oli omasta mielestämme varsin hieno.
Valitettavasti se vain ei tuottanut tulosta syystä, että
mitän änihavaintoja ei kuuntelulaitteilla saatu. Koh-
teemmekin oli oppinut olemaan hiljaa todettuaan omil-
la laitteillaan etsintäalusten olevan edelleen yläpuolel-
laan. Hämärän tullessa siirryimme molemmat alukset
lähemmäksi merkkipoiiua säilyttääksemme sen näkö-
piirissä. Olihan se ainoa kiinnekohtamme niissä olosuh-
teissa.

En tiedä, oliko kohtalo määrännyt minut olemaan ai-
na vaakasuorassa asennossa kun jotakin tapahtui. Suori-
timme I-upseerin kanssa vahtivuorottelua: 4 tuntia
vahtia - 4 tuntia lepoa. Näin tietenkin vain silloin
kun mitän erikoista ei ollut tekeillä. Joka tapauksessa
olin vapaavahdissa koijassani kun korvani juuressä häly-
tyskello rämähti soimaan. Sen ääni oli niin karmea, että
se olisi herättänyt kuolleenkin henkiin. Vapaavuorol-
lamme nukuimme silloisessa tilanteessa täysissä puki-
missa, joten olin hetkessä komentosillalla. Totesin ko-
nekäskynvälittimien osoittavan "eteen täysi" ja Riilah-
den ajavan edellämme myös täydellä vauhdilla. Vahdis-
sa oleva luutnantti Spiik ilmoitti Riilahdelta tulleen
kaskyn aiaa täydellä vauhdilla sen perässä ja pudottaa
kaksi syvyyspommia, toinen syvyytettynä 30 ja toinen
60 metriin. Siinä kiireessä hän ehti myös kertoa, että
sukellusvene oli todennäköisesti lähtenyt liikkeelle ai-
heuttaen sen yhteydessä niin voimakasta ääntä, että
kuunteliia oli joutunut tempaisemaan kuulokkeet kor-
viltaan.

Ättia ilmoitti tähystäjä Riilahden pudottaneen kak-
si syvyyspommia. Pelästyin melkoisesti, sillä joutui-
simme aiamaan pudotuspaikan ylitse. Olimme kuiten-
kin siksi lähellä Riilahden takana, ettei väistäminen-
kän enää olisi suuria auttanut. Sisarlaivamme pommit
eivät räjähtäneet. Oliko niistä kiireessä unohdettu pois-
taa varmistimet vai pudotettiinko ne sukellusveneen
paikan osoittamiseksi meille, sitä en tieda tänäkään päi-
vänä. Viimeksi mainitussa tapauksessa olisi yksikin
pommi riittänyt. Joka tapauksessa pudotimme käskyn
mukaisesti perästä kaksi syvyyspommia. Ne sinetöivät
sukellusveneen kohtalon.

Pomm itusp aikaka alkoi noust a v altav ia i lm akupl ia,
jotka halkaisif altaan olivat n. 2O-3O metriä. Kuplien
noustessa pintaan näkyi meren pinnan kohoaminen sillä
paikalla aivan silmissä. Ilmakuplien aiheuttama häly
kuuntelulaitteen mikrofonissa oli niin voimakas, että
kuuntelija ei voinut pitää kuulokkeita korvillaan. Sit-
ten alkoi pintaan nousta öljyä. Sitä oli hetken kuluttua
meressä niin paksulti, että Riilahden aiaessa ohitsemme
näytti aivan siltä kuin se olisi ajanut sahtitynnyrissä.
Ottaessamme merestä ämpärillä näytteitä pulloon pan-
tavaksi, iäi ämpäriin enemmän öljyä kuin vettä.

Jäimme alueelle suorittamaan jatkuvaa kuuntelua ja

etsimään mahdollisia sukellusveneestä nousevia jätteitä.
Löysimme muistaakseni joitakin sideharsopakkauksia ja

puunkappaleita, jotka vaikuttivat hytin seinäpanelista

234

Syvyyspommi nostattaa
vaftavan ve§patsaan.
Saaliina joko vihollisen
sukellusvene tai kaloja

revenneiltä. Näkemämme ja kuulemamme perusteella
olimme ehdottoman varmoja sukellusveneen tuhoutu-
misesta. Mil. Riilahti poistui paikalta, ja me jäimme
jälleen VMV 6:n kanssa kahden kesken suorittamaan
jälkikuuntelua. Ilmoitimme asiasta luonnollisesti Osas-

to Väinämöiselle, jossa ei kuitenkaan liene oltu yhtä va-

kuutettuja veneen tuhoutumisesta. Osaston päällikkö,
komentaja Oiva T. Koivisto saapui saman päivän
(24.5.4» iltapäivällä vartiomoottoriveneellä tapahtu-
mapaikalle meitä haastattelemaao ia omin silmin totea-
maan pinnalle jäneet merkit. Oliyläikkä oli silloin jo
laajentunut meripeninkulmien alueelle, olihan hyök-
käys suoritettu jo saman päivän aamuyöstä.

Haltuuni ovat aivan sattumalta iääneet muistiinpa-
not kuuntelulaitteen käytöstä v. 1943. Sukellusvene-
etsintä oli miinojen laskun ohessa pääasiallisin tehtä-
vämme sinä kulkukautena. Muistiinpanojen mukaan
alkoi etsintä meidän osaltamme 1.5. ia viimeisen ker-
ran on kuuntelulaitetta käytetty 15. 12.43. Kuukausit-
tain on kuuntelulaite ollut ulkona keskimäärin 5-8
tuntia vuorokautta kohden. Edellä kerrottujen tapahtu-
mien aikana oli kuuntelulaitteemme toiminnassa seu-

raavasti: 22.5. ll tuntia 50 min.,2).5. 13 tuntia 7
min. ja 24.5. 24 tuntia. Keskiarvosta näin palion poik-
keavat luvut osoittavat etsinnän tehokkuutta mainittu'
na aiankohtana.

Jälkipuintia
Olen edellä kertonut lukijan mielestä ehkä liiankin mo-
nisanaisesti yhden ainoan sukellusveneen upottamiseen
liittyvät tapahtumat. Olen tehnyt sen tarkoituksella.
Ensinnäkin olen halunnut osoittaa, kuinka monenlai-
siin ia nopeasti vaihtuviin tehtäviin laivastomme aluk-
sia jouduttiin sodan aikana käyttämään. Tämä koskee

muitakin atuslaieja kuin miinalaivoia. Toiseksi olen
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toivottavasti pystynyt tuomaan esiin ne vaikeudet, joita
pintalaivoilla viime sodan aikana oli sukellusveneitä et-
siessään ja niitä vastaan hyökätessään. Tässä kerrorussa
tapauksessa olivat sääolosuhteet ihanteelliset eikä vihol-
lisen lentotoimintaa esiintynyt. Useimmiten joutuivat
laivastomme alukset, mil. Ruotsinsalmi niiden muka-
na, suorittamaan suv.etsintää erittäin vaikeissa olosuh-
teissa. Kolmanneksi olen pyrkinyt osoittamaan, kuinka
vaikea vastustaja sukellusvene taitavasti johdettuna oli
omille laivoillemme. Eihän edellä kerrotussa tapaukses-
sakaan paljon puuttunut, etteikö vene olisi päässyt li-
vahtamaan takaisin tukikohtaansa, tosin vaurioitunee-
na.

Upotukseen liittyvien tapahtumien perusreella voi-
daan melkoisella varmuudella sanoa, ertä sukellusvene
tuhoutuessaan pyrki pinnalle. Siltä täytyi jo siinä vai-
heessa hengitysilman olla loppumassa, olihan se ollut
pohjassa yhtäjaksoisesti yli kaksi vuorokautta. Näin ol-
len olisi ollut olemassa mahdollisuus anraa veneen
nousta pintaan jakaapaa se. On kuitenkin muistetta-
va, että se oli pannut hermomme kireälle pitkan piiles-
kelynsä aikana. Sen vuoksi hyokkasimme heti kun tilai-
suus siihen ilmaantui. Toiseksi on muistettava sukel-
lusveneen päällikön ja samoin sen koko miehistön sin-
nikkyys, jota he osoitrivat hyökkäystemme aikana.
Voidaan vain kuvitella tilannerta heidän kannaltaan
kun he vaurioituneessa veneessä joka hetki saivat odor-
taa syvyyspommihyökkäystä. Heidän osoittamansa sisu
panee ilman muuta olettamaan, että veneeseen oli ase-
tettu räjähdyspanokset valmiiksi ennen pinnalle nou-
sua. Tuskinpa olisimme saaneer venercä kaapatuksi,
korkeintaan vankeja.

Mikä oli tämä sodan armorroman kohtalon koke-

maan joutunut sukellusvene? Sekin on sodan jälkeen
selvinnyt, ja myöskin venäläiset ovat myöntäneet sen
tuhoutumisen. Suomi Merellä -lehden numerossa 4/65
on julkaistu kommodori Kalervo Kijasen kirjoitus "So-

tatoimet Suomenlahdella 1943". Artikkeli pohjautuu
suomalaisiin, saksalaisiin ja neuvostoliittolaisiin lähtei-
siin. Neuvostoliiton merisodan johdon tarkoituksena
oli lähettää kahtena eri ryhmänä sukellusveneitä hyök-
kaamäan vihollisen meriyhteyksiä vastaan Itämerellä.
Ensimmäiseen ryhmään kuului kolme St3-luokan sukel-
lusvenettä, numerot 303, 406 ja 408. Yksikään näistä
veneistä ei päässyt Itämerelle asti. St§-303 joutui
useamman kerran hyökkäyksen l<ohteeksi päästen lo-
puksi palaamaan tukikohtaansa, Stå-406 tuhoutui Suo-
menlahdella nähtävästi Porkkalan miinoitteissa ja §tå-
408 oli juuri tässä jutussa mainittu vene. Se oli lähte-
nyt Lavansaaresta 19.5. ja alittanut saksalaisten vartioi-
man miinasulun suur-Tytärsaaren pohjoispuolitse. Su-
lun läpäisyyn se oli käyttänyt kolmarta vuorokautta ja
nousi Vaindlon lounaispuolella pinnalle akkujaan lataa-
maan. Tällöin vene joutui saksalaisten vartioalusten ah-
distamaksi. Loppuosa sen yriryksistä tr,-nkeutua länteen
selviääkin edellä kerrotusta.

§*-408 oli aivan uusi sukellusvene 
- valmistunut

v. 1942 
- sarjassa, jonka rakentaminen oli aloitettu

vuonna 1935. Se oli meidän Vetehis-luokkaa isompi ja
uppoumaltaan 187 tonnia. Aseistuksena oli 6 kpl 53
cm:n torpedoputkea ia kaksi 41 mm:n tykkiä. Nopeus
pintakulussa oli 15,5 solmua.

Aluksen päallikktina oli kapteeniluutnantti P. S.

Kuzjmin, joka yhdessd, n. 40 miehensä kanssa sinnik-
kään vastarinnan jälkeen sai hauransa Suomenlahden
poh jassa.

Suomalainen, Vetehis-luokan sukellusvene

!
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I/JR 7:N KOMENTAJA, majuri Eino Kuvaja, anroi
Ohdan etelälohkon etulinjassa oleville komppanian
päälliköilleen, 1.K Pekka Vanninen ja 2.K Lauri Val-
den, 10 päivänä kesäkuuta 1944 noin klo 18 käskyn:

- 
"Kg15ug säretään ja vetäydytään Teräskupulinjal-

le".
Patalioonasramme oikealla oleva Er. P 12 (Ursin) oli

divisioonan sauman revettyä joutunut painostuksen
alaisena vetäytymään asemisraan ja näin oli meidänkin
pataljoonamme oikea sivusta avoin. Vihollinen oli kat-
kaissut Lampijärven tien.

Armoton tykkituli jauhoi asemiamme. Sevastopolin
tukikohdassa se oli murskannut kk-korsun miehistöi-
neen. Valdenin lohkolla oli vihollinen saanut haltuunsa
kaksi tukikohtaamme. Läpimurtokohdat oli kuitenkin
pystytty eristämään reservissä olevilla Jouko Kiiskisen
3.K:n voimilla.

Se oli lauantai-ilta. Korsussa oleva radio oli auki.
Sieltä kuului lauantain toivekonsertti. Kranaattien jat-
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kuvasri revetessä se tuntui epätodelliselta, luonnotto-
malta. Miten on mahdollista, ertä polkka soi hanurista
tämän kaaoksen keskellä? Korsun ovi oli särkynyt. Pari
sekuntia räjähdysten välillä ja silloin livertää lintu.
Voiko pikkulintu livertää tuossa teräksen halkomassa
helvetissä? Aistit eivät tahtoneet uskoa tapahtuvaa to-
deksi. Sanoin Vanniselle, että tämä on pahaa unta.
Näin miten Pekan käsi tärisi hänen puristaessaan puhe-
limen luuria. Hän katsoi minua kuin ventovierasta ja

toisti: "korsut säretään ja vetäydytään Teräskupulinjal-
le". Kysyin: "miksi säretän korsut"? 

- 
[(emsnsaja sa-

noi niin. 
- 

Vanninen kaski lähetit Hautaluoman, Nie-
men, Pölkin ja Poikolaisen viemään tämän sanoman
Saumaan, Sevastopoliin, Naakkaan ja Mustaan nuoleen
jonne tapsit olivat poikki.

Keräsimme vähäistä omaisuuttamme kokoon. Re-
vimme puhelimen irti ja kaadoimme korsun nurkassa
seisoneen täyden karbiditynnyrin sisällön lattialle, hei-
timme patjapussit kasan päälle ja niiden päälle muuta-
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man ämpärin vettä. Sitten ovesta ulos ja käsikranaatti
sisään. Räjähdyksen jälkeen alkoi korsu palaa. 

- Ve-
täytyminen Teräskupulinjalle oli alkanut. Kuliimme
Vannisen kanssa keskentekoisen korsukaivannon ohi.

- Tuokin tuossa, perkele, sanoi Vanninen. Siihen
olisi pitänyt tulla uusi kanttiinikorsu edessä olevalle pa-
talioonan osalle. Tätä sitä on kohta kolme vuotta odo-
tettu ja pelätty ja tässä sitä nyt ollaan.

Samassa alkoi vihellys ja ulina. Aivan kuin sata sian-
porsasta olisi kuoleman hädässään huutanut. "Hehraari-
pyssy"! Heittäydyimme suinpäin maahan, vaistomaises-
ti etsien kuoppaa, alinta paikkaa. Sitten alkoivat nuijat
putoilla. Suhisten, iskien viereen, ereen, taakse... Ai-
vot takovat: nyt sattuu, nyt sartuu, nyt sattuu. Pai-
neaallot lyövät kuumina, taas, raas ja vielä. Hiestä mär-
känä, kasvot maata vasren, aika pysähtyy. Lopulta se on
ohi. Nousemme ia karistelemme hiekkaa. Tulemme
Teräskupulinjalle. Sinne tulevat joukkueet tukikohdis-
taan, kantaen haavoittuneita, verisiä ja harmaita mie-
hiä. Vanninen antaa ohjeita linjan miehittämisestä, nyt
rauhallisesti ja selkeästi. Minut hän määrää menemään
pataljoonan komentopaikalle tekemän ilmoitusta ja
saamaan ohjeita. Vaellan kranaattien repimän metsikön
läpi. Vihollisen tykistön ja ilmavoimien laajamittainen
ja summittainen "rokkapatavaihe" on muuttunut rau-
haisammaksi. Kranaatit räjähtelevät nyt siellä ja täällä.
Komentopaikka on muuttunur oudon näköiseksi. Mai-
seman on rauta ja räjähdysaine muuttanut. Komento-
korsussa on paljon miehiä, upseereita. Ilmoittaudun
komentajalle. Kuvaja ottaa ilmoirukseni vastaan ja
kiertää käsivartensa hartioitteni ympäri. Olen häm-
mentynyt ja tuntuu jotenkin hywälrä. Hän sanoo, että
Teräskupulinja jätetdtän ja vetäydytän Vihtaniemeen.
Vetäydymme suolla olevaa, surkeasri ajoneuvoja upot-

tavaa talvitien pohjaa pitkin Kallanjärven sivuitse Raja-
joen yli ja miehitämme Vihtaniemen avoimet kukkulat
Lampijärven maantien kahden puolen. Kapteeni Jouko
Kiiskisen kolmas komppania viivytti ja varmisti vetäy-
tymisemme. Hänen tehtävänään oli räiäyttää Vihtanie-
messä Rajajoen ylittävä maantiesilta. Yöllä räjähtäät
Ensin taivas punaisena, sitten lentää silta sirpaleina
korkealle ilmaan ja kuuluu valtaisa räjähdys. Sitä seu-

rannutta hiljaisuutta leikkaa kirkkaana erään kolman-
nen komppanian kovan miehen, kersantti Kostiaisen
huuto: 'Vielä kerran valkoiset voittivat!" Täytyy nau-
raa. Tuntuu oudolta nauraa. "Se on Kostiainen se", sa-

noo joku. Samassa iskee piiskan kranaatti Rajajoen
penkkaan edessämme ja venäläisen kk:n tuli pyyhkäisee
asemiimme. 'Ne tulevat päälle!" Näen miten suihku
osuu erääseen mieheemme, hän kaatuu ja vierii pitkin
rantatörmää alas. Tykistön tulenjohtaja hokee radioon-
SA:

- 
Huomio Jussi, täällä Mikko, viitosella, viitosella,

kuuntelen.
Saatuaan yhteyden selväksi hän antaa maalin ja pian

repeää takanamme. Tuntuu kuin omat kranaatit tulisi-
vat suoraan niskaamme. Ne ujeltavat yli matalalta ja is-
kevät sulkuna Rajajoen vastakkaiselle rannalle. Avaam-
me tulen myöskin omilla aseillamme. Hyökkäys tyreh-
tyy ia ammunta lohkollamme sydänyön ajaksi hiljenee
ajoittaiseksi kone- ja pikakiväärien sarjoiksi. Mutta
meistä oikealla, Suomenlahden suunnalla hehkuu taivas
punaisena, tykit jyskyttdvdt ja konekiväärit takovat.

Aamuyöstä vetäydymme, vihollisen toiminnan jäl-
leen alettua, ankaran painostuksen alaisena Lainojalle ja

sieltä edelleen kohti Hartosen kylää. Olemme tavatto-
man likaisia. Vaatteet ovat repeilleet ja pitkä parran-
sänki törröttää rohtuneiden poskipäiden päällä. Sitä ih-

Rajaioen ylitys
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meellisemmältä tuntuu, kun tapaan yhtäkkiä hienon
miehen. Kiiltävät saappaat, prässätyt housut, valkoinen
kaulus, ajeltu parta ja puhdas naama. Hän nauraa näh-
dessään ällistykseni. Pataljoonamme adjutantti, luut-
nantti Veli Virkkunen on juuri palannut lomalta ja siitä
koko olemuksen hienous.

Vetäydymme Hartosiin. Kylästä kaydaan pitkin päi-
vä ankaria taisteluita mutta Hartonen pidetään.

Pekka Vanninen haavoittuu kranaatin sirpaleesta rei-
teen. Hän lähtee JSp:lle ja sieltä edelleen sairaalaan. So-

ta on ohi Pekan kohdalta. Komppaniamme miehittää
divisioonan puhdetyökeskuksena olleen talon luona ase-

mat Termolasta tulevan maantien molemmin puolin.
Taistelut taukoavat illalla kokonaan. Kehoitin sotamies
Kaarlo Hämäläistä keittämään korviketta. Luokseni tu-
lee komentaf amme lähettialiupseeri kersantti Viljo Lai-
tinen. Hän kertoo kuulleensa että aamulla saamme
avuksemme Laguksen panssareita ja tarkoituksena on
iskeä vihollinen takaisin Rajajoen :aa. Tåtå miettiessäni
tulee Hämäläinen ja sanoo keittäneensä korvikkeen.
Kenellekään enempää puhumatta lähden hänen mu-
kaansa. Kello lienee ollut silloin noin 21.30. Hienoisen
tihkusateen vuoksi hän oli valinnut korvikkeen keitto-
paikaksi parikymmentä metriä asemiemme edessä,

maantien varressa olleen perunakuopan katoksen. Siellä
oli olkia ja pieni nuotio. Joimme korvikkeen. Vuoro-

238

kausien valvominen väsytti. Oikaisimme oljille.
Heräsin kovaan moottorin paukkeeseen ja telakerju-

jen aiheuttama;^n tärinään. Ensimmäinen ajatukseni
oli, että nyt ovat ne Laitisen puhumat panssarit tulleet
ja pian alkaa hyökkäys. Katsoin kelloa, se oli puoli kol-
me aamuyöstä. Hämäläinen heräsi myöskin. Peruna-
kuopan kattolaudoitus heilui panssarien aiheuttamasta
tärinästä. Katsoin laudoituksen raosta tielle. Siinä ajoi
panssareita toinen toisensa jälkeen. Ät<t<;a tein kauhis-
ruttavan havainnon, nämä panssarit tulivat väärästä

suunnasta! Ne eivät olleet Laguksen panssareita vaan

venäläisiä KV-mallisia hyökkä1'svaunuja! Hetkessä mi-
nulle valkeni koko tilanteen kamaluus. Omia joukkoia
ei näkynyt missään. Meikäläiset olivat yön kuluessa
lähteneet Hartosista ja me olimme Kaarlo Hämäläisen
kanssa jääneet nukkumaan tänne perunakuopan vint-
tiin. Panin merkille, että meistä noin kolmenkymme-
nen metrin päässä olevan navettarakennuksen seinustal-
la olevan suuren olkisuovan päällä makaili kymmen-
kunta venäläistä ja saman verran heitä oli nuotiolla ta-
lon pihassa. Panssarit, joita oli viisi, olivat ajaneet Har-
tosen tienristin suuntaan ja pysähtyneet meistä vaiaan
sadan metrin päähän tielle. Tilanteemme tuntui toivot-
tomalta. Aurinko oli noussut, koko tienoo oli avointa
peltomaastoa. Minkäänlaista näkösuojaa ei ulkona ol-
lut. Hetkisen olin täysin neuvoton. Sitten tein päätök-
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sen. Täältä on lähdettävä ja heti. Mikäli meidät havai-
taan, tulee tänne piiskan kranaatteja panssareiden put-
kista jotka soiottivat uhkaavina kuin kohtalon sormi...
Sanoin tämän Hämäläiselle ioka veti manttelin ylleen,
löi repun selkään ja otti kiväärinsä mitään puhumatta.
Omina varusteinani olivat musta kuminen sadetakki,
kartta- ja leipälaukut sekä konepistooli. Vilkaisin kart-
taan. Se oli Kekrolan karttalehti. Kekrolan suuntaan oli
yritettävä, mikäli tästä mihinkään selviaisimme...

Loikkasimme maantielle ja siitä viereiselle laihopel-
lolle. Olin varma, että meidät oli huomattu ja odotin
vain laukauksia tai antautumiskehoitusra. Mitään ei
kuitenkaan kuulunut. Kävelimme kuin painajaisessa
pitkin peltoa. 

- Se oli tuskien raival. - Kun olimme
edenneet noin 100 metriä, välähti aivoissani, jospa

meitä ei huomattu tai ios luulivat omikseen. Tämä vii-
meksi mainittu seikka tuntui uskomatromalta heikäläi-
sestä varustuksesta eroavan vaatetuksemme vuoksi. Tu-
limme toiselle pellolle, jonka sarkaojat olivat poikittain
menosuuntaamme nähden. Annoin toverilleni merkin,
heittäydyimme ojaan sekä aloitimme vaivalloisen ryö-
mimisen kohti pellon laitaa josta näytti alkavan suo.
Lopulta sinne pääsimmekin ja sitren panimme juoksuk-
si. Otin suunnan kohti Kekrolaa johravaa maantietä.
Etenimme tienvartta kilometrin verran ja saavuimme
lähelle Kekrolan kylän peltoja. Pelkäsin, että törmääm-
me omiin ja meidät muitta murkirra ammutaan viholli-
sina. Tien ylittänyt silta oli osirrain räjäytetty. Näyt-
täydyin tiellä ja pian huudettiin, eträ murros on mii-
noitettu, samoin sillan jäännökset fa että opas tulee
meidät noutamaan. Tiedustelin oppaaksi tulleelta mie-
heltä, tiesivatkö he odottaa meirä koskapa niinkin kau-
kaa tunsivat meidät omiksi. Hän kerroi heille ilmoite-
tun, että kaksi miestä on Hartosissa toisten sieltä yöllä
vetäytyessä heidän miehityksensä läpi. Osoittautui, että
asemissa oleva yksikkö kuului II/JR 6:een joka oli tässä

vaiheessa alistettu rykmenttimme komentajalle eversti
Adolf Ehrnroothille. Sain tierää, että oma pataljoonam-
me oli vedetty rykmentin reserviksi Siiranmäen maas-
toon. Sieltä löytyi komppaniamme, vankileirin alueel-
ta.

Tulin juuri parhaiksi ja näin, miten kaksi miestä
kantoi välissään poikittain olevan kivärin päällä istu-
vaa I ioukkueen johtajaa, luutnantti Anrero Sipistä

JSp:lle. Kuulin, että Antero oli Lampijärveltä lähties-
sään vetäissyt paljaisiin jalkoihinsa kumisaappaat. Ne
olivat hautoneet jalkateristä nahkan irti.

Sain pian kaskyn mennä ilmoittautumaan pataljoo-
nan komentajalle. Kerroin hänelle viimeiser terveiset
Hartosista. Kun komppaniallamme ei ollut paallikköä
ilmoitti komentaja määräävänsä siihen tehtävään luut-
nantti Taisto Ahtolan konekiväärikomppaniasta. Läh-
dimme Ahtolan kanssa pian tutustumaan Siiranmäen
asemiin, jotka meidän tuli miehittää. Vain Luoja tai-
vaassa tiesi, mitä tulisimme näissä asemissa vielä koke'

LUOVUTTI PAIKKANSA
KEKKURIN Kustaa, hyvinvoivan maalaistalon
nuori isäntä. oli lomalla. Samanaikaisesti oli lo
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R.H. Oikeinpa ne nyt rupes ajamahan välihevoos
ten kans. (vanhaa eteläpohjalaista)

JERMUN
LP.KANSIO

muistoksi itselle
lah jaksi asweljelle
tulia isiksi tuttavalle

Kaksi lp-levyä kansiossa Yain mk
JERTUU sisältää 32 suo3ltuinta ia .d&ri.n
iskelmää ia laulua: mm. Sinne jonnekin, aallot
Eldankajärven jää, Pelko pois Rosemarie, Pikku lrmeli,
Möttönen monnina, Särkyneitä toiveita, Kirje sieliä jostekin,
Tellervo, Liisa pien, Sillanpään marssilaulu, Aseveikko,
Muistoja iltä, Kaarina, Sinäkö äiti, Orvokki, Alä sure
tyttökulta, Pienet kukkivat kummut, Meripojan preivi, Suom
marssil lne.

Tuotta ja Poh joismainen Siih kö Oy
Musiikkiosasto

MAANPUOLUSTUKSEN TUK ry
471Helsinki 26 P. Hesperiank. 15 A. P. 44O

Maanpuolustuksen Tuki ry.
P. Hesperiankatu 15A4.
H:ki26. Puh. (90-) 40471maan. LI



SORTAVALAN valtaustaistelujen aikana, elokuun 12.
pv:n tienoilla, kesällä -41, onnistui 7.D:n joukkojen
jakaa kaupungin tienoille saarrostetut vihollisvoimat
kahteen mottiin. Toinen motti käsitti varsinaisen kau-
pungin ja toinen sijaitsi kaupungin laitamilta pohjoi-
seen, Lahdenkylän maastossa. Tällä oli nimenä Lah-
denkylän motti.

Mottia rajoitti idän puoleka Varssunsalmi ja Uitto-
salmi, pohjoisessa Suikasenlahti ja Helylänjoki. Län-
nessä oli maantie kaupungista Helylään meikäläisten
valvonnassa. Varssunsalmen takana oli Riekkalansaari
vallattu ja sen kallioilla oli JR 5 1:n miehillä asemat,
joista oli erinomaisen hyvä seurata liikkeitä kapean sal-
men toisella puolen. Oli elokuun 14. p'Åivän ilta, jol-
loin olimme vitjassa Sortavalan hautausmaan kiviaidan
takana. Tällöin alkoi sataa rautaa meikäläisten tykistön
toimesta Helylän ja Lahdenkylän välillä motissa olevil-
le korkeille vuorille, Paassanvuoreen ja Liikolanmä-
keen. Se oli sellainen keskitys, jota kelpasi katsella ia
tunsimme vilpitöntä mielihyvää siitä, ettemme olleet
vastapelurin asemassa. Olimme jo runsaan kuukauden
kuulleet ja nähneet omaa sekä vierasta tykkitulta Värt-
silän liepeiltä tänne tullessamme, mutta tämä ylitti
kaiken. Puuta ja kiveä lenteli ilmaan yhtenä ryöppynä
Iähes tunnin ajan. Sittemmin kuulimme että vuoriin
ampui enemmän kuin yhden divisioonan tykistö. Heri
keskityksen jälkeen majuri Castrdnin pataljoona
(III/JR 30) miehitti vuoret.

Aamuyöllä sai yksikkömme 14.RayaJK käskyn ede-
tä mainittujen vuorten yli lännestä. Vuorella tapasim-
me meikäläiser, minkä jälkeen levittäydyimme ket-

juun mainitun pataljoonan kanssa. Lahdenkylän motin
puhdistus alkoi. Harvahkona ketjumme ulottui oikeal-
la olevilta peltoaukeilta läpi metsämaaston vasemmalle
Helylänjokeen. Tiesimme, että edetessämme niemi
jatkuvasti kapenee kohti Uittosalmea ja silloin myös
ketjumme tiivistyy.

Pitkään emme ehtineet edetä, kun ensimmäisiä
"naapureita" ilmestyi eteemme metsässä. Ilman vastus-
rusta nousivat tassut kiltisti pystyyn. Nämä miehet oli-
vat vieläkin aivan pois tolaltaan kauhusta, jonka keski-
tys oli aikaansaanut. Muutamat rajamiehistämme osasi-

vat hiukan venäjää, ja kyllä näille seliteltiin kauhistut-
tavaa hävitystä, joka oli illalla tapahtunut heidän ase-

missaan. Näimme sen vuorilla itsekin, emmekä ihme-
telleet. Kuulimme, että kovasti paljon miehiä oli pe-
rääntynyt Uittosalmelle päin ja et:J, he eivät vielä ym-
märtäneet tai uskaltaneet antautua. Jatkaessamme
matkaa saimme jo heikkoa tultakin vastaamme, joskaan

ei kovempaa vastarintaa vielä ollut ja vankeja tuli lisää.

Vasta ylitettyämme Suikasenlahteen johtavan tien en-
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nen puolta päivä tilanne alkoi muodostua mielenkiin-
toiseksi.

Siellä tällä saimme yllättäen tulta vastaamme. Sitä
tuli mitä yllättävimmistä paikoista, joten emme vält-
tyneet tappioltakaan. Rajajäkäri Lötjönen sai luodin
reiteensä ketjussa edetessään. Vasta toisen luodin su-
rahtaessa ohi keksimme ampujan tuuheassa kuusessa.
Kehotuksista huolimatta aliupseeri ei tullut vapaaeh-
toisesti alas, vaan vastasi ampumalla. Seurauksena oli
pudotus. Pian tämän jälkeen niajääkäri Lihavainen
koki ikävän yllätyksen ohittaessaan risuläjä läheltä.
Kasaan oli piiloutunut niinsanottu "pensasmies", joka
laukaisi. Lihavainen haavoittui vaikeasti. Samantapaisia
yllätyksiä sattui monia, joskin usein laukaukset eivät
osuneetkaan, mutta joka tapauksessa ne panivat etene-
mään varovasti ja taatusti joka mies oli valppaana huo-
matessaan tulta voivan tulla maan alta ja pältä, jopa
ilmastakin. Eräät olivat piiloutuneet niin taitavasti että
ohitimme heidät huomaamatta. Tämän jälkeen he ta-
vallisesti antautuivat ilmestyen t:§sut pystyssä jouk-

K. LAITINEN

Sortavalan valtaus 1 5.8.4'l

koomme takaapäin. Vankeja tuli näin "tippumalla",
eikä miesten vähyyden takia auttanut muu kuin lähet-
tdä heitä muutama kerrallaan ilman saattajaa taakse il-
moittautumaan. Yleensä he olivat hyvin osanneet tielle
ja kokoamispaikkoihin, eikä tästä menettelystä koitu-
nut mitän harmia.

Erään pienen kumpareen takana kohtasimme vähän
kovempaa järjestäytynyttä vastarintaa ja siinä syntyi ai-
kamoinen rähäkkä, kestäen puolisen tuntia. Sen jäl-
keen vihollinen perääntyi jälleen antautumatta pussiin.
Paikalle jäi huomattavasti kaatuneita eikä niitä oltu
yritettykän viedä mukana. Pojat olivat ihmeissään,
kun erään kaatuneen yllä oli sininen univormu, naga-
ni oli tiukasti vielä kädessä. Suikan alta olivat valahta-
neet nurmelle kauniit kullankeltaiset hiukset. Sanitä-
rin matka oli päättynyt urhoollisesti taistellen Karjalan
koivikkokumpareelle. Näin olimme saapuneet fo Lah-
denkylän niemelle, lähelle sen kärkeä, mutta niin oli
päiväkin ehtinyt iltaan ilman ruokatuntia. Oikealla oli
Verssunsalmi, edessä Uittosalmi ja vasemmalla Suika-
senlahti. Joukko vanjoia oli jo yrittänyt uimalla salmen
yli, vaan sielläpä olivatkin kallioilla pojat valmiina ia
tervehtivät uimareita tulisesti. Moni heistä suoritti vii-
meisen uintinsa. Vielä oli edessämme ennen niemen-
karkA pieni punainen talo lähellä salmen rantaa. Sitä
ympäröivät vähäiset pellot, niin että tulosuuntaamme
ojentautuvat sarat olivat n. 100 m pitkiä. Samanlainen
matka peltoa oli pihasta rantaan. Mantereen puolelta
ulottui vesaikkoinen metsä pihaan saakka. Pellon lai-
taan saavuttuamme saimme talon luota tulta vastaam-
me railakkaasti.

Tykistökeski§s Sortavalan valtauksen aikana

Pian keksimme pellon ojassa pk:n ja toisen talon ul-
kovajan alla, jonne mies helposti sopi ryömimään. Sii-
nä koimmekin sillä kertaa viimeiset menetykset parin
miehen haavoituttua. Naapurin asema kavi pian toivot-
tomaksi toisten kiertäessä metsää pitkin talon taakse.

Pellon ojassa oleva mies ei perääntynyt eikä antautu-
nut, vaan taisteli viimeisen taiston. Vasta alik. Kaikko-
sen sivulta metsästä sinkoama käsikranaatti lopetti tu-
len osuessaan loistavasti ampujan korvan juureen.

Salmen takana, Riekkalansaaren kalliolla olevan ma-
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juri Hirvelän pataljoonan pojat saivat seurat^:/lca"ma-
nööveriä" sivusta. He näkivät vihollisen liikkeet ran-
nan läheisyydessä ja myös meidän etenemisen perässä,
sillä salmi oli sillä kohtaa kapea. Apua he eivät paljon
uskaltaneet antaa pelätessään osuvansa meihin, koska
ketjumme mutkitteli metsässä tilanteen mukaan. Saa-
vuttuamme talon pihaan he huusivat meille ilmoittaen

Venäläisten räjäyttämä
Karialan silta

+ Kärkijoukko
etenee Helylässä

Näkymä Riekkalansaaresta kaupunkiin

kellariin menneen vanjoja. Olimme juuri jääk. Kon-
tion kanssa astumassa polkua pitkin kellarin oven
eteen, joka avautui salmelle päin. Pysähdyimme heti ja
aloimme vaati^'väkeä" ulos. Kauan siinä saimme hei-
tä houkutella. Käytimme "kielitaitoamme", niin kuin
vain pystyimme, puhuimme hyvää sekä pahaa. Uhkai-
limme jo kranu.llakin ja vähällä piti ettei Kontio jo na-
kannut oviaukkoon munaa. Vihdoin pulina koveni ja
ovesta alkoi näkyä vapisevia sormia ia pian hitaasti nou-
sevia miehiäkin. Kuusi aron poikaa sieltä vääntyi va-
visten eteemme ja olipa vielä taskuissa monta "munaa".
Kiväärit olivat hihnasta olalla piiput alaspäin, samoin
2 kp:tä. Tilanne laukesi heti tämän jälkeen kokonaan.
Niemen kärkeen oli vain paisataa metriä ja siellä ole-
valle peltokumpareelle oli ilmestynyt iso porukka van-
joja kantaen seipään nenässä valkoista riepua. Siellä
heidät jo ympäröivät naapurikomppaäian ja oman po-
rukkamme pojat ja aseitten kokoaminen alkoi. Joukos-
sa oli toistasataa miestä, myös muutama upseeri sekä
useita naisia! Noita sinipukuisia! He luonnollisesti oli-
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vat eniten poikiemme mielenkiinnon kohteina siisteissä
univormuissaan ja kieltämättä muutenkin hauskannä-
ktiisina. Kylmän tyynesti, jopa ylimielisesti, he suh-
tautuivat tarkastukseen. Ehkä emme olletkaan hurmu-
rin näköisiä ankarien taistelujen jälkeen, ja väsyneitä
ainakin olimme. Ensikuulusreluissa saimme tietää po-
rukan olevan pääasiassa JR 367:n miehiä ja naiset divi-
sioonan sanitäärejä. Vasta samana iltapäivänä he lopul-
lisesti olivat huomanneer pakotiensä olevan tukossa ja
antautumismieliala voitti pakon edessä.

Samana päivänä selvisi tilanne myös Sortavalan kau-
pungissa. Siellä lensi myös Karjalan silta ilmaan, min-
kä jysayksen kuulimme. Saimme asettua Lahdenkylän
tien varteen lepoon, ja pääsimme oikein telttoihin nuk-
kumaan. 'ltöpinä" oli peräti ralossa isäntänä.

Vaikka niin hyvin,maasron mielesrämme haravoim-
mekin, saapui majoitusalueellemrne seuraavana päivä-
nä vielä useita vanjoja antautumaan. Vieläpä ylihuo-
mennakin tapasimme tien varresra nuoren miehen ja ih-
meeksemme hän antautumisen jälkeen vaati meitä mu-
kaansa metsään. Kersantti Ukkonen, joka oli Salmin
Miinalan poikia, tulkitsi, ertä siellä on kaveri, joka on
haavoittunut ja olisi haettava. Niin lähdimme neljä
miestä ja paarit mukaan ja sielrä löytyi puolen kilomet-
rin päästä salskea yliluutnantti, jolta oli jalka poikki.
Poika oli ison kiven reunan alla hyvin naamioituna.
Toimme hänet paareilla pois. Kaikesta huolimatta hän
melko reippaasti toimitti Ukkoselle ertei hän tähän
vielä kuole, eikä haluakaan kuolla, jos ei tapeta! Eikä
tapettu! Urhoollinen mies. Niin selvisi Lahdenkylän
motti. Saimme majailla paikalla useita vuorokausia ja
tutkimme Sortavalaa sekä ympäristöä. Kylvimme joka
päivä ja paistoimme raiskaleita sotasaalisjauhoista! Se

oli operaatiomme ensimmäisen vaiheen loppu. Toinen
alkoi pian sen jälkeen pitkällä marssilla ltd,-Karjalaan,
kohti Vielfär:vä ja Kaskanan korpia.
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I/JR 50:n 2. KOMPPANIAN kerju hiipi varovasti
han,ahkoa männynraimistoa kasvavalla hiekkakankaal-
la. Tunsin maaston noin suurin piirrein, sillä olin vajaat
kaksi vuorokautta aikaisemmin rehnl'r niille maille
kahden toverini kanssa pitkän ennakkotiedustelun. Sa-

mana aamuyönä oli jaakariioukkueemme alistettu 2.
komppaniallemme ja valmisrauduimme juuri valtaa-
maan vihollisten lujasti varusrerur asemar raura- ja
maantien varrelta Veskelys-Jessoila.

Hiivimme äänertöminä ja kaikki aisrir valppai5ra
kohti tavoitettamme, korpraali Ossi Autio äärimmäise-
nä vasemmalla, minä seuraavana, soramies Vihtori
(Humu Viki) Kautto oikealla puolellani ja hänestä jat-
kui joukkueemme ketju kakkosen miehiin asri.

Tähän saakka oli kaikki hyvin. Ei merkkiäkään, että
meidär oli keksitty. Viholliset odottivat meitä edestä,
me iskisimme heihin selkäpuolelta. Jos pääsisimme
huomaamatta heidän asemiinsa, peli olisi selvä.

Äärimmäisen huolellisesti naamioiru ampumahauta
aukeni yllättäen edessämme. Ei ollur aikaa merkkien

antoon ketjun oikealle siivelle. Humu-Viki mylväisi
kuin härkä ja loikkasi ampumahautaan, Autio poukkosi
toiselle puolelle, minä jäin toiselle ja karjuen painuim-
me hautaa pitkin satasen metriä mutka mutkalta ketään
taPaamatta.

Kaivanto loppui sorakuoppaan harjun päässä. Pysäh-
dyimme huohottamaan, tuijotimme toisiamme ihmeis-
sämme, kunnes Humu räjähti valtavaan hohotukseen.

Me sitä vyörytettiin vihollisasemia satasen metriä
vain.
Mutta missä ihmeessä tämän isännät ovat? Ossi

kummasteli.
Siinäpä se. Harjun toisesta päästä kävi ankara möly,

mutta ei ainoarakaan laukausta. Istuimme odottamaan.

Joukkueemme poikia saapui luoksemme. Samassa alkoi
harjun päästä kuulua kiivasta ammuntaa. Humu-Viki
virnisti.

- 
\,r2p[3s olivatkin kylässä ettoneella.

Joku toi sanaa:

- 
Komppania hyökkää kylään. Venäläiset ovat jo ir-
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rottautuneet sieltä. Panevat hanttiin läheisellä suolla.
Luutnantti kaski jaakarijoukkueen miehittää tämän
harjun ja tuon seuraavan välin. Ykkönen valtaa sitä par-
haillaan ja teidän tulee täyttää sauma etteivät viholliset
pääse siitä läpi.

Mikäs! Miehittää kilometri männyntaimistoa 18

miehen voimin, ei pulma eikä mikään.
Olimme juuri edellisenä päivänä saaneet tuoteen

joukkueenjohtajan, UK:sta tulleen alikersantista leivo-
tun vänrikin, jolla ei vielä silloin ollur päivääkään sota-
kokemusta ia johon majurimme V. Lieska, joka aina
suhtautui kovin epäillen uusiin tulokkaisiin, ei vielä
täydelleen luottanut. Poika oli jossakin komppanian
pääosan luona ja niinpä minun piti järjestää käsketty
varmistus.

Kaverit eivät komennuksesta suinkaan ilahtuneet.
Harjultamme näki koko maantien 1. komppaniaan asti
ja vähän päästä sitä reunustavasta parin miehen korkui-
sesta taimistosta livahteli ruskeanvihreitä sotilaita tien
yli kohti itää. Joskus heitä loikkasi ryhmänkin verran
samassa joukossa. Yksityinen mies siellä pusikossa olisi
ollut heille liian vähäinen vastus.

- lätdn teidät parittain pitemmin välein. Sopiiko?

Ja sehän sopi. Sinne he jäivät, toistaiseksi, kuten

Sotatoimialue
Säämälärven rannalla

Veskelyksen
kylää
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käsky kuului, minä palasin takaisin asemien päähän

laajaan soramonttuun, joka ylti aivan maantiehen. Siel-
lä oli vartiossa kolme: korp. O. Autio, Yriö Hetemäki
ja Humu-Viki.

Istuin penkalle selin komppanioiden saumaan ja sau-
huttelin, kun selkäni takana konepistooli rääkäisi pit-
kän sarjan. Pyörähdimme Ossin ja Punapään kanssa
ympäri.

- 
Hittojako ruuttailet! karjaisin harmissani Humu-

Vikille.
Humu-Vikin suuri naama venyi entisestään. Hänen

karhunkäpälänsä viittasi pitkin tietä.

- Nuo kolme yrittivät sahata minua silmään, mutta
siihen niiden askel lopahtil

Ja totta. Yajaan viidenkymmenen metrin päässä tien
penkalla lojui yksi liikkumaton hahmo ja kaksi melkein
päällekkäin ojan pohjalla.

Humu-Viki nuoli kuivia huuliaan.

- Päästin ne siviiliin... Kuka arjoaa savut?
Kopeloin taskujani... Ei mitän. Sanoin:

- Nakkasin laukkuni tuonne harjulle, siellä on.

- 
Entä Ossi?

- 
Nietu!

- No, Ykä?

- 
§2p2 tdtällä.

- On siinä mulla kavereita, hirro vieköön! Humu-
Viki noitui. 

- 
Vilkaisenpa, eikö naapurin pojat ole

avuliaampia.
Iso sotamies nousi tielle, saapasteli huolettomasti

kohti kolmea kaatunutta. Katselimme noin sivumen-
nen hänen menoaan. Hän oli kohteestaan tuskin enää

viiden metrin päässä, kun ponnahti salamana sivulle ja
konepistoolinsa siritti äkäisesti. K1ryryssä kuin ilves hän
sitten vahti kaatuneita.

- Täysi tonttu koko heppu, Punapää-Ykä sanoi.
Hiittäkö sinä tärväät kaatuneisiin paukkuja!

- Näillä oli käsikranaatit valmiina pääni varalle, va-
lekuolleita ainakin nuo kaksi, Humu-Viki karjui takai-
sin. Äla sinä per...!

Humun huuto katkesi jymähdykseen. Multapilvi
vain pöllähti ojasta.

Se hälveni muutamassa sekunnissa ja asetelma oli taas

ennallaan: Humu-Viki kyyryssä tiellä, vaina)at paikoil-
laan ojassa ja sen penkalla.

- Tulkaapa tänne, pojat! Humu-Viki hihkui. Näet-
te kummia.

Ja me näimme: kaksi päätöntä venäläissotilasta.

- Ne huomasivat, ettei muu auta. Kun eivät saa-

neet minua, lopettivat itsensä. Piru vie mikä sisu!

- 
Kummia kavereita nämä? Minulta se jäisi teke-

mättä.
Palasimme kuoppaamme. Humu-Viki tuprutteli

kiertämäänsä mahorkkasätkää, me istuimme vaiti ja
ajatukset kolmessa vihollisvainajassa. Meitä hirvitti nii-
den kahden outo teko: käsikranaatti pään alle ja 
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tankkia omaksemme, sama erehdyshän meille sattui
Suvilahden tiellä, muistarko, ja siitä olisi ollut toiset
seuraukset. Tällä on kaikki vehkeet kunnossa. Katso ja

kuule nyc!

Ja Punapää katsoi ja kuunteli. Klim urri tasaisesti jo
sadan metrin päässä ia ruurtasi konekivääreillään pitkin
mersiä ja sen pirkä tykki jymähri tasaisin välein.

Autio ja Kautto loikkivat luoksemme. Ossi huusi:

- 
Lyön koko porukan kanssa vetoa, että se keikahtaa

ruon mutkassa olevan koivun luona. Siellä pojat sanoi-
vat olevan vanjain oman miinakentän.

- 
Kiinni on, Punapää sanoi.

- 
Nyt... nyt jyrkahtaa! Ne menevät Eliaksen vau-

nuilla taivaaseen... Nyr... nyt... !

Tankki oli vain muutaman metrin päässä Ossin mää-
rittelemästä koivusta, kun se käännähti ja katosi met-
sään.

- 
Ossi, alahan keittää kahvia koko joukkueelle, Pu-

napää ilkkui.

- 
Hiidestäkö minä arvasin, että sillä oli kartta mii-

nakentistään, Ossi sanoi harmissaan, pitäähän sinun to-
ki ymmärtäa leikkia.

Käsiaseiden tulitus takanamme taukosi. Jätin kaverit
vahtiin ja lähdin ottamaan ohjeita esimiehiltäni.

Harjulle työntyi kymmenittäin sotilaita, vankeja.
Asemiensa puolusrajat olivar olleet kylän taloissa, ve-
täytyneet viereiselle suolle. Herken he olivat tehneet
tiukkaa vastarintaa, mutta antautuneet, koska luulivat
olevansa motissa.

Aluksi vangit olivat kovin vakavia, mutta kun he nä-
kivät vain iloisia kasvoja ja savukkeita tarjoavia käsiä

Olin jo muuramia kertoja aikaisemmin nähnyt mel-
kein vastaavaa: heikäläisen sotilaan syöksyvän ääneen
nauraen kohti varmaa kuolemaa. Yksilö ei Venäjän val-
tavassa massassa merkinnyt paljoakaan, mutra sitten-
kin...? Vihollisten, meikäläisten pelkoko heidät ajoi
epätoivoiseen tekoon...? Välinpitämättömyys elämäs-
tään? Jäin vaille vastausta.

Låhetin Kauton ja Aution toiseen paikkaan ja jäin
Punapään kanssa kahden.

Veskelyksestä päin jymisi meirä kohti valrava teräs-
kolossi. Sen pitkä, nuijapäinen kärsa kaantyili nuuskien
ja epäluuloisena. Noin sadan metrin välein se haukahti
kumeasti ja yhtä aikaa sen kanssa jymähti rien laitamil-
la ja valtava pilvi hiekkaa, oksia ja neulasia pöllähti rai-
vaalle.

Tankki-Klimiksi sen arvasimme, r'aikka tuttavuus
oli uusi; se möyri hitaasti lähellemme. Näimme, että se

menisi nenistämme vain sylen pääsrä.

- Ollapa kasapanos! karjuin kumppanilleni. Olisin-
ko heittänyt sen aivan lähelrä tankin alle tai päälle tai
jättänyt heittämärtä, en vieläkään tiedä.

- Tai pari polttopulloa, Punapää hihkui. Samassa
hän poukkosi ylös suojastamme. Minä hyppään takaa
sen päälle ja ajan ykköseen!

Epäilemättä poika olisi sen tehnyrkin, murta onneksi
sain hänen koivestaan ajoissa kiinni.

Punapää riuhtoi ja kiroili silmät kiiluen.

- Helvettiäkö sinä nyt!

- Olet räysi pöpi! Tietysti olisit päässyt ehjänä mu-
kaan, kenties sopivassa paikassa alaskin, murta ajartele
nyt: ykkösen pojat olisivat luulleet sinur nähdessään

Uhmoila. taustalla Jessoila
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niiden hirviöiden asemasta, joiksi he meitä luulivat, ti-
lanne vapautui äkkia vilkkaaseen ja hilpeään rupatte-
luun.

Muuan nuori, erittäin hauskan näköinen vanki jäi
erikoisesti mieleeni. Tarjosin pojalle savukkeen, kun
huomasin luodin reiän hänen suikassaan. Se oli mennyt
läpi vain hiukan hiuksia katkoen. Kun nostin sen pojan
päästä ja panin sormeni reijästä läpi, sotilas nauroi iloi-
sesti ja hoki nitshevootaan kuin tapahtuma olisi ollut
hänelle täysin merkityksetön.

- No niin pojat, paikalle tullut majurimme Väinö
Lieska sanoi äänekkaasti. Tämä Alekan seutu on sitten
selvä, seuraava tavoite Korsa, matkaa kolmisen kilo-
metriä. Lähtö kahden tunnin päästä.

L?ihdin tovereitteni luo. Punapää oli taas kadonnut
tavanmukaisille tutustumisretkilleen.

- Lähti ajat sitten ykköseen veljeään tapaamaan, si-
tä kookoon kessua, joku selitti.

Tuijottelin tielle kiukkuisena. Yksi käskyläisistäni
ties missä, lähtö pian. On siinä heppu, kun tallaa yksin
pitkin metsiä, vaikka ne ovat vihollisia täynnä, kiroilin
mielessäni.

- 
Tuolla tulee joku loilotellen.

Ja kukapa muu kuin Punapää. Tuli suureen ääneen
hoilaten: - Keinutuolin tilasin minä Jurvan nikkaril-
ta. Siinä sitten heilani kanssa istun joka ilta, rai ritu ree

rai ritu ree, pojat narrailee...

Punapää tuli herroiksi, tuli ratsastaen kauniilla ruu-
nikolla, tuli läpi vihollisia vilisevän pensaikon, läpi
miinakentän, jos sitä nyt sitten siinä olikaan. Pari vih-
reäpukuista livahti aivan hänen editseen tien yli, mutta
poika ei ollut niitä näkevinäänkään, hoilasi vain lau-
luaan Jurvan nikkarista.

- 
Ät t ia se polle puuhun kiinni ja laita kamppeesi

kasaan, lähdemme heti! käskin kiukuissani. Ja kenen
on se koni?

- 
Koni!... Äta nyt hikeenny naapuri, mutta tällä ei

toistaiseksi ole omistaiaa. Oli tuolla Mannisen porukan
luona puuhun sidottuna. Kun ei kukaan älynnyt, laina-
sin. Ei sitä näin vanha masi (masi oli 18-20 vuotta ja
vapaaehtoinen) viitsi talsia, kun hyviä ratsuiakin on.

Hän pyöräytti ratsuaan. Tamma, täysiverinen, kie-
pahti tulisesti ympäri.

- Tämä tyttö on jaloa rotua, toista kuin Aution
kyntöhevoset.

- 
Alas sieltä! Piru vie, jos vielä ampuvat sinut tuos-

sa tiellä!

- 
Tullaan, tullaan. Punapää laskeutui laiskasti sa-

tulasta, silitteli hellästi ratsun kaunista päätä. Hänen
kesakkoinen naamansa oli huoletonta hymyä täynnä.

- 
Mitäs, eivät ivanit laulajaa ammu, he kun ovat

tiettävästi hyvin musikaalisia. Mutta sen sanon, että
jgllei joku iso tappi tätä evakuoi, ratsastea Yrjö Hete-
mäki taUa seuraavaan ravoitteeseemme.

Kuten tekikin.
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LOTAT SOTAHOiIMISSA
HELVI RÄISÄNEN kirjoittaa Kansa Taisteli -lehdessä

n:o J, siitä erittäin ikävästä tavasra millä muutamat
kirjailijat (jopa naisetkin) ovat kertoilleet Lottien toi-
minnasta sotiemme aikana.

Omalta osaltani haluan esittää muutamia näkemyk-
siä. Jo rauhan aikana olin mukana Sk-työssä yli 10
vuotta ja varusmiehenä w. 1933-34. Silloin jouduin
monesti seuraamaan Lottien puuhia kaikenlaisen järjes-
telyn ja muonituksen puitteissa . V. l9)9 olin linnoi-
tustöissä, sen jälkeen alkoi Yh ja talvisota. Minun osal-
leni tuli Jv.-pataljoonan JSp:lla vanhemman lääk.au:n
tehtävät Summan ja Viipurin suunnalla päättyen vasta
toukokuun lopulla -40. Jatkosotaan jouduin jv.-komp-
panian lääk.au:na Korpiselän-Aunuksen kautta Voi-
malaitokselle ja Kuuttilahteen. Loppusodan olin Karja-
lan Kannaksella. Sairauteni ja tehtävieni tähden jou-
duin usein käymään Kenttä- ja Sotasairaaloissa. Olinpa
lähes 4 kk. Sotasairaalan potilaanakin, sekä muutamaan
otteeseen eri kenttäsairaaloissa potilaana.

Näissä paikoissa jouduin rapaamaan Lottia eri tehtä-
vissä. Heidän käyrtäytymisensä oli kaikissa tilanteissa
asiallista ja kiitettävää. En sattunut näkemään min-
käänlaista kielteistä, paheksurravasra puhumattakaan.

Jos kaikki miehet olisivat käyrräyryneet yhtä mallikel-
poisesti, kyllä moraali ja kuri olisi ollut erittäin kor-
kealla. Sen huomasi miesten käyttäytymisessä kun kuu-
livat kanttiinin olevan tulossa, paikkoja kunnostettiin
ja huolehdittiin mahdollisesta turvallisuudesta jopa

oma-aloitteisesti.
Tietysti miesjoukossa kiersi juttuja ja kaskuja, toisi-

naan karkeitakin, mutta ei niitä tarkoitettu totena pi-
dettäviksi. Joskus tulivat poikasten kujeet esille, mm.
Talvisodan aikana tuotiin JSp:n korsuun lapiolla naisen
jalan jälki ja tarjottiin haistettavaksi määrätystä mak-
susta. Jatkosodan etenemisvaiheen aikana sattui usein,
että piti vartioida Lottia ja estää menemästä liian lähelle
ereen, tämä oli osoituksena etteivät tytöt olleet arkoia-
kaan. Vaivojaan säästämättä he rekivät tehtävänsä, ku-
ka kanttiinissa-, kenttä- ja sotasairaaloissa-, esikunnis-
sa-, viesti- ja kuka ilmavalvontatehtävissä. Joka paikas-
sa tekivät tehtävänsä tinkimättä ja purnaamatta. Kai-
kissa tilanteissa miehet antoivat täyden tunnustuksensa
ilman mitään taka-ajatusta.

Nämä p.o. kirjailijat eivät ole nähneet "Rintama-
Lottaa siellä jossakin", vaan ovat sepittäneet näitä jut-
tujaan "sairaissa, pitkän tukan- japarran hautomissa ai-
voissaan". Olisi luullut sellaisen henkilön, joka osaa

käyttää kynää tai kirfoituskonetta osaavan ajatella mitä
tuhrii. On suorastaan surkuteltavaa että kustanta,at
päästävät markkinoille selvää "sontaa" joka haisee jo pa-
ketissa, ei luulisi rahankaan teettävän sellaista.

Muutamia kirjoja inhoten selaillut Sotaveteraani.
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tuIikohdassa
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HANNULA

RAJASEUDUN väestö eli sotien aikana jarkuvan pelon
vallassa, sillä vihollisen partisaanit rekivät retkiään näi-
hin turvattomiin kyliin ja harjoittivat kaikenlaista jul-
muutta väestöä kohtaan. Pohjois-Suomen harvaanasu-
tulla seudulla olivat partisaanit hyvinkin aktiivisia ja
esimerkiksi Savukoskella oli jälki peloitravaa. Sotilas-
kuljetustenkin täytyi liikkua vahvan saartueen turvin
sillä usein oli pitkillä korpiväleillä väijytyksiä.

Kun sitten tiedustelumme oli saanur selville, että
pohjoisessa itärajamme läheisyydessä oli partisaaneilla
suuri koulutuskeskus, päätettiin sinne suunnata keski-
tetty hyökkäys kaikilla käytettävissä olevilla pommiko-
neilla.

Valmistelut suoritettiin kaikessa salaisuudessa ja
19.8 -43 illalla Blenheim-laivueemme siirtyi Tiiksjär-
velle aamuyöstä suoritettayaa hyökkäystä varten. Kun
koneet yön aikana oli tankattu ja varustettu pommeilla,
olimme valmiit iaklo 2.45 starttasimme 8 Blenheimin
voimalla suuntana pohjoinen ja Lehdon kylä, jossa par-
tisaanit majailivat. Sinne tuli Tiiksistä matkaa noin
300 km ja menomatka sujui aamuhämärissä häiriöittä.
Lento aamuvarhain, ennen auringonnousua on jollain
lailla tenhoavaa, ilma tuntuu olevan ikänkuin tavallis-

ta pehmeämpää ia moottorien jyminäkin kuulostaa tu-
levan jostain kaukaa. Tällaisissa tunnelmissa lensimme
kohti maalia, BL:t keinuivat muodostelrnassa kuin lai-
vat mainingeilla. Koneemme, BL-160 oli vanha uskol-
linen sotaratsu, jolla olimme monet sotalennot suoritta-
neet ja turvallisen tuntuisesti jymisivät nytkin lähes
1700 hevosvoimaa nuoren ohjaaja-alikersantin, Pentti
Aron komennossa. Tähystäjänä hänen vieressään tutkis-
keli karttaa vänrikki Erkki Sjöström ja silloin tällöin
kuului hänen äänerrsä sisäisessä puhelimessamme kun
hän antoi reittiä koskevia ohjeita ohjaajalle. Allekirf oit-
tanut istuskeli konekivääritornissa Browninin ja ndio-
laitteiden åårellä valppaana taivasta tähyillen. Teimme
taivalta matalalennossa ia maasto vaihtui nopeaan alla.
Ehdoton radionkäyttökielto oli voimassa ja niin tyydyin
vain kuuntelemaan. Silloin tällöin räsähteli kuulokkeis-
sa ja "naapurin" pojat tuntuivat olevan hereillä, mitä
lienevät keskustelleet. Joku titarikin siellä samalla jak-
solla nakutteli hieman kankealla käsialalla sanomaansa.
Me puolestamme koneen sisäisellä puhelipella jutte-
limme välilla iotain hirtehistä mielenkevennykseksi,
sillä pienoinen jännitys oli mielissä pommimaalille
saakka ja vielä sen jälkeenkin, kunnes oltiin taas koto-
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Tiiks!ärven lentokenttä

na. Jokunen painomustetta kestämätön laulunpätkä cai
ytimekäs vitsi sai tällöin mielialan oitis kohoamaan.

Aurinko teki nousuaan juuri parahiksi näkemään kun
saavuimme kohteelle ja nopeasti muodostelmamme otri
korkeutta ja siirtyi pommitusjonoon. Siinähän ne olivat
edessämme kuin tarjottimella kaksi suurta rakennusta,
jotka olivat maalina. Hyökkäys tuntui tulleen viholli-
selle täydellisenä yllätyksenä, sillä ilmatorjunta heräsi
vasta kun ensimmäiset sarjat jo räjähtelivdt alhaalla.
Pommitimme kolmantena, ia sinne meni lasti maali-
alueelle, joka oli savun ja räjähdyspilvien peitossa. Il-
matorjunta herkesi kiukkuisaksi, mutta se oli enim-

BL-koneet kokoonfu vat ilmassa muodostelmaan

mäkseen macalatorjuntasellaista, eikä tuntunut kovin-
kaan tarkalta. Muistimme paikkaa lähtiäisiksi muuta-
milla konekiväärisarjoilla ja häivyimme alta pois, sillä
naapurilaivueet tulivat kohta paikalle jatkamaan työtä.
Hävitys oli ollut melko täydellistä ja ainakin niillä
main loppuivat partisaanien ruhoretket.

Paluu kotiin suoritettiin niinikään matalalentona ja
huvittavana yksityiskohtana näin sodan melskeen kes-
kellä voisi mainita että jonkin matkaa kohteelta erästä
pikkujärveä ylittäessämme tähtäili rannalla olevaan ra-
kennuksen nurkalta "piippalakki" tavallisella "vintoh-
kalla" edellämme lentänyt BL:ää ja taisi ehtiä pamaut-
taakin, kun samassa humahdimme aivan rakennuksen
vierestä enkä voinut olla hymyilemättä, sillä niin liuk-
kaasti kaveri maastoutui havaittuaan ison lintumme.
Olimme vielä vihollisen alueella kun takaa lähestyi 7
hävittäjää, jotka hiljalleen saavuttivat meitä ja elimme
hetken jännityksen vallassa. Mutta sitten helpotti, kun
erotimme kiinteät laskutelineet niitten alla. Tiiksjärven
Fokkereitahan ne olivat, suureksi helpotukseksemme.
Hävittäjät olivat olleet varmistamassa retkeämme. Klo
5.05 tassut taas tekivär rurravuurta Värtsilän kentän
kanssa ja kaikki tulivat tällä kertaa kotiin.

Pienuudestaan huolimatta lenrojoukkomme olivat
raas kertaalleen antaneet kipeän iskun viholliselle. tr
Pommeja Blenheim-koneen mahan alla

-rAer
J
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TAISTEI.U§§A
OLAVI MÄKELÄ

KESÄKUUN lopulla l94l oli II/KTR 18:n esikunta-
patterissa vielä sen verran tilaa, ertä meirä huhtikuun
alokkaitakin sopi muutamia joukkoon, ja niin jou-
duimme mukaan idän suurelle sotaretkelle. Muutamas-
sa päivässä meille selvisi, että parin kolmen reserviläi-
sen ohella muodostimme esikunnan viesrijaoksen en-
simmäisen rakennusryhmän, jonka johtajaksi aikanaan
ilmaantui alikersantti Hietala. Olimme siis tykistön
viestimiehiä.

Ammattikoulutuksemme ei ollut paras mahdollinen,
mutta sekin riitti, sillä jotenkuten pysyimme muiden
mukana kun Lieksan suunnasta 4.7.41lähdettiin ete-
nemdän rajantakaiseen Karjalaan. Perjanraina, 11.7.
olimmekin ehtineet jo Repolan itäpuolelle, Virtain jär-
vikannaksen läheisyyteen, minne vihollinen oli asettu-
nut sille edullisiin puolustusasemiin vesistölinjan taak-
se.

Telttamme oli pystytetry joen varteen männikkökan-
kaalle, lähelle maantietä. Sillan olivat venäläiset poltta-
neet, mutta uusi oli jo ehditty rakenraa tilalle. Sitten
maantie jatkui järvikannasta halkoen runsaan kilomet-
rin verran ja edessä oli jälleen virta, edellistä jonkin ver-
ran leveåmpi. Tästäkin oli silta poltettu eikä uutta olru
vielä sijaan tehty. 

- 
!1112n takana valvoi vihollinen,

foka ei sallinut itselleen tarpeettomien siltojen rakenta-
mista.

Tämän isomman virran läntisellä kaltaalla oli pieni
kyläaukea ja pieni Virran kylä, jota suomalainen jalka-
väki piti hallussaan. Sinne oli ryhmämme päivällä vetä-
nyt puhelinyhteyden ia se olikin ensimmäinen käyn-
timme varsinaisessa etuliniassa. Emme siellä mitään
erikoista kokeneet. Kesäpäivän hiljaisuus vallitsi niin
omalla kuin naapurinkin puolella. Järvet välkehtivät
päivän paisteessa ja jalkaväen miehet nauttivat lämpi-
mästä ioutenolostaan loikoessaan nurmikolla kiviaidan

kupeella. Virantoimituksessa oleva vartiomies oli ken-
ties ainut henkilö, jolla oli vähän kärsimysten taakkaa:
hänen aikansa tuli pitkäksi seisoessaan pikakivärin ta-
kana vartavasten kaivetussa poterossa. Mies vilkuili pal-
jon useammin taakse vievän polun suuntaan kuin joelle
päin avautuvaan etumaastoon. Ilmeisesti hänen laskel-
miensa mukaan vartion vaihdon aika oli jo ajat sitten
ohi, mutta vapauttavan toverin hahmoa ei vain ilmesty-
nyt polun päähän.

Päivä ehti kulua iltaan sodan äänien isommin häirit-
semättä sen rauhaa. Kun vihdoin kesäöinen hämäryys-
kin alkoi hiipiä tienoille, vetäytyivät miehet teltan pi-
mentoon ja nukahtivat. Olimme parhaiksi ehtineet vai-
pua syvään uneen kun venäläiset alkoivat ampua tykis-
töllään. Heräsimme kaikki ja taiusimme pian todelli-
suuden. Ilkeästi ulisevat kranaatit lensivät ylitsemme
räjähdellen parisataa metriä taempana. Kello osoitti
vuorokauden ensimmäisen tunnin juuri päättyneen.
Hiukan pelokkaina jäimme odottamaan ammunnan
päättymistä, jolloin olisimme päässeet jatkamaan häi-
riytynyttä lepoamme. Mutta sen sijaan, että tuli olisi
päättynyt se alkoikin kohdistua yhä lähemmäs telt-
taamme, ja fatkui iatkumistaan. Kesäyön rauha oli lo-
pullisesti särkynyt ia pelonsekainen mieliala häiritsi.
Tanner tärisi ja metsä ryskyi, sirpaleet kalisivat kolkosti
telttamme ympäristössä. Toisinaan räjähdysten lennät-
tämä hiekka piiskasi sadekuuron tavoin kankaista telt-
taa. Vasta sitten kun kranaatin katkaisema puunlatva
putosi miltei päällemme, pakenimme paikalta. Pääsim-
me iuosten maantielle, jonka ojista aloimme etsiä suo-

iaa.
Tällöin yö oli jo vaalenemassa, mikä suuresti virkisti

mieltä. Ilmassa henki raastetun metsäturpeen tuoksua
ja räjähdysten pistävää katkua. Metsässä liikehti savua
ja tomua sekavana harsona. Osa siitä näytti valuvan alas
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Teltta männikössä

maata kohti, osan taas pyrkiessä kohoamaan puunlatvo-
jen yläpuolelle, olipa sitä kantautunut eräämmäksikin
järven ylle missä se oli tiivisrynyt hauskaksi pilveksi.

- Näkymiä olisi voinut ihaillakin, ellei jatkuvavaar^n
uhka olisi sävyttänyt ajatuksia omalla tavallaan. Itäisel-
la taivaanrannalla pumputtivar edelleenkin lähtölau-
kaukset ja kranaatit putoilivat kankaalle, joen ranta-
mille, molskahtivat joskus jokeenkin, jolloin tummasra
uomasta kohosi ilmoille ryöppyävä vesipatsas.

Yö alkoi yhä enemmän vaaleta ja aamu lähetä, vaikka
toisinaan tuntui siltä, ettei meille koskaan aamu valke-
nisikaan. Ensimmäiset auringonsäteet punasivat jo pui-
den latvoja ja autiona olleelle maantielle ilmestyivät en-
simmäiset varhaiset kulkijat, joiden suunta oli Virran
kylää kohti. Aikanaan tapahrui sekin jota olimme jo
kaivanneet, oma tykistö alkoi ampuaiakraoaattien kil-
juvat parvet kiiruhtivat itää kohden räjähdelläkseen jos-
sakin vesistön takana. Yöllä koetut ankeat tunnelmat

kaikkosivat ja sensijaan tuli tilalle jonkinlainen voi-
mantunto. Keveät pilapuheetkin pääsivät jälleen esille.

Joku sanoi tietävänsä mistä vanjan alituinen haiseminen
johtuu ja kavi juurta jaksaen selostamaan meille tätä
asiaa. Hänen kertomuksensa alkoi luomisen ajoilta,
mutta juttu jäi epäselväksi, tuli ajankohtaisempaakin
esille. Alik Hietala oli nimittäin saanuc kaskyn lähreä
vetämään puhelinlinjaa siitä, mihin olimme lopetca-
neet. Ikänkuin vakuutena käskyn todenperäisyydestä
näimme ajomies Matti Rothin (Ruutin Marin) ajaa ko-
listelevan tiellä täyden kelakuorman kanssa. Arvasim-
me, ertä rvhdytään hytikkaamaän, sillä ei hevoskuor-
mallista tapsikeloja olisi tarvittu linjan jarkamiseen.
Oma tykkitulikin tuntui kohdistuvan vihollisen etuase-
miin. Meidän oli määrä ilmoittaurua 5. patterin tulen-
johtajalle, luutnantti Lumialalle, joka myös antaisi lä-
hemmät ohjeet.

Ruutin Matti kuormineen oli jo selvinnyt yli sillan ia
kadonnut hevosineen näkopiiristämme ikäänkuin savun
sumentama maantie olisi hänet niellyt. Surisevista sir-
paleista huolimatta mekin selvisimme ehjinä joen yli.
Mutta takaamme alkoi kuulua huutoa ja sellaista muuta
ååotå, että tiesimme jonkin siellä haavoittuneen. Kat-
sahdin taakseni, mutta en nähnyt muuta kuin savua...
Matkamme jatkui juosten edelleen.

Saavutimme pian kuormastokuskimme Ruotin Ma-
tin. Hänen hevosensa riuhtoi vauhkona lähelle putoile-
via kranaatteja. Omasta turvallisuudestaan välittämättä
Matti yritti parhaansa mukaan hillitä juhtaansa, mutta
se vain telmi ja riuhtoi. Onneksi kranaattien tulo tau-
kosi ja Matti pääsi majoittumaan kanervikkoon. Viesti-
ryhmä purki suurimman osan hänen kuormastaan ja sä-

lytti sen kantaakseen.
Nyt vasta ilmestyi luutnantti Lumiala paikalle ja

aloimme seurata häntä kuten operuslapser mestariaan.

--
Ylimeno lankkusiltaa käyttäen

Vinankylän taistelu 1 2.7.41
Omelian eteläpuolella
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Ei hän myöskään antanut mitään "lähempiä ohjeita".
Lausahti vain, että hyvä on ja alkoi kävellä oikealla ole-
vaa polkua kohti. Seurasimme häntä! Tiesimme, että
matkamme johtasi samaan kohteeseen mihin maantie-
kin olisi vienyt, mutta kun virran takana valvoi ahnesil-
mäinen venäläinen, oli turvallisempaa kulkea kiertotie-
tä. Metsä päättyi ja alkoi suoperäinen rantamaasto,
mutta sitten noustiinkin jo Virran kylään. Siellä oli
pieni tupakin pihoineen sekä järveen viettävä kesäisen
vihreä ruohikkokangas.

Varhaisesta aamusra huolimatta oli kylän väki jo val-
veilla. Teltoistaan ja poteroistaan ulos purkautuneet
miehet olivat kerääntyneet aseineen ryhmiksi polkum-
me varteen. He näyttivär odottavan liikkeellelähtökäs-
kyä ja joen rantamilta alkoi kuulua kiivasta jalkaväki-
aseiden tulta. Lisää kypäräpäistä väkeä oli kiviaidan
suojassa lähellä taloa. Näyttivät olevan h1"vin nuorta
ikäluokkaa, vaikuttivat miltei poikasilta. Heidän jouk-
konsa alkupää oli jo lähtemässä liikkeelle. Kauempana
näkyi upseeri.

- Tänne lankkuja, lankkuja, lankkuja... !

Niitä tarvittiin virran ylityksessä ja oli varattukin
kentälle aidan lähistölle. Kukin lankku oli määrä kah-
den miehen kantamana siirrää joelle porrasrakennel-
maan, murta moner kantajar viirl'ttelivät, koska heistä
oli vaikeaa lähteä kiviaidan siunarusra suojasta luoteja
vinkuvalle vaaralliselle kentälle. Nfutra ei sietänyt joen
yliryksen aikataulukaan pitkiä odoruksia ja niin meteli
yltyi ja sama huuto kaikui kohra monesra suusra:

- Lankkuja, lankkuja, Iankkuja. ..1

Ja lähtivät kuin lährivätkin porraspuur liikkeelle, ei-
ka niita loppujen lopuksi pitkän tan'innut odottaa-
kaan. Lankunkantajien ohella juoksi muitakin miehiä
joelle ja yllättävän pian vilkahreli suomalaisia harmaine
puseroineen vastakkaisella rannalla. Joen ylitys oli on-

Puhelinyhteyksiä vedetään

nistunut! Miehet nousivat nyt ylös törmälle ia kyyryssä
juosten hävisivät rantametsikköön, mistä alkoi kuulua
harvalleen kiväärin laukauksia ja konepistoolin räsähte-
lyä. Tulitus joen rannalla oli tauonnut. Vihollinen am-
pui ryksistöllddn ja heittimillään, mutta tuli oli niin
epätarkkaa, ettei se voinut vakavammin häiritä pitkän,
kiemurtelevan miesjonon valumista rantaan ja edelleen
virran yli.

Viestiryhmällä oli oma paikkansa tässä miesjonossa.
Eskelinen ja minä olimme valjastautuneet kantolaittei-
siin ja selästämme valui siimaa maahan ioka askeleella.
Muut kantoivat täysiä keloja sekä puhelimia.

Ensimmäisen suomalaisen kaatuneen näimme polun
varressa ennen siltaa. Jokainen katsoi ohittaesssaan va-
kavana tätä kalvennutta vainaiaa. Useimmat ehkä pel-
käsivät näkevänsä siinä oman kohtalonsa. Toinen soturi
oli tavannur matkansa pään luisuessaan alas poltetulle
sillalle johtavalta korkealta penkereeltä. Ylhäältä pen-

ui*

Taistelujen miehet
-nimisenä ilmestyy loka-marraskuussa Joppe Karhusen kirioittama kiria
Mannerheim-ristin ritarien taisteluista ja vaiheista. Kuvituksena on
henkilökuva jokaisesta ritarista ja lisäksi kustantajan valitsema TK-kuvitus.
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kartuttamiseen tuen tarpeessa olevien ritarien ja heidän omaistensa
auttamiseen. Toivottavasti aseveliet ovat mukana tukemassa toisiaan.
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kereen päältä kuului valittava ääni:

- 
Hakekaa pois, hakekaa pois...!

Siellä oli haavoittunut, jota ei voinut nähdä alas joen

rantaan. Paikalle tulleet lääkintämiehetkin olivat aluksi
ymmällä, kun eivät heti havainneet mistä ääni kuuluu.

Lankkuporras ei ollut enää kehuttavassa kunnossa
ryhmämme saapuessa joelle. Pari lankkua oli jo koko-
naan irronnut ajelehtien etäämpänä vedessä ja loput oli-
vat miten sattui palaneesta sillasta pudonneiden hirsi-
kekäleiden varassa. Mutta yli oli mentävä ja sitten
jäimme odottamaan sillankorvaan tilanteen kehitystä
syvemmällä metsikössä. Miehiä kulki ohitsemme kone-
kivääreitä, heitinputkia ja muuta tavaraa kantaen.
Pientä hälyä syntyi kun tuli tieto, että vasemmalla puo-
lella järvellä liikkuu venäläisiä moottoriveneitä. Sieltä
uhannut vaara tuli kuitenkin torjutuksi paikalle tuodun
pst.kiväärin laukauksilla. En muista, tuliko moottori
upotetuksi vai karkoitetuksi, mutta tyytyväisiä ampu-
jat olivat työnsä tulokseen.

Kun kiipesimme ylemmäksi kankaalle näimme suo-
malaisen tykkitulen iälkiä. Jossain oli puu kallistunut
nurin, toinen oli pirstoutunut kannolleen ja maastossa
oli runsaasti kuoppia. Mutta olimme pettyneitä, kun
kaatuneita venäläisiä ei näkynyt lainkaan. Mielihalu-
jemme mukaan niitä olisi pitänyt olla röykkiöittäin...
Jossakin oti kyllä nähty verisiä iälkiä mistä päättelim-
me, että vihollinen oli ehtinyt korjata kaatuneensa ja

haavoittuneensa pois. Erään kannonpökkelön päähän oli
ripustettu venäläinen telttakangas ja sotilaslakki. Se oli
kuin linnunpelätin, jonka tarkoituksena oli meikäläisen
hämääminen.

Ammunta oli melkein tauonnut ja sillanpääasemassa
vallitsi pirteä, toivehikas tunnelma. Valmistauduttiin
jatkamaan hyökkäystä. Miehiä lärjesteltiin lähtöase-
miin, Iähetit tulivat ja menivät, upseerit katselivat
karttojaan ja jakelivar ohjeitaan. Useimmat kaskyr
maustettiin lopuksi kehoituksella: "Kiirehtikäal" Mutta
me, tulenjohtueen viestimieher oleilimme toimettomi-
na paikoillamme töllistellen ympäristössä tapahtuvaa
touhuamista, kunnes luutnanttimme palasi tiedustelu-
retkeltään. Se merkitsi lähtöä! Kelat alkoivat kalista ja
hyrrätä ja siima alkoi jälleen valua maahan kahden mie-
hen selästä.

Maasto oli mersäistä, aluksi sileää jäkäläkangasta,
mutta pian tuntui askelten alla vahvempaa sammalta tai
karkeaa varvustoa. Jalkaväki eteni ketjussa maantien
molemmin puolin. Muuta väkeä seurasi perässä omissa
ryhmissään. Me tykistön viestimiehet astelimme tulen-
johtajamme perässä lähellä maantietä, sen vasemmalla
puolella. Aamuaurinko oli jo kiivennyt korkeammalle
säteileväksi, sen lämpö haihdutti maasta kastetta ja

uhoavaa viileyttä. Joskus risahti varpu miesten askelten
alla, saattoi kuulua vaimea komentosanakin tai yskäisy,
mutta muuten oli "rauha maassa". Vihollinen oli vetäy-
tynyt, mutta kuinka kauaksi, se askarrutti jokaisen
mieltä. Ohitettiin sinivalkoinen virsta*tolppa, joka
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Tykistö lähdössä Syväriltä

Joskus on tilaisuus aurinkokylpyynkin

kertoi Repolan jääneen muutaman kilometrin päähän,
kun taas Parandovaan on vielä yli satakilometrinen tai-
val. Sitten oltiinkin matalahkon mäen harjanteella,
missä maantie avautui pitkana suorana eteenpäin.

Tähän pysähdyttiin hetkeksi. Herrat kävivät kiika-
reillaan tähyilemässä edessä olevaa ikävännäköistä mai-
semaa ja kohentelivat ryhmitystä. Pari kiväärimiestä
käveli itään kallistuvan rinteen kohdalla maantien yli ia
saivat peräänsä vaimealla äänellä ähkäistyn kiellon: "Ei

tiellä saa näyttäytyä." Ei rauha tästä kuitenkaan järkky-
rryt )^ marssi pääsi jatkumaan entiseen tapaan. Mutta
edestä kumahtelevat tykkien Iähtölaukaukset karkoitti-
vat pian toiveet vihollisen jatkuvasta vetäytymisestä.

Ensimmäiset ammukset sukelsivat kiljahtaen jonkin
matkan päähän taaksemme. Miesten polvet notkahtivat
ja hartiat nytkähtivät, joku taisi ehtiä maahan asti,
mutta marssi jatkui ehkä entistä rivakammin ikäänkuin
olisi pyritty pois kranaattien alta. Mutta niitä tuli uusia
ja entistä lähemmäksi. Tien oikealla puolella näytti
kranaatti putoavan suoraan etenevien miesten ketjuun,



joka lakoi pitkalti maahan häviten varvikkoon...

- Eteenpäin! Ei tähän jäädä... !

Tuntui miltei ihmeeltä, kun ketju heräsi henkiin ja
pääsi liikkeelle näköjän yhtä tiheänä kuin ennenkin.
Oli kuitenkin yksi, joka ei kyennyt lähtemään muiden
mukana. Mies oli haavoittunut. Paikalle rientänyt to-
veri auttoi hänet istumaan, mutta heidän yrityksensä
lähteä yhdessä kävelemään taaksepäin sammui alkuunsa

- haavoittunut tarvitsi kantajia. Vaivalloiseksi muo-
dostui muidenkin eteneminen ja pysähtyi lopulta koko-
naan. Oltiin vihollisasemien edessä ja meitä kohti avar-
tiin tuli jalkaväen aseilla. Miehet suojautuivat nopeasti
ja alkoivat vzstata tuleen.

Edessä oli harvaa metsää, notkon tapainenkin suo-
pursuineen ja muine varpuineen. Edempänä maasto
yleni harjanteeksi, jonka tuastana oli tummempi metsä.
Sinne, maan ja metsän rujaan muodosrui matala savu-
pilvi, siellä soi ja papatti. Sieltä vihollinen ampui pii-
loistaan ja bunkkereistaan. Luodit vingahtelivat ohi-
mennessään, puut takana paukkuivat ja notkahtelivat
saadessaan osumia. "Räjähtävillä ampuu", oli yksimieli-
nen toreamuksemme. Joskus sirahti läheisen pensaan

oksa silpuksi tai maa pemahti heikosti vieressä. "Jos

meni likiltä", sanoi joku ja pyrimme imeytymään mah-
dollisimman litteiksi maata vasren.

Löysimme suojapaikaksemme pienen notkanteen tai
kuopan, johon koko viestiryhmä sopi pitkalleen. Se oli
ihanteellinen kolo niissä olosuhteissa. Sitä oli vihollisen
puolelta suojaamassa vielä hyvin vahvatyvinen puukin,
jonka takana seisten tuleniohtajamme, luutnantti Lu-
miala kävi tehtäväänsä suorittamaan. Venäläisten piis-
katykki kyllä huitoi ahkerasti tien lähintä ympäristöä,
mutta uskoimme olevan suojassa sen pyssyn osalta.

Vihollisen asemiin annettiin tykisrötulta, minkä jal-
keen jalkaväki ryhtyi jatkamaan hyökkäystä. Mutta ete-
neminen pysähtyi pian kiivaan rulen vaikutuksesta. Pi-
demmälle ehtineet konttasivat takaisin toisten tasalle
tai vähän kauemmaksikin ja tilanne jatkui taas tulitais-
teluna. Ruuti paloi ja patruunat hupenivat niin, että
täydennystä oli noudettava takaa. Lääkintämiehiäkin
lossain kaivattiin, sillä joskus luoti tai sirpale tapasi
maalinsa, vaikka valtaosa menikin ohi ketään vahin-
goittamatta. Miehet liikehtivät syöksähdellen tai kon-
taten etsiessään itselleen tulisuoiaa. Joku yritti pienellä
lapiollaan kaivertaa koloa itselleen, mutta makuulta
suoritettuna työ luonnisti huonosti. Vasta noustuaan
polvilleen mies sai aikaan jonkinlaisen syvennyksen,
mihin viivyttelemättä asettui. Naapurikin olisi ollut la-
pion tarpeessa, mutta toinen luovutti sen kovin vasta-
hakoisesti: "Mitäs iätit lapiosi...".

Aurinko yleni ja aamu vanheni, mutta pauke ja Äti-
nä jatkuivat edelleen. Me viestiryhmän miehet maka-
simme tulenjohtajamme jalkojen juuressa vähin toi-
min. Varsinkin meidän siimanvetäjien taistelu oli sillä
taisteltu kun olimme tuoneet johdot siihen, mihin
jäimme. Epäilemättä sentään uljaampiakin sankarite-

koja täällä kankaalla noina tunteina suoritettiin. Ennen
pitkaa vaivuimme molemmat uneen painanteen pohjal'
le.

Taistelun kumu kummitteli unikuvissakin. Aistit
toimivat jotenkin ja olivat valmiit varoittamaan, jos

vaara kasvaisi uhkaavammaksi. Heräsin tunteeseen, että
jotain ratkaisevaa on ympäristössä tapahtumassa. Aivan
lähellä räkätti pikakivääri. Turtuneen näköinen nuori
mies siinä ampui. Kun lipas tyhjeni, hän pälyili ymPä-

rilleen ikänkuin tovereitaan etsien, otti sitten aseen

kainaloonsa ia käveli uuteen paikkaan. Erään puskan

variosta nousi pari kiväärimiestä ja hekin astelivat tie-
hensä - 

jalkaväki oli perääntymässä.
Meillekin Lumiala antoi määräyksen purkaa yhteyttä

hieman, kun siirryttäisiin uusiin asemiin taemmaksi.
Hietala lähti herättämään vielä syvässä unessa olevaa

Eskelistä: "Hei, nouses kuselle välillä!" Eskelinen nou-
sikin istualleen, töllisteli ympärilleen ja kellahti samas-

sa uudelleen maahan ja näytti nukahtavan: 'No, iää sii-
hen sitten, kun siinä kerran on hyvä olla..."

Kyllä nukkuva mukaan ehti, vaikka ei lähtöpuuhissa
liikoja viivyteltykään. Lumialan ilme vaikutti tyyty-
mättömältä ja kyllästyneeltä. Hyökkayksen epäonnis-
tuminen tietenkin karvasteli hänen mieltään ja ehkä
hän sen vuoksi pyrkikin mahdollisimman pian pois ko-
ko sotanäyttämöltä.

Vastaantulijoita emme kohdanneet, mutta sensijaan

raaksepäin pyrkivän haavoittuneen. Mies sanoi jalkansa

olevan poikki ja pyysi, että hänet toimitettaisiin taakse.

Hän näytti olevan huolissaan, ei niinkään jalkansa

vuoksi kuin sen takia, että pelkäsi iäävänsä venäläisten
rääkättäväksi. Hetkistä myöhemmin Lumiala antoi ta-
paamiensa lääkintämiesten tehtäväksi haavoittuneen
pois korjaamisen. Ammunta takanamme läheni ia tun-
tui kiihtyvän. Oli eräitä muitakin merkkejä, joista

saattoi päätellä, että vihollinen seuraa perääntyvien kin-
tereillä. Heitinasemassa joen rantametsikössä liikehdit-
tiin hätäisesti. Joku pojista toisti tulikomentoa tai jo-
tain muuta numeropitoista repliikkiä, kuten hänelle so-

takoulussa oli opetettu, mutta vänrikki keskeytti hänet

alkuunsa: - Ei nyt enää mitään madonsanoia... muut-
kin antaa mennä senkun putket ehtivät sylkeä...

Mutta takaamme metsiköstä iuoksi huohottaen ki-
vdärid kädessään kantava mies, perässä seurasi toinen ia
rinteen takaa ilmestyi yhä uusia miehiä, iotka sankkana

rykelmänä juosta tömistivät r^ntaa kohden. Täysi pako
oli käynnissä. Huudot ia komentosanat voimistuivat:
"Takaisin, takaisin asemiin!"

Mieleeni tuli kehno lankkuporras, ionka luona oli
kohta odotettavissa mieletön ruuhka. Meillä olisi ollut
vielä verraton tilaisuus rynnätä ensimmäisten ioukossa
porraalle ja siten selviytyä yli virran. Mutta meidän ei

sopinutkaan noin vain lähteä pötkimään, sillä olimme
sidotut luutnanttiimme kuin opetuslapset mestariinsa,
ja ämä herra oli vaipunut niin mietteisiinsä, että oli
unohtanut kokonaan ympäröivän maailman. Vasta kun
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juoksevien askeleet tömisivät hänen ympärillään, mies
heräsi, säikähti ja mylvähti. Sitten hän harppoi juokse-
van lauman eteen, levitti käsivartensa ja alkoi karjua:

- Ei mitään pakokauhua.... Asemiin harjanteelle

ioka mies!
Miehet pysähtyivät ja alkoivac palailla takaisin har-

janteelle, kuka juosten, kuka kävellen, ja alkoivat am-
pua senkun kerkesivät. Lumialan onnistui palauttaa ta-
kaisin nekin miehet, jotka olivat ehtineet joelle saakka.
Sitten hän isännöi vähän siellä ja täällä häviten lopulta
näköpiiristämme. Silloin tuli edestäpäin nuorehko vän-
rikki savuava pistooli kädessään ja alkoi touhukkaasti
rähjätä:

- 
Mitä -keleen vapaaherroja te olette? Tuonne vaan

asemiin, missä muutkin ovat!

- Eivät ainakaan kaikki saa lähteä, kun tulenjohta-
jakaan ei ole paikalla, vastasi Hietala.

- Siinäpä on tulenjohtaja, kun ei pysy paikoillaan.
On tainnut ehtiä jo Suomeen saakka... nyt sitä tarvir-
taisiin.

Vänrikistä huomasi selvästi, että hän oli vielä äsken
ollut järkytsynyt, mutta voittanut sitten itsensä ja saa-
nut kiihkeän tarmon puuskan. Hän kiroilikin niin ah-
kerasti, että oli syytä pelätä näiden voimasanojen kärsi-

vän inflaation siinä ympäristössä, missä mies liikkui.
Kun hän läksi takaisin eteen, ei han edes katsonut läh-
teekö meistä joku mukaan vai eikö. Tapasi mennessään
jotakin laatikkoa kantavan miehen, joka luultavasti oli
hänen alaisiaan, koska tälle tutunomaisesti puheli:

- Qv2g ne nuo tykistön miehet kanssa yksiä... ei

niistä tiukan tullen ole mihinkään.
L?ihdin Tervon Matin perässä harjanteelle, missä lii-

tyimme ennestäänkin tiheään ampuvien miesten ket-
juun. Edessämme avartuva metsä ei mitenkään outou-
dellaan viehättänyt, olimmehan sieltä juuri tulleet. Lii-
kehtimistä ei siellä voinut havaita ja tulituskin oli lai-
meaa, vihollinen oli suojautunut. Suuntasin aseeni

maastokohtaan, missä savumerkeistä päätellen arvelin
vihollisen piileskelevän ja ammuin sodan ensimmäiset
laukaukseni.

Tämän jälkeen tilanne alkoi vähitellen rauhoittua ia
niin minulla oli vahvat perustelut jälkeenpäin esittä-
mälleni väitteelle, että nuo laukaukseni vaikuttivat rat-
kaisevasti siihen, että suomalaiset säilyttivät sillanpää-
aseman virran takana. Tosin sinne annettiin tykistötul-
rakin miltei samanaikaisesti, mutta se saattoi olla jon-
kinlainen varmistustoimenpide tai tavanmukaista vi-
hollisen häirintää. u
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Kansa taisteli - miehel kerlovat ilmestyy kerran kuukaudessa
12 numeroa vuodessa

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

postimerkkiä
ette tarvitse.
2. Soittakaa suoraan tilaajapalveluumme puh. vaihde 790822,
suunta 90
3. Kirioittakaa osoitteella: Kansa taisteli -.miehet 

kertovat, Ti-
laajapalvelu, Postilokero 820, 00101 Helsinki 10 ja ilmoittakaa
viereisessä kupongissa pyydetyt tiedot.
4. Soittakaa tai käykää jossakin asiakaspalvelukonttorissamme
tai asioimistossamme. Kts. puhelinluettelosta: Sanoma Osakeyh-
tiö.
5. Maksakaa tilausmaksu postisiirtotilille n:o 86 00-8, Sanoma
Osakeyhtiö ja kirloittakaa 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.

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

Huomautukset
iotka koskevat esim. lehden postitusta tai laskutusta, pyydetään
iekemään Tilaajapalveluumme, johonkin asiakaspalvelukontto-
riimme tai sinne mistä lehti on tilattu.
Tilaus ia osoitteenmuutos saadaan voimaan 2 viikon kuluttua
siitä, kun se on tullut Tilaaiapalveluumme.
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Korsuperinteen keruukilpailu

Kansanrunousarkisto, Kustannusosakeyhtiö Otava sekä
Pohjoismaiden Yhdyspankki ovat julistaneet korsupe-
rinteen keruukilpailun, joka kestä 30.11.1973 asti.
Tulokset julkistetaan maaliskuussa 1974. Kilpailussa
noudatetaan samoja periaatteita ja säntöjä kuin aikai-
semmissakin muistitiedon ja suullisen perinteen ke-
räyksissä. Aineisto sijoitetaan kokonaisuudessaan Kan-
sanrunousarkiston kokoelmiin perinteentutkijoiden
käytettäväksi ja Otavan tarkoituksena on julkaista par-
haista kirjoituksista koottu dokumenttiteos. Muistiin-
panojen aihe on rajoitettu: kysymys ei ole sodasra,vaan
ihmisistä ja heidän yhteisöistän sodan pakkotilanteis-
sa.

Ihmisiä sodassa
Miehille, jotka 1939-44 kokivat sodan rintamaiou-
koissa, nuo vuodet merkitsivät sopeutumista elämään
alkukantaisissa oloissa ia usein sarrumanvaraisesti ko-
koonpannuissa yhteisöissä. Siellä jossakin oli vuosikau-
sia valtion siirtotyömaa, "Karjalan iso savotta", missä
miehet suorittivat raskasta palveluaan. Heidän oli kai-
kesta huolimatta asuttava yhdessä, syötävä, juotava, pi-
dettävä itsensä puhtaana ja hengissä, yrirettävä säilyttää
ruumiillinen ja henkinen kuntonsa. Sotilaan kori oli
teltta, maakuoppa, korsu, kämppa tai parakki. Hänen
lähimmäisensä olivat samanlaista kenträharmaata jouk-
koa, kämppäkavereita, naapurikorsun porukkaa, oman
yksikön aseveljiä, esimiehiä ja alaisia; jossakin etäämpä-
nä olivat lotat ia suuret pälliköt. Samaan korsuun ah-
dettu miesjoukko toimi ohjesäänröjen, sotalakien ja
omien kirioittamattomien sännösrensä, tapojensa ja
yksilöllisten edellytystensä mukaan.

Mitä on korsuperinne
(Puhuttaessa korsuperinteestä tarkoitetaan luonnollises-
ti kaikkiin sotilaiden käyttämiin tilapäisasumuksiin
liittyvää perinnettä).

Tässä perinnekeräyksessä on tarkoitus unohtaa 
- 

sii-
nä märin kuin se yleensä on mahdollista 

- 
varsinainen

sotiminen ja taistelut samoin kuin virallisesti järjestetty
henkinen ja aineellinen huolto. Sen sijaan haluamme
kuvauksia korsuyhteison epävirallisesra elämästä, sodan
inhimillisistä puolista, miesten sopeutumisesta elämään
vilussa ja nälässä, vailla normaaleja mahdollisuuksia
tyydyttä luonnollisia siviilitarpeitaan. Jokainen korsu-
porukka oli koostumukseltaan erilainen kuin muut,
mutra silti miesten käyttäytyminen, ravat, puheet, har-
rasteet ja pienet huvitukset noudattivat tietryiä kaavo-
ja.

Kilpailu tapahtuu kolmessa, lähinnä aiheen mukaan
määritellyssä sarjassa; sama vastaaja voi luonnollisesti
osallistua vaikka jokaiseen.

Sariaiako ia asiaviitteitä:
I ryhmä (korsuporukka yhteisönä ja yksilöinä sekä
sen elämänmuodot):.

- korsuporukan yhteiselämä, joukkohenki, kuri ja
oikeudenkäyttö, riidat sekä niiden syyt ja ratkai-
sut, erilaiset vastakohtaisuudet' ("stadin kundi"
_ "ggrysnsija", alokkaat _ vanhar miehet, eri-
heimoisuus), yhteisen omaisuuden hoito, korsun
epävirallisten yhteisyritysten organisaatio, työn-
iako, päätöksenteko ja voitonjako, mistä asioista
päätti esimies ja mistä porukka, tulokkaan vas-
taanotto, omituiset tyypit, kielletyt asiat

- 
korsuyhteisön arkea ja juhlaa, joulunvietto,
merkkipäivät, hartaustilaisuudet ja niihin suh-
tautuminen, poliittiset ja ideologiset väittelyt,
korttipelit, korsuporukan kilpailutoiminta, ve-
donlyönnit, tupakan ja viinan puute, korvikeai-
neet, pontikankeitto, kiljunteko, juhlat etulin-
jassa, puhdetyöt ia muut ajanvietteet, rahankäyt-
tö, kaupanteko, erilaiset yksityisyritteliäisyyden
muodot, lukuharrastukset, viihdytyskiertueet

- 
rakkautta rintamalla, naiset puheissa ja todelli-
suudessa, kirjeenvaihto, kenttäposti, lomat, sek-
suaalivaikeudet, sotaheilat, naissankarit, naisten
kuvat korsuissa

II ryhmä (henkinen perinne)

- 
korsuhuumori, kaskut ja sutkaukset, hyvät ker-
toiat, ilonpitäjät ja pilaajar, tosikot ja valehteli-
jat, soittajat ja laulajat, laulut ja laulujen vän-
nökset, kronikat ja niiden sepittäjät, kujeet ja
pilailut, sotilasslangi, huhut ia propaganda (oma
ja vieras)

- 
yliluonnolliset ja selittämättömät kokemukset,
kummitusjutut, enteet ja unet, maskotit

III ryhmä (rakennukset, sisustus, asuminen):

- 
korsun, teltan, kämpän jne. rakentaminen, eri-
laiset korsutyypit j a tilapäisasumukset, asuminen
kesä- ja talviolosuhteissa, ruoka ja juoma, valais-
tus ia lämmitys, hälytyslaitteet, korvikemuka-
vuudet ja pikku keksinnöt, miesten henkilökoh-
taiset tavarat, laverit ja punkat, korsuhygienia,
syöpäläiset yms. asumisen ulkonaiset puitteet

- 
komentopaikat, korsualueen yhteiset palveluti-
lar, saunar, käymälät, kanttiinit, vedenottopai-
kat, huoltokorsut ja varastot, hevossuojat, eri
paikkojen peite- ja Iempinimet, varmistusjärjes-
telmät.

Jokaisella kirjoittajalla on oikeus täydentää tätä vii-
teluetteloa, jotta korsukulttuuria tulisi kaikissa ilmene-
mismuodoissaan. Asioiden käsittelyjärjestys ryhmien
sisällä sekä kuvausrapa on täysin vapaa.

Vastausoh jeet seura avalla sivulla
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Kilpailu on avoin kaikille, ja siihen voi osallistua joko
omilla korsumuistelmilla tai muita haastattelemalla.
Lehdistä tai kirjoista kopioitua ainesta ei luonnollisesti
kelpuuteta. Kirjoittakaa kaunistelematta omalla per-
soonallisella tyylillänne. Liihetyksiä arvostelraessa huo-
mio kiinnitetään ennen muura asiaan. Omaperäisyys ja
aitous painavat muotoseikkoja enemmän.

Ilmaisia vastauspapereita ja -kuoria saa tilaamalla
osoitteesta Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansan-
runousarkisto, Hallituskatu 1, 00170 Helsinki 17.

Kirjoittakaa vain paperin toiselle puolelle ja jä:td/xåä
sen vasempaan laitaan kolme senttiä tyhjiä. Kaikista
käsialoista saadaan selvä. Ison kirjoituslehtiön koko on
sopivin, koneella kirjoittavat voivat käyttää tavallista
konekirjoituspaperia (kakkosväli). Jokaisen muistiinpa-
non yhteyteen on syytä merkitä:
oma nimi, ammatti, syntymäaika ja -paikka sekä
osoite
sotilasarvo tapahumien aikana, aselaji ia yksikön
nimi

Erikseen huomautetaan, errä myös nauhoitteet kel-
paavat. Tarkemmat nauhoitusohjeet saa tilaamalla yllä
mainitusta osoitteesta. Valokuvista arkisto on myös
kiinnostunut. Lunastettavista kuvista maksetaan erilli-
nen korvaus ja alkuperäisiä kuvia lainataan mielellään
kopioitaviksi.

Toimittakaa vastaukset osoitteeseen:
Suomalaisen Tiedeakatemian keräilytoimisto
Postilokero 17259, 0O170 Helsinki l7
Vastaukset liihetetään vapaakirieinä Postimerk-

kiä ei siis tarvita Kuoreen lähettäjän nimi ja osoite.

Palkinnot
Kaikissa kolmessa sariassa jaetaan seuraavat pal-
kinnot:

1. palkinto 100O markkaa
2. palkinto 8-osainen Otavan Iso Fokus -yleistieto-
sanakirja
3. palkinto Fokus-erikoistietosanakirjoia 4OO mar-
kan arvosta
4. palkinto Otavan kirjoja 200 markan arvosta
5. palkinto Otavan kirjoja 150 markan arvosta
6. palkinto Otavan kirioja 100 markan arvosta

Lisäksi kaikkien vastanneiden kesken arrtota n
5 kpl ulkomaanmatkoja sekä 20 kpl l0O markan
kirjalahiakortteia

Kalkki tllauksia, osoltteenmuutoksia ym. sekä
epåsåännöllisyykslä tai puutteelllsuuksla lehden
lakelussa koskeva kirleenvaihto on lähetettävä
osolttoesoen: PL 820 fiXrc3 H:kl 3fl). Toimitus
(Iiiölönkatu 35 B) el niitå käsittele. Puh. 90-
790822 tal 790355

2s6

STALIN 6.4.1948:
Vaikka en ole varsinaisesti sotilas, voin

sanoa, että meidät sotilaat rauhan aikana
helposti unohdetaan, mutta sodan aikana
kaikki riippuu meistä. Sellaista maata, iolla
on huono armeija, ei kunnioita kukaan, mut-
ta sellaista maata, jolla on hyrä armeija,
kunnioittavat kaikki. Kohotan maliani Suo-
men armeijalle (ja sen täällä oleville edusta-
iille kenraali Heinrichsille ja kenraali Oino-
selle).
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Klrlolttalat vastaavat eslttämlstään mielipltelstä.
Käslkirloltukset on tohtävä koneella loka tolsolle
rivllle. Maksetut käslkirloltukset la valokuvat lää-
vät lehden omalsuudeksi, muut palautetaan valn
los pyyntö la postlmaksu on tullutyhden vuoden
slsällä.
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