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SODISTA on kirjoitettu kymmeniä kirioja, ehkä sato-
jakin, mutta sotasairaaloista ja elämästä siellä en ole
huomannut juuri mitään muistelmia.

Yritänpä muistella 33 vuoden takaisiaasioita. Paljon
on tietysti unohtunut vuosikymmenien aikana. Omia
kokemuksia tietysti parhaiten osaa vielä muistella.

Aluksi maininta miten talle pitkälle "retkelle" jou-
duin. Elettiin Talvisodan kovia loppuaikoja. Helmi-
kuun 26. pnä satuin räjähtävän kranaarin kanssa liian
lahekkäin. Sirpale tunkeutui vasemmasta lonkasta si-
sidän ja meni aina selkärankaan asti. Alaruumiini ei tun-
eenut mitään. Kaverit riensivät heti minua katsomaan.
Kysyin: Onko pituus vielä sama.

- Sama on ja jalat on tallella, iso haava vasemmalla
puolella mutta tuloaukkoa ei näy. Sirpale on jossain si-
sälläsi.

- No hyvä on, kyllä niillä joskus vielä tanssitaankin
vastasin heille.

- 
Vai vielä tanssia aiot, ole tyytyväinen kun kävele-

määnkin pääsisit.
Näin veljien kanssa laskettiin karkeaa leikkia, vaikka

he huomasivat heti, ettei jalkani toimineet ollenkaan.
Nopean ensiavun jalkeen pääsin vielä yöhön mennes-

sä KenttäsairaaLaan. Se sijaitsi erässä silloisessa pikku-
kaupungissa Saimaan rannalla ja oli sijoitettu Yhteis-
kouluun. Ensin minut sijoitettiin paareilla koulun au-
laan, jossa oli paljon kohtalotovereitani. Samoin myös
kaupungin pommituksessa haavoittuneita siviileitä, se-

ka miehia ja naisia. Siteeni muutettiin ja katsottiin haa-
vaani. Leikkaussali sijaitsi koulun kellarissa ja jouduin
odottamaan vuoroani kaiken kaaoksen keskellä. Kau-
punkia jatkuvasti pommitettiin ja kerran tuli kaikki ik-
kunat sirpaleina alas. Mihinkän pommisuojaan emme
olisi mahtuneet ja eikä ollut henkilökuntaakaan tar-
peeksi että olisivat meidät sinne kantaneet. Hoitajat
pysyivät meidän luonamme koko ajan.
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Omituinen sattuma, että jouduin tähän sairaalaan -sillä olin nuoruudessani käynyt tätä samaa koulua 2

luokkaa.
Tulihan minunkin vuoroni päästä leikkaussaliin. Ei

siinä mitään nukutusta tai puudusta annettu. Lääkäri
yritti pitkillä pihdeillä vai mitkä instrumentit olivac,
saada sirpaletta pois, mutta ei onnistunut. Minä taisin
tai luulin meneväni vähän pyörryksiin, kun alkoi kaikki
kovin pimetä. Silloin lääkäri tiuskasi jollekin:

- 
Pumpatkaa Petromaxiin lisää ilmaa, eihän tässä

enään mitään näe. Jätetään tälleen tällä kertaa, ei uskal-
la yrittää ilman kuvausta enempää.

Sen jälkeen minut siirrettiin johonkin pimeään huo-
neeseen, jossa oli toisiakin potilaita. Koko koulusta oli
sähkö poikki pommitusten takia.

Koska olin vielä alkuperäisissä märissä ia verisissä
vaatteissani pyysin, että saisin kuivemmat tilalle. Ko-
vin hoitajat voivottelivat, että miksi ette ole aikaisem-
min pyytäneet. Sanoin, että on teillä ollut työtä muu-
tenkin tarpeeksi, mutta nyt alkaa tulla kylmä. Selkäa-
kin pakoitti kovasti, en silloin vielä arvannut että kuin-
ka pitkaaikainen kipu siitä tulisikaan.

Tuntuihan se aika mukavalta olla lämpöisissä vaat-
teissa, sattuivat olemaan vielä flanellia.

Tuumin, että odotetaan uutta päivää, mutta siihen se

tuumiminen jäi.
Pimeydestä kuului ilmoitus, että koko sairaala eva-

kuoidaan tänä yönä ja niinhän se alkoi. Paareineen mei-
dät kannettiin autoon ja sillä asemalle. Siellä oli tavalli-
sista matkustajavaunuista tehty sairasjuna, johon mei-
dät lastattiin kahteen kerrokseen omine paareinemme.
Tiedusteluumme, että mihin mennään ei kukaan osan-
nut vasrata. Länteen kuitenkin, laskimme leikkiä. Siitä
tulikin elämäni pisin junamatka. 3ll2 vuorokautta
kaikkiaan. Samassa asennossa vatsallani maaten koko
ajan, en voinut edes yhtään kyljelläni olla.

Monilla asemilla jouduimme tuntikausia odottamaan
vuoroamme, toisinaan piti asemien välillä taas pommi-
tusten takia iunien seistä. Ruokatarpeet ja lääkeaineet-
kin loppuivat moneen kertaan. Joiltakin paikkakunnil-
ta henkilökunta kuitenkin niitä sai lisää hankittua. Kä-
veleviltä potilailta me paaripotilaat saimme kyselemällä
selville, että missä päin ollaan. Kouvolasta läksimme
pohjoiseen päin. Arvailimme että minne meitä kuljete-
taan ja mikä on lopullinen päämäärä. Pieksämäellä
kännyttiin länteen ja Jyväskylä oli ensimmäinen paik-
ka osalle meistä.

Taas matka jatkui hitaasti, mutta varmasti.
Kuten jo aikaisemmin mainitsin loppui välillä kaikki

välttämättömätkin tarvikkeet ja tietysti tupakkamie-
hiltä tupakat. Toisten potilaitten ja henkilökunnan lu-
valla me muutama tupakkamies olimme jo omamme
polttaneet loppuun. Kerran tulin tokaisseeksi

- 
Valtakunta yhdestä tupakasta. Kohta kuului

muutaman metrin päästä vastaus.

- Ei tarvitse puoltakaan valtakuntaa, eikä prinsessaa
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kaupanpäälliseksi. Minulla pitäisi olla repussani yksi
aski pöllitupakkaa, jos joku sen sieltä etsisi. En voi kui-
tenkaan itse pitkään aikaan polttaa.

Eräs hoitaja sen etsi ja toi minulle, kyselin anraiaka
hintaa maksaakseni sen. Ei hän huolinur maksua siitä,
tuumi vain että ios siitä apua kipuihin on, niin hyvä on.
Tulee ainakin mieli vähän iloisemmaksi. Vuosikymme-
nien takainen kiitos sinulle siitä, h1'vä aseveli.

En ollut itsekäs, jaoin askin 3 muun porilaan kanssa,
jotka olivat yhtä tupakanhimoisia kuin minäkin.

Niin matkamme jatkui, seuraavan kerran pysähdyt-
tiin Seinäjoella ja osa taas siirrettiin paikkakunnalla ole-
vaan Sotasairualaan. Me lopur arveltiin, että minnepäin
nyt lähdetään, kumpaa tatai pohjoiseen vai Vaasaan

päin? Vaasan tataa lähdettiin ja silloin arvasimme lo-
pullisen päätepisteen tälle yli I vrk kestäneelle matkal-
lemme.

Kaupungissa oli useampia sairaaloita ja kouluja Sota-

sairaaloina. Minä jouduin Mustasaaren sairaalaan. Kyllä
oli aika huisketta, ennen kuin oli kaikki sijoitettu eri
osastoille. Minulle ei ollut lähtiessä edes ehditty kir-
joittaa minkaanlaista sairaskertomusta evakuoimiskii-
reessä. Itse piti antaa kaikki tarpeelliset tiedot.

En ollut matkan aikana saanut nukutuksi yhtään ko-
vien kipujen takia ja olin kovin väsynyt, enkä tiennyt
mitä oli vielä edessäpäin.

I



Leikkauksia suoritetaan
kenttäsairaalassa

Kenttäsairaala koulun voimistelusalissa

Jouduin heti röntgenkuvauksiin ja monta kertaa.
Näin niitä kuvia itsekin. Siellähän se peukalonpäänko-
koinen sirpale pöllötti melkein keskellä selkärankaa ja
painoi selkäydintä, josta johtui jalkoien runnottomuus
ja kovar tuskar selässä.

Alkupäivinä tehtiin muurama puhdistusleikkaus
leikkausalissa, mutta sirpaletta ei voitu vielä poistaa.
Parista kohdasta selkä avartiin näissä leikkauksissa.

Sairaalaelämään alkoi rotrua ja omiin vaikeuksiin,
kun näki toisten vaikeuksia ja erilaisia vammoja. Eihän
sitä paljon muuta tiennyt kun oman huoneen potilaista.

Hoitajien eli sisarten työmdärä oli valtava, millä he
jaksoivat kaiken tehdä niissä melko puutteellisissa
oloissa. Tämäkin sairaala oli rakennettu muihin tarpei-
siin, kuten ristikot ikkunoissa osoittivat. Ovet käytä-
ville pidettiin auki ja fokaisella potilaalla oli sellainen
tiukukello, jolla soitti jos apua tarvitsi yöllä tai muul-
loinkin. Meidän huoneessa ei ollut ketään, joka olisi
kävelemään pystynyt. Visa-niminen helsinkiläinen sel-
visi nopeasti vaikka luoti oli mennyr keuhkoista läpi.
Hän kun oli kova piipunpolttaja, eikä, malttanut olla
kauankaan polttamatta, kiusottelimme häntä. Kun ve-
dät savua sisdäsi, niin se tulee tuosta rinnassa olevasta
reiästä ihan selvästi ulos. Olimme iloisia hänen nopeas-
ta paranemisescaan, sillä hän oli tullessa aika huonossa
kunnossa.

Kaiken kiireen keskellä hoitajat keittivät meille il-
raisin iltakahvit meidän omista kahveista ja yhdessä sit-
ten juotiin ja laskettiin leikkia. Minuakin kiusasivat,
että kyllä tuo kahvikuppi nyt hyvin mahtuu tyynyn ja
suun väliin, vaikka päivällä tahtoo olla vaikeaa. Kun
vatsallani jouduin makaamaan samassa asennossa koko
ajan, niin vaikeaahan se ruokailu ja kaikki muukin oli.
Minä taas sanelin takaisin: Että kyllähän se näin hyvässä
seurassa paremmin käy.

Kerran sain aikaan aikamoisen katastrofin huonees-
samme. Lääkäri tutki haavaani n. 30 sm pitkalla son-
dilla ja hänen takanaan oli hoitajia useampia tarvikkei-
neen ym. Sondi osui johonkin hermoon ja jalkani teki
potkuliikkeen. Potku osui lääkäriin ja hän meni nurin
sekä hänen takanaan olevat pari hoitajaa samoin instru-
mentteineen ja muine tarvikkeineen. Kyllä kuului kili-
ndÄ ja kalinaa vähän aikaa. Sanoin, etten sitä tahallani
tehnyt. Lääktui vain nauroi ja sanoi ollaan iloisia kaik-
ki. Se on sen merkki, että siellä jotain runtoa sentään on
olemassa.

Kipujen takia jouduin saamaan morfiinia alusta al-
kaen, loppujen lopuksi niin paljon kuin voidaan antaa.
Vaikutus kesti vain n. 5 minuuttia. Kerran sitten pyy-
sin lisää, niin sanottiin, ettei voi lisätä annosta. Itsepäi-
syydessäni sanoin, että en huoli sitten ollenkaan ja niin
teinkin kun seuraava kerta olisi pitänyt antaa. Ajatte-
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lin, että mitä se hyödyttä tuo vaivainen 5 minuuttia,
kyllä sen kestä kun pitä kestä 24 tuntia vuorokau-
dessa. Olen jo aikaisemmin maininnut, että en saanut
nukuttua unilääkkeistä tai muista lääkkeistä huolimat-
ta. Kaikkiaan valvoin melkein 6 viikkoa, lukuunotta-
matta 3 leikkausta, joissa eetterillä nukutettiin. Sehän
ei ole niitä ihanimpia aineita nukkumiseen. Joka sen on
kerrankin kokenut, myöntää varmasti.

Kuumetta oli ollut jatkuvasti iaaika korkeata. Erää-
nä päivänä se kipusi vallan 4t,6. Silloin minut siirret-
tiin erilliseen huoneeseen. Kivut niin korkeassa kuu-
meessa jo katoavat, tuntui kuin olisi pumpuleissa
maannut. Sanoin kavereille, että kyllä takaisin tulen. J
vrk kesti se yksityishuoneessaolo, kuume putosi alle 40.

Niinä päivinä piti minut siirtää Ruotsiin hoidetta-
vaksi, mutta lentokone lähti ilman minua. Jatkuvasti
otettiin uusia röntgenkuvia ja seurattiin oliko sirpale
liikkunut mihinkään. Leikkaussaliin vietäessä olin aina
hymyssä suin. Lääkäri ja hoitajat ihmettelivät: Onko
tämä teistä niin hauskaa, että naurattaa. Vastasin: Että

Siteenvaihto
sairaalassa

KävelY-
harioituksia

å1tålfl;

täältä se apu tulee ios on tullakseen. Myönsivät, että
suhtautumiseni oli aivan oikea vaikka useimmat sinne
tuotavat pelkäsivät nukutusta. Leikkauksestahan ei ku-
kaan itse tieda mitään, kylläkin jälkiseuraukset.

Tuli muutos elämäämme. Tämä sairaala tyhjennet-
tiin haavoittuneista. Meidät siirrettiin kaupunkiin Uu-
delle kansakoululle, joka sijaitsi kasarmialueen vieressä.
Luokkahuoneet olivat potilashuoneina ja huoneessa oli
toistakymmentä haavoittunutta. Tuli uusia tumavuuk-
sia. Lääkärit ia hoitajatkin vaihtuivat. Yhteen aikaan
kaikki hoitajat olivat ruotsinmaalaisia, ainoastaan osas-
tonhoitaja oli suomenkielinen.

Sunnuntaisin vierastuntien aikana kävivät kaupunki-
laiset meitä aivan tuntemattomiakin katsomassa ja tuo-
misiaan tuomassa. Tuntui se meistä jotka asuimme eri
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puolilla Suomea mukavalta, että joku kävi meitä katso-
massa. Maaliskuun 13. päivän jälkeenvieraiden joukko
kyllä huomattavasti väheni.

Sairaalassa oli oma kanttiini, josta me vuodepotilaat
tilasimme iltakahvimme. Vaadimme, että joka ilta pi-
tää olla eri tyttö tuomassa, että tulemme näkemään jo-
kaisen joka siellä työskentelee. Meistä tuntui, että sii-
hen kanttiiniin oli valittu Vaasan kauneimmat ja hert-
taisimmat neitoset. Osasivat vielä suhtautua oikein
meidän leikinlaskuumme. Minunkin tavallinen näköala
oli: valkoinen kalkkiseinä nenäni edessä. Ikkunat oli
niin korkealla, etten edes ulos nähnyt ja huoneemme si-
jaitsi kolmannessa kerroksessa.

Kotiini kirioittelin vaan, että pieni reikä kupeessa ja
pian kai tästä paranee ja pääsee pois. En halunnut hei-
dän huolestuvan minusta liikaa.

Kun itse jatkuvasti pyysin, että poistetaan se sirpale
kävi miten kävi, niin alkoi taas uudet kuvaukset ja
muut tutkimukset. Röntgenkoneet olivat sijoitettu
kellariosastoon. ja talossa oli vain henkilöhissi. Sisaret,

Ruotsin Punaisen Ristin
sotasairaala
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nuo hellät, pienet ja valkoiset, saivat kantaa paareilla
sinne alas ja taas ylös. Olihan meissä miestä monen ko-
koista ja painoista. Oma painoni oli pudonnut jo yli 20
kg, jäljellä vielä sentään 45 kg.

Ylilääkärinä ja pääkirurgina toimi norjalainen tri
Hagelsten. Tutkimusten tuloksena päätettiin, että sir-
pale poistetaan. Huhtikuun 8 päivänä, siis melkein 6
viikkoa haavoittumisesra, minut taas kannettiin kella-
rikerrokseen, jossa myös leikkaussali sijaitsi. Osaston-
hoitaja lähti itse mukaan. Otettiin ensin vielä yksi
röntgenkuva. Sitten tuli pari lääkäriä ja alkoivat piirtää
selkaani jonkinlaista karrantapaista värillisillä liiduilla
ja aina välillä röntgenkuvia katsoen. Juttelin osaston-
hoitajalle, että taitaa olla aika mutkikas leikkaus kun
näin paljon vaivaa nähdään ja sanoin myös hänelle, että
tahdon sen sirpaleen itselleni muistoksi. Ei sitä saa ro-
mujen joukkoon heittää. Oli siinä vieressä myös tri H.
ja kyseli osastonhoitajaka, että mirä minä puhelen.
Kuultuaan vastauksen sanoi hän: Ja. Sen ymmärsin ja
nyökkasin tyytyväisenä. Sitten seurasikin jo nukutus
eetterillä: aluksi tukehtumisen tunne, sitten kirkas val-
koinen ympyrä joka suurenee jatkuvasti ja viimein rä-
jähtää miljooniksi tähdiksi 

- 
puhetta kuulee vielä vä-

hän aikaa 
- sitten taju sammu

Seuraava mitä muistan: Näen raas sen ikuisen valkoi-
sen kalkkiseinän ja olen omassa vuoteessani. Katseeni
harhailee vieressä olevalle jakkaralle. Siinä on jotain
valkoista 

- 
sideharsopala 

- 
ja sen päällä se sirpale jo-

ka oli poistettu selkärangasta. Huomasin, etteivät käte-
ni vavisseet jota ne olivat tehneet 6 viikkoa. Mitään ki-
puja ei ollut vielä 

- 
silmäni meni kiinni ja nukuin oi-

keata unta. Hoitajat kyllä herättelivät alussa monta
kertaa, sehän kuuluu varmisrustoimenpiteisiin leik-
kauksen jälkeen.

Seuraavana päivänä kaverir kertoivat minulle, että
olin ollut leikkaussalissa kaikkiaan yli 4 tuntia. Minut
oli sidottu sellaiseen suureen M-siteeseen, joka ulottui
melkein polvista kainaloihin asti. Nimitinkin sen
"mustekalaksi" kun siinä on niitä eri liuskoja niin pal-
jon. Koko selkäni oli aivan turrana, mutra se ainainen
polttava kipu oli poissa. Kun siteet ensikertaa avattiin,
niin kyselin hoitajilta, että mitä siellä on tehty - .rr-
hän itse voinut nähdä mitään. Eivät meinanneet selit-
tää, mutta vaadin että pitäähän minun tietä mitä sel-
käni takana tehdään. Selkärangan päältä oli avattu yli
30 cm, poikittain vähän vähempi. Kaikkiaan oli 5 rei-
kää, se alkuperäinen mukaanluettuna. Yhdestä reiästä
kun ruiskutettiin sterililiuosta sisään, niin neljästä
suihkusi ulos - aivan kuin suihkulähde olisi toiminut.

Minä en ollut valveilla, kun ruokaa tuotaessa, siteitä
vaihdettaessa ja lääkärinkierroksella. Silloinkin minut
piti aina herättää. L^äkäi vähän ihmetteli sitä. Osas-
tonhoitaja Lun selitti kuinka paljon olin valvonut, niin
lääkäri nauroi ja sanoi, että pitäähän ne rästit nukkua
pois. Melkein kuukauden nukuin yöt sekä päivät. Aina
välillä lääkärit kokeilivat neuloilla pistäen, alkaako

tuntoa tulla. Kyllä vähitellen niihin jotain elonmerkkiä
alkoi tulla. Olivat kaveritkin iloisia puolestani. Olin it-
sekin varautunut kaikkein pahimpaankin mahdollisuu-
teen. Nyt vasta ilmoitin kotiini, että voisihan sitä käy-
dä katsomassa minua täällä sairaalassa. Alkoikin kovat
touhut minun jalkojeni kuntouttamiseksi kun olivat
vallan surkastuneet. Niitä taivuteltiin, hierottiin ja jos
jotakin. Käskettiin itsekin yrittää liikutella, mutta ei-
vät aluksi tahtoneet totella millään.

Sen päivän muistan aina, kun ensimmäisen kerran
nostettiin istumaan sängyn reunalle. Tuntui vähän ou-
dolta katsella ympärilleen tästä näkökulmasta. En itse
pysynyt siinä asennossa, piti kahden hoitajan kannatel-
la, muuten olisin mennyt kasaan kuin linkkuveitsi.
Muutaman päivän päästä pyysin kainalosauvoja, mutta
en voinut niitä ollenkaankäyttdä. Ristiselkään tuli liian
suuri rasitus. Mietin itse miten voisin harjoitella käve-
lyä. Huoneemme keskellä oli pitka pöytä, pyysin vie-
mään minut sen luokse. Yläruumis pöydän peällä ja ja-
lat lattialla otin ensimmäiset askeleeni sivuttain. Enhän
ensi kerralla saanut kuin pari askelta otetrua, mutta
päivien harjoituksella pääsin jo pöydän ympäri. Seuraa-
va vaihe oli, että keppi toisessa kädessä ja toinen käsi
pöydästä tukien. Sitten erdänä päivänä pyysin toisen ke-
pin ja otin ensimmäiset todelliset askeleeni. Eihän se

askel pitkä ollut, mutta kävelin silti omin jaloin. Kyllä
siinä hiki tuli ja sisuakin kai vähän vaadittiin, koska
kaikki viisi reikää selässäni olivat vielä auki. Vähitellen
lisäsin kävelymatkan piruutta ja pääsin vihdoin ulos-
kin. Itä- niminen potilastoverini seurasi minua aina
kuin varjo, taisi näyttää niin hurjan näköiseltä se minun
hoiperteluni keppien kanssa.

Halusin osata kävellä, kun sisareni tulisi minua kat-
somaan 20 pnä toukokuuta ja onnistuinhan siinä joten-
kuten. Lääkärir taas vaihtuivar, nyt tuli nuori tanska-
lainen lääkäti. Aloin pyytää häneltä siirtoa kotikaupun-
kiini, koska siellä oli myös Sotasairaala. Sanoi, että en-
hän pysty tuossa kunnossa matkustamaan. Selitin, että
sisareni tulee tänne ja on useamman päivän. Silloin vä-
hän lupaili, katsotaan nyt missä kunnossa olette niinä
päivinä.

Niinhän siinä kävi, että toukokuun 26 päivänä pää-
sin lähtemään ja jättämään tutun sairaalan ja Vaasan
kaupungin, jota en tosin tuntenut kun sadan metrin
matkan sairaalan läheisyydessä. Koko henkilökunta ja
potilastoverit toivottivat minulle nopeaa edistymistä
paranemisessani.

Sattumakin taas leikki leikkiaan. Oli 26 päivä, täy-
tin sinä päivänä 26 vuoua. Olinhan haavoittunut 26
päivä, kotiosoitteeni kadun numero oli 26. Sotasairaa-
lan numero oli 27 ,laskin leikkia, että olen ollut vääräs-
sä sairaalassa koko ajan.

Niin läksin kotimatkalle ja ajattelin, että näinhän
tästä sentään selvittiin.
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IHAITAIU0IEMA
nutshlma 10.0.{2

ESKO AHTIAIIIEI{

UfÄN nykyän eläkevaarina ja enimmäkseen perheem-
me talvikuntoisella kesäasunnolla lähellä Raumaa me-
ren saaressa, missä 6,4-vtotiaalle ukolle on yllin kyllin
terveellistä puuhaa puhtaassa luonnossa, poissa kaupun-
gin saasteesta ja hälinästä. Eräänä syyskesän päivänä,
sattui olemaan syyskuun 16.1973 

- 
sateinen ja tuuli-

totesin olevani rauhaton, ei ollut mitä tehdä.
Kipusin talon vintille ja, kuten ystävämme Tapsa Rau-
tavaat^ Olkihattu-laulussaan sanoo: 'Etsin, mitä etsin-
kalan ja vanhan sotakirstuni kannen avasin". Siellä oli-
vat sekä vaimo että lapset käyneet penkomassa ja vie-
neet, mitä lienevätkliän. Kuitenkin k?iteeni osuivat
vanhat sodanaikaiset lentopäiväkiriani, karttalaukkuni
sekä sodanaikaiset apumekaanikkoni leppäpuusta veis-
tämä "Hovikoneeni" pienoismalli. Se on erittäin sirosti
tehty, sodan mukaisesti maalattu, keltaiset vyöt rungon
ympäri pyrstössä sekä siipien käriissä alapuolella ja va-
rustettuna vanhoilla perinteellisillä, ruotsalaisen kreivi
von Rosenin Suomeen v. 1918 maaliskuun 6. pnä tuo-
milla (Suomen Ilmavoimien synty- ja vuosipäivä) haka-
ristikansallisuusmerkeillä. Kirkkaankeltaiset vyöt oli-
vat lähinnä saksalaisten lentoaseveliien kanssa sovittu
omakonetunnus ja hyvin se näkyi sekä maassa että il-
massa oleville omillekin ioukoille, mutta myöskin vi-
hollisillemme, 'Veli Venäläiselle". Sodan lopulla haka-
risti valvontakomission toimesta kiellettiin sekä armei-
jan lentokoneista että "Suomen Lentomerkistä". Ne oli
haikein mielin uusittava nykyisen mukaisiksi.

Istahdin sotakirstuni kannelle ja rupesin selailemaan
lentopäiväkilaani ja muistot heräsivät ja p?ätyivät
päivän tasan 34 vuotta sitten

1.r.L942 silloisen Lentorykmentti 4:n käskettiin pe-
rustaa erillinen Lento-osasto A (Ahtiainen): joka opera-
tiivisesti toimisi Ilvav. E:n jaP'dämajan alaisena. Huol-
lollisesti osasto A alistettiin Pommituslaivue 42:lle,
molempien rukikohtana Värtsilän lentokenttä, missä
osastolle annettiin oma nurkkaus asuntoparakkeineen ja
lentokonesuojineen Värtsilän hautaustnaan vierestä.
Värtsilä, vilkas liike- ja teollisuuspaikka, oli Talviso-
dan jälkeen ollut venäläisten hallussa, mutta Jatkoso-
dan alussa, kesällä -41, vallattu takaisin ja lentokent-
tän kiireesti kunnostettu yksi yli kilomerin pituinen
sorapeitteinen kiitorata, joka hyvin riitti myös pommi-
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"Hovikone" BL-l29
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Osasto A:n lentävä henkilöstö. Kirjoittaia ja osaston päällikkö "onnenkeppi" käsissään

koneille. Valloittafien jäljet näkyivät vielä tuolloin tul-
lessamme kaikkialla, mm. hautausmaalla oli useita, jo-
pa hiotuista hautakivistä tehtyjä bunkkereita. Osasto
A:n vahvuus oli 4 kpl erikoiskameroilla varustettua
2-moottorista pommikonetta: I kpl pitkänokka Blen-
heim (englantilainen), I kpl Dornier (saksalainen) ja 2
kpl venäläisiltä sotasaaliina vallattua keskiraskasta DB-
3, jotka oli kunnostettu tarkoituksenmukaisiksi. Kus-
sakin koneessa oli miehistönä ohjaaja, tähystäjä ja kk-
ampuja-sähköttäjä, joka v.m. samalla toimi kameran
käynnin valvojana. Kamera itse toimi automaattisesti,
laukaisunappi tähystäjän kourassa edessä.

Hyökkäys- eli pommiaseistusta ei ollut, vaan tilalle
oli asennettu lisätankit. Puolustusaseistuksena kussakin
koneessa oli kevyt konekivääri, ns. rottapyssy, moraali-
sena tukena. Kaikkien koneiden markalentonopeus oli
suunnilleen sama, 30G-)20 kmlt, mikä siihen aikaan
oli tasaveroinen tai parempikin verrattuna vihollisen
hävittäjiin. Osaston miesvahvuus, m.l. valokuvaustek-
nikko, mekaanikot ja apumekaanikot oli n. 40. Huol-
ro- ja vartiohenkilöstö tuli LeLv 42:sta. Osaston päälli-
köksi komennettiin kapteeni Åhtiainen, jolla oli pitkä
kokemus ilmavalokuvaustoiminnassa jo rauhan ajoilta.
Osaston tehtävänä oli Päämajan kaukotiedustelu ja rin-
tama-alueiden mm. Syvärin kannaksen ia Muurmannin
rata-Stalinin kanava-alueen valokuvaus. Tehtävän
luonne edellytti täysin pilvetöntä taivasta fa niinpä len-
not pyrittiin suorittamaan koneiden lakikorkeudessa,
7000-7r00 metrissä, kevyen ja keskiraskaan it:n ulot-

tumattomissa. Raskas it ja vihollishävittäjät olivat luku
erikseen. Hankittu tiedustelumateriaali, filmit ja ra-
portit toimitettiin välittömästi, usein kuriirikoneilla
Topografikuntaan ja Ilmavoimien Esikuntaan edelleen
Päämajaan toim itettavaksi.

Keväällä 1942 oli Neuvostoliiton tilanne perin tuka-
la. Etelä- fa Keski-Venäjällä saksalaiset rynnivät voi-
makkaasti Kaukasukselle ja Volgalle. Leningrad oli tiu-
kasti ympäröity, iäljellä oli vain pieni henkireikä itään
Neva-jokea ia sen kanavaa pitkin. Suomenlahti oli täy-
sin tukittu länsiosastaan miina- ja s-veneverkoilla. Sy-

värillä ja Äanisfärvesta pohjoiseen olivat rintamat
muuttumassa ja jo muuttuneetkin asemasodan luontei-
siksi suomalaisten ja saksalaisten (Pohjois-rintama) toi-
mesta. Muurmannin rata oli osittain poikki, Stalinin
kanava osittain rikottu ja pitkän talvikauden jäässä.

Ainoa kunnollinen henkireika länteen ja vahvimpaan
liittolaiseen, Amerikkaan, oli Jäämeren rannalla sijait-
seva Muurmanskin satama, ympäri vuoden avoin ja

idempänä Arkangeli, joka oli talvet jäässä. N-Liitto
tarvitsi tuolloin suunnattomasti kaikenlaista ulkopuo-
lista sotamateriaalia iota, kuten tiedetään, valtavat lai-
vasaattueet toimittivat jatkuvalla syötöllä Jäämeren sa-

tamiin, etupäässä Muurmanskiin. Norjasta käsin toi-
mivat saksalaiset S-veneet ja lentäjät sekä myrskyinen

Jäämerikin tosin runsaasti verottivat noita saattueita,
mutta tavaraa kyllä pääsi perillekin. Ja näiden sotatar-
vikkeiden kulietuksia äsken mainituista satamista ete-
lään piti Os. A:n tarkkailla. Koska Muurmannin rata
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oli etelässä poikki, venäläiset rakensivat suurella kii-
reellä uutta yhdysrataa pitkin Vienanmeren etelärantaa
Muurmannin radan Sorokasta Arkangelistä etelään kul-
kevalle radalle ja saivatkin sen kesän 1942 aikana val-
miiksi. Tiimä rata kuului myöskin Os. A:n valvontaan.
Mainittakoon vielä, että lentäminen edellä mainituissa
korkeuksissa, yli 7000 m, vaatii joka miehen happilait-
teet naamareineen, sillä ilmanpaine on vain 28G-300
mm. 4000 m:ssä pärjää häthätä ilman lisähappea. Li-
säksi koneemme eivät olleet ilmatiiviitä eikä lämpö-
laitteilla varustettuia ja lämpövaihtelut olivat suuria.
Maassa saattoi lähtiessä auringon paahteessa olla 3G-
35 asretta lämmintä ia ylhäällä vastaavasti 30-40 as-
tetta pakkasta. Hies otsin lähtiessä vedettiin lammas-
nahkaturkit ja -saappaat ylle, jotta ylhällä tarkenisi ja
usein sattui, ertä partakarvat jiätyivät happinaamariin
kiinni. Sanottiin myöskin, että usein toistuva korkeus-
lento vaati miehiltä vahvaa fyysillistä kuntoa. Tuossa
suhteessa ei todettu huomauttamista, innostus oli len-
täiillä vakava, kaikki pyrkivät kilvan lennoille, vaikka
siellä usein oli hengenvaarakin vaanimassa. Ei sitä
yleensä aiateltu.

Os. A:n toiminta lähti alusta alkaen vireästi liikkeel-
le, sillä ilmatkin olivat alkukesästä suopeita, kirkasta ja
lämpöä riitti. Tosin useita hukkareissujakin tuli, sillä
vaikka sä oli Värtsilästä lähtiessä mitä parhain, todet-
tiin kohteella 40G-500 km päässä täysi pilvisyys, mi-
kä esti valokuvauksen. Venäläiset eivät näet siihen ai-
kaan lähettäneet meille alueeltaan säätietoja ja olivatpa
he muutenkin aika ynseitä, ampuivat kovilla ja lähetti-
vät hävittäjiän häiritsemän osasron rauhallista työs-
kentelyä, jopa monta kertaa keskeyttivät sen. Silloin oli
tukala paikka edessä. Omat koneemme, jotka aina toi-
mivat yksin, kukin omalla rahollaan, eivät pystyneet
kömpelöinä fa hidasliikkeisinä taistelemaan ketterien ja
tulivoimaisten hävittäjien kanssa, vaan rehellinen pako,

los se onnistui, oli ainoa pelastus. Ja pakokeino oli pys-
tysyöksy moottoreilla kiihdyttäen maan pintaan puit-
ten lawoihin. Kyllä korvissa humisi, kun 7000 metris-
tä 1000 km:n tuntivauhdilla tuli alas. Syöksy tuli on-
neksi harvoin kysymykseen, sillä koneiden miehistöt,
varsinkin "koneen silmä", kk-ampuja tornissaan, ha-
vaitsivat hyvissä afoin lähestyvän vaaran, jolloin läh-
dettiin tukka suorana omalle puolelle turvallisempaan
paikkaan. Vaikeissa tapauksissa, kuten laajemmat alue-
kuvaukset, mm. Syvärillä, jolloin kone joutui lähes sa-
malla alueclla pyörimään tuntikaupalla, omat hävittä-
iät suojasivat aivan läheisyydessä lentäen. Silloin olo
tuntui melko turvalliselta, eikä mitän hämminkiä
päässyt tapahtumaan. Tosin os. A vain erittäin vaikeis-
sa tapauksissa pyysi omaa hävittäjäsuojaa, sillä hävittä-
jien toiminta-aika oli lyhyt, vain 1,J-2 tuntia ja toi-
seksi hävittäjäpilotit eivät mielellään lähteneet roikot-
telemaan yksinäisen valokuvaajan ympärillä fa lisäksi
yli 7000 metrin korkeuteen, jossa oli vilu fa hapen puu-
te, vaan he olisivat mieluummin kieppuneet alempana
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viholliskoneiden ympärillä ja tehneet urotekoja.
Niin iatkui os. Å:n toiminta vaihtelevalla menestyk-

sellä koko kesä- ja syyskauden ja jälkeäkin tuli. Mm.
Ilmavoimien Komentaja poikkesi tutustumaan osaston
toimintaan, ja lienee lähtenyt tyyryväisenä, mikä sitten
perästä päin tuli ilmi näkyvänäkin. Vilkkaasta lento-
toiminnasta huolimatta 

- 
kaikki lennot yksinäisin ko-

nein kaukana vihollismaassa, vain harvoin hävittäjä-
suoja 

- ei tullut yhtään miehistö- eikä konetappioita,
vain ioku it:n sirpalereikä.

Syyskuun puolivälissä ilmat olivat oikein kauniita ia
osaston koneet pyörivät taivaalla seka mieli oli virked,
kun pästiin taas parin viikon tauon jälkeen lentä-
mään. 16. päivänä puolen päivän aikaan oli kapteeni A
vakiomiehistöineen juuri palannur Äänisen takaa 3
tunnin lennolta, kun tuli käsky riedustella ja valokuva-
ta iälleen venäläisten uusi rata Årkangeli-Sorokka.
Oli tullut tieto suuren laivasaatrueen läpipääsystä
Muurmanskiin. Tehtävä oli pitkä ja vaikea, noin 4 tun-
nin lentomatka. Hävittäjäsuoja ei tulisi kysymykseen-

käan, silla he eivät pysty toimimaan lähes 500 km rin-
tamasra vihollisten puolella. Kapteeni katsoi etuoikeu-
dekseen tehdä sen itse. Hovimekaanikko Mikko Eno
apulaisineen oli heri äskeiseltä lennolta palattua ottanut
"Hovikoneen" (BL-129), hoiviinsa tankaten, tarkis-
taen, täyttäen hapet, ilmat ym. ja kone olisi lähtöval-
mis parin tunnin kuluttua. (Silloin tankattiin käsipum-
pulla 200 litran tynnyreistä ja se vei aikaa, sillä kone
otti n. 2000 I kerralla.) Hovitähystäjä luutn. Lauri Äi-
jö, sitkeä, laiha fa pitkä eteläpohialainen, josta sittem-
min tuli Mannerheimin Ristin ritari, ryhtyi laatimaan
matkalaskelmia. "Hovi-kk-ampuja", ylikers Erik
Hammaren, yhdessä valokuvausteknikko Matti Pout-
varan kanssa järjestivät ja latasivat kameran varakaset-
teineen käyttökuntoon.

Aurinko paistoi lämpimästi, mutta lähtijät vetivät
lentoturkit niskaansa, laskuvarjot selkäänsä ja kiipesi-
vät hikisinä koneeseen. Kyllä se siellä jäähtyy, kun



pääsrään taivaalle. Laskuvarjoista mainirtakoon, että
rähvstäjällä ja kk-ampujalla oli yllään vain varjon val-
jaar, irse varjo oli irrallinen, nopeasti kiinnitettävä, sil-
lä he youtuivat liikkumaan koneessa ja iso möykky rin-
nan päällä olisi ollut tiellä. Vain ohiaajalla oli, kuten
vieläkin, kiinteä varjo peffan takana, minkä päällä hän
isrui tuolissaan.

Srarrri klo 14.4O ja suunta itäkoilliseen hiljalleen
cormaalimatkakierroksilla loivasti korkeutta ortaen,
jorra polrtoaine säästyisi pahan varalle. Omalla alueella
rauhallisesri lentäen jäähdyteltiin, pantiin lentoturkin
napit ja vetoketjut kiinni, lentohuuvan kuulomikrofo-
neineen (lentopäähineen) hihnar kiinni, puhemikrofoni
kurkkuun aataminomenan viereen ja happinaamari kas-
voille sekä kraana auki lentokorkeuden mukaisesti. Ää-
nisjärvi ylitettiin ja alla aukeni laaja, silmänkantama-
ron Venäjänmaan suoalue. Korkeutta oli jo 7200 m,
vlemmäksi kone ei noussut raskaassa polttoainelastis-
taan. Ilma oli kirkas, vain hiukan auerta, näkyvyyträ
varmaan yli 100 km joka suuntaan, mutta alla ei näky-

DB-3 sotasaaliskone

Saksalainen "Dornier"-kone ilmassa

nyt kuin mittaamaton melkein yhtenäinen suoalue. Ei
siis hävittäjä- eikä it.vaaraa. Joitakin pikkujärviä,
suonsilmäkkeitä ja pieniä jokia, asutusta ja teitä ei juu-
ri ollenkaan (tämän olivat lentäjät todenneet jo aikai-
semmillakin lennoilla). Tuli mieleen, että jos omaan
koneeseen tulee moottorihäiriö ja pakkolasku eteen jol-
lekin aapasuolle, niin onpa pojilla talssimista kotiin.
Ylitetään Vienan rata ja lähestytään Arkangelia (suuri
kaupunki), joka on tiheän autereen peitossa sekä tode-
taan, eträ siellä ollaan vierailusta tietoisia. Ollessaan 10

-15 km päässä kaupungista, alkoi konetta tervehtiä
revontulimaisen loistelias ilotulitus, minkä veroista ko-
neen päällikkö ei muista nähneensä kuin kerran. Ras-
kas it. ampui hyvin koneen lentokorkeuteen asti, joten
kone päätti käänryä pois, koska vastaanotto oli kovin
epäystävällinen. Kääntyessään ohjnja kallisti konetta
sopivasti, jotta kamera sai ikuistettua kauniin näkymän
muistoksi käynnistä. Keula käännettiin lounaaseen
kohti Onegaa ja tiedusteltavaa uutta rautatietä. Toistai-
seksi kaikki on hyvin, matka-, aika- japolttoainelaskel-
mat pitävät paikkansa. Åfellaan pitkin rataa,vainT2OO
m sen yläpuolella. Rata mutkittelee ja kääntyy hiljal-
leen länteen ja luoteeseen seuraten Vienanmeren ranta-
viivaa, väliin lähempänä, väliin kauempana. Kaiken
aikaa rataa seuratessa on sen todettu olevan vilkkaassa
käytössä, pitkiä junia kulkee molempiin suuntiin ja
asemapaikat ovat täyteen ahdetut junavaunuja. Muita-
kin elonmerkkejä todetaan jatkuvasti. It. paukuttelee
jokaisesta vähänkin asutunnäköisesrä paikasta, mutta
se ei häiritse, ampuvat huonosti, eikä tuli yllä konee-
seen saakka, jonka kamera pelaa ja kuvaa jokaisen ta-
pahtuman alhaalla. Taivas on edelleen kirkas, puhdas
pilvistä ja Vienanmeri oikealla kimaltelee. Lähestytän
Suman asemaa. Paikka on isohko kylä, jossa tiedetän
olevan vihollisen hävittäjälentokenttä. Hiljalleen alkaa
koneen ohjaaian, kapteeni A:n, olo tuntua niin oudon
ihanan mukavalta. Hän ajattelee pikaisesti, onkohan se

väsymystä, parin päivän kovien lentojen aiheuttamaa.
Hetken päästä alkaa koko maailma muuttua kauniin
vaaleansiniseksi, ensin vaaleammaksi, sitten vähitellen
tummemmaksi ja rummemmaksi sekä olo niin ihanan
pehmeäksi ja hyväksi, ettei sitä voi sanoin kuvata. Vä-
hitellen silmissä tummuu yhä vaan ja vihdoin kaikki
tulee täysin mustaksi. Kapteeni ei ajatellut, tuntenut
eikä nähnyt enää mitään. Hän oli ihanasti kuollut.

Koneessa olivat korkeus- ja sivuvakaajat sovitettu
paikoilleen, joten se kulki ilman ohjaustakin - suun-
nilleen. Kapteeni oli ollut räysin pimeänä awioka2-3
min., kun hän alkoi tunrea, että hänen suuhunsa alkoi
virrata kovalla paineella ilmaa. Joku puristi kovakou-
raisesti hänen suutaan kiinni jonkun kovan ja kylmän
raudan ympärille, joka tarttui pakkasessa huuliin kiin-
ni. Ja ilmaa tuli niin kovalla voimalla, että se painui
varmaan keuhkoihin ja mahaankin ja loput pursui ne-
nästä ulos. Samalla alkoi syvä tummuus hiljalleen vaa-
leta, ensin tumman siniseksi, sitten vaaleammaksi ja
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vaaleammaksi ia vihdoin hengitys alkoi vaistomaisesti
toimia imien keuhkoihin sitä painetta, mikä tuli suussa
olevasta letkun piästä. Ja vihdoin taivas muuttui iäl-
leen valoisan aurinkoiseksi. Mutta kapteenin olo ei ol-
lutkaan enä niin ihana. Nyt hän tajusi, missä ollaan ja
mitä tekemässä. Oli pakko saada aivot taas kirkkaiksi ja

iatkaa elämää ja pitää lentokavereiden elämä yllä, sillä
se oli yksinomaan hänen käsissään. Ei luutnantti ÄijO-
kään, joka istui hänen vieressän pystynyt täysin ohjaa-
maan lentokonetta.

Mitä oli tapahtunut? Jotakin oli vinossa. Ohjaaian
happiletku oli katkennut aivan naamarin juuresta j" po-
donnut koneen lattialle jalkoihin. ttn Äl1O oli antanut,
maata kiikaritähtäimellä tarkkaillessaan ohjaajalle
suunnanmuutoksia puhemikrofonillaan, murra kun mi-
tään ei ollut tapahtunut, hän oli vihdoin vilkaissut oh-
jnjaa ia näki, että hän oli kasvoiltaan tumman sininen
ja että koko mies pysyi istuimellaan vain olkahihnojen
varassa. (Ohiaaja kiinnittä aina itsensä tukevasti istui-
meensa mahan ja olkapäiden yli kulkevilla hihnoilla,
jotka suljetaan pikalukolla. (turvavyöt). Samalla hän
totesi, että happiletku puuttui naamarista. Silmänrä-
päyksessä hän tempaisi naamarin pois, työnsi letkun
pän miehen suuhun, avasi kraanan täysin auki, jotta
puhdas happi kovalla paineella pursui ulos ia puristi
miehen suun tiukasti letkun ympärille. Se oli kokeneen
lentäiän ja hoksaavan miehen teko, mikä koitui lentä-
jien pelastukseksi. Vai koituiko?

Koneen lentokorkeus oli äskeisen tapahtuman aikana
pudonnut alle 6000 metriin ja muutenkin oltiin syrjäs-
sä oikealta reitiltä. Ylikers Hammaren oli takatornissa
istuessaan todennut jotain hämminkiä olevan edessä ja
huudellut mikrofoniin, sillä kone oli liikehtinyt hie-
man epänormaalisti. Kuitenkin hän kokeneena ja valp-
paana miehenä oli koko ajan tarkoin pitänyt taivasta
silmällä, sillä tietenkin hän tiesi Suman hävittäjäken-
tän olemassaolon. Hän olikin ainoa, joka valvoi koneen
turvallisuutta, sillä ohjaaja oli pimeänä ja ltn Äiltin
huomio oli kokonaan kohdistunut kapteenin herättä-
miseksi henkiin. Ja pian kuuluikin Hammarenin ääni:
"Ainakin neljä hävittäjää edessä vähän alempana". Nyt
olivat hyvät neuvot elämän arvoiset ja heti. Kapteeni
oli vielä äskeisestä sekaisin, mutta muisti koneellisesti,
että vihollishävittäjät olivat amerikkalaisia, erittäin te-
hokkaita ja paljon nopeampia kuin he. Pystysyöksy vai

- ? Ratkaisun oli tapahduttava sekunnissa. Kar-

kuun joka tapauksessa oli päästävä ja nopeasti, sillä yk-
sinäinen pommikone kirkkaalla taivaalla ja 400 km sy-
vällä vihollismaassa on hävittäjien helppo saalis. Hän
pelkäsi, että pdä ei vielä kestä syöksyä, vaan mennään
maahan asti ja 

- hyvästi elämä. Sen sijaan Herran au-
rinko paistoi vielä täydeltä terältä ja suoraan lännestä,
kotimaasta päin. Silmänräpäyksessä täysi kaasu moot-
toreille ja ahtopaine pälle samaten kuin starttikiidossa.

Ja sitten mentiin, loivasti ylös, suoraan kohti aurinkoa

ia lujn. Omiakin silmiä häikäisi. Toivomus ja usko,
että kirkas aurinko haikaisee myöskin viholliset, ettei-
vät he näe pakenijaa 

- toteutui. Hammaren seurasi ta-
kaapäin vihollishävittäiien liikkeitä, näkyivät hyvin
kirkkaassa auringossa, pyrkivät perään 

- 
mutta häi-

pyivät. Varmaan kiroilivat hilfaa itsekseen. 
-Tehtävä jäi sillä kertaa osittain suorittamatta, sillä

Sorokka, Muurmannin ja Vienan ratojen risteysasema
jäi valokuvaamatta. Siellä olisi varmasti ollut ilo irral-
laan, sillä he varmasti tiesivät vieraan tulosta ja lämmin
vastaanotto olisi odottanut -BL-129 miehistöineen laskeutui klo 18.15 täysin
turvallisesti ja normaalikunnossa Värtsilän lentokentäl-
le ja luovutettiin Mikko Enon helliin kasiin ja miehistö
sai hyvin ansaitsemansa lentoryypyn.

Osasto A:n päälliköllä oli tapana iltaisin, kun päivä
oli jo rauhoittunut, tehdä "Onnenkeppeineen" kävely-
kierros alueen ympäri ja tarkastaa erikoisesti lentoko-
neet vartiomiehineen. Hänellä oli sodan alusta alkaen
aina ja kaikilla lennoilla Onnenkeppi, maskotti, muka-
naan. Mekaanikko Eno oli "Hovikoneeseen" rakentanut
sitä varten erikoisen telineen missä se hyvin pysyi.
Keppi on edelleen kirjoittajan hallussa Suomen Lento-
merkin vierellä kehystettynä seinätauluna kunniapai-
kalla. Sanotaan, ittä luja usko kaataa vaikka vuoria. Sa-

ma usko oli koko Osasto A:lla silloin.
Erikoisesti oma kone oli kapteenin hellän huolenpi-

don kohde. Hän taputteli usein sen sileää metallipin-
taa, niinkuin se olisi ollut sielulla varustettu ja ymmär-
täväinen jalo ratsu. Tuona iltana sama seremonia tapah-
tui entistä syvällisemmän tunteen vallassa. Hän painoi
poskensa sen viileää kylkeä vasten ja aiatteli tai taisipa
puhua ääneen: "Olitpa tosi jalo ratsu, kun toit isäntäsi
jälleen kotiin, vaikka sinua jouduin vähän piiskaa-
maankin. Ja olipa hiton hyvä, etteivät ne vihollisen hä-
vittäjät tulleet viittä minuuttia aikaisemmin." D

Amerikka{ainen Airacobra-hävittäiäkone
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ohitse viliseviä Aunuksen maisemia. Lumi on paikoitel-
len jo sulanut, ojissa ja maantiellä näkyy suuria vesi-
lammikoita. Ratapenkereen vieressä lojuu vihollisen

iälkeensä järtämiä hyökkäysvaunuja, auto,a ja aseita.
Näkyy lukuisia ruumiita, kasvot auringon mustaamina,
kuolleita hevosia ja särkyneitä ajoneuvoja. Talot ndyttå-
vät autioilta, vain kirjava kissa istuu erään pyöreähirsi-
sen tuvan portailla.

Saavuimme Tokarin asemalle. Rautatieasemalta se ei
lainkaan vaikuta. Onpahan vain alaston aukeama, jossa

juna pysähtyy. Näkyvissä ei ole mitään kunnollista
maantietä, jota pitkin lähtisimme jatkamaan. Meidän
tiemme on kapea ja vaikuttaa lähinnä kylätieltä, mel-
keinpä polulta.

Nousemme kuorma-auton lavalle. Liejuista tasankoa
täynnä mustaa, sitkeää velliä näkyy laajaki. Autot kaa-
haavat mahallaan ja jokainen ähkien myllertävä auto
yatkaa liejukerroksen paksummaksi ja paksummaksi.
Matka raittu vain muutamia kymmeniä metrejä kerral-
laan usein traktorien avustamana. Jokainen auto on

Ilmtu

OLI toukokuun 18. päivd 1942. Talvi oli jo väistynyt
:akkasineen ja raunioituneen Kontupohjan ylle iakaa

"urinko tuhlaten säteitään. Pystyssä törröttävät savupii-
;urkin saavat uuden muodon, ne ovat kuin arvokkaam-
piakin taideteoksia.

Työmme täällä on ollut hiljaiseloa. Rintamalinjat
ovat kaukana, ei kuulu kumeaa tykkien ä:antd, ei siree-
nien ulvontaa. Omat lentokoneet, joita nähdään tämän
rästä luovat turvallisuuden tunnetta.

Mutta juuri tänään olemme lähdössä Syvärille, jossa

suuri mottitaistelu on meneillään. Nopeasri keräämme
rarvitravar varusreet, jotka autoilla siirretään Äanislin-
naan, kuormataan siellä junaan ja lähetetään edelleen
Tokarin asemalle. Aamupäivällä mekin olemme jo To-
kariin menevässä henkilöfunassa. Vaunut ovat tupaten
räynnä. On siirrettäviä yksiköitä, on lomalta palaavia,
on sairaanhoiajataria ja lottia.

Juna kiskoo meitä eteenpäin metri metriltä, vauhti
ei todella päätä huimaa, mutta matka taittuu kuitenkin
verkalleen. Uteliaina katselemme vaunumme ikkunasta
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Ylitimme Syvärin moottoriveneellä

vuorollaan autettava liejukerroksesta. Puut kahlehtivat
meitä joka puolelta raapien kasvojamme. Tie on kuin
metsään hakattu aukko, johon kevättaivas loistaa sy-
vänsinisenä. Ät t ia räjähtää pitkin taivaanrantaa kuin
aamuruskon kajo, sammuen samassa. Raskas pommi on
pudonnut ionnekin. Valonheittimien viuhkamaiset
keilat halkovat taivasta lentokonetta etsien.

Yö on lämmin. Istumme vaieten ja pitelemme lujasti
kiinni raskaan laatikon reunoista ettemme putoaisi kun
auto heittelehtii kuoppaisella tiellä. 

- 
Kymmenen

matkatunnin jälkeen Tokarista lähdettyämme saavum-
me varhain aamulla erääseen kenttäsairaalaan. Hetken
levähdettyämme jatketaan matkaa kohti Syväriä.

Syvärin rannalle saavuimme noin kello 17 aikaan. Jo
kenttäsairaalassa olimme kuulleet, että lopullinen sijoi-
tuspaikkamme oli ollut jatkuvien pommitusten kohtee-
na. Viimeinen pommitus oli tapahtunut vain muuta-

Sairaalamme Syvärillä

mia tunteja ennen perille tuloamme ja se oli kohdistu-
nut nimenomaan - 

kirkkoon. Se paloi yhä. Mutta nyt
ilta-aurinko paistoi kirkkaana. Syvärin joki virtasi edes-
sämme ja harmaat kylät joen molemmin puolin olivat
autioina. Mitä mahtoikaan sotamarsalkka Mannerheim
ajatella silloin, kun katseli Syväriä lausuen sanat "mah-
tava virta, Syväri."

Talo, jossa jouduimme työskentelemään, oli jo etu-
käteen valittu. Se oli pyöreistä hirsistä rakennettu, har-
maa, melkein nelikulmainen. Päätyikkunoista avautui
näköala yli Syvärin. Ensimmäinen tehtdvdmme oli huo-
neiden puhdistaminen ja nopeasti me siitä selvisimme-
kin. Kohta olimme vastaanottokunnossa. Paikoillaan
olivat instrumentit ia pyqt, nukutusnaamarit ia pilko-
tut polttopuut, oli jopa keittiön vesiämpärikin täytetty
reunojaan myöten. - Näin sitten työmme alkoi!

Tilanne oli jo rauhoittumassa eikä työ muodostunut
läheskän niin raskaaksi kuin olimme etukäteen arvel-
leet. Oli ilo hoitaa korvesta rulevia poikia. Nimettö-
mästä korvesta he todella tulivatkin, sillä kysyessäni
erääkä, sotilaalta hänen haavoittumispaikkansa nimeä
sain vastauksen: 'E,i sillä mitän nimeä ole. Korpea se

on. Eletään ja ollaan metsässä naamion alla".
On iltapäiv^ 25.1. Olemme juuri lähettäneet kaikki

haavoittuneet kenttäsairaalaan ja meillä on lepotauko.
Toverini Aune Hallin kanssa menemme hetkeksi ulos ja
laskeudumme rinnettä alas lossilaiturille. Lossi on juuri
rannalla ja sen ruoma lasti, vaurioitunut it-tykki, syr-
jään työnnettynä. Ylväänä se seisoo paikallaan. Se ei
enä ammu ilmaan, se on haavoittunut sekin. Astelem-
me joukon mukana lossin kannelle - 

ylitämme Syvä-
rin.

Vastarannalle päästyämme etenemme uteliaina "rin-
tamatietä" ia mitä kauemmas menemme sitä hermostu-
neimmiksi tulemme. Tien molemmin puolin kasvaa

synkkä metsää, vain siellä täällä on ioku pieni aukea-

ma. Tuolla suuren mutkan takana auton valoiuovat siir-
tyvät uuteen tiehen. Auto lähenee hiljaa, siirrymme
tien oheen ja seisomme suuren lahokannon päällä. Au-
ton tullessa kohdallemme huomaamme sen lavalla kuu-
set, ia katseemme jåävät kuin naulittuina auton lavaa

tutkimaan. Oi! Peitän silmäni etten näkisi enempää. 
-Auton hipuessa hiljaa eteenpäin kävelemme vaieten sen

perässä, vain routa rouskuu jalkaimme alla. Tulemme
joen rannalle. Lossi liukuu keskellä vinaa kantaen voi-
makkailla harteillaan kalvakasta kuormaa. Istumme
rannan laakealle kivelle. Hiljaisena puhuu Syväri meille
mykkää kieltään 

- 
me olemmekin 

- 
kuin sisaruksia

- 
yhtä perhettä!

Odotellessamme lossin paluuta joukko rannalla kas-
vaa. Tulee lepovuoroon siirtyviä sotilaita, tulee vanke-
ja, sotasaalista. Majapaikkaan päästessämme on aurinko
juuri laskemassa ja viimeisillä säteillään se kuultaa Sy-

värin virtaavan veden la hyväilee harmaan kylän autio-
taloja. Kaikki runtuu yhtakkiä niin tyhjältä - 

kaikki.
Sodan melu oli tällä kertaa vaiennut. Istuin leikkaus-
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huoneen seinusralla olevalla penkillä ja katselin iltarus-
kon kulraamaa Syväriä. Alastomien koivujen keskellä
ssrsoi raunioirunut kirkko kukkulallaan 

- 
lyötynä. Sen

kulrainen risti on viittonut yli 
- osoittanut alas. Sa-

a:lla kun se on painanut alas on se osoittanur ylös ja
::avrlanyr tietä pelastukseen hädänkin hetkenä. Mietin
a:ken näkymääni ja se järkytti minua. 

- 
Aurinko pai-

:-ui hiljaa Syvärin taakse. Tulossa oli yö. Pumm-
rumm-pumm kuului jostakin.

Kun palasin sisälle harmaaseen maiaan oli leikkaus-
:r'roneen lattialla paareillaan makaava verinen kapteeni.
Hoirajatartoverini Aune ja Laila autroivat lääkäriämme,
iaak.luutn. Ilkka Väänästä. Lotta keitteli lämmintä
i uoravaa.

Leikkaushuoneen katossa paloi kirkasvaloinen petro-
r.rax ja keittiön takan kupeella öljylyhty. Tervapahvit
peitrivät tiiviisti pienet ikkunat. Ympärillä oli tuskaa
ia kuoleman pelkoa.

Yön valvoimme vuorotellen. Tunnit kuluivat hitaas-
ri ja jokainen ulkoapäin kuuluva askel tai napsahdus sai
veren liikkeelle ja varkain hiipivän unen pakenemaan
silmistä.

On sunnuntain aamuyö kellon ollessa 2.15. Olen jo
vuorollani toisten nukkuessa makeaa untaan lämpimien
peittojen alla. Sairashuoneemme on tyhjä, mutta uusia
potilaita voi tulla millä hetkellä tahansa. Istun yksin
maiamme rappusilla ja hengitän kevätkosteaa, raikasta
r-öilmaa. Lossi kulkee turrua reitriään räyttyen ja tyh-
jentyen, mennen ja palaten. Tuskin koskaan se on tyh-
fänä, ei yölläkään. Valoraketteja risteilee Syvärin tuolla
puolen, sinisiä, valkoisia, punaisia. Niiden loiste kestää

vain muutaman sekunnin. Suon yllä leijuu muutamia
sumupilviä. On auringon nousun aika ja pyhäaamun
rauha laskeutuu maisemien ylle.

Aamun muuttuessa aamupäiväksi siirretään yöllä
tulleet haavoittuneet kenttäsairaalaan. Uusia emme
enää ora vastaan, sillä luuri tänä pyhäpäivänä palaamme
takaisin Kontupohjaan.

Siistittyämme ensin tämän aunukselaiskodin jäljil-
tämme, jossa olemme koko viikon viettäneet todella
historiallista arkaa, valmistaudumme lähtöön. Korkeaa
rinnettä kipuamme perätysten ylöspäin. Kirkon rau-
nioista huokuu vieläkin palon käry. Rinteen korkeim-
malla kohdalla käännyn katsoakseni taaksepäin. Seisoin
siinä kuin naulittuna mitään näkemättä ja kyyneleitäni
nieleskellen. Toiser työntävät minua eteenpäin. Tiellä
on vilskettä, hevosia kuormineen, vankeja ja marssivia
joukkofa. Juosten kiirehdin toisten perään.

Niin, hevoset, ajattelen. Onkohan niitä kukaan
muistanut ylimääräisellä kaura-annoksella voiton päivi-
nä? Onkohan tappion päivinä kukaan niitä muistanut
taputuksin ja rohkaisevin sanoin? Varmaankin on, ne-
hän ovat nekin sankareita, sankarihevosia. Tuokin tuos-
sa, jonka otsassa on valkea tähti! Sen pää roikkuu väsy-
neesti ja alahuuli on veltosti lerpallaan. Kuin aavistaen
ajatukseni se raoittaa hieman silmäluomiaan ja vilkaisee
minua ikänkuin sanoakseen: "Älaha., sinä tyttö puutu
meidän miesten asioihin".

Tie on vetelää ja vellimäistä joskin hieman parempaa
kuin tänne tullessamme. Matka Kontupohjaan kestää
kauan, mutta kaikki ruumiit on tällä välin korjattu pois
rautatien varrelta.

Vapaussoturien
huoltosäätiön
adressipalvelu
Lukuisten §sely.ien iohdosta tiedo-
tetaan, että Vapaussoturien Huolto-
säätiön Helsingin Uudenmaan piirin
adressipalvelun ja kukkaisrahaston
osoite on Helsingin Suomalainen
Säästöpankki, Mannorheiminti€ 7,
puh. 17241/Na Salmi.

VHS:n Helsingin Uudenmaan pii-
rin avustustoimikunta
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VUODEN 1943 maaliskuun keskipäivän aurinko su-
Iartaa 18.D:n koulutuskeskuksen luentoparakin räys-
räisiin syntyneitä jääpuikkoja. Tuo Haapalan kyla Ra-
jajoen varrella kyläaukeineen, jyrkkine rinteineen oli
rarjonnut hyvän harioitusmaaston.

Kurssi, iohon minulla oli saamani komennuksen
vuoksi tilaisuus osallistua, oli järjestäytynyt kuulemaan
kurssin johtajan lopettajaispuhetta.

- §e12 on kestänyt useita vuosia, tilanne rintamil-
lamme on verrattain rauhallinen. Ikäväksemme on to-
dettava, että kuri on eräissä yksiköissä päässyt hölty-
män, jopa annettujen tehtävien suorittaminenkin lai-
minlyödään. Taistelut eivät ole vielä päättyneet - ru-
lemme vielä käymään ankarat ratkaisutaistelut. Ne tul-
laan käymään Karjalan kannaksella. Teidän velvolli-
suutenne on olla esimerkkinä niissä yksiköissä joissa

palvelette. Toivotan Korkeimman johdatusta vaikeissa

rehtävissänne.
Åstelen verkkaisin askelin II/JR 6:n komentopaikkaa

kohti Portinhoikan takamaastossa, Toivolan kylästä
länteen. Taakse on jäänyt Siiranmäki ankarine vastais-
kuineen, taakse myös raskaat vetäytymisvaiheet. 5.K,
johon kuulun, on levossa. Almanakka näyttää ajan lu-
kemaa 23.6.44.

Astun telttaan! Edessäni ovat pataljoonamme ko-
mentaja Elovaara ja lähettiupseeri Juhanila eli 'Vanha

Jussi", jolla nimellä hänet paremmin tunnetaan. Teen
asennon: "Herra maiuri, saako puhutella?"

- No, mitäs asiaa korpraalilla sitten on?

- Kapteeni §7etre kaatui maataistelukoneen luodis-
ta. Katsoin velvollisuudekseni, olosuhteet huomioonot-
raen, saattaa tästä tieto Herra majurille.

Komentaja on pitkän aikaa vaiti.

- Korpraalihan on siinä iskuryhmässä?

- Olen kapteeni §7'etren määräyksestä toiminut is-
kuryhmän johtajana 14.6. lahtien.

Taas hiljaisuus. Maiurin katse kohdistuu minuun.

- §s, mikä on iskuryhmän taisteluteho tällä het-
kellä, korpraali?

- Käsitykseni on, että ryhmä ei vastaa siihen asetet-
ruja toiveita ilman miehistövaihtoja ja tarpeellista le-

Poa.
Majurin tukeva leuka nousee.

- 
Korpraali toimii tästä lähtien yhteyslähettinä pa-

taljoonassa. Tästä tullaan ilmoittamaan komppaniaan-
ne. Saatte poistua!

Poistun teltasta ja kuuntelen. Talin aseman ja Konk-
kalan suunnalla taistella Herään siihen, että vet-
tä tippuu kaulalleni. Nousen jatakan muutaman kuu-
senoksan ja asetan ne kuusen alaoksille makuupaikkani
yläpuolelle. Kääriydyn pressunkappaleen sisään '1a yri-
tän saada vielä unen päästä kiinni. Pääni on kipeenty-
nyt, korvaani särkee enkä saa unta. Ajatuksiini palaa

väkisinkin edellinen päivä. Pataljoona oli urhoollisesti
torjunut kaikki vihollisen hytikkaykset Portinhoikan
vasemmalla lohkolla. Olin menettänyt monta hyvää
kaveria. Murarinteen Jukka ja Savolaisen Martti, nuo
rohkeat poiat ovat kaatuneet. Hyppään ylös, vilunvä-
reet puistattavat. Hyppelen haarahyppyä ja pian alkaa
veri jäsenissä kiertää. Taivas on synkän harmaa, mutta
varhaisesta aamusta huolimatta alkaa ympärillämme ol-
la vähäistä liikettä.

Kaksi miestä saapuu korento olkapäillä. Siitä riip-
puu saikka-astioita. Eipä olekaan saikkaa ollut tarjolla
moneen päivään, "lämpimän unen saantikin on ollut
vähän sitä sun rätä."

Lähettikaverini, alikersantti Mattila, 7.K:n poikia,
tulee ja istuutuu vierelleni. Hän on alakuloinen ja ym-
märrän hänet hyvin. Hänen veljensä on kaatunut.

Vieressämme lojuu valtava kasa särkyneitä polku-
pyöriä. Joku kevyt osasto on jättänyt pyöränsä tien
varteen ja siihen on tullut urkupyssyn keskitys.

- 
Arvaapas mitä Laguksen luti toissa iltana kysyi

Eloveikolta kun hänen §Tickers-osastonsa alistettiin II
pataljoonalle? Häntä näet pelotti, ettei II P muka kestä
leikissä mukana. Kyllä sai luutnantti suoran vastauk-
sen. Eilen kuulin kun samainen luti oli Eloveikon kans-
sa keskustelemassa. Olivatpa mielipiteet hieman muut-
tuneet.

- 
Ei tule venäläinen tästä läpi, ellei porukkaa vaih-

deta! Näin arveli sama mies, joka oli oppinut tunte-
maan pataljoonamme yhdessä päivässä.

Päivä on kulunut iltapuoleen. Komentopaikalle saa-

puu luutnantti Lammi 7.K:n kera. Portinhoikan maas-

to on imenyt komppanian veren, sen vahvuus on enää

16 miestä. Komppanian tehtävänä on vallata kukkula
Kuuselan kylän suunnassa. Luutnantti ilmoittaa ko-
mentajalle, että hän ei uskalla yrittää näin vähäisellä
miesvahvuudella. Hän oli sitä ennen käynyt kukkulan
välittömässä tuntumassa.

- Se on meidän tehtävä, ymmärtääkö luutnantti?
Me tulemme valtaamaan kukkulan.

Väri muuttuu majuri Elovaaran kasvoilla. Hän tulee
tekemään sen, tiedämme jokainen, koska se on patal-
joonan tehtävä.

Vihollinen keskittää tykistötulta seudulle jossa juuri
olemme. Valmistaudumme lähtöön. Taistelun melu
käy jossain Aniskalan kylän ja Talin aseman suunnalla.
Osasto lähtee liikkeelle. Siihen kuuluu tuo 7.K, tykis-
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rön tulenjohtue, viestiryhmä, jokunen pioneeri ja me
lähetit. Vahvuus on kaikkiaan 32 miestä, useimmalla
aseistuksena konepistooli ja jokunen käsikranaatti. Ty-
kistön tulenjohtueella ja viestiryhmällä on radiopuhe-
lin. Törmäämme heti johonkin omaan porukkaan, pio-
neereja näkyvät olevan. Kaikilla on päällään puhtaat
vetimet. Majurimme huomaa, että joukossa on kaptee-
nin arvoinen mies, ja voi kamalaa sitä kirousten tulvaa
mikä tulee majurimme suusta.

- 
Onko teidän paikkanne tässä? Jos ette hallitse ti-

lannetta, luovuttakaa johto toiselle miehelle. - Me
jatkamme matkaa.

Keskitys yltyy! Venäläisillä tuntuu olevan tarkat lu-
kemat. Edessä näkyy kiven suojassa kaksi miestä. Saan

tehtäväkseni ottaa selville kenen porukkaa he ovat ja
mikä on heidän tehtävänsä. Pääsen miesten luo, vaan

minullekin kirotaan kun en suojaudu. Toisella on ma-
jurin "nappi" kauluksessa. Ilmoitan, että olen Elovaa-
ran lähetti ja saan tiedot. Kovasta keskiryksestä piittaa-
matta lähtee Elovaara heidän luokseen ja käskee minua
seuraamaan.

Keskustelu kestää melko kauan ja kartta vedetään
esille. Nyt minulle selviää, että Talin lohkolla on
käynnissä suurempi vastahyökkäys.

Osasto lähree taas liikkeelle. Majurimme menee

edellä, hän astuu kuin uroshirvi, mutta vihollisen kes-
kirys selustaamme jatkuu. Etenemme hyvän matkaa
kunnes komentaja pysähcyy. Teemme käännöksen va-
sempaan, jopa terävään kulmaan. Eteneminen hidastuu

loskin Elovaara on vielä itse edessä. Nyt hän pysähtyy

- edessä, maastossa joka on muuttunut suoksi kulkee
puhelintapseja. Käsitämme, että ne kuuluvat viholli-
selle. Viestimies tulee paikalle, kiertää tapsia vyyhdelle
ja peittää sen maahan. Matalalla äänellä kuuluvat ma-
jurin sanat:

- 
Eiköhän se jo olisi aika lähettienkin tunnustella?

Lähdemme Mattilan kanssa edelle. Suon takaa näkyy
jo ylenevää maastoa. Siinä on tavoitteemme? Etenem-
me hitaasti sormi konepistoolin liipaisimella. Aukaisen
vyössä olevan leipälaukun jossa on täytetty lipas. Ete-
neminen on äärimmäisen varovaista ja saavumme kuk-
kulalle. Sen laidassa puusto on kuusivaltaista, vähän ki-
tukasvuista. Kallio pistää esiin silmieni edessä kun
käyn varmistamaan menosuuntaan päin. Elovaara on

noin 3 m:n päässä takana ja hänen rinnalleen on saapu-

nut joku viestimies. Hetkessä on antenni kuusen oksilla
ja yhteys tuntuu olevan rykmenttiin. Muu osasto on nä-

kymätrömissä. Samassa kuulen, että myös tuleniohtue
on saanut yhteyden. Venäläisten kranaatinheitin yskii
aivan tuolla kukkulan juurella, mutta mitään liikettä ei

n^y.
Elovaara on mahallaan sammalikon päällä vähäisessä

hautapahaisessa, jonka näkösuoiaa minäkin käytän hy-
väkseni. Maa allani on märkää, vaikka sade on lakannut
jo puolilta päivin. Keskustelu, jota komentajamme
käy, kestää melkoisen kauan. Puhelimen kuuloke on
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Konkkalan kartano raunioina

sammalikossa, kuuluu toistuvia py),ntöiä, tiedustellaan
missä olemme ja kysytään suunnirelmaa. Sen tiedän
minäkin! Kun 5.K tekee valehyökkäyksen kello 19,
niin osastomme iskee selustasta kello 19. 10. Makaan
ruon rohkean komentajamme vierellä ja aavistan pian
saavani rehtävän. Tiedän myös sen, eträ en olisi tässä

tehtävässä jota parhaillani suoritan, ellei minulla olisi
riittänyt uskoa omaan suorituskykyyni. On olemassa
vain kaksi mahdollisuutta, tuhota tai tuhoutua.

Kellon viisarit erenevät hitaasti, säikähdän kun luo-
tisuihku iskee puihin. ).K suorittaa valehyökkäystään.
Ampuvat vain jokusen sarjan ja vetääntyvät. Kuulen
Elovaaran käskyn: 'Liikkeelle!" Olen irroittanut käsi-
kranaatin sokan ja avannut vyössä olevan toisen kone-
pistoolilippaan kiinnityskoukun, toinen on edelleen lei-
pälaukussa. Etenen oikealla siivellä aivan kyyryssä.

Venäläiset eivät vastanneet niihin harvoihin sarjoi-
hin, jotka oli ammuttu heitä kohden. Meille jäi edel-
leen epävarmuus siitä, missä heidän asemansa sijaitsi-
vat. Missään tapauksessa ne eivät voineet olla kaukana.

Puusto harvenee ja maasto alkaa laskea. Edessä hää-
möttää taas suoalue. Olen edennyt jo konttaamalla, nyt
pysähdyn ja arvioin tilannetta. Ei kuulu äännähdystä-
kään, ei näy liikertäkään. Edessäni, noin 10 m:n pääs-

sä on iso, lattea kivi. Vedän kyynärpäilläni itseni sam-
malikossa sen suojaan. Makaan hiljaa - kuuntelen -onkohan minut huomattu. Jäljessä tulevat ovat siinä
missä minä olin hetki sitten. Kaikki on hiljaista. Koh-
dallani on oikealla maastoon ja muuhun kasvillisuuteen
verrattuna ylitiheä kuusiryhmä. Vedän pääni pois. Sy-
dan jyskyrtää. Tässä täytyy vihollisen miehityksen ol-
Ia, se ei voi olla alempana. Työnnän uudelleen pääni
kiven sivuitse ja ryhdyn sammalkerroksen päältä seu-
raam^an tokko tuossa pusikossa on ketään. Jo liikahtaa,
ruskea pusero näkyy. Siinä on vihollisen kone- tai pika-
kivääripesäke. Mietin hetken, otan rintataskustani kä-
sikranaatin ja näytät sitä takana oleville. En uskalla
puhua, sillä vaikka tekisin sen kuinka hiljaisella äänel-
lä, voivat toiset vastata siihen liian kovaa. Teen kasilla-
ni liikkeitä ja takaoa oleva viestiupseeri ymmärtää sekä

heittää minulle neljä käsikranaauia. Neputoavat peh-
meään sammalikkoon, käteni ulottuville.

Matkaa tuohon pesäkkeeseen on ehkä 40 metriä, ei
ainakaan enempää. Takana olevat tietävät varmasti
mistä nyt on kysymys. Poistan sokat kranaateista ja is-
ken ensimmäisen iskun aivan kiven alareunaan, ettei
puna-armeijan sotilas sitä kuulisi, ja samassa lentää kä-
sikranaatti kohti pesäkettä. Uusi napsaus ja uusi heitto.
Samalla kuuluu vasemmalta puoleltani lyhyitä konepis-
toolin sarjoja. - 

Venäläinen on yllätetty! Viimeinen
räjähdys ei ole vielä kuulunut kun hyppään kivelle ja
kuulen Mattilan huudon: "Äla hulluna nouse kivelle.
Tapatat itsesi!"

Olen polvillani ja näen kuinka pienoinen pölykerros
peittää kuusikon. Yksi mies lähtee jo juoksemaan taak-
sepäin kun konepistoolini nousee poskelle. Lyhyt sarja
ja mies tuupertuu maahan. Toinenkin mies ilmestyy
näkyviin ja liikkuu kovin kömpelösti. Lasken pitkän
sarjan ja mies karoaa näkyvistä. Olen jo vatma, että pe-
säkkeestä ei enää ammuta. Kaksi miestä olen saanut
pois pelistä, murra onko heitä enemmän tai tuleeko uu-
sia tilalle nyt, kun pesäke on vaiennut? Näen, että kä-
sikranaatti lentää minua kohden korkeassa kaaressa.

Ponnistan jaloillani ja allani oleva märkä sammal ir-
toaa. Mutta voimakas rärähdys kay lapi ruumiini. Ta-
juan, että minuun sattui, mutta mihin? Kun tajuntani
palaa olen kontallani kiven vieressä ja huomaan kuinka
kaksi nuorta oma miestä poistuu luotani. He ovat vies-
tiryhmään rulleita uusia miehiä. Kuulen sanat: "Hän
kuolee." Konepistooli on polvieni välissä. Yritän nous-
ta, vaal vasen jalkani ei liiku. Karjaisen:

- 
Seis! Jos karkaatte, ammun Teidat! Teillä ei ole
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sotilaina oikeutta jättää minua, haavoittunutta tähän.
Teidän velvollisuutenne on oman henkenne uhallakin
yrittdä auttaa. Eihän meitä edes tuliteta.

Miehet palaavat. Osasto on tällä välin kammennut
vasemmalle, joitakin sarjoja vain kuuluu. Käsken toi-
sen viemään sanaa, että olen haavoittunut ja pyydän
apua. Toinen mies jää tähystämään oikealle, tuhotun
pesäkkeen suuntaan.

Poskeni tuntuu kostealta ja kun koettelen sitä, tulee
käteni veriseksi. Päätänikin alkaa huimata, mutta jak-
san sentään olla polvillani ja keskustella. Samalla het-
kellä saapuu juosten Mattilan poika ja toinen kaverini.
Mattila kysyy: "Mihin sattui"T

- 
Päähän ja todennäköisesti myös vasempaan jal-

kaan, koska se ei liiku. Päässä on reikä ja vuotaa kovasti
verta.

Housun lahje reväistään halki eikä jalassa näy mi-
tään. Ehkäpä se johtuu päähaavasta ettei jalka liiku.
On vain yksi ensiside eikä se riitä kuin rukkeeksi veri-
seen reikään. Pusero pois päältä ja märästä paidasta re-
vitään hihat. Ne solmitaan ja painetaan side haavan
päälle. Nyt on valkoinen huivi päässä. Hattu painetaan
vielä päälle, että side varmasti pysyy. Tästä huolimatta
leuan päästä tippuu veripisaroita.

- Irrota ruosra leipälaukusta kenttälapio, siinä on
toinen lape terävä kun olen käyttänyt sitä kirveenä ja
lapiona. Tehkää korento, ette te muuten voi minua
kantaa, tästähän on matkaa Imatran maantielle kilo-
metrin verran.

- Tehdään paarit kunhan päästään tästä pois.
Minut sidotaan korentoon kolmella vyöllä ja matka

alkaa. Jäljelle jää vasemman jalan saapas ja revitty pai-
ta.

Siihen jää tuo kivi, joka auttoi minua äskeisessä teh-
tävässäni. Se antoi tähystysmahdollisuuden ja suojan
toimia. Se pelasti osastomme oikean siiven miehet var-
malta tuholta ja niiden joukkoon olisin minäkin kuulu-
nut.

Matkan teko on hidasta, minua on ruvennut ylenan-
nattamaan. Jostain kaukaa vihollinen näkee meidät ja

lähettää joitakin sarjoja. Aina sellaisen tullessa pojat
lyövät maihin ja minä putoan selälleni. Tosin ei koske,
sillä olemme suolla. Puseroni haisee oksennukselle ja

päätäni on alkanut särkeä kovasti, mutta pian saavum-
me tielle. Siinä on hevonen odottamassa. Kärryillä ma-
kaa 7.K:n joukkueenjohtaja, vänrikki Eloranta, joka
haavoittui juuri silloin kun heittämäni ensimmäinen
käsikranaatti räjähti. Lääkintäkersantti Uitto tulee vie-
reeni, antaa pistoksen käsivarteen ja pian olen Eloran-
nan vieressä. Meitä makaa vierekkäin kaksi miestä, jot-
ka seisoimme vierekkäin vuosi ja kolme kuukautta sit-
ren kurssin johtajan puhuttelussa. Muhorinteen Jukka,
joka seisoi tuolloin toisella puolellani, kaatui eilen.

Hevonen lähtee liikkeelle. Kesäkuun 27 . päivd' 1944
on kallistumassa iltaan. Taistelun melske kantautuu
Aniskalan jaTalin suunnalta. - 

Minua palelee kovasti.
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PORAJÄRVEN kylä on Kauko-Karjalassa Ilomantsista
pitkalti itään ja samoin Repola suunnilleen Nurmeksen
tasalla idässä. Näiden valtakunnanraian takaisten salo-

la korpimaiden yhdyssiteenä on Repolasta Porajärvelle
kulkeva tien tapainen. Repolan ia Porajärven väliin jäi

siis n. parinsadan kilometrin leryinen erämaa-alue si-
sältäen mm. kuuluisat Pieningän salot. Tämän alueen

perin harva asutus oli keskittynyt lähinnä em. yhdys-
tien varteen. Pienoiset kylät olivat vaaroilla ns. klassil-
lisen tyypillisiä karjalaiskyliä. Tällä tiellä vastustaja-

namme "hääri" paikallisella rajavartiostolla vahvennettu

JR 126, komentajana maiuri Valli, ioka joskus

1930-luvulla oli loikannut Neuvostoliittoon ja siellä
käynyt asianomaiset sotakoulut.

Os. P. (komentajan, majuri Väinö Partisen mukaan)
sai käskyn kesällä 1941 siirtyä Lieksasta valtakunnanra-
jan läheisyyteen ja sitten venäläisten aloitettua sotatoi-
met Suomea vastaan edeltä rajan yli n. 30 km:n päässä

rajaka olevaan Lentieran kylään (nimeä ei tule sekoittaa
Suomen puolella olevaan Lentiiran kylään), ja edelleen

Lentierasta käsin avata tie auki Porajärvelle.
Osastomme käsitti II/JR 10:n, jota oli vahvennettu

alkuvaiheessa KKK/JR52:lla, Er.PpK:lla ja pioneeri-
joukkueella seka 16. TyKK:lla. - 

Myöhemmin -mutta ei vielä kerrotussa vaiheessa - Os. P alistettiin
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ERKKI INNOLA:

Matkalammen motti

Er.Po.K

Renyall

mm. Vienan ja Aunuksen Heimopataljoonat käsittäväl-
le Prikaati Kuussaarelle. Niiden miehet olivat varsin
kunnioitettavia, mutta perin juurin ikääntyneitä sota-
veteraaneja, joita me tavalliser "jalkaväkipulliaiset" jos-
rain käsittämättömästä syysrä kursuimme hopliiteiksi.
Eräs tuon joukon ikäkomppania sai nimekseen "Joulu-
pukkikomppania". Tämä kaikki oli my'önteisrä ja hy-
väntahtoista sotilashuumoria ilman mirään halventavaa
säryä.

Lentieran kylän ja Porajärven välille oli luonto muo-
vannut tien varteen pienen järven tai lammen, Matka-
lammen, mihin saakka oli taisteltu heikohkoja vihollis-
osastoja vastaan. Matkalammella, jossa lie ollut mm.
rauhanaikainen puna-armeijan pysyvä tukikohta, kärki-
komppaniana edennyt kapt Aaro Rämän johtama 4.K
juuttui kiinni ja eteneminen pysähtyi lr.7.4l illalla.

Kun tilanne ei tuntunut laukeavan 4.K:n voimin ja
vihollisen vahvuus arvioitiin n. 600-700 mieheksi
päätti majuri Partinen ryhtyä tuhoamaan eli likvidoi-
maan edessä olevaa elävää estettä hyväksi koetulla van-
halla mottitaktiikalla.

Oheisen kaaviomaisen piirroksen mukaan pysäytet-
riin 4.K ja 16.TykK tulosuunraan ja lähdettiin siitä,
ettei vihollinen saisi päähänsä aloittaa hyökkäystä saa-
dakseen menettämäänsä maastoa takaisin. Kapt Paavo
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Hyökyn 6.K siirrettiin kehitellyn motin vasemmalle si-
vustalle, kapt Georg Rudof Tankred Renvallin Polku-
pyöräkomppania vahvennettuna 2 KKK/JR 10:llä si-
joitettiin motin oikealle sivustalle ja pielisjärveläisistä
kokoonpantu 5.K, jota johti Pohjois-Karjalassa hyvin
tunnettu Lapalien Matti eli kapt Matti Ryynänen, vah-
vennettuna KKK/JR 52:lla sekä pioneeripuolijouk-
kueella vänr Silvänin johdolla sai pääurakan: kiertää
motin selustaan, panna tie poikki niin "mottilaisilta"
kuin mahdollisesti mottiin avuksi tuleviltakin. Näin
tehtiinkin ja "karhu oli kierroksessa". 5.K hyökkasi rai-
lakkaasti selustassa, jolloin mm. II joukkueen hyvä ja
lonkalta pikakiväärillä ampuva pitkanhuiskea sotamies
Viljo Partanen kaatui 

- 
pielisjärveläisiä. 5.K:n lähtö

selustaan tapahtui 16.7. klo 8 aamulla ja koko ajan
kuului vähin joka suunnalta tasaista jv-aseiden tulta,
joka oli hyvä merkki siitä, että kaikki oli kunnossa, ts.
vastustaja pysyi paikoillaan.

Selustassa oleva 5.K käänsi kahden joukkueen "no-
kat" Porajärvelle päin apuvoimien tulon estämiseksi ja
kahden joukkueen III J ja IV J "nokat" olivat mottiin
päin. Alettiin saada yksityisiä vankejakin. Heidän ker-
tomansa mukaan motissa oli mm. Porajärven Aliupsee-
rikoulun oppilaita.

Pian motin sulkeutumisen jälkeen alkoi ns. "kaura-
puuronkiehuntavaihe", joka tarkoitti sitä, että jalkavä-
kiaseiden tuli muuttui niin tiheäammunteiseksi, ettei
yksityisiä laukauksia juurikaan erorranut: pata kiehui.
Oman krh:mme ja tykistömme tuli-iskut vain rysähte-
livät niinkuin painavampina "punkteina" sekaan.

No, majuri Valli päätti avusraa mottiin joutuneita.
Kuten myöhemmin siepatussa radiosanomassa sanottiin
Vallilla oli 6 hyökkäysvaunua, joista 2 pantiin heti
asialle Matkalammen suuntaan. Mukana jalkaväkeä.
Ensimmäinen vaunu mennä kolisteli puolustuslinjam-
me läpi ja ajoi vänr Silvanin taitavasti tiehen upotta-
maan miinaan, jota oli vielä höystetty lisäräjähdysai-
neilla. Vaunu sananmukaisesti nousi tieltä ja jysähti
tiensivuun, toinen pelästyi, kuka ties, koska teki niin
äkkijyrkän käännöksen korkeahkon tienpenkan kupeel-
la, että kieri nurinniskoin tien sivuun. II J:n raistelulä-
hetti, kovia pielisjärveläisiä tukkijätkiä siviilissä korpr
Onni Oinonen ja hyvä hauenpyyntäjä Haimakainen lä-
hetettiin ottamaan selvää asiasta tarkemmin. Oinonen
tapasikin hyökkäysvaunukapteenin ja leikki vanhaa iki-
karjalaista pääsiäisperinnettä sotilaalliseen tapaan: "Sul-
le nappi otsaan mulle nagani ja kartat". Näistä kartoista
oli sittemmin paljon hyötyä. Nurin ajaneen vaunun
miehistöä ei saatu tankista pois ilveellä eikä millään,
vaunun torni ja sisäänkäynti kun olivat maaperään juut-
tuneet. 

- 
Vaunut jätettiinkin sitten oman onnensa no-

laan ja ne korjattiin myöhemmin omaan käyttöön.
Vaunuja seurannut jalkaväki likvidoitiin nikkelimyrky-
tyksellä. Vot, Valli ei saanut motin perää auki.

'Mottilaiset" tekivät hekin tilanteen arvostelunsa ja
päättivät murtautua motista omiensa luo. Siinä hyökät-

r
I

I
L

147



Vallattu "Molotov"

S.K:n päällikkö, kapt Ryynänen (vas.), ltn Riikonen, kirjoittaja,
kadetti Lehtonen sekä korpraalit Oinonen ja Haimakainen

tiin päätä pahkaa, huudettiin "uraata" ja poukkoiltiin
pensaikossa. Ainoa tulos: vainajien sato lisääntyi. Tur-
haan vielä aluksi kapt Ryynäsen oikeaksi kädekseen saa-

ma luutnantti Martti Tuovinen karhealla kurkkuäänel-
lään karjui mottiin huonolla Kadettikoulun venäjänkie-
lellään, että "attavaites, pros arusie", joka merkitsi suu-
rin piirtein sitä, että antautukaa hyvät veljet ajoissa ja
heittäkää aseet pois."

Motin komentaja - kapteeni - päätti tehda "johta-
japäätöksen" ja ajaa autollaan kuten sanottaisiin "puo-
mista läpi" rohkeasti vaan, mahdollisuus sekin. No
hänpä kuoli saappaat jalassa henkilöautoonsa. Puomi
piti, kiitos vänrikki Pentti Multasen joukkueen.

Haianaisia antatrrumisia tapahtui ja siinä kahakassa
muistan kuinka tupakka loppui meiltä motin perän
pään pitäjiltä. No, Onni Oinonen asialle, sillä voitolli-
nen taistelu ilman tupakkaa on mahdotonta, olisi Clau-
sewitzkin varmaan sanonut. Eipä aikaakaan kun Onni
palasi mukanaan kilon verran ruskeaa heikkolaatuiseen
paperiin pakattua mahorkkaa ja puoli leipälaukullista
sokeria, leipää ja korppuja. Made in Russia.

Yö 17./18.7. oli kiivasta taistelun melskettä. "Häk-
kiin" joutunut vastustaja hyökkäili henkensä edestä.

Koitti kaunis kesäinen heleä kastehelminen 18.7. aa-

mu-usvan hälvetessä vielä metelöitiin melkoisesti, Kapt
Aution johtama tykkipatterimme "latoi" jykevät iskun-
sa mottiin. Raskas kranaatinheitinjoukkue vänrikki
Komulan johdolla säesti tykistöä fa kevyt krh-joukkue
vänr Komulaisen johdolla sotki kranaatit vielä sekaan.

Vastustaiamme taisteli urheasti ja moitteettomasti,
sitkeästi kuin vain venäläinen sotilas osaa: vähään tyy-
tyen, henkensä alttiiksi pannen. Mutta seuraan oli il-
mestynyt "mottilaisille" tuttu "sotaveteraani", kuole-
man pelko, neuvonantajaksi: "antautukaa nyt hitossa
te, jotka vielä olette hengissä,.ei ne valkobandiitit teiltä
kieltä suusra kisko eivätkä lyö".

Ensimmäinen joukkoantautuminen tapahtui klo
10:n maissa aamulla. Puna-armeijan vääpeli ilmoitti,
148

Nurin ajanut venäläinen panssari

että vähän yli 100 neuvostosotilasta antautuu ehdoitta.
Sen jälkeen tuli hajanaisia antautumisia ja klo 11 oli
hiljaisuus Karjalan korvessa.

Me muut taistelijat saimme lepotauon, nuotiot pala-
maan ja korvike kiehumaan. Oma huolto pääsi pelaa-
maan hernesoppineen ja annostupakoineen motin selkä-
puolellekin. 

- Kunnon sotilaspastorimme Holopaisen
tehtäväksi jäi Porajärven AUK:n suosiollisella avustuk-
sella panna maan multiin vastustajan vainajat. Hän las-
ki niitä olleen n. 400. Kun vangit n. 120 f a epäilemättä

fotkut motista hiippailemaan päässeet vastustajat ote-
taan huomioon, lienee vihollisosaston vahvuus ollut n.
600 miestä.

Sotasaaliina saatiin jalkaväen aseita ja ammuksia eni-
ten. Em. kaksi hyökkäysvaunua ja "Molotov". 

- Seli-
tykseksi sanortakoon, että Molotov oli venäläinen aata-
minaikaista mallia oleva kuorma-auro, joka oli täydessä
ammuslastissa, mutta pääominaisuus, iota arvostettiin
suuresri oli se, että se kavi ja toimi. Siitä tehtiin OsP:n
yleisauto ja palveli sekin tunnollisesti pitkän aikaa.

Mieleen fäi juuri tuo 18.7. aamun rauha ja jännityk-
sen laukeamisen hyvän olon tunne. Kolmivuorokauti-
nen urakka oli suoritettu Ioppuun. Jonkunlainen puoli-
pelonomainen tyytyväisyys kuvastui vangeistakin: eivät
enää valkobandiitit riehu ympärillä. Kuinka lie asiat
siellä kotikonnuilla babuskojen ja tievutskoien suhteen?

Tässä yhteydessä ei ole tarkoituksenmukaisa analy-
soida tätä pientä taistelua yksityiskohtaisesti. Tulkoon
vain mainituksi, että vaikka näyttdä siltä, että komen-
taia 'pani kaikki yhden kortin varaal", kun reservejä ei
ollut nimeksikän, olisi koko 4.K ollut tarvittaessa no-
peasti irrotettavissa etulinjasta ja jättää tulosuunta
TykK:n v^raan, samoin Er.P.pK lammen länsisivustal-
ta olisi saatu sekin irti suhteellisen nopeasti.

Tämän kertomuksen ydin pyrkii osoittamaan, että
perinteihin nojaava suomalainen sisu, sitkeys ja vapau.
denrakkaus ovat ne peruselementit, joita meidän ei olt
syytä eikä meillä ole varaakaan sysätä syrjään. f
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Lentorykmentti 4.

Hämeen Lennoston - Lentorykmentti 4:n Kilta ry

suunnittelee muistelmateosta sekä vi rallisista asiatiedois-
ta, että rykmenttiin kuuluneiden ja kuuluvien omakohtaisis-
ta kokemuksista ja tapahtumista. Kirjan sisältö rakentuisi
pääosin sota-aikojen tapahtumakuvauksista. Niihinhän
kuului paljon vakavia ia jär§1ttäviä, mutta joskus myös hu-
moristisen huolettomia, rentouttavia ja virkistäviäkin elä-
myksiä. Kaikki nämä yhdessä luovat sen kokonaisuuden,
mikä voisi vastata kysymykseen: miten Lentorykmentti 4
on syn§nyt, kasvanut. suorittanut varsinaisen elämän-

************************************************ * ** * * * * ** *******

§önsä sotien koettelemusten aikoina, mikä on tilanne nyt,
ja ehkä vähän tulevaisuuden haaveistakin. Vähäarvoiseksi
ei saisi jäädä myöskään isänmaallisen ja maanpuolustuk-
sellisen hengen merkitys. Tämän ajatuksen toteuttamisek-
si killan johtokunta kääntyy Sinunkin puoleesi kuva- ja
muistelma-aineiston kartuttamiseksi ja toivoo arvokasta
apuasi hankkeen toteuttamiseksi. Alla pari lyhyehköä
muistelmaa malliksi.

Killan Johtokunta

Laulu Yenäjasä eli 5 minuutaa Alehovtsinan yllä
SEURAAVA juttu on vuodelta -42, tarkemmin
1r.4.42 ja startti oli aamulla klo 04.00, ohjaajana len-
tomest Utsi Oksala, täht. vänr Siponen ja takana alle-
kirj. Tehtävänä oli pommituslento Syvärille Alehovtsi-
nan varastoaluetta vasraan. Tämä atakki oli kolmen lai-
vueen yhteinen yritys, ja esiintyivät siinä Dornier-pom-
mittajat ensikertaa meillä näissä touhuissa. Tarkoitus
oli olla kaikkien laivueitten Syvärin päällä klo 5.00 ja
sitten yhdessä jonossa pommitus.

Laivueet olivat porrastettu siten, että uudet tulok-
kaat olivat 1200 m:ssä, sitten Värtsilän laivue 42 lensi
1000 m:ssä ja meidän pulja viimeisenä, 800 m:ssä. Ja
kaikkien laivueitten viimeisenä koneena piti sitten olla
kokeneimmat ohjaajat ja kk-ampuja, sillä suurin ryöp-
py tulisi niitten osalle kun pommitus olisi kaikkien
osalta ohi. Ja me oltiin sitten siinä viimeisessä koneessa.

Ja alimpana. Sää oli kirkas, näkyvyys hyvä. Kaikki tun-
tui menevän hyvin matkatessamme Syvärille, kohtaus-
paikkaamme, mutta emme tienneet, että laivue 46 -Dornierit olivat laskeneet lentoaikansa väärin ja olivat
Syvärillä 5 min. ennen muita. Ja siellä ne kiertelivät
Syvärin päällä komeasti odotellen meitä muita. Selvää-
hän oli, että parempaa hälytystä vanjoille ei tarvinnut,
ja niinpä sitten tapahrumat alkoivat kehittyä ikävään
suuntaan. Heti ylitettyämme Syvärin alkoi vimmattu
it-tuli koko osastoa vasraan, siinä lensi taivaalle jos

minkäväristä kekälettä ja muodostelmat jonossa niitten
keskella omissa korkeuksissaan. Ja sitten yht'akkia
edessämme ylhäällä näkyi suuri leimaus, iso savupallo
josta lähti tulisia viiruja, isompia ja pienempiä vähän
joka suuntaan. la samassa toinen samanlainen. Alussa
ihmettelimme, että mitä uusia metkuja vanja on tai-
vaalle keksinyt, kun samassa tuli kolmas samanlainen ja
silloin selvisi: 3 omaa konetta oli tavannut matkansa
pään Syvärin eteläpuolella ja räjähtänyt pommilastis-
saan aivan silmiemme edessä hiukan ylempänä. Oli val-

1s0

tava oäky kun koneitten moottorit sinkoutuivat palavi-
na meteoreina eri suuntiin.

Tähystäjämme vänr Siponen, joka oli kanssamme en-
simmäistä kerraa, kysyi, ei pelosta, mutta todetakseen
tilanteen ennemminkin, että voiko tuonne mennä, sa-

keata on, jolloin Utsi rykaisi päättäväisesti, että jos toi-
set uskaltavat tuolla kuolla, niin mekin lennämme sin-
ne, eikös vain Veka. Annoin oman siunaukseni heti Ut-
sin sanoille. Totean vielä erikoisesri, etcä Siposen ää-

neen ajateltu lause oli kai lähinnä hänelle itselleen eikä
suinkaan epäröintiä tai pelkoa.

Jatkoimme siis lentoa maalin päälle ja siinä pommi-
tushetkellä näkyi jo ensimmäinen häätäjä etuoikealta
tulevan. Sillä hetkellä ei ollut asiaa kerroa siicä mitään
sillä pommitus tähystys oli juuri meneillään ja samassa

alkoi kuulokkeista kuulua tuttu napse: pommit putosi-
vat sarjana. Laskin 12:een ja hihkaisin Utsille, että va-
semmalla pintaan, häätdjd edessä ylhdällä, kun samassa

alkoi koneemme pohjaa takoa kuin isoa rumpua, sillä
Siponen oli saanut täysosuman ammusvarastoon ja sen

räjähdykset tuntuivat koneeseemme saakka 800 m:n

s€"-|
Dornier-koneita matkalla Syvärille



korkeuteen. Mutta Utsi ei siekaillut, BL pystyyn va-
semmalle ja pintaan. "Saattoväki" oli juhlallinen: koko
Alehovtsinan it ja yksi hävittäjä. Nyt oli meillä sikäli
etua it:stä, että hävittäjä ei päässyt sen takia kovin lä-
helle ampumaan, itse tulitin sitä sen kun kerkesin ja
sainkin häirittyä niin paljon, että se teki pari väistölii-
kertä jotka antoivat meille hengähdysaikaa. Kauan ei
BL:n syöksy pintaan kestänyt, mutta siinä tulituksessa
se kyllä tuntui ikuisuudelta. Selvisimme pintaan, ja sii-
nä matalalennossa sitten Utsi näytti taasen taitonsa:
maan ja koneen väliin ei olisi sanomalehteä mahtunut,
eikä ollut syytäkään, sillä kiire oli takaisin elämään.
Päästyämme Syvärin yli olimme jo turvassa 

- luulim-
mutta eikös siinä matalalla kiitäessämme alkanut

eruvasemmalta, erääscä suon sarakkeesta tulla valojuo-
via päin silmiä. Ei muuta kuin nopeaa, ja hiton nopeaa,
väistöliike, ja toteamus, että kyllä nuo omatkin ampu-
vat hermostuttavan läheltä, eihän ollut ihme, jos he

. erehtyivät, eiväthän ne nähneet kuin lujaa tulevan ko-
'neen edestä päin. Etenkin kun muut pommittajat olivat
palanneet takaisin määräkorkeuksissaan. Päästyämme
rauhallisille vesille pyyhimme varmaan jokainen hikeä
lentohuuvan ja otsan rajasta, ja rulinpa sanoneeksi lau-
seen josta tuli sitten ns. lentävä lause kun kovasta pai-
kasta oli kysymys: 

- Se oli laulu Venäjästä, eli 5 mi-
nuuttia Alehovtsinan yllä!

+++++++++++

Ilmavoimiemme alkuajoilta
TOUKOKUUN loppupuolella pyrki ruotsalainen höy-
rylaiva "Eskilstuna 3" Pietariin, mutra Suomen laivasto-
viranomaist pysähdyttivät sen markan, ja laiva tuotiin
Kotkaan saamaan lähempiä ohjeira. Jostakin runtemat-
romasta syystä pääsi se sieltä livahtamaan ja jatkoi mat-

§aansa Pierariin. Tåäkå se lähri 1.6.19 paluumatkalle
Ruotsiin. Luutnantti §7rede ja vänrikki Durchman oli-
vac mainittuna päivänä tiedustelulennolla. Tällöin ha-
vaitsivat he laivan n. 1 meripeninkulmaa Seiskarista
pohjoiseen matkalla länträ kohti. Lenräjät olivat jo ai-
kaisemmin saaneet ohjeer laivan suhteen, jos sattuisivat

sen tapaamaan. Kone laskeutui aivan matalalle, ja sen

tähystäjä viittasi kädellään laivalle, että sen piti muut-
taa suuntansa kohti Koiviston salmea. Laivalla tämä
kyllä ymmärrettiin, mutta siitä huolimatta se jatkoi
matkaansa entisessä suunnassaan. Lentäjät havaittuaan,
ettei laiva totellut annettua käskyä, ryhtyivät pådtrå-
vämpiin toimenpiteisiin. Lentokone kohosi uudelleen
n. 200 metrin korkeudelle ja lensi poikittaissuunnassa
laivan kulkusuunnan kanssa pudottaen yhden pommin
n. 50 metrin etäisyyteen laivan keulasta. Vasta nyt laiva
suvaitsi pysähtyä. Varsin voimakkaasta aallokosta huo-
limatta laskeutui lentokone laivan viereen. Koneen tä-
hystäjä, nojaten konekivääriinsä, huusi laivan kaptee-
nille, että laivan on heti muutettava suuntansa kohti
Koivistoa, sillä muuten he eivät vastaisi seurauksista.
Kiroten antoi laivan kapteeni kaskyn suunnanmuutos-
ta. Lentäjät kohosivat jälleen ilmaan todetakseen, että
laiva tosiaankin kulki nyt kohti Koivistoa. Lisäksi he
havaitsivat, että laivan muuttaessa suuntaansa siitä hei-
tettiin mereen lukuisia paperipinkkoja. Lennettyään
vielä j onkun aikaa laivan läheisyydessä palasivat lentäjät
Koivistolle ja tiedoittivat "Eskilstuna 3":n tulosta suo-
malaisille torpedoveneille. Näistä lähti yksi laivaa vas-
taan, ja sen seurassa saapui "Eskilstuna 3" myöhemmin
samana päivänä Koivistolle ankkuroiden sinne. Seuraa-
vana päivänä vietiin se suomalaisen torpedoveneen saat-
ramana Viipuriin lähempää tarkastusta varten.

Kun laiva oli tarkastettu, ei siinä todettu olevan kiel-
lettyä kirjallisuutta eikä muutakaan kiellonalaista tava-
raa. Tdmdn johdosta olikin jo tehty päätös laivan va-
pauttamisesta takavarikosta ja päätös oli tiedotettu lai-
van kapteenille. Tällöin kuitenkin toisen divisionan ko-
mentaja, kenraali Theslöf antoi omalla vastuullaan
määräyksen purkaa koko laivan lasti ja tarkastaa se pe-
rinjuurin. Laivan kapteeni koetti estää kaikin tavoin
määräyksen täytäntöönpanon, mutta lastin purkaus
suoritettiin kaikesta huolimatta. Tulokset olivat häm-
mästyttävät. Osaksi lastin joukosta ja osaksi sen alta ta-
kavarikoitiin 8 laatikkoa ä 20 pakettia Pietarissa painet-
tua 'Vapaus"-lehteä ynnä muuta suomen- ja ruotsinkie-
listä kiihoituskiriallisuutta. Laivan tarkoituksena oli
kuljettaa lehdet Ruotsiin, josta käsin ne salateitse lähe-
tettäisiin edelleen Suomeen, täällä levitettäviksi. Täten
oli siis laivan takavarikko ollut aivan aiheellinen. 

-Huvittavana seikkana mainittakoon, että laivastoviran-
omaistemme taholta tiedotettiin julkisuuteen, ertä suo-

malainen torpedovene oli suorittanut "Eskilsruna 3":n
takavarikoimisen Suomenlahdella, mutta ei sanallakaan
mainitru lentäjien suorittamasta esityöstä, jolla kuiten-
kin oli huomattava merkitys, kuten edellablevasta voi
päätellä.

+++++++++++

Lähetä omat kertomuksesi kuvineen osoitteella:
Vääpeli P. Virtanen, Hämeen Lennoston - Lentorykmentti
4:n Kilta ry. 41160 Tikkakoski.
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KALLE SISTOLA

Ennen

Syvärin-
Loimolan
välialue

ilma tuntui sateiselta. Tämän joukkueen johrajana toi-
mi kers Laitinen, Mannerheim-ristin rirarr ja alik S oli
siinä erään ryhmän johtajana. Joukkue lepäili, oli siinä
kyllä muukin osa komppaniaa, murra rämä relttakunta
oli joutunut hieman sivummalle muusra porukasta. Jo-
ku oli varriomiehenäkin, murra hän oli rodennäköisesti
torkahtanut, kuten muukin porukkir. -|a uni oli syvää

sekä tarpeellista. Eipähän sitä sorahommissa juuri kos-
kaan saa levätä oman mielensä mukaan, jopa rauhan ai-
kanakin ryhmyrit, kessut ja r-ääpelir pitävät siitä huo-
len. Sota-aikana on vieläkin hullummin. Nytkin herä-
tys oli turhan äkkinäinen: relran keskisalko katkesi pk-
sariaan. Teltallinen miehiä rörmäsi hetkessä ulos.
Puukolla vetäistiin teltan rakaseinä halki. Aseita hapa-
roitiin kasiin. Matalana ja nopeasri. Vihollinen oli
etummaisilla osillaan saavurtanur nämä maisemat, yrit-
täen heti alkuun teilata meikäläiset. Åloirti vain hie-
man liian kaukaa. Se osa, joka tuli ulos teltan oviptro-
lelta kävi heti asiaan ja mies miehen jälkeen jonkinlai-
seen asemaan ja tappelu alkoi, iopa niin hyvällä menes-

tyksellä, että vihollinen jourui vetäytymään taakse-
päin. Tässä vaiheessa kävi sitten remppu, joka oli sot-
kea tyystin viiden miehen elämänmenon. He viisi oli-
vat tulleet kaikki teltan takaosasra ldpi ja juoksivat sii-
hen suuntaan jonkinmatkaa saadakseen jotakin näky-
viin. Muun joukkueen yhtyessä painamaan venäläisiä
takaisin, osa näistä joutui teltan ja tuon viiden miehen
väliin. Näiden oli edelleen edettävä suuntaan 15-00,
kun muu komppania otti suunnakseen 45-00, edes sillä
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oimolaa
'OLI oltu jo jonkin aikaa liikkeellä, jopa pientä kiirettä
pitäen. Matka oli alkanut Syvärin eteläpuolelta ja kul-
kenut reittiä Koikari-Kaskanankorpi-Pidma-Ruo-
kokoski-Suurmäki. Tämä -44kesä oli hieman kiireis-
d aikaa. Venäläinen pakkasi päälle, eikä meillä ollut
halua kovin nopeasti survoa pois itä-Karjalasta, vaikka
tulo oli melkoista rienroa.

Venäläisten yletön kiire aiheurti rämänkin pienen
tapahtumaketjun, joka tapahtui JR 8:n vetdyrymishet-
kellä ja jonka tarinan nyr jo kuollut veljeni kertoi sil-
loin, kun Genever-pullo riitti kolmelle miehelle kah-
deksi kuukaudeksi taivalhetkinä.

Porukat lähenivät vanhan Suomen rajaa. Tulomarssi
oli ollut melkoista kaiken aikaa ia se väsytti. Pienikin
mahdollinen hetki käytettiin lepoon. Tämä lepo oli to-
sin ionkinlaista koiranunta; nukuttiin toinen silmä au-
ki, jotta olisi nähty lährevärkö toverit vetämään. Oli
ehdittävä joka tapauksessa mukaan, sillä yksin oli aika-
lailla ouroa touhuta korvessa. Eipä silti etreivätkö kave-
rit olisi pitäneet huolta toisistaan, ketään ei fätetty jos

oli vähäisinkin mahdollisuus auttaa. Tämä porukka oli
sorahommissa jokseenkin täysoppinutta, olihan se yh-
täjaksoisesti ollut leikissä jo joulukuusta 1939 ja mie-
het parhaassa iässä. Kovinkin mies väsyy ylettömistä
rasituksista ja niin alkoivat olla nämäkin miehet mel-
koisen uupuneita.

Ennen Loimolaa oli saatu jonkinlainen etumatka ja

tämä yritettiinkin kåyttåå lepoon, jopa niinkin perus-
teellisesti, että joukkue oli pannut teltan pystyyn, kun
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herkellä huomaamatta noiden viiden miehen puuttu-
mista. Teltat saatiin kyllä mukaan. Edessä oli ollut
muita joukkoja, mutta silloin oli kaikki mahdollista ja
seurauksia oli nyt vain koetettava lieventää, syitä ei
voinur enää poistaa.

Tähän viiden miehen joukkoon kuuluivat kers Laiti-
nen, alik S. ja kolme hänen ryhmänsä miestä. Laitinen
orri johdon kasiinsa niin pian kuin sai porukan kokoon.

- Yritetään läpi kovalla kohinalla, ehkä se onnis-
ruu, toimitti hän pojilleen.

Siinä vaiheessa tämä olisi voinut onnistuakin, sillä
raisu yrirys oikealla hetkellä sopivassa tilanteessa on
monasti auttanut, ikävä vaan, ertä nyt siitä ei ollut
apua. Kun reikää ei syntynyt venäläisten joukkoon, oli
orertava hieman taaksepäin. Nyt oli vielä riesana se, et-
rä vihollinen tiesi heidän siellä olonsa ja ilmeisesti yrit-
räisi seurata ja teilata porukan. Tämän vuoksi lähtö oli
orertava nopeaan ja koetettava eksyttää mahdollinen ta-
kaa-ajaia äkkiä kannoilta. Selville ei saatu lähtikö ke-
rään jäljittämään heitä ja uuteen yrirykseen oli käytävä
mahdollisimman pian ennen kuin porukat alkoivar saa-

da järjestystä tanhuihinsa.
Pieni osastomme veti hieman raaksepäin ja muuta-

itaa sat^a metriä pohjoisempana lähti uuteen yrityk-
seen. Maasto suosi heitä, sillä siellä kasvoi matalaa
metsää, lepikkoa, pajua ja sen sellaista. Sinne porukka
hä\'isi ia hissukseen koerti selvirä kohti omia joukkoja.
Asia meni hyvin niin kauan kuin pöheikktia riitti,
.nurra sitten maasto muurtui järeämmäksi metsäksi ja
se aiheutti hieman ruumimista pof ille. Yritettävä oli, ei
lrruura kuin koetetaan. Laitinen lähti edellä, toisena
:lik S., sitten Korpi, Rahko ia viimeksi Repola, joka
:uli hieman sivummalra, jossa pöheikkö jatkui kielek-
*eenä pitemmälle. Laitisen ohje ennen lähtöä oli ollut,
er:ä ampumista koetetaan välttää viimeiseen asti, jotta
vlimääräistä kiirettä ei enää pääsisi syntymään pienes-
sa joukossa, koska tuntui, että vanja ei ollut selvillä
leidän liikkumisisiaan.

Nopeasti edeten pääsee pian pois joltakin paikalta.
-\lkuereneminen oli pojilla kuitenkin melkoisen varo-
vaisra, koska koetertiin nähdä oliko menotiellä jotakin
karrertavaa. Pirkälle eivät kuitenkaan pojat ehtineet,
kun pensaskielekkeen kohdalta kuului: "Stoil Ruki
vehrl" Nyt tuli loppu, oli poikien ensi ajatus. Joukko
,rli niin lähellä huutajaa, että ei ollut muuta mahdolli-
suutta kuin todella. Ihme vain, ettei vanja ampunut.
Siinä seisoi neljä miesta kadet pystyssä. Mutta vain
neljä. Missä yksi? Hänkin ilmestyi nopeasti kuvaan.
Stm Arpola oli etenemässä vielä siellä pensaskielekkeen
sisällä, kun huomasi kavereiden pysähryneen, kuuli
vanian dänen ja näki pian itse vanjankin. Olisi ollut
joukon tuho, jos vanjakin olisi huomannut Arpolan.
Oli nopeasti keksittävä jotakin venäläisen huomion pi-
:ämiseksi muihin päin. Alik S:llä tuli mieleen jotakin:
'Drasituir, drasituit tavaritsh! Or kudaa vyi? Kto vyi?"
Vanja ei paljonkaan reagoinut tähän, ei ehkä ehtinyt

reagoida, mutta Arpola ehti. Puukko iskeytyi valtavalla
voimalla vanjan selkään ja sillä siisti. Arpola veti ruu-
miin pensaikkoon. Nyt kiivaasti takaisin pöheikköön ja

seuraamaan tilannetta, joka ei ollutkaan niin selvä kuin
päältä näytti. Tappelun ääni kuului jo hieman kauem-
paa. Vihollisia oli edessä olevalla mäntykankaalla, juuri
siinä suunnassa, johon poikien oli aikomus mennä. Sii-
nä tuskin oli mahdollisuuksia enää yrittäå. Ja vanja
tuolla pensaikossa, joku alkaa pian etsiskellä sitä.

- Tuo on varmasti ollut p-kalla täällä, ei se muuten
olisi tänne tullut.

- 
Hyvinkin niin, mutta siirrycään pois täältä. Koe-

reraan vielä hieman pohjoisempaa, jos siellä sattuisi on-
nistamaan, ehdotti Laitinen, eikä kenelläkään ollut
asiaa vastaan.

Hieman takaisin pöheikössä. Olisikohan nyt niin,
että takanapäin ei ollut tällä kertaa vihollisia, mutta
edessä oli. Mutta kuinka pitkälle7 Siitä olisi saatava sel-
vyys. Tieltä kai ne olisivat tulleet, mutta kuinka laaial-
le vihollinen oli ehtinyt levittäytyä? Pöheikössä taakse-
päin ehkä kolmesataa metriä ia sitten pohjoista kohti.
Maasto oli alkuun pöheikköä, mutta muuttui kakkara-
kuusikoksi ja suoksi. Se ei ollut kuitenkaan kovin upot-
tavaa ja melkoisen helposti siinä voi kulkea. Suolla oli
ioku korkeampi kohta ja sitä kohti Laitinen kärjessä

kulkien suunnisti. Kumpare oli kovan maan saareke ia

JR 8:n "korsukorvike" telttakaminalla

siihen kaverukset pysähtyivät ja alkoivat tähystellä etu-
maastoa.

Suo jarkui kumpareen toisella puolella jonkun mat-
kaa ja sen takana oli samanlaista männikköä kuin edel-
lisessäkin yrityskohdassa. Sinne kuitenkaan ei ollut me-
nemistä, sillä siellä marssi joku osasto pohjoista kohti.
Tietysti sen mentyä saattaisi maasto olla puhdas viholli-
sista, mutta yhtä hyvin se voisi olla myös miehitettyä.
Pohdittiin yhdessä tilannetta. Ei tämä vielä kovin pa-
halta näyttänyt, mutta ilkeältä kuitenkin tuntui. Pois
oli koetettava päästä, glutta miten?

- Jos vielä yritetään pohjoisempaa. Se on kauempa-
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na riestä. Siellä voi olla parempi mahdollisuus.

- 
Kai sitä sitten on koetettava. Eihän tässä vielä

pallon väsytäkään.

- 
Senkun mennäänl

Suolle jälleen ia sama koukkaus taakse ja pohjoiseen.
Siitäkin huolimatta, että äskeinen osasto oli marssinut
samaan suuntaan, voisi sieltä selvitä paremmin kuin ru-
losuunnan tienoilta. Osaston vauhti ei ollut erikoisen
kova, eihän tässä tulenpalavaa kiirettä ollut. Ja voimia
oli koetettava säästää, sillä siellä edessä voisi olla vielä
vaikeuksiakin. Pahin iuttu alkoi olla ruoka. Vähän kui-
vaa muonaa, jokunen leivänpala löytyi yhteensä niistä
kolmesta leipälaukusta, jotka olivat sattuneet retkelle
mukaan. Toisaalta matkalla oli sen verran jännitystä,
eträ muut touhut eivät niinkään tulleet mieleen, var-
sinkin kun äskettäin ylitettiin pieni puronpoikanen
suolla, josta jano saatiin sammutettua.

Ja jälleen kaarrettiin omia maisemia kohti. Tdmd a-
pahtui jälleen saman suon kohdalla, vaikka puolisen ki-
lometriä pohjoisempana. Ei ollut ollenkaan poikia ilah-
duttavaa tehdä sama havainto kuin edellisessäkin pai-
kassa lähestyttäessä suon takana olevaa kangasmaastoa.
Siellä oli varmasti liikettä. Poikien liikkuminen suolla
päiväsaikaan voitaisiin myös huomata, joten oli epävar-
maa jatkaa. Merkillä näytti krs Laitinen porukkansa
matalaksi ja tovin tähystelyn jälkeen, jolloin vain voi-
tiin todeta vihollisia olevan edessä, palattiin suon reu-
naan tiheämpään metsikköön, jossa jälleen pohdittiin
asiaa.

- 
Tämähän nyt naurettavaa on kun aina on vanjoja

vastassa, tuumi Korpi.

- 
Kyllä rdmå alkaa olla jo kaukana naurettavasta,

oli alik S:n mielipide. 
- 

On yritettävä jotakin repäise-

vämpää, ei tämä vie tulokseen.
Asiaa puntaroidaan. Syödään samalla mukana olleet

leivänpalat. Jollekin vanhalle sissiporukalle tilanne ei
olisi aiheuttanut tällaisia pulmia, varsinkin jos linjojen
ylityksiä olisi takanapäin jo useampia, mutta näille
miehille rilanne oli hieman outo. Kyllä heille oli selvää

miten tapella puolusruksessa tai hyökkäyksessä, sehän

oli koettu monet kerrat, mutta tällainen tuhriminen oli
outoa. Nyt kuitenkin tultiin yhteisen pohdinnan jäl-
keen siihen tulokseen, että läpi mennään, fos pienikin
mahdollisuus on, vaikka tapellen. Nyt oli ruoka loppu-
nur, vihollinen voisi lopultakin havaita heidät ja muita-
kin rekijöitä oli olemassa, jotka antoivat aihetta läpi-
murron yrittämiseen, ottaen suuremman riskin kuin
mitä tähän asti oli haluttu ottaa. Karttaa ei heillä ollut
alueelra, mutra päätökseksi tuli, että vielä hieman
pohjoisempana koetetaan uudelleen. Paikalla lepäiltiin
jonkin aikaa. Poltettiin tupakoita, jotka myös alkoivat
olla vähissä. Tarkistettiin aseita ja ennen kaikkea pat-
ruunatilannetta, mikä ei ollut kehuttava. Mukana oli
kolme konepistoolia, ioten ne kyllä edustivat melkoista
tulivoimaa, murta vain lyhyeksi ajaksi. Yötä ei kannat-
tanut jäädä odottamaan, sillä heinäkuun alkupuolella
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yö ei ollut juuri sen kummempi kuin päiväkään. Mi-
tään tarkempaa suunnitelmaa ei osattu mi'öskään teh-
dä. Tilanne sen sitten näyttäisi. Niin lähdettiin iälleen
nostelemaan. Nyt mentiin pohjoista kohti melkein ki-
lomerri ennen kuin käännyttiin suun:aan 45-00, joka

oli kohti omaa porukkaa. Suo jäi raakse ia maasto oli
matalahkoa mannikkoa. Äänetrömasti koetettiin ede-

tä, vaikka silti saappaiden alla rusahtikin oksa poikki
silloin tällöin. Kers Laitinen kulki ioukon edellä, poiat
hajallaan hänen takaoaan. Hiki alkoi tuntua paidassa,

mutta se kai johtui iännit1'ksestä enemmän kuin vauh-
dista. Edellä kulkeva Laitinen lvö maihin ja muut pe-

rässä. AIik S. konttaa Laitisen luo.

- 
l(3se6s näitä. Siinä on suomalainen kirves ja Fen-

nia-aski, tyhjä. On täällä ollut meikäläisiä äskettäin.
Aski on aivan kuiva, ioku ne on fätränyt.

- Kyllä rälläkin kohtaa tapaa meikäläisiä, kun vaan

tarpeeksi pitkalle menee.

- §gnkun jatketaan. Joku leiripaikka tässä ilmeises-

ti on ollut. Eiköhän pian jotakin selviä.
Eteneminen jatkuu. Laitisella keikkuu kirves vyössä.

Hän ei jättänyt löytöään sinne, vaan korjasi sen toivos-
sa, että sille käyttöä löytyisi vielä. Nyt aletaan varmaan



I

lähestyä jo alueita, joilla vihollisen linjat ovat, ios
vleensä sitten enää tällä kohtaa ovatkaan. Ehkä olisi
varminta hieman rauhallisemmin katsella jo etumaas-
roa. Laitinen pysähtyy laviirtaa muut maahan. Alik S.
siirtyi hänen viereensä.

- Mitäs nyt?

- Ei mitään erikoista, Iuulen, että linjat alkavat ol-
la edessä. Jos menisimme kahden katsomaan. Odotta-
koon pojat täällä. Kolmelle miehelle saatetaan tieto
asiasta ja kaksi kaverusta lähtee. Kuluu aikaa yli puoli
runtia ennen kuin he palaavat. Murta jorakin on mat-
kalla selvinnyt. Tarinaa pitää Laitinen:

- Alkaa selvitä. Näkyy vanjakin levirräytyneen
maastoon. N. 100 m:n päässä on vihollinen asemissa.
Åinakin parissa paikassa siinä eroirti parivartioita.
Päästään aika lähelle hyvässä suojassa, aivan asemien
taakse. Koetetaan panna matalaksi molemmat vartio-
paikat. S. - ora yksi mies mukaasi ja mene sitten lä-
hemmäs toista vartiopaikkaa, murta ei ammuta ennen
kuin saatte minulle jonkin merkin. Minä koetan kave-
rien kanssa ensin hoitaa toisen vartiopaikan kaikessa
hiljaisuudessa. Ja sitten kun se roinen vartiopaikkakin
on matalana sitten juostaan ja lujaat

- Selvää juttua tuo on, yritetään vaan.

Jälleen liikkeelle. Alik S:n kaverina on srm Arpola,
ioka alkutouhussa hoiti asiansa nopsasti. Välimatka
näiden eri ryhmien kesken on n. 30 m. Vähän sydän
poukkoillen koetetaan löytää sopiva etenemistie. Pai-
kalla on pieniä pensaita, joista saadaan sopivaa apua. Ja

nyt ollaan niin lähellä, että ratkaisu on edessä.

Laitinen yrittää yksin vihollisen parivartion luo. Ka-
verit kuitenkin varmistavat. Alik S. ja Arpola taas puo-
leltaan ortavat iyvälle viereisen vartiopaikan, jolloin ra-
koa pitäisi olla jo riittävästi näin metsämaastossa. Hil-
jalleen asetutaan paikoilleen. Molemmat vartiopaikat
löytyvät ja touhun alku on valmiina. Laitinen lähtee
liikkeelle. Kädessä on äsken metsästä löytynyt kirves,
tehokas ase liikkuvalla miehellä. Hiljaa ja varovasti.
Aluksi on vähän suojaa, mutta loput 7-8 m aivan nä-
kyvissä. Rauhallisesti ja täysin äänettömästi hän näyt-
tää selviävän matkasta. Lähenee - lähenee. Asemissa
olevat kaksi miestä eivät katsele taakseen, onneksi. Nyt
Laitisen vartalo jäykistyy, nousee kyyryyn ja voimalla
syöksee kahden miehen kimppuun. Kirves nousee ja
laskee. Toinen miehistä ei ehdi havaita mitään, toinen
kaantyy kyljelleen katsoakseen tömähdyksen syytä,
mutta jälleen kirves nousee ja laskee saman tien. "Täl-
lä selvää!" Käden heilautus. Nyt lähtevät liikkeelle
stm Korpi ia Rahko ja juoksevat suoraan eteenpäin. Sa-

malla pamahtavat alik S:n ja Arpolan konepistoolit ja he
lähtevät juoksemaan etumaastoon. Laitinen seuraa tou-
huja. Nyt hänelläkin on konepistooli kädessä. Kirves
on tehnyt tehtävänsä ja saa mennä. Hänkin lähtee
juoksemaan. Nyt mennään hjaa, niin paljon kuin koi-
vista lähtee. Melko pitkällä jo ollaan ennen kuin vihol-
lisen puolelta ammutaan, mutta se ei haittaa. Vauhtia,
vauhtia! Vielä ovat yaarana omat miehet. Kun viholli-
nen on huomannut pojat, ei ole enää väliä, vaikka vä-
hän karjaistaankin. Maasto vilisee silmissä 

- 
puu 

-pensas 
- 

puu...

- Omia, älkää ampuko, omia, älkää ampuko! huu-
detaan vähän väliä. Metsä suojaa poikia sen verran, eträ
vihollisen luodit eivät satu kohdalle. Ei ole mukava
juosta luotisateessa, mutta muukaan ei auta. Ampuiko
joku omalta puolelta, sitä ei nyt ehdi edes huomata.
Olisihan kysymyksessä voinut olla joku vihollisen jek-
kukin. Maalin saavuttaminen ei juuri koskaan ole ollut
toivottavampaa kuin nyt. Siinä onkin jo suomalainen
parivartio, mutta sormi liipasimella. Tilanne ei ollut ai-
nutlaatuinen, olihan moni poika nähnyt vastaavanlaista
juoksua, ehkä itsekin jpossut. Siinä huohotuksen lo-
massa:

- Äta sojota, kyllä me omia ollaan. JR 8:n miehiä.

- Niinhän tuon yhden äijän housunpersauksesta
näkyy.

- Mitäs porukkaa tämä on?

- Nel jääkymmentäviittä.

- 
Vanhoja tuttuja sitten. Missähän kahdeksikko

nyt on?

- Luulisin sen olevan tien varressa.
Selvitettiin siinä vähän asian aihettakin, jotta kaverit

uskoisivat paremmin. Tupakkatunti pidettiin poikien
luona ja hengityksen tasaannuttua lähdettiin etsimään
omaa porukkaa. Palataan jälleen komppaniaan. Mat-
kassa oli ollut vain pieni mutka. tr

L

Etenemistä pöheikössä
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ERKK! KEMPPI

Pällin sulku

fnÄÄNÄ kesäkuun iltana v. 1944 auringon painuessa
Karjalan taivaalta, seisoimme joukko eri yksiköistä ole-
via sotilaira paririviin lärjestäytyneinä Lappeenrannan
hautausmaan vieressä olevalla aukiolla. Ojennusta ko-
mennettaessa näen oikean olkapääni yli oikealla valkoi-
sia ristejä ryhdikkaina ruoduittain kuin oman rivistöm-
me jatkona. Aseveljet nukkuivat siellä.

Kahta kuorma-autoa peruutetaan vierellemme. Tyk-
kien ääni kuuluu kaukaisena jymynä ja yksinäinen len-
tokone hyrisee korkealla kaupungin yllä. Odotetaan
mitä, tai ketä? Nyt kävelee ereemme hitain askelin il-
man aselajitunnuksia oleva laihahko luutnantti kullan-
väriset ruusukkeet pistettyinä kesäpuseron kaulukseen.
Hiljaiselta kadulta ei kuulu juuri liikenteen ääniä, sillä
siviiliväestö on lähes tyystin kaupunkinsa jättänyt.

Luutnantin kourissa olevat paperit rahisevat, katse
kohoaa pään kääntyessä puolittain meihin. 

- 
Ää.ri ou

tasainen eivätkä lauseet leimahtele, omia ajatuksiaanko
esittänee, emme tiedä, mutta sanat kuunnellaan tar-
koin:

- Teidät viedään nyt linjaan ja sieltä ei sitten läh-
detä, otetaan vastaan eikä juosta. Täältä tavatut karku-
rit ammutaan. Ei muuta! Autoihin!

Oudon luutnantin puhe nielaistiin yskimättä. Hen-
gessä hymyilytti meitä puhtailla papereilla palaavia.
Eivät oman porukan upseerit tuollaisia suustaan pääste-
le. Hypimme mies mieheltä äkäisinä perästä ylös auton
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lavalle laitetuille lankuille istumaan. Painamme sota-
mies Munukan kanssa puuta rinnakkain, ja viimeisten
miesten kömpiessä lavalle muistellaan jo Kurikan poi-
kien kehumisia:

- Suupohjas sitä paraasta suamea puhutahan, mutta
tuo luti kakisti kans selvää suomee, nii Karjalas kun ol-
laakii!

Oli Pekan kanssa tultu Lapista lomalle pääteasemana
Viipuri. Nyt oli tullut myös 3. eli "Sininen prikaati" ja
sen piti olla jossain Viipurin paikkeilla, tuolla vai tällä
puolella, sitä emme tiedä, mutta Vuoksen varrelta ei
suoraan enää sinne kuljettu.

Auto nytkähtää liikkeelle, korkeat lisälaidat kolise-
vat mukulakivistä katua ajettaessa. Kukaan ei puhu mi-
tää,n. Påäråni kääntämättä näen koko porukan, paria
kolmea lukuunottamatta. Onpa meitä mojova sakki:
Edessä on mies kuin munasaippuamainos, joka puolelta
puleerattu, vieressä vanha jermu tupakantumppi hiilty-
neessä holkissa partakarvojen seasra sojottaen. Pari ka-
veria nojailee polviinsa sen näköisinä, ettei lomapape-
reita taida löytyä hakemallakaan.

Minne sitä mennäänkään? Ei ainakaan oikotierä,
koska Saimaankanava ylitetään. Samaa sik-sakkia koko
tie: yli kanavan kotvan matkaa ja taas takaisin samalle
puolelle kangasmaita ja mäkikumpareita. Ilta on muut-
tunut yöksi kun saavutaan Mälkiän sululle. Huvimar-
kan tyyli lopetetaan tien varressa olevalle viitalle, jossa

lukee: "Kaat.kp." Nuo sanat eivät selvennystä kaipaa,
mutta kukaan ei muuntanut niitä "Kaatuneiden kokoa-
mispaikaksi". Eikä pitkälle päästy kun samanlainen
viitta nähtiin tien vasemmalla puolella ja jälleen Pällin
sulun paikkeilla. Tuntui siltä, että Tuonelasta vilkutet-
tiin meille.

Auto pysähtyy nytkähtäen, keskustelua ei kuulu
moottorin hiljaa hyrisressä. Ketkähän tässä jäävät kyy-
distä? Pienen selvittelyn jälkeen hyppää kl'mmenkunta
miestä alas ja matka jatkuu Juustilaan. Kylän kauneut-
ta ei kukaan huomaa, ja muutaman sotamiehen hypät-
tya taas alas, alkaa automatkamme viimeinen vaihe ka-
navan yli Ventelän suuntaan. Nyt kuuluu tykkien jyli-
nä vasemmalta valtavana pauhuna.

Eräässä tienristeyksessä auto pysähcvy, kuljettaja tu-
lee esiin ohjaamosta ja sanoo:

- Tämän pitemmälle ei nyt ajeta.
Kangistunein jaloin hypimme mekin alas ja ryhdym-

me pohdiskelemaan mistähän löytäisimme oman
komppaniamme. Vai olisikohan niin hullusti, että ko-
ko Sininen prikaati on hajonnut, kuten eräs JR 1:n ali-
kersantti väitti.

- 
Eiköhän tuo liene sama missä remmissä riepote-

taan, puhelee Pekka puolitrain irsekseen.
Olemme juuri lahdössä jalan eteenpäin, kun pensai-

kosta kuhahtaa mies kuin peltojänis, silmät suurina
renkaina, ilman kivääriä, leipälaukku ainoastaan taka-
puolen päällä heilahtaen. Päätään eteen työntäen hän
varoittaa:
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Sa,maan kanava

- 
Ätt aa lahtekö sitä tietä, siellä edessä ei päivää

.<auemmin eletä.

- 
Häh: urahtaa joku akäisenä. Elerä ja eletä, ian-

*aikkista elämää tässä ajatellaan, eikä yhtä päivää.
Åletaan kävellä pienehköä rierä. On sellainen runne,

=:rä ränä keskiyön hetkenä alkaa meille yön ja päivän
':kamattomuus 

- 
viikkojen päir'ä rai viikkojen yö 

-::se kunkin sieluntilan mukaan.

Jo tulee vastaanottaiakin sinivalkoinen tunnuksem-
ne olkaimissaan kysyen:

- 
Mistä yksiköstä te olette? 

- 
Selviretään.

Eikä prikaatimme ole hajonnut, ei alkuunkaan, jos

kohta pakkia on otettukin. Siinä selviää samalla myös
se riipaiseva asia, että Viipuri on jo venäläisten hallus-
sa.

- 
Nyt ei minullakaan ole mitään muura puoluster-

r;n,aa kuin polkupyörä, ja sekin on velan panttina, sa-

noo sotamies Leinonen.
Sinisen prikaatin esikunta työskentelee teltassa. Yk-

siköiden sijaintipaikatkin ovat selvinneet niin, ettei
meitä enää seisoskele kuin kaksi miestä Ventelän karta-
non mailla. Vieressämme olevasta teltasta astuu ulos
rukevahko kapteeni. Ryhtiä korjaten kaivan rintatas-
kusta paperinipun, toverini tekee samoin tehden samal-
la myös asianmukaisen ilmoituksen.

- Jahah, pojat 
- 

puhelee kapteeni leppoisasti.
Katsotaan minne teidät lähetetään... Käydään sisälle!

lf ffir 1,,*,,*
JUUStIIa

Teltan pohja on peitetty kuusen havuilla ja pihka
ruoksuu voimakkaasti. Istuudumme huokaisten havuil-
le, runtuu kuin oltaisiin tultu sukulaisiin. Esikunnan
kalseutta ei nyt ole havaittavissa. Täällä ei pompita
pystyyn turhan päiten, jokainen nåyttdd olevan keskit-
rynyr omaan työhönsä. Kirjoituskoneen ääni tuntuu
oudolta kranaattien raiskahdellessä fa kahden kapteenin
naputellessa kilvan tekstiä paperille.

Aamurunteina siirrymme kartanon suojiin. Ne ovat
Iähes täynnä sotilaita. Loikoilemme lattialla reput
päänaluisina, mutta nukkumisesta ti tahdo tulla mi-
tään. Eteisen lasin rämähtäessä räjähdyksen vaikutuk-
sesra sisään kysäisee eräs kersantti:

- 
Eiköhän olisi syytä siirtyä kellariin?

Ehdotus ei saa vastakaikua, vaan jäämme paikoillem-
me.

Katselen kattokuvioita ajatusteni etsiessä oman jouk-
kueeni poikia. Oli sovittu, että eräs heistä on vastassa

lomalra palatessani, mutta nyt, kun en tiedä edes hei-
dän olinpaikkaansa ei ketään näy.

Vasemmalla meistä ovat venäläiset edenneet. Pääse-

värköhän ne selkämme taakse? Silmäni ovat iatkuvasti
avoimina huomatakseni jonkun tuttavan sotilaiden kul-
kiessa sisään ja ulos. Nyt! Ilostun ikihyväksi. Korpraali
Erkki Vainiohan siinä tulee kättään ojentaen, onnelli-
sen näköisenä ja kasvoista loistaa sisäinen hohde. Säp-

sähtäen kysyn:
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Ryhmyn Romppainen ia Mör§kölli
iälleen uauhdissa

ARMAS I. PUTLAN
ratklriemukkaat sota-ajan romaa-
nit omien ja naapurinkin turhan-
tärkeiden sotaherroien törppöilyistä
naurattavat yhä yhtä makeasti kuin
aikaisemminkin.

NYT SAATAVANA
ROMAANIT:

JA PtlH sanoi sotamies Ryhmy

JEES PU]'IAMULTAA
sanoi kersanttl Ryhmy

JEES MUTUKUHilURI
sanoi vääpeli Ryhmy

TLTAA Hiispvrnlnt
sanoi vääpeli Ryhmy

ovh. nid. vain &95 rpr.
Kirlakaupoista ia lehtipisteistä!

- 
Kuinka sinulla on noin hyvä olla? Vainio kaantyy

poispäin sanoen:

- 
Tule, niin on sinullakin... ja menee hiljaa pois.

OIen yhä lattialla reppu pädn alla ja samat sotilaat
seisovat tuossa niin kuin äskenkin. Värähdys käy selkä-
rengassani kun heti tajuan, ettei tuo tapaamisemme ol-
lut konkreettinen ja uneksi se on liian todellinen. Eräs

sotamies katsoo ikkunasta:

- 
Tuolla pihakellarin luona on tykkikomppanian

miehiä.
Heitän repun selkääni ja lähden heidän luokseen.

Siinä pihapolkua kävellessäni olen varma näkyni mer-
kityksestä ja niinpä tervehdin ja sanon: "Erkki Vainio-
han on kaatunut?" Miehet katsovat minuun:

- 
Misrä sinä sen tiedät? Tammisuolla, kiviaidan

vieressä kaatui meiltä kahdeksan miestä ja joitakin haa-
voittui samalla kertaa. Ei sitä joukkuetta, jossa sinä

olit, enää olekaan...

Jokaisella panssarijääkärillä riittää kantamista. Jol-
lakin on erikoinen nuija kainalossaan, viimeinen kek-
sintö panssareita vastaan, jota sanotaan panssarinyrkik-
si. Muutaman kilometrin käveltyämme on tien ohessa
juuri kaivettuja poteroita, joissa osa komppaniastamme
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oleilee Väsyneitä ja partaisia sotilaita kompii kuopista
ja sotamies Olli Tantun filosoofin silmät r'älähtävät,
muuten hän on tomun ja tuhkan peirossa.

- 
Mahruukos tänrre mukaanT

Nivalan pojat, sotamiehet Junrtila ja Hurskainen
olivat junan pysähtyneessä poikenneer koronaan pohioi-
sesta tullessaan. Siitä oli seurauksena. että kaverukset
joutuivat muonittajan vakanssiltaan tänne vitjaan.

- 
Hyppää joukkoon äläkä tuumiskele, kyllä tänne

kolmannetkin saappaat sopivat. kuulen lausuttavan.
Paiskaudun montun pohjalle havujen päälle. Repus-

ta löytyy pieni tupakkavarasto ja sirä täällä on kovasti
kaivattukin. Keitämme korvikerta, syömme eväitäm-
me ia polttelemme vrittäen edes toviksi unohtaa tava-
rits-nimisen painajaisen. Sotamies Junrtila hyräilee,
katselee morsiamensa kuvaa, laulaakin jotain haikeaa,
kuten "Kyllä täältä palataan".

- 
Eikä palata, huomautan.

Junttila, joka ei kykene koskaan olemaan täysin va-

kava kiivailee:

- 
Pidä sinä kesävieras kitasi kiinni!

- 
Voinhan pitääkin, mutta kun nuo toisetkin pojat

kääntävät hieman putkiaan ja tulee täydeltä, niin kyllä



nuo kuuset tässä meidät rappavat.
Illan tullgn komppanian vääpelikin ilmestyy pariim-

me ja kaverit saavat päähänsä:

- Nyt sinä lähdet hakemaan kiväärin, pistoolisikin
kun on tuollainen antiikkiesine. Siitähän tulee vain
;nuuraman tunnin reissu, muonakärryillä pääsee muka-
vasri perille, ja takaisin osaa yksinkin. Niin lähdet-
:iin...

Komppaniamme päällikkö, kapteeni Saarinen kaatui
Tammisuolla ja nyt on päällikkönämme luutnantti
Rautakoura, rohkea mies, joka on ylennyt pelkillä soti-
laan ominaisuuksillaan. Luutnantti Kai Kortteen jouk-
{ueen pojat pitivät kyllä pientä ääntä, ertä heillä muka
olisi ansioitunein luutnanrti, mutra eihän rasvanahkai-
sen sotamiehen ääni linjasta kauas kuulu, ja lakimies
jä edelleen poikiensa pariin.

Alikersantti Kontkasen iso piiska vaikeni. Sen mie-
histö näytti meille muille milloin vasta rykki jäterään
ja miten täältä erota Se pysyi, ja pysyi toivotro-
massa paikassaan venäläisten kiusana. Nyt, täysosuman
jälkeen heidät on tuoru pois. Alikersantti Raimo-Aho
sai käskyn koota kaikki saatavissa olevat miehet ja ha-
kea vetämälla tykki taaksepäin. Viipurin tieltä kään-
nyttäessä näytti ruotsinkielisen pataljoonan sotilas kä-
dellään "Stop!" Sillan vieressä ollessamme se lensi il-
maan, eikä joen yli enää siitä paikasta ollut menemistä.
Asemat olivat nyt joen varressa. Maataisrelukoneet
vaappuvat päittemme päällä ja jopa satakin lentokonet-
ra voi samanaikaisesti olla Juustilan yllä. Mieliala hie-
man nousee kun kenraali Laguksen panssarit lähtevät
vastahyökkäykseen. JR 50 on kylän vasemmalla puo-
lella valmiusasemissa, jonne meidätkin lähetettiin
panssarinyrkkien kera.

Etenemisestä ei tule täällä mitään puolin eikä roisin.
Kersantti Taisto Salmilla on huonoja uutisia. Pusero

Tammisuon asema

Panssarikauhu, uusi ase

veressä reilu kersantti selittää:

- Oli jumalauta huonoa onnea, kranun räjähtäessä
puussa. Junrtila ja Hurskainen kaatuivat. Mallat meni
hevosineen haavoittuneita noutaessaan.

Lähdemme kohti Ventelää. Kesäpäivän lämpöön se-

kaantuu rdälld aina voimakas kuusenhavuien tuoksu,
aivan kuin hautajaisissa, silvottujen puiden vuotaessa
nestettään.

Ederään metsäojan ylitse,
Kuollut hevonen lojuu polun
mo-Aho tutkii karttaa:

- Joo, kyllä rämä on se

vaan tapaansa.
Poterot, joihin asetumme ovat kuin havutettuja hau-

toja, lähitorjuntakuopat kuin isolla kairalla kaivettuja.
Tällä laakealla mäellä on jalkaväkeä vain kuudenkym-

joka on jo sammaltunut.
varrella. Alikersantti Rai-

paikka, puhelee hän har-
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menenviiden miehen komppania ja toinen samanvah-
vuinen porukka on tuon notkelman takana oikealla.

Oltiin ajassa jossain kesä-heinäkuun vaihteessa,
tarkempi ajantieto ei ollut tärkeää. Päivä kului iltaan
ihmeemmittä tapahtumiua ia kranaatteja tuli kohtuul-
lisesti, nukkumisesta ei tullut mitään. On hellettä.
Vettä saamme riittävästi pienestä notkelmasta. Kun
saappaan anturalla polkaisee, vesi virtaa sen tekemään
kuoppaan. Muonakuskia vain ei kuulunut. Päivän ku-
luessa tekevät suomalaisetkin lentokoneet hyökkäyksen
vihollisen rintama-alueelle.

Venäläiset erehtyvät luulemaan nojallaan olevaa vie-
ruskiveämme hyökkäysvaunuksi. Kiven kylkeen ki-
mahti kuin.räiähtävällä moukarilla olisi sivallettu. Sitä
seurasi tavattoman ankara tykistökeskitys. Maan pinta
vapisi jatkuvasti ja ilma oli sakeana räjähdyksissä sin-
koutuvista kivistä ja hiekasta. Niitä satoi tasaisesti ta-
kaisin maahan. Piiskatykki hakkaa entisellä suuntauk-
sellaan kiveämme, mutta se ei enää tuntunut miltään ja

Stalinin urutkin ovat äänessä. Yksinäisiä räjähdyksiä ei
juuri eroita, on vain kuin loputonta räjähdysainevaras-
toa ryhjennettäisiin päällemme. 

- Tuntuu mahdotto-
malta selvitä tästä hengissä. Tuntuu ikäänkuin joutuisi
kuolemaan murhattuna kun ei voi tehdä mitään. Ehtii
ajatella raamatun sanojakin. Ne tuntuvat läheisiltä:

- 
Meidän elinpäivämme ovat kuin ruoho. Tänään

se kukoistaa, huomenna heitetään tuleen... - Se on
kuin eilispäivänä meitä varten kirjoitettua.

Kanervikko palaa useassa kohdassa ja silmiä kirvelee.
Seison lähitorjuntakuopassa kun yhtäkkiä tajuan su-
hahduksen. Nyt tuli kohdalle, sekunnin murto-osassa
lysähdän niin matalaksi kuin pääsen. Rysähtää ja hiek-
kaa kopsahtaa päälleni. Korvissani kuuluu tasaista suri-
naa, mitään muuta en kuule. Katson, panssarikauhu,
uusi ase, joka on arvokkaampi minun nahkaani, sai vie-
relläni peltiinsä kahdeksantoista reikää. Ympärilläm-
me on mäki perusteellisesti möyhennetty. Vangiksi
saacu kirgiisi kertoo, että hänen komppaniassaan ei
myöskään ole kuin kahdeksankymmentäviisi miestä.
Loput on sota niellyt. Ja vaikka sanotaankin, että Ju-
mala on sodassa sen puolella, jolla on eniten divisioone-

ia, se ei ole totta. Kiitollisena huomaan nytkin, että
Hän pitää jopa vähäisen panssarijäakarin puolta.

Rautakouran komppaniasta ei kukaan ole karannut,
jatkamme epätoivoista taistelua häviöstämme tietoisi-
na.

Kaikki tilauksia, osoitteenmuutoksia ym. sekä
epäsäännöllisyyksiä tai puutteel I isu ukeia lehden
lakelussa koskeva kirleenvaihto on lähetettävä
osoitteeseen:'PL 820 flX)03 H:ki 3d). Toimitus
(Töölönkatu 35 B) ei nlitä käsittele. Puh. 90-
7W822 tai 790355
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- En ole näbnyt sinua

aikaisemmin uimassa.

- En minä ui. Minä
huhun!!
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Kirjoittajat vastaavat esattäm istään m iel i piteistä.
Käsikirjoitukset on tehtävä koneella ioka toiselle
riville. Maksetut käsikirjoitukset ja valokuvat iää-
vät lehden omaisuudeksi, muut palautetaan vain
ios pyyntö ia postimaksu on tullut yhden vuoden
sisällä.


