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ANELMA LOKKA

t

VIIMEISENÄ sotakesänä 1944 sai neuvostoliittolai-
nen, V.A. Gontarenkon johtama 16 panisaanin vah-
vuinen partisaaniosasto "Stalinets" tehtäväkseen Suo-
messa olevan Lokan 'varuskunnan" ruhoamisen. Parti-
saaniosasto marssi 180 km ja saapui 14.7.1944 Lokan
kylän edustalle. Se hyökkasi illansuussa kylään, jota
suojasi I + 7 miehen vahvuinen aliupseerivartio. Yli-
voimaisen hyökkäyksen johdosta vartiopäällikkö vetäy-
tyi miehineen kylän itäpuolella olevan joen taa. Tällöin
osa kylän asukkaista jäi kylään hakien suojaa rakennuk-
sista. Partisaanit aloittivat välittömästi käsittämättö-
män hävityksen, joka kohdistui naisiin ja lapsiin sekä

rakennuksiin. Seuraukset olivat hirvittävät, sillä yli
kaksikymmentä siviilihenkilöä menehtyi pienessä Lo-
kan kylässä.

Seuraavassa kertoo rouva Anelma Jaakkola paikan-
päällä olleena tästä tapahtumasta, jonka uhriksi pieni
syrjäinen kylä joutui.

***

Elettiin kesää 1944 ainaisen pelon vallassa, aivankuin
tietäen että jotain kamalaa tulee tapahtumaan. Olin sil-

Piirros partisaanien hyökkäyksestä

loin L6-vuotias tytön huitukka, jonka harteille kuiten-
kin oli olosuhteiden pakosta tullut koko pienen tilan
talouden- ja karjanhoito. Kesällä 1941 kun pojat jou-
tuivat rintamalle (5 poikaa) jäimme isän kanssa kahden.
Tosin sisareni, jonka koti oli 4 km kylästä syrjässä, eva-

kuoitiin kylään ja hänkin tietysti tuli kahden lapsensa
kanssa entiseen kotiin. Nämä syrjätalot evakuoitiin
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juuri partisaanien takia ja kaikenlaiset kulkijathan oli-
vat silloin ainaisena pelon aiheena vaimoväellä.

Heinäkuun 14 p:nå oli erittäin kuuma ilma ja kova
räkkä (syöpäläisiä) niinkuin täällä sanot aan. Karjaakaan
ei voinut päiväsaikaan pitää ulkona, vain aamuvarhai-
sella ja sitten vielä käytettiin myöhään illalla, kun paar-
mat lakkasivat lentämästä. Niin sinäkin päivänä kä-
vimme isän kanssa jokivarresta lehtiä ja heiniä venelas-
tin hakemassa; olimme käyneer suvannon päässä siitä
paikasta josta partisaanit kulkivat yli. Keitin iltasärröt
ja juotuamme ne, sisareni otti molemmat lapset toisen
toiseen käteen. Nähtyään Hilduri-mummon tulevan lä-
hellä kotiamme olevan ojan varteen lehtiä riipimään,
lehmille tietysti, sisareni sanoi: "Käynpä mummolta
kysymässä joko Puumalassa on rullut vauvoja, kun Til-
da-mummo on haettu jo aamulla sinne paarmuskaksi"
ja hän lähti lasten kanssa.

Isä sanoi minulle: 'Niitä vain tuosta Jannen harjulta
elukoille heiniä, kun menet lypsynavetalle, kuka niille
enää jokivarrestakaan jaksaa lähreä hakemaan tälle illal-
le". Hän lähtee Pekkalaan kuuntelemaan 7 uuriset, sa-

malla kysyy: "Onko pojilta tullut kirjeitä, kun siellä
rintamallakin tuntuu olevan niin kovaa rytinää"; sanoin
että on tullut kaikilta. Velipojat ruukas minulle aina
kirjoittaa. Niin hän lähti mukaan kävelemään Pekka-
laan. Otin lypsyastiat ja pistin ne kaivon kannelle.
Sieppasin tyhjän heinäsäkin ja viikatteen ja menin niit-
tämään. Ehdin lyödä viikatteella vain muutaman ker-
ran, kun koululla mihin varriosotilaat oli majoitertuna
rävähti kamala ampuminen, vilkasin sinne päin ja näin
kuinka Selma-täti ja Erkin Hilma, vanhoja emäntiä,
Iähtivät naapurin pihasta juoksemaan kohti rantaa. Itse
hyppäsin samassa pellon pientareen suojaan littaaksi
kuin lude. Olin kotipihasra noin 30 metrin päässä.

Näin olkani yli katsoessani kuinka Ella ja Aune, Aunel-
la pienin lapsi sylissä juoksivat pihan läpi rantaan, heitä
ammuttiin ylitseni kovasti perään mutra ei kumpaan-
kaan osunut. Olin kuin kuumilla hiilillä, olisi mieli
tehnyt lähteä juoksemaan perään, murta kuin mikä olisi
sanonut: älä liiku. Odotin sydän kurkussa koska tulevar
ja panevat kotitaloni tuleen ja näkevätkö minut. Parti-
saanit eivät kuitenkaan polrtaneet kotiani, naapurikin
jäi palamatta. Koulu ja muu kylä poltettiin (saksalaiser

tosin parantelivat loput).
Pysyin paikallani, ja vaikka oli tyyni rakennusten pa-

laessa oli kuin kova koski olisi pauhannut vieressä, sel-
lainen humina kävi. Minulla oli vain ohur kesämekko
päälläni, onnekseni hyvin maaston värinen, jota sanot-
tiin jälkeenpäin maastoutumispuvuksi. Paarmat puri-
vat mekon läpi selkää, paljaita säärid ja käsivarsia, en
uskaltanut liikkua edes sitä vertaa, että olisin pyyhki-
nyt syöpäläisiä pois. OIin aivan verikuhmuilla jälkeen-
päin. En tiedä kauanko olin siinä, oli ihan sellainen
tunne, kuin olisin yksin jäänyt eloon, ajattelin etten lii-
ku ennenkuin varmasti ovat lähteneet. Kuuntelin kun-
nes ampuminen lakkasi ja kuulin kuinka ammukset rä-
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jähtelivät palavissa raunioissa, ajattelin että kyllä ne nyt
on menneer. Yks kaks huomasin kun Katri, Eilan äiti
joka asui meillä toisessa päässä rakennusta, Iähti kävele-
mään koululle päin, huivin kulmalla aina pyyhkäisten
kasvojaan, yarmaan kyyneleitä. Hyppäsin ylös ja yritin
huutaa, että ei saa mennä sinne päin, mutta ääntä ei
tullut vaikka kuinka yritin. Juoksin Katrin luokse ja
otin olkapäistä kiinni sopertaen, ei sinne, ei sinne. Kat-
ri hoki vain: "Missä Eila, missä Eila", en riedä sanoin,
mutta mennään tuonne kellariin, en mä anna elävänä
kiinni, mitä muuta tahansa. Talutin Katria kohti kella-
ria, sellainen maakellari jonka päälle oli rakennettu niin

Lokan uhrien muistopatsas
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sanottu kellarihuone. Suljimme oven ja väliluukun hy-
vin. Ehdimme olla jonkin atkaa, kun alkoi kuulua
luoksua, muistan kuinka tuntui kuin veri olisi jähmet-
tynyt. Katri itki hiljaa, "nyr ne tulee tappamaan mei-
datkin". Kohotin hiljaa kellarin luukkua ja kuuntelin,
ne puhuvat suomea, varmasti ne on omia. Lähdimme
ulos. Ne olivarkin omia vartiolla olevia sotilaita, me-
nimme heidän perässä lossirantaan, missä oli hirvittävä
näky. Oli haavoittuneita, yksi vene oli, jossa oli kuol-
leita. Linne-muori poika sylissään, äirinsä kaulasta pi-
täen; poika oli hengissä iavain pikkusormeen haavoit-
tunut. Oli kamalaa nähdä kuinka tuo poika huusi äitin-

sä tykö tajuamatta mitä äidille on tapahtunut. Kaisa
keulassa kuolleena, Helli ja Eeva vaikeasti haavoittu-
neina, jotka molemmat kuolivar. Helli viimeisillään
odottava äiti. Eevalta jäi kolme poikaa, Helliltä yksi
poika, Kaisalta poika kuoli myös, Linneltä jäi 5 lasta.
Lähdin ja kiertelin talon rauniolta toiselle, ja olen jäl-
keenpäin muistellut että kun ihminen näkee kerralla
kovin paljon kamalaa, ei osaa itkeäkän, on kuin kylmä
kivi, turta valmis näkemään mitä vain. Katsoin kun
Kumpulan perhettä nostertiin hehkuvasta kellarista
ylös jäsen kerrallaan kooten. Näin kuinka Särälän van-
ha isäntä ja emäntä oli ammuttu lähelle navettaa, missä
olivat olleet vastoja sitomassa niin lähellä raunioita että
olivat puoliksi paistuneet kuumuudessa. Aamun valje-
tessa alkoi väki, ioka oli jäänyt henkiin, saapua metsistä
kylään. Oli suomalaisia ja saksalaisia sotilaita, haavoit-
tuneet vietiin Ivalon sairaalaan. Mannisen Varpu oli ka-
donnut (hänet veivät mennessään). Hildakin tulee, Til-
da-mummo vastasyntynyttä kantaen. Tämä pieni vauva
joka oli syntynyt muutama hetki aikaisemmin taistelu-
ja, oli heti joutunut sodan jalkoihin.

Hilda asuu Sodankylässä nykyään vanhusten talossa.
Pojasta on kasvanut iso komea mies, on töissä Pääjär-
vellä varastonhoitajana. Tämän pojan isä haavoittui kä-
teen.

Isästäni en tiennyt mitään moneen tuntiin, hän oli
siepannut rannalta Linnen 3 poikaa matkaansa mennen
yli joen ja vienyt yli metsän Korvaseen vuorotellen kan-
taen poikia. Sisareni oli maannut ojassa lapset allensa
peittäen koko ajan ja niin säilyivät hengissä. Tuntui ai-
van ihmeelliseltä, että sittenkin meitä oli säilynyt niin-
kin paljon. Rakennuksiin paloi Kumpulan perhe, Aho-
lan Elina ja kma, Kaisan poika Urpo ja Erkkilän Enna
ja Mari, navetan kiukaan takaa löytyivät ruumiit, siis
11 henkeä paloi rakennusten mukana, loput ammuttiin
veneisiin ja jokitörmälle. Aamupäivällä lähdimme serk-
kujeni Hellin ja Manken kanssa viemään eloon jääneitä
lehmiä Korvaseen, hevoset laskettiin ulos pelloille. Vä-
ki, joka oli iäänyt henkiin evakuoitiin Sodankylään ja
Syväjärvelle, mistä sitten saksalaissotaa pakoon edelleen
Pohjanmaalle ja karjan kanssa marssittiin Ruotsin puo-
lelle, matkassa olin minäkin.

Minä koin tämän tapauksen tällaisena. Paikalla ollei-
ta ovat mm. seuraavat henkilöt joilla varmaan jokaisella
on omat kokemuksensa.
Hilda Lokka, Sodankylä
Helli Melamies, Sodankylä
Senja Kavakka, Lokka
Raili Lokka, Lokka
Olli Lokka, Lokka
Helmi Kavakka, Lokka
Aane ja Kauko Pyhäjärvi, Lokka
Matti Kavakka, Lokka
Aune Liedes, Ii
Jenni Ikonen, Lokka.

KERSANTTI: 
- 

Miten on mahdollista, että
mies voi polttaa kätensä noin pahasti?

Alokas: 
- 

fls11a kersantti, kipinämikkona
ollessani nukahdin ja näin unta, että olin ty-
tön kanssa puistossa Niin sitten kiersin oi-
kean käteni kaminan ympåirille ia se paloi.

Kersantti: 
- 

Entä vasen käsi?
Alokas: 

- 
I{erra kersantti, se oli tuhkaluu-

kussa

- 
Mitäs alokas MO*On"" on siviilissä?

- 
Onnellinen, herra vääpeli.

MUISTAXAA
YAPAUSSoTnEil HuolrosÄÄnÖrÄ

Pootlsllrtotlll 6585-4
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UNTO A. VALLUNEN

ELETTIIN toukokuura vuonna 1944. Näytti silrä, että
kesastä tulisi kaunis ja lämmin. Lumi oli jo aikoja sit-
ten sulanur, joet ja järvet vapauruneer jääpeitteistään ja
käki kukahdellut ensimmäiset kukahduksensa.

Autojono jyrräsi io tutuksi tullutta tietä kohri Kar-
humäkeä. Taakse oli jäänyt puolivuotinen koulutusaika
PsrKoulkK 1:ssä Huuhanmäellä, josta meidät oli lop-
puvuodesta 1913 siirretty juuri Karhumäkeen ja sieltä
edelleen omalla tavallaan idylliseen Koikarin kylään
Srrr.rnujoen varrella. Siellä vietimme toisen puolivuotis-
kiruden täydennyskoulutuksen merkeissä. Ja nyt tuntui
meistä siltä, ettei iäliellä ole muuta mahdollisuutta
kuin linjoille meno, jota tietysti oli jo ehditty odottaa.
Olimmehan vielä kovin nuoria, vasta 19 vuorra räyttä-
neirä.

Kun autor laskettelivar pitkaa alamäkeä Kumsanjoen
sillalle joitakin kilometrejä ennen Karhumäkeä, tuntui
meisrä silrä kuin lähestyisimme kotiseutua.

Olimme kaikki kaupunkilaisia, enimmäkseen Tu-
rusra kotoisin olevia. Mieliala oli korkealla ja odotuksen
jännitystä täynnä. Minnekähän jouruisimme? Päämää-
rästä ei kenelläkään ollur harmaata aavisrusta. Sitä ei
kukaan ollur meille tiedottanur, eikä armeijassa sopinut
ruveta kyselemään.

Karhumäki jäi raakse, kuorma-autot nielivär pölyä-
vän kilometrin toisensa jälkeen. Äf.tia edellä aiava auto
kaantyi tienhaarasta vasemmalle, ja sen perälaidan takaa
näimme viimeisen vilahduksen Vieno Lempisen pitkak-
si venähtäneestä naamataulusta. Hän oli ainoana turku-
laisena joutunut toiseen auroon, missä me muut kyy-
kötrelimme.

Pitkaa markaa ei ollut enää meilläkään jäljellä. Näyt-
ti siltä, että olimme joutuneet keskelle mersää, kun au-
tomme pysähtyi. Katselimme tietysri uteliaina ympä-
rillemme. Missä rinramalinjat kulkivat? Ei merkkiä-
kään mistään, ei ammuntaa, ei mitään.

Hajaantuminen oli alkanut. Emme olleer aluksi sel-
villii, mihin nyt jatketraisiin. Odottelimme vain rien
vieressä pientareella istuen, mitä tuleman piti. Jonkin-
lainen jako siinä kuitenkin saatiin aikaan vastaanorra-
jien saapuessa, ia niin oli kauan koossa pysynyt tykki-
joukkueemme hajoitettu.
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Kohta huomasimme, errei meitä ollut enää kuin kol-
me jäljellä: Tuure Suominen, Armas Saastamoinen ja
minä. Ja niin käydä käpyrtelimme varusreitamme kan-
taen meitä noutamaan rulleen alikersantin perässä pit-
kin ruohikkoista metsätietä. Kävel1'markasta ei tullut
pirkä vaan ennen pitkää huomasimme rulleemme pie-
nehkölle aukealle, jonka laidassa kyvhötri pari puolit-
rain maan alle kaivettua korsua. Siinä sijaitsi tulevan
komppaniamme töpinä.

Loikoillessamme siinä nurmikolla auringon paistees-
sa katselimme tietenkin uteliaina 1'mpärillemme. Pal-
jon ei nähtävää oikeastaan ollut, mutta linjoilla olriin.
Ja niin saimme syödäksemme makkarasoppaa.

- Hyuä soppa, poiat, paljon parempaa ku missä
mual , sanoi Saastamoinen. Selvä ty1 ri'väisyys paistoi
hänen silmistään ja koko olemuksesraan, kun hän siinä
pisteli soppaa ja näkkileipää poskeensa hp'ällä halulla ja
leuat keikkuen.

- Hyvä on, täyty sano. Näyttä ainaki ruaka parane-
va.

- Mut hiljast tääl o.

- Nii onki. Misä saakka ne linja oikke mahtava ol-
la?

Siihen saimme melko pian vastauksen, sillä syötyäm-
me meitä vietiin jälleen. Tie kulki vielä satakunta met-
riä eteenpäin kääntyen sitten oikealle pitkin melkein
paljaaksi hakattua kivikkoista aukeaa laitaa.

Sivuutimme taas yhden korsun ja pistäydyimme jäl-
leen metsän sisään, josta kuitenkin kohta pilkotti vas-
taan aukeampaa maastoa ja jotakin raunioiden kaltaista.
Turustumistarkoituksessa pistäydyimme jonkinlaiseen
kellariin, josta löysimme oudon näköisen lyhytputkisen
r1,kin asemista ja yllätyl:seksemme vieläpä turun mie-
hen tykin luota, Syrjän Niilon, jonka olimme tavanneet
Koikarissa ralvella.

- Kato Nipa! Terve!

- Jslvsr Mitäs pojat?
Ihmettelimme rykkia ja kuulimme, ertä se on RK,

rykmentin kanuuna. Asia ei siirä meille paljon valjen-
nut, mutta kun tykin putki osoitti ulos kellarin aukos-
ta, arvasimme suunnasta missä päin vihollisen asemat
olivat.



Lähdimme jatkamaan matkaa, nyr suoraan aukealle.
Siitä alkoikin heti yhteyshauta, joka näytti polveilevan
hiekkaisessa maasrossa.

- Tästä alkaen kulkekaa matalana! Se näkee jo tän-
ne.

Kuljimme kumaraisina alikersantin perässä, kunnes
hauta r'ähän s\r'eni ja edessä olevat talojen raunior peit-
rivät räkrr'äis.vvden. Yhteyshauta polveili edelleen
hiekk.imaassa raunioiden lomitse, kunnes tulimme
suu.ra rnaakellaria tai muurahaiskekoa muisruttavan
kure:areen eteen. Sen juurella näkyi tulevan kotimme
cr':aukko. Yleisvaikutelma oli kovin sekava, kun ei
nähnr-r vmpärillä muuta kuin raunioita ja yläpuolella
Suomalaisten puolustus Poventsan rintamalla Stalinin kanavan
e:e ä3äässä

slnrsen talvaan.
Astuimme ovesta sisään. Aluksi emme nähneet juuri

mitään, sillä sisällä oli hyvin hämärää. Kun silmä alkoi
vähän rottua, näimme korsua kiertävät laverit ja kattoa
kannattavat mahtavat pystyhirret. Lavereilla loikoiii
miehiä ia korsun peräpuolella olevan pöydän ääressä is-
tui vaalea, totisen näköinen luutnantti. Kuulimme r,ä-

hän myöhemmin, että hänen nimensä oli Rekola. Hä-
nestä tuli joukkueemme johtaja.

Herra luutnantti, panssarijääkärit Suominen,
Saasramoinen ja Vallunen ilmoittautuvat...

Luutnantti silmäili meitä hetken aikaa ja lavereilta
meirä tähf ilivät ureliaat silmäparit.

llmatorjuntaa Koikarrn kVlässä

- 
Kaksi saa jdddd ränne, yksi toiseen puolijouk-

kueeseen... Sopikaa keskenänne, ketkä jadvdr.

Synty'i tilanne, jota oli hieman vaikea ratkaista. Tun-
tui orvolta ajatella joutuvansa yksin toiseen porukkaan.
Oikeastaan rarkaisu kuitenkin oli tavallaan automaatti-
nen, sillä Suominen ja minä olimme läheisiä ys.äviä,
kun taas Saastamoinen oli aina ollut hieman kuin eri
kastia.

Ja niin Saastamoinen tyytyi päätökseemme hänelle
ominaisella kuivan jurolla tavalla häipyen toisen puoli-
joukkueen korsulle päin. Se sijaitsi ehkä noin parin sa-

dan metrin päässä entisen Punaupseerikoulun rauniois-
sa.

Olimme perillä. Saimme makuupaikat oven suun lä-
heltä ja asettauduimme taloksi. Kuulimme olevamme
Poventsan kaupungissa, iota kuitenkin oli vaikea kuvi-
tella kaupungiksi, niin autiota oli maisema muutamine
raunioineen. Kyselemällä saimme tietää, että jouk-
kueemme oli JR 3):t 7 . komppanian joukkue. JR 33
taas puolestaan kuului 6. Divisioonaan, joka myöhem-
min siirrettiin Kannakselle lukuunottamatta JR 33:a
joka alistettiin 21. Prikaatille. Komppaniamme pääl-
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likkOna toimi kapteeni Ilmo Melasniemi. Korsumme
oli entinen pommisuoja ja sijaitsi aivan etulinjassa Sta-
linin kanavan varrella. Etumaaston tulisimme pian nä-
kemään.

Kun Poventsa aikoinaan vallattiin oli vihollinen las-
kenut kanavan veden valloilleen sulkuia rikkomalla, ja

niin oli tulva-aalto huuhtonut kaupunkia, tuoden näh-
tävästi tullessaan paljon hiekkaa. Kun kaupungin ra-
kennukset olivat suurimmaksi osaksi raunioina, oli
yleisnäkymä varsin lohduton. Kuin ihmeen kautta oli
muutama puuhökkeli säilynyt kaiken hävityksen kes-
kellä eheänä.

Joukkueen miehet olivat kotoisin pohjoisesta Kitti-
län tienoilta asti ja näyttivät olevan iältään jo vanhem-

tysta moneen asraan.

Jouduin ensimmäistä kertaa vartioon "saarnastuo-

liin". Se oli nimensä veroinen. Ensin kompuroimme
jostakin kellarin luukusta sisään. Sieltä johtivat lyhyet
tikkaat ylemmäs vartiopoteroon, joka oli nelikulmainen
kolo raunioissa, tasareunainen koppero, joka todella
muistutti jollakin lailla saarnastuolia. Takaseinällä oli
pieni penkki, jolla istuen pää jäi laidan suojaan. Etusei-
nällä hyllyllä oli patruunoita ja käsikranaatteja.

- l(2gse periskoopilla, älä koskaan ilman. Se tietää
tarkoin nämä vartiopaikat, ja kurkkiminen on vaarallis-
ta.

Otin hanakasti periskoopin käteeni ia aloin katsella
maisemaa. Uteliaisuus oli melkein polttavaa, kuten en-

sikertalaisella tapaa olla.
Maisema näkyi periskoopista kuin tariottimella. He-

ti laidan takana vietti maasto alas kanavan rantaan, joka

sillä kohtaa näytti aivan tavalliselta joelta. Vesi virtasi
hyvä vauhtia kohti Äänistä, fonka ulappa näkyi oikeal-
la kauempana. Vastaranta oli aluksi jyrkkä, mutta loi-
ventui sitten rantaniityksi ja muuttui kauempana met-
säksi. Vasemmalla puolella kanava teki mutkan, ja siel-
lä näytti vastainen metsänreuna olevan lähempänä.

Åurinko paistoi ia vesi kohisi. Mitään tai ketän ei

ollut näkösällä. Tunnelma oli niin erheellisen rauhan-
omainen, että tuli väkisinkin aiatelleeksi, eikö h1'vin
voisi nousta poterosta yliis ja kävellä alas rantaan.

Käntelin periskooppia joka suuntaan saadakseni sil-
miini jokaisen yksityiskohdan. Unelias rauha jatkui.

Vastarannalla, hieman vesiraian yläpuolella näin lo-
juvan pari, kolme valkoista myttyä. Kyselin vartioka-
veriltani, mitä ne ovat.

- Siellä on kaatuneita, jotka ovat jäneet sinne.

l-
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Lomanviettoa Karhumåessä

pia ikäluokkia joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta.
Me tulokkaat olimme ehdottomasti nuorimmat.

Kyseltävä oli paljon.

- Kuin kauka naapuri asemat on?

- Js65s2 on kohta haudan takana kanavan ranta.
Toisella rannalla ne ovat.

- Muistakaa liikkua varovasti, pojat! Päätä ei passaa

palion nostella. Tarkka-ampuia nappaa helposti. Yh-
denkin ampui kaivon luota, kun nousi hetkeksi penkal-
le.

- Entäs vartiovuorot?

- Neljä tuntia lepoa ia kaksi vartiossa. Muuta pal-
velusta ei olekaan.

- Hyvä ku mikä! Kuulosti lupaavalta.

- Kun olette vartiossa, ei saa ollenkaan nostaa pä-
tä. Tdytyy katsoa periskoopilla. Aluksi saatte mennä
yhdessä jonkun vanhemman miehen kanssa vartioon,
selosti luutnantti Rekola.

Ensimmäinen vartiovuoro oli odotettu. Se toisi selvi-
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Meikäläiset etenivät kanavan taaksekin, mutta vetäy-
tyivät takaisin tänne.

Mielessäni liikkui monenlaisia aiatuksia, ja niin en-
simmäinen vartiovuoro kului nopeasti. Myös Suominen
oli tehnvr ensimmäisen vuoronsa toisella vartiopaikalla,
ja meille riirti keskustelemista kokemuksista.

Vapaa-aikoina tietenkin tutkimme ja kolusimme jo-
kaisen mahdollisen paikan. Ampumahauta oli niin kor-
keara, errei edes seisaaltaan nähnyt muuta kuin sinistä
raivasra. Niinpä ainoa mahdollisuus oli ryömiä ylös
haudasra, fos mieli jotakin nähdä. Toisin paikoin se kä-
vikin h1-rin päinsä, sillä rauniokasat ja muu roina roi-
mirar näköesteenä, mutta toisin paikoin oli tehtävä no-
peita syöksyjä, niin kuin meitä olikin varoitettu nup-

Asemia kanavan varrella

piamme nostamasra.
Niin kuluivat ensimmäiset päivät Poventsassa.

Olimme jo käyneet yksin vartiossa ja näkymät tulleet
katseltua niin moneen kertaan, etrei mitään uutta enää
ollut löydettävissä.

Joutilaisuus alkoi käydä jopa liialliseksi. Korsussa ei

iuuri tehty muuta kuin maattiin. Ainoasraan ruokailun
aikana näki kaikki miehet jalkeilla, mutta yleensä heitä
sai katsella vain saappaan anturoisra tai likaisista jalka-
pohjista käsin. Oli suorastaan merkillistä, kuinka unta
aina vain näytti riittävän. Päivär olivat kovin roistensa
kaltaisia. Saattoi kulua montakin päivää, ettei kuulu-
nut mitään muuta kuin veden kohinaa. Joskus harvoin
saattoi kuulla jossakin ammuttavan muutamia laukauk-
sia tai lyötävän ammus putkeen.

Perin hauskalla tavalla toimitti vastapuoli meille
luettavaa. Kuului lähtölätkähdys, sitten seurasi suhinaa
ilmassa ja näimme peltipurkin lenrävän yli linjojen.
Pieni panos räjähdytti sitten purkin hajalle, jolloin leh-

tiset leijailivat mikä minnekin, useimmiten tavoitta-
mattomiin. Eikä niissä mitään mieltä ylentävää sitä
paitsi ollutkaan.

Aloimme tottua uuteen kotiimme, joka vähitellen
kuitenkin alkoi tuntua melkeinpä vankilalta, sillä ali-
tuinen haudoissa liikkuminen ja varovaisuus samalla
ahdisrivat. Ehkäpä osittain siksi saimmekin kesäkuun
puolella siirron toiseen tukikohtaan, jonka korsulta ei
ollut näköyhteyttä riiholliseen. Korsu oli sama, jonka
ohi olimme toukokuussa tulleet, ja sen lähistöllä saa-

toimme liikkua vapaasti viettäen maanpäällistä elämää
melkein normaaliin tapaan. Se tuntuikin mukavalta
kaiken kyyhöttelyn jälkeen.

Yhteyshauta johti korsulta kanavan laitaan, jossa

ampumahauta kulki rannan suuntaisena. Hauta oli uu-
den näköistä ja niin korkeata, ettei ilman periskooppia
nähnyt misrään yli reunan. Se oli samanaikaisesri sekä

turvalliselta että turvattomalta tuntuva. Turvattomalra
siksi, ettei koskaan voinut olla varma, oliko ranta tyhjä,
kun sitä ei nähnyr.

Haudassa oli kaksi vartiopaikkaa, yksi kummassakin
päässä. Toinen oli nimeltään "Silmä", toinen "Korva".

Uusi tukikohtamme sijaitsi kanavan mutkan takana,
jocen edellistä tukikohtaa ei sieltä nähnyt. Kuitenkin
ne olivat niin lähellä toisiaan, että niiden sektorit var-
masti leikkasivat toisiaan. Kanava oli täällä kapeampi,
ja kun periskoopilla katseli yli haudan reunan, näytti
vesi virtaavan aivan jalkojen juuressa.

Hiljaiseloa jatkui edelleen, ja kesäiset päivät kuluivat
vartiopalvelusta suorittaen. Emme kuitenkaan aavista-
neet vielä, eträ päivät Poventsassa alkoivat olla luetut.
Rivimiehellä ei yleensä ollut tietoa juuri mistään. Toi-
sinaan vain kuuli joitakin huhuja, siinä kaikki. Mutta
kun venäläisten suurhyökkäys Karjalan kannaksella al-
koi 9. päivänä kesäkuuta, saimme siitä tietenkin tiedon
sinnekin.

Aluksi sekään ei paljon vaikuttanut elämämme kul-
kuun, mutta kun aloimme saada tietoja peräänrymises-
tä ja ankarista sotatoimista, ilmeni joukossamme vähi-
tellen lievää levottomuutta. Eniten ihmeceltiin sitä,
miksi ei naapuri täällä antanut itsestään mitään tietoa.

- Koskahan meitä viedaan? Siinä kysymys, joka tuli
ajankohtaiseksi päivien kuluessa.

Koitti kesäkuun 18. Päivä oli helteisen kuuma. Hu-
hu tiesi kertoa, että vihollinen olisi radiossa antanut
määräyksen, että seuraavana päivänä pitää Poventsan
olla tyhjä. Mistä kaikki sellaiset huhut tulivat, sitä ei

kukaan tiennyt. Kuitenkaan ei mikään viitannut sii-
hen, että lähdettäisiin.

Päätimme Suomisen kanssa levittää huopamme lä-
helle korsua auringon ottamisca varten, ja niin maka-
simme siinä kuumassa paisteessa kelteisillämme. Mitä
lienemme siinä keskustelleet, kuumuutta päivitellen
kai, kun äkkiä räiskähti. Kuulimme melkein samanai-
kaisesti sekä lähtolaukauksen että iskelmän ja tiesimme
kohta, että kyseessä on piiska. Olihan se meidän omaa
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aselajiamme, vaikka olimmekin sortuneet jalkaväkeen.
Pum... viuh... räiskis...
Jysähdykset ja räjähdykset jatkuivat. Kauempana

näkyivät räjähdyspatsaat.

- Ampu iha yli...
Painoimme itseämme mahdollisimman litteiksi huo-

paa vasten, sillä iskelmät tulivat lähemmäksi. Tunsim-
me olomme aivan avuttomiksi, vaikkei vaatteista suin-
kaan olisi ollut mitään rurvaa. Korsullekaan emme us-
kaltaneet juosta.

Kuusesta päämme päällä katkesi äkkia latva. Lähtö-
laukaukset seurasivat riheinä toisiaan, ilmassa viuhahti

Konekivääripesäke Poventsassa. Tykistön tulenlohtopaikka takana
olevassa talossa

aivan matalalla ia sitten räsähri... joka
Katselin Suomista. Hän irvisteli ja

päälaelleen yrittäen vielä pelleilläkin.
nauramatta, sillä näky oli koomillinen

puolella.
painoi tyynyd

En voinut olla
kaikessa vaka-

vuudessaan.
Kun tuli hetken tauko, otimme vaarreet kainaloom-

me ja syöksyimme korsuun, minkä kintuista kerkesim-
me. Se ei tapahtunut yhtään liian aikaisin, sillä tuskin
olimme päässeet sisälle, kun sama toistui. Jälleen jy-
sähteli ja räsähteli niin että korsun lasit helisivät.

- Lähdettäis vaan aikanaa. Huomiseen asti on mää-
räaikaa, mur tietää sen, ettei me saada rauhassa läh-
teä. ..

- Kai se pian törmää, tunruu vähän levottomalta.
Tuli sitten se huominen, mutta kaikki näytti iatku-

van ennallaan, ellei oteta lukuun ilmassa olevaa her-
mostuneisuuden vaikutelmaa.

Seuraava päivä olikin sitten 20. Sinä päivänä paistoin
ulkona nuotiolla räiskäleirä pakin kannessa. Olin saanur
kotoa pakerissa hyvää sulatettua ja höystettyä sianras-
vaa, jota käytin paistamiseen. Oli jo iltapäivä, kun jou-
duin lähtemään varrioon kesken paistopuuhien. Jätin
ulos reppuni ja rasvapurkin ajatellen vartiosta tultuani
sitten korjata sen talteen. En osannur lainkaan aavistaa,
minkälainen vartiovuoro siitä tulisi.

Painelin kohti Korvaa, joka oli äärimmäisenä oikeal-
la. Oli rauhallista edelleen.
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Kello oli 16. Vilkaisin periskooppilla yli poteron
reunan ja tähyilin joka puolelle, erikoisesti oikealle, jo-
ka tuntui turvartomalta sivustalta. Ei näkynyt missään
mitään tavallisuudesta poikkeavaa. Paninkin periskoo-
pin syrjään ja aloin mietiskellä yhtä ja toista. Kuitenkin
oli kuin jotakin aavistelua ilmassa.

Nostin taas periskoopin yli laidan ja niin kului var-
tiovuoron alkupuoli hiljalleen. Koskaan ei vartiossaolo
kulje siivillä, mutta nyt se tuntui tavallista pitemmäl-
tä.

Mitä se oli?

Jostakin oli kuulunut kummallinen kumahtavaäani,

jollainen syntyy kun lyödään cyhjän peltiasrian kyl-
keen.

- Heitin... välähti mieleeni.
Kuulostelin hetkisen, mutta suhinasta päätellen am-

mus lensi jonnekin taakse. Meniköhän korsulle?
Kuului jälleen kumahdus... suhinaa, ja ällå kerralla

tuli vähän lähemmäs.
Klunk-klunk... kaksi heitintä ampui peräkkäin. Ne

tulivat jonnekin haudan taakse. Jälleen odotusta...
Klunk-klunk... jo tuli melkein... Sukelsin suojapo-

reroon, sytytin tupakan ja aloin hermoilla.
Klunk-klunk... klunk-klunk... klunk-klunk... tuli

yhrenä ketjuna niin tiheään kuin kahteen putkeen voi-
tiin lyödä. Sirpaleita surahteli ampumahautaan ja hiek-
kaa varisi niskaani hirsien raoista. En uskaltanut nousra
katselemaankaan.

Heittimet nakuttelivat tahdikkaasti, kunnes hajoitus
kävi liian suureksi ja keskitys lakkasi.

Nousin nopeasti poterosta ja mielessäni liikkui jo
kuvia joen yli tulevista ja törmää kiipeilevistä viholli-
sista. Työnsin periskoopin haudan reunan yli ja tähyilin
joka puolelle. Ei mitään... Huokaisin helporuksesta.
Arvelin kuitenkin, että jotakin sillä on mielessä, kun
yrittää pitää vartiomiestä matalana. Vähään aikaan ei
kuulunut mitään ja aloin taas rauhoitrua.

Klunk-klunk... hetken hiljaisuus, suhinaa... ja räis-
kis! Taakse menivät, mutta arvasin jo, mitä oli tulossa.

"Rykmentin kanuuna"



Seuraava pari tuli vähän lähemmäs, kunnes viimein sat-
tui kohdalleen.

Vastapuolella kumahteli jälleen kuin alkuasukas-
rummulla takoen. Räjähteli poteron katolla, haudan ta-
kana, joka puolella ja sirpaleet naarmuttivat haudan
hirsiseinä, mutta suoraan hautaan ei vain tullut yh-
tään. Olin jälleen suojapoterossa, hikoilin ja tupakoin,
manasin ja rukoilin, mutta lutkutus jatkui niin kauan,
ertä hajoirusta alkoi jälleen tulla. Silloin lakkasi...

Kiipesin jälleen poterosra tähystämään. Ehkäpä ne
nvt jo tulivat... Mutta ei!

Periskooppi näytti saman rauhallisen maiseman kuin
ennenkin. Ei missään näkynyt liikettä vaikka kuinka
olisin tähystellyt. Kyllä sillä selvä häiritsemistarkoitus
oli ollut. .. vai olisiko ihan piruuttaan leikitellyt?

Mitähän kello oli? Jo kuusi, vähän ylikin. Vartio-
vuoro oli jo ylitettykin. Mistähän se johtui?... Miksei
vaihtoa tullut? Aloin hermostua uudelleen. Kävelin
ampumahaudassa edestaisin unohtamatta kuitenkaan
välillä vilkuilla etumaastoon. En voinut tehdä mitään,
sillä vartiosta ei saanur poistua.

Kello oli kahtakymmentä minuuttia yli, kun näin
toisen puolijoukkueen alikersantin tulevan haudan
mutkan takaa. En ehtinyt edes kummastella, miksi
sieltä ei tullut vartiomiesrä. Helpotus oli valtavan suu-
ri, kun näin toisenkin elävän ihmisen.

- No niin, lähdetään pois pikku hiljaa. Korsulla on

Ampumahautaperiskooppi

)\

jo pakattu kaikki valmiiksi.

- Eikö kukaan tule enää vartioon...?

- Ei tule.
Korsulla oli todella kaikki pakattuna, minunkin rep-

puni, mutta merkillisen painava se oli. Ja mitäpä muu-
ta siellä oli kuin pari "Emman" lipasta, venäläisen pika-
kiväärin gramofonilevyjä.

- No niin, lähdetään! Parijonoon tielle.
Lähtö tuli lopulta suurena yllätyksenä ainakin mi-

nulle. Toiset olivat sentään ehtineet pakata. Sinne jäi
h1wä sianrasvapurkki.. . Muistin sen monta kertaa jäl-
keen päin. Kun ei vain olisi jäänyt muutakin.

Ja niin alkoi vetäytyminen Poventsasta laukausta-
kaan ampumatta. Painuessamme läpi korven kohti
Karhumäkeen johtavaa tietä, alkoi takaa kuulua lähtö-
laukausten äaotä, mutta olimme ehtineet jo niin kauas,
ertä räjähdykset jäivät jonnekin taakse. Niin jatkui
marssi kohti Karhumäkeä, josta tulikin sitten ensim-
mäinen viivytyskohteemme. !

PERAYTYMISVAIHEEN aikana ilmesryi käpy-
kaartilainen metsästä maantielle, jossa sotapoliisi
hänet sieppasi ja kysyi:

- Onko papereita?

- 
Ei ole, vastasi mies 

- Jiikäliltä olen itsekin
pyyhkinyt.
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lUdannuolilo?

Silloin ei paljon lohduta, että
särky aikanaan lakkaa.

Kuten usein säryn ollessa
kysymyksessä, lämpö tuntuu
miellyttävältä. Juuri siksi
Theranyl tekee niin hyvää.
Sen kauan kestävä lämPövai-
kutus pehmittää lihakset.

Hyvän lihasvoiteen pitää
sekä Iämmittää että lievittää
särkyä. Siksi Theranylissa on
kipua lievittävää ainetta
(trometamolsalicylaattia).

Theranyl ei ärsytä eikä
tahri. Ja siinä on miellyttävä
tuoksu.

Reseptittä apteekeista.

Lääketehdrr
Medlson, Uppcelr



TOIVO PAUKKA

OLI kiiruhdettava Narvan seurojentalolle, jonne olin
saanut lkp.määräyksen. Päästyäni perille alkoi komp-
paniamme vanhin joukkueenjohtaja, luutnantti Arvo
Lehmuskoski, joka jo Talvisodassa runnettiin "summan
sankarina", huutaa miehiä itselleen, ennen kuin muut
ehtivät sitä tehdä. En tiedä mistä syystä hänen valin-
tansa kohdistui ensiksi minuun, vaikka olin Talvisodas-
sa ollut kaukana hänestä, kun olin näet kuulunut ns.
Kanteleen pataljoonaan. Vain Summanjoella olimme
olleet lähellä toisiamme. 

- 
Saman tien hän huolehti

aseiden jakoa suorittavalle alikersantille minun eduista-
ni, sanoen:

- Antakaa tälle miehelle uusi konepistooli! 
- 

Tä-
män jälkeen hän tuli tervehtimään ja sanoi:

- Teistä tuli nyt ensimmäisen joukkueen ensim-
mäisen ryhmän ensimmäinen mies.

Kiitin luottamuksesta ja toivoin voivani olla sen ar-
voinen.

Kun kaikki miehistöön ja aliupseeristoon kuuluvat

oli valittu, olimme 2.lJR 23:n alaisia, se oli myös yk-
sikkömme. Seuraavana päivänä jätimme iähyväiset
kotipitäjälle. Monet meistä lähtivät tällöin viimeistä
kertaa taistelujen tuoksinaan. Marssimme jalan Lem-
pdälddn, josta jatkoimme junalla Mänryharjulle. Sinne
leiriydyimme ja aikamme kului harjoituksissa. Täältä
me Mäntyharjun silloiset pojat läksimme jälleen reis-
sulle, tällä kertaa valtion oriilla, joka vei meidät Joen-
suun kaukaiseen kaupunkiin. Sieltä jatkoimme taas
marssien rajaa kohti, mikäli oikein muistan kulki tiem-
me Tuupovaatar,, Kiihtelysvaaran ja Ilomantsin kautta,
kunnes jälleen leiriydyimme, tällä kerraa Talvisodan
rajan läheisyyteen. Sieltä läksimme heinäkuun 10. päi-
vän aamuna vaeltamaan Korpiselän kirkonkylän suun-
taan. Vastarintaa emme kohdanneet. Vallitsi syvä rau-
ha, mutta se enteili edessä olevaa myrskyä. Se alkoikin
samana päivänä, lO.7.L94l iltapuolella, tarkemmin
sanottuna kello 15, jolloin Karjalan Armeijan yleinen
hyökkäys alkoi.

Antautuvia vihollisia

Vihollisella oli runsaasti konetuliaseita ja a-tarvik-
keita ja he käyttivät tässä taistelussa myös räjähtäviä
luoteja. Monelta meikäläiseltä halkesi jopa pä näiden
vaikutuksesta. Menetimme paljon miehiä kaatuneina ja
haavoittuneina, mm. joukkueemme johtaja, luutnantti
Lehmuskoski ioutui poistumaan taistelutantereelta kes-

Korpiselän suunnan sotatoimialue
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ken kiireen tuliruksen haavoituttuaan käteen.
Saimme vihollisen saarretuksi pienehköön metsik-

ko«in. Heidän tul,voimansa oli valtava saarrettuinakin.
Suunnittelivatko he ehkä läpimurtoa? Se iää arvoituk-
seksi. Tavallisilla kivääreillämme ja konetuliaseillam-
me emme mahtaneet heille mitään. Yritimme käyttää
käsikranaattejakin, koska aavistimme, eträ he olivat
suojautuneet metsikössä johonkin kuolleeseen kul-
maan, jonne aseittemme teho ei ulottunut. Mutta mu-
nakranaatir eivät lentäneet kenenkään kädestä riittävän
pitkalle. Jos käytettävissämme olisi ollut vanhamalli-
sia, mutta hyviksi todettuja varsikranaatteja, olisivat ne
varmasti paremmin tehonneet. Tätä oraksumaa tukee
mm. se, että palvellessani asevelvollisena sain sellaisen
välineen lentämään 72 metrid. Käytin silloin kiekon-
heiton rapaista pyörähdystä.

Joukkueemme välittömässä läheisyydessä oli mata-
lahko, harjakattoinen rakennus, harjan ollessa saman-
suuntainen rintamamme kanssa. Otaksuimme, että se

olisi ammusvarasto. Rakennuksen räystäät olivat vain
noin 1 lf2 metiln korkeudella maanpinnasta ja itse har-
ja noin 4-5 metrin korkeudella. Paiskelimme mainit-
semiani kranaatteja rakennuksen kupeelta käyttämällä
sitä suojanamme. Kun toivortua tulosta ei saatu, ehdo-
tin ryhmänjohtajalle, alikersanrti Ville Niemiselle, että
jospa minä menisin tuon turvekatroisen tönön harjalle
ja tyhjennän sieltä käsin konepistoolillani muutamia
sarjoja. Samalla kysyin mitä hän räsrä arvelisi. Aliker-
santti myönsi, että se saatraisi olla paras ratkaisu tässä
tilanteessa, murta oli sitä mieltä, errä se vaikuttaisi
suoranaiselta itsemurhalta kun luoteja tulee niin tuhot-

Vangit kantavat haavoittunutta

romasri. Vastasin, etten suinkaan pidä sitä sellaisena,
koska luotin aseeseeni. Uskoin näet, että samassa sil-
mänräpäyksessä kun alan päästellä tuolta hariaka sarja-
tulta, vanjat vaikenevat ja suojautuvat. Nieminen
myönsi yritykseni järkeväksi ja antoi minulle myös sen
tärkeän ohjeen, että aloitan tulenavauksen heti kun

olen kohottautunut rakennuksen suojasta kyllin kor-
kealle, että aseeni piippu tulee olemaan katonharjan
korkeudella. Sen jälkeen minun on juostava paikastani
nopeasti katonharjalle. Noudatin tarkasti hänen neu-
voaan ja huomasin selvästi, että ammunta hiljeni huo-
mattavasti juuri silloin, kun minä päästelin aseellani,
mutta kiihtyi raivoisaksi heti kun olin lopettanut tuli-
tuksen. Tietoisena tästä, itsesuojeluvaistoni pakotti
minut heittäytymään vaistomaisesti suoiaan heti kun
lipas oli tyhjentynyt. Heittäytymiseni oli joskus niin
raju, että tulin kieriskellen alas, vaikka lape oli varsin
loiva. Kun olin tyhjentänyt muutamia lippaita, joissa

kussakin oli noin 90 patruunaa, ehdotin tovereilleni,
että joku heistä voisi nyt tulla tilalleni iatkamaan.
Mutta minulle vastattiin:

- Jatka sinä vaan, kun tiedät jo tarkasti vihollispe-
säkkeen... jos sinä saat osuman, me kyllä olemme val-
miit jatkamaan.

Niinä lyhyinä hetkinä, jolloin heittäydyin suojaan
vaihtamaan lipasta, kulkivat silmissäni vietetyn elämä-
ni kauneimmat muistot. Ne kulkivat ohitseni kuin fil-
minauha. Suuren rauhan sieluuni toi uskossa omistama-
ni tietoisuus siitä, että Jumalan Uhrikaritsa, Jeesus
Kristus, on sovittanut veriruskeat syntini omalla verel-
lään, joten minulla on nyt vapaa pääsy taivaan kotiin
tapahtuipa lähtöni milloin tahansa.

Kuinka kiitollinen olin siitäkin, että olin pysynyt
poikamiehenä, enkä ollut vielä koskaan omistanut yh-
tän naista. En ollut painanut päätäni hänen povelleen,
en pusertanut huuliani hänen huuliaan vastaan, en
liioin tuntenut otsallani häneri helliä kosketuksiaan. -Olin täysin vapaa taistelemaan, jopa kaatumaankin
isänmaani puolesta jos niin tarvittaisiin.

Täytettyjä lippaita oli aina vierelläni rakennuksen
lappeella, siitä huolehtivat toverini kiitosta ansaitseval-
la tavalla. Kun olin tyhjentänyt arviolta lG-12 lipas-
ta, tuli hiljaisuus, ja hetken kuluttua kohosi metsän
reunasta valkoinen lippu antautumisen merkiksi.

Aseensa laskeneita miehiä, entisiä vastustajiamme,
tuli kädet pystyssä luoksemme. Monet heistä olivat
heimoveljiämme rajojen takaa ja puhuivat myös selvää
suomen kieltä. He kertoivat upseereillemme ja myös
meille, että heillä on metsän suojassa useita haavoittu-
neira ja he tahtoisivat 

- 
mikäli me sen sallimme 

-tuoda luoksemme suojaan ja saamaan hoitoa.
En tiedä, kuinka paljon miehiä meitä oli tuon metsi-

kön laidassa taistelun tauottua. Muistini mukaan oli
siinä ainakin Vesilähden, Lempäälän, Viialan ja lJrja-
lan miehiä. He kuuluivat I Pataljoonaan. Ja kun meiltä
kysyttiin:

- Onko teissä ketän vapaaehtoisia, jotka jäisivät
näiden aseensa laskeneiden kanssa huolehtimaan siitä,
että metsikössä olevat haavoittuneet saadaan suojaan ja

hoitoon, olin minä ainoa vapaaehtoinen.
En ilmoittautunut vapaaehtoiseksi sen takia, että oli-

sin ollut jalompi muita, vaan päinvastoin siksi, että
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olin muita petomaisempi. Halusin näet nähdä, minkä-
laista jälkeä olin jättänyt tuon rakennuksen harjalta.
Tietysti oli inhimillisellä säälilläkin oma osuutensa rat-
kaisuuni, sillä en ole koskaan voinut vihata aseensa las-
keneita vihollisia.

Taistelutoverini lähtivät ruokailemaan ja lepäile-
mään leiripaikkaamme ja minä lähdin puolestani van-
javankiemme kanssa - 

joita oli yli kaksikymmentä
miestä 

- ms15[n pimentoon. Siellä näin sen notkel-
man, jonka olemassaolon olimme kyllä aavistaneet.
Näky oli unohtumaton ja pöyristyttävä. Pidin pienen
hiljaisen hetken itsekseni nähdessäni kuolleita kasoir-

tain. Pyysin Jumalalta armahdusta heille ja pyysin sitä
myös itselleni.

Työskentelimme ahkerasti aurtaaksemme niitä, jot-
ka vielä olivat apumme rarpeessa. Nuorista koivuista
veistelimme paarien aisoja. Otimme kaaruneilta sotilas-
vöitä ja vaatteita sekä valmistimme näistä tilapäisiä
paareja. Niihin kokosimme haavoittuneita vihollisia si-
dottuamme heitä ensin paidoista revityillä riekaleilla.
Janoisia nuo raukat olivat. Onneksi oli mersikössä rai-
kas lähde, jonka uudet "ystäväni" tiesivät. Koko aikana
en ollut millään tavoin varuillani, vaan luotin näihin
miehiin räydellisesti. Konepistoolinikin oli koko ajan
hihnasta olalla, enkä koskaan ole tätä luottamusrani ka-
tunut.

Metsiköstä ilmestyi vielä seuraavanakin päivänä
useita aseensa laskeneita miehiä. Kenties he huomasivar
meidätkin, mutta eivät millään tavoin edes yrittäneet
meitä tuhota. He näet tajusivat, että koetimme aurtaa
heidän aseveljiään.

Saatuamme kaiken kuntoon lähdimme kantamaan
haavoittuneita leirialueellemme. Matka tuntui loputto-
man pitkältä, sillä olimme lopen väsyneitä ja nälkäi-
siä. Haavoittuneet eivät valittaneet, ,os kohta olivatkin
osin lopen heikossa kunnossa. He olivat meille kiitolli-
sia siitä, ettei heidän tarvinnut kuolla metsikköön,
taistelutantereelleen.
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Päästyämme syvään notkelmaan, jossa juoksi raikas
puro, pysähdyimme yhteisestä sopimuksesta lepää-
mään. Uudet toverini toivat minullekin limppua ja
vettä saimme purosta mielin määrin. Me, jotka siihen
kykenimme, pesimme ensin kätemme ia kasvomme
raikkaassa vedessä. Olimme kuin veljiä keskenämme,
vaikka vielä hetki sitten olimme raivokkaasti taistelleet
toisiamme vastaan. Tätä tuumiskellen söin kiitollisena
"ryssän limppua" ja hyvältä se maistuikin. Palan pai-
nikkeeksi ryyppäsin joesta vettä. Havahduin mietteis-
täni vasta kun karjalaistoverini huudahti kauhuissaan:

- Katso tuonne! Meidät ammutaan!

kuin munakäsikranaatti

Nousin nopeasti jaloilleni ja karjuin minkä keuh-
koista lähti:

- Ätt aa ampuko! Tådllå on omia miehiä.
Olin näet vangin avustamana huomannut mäen har-

jalle asetetun meikäläisten jälkivarmistusryhmän, joka
todella näytti olevan aikeissa avata tulen meitä vastaan.
Kuultuaan ääneni tulivat miehet luoksemme ja olimme
molemmin puolin kovin iloisia siitä, että oli säästytty
valitettavalta erehdykseltä. Yhdessä painuimme nyt
leiripaikallemme ruokailemaan ja nukkumaan. Aurin-
kokin oli jo mennyt mailleen. Paluumatkallamme eräs

miehistä, Arvo Koivistonalho nimeltään, futteli mi-
nulle tähän tapaan:

- Kyllä sinulla ja noilla vangeillasi oli hyvä tuuri tai

Jumalan varjelus tai miten sen sanoisin. Jos äänesi olisi
kuulunut sekunttiakaan myöhemmin, olisitte olleet
kuoleman omat. Minäkin tähtäsin juuri sinua, koska
näytit olleen ainoa aseellinen.

Tämä mies, Arvo Koivistonalho, on poissa. Hän
kuoli sotien fälkeen. Poissa on niinikään jalo ja miehe-
kas joukkueenjohtajamme ja komppanianpäällikköm-
me kapteeni Arvo Lehmuskoski. Hän menehryi rauhan
rultua sodassa saamiinsa haavoihin. Myöskin on reipas
ja rohkea ryhmänjohtajamme, Ville Nieminen siellä
mistä paluuta ei ole. Hän oli iloinen 187 senttimetrin
mittainen veitikka. Heitä muuten kaatui neljä veljestä,
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Varsikäsikranaatti oli parempi heitettäväksi
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Joukot saapuvat Korpiselän kirkonkylaän

neliä pitkää poikaa. Kaikki he ja ruhannet muut kaa-
tuivat sen rakia, eträ me saisimme elää vapaina ja että
Suomi, tämä karu, kaunis ja kallis maamme voisi säilyä
kansana kansakuntien joukossa. He kaikki kaatuivat
niiden ihanteiden puolesta joille nykynuorisomme ei
anna pieninräkään arvoa.
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- Ajattele, nyt
käyttävät sodissa
munakäsikran^attejat
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Sissiprilmatin tfu- aioa
erämaan selhosilla

fÄUÄ kertomus perustuu Jarkosodan aikana Irä-Kar-
jalassa Onrajärven ja Jolmajärven kannakscn läpi alku-
vaiheessa salassa omien joukkojemme selusraan eden-
neen vihollisen I Sissiprikaatin takaa-ajoon ja siihen
liittl'viin tapahrumiin sellaisena kuin allekirjoitranur
osastoineen jourui sen kokemaan kauniina heinäkurisina
päivinä 10 vrk:n aikana v. 1942. Olin kolme päivää ai-
kaisemmin palannut Maaselän kannakselta ev Pallarin
rykmentin puoh.rsruslohkolta pidetyltä iskr.rpioneeri-
ktrrssilta rakaisin yksikktroni l/RjP 5, korpirukikoh-
taan Seesjärven luoteispuolelle erikoistehräviin. Kar.Lnis

heinäkr,rinen aamu näy'tti arkaa 17.7. L942. Tämän jiil-
keen alkoikin rapahttrmar vyöryä nopeassa rempossa

Kartta tapahtuma-alueesta

runrematromaa tulevaisuutra kohri. Kello 10 aikaan
sarn puhelimitse Paateneesta patalioonan komentajan,
majuri V. Kivikon antaman kaskyn saapua kiireesti 8

km:n päähän Sr-ronteleeseen, jonne myöskin saapuisi
osasro miehiä kello l4 mennessä. Koska tuleva tehtävä-
ni tuli olemaan erikoisluonteinen ei salaamissy'istä tar-
kemmin annettu rietoja puhelimirse. Sieppasin reppuni
jir aseeni korsusta ja hetkessä olinkin lährövalmiina.
Sairrtovartiomieheksi lähti mukaani vksi mies, koska
korprpolku oli erämaara ia sen ymparistökin olr arvaa-

mrlron. Saavr,rimmc Suonteleeseen miiäräaikaan mennes-
sä. Pian saapui m1'öskin Paateneesta kuorma-irutollincn
mrehiä sLrLrrer, räyteen ahdetrrt repur selässäiin ja aseis-
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rettuina suurimmalta osalraan konepistooleilla. Josta-
kin vielä tuotiin kantosatulahevonenkin paikalle, joka
tuli olemaan apunamme lisävälineiden ja tarvikkeiden
kantajana. Osaston toi paikalle Paateneesra ltn K. Hur-
runen. Hän luki komentajan antaman kaskyn erikois-
tehtävästäni. Lisäksi Huttunen antoi suullisesti yksi-
tyiskohtaisempia tietoja vihollisesta ja ainakin tässä vai-
heessa sangen hyviltä runtuvia ohjeita ja neuvojakin.
Osasto, jonka vahvuus oli 2 aliupseeria, 16 miestä ja
hevonen, alistettiin johdertavakseni. Sain Huttuselta
useita karttoja laajal:: roiminta-alueeltani ja myöskin
sissimuona-annokset. Patruunat ia kasikranaatit oli
myöskin jaettu osastolle jo sen lähtiessä Paateneesta.
Kantajamme satulaan lastattiin lisävälineet ja tarvik-
keet. Saamani käskyn ja tilanteen mukaan, suurehko,
arviolta 100-200 miesta käsirrävä vihollisjoukko oli
14115.7. jäl jistä päätellen yliträn1't poh joisempanaPaa-
teneesta Rukajärvelle johtavan maanrien Jolmajärven ja
Ontajärven kannaksen kautta la näin päässyt aluksi sa-
lassa harvan puolustuslinjamme läpi. Havaittu "jotos"
(jälkiura) suuntautuu länsiluoreeseen syvälle omien
joukkojemme selustaan. Vihollisen rakaa-ajoon oli lä-
hetetty jo aikaisemmin n. joukkueen vahvuinen osasto,
murra kosketusta viholliseen ei olru vielä tällöin saaru.
Tehtäväni oli ederä kiireesri korpien kautta Tumban
erämaakylään ja varmistaa siella Tumbajärven salmi,
pyrkiä saamaan kosketus viholliseen sen erenemissuun-
nan selvirtämiseksi. Mennessä ruli ortaa yhteys Prok-
koilan radioasemalle, joka roimi siellä paikallisissa eri-
koistehtävissään esikunnan aikaisemmin lähettämänä.
Täältä oli siis mahdollisuurra saada vielä lisää tietoia vi-
hollisesta esikunnan anraessa niira sinne.

Harva avojono suomaastossa

Ennen lähtöäni tarkistin vielä, että kaikki on kun-
nossa ja eträ radioaliupseeri alik Hintikaisen hallussa
oleva yhteysvälinekin ja siihen liittyvät salaamisvälineet
ovat kunnossa, sillä radio yhteysvälineenä tuli olemaan
nyt, ios koska, kullan arvoinen. Ikäväkseni sain todeta,
ettei meille ollut liiennyt aina ja kaikkialla niukasta ra-
diokalustosta muuta kuin lähetin.

Lähdimme liikkeelle noin kello l5 ensi tavoitteena
Prokkoila. Etenimme harvassa avojonossa tunnusrelijoi-
den ederessä kärjessä. Kantohevosemme talutrajineen
asteli jonomme jälkipäässä. Maasto oli sangen vaikea-
kulkuisra. Laajat ja välillä pehmeät suoryteiköt hidasti-
var'etenemisrämme. Hevonenkin tämän tästä vaiosi
suohon. Huomasin kartasta, että etenemissuunnassam-
me rulee olemaan yhä laajempia suoalueita, joita ei ole
aikaa kierrellä tässä tilanreessa. Päätin palauttaa kanta-
jamme taluttajineen takaisin lähtöpaikkaamme. Heillä

Seesiärvi

oli nt't aikaa rauhassa kierrellä laajatkin suot matkal-
laan. Näin jouduimme yhä täyttämään reppujamme en-
tisen kantajamme kuormalla. Vihdoin saavuimme
Prokkoilaan noin kello 23-24 ja löysimme sieltä pie-
nestä metsäkämpäsrä kersanrin johraman radioaseman.
Heille oli ilmoirettu aikaisemmin tulostamme. Ihmeen
rauhallisina rämän aseman miehet olivatkin kun pää-
simme suoraan kämpän eteen ennen kuin mies ruli trlos
katselemaan tuloamme. Åsema ilmoitti saman tien Paa-
teneeseen osastomme saapumisesta.

Olimme juuri valmistautumassa lähtemään varsinai -

seen ravoitteeseemme Tumban kylään kun radisti otti
hywin kiireisenä sanomaa vastaan Paateneesta. Siirä il-
meni, että lentäjät olivat havainneet iltayöllä Tumban
erämaakylän pohjoispuoliselta metsäalueelta nuoriosa-
vuja r.rseammasta paikasta. Lisäksi sanomasta ilmeni,
että oma kone saapuu yhteydenottoon 18. 7. aamupäi -
vällä Tumban yläpuolelle ja että meidän on ilmaistava
oma olinpaikkamme sille valkoisella vaatteella. Ja että
lounaasta käsin on erenemässä kersanrri Lieskalan johta-
ma partio kylään ja yhtyy siellä minun johtooni. Minun
oli määrä jatkaa annettua tehtävääni ja erikoisesti koros-
tettiin sitä, että mikäli kosketus viholliseen saadaan on
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se pidettävä ja seurattava jotosta. Ja että havainnot tulee
ilmoittaa aika-ajoin lähettimellä Paateneen viestikes-
kukseen, joka on jatkuvalla kuuntelulla. Saamani käsky
oli siis selvä.

Nyt alkoikin sitten entistä päättäväisempi la kiirei-
sempi toiminta. Kun Tumban kylään oli vielä matkaa
ruokailupaikaltamme rt. 4-5 km ja maasto näytti kar-
tankin mukaan kovin hankalakulkuiselta, Iähetin etu-
käteen I hyväkuntoista miestä kers Paavo Kalkkisen
johdolla k1,läalueen tiedusteluun.

Lähdin pääosastoni kanssa liikkeelle n. 20 minuuttia
myiihempään. Saavuimme kyläalueen maasroon sovir-
tujen maastopisteiden kautta, jossa Kalkkinen ttrlikin
jo meirä vastaan ja ilmoitri, eträ erämaaky,län alueella
vallitsi korven rauha ja etrei siellä ollut havaittavissa
mitään poikkeavaa. Kylä oli siis vapaa vihollisisra. Sain
m1,öskin l,ksityiskohtaisempia havaintoja kyläalueen
maastosta ja siinä olevista rakennuksista Kalkkisen ku-
vaamana. Tämä kohtaaminen tapahtui noin kello 4.30.

Etenimme Kalkkisen opasramana kylän reunaan suo-
jaiseen paikkaan, josta kasin viela tahystelimme ah,rerra.

Kylä jakaurui kahteen osaan pitkän Tumbajärven ja sen

salmen halkaisten sen. Salmen tällä puolen kyykötti 4
ränsistyneen näköistä asuinrakennusta ja toisella puolen
salmea samoin 5 rakennusta, joista 1 oli uudemman nä-
köinen. Edessämme avaurui n. 100 m pitka ja leveä
heinäpeltoaukea, jonka molemmat reunat päättyivät
järven ranraan. Pellossa törrörti pitkaa kuivunutta hei-
oäd ja horsmaa. Oli siis edettävä salmen töyräille talojen
tasalle peltoa myöten, muura mahdollisuutta ei ollur.

Etenimme peltoaukealla hyvin tarkkana, silmät fa
korvat auki, sillä korvessa saattaisivat yllätykset olla
millaisia tahansa. Ja olihan jo aikaisemmin saartr riero-
jakin vihollisen nuotiosavuista kylän pohjoispuolisella
mersäalueella. Mutta sieltakaän suunnasta ei tuntunut
kuuluvan eikä näkyvän mitään erikoista. Lähestyimme
ensimmäisid aloia, jotka sijaitsivat salmen töyräällä vä-
hän korkeammalla kuin peltoaukea. Kärkipartiomme
nä1,tti hätäisesti sovitun merkin ja samalla miehet kyy-
ristyivät alas heinäpeltoon. Osastoni reki samoin aivan
kuin salaman iskusta. Mitä kummaa havaitsin! Talosta,
jonka pääty oli meihin päin, avautui ovi ja sieltä asteli
ulos rauhallisesti vanhahko kovasti parroittunut ja uni-
sen näköinen mies pairahihasillaan ilman asetta. Hän ei

missään tapauksessa ollut havainnut osastoani heinäpel-
lossa eikä myöskään karkipartiota, vaikka se olikin jo n.
20-30 m:n päässä taloisra. Hän nousi päädyllä olevia
tikapuita ylös kaikessa rauhassa ja kääntyi ullakkoluu-
kun tasalla meihin päin. Mies nosti kätensä otsalle ja tä-
hyili peltoalueen suuncaan "tirkistellen", kun aurinko-
kin paisroi vasraan täydeltä terältään. Kun mies vaikut-
ti "rarikkamaiselta", niin oletin, että hän saartaa olla
eramaakyldän sodan alussa jddnyr yksinäinen mies, kos-
ka tällaisia tapauksia olin aikaisemminkin nähnyt.
Nousin pystyyn pellosta ja huikkasin: Onko omia mie-
hiäil Sain häräisen vastauksen "br.roba". Miltei heti kai-
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kisra rakennuksista juoksi vihollisia ulos töyräälIe ja ra-
kennuksien suojaan. Osa hyppi ikkunoista. Yllätys oli
tär'dellinen molemmin puolin. Valtava tulitaistelu oli
svrrvn)'r itsestään, ilman tulikomentoa. Tähyiliiäkin
hvppirsi tulen painosta alas tikapuiden viereen. Hän ei

ainakaan kerennyt meitä ampua. Havaitsin salmen ta-
kana s),ntyvän myöskin hätäistä liikettä. Vihollisia
juoksi edesrakaisin rakennuksista toisiin, vaikutti siltä,
ertä koko kyläalue oli vahvan vihollisen pesäpaikkana ia
he olivat nukkuneet rakennuksissa kaikessa ratthassa,

koska heitii ei olru aikaisemmin häirittl etenemisensä

rrikana, luullen päässeensä jo tänne saakka salassa. Ktrn
huomasin, eträ salmen tälläpuolen oli ainakin n. pari
joLrkktretra la suurin osa niistä pääsi edullisiin asemiin

Tumbajoki
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Kantosatu a hevosen selässä

taloryhmässä ja meidän asemamme oli alempana heinä-
pellossa sangen tukala, katsoin parhaaksi jorenkin irrot-
taa osastoni roistaiseksi moisesta rulrrarsrelusta. Osas-
tostani kaatui kaksi miestä lähinna ralo ja. kun he olivat
nousseet ylemmäksi heinäpellosra nahdakseen parem-
min ampua. Vaikean asemamme rakia huusin osasrolle-
ni, että yksitellen ryömien takaisin mersänreunaant Ja
niin irtauduimmekin ruosra rilanreesra saivalloisen hei-
näpellon suojassa. Kyllä rävrr'\' sanoa. erra ihminen
pannaan maralaksi ja lirreäksr rosipaikassa henkensä
suojaamrseksi, kun ryömii saroja merrej.r vihollistulen
alaisena. R1'ömimistämme vaikeurrr vrela sekin, että jo-
kaisella meistä oli selässa suuri rcppu. loka ainakin ai-
ka-ajoin paliascui hcinikkoa korke;mmalla oleville vi-

hollisille. Mutta ei tällä kertaa ainakaan onni ollut suo-
simatta meitä. Aivan kuin ihmeen kautta näkymätön
suojelija viitoitti uriamme suojaiseen metsänreunaan.
Ikäväkseni sain kuitenkin todeta, että vielä viime het-
kellä ennen metsänreunaa haavoittui yksi miehistäm-
me, kun hän liiaksi aikaisin nousi pystyyn heinäpellos-
ta. Kaikki muut miehet saapuivat yksi sieltä toinen
täältä raskaan ja jännittävän ryömimisen jälkeen ko-
koontumispaikkaamme. Kalkkinen saapui ainakin puo-
li tuntia myöhempään kuin me muut. Hän oli joutunut
erittäin kovan ja hyvin tähdätyn tulen alaiseksi etene-
mismatkallaan, mutta rajamiehenä hän selvisi sittenkin
ehjin nahoin. Noin kello 8-9 järjestin puolustuksen
metsän reunaan, josta kasin jatkerriin tuliraistelua ki-
vääritulella, vaikka etäisyys olikin pitkahkO. Kylä-
alueella salmen molemmin puolin oli kiireistä liikettä,
sieltä ammuttiin toisinaan hyvin voimakkaasti kivää-
reilla ja toisinaan pitkia pikakiväärisarjoja. Haavoittu-
neen lähetin saattajansa kanssa Prokkoilan kautta Suon-
teleeseen. Havainnot ja tapahtumat menivät suullisna
vielä Prokkoilaan, josta ne varmennettuina menivät pe-
ri lle.

Noin kello 9.30 kaikista toiminnoista ja liikkeistä
päätellen vihollinen alkoi irtautua kyläalueelta. Salmen
tällä puolella he yrittivar kaydä tarkastamassa meidän
kaaruneita miehiämme heinäpellossa. Mutta tämä jäi
vain yrirykseksi, sillä kiväärimiehemme pitivät huolen
siitä, etrei omiin miehiimme enää saanut koskea.

Kyläalue alkoi vähitellen rauhoittua ja siellä olevat
viholliset irtautua pääosastonsa suuntaan länsilounaa-
seen. Noin kello 11.15 ilmestyi oma kone kyläalueen
yläpuolelle. Se kierreL muuraman kerran myöskin pala-
van talon yläpuolella. Sitten se laskeutui matalammalle
ja kaarsi peltoalueelle meidän olinpaikkamme suuntaan
mersänreunaa seuraten. Käskin yhden miehistäni jolla
oli valkoinen paita, riisua puseron päältään. Hän siir-
tyikin peltoaukealle seisomaan ja heilutteli siinä kä-
siään. Itse juoksin vielä samaan paikkaan ja levitin maa-
han suurikokoisen karttani kääntöpuolen ia heiluttelin
lisäksi nenäliinaa. Kone huomasi pian aikaisemmin so-

vitun merkkimme ja kaartoi uudelleen yläpuolellemme
vaaputellen tasojaan, jonka jälkeen se häipyi länteen.
Kello 1. valmistelimme siirtymistä kylän salmelle ja
jarkaaksemme takaa-ajoa vihollisen jotoksen suunnassa
jäljelle jääneiden 14 miehen vahvuisina. Iloksemme
saimme todeta, että Prokkoilan suunnasta saapui pai-
kalle vänr R. Lehden vajaa joukkue, joka oli saanut teh-
tävän kiireesti rulla meidän avuksemme. Tämä osasto
oli määrätty liittymään osastooni. Kun kyläalue oli jo
rauhoittunut, etenimme peltoalueen yli salmelle ja sa-

man tien salmen yli. Vänr Lehti nouti ensin uimalla sal-
men takaa lautan, jolla pienissä erissä menimme yli.
Vastarannalla talojen piha-alueilla havaitsimme polku-
miinakumpareita hiekassa, josta ne paljastuivat huonos-
ti naamioiruina. Nämä miinoitteet oli helppo kierrellä
jonomuodoissa. Sivuurimme vielä lopullaan palavan ra-
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KattkOparrroradt^ Kyrynär O!'atatwppr
Tåhän kuultti vrin läholin

kennrrksen melko lähelra.
Kärkipartiomme oli lo edenn.r,' I'r,remmaksi jotoksen

slnrntaan osastoni jälkipään rarkkarllessa mr.rita raken-
nuksia ja maakellareita kaiken varalra, sillä ei ollur täy-
sin varmaa eikö vihollinen olisi lätränyt sala-ampujia eri
paikkoihin. Vänr I.ehtr, joka et.ni osaston jälkipäässä
varmisraen raaksepäin rrrrvallisrnrremme, ilmoitti saa-

neensa erääsrä kellarista h1,vin nuoren vihollissotilaan,
joka oli anrar.rnur heri sovinnolla. Tämä nuori poikanen
kertoi olevansa synrvisin Paareneesra ia täyttävänsä 1,li-
huomennr l/, vrrorrrr Kertomtrksesta selvisi karmea to-
siasia, erta vrhollrsia olikrn n. 700 miestä ia 40-rO
naisra, ja eträ sissiosasroa johtaa majurin arvoinen "ro-
vcri". Lisäksi hän kerroi, errä aamupäivän aikana piri
hcillc tulla Tumban kylaalueelle lenrokoneella muona-
täydcnnys, mutta arveli sen nyr menneen myttyyn. Tä-
mä nuori mies ei paljonkaan muura selventävää asiaa
osannur kertoa. Lähetin hänet kiireesti saartajineen
Prokkoilan kautra Srronreleeseen, josra hänet noudettai-
siin rarkempia kuultrsreltrja varten. Nyr olikin myös
nämä riedot rärkeät ilmoittaa Paateneen viestikeskuk-
seen. Varmenramalla ne vielä Prokkoilan aseman lähet-
tämiinä. Sain kuulla vielä Lehdeltä, errä apujoukko tu-
lee l2.Pr:sra Tumban kylaan ja erenee meidän jäljes-
sämme jotosta seuraren nopeammin ja tavoirtaa meidät
k1'llä aikanaan. Osasroni eteni molemmin puolin leveää
ja h1'vin tallartua vihollisen kulku-uraa. Varmistin si-
vustar ia karien parrioillrr. Oli liikuttava varovasri ia
tarkkana, sillä maasro oli sangen epätasainen. Välillä
tuli eteemme korkeira vaaroja, laaksof a ja suoryteikkö-
jä. Noin kello l(r--17 valilla kuului hyvin kaukaa lou-
naasra ll,hytaikainen, murra kiivas tulitaistelu. Matkaa
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sinne arvelin olevan ainakin 4km. Ilmeisesti lounaasta
Tumban kylään lähetetty partio oli nyt joutunut vas-
takkain etenevän vihollisen alkupään kanssa. Sain jäl-
keenpäin kuulla, ertä tuo partio oli kohdannut erenevän
vihollisen yllättäen, mutta joutunut väistymään ylivoi-
man tieltä erämaan katkoihin.

Puoleen yöhön mennessä oli osasroni jo seurannut jo-
tosta pitkälle yhä iylhempään erämaahan. Eräässä maas-
tokohdassa tunnustelijamme havaitsi vihollismiehen is-
ruvan kannon päässä. Hän viitroili ja parriomme kehot-
ri miestä antautumaan ja tulemaan lähemmäksi. Kun ei
näin tapahtunut, niin epäilin, että rässä saattaa olla
"koira haudartuna" ja hetkessä mies vierähti kannon vie-
reen.

Ei kererty kovinkaan pitkalle, kun sivustapartiomme
huomasi korkeahkolla mäellä vihollisia, jotka paljasti-
vat irsensä konratessaan asemiin. Väijyjär pakenivar sit-
ten kovaa vauhtia joroksen suunraan. Åamuyöllä 19.7.
kun valmistauduimme lähtemään liikkeelle, saapui ru-
losuunnastamme lisävoimia. Meihin yhr1,i valaan jouk-
kueen verran 1.Pr:n joukoista luutnantin johtamana.
Nyt tuntuikin voimamme jo sangen vahvalra. Osasto
oli ehka nyt tasaveroinen vihollisen jälkivarmistusosas-
ron kanssa.

Eräässä vaikeakulkuisessa maasrokohdassa vihollisen
jotos jakautui kahteen suunraan. Toinen suuntautui
jvrkäsri luoteeseen ja toinen etelään. Lähetin heti kartan
mukaan suunnitellun tiedustelun. Kartasra selvisi, että
kauempana edessäpäin tulee eteemme h1,vin laajat suo-
alueet jotka suuntautuvat lounaasta luoteeseen. Oletim-
me, että vihollinen saattaisi kiertää ne jakautuneena
kahtia. Kers Kalkkisen partiolle annoin tehtäväksi tie-
dustella eteläisen jotoksen suunnan, kiertämällä vasem-
malta kauempana olevaan suon päähän saakka ja sielrä
edeten suon tätä reunaa suon puoliväliin saakka. Alik
Kinnusen partion läherin luoteisen jotoksen suunraan
kauempaa oikealta. Sen piti edetä suon päähän ja sieltä
suon reunaa yhtyäkseen Kalkkisen partioon. Tehtävänä
oli rarkkailla yhtyvätkö jotokset suon rällä puolen ia on-
ko kyseessä väijytys. Nyt olisivat kevyet radiotkin olleet
tuiki tarpeelliset, joilla olisi voinut pitää yhteyksiä.
Näiden puute oli valitettavaa. Noin tunnin kuluttua
saapui kers Kalkkinen ja ilmoitti, että iotokset yhtyvät
n. 3 km:n päässä ja pääjotos suuntautuu suuren suory-
teikön ylitse enemmän läntiseen suuntaan. Pian tuli
myöskin Kinnusen partio samojen havaintojen kanssa.
Saadut tiedot olivat hyvin mieluisia ja epäilykset väijy-
tyksestä raukesivar. Etenimme nyt nopeammassa tem-
possa suoraan Kalkkisen opastamana jotokselle suonreu-
naan. Ylitimme leveän pehmeän suon sivummalta kär-
kipartion toimiessa tunnustelijoina kauempana edessä.

Etuosasto, jota johti vänr Lehti oli toimintavalmiina
liikkeessä, tukenaan tunnustelijapartio. Ihme kyllä vi-
hollinen ei ollut jättänyt kuin muutaman miehen suon
reunaan varmistamaan. Siellä he aran näköisinä pälyili-
v* ja häipyivät sitten syvemmälle korpeen.



Suon takana maasto muutrui entisrä peitteisemmäksi
ja vaikeakulkuisemmaksi syvine laaksoineen. Vaikutti
siltä, ertä vihollisen päävoimat ovat hlvin etäällä meno-
suunnassa ja häntiä oli jätetty hoitelemaan suurin piir-
tein samanvahvuinen osasto kuin meitäkin oli, sillä ne

hyvin arastellen suhtautuivat akaa-ajaiiinsa. Myöhään
illalla, kun olimme jo kymmenien kilometrien päässä

tieverkoston ulkopuolella valtavan Pieningin salojen
tunrumassa, pidimme kunnollisen lepo- ja ruokailu-
tauon, jotta jaksaisimme kiinteästi seurara joroksia ja
ilmoittaa niiden suunnan, kuten oli esimieheni käske-
nytkin. Tiesimme jo monista karvaisra kokemuksis-
tamme, ettei korpisodan ja ovelan vihollisen kanssa ole
leikkimistä. Onneksi oli osastossa siksi paljon näihin
olosuhteisiin rottuneita miehiä, että niiden kanssa tuli-
simme selviämään jotakuinkin hyvin. Rohkeus i^ yh-
teenkuuluvaisuus ei ollut enää fraasi, vaan vakaa keski-
näinen suhde jokaisen sisimmässä, mitä sywemmälle
edettiin salojen sydämeen. Niin oli varmasti myöskin
vihollisen laita. Oli siis vastartava sananlaskun mukai-
sesti: 'Niin metsä vastaa kuin sille huikataan." Korven
laki on ankara! 20.7. aamuyöllä jouduimme väijyryk-
seen. Osasto eteni enrisessä muodossa melko tiheää
mäntykangasta pitkin. Sivustaparrior olivat haravoineet
kumpareiser sivustamme kaikella rarkkuudella. Sovitun
merkinannon jälkeen eteni pääosasro eteenpäin. Yht'äk-
kia ravahti oikealta kumpareelta helverillinen tuli osas-

toa kohti. Salamana olimme maassa mäntyjen suojassa,
josta alkoi kova rulitus kumpareelle . Yllatyksestä huo-
limatta osaston rauhallisimmar mieher saivatkin vihol-
lisia kaatumaan. Ei myöskaan vihollinen kauaa viivytel-
lyt väijytyspaikassaan, sirä vieriin lujaa vauhtia tulem-
me saarramana. En ollut uskoa silmiäni, kun kokoon-
nuimme taas yhteen, ertei yhtän omaa miestä kaatunut
tai haavoittunut moisessa rilanreessa. Selvitimme ta-
pahruneen perinpohjaisesti ja rurkimme miten ihmeessä
tunnustelijamme oli tarkastanut mennessään kumpa-
reen, josta sitten saimme ruon kuuman löylyn. Asia sel-
visi pian jäljisrä. Vihollisosasto oli ollut piilossa kauem-
pana kumpareen suojassa ja sieltä käsin ujuttaurunut
kumpareelle sen jälkeen, kun parriomme oli mennyt
sen ohi. Tarkastimme kaaruneet viholliset, joira oli
kaksi. Repuissa ei ollut kuin samanlaiset limpun puo-
likkaat ja patruunamäärät kuin aikaisemmalla kannon
päässä istujallakin oli ollut. Varhain aamulla saavuim-
me pienehkön lammen rantamille, joka oli ilmeisesti
ollut kiintopisteenä etenevälle viholliselle. Tässä maas-
rossa jotos käantyi jyrkasti eteläiseen suuntaan, murra
saman vahvuisena, leveäsrä urasra päärellen. Olimme jo
aikaisemmin huomanneet, että uralle oli asetettu pol-
kumiinojakin. Oli ihmeellistä, että henkensä uhalla
moni omakin mies tuppasi käyttämään vihollisen kul-
ku-uraa, vaikka hyvinkin tiesi siinä piilevät yaarat.
Näin oli erikoisesti silloin, kun maasto oli erittäin vai-
keaa rämpiä sivuilla. Toisinaan oli esimiesten hyvinkin
jyrkäsri puututtava asiaan. JATKUU
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VEIKKO RÄISÄNEN

OMELIAN motin kukisrumisen jälkeen heinäkuun lo-
pulla 1941, asettui osia Rukajärven suunnalla toimivis-
ta 14.D:n joukoista lepoon Omelian kylän ja Kuollun-
kijärven väliseen korpimaastoon. Niiden joukossa oli
mm. I/JR 31, eli Os. Seitamo. Venäläiset olivat ve-
tääntyneet Kuollunkijärvestä kaakkoon lähtevälle joki-
linjalle, Rukajärvelle vievän valtamaantien suunnassa.

3./JR 31:n puolijoukkue pystytti myös telttansa ja
kokeilimme siinä lehdeksien päällä nukkumista. Pian
vaipuikin taisteluista väsynyt puolijoukkue virkistä-
vään uneen. Ilta oli jo pitkalla ja leirivartionkin olivat
aserraneer jotkut toiser, joten siiräkään ei ollut huolra
sillä kertaa. Kun seuraavana aamuna heräsimme, tuntui
olo jo paljon paremmalta. Aamuteen joutuaan mieher
ryhtyivät puuhaamaan kuka mitäkin, sillä olimme va-
paita palveluksesta. Postiakin tuli taas, kirjeitä ja erdil-
Ie pakettejakin. Miehet aukoilivat pakettejaan, roiset
ryhtyivät vastaamaan kirjeisiinsä ja eråat lähtivät lähei-
selle suolammelle parranajoon. Ilma oli lämmin ja haisi
kitkerälle tulipalojen jälf iltä. Jossain lie ollut taas uusi
metsäpalo, sillä suoalueen yläpuolelle oli ilmestynyt si-
nertävä savupilvi.
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Metsäpalo Omelian itäpuolella

Etulinjoilta päinkään ei kuulunut iuuri mitään, siel-
Iä lienee ollut rauhallista, sielläkin, ja olihan sinne
meilrä mat^<aa parisenkymmentä kilomerriä. Näin vie-
timme muutaman päivän telttaleirissä, kunnes valkeni
elokuun 3. päivän aamu. Meidänkin teltassamme oli
herätty juomaan aamusajua, istuen falat keskisalkoa
kohden. Pikakivääriampuja Feliks Vaaraniemikin saa-

pui reetä noutamasta ja sanoi heti teltan ovesta sisään

asrurtuaan: "Jo korpit loukkuu." Kaikki katsoivat hän-
tä pitkään ja joku vastasi: "Joko on pahan ilman linnut
liikkeellä. "

Ei kulunur pitkaakaan aikaa kun komppanianpäälli-
kön lahetti huusi teltan ulkopuolelta:

- 3. komppania valmistautuu lähtöä vartenl Teltat
puretaan ja viedään kuormastoon! Joukkueet ovat
marssivalmiina tunnin kuluttua!

Alkoi vilkas hyörinä. Teltat purettiin ja kasattiin.
Patruunoita ja patruunalippaita jaettiin kaikille, niin
mvös käsikranaarteia, suomalaisia varrellisia !a ranska-
laisia munakranaatteja. Vänrikki Taisto Pvhälä tuli up-
seerireltalta ja otti oman joukkueensa, I ioukkueen, ko-
mentoonsa, vei sen maantien yli ja marssi alkoi suunnil-
leen pohjoista kohden. Perässä tulivat muut joukkueet
ja komppaniat. Koko majuri Antti Seitamon I/JR 31
oli liikkeellä. Aurinko paistoi melkein pilvettömältä
taivaaha ia Kuollunkijärvellä kävi vain hienoinen tuu-



varmuudella tiedetty minne

I

i

lenvire. Marssi jatkui avojonossa fuolluåkilarven ran-
raa seuraren. Pitkä jono luikerteli kuin käärme halki
rahkasoiden ja kovempien kangasmaiden. Suunnilleen
noin parin tunnin kuluttua komensi vänr Pyhälä lepo-
tauon ja miehet istuutuivat suopursuien sekaan tupa-

Novinkajårven rantaa

oltiin matkalla, mutta oli joukossa joku viisas, joka oli
tietävinään enemmän kuin muur: "Sitä mennään höö-
kimään!" johon toinen taas toi esiin valistuneen mieli-
piteensä: "Eipäs kun koukaraan sivusra". 

- Ja jälleen
marssi jatkui noin 15 min. tauon jälkeen. Tultiin jo
Kuollunkijärven itäpuolelle fa tavartiin vanha kalasau-
na. Se tutkittiin ja havaittiin tyhjäksi.

Kierrettiin vielä vähän pienempi Pajarinjärvi ja pi-
detriin aina silloin tällöin lepotaukoja sekä syötiin par-
tiomuonaa. Päivä kallistui jo iltapuolelle ja suunra
kaantyi kaakkoon. Pysähdyttiin ja muodostelmaa muu-
tettiin, I joukkueen konepistoolimiehistä muodostet-
tiin eteen ketiu tunnustelijoiksi. Kello oli siinä 14-15
välillä. Tähän aikaan toimi 1.K:n päällikkönä kapt Se-
linheimo, 2.K:n luutn Kakko, 3.K:n luutn Huhtanen
ja KKK:n luutn Turunen. Kuten jo edellä mainitsin
komensi pataljoonaa majuri Antti Seitamo.

Tunnustelijoiden ketju eteni varovasti kunnes sen ta-
kaa kuului pamahdus. Ketju jähmettyi paikoilleen,
mutta pian asia selvisi. Joku perässä tulevista oli astu-
nut miinaan. Oli näet tietämättä tultu laatikko- eli
tossumiinakenttään. Tunnusteliiat olivat päässeer on-
nellisesti yli, mutta perässä tulevista muutamia haa-
voittui. 2.K:n paallikkö sanoi pojilleen: 'Mennään sii-
tä huolimatta eteenpäin!"

Matka jatkui ja vastaan tuli jälleen suo. Siinä tun-

nustelijat yllättivät venäläisten vartiomiehet ja avasivat
tulen, mutta kenenkään ei nähty kaatuvan. Kiire lähtö
iivanoille kyllä tuli, niin kiire, etteivät ehtineet ottaa
mukaansa ialkineitaan, jotka oli kuuman päivän takia
riisuttu jaloista. Hyökkäys jatkui ja nopeasti juoksi
3.K noin 200 m leveän suon yli matalalle harjanteelle,
ioka alkoi vasemmalla suosta ia päättyi oikealla f okeen.

'§"1 r '; ' Piirros tapahtuma-alueesta

Harjun rakana vallan kuhisi vihollisia ja alkoi tosikoe-
tus kenelle hariu lopultakin kuuluu. Käsiaseet ampui-
vat puolin ja roisin ja käsikranaatteja satoi harjun yli.
Alik Erkki Hyvönen kaatui, mutta jo aikaisemmin tu-
likasteensa saaneet nuoret miehet eivät anna periksi ja
pian onkin harju meidän hallussamme. Sen juurelle jäi
jonkinverran kaatuneita vihollisia ja melkoinen määrä
ase ita.

Eteneminen fatkui läpi vihollistulen kunnes tultiin
mustaksi palaneelle kankaalle. Tuhka oli vielä niin
kuumaa, että monelta paloivat kengänpohjat. Tuli kyti
edelleen monissa vanhoissa hongissa, jopa niiden lat-
voissa asti.

Vastaan tuli pienoinen suolampi, jonka ympäristö oli
kosreuden takia jäänyt palamatta. Siinä odotti taas vi-
hollinen ja aseet saivat suunvuoron. Vihollinen häipyi
tiheikköön ja kun takaa tuli kasky: "Seis!", pysäh-
duimme. 3.K jäikin siihen ja tuli käsky asemien kaiva-
misesta. Maantie oli jo ehditty karkaista ja toiset osastot
kaivoivat asemiaan omilla kaistoillaan. Olimme pala-
neella kankaalla, jossa kaikki oli mustaa. Kaikki oli hil-
jaista, venäläiset vetäytyneet näkymättömiin.

Kenttälapiot heiluvat ja pian oli hyvät asemat saatu
valmiiksi. Löysässä hiekkamaassa olikin hyvä kaivaa ja
loppujen lopuksi kaikki naamioitiin noella ia risuilla
mustiksi, mustaan maastoon hyvin sopeutuviksi.
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Elokuun 13. päivä oli muuttunut illaksi ja kello oli
noin 21 maissa. Monta tuntia oli jo kulunut siitä kun
venäläiset olivat perääntyneet ja kaikki oli hiljaista, ai-
van pahaenteisen hiljaista. Lopulta kuului kaukaa läh-
tölaukauksia. Kyyristyimme monttuihimme kun en-
simmäiset 6 tuuman kranaatit osuivat aivan asemiim-
me, mutra sitten keskitys muuttui epätarkemmaksi.
Kranaatteja tuli kyllä kuin "turkin hihasta" ja kaiken
kokoisia, menivät sentään enimmäkseen yli. Tuhka
pöllysi kankaalla korkealle.

Asemissa kulki miehestä mieheen kielto poistua ase-

mista mahdollisen vastaiskun sattuessa ja kukapa tuon-
ne aavalle palaneelle kankaalle keskiryksen sekaan olisi
halunnutkaan. Äkkia alkoi edesrä kuulua "uraa!" huu-
toja, jolloin joku meikäläinen puolestaan huutaa: "Pi-
täkää pojat asemanne, russki tulee!" Ja vihollinen ruli
kuin tuulispää, pääsi paikoitellen jopa 10 m:n päähän,
murta ruli lopulrakin torjutuksi. Oma heittimemme
ampui tarkasti, sen näimme omin silmin, ja sen tuleen
vastaisku pädttyi.

Taistelun kestäessä on ehtinyt tulla jo yö. Venäläiset
vetääntyvät ja vievät haavoittuneensa mukanaan. Me-
kin läherimme omamme taakse. Tulitus päättyi tyystin
hiljaista ja miehet nousevat kuopistaan istuskelemaan
tai seisoskelemaan poteroiden reunoille. Kenellä on
muonaa jäljellä, hän kulutraa aikaansa syömällä, muut
tupakoivat. Kaikki olemme niin nokisia, ettei tahdo
tuttujakaan tuntea, olemme kuin neekereitä.

Elokuun 4. päivån aamuyöllä tulee 1. komppaniam-
me la ottaa asemat halruunsa. 

- 
Me pääsemme lepoon.

SINUI\IKIN
YERESI

VOI PEI.ASTAA IHMISHENGEN
LIITY JO TÄNÄÄN VERIPALVELUUN

:#trffi ir.*s#

IIIARTTI RUOKOKOSK!

KESÄ oli kauneimmillaan v. 1944. Pataljoonamme oli
vetäytynyt madellen, kontaten, kävellen ja juosten kes-

ki-Sywäriltä aina Tulemajoen lounaispuolelle. Joki tun-
tui turvallisen leveältä, joskin se näytti niissä kohdin,

ioista olimme tulleet lankkusiltoja pitkin yli, kovin
matalalta ja kivikkoiselta. Jo aikaisin keväällä meidät
oli erotettu JR 13:sta omaksi erilliseksi yksiköksi, mikä
kantoi nimeä Er.P 21. Toiset kaksi pataljoonaa entises-
sä'äitirykmentissä" olivat rannikon suomenruotsalaisia.
He saivat parhaat pdältä huollossa, minka johdosta mei-
rä tunnetusti nimitettiin rättipataljoonaksi. Hääviä ei-
vät varusteet raskaan, pitkän sodan johdosta olleet ke-
nelläkään, mutta rättipataljoona liehuvin lipuin (rikki-
näisin housuntakamuksin ja -polvin) poikkesi muista.

No niin! Turvallisin tuntein jätimme Tulemajoen
taaksemme. Sitä jäi puolustamaan sotasaalista takalin-
joilla luetteloinut komppania. Me asetuimme ioesta 4
km lounaaseen, erään Tulemajoen pienehkön sivuhaa-
ran taakse varmistukseen. Yöt olivat erityisen kylmän
juhannuksen jälkeen lämmenneet. Kuivalla kunnaalla,
sivuhaaran varressa maistui jännityksen, rasituksen ja
lukemattomien valvottujen marssiöiden iälkeen uni.
Kaksitoista tuntia kului huoma m tta pehmeän, kui-
van kangassammalen muodostaman suuren patjan pääl-

lä. Hyttysten hyrinän ja puremiin ei herätty, vaikkei
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kaikilla peirtoia ollutkaan, puhumattakaan pumpulitä-
keistä. Aamun koittaessa oikoilriin jäykistyneitä jäse-
niä, puhdisteltiin ja rasvattiin raisreluissa mustuneita
aseita. Niitä oli paljon tuhourunut ilmapommituksissa
ja hukkunut vesistöihin kiireisissä yliq'ksissä. Jokaisel-
la oli kuitenkin ionkinlainen torrakko pahimman varal-
le. Ryhmästä, jossa olin, pakeni jo vetäyrymisvaiheen
alkuvaiheessa johtaja metsäkaartiin. Kokeneempana
nuorempiin verrattuna jouduin hänen rilalleen. Jouk-
kueen johtajana oli nuori aatelisnenäsrän tunnettu
vänrikki Lausas. Hänellä oli kova innostus sotaan, olle-
tikin kun oli sotilassukua aina 1600-luvulta lähtien.
Innostus korvasi kokemattomuuden, eikä innostus tie-
tenkään synti ole, päinvastoin. 

- Nyt karttui koke-
musta!

Illan tullen alkoi Tulemajoelta kuulua pientä pau-
ketta. Kohta sieltä lappoi miehiä kuin meren mutaa
huohottaen ia hikisinä. Kyseltiin kuulumisia. Venäläi-
nen oli kokeeksi tehnyt puulautan, jolla neljä miestä
meloi, tarkoituksena saada vastarannalle pesiytyneiden
suomalaisten miesluku selville. Sotasaaliskompp"äiu
avasi tulen kaikkilla aseilla, kun neljä ruskeatakkista il-
mestyi lauttoineen joelle. Kaksi suistui jokeen, kahden
päästessä uimalla pakoon. Ponttoonit, syöksy- ja kumi-
veneer oli kaikessa hiljaisuudessa asetettu metsän kät-

köön lähtövalmiiksi. Tuli suomalaisten asemissa oli vä-
häistä fa kun venekaarti ryskyen hyOkkasi joelle, kuului
vain pari laukausta ja sitten meikäläiset lähtivät lipet-
tiin. Kapteeni Ylätalo, joka johti kunnialla pataljoonan
Aunuksen soista ja korvista Kotisuomeen, järjesri kii-
reesti miehet ketjuun sivuhaaran varteen. Kaksi lipasta
konepistoolissani (enempää ei ollut) vartuin ryhmäni
kanssa venäläisiä.

Heinäkuun 4. päivÅ oli tyyni ja lämmin. Laukausta-
kaan ei kuulunut. Lehden havinankin olisi herkkä korva
saattanut kuulla. Lähestyvän keskiyön valju hämäryys
peitti tienoon. Unisen linnun heikko viserrys kantautui
korviin, kuten ennen rauhan aikana. Nyt alkavat vasta-
rannalla pusikot suhista. Kiihkeitä venäläisiä komento-
sanoja kuuluu selvästi. Jännitys käy sietämättömäksi.
On kielletty ampumasta ennenkuin vihollinen näyttäy-
tyy. Ennen sitä kajahtaa kuitenkin jostain vasemmalta
laukaus. Enä ei voida asemia salata jaalkaa helvetilli-
nen meteli. Toiminnan mukana laukeaa jännityskin.
Rauha rikkoutui, mutta se on sodan laki: ellet itse tapa,
rulet tapetuksi. Joku kysyy tunnussanaa. Toinen, saa-

dakseen äänensä kuuluville karjaisee kaikella voimal-
laan: "Kirves!" Kolmas, luullen vetääntymiskäskyn tul-
leen, lähtee ryömimään kohti mäkeä. Vähin erin lähte-
vät kaikki ja Yldtaloa harmittaa. Luonnollinen, hyvä
puolustuslinja jåtetään noin vain. Hän pidättelee mie-
hiä mäen törmälle, saadenkin pataljoonan kuolleessa
kulmassa rauhoittumaan. Aletaan kaivaa asemia mäen
rinteeseen. Rohkea rokan syö! Naapurin soldaatit tuo-
vat telttansa 70-80 m:n päähän puiden siimekseen ja
ryhtyvät keittämään sajua. Siinä sitä sitten torkuttiin
kaikessa sovinnossa, kaivettiin maata ja puhdistettiin
aseita pakkien kalistessa kuin lehmänkellot.

Seuraavana päivänä pisaroivat pilvet, auringon tirkis-
tellessä silloin tällöin niiden raoista. Odotettiin! Vän-
rikki kertoi kasvot loistaen, kuinka JR 5 tulee avuksi ja
ryssä aietaan Tulemajoen taa, jota on helppo puolustaa.
Se olisi ollut jotain se. Ilta seestyi kauniiksi, mutta
koillisesta alkoi kuulua epäilyttävää moottorin jyrinää.
Arveltiin venäläisten saaneen matalan, karikkoisen joen
yli pari hyökkäysvaunua. Ryhmäni oli koilliseen kat-
soen kapean, metsäisen kärrytien oikealla puolella. Po-

iat, kuullessaan kumean jyrinän, pakenivat kaikki
monrtuuni, metsän suojaan. Jäin lähimmäksi tietä.
1. K oli tiestä vasemmalla, 3. K kummulla sijaitsevan
tien oikealla puolella, kaukana siitä. Joukkue, jossa so-
din kuului 2. komppaniaan.

Nyt ne tulevat! Ylätalo kävelee suorana mustassa sa-

detakissaan montulta montulle, rohkaisten poikia. Kii-
reesti matalaksi! Antaa parin höökivaunun mellastaa.
Eivät ne metsään pääse 10-15 tuumaisten puiden se-

kaan. Siinä onnemme! Tulta tulee tuiskien. Pikatykit
haukkuvat, fosforiluodit lentävät kuin tulikärpäset tro-
piikin yössä. Panssariluodit sirahtelevat. Kaikenkalii-
periset luodit lentävät kuin kuulamyllyssä. Miten se on
mahdollista? Niitä rumiluksia olikin kaksitoista ja joka
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vaunun katolla 5-6 hampaisiin asti aseisrautunutta,
kypäräpäistä, taistelupakkauksin varustautunutta mies-
tä sfinksimäisin ilmein. Taisi tulla kuolema! Painoin
pääni vähäisen montun suojaan ja vapisin. Jotain teh-
däkseni rupesin täyttämään lippaita. Sormet tutisivat
niin, että luodit kaaruilivat jousen väliin pitkin pituut-
taan. 'Tulkoot päälle! Jauhakoot teloineen liemeksi",
risteili ajatussota.aivoissa. Jumalan apukin vilahti kau-
kaisesta lapsuuden uskosta hämäränä mieleen.

Kuolemaa ei kuitenkaan kuulunut. Rauhoituin ja
nostin varovasti päätäni. Tankit jyrräsivät edelleen tiel-
lä syösten kuolemaa kidoisraan joka suuntaan. Ei ole
kasapanoksia, ei polttopulloja. Paljain kynsin ei niille
mahda mitään. Otan tähtäimeeni lähimmän tankin ka-
tolla olevat miehet (olin näes saanut luodit lippaissa jo
järjestykseen). Silloin sirahtaa lähelle. Alahuulesta vuo-
taa veri. Kopaisen sitä likaisin sormin. Naarmu vainl
Mutta se ihmetyttää, kun ei konepistoolilla näin läheltä
saa sattumaan. Ammuin kertatulta, sarjatulta ja kesto-
tulta, mutta ei. Ase pitää outoa däntd. Tarkastelen sitä
lähemmin. Nyt huomaan, kuinka vaipasta ja piipusta
on mennyt panssariluoti läpi, siirä outo sirinä. Piippu
on vääntynyt ja ampui "kaaritulta". Toisiltakin on asei-
ta rikkoutunut.

Valitan asiaa vänrikille. Hän yllyttää minua ja lähet-

tiäni evakuoimaan kaatuneilta aseita. Vaunujen katoilta
oli saatu joitakin nitistetyksi. Joku vanja retkotti kuol-
leena tien vieressä, haavoittuneet ryömivät tien laitaan
kaivettujen sivuojan pätkien suojaan. Läksimme innolla
asialle! Hämärä on tiheimmillään. Viimeiset vaunut
jyrrdåvär jo kaukana linfojen sisässä. Tulipallo, niin-
kuin meteoori, lennähtää vaunurykelman yli. Ne ovat
sekaisin ja ampuvat napalpommeilla toisiaan. 

- 
Ei,

vaan se olikin oman panssarinyrkin ainoa ammus häri-
ktiidysti yli, kuten jälkeenpäin kuulin. Huudamme stm
Kahilaisen kanssa kuin intiaanit pahimmassa sotatans-
sissaan lähestyessämme tiellä makaavia vihollissotilaita.
Mutta vaara on lähellä. Jalkaväki, joka alkaa rynniä
mörköjensä perässä, syöksyilee jo lähipusikoissa. Tien
kohdalla on valoisampaa, jonne metsän pimennosta nä-
kee hyvin. Huomaan vaarao, enkä uskalla lähteä ryöstö-
retkelle, niin houkuttelevina kuin uuden näköiset aseet
kaatuneiden vieressä kiiltelevätkin. Kahilainen iuoksee
lähimmän kaatuneen luo, tempaa puoliautomaattiki-
värin ja nousee voitonriemuisena syöksyäkseen takai-
sin. Pari askelta ja tuuksahdus vatsalleen. Vaimea vali-
rus: "Ai minuun sattui!" Ilmoitan asiasta vänrikille. Sil-
lä, aikaa on kapteeni saanut luodin lapojensa väliin haa-
voittuen vaikeasti. Pojat kyhäävät kiireellä tilapäispaa-
reia. Huhuilen vastausta saadakseni vasemmalle, t.

Tulemajoen kirkonkylä

L&, 
".-,L.. '

:---:i-..id.;#;*i:':-":

s
216



r.

komppanian suuntaan. Ei ääntä, ei vastausta. Kolmas-
kin lienee jo aikoja sitten lähtenyt. Takaa kuuluu vai-
menevaa moottoreiden jylinää ja edestä yhä uhkaavam-
min jalkaväen aseiden rätinää. Koeran saada vänrikin
ymmärtämään vetäytymisen välttämättömyyden, sillä
läpi murtautuneet panssarijoukot tekevät kohta paon
mahdottomaksi. Kahdeksantoista Suomen miestä veri-
sellä kummulla, vihollisia takana 70-80 miesrä ja

kaksitoista keskiraskasta tankkia. Pakotie on poikki ja

edessä vanja hyökkää pataljoonan, parin voimin. Pusi-
kot kahahtelevat uhkaavasti mikäli aseiden laululta
kuulee. Miehiä nousee silloin tällöin parinkymmenen
metrin päästä syöksyyn, usealla se kyllä on viimeinen.
Nyt osuu minunkin aseeni, maaleja on enemmän kuin
riittämiin. Sovitaan vetäytymisestä.
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Syöksyimme montuista rensselit valjastettuina miten
kukin parhaiten taisi. Matalahko, vanttera mies rinnal-
lani kuukahtaa sutllleen saadessaan luodin selkäänsä.
"Ätkaa poiat jättäkö!" Huuto ei saa vastausta, ei apua.
Säälittää sydäntä viiltävästi, mutta ei auta, on juostava
henkensä edestä. Valtaisa uraa-huuto pauhaa kintereil-
lä. Nyt on venäläinen vuorostaan voitonhurmassa. Pian
kuitenkin pääsemme kuolleeseen kulmaan. Äkkia var-
mistus taakse, sivuille sekä eteen ja niin lähtee 16 kuo-
Iemaan asti väsynyttä miestä vänrikkinsä ja haavoittu-
neen kapteeninsa kanssa pitkin soita ja korpia kiertä-
mään murtokohtaa.

Pataljoonan komentopaikan miehet pelastautuivat
kiireimmän kaupalla uimalla toiskätisen komentajansa
kanssa suojaan hyökkäysvaunujen ylivöiman edestä vain
parin kilometrin päässä takanamme. Kapua kannetaan
vuoron perää. Hän koettaa valjuna nostaa päätään sekä
tutkia kartaa ja kompassia, murta kerta toisensa perään
retkahraa pää takaisin karuille risupaareille. Tapanani
oli aina pitää leipälaukussani pahimman varalle purkil-
linen sokeria. Syötän hänelle jonkun palar. ja hetken
virkeys viivähtääkin hänen kasvoillaan, mutta sitten
himmenevät silmät jälleen.

Tulemme eräälle Tulemaan laskevalle joelle (samalle,
jonka yli toiskärinen komentaja, majuri Vaarnas ylem-
pänä ui). Kaksi tukkia poikki 4-5 m leveän mustan
suovetisen joen !a niiden alla niskasina pyöreät pöllit.
Kantajina korpraali Viitanen Hangosta ja tämän kir-
joittaja, ja niin alettiin keinotella joka askeleella pyöri-
viä rukkeja myöten yli. Vaivoin päästyämme vastaran-
nalle vapisimme Viitasen kanssa kuin horkassa. Sokeri
sai jalan kuitenkin taas nousemaan. Kantomiehiäkin il-
mestyi roppakaupalla 3. komppanian löytyessä päällik-
köineen samoilta jäljikä.

Aamu valkeni ja nyt löytyi kartan lukijoitakin.
Kommelluksitta selvisimme JR 5:n linjoille, jorka oli-
vat seuraavana portaana jylhässä kalliomaastossa. Sillä
lohkolla olleen pataljoonan komentaja vain kiroili kuin
'Viitamaan vihollinen", kun me niin löysästi laskimme
mokoman tankkitusinan lävitsemme. Me sen sijaan
olimme mielissämme kun pääsimme autoilla aluksi
Koirinojalle ja sieltä junalla koti-Suomeen huilaamaan,
kuten huhu kiersi. Se "huilaaminen" Kannaksen loppu-
rähinöissä on luku sinänsä.

Kapteeni Ylätalon kuolinilmoitusta kaunisti 20. päi-
vänä heinäkuuta. sankariristi. Parhaimman kuvan jätti
hän minulle pitkää parransänkeä kantavana, karttaa,
kompassia ja miestensä mieliä lukevana, murta tinki-
mättömänä omille ponnistuksilleen loppuun saakka.
Minulle tuli selviöksi, ettei ketjua sovi ennen katkaista,
ennen kuin Jumala sen vihollisen luodilla katkaisee.
Silloin ei asialle mahda mitään, mutta jos katkaisee sen

itse lähtemällä karkuun, edistää vain vihollisen voittoa
ja asia iää varmasti kaivelemaan mieltä. Poikkeuksena
tästä ovat vain "urheat" metsäkaartilaiset. tr
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MUISTOJETI

A. ANNALA

Näköala
Linnankankaalta,
taustalla

Iffi"'x"'"n

KESÄLLÄ 1942 saivat JR 23:n Talvisodassa Taipalees-
sa taistelleet upseerit tilaisuuden suorittaa retken tuolle
muistojen tantereelle. Matka tehriin linja-autolla erää-
nä kesäisenä sunnuntaina. Meirä oli mukana alun kol-
mattakymmentä Taipaleen miesrä Talvisodan aikuisisra
eri joukko-osastoista, pääosa kuitenkin Laurilan ryk-
mentin riveissä taistelleita.

Ennen saapumistamme Raudun kirkolra päin Jaipa-
leen lossille meillä oli rilaisuus "kädesrä pitäen" tarkas-
tella vihollisen puolra. Ei näkvnvr räällä Neonsaaren
maasroissa muuta sodan jälkiä kuin venäläisren kaiva-
mia matalia korsunrapaisia rakennelmia ja muurama
pätkä taisteluhauraa. Ei ollur riirtänyr meilrä kranaat-
teja tänne saakka. Rauhassa oli vihollinen saanur täällä
oleskella, ainoana kiusanaan pakkanen, joka varmaan
olikin huomioonorerrava vihollinen rällaisissa kotte-
roissa asuneille. Vieläkin kareurra runrien karselimme
tätä koskemattomuurra, jonka äärimmäisen vastakoh-
dan tiesimme tapaavamme virran toisella puolen. Enti-
selle lossipaikalle (v. 1942 siinä oli pontronisilra) las-
keutuessamme muistui mieleeni se "romukaravaaoi",
joka koko Talvisodan ajan oli rässä rinteessä muisrona
ioulukuun alkupuolen taisreluisra, jolloin vihollinen
noin vain "piippu suussa" aikoi yliträ Taipaleenjoen.
Se oli ollut pääasiassa tykistömme ryötä. Miten paljon
oli kalustoa joen pohjassa ia miten moner luut siellä
vaalenivat, se oli tierämätöntä. Laurat hajosivat kra-
naattien täysosumista !a hyinen vesi nieli kaikki. Muis-
tui siinä vielä mieleeni vasrapuolella olleen Taipaleen
taistelijan säkeet, jotka olin välirauhan aikana jostakin
lehdestä lukenut. Niiden sisältö oli suomennerruna jo-
tenkin tällainen:

"Olen nähnyt mä jokia paljon, mut raskaimmat
aallot ovat ikuisessa Taipaleenjoessa, joka vain on
purosen levyinen.
Oli vaikeampi yli sen mennä kuin ylittää elämä, kun

ponttoonit vietiin sinne alkoi murhaava
ammunta..."
Ponttonisillan yli päästyämme olimmekin jo Pärssi-

sellä. Siinä olivat osuuskaupan rauniot. Ne muistutti-
vat eräästä yöstä joulukuun puolenvälin aikoihin, jol-
loin komppaniamme 6./JR 23 seikkaili tässä maastos-
sa. Jouduimme silloin lähremään liikkeelle keskiyöllä.
Tehrävänä oli selvittää tilanne Pärssisellä ja kansakou-
lun metsikössä. Maasto oli outo. Sitä valaisivat vain
siellä täällä paukkuen ja rätisten palavat vihollisen
panssarivaunut. Toresimme ensiksi Pärssisen vapaaksi
vihollisesta paitsi, errä saimme sieltä vangin. Jatkaes-
samme etenemisrä kansakoulun mersikköön, jouduim-
me kahinoimaan Taipaleenjoen tar,taan tehdyn panssa-
riesteen suoiaa hyväkseen käyträvien vihollisosastojen
kanssa. Muuaama sana tästä esteestä: YH:n aikana oli
kaivamalla jyrkennetty meidän puoleista joen rantaa
runsaan kilometrin matkalla. Tarkoituksena oli tehdä
siitä tehokas este vihollisen panssarivaunuja vastaan.

Jyrkentäminen onnistui hyvin 
- 

ja miksei olisi onnis-
runur, uhrattiinhan siihen tuhansia työtunteja. Siinä
esreessä oli vain eräs pieni vika. Sitä ei päässyt tähysrä-
mään, saari sirten tulittamaan mistään suunnasta mei-
dän puoleltamme jokea. "Soramies venäläinen" käytti
sitä näinollen suojaisena tienä Pärssisen ja Mustaojan
suun välillä ja "pesi" sen luiskassa niinkuin törmäpääs-
kyset, kuten heidän tapansa rällaisissa paikoissa oli.

Saimme aamuyöstä selvitettyä myös kansakoulun
mersikön, joka oli vapaa vihollisesta, kuin myös omista
joukoista. Tämä meidän suureksi ihmeeksemme, sillä
meitä tulitettiiq kansakoulun metsiköstä erääseen ot-
reeseen hyvin kiivaasti. Aamutunneilla saimme käskyn
kokoontua Pärssisen osuuskaupan raunioiden luokse.
Kansakoulun metsikön ja Pärssisen oli miehittänyt
osasro JR 28:sra.

Kun olimme jo palaamassa omalle alueelle Pärssisen
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Koukunniemi

Taipale - Terenttilä

ja Viitostukikohdan välimaasrossa "pamahtivat pelit
soimaan" Sikiönniemen suunnalla oikein tosissaan. Ko-
nekiväärit laskettivat "kilometrin" pituisia sarioia ia
väliin "räpisivät" konepistoolit, ja käsikranaatit "mos-

sahtelivat". Seisahduimme ihmeissämme: Mitenkäs tä-
mä voi olla mahdollista? Tappelevatko siellä omat mie-
hemme keskenään? Juurihan keski-Suomen pojat mie-
hittivät kansakoulun metsikön ja tuo meteli kuului sen
ja Terenttilä kolmosen välistä. Myöhemmin saimme
rierää, että vihollinen oli aamuhämärissä hyökännyt
kolmostukikohdan edessä olevaan Hiekkalan talon pe-
säkkeeseen ja vallannut sen. Ilmeisesti tämä vihollinen
tuli ennen mainitusta panssarinesteestä jossakin kansa-
koulun ja Mustaojan suun välillä ja pimeyttä hyväkseen
käyttäen eteni kansakoulun metsikön kiertäen Hiekka-
laan. Meirä yöllä tulittaneet lienevät olleet kotoisin
juuri tästä porukasta. Tämä sinänsä verraten tapahtu-
makoyha sotaretkemme jäi mieleeni silloisen tilanteen
monenkaltaisen sekavuuden vuoksi, joka kuitenkin so-

dassa oli niin tavallista, ettei mikään ollut niin varmaa
kuin epävarma.

Ajoimme autollamme edelleen ohi kansakoulun ja

Hiekkalan ralon raunioiden ja saavuimme Terenttilän
entisten kolmos- ja nelostukikohtien kohdalle. Tässä

auto pysäytettiin ja menimme kaikki ulos. Edessämme
oli Taipaleen aavemetsää niin kauaksi kuin silmä kan-
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Venåläisten lossin paikalle rakentama silta, minkä peräåntyessäan
råiäyttivät

roi. Maa oli mustaksi kulotettu ja sitä peitti ruostunei-
den sirpaleiden punainen matto, joukossa srapnellin-
kuulien harmaita lyijypapanoita, joku särkynyt kypärä
ja kappale kk:n metallivyötä. Vaikka kaikki olimme
sodan karaisemia ja kokeneet monta tuulta ia tuiskua
noiden Taipaleen aikojen jälkeenkin, seisoimme äänet-
röminä ja ehkäpä muidenkin kuin minun kurkkuuni
nousi pala. Hajaannuimme ja jokainen läksi kulkemaan
omaa muistojensa polkua.

Menin aluksi kolmostukikohdan alueelle, jossa iouk-
kueeni oli jouluna. Siinä se oli tuo surkea "mutaoia",

meidän taisteluhautamme. Se ei ollut totisesti liialla sy-
vyydellä pilattu. Mutta rintavarustuksen muodostivat-
kin lumi ja jiÄ sekÅ kaatuneet viholliset. Tuolla taem-
pana näytti olevan jätteitä silloisesta korsustamme, tai
oikeammin sanottuna - turvekammista. Tämä suoja

oli nimittäin kyhätty riu'uista ja turpeisra puoliksi
maan päälle, eikä olisi kestänyt edes kevyen krh:n am-
muksen täysosumaa. Korsu tuhoutuikin pian etulinjas-
ta vaihtomme jälkeen. Tässä korsussa vietimme mm.

louluyön. Olimme saaneet joulupakettef a ia kirieitä tu-
tuilta ja tuntemattomilta. Kaikista hyvyyksistä huoli-
matra olimme vakavia. Ennen tähän tukikohtaan tu-
loamme meillä oli ollut kovat ajat Terenttilän ykkOs- ja

kakkostukikohdissa ja monta toveriamme oli jo poistu-
nut riveistämme. Veisasimme jouluvirren ja tietenkin



myös taisteluvirtemme: "Herra Jeesus kun täällä vain
kanssamme on, emme kauhistu vastustajaamme. Viha
vastaamme vaikka on sammumaton, niin me turvaam-
me puolustajaamme..." Silloin jouluyönä olin tuskin
ehtinyt nukahtaa, kun vartiomies tuli henki kurkussa
hälyttämään, ilmoittaen vihollisen olevan kohta tuki-
kohdassa. Olin riisunut kosteat monor jaloistani ja mi-
nulla ei ollut aikaa niiden pauloittamiseen, joten meno-
ni taisteluhautaan johtavalla pimeällä polulla oli yhtä-
mittaista kompurointia. Tdmd rapaus tuli mieleeni kun
puolustusvoimissamme aiottiin eräässä vaiheessa ottaa
"maihinnousut" käytröjalkineiksi. Itse siirryin kerro-
tun tapauksen jälkeen saapaskantaan, jossa myös sotien
ajan pysyin. Ehdimme juuri parhaaksi ennen vihollista
monttuun. Aseman edessä, valkoista lunta vasten näkyi
konttaavia ja ryömiviä varjoja, joita asemassa olevar
vartiomiehemme ammuskelivat. Yhdyimme leikkiin
kuten teki tukikohdan oikealla sivusralla oleva koneki-
väärikin. Vihollinen vasrasi aivan lähiecäisyydeltä ja
sen aseiden leimahdukser sokaisivat siimiä. Taisrelu oli
Iyhyt. Muutama käsikranaatti heiterriin vielä puolin ja
toisin ja sitten oli vihollinen kadonnut. Valoammus
paljasti vain muutamia liikkumatromia "myttyjä" han-
gella, mutta meilläkin oli korpraali Hankineva tullut
taistelunsa päätepisreeseen ja makasi liikkumattomana
taisteluhaudan pohjalla.

Jokapäiväisen "sotatyön" harmaudesta pulpahtaa
esille muita kirkkaampina muisrot tapauksista, jotka
ovat antaneet aihetta vetää suun hvmyyn. Tällainen ta-
paus tuli mieleeni kulkiessani kakkostukikohdan
alueella. Tässä oli eräs komppaniamme sotamies, jonka
nimen olen unohtanur, kaivamassa poreroa routaiseen
suomaahan. Tiheästä kranaattisateesta johtuen hän teki
työtään antaumuksella ja niin kuurona muulle kuin
kranujen vihellykselle, ettei kuuiiut miten vihollisen
panssarivaunu culla jurrasi suoraan häntä kohti vain
muutaman kymmenen metrin päässä. Lopulra kai hän
havaitsi jotakin epätavallisra olevan cekeillä, koska nos-
ti päätään ja näki teräshirviön heiluttavan rykinputkea
aivan nenänsä edessä. Mies saikahri rierenkin kovasti
tdtd aivan odottamatonra rapaamista ja seisoi hetken
jähmettyneenä, kunnes sai karjaistuksi: "Mikä saatanan
meteoori" ja sukelsi samalla umpisukkulaan kuoppaan-
sa. Vaunu ajoi vain vajaan metrin pääsrä ohi f a tuli pian
sen jälkeen tuhotuksi. Tässä hommassa sai kersantti
Kurki käytellä nimensä mukaisia koipiaan, kun juoksi
vaunun kiinni ja heitti sen kannelle kasapanoksen, joka
sytytti panssarin tuleen. Tämä oli Taipaleessa ainoa
kerta kun venäläinen yritti hyökkäysvaunulla ajaa ase-

miemme läpi. Saartoi olla, että nämäkin vaunumiehet
erehtyivät suunnassa, vai olivatko muita rohkeampia?
sillä toiset vaunut kääntyivät jo asemiemme edessä ta-
kaisin.

Tuossa hirsi- ja kiviröykkiössä oli tämän tukikohdan
korsu ja samalla komppaniamme komentopaikka. Kor-
su oli ainoa jonkinlaisen osuman kestävä koko komppa-

Taipaleen maastoa
Talvisodan jäljiltä

niamme alueella. Tässä korsussa pyysivät haavoittu-
neemme kasapanoksia rä jäyttääkseen itsensä ilmaan
meidän rerveiden lähtiessä vastaiskuun, kun oli tullut
tieto, että vihollinen oli tunkeutunut tukikohtaan. Tä-
mä tapahtui joulun alla ykkös- ja kakkostukikohdissa
käyryjen veristen taisteluiden aikana. Vihollinen tor-
juttiin, murra uskoin, että pojat olisivat empimättä to-
teuttaneet aikeensa mikäli vihollinen olisi päässyt kor-
sulle asti.

Yhä edelleen jatkoin kulkuani. Tulin Terenttilän
ykkösrukikohtaan. Se oli hallitsevalla paikalla Musta-
olan dyrddllä la siinä oli konekiväärikasematti, jonka
rauniot näin valtavan lentopommin tekemän kraaterin
vieressä. Olin joulukuun alkupuolella yhdessä varajoh-
tajaoi, kers Hautasen kanssa ottamassa yhteyttä tässä

tukikohdassa silloin olleeseen 9.RajaK:n päällikköön,
Itn Suurkariin. Istuimme kaikessa rauhassa kasematin
miehistösuojassa kahvia hörppien, kun vihollinen am-
pui suoralla suuntauksella ensimmäisen raskaan kranaa-
tin kasematin seinään. Tärähdys oli ankara. Kamiinan
rorver ja hyllyillä olevat esineet tippuivat lattialle ia
maailma tanssi meidän sisäIlä olijain silmissä. Muuta-
man minuutin kuluttua tuli toinen paukku, joka ravis-
teli Iinnaketta lattiasta kattoon. Sisälle tunkeutui pölyä
ja katkua niin, että tuskin voimme hengittää. Ltn
Suurkari näki silloin parhaaksi komentaa kaikki ulos
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kasematista. Vihollinen röykytti lyhyessä ajassa kase-

matin erillisiksi betonimöhkäleiksi, joista meille ei ol-
lut suurtakaan iloa ollessamme myöhemmin tässä sa-

massa tukikohdassa.
Palasin takaisin tielle automme luokse, mutta kun

kaikki eivät olleet vielä saapuneet, läksin 4. ja 5. tuki-
kohtien kautta Linnakankaalle päin. Nelosessa oli vielä
jätteet Seurahuone nimisestä korsusta, jonka edustalla
pataljoonamme 4.K:n päällikkö, ltn Haavisto lähettei-
neen kaatui. Kaarnejoen uoman kautta saavuin sen par-
taalla oleville Niittykasematin raunioille. Tämän kase-
matin omistuksesta jouduimme tammikuussa ankarasti
taistelemaan. Vihollinen oli eräänä yönä yllättäen sen

vallannut. Komppaniamme, joka oli silloin Linnakan-
kaan lohkon reservinä sai tehtäväksi ottaa kasematti ta-
kaisin.

Teimme aluksi kaksi turhaa ja tappiota tuottanutta
yritystä. Ensimmäisen Linnakankaao ja toisen Kaarne-

ioen suunnasta. Kolmas yrityksemme, jokaoli huolelli-
sesti suunniteltu ja iota Kaarnejcen patteri tehokkaasti
tuki, onnistui. Kuitenkin meille kalliilla hinnalla, sillä
urhoollinen päällikkömme ltn Kari ja useita muita kaa-

Kasapanoksella tuhottu panssarivaunu
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Kansa taisteli - miehet kertovat ilmesiyy kerran kuukaudessa
12 numeroa vuodessa

6 tapaa tilata Kansa Taisteli - miehet kerlovat
1. Täyttäkää ia postittakaa viereinen kuponki - postimerkkiä
etle tarvitse.
2. Soittakaa suoraan lilaalapalveluumme puh. vaihde 790822.
suunta 90
3 Kirjoittakaa osoitteella: Kansa taisteli - mtehet kertovat. Ti-
laajapalvelu, Postilokero 820,00101 Helsinki .10 ja ilmoittakaa
vrereisessä kupongissa pyydetyt tiedot.
4. Soittakaa tai käykää jossakin asiakaspalvelukonttorissamme
tai asroimislossamme. Kts. puhelinluettelosta: Sanoma Osakeyh-
tiö.
5. Maksakaa tilausmaksu postisiirtotilille n:o 86 00-8. Sanoma
Osakeyhtiö ja kirloittakaa Tiedonantola-kohtaan vtereisessä ku-
pongissa pyydetyt tilaustiedot.
6. Jättäkää talauksenne jollekin asiamiehellemme. Rautatiekirja-
kauppaan. kirjakauppaan tai postiin.
Ulkomaille lähetettävistä lehdistä peritään eri lisämaksu. Lä-
hempiä tietoia saa Sanomain asiakaspalvelrrkonttoreista la
asrorm istoista.

Osoitteenmuutokset
Osoitteenne muutoksen voitte ilmoittaa ioko kirjeellisesti tai pu-
helrmitse Tilaajapalveluumme tai käynnlllä tai puhelimitse lo-
honkin asiakaspalvelukonttoriimme.
Tällöin on ilmoitettava nimi ja nykyinen osoite siinä muodossa
kuin se on lehtenne osoitelipukkeessa sekä uusr osoite niin.
että uusi osoitetoimipaikka on selvästi ilmarstu. Kirjeellisessä
osoitteenmuutoksessa pyydetään osoiielipuke liittämään mu-
kaan.

Huomaulukset
jotka koskeval esim. lehden postitusta tai laskutusta. pyydetään
tekemään Tilaajapalveluumme. johonkin asiakaspalvelukontto-
riimme tai sinne mistä lehti on tilattu.
Tilaus ja osoitteenmuutos saadaan voimaan 2 viikon kuluttua
siitä, kun se on lullut Tilaajapalveluumme.
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tui ja monta haavoittui. Hyökkäyksemme ei onnistu-
nut täydellisesti, sillä itse kasemar.i iäi vihollisen hal-
tuun siten, että se linnottautui kasemarin miehistösuo-
jaan. Paiskelimme aluksi käsikranaarrcja ja kasapanok-
sia ylhäältä oviaukosta kasematin käytävään, murta ne
jäivät tehottomiksi, sillä miehistösuojan teräsrakentei-
nen ovi oli kulman takana suojassa. Yritimme sitten
hiipiä alas kasematin portaira viedäksemme panoksen
oven taakse, mutta vihollinen oli varuillaan ja kuulles-
saan vähänkin liikertä, heitti käytävään käsikrataatteja
joita heillä tuntui olevan rajartomasti. Emme halunneet
§da oikein suurra paukkua, sillä pelkäsimme sellaisen
hajottavan koko kasematin. Sitren yritimme savulla,
mutta kasematin lattialla oli ankarasta pakkasesca huo-
Iimatta parikymmentä senttiä veträ, joren savurasiam-
me sammuivat siihen. Ripustimme sirten pari savura- '
siaa seipääseen ja ryönsimme ne käytävään ja odotim-
me toivorikkaina tulosta. Kerän ei kuitenkaan ilmes-
tynyt näkösälle, vaikka kovasti kuuluivat ukot kasema-
tissa yskivän. Ovi oli ilmeisesti siksi tiivis, ertä savu ei
päässyt täydellä tehollaan vaikuttamaan ja olihan mie-
histösuojassa myös ilmanvaihtojärjestelmä, jota emme
tunteneet, jotta olisimme voineet sen ulkopuolelta ruk-
kia. Mainitsin jo ankarasta pakkasesta. Yö oli tosiaaä
kylmä. Mittarit olivat näyttäneet jopa 40 astetta. Tä-
hän antoi vielä oman lisänsä Laatokalta puhaltava vii-
ma. Katsoin parhaaksi lopettaa savusramisen, sillä
meillä oli täysi työ pysyä sulana. Kasematin käytävän
suulle asetettiin parivartio ja niin jäimme odortamaan
aamua. Yöllä sattui kuitenkin tapaus, joka oli muodos-
tua kohtalokkaaksi aikaisemmin mainitulle kers Kur-
jelle. Hän oli vartiossa kasematin ovella ja hytisi kyl-
missään, kun äkkiarvaamatta kuin maasta nousseena
hänen ereensä ilmestyi lumipukuinen mies, joka muitta
mutkitta yritti seivästää hänet pistimellä. Kurjen on-
nistui kuitenkin konepistoolillaan huitaista pistin syr-
jååo ja tempaista kivääri pistimineen haltuunsa, iskien
sen sitten koko 190-senttisen ruhonsa voimalla takai-
sin. Vihollinen vaipui kontalleen, murra kun Kurki
tarttui hänen käteensä vetääkseen miehen lähemmäksi,
jäi hänen kouraansa vain kinnas, miehen rempautuessa
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akkia ylOs ja lähtiessä hoippuen juoksemaan. Kurjen
konepistooli päätti kuitenkin juoksun muutaman met-
rin päässä olevaan kranaattikuoppaan. Seuraavana aa-
muna aloitti vihollinen Neonsaaresta raskaalla tykillä
suora-ammunnan Niittykasemattia vastaan ja ampui
sen päivän kuluessa kasaan kuin korttitalon. Kasematti
muodostui näin niiden vihollisten haudaksi, jotka oli-
vat siellä niin sisukkaasti pitäneet puoliaan.

Saavuin lopulta Linnakankaalle ja kapusin sen kor-
keimmalle kohdalle. Edessä kimmelsi Taipaleenjoki ja
sen takana kesäisessä vehreydessään näkyi Neonsaari.
Oikealla oli Terenttilä ja Kirvesmäki mustana ja kuol-
leena silvottujen puiden luurankosormer taivasta kohti
harottaen. Siinä se oli monien taisteluiden ja kärsimys-
ten maa ja niin monen aseveljen kohtalonmaa, joka oli
nähnyt niin paljon jarkahtamatöntä uskoa, peräänan-
tamatonra sitkeyttä ja uhrautuvaa toveruutta aina vii-
meiseen hengenvetoon asti.

Käännyin ja lähdin tovereitteni luokse. Meidän tais-
telujen tiemme ei ollut vielä loppuun kuljettu. D

Toimitukselle saapunutta
kirjallisuutta

ALEA-Kirja:
Beliakov, Sinisalo ja Suomi.

Kuka on "Toveri X"?
Raportti kulissien takaa on kuin valoammus, jo-

ka kirkastaa systemaattisesti pimennettyä näyttä-
möä

N. 130 sivua, Ovh. mk 17,-

Akateeminen Kustannusliike:
Vilio Pöllänen. Sokean kirioittajan tosiseikkoi-

hin perustuva dokumenttiteos, mikä velvollisuu-
tensa täyttäneiden on syytä lukea ja todeta, että
helppoa ei ollut näillåikään. Nämä miehet pakeni-
vat teräshelvettiä, mutta iouruivat uuteen hiljai-
seen helvettiin.

Kaikki tilauksia, osoitteenmuutoksia ym. sekä
epäsäännöllisyyksiä tai puutteellisuuksia tehden
iakelussa koskeva kirjeenvaihto on lähetettävä
osoitteeseen: PL 820 00003 H:ki 300. Toimitus
(Töölönkatu 35 B) ei niirä käsittete. puh. 90-
79O822 tai 790355
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- Ei kai tällä kerralla
kukaan ole kadottanut
varusteitaan?

NUMERO 7:N KIRJO]TUKSET

Anelma Lokka:
PARTISAANIEN HYÖKKÄYS
LOKAN KYtIiÄN

Unto A. Vallunen:
VIIMEISET PÄIVÄT POVENTSASSA

Toivo Paukka
KOHTI KORPISELKÄÄ

Tauno Pukka:
SISSIPRIKAATIN TAKAÅ-AJOA
ERÄMAAN SELKOSILLA I OSA

Veikko Räisänen:
PALOKANKAAN TAISTELU

Martti Ruokokoski:
TULEMAJOEN TAISTELU

A. Annala:
MUISTOJEN POLKUJA
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206
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Ki rioittajat vastaavat esittäm istään m iel i pitei stä.
Käsikirjoitukset on tehtävä koneella ioka toaselle
riville. Maksetut käsikirioitukset ja valokuvat jää-
vät lehden omaisuudeksi, muut palautetaan vain
jos pyyntö ja postimaksu on tullut yhden vuoden
sisällä.
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Suomen Sotaveteraaniliiton mahtava lippurivistö Turun liittopäivillä 15.-16. 6. 1974.

Ellet vielä kuulu Suomen Sotaveteraaniliittoon
tai sen naisjaostoon, ilmoittaudu lähimpään
paikallisosastoon. Tervetuloa joukkoomme

(Valok. Arvo Salminen)

SUOMEN SOTAVETERAANILI ITTO R.Y.
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