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K. KIJANEN Vesihiisi
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Barönsalmessa

.

Eröis
'\76ihiiden"
miineinlclsku

VIHOLLISUUKSIEN jälleen v. 1941 alettua sukellus-
veneet ryhtyivät laskemaan Suursaaren ja Viron ranni-
kon välisille vesille miinoitteita ja partioivat etsien tor-
pedomaaleja Tallinnan ja Kronstatin välisellä reitillä.
Olin siihen aikaan 'Vesihiiden" päällikkönä ja olimme
jo laskeneet kolme noin 20 miinan miinoitetta ja kerran
ampuneet torpedon venäläistä kuljetuslaivaa .vastaar,

kuitenkaan osumatta. Kesäkuun lopulla veneessä oli
uusi miinalasti ja määräyksenä oli valmistautua lähte-
mään Lavansaareen miinoittamaan vihollisreitteiä yhä
enemmän idän suunnalla. Tämä ja merivoimien myö-
hempi toiminta täällä oli tarkoitettu yhtymään maavoi-
mien ensimmäiseen hyökkäyssuuntaan, minkä piti ta-
pahtua Hiitolan kautta Viipuriin. Tällöin kuitenkin tu-
li määräys Merivoimien esikunnasta, että toiminta oli
toistaiseksi lopetettava ja sukellusveneiden jtätävä odo -

tusasemiin saaristoon.
Silloin aikanaan ei käskyä keskeyttämisestä ymmär-

retty lainkaan, sillä olihan toiminta jo päässyt hyvään
vauhtiin ja tuloksiakin eräät veneet olivat saaneet. Nyt
jälkeenpäin näyttääkin siltä, että Mikkelin päämaja oli
muuttanut suunnitelmiaan, koska tuleva hyökkäys
suuntautuikin kohti Laatokkaa eikä Suomenlahdelle.

Tästä johtuen ja ylipäällikön halusta säästää kaikkea
voimaa lamaantui Suomenlahdella jo alkanut taistelu-
coiminta. Kauniit heinäkuun päivät kuluivat siten odo-
tuksen merkeissä. Aseita hoidettiin säännöllisesti, sillä
olihan veneessä koko aian yli viiden tonnin räjähdysai-
nelasti ja sanan mukaisesti veneen henkilökunta eli tro-
tyylilatauksen sisällä. Vihdoin heinäkuun lopulla tuli
käsky tarkistaa sivukuiluissa olevat miinat, jolloin tie-
dettiin odottaa toimintakäskyäkin. Ensinnä aiettiin
Porvoon saaristossa olleen miinaproomun viereen, iossa
erikoismiehet luutnantti Reino Hurmalaisen iohdolla
ne tarkastivat. Miinat nostettiin yksitellen Proomun
nosturilla ylos ja kaikki asetukset ia laitteet tarkistet-
tiin. Ihmeen hyvin miinat olivat säilyneet, ne olivat
kuin vastikään sinne siioitettuia ilman minkäänlaista
meriveden jättåmäd jälkeä, vaikka alimmaiset olivat ol-
leet kokonaan vedessä. Miinoia oli nimittäin kussakin
kuilussa kahdet päällekkäin ja kuilut olivat alhaalta au-

ki. Miinoja oli kaikkiaan 18, sillä yksi kuiluista oli
osoittautunut "hankalaksi" eivätkä miinat siitä helposti
irronneet. Tarkastuksen jälkeen kannet ruuvattiin iäl-
leen kiinni ja 'Yesihiisi" aioi Baröseen odottamaan läh-

tokaskya.
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Käsky tulikin elokuun ensimmäisenä päivänä ja il-
lansuussa vene lähti liikkeelle ajaen saaristosra ulkome-
relle Jussarön länsipuolitse. Meri oli kaunis, vain hiljai-
nen lounainen tuulenvire puhalsi, mikä teki ilman sel-
kedksi, joten näkyvyyskin oli hyvä. Sotaa oli käyry jo
toista kuukautta ia molemmar puolet olivat tehneet
parhaansa täyttäkseen Suomenlahden miinoilh. Neu-
vostoliiton miinoitteista ei paljoakaan tiedetty, mutta
nähtävästi niitä oli suoraan edessä ja joka tapauksessa
'Vesihiiden" vasemmalla puolen oli 

'nyt 
saksalainen

Corbetha-miinavaarannos ja oikealla suomalainen Kuo-
Iemanjärvi-miinoite. Näiden väliin jäi kapeimmillaan
noin kuuden meripeninkulman levyinen kaista, iossa
oman turvallisuuden vuoksi oli parasta pysytellä. Au-
kon leveys tuntunee suurelta, mutta kun ottaa huo-
mioon vallinneet merivirrat, joiden suunra ja voimak-
kuus vaihteli ja sukelluksissa olevan veneen pieni, noin
2-3 solmun nopeus, niin tunnissa saartoi hyvinkin
sortua vaarallisen lähelle omia miinoja, eivätkä nämä
pystyneet erottamaan omia vihollisen laivoista.

Veneen kaartaessa ennen puoltayötä ulkomerelle oli
kaikki hiliaista. Hangon suunnan rykistörulikin oli jo
vaiennut ja edessä oli synkkä meri, jonne pimennetty
'Vesihiisi" dieselien jyskiessä häipyi. Veneessä tehtiin
vielä viimeiset valmistelut sen saattamiseksi sukellus-
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kuntoon, minkä jälkeen vain vahti jäi hoitamaan venet-
tä. Vene ajoi pinnalla Suomenlahden puolivälin toiselle
puolen, jolloin sukeltamisen aika oli koittanut, sillä
marka oli salainen eikä sjtä pitänyt paljastaa varomatto-
rnalla toiminnalla.

'Yesihiiden" tehtävähä oli miinoittaa Tallinnasta län-
teen johtava reifti O§mussaaren kohdalla. Reitillä ei
enä ollut kovin suurta liikennettä, koska melkein
kaikki Riianlahdella olleet neuvostolaiset voimat olivat
jo siirtyneet Suomenlahdelle. Reittiä kuitenkin käytti-
vät Viron saarille liikennöineet yhteysalukset ja Itäme-
relle matkaavat sukellusveneet. Mantereen ja Osmus-
saaren välinen salmi oli siis kulkukelpoinen ja saattoi
sinne siten 'Vesihiisikin" mennä miinalasteineen. Mii-
nat olivat sarvimiinoja, jotka kuilusta irrottuaan las-

keutuivat ensin pohjaan. Jonkin ajan kuluttua itse mii-
na alkoi nousta ylös vetäen mukanaan ankkurivaijeria,
joka oli kelalla ankkurissa. Ankkurivaijerin yläpäässä

oli noin kahden metrin pituinen lenkki, jonka pidik-
keen määräsyvyydellä laukaisi vesipainelevyn vaikutuk-
sesta räjähtävä sähkönalli. Lenkki oikeni samalla ja veto
ankkuriin hellittyi hetkeksi, jolloin tämän vaikutukses -

ta vaijeri ankkurissa myös lukkiintui ja miina asgttui
määräsyvyydelleen. Näissä miinoissa oli 200 kg:n lataus
ja koska ei pyritty tuhoamaan pieniä aluksia, niin nii-
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Miinoia
lasketaan
miinakuiluun
laivalla

Veneen henkilöstö ryhmäkuvassa

den syvyysasetuskin t-rI koLne merriä.
Veneen ajettua parisen tuntia sukelluksissa alkoi päi-

väkin sarastaa ja korkea Viron rannikko häämöitti edes-
sä. Korkeimmalle siellä kohottautui Pakrin maiakka,
joka oli kuin kynttilä, joskin sammutettu, suoraan etu-
vasemmalla. Auringon noustessa määrättiin veneen
paikka suuntimalla näköputken avulla maakohteita.
Kaikki näytti sujuvan suunnitelmien mukaisesti, meri
oli ryhjä, mutta ilma oli muuttunut savuiseksi ja aute-
reiseksi. Mitään ei tapahtunut ennenkuin vasta kello
kuuden jälkeen, jolloin rannikon suunnalta tuli näky-
viin neljä veli venäläisen raivaajaa, jotka raivausmuo-
dostelmassa ajoivat edellämme länteen. Niiden perässä

olikin hyvä kulkea, sillä reitti tuntui nyt turvatulta.
Oikealla edessä oli Osmussaarel mat^lahko silhuetti,
iossa korkeimpana sielläkin kohosi majakka. Vasem-
malla oli Viron korkeahko rantatöyräs ja näiden välissä
kimmelteli vapaa meri, jossa raivaajat etenivät kohti ra-
jattomalta näyttåvdä ulappaa. Mieleeni tuli seurata noi-
ta raivaajia laajemmille vesille, missä esteitä ei näyttä-
nyt olevan. Raivaajien jäljessä kulkeminen tuntui niin
luonnolliselta, että hetkisen ajattelin laskea miinat kul-
kien idästä länteen jatkaen matkaa suoraan Itämerelle.
Tarkempi silmäys karttaan palautti ajatukset kuitenkin
nopeasti todellisuuteen. Edessä oleva salmi 

- 
vaikka

näyttikin laajaka 
- ei ollutkaan kelvollinen kuljetta-

vaksi sukelluksissa, vaan se oli matalikkojen "pilaama".
Siksi kännyinkin Neugrundin ja Sandgrundin välisen
salmen jälkeen paluureitille ja aloitettiin miinanlasku.

Kello oli 7.20 kun ensimmäinen miina pudotettiin ja
kaikkiaan lasku kesti vajaan tunnin ajan. Miinat lasket-
tiin kolmeen ryhmään, joissa kussakin oli 1-7 miinaa,
joiden väliseksi etäisyydeksi oli määrätty 60 m. Kun
veneen nopeus oli noin kaksi solmua, niin miinat pudo-
tettiin minuutin väliajoin ja ryhmien välillä pidettiin
noin 15 min tauko. Laskun aikana oli veneen keskuk-
sessa ja sen viereisessä miinaosastossa kiireistä touhua.
Miina-aliupseeri Sulo Nurmi apulaisenaan miinamat-
ruusi Armas Timonen käänsivät veneen sisällä olevia
epäkeskoja, jotka siirsivät pidätinlaipat pois miinojen
alta, jolloin nämä kukin vuorollaan vaipuivat meren
pohjaan. Miinan jättäessä veneen se samalla keveni pa-
rilla sadalla kilolla ja keskuksessa pumppumestari Väi-
nö Auvisen huolena olikin ottaa vastaava määrä vettä
miinojen tasaustankkiin, jotta veneen tasapaino ei
muuttuisi. Veneen I-upseeri, luutnantti Pentti Airaksi-
nen johti keskuksessa toimintaa kädessään sekuntikello
pudotusaikoja laskien. Veneen sisältäkin saattoi kuulon
perusteella seurata miinojen toimintaa. Ensinnäkin
miina jättäessään veneen ja liukuessaan kiskoja pitkin
synnytti veneen sisälle hyvin kuuluvan kolinan ja toi-
seksi kun miina syvyyttyi kuului sähkönallin selvä nap-
sahdus. Näitä jälkimmäisiä laskettiin L7 kappaletta, jo-
ten yhden miinoista oli täytynyt iäädå pohjaan, sillä
pinnalla sitä ei näkynyt 

- 
ehkenpä se syvyttyi myö-

hemmin, kuten joskus saattoi kayda. Yleensä miinan
pudotuksen ja napsahduksen välillä oli aikaa 2-3 mi-
nuuttia.

Paluumatka alkoi klo 8.15 ja meri oli jälleen tyhjä
eikä edes Viron rannikolla näkynyt liikettä. Näin oli jo
päästy melko kauaksi venäläisten Tallinna-Hanko rei-
tin pohjoispuolelle, kun etelästä alkoikin näkyä savuja.
Vene kännettiin klo 14.L5 vastasuunnalle ja lisätyin
kierroksin lähdettiin kohti savuja. Nämä liikkuivat
kuitenkin itään ja vähitellen ne häipyivät kokonaan nä-
kyvistä. Hyökkäykseen ei oltu ehditty. Sukellusveneellä
onkin se heikkous, että sukelluksissa sen näköpiiri on
hyvin pieni, joten keskikokoinen alus tulee näkyviin
vasta noin 15 km:n päästä. Matka jäi näin ollen tapah-
tumaköyhäksi, vaikka oltiinkin oltu vihollisen kotive-
sillä. Pinnalle noustiin klo 17.17, jolloin sukelluksissa
oli oltu noin 16 tuntia. 

- 
Miinoite ei kauan pysynyt

salassa ja tuskinpa siihen tuhoutui yhtään alusta, sillä
tarkistaessaan reittejään venäläiset raivasivat tälläkin ja
jo 6.pnä elokuuta törmäsivät miinoitteeseen. He ovat
ilmoittaneet raivanneensa 14 "tuoretta" miinaa ja "likvi-
doineensa" kentän.

Kahta päivää myöhemmin 'Vesihiisi" lähti uudelleen
partioimaan samoille vesille ja silloin syntyi toimintaa,
mutta sehän onkin eri juttu. tl

2s7
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SIIMON VIITASAAR!

Lähdettyämme paikalta saimme tiedon, että ioku vi-
hollispartio oli vienyt reppumme, tapettuaan sitä ennen
reppuja vartioineet miehet. Tämä ei naurartanut, sillä
mukana meni luonnollisesti kaikki yksityisomaisuus-
kin. Minultakin häipyi sen tien yli 40 askia saksalaista
rupakkaa, kilon verran kahvia ja pari pulloa konjakkia.
Nämä oli tullut Sallassa "iopattua" saksalaisilta häitäni
varten, jotka oli ollut tarkoitus viettää juhannuspäivä-
nä. Mutta kun siihen aikaan ei lomia myönnerty, siir-
tyivät häätkin. Kiukutti vain se, kun "häätrahteerin"
veivät pirulliset kuokkavieraat. Lohdutuksena oli kui-
tenkin tietoisuus siitä, että aineellinen menetyksemme
oli vain pieni murto-osa siitä mitä itse olimme luke-
mattomia kertoja viholliselle aiheuttaneet.

Lähdimme nyt vetäytymään kohCen Uudenkirkon
prtdjdä, ja alituiseen saatiin raivata tieltä vihollisjouk-
koja, joita kaikki Kannaksen metsät ja tiet tuntuivat
olevan täynnä. Vihollisen etuna oli se, että siellä oli
riittävästi miehiä ja koneita, joita se häikäilemättä ja

aalloittain painoi sivustoiltamme selustaamme. Meidän
ainoa keinomme oli käyrtää tulen tarkkuutta ja sen

avulla puhkoa itsellemme vetäytymistietä auki. Olim-
me varmoja, että vihdoin olimme päässeet irti viholli-
sesta, kun saman vuorokauden kuluessa olimme joutu-
neer murrautumaan ainakin kolmen saartorenkaan lapi.
Vihdoin oli joukkomme, II patalioona, tiellä valmiina
marssimaan Uudenkirkon Peippolan kylän suuntaan.
Meistä, 5.K:n miehisrä jätertiin pari ryhmää jälkivar-
mistukseksi. Kuljimme roisten perässä näköyhteydessä
näiden kanssa. Kulku oli erittäin vaivalloista sen vuok-
si, että ialat olivat hiestyneet ja ialkapohiat vesirakku-
loita täynnä. Olimme ylittämässä erästä siltaa, joka oli
rehry kiilakivisrä puolipyöreiksi holvaten. Purossa, ioka
tuli sankan kuusimetsän sisältä, virtasi vesi iloisesti.
Vasemmalla oli viljelysaukea, jolla kasvoi mm. pitkää
ruista. Riisuimme nopeasti kengät jaloista, jättäen ne ja

rätit tien reunalle vähän "puhaltumaar," ja laskeuduim-
me itse pesulle. Virtaavassa vedessä oli kiviä kuin "jak-
karoita" ja niiden päälle rynräsimme isrumaan jalat ve-
dessä roikkuen. Mikä autuaallinen tunnelma olikaan,
saada huuhdella noita punaisiksi muuttuneita "paistik-
kaita" vilvoirravassa vedessä. Mutta ilo loppui lyhyeen,
jos kohta tarkoituksemme ei ollutkaan siitä kovin kauaa
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naurtia. Siltaholvin läpi näkyvästä metsästä tuli vihai-
nen pk.sarja istumani kiven kylkeen aivan vesiraiaan,
murra onneksi jalkani olivat siitä noin 1,5 metriä sivus-
sa jos kohta tulelle alttiina. Aivan selvästi tunsin miten
kiven'ja luotien sirut hyväilivät oikean puoleista "lonk-

kapieltä".

- 
Pois ia äkkiä! karjaisin, mutta kaverini olivat jo

parhaillaan hyppimässä kun itse seisoin vielä kiven
päällä. Uusi saria ryöpäytti vettä singoten jälleen kiviin
ja pirstoutuen niihin.

Uraa! Uraa! prr...prr...
Käsikranaatteja jymähteli jo toisella puolen tien pen-

koissa ja sen takana oleva metsä aivan kuohui ja mölysi.

- 
Voi jumalauta, nyt kengät ja äkkiä, poiat, kiljaisi

joku yrittäen ensimmäisenä mennä ylös haromaan ken-
kiään. Murra sinnepä ei ollutkaan enää menemistä, sillä
sieltä tuli yksi "maihinnousu" aivan lentäen kaaressa

luotisuihkun painamana ja hiekkaa ryöppysi tien pin-
nasta niskaamme. Joko nyt on tullut kohtalomme het-
ki, välähti aivoissa.

- Jaäkööt kengät ja hypitään noPeasti tuon luoman
yli kiviä apuna käyttäen, koetin kehottaa kavereita.
Yritetään tuonne ruispeltoon, jos päästään tuosta piik-
kilangasta kunnialla.

Ilmeisesti sillan alitse ampunut tähystäiä ei ollut
enää paikoillaan, koska pääsimme luoman ylitse ilman
vaikeuksia. Mutta samassapa ilmestyi pari vanjaa tielle
noin 5G--60 metrin päähän meidän eteemme. Silmän-
räpäyksessä suuntasin konepistoolini heitä kohden ia

virtaavassa vedessä



Haavoittunutta tarkastetaan joukkosidontapaikalla. Tuntolewn numero merkitäån muistiin

annoin soida. En tiedä miten siinä oikein kävi, mutta
vaivalloisesti he näyttivät mukeltavan takaisin ja aivan
selkäpiitä karmiva valitus kuului meille saakka. Haa-
voittuivat pirut ainakin ja taisi olla meidän onnemme,
etteivät mokomat heti kuolleet, sillä ilmeisesti tämä
kammottava valitus veti koko metsässä piileskelevän vi-
hollisporukan huomion puoleensa ainakin hetken ajak-
si. Joku kavereista ehti jo nostaa täysautomaattikiväärin
iskeäkseen sillä piikkilankoja poikki, kun toinen varoit-
ti:

- 
Äta helvetissä sitä vain riko, vaan katsos kuinka

niistä selvitään.
Samassa hän jo kaivoi oian pohjasta noin 20 kiloa

painavaa kiveä ylös, nosti ja iski pylvään sivuun lanko-
jen päälle, jotka kertaiskulla katkesivat pylvään ryveen
saakka. Näin syntyneeseen aukkoon tuli hetkeksi tun-
gosta, mutta kyllä siitä aiheutuneen äänen kuuli naapu-
rikin, joka oli tien toisella puolella. Onneksi oli tien
pohja sillä kohdalla aikd korkealla, ioten vaara oli pahi-
ten käsikranaateista. Painuimme kiireen vilkkaa ruislai-
hosta kauemmas ja etäämmälle tiestä. Pellossa oli avo-
ojia, maantien suuntaisia ia lienee ollut viides tai kuu-
des johon pääsimme ja sitä pitkin ryömimme mataline
sen toiseen päähän. Nyt oli edessä avoin nurmipelto,
mutta kuin Luojan johtamina pääsimme senkin toiseen
päähän ja siellä oli pääoja. Se johti kauemmas tiestä,
pusikkoiseen maastoon, joka alkoi siitä laskeutua. Pieni
vilkaisu tielle pitkin pääojaa ja 

- 
hyvä! Pitkä ruis oli

kallistunut ojan päälle muodostaen holvimaisen katok-

sen näkösuojaksi, jonka alla oli mainio paeta kyyryssä.
Pääsimme verraten nopeasti puro- tai ojankanjoniin, jo-
ka näytti olevan sama oia, jonka yli olimme sillan luona
tulleet. Nyt olimme ainakin näkö- ja tulisuojassa.

Juoksimme luoman reunoja pitkin kulkevaa karjapol-
kua. Pitkin töyrään reunoja kasvoi tuuheita, levedlat-
vaisia mäntyjä ja polku kulki niiden alitse. Puista vari-
sevat kuivat kävyt tekivät vähän ilkeätä jalkapohjille,
joissa vesirakkulat puhkeilivat ia veresliha tuli näky-
viin. Siihen kerääntyi monenlaisia piikkejä, mutta mo-
komasta ei kannattanut valittaa.

Olimme saapumassa pitkältä vaikuttavan, kapean
järven päähän ja siihen tuo purokin laski. Meidän puo-
leisella järven rannalla näytti maasto muuttuvan vaihte-
levaksi, oli vuoroin lehtimetsäsaarekkeita, vuoroin pel-
toja. Toisella rannalla näkyi pitkälti kyläaukeaa. Mitä-
hän tuolla järven toisella puolella mahtaa tuon metsä-
niemekkeen takana oikein liikkua kun 6öly nousee il-
maan? Ovatkohan ne omia vaiko vihollisiaT Odotimme
jännittyneinä mitä sieltä tulee näkyviin. No, arvasihan
tuon! Ainakin kilometrin pituinen panssarikolonna
siellä painoi parasta vauhtiaan pohjoista kohden ja lisää
kuului äänistä päätellen olevan tulossa.

- 
Kyllä nyt pojat ollaan liemessä vielä monta ker-

taa, ja mihin saakka ne meidän pääjoukotkin on ehti-
neet vetäytyä, ennen kuin saamme ne kiinni. Ja kun
emme edes tiedä mihin ne tässä oudossa maailmassa
ovat menneet. Ei meillä ole edes karttoja eikä muuta
kompassia kuin laskeva aurinko, sanoin kavereilleni.
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Joka paikassa on käynnissä kilpajuoksu, ja me tahdom-
me jäädä jälkeen, koska vihollinen työntää koneillaan
yhä lisää joukkoja sivustoillemme erenemisemme tu-
koksi. Tässä kuvatunlaiset tapaukset ovat juuri niirä
syitä, minkä vuoksi omat puolustusvoimamme menivät
niin monessa tapauksessa haialle, ja joista on niin paljon
arvostelevassa sävyssä puhuttu ja kirjoitettu. Ulkopuo-
listen on hyvä arvostella sekä hakea syitä ja syytöksiä se-

ka olla omasta mielestään ns. asianruntijoita. Kuitenkin
ovat nuo joukot, joita tuossa helvetin tulessa keitettiin,
tietoisia paljon enemmästä kuin nuo suurisuiset lässyt-
täjät, mutta ovat siitä huolimatta pysyneet ihmeen hil-
jaa.

Vaelsimme toivottomina alituisen vaarar, väijyessä
hämärtyvässä illassa ja yön pimetessä väisrellen vihollis-
kolonnia, joita kaikki tiet ja polutkin tuntuivat olevan
täynnään. Monesti kuljimme aivan vihollisrivistöjen
vieressä kuunnellen vieraskielisen puheen sorinaa. Vii-
mein pääsimme pimeän turvin ja lujaa juosten metsiä
myöten paljain jaloin vihollisen kärjen ohi. Missä tullee
omia vastaan? Pääsemmekö omien luo ilman että meitä
ammutaan kun emme edes riedä mikä on tämänhetki-
nen tunnussana. Vihdoin alkoi metsästä kuulua kovaa
hakkuuta ja erottui selvästi kun mies rauhoitri hevos-
taan suomeksi jutellen. Onneksi ei vartiossa ollut mi-
tään hätähousuja kun saimme rauhallisesti ilmoitetuksi,
että olemme omia mainiten nimemme ja yksikkömme.
Siellähän olikin vasrassa oman pataljoonan miehiä, jos-
kin eri komppaoiasta. Painuimme omaan poppooseen
ilmoittautumaan. Olivat olleet meisrä kovasti huolis-
saan ja ihmetelleet miten meidän on käynyt. Nyr saim-
me jonkinlaisia jalkineitakin, joita ilman olimme vael-
taneet melkein täyden vuorokauden.

- 
Missä sijaitsee JSp., kysyin komppanianpäälliköl-

tä. Minun on mentävä vähän sidottamaan jalkoja.

- 
Tuolla se on, tuon rien varressa 1,5 km:n päässä

sen länsipuolella. Siellä ovat englantilaisessa teltassa se-
kä lääkäri että sanitäärit, vastasi kapteeni.

- 
Onnea markaan, huusi hän vielä perään.

Joukkosidontapaikalla sekä teltan ulkopuolella errä
sen sisässä oli melkoinen joukko haavoittuneita. Minä-
kin sain vuorollani avun ja lähdin takaisin asemiamme
kohden, jotka sillä hetkellä sijaitsivat Peippolan kylän
pohjoisreunassa.

Poikkesin katsomaan maantien toisella puolella, noin
200 metriä käveltyäni, kuuluvaan puheeseen. Siinähän
oli pataljoonankomentajan auto naamioituna ja teltan
huppu näkyi maan sisästä. Sen takana olivat radistir
montussaan ja ottivat näköjään parhaillaan yhteyttä.
Seisoessani radiopoikien montun reunalla huomasin, et-
tä selustassamme oikealla painui metsän suojassa noin
komppanian vahvuinen vihollisosasto JSp:n telttaa koh-
den. Ilmoitin tästä heti komentotelttaan, jossa istui evl
Laakso ja pari muuta upseeria sekä komentajan lähetti.
Oikein sydäntä riipaisi kun huomasin, että vihollis-
joukko oli menossa tuhoamaan JSp:lla olevat avutromat
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haavoittuneet. Käskyä odottamatta paiskauduin ko-
mentajan teltan viereen asemiin ja annoin kärjessä juok-
seville tulisia sarjoja. Teltasta ryntäsivät kaikki ulos
pistoolit paukkuen, mutta niille oli matka liian pitkä.
Ainoastaan konepistoolin sarjat näyttivät leikkaavan
hyOkkayskarjen. Mutra samassa alkoi myös JSp:lta päin
kuulua konepistoolin rätinää. Lieneekö tuo ristitulitus
vihollissakkiin olevan todella niin tuhoava, mutta kar-
kuun siitä näytti ainakin osa lähtevän. Joka tapauksessa
kaarui vihollisia useita kymmeniä tuohon metsikköön.
Myöhemmin saimme kuulla, että itse lääkäri oli ollut
aika poika ja hänellä oli ollut kaverina joku haavoittu-
nut, jolla oli vielä konepistooli hallussaan. Avaamani
tuli oli hälyttänyt heidät ajoissa. Nyt komentajamdärä-
si minut ja lähettinsä takaa kiertäen viemään siellä ole-
valle, varmistuksessa olevalle joukkueelle käskyn saapua
nopeasti pataljoonan yhteyteen. Hän osoitti kartasta
paikan, missä sen pitäisi olla tien varressa. Saatuani vie-
lä patruunoita täytin lippaat ia lähdin lähetin kanssa
tien yli tarpeeksi kaukaa kiertäen. Olimme tiestä noin
200 metrin päässä ja ehkä jo ll2 km takana, kun saa-

vuimme avoimeksi hakatulle aukealle, joka kasvoi pit-
kää horsmaa. Tien suunnasta kuului outoa pulinaa jala-
pioitten kalahtelua. Vihollinen oli sittenkin päässyt se-

lustaan ja kaivautui parhaillaan. Hiivimme horsmien
suojassa aukean yli ja pääsimme yhden vihollisen aserra-
man varmistusketjun ohi. Muistutimme lähinnä joulu-
pukkia, sillä horsma oli pahimmillaan pölyävän villan
peitossa. Se rarttui vaatteisiin ja kasvoihinkin. Etenim-
me mersää pitkin noin kilometrin verran, josta oli poi-
kettava tielle. Niillä main piti ohjeiden mukaan hake-
mamme joukkueen olla. Ei näkynyt eikä kuulunut mi-
tään. Seisoimme hetken tiellä ihmettelemässä mihin
pojat olivat mahtaneet mennä.

- Jospa ne ovat tuolla tuon suoran päässä, sanoi ka-
verini.

- 
Mennään katsomaan, vastasin.

Kävelimme kaikessa rauhassa viivasuoraa, harianteel-
le johtavaa maantietä poltellen ja jutustellen. Molem-
min puolin tietä oli tiheää kuusikkoa. Olimme juuri
tulossa harjanteen lakipisteeseen kun yhtäkkiä kuin
maasta ilmestyen nousi tien molemmilta puolilta suik-
kalakkisia miehiä aseet käsissään lähinnä olleen karjais-
tessa: "ruki veri! Seisoimme kuin naulittuna keskellä
tietä ainakin 10 vihaisen silmäparin meitä tuijottaessa.
Sitten alkoi kömpiä esiin suuri, harteikas, lihavakasvoi-
nen ja huulipartainen mies pirullisen leveä hymy naa-
mallaan, keikisti itseään takakenoon ja päästi niin ma-
kean röhönaurun, että se oli vähällä rarttua meihinkin.
Ilmeisesti häntä huvitti meidän ulkoasumme höyheni-
neen. Siinä sitten viholliset potkivat naamiovesoja ko-
nekiväärien edestä ikään kuin todistaakseen, errä ker-
rankin olette pojat satimessa ja heidän armoillaan. Sei-
soimme yhä kädet ylhäällä ja konepistooli roikkui edes-
sä kaulaan ripustettuna. Vilkaisin asettani ja huomasin,
että varmistin oli jäänyt auki ja lukko taakse. Vyössä



Erämaan vesistöä ylittämässä
Raskasta oli kulku korvessa

minulla,kiikkui pari lipasta, mutta loput olivat lipas-
pussissa selässä. Aivoni pelasivat kuin laskukone. Kuin-
ka ihmeellinen onkaan ihmisaivojen nopea reaktiokyky
kun joutuu täpärään paikkaan! Pieni toivon kipinä kuin
salama välähti mielessäni. Jospa pääsemme keskitietä
kävellen kädet ylhäällä heidän väliinsä kuka antautu-
maan niin minä yritän, kävi miten kavi. Heikolta tä-
mäkin mahdollisuus tuntui, murta muita vaihtoehtoja
oli vain kaksi: joko varma kuolema tai vangiksi antau-
tumlnen.

Lihavanaamainen ukko viittoi astuinaan lähemmäksi
ja toiset valmisrautuivat riisumaan meidät aseista. Sil-
määni osui eräs luihinnäköinen pienikokoinen mies, jo-
ka pistin kivääriin kiinnitettynä alkoi lähestyä meitä
toisten edellä. Tunsin miten veri kihosi päähäni, mutta
päätöstäni en aikonut perua. Olimme jo kohdalla kun
äkkiä pudotin käteni, joka jo tottumuksesta osui liipai-
simelle ja vajaassa sekunnissa oli koko joukko maassa.

Käänsin suihkun tien toiselle puolelle ja lähinnä olleet 3

miestä kellahtivat kylfelleen. Annoin vielä kerran sarjan
tien toisellekin puolelle, mutta sitten olivatkin patruu-
nat lippaasta käytetyt. Tempaisin vyöstä uuden jakar-
jaisin kaverille: "Tule perässä!" Juoksimme tien vasem-
malle puolen pitkin vihollisen ketjua ia annoin aseeni
koko ajan toimia. Metsän sisässä syntyi niin kova rähäk-
kä, että arvasin niiden huutavan toisilleen. Saimme ti-
heän kuusivesaikon eteemme jä pääsimme kauemmas
metsän suojaan, vaikka luoteja sateli jälkeemme. Huo-
hotimme kumpikin jännityksestä ja juoksusta ja lähet-
tikaverini huokasi lopuksi:

- 
Siinä oli tämän sodan pahin tulikasteeni!

Ja nyt nopeasti takaisin viemään komentajalle tietoa
ennen kuin ne ehtivät tehdä lisävarustuksia, sillä läpi-
murto tässä on taas edessä. Kaksi ketjua on jo peräkkäin
eikä niistä pataljoonassa tiedetä mitään. Montakohan
ehtivät vielä kutoa lisää?

Pääsimme entisiä reittejämme takaisin ja siellähän
eversti seisoi telttansa edessä kuunnellen meidän selos-
tustamme. Joukoille eteen hälytys ja ryhmittyminen
rien molemmin puolin läpimurtoa varten. Etsimämme
joukkuekin oli siinä välissä tullut toista tietä pääjoukon
yhteyteen. Everstin auton päältä pudotettiin naamioina
olleer lehtipuut pois fa hän astui autoon.

- Meinaakohan se selvitä autollaan niiden ketjujen
läpi, jos vaikka olisivat jo miinoittaneet tien? Näin tuu-
masi eräs 2. komppanian luutnantti.

Tätä autoa suojaamaan jäi puolisen komppaniaa tois-
ten edetessä hyvän matkaa edellä. Olin itsekin tässä var-
mistusporukassa mukana. Ei päässyt pitkällekään kun
edessä syntyi kova taistelu, mutta vyörynomaisesti ääni
eteni edellä. Komentaja istui yksin autossaan pää pis-
tettynä ulos sivuikkunasta, vasemmassa kädessä pistooli
ja oikealla.ohjaten autoa. Tuntuipa häntä taistelun ääni
vetävän kovasti puoleensa, koska alkoi kaasutella niin,
ettemine tahtoneet mukana pysyä. Uhkarohkeaa rdmä-
päisyyttä osoitti komentajan menettely tuossa läpimur-
rossa iekin, että kun hän havaitsi karkuun pyrkivän vi-
hollissotilaan, hän karjaisi: 'Tuollakin yksi perkele
juoksee!" lisäsi kaasua ja otti pakeniian kiinni.

Paljon jäi poikiamme kaatuneina ja haavoittuneina
vihollisen haltuun tuolla taistojen tiellä. Eräässäkin ky-
lässä oli kuorma-auto ojassa kun lentokoneet olivat sitä
pommittaneet. Lavalla oli paljon liikuntakyvyttömiä
haavoittuneita, joista jotkut huusivat: 'Viekää meidät
mukananne!" Toiset taas, jotka olivat tilanteesta parem-
min perillä huusivat: "Milläs te meitä veisitte, menkää
te vain, jotka pääsette, me jäämme tänne!"

Ei mikään voinut enemmän koskea sydämeen kuin
jÄttåä haavoittuneet avuttomina, anova katse silmis-
sään, sinne vihollisen kasiin. Siinä paljastui koko sodan
julmin puoli, mutta sen edessä olimme voimattomia,
vaikka halua ei puuttunutkaan.

Näin jatkui aina Viipurin pohjoispuolelle saakka.
Siellä vasta tuli varsinainen pysähdys ja asemat vakiin-
tuivat aselepoon asti. tr
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Uuomkausi Johanneksen no[kalanioella
APO PELTONEN

JAIKAVAKIRYKMENTTIMME 45 oli ylittänyt Vii-
purinlahden syöksyveneillä Porkansaaresta Lihaniemeen
ja etenemisemme oli jatkunut Sommeen asemalle ja sa-

malla aloimme saada epävirallisia tietoja, että iso vihol-
lisosasto on jäänyt mottiin Viipurin kaakkoispuolelle.
(Porlammin miljardimotti) Sommeen aseman valtauk-
sen jälkeen tuli luoksemme naapurikomppaniasta vän-
rikki Peippo ia kehotti veljeänsä ja meirä toisia läsnäo-
levia varautumaan lähitaistelun varalta ja varaamaankd-
sikranaatteja riiträvästi, koska tilanne on nyr ie, että
olemme tavallaan vihollisten seassa. Tämä kehotus jäi
mieleeni siksi että seuraavana yönä olivat käsikranaarit
tarpeen kun kivääriä ei enää ollut aikaa ladata. Som-
meen asemalta alkoi etenemisemme Koivistolle vievän
maantien suunnassa ja Rokkalanjoen etelärannalla koh-
rasimme vihollisen vesi ja hyökkäysvaunuesteellä varus-
tetuissa asemissa. Komppanian päällikkömme Ripatin
antama kasky oli, että joukkueemme asettuu asemiin
maantien Itäpuolella olevan rnetsän ja peltoaukean ra-
jaan siten, että varsinaiseksi ampuma-alaksemme tulee
edessä oleva peltoaukea, mutta saartorenkaasta ulos
yrittävät vihollisetkin on otettava huomioon. Jouk-
kueenjohtajamme värnikki Jaakko Heikinheimo katsoi
tilanteen olevan nyt sellaisen, että on parasta panna
miehet kaksittain asemiin, koska selustammekin on
vahvasti uhattuna saarrostuksesta ulospyrkivien taholta.
Asemien haku sujui suuremmitta hankaluuksitta, mut-
ta illan jo hämärtyessä huomasin Jäppisen Arskan jää-

vän yksin asemaansa ja tarjouduin jäämään kaveriksi hä-
nelle, mutta hän näytti käsittävän tariouksen jonkinlai-
seksi epäluottamukseksi ja suostui vasta sitren kun olin
hänelle selittänyt, että tiedämme hyvin kokemuksesta,
ertä asema pysyy sinun omistuksessasi, mutta selustam-
me on pahasti uhattuna.

Tämän syyskesäisen illan hämärtyessä asemiin asettu-
minen aloittaa otsikossa mainitsemani vuorokauden ta-
pahtumat. Edessämme olevien peltojen viljelijät olivat
aikaisemmin ottaneet savea metsikön laidasta kahdesta
eri paikasta ia asetuimme asemiin ylempänä olevan kuo-
pan laidalle, koska siitä oli pellolle parempi näkyväi-
syys. Olin monen vuorokauden valvomisen ja taistelun
jälkeen niin väsynyt, että katsoin parhaaksi ehdottaa

Jäppiselle valvomista vuorotellen. Nukkuessani mon-
tun pohjalla kuulin Jn. mainitsevan vuoroin tunnus,
stoi ja ruukiver ja hypätessäni pystyyn näin joukon isoja
miehiä seisovan pimeässä yössä monttumme laidalla
2-1 metrin päässä meistä. Silmänräpäyksessä olisi pi-
tänyt selvittää olivatko he pohjoisesta eteneviä saarto-
renkaan sulkijoita vaiko vihollisia. Kun samassa kuulin
sanan tiissee ja laukaus suuliekkeineen jysähti päin kas-
vojani, tyhjensimme kiväärimme panoksista niin pian
kuin voimme ja uudelleen lataamiseen ei ollut aikaa.
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Kuin yhreisesrä käskystä heitimme muutaman käsikra-
naatin edessämme olevaan isompaan monttuun, sillä aa-

vistimme, että venäläinen käsikranaatti tekisi meidän
montussammekin selvää jälkeä jos he ehtisivät ennen
meitä. Korvistani ei ollut mitään apua koska ne olivat
lukossa ja samoin taisi olla Jäppisenkin kuulo. Montus-
tamme varauduimme hyppäämään pois jos käsikranaatti
sattuisi lennähtämään pimeään monttuumme. Kun
kuitenkaan ei mitään tuntunut tapahtuvan päätimme
toimia siten, että Jäppinen pitää montusta edustaamme
silmällä ja minä konttaamalla vasemmalta yritän saras-

tavaa valoa vasten ottaa selvää onko edessämme olevassa

isommassa montussa liikettä. Kontatessani välähti ka-
tumus mieleeni, miksi jäimme ylempään monttuun

JR 45 etenee Rokkalanioen varleen

Jalkaväki ylittää syöksyveneellä
Viipurinlahden Lihaniemen kohdalla



kun edustamme monttu tarjoaa nyt näin hyvän suojan
vihollisellemme? Samassa käteni kosketti tiheän heini-
kon seossa johonkin lämpimään johonkin vaistomaisesti
tarrauduin. Kädessäni oleva pistoolikaan ei muuttanut
ajatustani siitä, että puhuva vanki on parempi kuin
mykka vainaja. Ei Jäppinenkään enää malttanut pysyä
montussa vaan ryntäsi paikalle kysyen samalla, että mi-
kä siellä on jonka kanssa sinä painit. Sen ehdin sanoa,
että tämä on joku nuori poika kun jo kuulin hänen sa-
novan, tämä on nainen. Viedessämme vankiamme
monttuumme tuli selväksi, että hänellä on komento-
hihna ja kolme kiiltävää arvomerkkiä kauluksessaan jo-
ten päättelimme, että vankimme on naiskapteeni. Pul-
mamme ei päättynyt tähän, sillä vankimme perusteelli-
seen tarkastukseen emme kumpikaan halunneet ryhtyä.
Vaikkapa sitä miesjoukossa puhutaan paljonkin, niin
tuntui kuin olisi häpäissyt koko Suomen armeijan ryh-
tyessään kopeloimaan pimeässä montussa vangiksi otet-
tua naista. Toisaalta tiesimme uhanalaisen asemamme
ja oli erittäin vaarallista iättää tarkastamaton vanki sel-
kämme taakse, sillä vankimme ei näyttänyt olevan mi-
kaan itkupilli tyttö eikä hän suostunut kehotuksistam-
me huolimatta asettumaan selälleen, pitämään käsiään
sivulla ja olemaan liikkumatta, vaan kaantyi mahalleen
ja veti kätensä allensa joten pelkonamme oli,'että hän
tilaisuuden tullen kaivaa vaatteistansa aseensa esiin ja
s att^a ampua meidät takaapäin. En ole mikään ihmis-
tuntija, mutta vankimme näytti mielestäni jotakin
huolestuneena suunnittelevan, joka päivän valjettua
osoittautuikin todeksi sillä hän oli kovaa savea kynsies-
sään särkenyt kynsiään niin paljon, että veri oli tihku-
nut esiin. Oli helppo arvata, että jotakin tärkeätä on hä-
nella piiloitertavana ia kohta löysimmekin hänen maa-
han kaivetun asiapaperikätkönsä, ja samoin selvisi, että
vankimme oli komentohihnalla keikaroiva naiskersant-
ti. Kun sitten tarkkasilmäinen taistelulähettimme Toi-
vo Leinonen tuli vankiamme hakemaan'kuulusteltavak-
si löysi hän toisenkin haavoittuneen vihollisen aliupsee-
rin läheltä. Vilkaistessani Leinosen rinnalla kulkevan
vankimme perään huomasin miten näppärästi tämä pu-
dotteli sormikkaistaan asiapaperilappuia kävellessään

Pys§puilla tuettu este ja vesihauta '

selkänsä taakse Leinosen huomaamatta. Niitä ei tieten-
kään jätetty hunningolle. Mutta vasemmalla puolel-
lamme olevasta Haapaportaan ja Vahteriston Villen ase-

masta saimme kuulle tapauksen jolle ei voinut olla ma-
keasti nauramatta. Öisen kahakkamme paikalta oli vi-
hollisen aliupseeri yrittänyt juoksuttaa pois haavoittu-
nutta upseeria kainaloista tukien heidän asemansa editse
ja Ville erehdyksessä luuli meidän juoksevan ja jätti ki-
väärinsä asemaansa, juoksi pimeässä vihollisten luokse,
nykaisi vihollisupseeria hihasta ja kysyi: Mihin Te juok-
sette? Huomasi kuitenkin ne samassa vihollisiksi ja ki-
paisi takaisin hakemaan kivääriään, mutta sillä aikaa
olivat viholliset pimeässä kadonneet. Kun Kymenlaak-
son poiissa oli hyviä huumorimiehiä niin tälle tapauk-
selle naurettiin useasti vielä jälkeenpäinkin. Eikä niistä
sutkauksista jääty mekään Jäppisen kanssa osattomiksi,
koska usein kuulimme, että nuo pojat ne viimeksi ovat
halanneet oikein vieraanmaan tyttöä.

Saman päivän kuluessa saimme käskyn siirtyä maan-
tien länsipuolelle ja samantien pioneerien polkusillan
yli Rokkalanjoen eteläpuolelle. Mutta päästyämme va-
jaan sadan metrin päähän vihollisen asemista huoma-
simme tuoreilla havuilla naamioidun noin 4-5 m.
korkuisen pystypuilla tuetun hv.esteen jonka edessä oli
vielä noin 6-7 n.levyinen vesihauta. Arvelin, että en
pystyisi heittämään mukanani olevaa 4 kg kasapanosta
edes tuon esteen päälle vaikka sinne asti pääsisinkin.
Vihollinenkin huomasi aikomuksemme ja kyllä siinä
joenvarsipaiukossa kimpoilevat luodit antoivat monen-
laista ääntä. Tämän pahimman paukkeen keskellä sain
lähelläni olevalta mieheltä tietää, että vänrikki Heikin-
heimolla olisi minulle asiaa ja läksin kumarassa siirty-
mään hänen luoksensa, kun samassa kuulin luodin räp-
sähdyksen vaatteissani. Päivä kuitenkin painui iltaan ja
saimme käskyn vetäytyä joen pohjoisrannalle. Olimme
vähän sekavin tuntein, mutta pimeässä illassa kuului
joukossamme eversti Ruokosen lupsakka ääni joka sanoi
rauhallisesti: "Hyvä pojat, kaikki on mennyt hyvin".
Olimme kyllä tottuneet everstin mukanaoloon aina vai-
keissa paikoissa, mutta hänen sanansa ymmärsimme
vasta seuraavana aamuna kun saimme tietää, että yri-
tyksemme oli sitominen ja harhautus sillä joki ylitettiin
kokonaan toisesta paikasta. Sitä vaatteissani kuulemaani
luodin räpsähdystä katsoimme seuraavana aamuna ja ih-
mettelimme kun luoti oli tehnyt polven kohdalle alus-
housuunkin kolme reikää eikä edes nahka ollut vahin-
goittunut. Tämän yhteydessä tuli mieleeni se vihollisen
ampuma yöllinen laukaus jonka suuliekkikin leimahti
päin kasvojani. Niinhän siinä oli käynyt, että puseroni
hihassa oli kaksi reikää, mutta pehmeässä villapaitani
hihassa luoti oli mellastanut aikatavalla. Samalla tuli
luokseni.alikersantti Mäkelä ja näytti vyötänsä ja vyönsä
solkea miten luoti oli repinyt molemmat aivan käyttö-
kelvottomiksi, mutta säilyi itse täysin vahingoittumat-
tomana. Yhdessä voimme vain todeta, että pahemmin-

n
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kin olisi voinut käydä.
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ERKKI KEMPPI

UPINÄKUUN yhdeksännen päivän aamun koitteessa
v. 1944 JR 57:n II pataljoonan luutnantti Esko Leppä-
nen marssitti osastonsa, puoli komppaniaa, Oravanky-
dön suunnasta Vuosaknen kylän laitaan, toisen puolen
komppaniasta jäädessä lepäämään. Oli tarkoitus ryhtyä
työhön, mutta aikailtiin.

- 
Kersanrti Kosti Muurasniemi, jonka kasvot olivat

kuin puusta veistetyt, nuuhki ilmaa ja kuunteli: "Nyt
sieltä pian tullaan 

- 
Äyrdpäd^n puolelta meinaan, van-

han nenä sanoo semmoisia. " Ja vanhan nenä oli haista-
nut monenmoista rämän sotasavoran aikana, sillä hän
oli niitä harvinäisia miehiä Lujalan porukasta joiden ve-
to ei ollut fo silloin hyökkäyskesänä loppunut.

Lujala asteli pellonpiennarta kuin maamieskin niitto-
päivää suunnitellen, ja aito maamies hän olikin. Hänen
talonsa sijaitsi pohjoisessa Satakunnassa tällaisessa leh-
tomaisemassa, tyylipuh:aaoa ja jykevänä. Siksi hänestä
toisinaan tuntuikin kuin kotivainioita kuljettaisiin, ja
nuoruudestaan huolimatta hänen eleensä olivat enem-
män isäntämiehen kuin komppanianpäällikön ja kaski-
jän. Vänrikin ruusukkeen saaruaan, hänen täytyi se

runnustaa itselleen, kavaisi mielessä kyllä hiven ylpeyt-
tä ja ajatus:

- 
Kerran... kerran voisin olla vaikka kapteenina,

voitonparaatissa, 
- 

murra ajatus haihtui kohta hatara-

Sitten tuli tunto 
- 

ei tästä mitään triumfia tule, 
-eikä ne semmoser 'operetit'oikein meikäläiselle sopisi-

kaan; ja vaikka hän ei ollut pitkä, se mitä oli kiireestä
kantapäähän, täytti kyllä miehen mitar, kaikinpuolin.
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Asemasodan aikana kyllä eräs esikuntaupseeri veti
suutansa vinoon hänen voimailuharrastuksilleen: myl-
lynkivet olivat puntteina kangen päissä, mutta piikki-
lankakerätkin kelpasivat samaan tarkoirukseen, painon-
nostoharjoitukseen. 

- 
Olipa nyt nähty ettei voimaa lii-

kaa karttunur, vaan kaikki on käytössä, tuikitarkkaan.
Alikersantti Vanhanen tiirasi silmät sirillään Vuok-

sen suuntaan, sumu tuntui vain syvenevän, vaikka kyllä
hän nämä paikat tuntee silmät unnessakin: tuossahan on
seurojentalo oikealla tälläpuolen, ja lossilta vasemmalle
vastakkaisella rannalla kirkko raunioiksi'orrasrunein
seinin. Sieltä ennen Markkola huusi saarnansa: 'Tehkää
parannus!" niin että se kuului tällekin puolen. Vuoksen
ylitse kuului myös soitto kesäilloin. Kun Leevi nyki
haitariaan silmät lupussa, niin Mikkoa ja Mantaa tuo-
tiin tänne ja lujaa! Ei, eivät nämä kaverit silmillään tie-
dä tämän kylän riemuista mitään, eivätkä nuo nykyiset
Vuoksen ylittäjät ilostuta ketään. Ilot ovat poissa, vain
se on samaa että kirkon ja seurojen talon välimailla caas-

kin tapella nahitetaan!
Taistelun ääniä kuului Vuokselta. Takamaastosta tuli

taistelulähetti juosten luutnantti Lujalan luokse: "Ruski
on tällä rannalla!" hän huusi hengästyneenä. Lujala luki
viestin. "Kenttälapiot mukaan, lähdetään!"

Mutta ennen kuin mitään ehdittiin, tekivät viholli-
sen kevyt pommittaiat hyökkäyksen meitä kohti 

-näimme pommien irtoavan välähtäen sslinsisl[[n. 
-Alkoi odotus, ja jokikinen oli soukkana painanteissa ja

niin litteänä että kun henkeä veti, tuntui kuin selkä ko-
hoaisi liikaa. Luialta kohosikin! Ryskeen päätyttyä hän



nousi äkäisenä, nykäisi asetakkinsa paitoineen niskaansa
ja sanoi viereiselle soramies Rajalalle: "Katto, onko siel-
Iä jotain?" "On, on ku iso J, mut' ei tu verta vähä tih-
kuu vaan." "Perkules, kun meinas kirjottaan ruveta, ih-
misen lapaan!" Luutnantti survaisi paitansa housuihin
eikä puhunut eikä pukahtanut. 

- 
Mieher katselivat

rarkkaavina mitähän se nyt tekee. 
- 

Lujala otti kone-
pistoolin rauhallisesti maasta, johon sen äsken järti ja

heitti sen hihnan kuin kyntömies ohjaksen niskansa
taakse. Hieman etukumarassa hän alkoi kävellä kohti
tavoitettaan ja osasto lähti ilman eri käskyä seuraamaan
avojonossa johtajaansa. Kas, kun raudanpala ruhossaan
lähtee hyökkäykseen, ihmeteltiin. 'Tää on viimeinen
raisto" kuului möreää hyräilyä kärkipäästä kuin vas-
tauksena poikien aatoksille.

Päällikön ajatukset olivat selkeät ja hän tiesi tilan-
teen toivottomuuden mikäli hyökkääjä pääsee vesistön
tällepuolen laajalti levittäytymään. Ei Lujala ollut kos-
kaan nahkaansa säästellyr, satoi tai paistoi, niin kuinkas
hän nyt iättäisi joukkonsa Venäjän väen juuri valtaisasti
tulviessa tällä kohden.

He olivat omaleimaisia miehiä kaikki, tapoineen ja
tottumuksineen. Siinä sivulla kaveli sotamies Kujala,
jolle soppakuski ei koskaan ollut muistanut "natsaa" ei-
ka mitaliakaan ruoda, vaikka tämä kolme vuotta oli jo
sotinut, ja mennyt miehestä siinä kuin muutkin. Kaik-
ki eivät kyllä ymmärräneer Kujalan tapaa hakeutua avo-
maastoon silloin kun toiset tykistötulen alla hakivat
puiden suojaa. Lujalan itsensä oli taas tapana halveksia
kypärää, koska se teki sotilaan hitaaksi ja haittasi kuu-
loa; jokainen hänen alaisensa sai käyttää tai olla käyttä-
mättä tuota kallopanssaria, ei hän siihen ketään kehoi-
tellut. Alikersantti Vanhanen oli vihainen, kun hänelle
oli jäänyt vain kivääri aseeksi ja manasi: "Tämähän on
kuin pirtuaikana Paakk6l2s52 

- 
jos olisi lyhennyksenä;

eikä tämmöisillä sohloilla saatu sintökanlaisiakaan aina
ranta-aitoisra karkotettua, kun tätä sillanpääsotaa ky-
lien välisenä käytiin."

Lähestyrtiin välitavoitetta. Eräässä polun murkassa
tuli Lujalan eteen panssaritorjuntakomppanian kapteeni
ja sanoi: "Minulta meni tykki, aivan uusi Tampella,
tulkaa hyvät miehet auttamaan 

- 
otetaan se takaisin!"

Suuntaa hiukan muutettiin ja lähdettiin kapteenin
mukaan. Lujala katsoi vieressä kävelijää: pitkä oli mies,
eikä aivan nuorikaan ja puvun siisteys kertoi täydennys-
upseerista. Pysähdyttiin. Saariin luvattu tykistökeskitys
vihollisen asemiin. Oli sitä rautaa vielä meilläkin, mul-
ta pölysi aivan nenän edessä niin lähellä venäläisten ase-
mia oltiin, ja Äyrdpåän puolelta alkoi jo mennä myrsky
taakse yhtenä ujelluksena, niiden ampuessa pitkiä.
H-hetkiä koitti. Kapteeni Raita näytti kohta jalkaväen
miehille ettei pelko pesinyt puserossa, murra kyllä Lu-
jalan pojat olivat vauhtiiin tottuneita, ruolla eruoikealla
Kujalakin paineli kuivaa ojaa pitkin kevyesti kuin ket-
tu, mutta karheella meiningillä!

Kovalla tulituksella koetettiin pitää vihollinen mata-

Nyt kenttä-
lapiot mukaan
ja lähdetään

laoa ja siten heikentää sen tulivoimaa, intoa lisäsi vielä
upseerien huimapäisyys 

- 
eikä työmies työssään ole

isäntäänsä huonompi, meinattiin! Niin heilahti koko
porukka kapteenin tukikohtaan, nyt se oli taas vastusta-
jista tyhjä kaatuneita lukuunottamatta.

Venäläinen majuri makasi kaatuneena karttalauk-
kunsa viereen pistooli kädestä kirvonneena. "Jo on pojat
tässä sankari, katsokaa sen rintamusta prenikoita täynnä
eikä se tästä tykiltä ole aikonutkaan lähteä; niin, että
saar syyrtää kyllä itseäsi että näin kavi!" puheli Lujala
hiljaisesti. "Ei olisi pitänyt tulla Raidan pyssyä ryöstä-
mään." Karttalaukussa oli kartta kaavioineen ja muita-
kin papereita. Hetken niitä tutkittuaan Lujala kavi
mietteliääksi: "Nuo käyrät viivat tarkoittavat luultavas-
ti hyökkäyssuuntia, hyökkäyssuunnitelmaa; tämä lauk-
ku on vietävä nopeasti esikuntaan" 

- 
hän sanoi lähetil-

leen 
- 

ja lähetti lähti heti matkaan.
Kapteeni Raita oli sen näköinen kuin olisi juuri saa-

nur syntinsä anteeksi. Hän käänsi kenttälakkinsa lipan
niskaanpäin kuten kunnon panssarijääkärin on tapana
ampujana toimiessaan, ja kömpi katettuun tykkiase-
maan, ammukset olivat syvennyksessä siinä sivulla.
Jostain ilmaantui hyvin pienikokoinen sotamies tarjou-
tuen lataajaksi, kapteeni veivasi sivu- ja korkeussuunnat
huolella maalin mukaan, eikä kohteita tarvinnut etsiä,
niitä aivan kuin työntyi tähtäinristikkoon ja niin lähti
ensimmäinen ammus pitkästä putkesta että mojahti.
Huonosti alkanut päivä kääntyi hänen parhaimmak-
seen, suorasuuntaustykki taitavissa käsissä teki korvaa-
matonta palvelustaan Suomen puolustukselle.
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Lujala sijoitti konekiväärin tykistä oikealle ja pikaki-
väärin siitä vasemmalle tulisuuntana venäläisten sillan-
pää, mutta roisinaan niitä tuli kumpaiseltakin sivustal-
ta, aronpoikia. Lähetti kertoi majuri Oljemarkin patal-
joonan hyökkäävän, ia paine tuntui tässä perääntyvien
muodossa. Kun ei oltu aivan varmoja heti tulijasta 

-omako vai vastustaja 
- 

Lujala neuvoi: "Katsokaa aina
ensin takin väriä ennen kun ammutte."

Naamiorisu oli kuivunur ja rasahti! 
- 

Lujala vilkaisi
nopeasti taakseen: Ivan sieltä konttasi ja yhtäkkiä teki
hypyn kaivannon ylitse, kaulassaan viitta kuin korttipa-
kan Jokerilla, siitä Lujala kiskaisi ähisten:"Olet sinä
kumma vuokralainen... kun hypir talonväen silmille!"

Nähtyään hyppynsä katkenneen Ivan ponkaisi kai-
kella voimallaan luutnantin niskaan kuin kasakka vain,
ja tdmä lennähti kumoon. Mutta osat vaihtuivat kohta,
painonnostaja kohottautui kahdelle vankalle jalalleen,

oli jo korkealla ja päivä helteinen ja tyyni. Savuun se-

kaantui pölyä joka repaleisena hattarana leijui Vuoksen
rantamilla. Aamupäivän aikana tukikohtaan alkoi saa-

pua omia sotilaita, jotka erillisissä pikkusaarekkeissa
kävivät kuin omaa yksityistä sotaansa, ilman yhteyksiä
ja ilman johtajiaan, he olivat rivimiehiä, parhaimmil-
laan. Kun kapteeni Raita painoi jatkuvalla syötöllä piis-
katykillään kolmetuumasiaan toiskan poikien sekaan,
höristivät nämä saarekkeiden yksinäiset korviaan ja to-
tesivat lähtölaukauset: tuo tukikohta on taas meikäläis-
ten! He rulivat vain kysymään, mitä tehdään? "Kaivau-
tukaa!" oli vastaus. Tuntui siltä ettei toinen hyökkäys-
aalto pääse rantaan eikä ensimmäinen eteenpäin.

Pensaikosta putkahti nuori mies tukikohtaan luonte-
vasti kuin kulkumies taloon. "Hei, sotamies!" Poika
kaantyi ryhdikkäästi: "Oppilas Kangas, herra luutnant-
til" "Jaha, ja minä ole Lujala, enkä mikään herraluur-
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Saatiin luvailu tykistökeskitys vihollisasemiin

ja nyt nuuhkaisi Ivan maata'. Sotamies Ritalan teki mie-
li auttaa päällikköään ja kun ei ampua tuohon kieppiin
voinut, hän hairasi tykin puhdistusraudan käsiinsä ja
aikoi kolkata vihollisen, mutta Lujala huomasi aikeen ja
karjaisi: "Äta tyot ei tätä painikaveria tapera." samalla
hetkellä kun vastus loppui, tempaisi luutnantti vankin-
sa seisaalleen, katsoi tätä suoraan silmiin hymyn pilke
kasvoillaan, taputti hieman olkapäälle ja sanoi: "Eikös
me oltukin aika kovia poikia...? 'Vanki katsoi luut-
nanttia merkillisimmin kuin kukaan, ennen kuin hänet
vietiin pois taistelualueelta. Hetkeksikään ei olisi saa-

nut huomiokyky herpaantua, niin tukalassa tilanteessa
olimme. Sotamies Karrin pää painui kuitenkin väsy-
myksestä, mutta kun hän sen nosti, näki hän naganin
piipun melkein kiinni orsassaan ja parahti! 

- 
Samassa

särähti konepistoolisarja. Eikä viholliskapteeni ehtinyt
painaa liipaisinta vaan kaatui yhtdarkaa lähettinsä kans-
sa, Lujala oli huomannut alaisensa ahdingon. Aurinko
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nantti. Sinä saat lähteä nyt komentopaikalle selosta-
maan tilanteemme, mutta muista mennessäsi 

- 
varo

ruskeetakkista 
- 

ja muista se tullessasi ettet jäisi 'toi-
seksi'. Meikäläiset eivät käytä venäläisten väriä, se on
laki täällä, ja harmaan ja ruskeen kohdattua hitaamman
kiireen loppuu siihen!" Sotamies Kovero huomautti vie-
lä lähtijälle: "Sano sinne töpinään että muonaa tänne
kans', ei täällä pelkällä hengellä eletä, vaikka se olisi
kuinka hyuä. 

- 
Oppilas Kangas lähti konepistooli

kaulassa klemputtaen, notkeana ja nopeana, synnynnäi-
sen erämiehen tavoin hän eteni pensaistoissa, harmitti-
kin 

- 
kun pitävät aivan moppenal 

- 
isoa miestä. Tu-

litoiminta oli hieman vaimentunut. Jano oli jokaisen

vaivana, eikä kiireinen tupakka korvannut vettä, jota ei
ollut varaa kaukaa haeskella, ja lähellä sitä ei ollut.

Kapteeni Raita tuli ulos pesäkkeestään keskipäivän
aurinkoon, hieraisten nyrkillä silmiään ja oikoen iäse-
niään hän puheli luutnantille: Kyllä ruli jo tiedoksi saa-



tettua, ettei tästä sentään nelirivissä Sintolaan, eikä
Kaskiselkään mennä! Ovat vain nämä sen sortin poikia
etten moisia ole äsken nähnyt, ja jos näitä tämmöisiä
oiisi meillä pari täyttä komppaniaa, komppania kum-
mallakin, niin eiköhän tältäkohdin Vuoksen vesi pian
poreilisi naapurinkin uinrimiehistä! Mutta kun ei ole
kuin muutama kymmen miehiä. Kokeneina upseereina
he tiesivät mahdollisuudensa tuiki rarkoin, sillä sodassa
ei käy kuin saduissa, vaan se on karua rotuutta alusta
loppuun. Vähin äänin ilmaantui oppilas Kangas hikise-
nä ja hieman kalpeana Lujalan viereen ja puhui kiihty-
neenä, kuin parhaalle kaverilleen ikään; Kuule, kuule,
kuus' jäi... !"

"Toitko mitään viestiä?" "Kyllä, tässä se on. Hyökät-
tävä iltapäivällä kello. .. tulivalmistelun jälkeen venä-
läisten sillanpääasemaan. " No niin. Odotus alkoi, anka-
ra odotus.

- 
Tuleekos pojalla äiti mieleen? virnisti sotamies

Honkila pikakivääriampujalle. 
- 

"Kyll'kai', vastasi tä-
mä, "kun iärkähaila lähdetään naapuria nokittamaan!"
Hyvät kaverukset siinä taisteluhaudan pohjilla istuen
keskustelivat, ja vaikka ei nyt juuri ollutkaan hyök-
käystoimintaa maa tärähteli jatkuvasti ja hiekka valui
pieninä noroina soraseinistä. Honkila otti lippaan kone-
pistoolistaan, rapsutteli ja puhalteli hiekkajyväsiä sen
liikkuvista osista: "On, on kolkko tunne kun kiperässä
paikassa vetää etusormella, eikä se inahdakaan!" Tarttis
kuule olla kaks' piippuu päällekkäin ja sarjatulella tänä-
päivänä, ettei jäätäis' sorron yöhön', niin vähän meitä
on. Vanhaselle nousivat sappinesteet kurkkuun kun hän
aiatteli: satoja vuosia on sama suku näitäkin peltoja vil-
iellyt, ja nyt tulee tuollainen saakelinmoinen sakki jotta
aurinko pimenee, että "anraa laputtaa!" se sanoo...
"Mutta ei omilla jaloilla, eikä ensi hätään. Ei ole lähte-
n1't Lujalakaan, vaikka on siru selässä kuin oka aposro-

lin lihassa!"

- 
Pataljoonan komentajasta on kyllä joukolla hier-

retty Mannerheimristin ritari, sanoi sotamies Karri,
mutta tuo Lujala olisi sen kans', ja kuin työmies palk-
kansa ansainnut, mutta mitäs tommosista: Risti kyllä
tänään tulee, mutta puusta, ja lehvät koiranputkesta 

-hiukka myöhemmin.
Taivaalle ilmaantui pommikoneita, kerrankin omia,

vuoron perään ne pudottivat lastinsa venäläisten ase-

miin, ja tykistö aloitti kaikella tehollaan kranaattikes-
kityksen sillanpään musertamiseksi. Venäläisten tykistö
vastasi heti, sen suurten lentokonemuodostelmien il-
maantuessa Vuoksen ylle. Ryske oli valtava ia aurin-
gonkehräkin peittyi maasta nousevaan savuiseen pöly-
pilveen. Yksi oma lentokone sai pahan osuman, siipi
katkenneena se kieppui maata kohden, mutta samoin
kävi vihollishävittäjän, taistelun tiimellyksestä se syök-

ia vasemmalle puolelle pikakivääri SA-luu

syi savuten täysin kierroksin rantapenkkaan. Eri puolil-
ra kylää lähti jalkaväki hyOkkaykseen määrättynä hetke-
nä, niin myös Lujala osasroineen, pelkäämättä hän kävi
päin vastustajaa. Eteneminen sujui lyhyin syöksähdyk-
sin. Ja tietoisuus että kuolema on nyt elämää todelli-
sempi, virvoitti oudosti mielen, ajatukset kulkivat vii-
leinä ja selkeinä, eikä räiskeen keskeltä ihmisen ääntä

kuulunut. Lujala eteni miehineen ripeästi, sulkutuli
Äyräpään puolelta ammuttuna meni osittain jo ylitse,
sillä he olivat aivan vihollisasemien edessä. Syöksyes-
sään multareunaisen muurahaispesän viereen luutnantti
teki päätöksensä, käsikranaatteja; kun hän heittää yh-
den 

- 
niin niitä menee yhtä monta kuin on miestäkin

mukana, sen jälkeen vasta käymme käsirysyyn... hän
ajatteli, mutta yht'äkkiä rysähti! ja hän tunsi lennähtä-
vänsä mullan mukana sivullepäin. Venäläinen rynnäk-
kotykki ampui sivusuunnasta sulkua omiensa eteen.

Lujala taiusi haavoittuneensa pahoin, vaivalloisesti
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gashetkenään! 
- 

toinen lährr ralusrr kurn luonteensa
mukaan, ja toinen jonka sisua ei oltu koskaan muserret-
tu, virui nyt vihollisasemien edessä täräyksestä turtu-
neena ja vertavuotavana monien sirpaleiden satuttama-
na.

Itsesäilytysvaisto herätti luutnantin: sidontapaikalle,
sidontapaikalle, sinne pitäisi päästä... se sanoi.

Venäläiset, ioiden monien päät äsken olivat piilossa
huomasivat nyt mahdollisuutensa, ja aikoivat tuhota
koko joukon. Lujala lähti kömpimään taaksepäin kuin
susihaulipanoksen kylkeensä saaneena, mutta sivustasra
ryntäsi kohta ruskeatakkinen pikakiväärimies, iski sil-
mät välähtäen tukihaarukan penkkaao ja painoi heti lii-
paisinta, muutti suuntaansa, eikä jäänyt tarkistamaan
työnsä tulosta. Suihku oli kuitenkin viuhahtanut hive-
nen ohitse ja Lujala jatkoi raahautumistaan. Metsän
reunassa räjähti taas niin lähellä ertä multaa putosi hä-
nen päälleen, voimatkin alkoivat loppua kokonaan, eikä
hän jaksanur heti mullan seosra kohottautua. Yht'akkiä
Lujala tunsi itseään vedettävän isoon lentopommin
kuoppaan ja samalla sipaistiin puukolla koko repaleisen
asetakin kylki halki komentoremmin katkettua saman
tien, mutta haavoittuneen kasvot valostuivat, omat po-
jat tässä olivatkin ympärillä, kersantti Lamminahon ha-
puillessa jotain rätriä parinkymmenen reiän tukkeeksi
kun oikea side loppui alkuunsa. Toiset karkoittivat kä-
sikranaatein töyrään takaa päällekäyvän vihollisen: "Tä-
tä ei jätetä, ei jätetä..." hän kuuli toistertavan. Kivää-
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reiden päällä häntä vietiin reruurerriin, tuskan käydessä
lähes ylivoimaiseksi, lukonosien painaessa muutamia
pintaan jää.nei:ä kranaarinsirpaleita syvemmälle. Vii-
mein tulivat lääkintämiehetkin paareineen, mutra etu-
mainen kantaja kadotti tasapainonsa, sirpaleen sarut-
tua, ja Lujala putosi maahan, tajunta hämärtyi. Am-
muslaatikoiden päällä häntä hevoskärryillä kuljetet-
tiin... siirrettiin suureen autoon... Matkan viimeinen
muistikuva oli kuljettajan huuto: "se tekee syöksyä!"
auton alkaessa pomppia...

Kirvussa hän tuli tajuihinsa suuren kenttäsairaalan
pihalla jossa oli satoja haavoittuneita, mutta yrittäes-
sään kääntyä vähäisen hengiryksensä helpottamiseksi,
keho ei torellutkaan aivojen käskyä, voimavarat oli
kaikki käyterry.

Luutnantti Hietala käveli kypärä kädessään, karso-
han, hän näytti: suuri ammuksen sirpale oli iskenyt sii-
hen syvän lommon ja juuttunut kiinni tekemäänsä rei-
kaan kallon jäädessä ehjäksi! maisteri oli kovasri kypä-
rälleen kiitollinen.

Oli sunnunrai-ilta. Jostain kuului urkujen soittoa la
veisuuta 'Taivaasa rarki taivaasa, on autuus rajaton'. ..
radiostako? 

- 
Lääkintäkapteeni ja sotilaspastori kulki-

vat rinnatusten pihan piirissä olevien haavoittuneiden
keskuudessa karsoen kiireimmiten autettavia. Mullan ja
veren rahrima luurnanrti huomattiin heti. Pastori, joka
tunsi Lujalan katsoi ihmeissään: "Kuinka sinä selvisit,
vaikka sinua tuonut auto on tuolla tienohessa, romuna"?
Ei, ei hän sitä tietänyt, eikä jaksanut vastatakaan mi-
tään, mutta muistin ja tajunnan rajamallla liikkui kuvia
monisra, monista jotka olivat häntä tänne saarelleet
oman henkensä uhalla. Tunne, kuin hänen päänsä olisi
vaipumassa vedenpinnan alle voimisrui, koska keuh-
koissa oleva veri aivan kuin läikähteli, sirpaleiden lii-
kahdellessa. Mutta raistelijan sieluntila pysyi vaaterissa,
eläminen tai kuoleminen omakohtaisesrikaan ei saanut
suuria mielenliikahduksia aikaan. Lujalan kavi saali
pastoria, sillä tämän katsanro oli niin perin murheelli-
nen. Ei hän tuon näköisenä työtään rehnyt, tänäänkään,
mentiin kyllä niska ryhässä, mutta muristiin. Luur-
nantti olisi taputtanut olalle tätä ristin kantajaa, jos oli-
si jaksanut ja sanonut: "Jätä sinäkin murheesi meistä
vain Isäntäsi huoleksi! pieniä ne ovat ne meikäläisten
synnit suuressa mittarissa, se on runne tässä, ettei hel-
vettiin lähdetä, jos lähderäänkin..." Pastori, joka oli sa-
nonut sydämellisen sanan sinne ja roisen tuonne kuole-
ville sotilaille kesäpäivän jo päättyessä, ei löytänytkään
tämän veljen kenttäpaarien ääressä sanottavaansa. Hän
tunsi Lujalan etiikan omintakeisuuden, ja velvollisuu-
dentunnon, edetessä ensimmäisiä ja peräännyttäessä vii-
meisiä. 

- 
Ei, ei tällainen mies tarvinnut papin rohkai-

sua: hän kyllä itse selvittäisi asiansa, Jumalallekin, ja
pastorin kasvot kirkastuivat. Hänen vielä siinä vieressä
seisoessaan lääkintäkapteeni käski kahden sanitäärin
vieda heti luutnantti leikkaussaliin; ja ratkaisi näin jäl-
leen yhden Isänmaansa puolustajan hengen säilymisen.n
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hän ojensi konepistoolinsa
alikersantti Vanhaselle, jo-
hon tämä tarttui kaksin kä-
sin, kääntyi, eikä muura
ehtinytkään kun taas rysäh-
ti: suuri kuoppa oli sillä
paikalla jossa hän äsken sei-
soi, ja käsi jossa oli sormus
jäi sen läheisyyteen. Osasro
Lujalan hyökkäyskärki kat-
kesi. Kaksi kovaa miestä
sortui samanaikaisesti roh-
keutensa huipulla, kunin-
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MARTTI PUUMALAINEN

OLI myöhäiskesä vuonna 1942. lR 8:n toisen komppa-
nian ensimmäinen joukkue piti hallussaan "Torni"- ni-
mistä tukikohtaa siellä jossain Syvärin takana korvessa.
Sanon korvessa, koska maasto todella oli sitä synkintä
korpea.

Tämä Tornin pahviteltta oli sijoitettu sellaisen har-
janteen päälle, josta varsinaiser asemat alkoivat oikealle.
Vaikka tosin ainoastaan tukikohta oli vasta kaivettuja
asemia tai pesäkkeitä, eihän niitä varsinaisia asemia sil-
loin vielä ollut. Naapuritukikohtiin oli matkaa 4OO-
500 m ja tdmä väli piti vartioida ioko liikkuen tai sitten
oli si j oitettu parivartioita aina näköetäisyyden päähän.
Päiväsaikaan tietenkin riitti yksikin mies tähän tehtä-
vään. Vihollisen tukikohta oli taas siellä 2-3 km:n
päässä edessä, josta aina partio silloin tällöin koetta-
maan rukikohtamme puolustuksen kestävyyttä.

Tukikohtamme puolustusta johti silloin "Haaviston
ukko, siinäpä sopiva Tornin lukko", kuten korpr Hytö-
nen joskus kronikassaan runoili. Haavisto oli silloin
viela ylikers, myöhemmin ylennys tuli sitten vääpelik-
si. Joukkue oli taas kasattu melkeinpä ympäri Suomen-
niemen. En ryhdy kuvailemaan heitä tässä erikseen joka
miestä, koska kertomista riittäisi loputtomiin. Kyllä he
tiesivät ja tekivät tehtävänsä aina omalla paikallaan, it-
sekukin.

Kerron nyt tässä vartionvaihdon eräänä elokuisena
yönä ja joka oli käydä kohtalokkaaksi useimmille meis-
tä. Heräsin jonkinlaiseen huutoon tai sentapaiseen ää-
neen, jonka jälkeen kuului laukaus, mikä muistutti pis-
toolin laukausta. Karistin aivoistani viimeisetkin unen-
rippeet tajuttuani, että ehkä on vartionvaihdon aika. Ja
aivan oikein, kello oli jo 2,10 ja vaihto oli myöhässä 10
minuuttia. Oli tullut tutuksi sellainen tapa, että ios
vaihto meni yli siitä määräajasta, niin pojat alkavat am-
muskella. Näissä ajatuksissa aloin sulloa saappaita jal-
kaan ia kesäpusakkaa päälle. Koska oli määrätty pari-
vartiot yön ajaksi, herätin Turusen Veikon pariksi.
Vaihdonvalvoja oli nukkunut teltan lämpimään noina
varhaisina aamuhetkinä, joten hän ei ollut meitä vartio-
miehiä herättelemässä. Hytösen ja Tsokkisen tuuri oli
24-02 ja allekirjoittanut oli sitten vuorossa Turusen
kanssa 02-04. Syöksyin ulos teltasta muistuttaen vielä
Turusta, että minä menen io, tule sitten perästä. Läh-
din juoksemaan polkua pitkin oikealle, missä vartio-
paikkamme sijaitsi, notkon takana pienellä kumpareel-

la. Polkua harppoessani, joka oli melko jyrkkää laskua,
kompastelin kuusenjuuriin ja mättäisiin, josta oli seu-
rauksena tasapainon menetys. Muutamilla voimasanoil-
la korostaen äskeistä nurinajoa nousin jatkamaan mat-
kaa samalla hieman peläten mitä Tsokkinen, jolla oli
jonkinverran pikainen luonne, tulee sanomaan myöhäs-
rymisestäni. Ylitettyäni pienen aukean notkon oikean-
puoleisessa reunassa olin tullut kumpareelle, jossa var-
tiopaikkamme sijaitsi.

Hytönen oli noussut penkalle sieltä montusta ja jäh-
mettyneenä kuin patsas paikalleen, katse tiukasti mur:
rokon takana olevaan metsänreunaan. Huomattuaan tu-
loni hän kysyi: 'Tsokkinenko Sinut herätti?" En nähnyt
koko miestä, vastasin, samalla jatkaen, kuulin huutoa
ja laukauksen ja lähdin juoksemaan tänne montulle.'
'Niin ne varmaan nuo kk:n pojat tuolla vain huutelee ja
ampuilee huvikseen", oli Hytösen vastaus.

- 
Se on mennyt hakemaan korvikevettä, Tsokkinen,

sieltä kuusenjuuren kolosta. Oli puhe, että juodaan
korvike vielä ennen nukkumaanmenoa. Mutta olishan
minun pitänyt nähdä hänet siellä teltalla.

- 
Hän varmaan näki, että olet jo hereillä ja näinol-

len on mennyt hakemaan vettä, 
- 

perhana, olin äsken
näkevinäni liikettä tuolla murroksen takana (n. 400
m:n päässä), mutta kyllä kai ne olivat vain näkyjä, kun
on vielä niin hämärääkin.

- 
Kyllä ne olisi jo sinua ampuneet, jos siellä jotain

olisikin, kun olet seissyt siinä penkalla ihan selvänä
maalitauluna.

- 
Näytti kuin olisi ukkoja hiipinyt kyttyrässä ai-

vankuin levittäytyneet tuohon murrokonlaitaan, Hytö-
nen vielä jatkoi.

- 
§e, alahan mennä siitä teltalle ja nukkumaan,

sieltä kyllä Turunen tulee minulle kaveriksi.

Jäätyäni yksin aloin tehtä omia johtopäätöksiäni.
Hytösen havainnoista ja ajaltelin, että ei Heikki tavalli-
sesti näkyjä näe. Näin ollen siellä voi ollakin hiippaili-
joita, vaikkapa tuossa murroksessa, jo ehkä lähelläkin.
Taitoin muutamia oksia takanani olleesta männyntai-
mesta ja asetin ne pystyyn itselleni näkösuojaksi. Työn-
sin kp:n piipun lehvien sekaan ja aloin tähystellä edes-

säni olevaa murrokkoa.
Sitten tuli Turusen Veikko ia selostettuani hänelle

Heikin tekemistä havannoista sanoin:

- 
Mene sinä tuohon pk:n pesäkkeelle, minä jäÄntä-

269



tu*ä

-o**

1r
1
I
{

hän kp:n pesäkkeeseen. Ollaan nyt tarkkana vähän ai-
kaa, koska on vielä näin hämärääkin. Ei kai siellä ketään
ole, vaan eihän sitä aina tiedä. missä se hiippailee.

Hetken vielä tähystettyäni etumaastoa ja vasemmalla
olevaa notkannetta, aloin vähitellen rauhoittua. Niinpä
heikossa aamunkajossa aloin lukea edellisenä iltana saa-
maani kirjettä. Istuin jonkin aikaa laatikon päällä,
montunpohialta, välillä tietenkin nousin tähystämään.

Oli kulunut varrioajastamme noin puolet, ehkä hiu-
kan ylikin, kun murrokon takaa avattiin valtava jv. -
-aseiden tuli, joka oli suunnattu poteroitamme vastaan,
niin ettei ollut asiaa nostaa päätä montunreunan ylä-
puolelle. Oma kk:mme oli ryhtynyt myös leikkiin mu-
kaan, se oli sijoitettu vasemmalle Tornin mäelle ja siellä
pojat tyhjentelivät vöitä meidän eteemme. Yritin nos-
taa påätdni tähystääkseni etumaastoa, muuta katsoin
suorastaan itsemurhaksi enemmän näyttäytymisen.
Niinpä nostettuani aseeni pääni yläpuolelle käsien va-
raan, annoin lippaan tyhjentyä yhteen menoon. Rupe-
sin vaihtamaan sitä, mutta varalippaita ei löytynyt mis-
tään. Avasin tyhjän lippaan, jännitin jousen ja aloin
asetella patruunoita lippaaseen. Mutta siitä ei meinan-
nut tulla mitään, sitä mukaan kun sain muutamia si-
sään aina pystyyn ne jälleen kaatuivat. Sain vihdoin
kuitenkin vajaao lippaan kiinni aseeseen ja aloin työntää
sitä eteen. Jälleen lukot loksahtivat tyhjdd ja äskeinen
näytelmä toistui. Täyttäessäni lipasta ammunta vähitel-
Ien heikkeni ja lopulta lakkasi kokonaan.

Takaani maastosta, jota tiheä tammisto verhosi, alkoi
kuulua liikettä. Ajattelin samassa, että nyt ne ovat
päässeet låpi ja yrittävät ottaa vangiksi. En välittänyr
seurata enää etumaastoa, vaan suuntasin aseeni ääntä
kohden ja jäin odottelemaan keita sieltä oli tulossa. Pö-
heikko alkoi elää jo melko lähellä, olin varoittamaisilla-
ni Turusta lähenevästä vaarasta, kun suomalainen ko-
kardi ilmestyi pensaikosta. "Vieläko siella on omia?"
kuului Rissasen Penan käheällä äänellä tekemä kysy-
mys. Vastasin tietenkin, että täällä ollaan ja koko jouk-
kue oli kohta siinä paikalla. Kysymyksiä sateli synty-
neestä tilanteesta, oliko se valehyökkäys, näkyikö mi-
tdd,n ja sen sellaista. Joukkueenjohtajamme Haavisto
lähti ottamaan selvää kk-pesäkkeestä ja kohta hän pala-
sikin takaisin, kysyen minulta että arvaappas, mistä se

äskeinen ammunta johtui?

- 
Se yritti tietenkin hyökätä, vaan kun aina kk am-

pui niin pirusti sulkua tuohon eteemme, se ei päässyt

asemiin.

- 
Ei se ollut aivan niinkään. Tsokkisen ruumis on

tuossa polunvarressa, joka vie teltalle. Sitä on ammuttu
selkään ja päällysvaatteet on viety. Partio on tullut läpi
tuosta notkon kohdasta yön aikana, se asettui väijytyk-
seen tuohon polun varteen, tarkoituksena napata vanki
vaihdon aikana.

Kk:n pofat olivat kertoneet havainnoistaan Haavis-
tolle, kuinka partio oli ylittänyt murrokon siinä notkon
pohjassa, viisi miestä niitä oli ia niillä oli kainalossa jo-
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Näin alkoi selvitä tämä tilanne meille kaikille. Kuin-

ka partio on tullut läpi, suojajoukon levittätyminen
tuohon murrokon reunaan ja sitten tulenavaus Partion
pyrkiessä takaisin omalle puolelle. Ihmettelimme
myöskin sitä miksi ne eivät käyneet kasiksi meihin
vaihtomiehiin, vaikka heilla olisi ollut siihen kyllä ti-
laisuus. KäytimmehiLn tdtit samaa polkua kaikki tuon
vaihdon aikana. Teimme omat johtopäätöksemme siitä,
mikä oli vihollispartion tehtävä. Partiolle oli ehkä an-
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nettu tetrtäväksi ruoda vanki elävänä taikka kuolleena.
Hämärän turvin olivat he ylittäneet murrokon n. 20
m:n päästä vartiopaikkamme vasemmalta puolelta. Au-
keaman laidalla olevaa tiheää taimistoa ja heinikkoa
suojanaan käyttäen saavuttivar he polun, joka johti var-
riopaikaltamme teltalle. Siinä järjesrivät miehet vdijy-
tykseen polun molemmin puolin, jäljistä päätellen, ja
jäivär odotramaar, vaihtoamme.

- 
Ne varmaan nukkuvat siellä teltalla, kun ei sieltä

kuulu ketään, täytynee meistä jommankumman lähteä

herättämään, Tsokkinen sanoi ia jatkoi: piruako ne siel-
lä kuppaavat, kun eivät pidä huolta tehtävistään.

- 
Voinhan minäkin mennä, Hytönen sanoi, aikoen

lähteä, kun Tsokkinen:

- 
No niin, minä menen ja käyn sitä vettä hakemas-

sa, ertä saadaan se korvike vielä ennen nukkumaanme-
noa.

Tsokkinen lähti astumaan polkua pitkin. Ylitettyään
pienen aukeaman tullen sitten tiheään taimistoon 4
miestä kävi häntä käsistä kiinni viidennen jäädessä hä-
nen taakseen. Tajuttuaan tukalan tilanteen hän alkoi
huutaa, mutta selkään ammutru laukaus tukahdutti
huudon heti alkuunsa. Partio veti ruumiin nopeasti po-
lunvarteen suojaan ja alkoi riisua päällysvaatteita. Välil-
lä heidän tdytyi jättää työ kesken, koska polulla alkoi
olla liikettä meidän vaihtaessamme vartiota.

- 
Hytönen istui reppuunsa nojaten, teltan takaa

kuului rapsahdus. Unen sekavin tuntein hän tajusi, että
Tsokkinen siellä virittelee korviketulia.

- 
Hälytys

Huusiko hän itse vai tekikö sen joku toinen, joka ra-
pauksessa kova ammunta herätti hänet tuosta horrok-
sesta. Teltassa syntyi liikettä

- 
Se tulee oikealta, sanoi joku. He lähtivät juokse-

maan polkua pitkin. Pian he erkanivat polulta oikealle,
lähtien kiertämään synkkää kuusikkoa suoianaan käyt-
täen, vartiopaikkamme takamaastoon. Sieltä sitten va-
rovasti edeten kohti poteroitamme, peläten niiden ole-
van jo vihollisen hallussa.

Åurinko oli jo noussut luoden ensimmäisiä säteitään.
Tornin mäelle, kun vihdoin tulimme teltalle. Olimme
kovin vakavia keskustellessamme varhaisten aamutun-
tien tapahtumista. Olihan joukostamme jälleen orerru
eräs parhaita kavereitamme.

Oliko partio hiippaillut myöskin teltallemme asti,
josta se risujen rapse Hytösen kertomana. Oliko Tsok-
kinen aavistanut sen lähtönsä jo edellisenä iltana luo-
vuttaessaan tekemänsä kepin kers Pietikäiselle sanoen:

- 
f,nnan tämän politrukille, jehveettari ei tätä enää

tarvitse. "

Oliko hänellä jonkinlainen aavistus kohtalostaan jo
silloin edellisenä päivänä, vaihtaessa vartiota Hytösen
kanssa siellä samalla vartiopaikalla. Hiippailtuaan ta-
kaapäin hän heittäytyi Hytösen niskaan. Oliko partio
katsonut tehtävänsä tulleen suoritetuksi, koska eivät
käyneet kasiksi meihin vaihtomiehiin. Jospa heitä as-

karrutti se paluu takaisin omalle puolelle, tullen ehkä
paljastetuiksi, jos vielä yrittää äskeistä temppua? Näitä
ajatuksia palautimme mieliimme pitkaän sitten jäl-
keenpäin. Kenen mahtaa ollakaan seuraava vuoro jou-
kostamme siirtyä tuntemattomille Tuonen tuville.

Vähitellen elämä alkoi palautua entisiin uomiinsa.
Vartiointimme jatkui tuolla kumpareella vielä jonkin
aikaa, kunnes sitten siirryimme toiselle lohkolle. Ei se

asemasotakaan aivan "lepokotia" ollut, vaikka takana
!
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DIVISIONAN esikunn asta 2l .8.1941 sai Kevyt Osasto
16:n vt komentaja kapteeni Heikki Antila Räisälässä
käskyn mororisoidulla osastollaan vallata Vpl Pyhäjär-
ven Kel jan-Salitsanrannan lin jalle viivytysasemiin
kaivautuneen vihollisen asemat ja iarkaa hyökkäystä Py-
häjärven pohjoispuolitse maantien suunnassa Taipaleen-
joelle, josta myös Pyhäjärven eteläpuolta ia Laatokan
rantatietä perääntyvä vihollinen yrittää Suvannon yli-
tystä. joka mahdollisuuksien mukaan on estettävä.

Osasto jarkuvissa hyOkkayksissä Simpeleeltä, Ilmeen,
Hiirolan ja Kaukolan kautta Räisälään oli kärsinyt ras-
kaita tappioita miehisrömenetyksiod ja ennenkaikkea
upseerivajaus oli suuri. Osasto sai viholliseen kosketuk-
sen 22.8.1944 illansuussa linjalla'Pyhäjärvenranta-
Lastekoti-Keljan ja Salitsanrannan kylien raja ja siitä
pohjoiseen metsään. Hyökkäys lähri reippaasti liikkeel-
le. Kohta ensimmäisillä minuuteilla kaatui rohkea ia
p.idetty joukkueenjohtaja vääpeli Parkkinen heimonsa
maaperällä, Salitsanrannan koululta n 100 metriä poh-
joiseen. 

- 
Hytikkayksen aikana kavi ilmi, errä viholli-

sella oli valtava ylivoima, ennenkaikkea miehistöön

nähden. Heitä oli kaikkialla, poteroissaan asemissa pel-
tojen ja maantien of issa, rakennusten lattioiden alla, se-

kä jopa maantien rumpusiltojen sisukset täyteen ahtau-
tuneina. Vihollinen teki kovaa vasrarintaa. Sen puolus-
tuksessa oli syvyyttä. Tuskin hyökkäys oli edennyt kah-
ta kilornerriä kun tuli yö, kaatosade ja sysimusta pi-
meys. Osaston komentaja srirsi komenropaikkansa Sa-

litsanrannan seurojentalosta n. 100 metriä itään maan-
tien pohioispuolelle hirsiseen heinälatoon, jossa oli riu-
kularra. Kun hän läpimärkänä istuutui lattialle, sel-
käänsä seinään nojaren ja ryhtyi tutkimaan karttaa sade-

takin napissa roikkuvan sähkölampun valossa, jonka va-
lokeila suuntaurui Iatrialle, niin hän ihmeekseen huo-
masi outoa valonpeilausra lattian alta. Puhelinmieher
vieressään kytkivär "tapseja" puhelimeen. Mitään puhu-
matta hän sormella:rn osoitti lattian alustaa. Miehet oi-
valsivat heti tarkoituksen ja kohta olivat ensimmäiset
vangit aseisraan riisuttuina. Kuulustelussa "koppalakki"
kertoi yksikkönsä olevan rafavarriojoukkoja, siis valio-
joukkoja, mikä tiesi sitä etteivät he luovuta tuumaa-
kaan maata taisrelematta.
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Mainitussa ladossa osaston komentaja teki suunnitel-
man aamuhämärissä jatkettavaa hyökkäystä varten. Hän
antoi 1. komppanialle tehtävän, kiertää vihollisen mie-
hittämä Salitsanrannan kylä pohjoispuolitse metsän
kautta ja edetä vihollisen selustaan, noin 3 kilometriä
Matiskala-Riiskan maantien runrumaan ja katkaista
liikenne Matiskalan ojan seutuvilta, suojata osaston va-
sen sivusta, sekä vihollisen perääntyessä estää Matiska-
lan kylän polttaminen.

Käsky oli antajalle, niinkuin sen vastaanottajallekin
vastenmielinen. Komppania, jonka vahvuus oli vain ni-
mellinen, ylti vain joukkueen vahvuuteen. Se lähti suo-
rittamaan tehtävänsä sareessa !a sysipimeässä metsässä,
vailla paikallistuntemusta. Tehtävä osoittautuikin sille
ylivoimaiseksi. Komppania kaarsi vihollisen liian kau-
kaa vasemmalle, ja joutui rämpimään soilla ja eksyi sin-
ne.

SALAPERÄINET.T
,,ARMAADA" PYHÄJÄRVELLÄ
Kun aamu alkoi sarastaa, niin rannassa olevat vartiot

Räiäytetty
'naantiesilla

.. I ,Åara

Haavoittuneella
vihollisella hoitovuoro

huomasivat vilkasta liikettä järvellä. Niin kauas kuin
katse kantoi, näkyi useita tukkilauttoja, ruuhia ja ve-
neitä vihollisia täyteen ahtautuneena. Heikon myötä-
tuulen painamina ja sauvoen ne etenivät kohti kaakkoa,
Enkkuanniemen suuntaan. Uusia kulkuneuvoja oli ran-
nalta lähdössä, Laivueen tulituslupaa ei vartiot pyytä-
neet, vaan se alkoi kuin itsestään, kiihtyen hetkessä ko-
vaksi "rähinäksi". Työ piristi märkiä ja väsyneitä mie-
hiä. 

-'Yitsiniekat" 
veistelivät toiminnan laillisuudes-

ta, vedoren sitä äsken alkaneeseen sorsanmetsästyskau-
teen. - Monelta kulkuneuvolta matka keskeytyi. Mie-
het hyppivät lautoiltaan ruohikkoon, ken kykeni se ui
maalle, kuka taas ajelehti edelleen myötätuuleen, asei-
den kantomatkan ulkopuolelle, aiemmin lähteneiden
jälkeen.

Mainitussa meritaistelussa ei ole varmaan tarkkaa ti-
lastoa, kuinka monta lauttaa pääsi tavoitteeseensa Enk-
kuaan. Monasti on askarruttanut mieliä, mikä oli laut-
tureiden tarkoitus. Jos se olisi ollut Enkkuankylän
polrtaminen, johon heidät aikanaan todettiin syyllisty-
neen, niin he hallussaan olevaa tietä käyttäen Haapanie-
men kautta, olisivat matkan suorittaneet monin verroin
varmemmin ja nopeammin. - Oliko joukko "Käpy-
kaartilaisia"? Olettamusta tukee lauttojen kokoamisessa
käytetyn sorilaan henkilökohtaisia varusteita, kuten ki-
väärin ja leipälaukun hihnoja, vöitä, telttanaruja yms.

Salitsanrannan kylä tuli vallattua 23. 8 aamupäivällä
Ravakon kartanon linjalle saakka, kun taas edessä oli vi-
hollisen edeltäkäsin valmisrama viivytyslinja ja sen ta-
kana Matiskalan kylä.

Osaston komentopaikka kapt Antilan toimesta oli
siirtynyt puolustajista n. puolen kilometrin päähän.

Sieltä käsin komentaja lähetti tiedustelupartion otta-
maan yhteyden yöllä varmistustehtävään lähetettyyn 1.

komppaniaan. Partio palasi, ilmoittaen Riiskan tien
olevan vihollisen käytössä, eikä varmistuskomppaniasta
ollur merkkiäkään näkyvissä.

SYNTYNYT JOHTAJAKSI
Sotamies Anttila Lavialta toimi vt joukkueenjohtajana
(vääp. Parkkisen kaaduttua) ja sai tehtäväkseen suorit-
raa osasron vasemman sivustavarmistuksen Riiskan tien
suuntaan. - Vihollinen oli asettunut asemiin maantie-
sillan seutuville puron itäiselle rinteelle. Joukkue Ant-
rila yllätti vihollisen kiertäeir vasemmalta Orosuon
suunnalta sen selustaan ja korkeilta hiekkakumpareilta
avasi kiivaan tulen sen poteroihin, jotka olivat suoiatto-
mia 1a aivan kuin tarjottimella. Joukkueeniohtaia Ant-
rila haavoittui raivokkaassa taistelussa. Kun hän lähi-
raistelussa asemastaan heitti käsikranaattia vihollisen
pesäk«eeseen, niin samanaikaisesti sivulta luoti osui hä-
neen. Silti mies piti päänsä kylmänä osoittaen viittaa-
malla sijaisensa jatkamaan tehtävää ja lähti itse suun-
tavraa talsimaan JSp:lle, joka oli komentopaikan lähel-
lä. Ohirertuaan osaston komentopaikan, kasvot verise-
nä, alaleuka murskaksi ammuttuna ja melkein puheky-
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kynsä menettäneenä hän ikäänkuin jälleennäkemister-

tanoil hosretaa". Anttila ilmoitrautui kahta vuorra
myöhemmin yksikköönsä Inkerinmaalla. Komentaja
suositteli häntä upseerikouluun, vaikka tiesi hänet kan-
sakoulunkin käymättömäksi. Divisionasta tuli jyrkkä
kielto: "Ei". Komentaja Antila ei anranut periksi. Kol-
matta suositusraan hän perusteli sillä, että sotamies
Anttila kyllä pärjää upseerina sodassa. 

- 
Sotamies

Anttila hyväksyttiin karsintakursseille, jossa hän sijoir-
tui kärkeen. 

- 
Mies palasi vänrikkinä joukko-osas-

toonsa Länsi-Kannaksen viivytystaisteluihin kesällä
1944, kosti "haatanoille" ja katosi teräsmyrskyissä jäl-
jettömiin. Muisrolaattansa sijaitsee Lavian sankarihau-
dalla.

MATISKALA VALLATAAN
Samaan aikaan kun joukkue Anttila lähti suorittamaan
varmistusrehtävää Riiskan maantien suuntaan, lähetti
osaston komentaja kapt Anrila taisteluparrion rantapen-
kereen suojassa hiekkarantaa etenemään Matiskalanky-
lään. Partio pääsi Ravakonkartanon karranon ja Matis-
kalan puoliväliin Suurahon tuntumaan, paikkaan, jossa

rauhanvuosina kesäisin seutukunnan nuorer leikkivät
piiriä pyörien, murta silloin sielrä ryhtyivät "räkärtä-
mään" konetuliaseet,

Kun joukkue Antrila ja rantaa edennyt partio olivar
jatkuvasti tulitaistelussa vihollisen kanssa, sekä sama-
naikaisesti alkoi pääjoukon painostus maantien suun-
nassa Matiskalaa kohti, niin vihollinen mottiin jäämi-
sen pelossa peräänryi ja polrti kylän rakennukset, sekä
tuhosi maantien kivisillan. 

- 
Yöllä suunnistusvirheen

tehnyt komppania yhtyi osastoon ja sai jatkaa kärkenä
vihollisen akaa-ajoa. Matiskalan kaakkoislaidassa vi-
hollinen yritti viivyttää hyökkääjiä kahden hyökkäys-
vaunun voimalla. Toinen niistä sai konevian ja käynti-
kuntoinen alkoi hinata "sairasta" seurauksella, että verä-
jäkin väsyi ja molemmat jaivdt osaston sotasaaliiksi. 

-Kun vihollinen menerri panssarinsa, niin sen jalkaväki
otti asemistaan sellaista "pikomia" Perttinän kankaalla,
(ri. 4 km) ertä tuskin osasron pyöräilevä kärki perässä
kerkesi.

OMAT KOIRAT PUREVAT
Yläjärven Pitkäpäässa osaston kärki taasen törmäsi kuin
"ampiaispesään". Talojen vintteihin sijoitetut koneki-
väärit pysähdyttivät hyökkääjät, mutta "norsupyssyt"
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vaiensivat vihollisen kk:t. Sotasaaliina Räisälästä saadut
pienoiskranaatinheittimet karkoittivat kiviaitoihin ia
raunioihin pesiintyneet vainolaiset. Kevytosasto 16 saa-

vutti iltayöllä 23.8. Yläjärvi-Pyhäjärvi jokilinjan ja
Ievittäytyi puolustukseen Talvisodan aikana rakenne-
tuille hv. esteille, siten että ne ristitulellaan pystyivät
estämään liikenteen joen takana olevalta Enkkua-Tai-
paleenjoen tieltä.

Kohta puolenyön jälkeen alkoi tieltä kuulua salape-
räistä liikettä. Komentajan saaman tiedon mukaan siel-
tä voi tulla omia, kuin yhtä hyvin vihollisiakin, pur-
kaantumalla Enkkuan motisra.

Enkkuasta oli kolonnia tulossa tien räydeltä, osan jo
ohitettua Sortanlahden tienhaara, matkalla Taipaleen-
joen suuntaan. Tiedusteluihin eivät vartiot saaneet vas-
tausta, vaikka ohittajat kulkivat huutomatkan päässä n.
100-1r0 m. Tilanne selvisi taaskin 

- 
kuinka monet-

ta kertaa tavanomaisista kirosanoista, joista varmistui
marssivien kansallisuus. Patruunoista motorisoidulla
osastolla ei ollut puuterta ja rdtinä, alkoi monen kk:n
ristitulella yli joen kiviesteiden suojasta. Suurista tap-
pioistaan huolimatta vihollinen yritti mihin hintaan ta-
hansa aukaista perääntymistiensä tykistön ja kranaatin-
heittimien tukemana. Silloin monet rakennukset teit-
ten risteysalueella tuhoutuivat, mm Yläjärven kaksiker-
roksinen kansakoulu paloi perustuksiaan myöten. Ke-
vytosaston asemat pitivät, siksi vihollinen menetti huo-
mattavan osan kalustostaan ja sen miehistötappiot kaa-
tuneina ja haavoittuneina olivat suuret. Haavoittuneen-
sa se osittain oli evakuoinut metsän kautta kiertäen Ky-
lävarren maastoon, joista merkit päivällä puhuivat.

Raivokas taistelu 28.8. -41 aamulla oli päättynyt
Kevyt osasto 16 voittoon. 

- 
Huoltomiesten toimet

jatkuivat. Lääkintämiehet kentällä annettuaan haavoit-
tuneille ensiavun ja paareilla kuljettavat heistä viimei-
setkin JSp:lle. Siellä taistelun jälkeen oli kiirettä koko
henkilökunnalla, mutta ennenkaikliea lääkärillä. Vai-
keasti haavoittuneet saivat ensin käsittelyvuoron ja paa-
reilla maaten sairasautoissa matkasivat taakse. Lievem-
min haavoittuneer saivat valita paikan ja asennon kuor-
ma-auton lavoilta. Vihollisen haavoittuneet saivat myös
aikanaan hoitovuoron. Viimeksi lähtivät matkalle "hil-
jaiset". He saivar matkata kuorma-auton lavoilla ressu
verhonaan.

Auri nko paistoi pi lvettömäl td taiv aalta, mutta maan -
pinnalla leijailevien taistelukaasujen läpi se näkyi kel-
taisena pallona. Palavista rakennuksista ja vihollisen
ammusajoneuvoista, jotka osuman saaneina paloivat he-
vosineen ja ajomiehineen, levisi seutukunnalle ellottava
haju. Tuo kalmanhaju taisteleville joukoille oli jokapäi-
väinen, joten se ei heitä pahemmin häirinnyt. Pieninkin
tauko tuuditti väsyneen taistelijan syvään uneen, voi-
makkainkaan räjähdys ei häntä siitä herätä, mutta puo-
Ieksi kuiskaamalla lausuttu sana 

- 
vihollinen 

- 
karis-

taa hetkessä unen. Sillä kertaa: 'Ylös, valmistautukaa

"Norsupyssy", eli pst-kivääri SA-Luu

!
- 

tavoite Taipaleenjoki"



Raiakylän asukkaat
siir§^/ät Suomen puolelle

lEuistolmia kesältä 1944
AIRA MALINEN

SAMAAN aikaan kun sotilaamme kävivät taistelua eri
rintamanosillamme, raistelivat myös siviilit omaa tais-
teluaan kotirinramalla. Useimmissa taloissa uurastivar
vain naiset ja lapset. Joissakin olivat asiat niin onnelli-
sesti, että paikalla oli joku vanha ukko tai nuorempikin
mies, joka sairauden takia ei ollut joutunut mukaan so-
tahommiin. Jokainen yritti parhaansa, sillä tunnettiin
yhteinen vastuu isänmaasta. Kerron tässä oman kotini
elämästä muutamien kesäisten viikkojen aikana. Se si-
jaitsi nykyisestä rajasta parisen kilometriä Venäjän puo-
lella kylässä, joka oli sanomatroman raskain tappioin
vallattu takaisin v. 1941.

Eletään kesäå 1944 ja taistelut ovat jo viikkokausia
riehuneet raivoisina. Sinne on myös vanhempi veljeni
kiiruhtanut kesken viljelyslomansa. Ajattelemme hän-
tä, joka siellä Äyräpäässä taistelee. Nuorempi veljeni on
ollut koulutuskeskuksessa, mutra kertoo, että heidän-
kin lähtönsä on edessä.

Heinäkuun kaunis aamu, jolloin meillä on aikomuk-
sena alkaa heinänteko. Aamu on todella ihana, apilas-
pelto on yhtenä ainoana kukkamerenä, mehiläiset pör-
räävät ja pellolta tulee makea tuoksu. Heinäpelto suo-
rastaan kutsuu korjaajiaan.

Olen hakenut haasta vanhan, uskollisen hevosemme,
Perhon, ja valjastanut sen niittokoneen eteen. Ennen-
kuin nousen istuimelle taputan ajokkiani kaulalle ja

haastelen sille: "Muista nyt kulkea kiltisti. Tiedäthän,
että olen ensi kertaa yrittämässä niittämistä kun taas si-
nä olet vanha tekiiä. Siksi luotan sinun viisauteesi ja ko-
kemukseesi tässä työssä. 

- 
Hevonen karsoo ymmärrä-

väisesti ja hamuilee huulillaan kättäni. 
- 

Aivan niin,
et olekaan saanut vielä leipäpalaasi."

Nyt on aika alkaa työ. Ensimmäinen kierros on vähän
vaikeanlainen, mutta toinen menee jo aika hyvin. Niit-
tokone raksuttaa aikansa, mutta sitten jysähtää terä ki-
veen ja löydän itseni maasta ja niin on sisu mennyt kau-
laan. Mutta pian terästäydyn, istun uudelleen istuimel-
le ja taas raksuttaa kone. Näin mennään muutamia
kierroksia ja jälkeä tulee kunnes hevonen alkaa höyrytä.
Siksipä pysäytän sen puutarhaa suojaavan kuusiaidan
siimekseen ja lähden katsomaan joko äidillä alkaa olla
kahvi valmiina.

Pihassa huomaan liikettä. Kas, naapuri on viemässä
lainassa ollutta haravakonettamme latoon. Lähdin neu-
vomaan sopivaa paikkaa, mutta kuulenkin ladosta ään-
tä. Siellä tuntuu olevan diti 1a toisen naapurin isäntä,
joka juuri sanoo:

- 
Ne ovat tulleet sinne kirkolle ja rovasti soitti, että

sinne saa mennä katsomaan kuka haluaa.
Mitähän se naapurin isäntä nyt puhuu? Kauheat aa-

vistukset täyttävät mieleni. Onko nyt tapahtunut se,
jota olemme jo viikkoja pelänneet ja aavistaneet tapah-
tuvaksi? Astun sisään ja kysyn:

- 
Mitä on tapahtunut?

Äiti ,rastaa, ertä Olavi on kaatunut ja ruumis on io
kirkolla. Olin kuin salaman lyömänä. Yritin sanoa jo-
tain, mutta en saa sanaakaan suustani. Käännyn takai-
sin ja käyn tuvan ovella kertomassa kuulemani. Työt
pysähtyvät, mutta minä kiirehdin hevoseni luo. Siellä
lasken tunteeni valloilleen. Nyyhkytän pää hevoseni

.si ,l!,.1Sotamiehet auttamassa
viljan korjuussa
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kaulaa vasten, nyyhkytän niin, ertä rintaa japädtä,alkaa
koskea. Vihdoin helpottaa kun olen aikani itkenyt. Rii-
sun hevosen valjaista ja juttelen sille:

- 
Sinun isäntäsi on kuollut. Hän ei kosl<rran enää

tule tekemään töitä näillä pelloilla. Hän rak.iri sinua,
hän rakasti meitä kaikkia, tätä kotia, näitä peltoja, tätä
kotikyläänsä ja koko isänmaataan. Siksi hänen täytyi
kuolla meidän puolestamme ja nyt on meidän tultava
toimeen ilman häntä.

Kummallista kuinka yhdessä silmänräpäyksessä voi
ihmisen elämä muurtua niin paljon. Mihin katoisikaan
se työnilo ja elämänilo, mihin katoisikaan se auringon-
paisteinen mieli joka vielä äsken oli tallella? Kaikki
tuntuu niin mustalta, niin surulliselta.

Parin tunnin kuluttua olemme matkalla kirkolle.
Perho on valjastettu kiesien ereen. Äitini ja kaksi nuo-
rempaa sisartani istuvat niissä. Minä ja vanhempi sisa-
reni ajamme pyörillä. Kahden tätini kodit ovar tien var-
rella. Käymme niissä ilmoittamassa surulliset uurisem-
me ja saamme heidät mukaamme sekä lisäksi kaksi ai-
kuista serkkutyttöä.

Saavuttu.rmme kirkolle pyysimme ruumiskellarin
avaimen ja .rstuimme sisään. Siellä oli rivissä yhdeksän
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valkoista arkkua. Löydämme omamme ja kannamme
sen ulos. Avaamme kannen. Näinä päivinä vallinneet
helteet ja ukkonen ovat muuttaneet ruumiin aivan sini-
seksi ja tuskanilmeet kasvoilla ovat muuttaneet vainajan
melkein tuntemattomaksi. On olemassa varma tunto-
merkki. Äiti etsii sieltä valkeiden kaareiden sisältä oi-
kean käden, ja siinä on merkki joka varmistaa, että iuu-
ri rässä on rakas vainajamme: Kaksi sormea on poikki,
ne jäivät kerran tukinajossa tukin alle ja katkesivat.

- 
Poikani, minun oma lapseni se on, sanoo äiti hil-

j^a.

Seisoimme siinä pitkäät ia ajatuksissa kerrasimme
koko sen elämänkaaren, jonka olimme hänen kanssaan

yhdessä kulkeneet. Kuului vain hiljainen nyyhkytys,
kyyneleet olivat jo kuivuneet. 

- 
Vihdoin poistuimme.

Nostamme arkun kärryille ja jatkamme tätä raskasta

matkaa kohti sankarihautausmaata. Varovasti siinä kul-
jemme tukien arkkua kummastakin päästä, koska se

voisi helposti pudota pienten kiesien pääkä..

Edellisestä on kulunut kolmisen viikkoa. Heinät on

tehty ja saatu korjuuseen. Nyt on sunnuntai ia :'ändåo

ovat kirkolla sankarihautajaiset. Siellä siunataan tänään

Kyläläiset talkorssa



Papin lohduttavat sanat

kaksikymmentäviisi sankaria isänmaan multaan. Kir-
kolla on kansaa aivan mustanaan, kirjaimellisesti mus-
tanaan, koska melkein kaikki ovat poikkeuksetta pu-
keutuneer musriin. Se kertoo siitä yhteisestä suuresra
surusta, jota tunnetaan näinä aikoina ympäri Suomen.
Voiko maailmassa olla lohduttavampia sanoja kuin
"Maasta olet sinä tullut, maaksi pirää sinun jälleen rule-
man". Mutta ei kai ole olemassa niin suurta surua, ei
niin syvää epätoivoa, etteikö pienen pieni toivonkipinä
jossakin sydämemme sopukoissa kytisi. Niinpä nytkinl
Tänä hetkenä tuntui Jumala olevan niin äärettömän lä-
hellä kun pappi jatkoi: "Jeesus Krisrus on sinut viimei-
senä päivänä herättäväl" En myöskään usko, että olisi
olemassa sanoia, jotka voisivat paremmin lohduttaa su-
revia omaisia kuin nuo papin lausumat.

Kauniit kukkakummur jäivät jäljelle todistamaan
jälkeenjääneiden siunaavista ja kiitollisista ajatuksista.

Taas on kulunut muutamia viikkoja. Tällä välin on
saatu aikaan rauha. Kaiken epätoivon ja sekasorron kes-
kelle on rauha 

- 
melkein millainen hyvänsä 

- 
orerru

iloisina ja Jumalaa kiittäen vasraan. Verta on vuodatet-
ru, rakkaita on meneterty, ollaan kiitollisia siitä, etrei

sora enää vaadi ihmisuhreja.
Mutta on se sentään vaatinut muuta! Jälleen on mei-

dän, Karjalan kansan, lähdettävä evakkotielle. Tuntuu
sanomattoman vaikealta, mutra nöyrinä ja siihen tottu-
neina alamme evakuoida omaisuuttamme. Me olimme
siinä onnellisessa asemassa moniin muihin nähden, että
meiltä oli matkaa tulevalle ralalle noin 3 km ja tätini talo
tulisi jäämään Suomen puolelle. Täti oli avannur kotin-
sa ja sydämensä ja kutsunur meidät heille asumaan. Sin-
ne siis aloimme kuljettaa tavaroitamme. Oli paikka
jonne mennäl

Saimme evakuointitoimistosta avuksemme kaksi
vanhaa miestä ja kaikki alkoi sujua kohtalaisesti. Lähes
kolme viikkoa sitä ruljanssia jarkui. Aloitimme irrai-
mistosta. Sitten säkitimme viljat aitasta ja veimme
pois. Senjälkeen alettiin kuljerraa pelloilla olevaa viljaa.
Osa siirä oli jo ehditry leikata ja kuivamassa, mutra pal-
jon täyryi niirtääkin jalaittaa rädin pellolle kuivumaan.
Onneksi saimme apua viljankorjuuseen tältä puolelta
rajaa. Tuli tuttavia leikkaamaan ja niittämään ja myös
hevosia, jotka ajoivar niitokset pois. Eräänä päivänä kä-
vi joku sotilaiden autokin, joka vei pari kuormaa lyh-
teiksi leikattua viljaa.

Mutta oli vielä perunapelto. Sillä ei olisi vielä ollut
oikea korjuuaika, murra olisi ollut sääli jättää sitäkään,
kun perunat alkoivat olla täysin kasvaneita. Emme olisi
millään ehtineet saada niirä pois, mutta kun hätä on
suurin, on apukin lähellä. Eräänä päivänä ilmestyi auto-
lasri sorilaita, jotka kävivät perunapeltomme kimp-
puun. Ei siinä kuokkia riirtänyt sellaiselle sakille, he
katkoivat aidanseipäär aseekseen ja niillä möyrysivät pe-
runat maasta.

Koko kylä oli hiljainen, ei enää ainoatakaan ihmistä
näkynyt, ei kuulunut mitään muura kuin lintujen lau-
lua. Kaikki oli auriora ja kuollutta. Jospa venäläiset
ovat vaikka kuinka lähellä? Ehkä siinä tulikin katsottua
monesti itään johtavalle tielle. Ei sieltä ketään kuulu-
nut. 

- 
Venäläiset tulivat vasta seuraavana aamuna kel-

lo7.
Nyt vuosikymmenien jälkeen muistan kotini juuri

sellaisena kuin se oli silloin syysillan hämärässä uinuen.
Siitosen suosta nousi sumu. Esiripun tavoin se veti ver-
hon kaiken ylle.

Sotilaspastori' 
- 

Mitä se kohta Raamarussa tar-
koittaa, jossa sanotaan, eträ taivaan pojat tulivat
ja naivat maan ryttäriä?

Vanha: 
- 

Laskuvarjojääkäreitä, herra pastori.

D
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AIMO MURSULA
ELOKUUN 5. päivänä 1944 olimme runsaan kuukau-
den kestäneen reservissä olon jälkeen orraneer rintama-
vastuun Suomenvedenpohjan perukan ja Saimaan kana-
van alkupään osalta. Luovuttava yksikkci, jonka nume-
roa en tarkemmin muista, oli ruostinkielinen. Se oli ol-
lut ko. paikassa kesäkuun loppupäivistä lähtien, jolloin
linjat olivat siihen muodostuneet. Tämän yksikön aika-
na ei lohkolla ollut sattunut mitään suurempia rynnis-
tyksiä, ja samanlaisena se jatkui meidänkin aikanamme.
Vihollisen painopiste oli niihin aikoihin Ihantalassa.

Kuitenkaan ei ollut vallan terveellistä erehryä huolet-
tomaksi. Sitä silmälläpitäen olivat edeltäjämme mer-
kinneet välittömästi taustassa, pensaikossa kulkevan
polun varteen vaaralliset, vihollisen tähystettävissä ole-
vat kohdat. Niinpä polun varressa oli tämän rästä pah-
vikilpiä joihin oli tekstattu: "Obsl Skarpskyttl" varoit-
taen näin venäläisten tarkka-ampujisra. Se, että kyseiset
varoitustaulut tarkoittivat totta, oli myös yksikkömme,
6./JR 50:n taholta todettu raskaasti jo vaihtopäivänä.
Vihollinen nappasi nimittäin heti ensimmäisen aamu-
päivän kuluessa vasempana naapurinamme olevan III
joukkueen vartiomiehen jopa vartiomontustaan. Hänen
tilalleen asetetulle vartiomiehelle kävi samoin vain puo-
lisen tuntia myöhemmin, vaikka vartiopaikka olikin
olevinaan hyvässä näkösuojassa. Jälkimmäinen vartio-
mies oli stm Jalli kotipitäjästäni Töysäsrä.

Kyseisen III joukkueen tukikohta "Roiske" oli vasta-
päätä kanavan takana olevaa saarta, joka korkeampana ja
ruusia, tiheitä puira kasvavana antoi vihollisen tarkka-
ampujille mitä parhaimmat mahdollisuudet kyttäi-
lyyn. Tarkka-ampuja, joka vartiomiehemme ampui, oli
melkoisella varmuudella jossakin takarinteen puussa
kiikarikivääreineen.

Oman I joukkueeni ukikohta "Rappu" alkoi heti ka-
navan suulta, ja sen edessä alkoi Suomenvedenpohja le-
vittäytyä. Se oli asemiensa osalta kaivettu kanavaa teh-
täessä kertyneeseen maavalliin, jossa oli jonkin verran
pensaikkoa antamassa niin tuiki tarpeellista näkösuojaa.
Ainoastaan 4. ryhmä,o alueella oli isompaa puustoa.
Tästä johtuen oli valoisana aikana joka hetki muistetta-
va olla varovainen liikkuessaan asemissamme. Tämän
seikan uskoi myös 11. Divisioonan komentaja käydes-
sään tarkastamassa asemiamme. Hän näet määräsi
muun osan seuruettaan kulkemaan suojaisaa taustapol-
kua pirkin. Irse hän lähti kanssani katsomaan etumaista
taistelu- ja yhteyshautaa. Eräässä kohdassa ei yhteys-
hautaa vielä oltu ehditty kaivaa valmiiksi. Paikka sijait-
si eturinteessä ja siinä kasvoi vain harvaa pensaikkoa,
joten siinä ei ollut terveellistä kovin pitkään viivyskellä.
Kehotin sen vuoksi divisioonan komentajaa juoksemaan
jäljessäni rc 2O-3O metriä, mitkä vielä olivar jäljellä.
Kuuliaisesti hän esimerkkiäni seurasikin. Sain siten
kerran juoksuttaa oikein kenraalia.

Lähellä kanavan suuta oli "Rapun" ja "Roiskeen" väli-
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rajalla rasainen kenttä, jolle oli edellisenä talvena lähek-
käin ajettu halkopinoja. Määrältään lienee halkoja ollut
ehkä noin 2OO-250 mr. Vihollisen hallussa olevan saa-

ren rannassa, sen eteläpäässä, oli vastaavasti halkopinoja
määrältään noin 10O- l2O m'z. Omalla puolellamme oli
III joukkueella pinojen välissä pimeän aikana miehitet-
tynä oleva vartiopaikka. Sen paikka olikin erinomainen,
lähellä rantaa.

Ehkäpä vihollinenkin epäili näin olevan. Ainakin se

oli päättänyt hävittää halkopinot, koska se eräänä aurin-
koisena ja sopivan tuulisena päivänä ryhtyi toimimaan.
Vastapäätä olevaan saareen oli nimittäin laitetru ase-

miin konekivääri noin 80-90 metrin päähän halkopi-
noisramme. Tästä kaivetusta ja suojaisesta asemastaan

alkoi konekivääri tulittaa pinojamme sytytysluodeilla
ampuen pitkiä sarioja.

Olin juuri parhaillani asemassa olevan vartiomiehem-
me luona ja tähystelin kiikarilla vastaranraa kun tulitus
alkoi meistä noin l4o-lr0 metriä vasemmalla. Näin
konekiväärin suuliekin tykyttävän suojaavan maavallin
rakaa, emmekä aseen miehistölle näin oilen mahtaneet
mitään. Kun viholliskonekivääri oli ampunut muuta-
man pitkän sarjan, näkyi meidänkin asemiimme, että
pinosta kohosi savu. Tuulen siihen sopivasti puhaltaessa
savu voimistui nopeasti, ja kohta alkoi kirkas liekkikin
näkyä. Tähysrellessäni kk:r. taustamaastoa kiikarilla tc-
resin, että noin 30-40 metriä kk.aseman takana oli
eräs venäläissotilas kohottautunut puiden suojassa pol-
villeen. Hän osoirti parhaillaan kädellään joillekin nä-
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kymättömissä oleville syttyvää pinon päät. Aseenani oli
ainoastaan pistooli ja vartiomiehellä konepistooli. Sen
takia livahdin läheiselle korsullemme nouramaan kivää-
riä. Korsun edessä oli miehiä, joilta pyysin tarkkaa ki-
vitärid "ja äkkiä". Sen saaruani kiiruhdin takaisin äskei-
seen tähystyspaikkaani. Ilman kiikaria en äsken näke-
määni vihollissotilasta löytänyr, murra sen avulla häner
kohta keksin uudelleen. Tarkasri varoen paljasramasta
itseäni otin huolettoman naapurin jyvälle ja laukaistes-
sani hän retkahti pirkälleen. Vaihdoin kiväärin kiika-
riin ja tähystin sillä tarkemmin äskeisen laukaukseni
rulosta. Ennätin nähdä vilaukselta kuinka kaksi miestä
raahasi häntä turvaan petollisesta aukosta, sillä he olivat
kylläkin varmasti olleet näkösuojassa rintaman suun-
taan nähden, mutta eivät riittävän ajoissa huomanneet
näkyvänsä meille, sivustalta seuraajille. Tuskinpa mi-
näkään olisin vihollissotilasra huomannut, ellei aurinko
olisi valaissut hänen rakanaan olevaa rinnertä.

Pino oli ammuttu tuleen tuulen puoleisesta päästään
ja tuuli puhalsi tulta nopeasti yhä voimakkaammaksi.
Pian paloivat kuivat halkopinot koko pituudeltaan len-
nättäen runsaasti kipinöitä myös läheiseen mersään.
Sielläkin alkoi aluskasvullisuus palaa, ja III joukkueen
miehillä oli paljon työrä sen sammutramisessa. Ajatre-
limme pinojen palamista katsellessamme, ertä odotta-
kaahan paholaiset, vielä se kääntyy tuuli teidänkin saa-
reenne päin ja silloin me maksamme porur pottuina.
Saimme kärsivällisesti odotella muutamia päiviä, ja

noin viikkoa myöhemmin olikin oikein sopivantuntui-

nen tuuli tarkoituksiamme varten. Latasimme "Emman
Ievyn" vuorotellen tavallisilla ja fosforiluodeilla varuste-
tuilla patruunoilla. Olin jo etukäteen katsonut sopivan
ja suojaisen asemapaikan pikakivääriämme varten, ja
halukkaita ampujia olisi 1. ryhmässä ollut useampia-
kin. Otin heistä yhden mukaani ja menimme valitse-
maani paikkaan. Siellä annoin hänelle ohjeen ampua
noin 1)-20 laukauksen sarjan ja painua heti sen jäl-
keen alas suoiaan, sillä aikomukseni oli ensimmäisen
sarjan jälkeen ammuttaa toinen kokonaan eri paikasta.
Päästyäni tähän toiseen valitsemaani paikkaan havaitsin
aikomukseni turhaksi, sillä pino savusi jo. Aivan selväs-
ti sieltä kohosi savukiehkuroita, jotka tuulen sopivasti
auttaessa voimistuivat. Muutaman minuutin kuluttua
halkopinon tuulenpuoleinen pää oli iloisesti liekeissä ja
kohta oli tuli levinn.,'r koko pinojen mitalle. Tuuli pai-
noi savun ja liekkejä päin saaren keskiosaa ja meitä vuo-
rostamme naurattivat naapurin hankaluudet.

Koko seuraavan yönkin kytivät pinojen pohjalla ol-
Ieet mäträät ja kannot hehkuen pienenkään tuulenvi-
reen niihin osuessa. Aamun valjetessa totesimme pinon
aikaisemmin peittämässä rinteessä olevan lukuisasti
kaivettuja asemia. Nyt, kun pino oli edestä poissa, ne
näkyivät selvästi koska koko aluskasvullisuuskin oli pa-
Ianut. Koko rinne oli pitkältä alalta palanut aivan mus-
taksi ja paljaaksi.

Tällaista "vaihtelevaa ohjelmaa" meillä oli puolin ja
roisin ja koko elokuu kului milloin minkäkinlaisen pik-
ku häirinnän ja kiusanteon merkeissä. Tarkka-ampujat
olivat molemmin puolin asialla ja heidänkin menestyk-
sensä oli kovin vaihtelevaa. Naapurilla oli jossakin La-
volan sk.talon raunioiden paikkeilla pienoisheitin, jolla
se useana päivänä yritti ruokarauhaamme häiritä jos

kohta joukkueelleni ei sen aiheutramia menetyksiä sat-
tunut. Korsuun tuo pakana meidät kuitenkin ruokaile-
maan ajoi, eikä antanut nauttia "ulkoravintolan" kau-
niista säästä.

Näin jatkui sotamme erilaisia pikkutapahtugria sisäl-
tävänä aina 4.9. 1944 alkaoeeseen aselepoon saakka.
Kyseisestä päivästä aikoi osaltamme muodostua oikea
tapahtumien päivä, tapahtumien, jotka ansaitsevat
oman erillisen tarinansa.

Tarkka-
ampuja
ryömi-
mässä
parem-
paan
asemaan
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IMPI RUOKONEN

JOSKUS tuntuu, että he, fotka kokivat raskaat so-
tamme "sormituntumalla", ovat kaikkein vaisuim-
pia niistä kertomaan.

Muistoja heiltä ei puutu, mutta monet niistä ovat
niin kipeitä muistoja, että yrittävät häivyttää ne mieles-
tään.

Onnistumatta, 
- 

Tunnen Mannerheimristin ritarei-
ra ja monia muita ansioituneita sodan kävijöitä turtava-
piirissäni, 

- 
he ovat niitä "maan hiljaisia" sota-asioihin

puheen kääntyessä.
He puolustivat maata, jonka tunsivat omakseen,

isänmaataan, yli kaikkien puoluerajojen he seisoivat
rinta rinnan juoksuhaudoissa, rämpivät hankia, metsiä,
soita. He tuntevat mieltään etovan kuullessaan maansa
mainetta parjattavan.

He yrittävät tulla edelleen toimeen omin voimin.
Käsipuolina, jalkapuolina, hermoraunioina, sisusvikai-
sina, mutta valittamatta.

Nykyajan komplekseja saava nuoriso: Lakki päästä, ja

kunnia näille isille, jotka ovat taistelleet teille purnaa-
miseen vapaan isänmaan...

Kunnia näille isille ja puolisoille, joita velvoittaa
eteenpäin oikeaan elämään liian kipeät muistot menere-
tyistä tovereista, puolustetusta, silvotusta isänmaasta.

Muistan veljeni, joka haavoituttuaan vaikeasti Jatko-
sodassa, kavi leikkauksesta roiseen, kunnes saariin inva-
liditeettiaste pois "kirjoista". 

- 
Sortui kuolemaan rap-

peutuneen terveytensä takia, ennen kuin ehti täyttää
viittäkymmentään. Jättäen alaikäiset lapset ja vaimon
huolehtimaan itsestään. Hän ei koskaan kertonut sodan
vuosista. Ainoa, mitä kuulin hänen lausuvan oli se, että
oli järkyttävää lähettää joukkueensa miehiä vaikeisiin
tehtäviin, olisi ennemmin itse mennyt, kun tiesi vaa-
rao, ja kaikki olivat kuin veljiä, yhtä kipeästi koski jo-
kaisen kohtalo.

Häneen sattui kovin mm. Pietarsaaressa sairaalassa

ollessaan, parantumattomasti vaikeavammaisten kohta-
lo. Heillä ei ollut tulevaisuutta, ei paluuta entiseen. Se

järkytti.
Sodan kokeneet oppivat kunnioittamaan myös

vihollistaan!
Muistan miten mieheni tulistui kerran Lapissa, Ka-

resuannossa, nähdessään vartijan aiheettomasti huitaise-
van kylmän kohmettamaa horjahtanutta sotavankia. 

-Mieheni tarttui vartijaa olkapäähän, sanoen: "Et lyö, jos

irse sen pyydystät. Anna sille ase kouraan, päästä tuo-
hon rantapusikkoon, pyydystä sieltä, ja lyö sitten." Ih-
me, ei vartijakaan jatkanut juttua, vaikeni.

Miehelläni oli katetta sanojensa tueksi, sillä hän lähti
vapaaehtoisena ilmoirtautumaan sotaan kesällä -41.
Kannaksella Talvisodan olleena terijokelaisena ei häntä
olisi kukaan etsinyt Karesuannosta. Ilmoittautuessaan
Kemin sotilaspiirissä, oli hänen tienään Rukajärven,
Oulangan, Paanajärven ja Kiestingin maisemar. Hänet
kotiutettiin ikäluokkansa mukana. Ja Kannakselle pa-
lasimme -43, Idhtedksemme uuteen evakkoon -44ke-
sällä. Viitisen vuotta kesti, ennen kuin mieheni oppi
nukkumisen taidon. Joka yö hän valvoi kello neljään
aamulla, sitten painui horroksiin juuri, kun minun piti
häntä herättää viideltä lähtemään junalle Turkuun töi-
hin. Pelkäsin aina tuota herättämistä, vaikka kuinka
hellävaroen yritin, hän hyppäsi tilalta kuin raketti, pää
ja silmät pyörien, etsien v^ ra^ joka uhkasi, sitä ennen
tapahtui nopea kaden kavaisy ryynyn alla, etsimässä
asetta. 

- 
Sitten laukeaminen, kun ei asetta ollutkaan

käteen, ja tilanne selvisi... Nyt jo osaa nukkua. Luojan
kiitos.

Pienen aavistuksen syistä tähän yllätys-herkkään he-
räämiseen sain, kun kohtasimme hänen sotatoverinsa
Paimion asemalla. Hän oli ollut samassa joukossa Jat-
kosodan. Hän ei hävennyt kyyneleitään, vaan antoi nii-
den vapaasti virrata, sanoessaan "muistatko"?

Muistan erään tuttavani kertoman! He olivat Kan-
naksen pojat taistelleet tiukasti ja peräytyneet Vilajoelle
ja Säkkijärvelle, kun rauha julistettiin Talvisodassa.
Kummaltakin puolelta rintamaa nousivar miehet pote-
roistaan: Tältä puolen rintamaa joku mies sieltä täältä,
vastapuolelta kuin "torakka-armei ja". Silloin kertoi
hän, "sydäntä vihlaisi, tuollaista ylivoimaako vastaan oli
seisottava". Niin oli.

Sellaista ylivoimaa vastaan seistiin Jatkosodassakin.
Seistiin ja kaaduttiin. Kukin kohtalonsa ia tilanteen
mukaan. Olen sitä mieltä, ettei yksikään miehemme il-
man vammaa sodasta selvinnyt. Näkyvin tai näkymät-
tömin vammoin ovat he merkityt.

Toinen tuttavani, tavallisesta koululaisesta sodan an-
sioissa kunnosrautunut, luutnantiksi ylennyt, kotiaan
sitkeästi puolusranur, ja sen hävinnyr, elämään vaikeas-
ti otettaan saanut, nyt jo terveydeltään murtunut, ia
nelissäkymmenissä matkansa pään saavuttanut, manan
majoille siirtynyt sanoi: "Jos eivät omat poikani tarvit-
sisi enää sellaista kokea."

Jospa me jäljelle jääneet osaisimme antaa arvoa niille
uhrauksille ja sille yksimielisyydelle, jonka turvin van-
hempi polvi on rakentanut ja seissyt maansa kamaralla,
toivoen että nouseva polvi saisi asua onnellisemmassa
isänmaassa. Kysyn vain, ymmärtääkö nykyinen nuori-
somme heidän uhraustensa arvon. tr
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KUN silmäilee maasroa Sotatunturista itään uskoo hel-
posti, että vain harvoin kantautuu sieltäkäsin ihmisten
ääniä. Kenties joskus niihin aikoihin kun Sotatunturi
on saanut nimensä on sieltä kantautunut taistelun mels-
kettä "maalikyliin". Jos maastossa on joskus kahakoitu
eivät pienet äänet ole kanraneet yli tuon kolmenpenin-
kulmaisen taipaleen ia niin on erämaan rauha säilynyt
rikkomattomana.

Kuitenkin viimesotien aikana oli ihmiseloa Sotatun-
turin seutuvilla, sillä liekö sellaista Suomenmaan nurk-
kaa ollutkaan, johon sodan rönsyilevät versot eivät olisi
yltäneet. Uskon, että ensin metsän elä.2ät ihmettelivät
ihmisten runsasra liikettä ia pakenivat räiskähteleviä
laukauksia, murra lienevät ikäankuin huomanneet, ertä
luodin suunta on ihmiseen, kun niinkin runsaasti maas-
tossa näkyi riistan jätöksiä vielä elo-syyskuun vaihees-
sa v. 1943, folloin osasto "Sau" toimi Savukosken suun-
nalla. Osasto käsitti 5 foukkuetta, joiden tehtävänä oli
partioida Kannanlahden suuntaa ja torjua vihollisen
partisaanien hytikkayksiä. Toimin itse eräänä joukkueen
johtajana kapt Seppälän komennossa.

- 
Naitkti miten se ukko irvisti kun rojautin sitä

keskelle vatsaa, jutteli eräs sissi toverilleen. 
- 

En minä
kerinnyt katsomaan kun mulla oli edessä kolmekin kar-
var,aama . Eivät ne kuitenkaan oikein vihaisesti tulleet
päälle. 

- 
Eipä siinä ole paljon tulemista kun väijytyk-

seen joutuu. Hyuä kun jotenkin pääsee pois. Se oli

lkipetalat haronrvat kuivunein oksin

muuten hyvä väijytyspaikka missä viimeksi ultiin. -Meni siinä Karoviltakin ainakin kymmenen miestä. 
-On se kummmaa kun ei erikoisesti tunnu jaloissa vaik-

ka io on yhtäpäätä sätetty kakstoista tuntia. - Ei se nyt
enää alussa painoi reppu kun synti. 

- 
Kato hitto Jotos?

Tähän tapaan kävi jutustelu joukkueeni saapuessa erääl-
tä partiomatkaltaan. Viikon retki oli jäänyt taakse ja
omien miehittämä kenttävartio lähestyi. Viimeisenä
vuorokaurena oli vihollinen iskostanut perään, mutta
jättänyt takaa-ajon jouduttuaan
seen.

Parl kertaa väijytyk-

Sillä suunnalla kutsuttiin kaikkia partisaaneja Karo-
vin miehiksi, sillä tiedossa oli, että venäläisiä partisaa-
neja komentaa tarunomainen päällikkti Kapteeni Ka-
rov. Rohkea, harkitseva ja kylmäverinen korpitaistelija,
joka ei koskaan menetä toivoaan eikä uskoaan. Siitä oli
paljon hyvinkin konkreettisia esimerkkejä. Karovin
parrisaaniosasto oli vankitietojen mukaan koottu venä-
läisistä rajaioukoista ja erikseen koulutettu partiotoi-
mintaa varten.

- 
Terve! Täältä sitä taas tullaan, sanoin kenttävar-

tion päällikölle astuessani hänen komentopaikkaansa.

- 
Jelvsguloa! Toivottavasti terveenä?

- 
Ei mitään hätää. Keitämme tässä "sorot"ja läh-

demme sitten muutamaksi piväksi huilaamaan Martin-
kylään. Onko viime aikoina Karoveja liikkunut tässä

Sinun tukikohtasi alueella?

- 
Ei ole isommasti. Jokin osasto tuli Suomesta päin

ja veti tästä läpi toissayönä. Aamulla yhteyspartio totesi

iäljet. Ehkä parikymmentä miestä. Tuskin ne kuiten-
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kaan olivat Karovin miehiä kun niin helposti pakenivat
partiomme ajaessa niitä takaa ja tavoittaessa puolipäivän
maissa tästä n. 20 km itään.

- 
Sehän se sitten oli se jotos tuossa lähellä.

Kahvit iuotuamme lähdimme talsimaan kohti Mar-
tinkylää, jonne oli vartiolinjalta o 25 km matkaa. Iki-
petäjät harottivat kuivunein oksin ikäänkuin ikuisuu-
teen viittoen. Lehtipuut alkoivat valmistua syksyyn.
Värähtämättä seisoi vesi metsälammen pinnassa. Soti-
koot mitä sotivat. Saman ajatuksen läpäisemänä oli
myöskin kokenut erämies ja karhunkaataja Pekka Ikä-
heimo, joka asusteli vartiolinjasta itään olevassa mökis-
sään ei kenenkään maalla.

- 
Ka, sotaa kuuluvat käyvän, sanoi Pekka kun vii-

meksi tavattiin. Jo vain laitoin perheen poies. Mutta it-
se asun mökissä, tuumaili tuo jo seirsemissäkymmenissä
oleva luiseva erämaan mies. Teki mieli sano Pekalle, et-
tä muuta hyvä mies pois tai erään kerran käy huonosti,
mutta tuntien Pekan itsenäisen ajattelutavan en silloin
puhunut mitään.

Niin seilasi taakse tuo varttisatanen ja saavuimme
Martinkylän maisemaan. Asetuimme taloksi tyhjilleen
jätettyyn kansakouluun josta opertaja oli muuttanut
pois. Kylän taloista nousi kyllä savuja, sillä eivät he pi-
täneet kiirettä lähremään.

Niin kului pari vuorokautta lepäillessä ja kamppeita
kunnostellessa sillä tiedossa oli taas pitkänlainen reissu.

Koululle oli järjestetty yhteys kenttävartiosta puheli-
mella. Kolmannen päivän aamuna soi puhelin:

- 
Täällä kenttävartio! Onko Välimaa?

- 
Täällä Välimaa! Mitä kuuluu?

- 
Karovin perkele on taas liikkeella! Viime yönä ta-

peltiin tässä lähellä ja sen adjutanttiluutnantti saatiin
pelistä pois. Papereista selvisi. Se oli matkalla sinne
Suomeen päin, mutta siltä haavoittui joku mies. Yöllä
hävisi jälki, mutta nyt aamulla lähti partio selvittämään
suuntaa.

- 
Tietääkö "Sau" asiasta?

- 
Ei tiedä, mutta ilmoita Sinä radiollasi.

- 
Selvä.

- 
Tuletko leikkiin mukaan.

Kaatuneita vihollispartisaaneia

- 
Luultavasti tullaan.

- 
Tule ja ammu se kirottu Karov niin päästaan pei-

jaisille.

- Jos jotain ilmenee niin hälytä.
Otin yhteyden komentajaan. Käsky oli lyhyt ia selvä:

- 
Vihollinen tuhottava tai karkotettava. Jälkikoiran

saatre käyttöönne sovitussa paikassa myöhemmin. On-
ko kysyttävää?

- 
Ei ole herra kapteeni, vastasi radisti.

Samalla kun radisti kokoili "kyyneleensä" vipusimia
kävi ovi ja Pekka, karhunkaataja, tuli.tupaan elolämpi-
mänä, josta päättelin Pekan kävelleen muutaman Po-
ronkuseman verran.

- 
Nyt ne sitten polttivat sen mökin, tuumaili Pek-

ka partansa lomasta.

- 
Milloin polttivat?

Ka, yöllä piirittivät tuvan. Koira mekasti niin menin
ulos. Piiloon piti vetää kun rulivat. Ensin apuivat koi-
ran. Sitten polttivat mökin. Kuusen katveesta katsoin
kun lämmittelivät tulella. Sihtasin yhtä tällä luoiikolla
ja pamautin.

- 
Kuinka kävi?

- 
Kellahti kuin karhu.

- 
Oliko niitä paljon?

- 
Parikymmenen verran lie ollut näkösällä.

Käskin osastoni valmistautua lähtöön. Viikon muona
Jänkällä partisaanien perään
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ja kaksi tuliannosta. Päätin orraa revanshin Karovista,
sillä muutama viikko sitten hänen miehensä pitelivät
meitä tiukilla partiosra palatessa.

Ryhmistä tuli valmiusilmoitukset ja hetkessä olivat
kaikki valmiina lähtöön. Pekka halusi lähteä katsomaan
mökkiään, mutra estin ia kehoitin häntä jäämään Mar-
tinkylään siksi kunnes palaamme.

Ennen lähöämme ilmoitti vielä kenttävarrio, että vi-
hollisen jäljitykseen lähetetty partio ei ole palannut,
mutta vartiolinjasta noin 10 km Suomeen päin oli kuu-
lunut lyhyt ja kiivas taistelun ääni. En kysellyt mitään
sillä tiesin, ettei partio palaa koskaan, jos kerran Karov
itse oli asialla, niinkuin tiedot edellyttivät.

Osastoni lähti varmistettuna kohti kenttävartiolinjaa
ja sitä maasroa, jossa vihollisen olerettiin olevan. Matka
joutui, sillä maasto oli osaksi turtua eikä suunnistusvai-
keuksia ollut.

Järkkymätön erämaa seurasi kulkuamme. Se ei kii-
ruhtanut eikä kieltänyt. Mutta eräänlainen odotus tun-
tui tuulen huojunnassa, tai sitten vain luulin niin, sillä
taistelun odotus sylkytti iokaisen miehen puseron alla.

Noin kolmen ja puolen tunnin marssin jälkeen tavoi-
timme vihollisen jotoksen, joka suuntautui itään 

- 
siis

omalle puolelleen päin. Lienevät päättäneet lähteä
omalle maalleen ilmitulonsa vuoksi. Radiolla pidin ko-
mentajan ajan tasalla tilanteesta ja aloitimme jälkien

*t
('. :

seuraamisen. Jäljestäminen alkoi käyda vaikeaksi, sillä
vihollinen oli käyttänyt kovia maita, koiraa ei vielä ol-
lut ja syksyinen päivä alkoi kääntyä hiillokselleen ja pil-
viä kertyi yhä tihenevästi laskevan päivän eteen. Jäljistä
selvisi kuitenkin, että vihollisia oli ollut 30-40, eli
suunnilleen saman verran kuin oman osastoni vahvuus.

Illan yhä hämärtyessä alkoi sadepisaroita putoilla yhä
tiheämmin jahåmä,rå syveni nopeasti. Annoin osastolle-
ni käskyn lopettaa akaa-ajo ja suunnistaa noin kilomet-
rin päässä olevalle autiolle Vatasen talolle. Siellä oli tar-
koitus yöpyä ja odottaa koiraa sekä jatkaa ajoa heti aa-
mun valietessa.

- 
Nyt ne Karovit karkasiit! sanoi radiomies Arpo-

nen kun lähestyimme Vatasen taloa.

- 
Karov ei mäne karkuu, arveli alikersantti Hämä-

läinen, vaikka päästä onkin palkkio.

- 
Sillä on varmasti juoni mielessä ko pahojaan teke-

mättä pyrkii rajallepäin.

- 
Ei se nyt Pekan tuva lähe ole tukikohastaan lähte-

nyt, arveli joki jäljempänä kävellyt mies.
Näissä mietteissä lähestyttiin torppaa. Tyhjä kuin

mikä. Eikä iälkiä lähellä. Selvä. Vartiot ulos ja majoitu-
taan. Ryhmä Hämäläinen majoittuu saunaan, toiset tu-
paan, oli ohjeeni majoittumisesta. Nopeasri alkoi savu
tuprahdella muuten autiona olevan tuvan piisistä. Ensin
sitä työntyi sisällekin, mutta pian veto parani ja väsy-

*

Radisti ja "Kyynel-radio"

neet miehet pääsivät ansaittuun lepoon. Saunaan ma-
joittunut ryhmä lämmitti saunan sopivasti ja asettui
yöksi. Vartiomiehet kuuntelivat öisiä ääniä noin sadan

metrin päässä olevalla harjanteella. Itse loikoilin tuvan
uunin kupeella ja annoin ajatusten ujua!

Niin sitä råälld ajetaan ihmistä kuin riistaa. Puolin ja

toisin. Huolto on repussa ja jos vaikeuksiin joutuun
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niin avun toivoa ei juuri ole, ellei aivan sattumalta.
Omin nokkinensa täällä on pärjätty ja pärjättävä. Kat-
selin samalla miesteni touhuja. Ruokailu ia majoitus-
toimet sujuivat rutiinilla, sillä osastossani oli valtaosa
paikkakunnan miehiä, joille metsä ei ollut vieras. Neljä
uutta miestä olin saanut täydennykseksi hiljattain, mrta
he olivat jo osoittaneet oivallista kuntoa. Aiattelinkin
usein, että suomalainen mies, saksalainen koulutus ja
amerikkalaiset varusteet olisi ihanteellinen sotilasko-
koomus. Nämä miehet olivat hankkineet kannuksensa
Kaukasuksen ia Rostovin taisteluissa. Saksasta palat-
tuaan heidät sijoitettiin täydennykseksi osastooni. Hie-
man outoja heistä ensin olivat korpisodan näkymät,
mutta pian alkoi kaikki luistaa...

Kävin välillä ulkona kuulostamassa. Hiljaista. Poh-
joisessa kuvasti jo revontulien kajo, vaikka olikin vasta
syyskuu käsillä. Kävin vartiomiesten luona. Ei mitään
erikoista vastattiin kyselyyni. Niin painuin pehkuihin
ja vajosin pian uneen. Tosin mielessäni viivähti kysy-
mys: Missä on nyt vihollinen? Mitä se tekee?

Kello 5 käskin radisti Arposen mennä ulos vartiomies-
ten takana olevalle mäelle orramaan yhteyrtä komenta-
jaan. Arponen lähti toisten jäädessä ryyppimään korvi-

ketta tupaan...
Ät<t<ia kimahti laukaus vartiomiehen suunnasra, jon-

ne myös Arponen oli hetkeä aikaisemmin lähtenyt.
Mielessäni välähti: Sattuiko vahingonlaukaus. Ellei

niin kohta tulee ikkunat sisälle.
Samassa hyppäsin ikkunaan, mutta en ehtinyt työn-

tää päätäni ruutuun kun lasit putosivat ja repivä räiske
kertoi toden alkaneen. Konepistoolisarjat piiskasivat
ikkunoista sisälle. Ulkona tuntui olevan helvetti irti.
Huomasin samalla, että tuli tulee vasemmalta suunnal-
ta. Olemmeko motissa?

Pyrin ikkunaan ja sain kurkistetuksi ulos. Näin kun
kolme vihollista raahaa Arposta poispäin toisten tulit-
taessa tupaa. Samanaikaisesti oli alikersantti Hämäläi-
sen ryhmä päässyt saunasta tulos ja yhtyi tulellaan leik-
kiin, kohdistaen tulensa vihollisen sivustaan.

- Hei! Arposta viedään! huusi joku.

- 
Pois pojat ikkunoista, niihin ammuraan, kuului

ryhmänjohtajan huuto.

- 
Kuulkaa tänne! huusin, 

- 
joenranta- ja pihapuo-

len ikkunoista ulos ja päälle. Seuratkaa!
Sieppasin konepistoolin käteeni ja syöksähdin ikku-

nasta ulos. Perässäni tulivat Saksan kavijat ja sitten toi-
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- rn iehet kertowat

Kansa taisteli - miehet kerioval ilmestyy kerran kuukaudessa
12 numeroa vuodessa

6 lapaa lilala Kansa Taisteli - miehet kertovat
1. Täyttäkää ja postittakaa vierernen kuponki - postimerkkiä
ette tarvitse.
2. Soittakaa suoraan tilaajapalveluumme puh. vaihde 79 08 22.
suunta 90
3. Kirjoitlakaa osoitteella: Kansa taisteli - miehet kertovat. Ti-
laajapalvelu. Postilokero 820.00101 Helsinki 10 ja ilmoittakaa
vrerersessä kupongissa pyydetyt tiedot.
4. Soittakaa tai käykää jossakin asiakaspalvelukonlloilssamme
tai asiöimistossammp Ktq otrhelinlrlettelosta Sanoma Osakeyh-
tiö.
5. Maksakaa tilausmaksu postisiirtotilille n:o 7259-1 , Sanoma Osake-
yhtiö ia kirloittakaa Tiedonantoja-kohtaan viereisessä kupongissa pyyde-
M tilaustiedot.
6. Jättakää trlauksenne lollekrn asramiehellemme. Rautatiekirja-
kauppaan. kirJakauppaan tai postiin.
Ulkomaille lähetettävistä lehdistä peritään err lisämaksu. Lä-
hempiä tietoja saa Sanomain asiakaspalvelukonttoreista )a
asioim isto ist a.

Osoitteenm u ulokset
Osoitteenne muuloksen voilte ilmoittaa joko kirjeellisesli lai pu-
helimitse Tilaajapalveluumme tai käynnillä tai puhelimitse jo-
honkin asiakaspalvelukonttoriimme.
Tällöin on rlmoitettava nimi ja nykyinen osolte siinä muodossa
kuin se on lehtenne osoitelipukkeessa sekä uusi osoite niin.
että uusi osoitetoimipaikka on selväsli ilmaistu. Kirieellisessä
osoitteenmuutoksessa pyydetään osoitelipuke liittämään mu-
kaan.

Huomautuksel
jotka koskevat esim. lehden postitusta tar laskutusta. pyydetään
tekemään Tilaajapalveluumme. johonkrn asrakaspalvelukontto-
riimme tai sinne mistä lehti on tilattu.
Tilaus ja osoitteenmuutos saadaan votmaan 2 viiko;-t kuluttua
siitä, kun se on tullut Tilaajapalveluumme.

2U



set. Ilmeisesti saunalta kohdistunut kiivas tuli ja no-
peasti suoritettu liike auttoi asiaa, niin että vain yksi
mies haavoittui ulos tullessaan. Ulkorakennuksen taka-
na muodostui eräänlainen ketju kohti vihollisen ase-

maa.

- 
Ooja päälle! sanoin ja syöksyin kohti vihollista,

sillä mielessäni oli Arponen ja takoituksena hänen pois
hakemisensa.

- 
Nyt mennään! kuului sivultani päin käsikranaatti

kadessä syöksyvän miehen. Tiesin, että joka mies seu-
raa.

- 
Kato perhana, tuolla kurkkii!

- 
Siitä sait, siitä... sanoja seurasi vihainen kp-sarja.

- 
Vasemmalla on... lause katkesi kesken.

- 
Ammu tuo tuolla, hyrä 

- 
minä syöksyn pijä va-

rasi.

- 
Antakaa käsikranuja! Tuolla on ukko kiven taka-

na.
Vilkaisin sivuilleni. Hyvin menee. Pojat heiluivat

kuin heinämiehet. tiesin,ettei mikään voi estää kun
mieheni pääsevät vauhtiin. Käsikranaattisodassa osoit-
tivat erikoista kuntoa vastatulleet täydennysmiehet.

- 
Niihhä tämä on ko ennen Rostovissa, kuulin

Partion kahvitauko

erään heistä huutavan käsikranaattia heittäessään.
Itse pidin silmällä rintaman keskustaa ia sitä paikkaa

johon Arposta vietiin. Pyrin lähemmäksi. Raivasin
muutaman lähimmän vihollisen ja syöksyin. Näin kun
vihollinen alkoi irroittautua taistelusta. 

- 
Luultavasti

ilman kaskya. Saman lie nähnyt venäläisten komentaja.
Siinä hän kohosi seisoalleen edessäni. Pitkä luiseva
tummapintainen mies. Poikki kasvoijen kulkeva arpi
näkyi selvästi. Ne olivat kapteeni Karovin tuntomerkit
vankien mukaan. Siinä hän nyt seisoi edessäni, viholli-
sen partisaanipäällikkö, konepistooli lonkalla. Kohot-
tauduin itsekin saadakseni ampuma-asennon. Samassa

Karovin ase sylki tulta - samoin omani. Ammunnan
aikana kohottauduin seisomaan. Niin tulitimme toi-
siamme lähietäisyydeltä, mutta vaikutus oli sama niin
kuin olisimme ampuneet paukkupatruunoilla. Kumpi-
kaan ei osunut. Itsestäni olin jo uskonut pitemmän ai-
kaa, ettei minuun osu, mutta Karov tuntui myöskin
olevan sodan jumalan suosiossa. Lippaan tyhjennyttyä

Koira löysi heti jäljet ja alkoi vetää

viittasi Karov miehilleen ia hävisi näkyvistä. Samalla
alkoi vihollinen vetääntyä. Jatkoimme hyökkäystä vi-
hollisen asemaan. Tyhjät! Eiä aivan sentään Arponen oli
siellä, osittain taiuttomaksi lyötynä.

- 
Löivätpä Arposta, totesi joku.

- 
l(6iq täällä on kaatuneita. Yks, kaks, kolme, nel-

iä...

-Teällä 
on sitomisen jälkiä. Niillä on haavoittunei-

ta mukanaan.

- 
Kerkisivätpäs viemään haavakot pois.

- Hei mahorkalle pojat, kuului sivustalta.
Lääkintämies sitoi omia haavoittuneita - 

kaatuneita
ei ollut. Määräsin partion viemään haavoittuneil2 

-muulle osalle käsky: 'Varusteet marssikuntoon. Pai-
numme perään."

Totesimme partisaanien miinoittaneen talosta lähte-
vät polut. Vararadisti sai yhteyden ja ilmoitti tilantees-
ta. Tuntui kuin toisessa päässä olisi kutsuttu sielun vi-
hollista. Komentaia oli kiivas mies ja vihainen, kun
jouduimme yllätetyiksi. Kuultuaan, ettei tappioita tul-
lut paljonkaan hän lauhtui huomattavasti.

Pian ilmoituksen jälkeen saapui jälkikoira Vatasen
maasroon. Ohfaaja ilmoittautui. Kertoi kuulleensä räis-
keen ja oli lähestynyt varovasti.

Koira löyti jäljet heti ja alkoi vetää. Haavoittuneet
hidastivat vihollisen menoa huomattavasti. Jälki veti
suoraan kohti linjoia ja Venäjän maat^.Ilmeisesti Karvo
oli saanut tällä erää tarpeekseen ja pyrki omalle maal-
leen. Tiesimme, että vaiaalukuisenakin on ajettava
osasro taistelukelpoinen. Pyrimme saavuttamaan sen

ennen valtakunnan rajaa.

- Kato, tuosta ne on menny.

- Ei saa mennä jotosta, siinä on miinoja.

- 
(3s6 piru, nyt ne kiertävät vastatuuleen, ettei

koira haista.

- 
Kohta ne on kytiksessä.

- 
Varo koiramies, anna koiran seurata vapaana jotta

saapi kauempana vainun.

- Tuolla ne on suon takana, ilmoitti koiramies.

- 
Kierrä Hämäläinen tuolta vasemmalta. Me si-

domme tästä tulella.

- 
Ei ne pysy alallaan, vaan väistävät myötään.
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Näin jatkui päivä aina illansuuhun. Pari kertaa syn-
tyi tulikosketus vihollisen jälkivarmistuksen kanssa.

Karov ei johtanut osastoaan siihen kapeikkoon, johon
oli kenttävartion toimesta asetettu väijytys...

Illalla pimeällä lopetimme takaa-aion komentajan
käskystä ja lähdimme palaamaan Martinkylään.

Martinkylässä tapasimme yhä odottavan Pekan.

- 
Et tainnu suoha niitä, tiedusteli Pakka.

- 
lvfi1gn niln2

- Ka 
- kun ei kuulunut paukahuksia.

- Niin - ei kuulu laukausten äänet kovin kauaksi
erämaassa. Vain harva tiesi, että erämaassa taisteltiin

- 
olemassaolosta.

-ON-?A3 (Auprl tsue7a^t, r saNo, so: 1.-,;g l lttöä Slt:;ec-Lt3JAa,r.
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Kalkki tllauksla, osoatteenmuutoksla ym. sekä
epäsäännölllsyykslä tal puutteelllsuuksla lehden
jakelussa koskeva klrjeenvalhto on lähetettävä
osoitteeseen: PL 820 00003 H:kl 300. Toimitus
(Töölönkatu 35 B) ei nlltä käslttele. Puh. 90-
790822 tal 790355.
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