:: I
,..,:'-.

P-§::i':,i!i::

e{i
i:.

1

i.*..:
.

r:ll:r:

:: I

:

.',:. 'l
: i::'

:t:t !::
."o,riI 'l;.
*:i
,:::l:::t:,r:
+;::i
r
r -,l
1r:r$': jj'
:t
I

ti

l-e
$',

::.

ti r..:
..

' ;:ii i;! i:.!
I

:,,-irlliitt:tt

r!

rl*,
vq ,: {,ir

. Ji..

i:il:

,

j

'::':s.r:

l::llE:l

:

:

Lentäessiinne ulkomaille saatte Bostotlia

että Karhumäcn honeissa,
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Missä palavat eteenpäin-

menon ja menestymisen

kirkkaat valot,

siellä

s)'ttyy myös Boston. Jo
monia vuosia se on §eu-

rannut menestyvää huomispäivän miestä hänen

matkallaan eteenpäin,
ylöspäin.
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Yes Sir, Boston

on

eniten poltettu
a

merikkalaissavuke

- onhan
se puhtaampaa tumaassamme

§
jota valmiso pakkaa,
tetaan
eräässä maarto ilman moderneimo mista tupakkateh-
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taista. Boston on askel eteenpäin, se on
menestys.
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16. PAIVAN

MERKITYS
VÅPAUSSODAN näkyväksi päättymistapaukseksi
oli pääkaupungissa järjestetty valkoisen armeijan
katselmus ja ohimarssi. Ylipäällikön, kenraali Mannerheimin kannalta katsottuna oli riittävästi syytä
tuollaisen loppukatselmuksen pitoon. Se ei ollut
mikään luokkasodan päätepiste eikä sorron alku,
jollaisenakin se on tahdottu nähdä. Tiettävästi ei
ainoassakaan puheessa edes viitattu mihinkään eri
kansalaisryhmien vastakkaisuuteen eikä oman kansan osalta saavutettuun voittoon.
Jos niin olisi tehty, olisi samalla kielletty koko

viitattiin ja sydämissä tunnettiin kaikkea muuta hallitsevana
kaksi asiaa: saavutettu ja aseellisilla voitoilla turvattu kaosallinen itsenäisyys, ja toiseksi tyydytys
vapaussodan kantava aate. Puheissa

siitä, että edellisenä syksynä pahoin järkkynyt yhteiskuntaturva ja larllinen järjestys oli palautettu.
Kenraali Mannerheim voi katsoa sen- tehtävän,
minkä hän oli valtiovallalta saanut, loppuun suoritetuksi. Poliittisen johdon oli nyt vastedes kannettava vastuu maan kohtaloista. Toisaalta hallitusvallan käsiin oli nyt hankittu mahdollisuudet tur-

vata kansalaisille vapaa ja häiritsemätön elämänmeno.

Nämä olivat Mannerheimin tehtävän kannalta
pakottavat, tai sanoisimmeko oikeuttavat, syyt.
Mutta oli muitakin syitä, joita valtiomiesvaistoiltaan yarma kenraali ei voinut olla huomaamatta.
Ensimmäioen näistä pyrki sisäisesti, toinen ulkonaisesti kauas tähtddvdafl päämaaliin. Vapautusarmeijan tuli saada tuntea, että sen työtä arvostettiin ja
että se oli tehnyt työn, jonka arvo perinteitä luo-

vana ja pohjaa lujittavana oli ratkaisevaa Taatua.
Kaikki maanpuolustukseen vastedes liittyvä oli
saaya voimansa, voimantuntonsa ja perinteensä
tuosta vaikeissa olosuhteissa rohkeasti ja taitavastl
suoritetusta työstä. Toinen, ulkoinen syy, oli se,
että kansan tuli ymmärtää vapautustyö ja itsenäisyy-

den lopullinen toteuttaminen omien eikä saksalaisten joukkojeo saavutuksena. Td,md.n toteaminen ei
merkitse saksalaisten osuuden väheksymistä, yaarr
oman panoksen korostamista. Vapaussodan ratkaisevat käänteet oli eletty ennen saksalaisten maihinnousua, mutta heidän mukaantulonsa joudutti katkeraa loppuvaihetta ja säästi vielä ankarammalta
verenvuodatukselta, mihin sodan pitkittyessä olisi

jouduttu. Sitäpaitsi heidän tulonsa ja heidän

sa-

manaikaisesti käymänsä rauhanneuvottelut kypsytti129

vät poliittista ratkaisua ja hillitsivät venäläisiä yrittämästä otteensa säilyttämistä Suomessa.
Saksalaiset tulivat kuitenkin Etelä-Suomen valkoisen väestön silmissä esittämään vapauttajan osaa,
ja luonnollinen kiitollisuuden, jopa jo kohteliaisuu-

den ja reilun tunnustuksenhalun tunnekin johti
siihen, että pääkaupungissa helposti unohdettiin
omien asevoimien ratkaiseva osuus. Mannerheim
oli saksalaisten sisäänmarssiparaatiin lähettänyt pienen symbolisen joukko-osaston, jonka mukanaoloa
tuskin huomattiin. Ylipäällikkö katsoi olevansa
velvollinen antamaan armeijalleen näkyvän hyvityksen. Tämä saattoi olla vain valkoisten joukkojen
yleinen paraati, joka samalla osoittaisi, että hänelle
annettu tehtävä, järjestyksen palauttaminen

maassa

ja hulinoihin osallistuneiden venäläisten joukkojen
karkoittaminen, oli päättynyt.
Epäilemättä näillä näkökohdilla oli silloisissa
oloissa oikeutuksensa. Helsingissä pidetty toukokuun 16. päivän pataati tähtäsi kansilliseen eheytymiseen ensin niiden kansalaispiirien kesken, jotka
olivat valkoisen armeijan muodostaneet. Ja se merkitsi kansan suurta enemmistöä, ei luokkia. Mutta
sillä, että paraatille kaikin tavoio pyrittiin anta-

maan talonpoikaisarmeijan, kansanmiliisin, juhlan
Iuonne, pyrittiio kauemmas, yli nyt valitetiavasti
avautuneen juovan. Oli asioita vastapuolen toiminnassa, joita oli ymmärrettävä, mutta myös piirteitä,
jotka kansallisen ryhdin ja itsekunnioitulsen nimessä oli tuomittava. Kun nyt jälksenpäin luemme
silloin- pidettyjä puheita ja koetamme-eläytyä siltä
hetkellä pakostakin esiintyneeseen kansalliieärr paatokseeo, täytyy sanoa, että niissä ei pyritty toisen
maailmankatsomuksen eikä yhteiskunhalliien oäkemyksen tuomitsemiseen, vaan sen sykähdyttävän
tosiasian toteamiseen, ettd. maa nyt oli vapaa, omien
kansalaisten hallitsema ja puoluitama.
YJipäällikön
toukokuun 16. päivän pa-kannalta,
raati oli ritarillinen
kunnianteko joukoifle. Niiden

oikeutettu itsetunto oli tyydytettävä täkyvällä tavalla. Sotilaittensa saavutuksena sekä koko kansan
spontaanisen vapaudentahdon ilmaisuna hän tahtoi
ensi sijassa Vapaussodan nähdä. Se työ oli viety
päätökseen, ja ohimarssin pitäminen on sotilaan
tap:. osoittaa, että kenttäharjoitus on päättynyt.
Entä nyt tästä eteenpäin ? Onko pelättävisså, että
tämänkaltaisten muistojen jatkuva viettäminen
enemmäo repii kuin nkentaa? Eihän puutu näitäkään sinänsä ymmärrettäviä mielipiteitä.
Kaikki historialliset muistot Iiittyvät asioihin,
jotka ovat olleita ja menneitä. Riippuu vain siitä,
miten ja missä hengessä niitä vietetåån, onko muis-

ton vaaliminen vaikutukseltaan myönteinen vaiko

kielteinen.

Minkä arvon annamme terveelle kansalliselle

itsetunnolle, tietoisuudelle siitä, että itsenäisyyden

toteutuminen oli ensi sijassa kansalaisten oman toiminnan alttiuden ja rohkeuden tulosta. Vastauksemme tähän kysymykseen osoittaa, minkä arvon
anoamme toukokuun 16. päivän muistolle.
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Eino Tokkunen
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"Olin

:uattna siitä, että olin omien joukossa kaatuneiden kirjoissa, sillä viimeisen luodin lävistettyä keuhkoni olin kokonaan toimintakyvytön, ia ornat mieheni katsoivat minut kuolleeksi."
MAKASIN PAAREILLA, jotka olivat

kauttaaltaan
veren tahrimat. Paareja kantoi kaksi sotilasta, kolman-

nen

seuratessa

sotmi liipasimella, konepistooli

aina

ampumavalmiina takanani. Elettiin kesd.d; 1944. Arvelin silloin olleen juhannusaaton. Åurinko helotti melkein pilvettömdlta taivaalta. Usvaa kohosi joesta ja
alavilta suoalueilta ja peitti taloryhmät läheisyydessään
ohueen untuvaverhoon. Olin haavoittunut sotavanki,
Paarini kannettiin suuren kivitalon piharakennuksen
luo. Talo oli vihollismaao kenttäsairaala, jonka pihalla
liikehti lievästi haavoittuneit a potilaita. P aarcjani saattava vartiomies kieli jo olemassaolollaan, että olin sotavanki. Hetkessä paarini olivatkin kiihtyneiden potilaiden piirittiimät. Minua potkittiin arkailematta. Tunsin, että haayani aukenivat ja alkoivat vuotaa verta.
Varsinkio potku, joka sattui selkääni hartioiden kohdalle, oli tuskallinen. Läpiammutut keuhkoni aiheuttivat ajoittain tukehtumiskohtauksia. Suussani tunsin verenmakua. Voimakkaat kädet tarttuivat paarieni reu-

t

naan. Paarcia yritettiin kierittää niin, että olisin pudonnut vierelläni olevaan ampumakaivantoon. Tunsin
täysin avuttoman tilani. Oloni oli erittäin tuskallinen.
Kaiken Iisäksi aavistelin lynkkauksen tulevan osakseni.

Itsesäilytysvaistoni oli suuri avuttomasta tilastani
huolimatta. Puristin paarieni reunasta niin lujasti kuin
voimani riittivät. Tunsinkin I;ihipäivinä kipua kynsieni juurissa, jotka olivat osittain painuneet lihan sisälle. Tuskanhuutoja viholliseni eivät saaneet kuulla;
olin päättänyt niin.

t

v

Arvaan, että lukija odottaa kertomusta siitä, kuioka
selvisin tuosta kiusallisesta tilanteesta. Mutta pelastus
tulee toisinaan sieltä, josta sitä vähiten odottaa. Niin
kävi nytkin. Kuulin vain konepistoolisarjan aiheuttaman terävän räsähdyksen, ja rÄin ampumakaivannon
reunasta hiekkaa pölähtävän. Kuulin välittömästi tiukao komennon, jon-ka arvelin merkitsevän: Seis ! Tapahtumaa seurasi nopeasti vielä kaksi lyhyttä laukaussatjaa ja välittömästi kovaääninen, tiukka komento,
jonka arvelin merkitsevän : Jumal'aut väistykää !
Ilhkaava tilanne oli pelastettu. Vartiomiehen esimerkillisen valpas ja ihailtavan päättäväinen toiminta
karkoitti kiihtyneet sotilaat luotani ja pelasti henkeni
sillä hetkellä. Paarini kannettiin rauhassa edellä mainitsemani piharakennuksen kellariin.

netin osittain malttini ja sanoin, että vuoristoon tämä
eldmd. pathaassa tapauksessa päätfyy. Olinhan silloin
"häLlävälid" mielentilassa, mutta siitä huolimatta va-

roin puhumasta enempää. Myöhemmin kuulusteluissa
minua syltettiin mm. siitä, että olin harjoittanut kiihoitusta suomalaisten sotavankien keskuudessa sanomalla,

eltä rrroristoon tiemme parhaassa tapauksessa

päätf.

Mies oli niin kuin arvelinkin suomalainen yliloikkari,
joka oli asetettu kellariin tarkoituksella saada minusta
irti kavaluudella se, jota kiduttajat eivät saaneet omilla menettelytavoilTaao. Tuolle inhoittavalle ihmistyy-

pille oli ilmeisesti luvattu monta hyvää, jos hän onnis-

tuu provosoimaan omao upseerin sanomaan jotain,
joka lisäisi tuomion painavuutta, ennen kaikkea syyllisiyden tunnetta. Tunnustukseksi yliloikkarille tulkoon sanotuksi, ettei hän ollui valehtelemalla lisännyt
kertomukseeni mitään. Årvelen kumminkin, että seinän takana oli kuuntelija. Huomasin myöhemmin, että
viholliset kaikkien vähiten luottivat yliloikkareihin ja
heidän lupauksiinsa.
Olotilani paheni jatkuvasti. Tuskani kyllä olivat
osittain turtuneet. Minua väsytti niin vietävästi. Åjatukseni työskentelivät kumminkin kuumeisella kiireellä. Usein
liian usein
ajatukseni pysähtyivät ko- siellä olivat
- vielä avuttomia. Arveluni
tiini. Poikani

rr
qs(rlqvonkeudesso
Olin loppuunväsynyt. Olinhan ollut läpimurtokohja häntä ymmärtäne-

dassa taisteluyksikön päällikkönä

vät täydellisesti vain ne, jotka ovat olleet vastaavassa
asemassa taikka valtamerellä myrskyssä haaksirikkoutuneen laivan kapteenina radioyhteyksien katkettua.
Koska kertomukseeoi rajoitan vain yhden päivän tapahtumat ja ajalukset sotavankeudesta, jätänkin taistelukuvaukset toisten tehtäväksi.

fJ

. Niio kuin jo mainitsin, olin kurjassa kunnossa.
Olinhan saanut käydä edellisinä vuorokausina läpi
niin sydämettömän julman kuulusteluasteen, etteo sitä
voi enkä tahdokaan kertoa. Haavani vuotivat yhä verta. Kipu yltyi ajoittain viiltäväksi tuskaksi. Korvissani
kuulin valtavaa ryskettä. Silmiss?ini näin renkaita, joissa kuvasluivat kaikki sateenkaaren värit. Årvasin näiden kaikkien olevan aistihäiriöitä.
Paarini asetettiin kaltevaan asentoon kellarin laftialle
niin, että lepäsin, jos niin voi sanoa, tiilikivenpuolikkaiden ja suurien laastilohkareiden pää11ä. Tarkoituksellisen hyvä näköala oli minulle kellarissa järjeste§.
Yllätyksenä minulle oli se, että kellarin toisessa päässä
istui suomalainen sotilas, verinen sideharso käärittynä
pään ympärille. Huomatttaan, ettd: katseeni pysähtyi
häneen, hän antoi kuulua eriitäin patnavia arvosteluja
vihollisestamtre. Koska en millään tavalla kuitenkaan
reagoinut arvosteluun, kertoja käänsi ilman muuta peräsimen nurinpäin ja alkoi ylitsevuotavasti kiitellä vihollistamme, sanoen lopuksi: "Jumalan kiitos, että
tänne tuli viimeinkin suomalainen upseeri". Nyt meTähän suomalaiseen hoita,iaftareen lienee verrattavissa iämän kirioiltajaa vankeusaikana hoivannut sisar

mukaan he olivat kuulleet minun jo kaatuneen
taistelussa. Rohkenin vain toivoa, että he otta-isivat
-,;Mu isän
kaatumisen yhtä tarmokkaasti kuin
poi_
"n.r..rki.,
ka kelpo
_sotilaan". OIin varma siitä, että olin omien
joukossa kaatuneiden kirjoissa, sillä'viimeisen
luodin
lävistettyä keuhkoni olin kokonaan toimintakyvytrin ja
omat mieheni katsoivat minut kaatuneeksi.

Siinä tuskallisessa Iuolassa maatessani en huoman_

nut, milloin_ yliloikkari oli poistunut. Tarkastelin lä-

hemmin.kellaria

ja nain lattialla muun kuonan

lisäksi
ja pienempiä amputoituia ruumiin_
osia. Yksin ollessani jäikin ajatuksiileni häiritsematön
vapaus toistaiseksi. Mieleeni tulikin elämän vastakohverrsra srdeharsoja

taisuus.
Makasinhan samalla tavalla kuin nytkin
paareilla -syyskesällä 1941. Olosuhteet olivat kvflå eri_

laiset. Silloin huumasi morfiini-ruiske. En tuntenut
paljoakaat tuskia. Sairaalajunamme pysähtyi vuoro_
kausia kestäneen matkan jälkeen tuirip.r.åit.. fru_
rimme nostettiin hellävaroen laiturikatokien alle. Siinä
makasi useita satoja nuoria jädkäreitä paaripotilaana.
Laiturille ilmesryi pikku-Lottia, lotka [uk;tdivar meidät iokaisen. Sainhan minäkin kolme kappaletta ruusuja. Mykisryin Iiikutuksesta. En osannoi i;ittaakaan.
Olimmehan tottuneet kaikkemme antamaafi emmekä

mitääri vaatimaan. Tuskinpa ruusuja koskaan annetaan
sopivammassa tilanteessa
Ja sopivammalla tavalla. Ih-

miset kulkivat ohitsemme lakitiomin päin, äänettömin
askelin. Heidän katseestaan kuvastui äsanotto ja syvä
kunnioirus. Ehkäpä he ajattelivat samalla omaisiansa
rintamalla. Paarimme nostettiin sairasautoihin, jotka
taitavien, käsien- ohjaamina ajettiin varovasti ajanmu_
kaisen sairaalarakennuksen eteen. paarit kannettiin suo_
raan vannahuoneeseen, jossa sairaanhoitaia pesi meidä.t huolellisesti kuin pikkulapset. Olimme ,illoi., kii_
tollisia kohtalolle, etta vihdoinkin saimme levätä. Lo-

p.uksihan minutkin puettiin puhtaisiin sahaalav aattejsiin ja rullapaarit työnnettiin hissiin. Huomasin hetken
kuluttua olevani leikkauspöydä11ä.
Heräsin narkoo- sairaalahuoneessa,
siunesta.- Olin pienessä yksityisessä
joka. kaikin puolin kuvasi suurta puhtautta. Katseeni
-oli

pysähiyi huoneen pöydälle, jolla

tettua.työtä. Minua puistatti inho ja kuumeen aiheuttama vilu. Ikkunat kellarista olivat iipotiessään. OIi kyl_
mä,,ja kova veto. Suurin vaara siilå kertaa tuntui mi_
nulla kumminkin olevan ruumisrotista. Haparoin kä_
delliini kivenkappaleita, joilla viskasin lählmpiä rot-

tia. Minusta tuntui, aivan kuin rottien ialoissa olisi
ollut ohkaiset joustavat kuminauhat, joten'ne vetäytyivät ketterästi kauemmas.
-- v{n hivenen, tähestyikseen uudelleen. Niiden katse oli paljon puhuva.
Luu.. .. ..
t.

Irn ymmärtäväni. niiden ajatukset.-Silmäni hämärtyivät
vhä Lopultr en nähnyt mitään, mutta haparoin yhä
kiriä ja viskasin sinne päin. josta kuulin tappeluJ ja

vikinää. Siellä ilmeiserii tup.lti;n amputoiåista kä_
destä. -._ Kukahan lienee oiut senkin'käden kafiaja
-- onkohan sillä kädellä tehty enemmän pahaa kuin

!n

-_

missä lienee sen en;ineo omistajä täilä het_

Tuskani tuntuivat vähenevän. Melkeinpä minun

olisi ollut hyvä kuolla, ellei noita kirottuia iuumisrot_
tia olisi ollut. Koetin yhä uudelleen ,uuåu ajatukseni

njfgta n9is, mutta aina uudelleen palasivat ,jut,rt r..,i
niihin, kun rotat-hyökkäsivät kurkkuuni. Enäpää en

uskaltanut ajate_lla.

yhä uudelleen haparoin avuttoniillä kiusantäH;Oitan. to_

mana kiviä viskatakseni

pulta rotat tuntuivat saavan kokonaan toisen muodon
ja toiset aseet. . .

Heräsin tunteeseen, että minua potkaistiin. Näin hä_
märässä kaksi.upseeria, jotka olivät kovasti kiihtyneitä

ja elehtivät, ikään kuin olisivat keskenään olleei tappelua hankkimassa. . . Tajuntani sammui.
Heräsin vielä kerran. Nyt olin toisenlaisessa ympäristössä . . . Oli hyvin hämärä. En tiedä
iohtuiko ira-

lä111/s heikosta tilastani, vai oliko silloin todella yö.

Näin uudelleen silmäparin, mutta ne olivat aivan toisenlaiset kuin edellisen paikan silmät. Silmät olivat
nyt ihmisen silmät. Kaiken lisäksi ne olivat kauniit.

Osaaottavainen sääli kuvastui niistä.

tiin

lasimaljakkoon

asetettu saamani ruusut sidottuina vapaudenristin pu_
naisella valkoraitaisella nauhalla. Nauia oli otettu pu_

seroni rinnasta. Nauhan oli rintaani kiinnittänyt iomentajani ennen haavoittumistani ja sanonut: ,,ylipäällikön nimessä annan taisteluyksikön päällikölle,
Eino Takkuselle 4. lk. Vapaudenristin tämmenlehvän kera henkilökohtaisesta urheudesta". Kätkin sil_
loin sydämeni sopukkaan kaiken tarkasti, koska minusta silloin tapahtuneet asiat olivat kauneinta elämässäni. Siksi ne nytkin tulivat mieleeni.
Tunsin aivan kuin minua olisi jokin-nykäissyt. Näin

vihreät, kiiluvat silmät hämärässä. Luulin aiuksi hourivani. Uudelleen tarkkailtuani näin samanlaisia silmäpareja useita. Ymmärsin oiiden olevan ruumisrottia,
jotka ilmeisesti odottivat hetkeä, .iolloin voimani heikkenisivät sen verran, että ne pääsisivät jatkamaan aloi-

aa

kellä.

f,i;i"':

l, i';-i':
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Minulle

puhut_

vieraalla kielellä. Melkeinpä ymmärsin p.rhee.r.

ElehtimälIä minulle selitettiin, että poskeni olivat kuo-

palla. Minun

oli

syötävä

niin, ettå ne tulisivat näin

pullolleen, samalla kertoja levitti käsiJiänsä omia pos_
kiaan. Edessäni oli höyiyävää hryännäköistä ruo'kaa,
teetä ja valkoiste leipää. En ollut saanut koko vankeudessa oloaikanani vielä mitään syötävää. En koeta ar_

vailla montako vuorokautta oli kulunut viimeisestä
ateriastani. Janon tunne

oli hirvittävä. Katsoin

itsel-

leni alentavaksi pyytää viholliseltani jotakin itselleni.

Varmuudella luulin kohta kuoler.ani. Melkeinpä tah_
doin jouduttaa kuoieman tuloa. Kuolema ei kummin_
kaan ollut vallassani. Rinnassani kuvotti, sillä olin ollut..-pakotettu syömään muistiinpanojani useita lehtiä

estääkseni omille joukoille r.aarailisia asioita
ioutumasta vihollisemme käsiin. Ihmeellisintä oli se, ettei mi_

v\

nulla ollut yhtään nälkä. Enkelini, en voi häntä muuksi r;rnr'ttää, niin herttaisen sydämellinen hän oli, kysyi,
mitä halusin ensimmäiseksi. Naytin teetä haluavani.
En päässyt kohottautumaan. Eihän minun tarvinnut_
kaan, sillä minua autettiin hellästi ja varovaisesti istu_
maan. Kun olin juonur, enkelini kysyi ihmetellen,

miksi en syö. Näytin.rinnassani, jalotsäni ja poskessani olevia luodinreikiä hänelle. Huomasin kuinka
kyyneleet alkoivat vuolaana valua kauniille poskille.

Kuulin tuskallista valituksensekaista puhetta, joka lo_
pulta puhkesi surkeaan itkuun. trtiounkin åI vaikea
olla. Melkeinpä- itkin hänen hyväsydämisyyttänsä. Tun_
teilu loppui kyllä lyhyeen. Oveo takana åii ollur kuun_
telija, meidän siitä rietämättä. Hyväntekijäni vietiin

kovakouraisesti luotani. En koskaan saanut häntä
enää

n?ihdä. En myöskään sellaista ruokapöytää. Muistan

vieläkin häntä suuren uskonnollisen rriaan pyhimyksen

vertauskuvana.

.Ylläkertomani paikka oli kenttäsairaala. Åikaisem_
mrn marnltsemrstani riitelevistä upseereista oli toinen
ilmeisesri. Iääkäri, f oka tahtoi pelästaa viime hetkessä
henkenr p vaati minua siirrettäväksi sairaalaan. Toi_
nen upseereista oli kuulustelija, joita vieläkin kutsun
eläinihmisiksi. Inhoan heitä,' ja pidan sotilaspuvusta
huolimatta heitä kaikkein viimeisäksi sotilaina. Enke-

iini oli vihollismaaa sairaanhoitaja, jolle en löydä tarpeeksi ylistäviä sanoja.
Nyt jäikeenpäin huomaan, että vihollisemme olivat
.
aivan samanlaisia ihmisiä kuin mekin. Heidän joukos_
saan oli julmia sadisteja, jotka näyttivät nauttivan
in_
horttavasta ammatistaan. Oli sydämellisiä, sanoisinko

rakastettavia sairaanhoitaji

a

ja'lääkäreitä.'OIi esimer-

killisen. valppaita, hyvin kojutettuja soiilaitaLukija odottanee, että kertoisin, ät.nko nähnyt

Suo_

jälf.::päin keliarissa oltuna ytiioikkaria, ja tieT:t:l^
ou:I9..Tl1.r.läf nyt on. Vastaan, että en ole nåhnyt.
, Missäkö kirjoittaja nyt on? Olen kaukana. Seuraan
Inmlsta ;a tapahtumia vissin välimatkan päästä.
Huo_
maan, että kaikki näyttä täten kauniiminalta. Kum_
mrnkrn osui käteeni "Kansa taisteli ja miehet kertovat". I-ehden odottamatonta lähetystä pidin vihjeenä,
että minunkin on osaltani kerrotiava tot,rus jostaki.,

kokemastani.

Elämä on kaikesta huolimatta elämisen arvoinen.
Ikävät asiat eivät tule liian usein mieleen. Kauniit ja

KIRJOITUS.
KILPAILUMME
PAATTYY 15.6"1958

Palkintoina
6OOOO mdrkkaa
Maaliskuun oumerossamme julistimme uuden

t ottay aa

rintamakokemuksistaan.

Kuten lehtemme maaliskuun numer
on tarkat kilpailuohjeet
jaetaan
pailussa 15 rahapalkinioa palkintosummar ollessa
yhteensä 60 000 markkaa. Lisäksi jaetaan lohdutus_

palkintoina 15 lehtemme joko
1958
19t9
vuosikertaa. Kilpailu päättyy Ll .6.L9:g.
Etulioiojen tapahtumat ovat
mielenkiintoisia.
Henkilökohtaiset muistelmat
saataya talteen
niin suuressa määrin kuin mahdollista, ne elävöit_
tävät virallisia historioita ja nirllä on häviämätön
arvo. Näissä merkeissä olemme

uuden

kilpailumme julistaneet, ja uskomme sen
ainakin yhtä runsaan osanoton kuin
neokin kilpailumme.

saavan

Tantu siis kvnäön

iq osqllisttt
kilpailuutnrne !

iloiset tapahtumat säilyvät mielessämme lämmittävät
ia
vielä vuosiki'mmenien takaa.

1,31

Kyllikki Pohkomoo

Me jokainen muistelemme nyt aikoien kuluttua vuosien takaisten taisteluiden kulkua. Kuvat vaihtuvat mielessämme sitä mukaa
kuin värikkäiden tapahtumien muisto palaa ajatuksiimme. Kirioittaja kuvaa seuraavassa sotilaskotisisaten puolitoistavuotisen taipaleensa etäitä tunnelmavaiheita kuin aurinkoisten lasien lävitse.
ON HÄMÄRTYVÄ SYKSYPÄIVÄ I9,7.Istun olohuoneen rauhaisassa hämyssä ja nautin hiljaisuudesta.
Isommat lapset ovat koulussa, nuorimmainen rikkoo
hiljaisuuden.
ja pieÄiti, äiri, Åku Ånkka tuli
noinen säntdsi- eteiseen. Taisi tulla pieni pettymys,
kun
äidin syliin laskettiin kaikki lehdet.
Siinä Iepäsi päällimmäisenä kansikuva
kypärä"Kanpäisiä sotilaita tarkkana tähystiim?issä eteensä- ja pian
sa taisteli
miehet kertovat". Selailin lehteä
-unohtui ny§isyys. Luin sinr sivulta. Tuntui niin tutulta, jotenkin kuin mukana eletyltä. Lehti painui polvelleni, ja alka alkoi elää, aika, joka tuntui niin kaukaiselta iässä turvallisessa, rauhaisassa nykyisyydessä.
Elettiin sotasyksyä t942. Kolea kesä oli vaihtunut
pimeZiksi syksyksi "siellä jossakin" Karjalan Maaselän korvessa Krivin maastossa. Fimeätä kapulatietä asteli nuori lotta, tyttönen vielä. Hentoja harteita tuntui
raskas sotilasmantteli painavan, ja mielikin oli niin
kumman raskas. Silloin tällöin piirtyi taivaalle kirkas

valoammus

tai

napsahti harhaluoti puun kylkeen.
oli, joka ahdisti rintaa. Ehkä

Pientä pelonsekaista se

oli lervetullut viaras loukko-osastoissa. Se
iouiui aina io lähestyessään aikamoisen "partion" piiriliämäksi

Sofilaskotikuorma

ia

myös rynnäköllä tyhlennetyksi

oli ollut liian raskas ! Ehkä aamullinen, ihmeellinen pelastuminen vielä askarrutti mieltä I Siinä rapisi
vasta saatu kirje manttelin taskussa. Se oli henkinyt
Äidin lämpöä ja huolestumista. Liekö hänen lähettämänsä "hengetär" minua tänään suojellut, kun kranaattien tärskähdellessä korsumme ympärillä, ilmanpaineen riepottelemana paiskauduin korsun ovesta sisään. Toinnuttuani ensi säikiihdyksestä näin siinä lasinsirujen seassa särmikkään sirpaleen. Puristin sen
nöyränä käteeni.
Ja nyt lisiiksi tämä huolestunut
- kummasta
kirje! Yritin päästä
ahdistuksesta. Vakuutin itselleni, ettei henkeni ollut tippaakaan sen kalliimpi kuin näitten poikienkaan. Kyllä minun täytyi
olla valmis luopumaan siitä yhtä vapaaehtoisesti kuin
päivä

olin tänne tullutkin. Saaluin "pesämme" edustalle.
Siinä seinää vasten nojasivat poikien kiväärit ja kypärät. Astuin sisään. Karbiidilampun hämärässä näin
ympärilliini pöydissä vain hymyileviä kasvoja. Aamulliset jäljet olivat korjatut, särkyneet ikkunat pahvitettu,
ja radiosta soi kodikas musiikki. Tunsin voittaneeni
pelkoni
tänne minä sittenkin kuuluin. Kaikki oli
jälleen hyvin!
on joulu. Kiemurtelevan "vitKuvat vaihtuivat

jan" tuntumassa on -pataljoona levossa. Päivä pimenee
"vitjassakin" on ihmeen hiljaista. Ei tietäisi joulu-

-

yön lähestyvän, ellei pimeyden keskeltä kuuluisi tutlua laulua. Siinähän onkin notkelmassa parakki, joka

pitkin iltaa on täyttynyt moneen kertaän. On siinä
puuhaa kahdella "vihreällä siskolla,,, ennen kuin
kaikki ovat
sä kahvin

saaneet viettää hetkisen "pesän,, Iämmös-

ja ohjelman

parissa. On kirjava kuusi ja
.kynttilät, joiden valossa lausuo polttavin
poskin Kallaan runoa: "Raja rui7om. aukeaa '- iräni,
äitini Herra suo, nuJ<kua tyyntä untal" Kuinka herkkä
naisen sielu onkaan löytämään jotain kaunisia vähäs-

lepitlavgj

täkin. Se pieni tunne kodin lämmöstä, ionka kykenimme luomaan, teki meidät niin onnellisiksi. §e joulu
rintamalla ei unohdu koskaan I
yu6den viimeinen tunti
On tiihtikirkas pakkasyö
- hautautuneen korsuo
on väistymässä. Melkein lumeen
seinustalla seisoo yksinäinen hahmo ja tdiottaa tai-

I

\,

vaan tuikkivia tähtid. Tällaisena hetkeaä haluan het_
keksi hiljentyä. Åatokset siirfiät väkisin vuosien taa.
edessäni Viipurin uljaan linnao valonheitti- Näen
mien
hohteessa. Kyottilät tuikkivat ikkuna-aukoista,
j-a" kirjatrat raketit räiskyvät kohti taivasta.
Näky oli
.lähtemättömästi piirtynyt sieluni syvyyksiin. Mutta
kuinka toisenlaine-n näky' oli nyt I ._'Ei irohtanut siinä
linnan silhuetti ilon räiskeesiä. Vain raketti silloin
täIlöin nousi korkeuksiin tuolta pimeästä kaivannosta,
kuin hädän ja pelon piirtona: "Suojele meitäI,, Heistä vei "Sylvester" tänäänkin kaksi mukanaan. Kumpikin "naapurin" tarkka-ampujan satuttamina. Eivät Le
arvanned
.vartiopaikalle lähtiessään, että tdmä pd.ivä
olisi, ei vain l.uoden, vaan heidän elämänsä viimeinen.
Eivät he enää lumisina kopistelleet "pesän" ovesta kaminan ääreen kohmeisia kasiaan Iämmittelemään, ei_
vätkä hymyillen tarttuneet höyryävään " srikökuppiin,,.
Toinen heistä oli monet kovat kestänyt Mannäeim_

ristin ritari Olli Remes.
Tummansäryiset muistikuvat vaihtuvat
tulee
- pakirkkaita, värikkäitiikin. On kesä, aurinko helottaa.
taljoona on kesäksi siirtynyt uusiin asemiit. "yitja,,
on vaihteleva, alkaa Äänisen pohjoispä?istä pitkin iiranaa hiekkarantaa, työntää MarskinniemeÅ pitkälle
lahteen. ja kulkee poikki Poventsan kaupungin. Kana-

Rinnan iaisteltiin, samas*a kranaalista haa-

voiiultiin, ia nyt

olemme matkalla isp:hen

van toisella puolen ndfiää "naapuriliin,, viettävän

helteistä kesdä "rauhaisån rinnakkäiselon,, merkeissä
silloin tällöin "sopimuksen" kuitenkin unohtaen. ,,Sotapesä" on saanut avaran korsun Möykynmäen kupeesta Jsp:n ja "Korohoron" naapurina. kesä on kåunis
ja helteinen. Vierailemme usein etuasemissa ,,pesämme" kanssa. Pojat tuntuivat siitä pitävän. Ehka'kayntimme antoi heille pientä r,aihtelua. Maasto kävi tutuksi, tiesi paikat yhdyshaudoissa, joissa oli viisainta
painaa päänsä alemmas, tai kuinka menetellä, kun
"penkan" reunassa aikoivat rujähtdvät räpsähdellä.
Muistot ovat valoisia, usein huumorikin elav-Oittäa niitä.
Tuolla tulevat "sököttäret" Marskinniemen laitaa -hyssyttäen tonkkineen ja kimpsuineen kumipyöräisillä. Siinä körötetään kuin "ruustinnat" konsanaan;
lg.-i:lluju, arvoisa oppikoulun kieltenmaisteti, ja minä, "viheriä keltanokka". Tullaan peltoaukion iaitaan
paha.paikka, johonnaapurilla on hyva näkyväisyys.
Nopeasti
vain yli aukionl Mutta jo kuului ;,lol.,sahj" pellossa tupsahti. Äkkiä alas kärryiltä ja ojaan.
-d::"
Yli tuntuivat menneen
kohottauduin ja oi, mikä

-

rZiky

ojan pohjalta kurkisteli maisteri nenänpäähän

asti murassa
ja tuijotti tyrmistyneenä pitkin tietå hukp^uy hevosta. Siellä pollea vietiin ohjakset riippuen
ja tyhjat tonkat kolisten kohti huollon mäkeä. faisivat siellä tulijaa kovasti säikähtää.
Ja vielä minulta kysyttiin: "Miksi 'Emma' nauroi?"

Jo puhkesi auringon kultaamana romantiikan kukkanenkin Poventsan hiekkaisesta nummesta. Nuorta
morsianta vartoi uusi kutsumus; sen puhjenneen "ku-

kan" vaaliminen uuden 30-vuotisen sodan melskeissä.
Sinne jäi pataljoom., jonka surut ja ilot olin tuntenut

niin syvästi omikseni. OIi haikeaa erota pojista, jotka
yhteisen puolitoista vuotisen taipaleen äikana olivat
tuntuneet kuin omilta veljiltä. Ehkä nuoruus oli syynä,
että maailmaa katseli kuin aurinkoisten lasien'iäpi,
mutta yhtään ikävää muistoa ei jaäoyt yhdestäkään
heistä hevosmiehestä päällikköön asti.
-- Äiti, äiti, miksi nukut ? Pienokainen kiipesi syliini.
Ei äiti nuku
äiti oli vai hetken käukana,

- poissa.
kaukana

-
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Tulemaioki

ia

sen

yli lohlava silta

Salmissa, ionka äyräällä

on monei kerrat ralan kirot koe*lu

käytiin Lootokon koillispuolello
rojujo toistelujo. Seurooyosso kirioituksesso kuyotoqn Rojojöökäripotoljoono 3:n roskoitq voiheito vihollisen konsso Tulemojoen moqstosso.
Kesäkuusso

1944

ONNEILISEN tietämättömänä sitä odottavista raskaista taisteluista oli majuri A. V. Rautasalon komenflossa oleva Rj.P 3 juhannuspd'ivd'nd, aloittanut
n. klo 16 marssinsa tietä Pisi-Alavoinen, kun sen
tällä matkalla yllättäen saavutti VI ÅK:n komentajan lähettämä käsky marssin keskeyttämisestä ja
vastaanottoasemien miehittämisestä sillä järvikannaksella, jorka pataljoona oli juuri saavuttanut,
asemistaan parhaillaan vetäytyvän 15. Prikaatin
irroittautumisen suojaamista ja uudelleen ryhmittymistä varten.
Vastaanottoasemien läpi vetäytyneiden 1,5. Prikaatin joukkojen kintereillä seurasivat ehtymättömiltä
näyttäne'et vihollislaumat, joiden hyökkäysaallot
toinen toisensa jälkeen sortuivat Rj.P 3:n asemien
eteen. Näin jatkui aina siihen saakka, kunnes pataljoona sai luvan jättää asemansa ja vetåytyä vuorostaan sen irtautumista Alavoisissa suojaavan Er.P

1B:n läpi. Tähän liittyivät sitten välittömästi rajut
hyökkäystaistelut Viteleessä maihinnoussutta vihol-

lista vastaan ja toistamiseen vastaanotto- ja sillan-

pääaseman miehitys Viteleenjoen itäpuolella. Näissä asemissa taistelut jatkuivat aina 29.6. saakka, jol-

loin pataljoona siirrettiin VI AK:n viivytysalueen
takarujalle Salmin kirkonkylän kohdalle Tulemajoen linjalle. Pataljoona ei tosin varmasti tiennyt,
että kyseessä oli viivytyksen takaruja, mutta maasto
oli puolustukseen sopiva, ja puolustukseen oli käsr36

Ri.P 3:n taistelut

3-5. 7.

1944

ketty. Pataljoonan saama lohko oli tehtävälle otollinen. Siinä oii kyllin näkyväisyyttä, hyvä kaivautua ja edessä oli lisäksi leveä joki. Koko pataljoona
otti asian kuin omakseen, ja linnoittautuminen alkoi todenteolla ja sillä mielin, että tässä kestetään
ja "tästa et ainakaan läpi tule". Oti jo kokemuksiakin rajusta tykistötulesta ja kaiken olevaisen matalaksi painamaan pyrkivästä hurjasta lentotoiminnasta, joten poterot tulivat kuin itsestään syviksi,
ja jokaiseen pesäkkeeseen kaivettiin aivan kuumeenomaisella kiireellä suojakomeroita.

Heinäkuun 3. päiva valkeni kauniina ja leppoisana Salmin-Tulemajoen maiseman ylle, vailika-

kaan sillä kertaa tässä maisemassa asemiaan kiireesti varustaneet miehet eivät ehtineet tuota kesäpäivän suloutta ihailla.

t

J

Iltapäivällä alkoivat ruskeat puserot jo vilahdella joen itäpuolella samanaikäisesti kuin joen
länsirannalla harmaa-asuiset miehet huohottaen
jatkoivat työtään, vaitelias ja jvo ilme kasvoillrran.
Ujeltavat "sputnikit"
raskaat ammukset
len- pitsivät omia, vaikkakin- toistaiseksi vielä liian
kiksi laskettuja ntojaan taivaat sinessä ja puto;ti-

vat harvakseen pataljoonao puolustuslohkon takaiseen maastoon. Ilmeinen tarkistusammunta oli siis
käynnissä ylhäälLi matavien tulenjohtokoneiden
sitä ohjaillessa.

Bi P 3 oli vielä äskertäin Salmin kirkonkylän
lohkoila ollessaan ollut alistettuna JR 2:11e, mutta
siirretty nyt kokonaan varustamattomalle lohkolle
Pieni-Jukakosken sähkölaitoksen kohdalle. Juron
ilmeen aiheutti äkillisestä siirrosta aiheutunut pettymys, kun piti lähteä lohkolta, jota oli linnoitättu
hikeä säästämättä. Uudelle lohkolle saavuttua oli
tunne ihan tyrmistyttävä. Ei mitään kuoppia, ei
pesäkkeitä, ei ampuma-alaa, ja tiheä pensaik[å peitti
etumaaston joen vesirajaan asti. Siirrosta johtuen

muuttui pataljoonan alistussuhdekin 4.7. alkaen
JR 44:11e, uuden puolustuskaistan ollessa nyt JR
44:n ja JR 2:n välissä. Ja lisättäköön, että jaäkäijoukkue oli varmistamassa Rj.P 3:n vasenta sivustaa, joka aamuyöllä 314.7. oli vielä avoin, sillä pataljoonasta vasemmalle tuleva I/JR 44 (majvi Lehtonen) oli edelleenkin osillaan viivyttämässä Tulemajoen itäpuolella.
Pataljoonan yksityiskoh- tähärl kirjoitukseen
taista ryhmitystä ilmentää
liittyvä karttapiirros.
4.7. kello 3 ja 6 väIisenå aikana takoi vihollinen
yhtä mittaa pataljoonan lohkoa maa- ja laivasto-

tykistöllä sekä suoritti lentopommituksia maa.taistelukoneiden säestäessä jyiliää omalla kk-tulellaan. Keskityksen loputtua alkoi räikeäsanainen
propagandalähetys, joisa mm. kehoitettiin heti tulemaan varman voittajan puolelle tai lähtemään
metsäkaartiin, ja mikäli näin ei tapahdu, luvattiin
neljän tunnin kuluttua aToittaa sällainen tykistö-

keskitys, jonka vertaista ei vielä ole koskaan ennen
nähty jne.
Lähetysten välillä seurasi aina uusia tykistökeskityksiä ja maataistelukoneiden matalahyökkäyksiä.

Näin jatkui koko aamupd,ivd,n, ja ympäristön metsiköt, jotka tähän saakka olivat antantet edes jonkinlaista näkösuojaa, muuttuivat alastomiksi ja' silvotuiksi ryteiköiksi. Taistelupesäkkeet vaikenivat
toinen toisensa jälkeen, ja haavoittuneiden virta
valui jatkuvaa hiljaista tahtiaan taaksepäin. Mutta
tämä ei vielä riittänyt. Tilanteen kannalta oli tätäkin pahempaa tulossa.
VI ÅKE oli näet 4.7. aam:ulla saanut Åunuksen

Ryhmän komentajalta jyrkd.n,silloiseen tilanteeseen
vaikeasti soveltuvan käskyn vapauttaa h e t i Rj.p 3
alaisuudestaan ja lähettää se lJuksuun, mitä käskyä
noudattaen se oli "raskain mielin"
kuten silloisen VI ÅK:n komenta;'an sanat kuuluivat-antanut
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tätä vastaavan käskynsä edelleen pataijoonalle.
Vaihtavaksi patal.joonaksi oli tuleva majuri Yäänäsen komentama iV/15.Pr.
Vaihto alkoi oikealta siiveltä 3.K:n Iohkolta.
Vaihtavan pataijoonan komentajan saapuessa 2.K:n
komentopaikalle n. klo 14 maissa, jolloin vaihto
oli juuri päässyt alkamaan, vihollinen aloitti uuden,
vielä entistäkin raivokkaamman keskityksen pataljoonan lohkolle kaikilla mahdollisilla aseilla, maataistelukoneiden täydentäessä tulipeitettä .1'atkuviila
matalahyökkäyksillään. Keskitys oli niin voimakas,
että näkyvyys taisteluasemissa aika ajoittain kerta
kaikkiaan pimeni.

Kello 15.45 vihollinen hyökkäsi

Tulemajoen
yli Pieni'Jukakosken sähkölaitoksen kohdalia ja
pääsi sen patoa hyväkseen käyttäen tunkeutumaan
2.K:n asemiin. Samanaikaisesti onnistui sen vielä,
ilmeisesti kumiveneitä käyttäen, ylittää Tulemajoki myöskin sisäänmurtokohdan alajuoksulla.
Tilanne alkoi nyt kehittyä nopeasti puolustajalle
epäedullisemmaksi, sillä pataljoona oli jo ehditty
osin vaihtaa, ja nama osat olivat vetäytymässä käs-

kettyyn kokoontumispaikkaansa, osien taistellessa
asemissaan vaihtamaan saapuneisiin joukkoihin sekaantuneina joen jo ylittänyttä tai sitä parhaillaan
ylittåväa vihollista vastaan ja osien kamppaillessa

yli jo

vyöryneiden vihollislaumo.ien keskellä. Tykistö ja krh:n tulenjohtueet olivat jo vaienneet, ia kaikki yhteydet olivat katkenneet, joten
näiden aseiden tulituesta ei ollut toivoakaan.
asemien

Tässä. vaiheessa heitti majuri Rautasalo heikon
reservinsä kapteeni Koir.iston johdolla vastaiskuun
sisäänmurtautuneen vihollisen kylkeen. Hyökkäys
tyrehtyi vihollisen tuleen. Samoin kävi kapteeni
Hasasen murtokohdan eteläpuolella kokoon haalimien joukkojen vastaiskun. Näistä hyökkäyksistä

oli kuitenkin

tuloksena se, että vihollisen nopea

eteneminen rintaman suunnassa saatiin hidastumaan, samoin kuin murron laajentuminen Salmin

kirkonkyiän suuntaan. Tykistön ja krh:n tulitukea
ei näihinkään hyökkäyksiin ehditty vielä saada.
Tarvittavat tulenjohtajat saapuivat vasta niiden
.f

ä1keen.

Tällöin vallitsevaa tilannetta kuvaavana mainittakoon, että Rj.P 4:n komentaja, majvi O. Kor-

honen oli kello 18 tienoilla käynyt pataljoonan
komentopaikalla tilanteeseen tutustumassa ja i1-

moitti hänen pataljoonansa olevan jo
vastahyökkäykseen. "Hidasta, hyvä

marssilla

veli, tuota

re-

kaikin mahdoliisin keinoin, minä kiirehdin
ja isken kaikkine voimineni pohjoisesta, tuolta
noin. Kyllä me yhdessä tämän revohkan selvitämme."
Näin sanoi komentaja toiselle aseveljelleen .ja- riensi selvää ja yksin(ertaista aiettansa
ped,maa

r

-,

toteuttamaan.

Oii hieman

myöhäistä,

1'a

onnettoman sattuman

vuoksi majuri Korhonen .l'outui paluumatkailaan
yiläkköön ja pahoin haavoittuneena vihollisen vangiksi.

Kello 22 mennessä oli Rj.P 3:n vastarinta murtunut ja joukot useihin osastoihin hajaantuneina
Kirkkojoen maastossa. Siellä niitä ryhdyttiin kiireesti kokoamaao tarkoituksella heittää pataljoona
uudestaan Siikaojalle. Sinne pataljoona saapuikin
5.7. noin kello 2 mennessä, ja siellä sen saavutti
ev.luutn. Seppä1än 5.DE:stä tuoma käsky, jonka
mukaan pataljoonan piti hyökätä Koveron-Kauniskankaan suuntaan. Tilanteen muuttumisen joh-

dosta oli tämä käsky kuitenkin peruutettava, mutta
sen sijaan sai pataljoona käskyn miehittää osen
Siikaojan linjasta, jossa majuri Tiitolan komentama
Rj.P 1 o1i puolustuksessa.
Aamtipäivän 5.7. kuluessa sai pataljoona jalleen
uuden käskyn, jolla se määrättiin luovuttamaan {,
asemansa Rj.P 1:ile ja siirtymään lJuksuun. Toisrui
,j}l
sama näytelmä kuin edellisenäkin päivänä. Noin
kello 10.30, vaihdon ollessa paraillaan käynnissä,
aloitti vihollinen jälleen voimakkaan tykistötulen

ja

hyökkäysr.aunujen tukeman hyökkäyksen. Tästä
seurauksena, että asemiin jääväksi maaratty
Rj.P 1, kuin myösl<in niistä irroitettava Rj.P 3, hei-

oli

tettiin pois Siikaoja-linjalta, ja molemmat joutuivat
viir.ytystaisteluun, jonka aikana Rj.P 3 saatiin r.ih-

doinl<in irti taistelusta ja 1ähetettiin Uuksuun,
jonne tämä kovia kohtaloita läpikäynyt petaljoona
Iopultakin saapui aamuyöLlä 6.7.

Rj.P 3:n tappiot Tulema.joen taisteluissa olir.at

raskaat, ja r-riihin rinnastettar.issa oli myöskin
järkytys, joka pataljoonaa oli kohdannr-rt.
'O etko va mis? Se voi alkaa mil)ä hetkel ä hyV e ä ak. r la.a .ora l. era oer ä, ää ä
o evalle tr eniohtaial e ennen myrskyn puhkeamisla

värsäl'
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Yrjö Kohonen

ufrPtlf,gtJ70tEE87l
IYKTfrTRCTOfrKISI
"Fleinäkuinen yö on valoisa. Näemme
hyvin, kuinka viholliset lähestyvät piilopaikkaamme polkua pitkin keltaisenrus-

I

J

keissa puvuissaan. Vielä kymmenen metriä. Jännittynyt nytkähdys käy kuin sähköisku läpi ioukkomme. Kymmenen sormea painuu liipasimelle."
TELAKETJUT hirveästi kolisten ja moottori ulvoen
kuin paholainen vyöryi Klim Voroshilov metsän halki.
Suuretkin puut kaatuir.at sen tieltä kuin tulitikut. Se
keinui maaston epätasaisuuksien mukaan kuin laiva

rilarin Moilasen "suikka"

Mannerheim-ristin

korva lisella

ia

on

etenemisemme alkaa

(Valokuvai kir]oitfaian oltamia kuvaiun retken aikana)
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päässyt metriäkään mihinkään suuntaan.

Nyt kohosi jättimäinen hyökkäysvaunu edessäni
ylöspäin ja putosi pääileni kuin taivaan korkeudesta.
Hapuiiin vielä r.iime hetkessä kasapanosta viereltäni . .
Heräsin unesta siihen, että joku ravisteli minua olVie muutaman silmänräpäyksen, ennen kuin
tajuan, että olen 5.K:n teltassa. Joku on heittänyt Päälleni manttelin, ja se on alas valuessaan sotkeutunut

kapäästä.

jalkoihini.

Nyt lähettäis.

aallokossa.

io toisella

Sanoin kur.aamaton kauhu täytti mieleni: tankkihirviö tuli suoraan kohti. Sen tuliaseet sylkivät Euolemaa
joka suunnalle etumaastoon. Tein viimeisen epätoivoijalkani olivat
sen yrityksen päristäkseni pakoon. Ei
etten
niin lujasti sotkeutuneet piikkilankaesteisiin,
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asetetun karbidituijun valossa näen
edessäni rajaylikersantti Jooseppi Moilasen tutut kasvot. Nousen istualleni ja ojentelen lyhyen levon kan-

Lähestyvän vihollisioukon liikkeiiä
seuralaan valppaasti
ts
H
H

ä

gistamia jäseniäni. Teltassa vallitsee kuumeinen kiire.
Miehet tyhjentävät taskujaan ja työntävät sijalle kiisikwaatteja. Joku asettelee konepistoolin lippaita ryöhönsä.

Olen nyt ykskaks täysin valveilla. Hälytys, partio§
H

g

ä
H

§

matka.

Hetken kuluttua on meitä kymmenen hampaisiin
saakka aseistettua miestä ulkosalla teltan edesså. Viimeiset vielä irroittelevat arvomerkkejään. Sitten lähdetään ääneti kävelemään etulinjaa kohti. Or hZimärä
yö 181L9.7.41 everstiluutnantti Pallarin komentaman
JR 25:n Haapajärven lohkolla.
johta,jana on rajaylikersantti
Jooseppi
- _Pariiomatkan
Moilanen. Hän tuntee ndma rajat tienoot kuin omat
sormensa- Hän on jo tuhkatiheään tehnyt partiomatkoia rohkeine vapaaehtoisineen tutkien yOtia vifrolisen linjoja ja tunkeutuen joskus niiden taaksekin tehtävän laadusta riippuen. Joskus hän on palannut kaik-

ki miehet ehjinä,

joskus on syntynyt tuhoisa tulikos-

ketus. Miehet luottavat Jooseppiinsa, sitlä hän on viekas kulkija l<uin kettu ja täysin peloton yittäjä.
Sodan aikana tuli rajaylikersantti Jooseppi Moilasen
nimi varsin tunnetuksi ahkerana ja hywäonnisena par-

tiomiehenä. Hän oli mies, josta
25:ssa

ja ensimmäisenä sen

II

tuli ensimmäiseni JR

pataljoonassa Manner-

heim-ristin ritari.
Partiossa on mukana kaksi upseeria. Tykistö on läF:n mukaan, sillä täIlä
kertaa on partion tehtävä erikoislaatuinen, kuten myöhemmin tulemme toteamaan. Toinen upseeri on tämän
kertomuksen kirjoittaja, joka on vapaaehtoisesti lähtenyt tämän sodan ensimmäiselle partiomatkaileen.

hettänyt nuoren vänrikki

t10

Joukkoon kuului myös seitsemän kokenutta ja ha\apäistä aliupseetia ja sotamiestä, kaikki vapaaehtoisia.
Seuraten salaisesti pilkoin merkittyä polkua saa\1lmme etulinjaan. Siellä joukkueenjohtaja, luutnantti R.
opastaa meidät kallion painanteen suoiaan syfytetyn
nuotion ymoärille lämmittelemään, sillä yö on heinäkuiseksi yöksi kolea. Vapaavuoroiset pojat sijoibtelevat
pakkinsa tulelle ja ryhtyvät korvikkeen kiehuttamiseen.

Vanhana tuttuna kääniyy luutnantti R. puoleeni ja
virkkaa:

Ihmettelenpä, että lähdet vapaaehtoisesti

kinruoaksi.

-

ty-

Vastaukseni sisältää kaiken sen, mitä pitempikään

olisi voinut täydentää:
Ota huomioon, että minä olen vasta kihloissa.

vastaus ei

-

Ja toiseksi: minun vakanssini on sellainen, että minun
tulee olla miesten mukana niin monessa tehlävässä

kuin suinkin mahdollista.
Kellon lähestyessä kolmea Jooseppi Moilanen kiristää vyötään, aukaisee kaulanapin puserostaan ja siirtää
"suikkansa" toiselle korvalliselle. Se on merkki

miehet tietävät. Kaikki nousevat ylös ia varustautuvat.
Sitten liihdetään. Luutnantti R. jää mietteliäänä seisomaan taisteluhautaan konekiväärin taakse.
Meillä on vain tunti aikaa ehtiä vihoilisiinjojen
taakse erääseen maantien risteykseen, johon oma tykistömme ja korohoromme antavat tulikeskityksen.

Kello 3.06 ylitämme valtakunnan rajan. On aivan
hiljaista. Ilmassa on ohutta usvaa ja savunkäryä; viho,lIinen polttaa Karjalaa.

,3t

Olemme nyt ei-kenenk d:d,n- maalla. Kul j emme ääneti
pientä tiepahasta pitkin. Sitä tietä kä),ttävät sekä omat
että vihollisen partiot. Siksi on oltava varuillaan. Moilanen, vänrikki ja minä vedämme pistoolimme esilie.
Miehet, jotka muodostavat varsinaiien tulivoiman, pitelevät konepistooleita herkästi kainalossaan. Vihollispartio voi tulla tupsahtaa mind. hetkenä tahansa vas-

H
ffi

H.

taan. Sittenkin on poiku parempi kuin koskematon

§

t

maasto. Täällä on miinavaara pienempi. Taikka mistä-

ffi

Kello 3.18 sil,uutamme vihollisen 70-80 m leryi-

pä sen

tietä..

.

sen, piikkilangoin eristetyn vaivontalinjao erään vanhan ladon kohdalla. Oiemme nyi vihollisen puolella,
linnoitusketju on aivan edessämme. Kesäinen himara

ffi
H

H

ä
H

*

yö on h-iljainen. Joskus laulahtaa lintu viattomasti pen-

saissa. Toisen kerran jyrähtää jossakin tykin tai k-orohoron ammus. Oksan rasahdus on kuin pakkasen paukahdus talvisen hirsituvan nurkassa.

ä

Jooseppi Moilanen kulkee edelläni keinuvin, viete-

rin joustavin askelin. Pistooli heilahtelee rennosti

r

U

kädessä, munakranaatit näkyvät puseron taskuista. Epäilyttåvaa kuullessaan tai nähdessään hän pysähtyy säla-

mannopeasti ja paikoillaan seisten kurkistelee eri suun-

nille. Hän on kuin herkkävaistoinen metsäneldin.
Nyt kääntyy nuori ja aikaisemmin näiltä tienoilla
partioretkillä mukana ollut pk-mies puoleeoi ja kuiskaa:

Nyt on Vanja p-n lähellä.
-Hetken
kuluttua pysähdymme kuuntelemaan.

mar, )a pädsemme uloimman etuvartiopesäkkeen taakse. Tulemme aidalle, jota on vaikea ylittää, koska vihollisen tiedetään vartioivan juuri tätä linjaa tarkasti.
Onnislumme ja matkamme jatkuu.
Vajaat puoli kilometriä aidalta edettyämme pysählyy ensimmäinen mies äkkiä ja kyyristyy. Kuin käden
viittauksesta kaikki seuraavat esimerkkiä. Muutamien

kymmenien metrien päässä edessämme ofl joukko vi-

hollisia. Niillä tienoin on vahvasti miinoitettu

piikkilankaeste, jota katkoessaan vapaaehtoinen nostomies J. K. kaatui muutamia päiviä sitten.
Olemme Haisevajärven koillispuolella, ja kello on

nyt 3.42.
Edessämme olevat

Keskilys meni kohdal een ia mieli hyvänä palaamme nyt omille
lin joillemme

ii',ä:r;i.oil
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viholliset juftelevat

kovaääni-

sesti, nauravat, laulavat, viheltävät. Äänten varmasta,
karskista särystä voimme päätellå, että miehet kuuluvat valiojoukkoihin. Joku nainenkin huutelee kauempaa peltoalan takana olevilta kk-pesäkkeittä.

r
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To-

tuskin 100 m kauempaa kuuluu puheen puli- tuntuu kantautuvan oikealta.
naa. Se
Kierrämme hiedella

:::

ar:,i4*i

Samassa alkaa kuulua kiivasta pk-ammuntaa. Yötliseen rätinään sekoittuu pari käsikranaatin räjähdystä.
Etuvartio on varmaankin kuullut epäilyttäviä näniä ja
ampuu umpimähkään yrnpärilleen. Tai on huomannut
tarkistu.slankansa puitten välissä katkenneiksi.
Åmmunta hälyttää edessämme olevat jouliot. NIiehet huutelevat varoitushuuto;'a tulipesäkkeestä toiseen.
Kaksi tarkastuspartiota lähtee pulisten liikkeelle. Mo-

iemmat tulevat kohti. Joukkomme levittäytyy asemiin
kuiq äänetön aave varmistaen myös taaksepäin. Moilanen viittaa vetäytymissuunnan, jos tulee lähtö.
Tunnen, että tämä on eräs elämäni jännittävimpiä
hetkiä. Pelko kouraisee sydäntä. Tiedän, että juuri nyt
täytyy pitnä se kurissa. Jos nyt yksikin meistä äännähtäisi tai hypähtäisi pystyyn ja lähtisi karkuun, olisi
koko joukkomme tuhon oma.
On totta, että tuollaisena hetkenä, jolloin kuolema
on silmien edessä, häilähtää monenlaisia kuvia mieleen. Jostakin välähtää muistiini muutamia tilanteita
Talvisodan partiomatkoilta. Samassa hetkessä kun ne
ovat tipotiessd,an, on muistissa kihlattu, joka pian saisi
surunviestin. Tämän ajatuksen syrjäyttää huoli siitä,
että kuolema saattaa muodostua tuskailiseksi.
Azluutaman sekunnin kuluttua on kaikki iämä höpsyttely ohitse. Moilasen Jooseppi on vieressäni kyyryssä yhtä valppaana kuin ennenkin ja perin juurin
rauhallisena. Ivliehillä ovat konepistoolit valmiina ja

pari käsikranaattia vieressään.
Heinäkuinen yö on kokolailla valoisa. Näemme hyvin, kuinka "vanjat" lähestyvät polkua pitkin keltai-

senruskeissa vormuissaan. Vielä kymmenen metriä.
Pieni jännittynyt nytkähdys käy kuin sähköisku yhtä
aikaa läpi joukkomme. Kymmenen sormea painuu liipasimelle.

Silloin tapahtuu jotakin odottamatonta. Varmaankin
vihollisen polku haarautuu, koska joukko jakaantuu
kahtia ja kulkee vaaraa aavistamatta ohitsemme r.ain
muutaman sylen päästä. Olemme henkeä pidättäen kiilan sisällä ja näemme, kuinka vihollinen kulkee ohitsemme näkyen nykäyksittäin pensaiden ja puiden 1omitse. On suorastaan ihme, etteivät he huomaa meitä.
lv{eidän lymypaikkamme on melko suojaton ja avoin.
noin joukfonkin ajan kuluttua vihollispartio
kueen suuruinen

palaa takaisin äänekkäästi
pulis-

- etulinjapesäkkeissä ja rauhoittuten. He ovat käyneet
neet. Piikkilankaesteiden edessä ja takaa alkaa jälleen
sama riänekäs touhuiiu: huutelua, naurua, laulua, vihellysrä. Kello on nyt J.is.
Odotamme kello 4:n koittamista. Sitä varten olemme taalla.

Tasan kello 4 tapahtuu "se". Silioin aivan kuin
koko ympäristö rävähtää sodan helvetiksi. Kaikkr omat
patterimme ampuvat ylläkkökeskityksen vajaan kol,
mensadan metrin päässä olevaan tienristeykseen, ja korohoromme säestävät. Muutaman minuutin ajan ulisee
ilma ympärillämme, ja maa tuntuu keinuvan ja repei-

levän. Ukkosmyrskyä voimakkaampi jyrinä vyöryy
ylitsemme.
Yarmaan viholiisen pulina loppui.
Todettuamme oman tykistömme keskityksen paikaliisesti onnistuneen
se on ollut tehtävämme
tat
- risuja
derrme palaamaan. -Sen saamme tehdä seisten ja
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karttelematta, sillä nyt on vihollisen vuoro olla matalana.

Hetken kuluttua vihollinen selviytyy

ampumaan

muutamia korohorokeskityksiä. Ne se ampuu suojaalueelle peläten varmaankin suomalaisten hyökkäystä.
Olemme juuri tällä suoja-alueella. Kenenkään mieleen ei kuitenkaan juolahda enää heittäytyd, maahan.
Pahin on ohitse. Tonnien tuntuiset taakat ovat pudonneet hartioilta. Keskustelu viriää. Vapautunut naurukin heiähtelee kilvan aamuvirkkujen-lintujen laulun
kera. Jotkut sytyttävät jo ei-kenenkään-maalla savukkeen, toiset kaivavat taskuistaan näkkileipää.
Partio ylittää valtakunnan rajan kello 5 ja kello
5.i0 olemme jo omilla teltoillamme.
Tällainen oli eräs partiomatka, yksi tuhansista, joita
poikamme tekivät,

Heikki Tuokko

Porliomotko kotikylööni
Melsäpirttiin
Tolvisodon ensimmöisinä päivinö ioutui kirjoiltojo oseveljiensö
konsso porliomotl«olle, joko suunloului vihollisen sodon ensi
hetkinä vslloom«rn Melsöpirlin moille. Alkuoon vuorokouden

kestövöksi orvioilu retki venyi viiden päivön mittoiseksi, jo
kirioiltoio ioului poloomaon yksikköönsä souloen jöölymässä
olevon Loolokon ulopon koullo.

!,\
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puhjettua
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1939. Talvisodan

Koulun pihalle saapui km-auto, johon kumpikin
partio sijoitettiin. Niin ajettiin ensin Terenttilän kansakoululie ja sieltä edelleen Kemppilän koskelle Taipaieen joen ylikuljetuspaikkaan Neosaareen, missä
res.vänrikit Vuolle-Åpiala ja Hatakka joukkueineen

9.RaiaK. menestyksellisesti suoriutunut
viivytystehtävistään Taipaleenjoen pohjoispuolelle ja
siirretty sieiiä
uutta ilmaa i,aukkäakieen
Vilal- alkoikalan kansakoululle.
Vielä saman päivän illalla
vat kuitenkin jo etsiä partiomiehå rajavartiokersanttien Åhtiaisen, Kososen ja Hämäläisen partioihin. par_
tioiden oli määrä lähteä saman päir,än ähtoola Metsä-

pirttiin

puolustivat viimeistä Taipaleenjoen eteläpuolella olevaa etuvartioasemaa.

Oltuamme noin tunnin Neosaaressa meidät opastettiin etuvartijoiden ohi ja jatkoimme matkaa Ressoinmäen alustietä Saaroisiin päin. Meillä oli lumipu-

tiedustelemaan, mitä vihoilinen siellä hom-

mailee.

tk I
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Jouduin kersantti Åhtiaiseo partioon. Meitä kuului
siihen 10 miestä ja samaa matkaa meidän kanssamme
kuiki myöskin kersantti Kososen partio, johon kuului
samoin 10 miestä. Meidän oli määrä mennä Viisjoelle,
ja Kososen partion Saaroisten satama-alueelle asti. Varustimme kaikki valmiiksi matkaa varten huomioonottaen sen, että partiomatkamme ei ollut määrä kestää
kuin yhden vuorokauden. Sen tähden otimmekin vain

päivän muonan mukaamme. Pastori Vauramo puhui
meille lähdettäessä.
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pää11ä,

metsä

oli

mutta metsässä riisuimme ne pois, koska

mustana.

Mitään mainittavaa tapahtumatta pääsirnme aina
Urnpilampi-linjalle saakka. Sen edessä olevan esteen
takaa kuului rupinaa, jonka vuoksi pysähdyimme. Äk-

kiä alkoi kuulua lisäksi juoksevan miehen askeleita
Koselaan päin. Siinä oli ilmeisesti parivartio, josta toinen mies oli pelästynyt, kun lähti juoksemaan. Toinen
mies kuului huutavan kaverinsa perään "stoi-stoi",
mutta kun toinen ei hellittänyt juoksuaan, lähti huu-
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tanutkin mies
askelista päättäen -_ karkuun. Emme
kehdanneet ampua
niitä, koska meidän tehtävämme
oli tärke?impi kuin parin vihollisen tuhoaminen. Täältä partion johtajat, kersantit Åhtiainen ja Kosonen lähettivät miehen kummastakin partiosta Neosaaren tukikohtaan ilmoittamaan, että suurempia vihollisjoukk9/3."i ole vielä Umpilampi-tinjan ji Taipaleen joen
välillä.
Partio, johon kuuluivat kersantti Åhtiainen ja sota-

palamatta, samoin kuin kotini navettarakennus.
Useita-vihollispattereita ampui parhaillaan Taipaleenjoen yli meidän puolustusaiemiimme, jossa nousi ilmoille lukematon määrä ammusten räjähdysten nostattamia hiekkapilviä.
. Seurasimme sitten toisen partion jalkid. aina Laatokan rantaan saakka. Pojat olivat heitelleet lentolehtisiä
kulkutiensä yarrelle. Ne olivat meille kuin tienviittoja.
Tulimme lähelle Umpilampi-linjaa, missä totesimme,

leenjoelle päin, kun vihollisen partio yhtäkkiä yllåtti
heidät ja avasi..tulen. Miehemme pääsivät pakoon ja
saapuivat onnellisesti Neosaareen. Jatkoimme
par- Äyötiot yhdessä
matkaa ns. Korkia-nimistä harjua
ten
jossa erosimme kumpikin
..Ressoin -niittylöille,

että vihollisen vilttitossun jälkiä johti runsaasii Taipaleenjoelle päin.
Olimme kulkeneet Ikolkantietä pitkin. Kalatupien
liihelle kun ehdimme, näimme eräåssä tien mutkassa
vihollisia kulkevan hiljalleen edellämme jonossa ja vetävän kahta suksilla olevaa konekivääriä perdssään.
Hywin tiheä vihollisketju oli lisiiksi Koselastä Kalatuville tulevalla tiellä. Pyörähdimme iikkiä tien viereen
asemiin odottamaan, mitä tuleman pitää. Vähään aikaan ei kuulunut mitään, luulivat kai meitä omikseen.

mies Kiiskilä,

oli kulkenut vähän matkaa Taipa-

omalle suunnallemme.

_ Meid.än partiomme eteni niittyjä pitkin Viisjoelle.
Ennen kuin erosimme, sovimme vielä, että paluumat-

että lumi

oli kaikkialla tannerretu jälklå

täyteen, ja

Kersantti Ahtiainen totesi, että meidän on turha
pyrkiä tästä väkisten läpi, joten on parasta vetaySa
jonkin matkaa takaisin päin ja sitten siellä rauhassa
harkita ja suunnitella, minkä kautta pyritään omien

\t l)

joukkojemme luokse.
Vetäydyimme hiljalleen takaisin Resoille. päätökseksi tuli, että tehdään lautta hirsistä ja sillä menee
mies tai kaksi Laatokkaa piikin Järisevän patterille,

tuo. sieltä veneen, jolla menemme siften kaikkl yhdessä
veden yli. Koko metsästä ei löytynyt muuta kuin kaksi
p1'sfkuivaa tukkia. Parista saraimesta otimme ovet ja
toisesta löytämämme kesäreen sekä Martti Tuokon kalatuvasta vielä verkkoja ja rutoria, joilla sidoimme sitten iautan kokoon. Airoiksi otettiin pari laudankappaletta.
Sellaisilla välineillä oli sitten määrä katkaiita
- kilometrin taival myrskyisellä
kuuden
Laatokalla !
Matkalle lähtivät partionjohtaja, kers. Ahtiainen, so-

Kerran vielä for]ui vanha Linnanmäki Taipaleella

idästä päälie

.tunkevar

Pariio valmisfauluu matkaan

kalla yhdymme

samassa paikasia, missä nyt erottiin ja
jatketaan sitten yhdessä matkaa takaisin faipaleeseen.
. Saavuimme Viisjoeo kylan laitaar. päivän valjetessa
ja seurailimme vihollisen toimia itse kylässä. Kaikkiin
taloihin oli vihollisia majoitettu, ja maantietä. myöten kulki loppumaton jono autoja ja hevosia vankkureineen sekä hyökkäysvaunu.ia. Seurailimme vihollisen
toimia kello 12 asti, jolloin partionjohtaja arveii, että
meidän tehtävämme on selvä ja voimme lähteä paluumatkalle.
Emme seuranneet entisiä jälkiämme, jottemme joutuisi-yllätetyiksi, vaan menimme Lämsänniittyjen kautta Ilosen metsään, jossa ruokailimme. Siiiä lähdet-

tyämme totesimme, että kersantti Kososen partio oli
jo mennyt edellämme. Seurasimme heidän- jälkiään.
N{etsään tultuamme kiipesin vielä isoon kuuseen katsomaan, mitä Metsäpirtin kirkolla touhutaan. Raunioista vielä nouseva savu täytti tienoot ja vaikeutti
näkryäisyyttä. Sen verran kuitenkin sain selville, että
meidän kyläryhmässämme oleva Tuokon Simon talo
11+4
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tamies Martti H. ja tämän kirjoittaja. Toiset miehet
vetäytyivät Tuokon Simon latoon odottamaan meidd.n
paluutamme. Niin lähdimme siis vellovan Laatokan
laineille.
Yritimme ensin sauvomalla työntää lautan irti ran'nasta
siinä kuitenkaan onnistumalta. Vedessä seisten
saimme sen lopulta irti, mutta eihän se pikkuinen lautta kannattanut meitä kolmea taayasta mlestä, vaan painui veden sisään. Kun oli iisiiksi vieiä sen verran pakkastakin, että märät vaaLteemme jäätyir.ät, ei auttanut
muu kuin luopua yrityksestä. Läksimme toisten luokse
latoon uusia suunnitelmia miebtimän.
Siellä olivat kaverit jo nukahtaneet. Herätimme heidät ja aloitimme yhteisen neuvonpidon. päätökseksi
tuli,-_että yritetään entisiä jälkiä myöten mennä läpi
vihollisen etulinjan, mutta kuo kello oli vasta noin
17, katsoimme parhaaksi ottaa ensin pienet nokkaunet.
Noin kello 22:n maissa olimme jälleen valmiina
lähtemään. Kun olin vuosiitani vanhin joukosta ja
vaatteeni oiivat vielä likomärkinä, saroin, että minun
on turha lähteä teidän kanssanne, sillä olen teille vain
matkalla vastuksena. Lisäksi olivat saappaani vettä
täynna, mutta emme saaneet niitä pois jaloistani. Ehdotukseeni ei kersantti A suostunut, vaan sanoi, että
kaikki menemme samassa joukossa. Sovittiin, että kun
päästään Laatokan rafltaar,, niin minä, yllätysten välttämiseksi, kun

olin ilman lumipukua, jonka olin

ka-

dottanut, kuljen muusta porukasta 100 metriä taaemPana.

Etenimme rantaa pitkin Taipaleeseen päin. Totesirrrme, että viholliset olivat Kalatupien luona sytyttäneet metsään leirinuotioita, ja kun olimme jo sivuuttaneet Umpilampi-linjan alkoi minulla yhtäkkiä suoni
vetää toista jalkaani enkä päässyt minnekään. Toiset
menir'ät menojaan tästä mitään tietämättä ja luulivat
minun kulkevan edelleenkin heidän perässään. He
päiisivät onnellisesti vihollisen vartioketjun läpi Tai/aara

n
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paleenjoen suuhun, jossa vihollinen oli kuin tilauksesta jättänyt veneen sille kohdalle rantaa, mihin miehet tulivat. Odotettuaan siinä minua jonkun alkaa ja
kun ei tulijaa kuulunut eikä näkynyt, soutivat he y:li

joen arvellen, että vihollinen on minut yllättänp ja
olen nyt sillä tiellä.
Jäätydrt toisista jälkeen hieroin tuokion ajan jal_
kaam ja jatkoin sitten matkaani jonkuo aikaa, mutta
edelliini menneitä kavereita ei kuulunut eikä näkynyt
enää missään. Ratkaisin kohtaloni niin, että en yksin
lähde kulkemaan tuon vihollisen leirialueen läpi uudelleen, vaan menen Ikolkan saareen ja odotan siellä
seuraavaa päivää toivossa, että ehkä se tuo jonkinlaisen

ratkaisun tullessaan. Saaressa löysin sopivan kiven ko-

lon, johon taitoin havuia alasiksi ja ryhdyin odottamaan aamun valkenemista. Yö oli hyvin kylmä eikä
siinä, vaikka olinkin kovasti väsyksissä, tullut nukkumisesta mitään. Tulipalon loimu nä§i Hatakkalan
mäen suuflnalta. Kersantti H:n partio oli --- kuten
myöhemmin kuulin
sytyttänyt Haapasaaren kylän

- tännekin tykkiön suuliekii vituleen. Samoin näkyivät

hollisen pommittaessa Taipaletta. Aamun

valjetessa

huomasin, että saaressa onkin kaksi venettä maalle ve-

detynä. Ihan pääsi helpotuksen huokaus, nyt ei ole
mitään heikkoa. Kunhan tämän päivän onnistun tässä
piileskelemään, niis iltasella vedän veneen vesille ja
soudan Järisevään. Sen päivän, 4.L2. ky-yhötin samassa paikassa. Joka tunti kulkivat vihollisen ratsupartiot
ihan läheltäni ohi, mutta lienevätkö pelänneei, kun
siinä rantatöyräällä oli taulu, jossa sanottiin "Miinoitettu alue".
Päivä tuntui hyvin pitkältä, ja tuuli yhä vain yttyi,
merenkäynnin ollessa niin kovan, että ei otlut lähie-

mistä ulapalle. Kun odottamani iltahiimärä vihdoin

tuli, niin tuumasin, että lähden tästä vähäksi aikaa sinne Simon iatoon nukkumaan ja odottamaan siellä tuuien suojassa sen tyynfymistä. Matkalla tapasin kaksi

Linnanmäkeä vasiassa oleva Taipaleenioen äyräs

§
§
i
:
'a

t
;

i
j

[,
h,

fi

iii.

I
$
ä

ffi
i§

polkupyörää, jotka särin. Satoi hieman lunta, ja ilma
tuntui jonkunverran lämmenneen. Kaivauduin kuivien
heinien sisään ;a nukahdin heti. Tätä herkkua en oliutkaan saanut nauttia sen jälkeen kun sota alkoi, sillä
olin saanut
kuten toisetkin
heilua tehtävissäni
yötä päivää.

-

-

Heräsin aamulla kello 5 aikaan. Päivä oli siis jo
12. Rantakylästä päin kuului kova räjähdys ja heti
sen .1'älkeen konepistoolin räsähdyksiä sekä kiivasta kivääritulta. Luulin, että nyt siellä on varmasti suomalai
nen partio taistelussa vihoilisen etuvartijoiden kanssa.
Ammunta päättyi iyhyeen, ja täksin kulkemaan rantaa
pitkin entiseen kolooni Ikolkan saaressa.
. Sen päivän sain vielä piileskeliä entisessä suojapaikassani. Vihollisia oli tullut iimeisesti lisää, siIlä käko
ranta Taipaleesta Umpilampi-linjalle saakka oli nyt
yhtenäisenä leirialueena. Touhuista päätellen valmisteli se hyökkäystä Taipaieen.ioen yli. Partiot kuikivat
samoin kuin edellisenäkin päivänä, mutta ne eivät
vaan tulleet saareen saakka. Tuuli oli päir.än mirtaan
tyyntynyt, ja tllalla lähdin työntämään venettä vesille.
Se oli iso ja vielä lisäksi puolitlaan jaatynyttä vettä.
Ihan väsyksiin saakka uurastettuani sain sen lopulta
keinoteltua n. i0 m:n päässä olevaan vesirajaan ja
edelleen uimasilleen. Arvelematta nousin \reneeseen,
vaikka se näkyi kovasti vuotavan. Soudin ihan ulom-

i.

maiseen saaren kärkeen ja otin tuulesta suunnan suoraan Järisevää kohti. Soudin sen kuin jaksoin, aina

r,äliilä lappasin vettä pois veneestä.
Tuulen suunta oli tähän saakka ollut oikealla, mutta
yhtäkkiä alkoi tuuliakin vasemmalta, joten käänsin
\reneen jälleen oikeaan suuntaan. Tä11ä laiila yhtämittaa tuulen mukaan edestakaisin käännellen soudin sitten koko yön lappaen aina vahlla vettä pois veneestä.
Näin jatkui, kunnes lopulta väsyneenä istahdin veneen

Askeleita kuului
iä

kuu ui huulo: "Stoi, s+oi!", la
-, iännitimme,
leen iuoksuaskeleita.
Vihcl isen porivartio säntäsi pakoon
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sen Ylläppään niemeksi, jonka arvelin olevan noin
i-6 km päässä.

Oli 6.t2. n. kello 11, kun veneeni törmäsi

*

vasten

rantakiviä. Metsästä ilmestyi kaksi suomalaista sotamiestä, jotka alkoivat kysellä, mikä mies minä olen ja
mistä tulen. Selitin lyhyesti heille kohtaloni, ja he veir.ät minut komppaniansa toimistoon. Siellä sain ruokaa
ja kahvia. Täältä ohjattiin minut edelleen pataljoonen
esikuntaan, missä pyysin, että saisin soittaa !.RajaK:n
päällikölle ja ilmoittaa paluustani. Siellä oli kuitenkin
hyvin kiivas pataljoonan komentaja, joka sanoi, ettei
oie mitään soittamista minnekään, odottaa vain. Vähän ajan perästä lähti auto ja sain siinä kyydin rykmentin esikuntaan, joka oli Ylöjärvellä. Sieilä tein
eversti Ken-rpille selvää matkastani ja sain sarnassa autossa vielä kyydin omaan rykmenttiini, JR 28:aan. Sinne saavuttuani ilmoitti mukana seurannut reservivän-

rikki

asiani päivystävälle upseerille, sukkelalle kadetti
Rusantalle. joka saattoi minut rykmentin komentajan,

eversti Sihr-osen luokse. Hän oli hyvin iloinen ja sanoi. että sieltähän ne miehet tulevat vähän kerrailaan.
Selostin hänelle matkani ja tekemäni havainnot. Hän
käski kadetti R:n antaa minulle ruokaa ja kahvia sekä
ohjaarnaan minut sitten kirjurien telttaan nukkumaan.

7.12 aamalla pääsin vihdoin omaan komppaniaani.
Komppaniamme oli kärsinyt raskaita tappioita poissaoloni aikana kuuluisassa Koukunniemen vastahyökkäykse-ssä. Suurin harvennus oli tullut Metsäpirtin kirkonkyläläisten osaksi, sillä heistä oli 1ätrnyt kentälie
6 miestä, joita ei saatu tuotua sieltä pois.

-
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nokkaan ja tuumasin, että tulkoon mitä tahansa, mutta
en mätä enää vettä pois, vaån istun ja odotan, milloin
vene täyttyy. Mutta elämänhalu r.oitti sittenkin ja
päättelin, että kun kerran rannalla pääsin e1ävänä pois
vihollisen kynsistä, niin ehkä pelasiun vielä mereltäkin, kunhan päivä jälleen koittaa. Näläntunne oii hä-'
vinnyt kokonaan. Yöstä vaan ei näyttänyt rulevan 1oppua koskaan, ja kun vihdoinkin päivä rupesi sarastamaan, näin yhdellä suunnalla kaukana maata. Totesin
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Vienan-Karialan retkikunnan venereitti vuonna l9l8

Kertomus Vienan erämaidenvaikeissa olosuhteissa 40 vuotta sitten käydyssä heimotaistelussa kaatuneen sotufin kohtalosta.

J

jättäisi häntä elär,änä vihollisen kdsiin nyt, kun hän ei
itse pysty enää puolustaulumaan. Hän suorastaan vaati-

malla vaati, että minä ampuisin hänet. Kieltäydyin
aluksi tämmöisen lupauksen antamisesta, mutta kun

VAPÅUSSODAN aikana meni Suomesta vapaaehtoi-

hän vetosi vanhaao ystävyyteemm e jääkäripatal j oonan
a,jalta., niio lupasin täyttää hänen pyyntönsä siinä tapauksessa, että tästä ei endå selvittäisi väljemmiile

nen retkikunta Vienan-Karjalaan, jossa se otti keskuspaikakseen Uhtuan kirkonkylän. Tämä Vienan-Karjalan retkikunta tunnettiin Malmin retkikunnan nimellä.
Kesäliä tuli retkikunnan johtajaksi jääkärikapteeni
Toivo Kuisma, ja se sai sitten nimensä uuden johtajansa mukaan. Viimeksi mainittuun retkikuntaan osal-

listui myöskin useita

jäd,ktueitä,

ja kaksi silloista

vesille. Saimme lopuksi kuitenkin tien auki, ja nrin
ollen minäkin vapauduin ehken pahimmasta lupauksestani, minkä koskaan olen joutunut vanhan ystävyyden nimessä Lfltam&an.

jää-

Pääsimme jatkamaan matkaamme Vuokkiniemestä
kohta puolen päivän jälkeen. Nostimme Jussin paareineen veneeseen ja parin tunnin soudun jälkeen saavuimme jo edellä mainitsemaani Aijonlahteen. Sieliä
Jussi nostettiin erääseen metsäkiimppään, jossa hän
kuitenkin hetken kuluttua kuoli.
Kun meillä ei ollut edes lapiota mukanamme, jolla
olisimn-re voineet kaivaa Jussille viimeisen lepopaikan,
otimme sen veneen, jossa Jussi oli soudettu Vuokkiniemestä, 1'a teimme sen pohjaan joitakin ammottavia
reikiä, Iastasimme siihen painoksi kiviä ja sidoimrne
kämpästä löytämällämme rautalangalla Jussin paareineen tähän kuusen oksilla koristamaamme'veneeseen
kiinni. Eräs retkikuntalainen oli pitänyt hautaustilaisuuksia jo aikaisemmin kaatuneille tovereille. Hänellä
oli repussaan kanneton vanha virsikirja, jossa oli kaavat hautauksien toimittamisesta ym. kirkollisista menoista. Hän astui nyt tämän veneen ääreen toimittamaan Jussille viimeistä paivelusta. Hänellä oli rannalta kerättyä hiekkaa vanhassa tuohiroppeessa, josta
sitä sirotteli Jussin rinnalle lukien samalla kirjastaan
har-itauslukuja. Minulle on jäänyt mieleen jotakin seliaista kuin: "Jos elämme, niin emme me itsellemme

käriluutnanttia tapasi täällä kohtalonsa, nimittäin Jussi
Väisänen (Pikku-Jussi) ja Jussi Sairio.
Jussi Väisänen kaatui Kostamuksen taistelussa ja
hänen viimeinen lepopaikkansa lienee jossakin Kostamuksen kylän kansakoulun lähettyvillä. Jussi Sairion

lepopaikka taas on Vuokkiniemeltä jonkun matkaa
Suomen rajalle päin olevan Aijonlahden pohjassa.
Seuraar-asta selr'iää, mitenkä ja minkälaisissa olosuhteissa tämmöinen paikka

0

tuli häneo

lepopaikakseen.

Elokuurr lopulla 1918 alkoivat Vienan Kemissä olevat englanrilaisten aseistamat ja englantilaisiin sotilaspukuihin puerut rienan-karjalaiset liikehtiä Uhtuan
suuntaan tarkoinrksenean karkoittaa suomalaiset vapaaehtoiset Karjalan alueelta. Slyskuussa sattui useita
yllätyksellisiä kahakoita näiden joukkolen ja suomalaisten kesken, ja toiset niistä päättyivät suomalaisille
hyr.inkin verisesti. SlTskuun lopulla kapteeni Kuisma
vetäytyi vähitellen pois koko \/ienan-Karjalasta ja oii
syyskuun viimeisenä päivänä jo vähäiseksi käyneen retkikuntansa kanssa saapunut \iuokkiniemeen, josta oli
määrä seuraavana aamuna jatkaa matkaa edelleen Suomeen. Vihollinen oli kuitenkin yön aikana katkaissut
paluutien ja avasi aamun valjetessa yllättäen ankaran

elä. Tai jos me kuoiemme, niin emme itsellemme kuole. Elimmepä tai kuolimme, niin Herran omat olemme". Kapteeni Kuisma oli noussut eräälle rantakivelle, josta hän piti puheen pois menevän muistoksi.
Vene liukui rannasta kauemmaksi ulapalle, jossa se hitaasti kääntyi ja upposi perä edellä sy\Tyteen.
*KJyneleet,- jotka tutivat- silmiini, estivät minua nä-

kivääri- ja konekir-äritulen retkikuntaa vastaan.
Syniyi lyhyt, mutta verinen taistelu eiämästä ja kuolemasta. Suomalaiset vetir ät kuitenkin pitemmän korren tässä taistelussa, r-aikka tappiot olivatkin tuntuvia.
Vaikeasti haa'",oittuneiden joutossa oli myöskin luutnantti Jussi Sairio, joka oli haar-oittunut kaulaan niin,
että oli menettänyt kokonaan liikuntakykynsä. Tiianteensa hyvin tietäen ja ymmärtäen, että meiltä oli paluutie poikki, kutsui Jussi minut luokseen erääseen
hiekkakuoppaan taisteiun vielä riehuessa ympärillämme. Täällä hdr vaatr minuita lupausta, että minä en
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kemästä veneen lopullista uppoamista. Kun jälleen- : aloin nähdä, liikehti lahdella vielä vähitellen tyyn§viä-_- -- --*
renkaita veden pinnalla, jonka alle yksi hyvistä ju Lor-3-+-7
telluista ystävistäni jäi viimeiseen lepoonsa.
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PELASI'IJKStrN IHME
"Ei oino väellä eikä näkyvillä oseillo."
Elurrr,lan töhystala
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ELETTIIN JÅTKOSODAN aikaisia päir.iä

Voz_

nesenjan lähettyvillä Syvärin niskalla. ösakseni oli
-tangennut kuulovartiossa olo omien ja vihollislinjojen välissä. Vierelläni seisoi nuori vapaaehtoinån,
sotamies Puuri, Valkjärveltä; todellinå sotilas sanan. täydessä merkityksessä. aseveli, josta nre kaikki
prdrmme, mies, joka ei koskaan purnannut ja joka

-.:i

r9d.1l viime päivinä kuolemaankin tyytyväi_

senä, mitään valittamatta.

Niin siinä me

seisoimm

e, hiljaa

iltahämärässä,

tähystellen ja kuunnellen olevaa, mutta meiltä

sa piileskelev dä v aar aa.

salas_

Yht'äkkiä katseliessamrae naapurin linjoihin päin
huomasimme, kuin iltausvan keå maasta'noussåina,
vihollisen sotilaita edessämme ei-kenenkään maalla.
.- Mitä nyt tehdä, kuuluuko sotilaan valaan ja
tehtävään vain katsella viholiista? _ kysyin puu_
rilta. Viattomalla lapsen ääneilään han kli'skasi:
Ei.

t

- No, mitä meidän
- edelleen häneltä.
kysyin

sitten

cn

tehtävä7

se, m :i<ä meille ja meidän
- Meidän on tehtävä
velvollisuuteemme
kuuluu
- hän vastasi. Ja sen
hän sitten myöskin teki.
Mutta tässä ei ole vielä kaikki. Liekö tämän
Puurin vai jonkun toisen sotilaan laukaus aiheuttanut sen, että asemissa olevat omat miehemme lurilivat viho.llisen. hyökkäävän ja avasivat tulen, jonka
alle me jouduimme.
lVIe .iouduimme hätään
todelliseen hätään, kun
- Åloin maassa
olimme kahden tulen väiissä.
litteänä
pysyen hivuttautua omiemme puolelle. Se oli vai_
keata ja hidasta,. ja epätoivo ahdisti mieitä. Tapah_
tui se mitä toivoimme, mutta johon emme uskoneet.
Me pääsimme haavoittumattomina omiemme luok-

Iluistan r-ieläkin niin elävästi, kun ryömiessäm_
me kvsr-ii ruo_tta viattomalta nuorelta sotilaalta:

Onko Sinulla uskoa, että me täsiä selviydym_
ja hänen rauh:llisen vastauksensa: "On,' ja jos
meidän matkan.rme ei vielä ole määrätty tähän
päättyväksi, tulemme silloin käyrtäneeksi sellaista
suojaavaa uraa, johon eir-ät mitkään luodit tule

me?

tietään iöytämään.

Tulkoon tässä r'ielä mainituksi asia, jonka todistajaksi edellä kerrotun tapauksenkin yhteydessä
.jou_

duin. Väistämättömältä näyttä..ä., tuiron edessä ovat
tuh.annet aseveJjemme jouLuneer turvautumaan viimelseen aseeseensa
rukoukseen _ ja, milloin ihmeellinen pelastus -on tapahtunut, siitä Suurta peIastajaansa kiittäneet. Niln teki tämä puurikin: ja
voi miten iuonnollisesti, kuin konsanaan tapsi,
isäänsä turvaten, tämä nuorukainen sen tuona heikkona hetkenään teki. Siinä hän jo pimentyneen
illan varjostaman suuren puun juureile poh,istuncena Suurta Pelasr-rjaansa

tiitti.

, Niin me.pelastuimme. Hän pelastui
hemmin kokonaan pois tääitä
vasta murheen laaksosta.

vielä

myö_

melskeisestä taistele_

Olkoon tämä pienoinen, ehkä mieliäkin her_
kistävä tapi--rs omalla pyyteettömällä tavallaan
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muistuttamassa meitä vieläkin siitä tosiasiasta, että
kä'r,imme sotaamme myöskin sisäisin asein, hiijais_

ten rukoustcn voimalla.
kyvillä aseilla."

"Ej

aina väellä,

Lita ,a-

KYöSTI KALLION SANA
Historia on antanut todistuksia siitä, että soti_
laallinen mahtavuus ei paljon merkitse, ellei kansa-

kunta ole sisäisesti ehyt, luja ja määrätietoisesti
puolustustahtoinen. Olisimme sokeita, elieivät aika_
kauden järkyttävät tapahtumat herättäisi meitä

nä_

kemään, että kansakunnan itsenäisyydelle sen sisäinen eheys ja lujuus, sen uhrivalmius ja horjuma_
ton puolustustahto sekä yhteistunto ovat tärteim-

mät kaikista varusteista.

ASIAMIESPALKKIOT
Useat lehtemme asiamiehet ovat lausuneet toivo-

muksen, että heidän tilaustenhankintapalkkionsa

t':o

1957 hankinnastaan annettaisin joko- Sotainva_

lidiea Veljesliitotle tai jollekin oimetylle sotainva_
lidille.
Näistä palkkioista kertynyt huomattava summa
on nyt varsinaisen tilauskauden päatyttyä jätetty
yhtenä eränä Sotainvaliidien Veljäsliiton' käytettäväksi. Asiamiehemme ovet näin tahtoneet tukea
sitä suuriarvoista työtä, .iota Veljesliitto tekee sodissamme vammautuneiden hyväksi.
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laukauksella
Luukku auloppui.
ja
tulitus
saimme täysosuman, hyökkäysvaunun
keni, ja vaunusta hyppäsi alas kaksi miestä häipyen vaunun alle-"

"Yksi Talvisodan ihmeistä lienee, että ensimmäisellä

OLIN RADIOÅLIKERSANTTI salolaisessa haupitsipatterissa. Patteri oli vetäytynyl väliasemaan 16.2.
i}<o 1u oli nyt Kämärän asen-ialta Kämärän kylään
johtavan tien vieressä, aukean reunassa'

Odotimme aamiaista huoltoportaasta,

joka

oli

kauempana takana. Lähdin teltasta tielle noutamaan
suLsianli, jotka edellisenä iltana olin sinne jättäoyt. Tullessani tielle oli siel1ä vieraita meikäläisiä joukkojr p.rkenemassa tien toiselle puolelle.

Hätäisesti etsiessäni iyytä pakoon huomasin tiellä
Kämärän aseman suunnassa suuren hyökkäysvaunun,
joka tutitti tykillään tien suuntaan. Joku haavoittunutkin makasi tien reunassa. Juoksin ncpeasti Prtterialueelle noutamaan kasapanoksia ja matkalla jo hurjasti huusin niitä tuomaan. Niitä tuotiinkin, mLltta ne
olivat ilman sytyttimiä, jotka myöhemmin iöytyivät ao.
alikersantin taskuista.
Kiirel-rdin takaisin tielle, jossa äsken oiin nähnyt
kucrma-auton ja sen lavalla kaksi pst-tykkiä. Miehet
olivat kaiketi Paenneet metsään, olivat kuulema täyder.inysmiehiä matkalla Parolasta rintamalle.
Nyt huomasin, että hyökkäysvaunu oli noin 40 m:t
päässä kuorn-ra-eutosta. Se tulitti lakkaan-ratta. Oman
patterini pst.läl"ritorjuntamiehiä oli juossut perässäni
111

piti
niitäkin o i harvoia
TäLlöisilla "pyssyiLlä"
- la
vastaan taisteTa
Talvisodossamme hyökkäysvaunuia

patterialueelta tielle katsomaan vihollisvaunun ilmesty-

mistä. Huusin hurjasti: "Pojat, tykkiin kiinni, tai ammunl" Jälkeenpäin ajatellen tuntui käsky koomilliseita.
Samassa

heitin kir,äärini sivuun ja itse ensimmäiseksi olin tykkiä kiskomassa. Mukaani tulivat ainakio

tykkimiehet Malminen, Heligren, Virtanen ja joka
muukin. Hyökkäysvaunu paahtoi jatkuvasti piiskaliaan. Onnistuimme saamaan kuitenkin skin tien sivulie ojaan. Kranaatinkin saimne jotenkin putkeen.
Annoin tulikomentoja, sitten huusin: "Tultal"
Joku edellä mainituista miehistä oli ampujan pallilla ja antoikin paukkua.
Yksi Talvisodan ihmeistä lienee. että ensimmäisellä

I

laukauksella saimme täysosuman. ja hyökkäysvaunun
tulitus loppui.
Luukku aukeni ja \-aunusta hyppäsi ulos kaksi
miestä häipyen \.aunun alle. Hain nopeasti kiväärini
.ja ryntäsin kohti r-aunua ampuen kainalostani heittolaukauksen. Miehet pakenir-at vaunun suoiassa metsdd,n ja tulittir-at sieltä konepistoolilla.
Juostessani miesten perään näin samalla hyökkäysvaunun taakse. Siellä sitä olikin tavaral. Tietä pitkin
oli vyörymdssä kokonainen panssarikolonna. Niistä oli
kaksi vaunua jo melko lähellä juuri tuhottua. Viimeiset näkyir'ät sen sijaan olevan vetäytymässä poispäin,
koska eteenpäin ei päässyt.
Oiin hetkessä taas pienen tykkimme luona ja huusin

miehille, että ampuisivat kolmatta vaunua. Tarkoitin
taaimmaista, jotta keskeliä oleva olisi saatu loukkuun.
Tykkimme yritti parastaan, laukauksia saimme lähtemään, mutta tottumattomia kun olimme oudon kapineen käsittelyssä, emme saaneet osumaa.
Tä11ä välin olivat tykkien alkuperäiset omistajat tulleet ja tuoneet tien toiselle puolelle toisen tykkinsä
asemaan ja ryhtyneet myös tulittamaan. Mutta siinä
sekaannu-i<sessa he eivät huudoistani huolimatta huomenneet tai nähneet ampua tarimmaista, jotr me tuli-

timme. Lisäksi he eivät varmastikaan olleet oikein selvillä tilanteesta, koska he ensi työkseen iäräyttivät
täysosuman ensimmäisenä olevaan vaunllun, joka oli
heidän huomaamatta jo tuhottu. Nyt se syttyi palamaan. "Ja huikea hurraa soi".
Molemmat vaunut pääsivät tuhotun vaunun suojassa
pakenemaan. Sain tykkimies Hellgrenin mukaani, ja
lähdimme seuraamaan niitä. Edettyämme t0-70 m
aukean reunaan näimme aukealla, joka oli n. kilometrin pituinen, valtavan jonon panssareita. Luukut olivat
avki, ja sotilaita nojasi luukkujen aukoissa puoli ruumista ulkona kuin missäkin paraatiajossa. Eräästä maakuopasta täräytimme kivääreillä yhteislaukauksen. Sen
yälkeen olikin meidän pakko olla isänmaan kanssa

mitä läheisimmässä kosketuksessa, sillä "paraatisotilaat" r,etelivät heti tykeillä takaisin melkein kympin
anoisia laukauksia.
Pahaksi onneksi sattui oma patterimme olemaan
juuri ampr-rmalinjan jatkeella. Osa meiile tarkoitetuista
kranaat-ersta räjähti tämän vuoksi patterimme alueella.
Ne olivat niitä sodan ihmeellisiä laukauksia. Päästyäni
jotenkin konttaamaan patterille omieni luo kohtasin
siellä yhden miehistämme haavoittuneena. Korpraali
Sorjamäki, oman radioryhmäni kolmas mies,

nut

kranaatinsirun vatsaansa

ja kuoli

oli

saa-

myöhemmin

kenttäsairaalassa.

Kohtalc,<in oli näin viholiisen puoiella, joka ikään
kuin satturnalta pääsi kostamaan ulkopuoliselle miehelle hänen esimiehensä viholliselle tekemän pahan
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työn.

oii naapurille paha tyii. Sen mekin ymmärsimme,
sillä eilei sitä ensimmäistä vaunua olisi saatu tuhotuksi, olisi koko kolonna voinut päästä heti sil1ä kertaa vyörymään taaksemme. Oli selvää, että ainakin
oma patterimme tykkeineen olisi menetetty.
Se

Tärrrän taas muistin. Olen useinkin tästä muistelustani sodan jälkeen saanut itselleni tyytyväisen mieien.
Ehkä tyytyväisen juuri siksi, että jostakin sain sen voi-

Ta viscia::.':e -:: i..a;
ioka lyynfyäkseen rä-. - _-_ ..n ccc(Töl rn

*

man, joka pani tykistön radioalikersantinkin suorittamaan ainakin yhden todellisen teon sotansa aikana.

f;

Jäämeren rintamaosalla oli ehditty asemasotavaiheeseen syyskuussa r94r. Molemmat puolet olivat kaivautuneet kallioiseen

nohdo koskoon
maastoon. Kitioittaia kuvaa tältä pohioiselta rintamalta tapauksen, jonka voidaan
sanoa kuuluvan harvinaisiin sodan vai\\\\\\.:.!ii]

heissa.
POHJOISELTA Jäämereltä kantautui vaimea edellisen päivän myrskyn jälkiaallokon kohina; sekin
tuntui hiljenemistään hiljenevän. Ei pienintäkään
risahdusta, huutoa tai iaukausta kuuhinut mistään
käsin.

Oli kuin koko

rintamakaista olisi vaipunut

horrokseen. Jos en olisi nähnyt rintasuojuksåi takana olevia käsikranaatte ja ja omia aseitani, en olisi

voinut kuvitellakaan olevani sodassa
rintamalla.
Oli tavallista kirkkaampi syyskuun- päivä, joten
näkyvyyskin oli erittäin hyvä, mutta milään liikettä
ei näkynyt, ei meidän, sen enempää kuin vihollisenkaan puolelta, joten makailin vähemmän valppain aistein ja annoin ajatusteni Iennellä sekä menneisyyteen että tulevaisuuteen. . .

Yht'äkkiä kuulin selvästi jonkin kolahduksen
etumaastosta. Aistini valpastuivat oitis, ja aloin
tarkkailla kohtaa, mistä äskeinen kolahdus oli kuulunut. Aluksi en kuitenkaan havaitrnut mitään

ta-

vallisuudesta poikkeavaa olevan tekeillä, mutta jatkoin tarkkailuani kaikesta huolimatta.
Rintamaosallamme oli ehditty jo asemasotakauteen, vaikka oltiinkin vasta syyskuun alussa 1941.
Meikäläiset asemat olivat sen vuorijonon laella,
joka päättyy Kalastajasaarennon kannakseen, laskien melko jyrkkänä seinämänä alavalle hiekkakannakselle, mikä liittää Kalastajasaarennon manteree-

seen. Vihollioen oli kaivautunut Kalastajasaarennon puolelle, mutta sillä oli kuuio- ja etuvartioita
r.uorenseinämään ammoin muodostuneissa luolamaisissa tasanteissa. Näihin pesäkkeisiin suoritet-

tiin kaikki huolto, kuten vartioidenvaihdotkin tavallisesti öisin, jolloin oli jo sikäli pimeää, että se
r.oi tapahtua melkein häiritsemättä. Päiväsaikaan
se olisikin ollut mahdotonta, sillä maasto -näytti
oler.an avointa aivan vuoren reunaan asti, siiid- oii
edelleen kiivettävä vaikeakulkuista, särmikkäistä,
tuskin puolen metrin levyistä reunamaa ylös tasan-

teelle.

.

.

Nyt oli kuitenkin tapahtunut, että vihoilinen

teki poikkeuksen. Ja koska vuoren rinne teki juuri
minun asemani edessä jyrkähkön mutkan, oli tuo
vihollisen huoltopolkunaan käyttämä reunama kokonaan näkyvissäni, joten näin, miten hiekkapenkasta ilmestyi äkkiä viholiissotilas, joka alkoi harp-

.J

poa jyrkännettä kohti. Reunama, jota myöten hän

joutui kulkemaan pesäketasanteelle, kulki vajaan sadan metrin päässä vartiopaikastani, joten minulla
olisi ollut maailman yksinkertaisin asia pudottaa hänet kiväärinlaukauksella. Mies oli ilmeisesti jokin
huoltomies, koska en nähnyt hänellä minkäänlaista
asetta, mutta muuta kannettavaa näytti olevan sitäkin enemmän, sekä selkärepussa että käsin kannettavana'. Ihmettelin, että miksi ihmeessä mies oli lähetetty asialle tuollaiseen paikkaan näin kirkkaalla
sää11ä, sehän oli melkein samaa kuin kuoleman-

tuomio.

t/

Mies o1i ehtinyt rinteen puoliväliin, kun kohottauduin ampuma-asentoon. Kiväärini piippu kalahti kiveen, mikä ääni sai miehen vilkaisemaan
taakseen. Hän tietysti näki selvästi minut ja ymmärsi aikeeni, koska pysähtyi, ja tavallaan kuin
jähmettyi siihen paikkaan, kykenemättä edes yrittdd kavrta rinnettä ylöspäin; vaikka sekin toimenpide tosin olisi ollut turhaa, näin lyhyeltä matkalta
olio osumisestani aivan ya.rma. Olin huomaavinari
kauhun lamaannuttaneen hänet, ja koko hänen olemuksensa näytti värisevän. Hänen pyöreähköt kas-

tuomista
mieshäo

ja ehkä heittämistä kranaateista? Mutta
on aseeton", ajattelin edelleen, "eikä

ole reilua ampua aseetonta sodassakaan. Mutta ajat-

televatko viholliset samoin ? Heillähän on vartavasten tällaisteo tapausten vatalta asetetut tarkka-

ampujat kiikarikivääreineen, jotka eivät katso,
onko heidän tähtäimeensä osuneella asetta tai ei,
sen olin monasti jo tullut huomaamaan."
Mies seisoi edelleen paikallaan, katsoen minua
kuin odottaen. Hän oli nähdäkseni jo lähempänä
keski-ikää oleva, ja varmaan perheellinen mies . .
Silloin muistin omat lapseni. . . "Ehkäpä tälläkin
miehellä oli lapsia kotona odottamassa isää . . . "

.

Se ratkaisi tilanteen. Vetäydyin takaisin rintavarus-

tukseni taakse ja vedin kiväärin perässäni, joten
miehen täytyi aähdä, etten halunnut ampua häntä,
koska hän ei voinut mitenkään puolustautua, tai
edes suojautua siinä tilanteessa. Olin näkevinäni,
että miehen kasvoilla kuvastui suuri helpotus, enkä
ollut uskoa silmiäni, kun näin hänen nyökkäävän
päätddn minua kohti, ennen kuin lähti kipuamaan
rinnettä ylöspäin.

Odotin jännittyneenä, mitä tulisi tapahtumaan.

t:i.i
Huoltoporiaasta lähetetään kolonna vaikealle tunturipolulle

Kalaslaiasaarennon koillisia maastoa

vonsa ja lyhyt, tanakka olemuksensa saivat minut
arvelemaan mieheo kuuluvan tataaieo tai kirgiisien heimoon. Sormeni oli kiertynyt liipasimelle ja

Koetinpa parannella vähän kivenmuhkuroista kyhättyä rintavarustustanikin, siliä uskoin varmasti,
että kohta saisin oikean ryöpyn konetuliaseita niskaani. Mutta mitään ei tapahtunut, naapurien pe-

otin

tähtäyspisteen kaulan seutuvilie. Mies seisoi

yhä paikallaan ilmeisesti kauhun lamaannuttamana.
Hänen pyöreät silmänsä katsoivat minuun kuin
apua anoen. Juuri, kun olin painamaisillani liipasinta, tuli mieleeni ajatus: "Miksi ampuisin hänet?
Eihän tuo mies ole tehnyt minulle mitään pahaa."
Laukaus jäi sillä kertaa ampumatta. Mutta sitten
tuli vastareaktio: "Jos hän pääsee kuormineen tasanteelle, mistä on hyvin helppo heittää käsikraatteja meikäläisten asemaan vuoren laella, missä ehkä
monikin meikäläinen saa haavat juuri tuon miehen

oli edelleen hiljaista, mistä päättelin, ettei
ollut virkkanut tovereilleen mitääo koko seikkailustaan; hän maksoi siis samalla
mitalla, millä minäkin olin mitannut: reiluus reisäkkeessä

äsken mennyt mies

luudesta.

tuon miehen koko olemus pailähtemättömäksi kuvaksi minun mieleeni, ja
olen varma, etten voi koskaan unohtaa sitä ihmistä,
jonka henki oli ollut hetken jo minun liipasimella
Jokatapauksessa

oui

olevan sormeni varassa.
153
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KAKISALMEN

PAMAUS

Käkisalmi, Kannaksen pieni kaupunki, on
vuosisatoien kuluessa ioutunut monesti
hävityksen kohteeksi. Niin kävi viime
sodassakin. Käkisalmen hävitys oli perin- ',f

,\
t\
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§ ,r.'f

pohiainen.Kirioittaiakuvaamielenkiin".:§T§N\§
='I&§,,:1
toisen tapahtuman Jatkosodan eräässä E* E:I
vaiheessa, jolloin saksalaisten ammus- §t:
varasto täiähti ilmaan.
åL=§
ki:i:ii.elPia tintamataLihtyTi:l^ sinne nelikymmenmiehisen potttojoukkueen, mikä
:IYR,1:!!:..^N.I
täsyd lehdessä s.ain päähäni ajatuksen, etiä eiköhän

kuorma-autåt polttopulloilla' lastattuin a ajoi joka
vaihteluksi soppeen ja sytftti zt'.S. lok,itiren rakennuksen
sopisi tämä
Ko., *e samuise., a pd"ivänäsaimme kaupunkimme
_juttuni rintaman tuntumasta.
Pieni, melkein puinen kaupunkimmehan on kauttakaisin, ei siellä ollui muuta kuin törröttäviä savu_
ta aikojen saanut aina osaÄsa sodasta. Varsinkin piippujå ja rawioita. Vain jokunen kymmen tasen hävityksistä. Ruotsin suurvalta-aikoinahan se oli
lai'si"palaavista asukkaisto ,ri kuto., päånsä päälle
siitä kiistele^vieo mjanaapurusten ainaisena taisto- kaupungista, ja nekin vahingossa pälamattolrniksi
tantereena. Se, joka jou,tui Perääntymään vahvem- jään-eistå- Iaiia(aupungin rakeäuksisia.
pan:l tfllär pani tämän kaupungin aina .maan
Siellä me sittän iytryttelimme hoitaen kukin
tasalle. Tuhkasta se nousi aina-uudelleen, ehkä ei
huostaansa uskottua tJi,rirtaa ja katselimme saksa_
entistä ehompana, mutta sen verran kuitenkin asutlaisten la italialaisten touhotuita heidän valmistel_
tuna, ettei sitä kannattanut semmoisenaan valloitiessaan Leningradio valloitusta. Saksalaisteo otteet
t'aialle iättää.
olivat perinpoi jaisia ja suunnitelmallisia, mutta itaNythän kaupunki olikin saanut rakentautua ja
lialaistän to"froi kasiitivat vain laulua ja muuta hoivaurastua sataiset vuotensa, joten se Talvisodan allotusta. Missä heitä kaksi tai kolme kokoontui enkaessa,oli oikein hy.väkuntoinen rakennuksiltaan ja
tisten asfalttikatujen risteyksiin, kaikui serenadi ilmuiitakin meiningeiltään. Laitattipa linnan viimeimoille joka kurkusta. Mutta kun vihollisen lento_
nen isäntä, nykyinen kenraaliluutnantti B. sen vankone säapui jokapäiväiselle tiedustelu - ja ralohat vallitkin kuntoon. Talvisodan pommituksissa se
kuvauslen'nolle'en farporrgin yile, muuttui'serenadi
kärsi oikeastaan verrattain vähän,-ehken parikym- hirmuiseksi ampumisån åeteiitsi ja huutamiseksi.
mentä palanutta. ja.sortunutta rakennustä. Mutta
Niin paljon kuÄ neidan ilmatorjunta_ ja muut pysJatkosota teki siitä kertakaikkisen selvän niin, että
synsä'rrain kerkisivät sylkeä uuÅenistaan, ryopirysi
kaupunkialueesta ei ollut muuksi kuin nauris- arnmuksia verraten maialalla lentävän ko.reen i.ro.r-

niiden rintamajuttujen sekaao pieneksi

maaksi.

hä-

on väitetty, että Käkisarmen perusteeliseen
vitykseen. on suutimpana syynä sanomalehdistö, ja
lienee väitteessä.hyvinkin perää. Silloin kun Sortavala vallattiin kesällä

Li4t, toitottivat sanoma-

lehdet sitä mielihyvää, miten hyv.ässä kunnossa kau-

punki saatiin takaisin. Ehkä "kansojen isä"
tästä oppia, koska Käkisalmesta perään§essään

Lt4

otti
jätti

'"T;iirl:'jl :ffi"ä?::l'iåfii;i l::ii#ti;?;,-

sia bensiinisäiliöitä ja tahtasivat satamaradan varrelle pystytettyyn suureen makasiiniin ammuksia
kaiken loloiriä'- ja lajisia, miinoja ja muita tarvik_
keita. Vain silloin he pistivät marssilauluksi, kun

illalla suijettuna osastoÄa marssivat majapaikkaansa
yhteislyseolle. Sitä mukaa kun aika kallistui kohti

syksyä ja varustusten ja miesvahvuuden määrä lisäärriyi, tiukkeni vihollisen pommituskin, mikä nyt
jo sai suurempiaLin mittasuhteita ja siirtyi yön puolelle.

:
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Mutta sitten tuli katastrofi.
Kun yöilma muuttui niin k1'1611;5i, että halia jo
asusti haon takata, rakensivat saksalaisten varastojen vartijat vartiopaikalleen varriokojun, jossa oli
mukava lammitellä punahehkuisen kamiinan pais-
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teessa.

Eräänä iltana pistäytyir'ät nI:nä k:miinanlämmittäjät ravintolaan' kahrville. L:sselmoivat kai, etteihän tähän nyt kukaan tuhol:.inen tule pahojaan tekemään. Kamiina sen kun r'::n hehkui, ja vartiomiehet ravitsivat ja virr-oiirir-ar itseään Lyylin hotellin antimilla. Suom:l:isen joukko-osaston pyykkärit palailivat tvöstään kasarmille ja havaitsivat

\

N
N
N

saksaläisten ammus\'f,ra-i!on sivuuttaessaan, että punaisena hehkuva kami:oa oli s1 tyttänyt vartiokojun
seinän palamarn, Tuli roihusi jo niin mahtavana,

N

etteivät he krennee: sitä sammuttamaan. He pinkoivat takaisin k:sarmille ja hälyttivät suomalaisen

I

vartiomiehistön. Ifurta kun se ennätti paikaile, oli
tuli jo taritunu. anmusvataston kattoon ja levisi
valtavalla nopeudella. Muuta eivät suomalaisetkaan
r"oineet tehcä. kuin vierittää ammusvaraston tuntumissa olevista bensiinitynnöreistä kauemmas le-

pikköön niin paljon kuin ennättivat. Ja sitten

se

alkoi.

Noin kello 2L maissa kuului

ensimmäisten am-

musten räjähdyssarja. Silloin oli lähdettävä jokai'
sen, niin bensiininpelastajien kuin kaikkien mui-

denkin lähistöllä olijoiden. Seurasi kaikenkokoisten ammusten yhtämittainen räjähdysten rätinä"
Tuli väliin oikein tukussa ja väliin taas ketjuna.
,Räiähtämättömiä ammuksia lenteli kaaressa noin
kilometrin säteellä joka puolelle. Niitä meni melkein sateena. Jos se ammuksien md'd'rd, mikä sinä
yönä kello 21 ja kello 3 välillä räjähteli jatkuvana
Kauneudes-een kuuluisa Käkisalmi nähtynä syyskuussa l94l

ffi§

tai lenteli råjähtämättömänä ympäristöön,
otiii ollut puristuksen alla ja palanut yhtaikaa, olisi
vastaisuudässa voitu näyttää tuleville sukupolville
parinsadan metrin Iäpimittaista ja satojen metrien
sarjana

iyvyistä kuoppaa ja selittää, että perimätietojen mukaan tämän-liuopan paikalla on ennen ollut Käkisalmi-niminen käupunki. Räisälän Lohikalliossa ja

Kaukolan HeinsalÅellakin ovet lentelivät auki, ja
muuttokuormia pakattiin.
Se vähä, mikå kaupunkia siihen mennessä oli
saatu asuttavaan kuntoon korjatuksi, meni taas samaan jamaan, missä se oli ollut vihollisen polttopullojoukon työn jäljeltä. Mutta siitähän sitä oli
taas aloitettava.

Entäs ne saksalaisten vartiomiehet 7 Kun sinne
ravintolan kahvipöytään kantautui sanoma, että
vartiokoju ja ammusvarasto ovat tulessa, pinkaisival nämä noin kahden kilometrin päässä tapahtumapaikalta olevan . kylpylaitossuur:!...kaukaisimpaan vastarannan niemekkeeseen. Nähtävästi he
öiivat selvillä siitä, minkälaisen ilotulituksen olivat
järjestäneet. Lähipäivinä noudettiin nämä vartiomiehet lentokoneella. Viisaat sanoivat, että heidät
vietiin suoraan Berliiniin. Mene ja tiedä. Ties,
vaikka koko tuhoaminen olisi suoritettu ylempää
tulleesta käskystä.
Mutta sittin seurasi tämän karnevaalin surulli-

nen loppunäytös. Ilmatorjunta-aseen kupariset ammukset-,^joita niitäkin

oli

maassa melkein maakat-

tona, olivat niin helkkarin houkuttelevia. Mitenkäs
sitä pieni poika malttaa olla ottamatta ia rassaamatt;. Meni poikia, meni käsiä. Meni aliupseereita'
kin.
Miten viekas ia kavala tämmöinen ammus saattoi olla, siitä on todisteena räisäläläisen myllymiehen tulisilla vauouilla taivaaseen meno. Oli sinne
myllytielle, noin puolen kilometrin päähän ammus-

uuraitolta, lentäÅyt mm. ison ilmatorjuntatykin
ammus. Siinä se iötkötti keskellä tietä kuin metri-

halko. Rädyn Heikki ajeli hevosellaan tietä pitkin.
Keli oli iljanteinen, ja hevonen liukastui ja kaatui.
Mätkähti suoraan tuon ammuksen päälle. Ei se ollut siitä tietääkseenkään. Mutta annahan olla kun
räisäläläinen myllymies samaa tietä seuraavana päivänä kulkiessaan sysäsi sitd. jalallaan syrjään, niin

Riistopolullo jo ompumorsdollo
pääsette tuloksiin

VIHTAVUOREN
ompu mctorvikkeillo

silloin sitä mentiin. Ei luunsiruakaan löytynyt mistään. Vähän vaateriekaleita vain tervaleppien lat-

vuksissa.
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samanlaisia surullisia kolttosia kaikkialla
maassa makaavat ammukset tekivät jatkuvasti. Tekivät vielä seuravana keväänäkin. Koetettiinhan
niitä kyllä haravoida, mutta eihän niitä aivan tarkkaan .kukaan löytänyt. Niitä nousi atran kynnöksestä kuin juurakoita.

Ja

Ja

niin jäi Käkisalmi taas odottamaan

seuraavaa

navrtystaan.
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Tämd" matraskuunöinen ilotulitus oli ikään kuin
päätepisteenä saksalaisten Leningradin vailoitukselle. Uutta varastoa ei rakennettu, ja valtaisat bensiinisäiliötkin kaivettiin maasta ja vietiin pois.
Mutta kaupungin rakentamista ja kunnostamista
jatkettiin ihan siihen viimeiseen pdivään asti, jolloin meidän oli pantava pillit pussiimme ja iahdettävä. Poislähtiessämme ajoivat asemalta vastaan

säveltäiä Aaron Tenkasen rakennustarvikekuormat.
Hän oli optimisteista optimistisin ja käytti rakentamiseen vielä ne viimeiset tunnitkin, joi[a sai siellä
olla.
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SOTAINVALIDI.ÅDRESSI
Siten kohotatte vaatimattomankin lahian arvorr
moninkettaiseksi

Adresseia saatte pankeista, osuuskassoista, kiria- ia
paperikaupoista, osastoistamme kautta maan sekä
suoraan meiltä.

Sotttinttnti0irn [)otirsliitto

KUKKASRAHASTO
Helsinki, Kasarmink. 34 A. Puh. 669oo8
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627366
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bensiini, oivon outonne moun mukoon. Voin nömä bensiinit sisöltövät ACI :tä.
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PAR,AS YSKÄNLÄÄKE

Sodepuku
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r (U

U

c
o

... koironilmollokin
kuivono
kiireestö
kontopöähön
Ketterö liikkuminen metsissö, pelloillo, vesillö
pyöräillessä-on honkkinut notkeqllq
-jopo
Vl L LE-sodepuvulle jo tuhonsio ystdviä.
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EYELET
I-L-M-A.V-A
KESÄUUTUUS
on todello miellyttövo
ilmovo
- pehmeö - se on hienointo puuvtlloo ! Monnermoinen
Eyelet

uutuusleikkous miesten mokuun.
Leveö kuminouho on Iiukumisto

3.600:- normoorikoo. »Hj'-k
tokki 2.!00:-, housut 1.500:väri musto
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estövöö plyyssi kudosto.
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,,...KIJINKA HAUSKAN.
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Toipole ei ole unohtunut

UÄKÖTNEh[ PERHE.,,

Talvisodan kunniakkaiden päivien tapahtumien
joukossa muodostavat Taipaleen rintamanosan tais-

ielut oman värikkään
rottavaa

osansa,

iosta on paljon

ja losta myöskin on syytä paljon-

ajattelivat vastaantulijat kun tapasivat
iliarja-Liisan, Eeron ja tytöt rantatiellä

ker-

"-niin hyvinpuettuj a j a onnellisen näköisiä"'
Kyllä heillä ovat asiat hYvin !"

kertoa.

Viisi vuotta sitten ilmestvi §Terner
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Söderström
kustantamana kirjakauppoihin Kalle Sistolan

teäs "Taipaleen tarinoita", joka kuvaa tuon kuuIuisaksi tulleen rintaman tapahtumia.
Kir,ia ei ole tarkoitettu niiden joukkoien ripmutta
peille, jotka 14.1.1940 raskain miettein
- tylk?soluivat Taipaleelta--kolti
iyömättöminä
- vaan sille nuorisolle, ioka TaiSuomea. Ei heille,
paleen taistelijain iäikeen etsii- parhaillall pait ka"nsa yhteiskrnnaisumme, on kirjan tekijä alkulehdellä' kohdistanutkin huudahduksens4 säoo€s:
saan: "Oletko jo unohtunut, Taipale?"
"Taipaleen tarinoita" täyttää arvokkaastr paik'
kansa rii-e sotiemme taisieluita käsittelevän kirjallisuuden ioukossa. Sen ketronta on karua todeliisuutta. Ken itse on Taipaleen taisteluissa mukana elänyt, ei voi muuta kuin kiittää miestä' ioka

iälkeen tulevia ajatellen on koonnut yhtenäisen,
mieltä sykähdyttävän kuvauksen Taipaleen tapah'

gllt

si
tumista,'kirian, jonka iokaisen 5iv11n luftgs
myöskin tuntien
vain heokeään pidätelleri
syvällistä kunnibitusta Taipaleella taistelleita rivi-

miehiä kohtaan.

Kirjoittajan sanonta on lyhyttä ja selvää. Samoin
Taipaleen lohkoa esittävät piirtokset tiit^ntavat
tävän nopeåsti löydettävän ja selvän kuva-n paikoista, joissa kirjan tapahtumat on eletty ia koettu.

TÄYS'KÄS,!
Kolmekymmentä vuotta sitten oli Kadettikoulun ioh'
tajana silloinen eversti Taavetti "Pappa"' Laatikainen'
Samanaikaisesti oli koulussa opettaiina kolme upseeria,
joiden sukunimet alkoivat B-kirjaimella.
Toimitusioukkueen johtajan, vääpeli Örnin ja erään
kouluun äskettäin hevosmieheksi komennetun sotamiehen
kesken tapahtui seutaava keskustelu:

Joko te tunnette koulun omat upsee'

Vääpeli Örn:

nimensä?
rit ja muistatte heidän
No jo tokkiinsa, herra viäpel. Onhan
Sotamies:
meillä näetsen älliäkin ihan täys-käs', kun on Laattkainiin, min'oon se
nen, on Lessari, Looveltti, Liki ia
jokeri
Laalaiainet.
-

NO MORTENS!
Kinkijevassa sijaitsevasta 111 II.KKK:sta soitti alikersantti Pellinen VI AK:n lt.toimistoon Nutmoilaan' Kersantti Seila, ioka toimi mainitussa toimistossa kirjurina'
vastaili tavallisesti puhelimeen. Käytiin seuraava keskustelu.

No morjens, tääil' on Pellinen.
-Seurasi hetken hiljaisuus, jonka iälkeen langan

toi-

sesta päästä kuului:

No mikäs mies se Pellinen on? Tää11ä on armeiiakunnan komentaia.

))))))

Soittaia häkeltyi siinä määrin, ettei kyennyt korjaamaan
erehdystä, vaan hyvin varovasti sulki puhelimen' Olivat
yhdistäneet AK:n komentajan numeroon.
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Joko Te olette varautunut onnelliseen ja

kauniiseen kesään ? Hankkikaa lomapäiviänne

varten:

FIX, PANAMA 3, PIA 3 ja SALENA
tarjoavat "silittämättä siisti"'kankaina ratkaisun matkaPuku-Pul*
malle. Lev. 70-90 cm.
YHDI STELMÄ.GABARDI NET, NiiStä
veikeät ja iloiset ranta-asut' Lev'
72
-'14 ctt:',
COLOR, PAMIR, NANETTE, modernej a, karkeahkoj a

puuvillakankaita'

Lev. 90-140 cm.

PIKEE ja kesä kuuluvat erottamatto'
masti yhteen. Lev. 66-90 cm.
Frotee- ja Vohvelipyyheliinoja ja -kankaita
tarvitsemme jokaisena Iomapäivänä - satoi
taikka paistoi!
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kivihiiltö

JALANDERCO
Snomen loivonselvittöjö-

io loivomeklcrilliton
iösen

LAI

A

E LV

JA AHTAUSLITKE

IDUNIOP,FORr'
IHANTEELLINEN
SUOMALAISILLA

G,-

RENGAS

TE!LLÄ!

Pöäed ustojo:

Ov GnöNerorvr
TnnorNc AB
Helsinki
Koivokotu l0
Puh. 13240
-

-

-kuuluisuus orl tae
Uusi Tissot Seostor

on loistovo esimerkki

loodul-

lisesti korkeqiosoisesto sveilsilöisestö kelloteollisuudeslo, Trssol-tehdos Le Locle'sso on r uodesto
1853 luonut kelloilleen kuuluisuuden, Tissot lunnetoon B0 moosso mooilmosso'

="-

-

ilmotiivis, ruostumoton teröskotelo
ponssoroitu losi
täysin vesi- io pölytiivis
iskunkestävä

lämpötilovoihteluilto suojottu

murtumottomqt Lifespring-jouset

Yli

100

yuottq

torkkuuden hYvöksi
Tissot tunnetoon koikkiollo jo sillö on koutto
mooilmon köytettövissöön porhooi jölleenmyyS

EASTAR

iöt. Yli sodon vuoden velvoiltovot perinteet
jo neljän sukupolven oikoiset kokemuksei kelloieollisuudesto oniovot Tissot-torkkuudesto
tokeen, ioio poremPoo iuskin voi toivoo.
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RITARI
-pukimisso miehekkyys
id muoti yhdistyvät
hyvi
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MIKKELIN
SÄÄsTöPAN KKI
-

Houkivuori

keutuvoksi

TAMPEREEN PUKUTEHDAS OY

!l'

Satarauta Oy

Otovo

-

pu

Krvrffiuo

Yli I l0 vuotto työtö
kotiseudun tolouselömön hyväksi

Mikkeli

n

errosm ieh e ksi

Pori

MIKKELIN VESI. JA IÄMPöJOHTO OY
Mikkeli, Mooherronkotu 32 Puh. 1202 io 1364
Alon töydellinen osennusliike

TÄMÄN NUMERoN KIRJoITUKSET
Martti Santavuori
TO{JKOKULIN 16.

PÄMN MERKITYS..

ERÄS PÄIVÄ SOTAVANKEL]DESSA

MIKKELIN MU()VI JA KUMI
Moohontuojo
tukku- jo vöhittäisliike
Mikkeli, Mooherronk. 17 p.2989
Sisqrliike: Heinolon Muovi jo Kumi
Heinolo, Lompik. 17, p.2565.

Elokuvoteotteri
Mikkeli, Mikonkotu

l.

S

AV O

Puh. 1976.

sAvoN PUU JA VANERT

SORSAMO JA

KUMPP.

MIKKELI, PURSIALA

Sivu t29

Eino Takkunen

Kyllikki Pahkamaa
OUNHAN SIELLÄ

....

MINÄKIN

Heikki Laulajainen
RJ.P 3 TULEMÅJOEN TATSTELUSSA

..

,,

130
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134

,,

136

Yrjö Kohonen
VAPAAEHTOISESTI TYKINRUOAKSI ..

139

Heikki Tuokko
PARTIOMATKA KOTIKYLÄÄNI METSÄ-

PIRTTIIN

.........;..

,,

143

Kosti Kauppinen
HEIMOSOTI]RILUT]TNANTIN MATKAN
PÄÄ

t47

Ilmari Pimiä
PELASTIIKSEN IHME

148

Tauno Kivimäki

SAYON URH EtLU KESKUS Oy.
Mikkeli

-

Vorkous

LÄHITORJfINTAA LÅINATYKILLÄ

.

...

150

Kaatlo Etho

SITÄ IHMISTÄ EN UNOHDA KOSKAAN

152

Pekka Lukka

MIKKELIN AUT()ALAN TIIKKEET
160

K,{KISALMEN PAMAUS
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Toloudellisto yoimoo ioko tilolle

C

Pienille jo keskikokoisille

tiloille

VALMET 20

.
:

huokeo, toloudellinen io kestövä yleistroktori . moni- :
-puollnen volikoimo tehokkoito
io huokeito työvälineitö .
. moottorin teho bens. 20 hv, petr. 18 hv/2000 r/min' .

o nostoloite

mekooninen

toi hydroulinen o poino 900 kg .

Suuremmille tiloille io vuokro-oioon

VALMET 33 DIESEL
erittöin nykyoikoinen dieseltroktori o moot'

voimokos,
-torin
teho 37,5 hv/2000 r/min. r 6 voihdetto eteen, 2
tookse . ojonopeudet 1,2-28,5 km tunnisso o nostoloi'
te hydroulinel o poino 1600 kg.

VAENilEM

Myynti: Honkkijo, Kesko, OTK

/ - 'a-l

Soti/os: Seis, slop, pysöhdysl Siellci
ommutoqn kovillo.
Sivii/ir Viis siitö - minöhön olen tqpoturmovokuuleliu Tormossq, moon

-

vonh i mmosso vokuutusyhtiössö.

ti

Muttq leikki sikseen. Ei vokuuius edes Tormosso voi estöö vohinkoo topohtumosio'
Se tokoo oinoostoon vormon, nopeon jo oikeudenmukqisen korvouksen.
Tormo on vokuutettujenso omisiomq yhiiö jo myöntöö koikkio nykyoikoisio vohinkovqkuutuksio edullisin ehdoin - myös yksityisiö topolurmo- sekö irloimisio- jo
kotivokuutu

ksi o.

KESKI NÄI

,832

NEN VAKUUTUSYHTIö

TIARhfl @
Hetsinki, Aleksqnterink.

ll.

Puh. 145ll
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Valitse huolello
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Tunnetuin suodatinsavuke
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Euroopassa
SUOMEN TUPAKKA O.Y.

IJII fIHVM'i-lHV^^
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Sanoma Osake;rht:ö. Helsinki 1953
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