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YIHTAYUORE}I
haulikon-

Laaduntarkkailussa koeammutaan ioka
400:s pairuuna valmisluksesta. Sitäpaitsi

iokainen kulutukseen menevä pairuuna

ioutuu moninkertaiseen tarkkaan kont-
rolliin.

Vl HTAVUOREN haulinkonpairuunat ke-

hiitävät hauleille suuren alkunopeuden
tasaisella ia suhteellisen pienellä pai-
neella.

patruunoihin
Yoitte luott aa

ffiil
hiutalBsaippua

on porosto pesusoippuoo hiutolemuodosso, torkoitettu
erityisesti pesu konekäyttöön.

8 pesuo tovollisello pesukoneel-

lo - 6:25 pesulto - huokeoo!

Puhdos pesusoippuo - ei oiheu-

to ihottumio.

Erittöin tehokos kirkoste

200 grommon poketti 50:-

Pesuun on soippuo poros
HAVIN OY

\
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TOULUN TIENOOT
TALVISODASSA

Peräpohiolan miehel matkalla iaisteluun pohioisilla korpimailla

Otto töevensivu
RINTAMÅLINJA oli pysähtynyt Joutsijärven ran-
tamille, koska siinä oli luonnoneste puolustusta varten.
Oli joki r'äylineen ja jäwi aukeamineen. Vihollisen
puolella o1i ranta korkeaa mäkimaastoa, johon sai

hyvät tulenjohtoasemat. Tämä pakotti meidät vasta-

rannan "rökhäät" pysymään piilossa pajupensaikossa
päivän aikana, mikäli päivästä voidaan siellä joulun
aikana puhua. öisin liikuimme lämpimiksemme, koska
emme uskaltaneet tehdä nuotioita, kuten viholliset,
joiden havumajoista näkyi tulia pitkin öitä. - Naa-
purit yrittivät antaa lämpöä myös meille kranaattienSALLAN R'NTAMALLA



muodossa, ja samalla he tunnustelivat meidän pajun-
varpuasemiemme vahvuutta. Mutta heidän välimaas-
toon iättämänsä kaatuneet osoittivat, että aukeiden yli-
tys oli liian suurta elävän voiman tuhlausta.

Hiljaisempaa oli sentään välillä ja tästä saimme ai-
heen arvella, että nyt vastustaja lomauttaa miehiään
jouluksi ja saadaar hiljentyä rauhaisan joulun viet-
toon. Mutta tässäpä erehdyimme, sillä jouluyönä puo-
liyön jälkeen naapuri aloitti summittaisen tykistöam-
muntansa kunnioittaakseen meidän joulunviettoamme.
Silloin heidän tykkiensä suulieskat liekehtivät metsän

takaa kohti korkeuksia himmentäen avaruudessa le-
pattavien tähtösten valoa, tähtösten, jotka ranhaa ja
hyvää tahtoa kuvastellen näyttivät puhuvan meille kau-
neinta joulun kieltään pohjolan jäätävässä talviyössä.
Rautaa ruli ilman täydeltä, ja suorasuuntauslaukaukset

§ntivät hankeen kuin vakoja perunamaahan heittäen
silmät korvat täyteen lunta.

Joulutunnelma ei näissä oloissa tahtonut kohota
kunkin ollessa kaksi tuntia aukean laidassa lumikuo-
pissa puiden varvut vain verhona ja toiset kaksi tun-
tia taas lepiiiim?issä läheisen metsän suojaamassa ta-
lossa. Vilu kuitenkin haihtui aina pois, kun juostiin
matka asemien ja talon välillä nopeassa tahdissa kra-
naattien saattelemina.

Talossa oli Iämpöä ja joulumieltä sittenkin, vaikka
ikkunalasit helisivät jatkuvien tykistökeskitysten pyör-
teissä. Joukkueemme johtaja, vänrikki Hallamaa jakoi
meille paketit, joilla omaiset ja kiltit lottamme olivat
meitä muistaneet. Joku toi sisään pienen kuusenkin.
Vaikka se seisoi ilman koristeluja, sen n?§ silti låim-
mitti ja nosti mieleen muistoja ennen eletyistä jouluis-
ta. Terdsmyrskyn keskellä nousivat sen sijaan joulu-
iltaa koristamaan mahtavat revontulet, joiden soihdut
peittivät koko taivaan kannen kirkkaine väreineen.
Näytti siltä kuin joulun suuri hengetär olisi noussut
sodan maallisten melskeitten yläpuolelle julistaen, että
nyt on rauhan juhla ja maassa pitäisi olla ihmisten
tahto hyvä. Mutta kaikesta huolimatta me §lmän
kangistamat, pienet ihmiset rintaman molemmin puo-
lin soitimme teräsputkilla sitä säveltä, jonka kaikuun
kaatui moni rauhan aamua odottava rinta ja päar,i
iäisyyden joulukotiin.

Joulun jälkeen päåistiin muutaman päivän lepoon,
kun toiset vaihruivat tilalle. Silloin vasta saatiin juhla-
antimet kaikkine hyvineen. Melkein kotoinen tuntu

Joulurauhoa sodan
keskel lä

Haavoitlunufia loveria auiiamassa



vailitsi liimpöisissä teltoissa. Siinä myös unhoitettiin
hetken tuokioksi ajan uhkaavat vaarat. Kun saatiin
pullo viiteen mieheen sitä miesten nestettä, joka irroit-
taa aatokset kevyeen hupailuun, tunnettiin, että elä-
mdssä on aina jotakin kohottavaa epätoivonkin rinnal-
la. Sodankin keskellä kannatti terZistää toivoansa kohti
vapauden ihanaa päiväd..

Lepomme ei muodostunut kovin pitkZiaikaiseksi.
Kun lähdimme vuorostamme vastustajamme yörauhaa
häiritsemään, oli vuosiluku muuttunut 1940:ksi. I{uis-
taakseni oli silloin tammikuun 4. päir-ä. Åemuyöllä
yllätettiin naapurien kuulovartiot ja mass.rvoimin hvö-
kättiin niiden korsuyhteiskuntaa yastaao. 

- Vihollisia
oli kaikkialla kuin ampiaispesdssä. Siinä oli moni idän
poika kaivanut hautaosa samalla kertaa kuin talvi-
asuntonsakin. Nyt kiisikranaatit löysivät tiensä heidän
yömajoihinsa ehkä liian varhaisen herälyksen mer-
keissä. Toisten pyrkimyksen ulos korsuistaan tekivät
konepistoolimme tyhjiiksi. Monen mainen matka pät-
tyi toisin kuin oli arveltu. Iltaan mennessä oli maan
alle kaivettua vastustajan linnoitusta hallussamme laa-
jat alat. Ammunnan vähän vaietessa rintani huokasi,
kun katsoin ympiirilleni, miten sälimätön sota oli
yhden päivän kuluessa niittänyt ihmiseloa. Hohtavan
valkoisella lumella sekottautuivat veriläiskät sotansa
sotineiden joukkoon, joita oli läjittäin korsujen edus-
toilla. Siellä lep?isi viimeistä untaan rinnan Venäjän
ja Suomen sotilas. Siinä näki, että eliimä riiteleq mut-
ta ei kuolema.

Venäläisten saatua lisäjoukkoja alkoi ketjumme hor-
jua, koska myös kelpo komppaniamme päällikkö, luut-
nantti Rinne oli viety haavoittuneena pois ja elävien lu-
ku oli alkanut r'ähetä. Olin sitomassa kaverin haavoiftu-
nutta kättä 'r'ähän taempana, kun kaikki miehemme
irtaantuivat ja liihtir,ät taaksepäin. Sitomiseni jäi, ja
yhdyimme pakenevaan j oulilioon.

Toiset menivät metsän kautta. mistä yöllä tultiinkin.
Mutta tällöin ehdotin haavoittuneelle naapurilleni, että
mentäisiin pitkin suon laitaa, josta on paljon lyhyempi
matka. Tämä oli kuitenkin kohtalokas oikotie. Suon
laitaan päästyämme kaatui toverini ja mukaan liittynyt
kolmas mies yhtaikaa ja huusivat saaneensa osuman.
Sanoin mener,äni hakemaan apua tuonnempaa metsästä.
Kun näin, että joka puun välistä meni miehiä solke-
naan, juoksin sinne viimeisillä voimillani ja huusin
plytäen auttamaan kahta haavoittunutta. Kukaan ei
ollut kuitenkaan kuulevinaan, mentiin vain, jotta toiset
haavoittuneet olivat vähällä pudota ahkiosta.

Palasin katkerin mielin haavoittuneiden luo, jotka
yhä huusivat, etten vain jättäisi heitä tänne. Päätin
ruveta heitä auttamaan yhden kerrallaan. Silloin kui-
tenkin suolla näin suuren joukon tissilakkisia Venäjän
sotilaita syöksymässä meitä kohden ja hankeen tuli pit-
kiä ristiviivoja luotien iskiessä molemmin puolin. Sa-

noin kavereilleni, jotka makasivat hangella vielä tajuis-
saan, luotien runtelemina, että menen kerran vielä
hakemaan apua, vaikka syyttävä omatuntoni sanoi: Hy-
vä on, jos itse pelastut tästä.

Päiisinkin vielä metsän lurvaan, mutta toverini täy-
tyi .iättää ehkä väärän suunnistukseni uhrina. Tästä oli
sydämeni kauan levoton.

Sotatoimien siirryttyä lähemm?iksi rajaa nämä mie-
het löydettiin toisten joukosta siirtyneinä sinne, missä

ei enää tarvitse huutaa: älä jäta minua tännel

Uuno Pletlkäinen

''UASKEil

mmlA'
eYeamassa
Talvisodassa tammikuun 6. pnä t94O oli Il/lR

39, peitenimelt2iiin Lakka, tavanmukaisessa toi-
mionassaan Laatokan koillispuolella vihollisen si-

vustassa. Se oli pataljoonan komentajar5 kapteeni
Ami Halosen johdolla hiihtänyt Uomaan tien var-
teen, josta eteneminen jatkui seuraavina pävinä
Koivuselkän, Koirinojalle ja eräisiin Laatokan saa-

riin saakka. Etenemiskohtaa sanottiin myöhemmin
"Vasken portiksi" JR 39:n komentajan, eversti Au-
tin peitenimestä johtuen, tai "Lohikäärmeen por-
tiksi" rykmentin peitenimen mukaan.

PÄryÄ oli vaihtunut iltayöksi ,ia pakkanen kiristy-
nyt äärimmäisen kovaksi, vallan miehen syöväksi.
Telttoja ei ollut mukana, ne saatiin vasta myöhem-
min yöllä, ja tulen tekoa vihollinen ei hyväksynyt.
Koetimme pysyä sulina hyppimällä ja alinomaa
liikkumalla. Tämä vaati kyllä aivan yli voimien
käypiä ponnistuksia väsymyksen vuoksi.

Edessämme maantiellä 6. komppanian kohdalla
oli hiljaista. Päivällä oli siinä kaksi hyökkäysvaunua
pitänyt mielenkiintoamme hereillä. Toinen vau-
nuista savusi nyt edessämme, kuin kotoinen sauna
lauantai-iltoina. Taisi ajaa ensin miinaan, ja sitten
pioneerit pitivät lopusta huolen, käsittelivät varo-
mattomasti tulta sen läheisyydessä. Toinen vaunu
kolisteli edestakaisin Koivuselkään menevän tien
risteyksessä, ajoi lopulta tieltä pois ja liiksi varmaan
kokeilemaan maastokelpoisuuttaan hangessa, mutta
jäikin sinne kiinni. Tämä oli sama vaunu, iota ryk-
mentin pastori meni myöhemmin tarkastelemaan ja
tapasi sen sisältä elävän vihollisen. Tämä vaunun
kuljettajaksi esittäytynyt mies oli kertonut odotta-
neensa apua, jota hänen toverinsa oli lähtenyt ha-
kemaan Lemetistä.

Asemistamme etuoikealle, Itä-Lemettiin päin,
noin 150 m päässä maantiellä, pienen painanteen
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Uutfa vihollisen panssarityyppiä tarkasielemassa Koirinoian tiellå. Vasemma;o
lukien eversiiluutn. E. Kuussaari, luutnaniti A. Salmela ia eversti H. Hann;kseia

takana oli nyt täysi rähinä käynnissä. Konetuliase
siellä rätisi aivan nuoruuden innolla säestäen yksi-
tyisiä laukauksia. Oliko siellä omia vai oliko viholli-
nen innostunut ottamaan ilon irti itsestään? Tilan-
ne vaikutti vähän sekavalta, mutta tuskin siihen kiin-
nitimme enempää huomiota, täysi työ kun oli tor-
juessa pakkasen sisäänmurtoyrityksiä.

Sinne komppaniansa taisteluasemiin saapui myös
6./JR 39:n päällikkö, Iuutnantti Heikki Pietikäinen
tarkastelemaan Lemetin suunnalta kuuluvaa rähi-
naå, ja varmaan hänenkin mielestään siinä oli asiaan'

kuulumatonta, jota helposti ilmenee yöllisissä met-
sätaisteluissa. Siksi hän enemPää arvelematta huusi
niin lujasti kuin kurkusta läksi:

- TääLle Kuutoinen I Täällä Kuutoinen ! Kuka
p-kele siellä räiskää ?

Tuskin viimeinen sana ehti taipaleelle, kunvastaus
jo saapui ja räiskyttäjä seh,isi. Edessämme näet vä-
lähti ia samassa myös jo räjähti kuusessa ketjumme
kohdalla. Kranaatti oli iähtöisin hyökkäysvaunusta
ja oli vähää vaille täysosuma huutajaan. Eipä vii-
vytellyt luutnantti Pietikäinenkään, vaan aivan sil-
mänräpäyksessä hän oli maassa pitkin pituuttaar. ja
jatkoi huutoaan:

- Täälle Kuutoinen I Täå11ä Kuutoinen ! Hakkaa
päällelHakkaa päälle!

Silloin alkoi kuulua useammasta suusta lähtenyttä
naurua. Kuopissaan nuokkuvat pakkasen kanssa
käsikähmässä olevat miehet olivat seuranneet tapah-
tamaa ja purskahtivat nauraa hohottamaan. Huu-
dossa oli jotakin hullunkurista, joka yhdessä vieras-
peräiseltä vaikuttavan, luutnantti Pietikäisen ruot-
sinvoittoisen ääntämisen ja ennätyksiä hipovan maa-
hanmenon kanssa muodostui silloisten armottomien
olojen uhmaksi. Tämä synnytti noiden pakkasen
hyytämien miesten nokisille .ja totisiksi kivetty-
neille kasvoille niistä oloista poikkeavat piirteet.
Huutaja tuli tämän johdosta tunnetuksi oman
komppanian ulkopuolellakin ja nosti hänet yhdeksi
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prtaljoonamme pidetyimmistä upseereista, niin että
luutnantti Pietikäinen saattanee Talvisodan muis-
telmiinsa sovelluttaa sanoja: "Miehet olivat minuun
ia minä miehiin tyytyväinen."

Kolmas panssarivaunu näyttäytyi nyt yöllä Itä-
Lemetin suunnalta. Vaunu eteni maantietä pitkin
varovasti vähän väliä pysähtyen ja lähestyi suo-
malaisten miinoitusta. Seurasimme jännittyneinä,
miten "a.ioneuvolle" käy. Kuuluikin vihdoin kova
jysähdys. Miina räjähti, mutta ihmeeksemme vaunu
läksikin ajamaan takaisin tulosuuntaansa. Jäljestä-
päin kertoi eräs edullisemmista asemista tapahtu-
maa seurannut kk-mies, että r,aunun edellä oli kul-
kenut mies ja sorkkinut pitkällä riu'u1la tietä. Kun
miina oli lauennut, niin mies oli vain k)'yristynyt ja
jatkanut sitten t)'ötään niin kuin mitään ei olisi ta-
pahtunut.

Lemetin puoleinen sirusta rauhoittui. Räiskyttä-
minen lakkasi, mutta sen sijaan pakkanen tuntui
vain ruuvejaan kiristävän. Jos vähäksikin aikaa
lakkasi hyppimästä ja huitomasta käsillään, kuin
kalakauppias ennen Viipurin torilla, niin tuntui
verenkierto heti pysähtyvän jäsenissä, ja sitä oli vai-
kea saada uudestaan liikkelle. Hyppivien ja hui-
tovien miesten päät eivät pysyneet pystyssä, vaao
kallistelivat olkapäältä toiselle, kun väsymys ja uni-
rästit muistuttivat olemassaolostaan. Onneksi teltat
saapuivat vihdoinkin pelastamaan tilannetta, ja tuo-
re jäinen koivu ihmeeksemme paloi kaminassa hää-
täen pahinta kylmyyttä teltan ulkopuolelle.

Komppaniat olivat joukkueiden vahvuisia, kun
pataljoona tammikuun 8. pnä aamulla järjestäytyi ylit-
tämään Uomaan tietä ja etenemään Koivuselkään.
Patal.joonao taisteluvahvuuden sanottiin olevan 120
miestä, jotka olivat jotenkin läpäisseet tuon pakkasen
kiirastulen. Poissa oli lukuisia parhaita miehiä, joita
nyt kaipasimme.

Tie oli ylitetty kaikessa rauhassa ja lähdetry ete-
nemään vihollisen avraamaa tietä Koivuselkää koh-
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Lemeiir-Lava]ärven iiellä tuhotluia panssarivau-
nula, iotka olivat yriltäneei vastusiaa suomalaisfen
läpimurtoa "Vasken portilla" Koirinoian suuniaan

den. Pysähdyimme ja siinä kohden hiihti rykmen-
tinkomenta.ia lähetteineen eteen. Hiihdettyämme
vielä vähän matkaa saimme käskyn pystyttää teltat.
Tottuneesti se kävikin ja tåyttyi miehistä, jotka oli-
vat heti unenpäässä kiinni.

Lepo ei muodostunut aivan rauhalliseksi, sillä
heti alkoi kuulua outoja "stavaittes ruki verh" huu-
toja majoitusalueen reunalta. Koivuselän suunoalta
oli saapunut vihollisosasto aivan varmistuksemme
eteen, ja meidän varmistuselimemme, niin kuin vi-
hollisenkin, huutelivat antautumiskehoituksia toisil-
leen. Kär,ihän siinä aikamoinen pulina, mutta meitä
teltassa olevia eivät vieraat tuntuneet kiinnostavan
eikä untamme häiritsevän. Yli kaikkien äänten kuu-
lui ärjäisy:

- Kookoot tulta ia äkkiä!
Konekivääri alkoi lukea sodan armotonta lakia,

josta sillä kertaa tuntuivat välimerkit olevan kau-
kana toisistaan. Sarjat olivat pitkiä. Vihollisen vas-
tatessa luleen telttaammekin ilmestyi reikiä kuulain
vingahdellessa siitä Iäpi. Miehet vain nukkuivat
kahta lukuunottamatta, joista toinen kuului ulos-
mennessään sanovao, ettei häntä telttaan tapeta.
Nämä olivat nostaneet konekir'äärin teltan vierelle
ampumavalmiiksi kaiken varalta.

Tilanne oli ollut vakavantuntuinen. Vihollinen
oli ollut varmistuksemme edessä jo muutaman kym-
menen metrin päässä. Lisäksi vihollisosaston ko-
mentaja oli antanut saarrostamiskäskyn, ja sen mie-
hiä oli alkanut kahlata sivustaamme. Tulikomen-
non oli antanut eräs varmistusosastoomme kuulu-
nut mies, joka pulavuosina oli loikkarina mennyt
Venäjälle, mutta samalla tavoin tullut sieltä takai-
sin. Hän oli viettänyt siellä vaihtelevaa elämää ja
oppinut matkallaan myös venäjän kieltä. Mies oli
n)'t selrr:1nnut vihollisen puuhia ja saanut selville,
ettei sillä ollut tarkoitus antautua, ja siksi hän oli
puuttunut asioiden kulkuun. Näin kerrottiin tais-
telun .jälkeen tapahtumapaikalla. Vihollinen oli o1-
lut niin lähellä, että kk-ampuja ei ollLrt enää uskal-
tanut heittäytyä kiväärin taakse, mutta kiväärin-

johtajan, alikersantti Pentti Ruotsalaisen rohkeus
pelasti tilanteen.

Kuinka suuresta vihollisosastosta oli kysymys ja
minkälaiseksi muodostuivat sen tappiot, siitä ei sil-
loin eikä myöhemmin puhuttu, sillä inventioon ei
ollut aikaa. Pataljoonalla oli tehtäviä edessäpäin,
joita se läksi suorittamaan, ja ryhmämme sai käs-
kyn alikersantti Longin johdolla kääntyä takaisin
Uomaan tielle miinakentän vartioon.

Otto Korpijaakko, joka toimi JR 39:n pastorina,
kertoo kirjassaan "Tulessa ja pakkasessä" joutu-
neensa kulkemaan taistelupaikan- läpi heti tulen la-
kattua ja laskeneensa yli sata kaatunutta yksistään
tiellä.

Hiihtäessämme miinakeotän vartioon jouduim-
me tekemisiio tien vierestä tulittavan vihollispartion
kanssa, ja sen tuli ei ottanut lakatakseen, 

-vaikka

koetimme tehdä tarkkaa työtä. Saipa eräs 4:nnen
komppanian mies, Roivainen nimelään, kuulan ol-
kapäänsä läpi. Silloin eräs "nelosen" miehistä, sota-
mies Aaro Martikainen sanoi:

- Hyökätään! Eivät ne kk:n miehet kuitenkaan
uskalla.

Yksikkömme maine ei kuitenkaan joutunut kärsi-
mään. Tapasimme neljä seulaksi ammuttua miestäm-
me, jotka viimeiseen saakka pitivät tehtävästään
kiinni.

Läksimme jilkamaan matkaamme. Tapasimme
miinakentän vartiossa jo olevia Jorma Raitti-
sen kk-miehiä noutamassa haavoittunutta vihollista,
joka istui tien vieressä ja oli kovasti äänessä. Jäim-
me siihen käsitykseen, ettei tämä mikään hullumpi
"toveri" ollut, vaikka emme hänen puhettaan ym-
märtäneetkään. Nähtävästi siinä oli myös ollut yh-
teenotto vihollispartion kanssa.

"Vasken portti" oli nyt auki. Tämä Talvisodan
huomattavimpiin sotatoimiin johtanut taistelu käy-
tiin mitä ankarimmissa talvisissa oloissa. Viholliseo
panssarit, jotka tähän saakka olivat tehneet monta
hyvää yritystämme tyhjäksi, olivat nyt sidotut rajoi-
tetuille liikkuma-aloille lumen korkeuden vuoksi.
Uomaan tien seudun taisteluissa oli suomalaisten
hiihtojoukkojen nopea ja vapaa liikkuminen maas-
tossa vaikuttanut ratkaisevasti tilanteeseen ja estä-
nyt myös vihollisen korjaamasta katkenneita yhteyk-
siään.

Näistä taisteluista on jäänyt pysyvimmin etulin-
jan miesten muistiin mainittu lause "Täällä Kuu-
toinen! Kuka p-kele siellä räiskää?" Siitä muodos-
tui IIIJR 39:ssd ja varsinkin sen kk-komppaniassa
usein käytetty mahtisana. Seurauksena oli aina va-
pauttavaa naurua eikä huuto ole vieläkään menet-
tänyt tehoansa, kun "Lakka"-pataljoonan miehet
muistelevat menneitä lähes 20 vuoden takaa. Saat-
taapa hymy hiipiä aivan yksinäisenkin "Vasken
portin" vanhan avaajan kasvoilie, kun muistojen
kuvat kulkevat sielun silmien ohi ja kohdalle sat-
tuu "kuutosen" päällikkö. Mielikuvassa näkyy
kuoppaposkinen mies, leuankärjessä parrantupsu,
lapikkaat jalassa ja likaisen lumipuvun takki auki
reuhottaen. Hän näkyy kuusen juurelta hirmupak-
kasessa huntamassa tamrnikuiseen yöhön: "Täällä
Kuutoinenl Tääilä Kuutoinenl" Tuo sana oli eräs
niistä avaimista, joilla avattiin "Vasken portti" ja
eräs niistä pönkistä, joilla se pönkitettiin auki.
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TOIMIESSANI Joensuun Rajar'.rrtioston 3. komp-
paniassa tarkastavana vääpelinä lähdin marraskuun
30. pnä 1939 kello 2 yö!Ld. \'irkatehtä\'iini kuulunee-
seen palkanmaksuun Inarin lertioon. Saavuin var-
tioon kello ) ,1a aloitin heti p.rlkkojen maksamisen,
mutta tähän tuli pian ylliittävä keskeytys. Rajalta
saapui parivartio, alikersantti T;runo Oinonen jr
reservisotamies Pekka Lehikoinen .ja ilmoitti, että
naapurimaasta saapuu lisää tilinnoutajia:

- Vihollinen on ylittänlt Suomen rajan, em-
mekä me niitä ampuneet, kun on kovasti kielletty.

Vihollisen hyökkäystä en uskonut, joten koetin,
onko alikersantti Oinosen pää kuuma. Tällöin Oi-
nonen vastasi:

- Ei tarvitse koetella, rsia on aivan tosi. - Läh-
din heti miehineni vastlr.lnottamaan vihollista ra-
jalle päin maantien suunnlssa.

Ylikersantti Konttinen eteni pk-ryhmää johtaen
tien oikealla puolella ja ellekirjoittanut kivääriryh-
män kanssa vasernmalla. Illenbyämme noin 700 met-
riä rajalle päin kuului edestä pieni risun katkeami-
nen, jolloin annoin merkin mennä maahan. Kello
oii 6.3t1, ja oli vielä melko pimeä. Suoraan edesti
tuli mies ja seisahtui eteeni 4 metrin päähän nojaa-
maan puuta vasten. Koska kaikki ra,ianloukkaukset
oli ankarasti kielletty, en vielä amPunut, vaan ajai-

RAf AMTESTEN
KOKEMUKSTA
TTEKSAN
SUUNNALLA
TATVISODAN
KOLMENA ENSI
PÄIYÄlrÄ
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telin, että ehkä mies on eksyneestä partiosta tai
joku muu rajan ylittänyt henkilö. Mies katsoi huo-
non sähkölampun avulla alaspäin karttaan, ja sa-
malla huomasin toisenkin miehen noin kahden met-
rin päässä ensimmäisestä. Lisäksi näin vielä mars-
sivao osaston 100 metrin päässä maantiellä. Am-
muin ensimmäistä miestä, hän kaatui paikoilleen.
Takimmainen mies ampui minua, mutt,1 osui vrin
housunlahkeen läpi kantalappuun. Ensimmäisen
laukauksen aikana annoin tulikomennon. mutix
miehet eivät sitä kuulleet, koske laukaus sf,trui mel-
kein samaan aikaan. Komensin toisen kerrln: tultrl
Silloin ryhmä ampui osesto.r tielle. Edessäni ollut
takimmainenkin mies keatui, en tiedä, kenen l.ru-
kauksesta.

OIin ehtinyt ampua viisi kertaa, kun takea r':-
semmalta tuli suurehko osasto "uraata" huut.1en.
Sen ilmeisenä tarkoituksena oli kaapata meidät van-
giksi. Tämä ei kuitenkaan onnistunut, sillä suomi-
lainen luoti teki nopeasti tehtävänsä.

Vetäydyimme sitten nopeasti Inarin vartioon.
Siellä saimme tietää, että reserviläinen Rajala oli
kaatunut ja yksi mies haavoittunut. Ylikersantti
Konttinen joutui nyt varmistamaan pk-ryhmän
kanssa Lieksaan johtavaa sivutietä.

Vihollinen hyökkäsi pian voimakkaasti Inarin
vartion kohdalla viiden tankin syöksyessä edellä.
Ryhmäni oli lähdettär,ä viivyttäen vetäytymään Pap-
pilanlammin korkeudelle viivytysasemaan.

Kello 9 vihollinen hyökkäsi suurella voimalla
aukean suon yli, miehiä näytti olevan niin paljon,
että luulimme metsänkin lähter'än mukaan! Neljä
pataljoonaa heitä kaikkiaan olikin tulossa! Kohta
vihollinen pääsi oikealtr metsän suojassa kankaalle
ja rupesi heti meitä srf,rt.1maan. Taas oli lähdet-
teva I

Siinä samass.r huom.rsin rei:iääkäri Lehtosen am-
puvan suuren kiven pCiltä. Kehotin häntä heti ve-
tdytymäary jolloin hän roseisi:

- Johan on piru, ettei seri lähde 'r'ihulaisen'

päästä! - Totesin, että mies oli tosissaan taistel-
lessaan maansa puolesta.

Pusurinjoelle vetäydyttäessä huomasimme, että
alikersantti Oinonen oli poissa joukosta, hän oli
jäänyt vangiksi. Nyt meitä oli endå 7 miestä, ja
Pusurinjoella oli heikko puolustusmaasto.

Lehtiöpaperille kirjoitin nyt ilmoituksen, laitoin
paperin kirjekuoreen, rypistelin kuorta ja panin
sen reenjalaksen jäljelle, ikäänkuin se olisi vahin-
gossa pudonnut siihen. Ilmoitus kuului:

"Pidättäkää vihollista kello 14 saakka. Kello 14
saapuu pataljoona Louhivaaraan. Majuri Honke."

Vihollinen ajoi luultavasti tämän johdosta ty-
kistönsä asemiin, koska se ampui kovasti Louhivaa-
ran maastoa ja hyökkäsi sitten kello 18 sinne le-
veällä rintamalla, mutta tapasi sieltä pataljoonan si-
jasta vain 7 rniehen jäljet! Pataljoonaa ei vielä sil-
loin ollut olemassakaan !

Louhivaarasta vetäydyimme Kuotiin linjaa kohti
vihollisen antaessa tankkitykeillä tulta peräämme.
Saavuttuamme tien varressa olevan Nevalaisen ta-
lon kohdalle tapasimme emännän kotoaan viiden
lapsensa kanssa. Ja vihollinen oli tulossa noin 400
metrin päässä ! Toimitimme hänet lapsineen kii-
reimmiten kelkkapelissä taipaleelle. Onnellisesti

Auioilla oli heiteiiävä usein nopeasti
apuvoimia erämaiden yllätystaisteluihin

hän olikin sitten päässyt Lieksaan ja saanut eva-
kuoitujen rnajapaikkana käytetyssä Lieksan kir-
kossa seuraavana päivänä perheenlisäystä!

Kuotiin puolustuslinjalle oli 8,) km ensimmäi-
sestä taistelupaikastamme. Kun pieni joukkomme pe-
rätysten marssi maantiellä, sai alikersantti Mikko
Kalliopää mielialamme piristymään ja naurummc-
kin hersymään toteamuksellaan:

- §uernsn a.rmeija perääntyy ! Huumori eli va-
kavassakin tilanteessa!

Joulukuun 1. pnä kello 2 lähdin Hattuvaarasta
jalkaisin joukkueen kanssa Suurvaaran kautta Lou-
hivaaruan, jonne on matkaa kiertäen 25 km. Teh-
tävänä oli vihollisen kuormaston tuhoaminen sa-
maan aikaan, kun omat joukot tekevät vastahyök-
käyksen. Pääsimme ampumaan vihollista suljettuun
osastoon 100 m:n matkalta, kuormastoa tulitimme
useasta kohdasta. Omia tappioita ei ollut.

Seuraavana päir'änä kello 5 aamulla etenin .iouk-
kueen kanssa vihollisen linjojen taakse, noin 4 km
omista Kitsin asemista. Tehtävänä oli tuhota vihol-
lisen tykistö, joka ampui "liian paljon" meidän ase-

miimme. Olin .joukkueen kanssa kello 11 vihollisen
sivustassa, ja matkaa oli tykistöpatteriin noin 800
m. Edessä oli 400 metrin levyinen suo, jota emme
voineet ylittää ennen kuin kello 16 usvan noustua.
Ylitettyämme suon etenimme maantietä kohti ryh-
märivissä yhtä aikaa syöksyen. Huomasimme je
kuulimmekin, että tunnustelijamme oli todellinen
metsämies, sillä todettuaan maastossa maantieo
suuntaan kulkevat hirven jäljet hän ei erävaisto-
jensa herättyä muistanut vihollisen läheisyyttä, vaan
hihkaisi innoissaan kovasti:

- Hirven jäljet! ja ryhtyi sitten niitä seuraa-
maan. Sellainen hirvenjahtaaja vedettiin heti pois
tunnusteli j atehtävästään.

Tykistöpatteriin, joka silloin ei ampunut, ei ollut
enää matkaa 1)0 m enempää. Syöksyimme eteen-
päin, kunnes huomasimme viisi tykkiä rivissä. Up-



seeri seisoi puhelinpylvästä \,asten, miehiä oli edes-
sämme 2O-3O.

Ensimmäisenä taistelupäir'änä oli viholliselle jää-
nyt meikäläisten hevonen, jolla ajaen nyt muuan
vihollismies toi amn'ruksia. Hevonen seisahtui, ja
mies katsoi meihin, jotka olimme laskeutuneet pol-
velle aseet kädessä. Kukaan muu heistä ei tehnyt
mitään, ei edes yrittänyt karkuun. Kai luulivat
lumipukuista joukkoamme omikseen. Komensin
tulta ia huonostihan naapureille kävi! Mutta -samalla hetkellä tuli voimakasta, ainakin komp-
panian vahvuista jv-tulta sekä Suomesta että Ve-
näjältld päinl OIi aivan mahdotoota ajatellakaan
ryhtyä tykkien räjäytystöihin siinä tilanteessa.

Peräännyimme noin 200 metriä ja käännyimme
sitten kuulostelemaan, mitä tuleman piti. Suomesta
päin tuleva venäläisosasto syöksyi rajusti tien suun-
nassa rujaa kohti. Kun sen sivusta oli kohdallamme,
annoimme sille kovan tuli-iskun ja lähdimme sitten
juosten ylittämään edellämainittua 400 metrin le-
vyistä suota. Jokainen juoksija veti kuin olympia-
laisissa ! Vihollinen ampui tienvarressa viela 4)
minuutin ajan. Kenenkähän kanssa he taistelivat?

- Tykkinsä he saivat pitää ehjinä, mutta varmaan-
kin miehiä meni ainakin niiden arvosta. Omat tap-
piomme supistuivat koko rytäkästä kahden miehen
vaatteisiinsa saamiin reikiin.

HEI NULIKKÅ ! Siirtelepäs luusi äitisi helmoihin,
äläkä siinä edessä seisoskelel NIitä sinä kakara oi-
kein täällä teet?. .. Tämä tie menee rintamalle...!

- Kuulkaahan sotamies I Tämä kakara on teh-
nyt jo enemmän ruumiita kuin mitä te olette elä-
mdssänne yhdellä kertaa nähnyt. .\Ienkää Kuikka-
lammelle ja laskekaa rinta\-arustusten eteen kasatut
kaatuneet ia puhukaa vasta sitten I

Valvomisesta kiiluvin silmin nuori luutnantti tui-
jotti kiinteästi romuluiseen autonkuljettajaan, joka
suotta ärhenteli hänen miehelleen. Tai oikeammin
nuorelle pojalle, vapaaehtoiselle, joka oli hänen
komennossaan. Pitkän parransängen alta kuultava
punerrus kasvoillaan, epäilevästi poikaan vilkuillen,
kömpi "suhari" kuormurinsa koppiin ja lähti aja-
maan taaksepäin pakoputki paukkueo.

- Kiitos, herra luutnantti !

EI OLTUT PALKKASOTURT
Vihollinen oli suorittanut erään hyökkäyksensä

käyttäen ensi kerran panssarilevyj ä.. Yajaan 50 m:n
päähän asemista oli jäänyt kaatunut vihollinen le-
vynsä taakse. Majuri Kuiri olisi mielellään halun-
nut tutustua tähän levyyn lähemmin, mutta valoi-
san aikana sen hakeminen ei ollut mahdollista, sillä
kun vihollinen havaitsi vähäistäkin liikettä puo-
lellamme, se aloitti kiivaan tulen aina tykistöä myö-
ten. Siksi Kuiri kielsi aliliersantti L:n aikeet tämän
pyytäessä lupaa levyn hakemiseen.

Kun majuri oli häipynyt korsuunsa, hyppäsi ali-
kersantti ampumahaudasta, suuntasi matkansa kaa-
tuneen Iuokse ja kiskoi panssarilevyn ampumahau-
taan kiellosta huolimatta. Irroitettuaan levyn suk-
sien päältä hän kantoi sen korsuun Kuirin eteen
sanoen:

- Tässä on !

Kuiri katseli miestä ja epäröi, mitä sanoisi kiel-
lon ril<liojalle, r'aikka kaikki olikin onnistunut hy-
vin. Omalaatuisena miehenä tunnettu alikersrntti
katseli pää kallellaan vierellä ja odotti nuhteita.
Vitrdoin mrjuri naurahti, kairoi jostain suklaalevyn,
ojensi sen llikersantille jr slnoi:

- f,n1nn tämän palkkioksi, mutta ymmärrätte
kai, että kiclsin teitä halien.rasta levy'ä. - Ymmär-
sin, l.rerra majuri, mutta ymmärrätte kai, että en
ole palkkasoturi, sanoi alikersantti ja häipyi kor-
susta ilman suklaalevyä.
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SOTILT
Esimies katsoi alaistaan tämän ottaessa sotilaal-

lisen asennon. Oikeastaan tuo näky oli tavattoman
surullinen. Ympärillä talvinen luonto mustalle mul-
lalle myllerrettynä, ja tdmdn keskellä kuin ajan ku-
vana tuo poikanen seisomassa kädessään venäläinen
kivääri "malli 91", jonka piippu loppui hänen kor-
vansa kohdalla, - harmaaseen siviiliulsteriin puet-
tu vapaaehtoinen. Ei ollut sotilaalla pituutta juuri
enempää kuin aseellakaan, jonka hän oli kopannut
viimeisessä rähinässä kaatuneelta viholliselta oman
aseen lentäessä herra ties minne. Mutta hänen sil-
mistään loisti sama tahdonvoima, joka kuuluisaksi
tulleessa taulussakin loisti sotilaspojan katseesta,
vaikka vaatetuskin oli aik.rmiehiä varten valmis-
tettu.

Sotilaspoika! Tosiaan, jos tuon nimen kunniak-
kaana kohdalleen jotkut ansaitsivat, niin ne olivat
juuri hänen poikansa. Nuo aseensa mittaiset nap-
pulat, jotka eivät juulielit edes osanneet pelätä.

Luutnantti pyyhkäisi kädellä kasvojarn sanatto-
man rukouksen kirvotessa korkeuksiin. Toiset up-
seeritoverit taistelivat ikäistensä rinnalla, ja hän oli
joutunut melkein lasten kanssa lähtemään. Mutta
jos olivat toiset saaneet paljon aikaan, niin olivat
hekin tehneet saman verran, elleivät joissakin koh-
din hivenen enemmänkin.

Mietteet katkaisi marssikäsky. Jälleen jouduttiin
siirtymään toiselle kaistalle, jossa melske kuului
olevan kiivaimmillaan. Vihollinen oli saanut läpi-
murron, ja heidän oli tukittava repeytl'mä.

- Suhonen I

Äskeinen kiväärin mittainen käveli eteen ja kat-
s,,,i lepsenornlisesti s.rno jaa.

- Ota pikakir,ääriryhmäsi, je menette ensimmäi-
sessä autossal Meidän joukkueemme joutuu suo-
raan linjaan, joten olemmepa kuin ensimmäisinä
pcrillä.



- Selvä, herra luutnantti! Ja tavoite?

- Taisteluun !

Mieli teki selvittää hiukan enemmänkin, sanoa
paikkojen nimiä ja kirota, mutta ei voinut. Hei-
dänkö piti olla aina ensimmäisenä menossa, kun
tuossa muutaman kymmenen kilometrin päässä ma-
kasi täysinäinen pataljoona raavaita miehiä reser-
vissä.

Seppo katsoi esimiestään. Hän tiesi, että siinä oli
mies, joka .iokaisessa paikassa piti heidän puoliaan
ja tiesi myöskin, että yksikään heistä ei ollut pet-
tänyt hänen luottamustaan. Siitä olivat todistuk-
sena ne monet kaatuneet jl monet Jii-es-peen kautte
sairaalaan kulkeneet t.ristelutoverit.

Harmaa ulsteri sotil.rsi'yöl1ä kiristettynä, kolmen-
kymmenen asteen prkkasen narskuttaessa mullalle
mennyttä lunt.r, kär'eli kir-äärinmittainen toisten sa-

manikäisten luo, jotka heti alkoivat kömpiä seiso-
van kuorma-auton lavalle.

Tottuneesti käsittelivät hennot kädet tuhoa tuot-
tavaa asetta, pikakiväärin noustessa ensin auton Ia-
valle, samalla kun olalla riippuva, viholliselta otettu
kivääri kolahteli liian kookkaana polviin ja ulste-
rin helmukset tarttuivat tuon tuostakin jalan alle.

Taival taittui illan hämärtyessä joutuisasti. Vi-
hollisen tiedustelulentol<oneet vain hyrräsivät pit-
kin linjoja ja kaattelivat samalla vaarallisen alhaalla
huoltoteitten yllä. Kauempana jyrisi pommituskone-
muodostelma jonnekin sisä-Suomeen päin neljän-
k1'mmenen siipiparin piirtyessä loimottavaa iltatai-
vasta vasten.

Kunhan vain eir'ät menisi Joensuun puoleen ?

Kunpa kaartaisivat Hammaslahden kaukaa, ettei äi-
din ja isän tarvitsisi pelätä. Kai ne sentään ovat

tEN I HOFFREN

kylässä jokaisen ikkunan peittäneet! TäAIIä linjoilla
puhuttiin vakoilijoista ja valomerkin antajista ja
kuinka niitä oli pidätetty vähän jokaisesta kylästä
ja kaupungista. Mutta kuinka joku suomalainen
voisi tehdä sellaista? Voisiko joku kansalainen pet-
tää tämän pienen armeijan ja sen riveistä silpoutu-
neina poistuneet sankariv ainajat?

Kummallista, kuinka kaikki tällaiset mietteet jau-
hoivat mielessä tänä iltana. Olokin tuntui vietävän
orvolta, vaikka olihan tuossa vielä jokunen tuttu
poika seurana, mutta enimmäkseen heidänkin jouk-
kuetta oli jouduttu uusimaan vanhoilla miehillä ja
uusilla vapaaehtoisilla entisten matkatessa kotiseu-
dulleen mullan alle peitettäväksi tai sairaaloihin.

Ohitse meni Heinjoki, eikä aikaakaan, kun Ta-
lin laitamilla porukka purettiin autoista, ja marssi
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alkoi Lyykylänjärven rantamille. Piti liikkua hil-
jaa, sillä linjojen varmaa sijaintia ei tunnettu.

Seppo konttasi erästä kaivantoa pitkin kanna-
tellen pikakivääriään piipusta, kun pienoisen mut-
kan takaa pisti äkkiä eteen punatähtinen kypärä.

I;f-r, 
silmät vain pyörivät hätääntyneen näköi-

Kaikki tapahtui silmänräpävksessä.
Punatähtinen kypärä pyörähti 1'mpäri, hävisi het-

keksi kumpareen taakse noustakseen .jälleen pian
näkyville. Kummasti mutkitellen paineli vihollinen
sitten noin viisikymmentä metriä ja hävisi taas kuin
maan nielemänä.

Minkäänlainen ääni ei nyt rikkonut kuutamoi-
sen yön hiljaista rauhaa, kunnes aivan nenän alta
poksahti taivaalle sinihohtoinen valoraketti, ja sil-
loin olikin jo helvetti valloillaan.

Vasemmalta, noin sadan metrin päästä, haukkui
"piiska" terävin laukauksin ja valojuovaiset kone-
kiväärin sarjat pyyhkivät pitkin maan pintaa, jotta
ilma vinkui. Muutaman kymmenen metrin päästä
tuntui tulevan karjutulla äänellä lausuttuja vieras-
kielisiä komentosanoja. Laukausten ja papatuksen
keskeltä kuului juoksevien askelten töminää. Oi-
kealta liikkui varjomaisia olentoja pölymäisen udun
noustessa maanpinnasta kuun valoon.

Jähmettyneinä matalan kaivannon pohjalle pojat
kyyhöttivät aseineen kauhun taistellessa mielessä.
Piti ampua, mutta ketä?

Missä olivat omat, missä vihollinen?
Seppo nosti päätään katseen kiertäessä tienoota,

kun kookoo-sarja samassa pyyhkäisi ylitse ja Iakaisi
kaivannon reunoja, jotta maa pölisi. Päässä tuntui
kumma kolaus, samalla kun silmissä pimeni. Edessä
r,älähti kumea räjähdys: ainakin kuusituumainen,
sanoi järki, ja armahtava tajuttomuus sulki tum-
n'raan vaippaansa nuoren puolustajan.

Kuinka kauan pimeys kahlitsi tajuntaa, siitä ei
ollut täyttä kuvaa. Kun se palasi hiljalleen puris-
tavaan kipuun, samalla jotakin terävää sattui silloin
tällöin jalkoihin.

Kauhun täyttiimät nuorukaisen silmät revähtivät
valveille, hengitys kulki sihisten sieraimissa. Ym-
pärillä oli vain pimeyttä. Iso, jäätynyt maalohkare
lepäsi poikittain pään yllä, pikakivääri oli kuin
kannatinparruna rinnan yli kaivannon laidalta toi-
selle. Hän oli hautautunut elävältä.

Huuto pusertui huulilta - vartalo teki epätoi-
voisia liikkumisyrityksiä, mutta turhaan. Mikään
jäsen ei liikahtanut. Sormetkin olivat jääneet pu-
ristukseen aseen piipun ympärille, ja vasen käsi oli
vääntyneenä kehon alle.

Mutta jostakin kaukaa tuntui kuuluvan kiroilua,
samalla kun pieni lapionterä hakkasi polvia. Rau-
hallisesti, rauhallisesti, hoki ajatus: minua kaive-
taan esille, ja ei aikaakaan, kun pitkin vartaloa kul-
keutui rautainen lapio terän tarttuessa vyöhön.
Huohottavaa punnerrusta, ja valtava maamöhkäle
liikkui rinnan päältä. Kuu alkoi loistaa silmiin yöl-
Iisestä sinestä.

- Jumalani, pursui tahtomatta huulilta kyynel-
teo sumentaessa näön.

- Oletko hengissä? - Vastaa poika!
Se oli huuto, joka palautti pojan maanPinnalle.

Hänen katseensa sattui edessä kyyhöttävään mie-
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heen. Tuttuhan tuo oli. Pyhäselältä kotoisin oleva
kersantti Jussi Partanen, ja takaa tuli toinen tuttu,
Leppäsen Viljo, srmrn pitäjän miehiä.

Nyyhkyttävin huulin ponnistrutui pojan puris-
tuksessa ollut vartalo polvilleen. Oikea käsi puristi
kouristuksenomaisesti edelleenkin pikakiväärin
piippua, mutta oma ase roik\ui vieläkin selässä.

- Luojalle kiitos... Elossahan sinä oletl Hel-
vetti sentään, enpä totisesti ole noin rir.akasti lii-
kutellut lapiota pitkiin aikoihin. en r-iiteen vesi-
kesään.

Sanat pursuivat vuolaana miehen huulilta, her-
mostuksen nykiessä poskipäitä ,ia käsien haparoi-
dessa auttamisen halusta. Mutta kun nuorukainen
oli nostettu seisomaan, kersanttienkin oikaistessa
selkänsä, räsähti lähistöltä laukausten sarja. Luodit
suhisivat korvissa, samalla kun valojuovat piirteli-
vät värillisiä kuvioita kuunvaloiseen yöhön.

- Saakeli . . . Tappaa se. . . Yrittää ainakin, ma-
nasi pyhäjärveläinen kersantti. - Laitetaanpa tor-
rakka tuohon penkalle ja annetaan suomalaisen nik-
kelin soida. Sohotahan poika päin tuota herhiläistä!
Katsotaan, mitä suomalainen mies saa aikaan aseel-
laan.

- ItIies ! mielessä ailahti kummasti. Päässä ko-
hisi ja kolisi. Kersantti oli sanonut häntä mieheksi,
tas.rvert.riseksi toisten isoisten kanssa. Mutta ker-
santtipa olikin nähnyt hänet näissä hommissa. Näit-
ten kersanttien mielestä hän ei ollutkaan mikään
kakara eikc pojan nappula.

Kuin uutta uskoa saaden kohosi pikakivääri kai-
vannon penkalle, ja .fostakin takaa ilmaantui la-
taaja eikä aikaakaan, kun olkapää tunsi turruttavaa
takomista. Maahan hautautumisesta huolimatta ase

toimi moitteettomasti tähtäimen osoittaessa tykyt-
tävää suuliekkiä, joka valotteli vajaan sadan metrin
päästä suoraan edessä.

- Ålemma -! Nosta tukkia, suunta on oikea!
Paina vain, eläköön ! - Huuto lukkosi korvat, sa-

malla kun edessä näkyi kirkas r'älähdys. Kolme
hahmoa kohosi pystyyn huitorin käsivarsin ja' tait-
tui lopuksi liikkumatton.riksi kasoiksi maahan.

- Tule'r,a alikersanrti Seppo Suhonen ! Helkkari,
vain kolme sarjaa, ja pesäke oli selvä ! Sinä olet
koko piru mieheksi, jylisi kersantti viereltä, jotta
tienoo raikui. Mutta hennot kädet jo siirtivät asetta
toiseen kulmaan tähtäimen hakiessa epäselvää ry-
kelmää, josta "piiskan" terävä suuliekki leimahteli.
Uhkarohkeasti oli vihollinen tuonut aukiolle suo-
ralle suuntaukselle tykkinsä, jolla koo-koon kanssa
tulittamalla oli antanut pontta päivälliselle hyök-
käykselleeo ja saanut syntymään repeytymän harva-
lukuisten puolustajien ketjuun.

Tietämättään oli vapaaehtoisten pikakivääri-
ryhmä kontannut välimaastoon ja saanut täten syn-
tymään yksinäisen sillanpääaseman keskelle rinta-
maa. Mutta sivustoilta kuuluva huuto kertoi omalla
karmealla tmallaan, että toisen pataljoonan neljäs
komppania oli lähtenyt hyökkäykseen mukana yl-
tiöpäiset vapaaehtoiset luutnantti Kalle Heiskasen
johdolla. Lyhyin syöksyin, valojuovaisen tulileimun
myllertäessä öisellä taistelutantereella ja jyrinöivän
kumun kantautuessa kauas takamaastoon, aaltoili
harvahko ketju kohden vihollisen miehittämää
metsänreunaa, ja kun valju aamunkajastus kiristy-
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neessä Pakk;lsess.1 \-r.-,.a::: .:::::no,r. huohottii'at
jäljellä olevat hyö.<kJi1.i: ::'.,,r::.-.-ss.r.ur. Trekse
järinyt, p;rrirrs,rden metrin ir r ri:ren nr.r.rsio \',rin
I<ljehteli silloin tällöin tuskaisiste r.elitushuudoista,
kurkoitt.rvien käsien kohotessa sieltä jr tiiriltä koh-
dcn korkeuksr.r. .r1'u.1 toii ocn.

Seppo plinoi piiätään rseenslr tukki.r r';rsten, sil-
mien hlrheilless.r tlirvnnätyssä maastossr. Harven-
nut oli heidänkin joukkr-rccnsa. Hoffrcn oli jo r'ä-
hän ennen haavoittunut. ja nyt oli Kauppinenkin
kaatunut, Hyr,ärinen ja Pitkänen olivat haavoittu-
neet, ja ketä heitä olikaen mennyt toisissa jouk-
kueissa olevia. Tuli siinä mieleen isän kirjoittama
kirje, jossa hän kertoi kotiseudun paikallispäälli-
kön uhanneen peräänkuulutuksella häntä, Seppoa.
Syytti mukamas karkuruudesta, kun hän oli ilmoit-
tamatta hävinnyt suojeluskunnrn toimistosta, jossa

toimi lähettinä. Kukapa uskoisi kiväärinmittaisen,
hentorakenteisen pojan karkaavan rintamalle. Van-
hempain suosturlus oli, vaikka vaikea sitä oli ollut
riidin antaa. Kyynelhelmet kalvakoilla poskillaan
kirjoitti r-episeva käsi nimensä osoitettuun kohtaan,
tuskaisrn katseen seuratessa ovelle kulkevaa las-

t.rrn. Tämä muisto kah'oikin mieltä. Nousi kuin
usvrsta r'äslmyksen hetkinä: mutta se myöskin kan-
nusti. Noita kyyneleitä hän ei voinut Pettää, ja siksi
punnersi hintelä r'artalo monta kertaa enemmän

kuin mitä luonto olisi sille määrännyt tehtäväksi.
Näin vicrii'ät vuorokaudet taistelun aaltoillessa

tuon parinsadan metrin syvyisen alueen omistuk-
sesta, suLlrten käydessä neuvotteluja riruhasta. Vaa-
timuksistl tingittiin, kuoleman kulkiessa tunteetto-
mana r'älittäjänä siellä, missä todellista välien se[-
vittelyä käytiin.

Eräänä yönä näki kaveri korsussa merkillisen
unen: Piiydän alle piiloutunut vihollinen kehoitti
heittän.räiin aseen ja menemään kotiin. Aamulla jo-
kainen nauroi hänen kertomukselleen, mutta poika
pysyi luulossaan, että rruha tulee tuossa paikassa
ja niin kär,i. Yhdentoista aikaan tuli lähetti pote-
roon Sepon ollessa vartiovuorollaan ja kehoitti läh-
temään korsulle. Epäuskoisena oikeni vartalo suo-
jaavasta haudesta silmien harhaillessa päin vihol-
lista. I{uita tuossakin aivan neljänkymmenen met-
rin päässä istuskeli vihcrtäväpukuisia vastustajia ja
seuraili savuketta poltellen meidän harvalukuisten
puolustajien nousemista maanpinnalle. Näytti kuin
vastustaja olisi sanonut: "Noinko vähän niitä oli-
kin."

Lin jat oli tyh jennettär,ä. Puolustajien vähäiset
miehistöt sujutteiivat Lyykylänjärven jäälle, mutta
Sepon ja erään toisen kaverin sukset oli kranaatti
pirstonut, joten he saivat tarpoa maaliskuisessa lu-
n-ressa sohjoisella jäällä jalkaisin, hyyhmän jätyessä
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valtaviksi möykyiksi kenkiin. Mutta vierelle hiihta-
nyt komppanian päällikkö kehoitteli:

- Voi poika parat, heittäkää pekkaukset mene-
mään, jos ette jaksa kantaa.

Tuo kuusikilometrinen taival Kariselmelle, jonka
he tarpoivat upottavassa lumessa, imi viimeiset voi-
mat. Mutta nyt matkattiinkin kotiin päin. Oli
rauha. 

*
Hammaslahden asemalla oli r.ilskettä.
Kotiutettuja miehiä laskeutui junasta, toiset re'

muten, toiset vakavin katsein omeisiaan etsien vas-

taanottajien joukosta.

- Hei nappula, väistyhän hiukan. . . Vanha saa-

puu siviiliin !

Seppo katsoi olkansa ylitse. Pitkäpartainen kylä-
läinen laskeutui junasta rehvakkaasti, kuin sankari
konsanaan tuuppien edessään olijoita. Asekorjaa-
molla palvellut mies ei tiennyt "nappulan" tekoja.

Itsekseen hymyillen siirtyi kiväärinmittainen
poika tuon sankarin tieltä, mutta samassa asemalai-
turilta kajahti tuttu ääni:

- Voi helskutti ! Suhosen sankari sieltä saa-

puu. . . Nekö iättivät sentään Sinutkin eloon? Joku
jo kerkesi sairaalassa kertomaan kaatumisestasi. Ei
ollut mukamas kuin saappaan pohjat enää näky-
neet...

Seppo hymyili. Jotakin liikuttavaa kuroi rinnassa.
Partainen sankari kääntyi ihmetys silmissään tui-
jottamaan tuota lausujaa, silmänsä menettänyttä
Matti Pesosta, jonka rinnassa kimalteli uutuuttaan
vapaudenmitalin nauha.

Sepon huulilta hersyi äänekäs nauru. Matti oli
Matti. Kun he muutaman päivän olivat Mikkelissä
koulutuskeskuksessa, vihollisen suorittaessa ensim-
mäisen suurpommituksensa päämajan kaupunkiin,
touhusi Matii Pesonen niin rohkeasti, että sai palk'
kiokseen pakillisen alkoholia. Sitä illalla maistel-
tuaan hän ilmestyi käskynjaolle. - 

"Minä ammun
teidät, mokomatkin sankarit", karjui vääpelinä toi'
miva kersantti katsellessaan huojuvia poikia. -"Elä hyvä viäpel tok ammu. . . Minun selkäin ta-

kana on moneo vihulaisen henk . . ."
Kauempaa oli tapahtumaa seurannut Hammas-

lahden päikallispaallikkö, rovasti Poutanen ja as-

teli verkkaisesti poikien luo.

- Anteeksi, Seppo, ia Jumala siunatkoon sinua

rauhankin oloissa, sotilaspoika!

,,VANHAVÄNRIKKI''

Sotamies Laitila oli palaamassa kotilomalta ja
alkoi junassa syödä kotoisia eväitään. Kun vasta-

piiätä istui tuntematon majuri, kysyi Laitila tunte-
matta oikein arvomerkkejä:

* Söiskö "vanhavänrikki" voileipää?
Majuri sanoi syövänsä ja niin sai hänkin pur-

tavaat,

TAIPALEEN

LAUTTURINA
TALVISODASSA

Eino Kautto

LOKAKUUN 8. päir'ä 1939 valkeni keskisuoma-
laisessa kotipitäjässäni Laukaassa yhtä suuren kan-
sainvälisen erimielisyyden ja jännityksen ilmapii-
rissä kuin muuallakin rakkaassa isiemrne maassa.

Päivällä kiertelivät useissa kodeissa YH-määräyk-
sien jakajat. Lähtövalmistelut oli suoritettava pikai-
sesti, eikä muuta kuin jäähyr'äiset rakkaille omai-
sille sekä metkalle kokoutumispaikkaan. Suurin osa

meistä Keski-Suomen pojista joutui lähtemään val-
takuntamme kaakkoiskulmaan, määränpriänä Tai-
pale-Metsäpirtti. Rautatiematka päättyi Sakkolan
asemalle, josta r,älittömästi alkoi jalkamarssi kohti
Taipaleen jokea.

Eraand. lokakuun yönä saavuimme perilie. Joki
tuntui lepäävän hiljaisena yön hämyssä, mutta vasta
aamulla havaitsimme, ettei se niin hiljainen ollut-
kaan, vaan leveä, mahtava virta. Emme silloin vielä
aavistaneet, että tämän joen rannat ja lähitienoot
tulisivat muodostamaan monta vaiherikasta ja
äärimmäistä kestokykyämme koettelevaa hetkeä.

o
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Kiviniemen seudulla. Kaikki nyt tiesimme, mikä
oli alkanut. Saikan jako loppui heti, ja me juok-
simme lautalle.

Aluksi oli lautalla norm.ralikuljetusta, johon olim-
me tottuneet. Mutta kellon lähetessä yhdeksää ja
päivän valjetessa alkoi I{etsäpirtistä päin virrata
katkeamaton jono lautterantaan. OIi haavoittu-
neita, sairaita, vanhuksia jr lepsia, jotka kaikki oli-
vat matkalla kohti rauhallisempia olotiloja. Paluu-
matkalla ei lautalla saanut olla ketään muita kuin
kuljettajat, mutta kun virran vastakkaisella ran-
nalla asuvan Rauhalan talon tyttö itki ja sanoi
unohtaneensa kellot ja sormukset kotiin, hänet
päästimme käymään vielä kotonaan.

Siirtotyötämme nopeuttivat jokialueen ylle ilmes-
tyneet vihollisten lentokoneet, joita oli ainakin
,0-60 kpl, mutta pommitusta eivät ne tällöin suo-
rittaneet. EIäimien kuljetus suoritettiin seuraavan
illan ja yön aikana myös häiriöittä. Vain kaksi leh-
mää hyppäsi pois lautalta ja upposi heti virtaan.

Seuraavat päivät kuluivat pääasiassa sotilaskulje-
tuksiin, mutta nyt alkoi naapurin antamaa "rauta-

Itrl

Toipaleenioen lauliaranta talven

Taipaleen]cer sur
ofetlu Alcaza.in

luhua

Eiualalla Mustaoia. Kuva
tukikohdasia Loaiokalle päin

. Yksikkö, joss,r. me Laukaan pojat palvelimme,
oli :.,JR 28 (mr.öhemmin 7./iR t9i. Tehtäviä
jaettaessa tuli os.r!seni lautturin homma. Taipa-
leen lautan kär:iör't-ri:.r.rna oli yksinom.ran r.oiÅa_
kas virta. Lautiean, joir liiikui tynnöreihin kiinni-
tetyn vaijerin avull.r, kuului pitLä, svvä köli, jo-
hon..virta vastasi ja t1'önsi sirä 

-rrnn.rstr 
toiseen pit-

källä vasta-airolla ohjaten.
Ålussa oli toisena lautturina tehtär.ään totrunut

siviilimies, mutta marraskuun lopulla annettiin lau-
tan hoitaminen yksinomaan sotilaille. Meitä oli
nel.iä miestä, kaksi aina vuorollaan. Kul.ietuksia
oli paljon molempiin suuntiin, ja mitä pitemmälle
marraskuu kului, sitä kiivaampaa oli lyön tahti.
Pioneerit tekivät varasillankin lautan viereen ve-
neitä ponttoneina käyttäen, mutta se poistettiin toi-
sena tai kolmantena sotapäivänä taktlllisista syistä.

Koitti sitten marraskuun 29. päiv'a. Illalla kävi
rykmenttimme komentaja, e,,ers1i Sihvonen luo-
namme ja tiedusteli lauttamme kuntoa mainiten,
että huomisesta tulee luultavasti vilkas päivä. yöksi
jäin päivystämään toverini kanssa rannalla olevaan
lauttatupaan. Täten siirryimme marraskuun 30. päi-
vään. Kello 5 ajoissa veimme oman komppaniamme
yli, jolloin pojat lautalla kertoilivat, eiiä nyt on
koehälytys, mutta toiset arvelivat, että olikin tosi
leikki edessä. Komppaniamme marssi Umpilampi-
linjalle asemiin. Itse läksimme kellon lähetdssä seit-
semää "saikkaa" hakemaan Iäheisestä jakelupaikasta.

En ollut vielä saanut annostani, kun rajanpin-
nasta päin vilahti useita suihkuja aamupimeälle tai-
vaalle. Niitä seurasi valtavat jysähdykset jossakin

tavaraakin" tippua taajaan lautan ympärille. Tämä
oli omiaan lisäämään työn vaarallis,,otta.

Vihdoin koitti sodan viides päivä. Luoksemme
saapui ylikuljetusryhmän päällikkö, vänrikki Kar-
jalainen ja määräsi, että nyt seuranneena yönä oli
lautalla tuotava'r'iimeinen viivytystaistelua jatkava
joukkue yli, ja sen jälkeen on lautta tuhottava.
Tehtävä ei ollut helppo, koska laiturit oli jo am-
muttu.rikki ja kannatusvaijerin pöntöt tuhottu jou-
duttaakseen lautan lopullista håvittämistä. Määrä-
tyn merkin saatuamme meidän olisi mentävä laut-

1o1.neqTe lirran yli ja tuotava joukkue omalle puo-
lelle. Tiesimme tehtävän tärkeyden, vaikka emme
vielä os,rnneet arvata, että sen suorittaminen voisi
olla vaarallista.

Mielet jännittyneinä taivalsin myöhään illalla
toverini sotamies Veikko Kalmarin kanssa tutulcsi
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käyneeseen Taipaleen lauttarantaan, josta jo sadat
kerrat olimme kulkeneet virran y'li. Kun Iautta-
sillat o,livat säpäleinä, oli hankalaa kiinnittää yön
pimeydessä lauttaa rikkiammuttuun laituriin, var-
sinkin kun kaiken tuli käydä aivan äänettömästi.

Virran rannalla, kädessä lautan kiinnipitokoukku,
tiihyilimme jännittyneinä leveän virran vastakkaista
tantaa, nähdäksemme sieltä sovitun valomerkin.
Åjatukset kulkeutuivat välillä jo kauas Korpima-
jaan, missä varmaan samalla hetkellä valvoi myös
vaimoni pienen poikansa kanssr, ja sitten ne taas
kiersivät tähtitarhoihin pyytäen siunausta ja varje-
lusta. Mutta kauan eivät ajrtukset saaneet viipyä
muualla, sillä etäältä kuuluvr kiivas tuli läheni
nopeasti. Vihdoin alkoi virran takana olevan Rau-
halan talon lähettyvillä soida katkeamaton pika-
kivääri- ja konepistoolituli, saman Rauhalan, jossa
viikko sitten rykmenttimme pastori, nykyinen Lau-
kaan kirkkoherra Armas Salmenkivi julisti rauhan-
sanomaa ja jossa yhdessä varjelusta vaaroihin rukoil-
tiin.

Joukkueen tuli jatkui pitkään varmaan yrittäen
harhauttaa irroittautumista, sillä peräytymistienä oli
leveä virta. Lopulta tuli han'eni, vain joitakin yksi-
tyislaukauksia kuului endd. ja nekin loppuivat kolk-
koon hiljaisuuteen. Kului jännittäviä hetkiä, jotka
eivät suinkaan olleet elämämme helpoimpia. Tie-
simme, että kysymyksessä oli nyt sekä tovereittem-
me että meidän itsemme kohtalo. Varroimme merk-
kid,, ja pian vilkkui punainen valo virran rannalla
veden rajassa. Meidän oli nyt näytettävä, mihin me
lauttureina pystymme. ,Koetimme toimia niin hil-
jaisesti kuin suinkin oli mahdollista.

Kello lienee ollut noin viisi. Joulukuinen aamu
oli mustan pimeä. Valoa tietenkään emme uskalta-
neet.käyttää, vaan kaikki oli suoritettava vaiston ja
tottumuksen mukaan. Päästimme kiinnikevaijerit
irti, ja minä käänsin peräsinairon mahdollisimman
viistoon, iotta lautta olisi syöksynyt parhaalla mah-
dollisella nopeudella yli virran. Sen kulku sujui
aluksi normaalisti, ja olimme jo virran keskivai-
heilla, kun sattui odottamaton tapaus. Lautta tärähti
pimeydessä kuin kiveen ajettuna, ja matkanteko
loppui siihen. Meille oli tapau* aivan käsittämätön,
sillä virrassa ei tiettävästi ollut mitään kareja. Vesi
kuohui ympärillämme, mutta olimme auttamatto-
masti kiinni. Pohdimme tilannetta, ja silloin muis-
tuivat mieleen kannatusvaijerin pöntöt, jotka oli
ammuttu rikki, ja tästä johtuen vaijeri oli painunut
pohjaan ja katkaissut matkan.

Vastarannalta kuulimme vienona huutona: tulkaa
pianl Käsitimme heidän tilansa. He olivat juuri ir-
roittautuneet, ja jos vihollinen saattaa heidät ran-
raan saakka, tulevat he kaikki tuhotuiksi. Vastasim-
me hiljaisesti huutaen, ettei meistä ole apua, sillä
emme pääse eteen emmekä taakse päin. Kehoitimme
heitä lähtemään jokivartta ylös Terenttilän sal-
mea kohti, jos siellä olisi vielä moottori, joka on
huoltanut Neonsaaren kukkulalla olevaa tukikoh-
taa. Mvöhemmin kuulimmekin, että heillä oli ollut
onni päistä sieltä omalle puolelle.

Huolenamme oli tietysti omakin kohtalomme.
Kaikki yritykset lautan irroittamiseksi olivat kui-
tenkin turhia, sillä vaijeri oli kovasti tarttunut
pohjakiviin. Sidoimme sitten lautalla olevan pelas-
tusrenkaan ja joitakin laudan kappaleita yhteen ai-
komuksenrmme hypätä virtaan. Mutta siitä oli luo-
vutta\-a, koska virta oli liian fuja ja toiseksi omat
luulisivat varmasti meitä virran yli yrittäviksi vi-
hollisiksi ja tuhoaisivat meidät. Pois oli kuitenkin
päästär'ä ennen päivän valkenemista, sillä vihollisen
asemat siirtlisir'ät .io yöllä joen näköpiiriin.

Aloimme huutamalla kiinnittää oman puolen var-
tiomiesten huomiota puoleemme. Usean yrityksen
jälkeen srimn're\in eräälle 1'ariiomiehelle annätuksi
kehoituisen. erti hän toimittaisi heti tiedustelun
Terenrtilän salmelle, olisiko siellä moottoria, joka
saapuisi hakem.ren meidät. Kului sitten pitkiltä tun-
tuvia minuutteja. Mutta vihdoin kuului virran ylä-
juoksulta moottorin ääni, joka läheni voimakkaasti,
ja pian näimme kovaa vauhtia kiitävän moottorin
syöksyr än meitä kohden. Käännös kovassa virrassa
lauttrmrre suuntaan oli kuitenkin liian jyrkkä ja
aiheutti tuon kalastaja-aluksen peräsimen halkea-
misen. Vene alkoi ajelehtia ohjauskyvyttömänä
kohti Laatokkaa.

Silloin jälleen pyrki toivottomuus valtaamaan
mielen, että näinkö sittenkin päättyi pelastumisem-
me ainoa toi",o. Mutta moottoriveneen ohjaaja oli
myrskyissä karaistunut Laatokan kalastaja, joka ko-
neella luovien sai veneensä omalle puolelle Kaarna-
joen suuhun. Siellä hän joidenkin avustajien kanssa
nopeasti korjasi peräsimen ja yritti uudelleen kohti
lauttaamme. Pelastumisemme onnistuikin nyt hy-
vin. Nousimme moottoriin sanoin kuvaamaton ilo
sydämessä, sillä olihan tämä ainoa keino pelastua
varmalta tuholta. Asianmukaisilla välineillä varus-
tetut miehet katkaisivat sitten lautan vaijerin ja luo
rakenteeltaan ainutlaatuinen Iautta tuhottiin, ettei
siitä olisi hyötyä viholliselle.

KANNAT'TI MAKSÅA
Viialan kornppaniassa palveli sotamies Ålpo

Rantanen. Syksyllä l94l oli komppania Syvärin
voimalaitoksen Iäheisyydessä, ja Rantanen oli
eräänä pimeänä yönä etuvartiossa. Silloin hän kuuli
edestä rapinaa, soitti taakse ja pyysi ampumaan
pari kranaatinheittimen ammusta. Puhelimessa
oleva vänrikki kuitenkin sanoi:

- Ammukset maksavat 380 markkaa kappale
eikä niitä joka rapinan vuoksi kannata ampua.

- Hetkinen, sanoi Rantanen ja piti pienen
paussin, laskin juuri rahani, antaa tulla kolme kap-
paletta.

VETOAISA MURTUI
Uunitsan taistelujen jälkeen oltiin etenemässä

Karhumäen suuntaan, kun eräässä mäessä murtui
tykin etuvaunun vetoaisa. Sellaiseen oli .kyllä to-
tuttu ja se oli helppo korjatakin. Mutta paikan
päälle asiaa ihmettelemään sattui nuori, äsken sota-
koulusta päässyt vänrikki, joka hätääntyi kovin moi-
sesta vahingosta.

Vanhempiin jermuihin meni silloin pieni kiusan
henki ja he kysyivät vänrikiltä, mitä nyt oli tehtävä.
Vastaus oli yksitotinen:

- Kuulustelupöytäkirja.
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Ässä-rykmenitiläisiä maioiietiuna K-: e-a ärven
SK-talolle YH:n aikana

J. RAUTTO

(M uistelmosorioo julkoistu ennen

numeroisso 4/57, l/58 jo 2/58) SAM}IAKKO.

Motin sonkoritorino

LLruTNÅNTII Matti Heikinheimo, komppaniamme
päällikkö, oli ankaraotteinen kouluttaja ja korpiel?imän
koettelemulisiin jo siviilissäkin tottunut metsämies.
Alussa hänestä tuskin monikaan erikoisemmin piti.
Hän suhtautui miehistöön pidättyvåisti, mutta hänen
sulkeutuneisuutensa ei ollut erilleenvetäytymistä eiki
oman paremmuuden korostamista, pikkumaista turhan-
tärkeyttä. Hän oli mies koko kaksimetrisen vartensa
pituudelta. Jotkut sanoivat hänen olleen uskovainen
mies, mutta tätä en tiedä, vaikka pohjalaisen Heikin-
heimojen suvun perinteet viittaavatkin siihen suun-
taan. Mikään kiihkoilija hän ei siinäkän asiassa ollut.

Tarkoituksena ei tässä ole ylistyslaulun kirjoittami-
nen kenellekään, vaikka Matti Heikinheimo totisesti
sellaisen ansaitsisi. Tuo vaitelias pohjalainen oli mies,
johon pakostakin oppi luottamaan. Tavallisessa kie-

RYK}IENTIN
SOTAA

PERSPEKTITVISTÄ

lenkäytössä sanonta "komppaniansa edellä" on enim-
mäkseen kuvaannollinen. Hänen tapauksessaan sen voi
käsittää aivan sananmukaisesti. Hän oli aina "kär-
jessä" tilanteen sitä vaatiessa ja vaikeissa irroittautu-
mistapauksissa hän mielelläån jäi viimeiseksi.

Hänen sankaritarinansa päättyessä T§opinassa 7.11.
1941 aamuhämyssä olin sattumalta vain ehkä metrin
päässä hänestä. Olimme motittaneet pienen vihollis-
osaston eräälle kukkulalle Kumsjärven-Karhumäen
maantien varrella. Tulietäisyys viholliseen oli vain pa-
rikymmentä metriä. Me makasimme parhaamme mu-
kaan suojautuneina hiljalleen tulittaen viholliskorsua
ja odotimme, että maantien puolelta kiertänyt 7.
komppania antaisi merkin itsestdän. Saimme sen parin
rumipukuisen haamun t,ä:TätH:t"",1* 
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liekehtivät joulukuun alussa ry39
kautta koko itäisen raiaseutumme,

ia vihollisen pommituskoneet alkoi-
vat tiehua Suomen kaupunkien !a
keskuspaikkoien yllä tuottaen
kansamme elämään synkkyyt-
tä ia kuolemaa.
Koko väestö sai raiaseudulta
lähteä vaellukselle tuntem atto -
mia kohtaloita kohden karioi-
neen ja irtaimistoineen. Palf on

iäi tuhansien kotien omaisuut-
ta kuitenkin sotakentille tu-
houtuma an, ia ankaran talven
pakkasiin ia rehun puutteeseen
sortui suunnattomat määrät
kariaa.

I

h
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Vaikka Suomen kansan valtasi

rautainen ja yksimielinen tahto teh-
dä kaikki voitavansa elämän tasapai-

non säilyttämiseksi, maassa uhkasivat

olot kuitenkin iätkkyä. Raskautta

tuotti mieliin myös asutuspaikkoien
pimentäminen, folloin illat ia yöt oli-
vat usein mustaa mustempia. Kaikki,

joilla ei ollut välttämättömiä tehtäviä,
siirtyivät epävarmoia oloia ia ilma-
pommituksia väistääkseen maaseu-
dun turvaan. Yksin Helsingistä pois-
tui roo.ooo henkeä. Lapsia evakuoi-
tiin junakuormittain suurin ioukoin
aina Ruotsiin saakka.
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sapanoksia - Ieimahdus - 
jyriihdvs, mutta heitto

meni hiukan sivuun edess?imme olevasta korsusta.
Sieltä jatkuikin tulitus yhä kiivarnr.

Huomasin äkkiä venäläisen "peekoon" piipun ai-
van edessämme korsuun johtar-essa yhdyshaudassa,
ja yritin saada sen takana ole'r-en ampujan jyr'älle.
Kirottual Kädessäni olevassa'r'eniläisessä puoliauto-
maatissa nousi patruuna pystyyn I

Aioin juuri sanoa jotakin vieressäni makaavalle
komppanianpäällikölle ja kohotteuduin hiukan varo-
mattomasti.

Silloin se sattui. Tuntui kuin olisi oikea olkapää-
ni tempaistu paikaltaan, ja semalla näin, että päällik-
kömme otsassa oli reikä.

Aloin hivuttautua taaksepäin, ja jostakin syystä iäi
mieleeni, että rannekelloni osoittimet näytti\'ät silloin
kello 6,15.

- Heikinheimo on kaatunut I

En tiedä mistä tuo tieto niin nopeasti levisi, mutta
ennen sidontapaikalle ehtimistäni tuntui sen sielläkin
tietävän jokainen.

- Ei I Hän on vain lier'ästi haavoittunut, sanoin
lähimmille miehille, mutta en tiedä, uskoivatko he
sen. Itse ainakin tiesin valehtelevani, ja tiesin sen ole-
van tarpeellista. Jotkut miehistä olivat jo alkaneet
vetäyfyä. Luottamus päällikköön oli niin suuri, että
heidän mielestään hänen kaatumisensa merkitsi ilman
muuta hävittyä taistelua.

Sidontapaikalla sain kuulla, että vänrikki Ryti, sil-
loisen Tasavallan presidentin poika, oli ottanut ko-
mennon lähimpänä upseerina. Motti tyhjennettiin
ennen puolta päivää.

Oma vammani näytti vakavammalta kuin se lopuksi
olikaan. Pikakiväärisuihku oli vain pyyhkäissyt oikeas-
ta korvalehdestä alaspäin ja tuhonnut osan oikean
keuhkon yläkärkeä.

Kun Matti Heikinheimo haudattiin Hietaniemen
sankarihautaan useiden muiden asetoverien mukana,
olin jo niin paljon toipunut, että voin pyytää sotasai-
raalasta parin tunnin loman ja seisoin vaimoni tuke-
mana, oikea käsi "lentokoneessa" haudan reunalla.
Mukana oli suurin osa 9./JR 26:n alkuperäisestä up-
seeri- ja aliupseerivahvuudesta. Kaikilla oli joku
näkyvä vamma.

En häpeä tunnustaa, että minä itkin. Mutta en itke-
nyt yksin, vaikka ympärilläni olikin sodan paaduttamia
Ässä-rykmentin miehiä.

o
''OMANTUNNONARKA''
MEIDÄNKIN rykmenttimme henkilöstö oli sekalaista
kokoonpanoltaan. Oli kaikkea kansaa, mitä hyvästä
Helsingistämme saattoi löytää: tohtoreita, lehtoreita,
tuomareita, juomareita, viemäreitä, johtajia ja juoksu-
poikia. . . Olisi ollut ihme, ellei mukaan olisi sattunut
myöskin erikoisen moraalisen tai uskonnollisen vakau-
muksen omaavia yksilöitä, joille eräs sodan päätehtä-
vistä, tappaminen, oli kauhistus. Oli maallikkosaatnaa-
ja-korpraali, joka pyysi ja sai erikoisluvan iltahartauk-
sien pitämiseen, vaikka osa miehistöä protestoikin siitä,
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että hän rukoili heidän mielestään liian kauan. Hänen
nimeään en viitsi mainita. Erään toisen nimen muis-
tan myös varsin hyvin, koska hän settui olemaan
koulukaverini, vaikkakin joitakin ruosiluokkia nuo-
rempi. Hän oli sotamies Niilo Lahti, kotoisin Yli-
vieskasta ja siviiliammatiltaan rrlokuserja. Ir{ainitta-
koon lisäksi, että hän oli taiteellinen sielu ja oli näy-
tellyt amatöörinä Pikku-Teatterissa.

Alunperin hän sai aseekseen Suomi-konepistoolin,
mutta jo ensimmäisissä tulikosketuksissr riholliseen
osoittautui, että ase oli annettu väärälle miehelle.

Åluksi luulimme, että hänen aseenkdsittelvnsä olisi
vain tavallista arkuutta ja menisi ohi. Emmeh:in me
toisetkaan kaikki olleet mitään sankariainesta. Niilo
meni kyllä mihin toisetkin ja pysyi paikallaan siinä,
missä pitikin, mutta ei ampunut. Ei ainakaan kohti.
Hän oli omantunnonarka. Tappaminen oli hänelle
mahdotonta. Jos hän ajatteli omaa mahdollista kuo-
lemaanse. näkyi se ainoastaan siitä, että hän vetäy§'i
Ievossa olless.r mielellään yksikseen tai jonkun luo-
tetun toverinsx seurarn eikä ottanut osaa pokkapeliin
tai muihin kerf ihin huveihin.

Niini plivinl, jolloin "iskimn.re päätä seinään" Pet-
roskoin ti:lli )I.rrkkilrn m.rrstossr l)-17.9.194I
pääsemätrl minkään veft.1i eteenpäin. r'ihollinen oli
pureutunut lujrsti tienreun.rrn. \raikka tielle oli mat-
kee vrin joitakin s.rtoje metreiä, oli se meistä yhtä
krukrnr kuin plir Intasraja.

Iteillä ei ollut telttoja mukanamme. Yöt vietettiin,
sikäli kuin niitä lrisinkaan vietettiin, laavuilla ja nuo-
tiotulilla. fa pojat tappelivat vääpelimme, ylikersantti
Kähärin, lempinimeltään Åku-Ankka, joskus ratsain
tuomista vaoeeriannoksista. Töpinä oli jäänyt kauas
olemaftomien teiden taakse, ja lämmintä ruokaa näki
joku ehkä unissaan. Maasto oli enimmäkseen vetelää
suota.

Ei ollut ihme, vaikka jokunen joukostamme seir,rs-
tuikin. Heidän joukossaan oli myös koulukaverini
Lahti. Jostakin syystä tulin ottaneeksi hänen koo-
peensä jaLahti seurasi mukana "muuten vain". Maan-
tielle oli enää matkaa vain muutirm,r sata metriä, ja jos
onnistuisimme pääsemään sinne, olisi tiedossa mukava
autokul j etus kenttäsai raal.ran.

Tulitoiminta ei ollut tarallista vilkkaampaa. Vihu-
lainen piti vihaa omissa poteroissaan ja roiskautti
meille aina silloin tiillöin tulisen tervehdyksensä. Jo-
kunen "puskaheitin" nakutteli harvakseltaan, ja meillä
oli melkein leppoisa olo. Aamulla oli ollut vilkkaam-
paa, ja meiltä oli kaatunut ja haavoittunut joitakin mie-
hiä, mutta sitten oli toiminta kyttäiimistä puolin ja
toisin, kunnes yhtäkkiä huomasin joutuneeni vihollisen
ennakolta raivaamalle konekiväärilinjalle.

Komppanianpäällikkö komentoryhmän kanssa oli
siitä hiukan oikealla, tapansa mukaan kärkiasemissa,
takana oli oma joukkueeni pienen näreikön suojassa.

- Tap-tap-tap-tap.
Venäläinen hidas Maxim alkoi laulunsa ja jotakin

tuntui mätkähtävän takaapäin vasempaan reiteeni.

- Pojat, pirulaiset, heittelevät kiviä, ehdin ajatella,
ennen kuin huomasin, etten voinutkaan liikuttaa va-
senta jalkaani ja että makasin maassa pääsemättä ylös.
En päässyt edes ryömimään. Olin saaout osuman.

Huusin sairaankantajia, mutta ketään ei tullut.

- Sattuiko, kysyi äiini parin metrin päiistä. Se oli
naapurijoukkueen johtaja. Tulitus oli alkanut yhtäkkiä



molemmilta puolin aivan vimmattuna, enkä ihmetellyt,
kun sama naapuri hetken kuluttua huusi rätinän läpi:

- Heitä tänne se koopeel Jaksatko?
Päästin lyhyen sarjan konepistoolistani, mutta heitin

sitten sen niin komeassa kaaressa kuin osiisin pvvtä-
jälle. Aseet ovat joskus sodasse tärkeämpiä kuin
miehet.

"Ässä" malkalla Kannakselia llå-Kariaiaan l94l

Ikuisuuksien kuluttua ryömi viereeni mies. Häm-
mästyksekseni se oli juuri "arkana" pidetty sotamies
Lahti. Nyt hän ei näyttänyt pelkäävän. Hätäilemättä
hän yritti nostaa minua, mutta sai samassa osuman va-
semmalle rintaansa. Aivan sydämen viereen, kuten jäl-
keenpäio totesimme. Meitä oli kaksi al'utonta samassa

kasassa. N{inä alla jaLahti päällimmäisenä.

- Seirarnkantajia ei ole. Ne ovat kaikki haavoittu-
neet tai kaatuneet, sanoi Lahti.

Huusimme taas yhteisvoimin, mutta emme uskoneet
sen kuuluvan minnekään. Ikuisuuksien - tai ehkä
vain parin minuutin - kuluttua lähenivät meitä va-
semmalta kippurakärkiset lapikkaat, jotka tunsimme
komppaniaamme kuuluvan alikersantti Aukusti Ylita-
lon omiksi. Hän oli myöskin keskipoh.falaisia, siviili-
ammatiltaan ratsastavan poliisin ylikonstaapeli ja tilan-
teessa kuin tilanteessa aina rauhallinen "kuin viili-
PYttY".

Lapikkaat pysähtyivät
että joku raahasi meitä
malle.

aivan viereemme ja tunsin,
asetakin kauluksesta sivum-

Harvahkon katajapuskan takana saimme hengähtää.

- Kumma, ettei sinuun sattunut, ihmettelin Au-
kustille.

- Oishan se saattanu sattuaki, mutta polliisi ei saa

pelijätä, tuumi alikersantti, mutta lisäsi sitten: - Mut-
ta kyllä minä vähä pelekäsin.

Vasta Jsp:llä kuulin sen, mikä onkin tämän terinan

varsinaisena aiheena: arkana tunnettu Niilo Lahti oli
sairaankantajien jouduttua pois pelistä osoittautunut
tavallaan sankariksi ja sairaudestaan huolimatta hääri-
nyt haavoittuneiden apuna rohkeammin kuin moni täy-
sin terve.

Niilon sota päättyi siihen. Hän pädsi haavoituttuaan
siviiliin ja kuoli vfiän myöhemmin sydänhalvauk-
seen - 

joka aivan hyvin saattoi johtua juuri siitä
luodista, joka Markkilassa lävisti hänen rintansa vain
parin sentin päässä sydämestä.

o
KUKKULÅ 99

Kukkula 99 kummittelee varmasti jokaisen 9./JR
26:een kuuluneen sotilaan mielessä vielä kauan sen
jälkeen, kun monet muut sotamuistot ovat jo haalis-
tuneet ja osittain kadonneetkin siihen hZimäryyteen, jo-
hon puoleksi unohtuneet tapahtumat tavallisesti hau-
tautuvat. Tuskin monikaan tietää, mikä tuon kukkulan
nimi on tavallisella kartalla. Joka tapauksessa se si-
jaitsee jossakin Suokumaan-Ihantalan välimaastossa. Ja
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missä kaksi entistä JR 26:o eli Ässä-rlkmentin seitse-
männen tai yhdeksännen kompp.rnirn nriestä sattuukin
yhyttämään toisensa, mainitaan pirn kukkula 99.

Tehtävä - 
väkivaltainen tiedustelu Länsi-Kannak-

sen valtauksen alettua 2l .8.11 - oli uskottu juuri
noille yksiköille, ja niiden piti siinä saada ensimmäi-
nen tulikasteensa. Sellaisena ei näet voinut pitää niitä
paria kolmea kranaattia, jotka vihollinen oli pudotta-
nut Ieirialueellemme Suokumeella.

Takaa oli tilattu 11 minuuttia kestävä keskitys vi-
hollisen asemiin ja se saatiinkin. Onnettomuudeksem-
me oli tulenjohto tehnyt kuitenkin jonkun pienen las-
kuvirheen 

- tai missä lieneekin vika ollut - 
ja kes-

kitys tuli liian lyhyenä osuen suoraan meidän nis-
kaamme.

Me odottelimme H-hetkeä pienessä kurussa kahden
jyrkän kallion välissä, ja juuri sekunnilleen oikeana
hetkenä alkoi kranaatteja satar. Jotkut väittivät myös-
kin vihollisen Himmainmäellä sijainneen raskaan pat-
teriston yhtyneen samalla hetkellä tulitukseen. Minä
en tätä tiedä, eikä sitä tiedä r,armuudella kukaan
muukaan, ellei joku korkean portaan herra.

Oma tulenjohtomme yritti saada yhteyttä patteris-
toonsa, mutta siitä ei tullut mitään. Tapsit olivat kat-
kenneet heti ensimmäisten laukausten aikana.

Se oli tukala neljännestunti. Mukana oli itse ryk-
mentinkomentajamme, everstiluutnantti S. E. Laakso-
nen, mutta hänkin, tavallisesti niin kylmäpäinen her-
ra, näytti olevan ymmällä. Lakin oli jokin sirpale tem-
paissut hänen päästään, ja hän juoksi ylös kallion rin-
nettä huutaen miehiä seuraamaan itseään, mutta siitä
ei aivan heti tullut mitän. Ainakin meidäo jouk-

kueemme makasi paikallaan kurun keskellä virtaavan
puropahasen nevoittuneella rannalla. Isänmaa oli jo-
kaiselle hyvin rakas, ja hp'äilimme sitä kuin kiihkeär
rakastajat hurmion hetkellä. Vain k*si joukostamme
puuttui, molemmat yhdysmiehet, joistr toinen oli es-

poolainen, toinen salmilainen, kumpikin aivan nuoria
miehiä ja ensimmäistä kertaa tulessa. Espoolainen löy-
dettiin hiukan myöhemmin melkein kokonaisena, mut-
ta kuolemaa tekevänä. Hän kuoli muutamien minuut-
tien kuluttua käsiimme. Salmilaisesta nuorukaisesta ei
löydetty muuta kuin joitakin riekaleita ja melkein
ehyenä puun oksalle sinkoutunut kaasunaamari. Hän
oli yrittänyt suojautua kivien väliin kalliorinteelle ai-
van keskelle pahinta ryöppyä.

Keskiryksen päätyttya eteneminen sujui "aivan
suunnitelmien mukaan". Jossakin edessä räjähtelivät
venäläisten tulikorsut, mutta meillä henkiin jääneillä
ei enää ollut hätäpäivää. Tapsit oli saatu kuntoon, ja
tykistöpehmitl's eteni portaittain eteenpäin. Me saim-
me melkeinpä kävellä rauhallista kävelyvauhtia pe-
rässä, paitsi tierl'sti joskus. . .

Naapurifouklueen varajohtaja, korpraa.li ja kirjai-
lija Eino Hosia sattui kanssani saman kiven taa tuli-
suojaan. IIe pistimme tupalaksi. Hermosauhut . . .
Vaikka ystäväni kirjailija olikin niitä miehiä, jotka ei-
vät tarallisesti vähästä hermoslu. Kinastelimme ystä-
r'ällisessä särrssä siitä, kumpi keittäisi iltakahvit, jos
pädsemme takaisin leirialueellemme. Meillä kun sat-
rui molemmilla olemaan oikeaa kahvia. Riita ratkesi
heitt,imällä kruunaa ja klaavaa markan kolikolla ja
kahvinkeitto lankesi Hosialle.

Niitä kahveja ei kuitenkaan keitetty sinä iltana, eikä
koskaan myöhemminkän. Kului vain joitakin §m-
meniä minuutteja, kun taistelulähetti ilmoitti minulle
Eino Hosian kaatuneen ehkä viidenkymmenen metrin
päässä minusta vasemmalla.

Loppunäytös tuntuu hieman irvokkaalta. Kenttäpu-
helimella ilmoitettiin taakse Hosian kaatumisesta, ja
vihollinen kait sieppasi sanoman, koskapa Petroskoin
Tiltu vielä samana iltana ilmoitti radiossa, ettei kir-
jailija Hosia suinkaan ole kadonnut, \'aan on hyvissä
voimissa ja tyytyväisenä siellä jossakin linjojen itäi-
sellä puolella.

Samaan aikaan makasi Hosia vielä paareilla odot-
telemassa kuljetusta kaatuneitten kokoamispaikkaan ja
sen kautta kotiseudun sankarihautaan.

Missä pari tai useampia Ässä-rykmenttiläisiä kohtaa
toisensa, kuullaan kohta sanat "kuoleman kirnu" ja
"kukkula 99". Ne tarkoittavat juuri sitä elokuun
päivää.

vVv
LE HTEMM E

vvvvvvvvv

YSTÄYI LLE'A KANNATTA' I LLE

koikille moonpuolusti:sootetro
horroslovrlle Suomen
miehille jo noisille lousumme
kiitoksel kuluneesto vuodeslo
loivoen edelleen porhointo
yhleistyölö

"MIEHISTEN MIESTEI{ MIELIKIRJAT''

foulun uutuudet:
Gerloch: PetGtty qrmciio 1100:-
Hordy: Kodonnut vqrtiomiG3 650:-

" Kotkoro Yoitto 580:-
Howorlh: Suuri mslhinnousu 8@:-
Kemppinen FK.lGntua 9@r-
Leinonen: Kohtolo miettö kul-

iettoq 950r-
Tööllö Pohlontähdcn
ollo I oro

Winlon: Liityimma loivottoon
von Tippelskirch: Toisen mqoilmonsodqn

h:.toriq l-lv nqhkor. ll
tR kokroiroroq i;J0.-

ll-*' (Grimbcrgln Konroien hirtoriqn uudGn lqitok-

!n ren omirtoillla ns. l-ll yht. 1300 mk.)

sARraN KOKONAISHTNTA l-X YHT. l0ll0r
Tilaan yllämainitut WSOY:n kiriat 1000:- mk:n kuu-

kausimaksuin. Tilaiiaessa ei rahaa, Lähetys rahtikuluiita.

Tilaalan nimi ...
Arvo tai ammatti

Posii o soi te

f . SARNO
Runeberginkatu 25 A 23, puh. 444 3 I 5, Helsinki

20

KANSA TAISTELI. LEHDEN TOIMITUSKUNTA



KAU KO VAROMA

oa

E RAS

TAN K IN

TU HOOJA
HIIHDELLESSÄNI pohjoisen Vienan saloilla kuu-
samolaisen pataljoonan kenttävartioitten välejä yri-
tin useampaankin otteeseen tavata muuatta viesti-
miestä, toverien keskuudessa Sämi Jaakkolaksi ni-
mitettyä. Ensimmäisenä sotakesänä 1941 hän oli lä-
hes kolme tuntia kiipeillyt linjan läpäisseen vihol-
lisen tankio kimpussa ja saanut sen lopulta tu-
hotuksi. Olin kuullut tepeuksesta jos jonkinlaisia
tarinoita ja halusin nyt Sämin itsensä siitä kertovan.

Aikani haettuani tapasin prtaljoonan esikunnasta
lopulta hoikan, tumman miehen, jonka lonkalla lot-
kahteli silloin muodissa ollut peräti pitkä puukko,
ja napinlävestä pisti käänteelle rautaristin nauha -kuoniamerkkejä jakeli näet pohjoisessa kaksi ar-
meijaa. Tummien kuLnakarvojen varjostamat silmät
tarkkailivat minua rauhallisesti, ja rauhallinen oli
äänikin.

- Mitäpä siinä kertomista.
Utelemalla ja aikaisempia kuulemiani syöteiksi

asetellen sain lopulta tietooni tapahtumien kulun.

Viestiryhmä paineli pitkin palokangasta tapsia
vetäen pataljoonan sivulla. Komppaniat olivat saa-

neet hyökkäyskäskyn, ja yhteyksistä oli huolehdit-
tava. Vihdoin sai mainittu ryhmä puhelimensa kan-
kaalla kuntoon ja istahti tupakalle. Silloin alkoi
kuulua tankin ryminää edestäpäin. Pojat tiesivät
tien sillä kohdalla miinoitetuksi ja katsoivat par-
haaksi vetäytyä sen verran loitommaksi, ettei räjäh-
dys ryöpytä pölyä takkiin. Jalkaväen heiniä se oli
sitä paitsi - mitäpä he siitä . . .

Tankki tulla jytisteli voimansa tunnossa ja lav
kaisi miinan, kuten pitikin. Telaketju katkesi. Ko-
neen päältä hävisi mies "jonnekin". Viestipojat pa-
lailivat metsästä tuloksia tarkastelemaan, mutta ei

Siihen tuo lankin rumilus kukistui

tankissakaan hölmöiksi iääty. Sieltä huomattiin oi-
tis läheisen kiven takana miinoitusta päivystämässä
olevat jalkaväen miehet ja annettiin tulta niin, ettei
pojilla ollut nokan nostamista turpeesta. Kun ei
vaunussa näyttänyt panoksista loppua tulevankaan,
alkoi viestimiehemme Sämi miettiä keinoja laitok-
sen vaientamiseksi. Aluksi siihen syydettiin käsi-
kranaatteja, ja siisti maalaus saatiin turmelluksi.
Sitten munat loppuivat. Nyt koetettiin kivääritulta
ja päästiin kuuntelemaan kimmokkeiden pirinää -ja siinä oli sekin ilo.

Sämi oli tällä välin miettinyt teknilliset apuväli-
neensä valmiiksi ja raahasi nyt vakaasti metsästä
paikalle tukevaa koivukankea. Neuvottuaan toisia
pitämään tankissa olijoitten mielenkiinnon kivääri-
tulessa ja poissa luukkujen avaamisaikeista hän ta-
kaapäin kapusi vaunun päälle. Sämin tarkoituksena
oli karahkalla nuijia konekiväärin piippu lyttyyn.
Se olikin ainoa ase, mitä tankissa nyt käytettiin.
Tykissä lienee ollut häiriö tai ehkä sen kannelta toi-
seen elämään siirtynyt miekkonen oli ollut juuri
ainoa tykkimies. Mene ja tiedä! Onneksi putki ei
kuitenkaan laulanut.

Tankin konekiväärin piippu piipotti yläasennos-
saan. Sämi antoi kankensa pudota, ja piippu hei-
lahti ala-asentoon. Sämi kohotti taas kankensa hui-
keaan huitaisuun, ja piippu puolestaan kohosi vas-
taanottoasentoonsa. Sitä nokkimisliikettä tehtiin sit-
ten niin kauan, että Sämi totesi itse joutuvansa täy-
sin tuloksettomassa puuhassa tekemään koko ajan
raskaimnlan työn., Se oli hänen mielestään väärin,
ja siksi hän hylkäsi kangen.

Suomalainen luottaa tukeviin työkaluihin sisuk.
kaasti. Siksi Sämikin vielä kaahasi syliinsä melkoi-
sen kiven, jonka mottasi piipun päälle ja uskoi lo-
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pulta, että aina se piippu nuljahtaa vahingotta alta

Pors.
Sämi meni suojaiseen paikkaan noirumaan kasa-

panoksen puutettaan, mutta toiset .rntoivat kivää.
reillään tietoa tankkiin, ettei vielä ole hommia lo-
petettu.

- Tat-tata-tat, sanoi tankki .rinoalla luikullaan,
ja aurinko paistoi. Sääsketkin rieitr.rt siinä harmiksi
inisivät. Mutta Sämillä oli eik.r.r ja jääräpäisyyttä
miettiä ja kokeilla.

Kesän taisteluissa oli Sämille sotkeutunut kiikari-
kivääri, valtaamiseksihan sellaisen hankkimista hie-
nosti sanottiin. Nyt oli sen vuoro näyttää mahdolli-
suutensa. Hän paahtoi järkähtämättä kiväärillä muu-
taman metrin päästä konekiviärin piippua sivulle
ja tarkkaili kiikarista vaikutustr. Tulihan se lopulta,
ilmestyi mittausopillisen tarkan osuman tuloksena
runtu metalliin. Muutama kerta siihen vielä, niin
piipusta ei enää mahtunut r.rutaa ulos.

Nyt olisi jo luullut tankin rupeavan neuvottele-
maan, mutta ei. Mentiin konetta lähempää tutki-
maan. Hyvin oli kaappi reikelissä 

- ei vastattu
koputukseen. Siihen kamariin ei mentykään kau-
niilla puheella, niin kuin tvttöjen aittaan.

Vihdoin saatiin lopultakin paikalle kasapanos ja
muutakin täydenny,stä. Tankista oli nyt kerta kaik-
kiaan tullut Sämin "pulla". Melkein hellyydellä hän
rakensi sen kannelle aukaisuprukkunsa ja antoi
mennä.

Johan oli luukku longlllaan savun hälvettyä.
Raosta tuli käsikranaatti, mutta putosi aivan tankin

viereen ja räjahti siinä. Sämi maanitteli miehiä ulos
"kaapistaan", mutta ei kun ei. Eir'är enää heitelleet
muniakaan, kun ei ollut kunnon heittoasentoon
nousemista.

Melkein haikeuttaan huokaisren r.ei ny't pitkän
rupeaman uurastanut viestimiehemme oman käsi-
kranaattinsa luukulle ja pudotti sisäin. Tietysti
siellä tuli selvää jälkeä. Tankki oli tuhottu.

- Mitäpä siinä kertomista.

EI VIELÄ KUOLLUT
Eräässä JR 8:n yksikössä oli vuonna l9i1 etene-

misvaiheen aikoina komppanian päällikkönä luut-
nantti Gummerus, railakas, rohkea ja peloton so-
turi. Kutismrjoella "Paskamottia" puhdistettaessa
hän sai lähel1ään räjähtäneestä kranaatista niin voi-
makkaan tövtäisyn, että menetti tajuntansa ja oli
kuin kuollut konsanaan. Mies nostettiin paareille
ja paikelle s.lttunut pataljoonan pastori alkoi tehdä
viimeisrä ise\-eli en p.rh'elusta:

- Iälleen menetimme yhden hyr'än upseerin,
kuinkr r.rskrstr tämä k.rikki onkaan, kuuluivat pas-
tLarin s.1n.1i.

Yh:ikkiä luurn.rntti Gummerus, joka alkoi tulla
trjuihins.r ir ilmeisesti käsitti, mistä oli ollut kysy-
mys. hrppäsi r.rs.rjalk.r.r paareilta maahan ja läsnä-
olleiden himmästykseksi lausui ponnekkaasti:

- Em mä r'ielä kuolekka! Missä mun porukkani
on?

Sähkö on tehokkaan

tuotannon perustus

Maan ensimmäisiä
rakenneiaan.

Maamme energialarpeen tyydyitämiseksi

olemme vuoden I945 iälkeen sisaryhtiö:+-

temme kanssa rakentaneet

600.000 kW uutta vesivoimaiehoa

sekä noin 2.500 km uusia voimansiirioioh-

toia. Ensi vuonna siirrymme 400.000 voltin

iänniiteeseen voimansiirrossa.

T}IATRAN YOIMA OSAKEYHTTö
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B. Lauda

"Ykkösessö
on kaikki
niin kuin
olla pitöö "

Erään tulenjohtoryhmän j oulukuun

7. päivä t93g

YöLLÄ 6i7.I2.39 soi puhelin Suvannon rannalla ole-
van tulenjohtopaikan yhteydessä olevalla komentopai-
kallani. Sain käskyn miehittää Koukunniemen Suoki-
ven maastossa olevan tulenjohtopaikan, josta viholli-
sen edellisenä päir'änä suorittaman Taipaleenjoen yli-
menon yhteydessä oli ollut pakko luopua. Samalla il-
moitettiin, että ko. maasto nytternmin oli tyhjä \,ihol-
lisista ja että Metsripirtti-osasto ja kohta muitakin jal-
kar'äkijoukkoja toimisi alueella.

Koottulni tarpeellisen elimen jrr määrättyäni tulen.
johtopaikalle jäär,än "ylläpitomiehistön" lähdimme
liikkeelle kuul.rkk;usse talviyössä. Ensimr.näisenä ta-
roitternr oli patteristomnte 2. patterin päällikön ko-
mentop.rikkr. .jossa s.rrtiir.r lähempiä tietoja olosuh-
teista ja Suokilen ntr.lstosta. Näiden saavuttirmiseksi
sekä mahdollisimn-r.rn lr.hven puhelinyhteyden ai-
kaansaamiseksi p.iirin vlittäi pääpuolustuslin jan
4:nnen tukikohdan kohirk-r. Koske siellä oli tulen-
johtopaikka, r,oitiin puhelinkaapelimme ky-tkeä sen
yhteyteen. Mainittakoon, että p.1rrc-rilla oli vain yksi
radioasema ja se oli ko. ajankohtana Keljan tulenjoh-
topaikalla, jonka puhelinyhteys vielä tällöin huutavan
kaapelinpuutteen takia oli kokonaan rauhanajan per-
manenttiyhteyksien varassa.

Kaukana edessä piirtelivät valopistoolien ammukset
valojuoviaan tummaa taivestr. vasten antaen eavistuk-
sen siitä, ettei etumaasto sittenkään liene ollut aivan
"tyhjä." Päittemme yli ujelsi vihollisen tykistön lä-
hettämiä ammuksia, jotka räjähtivät milloin kauempa-
na milloin lähempänä. Oli ilmeistä, että tavoitteeseen
oli päästär'ä ennen aamun valkenemista. Sitä puolsi
sekä pimeän antama suoja että välttämättömyys olla
perillä silloin kun aamu sarastaisi, jotta heti voitai-
siin ryhtyä tilanteen veatimaan toimintaan.

Aikaa ei ollut tuhlattavissa, joten nopeasti matkaan.
Lähestyessämme 4. tukikohtaa havaitsimme kuutamon
valossa lumen muuttuvan mustaksi. Vähän matkaa
lisää kuljettuamme nä§i jo kuoppia yhä tihenevässä
määrässä. Tänne saakka oli vihollinen edellisenä päi-
vänä ylimenonsa turvaamiseksi ampunut.

Noin kello 4 saavuimme 4. tukikohtaan. Siellä saa-
mieni tietojen perusteella katsoin aiheelliseksi ottaa
yhteyden tykistöryhmän komentajaan, sillä kaikesta
päättäen etumaasto oli kaikkea muuta kuin tyhjä. Kun

Hyökkäys on päättynyi. Palterimme iuiiasemassa

lisäksi oli oletettavissa, että raskaasti varustettu elin
tulikosketukseen joutuessaan luultavasti menettäisi ai-
nakin osan perin vaikeasti korvattavasta kalustostaan,
oli suoritettava huomattava kevennys ennen lähtöä "ei
kenenkään maalle". Saimme tietää tilanteen jossain

Tu eniohio oli asetetlava hyvään näkösuolaan

MUOVITEOS OY
Muovivolomoinosten erikoisli ike

H:ki, Louttosoori Heikkilöntie 6

Puhelin 67 6884
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määrin muuttuneen sekä k2iskyn jäädä odottamaan ld-
hempiä ohjeita. Kello 7 aikaan saatiin sitten kiisky
siirtyä Kaanaanmaahan ja valmistaurua tukemaan
II/JR 30:n hyökkäystä Kouliunniemeen.

Liitimme puhelinyhteytemme {. rukikohdassa ole-
van tulenjohtopaikan yhteJteen, sor-imme yhteyden
varmistamisesta siinä tapaulisessa. että se on poikki
tukikohdasta taakse ja siirryimme Keanaanmaahan 3.
tukikohdan maastoon. Tullessamme sinne kohtasimme
osia edestä vetäytyviistä I/JR 30:stä. Tiimä pataljoona
oli aamuyöllä hyökänyt Kouliunniemeeo, mutta tul-
lut tor.iutuksi.

Odotettuamme aikamme saapui uusi pataljoona ja
valmistautui hyökkäykseen. Hyökläyskdsky annettiin
eräässä talossa ja sen aikana kuultiin oman tykistön
ampuvan etumaastoon. Siinä suoritettiin hyökkäävälle
pataljoonalle tarkoitettua tykistör'almistelua. Pataljoo-
nan komentaja vilkaisi kelloaan ja totesi, että "tykistö

ampuu ajallaan, mutta pataljoona ei vielä ole valmis."
Mainittakoon, että tästä valmistelusta ei ollut tiedoitet-
tu allekirjoittaneelle mitä:in, \'aan se ammuttiin tie-
tääkseni aikaisemmin laaditun aikataulun mukaan. Ja
kun aikalaskelma petti ja pataljoona ei tullutkaan val-
miiksi ja kun pataljoonaa tukemaan märätty patterin
päällikkö oli tietämätön koko asiasta, ei valmistelua
voitu siirtää, ja sen kävi kuten kävi.

Pataljoonan tultua valmiiksi lähti hyökkäys reip-
paasti liikkeelle. Vihollinen otti sen miltei heti vas-

taan tykistötulella, mutta onneksi tämä supistui vain
3"-tuleksi, ja kun se lisäksi oli sekä määrältään että
teholtaan varsin heikko, niin se ei saanut mainittavaa
aikaan. Osumisen suhteen ei ollut mitään "valittamis-
ta", sillä mm. tulenjohtoryhmä totesi ryöpyn mentyä
ohi maanneensa täysin "peittävissä tulessa." Saavut-
tuamme Oivaaroin kylään todettiin vihollisen olevan
vastassa. Nyt olisi tarvittu tykistötulta, mutta yhtey-
temme oli poikki. Ei saatu yhteyttä edes 4. tukikoh-
dassa olevalle tuleniohtajalle. Vikapartioni ei pystynyt
muuttamaan tilannetta, joka lisåiksi rupesi kehitty-
mlän varsin nopeasti.

Ihmeeksemme saimme jalkaväkitulta suoraan Iän-
nestä eli Suvannon suunnalta. Siellä tapahtuneesta ke-
hityksestä meillä ei ollut mitään tietoa, ja tämä tuli-
tus vaikutti jossain määrin hämmentävästi. Koska oli
ilmeistä, että pataljoona ei voisi täyttää saamaansa teh-
tävää ennen pimeän tuloa, ryhtyi se saamansa kiiskyn
mukaan vetäytymääo lähtöasemiinsa.

Nyt liittyi leikkiin mukaan tekijä "numero kaksi",
vihollisen tykistötuli, jonka pääosa kuitenkin kaikeksi
onneksi suuntautui pohjoisemmaksi, pääpuolustuslin-
jalle ja sen pohjoisenpuoleiseen maastoon. "Tekijä nu-
mero kolme", joka vähän tämän jälkeen alkoi vaikut'
taa, oli teholtaan paljon pahempi, se oli or,ran tykistön
tuli. Tämän avaaminen tuli täydellisenä yllätyksenä
sekä pataljoonan komentajalle että allekirjoittaneelle
ja oli samassa hetkessä täysin rikkomaisillaan paral-
joonan ja meidän väliset yhteytemme. Tuli oli nimit-
täin mcidän kannaltamme katsottuna "lyhyt". Tarkoi-
tuksena lienee ollut, etiä sc muodostuisi torjuvaksi te-

kijäksi sille viholliselle, jonka kosketuksesta oltiin ir-
roittautumassa. Tämän tehtävänsä se täyttikin, sillä r'i-
hollinen ei seurannut, mutta meille siitä tuli varteen-
otettava vaarallinen tekijä. Puhelinyhteyden ollessa jat-
kuvasti poikki sitä ei voitu pysäyttääkään, ja "tuli-

24

seis" komentoa viemään läheteq't lähetit löysivät kun-
nossa olevan yhteyden niin mr'öhään, että pataljoona
lienee kokonaisuudessaan ollut pääpuolustuslinjan ta-
kana, kun tuli viimeinkin loppui.

Päästyämme takaisin Kaanaanmaahen toimitin pää-
osan mukana olleesta ryhmästä suoraln takaisin omal-
Ie tulenjohtopaikalle ja jäin muutaman miehen kanssa
katsomaan, miten tilanne kehittyisi. Kun mitään eri-
koista ei enää tapahtunut, ryhdyttiin purkamaan jäl-
jellä olevaa kaapeliyhteyttä, minkä jälkeen suuntau-
duimme takaisin korsullemme. Tämä iltakär-ely muo-
dostui unohtumattomaksi elämykseksi. Kuu paistoi
kirkkaalte taivaalta. Kaanaanmaan palavien talo jen
liekit punersivat hankea, vihollisen vähitellen heikke-
nevä tykistötuli kynti mouruten llmaa, ja etelässä nä-
kyi luminen aukea, jonka pimeässä taustassa silloin
tällöin nousi valoral<etteja ihnaan ja josta ajoittein
tulevat kir'äärinluodit kiukkuisesli vihelsivät ohi.

Lopultl rulinrne omalle korsullemme ja lähestyes-
sämme siti hiipi mieleen hyr'änolon tunne. Sitä suu-
renrp:i oli kuitsnkin hlmmäst1's, kun korsu oli tyhjä,
ja merkeistl päätellen oli lähti,öil1ä ollut kiire. Pu-
helinjohdon plit törröttir'ät seinrissä, ja kytkimme pu-
helirncn niihin. Ei \'.1si.lusi.1. uusi tritvs, r'r'ruita sama
oli tulos. Ei muu:r neuvoksi kuin puhelin muliren ja
tulen joh:okeskukseen. Joko siellä on miehiä, joilta
saem;'re rietää jot,rin t.ri sitten kait joku linja vastaa,

kun hälytetään. Ylisi mies lähti mukaan, loput jäivät
korsua rartioimean. Ulkona vallitsi täydellinen hiliai-
suus, kuu paistoi edelleen pilvettömältä taivaalta. Kaa-
naanmaan palojen aikaansaama punerrus näkyi kaakos-
sa, ei mitään muuta. Ei yhtään ihmistä, ei rnuuta ään-

tä kuin paloista kantautuva räiske. Lähdimme kävele-
mään välillä pysähgen ja kuunnellen. Äänetöntä kaik-
ki, kunnes ?ikkiä kuului edestäpäin narinaa. Siellä oli
joku tai useampia tulossa, ääni vahvistui, lumi nars-
kui tulevien jalkojen alla, kuului vaimeaa puhetta.
Puut peittivät näkyvyyden, vain äänet kertoivat. IvIitä-
hän sieltä oli tulossa, omia vai vieraita. Jos ovat omia,
miksei korsullamme ollut ketään. Jos ovat vieraita,
voi tulla kuumat paikat. Pikainen suunnitelma "vie-
raiden" varalta ja suojarn. Seuralaiseni, siviilissä meri-
mies, oli intoa täynnä. Nri tuli ensimmäinen mies nä-
kyviin, nopea kysl'm)'s - tunnussana. Omia olivat,
edestä tuleva joukkue, jonka johtaja ilmoitti, että
"ykkösessä on kaikki niin kuin olla piteä". I\fatkan'r-
me jatkui ja tulimme tulenjohtokeskukseen. Siellä oli
miehitl's paikalla, ja nyt saatiin yhteys patteristoupsee-
riin. Saimme kuulla, että tilanne Surannon suunnalla
oli ollut hyvin kriitillinen, jonkr johdost.r jättämäni
"ylläpitomiehistö" oli vedetty tulirsen.iaan, jonne
Kaanaanmaalta lähettämäni tulenjohtoryhmän pääosa

oli lähtenyt.
Muutaman tunoin kuluttua olimme iälleen kaikki

koolla ja elämä palautumassa normaaliuort.tiin. Retki
oli sikäli mennyt hyvin, että minkäänlaisia tappioita ei
ollut. Jopa kaapelikin oli saatu pois. r.rikkei se

yhtcyttä purettaessa mahtunui alkuunkaan keloille.

Jokr miehellä olikin melkoinen kaapelivyyhti, joka
oli kerätty maastosta vetäytymisen aikana. Siihen se

onnistuminen meidän kohdalta päättyikin, sillä onnet-
tomien yhteysolosuhteiden vuoksi ei varsinaisessa mic-
lessä ollut saalu aikaan yhtään mitään. Mutta olihan
saatu tulikaste ja todellisten olosuhteiden antamia en-
siopetuksia, ja olihan sekin jotain.
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Tiepuoleen suislunut veiuri Kiestingin suunnalla

aa
v/ c Ho § A;pRåi 7r!(§, ff/fl pÅ lvl

OLI aamu elokuun 16. pnä vuonna 1941. JR l2 eteni
pitkin Kiestingin rutaa. Rykmentti kulki ehkä maail-
man ainutlaatuisinta tietä myöten Kiestingistä kohti
Muurmannin radan nsteyksessä olevaa Louhen ase-
maa. Kenen ajatus, divisioonan komentajanko .r'.ri

oman pataljoonamme "pomon", majuri Åli-Koski-
maanko, oli tuo radan pöllityksen kattaminen lankuil-
la? Kenen hyvänsä olikaan, niin keksintö oli nerokas,
ehkä ainoa laatuaan sotien historiassa, ja siksipä roh-
keninkin luonnehtia tietä maailman ainutlaatuisim-
maksi. Tietysti se kekseliäisyytensä lisäksi oli vartinut
sisua ja paljon kakkosnelosta, jonka laatuisesta puu-
tavarasta tie oli kyhätty.

Tie oli mainio ja sitä pitkin oli helppo liikkua.
Meidän jalkamiestenkin, vaikka emme tietystikään us-
kaltaneet unelmoida sellaista, että se olisi valmistettu
nimenomaan juuri meitä varten. Ajoneuvot pääsivät
vaivatta eteenpäin tuolla pitkällä lankkukapulatiellä,
ja ilman sitä olisi ollutkin melko mahdotonta päästä
eteenpäin epätasaista ratapölli§stä pitkin. Siinä se.

Eräs ryhmäni mies luonnehti jutun seuraavasti:
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- T:i.i rrn kuin Ki;tilän kirkonkylän tanssilava.
Puut:uu h.ri:rrr jr tltöt.

K.rperhrn rie r.rnssilavaksi oli. Laudoitus oli nau-
Irttu r.rtrpölklvihin r ain kiskojen r'älin leveydeltä.
Kun liikuin.rn-re sitä paririvistössä, eir'ä1 ohitse pvrkir';it
polkupyörälähetit mahtuneet kunnolla ohitt.rmarn, j.r
he tahtoivat pyörineen sotkeutua sivuille laskeffuihin
kenttäpuhelintapseihin. Joku murahtikin siinä:

- Mihin hemmcttiin noilla on sen kiireempi kuin
meilläkään. Joutaisival liukua potkulautoineen hän-
nillä.

Kuvittelimme, kuinka somaa olisi ollutkin porhal-
taa tässä matkaan polkupyörällä, sillä niin makoisen
tasaista eteenpäin johtava r'äylä oli.

- Ottakaa vakuutus, pojatl Ne on henkivakuutus-
yhtiön "akentteja", ehdotti eräs kateellinen.

Näin marssimme eteenpäin tuona ikimuistettavana
aamuna. Jalka nousi kepeästi, mieli tuntui virkeältä
ja sitä askarrutti jännittynyt odotus. Aurinko mollotti
korkealla. Elokuun aamun tunnelmallinen raikkaus
teki vaikutelman kuin sotaa ei olisikaan. Tuntui



YKINUM'M'EN

"New Yotls"-oulaisin
Korkeus 40 cm

Jolko kirkosto,
vorjoslin opolisoituo
okryylimuovio

VALAISINOS. 4. KERR,

STOCKMANN

It

kuin olisimme matkalla tavallisiin, arkipäiväisiin puu-
hiin, uittoon tai propsinkuorintaan radanvarrelle.

tehostoon tunnettu särkylöäke

@P1P[MAT
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ti pöönröryn
a outtoo hermc io

hqmmqrsöryrrö
o toriuu "§euroq'

Yon pöiYön"
pöönkivun

§ÅRr{aflA
Mutta kuvitelmat saivat väistyä, ja tunnelma palasi
alkuperäänsä.

Sahatulta puutavaralta tuoksuva tie kertoi, että sitä
ei ole rakennettu pikkuasioita palvelemaan. Takana
olivat suuret kysymykset tai paremminkin: edessä,
sillä eteenpäin mentiin eikä edes joudettu ihailemaan
kaukana siintäviä tuntureita. Niitä saisivat ihailla sit-
ten tulevien aikojen turistimatkailijat. Edellisten päi-
vien muistot kytivät tajunnassa, ja tarvittiin vain
pikku hetki, niin ne uusiintuisivat, ja koko maallista
olemusta hallitsisi sodan palo. Tehtäisiin tekoja, juos-
taisiin, ammuttaisiin ja ehkä huudettaisiinkin.

Viimeisetkin tunnelmalliset ajatukset repäisi irti
eteemme aukeneva räjähdyskuoppa. Rata oli katkaistu,
ja tuon valtavan montun ylitse kulki laudoista kyhätty
silta. Repeämä ei saanut estää meitä, vaikka se oli kat-
kaissut tien tarkoituksellisesti estääkseen meitä saawt-
tamasta koskelusta viholliseen.

Edellisten päivien pommituksen jälkiä oli niinikään
radan varteen kellistynyt veturi, joka loikoi siinä mel-
ko avuttoman näköisenä. 10 tobletlio I l0:-
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Kosvonne muistetaan

Kun leukanne on hyvinhoidettu ia sileä, se

aniaa Teistä aina edullisen kuvan.

Kasvonne muistetaan !

Siksi - käyfiäkää Tekin Rexonaa, ainoaa par-
tavaahdokelta Suomessa, ioka sisäliää baktee-
reiia tappavaa heksaklorofeenia. Silloin par-
ranaion aiheuttamat pienet naarmut parane-
vai huomaamatta ia leukanne pysyy ierveenä
la hyvinhoidettuna.

Rexonan runsas pehmittävä vaahto tekee aion
mukavaksi ia leukanne on iliapäivälläkin sileä.
Kokeilkaapa !

partavaahdoke . rakkräm
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IUlukava aio - terve iho

Vetäydyttiin sivuun. Perässämme puhkui viholli-
selta vallattu pikkuineo r.eturipässi. Pässin perään
oli lastattu lankkuvaunu. Tietä siis venytettiin edessä-
päin, arvelimme. Lankkupässi katosi etumaastoon ja
me nousimme jälleen radalle. Nlatka jatkui.

Ja elokuun päivä kului puoleenr.äliin.
Viidennen komppanian päällikkö. luutnantti Vai-

nio saapui luokseni.

- Alikersantti Särkkä, hän aloitti - tunsin selkä-
piissäni omituisia värähtelyjä, sillä oir-alsin oitis, että
luutnanttimme ei pysähtynyt kehumaan kaunista päi-
vd:d, tai jotakin muuta siviilimäistä joutavaa. Hän jat-
koi:

- Otatte yhdeksän miestänne ja kuljette mu-kanani
eteenpäin. Katsokaa, että matkaanne tulee tarpeellinen
määrä patruunoita.

Ån'asin. että kysymyksessä saattoi olla jotain kovaa,
koska ryhntäni oli varustettu panssarintorjunta-asein.
Lähdimme liikkeelle ohittamalla edessämme kulkevat
joukot juosten ratapengertä pitkin. Emme kuitenkaan
päässeet perille ennen kuin rähinä alkoi. Oli saatu
ensimmäinen kosketus odottavaan viholliseen.

- Onko siellä panssarijuna vastassaT kysyin luut-
nantti Veiniolta.

- Emme tiedä r'ielä, onko siellä sellaista, mutta
odotett.rvisse saattea hrlinkin olla. Rykmentti on le-
vittä\'t1'nl't rsemiin, mutta painopiste on radalla.

Kiersimme r'.rsemmalle ja tulimme maantielle,
joka kulki radan suuntaan ja tavoitti rataa melko lä-
heltä. Joitakin äskettäin rakennettuja hirsiasumuksia
kyyhötti radan ja tien välisessä maastossa. Silloin ilmes-
ryi tielle kuorma-auto, jonka lavalla kyyl*i viisi tai
kuusi miestä. Luutnantti Vainio nyökkäsi. "Norsu-
pyssymme" syytivä1 lanttejaan, ja auto kellistyi miehi-
neen ojaan. Emme ennättäneel paikalle, kun vihollisen
piiskatykki ryhtyi kostamaan. Vetäydyimme hiljaa
taaksepäin ja edelleen radalle kohtaan, missä lankku-
tie päättyi. Siellä odotti vihollinen valmiiksi kaivetuis-
sa asemissaan, ja mekin paransimme tilannettamme
tonkimalla itsellemme häthätää jonkinlaiset tulisuojat.

- Odotatte tässä, määräsi luutnantti Vainio ja
poisrui komppaniansa vaiheille. Näin tilanne sai jon-
kinlaisen vakiintuneen muodon. Odotettiin vain hyök-
käyskäskyä, ja ammuskeltiin melko näkymättömissä
olevaa maelia.

Silloin porhalsi eteemme panssariiuna.
Se tuli kuin musta hirviö ja aloitti ankaran tulituk-

sen r.neitä kohden. Suunnaton veturi puhkui voinrrr,
ja radan kaarteesta avautui laaja tulitusalue. Norsu-
pyssyjemme lantit kilpistyivät tuon mammuttijunan
teräksisistä seinistii, ja pelkoni, että joku ennättäisi tu-
hota junan ennen minua, osoittautui turhaksi. Tosin
se sai monen eri kaliiperin tulta, mutta siitä se yltyi
ar))punrxxn yhä kiivaemntin.

Luutnantti Vainio pistäytyi luonamue. Hiin rt'ömi
vierccni .ja iln-roitti:

- §x3m111e pian apua. Koettakal t:ihdltä aukkoi-
hin. Lrihetiin lisriri amrnuksil.

En ennättiinyt kysl'mriän minkäl.riste a1:ua olimnre
saanrssi.r, kun tuo kaikkialle ennättär'ä upsceri oli jo
tiessriän. I{ritinäii ja nrelskettri on turha kuvata. Jokai-
nen linjassa ollut tietriä, minkrilaiste se on. Rurroilij.t-
kaan ei osaa sitä kuvata pelkiilll kynällä ja "ir.rspir,ra-

tiollaan". Jotain kldotukscnornaista se oli, hornamais-



"likevä veturi"

ta, joka ei kuitenkaan peloittanut, \'aan tempasikin
mukaansa.

Saimme ammustäydennystä, mutta samalla tulivat
stukatkin.

Ne lensivät Kiestingin suunnalta, ilmestyivät kuin
noiduttuina yläpuolellemme, syöksyivät ujeltaen kohti
maankamaraa ja munivat munansa. Neljä sfukaa.

Panssarijunasta oli huomattu vaara. Sen ilmator-
junta yritti parhaansa, mutta tuokion kuluttua räis-
kähteli tuon terästalon vaiheilla. Näin kuinka veturi
liikahti kuin peräytyäkseen. Se nytkähti, tenderi ko-
hosi pilviä kohden. Sitten veturi ähkäisi kuin voimat-
tomassa raivossaan ja pyörähti ratapenkkaan kyljelleen
vetäen samalla panssarihirviön pois kiskoilta.

Kaikki oli käynyt nopeammin kuin tämän kertomi-
ninen. Stukat kohosivat ilmaan, sukelsivat jälleen.

Rysähdyksien jälkeen loikoi tuo mammuttihirviö
veturinsa tolerina Kiestingin radan loivalla penkalla,
je sfukat katosivat sinne, mistä olivat ilmestyneetkin.
Hurrasimme. Pahin vihollinen oli poissa pelistä. Ja
veturi itki.

- Uuuhiii. iiiih. huuuu. hiiii I Jatkuvasti.
Tuon se oli oitis aloitt.rnut kellistyttyään penkereel-

le. Se ikään kuin salitti huono.r tuuriian. - Uuuuiiiih,
hiiii, uuuiiiih I

Ääni voitti aseitten rätinän. jok.r oli huomattn'asti
hiljentynyt tuon kohtalokkaan tapahtuman aikana.
Nyt se jiillcen voimistui. Eri kaliiperiset aseet pauk-
kuivat. Ifutta veturi vain itki.

- tr{itä peeveliä tuo tuossa nyt ulisee, murahti
ryhmäni larajohtaja.

Arvelin, että r'eturin ler.rttiili oli vioittunut, ja se

laski höyryä pilliin. Tai ehkä rataPenger sitä painoi.
Siinä edessämme se kuitenkin loikoi ja ulvoi kuin
teurastettavana oleva porsr§.

- Uuuuhiiii, iiiiih, hrrrrr.
Havaitsin, että vihollinen käytti romuttunutta pans-

sarijunaansa tulisuojanaan. Sen takana loikoi miehiä
ampuen meitä. Ånnoimme norsupl'ssyjemme puhua.
Paikalta pujahti heti muutarnia vihollisia tiehensä,
mutta toiset pysyivät sen teräsleryjen suojassa.

- 
Eikö tuota mokomaa saada vaikenemaan. Hul-

Iuksi tuo valitus tekee. . . tuommoinen kummitus.

- Viimeisiään se valittaa. Äla r.älitäl

- 
"Juna vislas just poes Kouvolasta ja se jytyyttelj

Kuopioon päen. Vaanusillalla yhtä tyttölasta. . . ",
yritti joku hyräilla.

Kuuntelin miesten juttelua. IIkeää se tekikin, tuo
alinomainen ulina. Siinä oli jotain aivan aavemaista.
Arvelin kuitenkin, että se taukoaa, kun höyry loppuu
sen uumenista. Ihme kun ei possahtaout ilmaan koko
hökörys I

Ei possahtanut. Jatkoi vain taukoamatonta ulinaansa.
On vaikea arvioida, kuinka kauan ulinaa kesti. Eh-

kä puoli tuntia, ehkä kauemminkin. Tilanne jatkui.
Ammuttiin ja suojauduttiin. Vihdoin veturin valitus
alkoi vähitellen vaimentua. Lopulta se sihisi kuin kis-
sa ja vihdoin laski viimeisen pihahduksensa. Se sam-
mui, teräshirviö oli kuollut.

Panssarijuna jäi senkertaiseksi voitoksemme. Sii-
hen se jäi vielä loikomaan, kun vetäydyimme takaisin
Kiestinkiin päin. Sen murheellinen tarina todisti, että
nopea isku on raskasta voimaa parempi. Kyllä meidän
norsupyssymmekin sentään jotain sai aikaan!

Sitten tuo teräsjättiläinen unohtui, sillä uudet ih-
meelliset tapahtumat veivät ajatuksemme. Mutta itke-
vää panssarijunaa en unohda koskaan. Joskus se kum-
mittelee unissakin.

SYVÄSE N ASUSTE
Tri kootehd os

Hömeentie 155 B

puhelin 790087

((((

- yskänsiirappi
lllllllttt,'" tehokas

tunnettu
suosittu

'i25 g pullo 165:-
250 g pullo 280:-

hyväEIEEtäät€,
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ANNI HEINÄKARI

KÅKSI vuotta ja kolme kuukautta sotasairaalassa
sekä kenttäsairaalassa Karjalan kannaksella lääkin-
tälottana suorittamani työskentelyn ajalta palautuu
mieleen muistojen kätköistä lukuisia unohtumatto-
mia sotakokemuksia. Näihin tositapauksiin liitty-
vien henkilöiden nimet ja päivämäärät ovat kui-
tenkin unohtuneet. Kerron seuraavassa tapahtu-
masta, jolloin ensi kertaa jouduin pommi[uksen
läheiseen tuntumaao.

Vihollisen ilmahyökkäys meidän parakkikylääm-
me 1'astasn alkoi 9.6.44. Valkjärvellä olevassa 31.
kenttäsairaalassa heräsimme varhain aamulla voi-
makkaaseen lentokoneiden surinaan ja kaukaiseen
pommien paukkinaan. Kun menin työhön osastolle
parakki B I:een kello 7, kertoivat potilaat luul-
ieensa lentolaivueen tulevan aivan tähän paikkaan,
mutta se pudottikin lastinsa kauemmaksi. Kaikki
jäi siis meidän kohdallamme ennalleen, ja me aloi-
timme jälleen päivän toimet rauhallisesti.

Tuo päivä oli meille lotille siitä erikoinen, että
se oli meidän "jynssäyspäivämme". Parakin lat-
tiat pestiin pitkävartisella juuriharjalla ja vedellä,
jossa oli voimakkaasti seassa lysolia. Se oli melko
rankka päivä, vaikka joku terveemmistä potilaista

- häpeä tunnustaa, mutta kunniaksi suomalaiselle
sotilaalle - ottikin harjan auttaakseen jynssäyk-
sessä ja me lotat "luuttusimme". Parakin piti olla
kunnossa siihen mennessä, kun tohtori saapui noin
kello 9 kierrokselle. Kaikki sujui entiseen tahtiin,
vaikka työtoverina oli vastiklän :.r'ukseni saapunut
uusi lotta.

- Nyt on kaikki t.res siistiä, sanoin työtoveril-
Ieni, menen vielä h.rkeme.rn hyllypaperia, jotta lai-
tetaan uudet paperit mvös potilaspoikien yöpöy-
dille.

Olimme unohtaneet aamuisen pommikonelai-
vueen, vaikka huomasimmekin, että potilaat yhte-
nään tähyilivät taivaalle sille suunnalle, josta vi-
hollinen jälleen voisi tulla. Olin sitten juuri läh-
dössä hakemaan tuota paperia varastosta, kun po-
jat huusivat:

- N)'t tulee pommituslaivue, nyt se tulee suo-
raan meitä kohti -. Kaikki maahan pitkäkseen I

komensivat potilaat.
En oikein tahtonut uskoa, mutta komento

kuului uudelleen: - Kaikki heti maahan ! - Tot-
telin ja jäin siihen, missä sillä hetkellä olin, eteis-
aulan lattialle -. Ja kohta alkoi paukkua.

Tunsin lujan painon päälläni - 
ja tajunnassani

tuntui, kuin nyt olisin jänoyt raskaan kaapin
alle -. Jymähti jälleen. En ollut oikein enää maan
päällä -.Vihdoin jymähdykset kaikkosivat 

- kuului vih-
lova "vaara ohi" merkki ja aloin kuulla jotain

ATLAS pukee
metsämiehen
Metsämies, ios ken larvitsee hyvää, kestävää, ia läm-
miniä ylleen! Ja Suomen Trikoon hyväksi tunnetusla
Allas-valikoimasia sitä saa:

- lämpimiä, kulutusia kestäviä, komeita merinovilla-
paitoia ia huokeiia karstavillapailola,

- ma;nion vahvola saapassukkia,

- paksuia Pakkas-Pekka-välihousuia,

- erikoisesii ulkopuuhiin suunnileltuia lerrastoia ohueh-
kosta villasta sekä alushousula ia ihopaiio]a vanu-

- Rhovylon reumakerrastoia: viisi
såhköisempiä, tosi lämpimiä!

Muistakaa Atlas kun Yarutaudutte
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Kentiäsairaoloiden leikkauspöydillä pela+
tefliin iuhansien hoavoitiuneiden henki

liiketta lähelläni. Katsoin ihmeissäni ympärilleni
ja ihmettelin, oliko minut nostettu jonkun valta-
van painon alta.

- Se oli ilmanpainetta. sanoivat potilaat. Kun
pelästyksestä selvisin, tunsin olevani aivan enti-
seni -. Pommit olivat osuneet kauemmaksi, mutta
ilmanpaineen vaikutus vain oli ollut niin voima-
kas, että tuntui, kuin olisi jäänyt johonkin suureen
puristukseen tai painon alle.

Pikku parakkimme selviytyi vain muutamalla
valtavalla tärähdyksellä. Lääkekaapissa kaatuivat
pullot ja lääkkeet. Eräs ikkuna särähti kappaleiksi.

Toinnuttuamme säikähdyksestä ja huomattuam-
me, ettei meihin osunut, aloimme jälleen päivän
touhut. Uudelleen siivoamaan. Päivä meni siten
entiseen tapaansa. Tähyilimme vain taivaanrannalle
samalle suunnalle, mutta nyt suurta pelkoa tuntien.
Kuului kauheita huhuja, jotka olivatkin tosiasioita

- 
johonkin parakkiin oli tullut osuma - 

jolta-
kin lotalta oli katkennut jalka 

-. Päivä oli enteile-
vän hiljainen. Potilaitakaan ei tullut uusia, vaia
yksi tuli iltapäivällä. Hän luovutti reppunsa ja
sotilasvaatteensa ja muut varusteensa sekä pukeutui
sairaalan asuun. Juoksin viemään vaatteita naapuri-
parakkiin, B II:een, jossa oli meidän varastohuo-
neemme -. Juuri kun olin saanut vaatteet nau-
lakkoon, silloin sen parakin potilaat huusivat:

- Nyt ne tulevat taas - suoraan tänne -heittäytykää maahan ! auki ! Koneet olivat
silloin jo päällämme. Kuului hirvittävä jysähdys 

-toinen, kolmas - nyt jo kauempana - lasin heli-

nää - 
joku kaappi kaatui -. Olin taas kuin ko-

vassa puristuk5s55a -. Jysähdyksiä jossaio kauem-
pana. lo kaarsivat lentokoneet poispäin tyhjennet-
tyään kuorm surina vain kuului - sitten
hiljaisuus -.

- Yaara ohi ! - Kaikki alkoivat nousta -olimme pelastuneet - kaikki, mutta lähelle oli tul-
lut pommi - 

johonkin aivan lähelle -.Silloin minulle tuli hätä - entä minun parak-
kini? - minun potilaani? Syöksyin ulos ovesta -mutta en nähnyt parakki B I:tä! - vain valtavan
hiekkapölyn, joka esti kaiken näkyväisyyden. Sul-
jin oven, silmäni olivat täynnä multaa. Olikohan
B I:een tullut osuma - miksi jätin omat poti-
laani ? Oli kuin paha omatunto siitä, etten ollut
omien hoidokkien luona.

Ikkunoista ei nähnyt ulos mitään, sillä niistä
useimmat olivat säpäleitä, ja vain sankka hiekka-
pöly tulvi sisään. Jonkun ajan kuluttua menin
uudelleen ovelle. Silloin erotin himmeän pöly-
pilven läpi oman sairasosastoni - se oli vielä pys-
tyssä. Juoksin sinne yli pölyävän kentän. Siellä
olivat kaikki hengissä, mutta mikä sekasorto ! Ik-
kunoita rikki - lasinsiruja lattia täynnä - hiekka-
pölyä työn§i sisään kaikkialle. Pian huomasimme
valtavan kuopan tämän sairaalaparakin ja vierei-
sen autokomppanian parakin välissä. Siihen oli
pommi pudonnut - eikä vahingoittanut meitä
ketään, ikävämpiä uutisia kuului kyllä kauem-

Paa -.Sinä päivänä kenttäsairaalamme "pirstottiin", ja
meille alkoi raskas ja monivaiheinen evakkotie.
Kivinen päärakennus jäi edelleen palvelemaan teh-
täväänsä, mutta parakissa olevat potilaat ja me
siellä työssä olleet emme enää voineet jääd,i epä-
varmoihin, puisiin asumuksiin, joista ikkunatkin
olivat pirstaleina. Seuraavana yönä lähdimme tai-
paleelle, potilaat ensimmäisinä. Meidät siirrettiin
vähitellen eri suunnille ja teille.

"Jynssäys" jatkui, mutta parakki vaihtui.
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Kiivaat taistelut riehuivat Temmisuon licpeillä
Talvisotamr.ne loppupäivinä. Komppaniamn.re, 2./
Er.P J:n komentopaikkana pidertiin pimeän aikrn,r
hautausmaan lähellä olevaa taloa. Päir'ällä se oli an-
karan tykistötulen ja vihollisen ilmahyökkäysten
takia ahtaassa kellarissa talon 1ähellä. Komentoryh-
mä vietti sen sijaan aikaansa läheisessä metsikössä
poteroissaan. Taistelulähettinä toiminut alikersantti
Paju kyllästyi silloin värjöttelemään pakkasessa je
innokkaana "präiskäleen" pristajana lähti taloon
suorittamaan tätä mielityötään ja lupasi näitä herk-
kuja muillekin. Jäimme odott.lmaan vesi kielellä.

Runsas 15 minuuttia oli kulunut, kun vihollisen
tykistön lähtölaukauksista kuulimme, että teräsmöh-
käleet ovat tulossa meille päin. Samassa humahti 6-
tuumainen talon katosta sisiän ja räjähti päädystä
ulos tullessaan. Räjähdyksen puoleinen osl talosta
hajosi ja savupiippu kaatui. Ikkunat ja ovet lensivät
pihalle karmeineen, ja uskoimme, että Pajukin oli
"r'almis".

Juoksimme pikavauhdilla sortuneen rakennuksen
luokse, .ja päästyämme osittain vielä hahmollaan
olevaan huoneeseen näimme Pajun kauhovan kii-
reesti sahanpuruja taikinansa päältä sanoen:

- Pojat, ei tämä taikina hukkaan mene, kyllä
sitä voi käyttää, ajan vain nämä purut pois.

Eikä se mennytkään, pian saimme luvatut "präis-
käleet", vaikka paistaminen pitikin suorittaa prii-
muksella uunin hajottua.

Kansikuvl
Yli Suon.ren ulottui pääasiassa naisr'äen hoitrma
ilmar',rlvonta-asemien verkosto, joka tarkkeili vi-
hollisen lentovoimien toimintaa, jotta r'äestö r'oitiin
ajoissr hälyttää pommisuojien turvaan .fr ilmator-
juntr-rseet vastarintaan. Kuvassa kaksi lottaa Hel-
sin-cin Stadionin tornissa valvomass:r taivaanlaen
r.rp,rhtumia.

N L' \t I: RO r : n Kt I{ JOITUKS ET
Otto Jiin'ensivu

.IOL'LT'N'I-IENOOI' TÅLVISODASSA
SÅLLAN RINTAAfALLA .... ......... 1

Uuno Pietikäinen
''VASKEN PORTTIA" AVÅAMASSA ....,,., )

Heikki Sajanto
RAJAIV{IESTEN KOKEtr,IUKSIA LIEKSAN
SUUNNAI-LA TÅLVISODAN KOLIIE\Å
L\SI PÄIVÄ\Ä .., ,

Leni Hoffrdn
SOI'ILASPOIKA

Eino Kautto
TÅIPÅLEI:\ LÅL'TTUP.I\.{
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8

TALVISODASSÅ ., 12

J. Rarrrio
ÄSSÄ,R1'K]tE\1 I\ SOTÅA SÅMIUAKKO.
PERSPEKTIIVIST.{ .

VÅI\OVÅLKEÅT
Kauko \/aroma

ERÄS TANKINTUHOOJA
B. Laurla

"YKKÖSESSÄ ON KAIKKI NIIN KUIN OLLÅ
PITÄÄ''

Vilho Särkkä
ITKEVÄ PANSSARIJUNA

Anni Heinäkari
IRÄS KENTTÄSÅIItAALÅN "JYNSSÄ\'S.
PÄIVÄ

1t
t6

2l

,1

26

10

AARVA OY
Pilö jön möki

Höylöömöntie 7

Puhelin 450495
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Aikokouslehdessö "Konso toisteli -miehet ker-
tovot" julkoistujen kirjoitusten, korttoien jo
piirrosten osittqinenkin loinqominen jo iulkoi-
seminen on kielletty ilmon toimituksen lupoo.
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Src
syttyy nyt
kaikkiulla
Slor, uusi miellyttövön mokuinen lyhyl filiersovuke sy'tyy
nyt koikkiollo. Stor - töhtisovuke - onloo polttojolleen
juuri sen noulinnon, minkö hön hyvöltö sovukkeelto voo-
iri. Moistokoo ! STAR on eriloinen,..

*
*
*
*

Sytytö seura,aaaksi

=i'rAr=r
- töhtisatsuke

TUPAKKATEHDAS FENNIA

ohjelmamme
yilättää

ja viihdyttää
H ienoslu n utto

oh,jelmoo koutto
vuoden

§olodtoiotorppo
Soittokoo poylövoroukset

puh 481781 toi 481034

Herkullisio olerioito

jokoisen mokuun

Eduslovo ympciristö

kqikkiin tiloisuuksi in



Minun

keittioni

PYSYY

puhtaan?...

Sen suoiono on

puolikiiltävä alkydilakkamaali, keiftiöiden, kylpyhuoneiden,

portaikkolen yms. toistuvea pesua vaativien pintoien erikois-

maali, ioka tuo koteihin ia iutkisiin iiloihin puhlauiia, väriä ia

viihtyisyyttä.

PESTOa on saaiavana l6 kaunisia vakiovärisävyä valkoisen

lisäksi. Taiteiliia Yki Nummi, sävyien suunnitteliia, suosittelee

keittiöihin vaaleita värisävyiä puhtauden ylläpiiämiseksi.

PESTOIIa maalatlaessa saavutetaan h,etkessä ia vähin vaivoin

luloksia, iofka ilahduttavat silmää ia mieltä vuosikausia.
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