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20 VUOTTA sitten maaliskuun 13. päir,änä vuonna

1940 päättyi Talvisota mutkikkaiden ja vaikeiden
neuvottelujen jälkeen. Aikaisin aamuyöstä tuona
päivänä päämajastamme tiedotettiin rintamajoukoille, että rauha oli solmittu Moskovassa ja tuli
rintamilla lakkaa L3.3.40 kello 11.00.

Tulitoiminnalla

ja joukkojen liikehtimisellä ei

tämän päätöksen ja tiedonannon jälkeen ollut mitään merkitystä, sillä voittajan aluevaltauksista ja
voitetun menetyksistä oli jo sovittu ia päätetty.
Tästä johtuen ja turhan verenvuodatuksen välttämiseksi oli suomalaisilla joukoilla yleisenä ohjeena,
että tulen avaaminen oli sallittua vain siinä tapauksessa, että vihollinen vielä selvästi hyökkäisi tai että
muuten olisi kysymys itsepuolustuksesta. Kuitenkin
monilla rintamalohkoillamme vihollisen tykkitulen
yhtämittainen jylinä jatkui vielä koko aamupäivän
aina kello 11.00 saakka, jolloin ammunta lakkasi ja
hiljaisuus erottui sodan melskeestä kuin veitsellä
leikattuna. Meillä suomalaisilla ei moiseen loppukiriin olisi ollut varaa yksinkertaisesti ammusten

niukkuuden vuoksi. Eikä siihen toki ollut halua-

kaan muussa tapauksessa kuin päälle ryntäävän
hyökkääjän torjumiseksi.
Rintamamiehet ihmettelivät, miksi meidän joukkojamme ammuttiin viimeiseen minuuttiin saakka,
vaikka sodan lopputulos ei siitä enää muuksi voisi

"e
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muuttua. Olihan tieto rauhan solmimisesta varmaan
vastapuolellakin jo ensimmäisinä aamutunteina ehtinyt perille. Vai oliko suomalaisen sotilaan vasta-

rinta ollut niin paljon odotettua sitkeämpi, että
oli siitä vihapäissä rangaistava viimeiseen

häntä

hetkeen saakka? Rauhanvaltuuskuntamme, joka oli
saapunut Moskovaan jo maaliskuun 7. päivänä, oli
kylläkin ehdottanut aselepoa neuvottelujen ajaksi,
mutta se ei ollut sopinut vastapuolen piirustuksiin.
Minkä vuoksi ? Ehkä sen vuoksi, että se tiesi Suomen jäävän yksin puolustautumaan; se ei tulisikaan
saamaan apua enempää pohjoismaista kuin länsival-

loiltakaan. Aselepo voisi suoda Suomelle hengähdystauon eikä se sen jälkeen ehkä enää olisikaan
kypsä suostumaan sellaisiin alueluovutuksiin, jotka
kohtuuttomasti ylittäisivät sotaa edeltäneissä neuvotteluissa asetetut vaatimukset.
Hyvästä tahdostamme ja monista yrityksistämme
huolimatta emme olleet saaneet säilyttää puolueettomuuttamme. Neuvottelujen katkettua edellisenä
syksynä ja jouduttuamme yllättäen sotaan olivat pyrkimyksemme rauhan palauttamiseksi osoittautuneet

hankaliksi, sodan ensimmäisinä r'iikkoina

f

,r

kuukausina täysin tuloksettomiksi. Ruotsi ja Amerikan Yhdysvallat olivat heti alussa tarjonneet apuaan välittäjinä, mutta vastapuoli suhtautui näihin
yrityksiin täysin kylmästi. Radioteitse ulkoministerimme hyökkääjälle tekemään tarjoukseen rauhan
tilan palauttamiseksi ei tullut minkäänlaista vastausta.Kansainliiton r'älitysyrityksestä ei myöskään
ollut mitään apua, hyökkääjä pysyi sotaisessa päätöksessään, vaikka se erotettiinkin tuon rauhanjärjestön jäsenyydestä. Saksan ilmeisesti vastahakoiset

tiedustelut rauhan mahdollisuuksista rajoillamme
jäivät täysin merkityksettömiksi. Mikään ei tuotta-

nut tulosta sodan alkuvaiheissa. Suurvalta oli avannut sodan oven, ja rauhan ovi oli pysyvä tiukasti
kiinni, kunnes hyökkäyksestä alkaisi näkyä edes
sen verran tuloksia että suurvallan sotakunnia olisi
pelastettu. Näin arvattavasti sen vuoksi, että voima
ja r,äkivalta tuottavat suurvallalle suuremman saaIiin kuin rauhalliset ja tasavertaiset neuvottelut.
Järjestelmällisesti koetti kuitenkin sodan alkaessa
nimitetty uusi hallituksemme löytää sopivia keinoja
päästä rauhankosketukseen. Eräänä merkittävänä
vaiheena tässä työssä oli pääministeri R. Rytin ja

ulkoministeri V. Tannerin käynti päämajassa Mikkelissä helmikuun alkupuolella. Ministerien tarkoituksena oli tuolloin kuulla ylipäällikön ja puolustusneuvoston mielipide rauhanpyrkimyksestä, Ruot-

sin avusta ja viimeisenä vaihtoehtona länsivaltain
avusta. YIipäällikkö ja puolustusneuvosto olivat

täysin yksimielisiä hallituksen edustajien kanssa siedettävin ehdoin aikaansaatavan rauhan asettamisesta
ensimmäiselle sijalle. Ruotsin apu oli pantava toiselle sijalle, ja silloin perin epämääräiseltä näyttävä
ja monien mutkien takana oleva länsivaltain apu sai
jäädä kolmannelle sijalle.
Eräänä järkyttävänä
vaiheena noita vaihtoehtoja -punnittaessa ja selviteltäessä oli Ruotsin pääministeri P. A. Hanssonin ulkoministerillemme antama k i e I teinen v as tau s Ruotsille esitettyyn sotilaallisen avun pyyntöön.
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tuli olla luottamuksellinen ja ehdottomasti salainen, eräs
Ruotsin sanomalehti oli sen julkaissut helmikuun
Vaikka tämän vastauksen

16. päivänä, siis heti Mannerheimin linjan murtumisen jälkeen. Eipä todellakaan tilanteemme ollut
silloin kadehdittava: pääasema murtunut ja eräs lehti
kuuluttaa maailmalle, ettei apua lännestä tule. Eräs
ruotsalainen upseeri oli toimittanut tuon kohtalokkaan tiedon ,julkisuuteen tarkoituksen a saada aikaan
virallisen mielipiteen muutos Suomen hyväksi. Mutta tuo harkitsematon yritys jäi vaille odotettua tulosta! Ruotsin virallisessa mielipiteessä ei tapahtunut mitään muutosta. Meidän mahdollisuuremme
olivat vain huonontuneet, Suomen kohtalon päivä
ja Moskova riemuitsi,
oli tullut lähemmäksi
koska se saattoi kiristää -vaatimuksiaan.
Olimme siis jääneet yksin jatkamaan taistelua ja
yksin tekemään rauhan. Pidettiin viisaimpana saada
aikaan raskaskin, mutta kunniallinen rauha, ennen
kuin puolustusvoimamme olisivat kokonaan uupuneet, koska uutta voimaa ei ollut asettaa tilalle.
Taistelu voi jatkua niin kauan kuin puoluslusvoimat vielä olivat lyömättömät, niin kauan kuin armeija vielä verta vuotaneenakin pystyi vastarintaan
kaikkien yllätysten varalta. Armeija oli jo näyttänyt kyntensä ja hampaansa tuottamalla viholliselle
raskaita tappioita. Vastustajamme oli jo oppinut
kunnioittamaan maanpuolustajiemme osoittamaa
voimaa, sota- ja taistelutaitoa perin vajavaisinkin
asein. Sille oli selvinnyt, että lopullisen päämäärän
saavuttaminen tulisi vaatimaan kovan, ehkä liian-

kin suuren hinnan.
Aseet olivat nyt vaienneet. Mutta millä ehdoin
olimme onnistuneet palauttamaan vastoin tahtoamme menettämämme rauhan ? Kun Suomen kansa
nuo ehdot kuuli, lienee ensi vaikutelma ollut suuttumus ja pettymys, Karjalan väestön keskuudessa
lisäksi masennus ja suru. Sotilaat tunsivat nyt jännityksen lauenneen, herpaantuminen ja kuukausien
yhtämittaisesta rasituksesta seurannut väsymys sai-

vat yliotteen, jonka tehokkain lääke oli uni. Kaik-

kiin vaikutti kova ja odottamattoman
sanelurauha

-Kun ensimmäinen
-

raskas rauha

kuin päähän annettu nuijan isku.
huumaus ja r,äsymys olivat ohi,

käsitettiin rauhanehtojen katkeruus, menetykset tajuttiin kuin ruumiin jäsenet olisi silvottu. Uudenkaupungin rauhan rajan uusiintuminen suurpiirteisen suoraviivaisena kaakossa, Viipurin, Sortavalan ja
Käkisalmen kaupunkien menetys, Hangon ja Sallan

alueiden luovuttaminen tuntuivat ainaisesti ammottamaan jnävike haavoilta, joista veri ei lakkaa vuotamasta. Kymmenet tuhannet kaatuneet ja haavoittuneet, jotka päättäväisin mielin olivat nousseet
puolustamaan kotiaan

ja

isänmaataan

ja

alistuneet

kohtaloonsa, vaelsivat nyt Suomen kansan sielun
silmien edessä. Kansa kysyi, olivatko nämä uhrit sittenkin olleet turhat, hukkaan menneet? Kysyttiin
lisäksi: Miksi ei hyökkääjä ollutkaan tyytynyt siihen, mitä se sotaa edeltäneissä neuvotteluissa oli
vaatinut, ei edes siihenkään, mitä sen hyökkäysjoukot olivat pystyneet valtaamaan ja miehittämään?
Jotkut vastasivat: Suurpolitiikalla ovat omat menettelytapansa, joita pienet kansat, varsinkaan suomalaiset, eivät ymmärrä.

Mutta lisää katkeruutta oli tulossa. Pian alkoivat
luovutettujen alueiden siirtoväen loputtomat rivistöt hevosineen, karjoineen, ajoneuvoineen ja autoineen sekä häthätää kokoonhaalittuine tavaroineen vaeltaa uuden rajan

yli, sen suojaan. Oli luo-

vuttava kallisarvoisimmasta omaisuudesta, kodista

ja konnusta, pelloista ja metsistä, joihin sydänjuuria myöten oli kiinnytty. Siirtoväki lähti, mutta juuret jäivät luovutettuun maahan. Jo ennen sodan alkamista olivat monet tuhannet, ja taistelujen aikana
jälleen tuhannet karjalaiset saaneet siirtyä sodan
jaloista kotikonnuiltaan. Rauhan solmiminen nosti

evakkojen lukumäärän pitkälle yli 400.000, sillä
luovutetun alueen koko väestö lähti suomalaiseksi
jäävään isänmaahansa. Näiden suomalaisten kohtalo oli kovaa sijaiskärsimystä kansakokonaisuuden
puolesta, mutta sittenkin tyynesti nuo miehet ja
naiset säilyttivät malttinsa ja hillitsivät tunteensa.
Miksi nuo ihmiset jättivät vapaaehtoisesti kotinsa
ja kontunsa, miksi he lähtivät liikkeelle uusille
asuinsijoille, alkamaan alusta ehkäpä kylmässä koroli luvattu valinnan vapaus: joko jäädä entisille asuinsijoilleen tai lähteä. Siksi, että he tunsivat kuuluvansa Suomen kansaan, siksi että he tahtoivat elää
vapaassa yhteiskunnassa, jossa vallitsee ajatuksen ja
puheen vapaus, jossa vapaasti valittu kansaneduskunta säätää lait, siksi että he tahtoivat elää vapaivessa, vaikka voittajan taholta nimenomaan

Presidentii Kallio puhuu sanomalehiimiehille Talvisodan päätiyessä

na yksilöinä eikä alistua valtiovallan oriuuttamaan
kolhoosikomentoon eikä mahdolliseen pakkosiirtoon kokonaan tuntemattomille alueille, kuten niin
monille heimoveljille vanhan rajan toisella puolen
jo oli käynyt. Kaikki lähtivät, koska vapaus köyhemmässäkin kodissa olisi kallisarvoisempi kuin
vapautensa menettävä isäin koti.
Ennen pitkää tämä lohduttomalta näyttävä kuva,

katkeran kamppailun ja kovan rauhan hinnalla lunastetut arvot kirkastuivat. Suomen kansa tunsi itsensä entistä lujemmin yhteenliitetyksi kokonaisuudeksi, joka ei ollut taittunut eikä murtunut, se oli

vain myrskyssä taipunut ja vaurioitunut. Maa oli
vielä valtakunta, joka oli pystynyt estämään suurvallan saavuttamasta hyökkäyksensä pämäärää, se
oli valtakunta, jonka puolustusvoimat suurista puutteistaan huolimatta olivat kestäneet konearmeijan
valtavan painon. Käydyn taistelun lopputuloksen
arviointina maan kokonaisuuden kannalta saatiin
pian kuulla "tappiosta, joka oli voitto", suuri torjuntavoitto, sekä Talvisodasta, joka oli jäävä Suomen historiaan 105:n kuonian päivän taisteluna.
Tämä oli selvä ja rohkaiseva näkemys, johon oli
täysi oikeus. Siihen oikeutti ennen kaikkea sen
moraalisen käskyn ja niiden kunnian vaatimusten
täyttäminen, jotka tappion uhastakin huolimatta
nostivat Suomen kansan puolustamaan ei vain omia
tunnustettuja oikeuksiaan, vaan myös kansain oi-

keuden loukkaamattomrna
pitämiä arvoja.
Asiallisesti tarkasteltuna
voidaan Talvisodan kovan taistelun tilinpäätös nähdä seuraavalla tavalla.
Suomi oli pystynyt muodostamaan ja keskittiimään
maan puolustukseen rajaseuduille kaiken kaikkiaan
erilliset pataljoonat ja patteristot mukaaanluet-

-tuina

noin 14-15 divisioonaa, jotka tosin olija puutteellisesti aseistetut. Taistelevien
vat heikosti
joukkojen yhteisvahvuus nousi korkeimmillaan noin
200.000 mieheen. Lentokoneita oli koko sodan aikana jonkin verran alle 300 kpl, heikkoja ia vanhentuneita panssarivaunuja vain muutama kymmen.
Neuvostoliiton voimat nousivat kaikkiaan 45:een
hyvin ja täydellisesti aseistettuun divisioonaan, joita
oli kuljetettu sotanäyttämöllemme ei vain Pohjoisvaan myös Keski- ja Etelä-Venäjän sotilaspiireistä.
Näiden divisioonien tukena oli vahvan orgaanisen
divisioonatykistön lisäksi voimakas armeijatykistö
ja noin 3000 panssarivaunua eli toinen puoli Neuvostoliiton koko silloisesta panssarivaunumäärästä
sekä lisäksi noin 2500 lentökonetta, sekin määrä
noin puolet Euroopan Venäjällä olevista ensi linjan koneista. Miesmäärä nousi kaikkiaan toiselle
miljoonalle. Tämän valtavan kone- ja moottoriarmeijan kärsimiä tappioita kuvastavat seuraavat numerot: varovasti arvioiden noin 200.000 kaatunutta

(-

Suomen armeijan taisteluvahvuus), lisäksi haa-

voittuneet, 1600 tuhottua tai vaurioitunutta panssarivaunua (- runsas toinen puoli sotaan osallistuneista), 800 pudotettua lentokonetta sekä runsaesti
saaliiksemme jääneitä tykkejä, panssarintorjuntaaseita, konekivääreitä ja ammuksia. Meidän omat
tappiomme näiden lukujen rinnalla olivat hyvin
vaatimattomat: kaatuneita ja haavoihinsa kuolleita
21.ooo, haavoittuneita 43.50o, lentokoneita mene-

tettiin )0 kpl, panssarivaunuja ei juuri ollut

mene-

tettävänäkään.

Lyhyesti voitiin todeta, että Neuvostoliiton toimintaan panemien voimien ja saavutettujen tulosten välillä oli valtava epäsuhde. Puutteellisella aseistuksella varustettu Suomen armeija oli saanut aikaan sellaisen suoneniskun venäläisissä joukoissa,
että niiden hyökkäys aluksi kaikkialla pysähtyi täy-

juuri vaarallisimsin. Vain muutamin paikoin
massa suunnassa Karjalan kannaksella
se pääsi

uudelleen käyntiin uusien joukkojen useita- kertoja autettua pysähtyneen jyrän liikkeelle. Hyökkääjän voi-

mat joutuivat kovalle koetukselle, kului aikaa monin verroin kauemmin kuin oli laskettu. Hyökkääjä

oli

sotaan lähtiessään laskenut, että Suomen armeija

moto-mekanisoidun panssarivyöryn edessä romahtaa kasaan kuin korttitalo ja muutamassa päivässä
ilmapommitukset tekevät selvän siviiliväestön hermoista. Näin oli tie tuleva tasoitetuksi jo etukäteen muodostetulle Kuusisen hallitukselle. Mutta kävikin niin, etteivät armeijan eikä siviiliväestön hermot romahtaneet, päinvastoin ne vain terästyivät,
koska

oli kysymys säilymisestä tai sortumisesta,

elä-

litseman eduskunnan luottamusta. Juuri tämä suunnitelma, joka lopullisessa välien selvittelyssä oli heitettävä paperikoriin, paljasti hyökkääjän todelliset

aikeet muuttaa Suomi tällä helpoksi kuvitellulla

ja liittää osavaltiona Neuvostoliittoon. Oli siis tehtävä uusi
suunnitelma marssittamalla jatkuvasti lisävoimia
sotanäyttämöille, oli katkaistava Suomi kahtia Suomussalmen-Oulun korkeudelta ja valloitettava nopeasti näin katkaistu maa. Tämäkään suunnitelma
ei onnistunut, Suomi ei katkennut. Perin hitaaksi
vallankaappauksella neuvostomaaksi

jäi

myös hyökkäysarmeijoiden eteenpäin vyöryminen. Jos meidän vaikeutemme olivat olleet suuret,

joskus ylivoimaisiltakin näyttävät, niin vaikeaksi
oli tehty myös maan valloittaminen, jopa niin vai-

keaksi, että uudistetustakin suunnitelmasta oli keskeneräisenä luovuttava, koska sen toteuttaminen
olisi tullut liian kalliiksi eikä siis olisi kannattanut.
Neuvostoarmeijan aseistus oli osoittautunut epätarkoituksenmukaiseksi. Suornen talvisen maaston
useimmilla rintamilla se osoittautui kömpelöksi ja
liian raskaaksi. Se pysyi teihin sidottuna kohdatessaan liikkuvia, päättäväisiä ja oma-aloitteiseen toimintaan harjoitetuja sekä metsäisen maaston taktiikkaan tottuneita suomalaisia sotilaita. Näistä syistä hyökkäys edistyi kovin hitaasti, niin hitaasti, että

aikapulakin alkoi olla edessä. Sodasta irroittautuminen sopeutui nyt hyökkääjän suunnitelmiin, koska kalliisti ostettujen kokemusten muokkaaminen
oli jatkuvan suursodan varulta tarkoituksenmukaisinta. Oli viisainta luopua taistelusta toisarvoisella
taholla ja valmistautua tärkeämpien suuntien varalle, koska suursodan voimaryhmitykset ja voitonmahdollisuudet vielä olivat hämärän peitossa.
Käydyn puolustustaistelun tilinpäätös osoitti lisäksi niiden olleen väärässä, jotka olivat pitäneet
puolustustamme toivottomana jättiläistä vastaan,

ja niiden

oikeassa, jotka pitivät mahdollisena
tehdä hyökkäyksen maahao tunkeutujalle niin kalliiksi, että siitä on ennen päämäärän saavuttamista
luovuttava. Kunniakkaan puolustustaistelumme suorittaminen oli ollut mahdollista ensi sijassa sen
vuoksi, että Suomen kansa tiivistynein rivein, yksimielisenä puoluerajoihin katsomatta, nousi puolustamaao isiensä maan vapautta, elämänsä ja olemassaolonsa oikeutta. Kansan yksimielisyys antoi taistelujoukoille sellaisen päättäväisyyden ja puolustustahdon, että koko vapaa maailma varauksettomasti kunnioitti ja ihaili sekä suomalaista sotilasta
että niitä arvoja, jotka se taistelullaan oli maalleen
pelastanut. Vapauden tulen korkealla kantamisesta
ja korkeimpien ihmisoikeuksien suojelemisesta län'
simaiden lehdet silloin kirjoittivat, kun meillä taisteltiin Suomussalmen ja Tolva1äwen sankarilliset
taistelut, kun uhrivalmius johti Taipaleen perään'
antamattomaan ja Summan sitkeään puolustukseen.
Vaikka olimmekin ulkonaisesti hävinneet sodan, oli
taistelun lopputulos meille kuitenkin suuri torjunta'
voitto, joka pelasti asuinsijaksemme Kanta-Suomen.
Eräissä arvovaltaisissa muistelmissa

on

Talviso-

mästä tai kuolemasta. Ehkä joidenkin suureksi yllä-

dan tilinpäätös leimattu vain kapitulaatioksi, joka

tykseksi romahti hyökkääjän ensimmäinen suunnitelma, suunnitelma Kuusisen nukkehallituksen asettamisesta nauttimaan Suomen kansan vapaasti va-

me että talouttamme. Mutta eikö alistuminen syk'
syllä L939 esitettyihin vaatimuksiin, iotka olisivat

68

romahdusmaisesti huononsi sekä yleistä tilannettam'

"rauhanomaisesti" murtaneet pääpuolustusasemamme Karjalan kannaksella, olisi myös ollut kapitulaatio ? Kokemus puhuu sen puolesta, että vastapuoli ensimmäiseen neuvottelutavoitteeseen päästyään olisi pian esittänyt uusia vaatimuksia, kuten
tapahtui Virossa ja muissa Baltian maissa. Uusia
vaatimuksia ja verukkeita varmaankin olisi keksitty,
ennen kuin uuden puolustusasemamme rakentaminen tuskin olisi ehtinyt alkaakaan. Esimerkiksi
olisi esitetfy väite, että hallituksemme on neuvostovastainen ja suosii liikaa englantilaisia tai saksalaisia. On nimitettävä hallitus, johon Nl loi luottaa.
Kuinka ja minkä suoiaamana silloin olisimme neuvotelleet? Jälleen olisi ollut mentävä myönnytysten

tielle ja niin olisi kapitulaatio seurannut toistaan ja niiden vanavedessä "yleisen poliittisen ti-

lanteen ja taloutemme romahdusmainen huonontuminen". Mutta kunniasta, moraaiista ja kansan elin-

voimasta tuskin olisi rippeitäkään jäänyt jälelle.
Kohtuulliset myönnytvkset ovat järkeviä, mutta

myönnytykset, jotka vaarantavat maanpuolustuksen

arveluttavalla tavalla, ovat merkkinä kansan elinvoiman ja elinkelpoisuuden heikkenemisestä.
Pitää kyllä paikkansa, että Talvisota huononsi

yleistä tilannettamme ja talouttamme, mutta silti se
jää historiaamme 10i kunnian päivän taisteluna,

tappiona, joka oli voitto, kuten jo aikaisemmin on
todettu. Sen karvaana kokemuksena on lisäksi vaIittaen todettava se syvä ristiriita, joka oli päässyt
syntymään toisaalta kansan puolustustahdon, suomalaisen soturin uhrivalmiuden, miehekkyyden ja

taistelutahdon sekä toisaalta perushankintaohjelmien myöhästymisistä ja monista supistamisista johtuvan sotakaluston riittämättömyyden välillä. Olihan ilman muuta selvää, että kunnollinen henkilö-

kohtainen ase jokaisen riveihin kutsutun miehen
kädessä, että riittävät tykistön ammukset ja panssarintorjunta-aseet, vain pahim,mat puutteet esimerkkeinä mainitaksemme, olisivat tuntuvasti tehostaneet puolustustamme. Ne olisivat tehokkaasti lisän-

neet vihollisen tappioita ja s?i?istäneet omien joukkojemme verta. Puolustuksemme olisi kauemmin säi-

lyttänyt iskuvalmiutensa. Ja kun puolustusta suuresti helpottava kevätkelirikko alkoi jo olla käden
ulottuvilla, olisi hyökkääjän aikapula, tappioiden
yhä kasvaessa, tullut yhä painavammaksi. Eiköhän
tällaiseksi kääntyvä tilanne olisi meille taannut melkoista edullisempia rauhan ehtoja? Eiköhän myös
olisi ollut hyvin todennäköistä, että puolueettomuuttamme olisi kunnioitettu ja rauha rajoillamme
säilynyt, jos aseistuksemme olisi ollut riittävä ja
puolustuslaitteemme vahvat

?
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Talvisodan ankarat tuhotaistel ut
Joukkola etenemåssä metsän suoiassa

Laatokan

koillispuolella
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MASTOKANKAAN taistelu oli hädin tuskin päättynyt, kun IIIiJR 37:n komentajan, kapteeni H. Väänäsen täytyi keskittyä aikaisemmin saamansa tehtävän
täyttämiseen. Hänenhän piti tuhota myös Kiperäpol-

vihollinen. Päivän mittaan oli sieltä tullut ilmoituksia yhä lisääntyvistä vihollisvoimista. Niiden vahvoja latuja oli Prouhkolan suoalueella. Mutta
I;oko Nfastol;ankaan taistelun ajan, oli näinkin lähellä.
parin kilometrin päässä oleva vihollinen pysytellyt
toimettomana. Se oli korsuissaan ja kuopissaan maaten
vessa oleva

tyytynyt ylläpitämään laimeaa tulta eikä minkäänlaisia
merkkejä ollut havaittu siitä, että se aikoisi sotkeutua
Mastokankaalla riehuvaan taisteluun. T?imä oli sitäkin
merkillisempää, kun niin hy'vin Mastokankaalle kuin
Kiperäpolveenkin suunnaluilla voimilla oli sama pää69

määrä, Itä-Lemetin avtstaminen. Toiselta puolen ei

liioin ollut

havaittavissa mitään merkkejä siitä, että
se luopuisi Kiperäpolvesta taistelutta.

Flelmikuun 6. päivänä kello 21.30 uusittiin III/JR
saama vanha käsky. Kiperäpolvi oli vallattava,

37:n

trillli kertae seuraavaan aamuun mennessä.
Taas oli pataljoonalla edessään tuo suomalaisille
joukoille jo tavaksi tullut yöllinen hiihtomarssi. Miesten väsyrnystä ei Talvisodassa voitu ottaa huomioon.
Vihollisjoukkoja parveili kaikkialle, ja kun yksi osesto oli tuhottu, piti siirtyä toisen kimppuun. Lepoorr
ei yksinkertaisesti jäänyt aikaa. Voidaan vain heikosti
kuvitelh, miltä tämä tuntui joukoista, jotka sodan

Iinen piti hallussaan. Itse tie oli jo aikaisemmin rakennettu täyteen panssarivaunujen esteitä, toista metriä
korkeita hirsiseiniä, ioiden väli oli täytetty kivillä ja
maalla. Tällaiset seinämät ulottuivat tien yli kukkulain

rinteiden reunasta toiseen, ja ylempänä oli kaadettuja
puita, rungot kiinni pitkissä kannoissa. Kaiken kuk-

kuraksi oli tuohon sekasotkuun vedetty piikkilankaa, sijoitettu suurehkoja räjähdyspanoksia, kasa-

panoksia, käsikranaatteja yms. Sellaisen murroksen

ylittäminen tai purkamisyritys voi koitua hengen
menoksi. Jrr ettei moinen yritys pälkähtäisi kenenkään mieleen,

oli

varrnistlrsosaston konekir'ääri

ase-

tettu keskelle koko koreutta.

alkamisesta lähtien, ilman minkäänlaista vaihdon mahdollisuutta olivat päivdstä päir'ään ja yöstä yöhön joutuneet olemaan liikkeessä. marssilla tai taistelussa. Eir'ät olleet han'inaisia sellaiset tapauksct, että mies keskellä kiivasta taistelua tai ankarassa tykistötulessa vai-

pui uneen.
Yölla 617.2. käänsi kapteeni Väänänen pataljoonansa pääosat Kiperäpolveen. Mastokankaan leirille jäi
vain esikuntakomppania telttoia vartioimaan.
Matkan lyhyydestä huolimatta oli hiihtomarssi umpihangessa tavattoman rasittavaa, kun se tapahtui pimeässä läpi synkkää metsää kasvavan korpimaaston.

Oli vuoroin laskettava alas tiheihin ryteikköihin, r'uoroin taas ponnisteltava ylös niiden rinteitä. Taival
edistyi vain askel askeleelta tunnustellen, ja siitä huolimatta pyrkivät sukset törmäilemään puihin. Tiiviisti
piti pysyä edessä hiihtär,än toverin tuntumassa, sillä
jos jäi jälkeen tai harhautui ladulta, oli latua pirneässii
ja pehmedssä lumessa vaikea uudelleen löytää. Kello
5.30 olivat komppaniat perillä ja alkoivat ryhmittyä
taisteluun.

Molemmin puolin Kiperäpolven Iäpi

Kiperäpo ven taislelu 7-8.2.1940

johtavaa

maantietä on metsän peittämiä kukkuloita, joita vihol-

Teltlaa rakennetaan luminielosten

keske ie

Ft
.t

qt

{

!

I

J
I

#

1It
i'
Å

'&

"j

J.

l\l

l!>.

Kumpaakin hyökkäävää komppaniaa vahvennettiin
konekivääreillä ja ennestään paikalla olevan varmistusosaston osilla. Luutnantti Patojärven 7.K:n piti
käydä korsualueeseen käsiksi pohjoisesta ja koillisesta,
luutnantti Tuomaisen johtaman 9.K:n taas lännestä.
Taistelualueen pohjoispuolelle jäävän suon reunaan
haalittiio miehiä varmistusosastosta. Heidän tehtäväkseen jäi vihollisen sitominen tulella.

antoi komppanian päällikkö käskyn vetäytyä takaisin
lähtöasemiin. Niille, jotka vielä olivat jyrkänteen
päällä, tämä oli helppoa, mutta alas ehtineille se ei
suinkaan ollut leikintekoa. Syvällä lumessa kahlaten,
tarpeen mukaan kokonaan hankeen upottautuen pon-

nisteltiin rinnettä ylös vihollisen syytäessä kaikista
aseistaan tulta iyrkänteeseen niin, että lumi pöllysi.
Mutta onni suosi komppaniaa. Miltei olemattomin
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Hyökkäys

on saavuitanut vl'nc isaseral

Kun varmistusosaston tiedossa oli, että hyökkäys
suoritettaisiin aamulla, se oli koko yön pitänyt vastustajaa hereillä sekä rulella että jatkuvasti liikkeellä
olevilla partioilla.
Tulivalmistelu oli lyhyt, ja kello 7 lähtivät komppaniat liikkeelle valmiusasemistaan. Koillisesta hyökkäävä luutnantti Patojärvi pädsi parissa tunnissa kiinni
ensimmäisiin korsuihin ja aloitti lähitaistelun kasapanoksin ja käsikranaatein. Hidasta se kyllä oli, mutta
korsu korsulta tehtiin puolustaja taistelukyvyttömäksi,
siinä taidossa miehillä oli pitkäaikainen kokemus.
Yhtä hyvin ei käynyt Iuutnantti Tuomaisen komppanialle. Kun se vihollistulessa hiihtäen lähestyi korsualuetta, katosi maa äkkiä miesten jalkojen edestä.
OIi saavuttu jyrkänteen reunalle ja näfii mahdottomalta päästä alas avointa rinnettä ilman suuria mene§ksiä. Kaikesta huolimatta

tettiin! Toisten

oli

yritettävä.

la

yri-

niin, että aseet kuumenivat,
hyppäsivät toiset pois suksilta ja alkoivat niitä peräsampuessa

sään vetäen kahlata jyrkännettä alas. Hanki upotti
vyötäröä myöten, multa se oli pikemmin eduksi kuin
haitaksi. Viholliselle tuli maali tällä tavoin pienemmdksi. Rinteen juurelle päästiin sisulla, mutta sekään
ei enää auttanut pitemmälle. Eteenpäin ei enää päiisty,
kaikki ponnistukset osoittautuivat turhiksi ja pian

menetyksin päästiin takaisin parin sadan metrin päässä oleviin lähtöasemiin.
Komppania huohotti hengdstyneenä, silmät alkoivat vdsymyksestä painua umpeen, mutta väsymys oli

karistettava pois. Vastustaja oli saata.va lyödyksi, ennenkuin se kenties taas saisi lisävoimia. Lähdettiin
uuteen yritykseen.
Ensimmäinen hyökkäys

oli suoritettu maantien pohjoispuolitse, nyt siirryttiin etelämmäksi. Ylitettiin tie
ja jätettiin jyrkänne aukeineen vasemmalle. Täällä
metsä suojasi komppaniaa, joka varovasti työntyi korsuja kohti, ja metsä ulottui niin pitkälle, että puhe
alkoi vihollisen puolelta selvästi kuulua. Vihdoin avattiin yllättävä tuli. Vastausta ei tarvinnut odottaa. Vi
hollisen kaikkien aseiden tuli rapisi puissa miltei välittömästi, ja kranaatit alkoivat kylvää sirpaleita ja
oksia miesten niskaan. Mutta pääasiassa räjähtelivät
ammukset sentään maassa ja lumi esti sirpalevaikutuksen.

Komppanian edessä oli kukkula, huomattava tukikohta. Se otettiin rynnäköllä ja suurin osa puolusta-

jista tuhottiin lähitaistelussa. Joitakin pääsi pakoon,
ja partiot lfitivät perään, mutta niin luja oli pakenevien vauhti, ettei niitä enää tavattu. Vihdoin viimein

oli 9. K:kin kiinni

korsuissa

ja hirvittävä käsikähmä
7t

,

-:
riehui alueella iltapävään saakka. Silloin oli vastusta;'a saatu tuhotuksi.

Taistelu päättyi kello 14. Åsemissa ja korsuissa virui 97 kaatunutta vastustajaa, niistä 5 upseeria. Sotasaaliina saatiin rnm. 2 pienoisheitintä, L4 pikakiväriä ja 1-ll puoliautomaattikivääriä. Omat menetyket
rajoithrivat haavoittuneisiin. Niitä oli t upseeri ja 3
miestä. Mastokankaalla lyödyn Er.HiihtoP 5:n viirnei-

nenkin komppania oli täten tuhottu.
Våi.hän toista kilometriä Kiperäpolvesta itiikoilliseen
oli tien pohjoispuolella viihäinen kukkula, karttaan se
oli merkitty korkeuspisteenä 98. Tällä h*kulalla oli

asettama aliupseerivartio, jonka tehtävänä oli varmistaa venäläisten hallussa olevan Lavajärven
§län suunta. Taistelun aikana oli vartio viett2inyt hil-

II/JR 37:n

jaiseloa vartiopaikallaan, mutta tuskin oli tunti kulunut Kiperäpolven valtauksesta, kun 50-päinen vihollinen kävi varmistusosaston kimppuun ja löi sen hajalle. Kaikki kävi niin nopeasti, että hädin tuskin
ehdittiin lähettää [I/JR 37:lte ilmoitus: "50 miestä
lähesryy Kiperäpolvea id?istä molemmin puolin maantietä", kun kaikki oli jo ohi. Kapteeni Vänänen sai
tiimän ilmoitulaen ollessaan parhaillaan tutkimassa

toista, "Istuvan Koiran" låihett?imää tietoa: "Jåiljistä
pääteilen melkoisen vahva vihollisosasto on ylittiir,yt
tarkastusladun korkeuspisteen 82 pohjoispuolella".
Idästä l?ihestyvä vihollinen oli lähempänä ja sitä
vastaanottamaan asetettiin väijyiys. Äkillinen tulenavaus sai aikaan suurta h?imminkiä ja vaikka ilta nopeasti pimeni, ei ollut päilystäkään siitä, ettei koko
joukkoa saataisi vielä ennen yön tuloa tuhotuksi. Silloin, ;'uuri voiton kynnyksellä käntyivät päät vaistomaisesti länteen. Sieltä pataljoonan selustasta kuului
hetki hetkeltä kiihtyvää ammuntaa, ei yksinomaan kivääritulta, vaan erotettiin myös selvästi konekiväärien
pitkiä sarjoja ja kranaatinheittimien ammusten räjähdyksiä. Mitä t?imä kaikki tarkoitti? Oliko pataljoona

itse jäiimässä mottiin? Pian saatiin selvyys!
Kiperäpolveen marssittaessa oli taakse jätetty joukkueen vahvuinen varmistus. Oltiinhan setrdulla, jossa
vihollisia kuhisi joka puolella. Tämän joukkueen johtaja ilmoitti nyt, että häntä vastaan oli hyökkä?imässä
voimakkaasti kranaatinheittimillä sekä useilla koneja pikakivääreillä varustettu vihollinen. Hän arvioi
vastassaan olevan parisataa miestä ja oli sitä mieltä,
että joukkueen on pakko vetäytyä liihemm?is Kiperäpolvea. Kysymyksessä oli tietenkin "Istuvan Koiran"
Pataljoona oli iäätarkastusladun ylittänyt joukko.
mässä kahden tulen väliin.
Kapteeni Väänänen ei jäänyt neuvottomaksi. Turhien tappioiden välttämiseksi hän kello 20 taitavasti
irroitti pataljoonansa taistelusta ja veti sen Kiperäpolven pohjoispuolelle, vain 300 metrin päähän aamullisestä hyökkäyslähtölinjasta. Vastustaja tyytyi miehittämään vanhat asemansa, sitä ei näyttänyt vähääkään
kiinnostavan, mihin III/JR 37 oli pimeä:ssä hävinnyt.
Silmä kovana seurasivat pa^'tiot yöllä 7/8.2. vihollisen puuhia, mutta se pysytteli taPansa mukaan toimettomana korsuissaan. Jotain sentään yön aikana tapahtui. 8.2. kello 4 ilmoittautui kapteeni väänäselle

Il/Jn 37:n luutnantti

Aaltonen hiihtojoukkueensa

kera. Hänen tehtäväoän oli ollut iskeä sen vihollisjoukon selkään, joka muka oli lyönyt hajalle III/]R
37:n ja karkoittanut sen Veelammen szuduille. Ymm?irrettävistä syistä kuunteli kapteeni iillistyneenä il72

ja huumorintajuisena miehenä "karkoitti"
hiihtojoukkueen Veelammelle lepä?imään.
Vielä ennen päivän valkenemista tutkivat partiot
korkeuspiste 98:n maaston ja havaitsivat sen vapaaksi
vihollisesta. Uhka idästä oli poistunut. Ja venäläisten
toimettomuudesta, tekisi mieli sanoa välinpitämättömyydestä, johtui, että entiset hyökkäysvalmiusasemat

moitusta

voitiin

rauhassa miehittää uudelleen

8.2. kello

10.

Hyökkäys alkoi tuntia myöhemmin, ja se suoritettiin
t?hmälleen samalla tavalla kuin ruorokautta aikaisemmin, nyt vain vahvennuksena yöllä saapunut hiihtojoukkue. Eteneminen sujui nopeasti, ja kolmen tunnin kuluttua oli Kiperäpolvi uudelleen III/JR 37:n
hallussa.

Oli melko varmaa, että osa puolustajista päiisi vetäytymään omille teilleen. Ainakaan niitä kranaatinheittimiä ja konekiväärejä, jotka olivat olleet pataljoonan selustaan hyökänneen osaston mukana, ei taistelukentältä tavattu. Sitä vastoin eivät kaikki vastustajan joukot näyttäneet ajoissa saaneen tietoa Kiperäpolven menetyksestä. Taistelu

oli

aikoja sitten

tauonnut, kun eräs l7-miehinen partio tallusteli paikalle, kuten ainakin omiensa luo. Mutta vain yksi mies
heistä antautui. Vanki kertoi kuulustelussa, että noin
10 km:n pä?issä etelässä on heikäläisiä vielä tuhatkunta miestä, jotka ovat matkalla pohjoista kohti.
Er.HiihtoP 5 oli juuri tuhottu, Er.HiihtoP 6 oli tuhoutunut taistellessaan Nietjärven eteläpuolella III/39:
ää vastaan. Olisikohan nyt §symyksessä kolmas hiihtopataljoona. Er.HiihtoP 4, ja minne se suuntautuisi ?
(Jatkuu)

TI
TUTKIESSAMME kukkulamaastoamme havaitsimme puhelintapsit. Ryhtyessämme seuraamaan, mihin ne johtaisivat, löysimme erään suuren, kaatuneen
kuusen latvuksen suojasta keski-ikäisen luutnantin
kahden lähettinsä kanssa puolipökkeröinä väsymyk-

sestä. Keskustellessamme selvisi, että tässä oli
komppanianpäällikön komentopaikka tällä Iohkolla. Olimmekin siis ensin kulkeneet läpi oman

jan suoraan vihollisen syliin. Selostin,
oli käynyt. Ihme kyllä puhelinyhteys
pataljoonaan toimi, ja luutnantin esimies määräsi
rintamalin

miten meille

hänet ottamaan komppaniamme komentoonsa ja
asettumaan puolustukseen.

Sivustamme vaikuttivat salaperäisen hiljaisilta.
Sivustoille lähettämämme yhteyspartiot saivat tulta
vastaansa. Tämä oli selvä merkki siitä, että olimme
joutumassa saarroksiin. Puhelinyhteyskin lakkasi
toimimasta, ja kun lähetimme partion pataljoonaan
selostamaan tilannettamme ja pyytämään uusia toimintaohjeita, se ei palannut. Meillä ei ollut sanottavia vaikeuksia puolustustehtär,issämme, mutta oliko
tästä nyt sitten hyötyä. Vihollinenhan voi väistää

meidät. Meitä olisi varmasti tan'ittu siirtyneellä
uudella linjalla vihollisen vastaanottoon. Niinpä

Miehei eteneväl hämärän suo;åssa

päätimmekin oma-aloitteisesti vetäytyä takanamme
vielä vapaaalta näyttävän aukon kautta.
Vain kolmannes joukostammc, joka ensimmäiseksi lähetettiin yrittämään, pääsi joten kuten aukon läpi tappioita kärsien. Vihollisen tuli yltyi niin,
että runsaita tappioita \,älttääksemme päätimme palata takaisin metsäkukkulallemme, ja ryhmityimme

sinne aikoen yrittaa pimeän tullen uutta ulosmurtautumista. Kukkulaamme oli helppo puolustaa

eikä vihollinen siellä meitä erikoisen aktiivisesti
painostanutkaan. Ilmeisesti meitä pidettiin toisarvoisina ja annettiin ajan kypsyttää meitä.
Päivän mittaan suunnittelimme menettelytavat
saarroksista ulos päästäksemme. Haavoittuneemme
kokosimme kukkulan laidassa olevaan latoon. Retkemme tulisi olemaan niin raskas, että emme voineet ottaa mul<aan muita kuin ne, jotka itse pystyivät
kär,elemään. Oli kyllä vaikeata jdttäd haayoittuneet.
Nteille oli Suonionsaareen tullessamme annettu
kymmenkunta tottumatonta nostomiestä täydennyksenä. Eniten minua säälittivät muutamat heistä, joit-

ten sielunelämälle meidän kokemamme vaikeudet
olivat olleet liian järkyttär'iä. He olivat apaattisia,
ja heidän ruoansulatuksensa oli kokonaan sekaisin.
He olivat toimintakyvyttömiä ja saivat toistuvia vatsakouristuksia. Teimme kaiken voitavamme heidän

hyväkseen. Kokosimme

heille

keskuudestamme

runsaasti näkkileipää ja teetä samoin kuin kaikki
irroitettavissa olevat lämpimät vaatekappaleet. Annoimme heille ohjeen, että kun olimme lähteneet,
he sytyttäisir.ät nuotion lämmitelläkseen, ja heidän
tulisi ilmaista itsensä päästäkseen hoitoon.

Niin tuli ilta ja meidän aikamme toirnia. Maas-

ja ojasyvennyksiä hyväksi käytläen
etenimme miltei vastakkaiseen suuntaan kuin päitopainanteita

73

vällä. Oletimme tämän suunnao heikosti vartioiduksi ja onnistuimmekin poistumaan kukkulaltamme

vihollisen huomaamatta.

Noin 40 miehen vahvuisen osastomme

etenemi-

nen syvälumisessa metsämaastossa oli raskasta tarpomista väsyneille miehille. Jouduimme väistämään
lukuisia tykkipattereita ja majoituksia. Eräässä paikassa kuulosti olevan vodkajuhlat laulusta ja ilonpidosta päätelleo. Olisipa koko saaren väki ollut
noin iloisella tuulella, niin meidän vaikeutemme
olisivat muodostuneet paljon helpommiksi. Matkaa
keventääksemme etenimme kerran erästä tossupolkua pitkin. Pidimme sitten pienen tauon polun kahtapuolta pensastoon suojautuneena. Välitsemme
hiihti y,ksinäinen turkkipäällinen vihollinen. Emme
arvanneet kolkata häntä. Se oli hänen onnensa, hänen itse sitä tietämättään.

Monet yritykset päästä ulos saaresta jäälle epäon-

nistuivat. Vihollinen ampui silmittömästi jäälle
kuullessaan rapinamme, kun se kai luuli meidän tulevan jään suunnasta saareen päin. Vihdoin aamun

jo

sarastaessa pä?isimme rannan tuntumaan vartioimattomassa paikassa. Päällikkömme sanoi tuntevan'
sa seudun ja lähti kulkemaan erään talvitien suunnassa. Samalla hän käski minun käännyttää komppaniamme, jonka kärki oli jo kauempana, hänen
peräänsä.

Kun saavutimme hänet, huomasimme olevamme
nokitusten parin vihollisupseerin kanssa, ja läheisistä taloista tuli muuta väkeä ulos. Alkoi laukausten vaihto. Uusi komppanianpäällikkömme kaatui
eteeni suulleen maahan enkä nähnyt hänen enää
liikkuvan.
Olimme avoimella, laakealla rantamaalla kuin
tarjottimella ammuttaviksi ja laukausten vaihto hä-
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Viipuri Talvisodan kynsissä. Tullikamari palaa

lytti yhä lisää väkeä rantatörmän taloista. Mitä

teh-

? Nyt oli sekunneistakin kysymys. Takanamme
oli avoin jäälakeus, ja näin siellä yksinäisen proomun noin 400 metrin päässä. Tämä oli ainut mahdollinen väistösuuntamme. Huusin kaikkia juoksemaan ja kokoontumaan proomulle heittolaukauksia taakseen välillä ampuen.
dä

74

Meistä pääsi alun toistakymmentä miestä proomuun. Arvata saattaa, että se oli hätääntynyttli ja
hädissään olevaa, huohottavaa joukkoa. Kuulin sa-

nottavan, että emme saisi ampua, jolloin meitäkään
ei ammuttaisi. Tämä arviointi osoittautui heti vääräksi, sillä lähes komppanian vahvuinen vihollinen
oli ihmeteltävän pian saanut muodostetuksi ketjun,

joka lähti etenemään meitä kohti. Ketjun oikealla
siivellä oli konekivääri, joka välillä tulitti meitä, tosin karkeasti yli ampuen.
Tiesin, että velvollisuuteni oli yrittää saada joukkoni pelastetuksi ja Iuoda myös uutta uskoa miehiin. Vastarannalle salmea näkyi lautatarha ja muutamia ta,loryhmiä noin 300 metrin päässä Esisaarella. Selitin, että tilanteemme ei ollut toivoton.
Niin kauan kuin on eld,mdd,, on toivoa. Sanoin, että
juoksisimme vastarannalle, joka ilmeisesti oli jo
vihollisen hallussa. Juostessamme meidän tuli jakaantua useampaan partioon vihollisen hämäännyttämiseksi ja pyrkiä eri suunnista rantaan. Piiloutuisimme päiväksi tapuleihin ja rakennuksiin sekä pimeällä yrittäisimme kokoontua ja jatkaa matkaa yhdessä. Mitä nopeammin jaksaisimme juosta rantaan,
sen suuremmat mahdollisuudet meillä olisi onnistua. Vihollisen ketju läheni jatkuvasti. Sen vastaanotto puisesta proomustamme käsin taistellen
olisi ollut selvää itsemurhaa. Koko ajan olin pelännyt, että vihollinen kät'ttäisi myös suorasuuntaustykkejä meitä vastaan, ja tämä olisi kohtalokasta.
Meillä ei ollut siis aikaa hukattavissa. Antamatta
aikaa enempää tuumailuun nousin proomun reunalle, loikkasin jäälle ja huusin, että nyt lähdettiin,
pojat !
Enpä arvannut siinä juostessani, että tästä vuoro-

kaudesta Talvisodan viimeisellä viikolla muodostuisi minun jännittävin sotakokemukseni. Hidastin
juoksuvauhtiani, jotta toiset ehtisivät perääni. Ilokseni totesin, että kaikki olivat lähteneet proomusta,
ja partioita oli jo muodostumassa juuri siten kuin
olin toivonutkin.
Tarkkailin vastarantaa, Esisaarta, juoksun aikana.
Vähän kauempana etuvasemmalla näin lautatarhan

su u

Mihinpäin on
nnisla ud uttava ?

jatkeena suuren varastorakennuksen. Kun olin toiminut siviilissä puutavara-alalla, oletin rakennuksen

olevan kuivan sahatavaran varastorakennuksena.
Jos näin olisi, tarjoaisi t?imä rakennus runsaasti hyviä piilopaikkoja ja suojaisi meitä ainakin tuulelta.
Käännyin takanani juoksevien puoleen tarkoituksella ehdottaa, että suuntaisimme juo,ksumme tätä
varastorakennusta kohti, vaikka matka olisikin vähän pitempi. Ikäväkseni totesin, että perässäni oli
vain yksi mies. Toiset olivat jääneet meistä jo huomattavasti, ja heidän juoksunsa suuntautui suoraan
kohti rantaa hiukan meistä oikealle. Tämä heiveröiseltä vaikuttava mies, jonka sisukkaat juoksuaskeleet olin kuullut koko ajan takanani, oli kaartilainen Ahonen.

Pääsimme onnellisesti varastoon, ja minä olin
arr,annut aivan oikein. Keskellä rakennusta kulki
vaunuraide, ja tämän käytävän kahta puolin oli pinkattua sahatavaraa siten, että pinkkatapuleitten tasainen pää oli käytävään päir;, ja epätasainen roikkapää ylettyi varaston ulkoseiniin asti. Varaston
keskikohdalta nousimme tapulin päälle, ja sieltä
seinän viereen päin laskeutuen löysimmekin mukavan kolon. Vedimme vielä kolon katokseksi lankkuja ja sivullemme näkösuojaksi lautoja. Nyt voi-

simme hyvin puolustautua etsijöitämme vastaan,
jos nämä nousisivat tapulin päälle tai ryhtyisivät
kulkemaan ulkoseinän ja tapuleitten välistä ahdasta solaa pitkin.
Aseistuksena

oli minulla

espanjalainen pistooli,

kal.7.65 mm. Toverillani oli lyhytpiippuinen ratsuväen kivääri sekä lisänä pieni siviilimallinen pistooli, kal. 6.3, mm. Aseemme järjestimme varmistamattomina niin, että kummallakin oli pistoolinsa käden ulottuvilla ja kivääri keskellämme lan-

kun päällä, jotta voisimme tarvittaessa molemmat
sitä käyttää. Valmistelumme olivat suoritetut ja
jäimme odottelemaan, mitä tulisi seuraamaan.
Jonkin ajan kuluttua kuuluikin käytävältä askeleita ja puheen .sorinaa. Erotimme selr,ästi suoma-

laisia sanoja. Olimmeko kielestä erehtyneet vai olivatko nämä suomea puhuvat meidän kohtalotovereitamme, jotka hakeutuivat samaan piilopaikkaan?
Suojeluskuntalaiset,
ulos piilostanne,
- ääni käytävältä. Metulkaa
kuului
tiedämme, että teitä on
täällä kaksi piilosSa. Antautukaa! Kaikki toiset, jotka juoksivat yli jään, ovat joutuneet vangeiksi. Antautukaa heti, niin emme tee teille mitään !
Huudoista selvisi meille karmea totuus. Olimme
tekemisissä suomalaisten kanssa, mutta he taisteli-

vat vihollisemme puolella meitä \,astaan. He olivat
isänmaan pettureita, luopiosuomalaisia. Kauan turhaan elsilt;'ään he poistuivat kiroillen. Meillä, jotka
istuimme kuin hiiret hiljaa kolossamme, oli nyt
ajattelemisen aihetta aivan tarpeeksi. Tulevaisuutemme ei näyttänyt mitenkään valoisalta. Antautuako vangiksi? Tämä ajatus vilahti mieleeni, mutta kohta häpesin omia ajatuksiani. Minäkö antau-

tuisin vangiksi, joka vain tunti sitten olin kohtalotovereilleni puhunut elämisestä ja sen mukanaan

I Se olisi ollut aiven
liian helppo ratkaisu ongelmaamme. Ilmoitin totuomasta toivosta. Ei vangiksi

verilleni aikomuksestani, että olen päättänyt myydä
päänahkani kalliisti. En tule antautumaan vangiksi
taistelematta. Iloni oli suuri, kun nuori kohtalotoverini, joka vasta viisi kuukautta sitten oli astunut

asevel'r'ollisena palvelukseen ja saanut vajavaisen
sotilaskoulutuksen vartiotehtävien lomassa, ilmoitti,
että hän tulee taistelemaan rinnallani loppuun asti.

Jonkin ajan kuluttua meitä etsittiin edelleen.
Saat-n lahtarit, tulkaa ulos, kuolette te sinne
kuitenkin.
Me poltamme koko tarhan ja lihanne
kärventyy paisti,ksi!
Etsijäimme solvaukset jatkuivat rivoina ja raakoina karkeitten kirosanojen höystäminä. He olivat
kiukkuisia turhasta työstään. Voimansa tunnossa
he ampuivat kivääreillään umpimähkään sinne tän-

ne olettamiinsa piilopaikkoihin. Olipa meillä todellakin hienoa seuraa ajanvietteeksemme ! Nyt
meillä oli ainakin varmuudella tiedossamme, että
hyr'ä ei seuraisi, jos joutuisimme vangeiksi etsijäimme käsiin. Varaston polttaminen ei minua huolestuttanut, sillä sehän oli miltei täynnä arvokasta
ulosvientitavaraa. Kahden vaivaisen piileksiiän takia ei näin arvokasta vasta saatua sotasaalista niin
vain poltettaisi.

Meidän etsinnästämme luovuttiin, mutta meitä
vartioitiin edelleen. Sen päättelimme siitä, että oli
asetettu yksinäinen kiväärillä varustettu vartiomies
kohdallemme. Varaston ulkoseinän vieressä meidän
puolellamme oli talvitie, jota myöten vartiomiehemme kulki. Noin 10 minuuttia kesti vartiomiehen

kierros. Hän kulki ohitsemme varaston päätyyn
asti salmen puolella ja palasi samaa tietä takaisin
sekä luultavasti edelleen lautatarhan sivuitse taloryhmiin. Me voimme nähdä hänen ohikulkunsa
kohdallamme noin viiden metrin etäisyydeltä seinälauto jen rakosista. Minua huolestutti vain se,
olivatko etsijämme iättäneet kuulovartion varaston
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sisälle. Oli oltava siis jatkuvasti hiljaa, jotta piilopaikkaamme ei voitaisi paikallistaa.
Vaikka olimme pitkän aikaa saaneet olla rauhassa etsinnöiltä, oli meillä omakohtaisia vaikeuksia voitettavana. Minullakin oli kova yskä. Kun ulkona oli tulipalopakkanen, kärsimme kylmästä ja
märät saappa'ani jäLtyivät. Tämä aiheutti yskän yltymisen. Ei ollut muuta keinoa kuin lyöntää käm-

mensyrjä suuhun ja purra sitä yskimisen sattuessa.
Täten ääni vaimeni matalaksi tussahteluksi. Me
voimme sentään keskustella kuiskaillen silloin, kun
vartiomies ei ollut kohdallamme. Myöskään ei ollut
mitään juotavaa, ei edes mahdollisuutta saada lunta
kuiviin suihimme. Näkkileipää meillä oli yhteensä
pari levyä. Jaoimme ne pieniin palasiin ja tasasimme molemmille. Leipää sitten mutustelimme pitkin päivää pahimpaan nälkään. Minulla oli lisäksi
toista laatikkoa holkki-Saimaata. Vaikka en ollut tupakkamies,

olin alkanut polttaa

väkevää tupakkaa

nälän torjumiseksi. Kun minulla näin oli kaksi näläntorjuntakeinoa käytettävissäni, tarjosin osaa leipäosuudestani toverilleni, koska hän ei polttanut
tupakkaa. Hän torjui kuitenkin jyrkästi esitykseoi.
Valoisana aikana saatoin polttaa tupakkaa puhaltamalla savut tapulin rakoihin.
Mutta mitäs nyt tirpahtui 7 Lautatarhan puoleisesta päästä varastoa avattiin meidän seinämme puolella sivuovi, ja mies tuli kurkistelemaan tapulien

roikkapäitä. Vihollisemme oli vihdoinkin oivaltanut saman kuin mekin, että parhaat piilopaikat olivat pinkkatapulien roikkapään ja seinän välisessä
solassa. Pitkin seinäämme oli leveitä sivulle työnnettäviä lastausovia säännöllisin välimatkoin. Kau-

huksemme totesimme, että olimme juuri yhden tälIaisen oven kohdalla. Jos ovi avattaisiin kohdallamme, olisimme kuin kaksi varpusta paljaalla oksalla, emmekä enää uskaltaneet siirtyä muuallekaan
loukostamme pelätessämme, että varaston sisälle

olisi järjestetty väijytys. Etsijät kulkivat edelleen
ovelta ovelle. Olimme sopineet, että jos kohdallemme oviaukkoon ilmestyy mies, ammumme yhteisIaukauksen, mutta jos tulijoita on kaksi, ammumme
kumpikin omanpuoleistamme. Olimme ottaneet tukevan asennon ja tähtäsimme valmiiksi siihen auk-

kokohtaan, joka syntyisi oven avautuessa.
Nyt jo rynkytettiin oveamme. Siinä tirkistellessäni pitkin pistoolini piippua juolahti mieleeni ajatus sodan yksinkertaisuudesta. Tapa, että et tulisi
itse tapetuksi ! Hyvistä yrityksistä huolimatta ovi ei
onneksemme avautunut. Lumi oli kaiketikin iäätynyt oven alaosaan ja esti oven avautumisen. Se oli
heidän onnensa, että ovi ei avautunut. Kiroillen
miehet poistuivat kohdaltamme eteenpäin yhtä huonolla menestyksellä muittenkin ovien suhteen.
Liikenne ohitsemme kulkevalla talvitiellä oli verrattain vähäistä, .ioten meillä ei ollut paljon muuta
nähtävää, kuin säännöllisesti ohikulkeva vartiomies.
Oli runsaasti aikaa ongelmiemme pohdiskeluun.

Aprikoin, olisiko meillä mahdollisuutta vangiksi

joutuneitten tovereittemme auttamiseen. Tuskin oli

!

Heidät oli varmasti päivällä jo kuljetettu eteenpäin. Pakosuunnitelmat olivat sen sijaan tärkeimpänä mielessäni. Olin kehitellyt useampia eri suunnitelmia, joista lopulta päädyin kahteen, lyhyen ja

pitkän tien suunnitelmaan, jotka molemmat selostin
toverilleni. Lyhyen tien suunnitelmassa meidän piti
Iaskeutua rakennuksen sillan alle ja juosta sieltä
salmen jäälle. Aamulla jdäLlä juostessamme olimme
siellä nähneet kaksi vihollisen kaatunutta. Näitten

yltä ottaisimme manttelit ja piippalakit

Åke Sourander

päällem-

me. Hakeutuisimme kylmästi huoltotiellä kulkevien
sekaan pyrkien rintamalle ja sen läpi. Heittäisimme ei-kenenkdd,n-maalla lainavaatteet pois ja jatkaisimme omalle puolelle. Tämä olisi lyhin tie omien

puolelle eikä tan'itsisi paljon kulke;r upoiril\'assa
lumessa. Keskustellessamme vainajien vaatteista mevakavaksi. Hän sanoi. ettei voisi pukea
sen toisen manttelia pääileen, koska se oli niin lerinen. Hän oli tietysti laskenut mielessään, että
vanhemman oikeudella otteisin p.lremman mantte-

ni toverini

lin. Ei minuakaan todella miellyttän)'t huonompi
mantteli. Verinen mentteli kiinnittäisi lisäksi huomiota meihin, .fa saisimme ehkä vaikeulisia. Jos

joutuisimme kiinni, käsiteltäisiin meitä vakoojina ja
päivämme olisilat pian luetut. Hylkäsimme tämän
suunnitelman jr päätimme yrittää pitkän tien suunnitelmaa. Tämän mukaan meidän piti myös päästä
keskelle salmen jdäta ja ylittää salmen pään sulkeva aallonmurtaia sen keskikohdalta. Jos sen keskikohta olisi vertioitu, kiertäisimme saaren ja metsän kautta murtajan sekä pyrkisimme jälleen jäälIe. Ajan voittamiseksi kulkisimme vain avojäällä
kierrellen saaret niin kaukaa, ettei meitä voitaisi
ampua tarkasti. Tuskin saarilta kukaan lähtisikään
yöllä seuraamaan kahta yksinäistä ulapan kulkijaa.
Vaikeutemme tulisivat olemaan huoltoteitten väistöt ja mahdollisesti myös varmistustehtäviä suorittavat ratsupartiot, joita vastaan me jalkamiehet
olisimme huonommassa asemassa. Minulla ei ollut
karttaa eikä kompassia. Ne olin joutunut luovuttamaan suuntapartiomme käyttöön motista lähdettäessä. Oli luotettava vain vaistoomme ja tarkattara
ääniä rintamilta.
l J.rtkuu )

HERÄTTI KAVERIA

Kun JR 8

hyökkäyskesänä

hestyen suorittanut

oli

yli 40 km pituisen,

aamun valkenemista ja hyökkäyskäskyä odotellen
suosaarekkeilla lähellä Terun tietä. Komentaja, silIoinen eversti Autti oli koko ajan edennyt suuntauralla kärjen mukana.
Istuttiin sopivilla kannoilla ja torkuttiin. Näin
teki myös Autti, joka oli nostanut manttelin kauluksenkin pystyyn.
Aamuhämärissä joku virkku alkoi herätellä Iä-

ja

tuntematta komentajaansa mölysi hä-

nelle:

_- Hei

kaveri, alahan herätä, kohta käydään är-

rän kimppuun.

*

RAUTAISANNOS
jälkeen
piti r'änrikki varustarkastukJunamatkan
sen ja tiedusteli jaäkari Honkalalta rautaisannospakkausta. Honkala selitti:
Rautaisannos . .

se

.

PATALJOONAMME IlJR

Säämäjärveä lä-

rasittavarr
suomarssin vihollisen selustaan, lepäsi se ansaitusti

himpiään

Mannerheim-linia Merkin
lohkolla Munasuolla

juu. . . mä kun luulin, ,iotta

-oli rautatieannos . . . mä söin sen matkalla.

rJ-!--J'

järkähtämättä etulinjassa Munasuon itäpuolella. Edessä olivat nyt 3. komppania (luutnantti Lasse Hartman) ja t. komppania (luutnantti Fr. Slotte). Luutnantti E. Millerin 2. komppania oli pari päivää aikaisemmin vedetty taaksepäin varmistamaan Munasuon
itäreunaa oltuaan lähes 6 viikkoa edessä. Konekiväärikomppanian (luutnantti K. E. Nyman) joukkueet oli

jaettu etulinjan tukikohtiin.
Rintamassa oli ollut vilkasta helmikuun 1. päivästä
Iähtien ja vihollinen oli painostanut lakkaamatta miltei yhtämittaisen tykistö- ja kranaatinheitintulen säestämänä. Haavoittuneiden ja kaaluneiden lukumäärä
kasvoi kasvamistaan. Unta ei voinut ajatellakaan. Poikien voinut alkoivat olla lopussa, mutta tunnLrssana
oli: "Ei tuumaakaan viholliselle", ja siihen rintama
jäikin. 11.2. oli vihollisen massojen onnistunut päästä

kuitenkin naapurin "Saapas"-tukikohtaan ja oikec

si-

vustamme oli avoinna. Millerin komppania, joka oli
vedetty taakse "lepäämään", sai tehostaa vartiointiaan
Munasuon suuntaan. Mutta lähes kaksi viikkoa yhtä
mittaa valvottuaan eivät sadan metrin päässä toisis-

toriallinen tappelumme

jo ohi. Siitä

siaankin historiallinen tappelu

I

muodostui to-

pataljoonan pojille.
80-90 miestämme ajoi pakosalle ja tuhosi noin viisi
kertaa voimakkaamman vihollisjoukon, (myöhemmin
saatujen tietojen mukaan olisi t?imä vihollisjoukko
ollut noin ,00-600 miehen vahr.uinen, 2-3 komppaniaa käsittävä hiihto-osasto raskaine aseineen) eivätkä nämä miehemme varsinaisesti kuuluneet komppanioiden taisteluosiin.

Saapuessani kranaatinheitinkorsulle sain kuulla,
että vihollinen oli jo suunnannut konekivärinsä korsuaukkoa kohti, niin että ensimmäinen mies, joka oli

rynnänyt ulos, oli kaalunut. Mutta pian kranaatinheittimen pojat olivat tuhonneet pahuksen, j" p"h-

JR 9:n puolusluslohko Summan-Munasuon rinlamalla

taan olevat vartiomiehet enää pikimustassa yössä jaksaneet seurata hiipivien vihollisten liikkeitä.

Helmikuun 13. pnä soi korsupuhelimeni varhaio
aamulla kello 6-6.30 maissa. Kuulin silloisen luutnantti Millerin äänen:
Nyt on .. . kele irti, silla r:-miehinen vihollis- on mennyt läpi rykmentin saumalla Munasuon
partio
koillisreunassa. Hälytä miehet !
Annoin nopeasti kdskyn, että hänen tuli l?ihteä
joukkonsa kanssa iskemään pohjoiseen. Minä lupasin
ottaa irti voimaa mistä saan taemmista korsuista ja
iskeä suoraan eteenpäin.

Hälytin taempien korsujen miehistön vastaiskuun.
Siinä olivat omasta korsustani taistelulähetit ja viestikorsusta viestimiehet, jotka kaikki olivat kotoisin
Uudenkaarlepyyn kaupuogista

ja

maalaiskunnasta,

luutnantti Nymanin kk-korsusta töpinän miehet ja
liihetit sekä kranaatinheitinkorsusta örndahlin po
jat. Reserviluutnantti örndahl, joka asui minun korsqssani, lähti viivana omien poikiensa luo ja jäi sille
tielle. Hän kaatui hetkistä myöhemmin asemiimme
tunkeutuneen vihollisen kanssa syntyneessä taPPelussa.
Kaikki tiesivät mitä hälytys tarkoitti, sillä olin hyvissä ajoin määrännyt eri korsujen miehistöille hälytys-

paikat tällaisten tapausten varalta. Soitin etulinjan
komppanioiden päälliköille, Iuutnantti Hartmanille
ja luutnantti Slottelle ja sanoin heille, ettei heidän
pitänyt olla huolissaan, vaikka ammuimme vähän täällä takana, koska kysymys oli vain pienestä vihollispartiosta, joka oli "likvidoitava". En halunnut huolestuttaa etulinjan miehiä, koska heillä oli tarpeeksi §ötä
torjuessaan vihollisen rintamahyökkäykset. Vihollisia
tuli aina lisää, ja hyökkäysvaunut sylkivät tulta ampumahautojen yli, mutta Hartmanin vöyriläise1 ja SIotten purmolaiset ja ähtäväläiskomppania pitivät puolensa. Nymanin oravaislaiset ja maksamaalaiset raskaine aseineen täydensivät sisukasta vastarintaa.
Annettuani kornetti §Tickmanille käskyn jäädä pu-

helinpäivystäjiiksi ryntäsin adjutanttini, luutnantti S.
Björkmanin kanssa ottamaan selvää mutkikkaasta tilanteesta. Seuraani tuli myös majuri Linden, jonka
pataljoona oli saanut käskyn tulla meille vahvistuksekii. t:ima saapuikin myöhemmin, mutta silloin oli his78

distus alkoi. örndahl ja hänen joukkueenjohtajansa,
vänrikit O. Åsplund ja Österberg etenivät pelottomien pietarsaarelaisten kanssa metsätien suunnassa,
joka johti naapurin (Rydin) puolelle. Täällä luutnantti Örndahl sai surmansa joukkonsa etunenässä.
Tieto, että komppanian pide§ päällikkö oli kaatunut,
kuohutti pietarsaarelaisten mieliä, ja joukkueenjohtajien johdolla pojat jatkoivat hyökkäystä kohti suonreunaa.

Vasemmalle taas oli luutnantti Fille Nyman koonnut konekir-ääripoikansa: lähetit, viestimiehet ja ajomiehet johtoonse. Koska luutnantti Nyman oli ainoa
upseeri tällä suunnaill, n-räärdsin hänet iohtamaan vasenta siipeä, luutnantti Björkmanin liittyessä

oikealla siivellä krh:n miesten

hvökkäykseen

ja sitten vain eteenpäin. Nymanin vasempaan sii-

-peen liittyi

vielä joitakin toimilusmiehiä vöyriläis-pur-

molais-ähtäväläiskomppanioista, joiden korsu oli jonkuin verran etelämpänä. Koska Björkmanin oikea siipi

itsestään joutui toimimaan yhdessä kranaatinheitinpoikien kanssa, jotka iskivä1 vihollisen sivustaan, joului luutnantti Nyman ehkäpä kovimpaan paikkaan.
Hänen tehtäväkseen jäi edetä rintamansuunnassa koh'
ti vihollista. Mutta Fille Nyman puski kylmZisti ja
rauhallisesti syvässä lumessa johtaen oravaislaisia ja
makslahtelaisiaan mitä kauneimpiin menes§kiin.
Miller oli sillä aikaa koonnut kaikki vapaana olevat

miehet komppaniastaan
korsuista

ja låihellä

olevista toimitus-

yhteensä vajaan joukkueen verran

ja

- horjumatta taistelevien osastojen -takaa
johti heidät
oikealle siivelle. Komppanian vääpelin, kersantti

tuli osalla miehistöä hyökätä
eteliistä päin vihollisen oikeaan sivustaan. Millerin
munsalaläiset ja jepualaiset iskivät voimakkaasti, kokosivat matkan varrella joukkoonsa harhailevia esikuntakomppanian miehiä ja hyökkiisivät rohkeasti vihollisen
Backlundin tehtäväksi

vasempaan sit'ustaan pohjoisesta käsin.

Taistelu

kiih§i yhä ja alkoi kallistua ratkaisuun

meidän hyväksemme. Pojat osoittivat satumaista roh-

keutta, ja Venäjän poikia kaatui rivi rivin per?isjä
sitä mukaa kuin vastlisku ryöryi eteenpäin. Viholli-

sen konekivääreitä vallattiin ja käännettiin kohti vastustajaa, mutta armon antamiseen ei ollut alkaa, vi'

hollisia kun oli linjoissamme laumoittain. Vasen siipemme oli heikoin, mutta onneksi sain "kreivin aitaan" vahvistukseksi 15 viestimiestä, jotka olivat tulleet rakentamaan yhteyttä naapurin (Rydin) ja meidän välillemme. Lähetin heidät luutnantti Nymanin
käytettäväksi vahvistamaan vasenta siipeä. Apua sain
lisiiksi rykmentin hiihtojoukkueelta, joka vänrikki Sel'
lin johtämana sulki pohjoisesta käsin tulella viholli-
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s.'n perääntymisen ja ammuskeli sen selkään. Kaikki
nämä tekijät sekä upseereiden

ja poikien lannistuma-

ton hyökkäyshenki saivat aikaan sen, että vihollinen
saarrettiin täydelleen. Asemiimme tunkeutunut vihollinen tuhottiin suurimmaksi osaksi loppuosan paetessa
kauhun valtaamana Munasuon yli kohti "Saapasta".
Loppukahakoiden aikana vihollinen avasi kranaatinheitintulen suon reunaan, mutta kranaatit putosi\',1t
suurimmaksi oseksi on-riin joukkoihin. Tällöin haavoittui luutnentri lliller. joka kriitillisellä hetkellä oli
joukkonsa edessi johtanut miehiään vastaiskuun.
Ilillerin komppanir oli suorinanut ankaran päir'ä30 kaatuneen
§'ön, sillä päir'än raskaiden uhrien
ja 38 haavoittuneen
joukossa oli -11 kaatunutta ja
l l haa'r'oittunutta Millerin
poikaa. Vastaisku vaati
raskaat uhrinsa, mutta joko vihollisen tai meidän oli
tuhouduttuva. Puhdistus oli täydellinen, 18 konekivääristä vallattiin 12, loput vihollinen jätti jiilkeensä
metsään muun runsaan aseistuksen mukana. Noin

kello 9.30-10 maissa ilmoitti luutnantti Nyman, että

omat olival saavuttaneet suon reunan ja asia oli selvä.
Helmikuun 13. päivä oli muistorikas päivä I pataljoonalle. Kuten vaatimattomasta kerronnasta ilmenee,
oli miehistö kotoisin Jepualta, Munsalasta, Uudenkaarlepyyn kaupungista ja maalaiskunnasta, Purmosta,
Ähtävältä, Oravaisista, Vöyriltä ja Maksamaalta sekä
l<rh:n pojat Pietarsaaren maalaiskunnasta. Pojat näyttivät sinä päivänä, kuten myös koko Talvisodan aikana,
että "Viel' elää isäin henki, on maassa urhoja".

Meidän rykmenttimme osa "Summan rintamasta"
pysyi murtumattomana siihen saakka, kun irroittautun-riskäsky tuli ylhäältäpäin. Tämä tapahtui jo seuraavana päir'änä eli 1-4.2. Silloin meidän oli lähdettävä

meille rakkaaksi tulleelta, rikkiammutulta Merkin

QOOOOOOOOOO
0
9
MARSALKAN PUUKAASUTIN
a

ö Suomen marselkka oli joskus Tah'isodan jälkeen
Å pannut merkille, että useihin autoihin oli ilmestyY nyt merkillinen lisäpönttö. Tiedustellessaan asiaa
A hån sai kuull.r, että autoja kuljetetaan puu- tai
0 hiilikaasull.r, koska maassa on bentsiinipuli. Tämän
a kuultu.r.rn nr.rrsalkkakin halusi autoonsa moisen
Y laitteen. Yritettiin vastustaa ja selittää, että kylläI hän hänen sentään sopii ajaa'bentsiiniilaki.,. M".0 salkka oli tunnetusti iinkimatön sellaisissa päätök0 sissään, joita hän piti oikeutettuina, ja määräsi kaa/h suttimen asennettavaksi autoonsa. Hänen autoonsa
X ilmestyikin pian kaasupönttö, mutta se ei kuitenX kaan ollut minkäänlaisessa yhteydessä moottoriin,
Y ioka edelleenkin kehräsi bentsiinin voimalla, oli0 pahan pönttö ulospäin vain vaikuttavan näköinen.
O Marsalkka ihasteli sitten koeajolla kovasti sitä,
että auto kotoisilla puilla saattoi kulkea niin hyÄ
\, vin,
ihan kuin bentsiinilläkin. Läsnäolevien kauÄ
Y huksi marsalkka kuitenkin halusi heti lähemmin tuI tustua laitteisiin. Hänelle selitettiin pöntön toimin0 ta noin vain melko ylimalkaisesti, mlutta marsalkka
missä puut
0 halusi ehdottomasti iutustua tulipesään,
"narruajille"
tosi hätä
muuttuivat
kaasuksi.
tuli
Nyt
ö ja
Å tarkkana huomioitsijana marsalkka aavisti asiassa
X palaneen käryä ja todettuaan tulipesän aivan kylY mäksi ja tyhjäksi hän ymmärsi, että häntä oli aiottu
9 jymäyttäa.' Muutamao päivän kuluttua hänen auO tonsa vihdoin todella kulki oikean kaasupöntön

puolustusalueeseen kuuluvalta Munasuon lohkolta.
Samoin irroittautui vasemmalta siiveltä myös kapteeni
Vincent Lundströmin kolmas pataljoona.
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OLLI NIIRANEN
YÖLLÄ LIlt2.6.L944 odotimme Hartosen kylän pelloilla hirmumyrskyn puhkeamista heti päivän koittaessa. Vahvahermoisimmat ehkä torkkuivat, mutta
unenlahjattomat kuuntelivat punamoottorien lähestyvää jyrinää. Kuka kestäisi tulevan päivän taistelut?
Monta miestä oli 9.6. alkaneen suurhyökkäyksen jälkeen lakannut ja vartomasta päivien nousuja rykmenlissämme, JR 7:ssä, ja monta sen 14. komppaniassakin,

johon panssarinlähitorjuntaryhmäni kuului. Neuvostoliiton rajattomiin mies- ja teräsmääriin nojaava voima oli yhä edelleenkin pusertumaisillaan päällemme.
Puolenyön aikaan riensi metsänreunasta komppanianpäällikön lähetti joukkueenjohtajani, luutnantti
Uuno Kaksosen poterolle. Sain määräyksen koota ryhmäni: "Lähdemme autokuljetuksella Siiranmäkeen."
Tietty turvallisuuden tunne vapautti heti jännifyksemme. Siellä

oli pääpuolustuslinia ja betonikorsut

ja

laisen 4-5 divisioonan teker,än kuitenkin vastahyökkäyksen vihollisen sivustaan panssaridivisioonan ollessa kaikki puhkovana kärkenä. Mistä tämmöisiä tie-

toja tuli, en tiedä, mutta luottamus omiin r:-rahdollisuuksiimme oli kasvanut. Uskottiin hyökkäijän iuievan takaisin lyödyksi, kunhan keritään.

Porsaan paistamiselle

Muutama hätäinen tuokio, ei auta, autoihin oli noustaaseet varmistamattomina. Panssarinyrkki sievästi
polvilla körötimme tämän öisen kuljetuksen. Tämmöinen oli "ammattitaitomme". Muutaman minuutin pikakurssissa oli unohlunut koko panssarinyrkkien var-

va

mistaminen.
Emme ajaneetkaan vielä pääpuolustuslinjalle, vaan
käännyimme Suurselkään ja asetuimme erääseen taIoon, vastapäätä Siiranmäkeä. Vierähdimme pirtin ja
kamarien lattioille ja nukahdimme lyhyeen, ten,eelliseen uneen. Ei ollut sänkyä edes komppanianpäälli-

kölle, joka myös oli mukana. Talonväki oli joutunut
siirtolaistielle ilmeisesti aivan muutamaa hetkeä aikaisemmin ja vienyt irtaimen omaisuuden mennessään.
Herättyä otimme "nyrkin" ja "kauhun" perusteellisen tutkimuksen kohteeksi. Pyysimme lupaa koelaukaukseen, mutta kapteenimme Aaro Laamanen ei voinut sitä antaa. Ammuksia oli niin vähän, luvun perästä. Se ei olisi ollut tuhlausta, sen hän hyvin tiesi, mutta kun ei ollut ammuksia, niin minkäpä taisi.
ÄLkilähtöön määrätty siirtoväki oli joutunut jättämään elukoita jälkeensä. Hevoset ja lehmät oli viety,
mutta vasikoita, lampaita, porsaita ja kanoja oli jäa-

nyt. Niitä pyöriskeli ympäri pihoja ja

pientareita.
Saimmekin sitten luvan lahtaukseen, sillä eteenpäin ry-

mistävälle viholliselle niitä olisi turha iättää. Meitä
oli muutama mies, joukossa keväällinen joukkueenjohtajani Lampijärven "Naakka"-tukikohdassa, vänrikki
Heikki Helin Loviisan Valkomista, jotka paistoimmc
pientä porsasta talon saunassa ja tietysti olimme myös
hy'vien löylyjen toivossa. Samalla keskusteltiin yleistilanteesta. Tiesimme vihollisen tunkeneen joukkonsa jo Kivennavalle ja sieltä länteen. Kerrottiin suoma80

muullekin touhullemme

Rakennukset tuleen ja mars, pääpuolustuslinjan- taakse!
Näimme rakennuksia jo palavan. Lähtö oli kiivas.
Emme kerinneet muuta kuin sieppaamaan taistelur'älineemme. Alikersantti sytytteli jo saunaamme vetä-

rnällä kekäleitä kiukaasta, välittämättä vähääkään makupaististamme. Vanja oli kuulemma jo Suurselän harjun toisella puolen Kekrolan kylässä.
Kaikki sujui loistavasti. Joukot olivat lujasti johtajiemme käsissä. Ei pakokauhua, ei hämminkiä. Pu-

'$in nehän$c
bunkkerit. Ja ties mitä ihmeellistä ! Mutta kukaan er
tiennyt, miten tulivalmis panssarinyrkki varmistetaen.

ja

tuli kuitenkin ällistyttävä loppu. Pihaan syöksyi joku
alikersantti ja huusi:

mrrronhu

jottelimme pioneerien opastantina peltoja myöten miinoitettujen kenttien yli. Joukkueet ja komppaniat soluivat katkeamattomina nauhoina. Mutkapaikoissa oli

oppaita, jotka viittoivat oikealle rcitille. Olen eina

muistava tämän toiminnan esimerkkinä rykmenttimme

En usko yhdenkään
joukon sekaantuneen, vaikka lähtö olikin tavallista
sukkelampi. Kello oli noin 19. Ryhrnäni määrättiin
nel jäntienristeykseen. Nämä tiet leikkasiva; toisensa
upseeriston asiallisesta tasosta.

jr itä-länsisuunnissa. Itään johtava tie vei Vehmaisiin. pohjoinen tie

Siiranmäessä jotensakin etelä-pohjois-

Vuottaalle, läntinen Ahijän,elle,

jr

eteläiseltä tieltä

venäläinen painoi päällemme.

I

I

Vehmaisten-Vuottaan tien kulmauksessa

oli

viereltä kalja- ja limonaadikoreja jalkojen alle. Tämän
työn keskeytti kuitenkin eräs minulle iuntematon r'änrikki tarpeettomana. Kysyin:
Mistä sitä sitten ammutaan?
- Taistelubunkkerista, sain vastaukseksi.
-Kär,äisimme alikersantti Veikko Naukkarisen kans-

sa katsomassa bunkkeria. Aloin silloin heti tuntea
vaistomaista kammoa koko laitosta kohtaan. Siinä oli
vahva, ties miten suuren ammuksen kestävä betonikatio ja lujat seinät, mutta sen nramioimlton suuauk-

ko ammotti viholliseen päin kuin nielu, pyytäen: täräyttäkääpä tähän. Minua ei hevillä suostuteltaisi sen
reiälle. Vcimme sitten tavaramme Kekrolan tiestä

kel-

taiseksi maalattu kanttiinirakennus. joka lienee ollut
entinen kauppatalo. Sen ohi veiäy'tvi osasto toiscnsa
perästä ja marssi Vuottaalle piin. Kanttiinin takana
seisoi isokokoinen, linnoitusjoukkojen jättämä "Hullu-Jussi", nosturi, r'inosti kunnia-lsennossa fa otti

lfiWntätfiä

Siiranmäen hyökkäysvaununesleitä

ut uttkailnfrufa.
paremman puutteessa \'.lstrxn joukko jen ohim.rrs-

sin. Seisoskelin kanttiinin e,1essä j.r trrkkeilin tulevia. Monta tuttua keverir kulki ohitseni. ja ehdinpi
vaihtaa aina muutaman sinan. kaikilla s.rmr ieemf,:
"Sillä on pirullinen voin'ral"
Ennestäänkin jännittynyt tunnelrne rupesi nyt nopeasti tiukentumaan. Se alkoi olla kuin suuren kilp.rilupäivän aattona ikään. Sen jännittyneisyyden huomesi meistä kaikista. Selvimmin sen erotti eräästä porukan rehvastelijasta, jossa vielä äsken oli ätintä ja
rempseää liikettä, mutta nyt hänestä oli tullut porukan
hiljaisin, ja monenlaiset vaivat olivat alkaneet kipristellä miestä. Itse havahduin useat kerrat ajattelernasta:
"Kun tässä jotenkin taas selviäisi !" Uskoin useimmilla olevan samantapaisia ajatuksia. Useinhan näissä

etulinjan sotahommissa oli tuntunut siltä, että nyt
se oli elämän vaikein hetki käsillä. Nyt ei tuntunut,
nyt sen todella tiesi, että näin oli. Olimme jo niin

vanhoja sotilaita, että tiesimme käskemättäkin näissä
puolustusasemissa taisteltavan viimeisiin voiman rippeisiin asti. Takanamme ei ollut toista varustettua
linjaa, sen tiesi joka mies. Ja puna-armeija oli kolhaisuillaan taas puolestaan osoittanut, että sillä eir'ät
olleet pienet päämäärät tähtäimessään.
Tristeluhaudan syvJyden takia sain päähäni kannat-

t.ra sopiville ampumapaikoille kanttiinitalon

seinän

Siiranmäen p-c,.s:-sasemat laisteluhautoineen sekä piikkilanka- ia

kiviestei^eer. V,rc iisen hyökkäyksen painopistesuunta)

kymmenkunnan metrin pädssä aivan taisteluhaudan
§ljessä olevaan korsuun, joka sekin oli betonista vahvasti tehty. Siellä ruokaili eräs jalkaväkijoukkue parhaillaan. Nuori, pienikokoinen ja oikein reipas upseerikokelas oli joukkueenjohtajana. Melkein kateellisena seurasin hänen touhujaan. Kun omi§sa päässäni
jylliisivät raskaat mietteet, niin tätä nuorukaista eivät

*{l

*

näyttäneet turhat ajafukset rasittavan.

Kiiruhdin pian taas kanttiinin eteen saadakseni haastaa muutaman sanan viimeisten viilyttäjien kanssa,

joita nyt oli alkanut solua aseman läpi. Sattumalta
kaikkein viimeisten joukosta tapasin veljeni "Sakun"
III/JR49:stä. Emme olleet tavanneetkaan moneen viikkoon. Kerroirnrne nopeasti kuulumiset, ja tupakat tasattuamme erosimme. Osastolla oli kiire.
Vehmaisten puolella taisteluhauta nousi Siiranmäen
rinteelle. Tienristi oli mäen juurella ja sieltä alhaalta
katsottuna rinteellä liikkujat erottuivat vain harmaina hahmoina tummenevassa illassa. Tunsin sieltä kap-

teeni J. Kiiskisen, tosin paremminkin vain äänestä.
Siellä oli siis 1./JR 7. Kovaäänisesti hän huuteli pojilleen ja lausui jonkun sutkauksen, koska äänekds
naurun höräkkä kiiri mäeltä alaskin. Hermot ainakin tuntuivat olevan kunnossa.
Vähää ennen puoltayötä n?ihtiin venäläisten lähestyvän. Se ei ollutkaan mikään mitätön kärkiosasto. Epämääräisenä marssirivistönä he nousivat esiin Suurselän
takaa ja alkoivat laskeutua valtatien suuonassa alavampaan maastoon. Heitä oli heti satoja. Annoimme kärjen
tulla.
Vihollinen oli jo parinsadan metrin päässä, kun
sattui möhläys, joka harmitti meitä kovasti. Eräs älytön luutnantti juoksi iien yli kanttiinin kohdalla pZi?istäkseen muka parempaan tuliasemaan. Se riitti heti
pysäytt?imään puna-armeijan keulan. Ensin tulijat tosin vähän epäröivät. Ehkäpä heitiikin vähän kammotti,
sillä tummassa yössä oli varsinkin Siiranmäki jylhä
paikka. Ehkä huomasivat jotain varustuksistammekin.
Aloitimme ankaran tulen.

Vihollisen rivistö hajaanlui, kymmeniä jäi siihen
paikkaan. Loput katosivat tieltä syrjään. Hetken kuluttua tykistömme hujautti sinne muutaman hyvin
suunnatun sarjan. Tervehdys oli puoleltamme siis
sanottu selvästi: älkää tulko, täältä tullaan amPrunaan.
Hieman yli puolenyön kuului pohjoisesta leotoko

neiden jyrinää. L2 pommikonetta lensi kauniissa muodostelmassa melko korkealla. Omia koneita, huudeltiin, mutta voi riivattu millaisen räiskeen aloitti vihollisen ilmatorjuota. Kuinka se oli io saanutkin täone
hilatuksi tuommoiset määrät tykkejä, ihmeteltiin. En
huomannut koneiden kuitenkaan hiukkaakaan väistä'
vän, vaan ne kävivät jonoon, ja Suurselän harjun takana Kekrolan tiellä rupesi jytisemään.
Olimme jo kotiutuneet tukikohtaan, kun Iähetti toi
sanan, että minun oli iätettävä ryhmäni luutnantti
Kaksoselle ja lähdettävä komentopaikalle toista tehtävää varten. Menetin mielenrauhani. Jostakin oli siunaantunut ryhmän verran miehiä ja tulimme olemaan
kapteeni Laamasen lähitorjuntareservinä. Mitä se merkitsi, sen varsin hyvin tiesin. T2imä oli harhapäätös,
koska luontoni ei ainakaan tämän tapaiseen tehtävään
sovellunut. Kun näin olin taas joutunut heitteille, niin
en koko loppuyönä saanut nukutuksi. Silmissäni vain

vilisi, tuonne ja tuonne, siellä on panssarintorjunta87

Panssarintorlunf

atykki ltä-Ka

nnaksella

miehiä tarvis. Yritin eräässä parakissa levähtää, rnutta
enemmän vain väsyin sen kaltaisten ajatusten seurassa.
Rauhallisen aamupäivän 13.6. oleilimme komppanian komentopaikalla, joka oli Kylmäojan tienoilla.
Keskipäivän aikoihin vihollisen hyökkäystykistö aloit'
ti. Se jauhoi etulinjaamme, mutta olinpaikkaamme ei
vielä tullut yhtiikään kranaattia. Kuulimme omankin
tykistön antavan raskaita iskuja. Etulinja oli varmaan

kovalla koetuksella.
Kellon ollessa viihän yli 1) näimme pahaenteistä
Iiikettä komentopaikan luona. Me arvasimme vuoromme tulevan nyt pian. Niin kuin se tulikin. Sairnme
k?is§n l;ihteä Vehmaisiin menevän tien varteen luutnantti Lauri'ilTaldenin komppanian lohkolle. Lähetti,
sotamies Aleksi Hattunen Ilomantsin Hattuvaarasta
lähti oppaaksi. Hän tunsi tien oltuaan kapteeni Laa'
masen mukana asematiedustelussa. Ripeästi lähdimme matkaan Aleksin perdssä.
Vuottaan tienreunaa eteni silloin erds kersantti pis'
tooli kädessä. Kovan onnen mies siinäkin, ilmeisesti
lomalta palaajat. En tiedä, mitä kukin meistä mietti,
omat aironi ainakin kuumeisesti pyörittivät ajatusta:
n.ritä Vehmaisten tiellä on?
Vaikeuksitta kapusimme rinnettä §Taldenin komentopaikalle, joka oli Siiranmäen takarinteessä. Ilmoitin
tulostamme luutnantti §Taldenille ja jatkoimme heti
matkaa. siitä oli vielä tukikohtaan 250-300 m melkein paljasta mäen lakea, ja yhteyshautakin oli jäänyt
kaivamatta.

Vanja yltyi tuona hetkenä vallan hurjaksi. Se ryöpytti kranaatteja mitä kiivaimmalla innolla. Sen joiäänkin pattereiden putkikaliiperit ylittivät kaikki "lailliset" mitat, ja niiden huumaavat läjäykset erottuivat
pienten kranaattien räiskeestä ja laimensivat sisuamme joka täräyksellä. Konttasimme, ryömimme, matcIimme koettaessanlme päästä eteenpäin. Eräs I'auhem'

mista pojista kohosi polvilleen ja huusi nrielettömän
nuotillä: "Olette hulluja, kuolemme kaikki" ja kääntyi
poispäin. Kielsimme häntä, mutta hän ei välittänyt
meiita vehaakään. Joku tarttui häntä koipeen, ja miehet alkoivat painia, pyöriskellä ia repid toisiansa sokeasti. Oli kohta 3--4 miestä samassa nujakassa.
Meistä ei ollut nyt meniiöiksi, näin sen, toisiakin oli

jo kääntynyt takaisin. Minussa ei ollut

myöskään mies-

tä viemään 8 miestä tämmöisen tulen läpi, ja käskin
ryhmän palata korsulle. Tällä hetkellä olisin halunnut
luopua johtajan tehtävistä heti. En edes uskaltanut

Kasvonne muistelaan

mennä ilmoittamaan tapauksesta luutnantti Lauri
§Taldenille, joka oli kuvattu erikoisen lujaksi ja jnrkkymättömäksi komppanianpäälliköksi. Mutta oli mies,
joka uskalsi sen tehdä. Se oli lähettimme, sotamies
Aleksi Hattunen, jonka sisu olisi kestänyt mennä
vaikka pahempaankin paikkaan. Hän toi vihdoin
korsun käytävässä värisevälle joukollemme helpotukI

I

sen: saimme mennä miehistökorsuun odottam.ran sopivaa tulen rakoa.
Tyhjässä miehistökorsussa kuuntelimme sitten jvs-

kettä puolen tuntia. Paine heiklieni Iopultr. siirtli
muualle, ja me aloitimme uuden yriqksen. Äsken tasapainonsa menettänyt

ihmetellä, mutta hän

oli kuin uusi mies. Sitä sopi
oli komppanian sanhimpia ja

kunnostautunut aikaisemmin monet kerrat. Asiasta ei
puhuttu tämän jälkeen, sillä ymmärsimme häntä. Ei
ollut miellyttär'ää ryömiä avoimessa maastossa, mutta
onnellisesti kuitenkin luisuimme lopulta bunkkerin
kohdalta monttuun. Tukikohta oli Siiranmäen itärinteessä. Sen oikeassa pädssä mäen päällä oli kk-bunkkeri, siitä laskeutui taisteluhauta melkein suoraan alas,
ja mäen alla kääntyi hauta jyrkästi pohjoiseen. Kiviestevyöhyke oli mäen alla ja siitä vähän päässä
piikkilankaeste. Tämän ja taisteluhaudan välillä kulki tie Vehmaisiin. Etelään ja itään oli kumpuilevia
peltoaukeita, mutta kaakkoon lehtimetsää, joka mäen

alla

oli

mdkeä

vajaan 100

m

päässä asemasta. Puolivälissä

oli betoninen miehistökorsu, noin 20 m taistelu-

haudasta syrjässä.

Hyvä, että ehdimme oikaista selkämme ja panna
tupakaksi, kun tapahtui hälyffs. Vihollisen hyökkäyksestä tiedoitettiin karjaisemalla niin lujaa, että tämä
lienee kuulunut rulilinjalle asti. Kiipesimme hiekkavallin reunalle ja näimme hyöklääjien juoksevan hajanaisessa parvessa oikealta. Heitä oli ainakin komppania. Mikä oli t,imän "ohvensiivin" tarkoitus, koska
he eivät yrittäneetkään meidän asemiamme vastaan,
vaan juosta hölkyttivät laiskanlaisesti ohitsemme vasemmalle. Konekiväärin ampuja lasketti korsunsa luukusta nikkeliä sälimättä emmekä mekään sitä säästäneet. Osa tästä kummallisesta porukasta katosi metsään, osa jäi vihreiksi mytyiksi pellolle, muta osa loikkasi Vehmaisten tien ylitse, jatkoi menoaan idänpuoleisella niityllä ja kaab,ti viimeiseen mieheen, koska
siellä ei ollut minkäänlaista suojapaikkaa maastossa.
Kello oli tällöin noin 17. Venäläinen ei tällä aikaa
ampunut laukaustakaan meitä vastaan. Tämmöistä tanäytettä ei
vatonta rohkeuden
tai rangaistuksen
Venäläisten-tempaukselle
sanonut kukaan nähneensä.
pohdittiin selitystä. Olivatko he tienristikohdasta palautetlua porukkaa vaiko pesäkkeiden ia miinakenttien tiedustelijoita?
Tutustuimme tukikohtaosan miehiin. Bunkkerin
miehityksenä oli majuri Gusterin linnoituspataljoonasta ryhmä vanhempaa ikäluokkaa.
Ryhmän varajohtajan, korpraali Väinö Kinnusen
(Keiteleeltä) ja "Kauhu"-ampujan, sotamies Eero Peurasen kanssa kävimme tutkimassa vartio- ja asemapaikat. Peuranen oli pienikokoinen, puolentoista metrin
mittainen soturi, mutta niissä senteissä oli täyttä totta
ja niitä ohjattiin äärettömällä sisulla,

Kun leukanne on hyvinhoidettu ja sileä, se
antaa Teistä aina edullisen kuvan.

Kasvonne muistetaan!
käyttäkää Tekin Rexonaa, ainoaa
Siksi
partavaahdoketta
Suomessa, joka sisältää

bakteereita tappava'a heksaklorofeenia.
Silloin patratajon aiheuttamat pienet
naarmut paranevat huomaamattanne ja
leukanne pysly terveenä ja hyvinhoidettuna.

Rexonan runsas, pehmittävä vaahto tekee
ajon mukavaksi ja leukanne on iltapäiväl-

läkin sileä. Kokeilkaapa

*ry
!

frlukava aio - terve iho

(latku)
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RYKMENTTIMME, JR 23, oli asemissa Vuosalmen
Iossin molemmilla puolilla, meidän 6. kornppaniam-

ampui niin riivatusti.
Kun se kyllästyi ampumaan
Iahoa kantoa minun takanani,
se lähti sivummalle. Sitten tuli lähetti ilmoittamaan, että vetäydytään heti ra-

pioneerien saada valmiiksi uudet pesäkkeet taempar"ra
olevaile männikköharjulle, jonn6 toisten miesten kerrottiin tulevan illalla ottamaan linjat meiltä \,a.staan,
niin kuin sitten kävikin. Mutta ennen sitä oli matka
rnonta kertaa loppua kesken, ja monelta matka päätrlikin. Hikisimmän työn tekivät lääkintämiehet. Krrrnaetinheittimet ja tykistö sitä r,astoin olivat lepovuorossa, ne kun olival ampuneet sen päivän "kranu"annoksensa jo ennen kello 9 aamulla. Lopulta, puolenyön maissa, saimme luovuttaa asemat seuraaville j,r

dan taakse.

pääsimn.re

me oli äärimmäisenä lännessä.

Oli

L2.3.40.

Me vetäydyimme radan takaa- taisteluetuvartiosta -vetäydyimme ja tappelimme.
Ensin tulivat hyök-

käysvaunut asemiimme. Minunkin
monttuni edessä
sellainen törrötti pari tuntia paikallaan ja ampui

Minä ryömin

2OO

metriä radalle. Kun sinne

vuimme, huomasimme,
että hyökkäysvaunut olivat sulkeneet paluutien sijoittumalla radalle aukean kumpaankin päähän. Sieltä ne ampuivat ristiin niin, että
kiskot kiljuivat. Toista tuntia makasimme lumihangessa vain ratakiskojen erottaessa meidät muiden meikäläisten joukosta, kunnes eräs pojista keksi umpeen
tuiskuttaneen siltarummun, kaivoi tien auki toiselle
puolelle,

ja kohta oli joka iikka ryöminyt

sementti-

renkaiden lävitse vapauteen.
Ilo ei kuitenkaan ollut pitkäaikainen, sillä lähirnpään metsän reunaan ehdittyämme alkoi vihollisia lappaa perässämme, ja sitten se leikki vasta oikein alkoi.

Meille oli annettu neljän tunnin urakka pidättää vihollista 500 metrin matkalla. Siihen mennessä piti
84

lepoon.

,c

saa-

tuli, ennen kuin olin nukkunut. Vihollinen
oli yöllä päässyt uusiin asemiimme ja oli vyöryttämässä niitä kumpaankin suuntaan. Meidän piti kiireesti
Herätys

Iähteä vastaiskuun.

Niin

marssi komppaniarmme ker-

santti Kankaan johdolla taas uuteen taisteluun. 36
miestä oli jäljellä komppaniasta, joka kolme viikko.r
sitten otti täysivahvuisena Vuosalmella asem.rt \';tstaan.
Moni oli haavoittunut ja monta jäänyt vallan pois kirjoista. Monta kovaa hetkcä oli koettu, ja n.ronta kovaa
ehkä edessä. Kolmekymmentäkuusi r'äsynyttä,
raihnaista ja repaleista miehenloppua marssi
tai
oikeammin sanottuna laahusti eteenpäin
taisteluun.
Sisu oli jäljellä ja usko Isänmaan onnellisempaan
tuja
levaisuuteen.
rakkaus synnyinseutuun.
Sisu

oli

-

-

7

Vielä me taistelemme
vielä me näytämme.
Saa- kanssa Kankaan kannoilla
vuimme toverini Paavolan
esemiin.

-

rässä

Tulkaa matalana parittain monttu montulta

pe-

I

Etenimme seuraayaan monttuun kolmisin ja siitä
eteenpäin. Lumivalli suojasi polkua, jota kuljimme.

SAHATTUA, HÖYLÄTTYA ]A

kk:n suihku ylitse.
Viimeinen monttu. Täällä oli vielä kolme meikäläistä, seuraavassa ehkä vihollisia, ei omia ainirklan.

SU LFA ATTISE LL U LOOS

Joskus suhahti

Jääkää te tähän ! sanoi Kangas meille. Kun näettc -miesten nouse\ran tuolta takimmaisista, niin lähtekää liikkeelle. Kulkekaa parittain. Kearretarn ensin

tuolta takaa. Muistakaa pitää yhteys toisiin

$

l

Kangas lähti taaksepäin. Kului kymmenkunta jännittävää minuuttia. Sitten alkoi miehiä nousta montuista ja lähdettiin. Vasen.rmalla ketjussa olivat meidän miehemme ja taklnl onl.1t rsemat. Edestä ei tiennyt, mitä sieltä tuleman piti, mutta oikealla oli varmasti "kaveri", jok;r ei meikäläistä säälinyt. Kuljimlne hitaasti, si11ä olimme viisarin keskipisteessä.
Uloimmaiset joutuilat kaartamaan keuan, ennenkuin
saavuttivat suor,rn kulman linjoihin nähden. Kranaatteja tuli han'akseen kaikkialle. Metsä oli vielä melko
hyvin säilynyttä. Alkumatka oli harvaa kuusikkoa, sitten oli r'äljää männikköä ja sitten taas oikein kiusal-

KYLLÄSTETTYÄ

PU

UTAVARAA
AA

OULU.TAPETTiA

KLOORTA

JA

KAUSTTKSOODAA

TISLATTUA TÄRPÄTTIÄ
TISLATTUA MÄNTYÖLJYA
MANTYH ARTSI A
MANTYPI KEÄ
MÄNTYSAI PPU AA

linen näreikkö. Miehet vasemmalla häipyivät välillä
näkymättömiin, ja kohta alkoikin sieltä kuulua konepistoolin rdtindd. ja väliin sekoittui siihen jokin kiväärin laukaus. Edessämme oli kaatunut puu, jonka
ylitse Paavola yritti harpata, kun samassa luoti vihelsi
ja kiväärin pamaus kajahti aivan läheltä. Paavola kellahti takaisin puun taakse.

Mrehet iahystdmössa,
miiä viholLinen tekee

\
T

\

\

Taisi osua?

- Mihin ? Koskiko pahasti ?
- Reiteen tuli. Ne ovat aivan tuossa edessä.
- alkoi nousta ylös.
Paavola
-

Pä?isetkö omin avuin? Vai voinko auttaa?
Yritän. Terve sitten ja ole varovainen
!

*

Koetin kurkkia varovaisesti ympärilleni. Ei kuulunur mitään. Kaikkialla oli aivan hiljaista. Siirryin
vähän sivummalle ja nousin pienen kuusen suoiassa
ei mitiiiin näkynyt edessä.
puunrungon yaran
- tullut jostakin kauempaa?
Olisiko se luoti sittenkin
Nostin jalkani varovaisesti puulle, ja aioin pujahtaa

aa

YHTYMA

ylitse, kun samassa

ONNINEN OY

4iv41 lähellä, parinkymmenen

- pari vihollista nousi Ruin maan
metrin päiissä edessäni
alta. Säikähdys taisi olla molemminpuolinen, mutta
konepistoolini

oli valmiina, ja kun

sarja lähti, niin

vastusta,jieni aseet eivät vielä olleet edes kohonneet,

vESr- JA LÄM PÖJOHTOLil KE
PERUST. I9I3
PÄÄKO NTTORI:

Turku . Pitkömöentie l3
Puh. sorjo 20031, myymölö jo

nöyttely: Aninkoistenkotu

3

kun he jo kellahtivat kuin rätit hangelle. Vähän sivummalta ilmestyi näkyviin kolme miestä, joita kohti
räiskis
annoin seuraavan sarjan. Mutta samassa
- dsken.
olin selälläni samalla paikalla kuin Paavola
-Kova töytäisy tuntui olkapädssä, oli kuin halolla olisi
lyöty. Kranaatti räjähti varmasti jossakin yläpuolellani
puussa, se oli heittimen afiunus, koska en kuullut vihellystä. Nousin polvilleni. Kolme miestä meikäläisiä

tuli

takaapäin luokseni.
Satruiko pahasti 7
Ei tainnut. mutta §llä jokin tölmäisi.

-Samassa allioi valua liimmintä nestettä olkapäiistä
pitkin ihon pintaa.
Mutta minä olenliin haavoittunut, missä on

kintämiehiä7

TYTÄ RYHTI

ör:

Oulu

Kuopio

Kemi

Loppeen

rontc

Pori

Rovoniem

i

Pitää meonä

Helsinki

SUORITTAA
olon osennustöitö koik-

kiolio Suomesso. MYY
olon torvikkeito tukuttoin jo vöhittöin

Iää-

ta:kepiin pitkin linjaa, kyllä sieltä

- Liimmin r-eri salui jo pitkin vatsan pohjaa ja
löytyy.
selkäpuolellakin tunrui pisreiyä, kun hätääntyneenä
aloin törmätä kohdeo linjea.
Olen haavoittunut. IIissä on lääkintämiehiä7
-Sain näkpiini seuraasan miehen. joke kysyi:
- Pääsettekö vielä itse menemään 7

- Yritän ainakin.
- Menkää sitten pitliin linjaa, mutta varovasti.
Vihollinen
ampuu kookoolla vimmatusti.
Painelin eteenpäin montulta montulle. Konekiväärisuihkut p11'hkivät lumivallia vasemmalla puolellani.
Kranaatteja tuli ehtimiseen, mutta en ehtinyt vdistää
pois vain kiireesti.
Irfissä on l:i:ikintämiehiä?

enkä kumarrella. Pois

- Siellä takana! Menkää sinne vain, mutta
talanat

ma-

tr{atalana, matalan4 huusivat miehet, kun sivuu-

tin- pesiikkeitä.

Konekivääri tulittaa, menkää matalana

TU OTANTOLAITO

S:

Pumppu- io Armotuuritehdos

METTA OY
Turku . Pitkömäki

-En kuullut enkä välittänyt mistään.

I

Viimein joku mies sanoi poterosta.
§us123n tuosta harjun ylitse! Sen takana ovat

läiikintämiehet.

Käännyin oikealle, poispäin asemista. Alkoi jo heikottaa. Veri valui jo pitkin sädriå, ja koko vatsapuoli
oli märkänä tahmeasta verestä. Vielä viimeinen pon-

nistus loivaa harjua ylös. Hoipertelin luotisateessa
eteenpäin
ylöspän. Vielä viihän matkaa, ja sitten
viholliselta harjun laella.
olin nä§mättömissä
En tiedä tulinko kierimällä tai luisumalla taikka
hakiko joku minul harjulta. Heräsin vasta reessä. Vie-
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ressäni makasi vaikeasti haavoittunut Pohjanmaan

mies, liekö ollut Luoma-Aho I joukkueesta melkein
toinen puoli päätä pois ammuttuna ja puhui vielä
-.
Hämärtäd, hdmartaa, kaikki pimenee. Men- pojat, meidän täytyyt Muuten tätä
jatkuu JZiänään
merelle asti. Ai, kun on pimeätä
-. ja sitten nenä taiSeuraavan kerran heräsin autossa
vasta vasten saavuin kenttdsairaalaan yöllä 121L3.3.

Åivan varmasti

Ion,o., sanoi niin

Mitä, mitä?

- Mistä te puhuitte
-Herdsin ympärilläni
mutta

?

kuuluvaan h?ilinään. Herdsin,

muistinkin, nythän ollaan kenttäsai-

samassa

raalassa. Tarkemmin sanottuna Kirvun parantolassa.
Yöllähän meidät tänne tuotiin, paikkailtiin ja sidottiin.
Vähitellen aloin saada selvän kuvan ympäristöstä.

Huone oli täyteen ahdethr vuoteita, ja jokaisesta yritti
pää kurkoittaa peitteen alta esiin kuullakseen paremI

- Älkää höpött?ikö -joutavia vanhoille miehille
-No, no, kohta se kuullaan
- Onko teillä tapana joka aamu
-. kertoa uusille
potilaille
tuollaisia saluja
I

?

min hälinän

aiheuttajaa.

Sievä hoitajatar seisoi keskellä salia hymyillen ja
selitellen:

Niin, tohtori kd.ski sanoa kaikille, että sota lop- ja rauha alkaa kello 11. Päiiministeri puhuu
puu
kohta
radiossa

No,-.se nyt vasta juttua on
- Satuja haastelee
- Ei me vielä niin -.
sekaisin olla, että tuollaisia uskottais
-.
Puolen
tunnin kuluttua sen kuulee jokainen
- korvin, radio on käytävässä. Koettakaa nyt olla
omin
I

Miehisten miesten mielikirjat
Behr: Partisaanina Viron

metsissä

75o:-, Berthold: Taivaalta helvettiin 800:-, Gerlach: Petetty armeija
l.loo:-, Gimpel: Ammattivakoilija
700:-, Hardy: Kadonnut vartiomies

65O:-, Howarth: Suuri maihinnousu

800:-,

Kemppinen: FK-lentue

900:-,

rauhallisia siihen asti

I

Seurasi jännittäviä minuutteja. Kuinka se voi olla
mahdollista? Mahtaakohan olla vain juttuaT On joku
joskus ennenkin yrittänyt panna tuollaista huhua liik-

Linna: Täällä Pohjantähden alla I
95O:-, Maclean: Viimeinen rintama

keelle. Ja nyt juuri kun tilanne on synkimmillään linjassa meidän lohkolla.
Samassa soi hälytyssireeni kammottavasti uikuttacn

iettaa 950:-.

-

800:-, Winton: Liityimme laivastoon
800:-, Leinonen: Kohtalo miestä kulSarian kokonaishinta kangasselk.
XI mk 9.200:-.

I-

Tilaan yllämainitut lifSOY:n kirjat
900 mk:n kuukausimaksuin. Tilattaes-

sa ei rahaa. Lähetys rahtikuluitta.
Helsinkiläiset myös puhelimitse.
Tilaajao nimi:

ilmahälytys ! Meteli huoneessa alkoi taas yltyä.

Siinä sen nyt kaikki kuulette. Vielä "Moku"

- ja rauha mukamas
lentää

-.

Kansalaiset !
Sota
Nyt pääminirt.ri p.rf,,..L
on loppunut
!'uoteessa on varmasti Luoma-aho. HäViereisessä-.
nen päänsä on kauttaaltaan kääreessä, mutta jostakin

kääreiden aita kuuluu vielä ääni:
Jo r'.rlkenee poiat, jo valkenee!
-Pääministeri
jatkaa:
Toimipaikka:

J. SARNO JA KUMPP.
Runebergink. 25

A 2r.Puh.444

111. Helsinki

Karjala on menetetty. Hankoniemi on pitänyt
luokrata
kolmeksikymmeneksi
- Jäipd. toinen puoli päätä, niin sanoi tohtori, kuului vielä Luoma-Ahon kä?iremytystä.
En kuullut enää sen jZilkeen mitään, pää painui taAloin taas hurkaisin ryynylle, olkapäähän koski
-.
,lan juoksuni

-

Antrosiittio

C§[a 335s5
OULU

Matalana-.

koksio

-

-

62[al4n4

-.

kivihiiltö

,ALANDERCO

Suomen hiilikouppioit-

Suomen loivonselvittöiö-

ten yhdistyksen

iösen

lo

loivomeklorl-

liiton
iösen

A.J
LAIVANSELVITYS.,

HUOLI NTA.'A

AHTAUSLIIKE
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SEURAAVANA iramuna vangit heräsivät keittoastioiden kolisteluun. Tuskin Kuikka oli saanut silrnänsä auki, kun hän aloitti päir,än tekstin:
Vuan sitä onnii nyt sapuskatunti, poijjarrt. Nous- työhhii leir.ii iäree. Tämä olkipatja se ci oo herkuaha
rasrniche alusta. Iha sama, jos ntakkoos si.rn selässä.
Silirniiin c-n ummistanna koko yönä, er.r sitte kynnen
\cit(x). Sorrniahhii pakotti uantui'ruolcn vö:ii. Muttr
teillä sitä poij,;aat onnii unelahjat. Sinähhii, Räihä poika, kuorsasit koko yön.
-- Miten lienee! Olin huon.ra.rvin.rni sir.run nukkuven syviiä unta.
- Oiskoo ollunna r.rii. \rurn mikii ihme sehhii sitte
ois I Liäkkeet scn ku vu.r 1:.rhenoo.
Itiiih:i 1.r Palrroll vcti\':it viitrrl y'lleen prinull.:seclr
ennen ruokailur aamupesulle. Heidän liikkecnsä olivat

jr

l<ivulhrisen n;iköisiä, koska jokaistr liikcttri
orlotettlr issl sär'ähdyttär,ää kipr"ra. Kun
Prrrvoh oli rlcittlnl'1 \irtt;rnsa, hiin siirtyi Kuil-:ln l.ihcisyyteen .Iutt.trkseen hänetkin jelkeille.
Voish.r sitä krir'ässä vessassahii . . . ota val'rvast

hit.rita

tchtiicssri

oli

kii...

no nii, nyt yritetäiin.

sormepiät . .

..

ai perkeikkele... nuo

.

Käytävällä oli useita potilaita, joitr Kuikka tcrvehti
ja jokaista erikseen. Hän l;rahrrsi itseään oudon kierossa asennoss.r, nrutr.r lritti siitä huo-

muina miehinä

limatta käyttäytyä mahdollisimn.r.rn rcnnosti.
fslvs vue poijjaat, tervel N;iirtekö t-r'ö ies unta . . . oiskoo nuo teijän unetkii ven.i;.inkie-lissii? Mäne
häntä tietämäii I
Käymälässä 1>ojat ten'ehtir,ät r.ankc-j.r .rnr.rllrr hyvihuomenellaan, ja heidän ilmeensri mlii:.i;lir.it Kuikan

tutkimatonta hyrnyä.
Kahtokeeha poijjaat losettii!

Liikkirtrri tuola
rajassa, ja siihe pitäs tehä scisarlt-r: irrirecsrr
Vaan nämä onnii siistijä poikia.
Räihä ja Pau,olrr peseytyivät kylmän raikk.r.ill: redellä.
\,2p31 turha se on silimien pcsu. Oott.rko tvii

Iattii

- nrillokair hevose peser'ä silimiää? Ja schhii niknähn;i

köö kuiteki yöLi ja päir'älä.

-

Kuitenkin Kuikka pesi kasvonsa sen jälkeen, kun

,<OI{TALON
SAATTO vTII
Matti Mikkola

I
{

ffi

,§
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t

Räihä oli pessyt hänen jäljellä olevan kätensä. Käytävällä håin jälleen tervehti potilaita:

man lantioluunsa kohdalla oli iho mustelmilla. Kun
tohtori paineli sormillaan tuota kohtaa, hän sai sor-

huomenta vua ! Käykeehä turisemassa .
Ja
- No
ikään
kuin itsekseen hän jatkoi:
Vuan ne sitä -onnii
mukavia puhetovereita. . .
Astioihin jäänyt keitto oli jäZihrynyt sopivaksi syö-

miensa tuntumaan ihonalaisen kohoutuman.
Tohtori sanoo, että ihon alla on luoti tai sirpa-

-

dä. Vetistä se oli, eikä se heille erikoisemmin maiitunutkaan. Mutta he ymmärsivä1 sen vähäisenkin ja kaloriaköyhän ruoan tarpeen omalle voimistumiselleen
ja söivät hiljaisina. Pairsi Kuikka:
Vuan sinä sitä voit, Räihä poika, olla hyviihhii
uimari.

-

Kuinka niin?
Ois tuossa yks hernehhii, enkä sua sitä tfiän

koussikkaa
...
Irja saapui ruokailun jälkeen hyvin nukkuneen näköisenä. Otaksuttavasti vartija kertoi hänelle vankien
aamuaskareet, koska hän oli erittäin fityväisen n?iköinen saamaansa selitykeeo.

Kello yhdeksältä alkaa läiikärin vastaanotto. Tu-

len- noutamaan Räihiin ja sitten Paavolan. Tänne tulee toinen sisar, joka sijaa vuoteenne.
Vuan mites olis sen luvettavan laita? Olisha se
mukavoo
luveskella vaikka kirjojahhii . . .
Heti katson, onko suomenkielisiä kirjoja. Mutta
- minä muistan ! Tehiin lupasitte laulaa minulle
nythän
kauniin laulun.
Leikkiä minä vuan . . . joskoo se tuo Räihän poika -ossoo. . . oha se vähä nuorempihhii, ja voipha olla
hyvä iänihhii. . ., laverteli Kuikka totisin kasvoin silmät pälyillen.
Sanasta miestä ja
edelleen, ehätti Räihä.
- Ihan totta, jos mieniin
alan iänjänteitä killist?immää,
koskooha
se olokapiiihä. Laula sinä wa Irjalle. . . sinuhhii on iottai tehtävä leipäs ettee.
Räihä katsoi viisaammaksi laulaa iskelmZin, joka oli
ollut muodissa kolme§mmentäluvun loppupuolella.
Puolustettakoon hänen menettelyään sillä, että hän oli
kiinnostunut suomenkielisestä kirjallisuudesta, eikä ha-

lunnut osoiftaa Kuikan puheita pelk?iksi ilveilyki. Sitä
paitsi Räihällä oli hyvä ja hivenen kouliinrunut ääni,
eikä laulaminen ollut hänen heimolleen mitenkaän vierasta. Niinpä hän vielä hyräili surumielisesti viimeisen kertosäkeen, jonka teksti kuului: "Luo sairaiden,
käy sisar hento valkoinen, hän hymyävåin katseensa
luopi, lohtua tuopi ain."
Käytävällä olleet potilaat kiirehtivät vankien huoneeseen ja kuuntelivat hartaan niiköisinä säveltä, joka
heistä oli varmaar. riipaiseva. Kun Räihä lopetti, he
huusivat "bravoo" ja taputtivat kiihke?isti käsiään.
Sitten Irjan oli selostettava heille laulun sanat Räihän
virkistäessä hänen muistiaan. Potilaat olivat liikuttuneen näköisiä. He loivat hyviiksyviä silmäyksiä Räihään, tarjosivat tupakkaa, ja innostuneimmat läimäyttelivät Räihää hartioille niin, että teki kipeää.
Irja lähti omille asioilleen, ja vankien huoneeseen
tulla tupsahti apusisar. Kuikka katseli pää kallellaan
tyttöä, joka ahersi olkipussien kimpussa.
Vuan sinä sitä et ossookkaa
suomea.
- A mikspä en osuas pakista puhuva
. . . ylen ?iijän paki- suomeeh. No vot! vastasi ryftö voitonriemuinen
sen
ilme kasvoillaan. Kuikkakin huomasi sen, koska ei
enää häirinnyt lytön työtä.

Lupauksensa mukaan Irja nouti Räihän lääkärin
vastaanotolle. Siellä hän huomasi, miten hänen vasem-

Ie,-joka on leikattava viipymättä. Kestättekö leikkauksen ilman nukutusta

?

Miten nukulus suoritetaan

?

- Eetterillä.
- Saatte leikata sen ilman nukutusta.
eetteriä.

En halua

Mutta siihen koskee kovasti.

- Mahdollisesti. Luulen kuitenkin sen kestäväni.
-Ja Räihä kesti leikkauksen. Hän älähti vain kerran,

ja luoti oli pinsettien viilissä.
Teillä on ollut onnea, tulkitsi Irja. Luoti on tunkeutunut
lihal,rseen oikean pakaralihaksen kohdalta ja

kulkzutunut ristiselän kautta vasemman lantioluun
kärkeä kohti. Hän sanoi teidän herkenne olleen hiuskarvan varzssa, koska luoti olisi voinut vioittaa selkärankaa tai tunkeutua vatsaonteloon. Np olette pian
terve ja sodau loputtua päiisette kotiin.
Kertokaa tohtorille kiitollisuuteni h?inen ystä-

vällisyydestän
Nyt

I

vuoteeseen!

Riiihä
palasi vastaanotolta vaivaloisin askelin. Kynnyksien

yli

mentäessä

tarttui Iria hänen

käsipuoleensa

tukien ontuvia askeleita. Räihä kysyi itseltään, miksi
tämd. sairaala ei voi olla rajan toisella puolella. Toisaalta hän lunsi saavansa lohrua siitä, ettei ollut suostunut nukutukseen, vaan oli osoittanut isännilleen
suomalaista miehuutta, jola he eivät koskaan tulisi
näkemään ruikuttavana lievityksen atojana. Ei koskaan ! Irja ja tohtori olivat hänen mielesiään inhimillisyyden kuvia, joiden heijasrus oli ilmestynyt tänne
ihmisen salatuimpaan kammioon.
Jospa tiimä kaikki olisi tapahtumassa rajan taka1a5ai1x2la, toipumisloma omaisten huostassa , . .
yhta- hyvin kaikki voisi olla niin, puhui Räihä ikään
kuin itselleen, unohtaen seuralaisensakin.
Minä olen venäläinen, ja minä kuulun tänne!
- kja, suo anteeksi I En tahtonut teitä loukata. Tie- te kuulutte tänne! Tarkoitin vain sodan ja rajojen
lysti
mielettömyyttä. Te olette venäläinen, ja minä olen
suomalainen. Miksi emme yhtä hyvin voisi olla sisko
ja veli?

Irja naurahti.
Olisipa minulla ruakoja velipoikia

I

- Olenko minä sitten niin raa'an näköinen? Jos
tarkoitatte
yleensäkin suomalaisten raakuutta, tahtoisin
teidän uskovan, ettei se, mitä teille on uskoteltu, pidä
paikkaansa.

He olivat toisesta kerroksesta johtavien rappujen
Irjan ote tiukkeni Räihän käsivar-

tuntumassa, joten
ressa.

Miten suomalaisel kohtelevat niitä vanhuksia ja
- jotka jäivät heidän puolelleen valtauksien aikalapsia,
na.

He ovat Suomen lain ja turvallisuuden

alaisia

kansalaisia.
Heillä on elintarvikekortit ja heille maksetaan palkkaa tekemästään fyöstä. Useat perheet ovat
siirtyneet kanta-Suomen alueelle, mutta suurin
heistä asuu omissa §lissään.
Onko se totta, suomalainen? sanoi
- äänellä.
neella

osa

Irja tukahtu-
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Poitsi

herkullisio

mokkoroito
Karjakunta valmistaa säilykkeitä ja mo-

nia erilaisia valmiita ruokia

eineskeit-

tiöissään.

Niin että jos

naisväki lähtee kyläile-

mään, miesvziki kyllä pärjäilee kotona

yksinkin ruoan puolesta. Lämmittäen
syntyy Karjakunnan tuotteista kokonai-

nen valmis ateria miestenkin kesken.
KOKEILKÅÅPÅ!

Tömö ei ole oinoo topo

...

Nyt minä alan ymmiirtä! Missä Irja on oppinut
virheettömän
suomen kielen ?
(qt6n2 Petroskoissa. . . me puhuimme aina suo-

rettavananne

- Isiini on Suomesta. Petroskoissa oli kotimme, ja
mga.
me olimme onnellisia! Sitten tuli sota, ja suomalaiset
valtasivat kaupungin. Äitini, kaksi siskoani ja veljeni
jäivät sinne. En ole kuullut heistä sen jälkeen!
Irja kertoi kaiken yhteen hengenvetoon. Hän ikään
kuin pelkäsi joutuvansa iättåimään kerrottavansa kesken, tai sitten hän pelk?isi purskahtavansa itkuun. Sitä
hän ei kuitenkaan tehnyt. Hiin ei voinut. HeidåIn oli
kuljenava vielä potilashuoneen läpi.
Jospa voisin uskoa kaiken sen, mitä sanoitte !
- Muistakaa
vanhempienne hyvyys, niin te uskotte
- ! En liene kovin vieras teille enkä isdllennekään.
minua

Irja pyörähti rajusti ympäri ja suorastaan pakeni
käytävältä, josta ovi johti Räihän huoneeseen.
Vuan mitä ne on sulle tehnä? Sinoot palttinan-

valkone

I

Tokersivat tämän. Tässä se on. Katso !
- Annaha ku oikee katoo. .. se on luoti... vaan
se -sitä onnii litistynnä... se sitä on nii tyhjän varassa
tuo ihmislaps juossu! Paa veikkone taltee. . .
Irja tuli noutamaan Paavolaa. Hän vain vilkaisi R2iihdän ja hymyili.
Eraänd päivåinä ilmestyi potilashuoneeseen kolme

hjan seurassa. Kun Irja oli tulkinnut tavanomaiset kuulumiset, he keskustelivat vilk-

sairaanhoitajatarta

ja nauroivat sydämellisesti, yhden
heistä osoittaessa Räihä. Menettely oli Räihästä outoa,
eikä hän malttanut olla huomauttamatta:
kaasti keskenääa
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hja, me etnme ole omaa syytämme teidän

-

nau-

!

Räihä ei saa loukkaantua! He eivät nauraneet
- Sisar Nina kysyi minult4 voiko hän §syä vanteille.
gilta, pidättekö enemmän hänestä vai minusta ?
Kertokaa sisar Ninalle kunnioittava mielipiteeni
- rohkeudestaan. Koska kuitenkaan en runnt hänhänen
tä eikä hän ymmärtäisi minua, pidän ehdottomasti
enemmän Irjasta. Kuikka sen sijaan voisi olla kiinnostunut sisar Ninasta.

Vuan sinä poika ossoot . . .

-Hoitajattaret kuuntelivat vakavin ilmein Irjan tulkintaa, mutta yht'dkkiä he purskahtivat nauramaan, ja
he osasival nauraa. L?ihtiäisiksi he tanssivat keskenään
vartiomiehen soittaessa.

Hoitajattarien poistuttua huoneesta Kuikka syventyi kirjaansa, jonka hän oli saanut edellisenä päivänä.

oli

nuhraantuout, kansilehdet repeyryneet, mutta
selvää suomea. Kirja oli Jack Londonin
"Susikoira". Luettuaan siitä muutaman rivin häo käänsi päänsä tovereihinsa päin, ovela ilme kasvoillaan.
Vuan minä sitä pojat oon syviisti loukkaanrunna
lasaretin
rauhattomuuwesta. Oon aina ollunna kiinnosrunnu rakkikoirista, lrran ei oo ollunna aikoo tutkia niijje sielunelämee. Minnoon aina miettinnä sitä,
miksi ne merkihtö jokaisen lankatolpan ? Erräänä iltana kuulin ratiosta esitelmän koirista, ja sitä varteha
Se

teksti

oli

minnoon valinna kirjastosta tiiiin "suskoiran", että
sais tutkia sitä liihemmin. Vaan eihä tiiilä voi syven-

tfvä tutkimustyöhö, ko aina on johhii härihtemdssä.

vÄRt-t Lot srA wÄRTst LÄr.r E MALIA

A

Terveiullut uutuus uunivuokien muofoi-

cc:iaa vuoakäsiitelyä uun ssa 3 cä'iiä ä. S:5<iä'
pinottavina vuoa- ,5äs.ävä: - 33 3!i'ö-

lussa on leveä reuna, ioka he

kaa pissa.

Emalikulhof sopivat ruoan lämmiftämi-

)

seen ia ruokapöyfäänkin ne voi nostaa kun-

niapaikalle. Kulhoia

on 7 eri

keana, punaisena, sinivihreänä

kokoa val-

ia

muslana.

sinivihreä valloittavan )
värit ia uusi aianmukainen muoto

Punainen,

kauniii

oikein houkuttelevat nostamaan nämä kahvi-

kannut suoraan pöytään. Kahva

ia

nuppi

mustaa bakeliittia. Saatavana myös paksupoh jaisena.

Kaaforeuna ia tasakansi, ionka ansiosta kaf-

iiloita voi pinota päällekkäin, ovat

uusien

emalikattiloiden käyiännöllisiä uutuuksia.
Värii: kirkas punainen, luuväri ia sinivihreä,
näistä kahta v.m. saatavana myös paksupoh iaisena.

Myynti

U

-
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Kuikan kerronta keskeytyi oven käyntiin. Huoneeseen saapui nainen valkoisessa työpuvussaan partaveitsi ja suti tanassa. Kuikka seurasi tarkoin parturin
puuhia kirjansa takaa. Hetken kuluttua hän oli luke-

Jos minä en tältä retkeltä palaa, vietkö terveiseni

vaimolleni

?

Miten luulet minun palaavan?

vtnaan.

Vuan on sitä peto tuo suskoira I
-Räihän ja Paavolan parta oli pian ajeltu. Sitten oli
vuorossa Kuikka. Tyttö odotti hetken Kuikan tuloa,
mutta kun hän huomasi vangin lukevan, hän sanoi:

Iti

sival omissa aatoksissaan pois vankeuden kurimuksesta. Niinpä erädnd yönd. Paavola lausui:

suta

-Kuikka

Tule tänne

!

ymmärsi
tdsmälleen, mitä hänelle sanottiin,

mutta hän vain puhui omiaan:
Vuao on siinä koira !
- Suta iti! karjaisi tyttö
vihaisena.
- Vuan sinä sitä suat suttii ommoo har.ioos: Min- kuule sotamies Suome raskaasta kookoosta, eikä
oon
mulle akat ryppyile. Minä sitä tulen, vuan jos yhenkään huovan tiet, jälen nuolet. Paa se piiihiis !
Kulunut päivä oli ollut rauhaton päivien katkeamattomassa ketjussa. Vieraita fuli ja meni, kuin
sirkusteltassa, jossa näytös kestää aamusta iltaan. Vaikka vangeille koitui käynneistä aineellistakin hyötyä, he
eivät vielä osanneet antaa aruoa hyville tuliaisille,
koska he eivät olleet nälkiintyneet. Kaikki se, minkä
he halusivat sanoa toisilleen, oli jätettävä sydänyön
tunneille. Olemisen rauhattomuus oli heille taakka.

Dominopeli ei enä huvittanut. Ainoa kirja oli luetru
moneen kertaan ja "tsirmakan" ainainen soittaminen
kävi jo heidän hermoilleen. He kaipasivat hetkeä, jolloin he olisivat saaneet olla keskenään. Hiljaiset yöhetkiä, jolloin he palatuonit olivat heidän omiaan

-

- Teetkö sen palveluksen
- Jos se on mahdollisuuksieni rajoissa
- se voi j?ädä sinunkin tehtäväksesi.
paitsi
7

Tuossa käteni

..

. ja sita

!

- Sota voi kestää vielä kauan, jatkoi Paavola.
Omaisten
epätietoisuus katoamisestamme on varm,§ti
Kirjeessä, jonka sain vaimolta-

hirvinävaä olotilaa.

ni ennen Kiestinkiin-lähtöämme, hän kertoi ensimmdi-

sen Iapsemme synnytyksen pian tapahtuvan. . . näenkö
edes ainoaa lastani koskaan . . . Vaimoni oo lapsuus-

toverini. Hänen kanssaan olen leikkinit siitä, kun
muistan. Ymmärrät varmaan, kun sanon, että hän on

ollut eliimäni ainoa nainen. Ensimmäisen kerran erosimme vasta silloin, kun liihdin Talvisotaan. Kun siitä
Ieikistä palasin, menimme oitis naimisiin. Mökkimme
on kivenheiton pä:issä Raahesta, mutta omaisillani on
kaupunkiasunto, ja heillä on puhelin. Ånnan sinulle
numeron muistiisi, ja se on sinun muistettava.
Nurneron §llä muistan, mutta onko tdssä vai- syytä maalata
heessa
pirua seinälle. Ymmärrän asiasta
vain sen verran, mitä tulee mielialaan. Mitä olemme
kokeneet, on keste§ ja sillä hyvä, mutta tulevaisuutta ajatellen meidän on vain yritettär'ä säilyttää henkinen tasapaino. Siita liihtien, kun ihmiskunnan on ollut pakko selvittää keskioäiset asiansa käymällä sotaa,
on yksilön osana aina ollut sotavankeus. Mutta heitä

Merikarhut oyat muuttuneet fääkarhuiksi

w

,i

/-. ,.
,')

i
I

l

,

L
"Sieltä vain väylä löytyy iääo alta. Kun sitä sae sen verran
raotettua, että .laiva väliin mahtuu, niin eipä ole jälfessä
tulevilla pelkoa harharetkistä. Suunta on aina oikea ja kesän

karikot kauniisti kotelossaan. Pur.jehduskausi iatkuu ilman
purjeitakin. Eikä tuosta pelkkien beaufortien voimalla olisi
läpi pääs§kään. Hevosvoimilla on merta kynnettävä, ios aikoo satamaan päästä. Meillä kun tuo vesi on niin paksua
tähän vuodenaikean.
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on myöskin palautettu ja varmasti palautetaan tämän-

kin sodan jälkeen. Sanon tämän vain siksi, koska meillä ovat kaikki mahdollisuudet selvitä täältä. Sitä paitsi sota ei voi kestää enää kauan.
Se ei ole vielä tae poispääsyymme. Sotavankeja
- on aina nikkeliä. . .
varten
Jos meidät täällä ammutaan, se on murha.
- Ja
kuka toimii syyttäjänä?
- Historia.
- Se ei kuitenkaan elätä vaimoani eikä lastani.
-Åamutunneille saakka he pohtivat tilannetta, ja sillä
tavoin he ikään kuin purkivat sieluunsa patoutunutta
katkeruutta. Vielä sittenkin, kun he rauhoitruvat sairasvuoteillaan, he vaelsivat sielunsa askelin toisilleen
tuntemattomia kotiteitä katkerina ja osittain toivonsa
menettäneinä.

Seuraava aamu valkeni vankien sitä huomaamatta,
sillä he nukkuivat tavallista myöhempään. Sitä mukaa
kuin Kuikan sormien pakotus rauhoitui, hänen unentarpeensa oli miltei tyydyttämätön. Niinpä vankien huoneessa vallitsi syvä rauha, kunnes sen rauhan rikkoi
yhtäkkiä ilmahälytyssireenin vihlova parkaisu. Tuskin
se oli ehtinyt ulvahtaa, kun jo ensimmäiset pommit

lohkoivat kalliota sairaalan itäpäädyssä, räjähtelyjen
säestäessä ikkunalasien helinää. Ne potilaat, jotka jotensakin pystyivät liikkumaan, syöksyivät juosten ja
kontaten avoimelle pihamaalle ja suo-jautuivat sinne
alusvaatteisillaan kukin Jumalaansa rukoillen. Mutta

\T roteissaan tai pudottautuivat lattialle. Pommien räjähtelyn, stukien ulvonnan, valituksien ja parkaisujen seasta kuului teräviä
komentosanoja. Jossakin vankien lähihuoneessa heläh-

vuodepotilaat odottivat loppuaan

foka
pöytään!

ti ikkuna lattialle. Ovet heiluivat saranoissaan, mutta
muuta liikettä ei n?ikynyt. Elolliset olennot, ihmiset,
oli kauhu ja kuoleman pelko lamauttanut sänkyihin
ja pihamaalle.
Vangit ponkaisivat istualleen ensimmäisen pommin
pudotessa liihelle. Mutta kuin toisiaan häveten he painautuivat takaisin peittojensa alle selälleen rävähtäneiden silmien osoittaessa kauhua ja hiimmZislystä. Joka
kerta, kun pommit räjähtivä1 rakennuksen lähellä, tuntui kuin tiilet olisivat värähtäneet sirpaleiden ja ilmanpaineen satuttamina. Näin tapahtui siis paikassa, missä
sodan silpomat miehet luulivat saavansa hir-enen hyvitystä rintamalla kokemilleen kauhunäkymille.
Vuan se sitä on ulkona paha ilma I Takkuumies
se -ei siästä ees kuolevii.. . jo on perkule sor-ankär'ijä.
Onha tiimähhii ratekinen paikka !
Hetken kuluttua oli ilmapommitus ohi. Ihmiset ha-

puilivat vielä pelonsekaisissa askeleissaan elärmän iatkuruutta, toiset uhmamielin, toiset alusvaatteisillaan
kauhusta kalpeana. Mutta elämän menoon, kuolema
kantapäillä, oli totuttu. Huomenissa ei kukaan surrut
Yarna,la.

Kesä edishi sairaalan ympärillä silminnähtävästi.
laa jenevat ruohomatot paistattivat päivää

Päivirtäin

ikkunoiden alla. ja kaupungin masentava harmaus vaaleni sitä mukaa. kuin auringon kilo kuivatti kosteita
salvoksia matalakattoisten talojen nurkissa. Aurinkoiset päir'ät ja avoimesta ikkunasta sisään uhoava voimakas tuoksu olivat omiaan parantamaan vankien mielenterveyttä. He alkoivat mukautua olosuhteisiin tietämättään. Jokapäiväiset, vähäise1 askareensa he suorittivat
täsmällisesti ja tervehtyivät viikkojen kuluessa. Luettavaa heillä oli vain se yksi kirja, joka oli jo ajat sitten
kiertänyt miehestä mieheen ja palautunut Kuikalle.
Eräänä päivänä Kuikka selaili tapansa mukaan kirjaa tutkiakseen sitä lähemmin, kuten hän itse sanoi.
Tosiasiassa kirja oli hänen lähettyvillään vain siksi,
ettei hänen tarvinnut seurustella vieraiden kanssa,
kun oli lukevinaan. Siten hänelle fäi myös erinom.rinen tilaisuus ajatella valmiiksi jokin hassu lausahdus
to\ criensa huvittamiseksi.

\,ru2n minä sitä oonnii keksinnä hienon itean

!

- Kerro
- Vuan jos sitä otettaisi kävijöiltä sissääpiäsymak- Oon tässä iteksein ajatellu kopekkata pi?istä. Se
suva.
I

Mmla ila ffirfiqile9
Turku

onnii kohtuu hinta. Panissii se rahaiänelä sitte, jahka
my'ö piäss;iä toipumislomalle. Ainahii viikko juuvvaa
votkaa ja lipovitsii.
Irfissä päin maata aiot viettää toipumisloman

?

- No minnoon kuullu, että se Pietarhovi oissii
vinskipojalle
parernmanpuoleine toipilaspaikka. Vuan
voisha sitä olla muuvalahhii pitopaikkoja. . . eijoo

SIEMENS
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erikoisemmi tullunna rutkiftuu Venäjänmuan karttoo.
(Jatkuu)

tsEDs§&s AEB§It'E&B
- ltriehet kertovat

VUOSIKERTA

I959

kirjaksi sidottuna on saatavana lehden konttorista,
Korkeavuorenkatu 28, Helsinki, Hint.r 900 mk.
Postitse lähetettäessä peritään lisäksi postimaksu
100 mk sekä, ellei raha seuraa tilaust;r. postiennakkomaksu 30 mk.

p..M

Kun aseiden jako oli suoritettu, olipa

joukossa

sellainenkin Aapeli, joka uskonnollisista syistä kieltäytyi ottamasta kivääriä käteensä. Tilanne oli kiusallinen aseveikoille ja yksikön päälliköllekin.
Aika kului. Veriset taistelut riehuivat linjoilla ja
jokaisella oli oma erikoistehtävänsä. Kiväärin kannosta kieltäytynyt Aapelikin sai keittiömiehen vakanssin ilman aseita.

KAUK() HAMATAII{EN

ASEISSA

Erddrä päivänä yksikön päälliköllä oli sen verran aikaa, että hän aikoi ottaa täyden varmuuden
Åapelin aseenkantokiellosta, kieltaytyikö hän tosiaan uskonnollisista syistä vai johtuiko tuo vain
pelkuruudesta. Hän kutsui toimistoonsa asiantuntijoiksi Aapelin entisiä naapureita, joiden antaman
lausunnon perusteella hän voisi tehdä lopullisen
ratkaisunsa.

VALINNAN YARAA
Elettiin Talvisodan aattopäiviä. YH-aika loppui

yllättäen, ja uusia reserviläisiä saapui yksikköön.
Joitakin oli vielä suojeluskuntapuvuissa ja aseistettuina. mutta suurin osa oli erittäin kirjavaa siviili-

Asiantuntijat antoivat sekä myönteisen että kielteisen lausunnon. Myönteinen oli sellainen, ettei
Aapeli siviilitoimissaan koskaan ollut käyttänyt
ampuma-asetta, mutta kerran hän oli ollut asianosaisena "kotijoukkojen" kanssa pienessä kahakassa
ja lyönyt anoppiaan paistinpannulla. Tämän .iälkeen
oli toimistossa asialla Åapeli, ja enempiä kuulusteluja pitiimättä yksikön päällikkö antoi tälle märäyk-

pukuista joukkoa.
Sotilasr-arusteita jaettiin kuumeisella kiireellä,
minkä silloin tällöin keskeytti ilmahälytys. Harvoin
näki iloisia kasvoja. Mieliala oli ennen kaikkea si-

sen ottaa vaihtoehtoisesti nurkasta kiväärin aseekseen
tai viereiseltä jakarulta Aapelille tutun lähitaistelu-

r.iilipukuisten reserviläisten joukossa pessimistinen.

tua toimistosta,

Kaikki käsittivät, että pian saataisiin haistaa ruudin
käryä.

ao

teki nopeasti.
Hän sieppasi nurkasta kiväärin käteensä ja sai pois-

aseen, paistinpannun. Valinnan Aapeli

Rehtinä ja vakaana sotamiehenä veljet pitivät
Aapelia koko tuon lyhyen, kovan sodan ajan.
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Ilmatorjuntatykki toiminnassa. Asema avomaastossa
vaati hyvän naamioinnin.
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Reino Kalervo

TALVISODAN ÅNKARAT TUHOTAISTELUT
LAATOKÅN KOILLISPUOLELLÅ

Martti Harvio
VIIPURIN PUOLUST^JIA

/olsto-jousto tokono.
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Alkckouslehdessö "Konso tolstel i -miehet ker-

tovot" lulkoistujen kirloitusten, korttojen lo
plirrosten osittolncnkln lolnoamlnen lo lulkol.
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semlnen on kielletty llmon tolmituksen lupoo.
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Joudutieko Tekin loka kur,kausi saman vaikeuden eteen: ilmaantuu 'y imääräisiä menoia ja maksuia. Miten saada rahai silti

PELASTA IHMISHEl{KI

riittämään seuräevaan + oä vään saakka?
Kiusarlinen pLrima ios:a

c:

pääsiävä.

Palkka pankkiin-menetelmä iarkoittaa, että
iilipäivänä iätäiie tilillenne sen osan palkasta, iota eile heti tarvitse uokseviin menoihin. Aina iarpeen tullen nostalte pieniä
eriä tililtänne. Menetelmä iasaa rahankulutuksenne ia kerää "kivutiomasfi" Teille pie
f

nen vararahastonkin, esim. laskupäiviä var,
myös tie iavoiiieiden toieultamiseen.

len.*) Palkka pankkiin on
*

)

Yhdyspankkiin

voitie suoriitaa hyvin

monen.

laisia maksuia.

SUOMEN

YHDYSPANKKI

PUNAISE}I RISTI
VER!PALVELU
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ffiakae

häne{ heuoslenne huuksi

-nyt ne taruitseuet taluiuoimaa
Tä11ä voimamiehellä

on syytä olla ylpeä.

r'oimaa.
Hän edustaa Supershell + ACI:Iä
joka saa autonne kulkemaan paremmin.

Havaitkaa itse ACI:n vaikutus: Svn'n'srulpat kipinöivät
terävästi ilman oikosulkuja ja sr-linrerit iskevät

1k

ff

räydellä tehollaan kärsimättä hehkusvrl'ryksistä.
Tämän saa aikaan ACI. suurin bensiinialan
keksintö 38 vuoteen.
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Korkeaoktaaninen SUPERSHELL-bensiini
nopeuttaa käy'nnisn'stä, estää nakutuksen ja antaa
moottorillenne roimamiehen väkeryyden.
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Voima ei palvele kuvia, mutta eräs kuva
palvelee hevosvoimia. Se on ruttu SHELL-merkki. . .

yhä usea"mman tienviitta varmaan autoiluun.
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Erikoiseru talviajoon:
poistaa jäätymishaitat kaasuttajassa
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