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AIKAAN SYNTYI
"RAUTAINEN ANNOS"
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I50 vuotia siiten aloifti

säilykerasia

voittokulkunsa ympäri maailman. Oliuaan aluksi vain solilaiden, merimies,

Kunnon vihta fa reilu pala

ten la

naa, ovat säilykkeet tänään ioka ko
din ruokatalouden apuna, ia pelti-

llauin
saunassrppuss
-

siinö ne laakkeet, jorko
tekevöt suomoloisesto
sounostq noutintojen noutinnon

HAVIN Oy

tutkimusmatkailiioitten muo-

rasioita avataan maailmassa

ioka

päivä milioonittain. Sotilaiden vaati-
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_,

muksista syntynyt rrokapakkaus pal
velee yhtä hyvin meitä rauhan aikana.
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HAN NES ANTTILA
KIRKKOJEN vierillä avautui isänmaan povi.
Avautui ottaakseen helmaansa ne, jotka uhrinsa
olivat antaneet, matkansa pään saavuttaneet. Kotoinen multa arkuille kumahteli. Hauta peittyi, ja hiljalleen satoi talvi pehmeän vaippansa sankarien leposijan ylle. . .
Suurtilan ja mökin, suurasunnon ja yksiön sei-

nälle ilmestyi Marsalkan antlma kunniataulu, todistus siitä, että uhri oli isänmaan nykyisyyden, sen
ja kansan tulevaisuuden puolesta annettu.

Kyynel kuivui silmäkulmassa vähitellen. Surun
suuri haava sydämessä arpeutui. Moni talvi on jo
antanut sankarien kummuille valkopeitteensä, moni
kesä kauniit kukkasensa, ja linnut ovat laulaneet
Herran puistoissakin uutta elämää uhoavat kiitoslaulunsa.

Unohtaneet heitä me emme ole. Emme lumien
allekaan. Ehkä jotkut ovat, mutta he eivät olekaan
meitä. Ovat vain omaa itseänsä, omaa minäänsä niin
sukupolvea,
täynnä, että eivät muista tärkeintä
- joka miejoka taisteli kansalleen tulevaisuuden,
luummin sydänverellään punasi talviset hanget kuin

alttiiksi antoi kotikontunsa, joka uhrasi oman

elä-

mänsä, jotta me saisimme elää. Ei, heitä me emme
voi, emme saa unohtaa.
Sanotaan, että pahan sään edellä ja aikana arpia

kolottaa.

Nyt kolottaa. On kolottanut jo

kauan.

- nimittäin, jotka syntyivät haavoista
Niitä arpia

avattujen hautojen partailla, hautojen, joihin kätkettiin kallista viljaa, isänmaan ja kansan vapauden
hintaa, ja niitä, jotka syntyivät siellä, missä taistelija
näki aseveljensä verta vuotavana ja kalman kalventamana. Haavat ovat arPeutuneet, mutta niitä koMiksi ?
Siksi,- että se henki, joka yhdisti kansan yaatan
hetkellä yhteen rintamaan, nåyttdd. sankarien mukana kadonneen hautaan, ja ttlalle on tullut riita
ja eripuraisuus. Näyttää siltä, että ne, jotka ovat
omaa itseänsä ja minädnsä täynnä ja joista monet
ovat taistelukentän nähneet korkeintaan elokuvissa
lottaa.

tai kuvateoksissa, nyt jyrsivät poikki niitä siteitä,

jotka silloin yhdistivät.

RUKO[jl(SEN
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A Tasovallan presideniti Kyösti Kailio ia Suomen marsölkkö
G. Mannerheim olivai saapuvil a sonkorivainaiien muisioiuh.
lassa Helsingin Suurkirkossa loukokuussa

1940

Me olemme pieni kansa. Meillä ei ole vrraa pirstoutua. Divide et impera- hallitse hajoittamalla,
tär,rän vanhan totuuden tuntevat ja vaisiorvat ne,
jotka nyt kansaamme karsinoivat. Heilie ei hohtavi:r
honkia punaarra veri ole pyhää. Mitenkähän kär'isi,
jos kahden vuosikymmenen takainen tilanne uusiutuisi

?

Muistuu mieleen Talvisodan aikainen valokuva:- Turun satamesta oli lähdössä laiva naapurirn;rehan, jossa ei sota riehunut. Kaiteeseen nojasi eräitä,
niin silloin kuin nytkin, hyvin tunnettuja ktnsalaisia. Toin-ritus oli varustanut kuvan irvokkaasti, mutta sattuvasti Sillanpään marssilaulun sanoilla: "Kun
on vaaralle alttiina syntymämaa, kotiaskaret jäädii
saa." Tämäköhän olisi tulevaisuuden näkymä noille
nykyisille poliittisille riehujille ?
Mutta Suomen pienoisella kansalla oli silloisinr
ahdistuksen päivinä "salainen ase": rukous. Pol-

vet notkistuivat, kädet ristittiin. Tiedettiin,

ettii

omat voimat olivat riittämättömät. Koko maailmr
on myöntänyt, että Talvisota meidän kannaltammc
oli ihme. Me sanomme, että sitä se olikin, koskr
rukoukset kuultiin. Ottakaamme taas esille "salai-

nen aseemme" ja rukoilkaamme, että kansamme
eheytyisi, kokisi sisäisesti omassa itsessään Talvisodan ihmeen, tuntisi olevansa yksi kansa, ehjä kansr,
vapaa kansa. Se olkoon rukoustemme aihe tänä
muistojen talvena. Sen olemme velkaa heille, jotka
silloin taistelivat itsensä alttiiksi antaen.
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MASTOKANKAÅN taistelun jälkeen suorirettiin
Nietjärvellä eräitä joukkojen uudestiryhmityksiä.
JP 4 siirrettiin Uomaan tien pohjoispuolelle,-VeeIammen seuduille, ja sen tilalle tuli mejuri p. Kon.
tion komentama II/JR 38, josta yksi kompprnia jo
ennestään oli ollut paikalla ja osallistunuimm. Rämeenojan taisteluun 617.2.4O. IV ÅK:n komentaja,
kenraalimajuri Hägglund katsoi tämän suunnan
vaativan osakseen vieläkin suurempia huomiota, ja
niinpä annettiin käsky majuri R. Wahlbeckin komentaman JP 1:n irrottamisesta 12.D:n alaisuudesta Kollaan rintamalta ja siirtän.risesrä II,JR 38:n yhteyte€n. Tämä oli tuntul'a voimanlisä, sillä JP 1:n

miesluku

oli muihin

petaljooniin verrattuna jopa

kaksinkertainen. Sen taisteluvahr-uuteen kuului'32
upseeria, 103 aliupseeri-r j.r )20 miestä.

II/iR 38 saapui Nierjln-en koillispuolelle 6.2.

ja seuraavana vönä sen partio[ huomasivat,
että r'ihollinen o1i leiriytymässä laa,jalla alueella
Koht'ojrn \'arressr. Nähtiin lukuisten valojen välähtelei-än ja liikkuvan edestakaisin, nähtiin kymmenittäin nuotioita, kuultiin puiden kaatamisesta
aiheutuvaa ryskettä, jota äänekkäät huudot säestiaamulla

tyä hyökkäysvalmiusasemiinsa, II/JR 38:n joukot vihollisen leirialueen pohjoispuolelle ja JP 1:n vah-

vennettu komppania sen länsireunaan. Tämän liikkeen yhteydessä tapasi ,./JR 38 vahvaksi tallatun,
pohjois-eteläsuuntaisen polun. Arveltiin sen olevan

peräisin Mastokankaan taistelun ajoilta.

Hyökkäys alkoi kello 7 ja ensimmäiset tiedot,
jotka saatiin komentopaikalle, olivat lupaavia. Lännestä hyökkäävä, Iuutnantti R. Västin johtama
Vahv.1./JP

1 yllätti

vastustajansa täydellisesti, sa-

moin pääsi sen pohjoispuolella oleva, luutnantti V.
Miettisen johtama 6./JR 38 yllättävään tulenavaukseen .ia molemmat komppaniat jatkoivat liikoja viivyttelemättä aseman vyöryttämistä. Vänrikki Nousiaisen ,./JR 38, joka hyökkäsi 6.K:n vasemmalla
puolella, eteni sen sijaan hitaammin, mutta eteen-

päin sielläkin askel askeleelta ponnistettiin. Näin
puristettiin vihollispataljoona vähin erin kokoon.
Sen hallussa oleva, alkujaan sangen laaja maastoalue supistui tunti tunnilta, jos kohta vastustaja
ei suinkaan helpolla tähän taipunut. Vetäylymistä
se ei näyttänyt ajattelevankaan, sillä jokainen mies
kaatui paikalleen.

vät; venäläiset olivat majoituspuuhissa. Vielä ennen
aamun koittoa oli päästy myös selville, että leiriytymishankkeissa oli pataljoonan suuruinen joukko.

Reino l(alervo

mivi§,
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Mitään muuta ei sitten saatukaan tietää, sillä aamuyöllä venäläisten lumipukuiset hiihtopartiot karkot-

tivat II/JR 38:n tiedusteluelimet lähettyviltään. Sen
verran ehdittiin sentään kuull;r. että r'enäläisten
joukossa oli myös suomea puhur-ia miehiä.
Majuri Kontio ei halunnut hul<ata aikaa, jonka
vastapuoli vanhojen kokemusten mukaan käytti kaivautumiseen, vaan kär,i jo helmikuun 7. päivänä
vihollisen kimppuun. Hyökkäys eplonnistui tyystin,
sillä r'oimat olivat riittämättömät. Toistaiseksi oli
tyydyttävä vain vastustrjen silmälläpitoon, samalla
kun odotettiin JP 1:n saapumista, jolloin yritys voitaisiin paremmalla menestyksellä uusia.
Jääkäriprteljoona saapui saman päivän iltana. Myöhään illalla sopivat II/JR 18:n ja JP 1:n ko-

MAATAISTELUT
LAATO'«AN
,<O' LL'SPUOLELLA

la majuri Kontion johdolla ja ettli siihen osallistuisi JP 1:stä yksi kl<- ja krh. joukkueella vahvennettu komppania. Majuri §Tahlbeck halusi antaa
patal.ioonrns.r pääosien vielä levätä. Autokuljetus

-.Vain puolitoista tuntia oli kulunut hyökkäyksen
alkamisesta, kun lännestä ja pohjoisesta hyökkäävät
komppaniat olivat päässeet välittömään yhteyteen
keskenään, ja noin tunti tämän jälkeen oli luut-

ANKARAT ERII-

mentajat siitä, että hyökl<äys uusittaisiin 8.2. aamul-

ankarasse pekkrsess:r Loimolasta llIitroon ja sieltä
edelleen suoritettu hiihtomarssi oli kovin väsyttänyt
miehiä. Hevosvetoinen huolto oli jäänyt niin kauas
jälkeen, että sitä odotettiin perille vasta vuorokauden kuluttua.
Jo kohta keskiyön jälkeen ryhtyi tykistö häiritsemään vastustajan yölepoa, ja 8.2. kello 5 lähtien
alkoivat hyökkäykseen osallistuvat komppaniat siir-

nantti Västin onnistunut levittää
oikealle

ja tällä tavoin

komppaniaansa

eristää vihollisen hajoitus-

alue etelään johtavista yhteyksistään. Saartorengas alkoi kiristyä venäläisen Er.HiihtoP 4:n ympärille, sillä tämä joukkoyksikkö oli nyt todella kyiymyksessä.

tähän pataljoonaan

oli

Kiperäpol-

-Juuri
vessa saadun vangin kertomus viitannut, -joskäan
sitä ei vielä silloin varmuudella voitu tietää.
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Mutta vielä ei saartorengas ollut lähestulkoonkaan yhtenäinen, idässä se oli kovin heikko, oikeastaan oli koko saartoalueen itäinen reuna avoin. Ja
se oli saatava tukituksi, mikäli vihollisen täydeliiseen tuhoamiseen pyiittiin. Edellytyksenä oli luutnantti Västin komppanian vahventaminen.
Majuri Kontio lähetti hänelle aluksi reservistään
20 miestä kersantti Y. Mäkisen johdolla, enempään
ei ollut varaa. Mutta 5.K sai jyrkän käskyn levittäytymisestä yhä enemmän vasemmalle. Niinikään
piti 6.K:n irroittaa osia voimistaan luutnantti Västin käyttöön, mutta siitä huolimatta ponnistella

kaikin keinoin eteenpäin.
Tällaisen käskyn täyttäminen ei ollut vallan yksinkertaista. Luutnantti Miettinen oli kärsinyt rohkean etenemisensä aikana menetyksiä, ja juuri käskyn saapumishetkellä hänen komppaniansa hyök-

käys silminnähtävästi hidastui pysähtyäkseen sittemmin kokonaan. Ei auttanut muu kuin ilmoittaa,
ettei 6.K pysty irroittamaan yhtään miestä, vaan sen
on päinvastoin pakko vihollisen lisääntyneen painostuksen takia siirtyä tilapäisesti puolustukseen ja
sillä tavoin yrittää pitää hallussaan se maasto, mikä
hyökkäyksen aikana oli tähän mennessä saatu haltuun.

JP 1:n komentaja, majuri §Tahlbeck oli kiinteästi
seurannut taistelun kehittymistä ja nähdessään nyt,
vähän ennen puolta päiväÄ, että tilanne oli muuttumassa arveluttavaksi, hän välittämättä enää pataljoonansa väsymyksestä ja epätyydyttävästä huolto-

Hän heitti
Honkasen johtaman
mukaan taisteluun ja toivoi, että majuri

tilanteesta puuttui asioiden kulkuun.

häikäilemättä luutnantti
2.lJP

l:n

R.

Kontio tämän vereksen voimanlisän avulla saisi ratkaisun aikaan.

Luutnantti Honkanen kävi epäröimättä hyökkäykseen luutnantti Västin komppanian oikealla
puolella. Vastassa oli konekiväärejä, mutta työntäen
ne tieltään komppania tunkeutui vastuttamattomasti
eteenpäin. Eteläisen saartorenkaan osa saatiin nyt
vahvennetuksi ja osa avoinna olevaa itäreunaa suljetuksi. Mutta vain osa, sillä Honkasenkin hyökkäys
pysähtyi ennen pitkää, ja hämärän laskeutuessa alkoi taistelu vaimeta kummankin osapuolen pysytellessä asemissaan.

Kello 19 aikoihin irroitettiin JP 1:n komppaniat
,ia vedettiin yön ajaksi taemmas lepoon. II/JR 38:n
huoleksi jäi vihollisen vartioiminen aamuun saakka.
Joskaan helmikuun 8. päivä ei ollut tuonut mukanaan odotettua ratkaisua, oli vastustajan hallussa
olevaa maastoaluetta huomattavasti pienennetty. Voi
sanoa, että koko hiihtopataljoona oli suurin piirtein saatu motitetuksi. Sitä vähäistä aukkoa, joka
saartorenkaaseen oli jäänyt. ja josta Er.HiihtoP 4:n
venäläisen komentajankin täytyi olla tietoinen, ei
hän millään tavoin näyttänyt aikovan käyttää hyväkseen. Kun majurit Kontio ja §Tahlbeck iltamyöhällä yhdessä punnitsivat päivän saavutuksia, lienevät he olleet tyytyväisiä. Vihollinen tuhottaisiin seutaavana päivänä.

Päätettiin hyökätä uudelleen heti kun päivä val-

kenisi, ja silloin asetettaisiin II/JR 38:n heikkojen
komppanioiden lisäksi peliin JP 1:n koko voima.
Taistelun iohto tulisi tällä kertaa olemaan majuri
§Tahlbeckin käsissä.
100

Kohi'oian suon taistelui 8-9.2.1940

Lepoa ei viholliselle tänäkään yönä suotu, tykistön häiritsemisammunta jatkui epäsäännöllisin väliajoin aamuun saakka. Kiitos päivän aikana tehtyjen

havaintojen muodostui tuli tavanomaista häirintää
vaikuttavammaksi. Miltei jokaisen kranaatin iskettyä maahan nähtiin majoitusalueella taskulamppujen hätäistä välkettä, kuultiin huutoja, ja epämdäräisiä varjoja liikehti levottomasti maakuopista kajastavien nuotioiden liepeillä.
Vallitsi vielä synkkä pimeys, kun saartorenkaan
määrätyissä osissa syntyi tungosta, molempien pa-

taljoonien pääosat siirtyivät valmiusasemiin, ja ennenkuin päivä oli koittanut, ne lähtivät hyökkäykseen lujasti päättäen tällä kertaa perin pohjin lyödä

vihollisen.
Hyökkäysryhmitys vastasi suunnilleen sitä, joka
oli ollut edellisen päivän taistelussa. Yhdessä suhteessa oli sentään tehty merkittävä muutos. Pääisku

kohdistettaisiin mottiin tällä kertaa yksinomaan
lännestä, kun se eilen oli tapahtunut kahdelta il-

mansuunnalta, Iännestä ja pohjoisesta. Td,td varten

oli koko luutnantti Honkasen komppania muodostettu erityisiksi syöksyosastoiksi, joiden tuli hyökätä
1./JP 1:n saavuttamalta linjalta suoraan itään. Motin

kaakkoiskulmaan oli varmistukseksi asetettu vänrikki Nousiaisen 5./JR 38. Idässä oleva aukko oli
yhä vielä tukkimatta, mutta se suljettaisiin kone-

kivääreillä heti kun tulisi valoisaa. Jo nyt, pilkko

niitä paikoilleen. Kun pohjoi38 niinikään päivän tultua aset-

pimeässä, raahattiin
sessa oleva 6./JR

tuisi motin koillisosassa olevalle miehittämättömälIe, joitakin satoja metrejä leveälle kaistalle, olisi vihollinen suljettu pussiin, josta poispääsyä ei ollut.
Tykistön ja kranaatinheittimien tuli kiihtyi. Voitiin uumoilla, että häirinnästä oli siirrytty tulivalmisteluun, ammuttiinhan yhtä mittaa, jopa muutamia kymmeniä kranaatteja. Tuo Talvisodan kirous,
ammuksien puute, vaikutti kouriintuntuvimmin tällaisella toisarvoisella rintamanosalla, jollainen Laatokan Karjala oli. Me olimme silloin maailman ensimmäinen valtio ammuksien
riaalin puutteen suhteen.

ja

yleensä sotamate-
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Tolvinen meisäiaisfeiu käynnissä

Pakkanen oli yön aikana kiristynyt, mittari näytti
C joukkojen odotellessa hyökkäyksen al,kamis-31o
hetkeä. Etenkin II/JR 38, reserviläispataljoona, joutui tästä kärsimään. Onneksi ei sentään sattunut

niin lukuisia ja niin kohtalokkaita paleltumisia kuin
tammikuun saarrostushyökkäyksen alussa, mutta tuli,kivenkatkuisilla sanoilla nytkin arvosteltiin "totellisten valtiomiesten" säästäväisyyttä.
Hyökkäys
alkoi kello 6.30.
Kylmän kourissa värisevät komppaniat lähtir'ät
sydämen halusta liikkeelle, ja heti alusta alkaen sai
hyökkäys vastustamattoman luonteen. Tykistön piti
pian vaieta, oli hetkessä päästy niin lähelle vihollista, ettei se enää omia vaarantamatta voinut ampua. Vielä vähän aikaa pystyivät kranaatinheittimet
tukemaan korsualueelle pyrkiviä joukkoja. Tuntui
siltä kuin ne olisivat tulensa tiheydellä halunneet
korvata sen, että olivat myöhästyneet asemiin menossaan. Mutta kohta oli niidenkin lopetettava ja
komppaniat jäivät yksin omien keveitten aseittensa
vata n.
Juuri tämä hetki on hyökkäävälle jalkaväelle vaarallisin, mutta tällä kertaa se ei sellaiseksi muodostunut. Vihollinen oli jo niin järkyttynyt, ettei se
enää ajatellut muuta kuin pelastumistaan, henkirievun säilyttämistä hinnalla millä tahansa. Nyt ei
enää kaaduttu paikoilleen, nyt lähdettiin pakoon.
Heti kello 7:n jälkeen alkoivat ensimmäiset hajanaiset r.ihollispartiot pyrkiä Koht'ojen suon yli
itään, mutta suon reunassa oleva varmistusosasto
tuhosi ne ja kello oli jo 10.45, kun saatiin vihje

Ikäänkuin tunnustelumielessä ilmestyi ensin 4r-50
miehinen osasto 6./JR 38:n asemien eteen, ryntäsi
hurraata huutaen niiden yli ja jatkoi pohjoista kohti

II/JR 38:n partioiden takaa-ajamana. Se tuli tuhotuksi kello 1) aikaan. Myös etelään, läpi 5./JR 38:n,
murtautui noin joukkueen vahvuinen osasto. Sekin
tapasi kohtalonsa vajaan kilometrin päässä murtokohdasta ja samoihin aikoihin kuin pohjoinen osastokin.

Mutta heti puolen päivän jälkeen vyöryivät Er.
HiihtoP 4:n pääosat 6./JR 38:n linjojen läpi suunnaten kulkunsa koilliseen. Hälytys kulki Iinjojen ja
molempien pataljoonien majoitusalueiden läpi, samalla kun lähinnä murtokohtaa reservinä oleva 4.1
JR 38 heitettiin takaa-ajoon. Sen perään ehätti pian
myös osia JP 1:stä.

IIryJR 37 oli heti Kiperäpolven taistelun päätyttyä siirretty Koht'oialla hyökkäävien joukkojen,

II/JR 38:n ja JP 1:n, sivustasuojastoksi korkeuspis-

oli yöllisen hiihtomarssin jältullut perille 9.2. aamuun mennessä ja kap-

teen 82 seuduille. Se

keen

teeni Väänänen oli heti lähettänyt molemmat komppaniansa tiedustelu- ja varmistustehtäviin Koht'ojan

suon ja Mustalammen suuntiin. Komentopaikkansa
hän jätti sanotusta pisteestä noin 400 m etelään olevan polun ja talvitien haaraan.

Er.HiihtoP 4:n pakomatka suuntautui suoraan

tätä komentopaikkaa kohti eikä sitä puolustamassa
ollut kuin yksi konekivääri ja ryhmän verran mie-

vakavammasta yrityksestä päästä saartorenkaan läpi.

hiä.

Silloin koetettiin viimeisen kerran vahventaa tuota
motin koillisreunan verhonomaista miehitystä, mutta nytkään ei siinä täysin onnistuttu, se taPahtui
liian myöhään.
Er.HiihtoP 4:n komentaja oli valinnut läpimurtokohtansa ja tästä päätöksestään hän ei luopunut, ei
siitäkään huolimatta, että juuri tähän ,kohtaan kohdisti majuri §Tahlbeck koko käytettävissään olevan
tykistön ja kaikkien kranaatinheittimiensä tulen.

Hälyttävä viesti siitä, että ainakin parisatapäinen
vihollisjoukko oli tulossa, saavutti kapteeni Yäär;.äsen kello 12.45, m:uttl- samassa oli vihollinenkin paikalla. Yllätys oli molemminpuolinen ja tälläkin
kertaa oli kapteeni Väänänen vastustajaansa no'
pearnpi. Syntyi kiivas tulitaistelu, kun vähäinen
vartiosto asettui vastarintaan. Nuo miehet toivoivat
hartaasti, että taistelun melske vetäisi vielä suhteel-

lisen lähellä olevat komppaniat takaisin heidän
r0l
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avukseen. Mutta yhtä sinisilmäinen ei kapteeni
Väänänen suinkaan ollut, hän varmisti toiveensa
lähettämällä heti ylläkön tapahduttua luutnantti
Patojärvelle (7.K) käskyn kääntyä vihollisen vasempaan sivustaan ja selkään. Luutnantti Tuomainen (9.K) sai samalla käskyn palata takaisin leirille
komentaj ansa käyttöön.
Oli kulunut vesta runsas tunti, kun ripeäottei-

nen luutnantti Patojärvi oli kiertänyt vastustajansa
selkään ja kävi siekailematta sen kimppuun. Hetkeksi
uhkasi hyökkäys pysähtyä, kun hän haavoitiui vaikeasti, mutta tämän havaitessaan kersantti Niemelä
otti horjuvan komppanian johtoonsa ja veti sitä
omalla esimerkillään epäröimättä eteenpäin. Tunnin
verran riehui taistelu ilman, että oli nähtävissä kumeralle puolelle voitto kallistuisi, kun kolme uutta
zksikköä, taaskin yllättäen ja miltei samanaikaisesti
rlmestyi taistelukentälle.
Ensimmäisinä takaa-ajoon lähteneet vänrikki Lusrialan johtama 4./JR 38 ja luutnantti Västin 1./JP 1
saavuttivat vihdoinkin vihollisen ja hyökkäsir'ät
iuoraan hiihtorivistöstä kehittäytyen sen oikeaan sivustaan. Ja perillä oli myös luutnantti Tuomainen
9./JR 37:n kanssa käyden kaakosta hyökkäykseen.
Iämä ratkaisi taistelun, sellaista painetta ei jo ennestään järkyttynyt ja pakoon pyrkivä vihollinen
voinut kestää. Mutta yhä sitä elähdytti toivo pelastautumisesta. Kello 16 aikaan se epätoivoissaan
koetti päästä Mustasuon yli omiensa luo, mutta tämäkin taival katkesi kesken. Täydellinen tuho kohtasi hiihtopataljoonan korkeuspisteestä 82 suoraan
itään olevassa suoniemekkeessä, jota vastapäätä yksi
II/JR 38:n konekivääreistä oli ehditty sijoittaa. Tämä konekivääri kaatoi suolle pyrkivät viimeiseen
Kentältä kerättiin saaliina mm. kaksi
mieheen.
toistakymmentä Pikakivääriä ym.
pienoisheitintä,

-

Koht'ojan suon laidassa oli taistelu päättynyt jo
kello 14.30 ja näin oli tässä 9.2. suoritetussa kaksoistaistelussa Er.HiihtoP 4 tullut täydellisesti tuhouksi. Laskettiin, että päivän taistelussa oli vihollinen menettänyt kaatuneina

yli

550 miestä.

Moottoroitujen rykmenttiensä lisäksi oli komandarm Stern lähettänyt kolme erillistä hiihtopataljoooaa Lemettien avuksi, ja täten oli niistä r'iimeinen
vaipunut Laatol<an Karjalan hyisiin korpiin. Er.

HiihtoP 5 tuhoutui Mastokankaalla ja Kiperäpolvessa ja ErHiihtoP 6 niinikään hyökätessään III/JR

J9:n asemia vastaan Nietjärven eteläpuolella. Näissä
uuvuttavissa, mutta loistavasti suoritetuissa erämaataisteluissa oli tehty tyhjäksi venäläisen armeijakomentajan yritykset 18. divisioonan ja 34. panssariprikaatin auttamiseksi. Ne olivat lopullisesti tuhoon

ruomitut.

Millaiset olivat sitten olleet voimasuhteet

näissä

erämaataisteluissa? Vastustajalla oli noin 2.100 levännyttä, erinomaisesti aseistettua ja talvisotaan va-

rustettua miestä, vieläpä valiomiestä. Näitä vastaan
olivat suomalaiset voineet asettaa muutamia satoja
kehnosti varusteituja ja aseistettuja ryysyläisiä, jotka olivat loppuun väsyneitä jouduttuaan sodan alusta lähtien olemaan taisteluissa ilman mitään vaih-

don mahdollisuutta.

Niin, ja olihan meillä vielä lisäksi

maailman kallis ja väkevä myötätunto.
t02

sivistyneen

}IARTTT HARY!O
ILTÅKIN tuli aikanaan ja meidän aikamme toimia.
Vaikke ulkona n"ytti olevan vielä jokseenkin valoisaa, tiheni pimeys pian piilopaikassamme Esisaaren

varastorakennuksen sisällä. Kun oletimme, että
mahdollinen sisällä oleva l<uulovartiomies olisi pimeyden takia jo lähtenyt pois, ryhdyimme toimintaan. Meidän piti pilkkopimeässä nousta tapulin
päälle, laskeutua alas käytävän puolelle, mennä sillan alle lähelle rakennuksen päätyä ja tarkkailla
sieltä salmea, jotta voisimme määritellä sopivln
ajankohdan lähtödmme varten. Kun vartiomies oli
ohittanut n-reidät matkallaan kohti taloryhmää, läh-

dimme liilikeelle hitaasti ja varovasti. Tämä oli
aluksi vaikeata kylmän kangistamin ja puutunein
jäsenin. Emrne saaneet pudottaa pimeässä yhtään
lankkua. Siksi etenimmekin konttaamalla ja siirsimnre kerrallaan vain yhtä jalkta, ja kättä tunnuste'len, että siirto tapahtui varmasti kiinteälle alustalle. Laskeutuminen alas jyrkkää tapulin päätä käytävälle oli vaikeinta, ja putoaminen olisi ollut koh-

Kului paljon aikaa ennen kuin olimme
rakennuksen päädyn kohdalla sillan alla. Meillä oli
nyt hi'r'ät näköalat pitkin rantatörmää alas salmen
talokasta.

jäälle. Kauempana näkyvä tulipalon loimotus .ia
himn'reä kuutamo valaisivat salmen jään, niin ettei
meillä olisi sinne asiaa pitkään aikaan. Jäällä kulki
hevoskuormestoja ristiin rastiin.
Meillä oli nyt aikaa tehdä yksityiskohtaisen tarkat
suunnitelmat pakovaihetta varten. Lähtisimme liikkeelle vartiomiehen ollessa puolivälissä kierrostaan
taloryhmään päin mennessään. Jos hän silloin huo-
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maisi lähtömme, olisi hänen ensin ratkaistava, läh-

teiikö taloista hä11'ttän.rärin aPua vai juostako rant;rtörmälle meitä lt.r.rirumaan. Vailika htn juoksisi
pcrriiin.rme amPtlrrarn, olisi hän l.rengästynyt.ja am-
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cpritirlikle. Kun lähtisimnle, juoksisimme
c,rsir, .'aroirsti, etterllme rer'ähdyttäisi kylmän kan3-4
1tistrrmil j:iscniiin-rnle. Juo1<sisin.rme rinnakkein
iretrin ctäisy1'dcllä toisistrmrrle, niin ettemme ein.rl<rrln olisi srn.rllle an'rpurnllinjrlla. Jos n.reitl rm'
r,ru tt.risi in, cntme stto i.rutuisi, r'irrn i uoksisinlrl-rc epäs:i:inr.röl I isiri tr.rutl< ie tchclcn. Hänlrirrissä olisi i'rrtiopur.nir.ren
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nriehcn veil<crt s,t,r.ll tiihtiiinleensä mutkirr iuol<ser.t tlies. Kttn r, l.tLt .<.tttst.t .li:i .ttttttrtltrrt. r t'isitlrlrle
juosirr suorrre jtloksua vrihrin aiklr. Vlrtionlieshän
olisi silloin l<ii1'ttän1't l<iviiiirin prrtruunrkotclon tyhjriksi. j;L hrincln olisi vlil.rdcttrrva ttucleste siteestä
prtruun.rt kotclt,on p;iästiiliseen lnlput-tlerrll tttttleljccn. Suvirrtnrc lis,iltsi, että ios toisecn osLllsr, totnen
s.risi jrtl<rrrr yl<sin r.netk;u. Lievästikin halloittunut
ci l<cstiiisi sen n-r,rtkln rrsitul<sie, joka mcillä olisi
cJessäurtue. Arvelin, ettii nreitliir.r olisi kuljctt'rva

Ditliälti toist;rliytltnenti.t kilometriä pimeän aiktrna'
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Viimeinen paraali Viiprrin innar piha a Suomen
ipun ,asLemisen krrnieksi I 3 3.1 940 [e o l5

V.rriiomies

l.äti c.lelleen säiinnöllisesti kiertonsa

aiklne n.reitlän l<oh.l,rllan.rrnc tie llä, ja hänkin tarliasteli saln-rcn liikennettä aikrrnsa kulul<si' Mutte mitäs
nyt 7 Olimmeko tullcet liian lähclle rakennuksen
prtltya j;r vartiomics meidät huomannut. kun hän
Lrtr,i harr',rkseen sLroril.In meitä kohti rrkennuksen
ja oli nyt
tr,iäJyn viereen meihin päin kääntyneenä
rneistä'
kauempana
nietriä
i-,.-,.r.-rr.nnossr tusl<in i
siltä'
Näytti
selkääni'
pitkin
kulkivat
viireet
KyLnät
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että mies valmistautuisi heittämään käsikranertti.r.
Tähänkö päättyisi pakomatkamme? Pari hyvin osu-

maankin käskettiin pysähtyä. Olimme sittenkin
erehtyneet vartiomiehen suhteen. Onneksi hän oli

nutta käsikranaattia tekisi meistä pian selvää ahtalon ella. Ainoa toivo oli, että
mies olisi tottumaton kiisikraneetin käsittelyyn,ja
heittäisi sen heti sytytyksen jälkeen. Kun l<äsikra-

yksin.

taassa paikassamme

Mutkajuoksua, huusin Ahoselle.

-Pian antoivat luodit
n-re.

Yksi

-

kaksi

-

vauhtia mutkajuoksullem-

kolme

-

luoteja tuli nopeassa

Viipurin tuomiokirkon alttari raunioina

naatti palaa noin viisi sekuntia ennen räjähdystä,
ehtisi ehkä heittää kranaatin takaisin talon alta,
jos vain sen heti saisi käsiinsä. Kuuntelimme aistit valppaina ääntä, joka kuuluu, kun sokka nykäistään irti sytyttämistä varten. Viisi sekuntia sen jälkeen olisi elämämme kyseenalainen. N{iksi ei nrpsahdusta jo kuulunut, hermoja jännitti. N{ies oli
varmasti tottumaton tai hänen kätensä olivat kohlslinxl! Sitdkö se vain olimeessa. Nyt kuului
- Huokaisin helpotuksesta.
kin vartiomiehen touhu.
Kun toimitus oli ohi, r'artiomies poistui verkrlleen

tahdissa. Ne sirahtelivat ilkeän lähelta. Olin tyytyr,äinen, että luoteja tuli niin nopeassa tempossa.
Sehän oli selvä merkki siitä, että .r'artiomies hermoili eikä malttanut tähdätä kunnolla. Neljä

kierrolleen.

Meidän oli vihdoin pakko hiljentää vauhtiamme
hengästymisen takia. Kun näimme, ettei peräämme

Ilta pimeni jatkuvasti sitä mukaa kuin tulipalojen kajastus r,äheni. Kuukin oli onneksemme miltei
jatkuvasti pilvien takana. Salmen jäällä oli liikenne
vähäistä. Kohta olisi aikarnme toimia. Kun pitkään
aikaan ei ollut muuta liikettä kuin vartiomiehen

säännölliset käynnit kohdallamme, päätimme lähteä jatkarnaan prkomatkaamme. Vartiomiehen ääniä
ei kuulunut enää hänen lähdettyään kohdaltamme.

Oletimme hänen olevan puolivälissä kierrostaan
lautatarhan kohdalla. Olimme kuin pikajuoksijat
kuopissaan, me kaksi, lähtölaukausta odotellen.
Oliko kuolema kyyristynyt myös lähtökuoppiin
vierellemme kolmanneksi 7 Sen tietäisimme kohta.
AIun juoksimme varovasti, vauhtia kuitenkin
kiihdyttäen. Tuskin olimme päässeet noin 60 metrin päähän, kun peräämme huudettiin kovasti. Vart04

viisi

-

kuusi.

Juoksimme edelleen

edestä. Pahin

oli jo

molemmat ,kuin henkemme
ohi. Vartiomiehellähän oli nyt

siteen vaihto uutta ammuntaa varten. Me saimme

jatkuvasti etumatkaa. Vartiomiehen

laukaukset

osoittautuivat tämän jälkeen epätarkoiksi

ja

ylit-

semme ammutuiksi.

heti lähdetty, muutimme juoksun reippaaksi kär'elyksi keskellä salmen jäätä. Meidän piti koota voimia uutta juoksua varten.
Aallonmurtaja häämötti pian edessämme. Tämähän oli yksi suunnitelmamme hankalia kohtia. Aallonmurtajalla ei näkynyt vartioita, mutta oliko se
sitten maalta käsin tulitettar.issa. Paransimme vauhtia. Matalana juosten ylitimrne aallonmurtajasillan,
joka näytti olevan isoista kivistä rakennettu. Olimme

nyt avoimella jäållä, ja näytti siltä, että meitä ei
ajettu takaa. Suonionsaaren ja Esisaaren kohtalokkaat tapahtumat olivat meidän kahden yksinäisen

ulapankulkijan kohdalta taakse jäänyttä elämää.
Olimme kulkeneet pitkälti kierrellen saarien lomitse niin kaukaa, että meitä ei saarista käsin voi-

taisi ampua. Emme olleet nähneet emmekä kuulleet mitään erikoista. Vihdoin olimme alkaneet
kuulla kaukaa tykistön jatkuvaa tulta varsin rajoitetulta alueelta. Tykkien suuliekit erottuivat myös
selvästi. Arvelin, että tämän tykkitulen täytyi kuulua mar.rtereelta. Varmaankin vihollinen oli päässyt
pureutumaan mantereen maastoon ja nyt yritti raivoisan tykkitulen avustamana levittää murtumaa.
Edessämme oli uusi pulma. Meidän ja murtumakohdan vasen puoli oli avointa saaretonta ulappaa.
Sinne emme uskaltaneet lähteä yrittämään. Meillä
tuli olla mahdollisuus nousta johonkin saareen turvaan, jos jotakin ylläftevåd, tapahtuisi. Meidän tuli
siis suunoata kulkumme kahden rintamanosan,
murtuman ja Viipurin väliin. Ehtisimmekö mantereelle, ennenkuin vihollinen olisi kuronut tämän
rannikon osan umpeen ? Luotin kuitenkin siihen,
että meidän joukkomme yrittäisivät pitää saaria
hallussaan mahdollisimman kauan, jotta näin voitaisiin muodostaa viholliselle mantereella sivustauhka. Monet ristiriitaiset ajatukset ja mahdollisuudet askarruttivat mieltäni. Murtuman tykistötuli oli
nyt kuitenkin meille yksi kiinnekohta, jonka mu-

velin. Jäljet kertoivat kuin oppitunnilla tulen ja

liikkeen vuorovaikutuksesta avomaaston hyökkäyk-

sessä. Kaarsimme kauemmaksi tuosta saaresta. Em-

me halunneet joutua kosketukseen ainakaan tuon

kaan voimme kulkumme ohjata.
Kulkumme oli raskasta. Jäällä

oli lunta onneksi
vain parikymmentä senttiä, mutta lumen alla oli
jään päälle muodostunut sohjukerros. Olimme aikaisemmin kuulleet, että Saimaan kanavasta oli
juoksutettu vettä Viipurinlahden jäälle vihollisen
etenemisen hidastuttamiseksi. Me poloiset saimme
nyt vielä kokea sohjussa kulkemisen vaivat. Olisipa
edes ollut sukset! Voimien säästämiseksi kuljimme
vuorotellen edellä, ja jälkimmäinen astui aina edelläkulkijan jalanjälkiin. Ruokaa meillä ei ollut ollenkaan, mutta vettä saimme mielin määrin. Jädllä
oli siellä täällä tykin ammusten tekemiä reikiä
ohuen jään peittämänä. Pistimellä oli helppo tehdä
reikä ohkaiseen jäähän ja imeå merivettä idän alta.
Hidastimme lopulta kulkua, kun kuulimme traktorin ääntä ja telaketjujen kolinaa. Se kuului huoltotieltä, joka näytti johtavan muttuman suuntaan.
Meidän oli ylitettävä tämä vihollisen ,iäähuoltotie.
Tiellä näytti olevan jatkuvaa liikennettä mantereelle
päin. Ryömimme lumessa noin )0 metrin päähän
tiestä tarkoituksella ylittää juosten tie kolonnien
välisestä raosta. Kulkijoita oli jatkuvasti, eikä ollut
niin suurta rakoa, että olisimme päässeet pujahtamaan läpi.
Siinä odotellessamme Ahonen nukahti jäälle. Hän

oli ollut jo lopen uupunut. Pieni uni virkistäisi

häntä. Molemmat emme saisi nukahtaa huoltotien
varteen avoimella ulapalla. Kieriskelin mahdollisimman epämukaviin aientoihin ja nipistelin itseäni
pysyäkseni valveilla. Toisin kuitenkin kävi, ja kuinkahan kauan nukahdimmekaan ? Herätessä oli liikenne huoltotiellä jo hajanaisempaa. Pieni uni oli
meitä huomattavasti piristänyt, eikä kestänyt kauan,
kun pääsimme juosten ylittämään tien kolonnien
välistä ja marssimme jatkui.
Kuinka toivoimmekaan kuulevamme muitakin
merkkejä rintaman kulusta eikä vain tykistötulen
ääniä mantereelta. Kerran saimme vihjeen. Kahden
saaren väliä kulkiessamme näimme jäällä säännöllisin välein pieniä kaaren muotoisia lumivalleja.
Tästä oli hyökännyt valiojoukko saarta kohden, ar-

Viipurinlahden saariston kylät paloivat

valiojoukon kanssa. Myöhemmin kuulin, että siitä
oli hyökännyt eräs kadettikomppania, joka oli tuotu
saamaan rintamakokemusta omana yksikkönään.

Matkamme hidastui jatkuvasti väsymyksen takia.

Olin ottanut kohtalotoverini kiväärin kannettavakseni ja kuljin jatkuvasti edellä rämpien. Siitä huolimatta meidän oli jo parin sadan metrin välein levähdettävä lumessa. Toverini tuijotti mitään puhumattomana tylsän näköisenä eteensä. Hänen kestokykynsä raja ei enää olisi kaukana. Ajattelin, että
jos voisin jotenkin saada hänet pysymään henkisesti
tasapainossa, niin hänen ruumiinvoimansakin vielä
kestäisivät. Aloin jutella hänelle kaikkia tyhjänpäiväisiä juttuja. Tein hänelle kaikenlaisia kysymyksiä

ja pakotin hänet vastaamaan niihin. Näin

hänen

ajatuksensa olivat poissa meidän vaivoistamme ja
matkamme jatkuikin laahustavana jotenkuten eteenpäin.
Aamu alkoi sarastaa, kun eteemme aukeni kapea
salmi. Salmen takaa pisti vasemmalle pitkä niemi.
Päätin, että kierrämme tämän niemen taakse jäitse
ja nousemme sieltä saareen. Se merkitsi vielä noin
kilometrin lisää sohjoista ulappataivalta, mutta vais-

toni sanoi, että meidän oli vielä tuo matka kestettävä. Pian meidän olisi päästävä ratkaisuun, oli se
sitten mikä tahansa. Vaikeutenamme ei enää ollut
yksin se, että olimme vihollisen alueella. Meiltä
loppui

aika.

Vain pimeän turvin voimme liikkua ulat05

palla. Meidän oli päästävä ihmisten ilmoille, muuten olisi varma menehtymiskuolema edessämme.
Muistin lukeneeni, että jäätymiskuolema on helppo.
Meillä ei ollut kuitenkaan mitään halua omakohtaisesti kokea tätä, ja siksi meidän oli vielä kestettävä. Toverini piristyi silmin nähden, kun aloim-

me nousta kohti saarta niemen kierrettyämme. Olihan se yksi jännityshetki lisää kokemaamme.
Olimme vihdoin rantaviivalla eikä meitä ammuttu eikä mitään kuulunut. Erotimme metsän reunasta ,;o yksrtyiset puutkin. Lumikerros vahveni mitä
ylemmäs saareen nousimme. Metsän reunaa noudat-

teli tossupolku. Tämä ei luvannut hyvää eikä

vas-

tannut kuvaa suomalaisesta hiihtävästä varmistuspartiosta. Kuljimme tossupolkua. Pian siitä erkani
toinen tossupolku metsän sisään, jota myöten sitten lähdimme kulkemaan. Jonkun matkaa kuljettuamme tulimme talvitielle. Se näytti johtavan saaren keskustaa kohden. Kulku tällä kovapohjaisella
tiellä kävi vaikeasti. Nyt vasta havaitsin, että saappaani olivat lionneet muodottomiksi ulapan sohjussa kulkiessa. Saappaan kantapääkin oli luisunut
keskijalan alle. Olin kuin varvasastuja ia kävelyni
vaappuvaa kuin ankalla. Kävely tuotti kovaa kipua

jaloille.

Me näimme liikettä tien mutkassa edessämme.
Siellä oli ihmisiä ! Olivatko he omia vaiko viholli'
sia? Vielä olisi ollut mahdollisuus Pötkiä metsän
suojaan. Ehkä he eivät olleet huomanneet meitä!
Ei, emme väistä enää, kävi miten kävi. Päätimme
panna kaikki yhden kortin varaan. Sanoin Ahoselle,

ätta kävelemme huolettoman näköisinä suoraan
päin tulijoita. Näin menetellen vastaantulijamme
iuulevat meitä omikseen, olivatpa he sitten omia tai
vihollisia. Vasta kun olemme nokitusten, toimimme
tilanteen mukaan. Itse piilotin kädessäni olevan
varmistamattoman pistoolin lumipukuni alle. Ahosen käskin panemaan kiväärinsä hihnasta olalle niin,
että se olisihelposti käytettävissä, jos niin tarvitaan,

ja kävelemään heti takanani.
Pian näimme, että tulijoita oli kaksi miestä tummissa mantteleissa ilman lumipukua. Piippalakkia
heillä ei ainakaan ollut, mutta olihan edellisenä aamuna Suonionsaaren rantatörmällä kohtaamillamme
upseereilla myös ollut kan,alakit päässään, ja se oli
afuksi meitä harhauttanut. Minä viheltelin i^ hyräilin äänekkäästi aivan kuin olisin ollut huoleton
sunnuntaikär,elijä käsi rennosti takin taipeen alla,
vaikka sydän hakkasikin haljetakseen jännityksestä.
Oli enää vain parikymmentä metriä väliä tulijoihin.
Minusta näytti karvalakeissa kiiluvan sinistä. Suomalainen kokardiko ? Miehet eivät tuntuneet tulostamme välittäneen mitään. Heillä oli edelleen kiväärinsä hihnasta selässä ja kädet manttelin taskuissa. Nyt tiesin varmasti, että aloite oli meidän käsissämme. Pari heittolaukausta pistoolillani näin lyhyellä matkalla olisi ollut vain muutaman sekunnin
juttu Ahosen säestäessä takanani kiväärillään, jos
niin tarvittiin. Olin nyt varma itsestäni. Olinhan
vastaavanlaisen tilanteen selvittänyt edukseni edellisenä aamuna, kun olimme nokitusten Suonionsaa-

rella vihollisen kanssa. Olimme miltei ohittaneet
toisemme, kun tokaisin:
Minne pojilla matka?

-
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Vartioon, kuului vastaus.
Tuo sana helisi
- !
kauniina kuin ihana soitto
korvissa
Keskustelussamme vartiomiesten kanssa selvisi,
että se salmi, jonka olimme viimeksi kiertäneet, oli
ei-kenenkään-maata rintamalinjojen välillä. Tätä
emme olleet huomanneet, koska rintama oli hiljainen ja vasta aamuyö oli kulumassa. Jos olisimme
oikaisseet salmen poikki, olisimme todennäköisesti
joutuneet tulituksen kohteiksi molemmilta rannoilta. OIi todella ollut onni matkassamme ja vaistoni
oikeassa.

Miehet veivät meidät majoitusteltalleen. En

saa-

nut enää itse vedetyksi saappaita pois jaloistani.
Ankara suonenveto esti sen. Oli pyydettävä miesten

apua.

Teltan väki oli juonut jo aamuteensä, mutta teetä
oli jäänyt vielä jäljelle pakkeihin. Tätä me saimme
ja myöskin näkkileipää. Kuinka ihanalta maistuikaan voiton näkkileipä puolikylmään seisoneeseen
teehen kastettuna kaiken kokemamme jälkeen. Se
tuntui suorastaan ruhtinaalliselta mässäilyltä. Miten
vähään ihminen osaakaan joskus olla tyytyväinen.
Teltan kaminassa ei enää ollut tulta ilmavaann

takia. Laskeuduin kuitenkin pitkäkseni viimeisiä
lämpösäteitään uhoavan kaminan viereen. Minun
sanomattoman hyvä olla. Kun annoin jalkojeni

oli

levätä hervottomina, ei tuntunut suonenvetoakaan.
Hyvänolontunnettani ei häirinnyt lainkaan läheiseltä rintamalta jo kuuluva kiväärinpauke. Sitä ei häirinnyt sekään, että miehet pakkailivat varusteitaan.
Kuulin heidän puhuvan, että linja on määrätty jätettäväksi aamupäivän kuluessa saarrostusuhan ta'
kia. Ehkä heidän oli määrä purkaa telttansakin,
mutta sitä he eivät varmaao heononeet tehdä meidän takiamme. Minua ei häirinnyt pakotus varpaissanikaan. Ne olivat ilmeisesti lievästi paleltuneet.
Nautin vain hengissä olostani, ja mielessäni kertasin viimeisen vuorokauden tapahtumia.
Mikä meidät Talvisodan jermut sitten sai kestä'
mään ruumiillisia ja henkisiä ponnistuksia enemmän kuin inhimillisesti katsoen normaali ihminen
voi kestää? Mielestäni se oli selvä tietoisuus siitä,
että Suomi oli pakoitettu taistelemaan elämäst'ään ja
olemassaolostain vaPaana kansana ia valtiona.
Tuntui siltä, etteivät mitkään uhrit olleet liian kalliita tässä epätasaisessa taistelussa tuon ylevän pää'
määrän saavuttamiseksi.
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Lehtemme konttorista, Korkeavuorenkatu 28,
Helsinki, on saatavana vuoden 1959 vuosi'kerta kirjaksi sidottuna hintaan 900 mk sekä vuosikerran
iailyttamista varteo pahvikannet, joihin numerot
voiäaan kiinnittää yksinkertaisella mekanismilla,
hintaan 200 mk.

Postitse lähetettäessä peritään lisäksi vuosikerrasta 100 markan ja kansiita )0 markan postimaksu
sekä, ellei raha seuraa tilausta, molemmista 30 matkan postiennakkomaksu.
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Taisivat illalla tarjota oikein voimalientä, sa- viereisen vuoteen laidalla
noin
istuvall'e kersantti
Grönroosille herätessäni Metsäpirtin Eevalan ky-

ja kuullessani Talvisodan ensimmäiset tykinlaukauktet. Olin edellisenä iltana ollut lohkomme
upseerien tutustumisillanvietossa ja tehnyt siellä
lässä

,8

muun ohessa tuttavuutta ensimmäisen kerran elämässäni spiritus fortiksen nimellä tunnetun eliksiirin kanssa. Se oli kaiken lisäksi naamioitu juhlallisessa tar)oiluluettelossa kavalan peitenimen taakse,
,iossa

oli viattomasti "Cafe ä la Impi Umpilampi".

Ei siis ihme, jos

erehdyin jyskeen aiheuttajasta.

G;önroos sanoi vakavana:

Kyllä se nyt on tainnut alkaa tosissaan, sillä
- räjähti pari kranaattia Umpilammen rannassa.
äsken
Olin hetkessä täysin hereillä, ja mielessäni pyöri
sekavia kysymyksiä lähimmistä toimenpiteistä. Toi-

selta puolen

olin iloinen, että lopultakin

päästään

koettamaan, mihin meidän uudet ja silloin armeijassamme hyvin harvinaiset pst-tykkimme kelpaavat. Minulle nämä ylimääräiset kertausharjoitukset

olivat seikkailua, ja olin jo ehtinyt tuntea petlymystä, kun jokin huhu tiesi kertoa muka pikaisesta
kotiuttamisesta. Eihän hulluja kuulemma tarvitse
kyntää eikä kylvää, ja varsinkin tässä iässä niitä vieläkin kasvaa itsestään !
Pukeuduin nopeasti, ja kranaattien yhä räjähdellessä milloin etäämpänä milloin lähempänä tunsin,
että tilanne vaati toimintaa. Moni sotaa kokenut
saattaisi sanoa, että tämmöisessä tilanteessahan ovat
ensimmäiset toimenpiteet itsestään selviä, mutta
uskaltaisin väittää, että silloisen reserviupseerikou-

ERI«I I.AHTI

lutuksen perusteella ei monellakaan ollut sanottavan selkeätä kuvaa sodan olosuhteista, puhumattakaan eri yksikköjen ja aselajien yhteistoiminnasta.
Varajoukkueenjohtajani, kersantti Grönroos oli minua liki parikymmentä vuotta vanhempi, siviilissä
insinööri, ja hän sanoi muina miehinä:
Taitaa olla parasta miehittää asemat, varmaan
Meillä
tie- saa välttää sellaisena kuin se nyt on.

oli

- ollut
työurakkana tykkiasemien valmistuttua

huoltotien teko viivytysasemistamme

taaksepäin.

Grönroos oli tietenkin oikeassa, ja niin saatiin käyntiin tämä myöhemmin rutiininomaiseksi käynyt toimitus.

pl-

Joukkueeni oli koottu Tampereella lähipitäjien
miehistä, koulutettu Hämeenlinnassa parin viikon
pikakursseilla käyttämään uusia Bofors'mallisia, 37
mm:n pst'kanuunoita. Sitten meidät oli Iähetetty
kaksi Tampellan valmistamaa tykkiä mukanamme
Viipuriin, jossa asemalla erään toisen tykki jouk-

kuein kanssa arvottuamme saimme osoitteeksemme
Taipaleen lohkon.
YH:n aikana lohkon miehityksenä olleen JR 28:n

M

(myöhemmin JR 19) komentaja sijoitti meidät
Metsäpirttiin, Eevalan kylään, ja tehtär'änämme oli
panssiritorjunta ns. Umpilampi-linjalla. Kahdesta
iykistämme toiselle tehtiin asema vasemmalle sivustalle aivan Laatokan raotaan ja toiselle Eevalan kylän Laatokan puoleiseen laitaan lähelleUmpilampea.
107
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käysten varalta. Maa oli hyvin pehmeää hiekkaa, ja
useimpien hautojen seinät olivat vahvistamattomat,
joten suojat sinänsä olivat myöhempien kokemusten
valossa paremminkin loukkuja. Kranaattien räjähtelyn alkaessa oli eräs iäkkäämpi tykkimies suojautuout hautaan, joka sattui olemaan tavallista syvempi,
eikä muistanut ottaa tikapuita mukaansa. Lähtökiireessä hänet unohdettiin kuoppaansa ja löydettiin

sieltä vasta illalla. Hän ei ollut uskaltanut omin
avuin yrittää ylös, vaan oli pelännyt helposti valuvan hiekan peittävän hänet kokonaan.

Vihollinen ampui silloin tällöin Metsäpirtin kirkonkylän seuduille, ja tällöin tuli myös Viisjoen siltaan osuma ja tuotti useiden siviili-ihmisten kuoleman ja haavoittumisen.
Lagerlöfin pataljoona oli miehittänyt puolustusasemat, ja Eevalan kylän laidassa olevan tykkimme

luo järjestettiin tukikohta, jonka miehitti vänrikki
Metsälän joukkue, vahvennettuna yhdellä kk:lla.
Näistä kk-miehistä muistan, miten he eivät hyväksyneet tukikohtaan rakennettua kk-pesäkettä. Kun

se oli rakennettu
Taisteluasemia Linnanmäellä Taipaleenioen pohioisrannalla.
TaustalJa olevan Neosaaren takamaaslossa

Tykkiasemien väli

oli

lähes 4 km.

oli Umpilampi-linio

Hiljattain Metsä-

ranteenpaksuisista kapuloista,
tietenkin metsää säästäen ja kylläkin senaikaisen ohjesäännön mukaan, he asettivat sotilaan terveen
vaiston mukaisesti kk:nsa avoasemaan, jossa näki

ja kuuli riittär'ästi.

Sittemmin havaitsin useinkin,

pirttiin siirretty kapteeni Lagerlöfin

että jos korsu tai muu suoja oli heikkorakenteinen,
niin ankaramman keskityksen tullessa monet mielellään hakeutuivat ar-oimiin hautoihin ja poteroi-

dolla suoritetut piikkilankaesteen rakennustyöt oli-

hin. Iltapuolella kär'in moottoripyörällä Laatokan
rannassa olevassa asemassa, ja olin paluumatkalla

komentama
IIIIJR 28 oli ehtinyt rakenraa vasta vähän tukikohtiaan. Erään vanhan siviilirakennusmestarin ioh-

vat sen sijaan sujuneet melko hyvää vauhtia, mutta

kuin puolustuksen hensillä este pyrki määrätietoisesti välttelemään
viljelysmaita. Niinpä se Eevalan kylän laidassa olevan tykkiasemamme edessä oli aivan metsän reunassa ja pakotti järjestämään taisteluasemat niin
kauas metsään, että aivan esteen taakse jäi suuri
kuollut kulma eli katve, kuten nykyinen asiallinen
termi kuuluu. Kun aitamestari pyynnöistäni huolimatta noudatti muutenkin jonkinlaista laitumenaienemmän maatalouden

gessä,

taustekniikkaa eikä suostunut tekemään kulmaa asemamme edessä olevaan esteeseen, jotta olisimme
voineet ampua esteen eteen, oli tästä seurauksena,

että tykillämme olivat edessään joka puolella ait^paalut. Tämä merkitsi toden tullen sitä, että meidän tuli yrittää osua jostakin tolppien ja lankojen
raoista vihollisvaunuun ja samalla toivoa, että vihollinen älyäisi asettaa vaununsa arimman kohdan
sopivan aukon kohdalle, niin etteivät pehmeällä lyijyhatulla varustetut panssarikranaatit osuisi paaluihin ja lankoihin ja siteo menettäisi läpäisykykyään
ja osumistarkkuutta. Todellisuus on kuitenkin usein
teoriaa ihmeellisempi: Kahdenkymmenen kranaatin
tuliannoksella, kun täydennyksestä ei ole minkäänlaista tietoa, ei voi suunnitella kovin monimutkaisia

operaatioita. Ja lisäksi: edes jonkinlaisen ampumaalan järjestämiseksi oli tykkiasema rakennettu kiväärijalkaväen asemien etupuolelle ja vain matalien
hiekkavallien suojaan.
Lähdön hälinässä sattui pieniä kommelluksia.
Laatokan rantaan menevää tykkiä oli kuljetettu jo

hyvän matkaa, kun tykinjohtajan mieleen muistuivat kranaatit, joita täytyi nopeasti lähettää hakemaan. Olimme kaivaneet majapaikkojemme pihoihin eräänlaiset sirpalesuojat mahdollisten ilmahyökt08

hämärässä joutua pataljoonan 20 mm:n pst-kiväärin
ampumaksi, koska tie kulki aivan rintamalinjassa

ja pyörästäni olivat äänenvaimentajat jääneet kiviin
ja kantoihin.
Ensimmäinen haavoittunut tuotiin edestä asemamme kautta, ja joitakin Metsäpirtin osaston miehiä kulki ohitsemme vetäytyessään etuasemista. Met-

säpirtin kirkonkylä sytytettiin sarnaan aikaan palamaan ja tarjosi silloin pimeässä valtavan näkymän.
Talojen eteen muodostui yhtenäinen savuverho,

joka tulenlieskojen valaisemana oli kuin tulenpunainen hulmuava esirippu. Meidän olisi myös pitänyt polttaa Eevalan kylä, mutta mielestämme siitä
olisi voinut olla enemmän haittaa kuin hyötyä taistelun pian alkaessa. Osittain meitä ehkä vähän kauhistutti ryhtyä ehdoin tahdoin niin suurimittaiseen
tuhotyöhön, sillä tuskin kenellekään meille oli tietoisesti selvinnyt, että maallamme olisi mahdolli-

suus menettää nämäkin seudut.

Yö kului vartiota pitäen rauhallisesti, ja niin valkeni joulukuuo ensimmäisen päivän aamu. Palot
jatkuivat ja savua oli kaikkialla. Maa oli peittynyt
ohueen lumikerrokseen. Olisimme tarvinneet lumipuvut, mutta eihän niitä ollut saatavissa, kun muukin varustus oli enemmän tai vähemmän "malli Cajanderia". Päällystakit olimme sentään saaneet, ettei
vilu pahemmin vaivannut.
Puuhaillessamme siinä kuka mitäkin aamuaska-

reita alkoi savun seassa tuntua kummallista hajua.
Jossakin kuului huuto "kaasua", eikä muuta tarvittu, kun kaikki saivat hyvin nopeasti naamarit
päähänsä. Tämän käsittää, kun muistaa, että ennen
sotia oli kaasusuojelulla huomattava osuus koulutuksessa ja harjoituksissa muistona ensimmäisestä

maailmansodasta. Niinpä "häkäpärstä" kuului vält-

tiimättömimpiin varusteisiin, ja jos jotain olimme
oppineet asevelvollisuusaikoina, niin ainakin kaasuvaara oli aina otettava huomioon. Melkein jokaisessa vanhemmassa sotilaspassissa oli merkintä
"yleinen naamarikoulutus", ja naamari oli vielä Talvisodassa kaikkein tärkein varusesine, sitä ei hylännyt huolimattominkaan mies. Toinen asia on, että
naamarin kantolaukkuun vähitellen keräytyi asiatonta tavaraa ja sen rasiat käytettiin parempiin tarkoituksiin. Näin ollen ei ollut ihme, jos erikoinen
haju niissä oloissa sai heti epäilemään kaasua.
Pari kolme tuntia naamarit päässä toikkaroituamme, hikoiltuamme ja tuskailtuamme saapui vihdoin
naamariton pioneeri Metsäpirtistä päio ja kertoi
apteekin siellä palavan. Årvaahan sen, että sieltä
hajuja ja tuoksuja riitti. Se hyöty naamariharjoituksesta kuitenkin oli, ettei odotuksen jännitys noussut
liian korkealle, ja erehdyksen havaitsemista seuran-

leisessa laidassa näkymään liikettä, joka suuntautui

suoraan meitä kohti. Hetken kuluttua voitiin erottaa marssikolonna, jossa oli ainakin viisi panssari-

vaunua ja ehkä komppanian verran lumipukuista
jalkaväkeä. Kuulemamme pillin vihellykset olivat
ilmeisesti jonkinlaisia komentomerkkejä.
Kärjen saavuttua esteelle jalkaväki levittäytyi
eteemme ja meistä vasemmalle. Avasimme käsiaseillamme tulen, minäkin yritin espanjalaisella pistoolillani sen kuin kerkisin, mutta tuloksista on vaikea sanoa mitään. Vihollisen konetuliaseet pärähtivät myös soimaan ja luodit vingahtelivat ilkeästi
yläpuolellamme puiden oksissa. Onneksi tuli näytti
suuntautuvan liian ylös.

Salmi sai näkyviinsä ensimmäisen panssarin ja
antoi tulikomennon. Valojuovasta päättäen vaunuun osui hyvin ja se jäi paikalleen. Seuraavakin
vaunu pysäytettiin osumalla, mutta kolmatta laukausta suunnaitaessa

ehti luultavasti

kolmantena

Kuormasio odoitaa lauttausta Toipaleenloen ronnössö

nut nauru oli muutenkin omiaan laukaisemaan jännitystä.

Tykin miehistö, johon kuuluivat alikersantti Väinö Salmi tykinjohtajana, korpraali S. Nykänen
suuntaajana ja tykkimies Lehtelä lataajana, puuhaili
tykillä, ja itse olin sijoittunut tykin vasemmalla
puolella olevaan ampumahaudan ulokkeeseen. Lähettini, tykkimies Järvinen oli keittänyt saikkaa ja
tuonut sen asemiin talosta löytämässään teekannussa. Kellon aikaa en tarkasti muista, mutta se oli kait
siinä yhdentoista korvilla, kun kesken teenjuontimme alkoi edestä kuulua kummallista kolinaa, huutoja ja pillien vihellyksiä. Kaikki tukikohdan miehet kiiruhtivat paikoilleen, ja melun yhä vahvistuessa rupesi Metsäpirtin aukeitten Laatokan puo-

oleva vaunu laukaista tykkinsä ja siitä tuli meidän
tykkiimme täysosuma. Tykin putki vääntyi, ampu-

jan puoleinen kilpi hajosi, suuntain rikkoutui ja
lukkokin juuttui kiinni. Ampuja Nykänen sai osu'
man päähänsä, niin että aivot valuivat ulos. Tykkimies Lehtelä paiskautui aseman pohjalle, mutta säilyi ihmeeksi ehjänä, niinkuin alikersantti Salmikin.

Nähdessäni hävi§ksen huusin miehiä pois

ase-

masta, jossa he olivat kuin tariottimella vihollisen
havaittua heidät. Samassa huomasin myös, miten
viholliset olivat meistä vasemmalla murtautuneet
esteen läpi, ja lumipukuisia miehiä mennä vilisti
meidän selkäpuolellamme. Juuri kun vihollisen liik'

oli havaittu edessä, oli kiväärijoukkueen iohtaja, vänrikki Metsälä ilmoittanut saaneensa irrot'

keet
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tautumiskäskyn. Minun tykkiäni eikä konekiväärei-

täkään ollut alistettu hänelle. Muistan hämmästyneeni kovasti, mutta koska meille ei ollut tullut irrottautumiskäskyä, arvelin, että kai herrat tietävät
mitä tekevät ja että Umpilampi-linjaa aiotaan ilmeisesti puolustaa raskailla aseilla. Hetken epäröityään
konekiväärimiehetkin suostuivat jäämäM. Nyt jälkeenpäin voidaan tietenkin puntaroida, olisiko minun pitänyt lähteä ilman kiiskyä vai olisiko vänrikki
Metsälän saamastaan käskystä huolimatta pitänyt

jäädä meidän tueksemme. Luulen kuitenkin, että
me kumpikin parhaamme mukaan yritimme seurata
ainakin ohjesäännön kirjainta, joskaan sen hengen

arviointiin tässä erikoistapauksessa ei ollut monta
sekuntia aikaa. Ei meille juolahtanut mieleenkään
mikään väärinkäsityksen mahdollisuus eikä sen vaatima oma-aloitteisuus. Jos sama olisi tapahtunut
muutamia viikkoja myöhemmin, niin minunkin tykkini olisi mennyt hyvin vikkelästi vänrikki Metsälän

mukana tai hän olisi jäänyt meidän seuraksemme.
Tällainen nyt kuitenkio oli tilanne ilman kiväärijalkaväkeä, kun lähdin ryömimään matalaa yhdyshautaa taaksepäin. Siinäkin lyhyellä parinkymmenen metrin matkalla sattui pieni kommellus, joka

on jäänyt mieleeni. Eräässä mutkassa näin heti sen
takana nousevan ohuen savupatsaan. Oliko siinä jonkinlainen pommi tai käsikranaatti, välähti jännittyneessä mielessäni ja kyyristyin haudan pohjaan
odottamaan räjähdystä. Kun sitä ei vain kuulunut
ja savupatsas yhä nousi, rohkenin viimein kurkistaa
mutkan taakse, ja se olikin vain teekannumme, joka

oli jäänyt siihen

kummittelemaan.
Keräännyimme takanamme olevan ladon seinus-

talle, ja koska näytti siltä, että suunniteltu vetäy-

tymistiemme oli jo poikki, päätin, että on yritettävä
Eevalan kylän ja Umpilammen välisen niittyaukean
.poikki vastakkaiseen metsänreunaan, jonka tiesin
olevan 9. rajakomppanian miehittämän. Konekiväärimiehet olivat ilmeisesti huomanneet aikaisemmin

vasemmalta uhkaavan saarrostuksen ja nostaneet
ajoissa kytkintä. Aikaa ei ollut hukattavaksi, ja Salmi lähti juoksemaan meistä hieman vasemmalla
olevaa aidattua tiekujaa pitkin etulinjan puolella
ryhmänsä seuraamana. Kasaantumisen välttämiseksi
lähdin sen sijaan itse lähettini Järvisen kanssa suoraan niityn yli toivoen, että taaksemme jäävä lato
antaisi edes vähän suojaa.
Siitä tuli elämämme pikajuoksu. Matkaa lienee
ollut noin parisataa metriä. Pitkän manttelin lie-

peet tuntuivat olevan yhtenään tiellä, ja kaasunaamari sekä karttalaukku pyrkivät myötäänsä käänty-

mään eteen ja hakkaamaan polviin. Takanamme yl-

tyi pikakivääri laskemaan pitkiä sarjoja, ja yli menneet luodit rupesivat pöllyttämään lunta ympärillämme. Yht'äkkiä huomasin suuliekkien leiskahduksia myös edessämme. Käsitin, että.gajamiehet pitivät
meitä hyökkldäjinä. Yritin huutaa, mutta en saanut
paljon ääntä, ja siinä metelissä se tuskin olisi kuulunutkaan. Muistin sovitun merkin, jonka mukaan

vyön kohdalle oli kiinnitettävä valkoinen nenäliina, tai pimeässä heilutettava taskulamppua vyön
tasalla. Kaivoin nenäliinani, mutta se oli ymmärrettävästi saman värinen kuin manttelini. Sitten kokeilin taskulamppua, mutta tuli vain jatkui. Järvinen vieressäni huohotti:

il0

En minä enää jaksa juosta.
Hän jätteyqi
- yrittämään,
hiukan
taakse. Kehoitin häntä vielä
mutta hän sanoi:

taai

Kyllä mä nyt lyön maihin.

-

Ehdin vain huu-

Hän oli jo pitkänään.
reunassa olevan ketjun
läpi, ja heittäydyin maahan sammalikkoon. Kaikki
Ei kannata!

-Pääsin lopulta -metsän

jäsenet vapisivat kuin horkassa, ja keuhkot lepattivat ilmaa haukkoen. Rajakomppanian päällikkö tuli
paikalle ja alkoi kovasanaisen ripityksen asemiemme jättämisestä. Muistan miten vihani nousi ja oli-

sin halunnut esittää myös joitakin asioita suurilla
kirjaimilla, mutta hengästykseltäni en saanut sanaa
suustani. Sitten muistui Järvinen mieleeni. Hän oli,

mentyään maahan ja uudestaan syöksyessään, saanut luodin rintaansa aivan lähellä metsän reunaa,
ja rajamiehet olivat vetäneet hänet turvaan. Lääkin-

ja Iähtivät kuljettamaan
taaksepäin. Sain myöhemmin kuulla, että luoti oli
tämiehet sitoivat hänet

tullut edestäpäin.

Olin kadottanut Salmen näkyvistäni, mutta

taa-

sen tavatessamme kuulin, että heidän vaiheensa olivat suunnilleen samanlaiset, paitsi että he selvisivät
tappiotta. Päästessään metsän reunaan oli siinä
oleva rajakomppanian parivartio epäluuloisena yrittänyt vangita heidät vihollisina.
Saatuani hengitykseni tasaantumaan lähdin kävelemään Metsäpirtistä Taipaleen Iossille johtavaa
maantietä kohti. Tiellä tapasin kuorma-auton, jossa

oli vänrikki

Kaskinen tykkeineen. Hänen joukasemissa ja oli
nyt irrottautunut, kun heidän kohdallaan ei tapah-

kueensa

oli ollut päätien suunnassa

tunut hyökkäystä.
Lähellä Taipaleenjoeo suuta pääsimme yhdessä
Kaskisen kanssa veneessä joen yli Linnakankaalle.
Meille oli annettu käsky kokoontua vetäytymisen
jälkeen Terenttilän kansakoululle, mutta kun minulla ei ollut karttaa enkä silloin vielä tuntenut seutuja, tulin erehdyksessä Vilakkalan koululle. Olin
niin poikki, että nukuin heti erääseen sän,kyyn.
Seuraavana päivänä alkoi sitten sopan selvittely.
Ensinnä syytettiin minua tykkini iättämisestä, sitten
vänrikki Metsälää uhattiin sotaoikeudella. Lopputuloksena päätettiin, että Metsälän ja minun piti joukkueinemme lähteä hakemaan tykkiä, mutta ennenkuin päästiin suunnitelmaa pidemmälle, vihollinen
miehitii joen etelärannan.
Mikä sitten aiheutti kaikki nämä sekaannukset
ja ennen kaikkea vänrikki Metsälän joukkueen lähdön ennen aikojaan tukikohdastamme? Myöhemmissä tutkimuksissa kävi ilmi, että lähetti, joka oli
viemässä irrottautumiskäskyä

9.

rajakomppanialle,

jonka kohdalla ei esiintynyt vihollisia, oli erehtynyt
ja ilmoittanut III pataljoonan 9. K:lle, johon Metsälän joukkue kuului, käskyn: "9. K irtautuu". Tämä yhteinen järjestysnumero soiki muuten hyvän
pelin, ja pienempinä osatekijöinä vaikuttivat epäielvät alisiussuhteet, niin että sekä konekivääriryhmä että meidän tykkiryhmämme kävivät kumpikin
sotaa omaan laskuunsa.

Oli siinä kuitenkin

mukana olleille tulikasietta

kerrakseen. Nolointa oli, että suurin osa siitä saatiin
takaapäin, omalta puolelta, mutta olipahan täten
kasteessa kummeja ainakin kaksi: viholliset ja omat.

TOIVO VUORELA
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RAATE ja Raatteen tie oli jätetty viholliselle. Itsenäisyyspäivän ilta oli synkkä ja lohduton. Olimme lähest1,mässä Suomussalmen kirkonkylään. On rnelkein
tarpeetonta sanoa, että silloin oli vuosi 1919.
Suomalaisen miehen vaellus on ollut raskasta ja epätoivoista muulloinkin, mutta sitä se oli näidcnkin
miesten, jotka ensimmäisinä asettuivat ase kädessä
vastarintaan marraskuun viimeisen päir'än armun.r mra-

han hyökännyttä vihollista vastaan. Sota

oli

tällöin

useimmille uutta. Ainakaan Erillinen pataljoona 1) ei
omistanut nrontakaan Vapaussoclan opettimsr miestä.
Nyt meillä oli kuitenkin viikon kokemus sodan ankeudesta.

Saavuimme Haukiperään. Silloin luonto kiristi otettaan. Taivaan suuri luuta teki nope.rsti sönsä. Päivän
kestänyt lumituisku lakkasi. Tair.ran katto oli korkea

ja kuul;rs. "Kenrl.rli

Pakkanen" otti vellan käsiinsä
eikä luopunut asemistaan ennen ker'ättä. Se herra oli

julma ja säälimätön.
Kuudennen ja seitsemännen päir'än välisenä yönä
puserteli pakkanen l'ruurteisilla sormillaan elohopeat
alle 30 miinusasteen. Päir'ällä r,allinnut lauha ilma

Pitäisi panna kova kovaa vastaan, vakuuttelivat
rajamiehet
toisilleen. Jospa tässä vihdoinkin olisi se
toivottu takaraja, jossa ei annettaisi enää periksi. Paikka, jossa taisteltaisiin, puolustettaisiin eikä puhuttaisi
enää viirytyksestä, joka oli alkanut kasvattaa epäluuloa johtoa kohtaan.
Seuraavan päivän aamu valkeni todellisena talvena.
Pakkanen lZihenteli neljääkymmentä astetta. Nokihetaleet valkoisella hangella kertoivat yöllisestä luhosta
Suomussalmen kirkonkylän palosta. Oli haudan hiljaista. Tuntui siltä, että sota ja murhat olivat ilkeämielistä puhetta. Kaikki tuntuivat katuvan pahoja tekojaan. Ainoa, joka hekumoi saavutuksillaan, oli pakkanen. Se oli jäädyttänyt monen ihmispoloisen jalat
yön aikana, ja yhr; se kiristi otettaan. Sillä ei ollut
sääliä . .

.l

Se

oli yhtä armoton

hyökkääjälle kuin

puolustajallekin.
Suomussalmen kirkonkyän seuiu

ja monen saapsaappaat, ja ne jiärrivlt
paan sisällä jäätyi myöskin jalkaterä osittain. Näin kävi

oli kastellut

-

varsinkin niiden miesten, jotka joutuivat varmistustehtävissdän hiihtämään Kiantajärven länsirantoja tai
seisoskelemaan vartiopaikallaan ankarassa pakkasessa.

Sinä yönä tapahtui paljon asioita. Vanha Suomussalmen kirkonkylä paloi. Valtavat tulenlieskat kohosivat kohden r,äljää taivasta. Vuosikymmenien
sa- iaTutojen vuosien lyö tuhoutui muutamassa hetkessä.
lenlieskat valaisivat vain pienen ajan pohjolan pirneää

yötä

ja

liimmittir'ät maahen tunkeutuneen viholli-

sen väsyneitä miehiä.
Komppaniamme, jonka päällikkönä oli luutnantti
Eino Lehto, väriötteli Haukiperässä Kiantajärven länsirannalla. Mielissämme velloi kärsimys ja katkeruus.

Monet rajavartioston miehet vakuuttivat pysyvänsä
tdssä, käskeköön johto mitä tahansa. Mielestämme perääntyminen oli ollut aiheetonta.

ilt

Hiljaisuus jatkui sen pävän ja seuraavan yön. Savuttune€n kaminatorven koputteleminen tåissä hiljai-

tuntui suorastaan rikokselta.
Mutta sitten se alkoi ! Ennenkuin auringon norrsun
rome ehti punata idän taivasta, tuntui siltä, kuin maa
olisi repeillyt ja maailmanpalo alkanut. Tämä pakkassuudessa

ilmaa repivä pauke oli tykistön kranaattitulta. Myöhemmin saatujen kokemusten mitalla punnittuna se
ei mitenkään ollut erikoisen ankaraa. Mutta tällä hetkellä se tuntui hirveältä. Se pelotti uutuudellaan.
Syöksyimme rantatörmälle valmistettuihin lumiase-

miin. Makasimme niissä ankarassa pakkasessa, jonka
olemassaoloa ei tosin nyt havainnut. Kranaattien räiske tuntui lämmittävän kuumuudellaan

ja Pelko

-.
Vihdoin räiske laimeni. Aloimme -parannella asemia. Sain jäisen maanpinnan puhki ja ruskeaa hiekkaa valkoiselle lumelle. Nousin penkalle. Silloin tapahtui jotakin uskomatonta: sivustalta ammuttiin kiväärillä. Ruskea hiekka jaloissani pöllähti. Olin hämilläni. Kuka ampui omista asemistamme? Vierellähän
piti olla vänrikki Pentikäisen joukkue. Vakuuttuneena
siitä, että erehdys on ilmeinen, rauhoituin hieman.
Näin karkeata pilaa ei sentään luulisi kenenkään päähän pälkähtävän.

Hiekka tuprahti uudestaan ja paukahdus kuului

iiskeisestä suunnasta. Huusin kovalla äänellä:

Älkää ampuko omia miehiä !
jääkärivääpeli Lahdeo tarinan siitä, miten
itärintamalla maailmansodan aikana näytettiin ohi-

-Muistin

merkkiä lapiota heiluttamalla. Minut esti tällaisesta
ohimerkin näyttämisestä aamuhämärä, enkä muutenkaan ollut leikkisällä päällä.

Huutoni ei tehonnut. Ammunta jatkui. Tuntui mahdottomalta uskoa, että sivustalla olisi vihollisia. Miten
se olisi päiissyt salaa puolen kilometrin levyisen, hyvin vartioidun salmen yli ?
Niin kuitenkin oli tapahtunut 8.12. Mutta miten?
Se on selvitt?imättä vieläkin. Useat näistä miehistä,
jotka taistelival Haukiperässä tuona joulukuisena pakkasaamuna, saivat sankarikuoleman silloin tai myöhemmin käydyissä taisteluissa. Ne harvat Haukiperän

SANOI.

Onkohan vanjalla sydänvihoja minua

kohtaan,
kun aina päähän tavoittaa, sanoi rajajääkäri Niemi kolmannen kerran päähän haavoittuessaan.
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taistelijat, jotka vielä vaeltavat sotaisissa muistoissaan,
arvelevat meidän olleen niin kranaattitulen yllättiimiä,
ettemme tuossa sekamelskassa ja yön pimeydessä havainneet, mitä ympärillämme tapahtui.
Talvipäivä alkoi herätä. Hämärässä paukahtelivat
kiisiasea räisk?ihdellen. Luodit viuhuivat viheltäen ja
kranaattiruli ylryi taas. Tällöin totesin, että joukkueem-

me oli sekaisin. Mies siellä, toinen täällä. Mitään
taisteluryhmirystä ei enää ollut, ja kyseltiin, missä vi-

hollinen ?
Joukkueen varajol,tajan ominaisuudessa aloin ryhmittää noita säikähtiineen ja epävarman n?iköisiä miehiä jonkinlaiseen ketiun tapaiseen.
Lopulta selvisi, mihin saakka vihollinen oli tunkeulunut. Lossituvan seuruvilla noin 60-70 metrin päässä
pan'eili epämääräinen ryhmä valkokaapuisia olentoja
r'ihollisia.
- Olin saanut kootuksi yksitoista miestä vastaiskua
varten. Lähdimme ketjussa kohti lossitupaa. Yritys
ja tarkoitus oli hyvä, mutta lopputulos noin henkilökohtaisesti otettuna surullinen. Kaksi näistä yhdestätoista kaatui ja seitsemän haavoittui. Tdssä taistelussa
näin vihollisen ensimmäisen kerran silmästä silmään.
Taisteluliuvaukset on tavallisesti tehty koko joukon
taisteluista, mutta kohdalleni sattunut tapaus on niin
eläviisti mielessäni, että se täytyy tässä kertoa.
Näköä häiritsevä aamuhämärä oli häipymäisillääo,
kun syöksyimme eteenpäin. Törmäsimme sellaisella innolla kohti vihollista nilkkaan saakka upottavassa lumessa, ettemme huomanneet heitä, ennenkuin olimme
nenät vastakkain.
Heittäydyin lumeen kdsivarrenpakuisen koivun juu-

relle. Samassa tunsin piston vasemmassa olkavarressani. Käsi yritti veltostua. Samassa huomasin vihollisen
silmäparin edessä olevan pienen, lumisen kir.en silul-

la. Mies latasi asettaan. Sillä hetkellä ehdin ajatella
paljon. Pakenenko haavoittuneena? En! Kuolen varmasti, jos yritän sellaista. Taas paukahti. Tai ei oikeastaan paukahtanut: enää ei erottanut yksityisiä laukauksia. Haukiperän länsiranta oli yhtenä tulimerenä. Edessäni vain tuprahti lumi. Ohi ! Nyt oli minun vuoroni.

Sain haavoittuneella kädelläni kiväärin juuri ja juuri
j^ p^nousemaan niin paljon, että sain tiihdätyksi
- kilparemmalla onnella. Minä olin voittanut kuoleman
juoksun
sillä erää.
- viel?ikin sen miehen katseen. Keltaiset,
Muistan
pyöreät kasvot pyöreine silmineen huokuivag uhmakasta rohkeutta. Mies ei yrittänyt paeta. Hän oli sotilas
tai ajatteliko hän ehkä samalla tavalla kuin minäkin:- aioakin perääntyessä kuolema tavoittaa.
Haukiperässä tavoitti suuri ja pelottava kuolema yli
kaksisataa vihollista. Melkein kaikki ne, jotka olivat
yön hiljaisuudessa tai kranaattitulen aikana uskaltaneet tulla Kiantajärven länsirannalle, jäivät ainaiseksi palaamatta itärannalle "omaistensa" luokse.
Haukiperä oli jälleen meidän. 9.12.39 vartioi suomalainen sotilas Kiantajärven länsirantoja.

Siilasvuo tuli joukkoineen. Alkoivat ratkaisevat
taistelut Suomussalmen erämaissa.
Vastaiskumme Haukiperässä oli nyrkin isku jättiläisen silmään, joka näki kärpäsiä silmissään sen ajan,
että pääioukkomme ehtivät ryhmi§ä ratkaisevaa hyökkäystä varten.
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MATT' M'K'(OLA
Kerioia on edessä vasemmalla oleva pk-mies

KOTITALON
SAATTO
Kerrotaanko siinä kirjassa jotakin susikoirasta?
- upseeri Kuikalta.
kysyi
Vain koko ajan. Ja se sitä onnii peto ! Susha
se -on. On vua kesyttännä sen metästyskoiraksee.
Tiedättekö muuten, kuka teoksen on kirjoittanut- ?

Sitä ei oo erikoisemmi tullunna syvennyttyvä
- kirjallisuusasijoihi. Tiennöökö tuo Räihä poinäihi
ka, voipha se sen tietäähhii. Sen minähhii vua uskon, että sus voip kessyyntyy. Minä oon tässä ajatellunna iteksein sitähhii, että on viäree sannoo sitä pevoks. Kahtokeeha, sehä vua tappaa syöjäksee ja
hyökkee vielä ihteesä isommannii kimppuu. Vuan
oiskoo siitä kaveriks oravan metästyksee . . . ?
Kuikka paneutui kirjansa taakse otsa mietteliäisyydestä rypyssä. Hän oli höpinällään sotkenut upseerin kysvmyksen ja pyöristänyt oman vastauksensakin mitään sanomattomaksi.
Mitä asiaa mahtoi upseereilla olla vangeille? Tus-

kin he olivat saapuneet pelkälle kohteliaisuuskäynnille, ajatteli Kuikka. Tuskin. Hän ei lukenut kirjaatsa, kuten näytti tekevän. Hän uumoili '-äynnin

johtavan vaikkapa epämiellyttäviin kysymyksiin itselleen tai tovereilleen, ja siksi hän päätti jatkaa:
Vuan se sitä on outoo tuo käjettömän elämä
-Kuikka siveli surullisen näköisenä hellästi olka-päässään olevia siteitä. Kahtokeeha, sitä ku on

-

tx osA

tuota aikoo tässä muatessa miettiä tulevaisuuttaki.
Minnoon ajatellunna hyvin vakavasti kulukukauppiaan ammattia sovan piätyttyy. Oiskoo se käjettömälle miehele mahotonta? Voipha sitä kapsäkkii
kannella yhellähhii käjellä, ja siälinöö ne emännät
tok vähäse sotainvaliitii. Sitä tulloo tässä joutessaa
ajateltuu paljohhii ihmise elämee. . . Oiskoo teilä
ies sanomalehtii luvettavaks, meinoon suomenkielistä? Ois mielenkiintosta seurata, mite ne pojat
pärjee rintamilla.
Kyllä te lehden saatte luettavaksenne, vakuut- upseerit yhteen ääneen. Mutta he otaksuttativat

vasti halusivat vain Kuikan lopettavan höpinänsä,
koska he antoivat vastauksensa Räihälle, niinkuin
hän olisi ollut kysymyksen esittäjä.

Ettekö voisi kirjoittaa kirjettä Suomeen siitä,
- hyr'ää huolta teistä täällä pidetään, sanoi upmiten
Tehän voitte kertoa
seeri innostuneena Räihälle.

hoidosta, kirjoiskirjeessänne saamastanne hyvästä
ta, sanomalehdistä, joita toimitetaan teille ja niin
edelleen.

Kirjeen ! tokaisi Räihä hämmästyneenä.

- Niin. Se on täysin mahdollista.
- Kuinka voitte toimittaa kirjeen perille?
- p651i55n, sanoi upseeri ja nauroi hyväntuulisen
näköisenä.
-

Ja kenelle minun pitäisi kirjeeni kirjoittaa?

il3

Suomen hallitukselle!
katsoivat toisiaan, ja upseeri jatkoi:
Suomen hallitus on lähettänyt teidät ja sadat
tuhannet
parhaassa iässä olevat veljenne tähän mie-

-Vangit

lettömään sotaan teurastettaviksi. Teillä

on ollut

onnea selvitä sodasta hengissä, mutta jos ajattelette

asiaa tarkoin, on teidän velvollisuutenne esittää
Suomen hallitukselle mitä jyrkin vastalause huliganismista, jota hallituksenne Hitlerin talutusnuorassa osoittaa, ei ainoastaan Neuvostoliittoa kohtaan, vaan vieläpä Suomen työtätekevää nuorisoa

Kasvonne muistelaan
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kohtaan lähettämällä sitä joukoittain rintamille kuolemaan.

A,latuksenne on täysin mahdoton, etten sa- sitä lapselliseksi
noisi
I Minä en kirjoita Suomen
hallituksellel Ymmärrättekö? Teillä on Tiltu!
Vaan voipha
kessyyntyy sushii ! Se se vasta
- metästyskoira !setokaisi
oishi
väliin Kuikka.
Kun te kerran vakuutatte kirjeen menevän
voin kirjoittaa äidilleni, sanoi Räihä väpostissa,
hemmän tuohtuneena. Se on kuitenkin varma, etten
kirjoita sanelunne mukaan !
Voitte kirjoittaa äidillenne, mitä haluatte. Me
emme halua sanella kir,jeenne sisältöä. Kuitenkin
neuvoisin teitä vain sen verran, että kirjoitatte jotain niin henkilökohtaista, mitä ette luule kenenkään sivullisen tietävän. Tämä vain siksi, ettei kirjettänne Iuultaisi kiihoituslehtiseksi.
Upseeri kaivoi karttalaukustaan palan paperia ja
kynän. Sitten hän ojensi Räihälle karttalaukkunsa,
jota alustana käyttäen Räihä kirjoitti vuoteessaan:
"Emäntä Anni Räihä. Särkisalmi. Savikumpu.
Rakas äiti
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Terveiseni täältä Neuvostoliiton sotasairaalasta!
Kaiketi olette saanut jo tietää kadoksiin joutumisestani. Olen lievästi haavoittunut, mutta haavani parantunee pian, koska sairaalassa on hy'r'ä hoito. Paljon olisi kirjoitettavaa. Näkemiin ja voikaa hyvin.
Anna-Liisalle terveiseni.
Kalle.
11/Kpk. 9',)O20"
stm. Kalle Räihä.
JR
Räihä iäi hetkeksi tuijottamaan joukko-osastonsa
peitelukua, numeroita, jotka venäläinen upseeri kehoitti selvyydeksi kirjoittama^n. "Kenttäpostikonttori yhdeksän, kautta viisikymmentä kaksikymmentä", kertasi Räihä ajatuksissaan. Pelkkiä numeroita,
jotka olivat kätkeneet hänet kuukausiksi koskemattomaan korpeen, hän ajatteli. Ne olivat peittäneet
hänen yksilöllisyytensä, ja hän oli sulautunut harmaaseen massaan. Mutta numeroilla oli ollut ihmeellinen kyky löytää hänet yksilönä ja ne kertoivat inhimillisen elämän tapahtumista iloineen ja suruineen. Nyt numerot ovat mykkiä, hän totesi surullisena. Ne palauttavat mieleen rakastetun sanan, eväsleivän .ia sukkaparin. "Viisikymmentä kaksikymmentä" on Iakannut olemasta, ja jos ne kerrankin vielä nähtäisiin omalla kädelläni kirjoitettuna, ei niihin kukaan uskoisi. Eiköhän äitikään ?

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

Kasvonne muistetaan
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käyttäkää Tekin Rexonaa, ainoaa parSiksi
tavaahdoketta
Suomessa, .joka sisältää bakteereita tappavaa heksaklorofeenia. Silloin par-

ranajon aiheuttamat pienet naarmut Paranevat huomaamatta, ja leukanne pysyy terveenä
'ja hyvinhoidettuna.
Rexonan runsas, pehmittävä vaahto tekee ajon
mukavaksi, ja leukanne on iltapäivälläkin sileä. Kokeilkaapa !

Vihdoin Räihä tarkisti kirjoittamansa tekstin kirjainmerkit, ja hän pysähtyi kohtaan, johon hän oli
kir.ioittanut: "Koska sairaalassa on hyvä hoito."
Tuolla ilmaisulla voi varmistaa postinkulun. Vai
olisiko tämä kirje vain ansa, jolla myöhemmin ki-

Try

ristettäisiin saneltua tekstiä? Räihä ojensi kirjeen
upseerille kynineen ja karttalaukkuineen sanomatta

tlukava aio - terue iho
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mitään. Tämä

oli ollut hienotunteisesti vaiti

sen

ajan, minkä Räihä käytti kirjoittamiseen.
Olettepa kovin niukkasanainen sotilas, totesi
- kirjeen Iuettuaan.
upseeri
Siinä on puolet liikaa, mutta jos saatte sen

perille,
olette tehnyt suuren palveluksen eräälle
vanhukselle.

Kirjeenne menee perille, joten voimme ken- odottaa vastapalvelusta.
ties
Siinä tapauksessa voitte repiä sen jo nyt!
- Teille ei siis merkitse mitään se, että saksa- raiskaavat naisenne, k:rnsr näkee nälkää ja vellaiset
jiänne teurastetaan rintamalla ?
Vaan ettäkö työ upseermiehenä tiiiiä, mitä
- merkitsee ? sanoi Kuikka hämmästyttävän
kaikki
tiukalla äänellä. Hän heitti kirjansa sivuun ja jatkoi:
Kahtokeeha. se takkuumies sakesmanni onnii
iha- ku Luoja lähettämä. Se tuop leivännii tullessaa.

Ettäkä työ tiiijäkkää, mite ne on reiluja ja niijje
suklaati on mahottoman hyvvee! Ja ne on antaneet
meijännii kylä ämmile kokonaisen levyn. . . Minnoon monasti miettinnä iteksein, mitähä siitähhii
tulis, jos ei ois takkuumiehiä. Naiset vois ajjautuu
vaikka vankileirilöile, joita onnii joka kylässä. Vaan
sinne leirilöile sitä pitäs viijjä sapuskattii mennes-

ettei happanis ne hyvät lihat, ko ilimat on kesäset.
Sitä minä vua hänele

- kerralla, sanoi Leino ja
Kenties seuraavalla
- kiirettä pitäen toverinsa perään.
poistui
Kuikka huusi vielä jälkeen:
Oha se oikeus minullahhii kirjuttoo!
-Mutta herrat olivat jo kaukana käytävällä, eivätkä he kenties kuulleet Kuikan vetoomusta. Niinpä
hän kiinnittikin huomionsa Räihään ja Paavolaao,
jotka nyt uskalsivat nauraa Peittelemättä, mistä
Kuikka oli suorastaan loukkaantuneen näköinen:
Eetla on lukutaitone ihmine ja oikeuksistaa
oha tämä tasa-arvoisuuvve mua.
on-piettävä kiini
- loukkaa minu hienompia tunMoine nauramine
teita

!

Kuikka tarttui sivuun heittämäänsä kirjaan

ja

alkoi selailla sitä kuin etsien sivua, jossa lukemioen

oli

keskeytetty.

Kuka on Suokankaan Eetla? kysyi Paavola.

- Kyläläiset on sanona Eetlaa minu äitiks.
- Eikö hänen nimensä pitäisi sitten olla Kuikan
- ?
Eetla
Oha se sehhii, mutta Suokangas on se paikan

- mihi tuli mökki tekastua.
nimi,
Seuraavana aamuna

Kuikka oli olevinaan rauha-

soivat viisaaksi luopua enemmästä aivopesusta, kos-

ton lehden viipymisen suhteen. Åamupesun iälkeen
hän manasi postin viipymistä ja tiedusteli vartiomieheltä jakCluorganisatiota, mutta sai olkapäiden

ka alkoivat siirtyä ovelle hyvässä järjestyksessä.
Kyllä kai työ muistatta lähettee sen sanomale- on tuo kirja tullunna jo tutkittuva.
hen
- Saatte varmasti lehden ja kirieennekin menee

sivistyskielijä
sova piätyttyy.-

saa

I

Upseerit jäivät sanattomiksi. Nähtävästi he kat-

- sanoi upseeri kääntyen Räihään päin.
perille,
No näkemii vua sitte ja käykeehä toistennii!

Ai,- joo. Kuulkeeha!
Upseerit olivat jo ovella, mutta siirtyivät Kuikan
luokse.

Vaan teillä voip olla jo kiire?

- Kertokaa vain asianne
ilmeisen
väsyneenä.

vapaasti, sanoi upseeri

Oisha se mukavoo tietee Teijjä nimihhii, jos
- sais tiejustella?
sitä

-

Nimeni on Leino. Olen luutnantti Puna-Ar-

kohautuksen vastaukseksi.
Vaan se olis sinullahhii jo korkia aika opetella

jor vielä meinoot tulla Helssinkii

-ffi[\
KELTY

meijassa.

NIistä työ ootta kotosi
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- Uhtualta.
- No, joha sattu! Siellä sitä minähhii tapella nahistin
!

nyt aivan Uhtualla.
- Ihasentään
kylä laijassa oltii pataljoona voimala
hy'ökkäysvaihee
aikana! Se oli vua sellane koukkaus.
Ette

Selvisitte sentään.
- Tuli
sitä vähä iuostuuhhii.
-Kuikka huomasi Iuutnantti
Leinon kiinnostuneen

Uhtualle suoritetusta koukkauksesta, jonka Kuikan
pataljoona todellakin suoritti Malviaisista käsin elokuussa edellisenä syksynä, eikä Kuikka katsonut
tarpeelliseksi jatkaa enää siitä aiheesta:
Vaan oiskoo mittää mahollisuutta minuhhii
kirjuttoo
sinne kotpuolee? Tuli tässä menneenä talavena oltuva lomila. Ei sielä mökilä ollunna muutakaa hommoo, ni tuli kuajettuu hirvi. Se sitä olih-

hii oikia sarvipiä! Oisin vua ilimottanna sille

Kautta koko Yuoden
tien päällä
joka säällä

-

keyttdmdlli,

KELLY-renkaita

@os

HELSINKI

Lauttasaatentie 5o Puh,

67rr78

Suo-

kankaa Eetlale, että käyttäs suoloo surkeilemata,

il5

Mutta Kuikan lehtitilausta ei ollut unohdettu.

Åamukäyntinsä aikana kja jåtti lehden. Hän yritti
ojentaa sen Räihälle, mutta Kuikka ehätti huomauttamaan:

Antakeeha,hja, se lehti oikeele omistajalle...
- siinä olla tillauksen
pitäs
antajan nimihhii!
Kuikka sai lehtensä Irjan kädestä. Hän käänteli
sitä käsissään tovin, kuin asiantuntija. Sitten hän
siirtyi pöydän taakse, potkasi tuolin alleen ja istuutui:
Tässä sitä, pojjaat, on nyt "Tottuus" ! Oikee
on- isosti räntätty nimihhii
ihan ku siinä meijä
Kalevassa. Melko pieneks-tiä on kutistunna. . .
voipha niilä olla paperista pula, ku armeija tarvih-

too pal.fo sätkäpaperii.

Kuikka käänteli lehden sivuja, pysähtyi jotain

lukeakseen ja käänsi sivua jälleen.
Katastan vua, oiskoo tässä kuatuneet soltaatit
ilimotettu
. . . ei näy olevan. Lieköö heistä toine
painos . . . tulukee vua työhhii uamu-uutisille !

Korjolon konnqksen ormeijoon kuuluvo
2. divisioono oli venöläisten suurhyökköyksen poinostomono kesäkuun puoli1944 toistellen vetöytynyt ennen jo vorustelulle VT-linjolle. Siellä divisioono osettui tehtövänsä mukoisesti osi !loqn puolustukseen Siironmäelle,
jonko koutto rojolto etelästä jo idöstä
johtovot moqntiet Kivennqvon, Volkjörven jo Roudun suuntiin jo joko sen vuoksi
oli venö!öisten sototoimien törkeimpiä
toyoitteitq. Suomolqisten potoljoonien
vostoiskuin pysöytettiin ylivoimoisten
vihollisjoukkojen eteneminen Siironmäen rinteille.

völiin mennessä

Lue ääneen
- Ossootha
sie itehhii lukkee. Vua on tässä etu- kuvahhii ja kirjotus: "Saksalaiset
sivula
perrääntyy
kaikilla rintamilla . . ." katastan, oiskoo tiälä taka!

sivula kirjeevaihtoilmotuksii. Ei näy olevan. Vaan
tässä sitä onnii, pojjaat, uutine! Tämän minä luven
iänee: "Kolhoosi Punainen Viiri Voloktan piiristä
tuotantokomitealle lähettämässään kirjeessä ilmoittaa ylittävänsä normit rukiin, ohran ja karjanrehun
kohdalla tulevana satokautena satalla kuutella rosentiila. Syysviljan talvehtiminen on onnistunut hyvin. Syl,syllä ehti maa routia ennen lumen tuloa,
eikä rukiin oraissa ole esiintynyt ruttoa eikä hometta, kertoi kolhoosin vanhin Vasja Sopolov leh-

temme etusijalle. Hän jatkoi:
Koneasemilla
kunnostetaan kompinaatteja..."
Tiijiät Sinä Räihä poika, mikä se kompinaatti
- Suokankaa
Eetla ja muuthii meijjä kylä ämmät
on?
sannoo kompineesiks alusvaatteitaa. Se sitä sinun
pitäs tietee!

Kompinaatti on viljan korjuulaite ja kompi-

- on alushame, sai Räihä vihdoin sanotuksi nauneesi
runsa lomassa.

Mitä
nauraa hirnutta? Eihä sitä Suokan- kompityö
kaala
naatteja ollunna I
Kuikka keskeytti lehden lukemisen ruoka-ajaksi.
Hän taittoi sen siististi ja jåtti pöydälle.
Ruokailun aikana oli vartija repäissyt lehden kulmasta liuskan sätkäpaperikseen kenenkään sitä huomaamatta. Kuikka suuttui siitä silmittömästi huomattuaan revityn kohdan ja rähisi pahantekijälle:
Tästä tehhää ilimotus Leinole ja se onnii sotakäsiteitävä asijal Ala vua ristii jo silioikeuvvessa
mijäs

!

(Jatkuu)

HIRVENLIHÅÅ OLI TULOSSA
Rivistö kulki maantiellä Perälahtea kohti. Tien
sivuilla oli runsaasti kaatuneita hevosia. Tykkimies
Lumme virkkoi:
Kuulkaas pojat, pian saamme "ee-tee-peeltä"

- hirvenlihaa.
hakea
lt6

oLLI NIIRANEN

TI oso

SEISOIN yöllä l3ll4. 6. Siiranmäen taisteluasemissa
vartiossa. Oli noussut hienoa usvaa alavaan maastoon. Katselin Vehmaisiin päin. Siellä näkyi punainen taloryhmä ja kenttä, missä olimme syksyllä
1941 levossa sekä harjoittelimme ja kirosimme mielestämme turhaa touhua. Ai, miten mielelläni olisin
vaihtanutkaan nykyvaivat senaikaisiin. Tarkkailin
sinne maantien taakse lepikkoon ja näin parin miehen ryömivän oiassa. Yhtäkkiä toinen syöksyi maantien yli, ;'onka takana n. 20 metrin päässä oli kaatunut tai pahoin haavoittunut sotilas. Nopeasti kietaisi
hän köyden makaavan ympäri ja pinkaisi takaisin.
Näkyir'ät vetär'än ystävänsä suojaan. En häirinnyt

heitä, sillä tuntoni oli näiden rohkeiden miesten
puolella. Tässä järjettömässä menossa oli sentään
inhimillisyydelläkin vielä sijansa.

Tämänkin yön unet vei jännitys. Yritin epätoivoisesti johtaa ajatuksiani oikeihin unien olotiloihin,
mutta ei apua. Korsussa oli kyllä hyvää tilaa ja olihan montussa vahvistettu vartio. Vierittelin vuoroin
vasemmalle, vuoroin oikealle kyljelle, mutta sama
oli tulos, olin kuinka päin tahansa, Parin tunnin täydellinen unitila olisi laukaissut jännityksen, mutta
heikkohermoiselle sitä ei annettu. Istuimme ja tupa-

koimme, sillä huonounisia oli muitakin. Meitä oli
liian vähänkin, kun ajattelin, millaiset laumat sieltä
olivat tulossa. Taistelumaaston ylle levittäytynyt
hiljaisuus pani meidät päättelemään hyökkäyksen
alkavan aamun varhaistunteina, ja siksi jännitys
kasvoi tunti tunnilta. Mutta "toveri komentaja" ei
teekään hätiköityä hyökkäyspäätöstä, vaan valjas-

tuttaa sotakoneistonsa perusteellisesti, ennenkuin

aloittaa häärintänsä. Sen- ohjelmassa oli läpimurto,
ja se tiesi jo, että tänä päivänä ei puolioijelmalla

pärjätty. Se kokosi kaikki koneånsa, tykkinsä,
panssarinsa, maataistelukoneensa

ja

iskukykyisim-

mät jalkaväkijoukkonsa huolella ja täysiruokaisina
toimintaan.

Istuimme kaivannon seinään nojaten, ja pilvettömältä taivaalta lämmitti hehkuva, ystävällinen aurinko ruskeata hiekkaa. Raukaisi, kärpänenkin surisi

jossain
Sitten- se -alkoi kellon osoittaessa kahdeksaa. Punaarmeijat suurin voima, isällisesti ylistetty mahtitekijä, tykistö, alkoi riehua rintamassa tuhaikertaisilla
kranaattimäärillä. Ensimmäiset kranaatit humahti-

vat ylitsemme ruhjoen metsää raivohullun lailla.
Mutta tavattoman tarkasti .rmpuvat suorasuuntausmäkirinteillä poimuilevao taisteluhaudan penkkoja, ja pika-aseilten suihkut leikkasivat
reunaharjoja kuin parturin sakset.
aseet takoi\.at

noin 150 m:n
pölläytti rakettinsa. Ei lentänyr sinne
asti, je, toinen sihisteli yli. Yksi panssareista jyristi
jo tien ylitse ja oli nyt Vehmaisten puoleisella niityllä matalalla töyräällä. Sen tykki nyki vimmatusti 3-tuumaisiaan autokorjaamon suuntaan. Vielä
kerran Eero vetäisi laukaisijasta, ja raketti tussahti
teräshirviön etuosan alla ja rikkoi sen telaketjun.
Panssarivaunujen yhteistuli peitti kauhuampujan.
Eero Pauranen ei ollut enää taisteluhaudan penEnsimmäisen tankkiparin ajaessa

päässä Eero

kalla.

Kipusin asemissa ylemmäksi, sillä kranaattihelvetti kohosi korkeimmilleen. Käpristyin johonkin
kaivannon kylkikuoppaan niin pieneksi mykkyräksi
kuin ruumiini vain kääntyi. Ilmanpainetärähtely oli
ankaraa, ja tuntui kuin korvistani vuotaisi verta.
Olin kuin tahdoton möykky, jolle kuolema olisi

armonosoitus. Kiväärinikin oli hautautunut
hiekkaan. Tajunnassani soi kuitenkin ajatus: vielähän elät, tämä on pahinta, pahempaa ei enää tule!

ollut

Mrnontäuä-fiWntätsä
muukailn
Raskas kranaatinheitin toiminnassa
;>

Olimme vetäytyneet korsuun. Eivät kuitenkaan
kaikki, olihan useita jo kiskaistu tästä elämästä.
Liikkeemme olivat äkisti tulleet omituisen nyki-

viksi, rauhattomiksi. Tärisevin sormin sytyttelimme
savukkeita imien nikotiinista rohkeuttå.-puhe oli
käheää, suuta kuivasi, mutta vesiastiaan ei koskenut
kukaan.

se alkaa rynnätä, inahtaa Eero suu
- Jokohan
tutusti
rutussa kuin pokalla oltaessa. Tunti, toista

on mennyt, möyry jatkuu. Eeron kanssa pyörähdimme_ottamassa yhteyttä korsun nurkalla kyyröttävään

sakkiin, jota vaihdoimme tuon tuostakin.
Olin rähmälläni yhdyshaudan kyljessä, kun "sotka-pirssi" lähti Suurselästä liikkeeile. Ajoivat kahta
rinnan. Pitkäputkiset panssarit keikkuivat hauskasti
kuoppaisella pellolla, savua pöllähteli ympärillä.
Savuttaa, huusi joku, mutta se oli vain oman
tykistömme
sulkua.

Eero kolisteli jo "kauhuineen" haudassa ja suu
.
vieläkin piukemmalla sanoo:
Penkalta, ja natraa hikerteli. Siinä oli mies
semmoinen,
ettei monessa pitäjässä, suuremmissakaan.

-

Selifuksiä,
laisleluhauloja
piikkil. esbilä
kiviesleilä

viholl. hgökkay
Vihollisen läpimurio Siiranmäellä

Eräs korpraali ryömi luokseni ja selitti merkillistä asiaa: korsussa on vakoilija, mies, joka ei puhu.
Korpraali vaikutti ärkevältä. Tosiaan olikin korsussa sen perimmäiseen nurkkaan kyyristyneenä
vanhempi sotamies, joka mulkoili oudosti. Kehoitin
häntä lähtemään ulos. Selitin, että tänne korsuun
ne ensiksi hänet räjäyttävät. Sanaakaan hän ei lausunut eikä lähtenyt. Tähtäsin kohti, mutta turhaan.
.f

Järkensä menettänyt, arvelin.

Maataistelukoneitten sirkus

pyöri

asemiemme
pyyhälsivät ilmassa

yllä juostessani kk-korsulle. Ne
pensaita hipoen ja hurja Ätinä ja pauke kiiri ympäri mäkeä. Kk-korsulla oli myös hävityksen kauhistus. Konekivääri oli ampujineen täräytetty luukulta. Kalottikin oli sorrettu alas. Eilen eräs korpraali opetti meille uudempaa sotilassanastoa: kalottikonekivääri. Nyt oli joku sisukas §Taldenin komppanian poika nostanut pikakiväärin reiälle ja nakutellut lepikkovanjoille muutamia lippaallisia, kunnes oli täysosumalla itse tipautettu lattialle. Aseiden
tähteet lojuivat jaloissamme. Kuolleet oli vedetty
ulos. Verta lainehti pitkin korsua. Tunnelma oli
jokseenkin matalalla.
Minä olin ryhmänjohtaja ilman ryhmää. Korpraali Väinö Kinnunen oli viimeinen mies, jonka
näin pahoin verisenä nousevan mäen ahteesta ylös.
Hän huudahti jotakin, mutta en kuullut sitä.
Alhaalla niityllä hiekkapilvien takana vikaantu-

nut

panssarivaunu pyöri paikoillaan, mutta tykki
toimi. Se vihasi asemamme kulmausta. Muita panssareita en nähnyt. Ne olivat jossakin kumpareen
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Edustavla fulklsivuta
Kupitiaan uudet lämminsävyiset iulkisivufiilei ovol

io

saavuttaneet rakentalien suosion

niin

monu-

menitirakennusian mahtavissa piirieissä kuin oma-

koiilaloienkin osaratkaisuina.
Ruskaankellertäuä

SA H ARA
PRE E RIA 22

pronssinvivahteinen

ia

samottipinlainen, suklaanruskea P U

STA

iarioavof ioka rakeniaialle moleriaolin, ioko
hoiiokusfannukseton
kohiu

ul

I

i

ia

on

hinnoliaon kuitenkin hyvin

ne n.

Pyytäkää esittelyä ioko lähimmästä rakennuslarvikekaupasia iai palve uosasiollamme.

KU Pl TTAA X §udflala*ftö
Turku3-Puh.10474

takana. Kulmauksessa ei enää r'oinut olla elävää
ihmistä. Se oli murjottu, kynnetty hajalle.
Neljä tai viisi miestä meitä suomalaisia seisoi
etukäytävässä. Maailma oli ääntä ja terästä täynnä.
Sirpaleita ja luoteja satoi aivan kuuroina taaksemme töyräälle. Helvetti oli puhjennut ny't tässä paikassa. Tällaista menoe ei voinut kauan kestää.

Korsun takaa syöksyi luutnantti Lauri §Taldenin
komppaniasta luoksemme alikersrntti :
Hei, ne ryömir'ät monttuun. käsikranaatteja

nopeasti

!

Konepistooli heilahteli hänen olallaan, mutta
sillä ei voinut vielä ampua, koska hyökkääjät olivat
vielä rinteen suo.jassr. Käsikranaatteja ei ollut, lieneekö niitä tuotu-k.rrn ? IIutta alikersantti huusi:
Herra
missä ne or.at?
-Hän riensiJumalr.
pois, prri miestä samasta porukasta
mukanaan.

Tempaisin silloin lähimmältä mieheltä konepis-

toolin ja aloin kiivetä torniin.

Kaksi vanhempaa

miestä jäi alas. He lupasivat antaa lippaita.
Reiältä avautuva näkymä sai mahani äkkiä veteläksi. Ainakin kahdeksan panssaria oli ahtautunut
laakson alimpaan notkelmaan. Niiden kaikkien put-

ket hakkasivat yhä kranaatteja asemiemme kulmauksen seudulle ja taemmaksi autokorjaamon
maastoon saakka. Ainakin neljän rumiluksen kanoelta laskettelivat pikakivääriampujat tulta pitkio
mäkeä. Vaunujen ympärillä kävi melkoinen hyörinä. Oli vihreäpukuisia tiukkahousuisia, oli mustatai sinipukuisia haalarivanjoja. Mitä kaikkea he häärlisivät, en ehtinyt tutkimaan. Eräästä vaunusta aukesi takaa luukku, ja sieltä heitettiin säkintapaisia
myttyiä, joita vedettiin kiviesteelle.
Paikka oli viisaasti valittu. Varmaan mäeltä ei
heitä nähty, sillä se oli jonkin verran kuolleessa kulmassa. Molempien korsujen katoilta kenties voisi
ampua, mutta "kauhumme" oli palasina. Samoin
montun reunalta seisten, mutta sellaista miestä ei
tässä tukikohdassa ollut. Olisikohan ollut muuallakaan T "Nyrkille" taas matka oli liian pitkä.
Tilanne oli nyt kurjassa jamassa. Puolustusjärjes-

telmässä tuntui tällä kohdalla olevan paha virhe,
kun ei ollut tehty tavallisia pesäkkeitä. Konekivääri-

bunkkeriin oli luotettu liikaa.

Tuoretta voimaa olisi nyt tarvittu

nopeasti,

useampia "kauhumiehiä" panssareiden kimppuun.
Yksinäinen hullu tapetaan kyllä tuommoisella panssarimäärällä silmänräpäyksessä! Yhdeksän tankkitykkiä ja muut vekottimet tekivät näet rumasti pahaa. Mutta mistä tulisi apua, kun ei ollut yhteyshautaakaan. Myöskään ei ollut langallista eikä langatonta yhteyttä, jotta apua olisi voitu pyytdd..

Tuin konepistoolin tiukasti, ja tarkasti tähdäten
hellitin lippaan tyhjäksi kolmena neljänä sarjana,
ja ne vanjat, jotka kerkisivät, kaikkosivat panssareittensa taakse. Lähin pk-mies jäi roikkumaan pää
alaspäin, lienee tarttunut housuistaan iohonkin
koukkuun. Sain uuden lippaan.

Nyt vasta huomasin kiviesteemme olevan

täynnä

vihollisia. Koko edessäni leviävä alue, missä kiviestettä eroitin, oli rynnäkkövalmiin vihollisjoukon
miehittämä. Heitä oli varmasti useita kymmeniä
miehiä. Pyörittelin suihkua ryömijöitten seassa, ia
se sai monet luopumaan enemmistä hyökkäysaikeis-

ta. Olihan bunkkerin torni korkealla hyökkääjien
yläpuolella, eikä matkaa ollut kuin kivenheiton
verran. Eräs heistä kohottautui kuollessaan puolittain ylös ja putosi hervottomana kivijärkäleen päälle. Se olikin viimeinen näkemäni, sillä nyt putosin
vuorostani minä tornista.
En tiennyt, kuinka kauan olin tajuttomana, mutta
herätessäni kuulin:
Millähän sitä sitoisi, näyttdä vuotavan kui-?
viin
Paita, ottakaa paita, miehet!
-Hätä selvittää järkeä, vaikka kalloon olikin iskeytynyt kymmeniä sirpaleita. Oikea käsi oli musta,
verinen ja tunnoton. Paita kietaistiin päähän, ja
hetkeäkään hukkaamatta kaahaisin kuopasta mäelle.

Kallon kipua kuuntelematta aloin juosta pensaiden
suo, assa.

Tielleni sattui pitkäputkinen pst-tykki, jonka
miehet tähystir,ät Vehmaisten tielle ja niitylle.
Osoitin miehille suuntaa, kehoitin työntämään tykkiä 50 m eteenpäin ja selitin siellä olevan ainakin
9 tankkia, mutta he eivät kuunnelleet minua.

Jonkun kerran kompastuin, päässä takoi kuin
pajavasaralla, ja verta valui silmiin ja suuhun, mutta jotenkuten selvisin eteenpäin, vaikka mäki aivan

kiehui kranaateista.
Minusta ei ollut paljon miestä jäljellä, kun
luutnantti §Taldenin komentokorsun oven,
aukaisin
mutta virkistyin nielaistuani mukillisen vettä, jota
minulle auliisti ojennettiin.

Suomalaisten hyökkåys vihollisen panssorivaunua vastaon

'

it

Alumit-eristys on helppoo

jo

joutuisoo

kö- ,o !ömpö!isöö rokennuksille
Af,tUMJ If] -e r istyspo pe r i I I q !

i

Ei lohoovio seinärokenteito . . .

Ei lömpösäteilyhukkoo...

Rokentojono tieddtte, ettö ;okcisen csutun ro,kennuksen sisötiloisso muodcstuu

Alumit-eristetyt seinö-, kotto- io lo.ttiorokenteet pysäyttövöt söteilylömmöstö 95 o/o

kosteutto. Jotkuvosti se pyrkii

ime),ty-

möön seinörokenteisiin. Lohoominen

on

ojonolc,on edessö, ellei rokennusvoihees-

so oteto huomicon kosteuseristystö.
Alumit muodostoo töydellisen sulun
sisökosteudelle. Alumit tokoo tololle
ikölisöä runsoin mitoin.

kun

rokenne on oikein volmistettu

Alumit on sijoitettuno ilmoroon

_

so,

_

yhteyteen.

Alumit vostoo 4-5 cm:n
jo lctticrckenieesso l0-l I cm:n sohon-

Seinörokenteesso

purutöytettö. Holvemmollo kuin muut vostoovon lömmöneristyskyvyn omo.ovot eristysoineet onioo Alnmit tololle tehokkoon
lämpötokuun.

Ulkovuoroukseen köyttäköö hengittäväö BITUMIYUORAUSPAPERIA. Sillö on oikeo tiiviyr
suoiotokseen seinörokenteito lo oikeo huokoisuus löpöistökseen ulos pyrkivön sisökosteudei.

Kun hoette koupcsto Alumit-rullot, pyytäköö myyjöltö ohjelehtisemme,Rokennuspoperit jo niiden köyttö».
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Sanoin pst.ryhmän olevan nyt tässä. Päätäni ruvettiin heti sitomaan, ja luutnantti §Talden ehätti
kyselemään etulinjan tilanteesta. Minä päästelinkin
yhteen läksyyn kaikki, mitä tiesin. Juurta jaksaen
kerroin venäläisten otteista ja omista vaivoistamme.
Riotamassa oli nyt ainakin 60-80 m:n repeämä,
jossa ei ollut yhtäkään elävää suomalaista, mainittua korsuäijää lukuunottamatta. Eir'ätköhän pari
bunkkeriin jäänyttäkin liene siirtyneet korsun taakse
mäelle. Minulla oli kuitenkin sellainen mielikuva,
että asemissa oikealla oli vielä miehitystä. En unohtanut käsikranaattien puuttumistakaan enkä näkemäni pst-tykin sijoitusta. Vakuutin havaintojeni pitävän varmasti paikkansa. \{'alden nyökkäsi uskovansa puheisiini. Tästä

Panssarintoriuntatykkeiä toiminnassa

jäi minulle semmoinen vai-

kutelma, että hän olisi saanut jo hetkistä aikaisemmin jollakin tavalla samrnsuuntaisia tietoja.
§Talden otti kolme neljä edestakaista askelta ja
alkoi sitten sitoa upseerivyötä ylleen. Hoikka, vaaleatukkainen luutnantti, jonka olin tuntevinani Pietariseksi, asettui hänen eteensä ja kysyi:
Mitä sinä nyt aiot?

- Sinoehän se on mentävä, eihän tässä muu- auta.
kaan
Korsussa oli hetken aikaa synkkä hiljaisuus, vain
ulkoa kuului jatkuva jylinä. Tätä hetkeä en unohda

milloirkaan. Hiljaisuuden rikkoi luutnantti Pietarinen, joka kysyi:
Ketä lähtee mukaasi ?
tinkimättömän lyhyesti:
Menen yksin !
-Käsitin olleeni todistamassa suurta hetkeä. Olin

-Valden vastasi

nähnyt tässä, mimmoinen on oikea suomalainen
komppanianpäällikkö. Voin vain aavistaa luutnantti
§7'aldenin päätöksen ytimen: hänelle ja komppanialle oli uskottu tukikohdan puolustus, ja kun
komppania oli murtumaisillaan ylivoimaisen paineen
alla, hän ei epäröinyt käyttää sen viimeistä voimanlisäystä, omaa henkilökohtaista esimerkkiään, kunnes
apua tulisi. Montahan ei olisi ollut mukaan otettavissakaan, oli ruoka-astioita kanniskellut hevosmies,
minut sitonut lääkintämies ja luutnantti Pietarinen.
Vähäiset reservit oli jo käytetty. Keskusteltuaan hetken Pietarisen kanssa §Talden tuli aivan eteeni ja

pyysi minua joukkosidontapaikalle päästyäni toimittamaan sieltä majuri Eino Kuvajalle pyynnön
pikaisesta avusta ja tykistösulusta tukikohdan eteen
ja metsikköön, mutta huomautti:
"- sanovat siellä, että me olemme nyt lopussa".
Olin kuulevinani siinä hienoisen kyllästymisen
vivahduksen.

§Talden lähti kipuamaan mäen kuvetta pistooli
kädessä mahtavan tykistötulen pauhatessa. Tuolta
hän eilen armahti meidät, mutta vastuuntunto ei
armahtanut häntä itseään. Venäläinen tykkimies oli
nyt villiintynyt kerrassaan. Olivatko heidän iskupataljoonansa puremaisillaan linjamme puhki tuona
ajaokohtana, kesäkuun 14. päivd,nä kello

13-14

vä-

lillä.

Minä aloin laskeutua ryteikköiseen metsään vakaasti päättäneenä viimeisin voimin saattaa luutnantti Waldenin pyynnön perille. Törmäsin kohta
kranaatinheitinjoukkueen tuliasemaan. Sekasorto
sen ympärillä oli täydellinen. Raiskattua puuta pys-

tyssä ja poikittain, kaatuneet vankkurit,

kuollut

he-

vonen ja nurin väännettyd' maata kaikkialla. Kovasti oli "toveri tykkimies" yrittänyt, mutta vaientamatta oli kuitenkin heitinten haukku vielä jäänyt.
Riensin osoittamaan kuusen juurella istuvalle alikersantille kartasta "panssarinotkelmaa", jolloin selvisi, että heillä ei ollut tulenjohtajaa. He olivat
vain paiskineet kranaatteja vanhoihin sulkuihin.
Pian syytivät heittimet pyrstöpäitä naapurin kiusaksi.

Olin koko lailla ikävässä kunnossa pyrkiessäni yhä
päämäärääni. Pääluuhun sattui joka askeleella.
Maailma kävi hämär?iksi vähän väliä, ja ylenannoin
myös joskus syödyt sapuskat. "Maatalouskoneet"
rymistivät Vuottaan tien maastossa, jonka ylitse minun oli pyrittävä. Kymmenmetriset mutapatsaat kohoilivat raskaiden kranaattien velloessa erästä ylitettävää suota.

Jsp:llä sotilaspastori tarjoutui auliisti oppaaksi
Kylmäojalle, missä oli pataljoonan komentopaikka.
Se olikin aivan lähellä eräällä kumpareella. Ystävällinen ja avulias pastori talutti aluksi minua, sanansaattajaa, vaikka en

ollut intoa kohottava

näh-

tävyys pää ja käsi verisissä siteissä ja ylläni puoliksi avonainen, repaleinen pusakka, josta oikea
hihakin oli repäisty irti tyvestään.
Komentopaikalle satfui juuri keskitys. Törmäilin
sinne tänne kunnaalla, pastori oli jo jänyt. Näin
komppanianpäällikköni kummastuneet kasvot, hän
viittoili minulle. En käsittänyt tarkoitusta, sillä nyt
ei ollut sellaista herraa, joka olisi Pystynyt estämään
maahan ! Kerroin sukulkuani. Lopulta älysin
Hän neuvoi korullisen uutisen pst-ryhmästäni.
mentajan poterolle.

Olen tässä tuskitellut, kun en ole saanut unta,-mutta siinä oli mies, joka ei ole saanut tilaisuutVerestävistä silmistä ia pa*
takaan lepäämiseen.
paistoi elettyjen vuoroittuneen naaman juonteista
rokausien yhtämittainen ponnistus. Olihan siinä
toinenkin komentaja, majuri Olanterä, samassa matalassa kuopassa, mutta minulla oli asiaa vain ma-

juri Kuvajalle.

§U'alden pyytdä apaa ja tykistöo sulkua

!

- Apua, toistaa majuri, ja mutinasta olin kuusanan: mistä?
levinani

Väsyneesti ja ehkä vähän äreästikin Kuvaja viittasi minut poistumaan. Vasta vuosien kuluttua kä-

sitin

-

venäläinen

oli silloin jo

mäellä.
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v
E. LEPPÄNEN
SYKSYINEN päivä vuonna t94t oli iltaan kallistumassa. Käsky oli saatu ylhäältä suorittaa tärkeä
tehtävä r,ihollisen selustassa. Jokainen mies tunsi

suuren tuntemattoman läheisyyden. Tehtävä kutsui
ja vaati suoritusta, joka onnistuu
tai jää onnis-

-

tumatta.

Lähtö tapahtui Lentuan järveltä Kuhmosta

sak-

salaisella kaksitasoisella kuljetuskoneella. Kaksitoista kenttäharmaaseen pukeutunutta miestä täysissä
varusteissa työntyi metsän siimeksestä rantaan noustakseen tuohon vesitasoon. Komentaja antoi pertion

I

i
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johtajalle lopullisen käskyn ja toir-otti meille rohkeaa mieltä. Koneen moottorit alkoivat käydä nostaakseen meidät korkeuksiin ja viedäkseen sinne,
missä meitä nyt kipeimmin tarvittiin.
Kone starttasi ilmaan noin kello 17:n maissa ja
matka Vienaan arviolta 520 km päässä olevalle tun-

jotakseen meille mehuansa. Katsoimme keittopaikan ja makuupaikan ja järjestimme vartion yllätyksen varalta. Sitten ruoanlaittoon, koska maiatalolla ei itsellään ollut tarjottavana kuin kylmää pu'
rovettä. Vuoteeksi järjestettiin kuusenhavuja sekä
pehmikkeeksi muurahaisen pesiä, jotka ovat erämiehen parasta vuoteen alustaa. Koska peitteeksi ei ol-

lut muutr kuin öliypuku, täytyi

Miehiä erämaan po,-

a

temattomalle erämaajärvelle alkoi.
Kuljettaja nosti lentokorkeuden 1)00:een erään
erämaakylän yllä. OIi kova ukonilma ja vettä satoi
ylhnälln, ja kai sitä tuli silloin maahankin.
Lennettyämme noin kaksi tuntia ilmoitti kuljettaja, että päämaalina oleva järvi oli allamme. Miehistön jännitys oli korkeimmillaan. Olimme valmiina poistumaan koneesta matkalippua näyttämättä.
Samassa ilmoitti kuljettaja, että emme voi laskeutua järvelle, koska se on liian matala. Lennettyämme
vielä sumussa ja illan hämyssä pääsimme pian toisen
järven ylle, jossa oli erinomainen laskeutumispaik-

ka, mutta samalla huomattiin jän'en pohjoispäässä

olevan joen suussa miehiä tukinuitossa. Nopea päätös vain ja toimintaan, joka kuului sen hetken tehtävään. Alas siis nopeasti ja kone tyhjäksi, kun kerran päästään jän'en eteläpäässä olevaan lahteen.
Suoritus tapahtui kuin elokuvassa "Villin lännen
sankarit". Pääsimme järvelle ja mainitulle lahdelle,
mutta huono onni kohtasi meitä heti alkuunsa. Koneen kellukkeet tarttuivat kiveen 50 metriä ennen
rantaa ja konetta ei saatu suuren painon takia irti,
ennenkuin miehet olivat poistuneet kainaloitaan
myöten kahlaten syksyiseen ahventen valtakuntaan.

ja

erikoisvehkeet kannettiin pään päällä.
Emme olleetkaan ensi kertaa pappia kyydissä.
Niin pääsimme maihin, ja kone nousi saman tien

Reput

korkeuksiin suuntana lähtöpaikka ja kaukainen
koti. Varusteet ja aseet kokosimme päällemme ja
suuntasimme matkamme tuntemattomaan erimaahan. Partion johtaja antoi suunnan, .ia niin vaivalloinen taival alkoi. Kuljettuamme 7-8 km johtaja
ilmoitti oltavan ravintola-asemalla. Siinä olikin suojainen paikka, ja pieni puro lorisi vieressä kuin tar-

tehdä kuusenha-

vuista peitekin. Syötyämme työnnyimme kuin porsaat pehliuihin. Vartiomies jäi vain yön ajaksi valvomexn jr vlrtioimran erämiehen yörauhaa.
Nukuin toverini kanssa ja heräsin aamulla kovaan kvlmr'\'teen. Tunsin jotain märkää jalkapuolellani. Rrotettuani peitettä huomasin, että yöllä
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satanut lumiräntää maen r-alkoiseksi. Saappaat
olivat jääneet illalla p)'stv) n ja olivat nyt lumiräntää puolillaan. Herätin kaverini ja toivotin hyvää
huomenta, johon hän \'astasi: "On hiipinyt kesäinen
yö". Muut miehet olivrt nousseet aikaisemmin, teh-

neet nuotion ja olii'at jo kahvinkeittopuuhissa. Nyt
ei ollut ajatustrk.ran lähteä liikkeelle, sillä jos vastapelurin prrtio näkee jälkemme, niin olemme kiikissä. Ilmr alkoi päir'ä11ä lämmetä ja iltapäivällä ei
ollut lumeste eniä jälkeäkään, joten voitiin taas jatkea metkaa. I{atkaa olikin suorittamispaikalle 10
km ja illaksi tär'tyi olla määränpäässä.
Matka alkoi taas reippain mielin, vuoroin suota,
vuoroin korpea. Kello 21 illalla oltiin Vienan Kemin kaupungista 10 km etelään olevassa paikassa
Muurmannin radalla. Tehtävänä oli tässä åjäyttldd
rata ja asettaa toiseen kohtaan panos, joka räjähtää
9 vuorokauden kuluttua. Ensin pantiin aikasytytin-

panos ja sitten iskusytyttimellä varustettu toineo pa-

nos. Kun panokset olivat paikoillaan, vedettiin naru 50 m päähän, josta laukaisun tuli tapahtua junan saapuessa kohdalle.

Odottelimme noin 15 minuuttia, kun vihollisen

B

; t's,
Koukopartion kulieiuskone noussui Iähtöön Leniuan iärveltä

ja korpisoturin matkan päästä. Jääkö tälle retkelle
parvestamme ketään ?

Kului pitkä

kaksituntinen,

kun sähköttäjä alkoi "titata" radiollaan. Silloin tulikin käsky: "Kulkekaa suunnassa 45,00 15 km:n

sotilas tuli paikalle samanaikaisesti pohjoisesta päin
saapuvan junan kanssa ja alkoi vilkuttaa punaista
merkkiä lampulla. Sotilas luuli kai meidän poistuneen ja oli varmaan nähnyt, että laitoimme panosta,

mutta ei uskaltanut näyttäytyä. Kun junan vauhti
oli kova, se ei pysähtynyt ennenkuin nykäisimme
narusta, ja f kg trotyyliä julisti junan olevan "pääteasemalla". Samanaikaisesti herkät sormet painelivat konepistoolien liipaisimia ja rätinään sekoittui
kuolevien r-ihollisten tuskanhuutoja.
Olimme tä\'ttineet annetun tehtävän ja lähdimme paluumatkalle. Vihollisen kone seuraili maaston
yllä etsien kostotilaisuutta, mutta yö kätki poikansa
pimeään syliinsä. Osasimme vanhoina sotilaina käyt-

I"ATIItO
KAHYIA OTK.LAISISTA OSU USLI
EISTÄ
IKK

tää maastoa.
Käveltyämme aamuun kello 4:ään saakka olikin jo
aamukahvin aika. Kun m.rtkaa oli tehty yhteen kyytiin noin 20 km ja maasto oli hyvä sekä paikka

suojainen, päätimme ler'ätå puoleen päivään. Miinoitimme tuloreittimme, ettei tulisi yllätyksiä, sillä
sellaisesta koituu harmia kummallekin, jos vihamiehet kohtaavat toisensa metsäpolulla.
Levättyämme täten aikamme partion johta.ia herätti sähköttajnn ja käski ilmoittaa tilanteestamme
esimiehelle Suomeen. Sähköttäjä sai häneen yhteyden ja ilmoitti asian. Komentaja antoi määräyksen, että oli pysyttävä samassa paikassa, jollei ole
ketään hätyyttämässä, ja otettava uusi yhteys parin
tunnin kuluttua.
Odotimme, katsoimme kelloa ja laskimme minuutteja. Mieleen palautui kuva kodista, vaimosta

HAMBURGER BÖRS
I lk

Hotelli

ja

Ravintola O Turku

Kauppiaskatu 6. Puh. 20861

Viihtyisät hotellihuoneet

I I lk keittio

Juhlakerrosta kabinetteineen
suositellaan kokouksia

ja juhlia varten
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7päässä olevalle V-järvelle, kone hakee teidät kello
22. Pankaa merkkivalot, sovittu numero 3. PaukKA

Nyt tuli ilo ja kiire. Jalka nousi keveästi,

sillä

olimme tehneet hyvän työn omaan taloon. Tulimme määrätyn järven rantaan kello 21.30. Samalla
kuului järven toisesta laidasta noin 2 km:n päästä
miesten pulinaa ja puunhakkausta. Årvelimme, että
siellä oli vihollisen kenttävartio. Olimme hiljaa
kuin tupahiiret ja nostimme heti ylös radioantennit,
koska piti oitaa yhteys lähestyvään koneeseen. Radisti sai yhteyden koneeseemme, josta heti kysyttiin: "Onko laskeutumispaikka hyvä ja vapaa?"
Nyt alkoi johtajan sydän lyödä nopeasti. Vihollinen oli lähellä, eväät lopussa eikä muuta paikkaa
ollut tiedossa. Hän sanoi radistille: "Ilmoittakaa:
Antakaa tulla, merkkivalot pannaan palamaan, kun
koneen

d'd.ntd.

alkaa kuulua."

Odotimme noin kaksikymmentä minuuttia, ja
kaivattu ääni alkoi kuulua. Nopeasti miehet vain
paikoilleen ja termiittipötkyt palamaan. Kone kurvasi siihen paikkaan, jossa oli vihollisen kenttävartio. Meiltä pääsi pieni kirous, että joko tuo teki
vikapiston, mutta samassa se näki merkkimme ja
laskeutui rantaan luoksemme. Heti noustiin koneeseen, ja ohjaaja lisäsi moottorin kierroksia vilkuttaen viholliseen päin. Menin ohjaajan viereen ja
kyselin, oliko sielläpäin jotain erikoista. Tähän

tuli

vastaus:

Te pirskatin kaverit, kutsuitte hakemaan it-

- vihamiesten pihalta, mutta haen siitä mistä
seänne

kutsutaan. Nauraen onnistuneelle yritykselle hän lisäsi:

Siinä oli vartio, koska kämpästä näkyivät valot- ja ne sammuivat heti, kun aloin laskeutua. Silloin arvioin nopeasti, että ne eivät kerkiä tulla tämän niemen taakse, ennenkuin ollaan .io ilmassa.
En tunnustanut hänelle, että tiesimme vartiosta,
ennenkuin seuraavana vuonna. Lensimme vihollisen

lin,jojen yllä, kun alkoi tulla it.-kranaatteja

sLro-

raan meitä kohti.

Pitkä, lyhyt, pitkä, pitkä, kuului poikien suus'
ta,- kun kranaatit räjähtelivät alhaalla ja ylhäällä.
Ohjeaja nosti korkeutta 2000 metriin je koetti
tehdä kaartoja, mutta se ei paljon vaikuttanut lennettäessä niin isolla koneella. Onnistuimme kuitenkin vihdoin pääsemään pois tuosta vihollisen vihaisesta ilmatorjuntatulesta. Lennettyämme sitten kaksi

ja puoli tuntia alkoi näkyä sama järvi, jolta olimme
Iähteneet matkalle ja toivoneet vielä palaavamnre
kaikki yhdessä, reippaina ia yhtä iloisina kuin lähtiessäkin. Saavuimme rantaan, jossa komentajamme

oli

meitä vastassa toivottaen iämpimästi teivelit-

leeksi sanoen:

Olette sentään reippaita sotureita ! Olen sydämestäni
iloinen, kun saavuitte kaikki kotiin.
Samalla hän kertoi, että oli saanut siepatuksi sanoman, jossa vihollisen itsensä kertomana todistet-

tiin tehtä\,ämme onnistuminen. Veturi ia ) vaw
nua täynnä sotilaita ja ammuksia oli tuhoutunut ia
Muurmannin rata, vihollisen tärkeä elinhermd pohjoiseen, katkaistu.

I.IARKKA
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Heidön kösissöön on
miljoonio tikkujo
"Suurio ovol nömö tulilikul syntyessöön. Töstökin pöllistö tulevqt tehtoon puukot oikonoon veislömöön mil-

joonio tikkujo. Voon pitkä on sinullokin motko vielö
edessösi, ennenkuin olet koreosli lootikoisso. Voi joulunelko pistömöön pöösi poperikoneen volsseihin; liedö
höntö mitö koikkeo ne pystyvöl puuslolekemäön. Meille
riittöö, ettö leemme niistö mohdollisimmon ison kuormon. Voon kun tömö on tuonne ylös soolu, niin löytyy
völillö ponno polomoon pienempi pölli.Tuntuuhon lössö
kohto siltö, eltei nöe enöö metsöö puillo..."

\r\

Koiken kehityksen iokono on rohon kiertokrl ku. Tul koo Tekin ponki n tullovoksi jo pon-

koo morkkonne iuotlovoon lyöhön.

Moon

suurin lollelusponkki on jokoisto löhellö.
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JOKAINEN korpisotaan perehtynyt tietää, kuinka
suuri merkitys on yksilöllisellä ja itsenäisellä toiminnalla. Se merkitsee uskoa itseensä, mieluimmin
yliarvioiden kuin päinvastoin. Suuret luulot ovat
luvallisia sodassa, korpisodassa nimenomran. Asiaan

on käytävä vakavasti kiinni, on tunnetteva
aivan kuin itsestä riippuisi koko n'kmentin

\-estuu
. . . €i,

vaan koko armeijan kohtalo.

Olin nuori ja kannoin

repuss.rni r'ääpelin nau-

hoja.

JR 1.2:een kuuluva majuri B.rckmrnin pataljoona sekä joitakin jääkärijouxxueita teki historiaa Kiestingin
Louhen suunnlll.l svksyllä r94r
- k.rnssr mukan.r. Jokainen siellä
ja minä olin ryhmäni
ollut muistaa nuo "krksiktmmenräkeksi vuorokautta", jolloin elimme todeilista korpisota-erakkoelämää. Yhteydet ulkomrailmaan olivat heikot. Ammus- ja muon3tä\'dennrsiä saimme ilmasta käsin.
Oli sadetta, kvlmää ja pimeää.
Mutta herket olivat tapahtumista rikkaita.
Iltaisin kuuntelimme valistusmusiikkia, Kulkurin valssia tai Säkkijärven polkkaa. Mutta tätäkin:
"Suomalainen sotilas, heitä aseesi ja antaudu . . .
kotonasi odottavat vaimosi ja lapsesi. . . morsiamesi... äitisi... muista, täällä on tuleva hautasi...
antaudu, me tarjoamme . . ."
Tai jotakin tuon suuntaista ja jälleen: "Ohdakkeista astua on orpopojan tie.. ."
Pelkosjärveläinen Aaretti Kuhanen murahti kerran:
Vaihtais jo levyä ja panis Korholan tyttöjen

polkkaakin.
Tykistömme otti "äänen" suunnasta maaleja, jolloin "ääni" vaihtoi pesäpaikkaa, mutta ohjelma oli
samaa.

I{akasimme havumajassa. Sen ylle valuva tihkusade tippui silmillemme. Holkkitupakan savu kierteli kosteita havuseiniä, kukaan ei puhunut ja joku
nukkuikin. Luutnantti Vainio astui sisään.

Ålikersantti

Särkkä . .
- Menette jonnekin,
melko äreästi,
- tunnelma, minkä olinkeskeytin
sillä
luonut lyhyen lepohet.

ken aikana trittui karuun todellisuuteen. Luutnantti
hymyili.
Niin juuri, an'asittepas. On tullut ilmoitus,
- naapurin on onnistunut läpäistä
että
linja jostakin
kohtaa. Hiippailevrt nyt jossakin. Pieni joukko,
mutta sitä vastenmielisempi. Otan joukkueeni, ja te
menette ryhmänne kanssa toisaalle, mutta pysyttelemme kuuloyhteydessä. Jos naapurin porukka on
Pinkosalmen sotakoulun oppilaita, se on ikävä pala
purtavaksi.

Tai
lyttökoulun pioneereja, mu- joku,Jelettijärven
rahti
mutta samassa ryhmäni oli jalkeilla ja
kostea havumajamme vaihdettiin vielä kosteampaan
kanervikkoon

.ia

rämeikköön.

Kiertelin ryhmäni kanssa epämukavassa maastossa, ja vihdoin päädyimme erään pikku suon laitaan. Nuuskimme ilmaa. Epäilyttävää!

Olkaa asemassa tässä. Tunnustelen tuonne

- Jos tulee tarvis, painutte perääni, mutta älkää
eteen.
ampuko minua.

Pojat jäivät suon laitaan ja itse pujahdin kitukasvuisia männynkäppyröitä kasvavalle suolle. Kuljin kumarassa, konepistooli valmiina toimintaan.

"Kierfelin ryhmäni kanssa epämukavassa maastossa, la
vihdoin päådyimme erään pikku suon laiiaan .. ."
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En havainnut mitään mielenkiintoista, mutta siitä
huolimatta voimistui minussa tunne, että edessä on
jotain tähän maisemaan kuulumatonta. Jonkinlaista
erämiehen vaistoa. Sitten pysähdyin, koska havaitsin
Niin tuoreet, että jalan painama sammal kohosi vielä laos-

pehmeässä turpeessa tuoreet jalanjnljet.
taan,

Åikomukseni oli kiertää vasemmalle ja palata
poikien luo, mutta samassa näin männynkäppyröitten lomista liikettä. Heittäydyin maahan ja-ryOmin
varovasti sitä kohden. Todella. Siellä hiipi kaksi
miestä selkä itseeni päin. Ryntäsin ylös ji juoksin
pehmeän alueen
Ruki-ver !

yli miesten

taakse.

-Miehet kääntyivät. Toisen konepistoolin suu teki
puolikaaren, mutta ase lensi maahan, kun laskin
sarjan miehen jalkojen juureen. Samoin luopui toinenkin aseestaan. En ennättänyt kerätä aseita rahkasta, sillä arvasin, että miehet olivat samalla asialla
kuin itsekin olin. Siis tunnustelijoina. Tein konepistoolillani eleen ja ärjäisin:
Iti

sutra
-Tulkitsin
kiis§ni kädenliikkeellä, ja miehet
!

ym-

märsivät sen ehkä paremmin kuin äskeisen "itisutaani". He kääntyivät ja lähtivät tarpomaan edel-

läni suon pehmeässä rahkassa.
Silloin pamahti laukaus takaapäin, ja toinen vangeistani kaatui selkä luodin lävistämänä maahan.
125

I

,
Oikeastaan olimme "maissa" kaikki kolme miltei
samassa, kun laukaus pamahti. Tämä olikin viisainta, mitä tilanteessa voi tehdä. Luoteja vihelsi päittemme ylitse, kuin kiukkuisia paarmoja.
Iti sutaa! murahdin eloon jääneelle vangille
ja -annoin ryömimismerkin. Tämä totteli. Ihmette-

sinne käsikraoaatti, ehdotti eräs.
-Se Heitetään
ei ollut viisasta, koska siellä takana heitä il-

oli enemmänkin, arvelin ja lähetin sanan
luutnantti Vainiolle. Hänen saavuttuaan selostin timeisesti
lanteen.

Pitäisi kurkistella tuonne taakse, että saisimme

siinä ryömiessäni kosteassa rahkassa, miksi vihollinen ampui ensiksi oman miehensä, sillä heikäläisiä tuo ampuja varmasti oli. Perillä asia selvisikin. Kun saavuimme ryhmäni luo, joka laukausten
hälyttämänä oli Iähtenyt liikkeelle, mutisi säikährynyt vankini:
Politrukti, politrukti, pum tavarits.
-Siis olin oikeassa.
Ampuja ei vaarantanut mitään.
Hänelle oli tärkeämpää, että en saa vankia, sillä tietysti hän ampuessaan toverinsa arveli ennättävänsä
ampua toisenkin vangeistani ja sitten vasta, jos jäisi

- mitä siellä on tekeillä ja paljonko heitä oiselville

mahdollisuus, ampuisi minut.

ajan piiskan ujellusta. Sitä ei kuulunut, mutta. . .
aivan edessäni tuijotti äkkiä kaksi silmää. Tai tuo
tuiiotus kohosi eteeni juuri, kun olin saanut näköyhteyden radan varteen. Menikö nyt silmänräpäys?
Vai kaksi ? Iskin nyrkilläni sen minkä vaikeasta
asennosta saatoin, ja osuinkin. Kiskaisin miehen

lin

Luutnantti Vainion saavuttua miehineen kiersirnme suon laitaan ja rengasiimme siellä kyykkivän
joukon. Syntyi tavallaan motti motissa, sillä likimain itsekin olimme sellaisessa. Eikä se ollutkaan
mikään helppo purettava, sillä Pinkosalmen oppilaat olivat ammattinsa taitavia. Mutta eihän nyt
tuollaista iljennyt keskellemme iättää, selvä siitä oli
tehtävä, ja kun saimme lisävoimia, niin päästiinhän
siitä. Kaiken kukkuraksi saimme vangiksi itsensä
"poliittisen komisarion", joka oli ampunut toverlnsa.

Hänellekin sanottiin:

Iti

sutaa

-Ja monelle

!

toiselle. Sillä vaiherikkaita olivat ne
päivät ja yöt "korpivaelluksemme" aikana, korpivaelluksen, joka ei nyt sinänsä mitään vaellusta ollut. Oli vain samoilla alueilla rehkimistä, kylmää ja
pimeää. Sadetta ja harmaita päivän rakosia. Se oli
elävää sotaa, ammuntaa ja räiskettä. Kovaäänisen

Kulkurin valsseineen, Säkkijärven
polkkineen...ju,
"Suomalainen sotilas, heitä aseesi ja antaudu . . .

valistusohjelmaa

Muista. . ."
Hallussamme oti patka*fiestingin rataa. Siitä arvokkaasta väylän kurkusta ei nähtävästi haluttu luo-

pua millään. Louhen puoleisessa päässä oli vihollisen piiskatykki ja sen vaiheilta vielä pikku juttu.
Makasin ryhmäni kanssa radan varressa. Oli melko hämärää. Eräs meistä oli tehnyt kituvan nuotion
radan varressa olevaan syvään ojaan ja yritti kuumentaa kenttäpakissaan vettä. Savu imeytyi kosteaan ruohikkoon. Aseitten rätinää kuului lähempää
ja taempaa, mutta siihen olimme jo tottuneet niin,
että sen yhtäkkinen vaikeneminen olisi herättänyt

ihmettelyä. Silloin tällöin piiskatykkikin antoi
merkkejä itsestään. Sen lähtölaukausta ei kuullut,
ennenkuin ammus oli viheltänyt ohi. Siellä se sitten räsähti radan mutkassa ja osuipa toisinaan itse
rataankin, jotta kiskot vingahtivat.
Mutta radalle ei ollut menemistä.
Ryömin penkkaa ylös ja koetin kurkistella toiselle puolelle. Samassa näin vilauksen piippalakista
miltei käteni ulottuvilla. Vetäydyin nopeasti taakse,
painuin alas poikien luokse ja kerroin heille havaintoni.
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kein on.
Ei ollut tarpeeksi pimeä vielä,
pitäisi.
- Niin
jos pimeän turvissa
mutta
pääsisikin kurkistelemaan
radan ylitse, niin se taas peittäisi näkyväisyyden.
Oli yritettävä oitis I
Eräässä kohdassa oli rata saanut kranaatinosuman, ja siinä olivat ratapölkyt irtautuneet koholle.
Päätin käyttää pölkkyjen suomaa heikkoa näkösuojaa hyväkseni. Jätin konepistoolini radan penkalle
ja ryhdyin ryömimään poikki radan odottaen koko

kauluksesta omalle puolelleni, mutta samassa piiska

ujelsi. Naapurin tykkimiesten sulkutuli ehti kuitenkin hetkeä liian myöhään. Säikähtynyt vanki kiersi
kuin kerä penkkaa alas poikien luo ja minä perässä.
Tämä oli toinen vankini, mutta hänelle en ennättänyt sanoa "iti sutaa", niin kiperä oli tuo tilanne,
koska vangiksi otetulla oli aseenaan suuri rullare'

volveri. . . minulla ei mitään.

Olin tuossa lyhyessä hetkessä saanut myös valokuvatuksi silmilläni radanvarren ojanäkymän ja osasin paikallistaa sen kohdan, missä olin havainnut
lauman ruskeapukuisia miehiä kyykkimässä ojan
pohjalla. Miesvoimalla ryhdyimme heittelemään
iinne käsikranaatteja. Kuin varpusparvi ne lensivät
yhteisheittona radar taakse ja tekivät selvää jälkeä.
Tämän totesivat ne, jotka sitten pimeän tullen keräsivät sieltä eheäksi jääneet aseet ja kipeästi kaivat-

tuja ammuksia.
Piiskatykki koetti meille kostaa, mutta sen sota
oli käyty pian loppuun, sillä aamuyöstä sen tuhosivat majuri Backmänin miehet. Tästä oli tosin vain
vähän iloa meille, koska naapuri raahasi paikalle
toisen samanlaisen vihatun . . . ehkä sodan viha'
tuimman aseen.
Näissä merkeissä kuluivat ne "kaksikymmentäkaksi vuorokautta".
Tämä oli sitä todellista korpisotaa, yllätyksiä

täynnä olevaa leikkiä ja näin tavallisen sotilaan
perspektiivistä katsottuna aika sekalaista touhua.

"Riu'ullekin" mennessä sai odottaa "rukiverriä" tai
tai "iti sutaata". Märkää ja pimeää. Nälkää ja vilua.

Ja yhä vain:

"Muistakaa vaimojanne ja lapsianne. . . antautukaa... heittäkää aseenne... me tarjoamme..."
Ja sitten taas:

"Volga, volga, äiti armas. . ;'
polkkaa...Tai:
"Menette ja kierrätte alueen . . ."

Iti

ja

Säkkijärven

sutaa. . .

-Mutta selvittiin siitäkin, mikäs siinä.
taanhan tottuu.

Korpiso-
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TALVISODAN ja Jatkosodan muistopäivinä kokoontuvat eri rintamanosien .joukko-osostojen miehet
monin paikoin 1'hteisiin muisrotilaisuuksiin. Tällaisissa tilaisuuksissa on p.rikallaan kantaa kunniamerkkejä, niiden jou*oss,1 oman rintamasuunnan
muistoristiä. trIuistoristien asema monilukuisten
kunniamerkkiemme joukossa on monelle epäselvä,

jonka vuoksi seuraavassa jo selventävä sana:
Nluistoristit eir'ät ole valtiovallan, r,aan aseveljien
itsensä lyöttämiä. Ne oval eri rintamasuunntlla ja eri
yhtymissä taistelleitten miesten keskinäisen asetoveruuden ja yhteenkuuluvaisuuden tunnuksia. Tasavallan
presidentin vahvistettua muistoristien säännö1 voidaan
niitä käyttää myös sotilas- ja muissa virkapuvuissa
muitten kunniamerkkien rinnalla. Syytä on kuitenkin
korostaa muistoristien virallisten sääntöjen määräystä,
että muistoristien paikka on muistomitalien jäljessä ja
että samanaikaisesti saadaan kantaa vain yhtä Talvi- ja
yhtä Jatkosotaa edustavaa ristiä tässä järjestyksessä.
Vaikka moni mies on oikeutettu lunastamaan useitakin

ttmaastoha rioit ustatt

muistoristejä, voi hän siis samanaikaisesti kantaa korkeintaan kahta.
Kunniamerkkejä ja muistoristejä on kannettava sillä
arvokkuudella, joka niille kuuluu. Kunniamerkkien
kantaminen tummassa siviilipuvussa (alkuperäiskokoisina) on tullut yleiseksi. Ne on kiinnitettävä huolellisesti niille määrättyyn järjestykseen ja oikealle
korkeudelle. Useamman' kunniamerkin haltijan on

kiinnitettävä kunniamerkit niitä varten valmistettuun
kiinnikkeeseen. Kunniamerkkien kiinnittämis- ja kantamisohjeita on kunniamerkkejä käsittelevissä kirjoissä, joista ajankohtaisin on Kunniamerkkiaapinen.
Kunniamerkkitarvikkeita myydään ja niitä koskevaa
opastusta annetaan alan ammattiliikkeissä.
Tulevan kesäkuun 4. pnä paljastetaan Helsingissä
Suomen Marsalkan ratsastajapatsas. Silloin järjestettävissä juhlatilaisuuksissa kantavat niin sotilas- kuin siviilihenkilöt kunniamerkkejä. Suomen Marsalkka oli
suomalaisten kunniamerkkien luoja. Aseveljien perus-

tamille muistoristeille hän antoi suuren arvon ottaen
vastaan useimmat Talvisodan ristit. Nyttemmin niitä
säilytetään Mannerheim-museossa.
Muistoristien jako-oikeus on Suomen sotien 19391 945 muistoristitoimikunn alla, jona toimii Sotainvalidien Veljesliiton johtokunta apunaan Talvi- ja Jatko-

sodan muistoristitoimikunnista muodostettu työvaliokunta. Käytännöllisestä jakelusta huolehtii SotainvaIidien Veljesliiton muistoristitoimisto, os. Helsinki, Kasarmikatu 34, plh. l3OO3l34, postisiirron n:o 91600.
Ristin voi tilata myös Sotainvalidien Veljesliiton piirien ja paikallisten osastoien sekä reserviupseerikerhojen ja reservin aliupseeriyhdistysten välityksellä.
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Teemme tutkimussopimuksiq löydöistö

Tiedotuksio io nöytteitä ottsvot vostoon myös konttorimme Helsingissö, Aijolosso, Porisso, Horjovollosso, Ylöjörvellä, Vihonnisso
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Kansikuva

Talvisodan t.ris:elur o\.rt tauonneet ja joukot ovat
kuormastoineen ir:l.1.ullrssa kotiseudulle uuden rajan yli Korplseläss.i

NUI\{ERO
Hannes

Jouduiteko Tekin ioka kuukausi saman vaikeuden eteen: ilmaantuu "ylimääräisiä" menoia ia maksuia. Miten saada rahai siiil

riitiämään seuraavaan iilipäivään saakka?
Kiusallinen pulma, iosta on päästävä.
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Reino Kalervo

TALVISODAN ANKARÅT ERÄMAATAISTE.
LUT LAATOKAN KOILLISPUOLELLA . ,... .
Martti Havio
VIIPURIN PUOLUSTAJIA III osa
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kasta, lota ette heti tarvitse iuokseviin menoihin. Aina tarpeen lullen nosiatie pieniä

Erkki Lahti
TUL] KÅSTE UMPILÅMPI.I-INJ.ALLÅ
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eriä tililtänne. Menelelmä iasaa rahankuluiuksenne ia kerää "kivuttomasli" Teills pie-

Toivo Vuorela
HÅUKIPERÄN TAISTELU

ten.*) Palkka pankkiin on myös iie iavoit-

llatti trIikkola

Palkka pankkiin-menetelmä tarkoitlaa, eiiä
tilipäivänä iäiätle tilillenne sen osan pal-

nen vararahastonkin, esim. laskupäiviä var-

teiden toteutiamiseen.

*)

Yhdyspankkiin

laisia

voiite suoriitaa hyvin

monen-

KOHT,{I-ON SÅÅTTO IX osa

YHDYSPANKKI
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Olli Niiranen

SI\\EI{ÄN

maksula.

.

SE ON N{ENTÄVÄ, EIHÄN
II osa ...

TÄSSÄ IIUUKÅAN ÅUTÅ
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E. Leppänen
KUN }TUURNIANNIN RATÅ RÄJÄYTETTIIN

Vilho
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Särkkä

'']TI SUTÅ4"
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KUNNIA}VIERKEISTÄ JA MUISTORISTEISTÄ

r27

Aikokouslehdessö "Konss toi3teli -mlehet ker-

tovot" lulkolstujen kirjoitusten, korttoien io
piirrosten oslttolnenkln lolnoominen io julkoi.

seminen on kielletty llmon tolmituksen tupoo.
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tekee mahdolliseksi
tarkan liikehtimisen, Yarman
Ja nopean ohjattavuuden
sekä pitkän toiminta-ajan
Dieselsähköisen käyiiökoneiston a-sics'3 a,van
päällikkö saa suoradn komerlo.i a fa : e-e ä lä-

denliikkeellä a uksensa
rättot*elemad-
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sella kone.'c c vå"-s-e-r- r^ . aivoihin. Mm.
10.500 i-v:. ja 7.500 h'u:n jäänsärkijöihin, salamaiäänsärk;iä Tursoon ia kelirikkoalus Arandaan.
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Pääkoneision lisäksi olemme toimittaneet laivorhin monia muita sähkökoneita ia -laitteiia, kuten
apugeneraattoreita, moottoreita, valonheiitimiä,
keittiön liesi- ia paisiinuuniryhmiä sekä suoriltaneet laivoien kaikk; sähköasennustyöi.

Tarvltessanne sähkölaitteita
laivoia Yerten tiedustelkaa
niitä meiltä.
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Oulu

Tampere-Turku-Vaasa
Tehiaat Helsingissä ia Vaasassa
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Asia on tutkimisen arvoinen. Ja jos
löydätte tällaisen vanhan lampun niin
älkää jääkö miettimään, miten hyvin se

Löytyykö
'feidän
ullakoltanne
tämän näköistä

sopisi olohuoneen seinälle tai eteiseen.

Hierokaa sitä. Jos sen jälkeen tapahtuu
jotain kummallista, niin etsimämme
lamppu on kädessänne.
Olemme hiukan kateellisia Mr. Aladdinille
ja hänen taikalamppunsa huokeille

ihmeille. Shellin valtavan tutkimusosaston

lamppua?

ihmeet vaativat jättiläismäisiä investointeja. Hieroisimme paljon
mieluummin Åladdinin lampDua. Jos siis
löydätte oikean Aladdinin lampun niin
lähettäkää se meille.

Hinnasta tuskin tulee erimielisyyttä

-

olemme tottuneet

kalliisiin ihmeisiin.
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- siitä voitte olla

varma
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Shellin tutkimusosastolla
r.allitsee muuten sama öljyn
läpitunkema ja ihmeellisiin

suorituksiin tottunut henki kuin
Aladdinin kuuluisassa
lampussa. Nämä ihmeet hyödyttävät
jokaista tämän päivän autoilijaa.
Ja luulemmepa, että ellei tutkimusosastomme pian löydä Åladdinin lamppua niin
se suunnittelee

ja rakentaa toisen

samanlaisen. Tai

aivan rehellisiä

-

-

ollaksemme

vielä hivenen

ihmeellisemmär,.
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