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Lotto Kenttölö:

toTTf,t'tf,

s0tfiuf,it lfl,

$filRfiAr{$$A
SYKSYLLÄ 1941 jouduin virkatoimeni kautta Jy-
våis§län Lotta-Svärd yhdisfksen piiriin. Aloitin syk-
syllä virkasisareni kanssa koulutoimeni eräZissä pienes-
sä kyllissa Jyv?is§län liihellä. Mutta tuo aa[kosten
opettaminen tuntui kovin viihäpätöiseltä aikana, jol-
loin tunsimme, että voisimme paljon tehokkaammin
palvella rakasta isänmaatamme toisaalla, kouraantun-
tuvassa kenttätyössä. Ilmoitimme asiamme isänmaal-
lisen hehkun vallassa piirimme silloiselle kansakou-
luntarkastajalle Väinö 

-Valorinnalle. 
Isänmaallisena

miehenä hän hyväksyi ehdotuksemme, jopa iloitsi uh-
rautuvaisuudestamme.

Pois, pois, rauhan toimi jä!
Ensimmäinen pulmamme oli se, että etnme voineet

näin valmistautumattomina astua niin vaativaan työ-
hön kuin kenttälotan työ on. Åikaisemmin olimme
tosin suorittaneet pienempiä kursseja. Mutta Jyv?is-
kylän lottapiiri järjesti nyt juuri läiikintälotille kurs-

Motto:

" Kenttälotta!
Sodankin heshellä taisteleaa, Aärtiuä, lertdan
aaodattaua ibmiskanta J,a aaltaan ottaa iott-
latanoman lamalanpoian syntymhtä. Missä
byuänsä se ranomd Sinat, Kenttälotta, tdooit-
taneekin, antakoon se Sinalle sen rarban ja
uoirnan, ionäa yksix joahn Herra aoi lab-

ioittaa.
Hyaä loalua ja Onnellitta Uatta Vaotta
toiuottda Sinalle

Lotta-Soård Keshasiobtokanta."

Suomoloinen soiroonhoitoiotor huolehtii hoovoittu-
neisto vihollisisto yhtä hyvin kuin omistoonkin
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Vihollisluutnqntti ontoutuessoon vongiksiljo...

sit Jyväskylässä. Ilmoittaudurmme piirin kautta näil-
le lääkintäkursseille.

Saatuamme uutta tarpeellista alan tietoutta ja yha
kasvavaa innostusta olimmekin jo valmiit astumaan
palvelukseen. Jyväskylän piirijohtokunta antoi ko-
mennuksen "sinne jonnekin", eikä vähd.arvoisempaan
paikkaan kuin Viipurin Sotavankisaitaalaan Sorvaliin
hoitamaan Viipurin ym. moteista jääneitä sotavankeia.
Tehtär'ämme oli vaikea sanan täydessä merkityksessä.

Kuka voisikaan täydellisesti kuvailla nuoren lotan
mielialoja jouduttuaan tällaiseen paikkaan? Minulle
henkilökohtaisesti oli tehtävä sitiikin vaikeampi, kos-
ka olin karjalaisena ioutunut menettämään kotini ja
tiesin sen jo silloin olevan raunioina. Tiesin myös
veljeni haavoittuneen vihollisen luodista!

Rohkein ja ehkä hieman uteliain mielin astuimme
kuitenkin tehtäväämme. Tiesimmehän edustavamme
suurta isänmaallista järjestöä, jonka perusolernukseen
kuuluivat palvelusalttius ja totteleminen.

"Lottien kultaisista sanoista" muisfui mieleeni
muutamia lauseita:

- trfuista "vastoinkäymisten" kohdatessa päiimää-
rämme suuruus !

- Ålistu itsekuriin, niin kohotat järjestökuria!

- Ole uskollinen vähimmässäkin!

- fefta, muista edustavasi suurta isänmaallista
.järjestöä I

Näitä lauseita nyt kertailin mielessäni. Nyt ne oli-
vat tosiaankin tarpeellisia.

Saimme sairaalaksi Sorvalin kasarmialueen eri ra-
kennuksineen. Noin viikon teimme työtä saadal<sem-
me sinne järjestetyksi edes jotenkinkaan tyydyttäyät
olot. Kaikki oli valtavan "saastaista". Huoneet aivan
mahdottoman likaiset, potilaat samoin.

Erään lottatoverini kronikka antaa siitä jonkinlai-
sen kuvan:

"Palavat rädsyt kasoissa ikuisen liekin lailla,
vanjat loikovat vuoteissaan kättä ja jalkaa vailla.
Lotilla vanjat on apuna, karkuhun juoksevaiset,
asunnot ovesta kattohon puhdisti kunnon naiset.
Osastot omaksi otettiin paksuimman saastan altq
likaa kun viikko vihattiin, tuoksui io puhtahalta.
Käytävän päässä valkeat pian jo liinat hohti,
kukatkin hyvää tuoksuaan esille tuoda tohti.
Kaikki mi saastana kerätty on, heitetty poltettavalsi
Kasalla kauhean rovion asusti vanjaa kaksi."
Kului syksy. Lähestyi joulu. Koetimme jåirjatä

joulutunnelmaa jotenkin. Olin "perheen kuopus".
Minun tehtäväkseni jäi kuusen haku ja koristelu. Ha-
lusin kaikki koristeet perinteellisen tavan mukaan
tehdä itse. Olkiakin löyiyi. Niistä halusin laittaa



joulutähden. Suomen liput eivät saaneet suinkaan
puutfua joulustamme. Åsetin ne tankoon seindlle.
Niiden alle leikkasin jouluaiheen: Jeesuslapsen ja
Marian. Leikkasin tähtiä ia asetin ne tummalle taus-
talle. Pieniä lahjojakin järjestimme toisillemme.
Muistan kuinka halusin antaa keskisuomalaisille lotta-
sisarilleni Viipurin linna -aiheiset valokuvat.

Jouluaatto kului rattoisasti laulellen. Jouluevan-
keliumia emme suinkaan unohtaneet. Tarkastelimme
suurella mielenkiinnolla pienetkin paketit. "siellä
jossakin" oli pieninkin muistaminen hyvin kallisar-
voinen ja tervetullut.

Herkistynein mielin luimme piirin liihett?imän jou-
lutervehdyksen:

loul*ello jen haikaessa kalkeaat rir/nd4adt
aialaksemme Teidän honanne, ioiden palac,aa
isänrnaanrakkaatta id sililrta abrimieltä ,ne
sdar/trne kiittä kotiemme rdlbdttrt ja isänmaan
t'apaud.esta. loalm Herra antakoon sianauk-
senta ia aoimansa ililtta tillet)aiszutta kobti
åulkiestanne.

lyaä:kylän piirin lotat."
Oma vartior.uoroni alkoi Jouluaamuna kello 7, jol-

loin aloin mitata "lämpöjä". Tutu tervehdys kuului
sieltä täältä eri puolelta:

- Sistra, sistra! Skolko vremja, sistra?*) - Aivan
tavanomainen kysymys päivittäin.

Ilmoitin ajao ja lämmön. Muistan vielä miltei klas-
silliseksi tulleen sanonnan: "Tritsat sem, tritsat vo-
sem." Tämän jälkeen alkoi vuoteitten sijaaminen ja
sidonta. YIIättävän paljon meille lotille oli uskot-
tukin tehtävää sodan aikana. Paljon oli tehtäviä, mut-
ta hätä ei lukeout lakia.

Aamutehtävien jälkeen saavuin erääseen huonee-
seen "seurustellakseni" potilaiden kanssa. Siellä po-
tilas Volgunov tutki hartaasti Raamattua jouluaamu-
na. Hän oli keski-ikäinen, yksinkertainen kansanih-
minen. Harvinaisen §ryfiäinen, sanoisinko "kaik-
keen". Hän kertoi, että hän ensimmäisen kerran sai

... sotosoirqolossq koksi viikkoo myöhemmin.

tutustua Raamattuun täällä suomalaisessa sotasai-
raalassa.

Olin jonkin verran oppinut hiinen kieltiän ja ker-
roin hänelle joulun suuresta sanomasta. Kyynelsilmin
hän sitä kuunteli, siis ensimmäisen kerran suomalai-
sessa sotavankisairaalassa ja jo pitkälle keski-ikään
ehtineenä.

Sidoimme vaikeita haavoja. Paleltuneiden huo-
neessa koimme raskaita hetkiä vaihtaessamme siteitä.
Muistan potilaan, jonka molemmat jalat sain sitoa
"pakettiin" ja lisäksi myös toisen käden. Hyvin muis-
tan myös potilaan, jota ruokin vain letkun avulla.

Näissä tehtävissä mietin usein mielessäni, kuka
heistä olisi se ns. viholliseni? Olinhan viholliskan-
san kanssa tekemisissä. - Ei yksik2iän heistä ! Näen
aina edessäni heidän kiitolliset katseensa saatuaan hoi-
toa kärsimyksiinsä. - Ei sairas lähimmäiseni voi olla
viholliseni. Hän on kokonaan minun vallassani.
Kuinka en antaisi hänelle parasta hoitoa ja hoivaa.
Miniihän pystyn vain hivenen lievittämään hänen
kärsimyksiään. Eihän viholliseni myöskäiin voi olla
tuollainen kainalosauvoilla kulkeva sisareni, joka
täällä, kaukana kotimaastaan, usein on syväo koti-
ikävän valtaamana. Kai kotoiset joulut muishrivat
hänenkin mieleensä, koska hän kainalosauvat syr-
jään heitettyädn aivan ääneen nyyhkytti nurkassaan.

T?imä kaikki oli joulun suurta sanomaa minulle
vuonna 1941.

Haluaisin mainita vielä ukrainalaisen talonpojan,
Saftsenkon, joka oli haavoittunut rintaan. Hän oli
hyvin suomalaisen n?iköineo, vaalea, hiljainen ja re-
hellinen pienimmiissi&in.

Välitön luonne oli kasakka Sremoff Kaukasiasta.
Hän oli välitön luonnonlapsi. Saattoi itkeä ja nauraa
aivan samassa. Häneltä oli jalka amputoitu. Hiin
kätki pikku tavaroita patjaansa ja ompeli sen sitten
kiinni. Sieltä löytyi myöhemmin kaikenlaista kamaa"

Naispotilaista oli ennen muita mieleen jlaavä Ma-
rusja Kondratjeva. Hän kirjoitti minulle myöhern-
min joutuessaan Jiimsän opettajaleirille semioaari-
kurssille.

Näin jälkeenpäin ajatellen tuntuu tämä sotasairaa-
lan aika kovin rikkaalta. Suuri tyydy$s ja ilo täyttä
mielen, koska tuona vaikeana aikana sai olla omalta
osaltaan palvelemassa yhteista rsiaa ja puolustamassa
meille kaikille niin kallista vapautta.

Sodan joulu jäi joulujen joukkoon erikoisena, pal-
jon antavana ja voimakkaasti puhuvana muistona.

Vieläkin on jäänyt avoimeksi elämZissäni sana: ku-
ka on viholliseni !

*) Sisar, sisarl Palionko on kello, sisar?
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EINO SUMMA

- JA^HA poijaat, alkakaahan ripustella lippri-
ta vyöllenne, lausahti Suomisen Erkki hämäläishuu-
morin ilkikurisuus äänessään, tähysti korsun ikku-
nasta pihalle ja jatkoi:

- Pataljoonan lähetti saapuu, ja se tietää vän-
rikki Kaislalle komentajan puhuttelua. Kohta poj,rt
mennään taas, että porkoolit soi.

Ilkikurisuudestaan huolimatta oli huomautukses-
sa sävy, joka sai hymysuussa tytölleen kirjoittavan
Paanasen Eetsankin silmänräpäykseksi jäykisty-
mään, ilmeen jo samassa vaihtuessa ovelan toiveik-
kaaksi myhäilyksi. Eetsa kun alati janosi uusia seik-
kailuja, ja pataljoonan lähetin saapuminen antoi
niistä varman takeen.

Asemasotaa oli Maaselän kannaksella sodittu jo
puolitoista vuotta. Pataljoonan pastorin tietämän
mukaan sota loppuisi "yllättäen" vuonna 1946.
Yksikkömme ryJR 5:n jääkärijoukkue vänrikki
Kaislan vetämänä oli tottunut saamaan tehtävänsä
alussa kerotussa järjestyksessä.

Oli yö. Kellon osoittimet olivat siirtyneet mit-
taamart maaliskuun 24:ttä päivää. Lähetin käynnis-
tä oli kulunut parisen viikkoa. Saatuun tehtävään
valmistautuminen oli vienyt tavallista pitemmän
ajan, mutta nyt oli kaikki jär.festyksessä. H-hetki
koittaisi tasan kello 4. Korsuissamme oli hyörinää

- joukkue aseistautui "hampaisiin" saakka. Hirte-
hishuumorilliset huomautukset sinkoilivat. A- ja B-
tilauksia tehtiin kavereiden paremmista kamppeista

- tytöistäkin:

- Et sinä kuitenkaan tältä reissulta palaa, anna-
han pois sen Maijasi osoite, jotta osaan raukkaa
mennä lohduttamaan ja saisihan hän minusta sinun
sijaasi oikein kunnon kaverin.

Vihollisen omistuksessa oli rintamien välissä poi-
kittain sijaitseva ns. "Ponnahduslautakukkula". Se

oli Maaselän kylästä hieman oikealle, osittain suon
ympäröimänä, ja sen vastakkaisessa päässä oli vihol-
lisella erillinen, lujasti varustettu tukikohta. Sieltä
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se suoritti silloin tällöin yllättäviä hävitysretkiä
asemiimme käyttäen aserniemme eteen ulottuvaa
harjanteen päätä ponnrhdusleutana, josta kukkula
oli nimensäkin saanut. Luonnollisesti moisesta har-
mista olisi päästävä, ei vain tilapäiseilä tuhoami-
sella, vaan kertakaikkiseila rintan-ran oikaisulla. Rat-
kaisevan välien selvittelyn vihollisen kanssa hoitaisi
divisioonamme sissikomppania lhdessä .jääkärien
kanssa. Sen jälkeen aseman miehittäisi pysyvästi
oma jalkaväki.

Kun tykistön tulivalmisteluun oli kerätty suo-
malaisittain uskomaton mdåfi - 107 putkea, jotka
17 minuuttia jauhaisivat kohdetta, niin pidimme
tehtär'äärnn-re kovin r,ähäpätöisenä. Eih.i:r siellä oli-
si muuta tehtä\,ää kuin laskea kaatuneet .la kerätä
aseet talteen. Olihan joukkueemme historiaan mer-
kitty lukuisa joukko väkivaltaisia käyntejä nrepu-
rissa, mutta silloin oli vihollinen selvinnyt tykistö-
tulessa aina pelkällä säikähdyhsellä ja saimme sisään-
murtokohdissa ottaa tosissaan mittaa puolustajista,
ennenkuin se päästi asemiinsa. Mutta tällä kertaa
vain Rautavaaran Tapsalla oli vakava käsitys tehtä-
vämme luonteesta, koskapa hän pani lähtöhetkel-
lämme Aunuksen radiosta pyörimään levyn, Bou-
langerin "Ennen kuolemaa", joka antoi hirtehisil-
Iemme uutta vettä myllyyn.

,,POl\

Suksien aiheuttama rahina kantavalla hangella
ei luvaonut hyvää joukkojen ryhmittyessä H-lähtö-
asemiin omalla estelinjallamme. Yössä oli kevään
makua. Ohut pilvikerros vaimensi täysikuun kirk-
kauden sopivaksi hämäräksi. Sää oli otollinen myös-
kin vihollisen yötiedustelupommittajille eli "sepa-
raattoreille", joista eräs ryhtyikin itsepintaisesti keh-
räämään yläpuolellamme. Nämä nuuskijat, jotka
pyörivät kohteensa ympärillä loputtomiin, olivatkin
kaikille tuttuja. Vaikka ne tuntuivat olevan kiven-
heiton korkeudella, pysytellen melkein paikoillaan,
ei niitä voinut havaita erinomaisen suojavärinsä ta-
kia, paitsi silloin, kun kone liikkui yli kuun. Jo
välähti, ja pommin suhina tuli kohti. Suomutaa
läiskähteli puhtaille lumipuvuillemme, ja estepaalu
syttyi loimottaen palamaan. Havaitsikohan pahus
ryhmittyneen porukkamme ? Tuleeko kohteemnre
salmlan ennenaikaisen hälytyksen? Kuuntelemrte
jännittyneinä "ilmapuntaria", vihollisen jalkaväen



Hyökköys vihollisen tukikohtoon on porhoilloon köynnissä

NAHDUSLAUDALLA"
as€iden toimintaa. I\Iuuttuuko niiden sävy hermoi-
luksi? Tottuneille ne herkästi kertoivat, millä tuu-
lella tai mielellä naapurissa ollaan. Ei, ei mitään
muutosta ilmene. T.risi ohjaaja kokeilla osumistark-
kuuttaan estepaaluun - olihan heillä siihen varaa!

H-hetki lähestyi. Vilkaisut käynniltään samais-
tettuihin kelloihin tihenir'ät tihenemistään. Menikö
jokin vinoon, kun mitään ei tapahdu? Kellohan on
"vinkkelissä". Ei menni'tl 107 salamaa välähti, kat-
kaisten mietteet kerrasta poikki. Ihanteellinen ty-
kistön yhteislaukaisu vapisutti ilmaa. Se kuulosti
vankan vaatteen voimalliselta repäisyltä, joka tiivis-
tyi yhtämittaiseksi jylinäksi. Oma tykistö puhui ker-
rankin samassa äänilajissa kuin vastapelurikin. Oli
turha salata ylpeyttä ja vahingoniloa ensimmäisten
terveisten iskeytyessä matalalta päittemme yli sup-
peaan kohteeseensa. Miltäs tuntuuT Näinhän ne
meitä tervehtivd.t aina silloin tälIöin - turhanpäi-
tenkin.

Salakähmäinen hangen rapina, kuiskuttelu ja eh-
doton tupakointikielto päättyi. Esityksen toinen,
julkinen vaihe oli alkanut. Käden viittaus, ja osas-
to sujutteli este- ja miina-aukon läpi ei-kenenkään-
maalle, levittäytyi vähäiselle suoaukeamalle ketjuun
ja eteni ripeästi hiihtäen harjanteelle.

Siinä se jo olikio. Maasta, tulesta ja sinkoilevista
hirsistä kiehuva tavoite oli näkemisen arvoinen.
Jääkärillämme Turkialla oli vartavasten kamera
mukana. Nyt tulisi hienoja kuvia arkistoomme.
Paineaallot, monisävyinen ujellus ja ryske vetivät
hermoja kireälle. Tunne oli kuitenkin turvallinen,
vaikka kranaatit iskeytyivätkin matalalta ja lähelle.
Olivathan ne omia ja vihollisen yhteydet taakse kat-
kenneet, vartiomiehet suojautuneina, eivätkä kor-
suissaan nukkuneet joukot päässeet kiivaan keski-
tyksen takia niistä ulos. Vihollisen tulta ei voinut
erottaa, ei edes aavistaa, ennenkuin osui, omien
aseiden jyskeen vallitessa 'åätitilaa. Sokaiseva lei-
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mahdus, jyrähdys ja paineen iskusta sukellus han-
keen. Miinako - ei, \raan oman raskaan heittimen
lyhyeksi jäänyt kranaatti suoraan rynnäkköryhmi-
tykseemme. Kaatunut ja kolme vaikeasti haavoittu-
nutta pelistä poissa. Kirjoittajalle vain repeytynyt
housunpolvi ja takinhiha kyynärtaipeessa. Tavalli-
nen vahinko sodassa. Kun krh-ammuksen pyrstö
katkeaa, niin kaari jdd: ailtamattomasti lyhyelsi.

Ihmeellinen tasapainohäiriö syntyi pauhinaan. 17
minuuttia oli kulunut huomaamatta loppuun ja ty-
kistön lähtöjylinä äkillisesti päättynyt. Viimeiset
kranaatit iskivät ulvahtaen ylitsemme.

- Nyt - 5su141ka.2 ! - Kolmas vaihe, rynnäkkö
ja sisäänmurto alkoi. Jyrähdys - siinä lepäsi Tur-
kian ruumis miinan silpomana - kamera rinnan
päällä risana.

Mitä ihmettä - äkkiä maahan ! Lumi kiehui ym-
pärillä, pirullinen lukuisien konetuliaseiden tulen-
avaus 20 - 30 m:n etäisyydestä löi korvat luk-
koon. Vastassa taisi olla oikein vanjojen vanjoja.
Kranaattikuoppia oli onneksi kaikkialla. Ne antoi-
vat riittävän suojan. Tilanne oli tukala vihollispe-
säkkeiden edessä, loivassa alarinteessä, josta ei
päässyt eteen eikä taakse. Mutta samaan liemeen
joutunut tykistön tulenjohtaja huusi puhelimeensa:

- Lisää ja äkkiä! - Ja sitä tuli. Uusi myllerrys,
vain 2 minuutin pituinen, mutta se riitti. Vain jästi-
pää pk-mies vastapuolella päästeli summamutikassa
pitkiä sarjoja, mutta sotkeutui jalkoihimme ja 

-siellä oltiin ! Tehtävämme viimeinen vaihe, aseman
vyörytys, alkoi.

Sitä iuhlistivat viiden palavan korsun mahtavat
savupatsaat. Hihkaisinkin :

- Nyt pojat ollaan kuin ainakin länsirintamalla.
Taisteluhaudat olivat yllättävän syviä ja heikossa

aamuvalossa vielä pimeitä. Etenimme vasemmalle
johtavaa taisteluhautaa pitkin. Käsikranaatti mut-
kan taakse, ja konepistoolilla väli selväksi! Kuulin
nimeäni huudettavan. Reipas luutnantti Ortamo,
joukkueemme tilapäinen johtaja, seisoi sisäänmurto-
kohdassa vapaaehtoisesti mukaan pyrkineen vänrik-
ki Vesan kanssa. Huusin vastaan:

- Täällä jo mennään ! johon kuului vastaus:

- Erinomaista.
Tykistökeskityksen lakattua korsuistaan täysimie-

hitykseen rientävään puolustajaan suunnattu uusi
tuli-isku oli ollut tuhoisa. Kaatuneita lojui pitkin
taisteluhaudan pohjia estäen saamasta kunnon ja-
lansijaa maaperästä. Huvittavaa oli, kun ehjistä
korsuista ulospyrkivät viholliset käyttivät "kumoon-
juoksutaktiikkaa" ohi pyrkiessään. Törmäilijät vai-
kuttivat varsin kookkailta pimeässä, tummissa vaat-
teissaan. Niinpä aseet muuttuivatkin lyömäaseiksi.
Lukkojen liukupintoihin meni santaa, ja se pelasti
käden ulottuvillakin olleet ehjinä pakosalle. Ko-
mentokorsu lensi ilmaan. Se meni upseereineen
päivineen - itsemurha!

- Tänne kasapanos, nopeasti ! - Seuraavaan
korsuun vievän käytävän suulla syntyi ruuhkaa -taisteltiin käsikranaatein. Ne loppuivat pian hyök-
kääjältä. Vain kasapanos ratkaisisi tilanteen. Sieltä
se jostain tulikin, mieheltä miehelle. Humps - tie
oli selvä ! Toinen ovesta sisään - ia taas eteenpäin !

Kuulo aisti kaiken herkästi, vaikertelun, painin ähi-
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nän, tunnushuutomme "Päin r ---da" koneellisen
toistamisen. - Siinä taas pakenija luiskahtamaisil-
iaan penkan yli suojaan. Nilkasta kiinni ja säikäh-
tänyr x.rveri alas. - Taas korsuaukko, liekö tyhja,
kun käytär'ä on autio? Katsotaanpa! Eteinen tyhjä,
vielä sisäovi ja 

- yksikö ainoa sisällä7 Kädet olivat
ylhääliä. Onko muita? Päänpudistus. Samalla kun
kopeloio vangin taskuja, kehoitin Fräntiä, mukana-
ni seurannutta jääkärild, tutkimaan tarkemmin kor-
sur. Perällä syntyi rähinäd. Lyhyitä kp-sarjoja ja

samessa oli sanomalehdillä vuorattu korsu tulessa.

Fränti syöksyi suinpäin ulos. En Pitänyt vankini
kanssa kiirettä. Savu alkoi tukahduttaa, mutta mis-
si oli ovi ? Se aukeni sisäänpäin, eikä auennut ilmen
k.rl'rvasta vetoa. Näinkö piti lopun tulla? Kotoua
eir'ät edes aavista. Tuossa - nykäisy ia hetken lää-

hätys mahallaan eteisen lattialla. Savu ja tuli syök-
syir-ät ylitse. Vielä käytävän suulle ja sain raitist.r
ilmaa.

- Idi sutaa, idi sutaa ! Kuulin vankini ähkyvän
jossain savun keskellä, ia kutsuni opastamana mät-
kähti pyörtynyt vihollinen viereeni.

Tukikohta oli meidän. Edessä 1)0 metrin päässä,

mäntytaimikon reunan suojassa loi vihollinen ,fo

lumivallia - se tietäisi pikaista vastaiskua. Ortamo
huusi niille jotain venäjäksi ia näyttäytyi varomat-
tomasti. Piu - pum! Huuto katkesi. Piiskatykin
osuma! Vänrikki Vesa kuoli heti, ja Ortamolla oli
sirpale kypärän läpi päässä. Taitaisi hän tuosta vie-
lä ielviytyä. Sain käskyn ottaa joukkueen johtooni
ja suorittaa tilapäisen miehityksen, kunnes miehit-

, #i,.,

,s"ai,',?-

ir,, l.-.

i.;*'::.,
,€?;:



s
r
i

I

#
,di' {Inr*"*- J 

ffi

Kesken hyökkäystä on hetkeksi suojouduttovo vihollisen tulipeitteen ollo

tävä jalkaväki saapuisi. Sissikomppania oli jo palan-
nut tukikohtaansa haavoiaan nuolemaan.

Mutta missä porukkamme oli ? En saanut kasaan
kuin 14 miestä - puuttui 19. Meitähän oli 33 läh-
tiessämme. Selvisihän se, mutta se oli uskomatonta.

Jokainen tiesi aina jotain kertoa, kuka kenenkin
kohtalosta matkan vaiheilta. Tappion karvautta ei
lieventänyt sekään, että satakunta puolustajaa oli
pois päiviltä ja oli saatu "vain" seitsemän ensiarvoi-
sen tärkeätä vankia. Mutta Boulangerin enteellinen
levy ei ollut pyörinyt vielä loppuun.

Tukikohdassa oli kaksi perättäistä, porrastettua
taisteluasemaa, välillä yhdyshaudat, myöskin erikoi-
sen syvät. Keskellä oli mäntyjen suoiassa noin 3
metrin korkuinen tähystyslava, jota tykistömme oli
pahasti vaurioittanut. Yhdeksästä korusta ainoa eh-
jäksi jäänyt oli hallussamme. Senkin suuaukko oli
vihollisen jv-aseiden valvonnassa, mutta konttaa-
malla siitä kuljettiin. Oikealla olevalta, asemaam-
me korkeammalta kukkulalta pyrki vihollisen jv-
tuli haittaamaan muutenkin pahasti asemassa liik-
kumista. Luutnantti Yaarma ilmoittautui uudeksi
tukikohdan päälliköksi kertoen vahvistukseksi tuo-
dun pst-kiväärin sekä konekiväärin. Pataljoonan
komentajamme, majuri Sorsakin kävi kierroksella
ja lupasi jalkaväkemme tulevan tuossa paikassa.

Lähestyi kello 9:ää. Tasainen, kiihtyvä §kistö-
tuli jauhoi asemaamme. Tulta ilmeisesti johdettiin
Maaselän kylän hotellin katolta, jossa Iiikuskeli
miesryhmä. Tulenjohtopaikka oli mitä edullisin, ja
siksi jokainen kranaatti tuli kohdalleen. Luutnantti
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Yaarma haavoittui. Komennon otti krh:n luutnantti
Hyp6n.

- lJlaa . . . aat vastaisku suoraan edestämme al-
koi. Tulemme ja tykistömme sulkutuli katkaisi sen
kuitenkin alkuunsa.

- Sanitäär, sanitäär ! - Hyökkääjän haavoittu-
neet lojuivat aukealla ei-kenenkään-maalla, kunnes
vaikenivat.

Emme tienneet vihollisen suunnitelmista mitään.
Uskoimme sen saaneen taas tarpeekseen. Mutta vi-
hollisen puhelinkeskusteluja tarkkailleet linjojen ta-
kana olevat "pitkäkorvat" tiesivät. Olivat siepan-
neet puhelinkeskustelun, jolla paikallinen komen-
taja määÄttiin ottamaan "Puiston" tukikohta takai-
sin hintaan mihin hyvänsä ja johon oli vastattu:

- Yritän kello 9.00, mutta jollei se onnistu, onnis-
tuu se kello 16.00 varmasti. Ja se onnistui!

Kellon lähestyessä 16:tta tykistön tuli kiihtyi
rumputuleksi. Meitä oli 9 lopen uupunutta miestä
jäljellä. Yhteydet sekä vasemmalle että oikealle oli-
vat kauan sitten katkenneet. Eikä täällä varmasti
toisia ole ollut pitkään aikaan. Oli tietenkin pää-
tetty luopua koko surmanpesästä - eivät vain saa-
neet sanaa tulemaan perille. Luvattu miehittävä
osastohan ei tullutkaan, mutta me päätimme pysyä
paikoillamme, kunnes jotain ratkaisevaa tapahtuisi.
Merkeistä päätellen tapahtuisikin pian !

No vor sun -! Aikookohan se aurata tietä kes-
kellä päivää ja suoraan asemamme kärkeen. Mänty-
taimikossa lähestyi rinnakkain kolme nopeasti ete-
nevää, luntatupruttavaa "masinaa". Älkääpäs heit-
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täytykö röyhkeiksi, vielä täällä henki pihisee ! Tup-
rahduksia lumivalleissa ja 

- piu - pum, Piu -pum. Kolme kuuluisaa hyökkäysvaunua, T 34 Sot-
kaa, avasi tykeillään tulen. Ne lähestyivät ihmeen
nopeasti.

- Uraa! - Nyt otti ohraleipä. Kuin taikoen
täyttyi edessä oleva aukeama, näkösektorin vasen
sekä oikea sivusta lumipukuisista ryntäävistä vihol-
lisista. Järki leikkasi kuin "partaveitsi". Koneki-
vääri ei yhtynyt leikkiin, pst-kivääri pysyi vaiti.
Vasemmalta hyökkäävät olivat esteettä saavuttaneet
jo etuaseman. Oikealta sujui hyökkäys samoissa
merkeissä. Paluutie oli tuossa tuokiossa poikki. Nyt
olisi tykinruokaa, mutta eivät vaivaudu edes sul-
kuja ampumaan, mietin katkerana.

- Irroittautukaa - seuratkaa! karjaisin, ja läh-
hintä yhdyshattaa pitkin, kohti taempla asemaa
puikkelehdimme tietoisina siitä, että sieltä olisi hy-
pättävä maanpinnalle ja ruvattava n. 100 metriä
aukeana nousevaa harjannetta, vihollisen herkulli-
sina maalitauluina. Siinä se jo olikin. Aamullinen
sisäänmurtokohta, paluutien pää. Tilavassa sirpale-
suojassa oli joukko miehiä - omia, joukossa tun-
sin luutnantti Hyp6nin. Hätäinen tilanneilmoitus.
Samassa ryntäsi pari miestä konekivääriaseman
suuntaista taisteluhautaa pitkin ja hihkaisi vanjoja
olevan joka paikassa. Hyp6nillä oli puhelin paikal-
la. Hän antoi sillä käskyn:

- Kaikki sulut, ampukaa! ja samaan hengenve-
toon:

- Irroittautukaa!
Ps-vaunut jyrisivät asemaa vyöryttäen, ja voiton-

riemuinen uraa-kuoro säesti niitä. Joku sanoi toi-
vottomalla äänellä:

- Nyt jäätiin vangeiksi! - Ei koskaan! Hypä-
tessäni Hyp6nin seuraamana maanpinnalle viivähti
katse yhdeksän kaatuneen hiljaisissa olemuksissa.
Näiden kuljetusvuoroa taaksepäin ei enää tulisi.
Hyvästi, tai kenties näkemiin !

Paluupolku ympäristöineen oli yhtenä myllerryk-
senä. Ålueelle oli suunnattu vihollistykistön sulku-
tuli. Siellähän oli vielä kolme sirpalesuoiassa, kun
eivät tohtineet lähteä. Myöhemmin saimme lukea
vihollisen levittämistä lentolehtisistä poikien ter-
veiset. Hyvin kuulemma voivat - sotavankeudessa.

Sata metriä, vähän toistakin, oli matkaa harjan-
teen lakipisteen takaiseen laakatulisuojaan. Kra-
naattien möyhimällä kinttupolulla se vastasi kilo-
metrin maastojuoksua. Samassa sain iskun vasem-
man lonkan seudulle. Jalkoihin solahtanut leipä-
laukku sotki askeleen ja aiheutti kuperkeikan. Sir-
pale oli kiskaissut laukun kannesta kappaleen ja lei-
kannut myös hihnan poikki. Nopea tunnustelu -vodkapullo oli vielä ehjänä. Laukunrisa oli siepat-
tava mukaan

Tuossa konttasi mies - epätoivon vimmalla -jalat alta ammuttuina. Hypdn tarttui toiseen käteen
kiinni, ja poika raahautui mukanamme mäen suo-
jaan. Siinä vedimme ilmaa keuhkoihimme. "Ter-
veeksi" jäänyt hyökkäysvaunu ei onneksi ajanut
enää takaa. Kaksi vaunua oli saanut siipeensä oman
tykistönsä sulkutulesta.

Matkaa oli vielä omien puolelle parisataa met-
riä. Tuosta nousi mies pikakivääreineen, tuosta toi-
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Tolvisto toisteluhoutoo, ioto syvät
nietokset suoioovot töhystykseltö

nen - kolmaskin. Tähän saakkako jv-komppania
oli vain ehtinl't ? Heillä lienee ollut omat käsityk-
sensä tukikohdan hallussapitämisestä edes kohtuul-
lisin tappioin. Ehkä he olivat oikeassa? Ehkä sääs-
tyimme turhalta, jatkuvalta verenvuodatukselta?
Olisihan "Ponnahduslaudasta" saattanut muodostua
jatkuva arvovaltakiista.

Epäuskoisen näköisinä omat ottivat meidät vas-
taan. He ihmettelivät, kuinka oli mahdollista, että
sieltä tuli vielä elävinä säilyneitä takaisin. Mutta
oyt suuntasi vihollinen raskaan tykistön tulen täl-
lekin alueelle ja aiheutti ikäviä tappioita - syyt-
tömiliekin.

Tulokseen "plus-miinus-nolla" päättyi vihan-
pito. Kokonaistappiot olivat hirveät, tuskin kui-
tenkaan vihollisen kärsimiä suuremmat. Joukkueem-
me jäännös, kuusi miestä, majoittui autiontuntuisiin
korsuihin. Saunoi, ja vodkan raukaisemana nukkui
seuraavaan iltapäivään saakka. Turkian ja parin
muun jännökset noudettiin vielä kevään kuluessa
isänmaan kätköön haudattaviksi.

Joukkue sai täydennystä, ja haavoittuneet palai-
livat pikkuhiljaa toipumislomiltaan - Eetsakin -ja sota jatkui tuttuja latujaan loppuakseen yllättäen
jo vuonna l)44.

TÅLVISOTA
Pitkärannan suunnalla. Vääpeli Hassinen:

- Mihinkä olette menossa, sotamies Makkonen ?

- Häh?

- MAKKONEN, MIHIN OLETTE MENOSSÅ?

- Kuulovartioon, herra Vääpeli !
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III jl{ 6 i:n osrlt;r olivat Suor.r.russrlr.rcn taistclut

I.;irittlncct, i.r 1i.1..i0 nrcnncss;i oli siirrytty' L.r.rtokln

I.ol.rjoisl.uolclle Lcpp:is1'r.iän ascm.rlIc, jostrr .rlk,ri pit-
l<ri l.riil.rtonrrrssi. l:n sill«rin viclri ticr.rnyt n-rinnc oltiin
r'ncnossir. Sotakol<cniusta oli saltu ja Kaitcrar-r Einor-r
krrnssr jiinnrittiin tulcvie taprrhtu.r'ri.r toivocn, cttii l.ry-

vri tuuri jltkLrisi.
I{iihdcttäcssä tuntui viinrl kt,r'in lrurcvrrlt.r P.rlik.r-

scn ollcss:L kunlct-t-ltr-t nrul<rr;rn jo1.1 51;"1'I N{iit.u cit.r ui

tosin ollut muite kuin nenän 1räri, jl se oli jol<rrisclla
rrihän vili:i jriässri, niin cttä piti lun.rell.r hicror veret
liikkecllc. I\[rrtkrn jatkucssit huout.rsinune, cttä oltiin
ncnossa jonkinllisecn kiilaan, joss;r oli kova rril'rinii
l<iiynnissri molcmmiIlir sivustoilla.

Etecn rrr'.tntui vihtloin trristelukcnttri, jossa oli va[-
t.Lr'.rsti kerrtuneita vihollisia, toincn t«riscsslan kiinni,
sclrilliirin je sur.rt auki krrrmivasst huutoasennossa. Tuo
mr'llen.rmiltir. sivustoilta kuuluva rähinä johtui siitä,
ertii tiihiin aikarrn oli Lemetti itiiscssä ja läntiscssä
t.ristelu kä1'nnissä, ja "un.rpisuoli" eli ns. "rykmcntin-
moiri" oli jo renkaassl. Koirinojllla taas oli tekeillä
ns. Kitelän iso motti, jota seartamaan mekin olimn-rc
ntenossa.

trI.rtkalla pakkanen verotti pataljoonea kovasti. Kä-
siä, jalkoja ja kasvo,ia paleltui niin, että joukkueet ku-
trstuivat pieniksi.

\/ihdoin saavuttiin Laatokan rannalle Koirinoj.rn jr
Pitkärannan välille. Ilman suurempia valmisteluja
rehtiin hyökkäys pohjoisesta päin tehtaita vastaan. Pit-
krille ei kuitenkaan päästy. Vihollinen oli pureutunut
r.runioihin, ja ilman tykistöä oli mahdotonta edetä.

Köyhyydellcen ei voinut mitään. Tykistömme oli mel-
ko olematon, ja ammuksia oli r'ähän.

Tämän tilanteen aikana kaatui yksi parhaista ase-

veljistäni, Risto Huovinen. Hän oli pelastanut Raat-
reessa minutl<in vihollisen väijytykseltä. Komppeniam-
me päällikölie, luutnantti Laville tuli vedet siln.riin,
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ja hän sanoi, että oli kuin olisi menettänyt oikean kä-
tensä.

Näissä raunioissa sitten kytättiin kuin kärpät, jotta
aina olisi jotain saanut jyvälle, ja samaa teki varmaan
vihollinenkin. Olin Veikko Vatasen kanssa rinnatus-
ten ampuma-asemissa konekiväärin luona, kun ker-
ran ilkedsti räsähti. Kumpikin hölmistyimme, mutta
kumpaankaan ei sattunut. Sitten silmäilin vasenta kou-
kistettua kättäni. Voi hitto, siitähän se meni, mantte-
lin hiha oli revennyt kyynärpäästä olkapäähän. Lähel-
tä Piti !

Luutnantti Lavi tuli myös asemiin iltahiimärässä.
Hänkin oli väsynyt, niin että näki harhanäkyjä:

- Ampukaa nyt hitossa, kun vihollisia nousee ran-
nasta maihin !

- fls11a luutnantti, ei nuo pojat nouse tuosta mi-
hinkään, sanoin. He ovat saaneet lyijymyrkytyksen.

Asemat vedettiin siitä viihän ylemmds metsän reu-
naan, ja meillä olivat Kaiteran kaossa kk:t hyvin lä-
hellä rantaa. Silloin lähestyi hiimärän aikana Koirin-
ojalta päin rantaa pitkin toistakymmentä miestä käsit-
tävä miesporukka.

- Mitäs nämä mahtavat olla?

- 
Kyllä ne ovat viholaisia, mutta nuo aseettomat

ovat kenties suomalaisia vankeja. Varotaanpa niitä
ampumasta! - Kuulimme huutoja:

- Älkä ampuko, täällä on suomalaisia vankeja!

- Seurauksena oli saattajien tuho. Kolme suomalaista
pelastettiin, luutnantti ja 2 miestä. Luutnantilla oli
kädet jäässä, ja toinen miehistä oli haavoitunut, joten
hänet piti ahkiolla viedä pois. Jos nämä pojat ovat
vielä näitä rivejä lukemassa, niin terveiset heille!

Sain sitten siirron kahden konekivääriryhmän kans-
sa Koirinojalle päin raunioituneelle kasarmialueelle,
ja Eino Kaitera lähetettiin kahden kk:n kanssa Maksi-
mansaareen, josta myöhemmin tuli paremminkin "Pi-
runsaari". Molemmissa paikoissa oli tehtävänä estää

vihollisen huoltokolonnien pääsy Koirinojalle ja ruki-
kohdan puolustaminen.

Puiset kasarmirakennukset oli poltettu, mutta Pu-
natiilestä rakennettu talli oli ihan eheä, ioten siitä tuli
mukava asunto. Ikkunat suojattiin järven puolelta suu-

rilla seiväskasoilla. Kaunis, puistikkoinen ranta oli
viihtyisän näköinen. Tukikohtaamme tuli lisäksi
pst.-tykki, ryhmänjohtajane nä1'ttelijä An,o Kuusla,
sekä r'alonheitin.

Parina kolmena iltana yritettiin käyttää valonheitin-
tä, mutta se ei vastanut tarkoitustaan. Vihollisen ko-
lonna lähti aina pimeän tullessa Pitkärannasta tykistö-
tulen ollessa suunnattuna asemiimme. Panssarivaunut
saattoivat myös kolonnaa jonkin matkaa. Kun ne hut-
kivat edetessään tykeillään, valonheitin pimeni ja mics
haavoittui vaikeasti. Silloin sanoin, ettei tuollaisen
kapineen kanssa täällä eletä, ja se vietiinkin pois. Täs-
tä huolimatta pimeässä ampuminenkin tuotti tuloksia,
niin että vihollisen hevosia ja kuorm,rstoja, jni ajan
mittaan suuria määrid, jädlle.

Yöllä kävimme katsomassa, millaista evästä kuor-
mastoissa Koirinojalle viedään. Vahvaa oli limppu ja
oli sellaisia pakkauksia, joista veteen sekoittamalla
ja kiehauttamalla sai ihmeen hyvää puuroa.

Kun vihollisen kuljetuksia hätyytettiin mantereelta
Koirinojan puolelta ja Laatokalta Maksimansaaresta,
sen huolto kävi lopulta hankalaksi. Vihollinen turvau-
tui tämän ruoksi lentokoneisiin. Kerran se yritti myös
kahdella keryellä panssarivaunulla pyrkiä Koirinojal-
le, mutta pst.tykio ja heittimien tulella ne pysäytettiin
ja jäirät tuhottuina paikalleen tallimme kohdalle.

Eräänä päir-änä huomattiin, että kaksi pommitus-
konett.l kääntyi tallin suuntaan ja joku huusi: pom-
meja tuleel Eipä osattu lähteä siitä mihinkään, vaan
heittät'drttiin l.rttialle makaamaan silmät kiinni ja
suu ruki. Joku kauhun sekunti kului, kunnes kuului
valtavl jvrävs. Ikkunat helisivät ja ovet lennähtivät
auki, muttr muuta ei tapahtunutkaan. Sotamies Le-
r'äniemi. joka kutsui itseään jätkämieheksi, nostt
vihdoin päätänsä ja sanoi:

- Täällä käy pojat ristiveto, kun jätkän housuissa
on takaosa auki ja muu osa riekaleena!

Ratapenkereessä oli kaksi syvää kuoppaa ja kiskot
kippuralla. Jos nuo pommit putosivat 30 metriä var-
haisemmin, köyhästi olisi meille käynyt.

Tykistö- ja lentotoiminta sitten yhä vilkastuivat.

Koneesto irtoovol pommit kylvömässä
kuolemoo io tuhoo ympärilleen 'ffi . ";.q-qli, ;l
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Hävittäiät "ruuttasivat" konekiväärein asemiamme ja
pudottivat lentolehtisiä, joissa oli mm. luettavana:
"Teidät ammutaan armotta, olette käyneet furvatto-
man kolonnan kimppuun". 

- Vihollisen tykistöpatte-
rit olivat Pusunsaaressa niin lähellä, että suulieskat lei-
musivat päiväsaikaankin, eikä suomalaisella tykistöliä
ollut varaa tykistökaksintaisteluual Vihollisella sen si-
jaan ei ollut ammuspulaa.

Eräänä päivänä alkoi kova keskitys Peräkylän suun-
taan, jossa oli vartiopaikkamme, ja sieltä se siirtyi ra-
dan taakse. Nyt on varmaxn piru merrassa, tuli mie-
leeni, ja lähdin tarkkailemaan tilannetta. Silloin alkoi
vihollisia tulla joukoittain vastaeni.

- Hälytys, nopeasti konekivääri (jolla oli ammuttu
kolonnia) tänne, ampumasuunta penkkaa pitkin sekä
j*ven rantaan I - Tämän sanottuani lähdimme osin
penkkaa myöten vastaiskuun ja onnistuimme lyömään
vihollisen sekä saavutimme maastokohdan, jossa kone-
kiväärivartio oli ollut. Vartiomiehet Heiskari ja Lau-
rila olivat kaatuneet.

Rantaa pitkin pansserikelkoin cdennyt viholiinen
oli nzi oikealla sivustallanmc. Konckir.ääri piti si:I
niin kurissa ,että eivät päässeet kääntymään, joten
meille tuli mieluisa tilaisuus iskeä sen kylkeen. Am-
muttiin jokaista maalia kerran, eivätkä ne ehtineet ta-
kaperin karkuun. Taistelussa kaatui myös alikersantti
Pellonpää ja joku haavoittui. Joukkueen vahvuinen
vihollinen lyötiin takaisin menetettyään 18 miestä kaa-
tuneina.

Kiikarilla havaitsin, että viholliselle virtasi vahvasti
Iisäjoukkoja, ja samalla oli ilmassa niin paljon konei-
ta kuin kesällä hyttysiä. Suurin muodostelma oli 93
pommituskonetta, jotka lensivät ylitsemme sisämaahan
kylvämään tuhoa ja kuolcraar. Vihollisen liikchtimi-
nen lisäfii. Se kaivoi käytäviä lumeen ja soluttautui
eteenpäin tykkitulen turvin. Kaksi pommaria tuli taas
kohti asemiamme. Pommit irtosivat etuviistoon, olivat
kuin sikareita, lähestyessiär'r suurerivat silmissä -mutta putosivat tälläkin kcrtaa eteen ja taakse. Kra-
naatteja ujelsi ja vihelsi, heittimen ammukset sähisivät
kuin käärme. Vasemmalla puolellani leimahti ja jyräh-
ti. Sieltä lensi lihakappale eteeni, se oli osa korpraali
Kangasta, häneen tuli täysosuma.

Sitten sattui minulle suorastaan ihmeellinen tapaus.
Kir'äärin lisäksi oli minulla sotasaaliina nagaanipis-
tooli ilman koteloa hihnasta kaulassa ja piippu ryön
alle §önnettynä. Kun lähdin katsomaan äskeistä ta-
pausta, nasahti luoti äkkiä pistoolin rullaan, ja rulla
Iitistyi ilman enempiä r'ahinkoja. Vaikka en ollut mi-
kään hengen mies, tuli mieleeni, että nyt on sodan
jumala minun puolellani.

Samrssa kaatuivat lielä ki\'äärikon.rppaniasta tullut
pk-mies §Testman sekä Rasi kk:sta.

Eräänä hiljaisena päivänä juotiin kahvia "tallikama-
rissa", kun pari kolme kranaattia jysähti tallin seinän
vieressä. Yhtaikaa rymähti seir,äsläjä ikkunan edessä,
ja ikkunan pieli murtui. Reino Konttiselta putosi pa-
kin kansi kädestä, ja hän sllnoi, että hänen kätensä
meni poikki, sillä sirpale katkaisi käsivarsiluun. Seu-
rasi nopea pakomatka tallista takateitse ulos. Viholli-
nen oli tuonut suorasuuntaustykin vastapäätä olevaan
Vihkimäsaareen. Talli alkoi mureta, ja meille tuli
asuntopula. Pst.tykkimme yritti käydä kaksintaistelua
vihollisen tykin kanssa, mutta se ei mahtanut sille mi-
tådn.

Liihelta tallia valitsimme rauniokellarin asunnoksi,
joka kyllä oli saman vihollistykin näkyvissä, mutta oli
kuitenkin maan alla. Komppaniassamme oli muonitta-
jana Nyberg, joka vakaumuksensa vuoksi ei ottanut
asetta käteensä, mutta uskalsi kyllä tuoda hernesoppaa
miehille ilman asettakin. Ohjasin hänet kellariin, ja
sopan aikana syntyi tietysti enemmän liikettä. Tämän
vihollinen huomasi, ja kohta alkoi raunio jysähdellä
päämme päällä. - Hetken kuluttua rupsahti kellari
täyteen hiekkapölyä.

-- Voi viholainen, kun sotki soprnkin, kuului jär-
ven puoleisesta nurkasta. - Aurinl<o paistoi katon
halkeamasta, mutta raulabetoni esti kalor putoamisen.

- 
Älkää viitsikö pojat kirota, tässä voi olla vaka-

vat hetket kysymyksessä, koetti Nyberg rauhoitella. -Onneksi tuli taukosi sillä kertaa siihen.
Maksimansaari oli ankaran lentopommituksen ja

tykistötulen kohteena pitkät aiat, joten se leimusi yh-
tenään tulimerenä. Näytti siltä, cttä siellä ei elä ku-
kaan, muita siellä aseveljemme Kaitera konekiväärei-
neen miestensä kanssa yhä pysytteli. Vihollinen hyök-
käli siellä rajusti. Välillä oli saaren toinen pää vihol-
lisella, mutta vastaiskuilla se lyötiin aina takaisin.
Siellä huokaistiin myös monesti, miksikä meillä ei ole

§'kistöä. Jatkuvan painostuksen ja ylivoiman edessä

saaren puolustus murtui vasta 6.3.40 illalla.
I(aiteraa kohtasi Maksimansaaressa tavallaan ih-

meellinen sattuma. Vihollisen luoti osui vaserlman
silmän sisänurkasta sisään ja tuli oikean korvan alta
ulos. Tällöin leukasarana katkesi, mutta silmä säilyi
eheänä. Häntä pidettiin jo kuolleena, multa n.ries hei-
lutti kättänsä, kun ei pystynyt puhumaan, ja aseveljet
toivat hänet käsistä raahaten pois saaresta. Paljonko
suomalaisia saaresta pelastui, ei ole tiedossani.

Tallin tukikohdassa taisteltiin yhä edelleen. Minulla
ei ollut enää yhtään alkuperäistä miestä, ja nuori kou-
luttamaton aines ei siellä pysynyt elossa, vaan oli mil-
tei pelkkää tulen ruokaa. Olipa mukana myös eräs
vanhempi valokuvausliikkeen omistaja Puusalo Hel-
singistä. Hän sanoi vartiovuorolleen lähtiesään:

- Tässä ovat repussa tavarani, osoite päällä. Minä
en kuitenkaan elä siellä. - Niin myös kävi, että hän
kaatui.

Sota oli loppuvaiheessa, ja ruuhan tulosta huhuil-
tiin. Päivä päivältä olimme joutuneet vetäylymän an-
karan tykistötulen ja jatkuvan painostuksen edessä,

kunnes saatiin lupa kokonaan iättää Laatokan ranta.
Tallista jäi tiiliröykkiö jäljelle, ja rantapuisto oli kuin
rouhimalla kaadettua kaskea.. Komppaniassa herätti tu-
loni hilpeyttä, ja vääpelinä toimiva Eero Liukko sanoi:

- Sinähän olet tainnut olla tappelussa, kun olet
noin revityn näköinen ! - Manttelini olikin sirpalei-
den repimä, luodin reikä oli hihassa ja leijonanappeja
rurussa. Hyvää onneani voin puolustaa vielä sillä, että
pieni kokoni ja sukkeluus olivat olleet eduksi. Vaikea
on kärppää saada ammufuksi. Kaikesta saan kiittää,
paitsi parhainta ikääni, ennenkaikkea ennen sotaa saa-

tua tiukkaa koulutusta.
Pataljoonan komentaja, kapteeni Simelius piti rau-

han tultua puhuttelun, jossa hän vakavin ilmein luki
raskaat rauhan ehdot. Ajattelin, että tämä on siis vie-
rasta maaperää, jonka päällä seisomme ja jota juuri
koetimme puolustaa henkeen ja vereen asti, sisulla ja
syd?imellä. Mikään ei auta, se menee nyt väellä ja voi-
malla. Tämä jäi katkerasti kalvamaan jokaisen mieltä.
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Lootokon ronJomoostoo etulinion kohdollo. Toustollo nökyvö kukkulo on vlholl sen miehitiämö

H. I. PÄIVÄRINTA:

Kello oli .j,20. Vielä 40 minuuttia, ja sitten tule.'
vrih:t.

Tusiin .iistimin havlittrrva jäältä kuulunut suk-
sien i,.,l.rhdus hirr'.rhdutti jo Hangossa kunnostautu-
neen sr)turin. Hän kuunteli pari sekunttia. Sitten:

-.. Tunnusslnir ?

L.ru.<.rus lastaukseksi. Rajajääkärin peukalot ta-
p.rsir,rt konekir'äärin Iiipaisinlevyn, .ia mainio rsc
r.rtkesi paklhduttavan nopcrr;ur, pitkään kuolen-ran

Portio on sivuutlonuf ronnollo oleron pe-
soiieen io etenee Lootokon jäölokeudelle

Yllätyksien Laatokka
AAVISTELLEN lähestyr'ä kevät sai ylvään Laato-
kan oikullisen rauhattomaksi. Kirkkaina päivinä sen

pinta säteili timanttiharsona. Toisinaan se suoirutui
hurjasti kiitävään lumiuntuvaan. Erittäin mielellään
se käytti hillittyä ruskeirnharmaata, r'ahvaa sumu-
vaippaa. Levottomuutta lisäsivät myöskin sen rantr-
irsukkaat. Nämä olivat rauhallisista ihmisistä muut-
tuncet lirrkeiksi miespuolisiksi jerrnuiksi, jotke jrt-
kuvrrsti metelöir'ät ja paukuttelivat suurilla ascillaan
jäät rikki sekä turmelivat kauniit rantametsät ,ia ky-
Iät. Koln-ren valtakunnrru sotilaat terästivät sen rlln-
noillir iristejlan. Sumu slirttoi kätkeä suoiiinsa vaa-

nivlrn r'.tltrln.
Oli r'.rlkcnemassa sotapriir"'i 7.3.42. Rintamalin-

j.rt olivrt r';rkiintuneet. Syr'ärin rintlman oil<eirlla
sivust.rlla oli Syr'ärin-Llatokrrn maarintaman osan
vlstuu saksllaisellir divisioonalla. Sen tirklna Laato-
kirn rantamilla varrnisti Karjalan Arrneiirrn oikeaa
sivustirir Rajajääkäripat;rljoona l. Osa Ri.P .1:str oli
sijoitettu Gumbaritza nimiseen rantakylään. Kcnttä-
vlrtiot olivat rantamrtastossa ja Laatokan jäällä.
KV 2, päällikköniiän r'änrikki Kar.rkrnen, sijrritsi
kylän pohioispuolella.

KV 2:n vaitiomiehenä oleva raiajääkäri noituili
Ieppoisasti sakeaa sumua, joka kovin niukasti päästi
manliskuun aamunkoiton'r'alon säteitä lär'itseen.
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-\'i:rn .rli.r korsuista purkautui n-riehiä, jotka s1'ök-
svir'ät asemiinsa. Noin 30-miehinen vihollisosasto
vetä1'tyi sumun suoiaan.

Jäälle jäi kolme liikkumrrtontr olento.r. K\r 2 oli
suorittanut osuutcnsa.

Rj.P 3:n jääkärijoukkue määrättiin räiipeli H.
Lrulajaisen (nyJ< ylil.) joirdolla .r'ihollisen trka.r-
ajoon. tr(ir.rä kk-puolijoukkueen johtajrn omir.r-ri-
suudessrr haalin neljä \,apaata miestä muke;rni jr
liityin iääkärijoukkueeseen.

Jäljistä päätellen vihollinen oli hajaantunut use-
aan osastoon, joten myös jääkärijoukkue oli jaettar';r
useampaan osaan, kukin eri jäljille. Minä hiihtelin
r,ääpeli Laulajaisen johtaman partion mukana. Tuu-
li oli tuivertanut lumen pinnan kovaksi ja aaltomai-
seksi. Suksien hirllitseminen r'äsytti jalkoja. Vauh-
timme oli reipas, ja jäljlllä pysyttiin hyvin. Sumu
vain kiristi kurkkua.

Vilkaisin kompassiani. Nimitin tuota mainiotr
keksintöä parilla hah'entavalla laatusrnalla, sillä se

ei mielestäni näyttänyt lähimainkaan oikeaa kulku-
suuntaa. Vertasin sen neulan asentoa parin lähim-
män miehen kompassiin. Yhtä pitir,ät. Suuntavais-
toni menettäneenä olin luullut hiihteleväni länteen,
mutta kompassit osoitteli'r'at Laatokan etelärannalla
olevaan venäläisten vahvaan tukikohtaan, Monas-
tirskajan niemeen.

Aprikoin itsekseni, mitä yllätyksiä sun-rulla ja pi-
meydellä mahtoi taas tällä kertaa olla varaltamme.
Laatokalla risteili öisin suomalaisia, saksalaisia, r'e-
näläisiä ja omia ruotsinkielisiä partioita, joten mah-
dollisen yhteentörmäyksen sattuessa ei kielen perus-
teella saanut varmuutta, kohtasiko ystävän vai vi-
hollisen. Varsinkin kun itse kukin oli varovaisuus-
syistä mahdollisimman harvapuheinen.

Tunnuss.rnan lisäksi annettiin suomalaisiin jouk-
koihin kuuluville partioille kutakin kertaa varten
ulospäin näkyr'ä tunnusmerkki. Tällä kertaa sellai-
sena oli ylös kääritty vasemman käsivarren lumipu-
vun hiha, tumman asetakin hihan ollessa siten näky-
vissä. Tästä huolimatta sattui joskus partioiden kes-
ken r'äärinkäsityksiä.

Näitä seikkoja tuumaillessani jonomme pysähtyi.
Sumun ja aamuhämärän seasta alkoi edessämme

.l

Venälöisten Lootokollo käyttämö moottori-
kelkko. Se oli iäöllö erinomoinen kulkuneuvo

hahmoitrua p:rrinkynrrnenen miehen vrrhvuinen jääl-
le pysähtynyt hiil.rto-os:rsto. Sen jokeisen miehen ln-
mipuvun hiha oli käärittr,' ylös. Siis meikäläisten
tunnusmerkki I

Kummaltakrran puolelta ei toistaiseksi hiiskuttu
sanaakaan. Huomiotamme vain herätti osaston r-r-ru-

kana olevat 2 pientä kelkkaa. Hetken neuvoteltu-
lan muiden lianssa, Iähti tuosta osastosta yksi mies
viittoillen tulemaan luoksemme. Olihan meillä sa-

rnanlainen tunnusmerkki. Vääpeli Laulajainen läh-
ti hiihtämään tulijaa vastaan. He pysähtyivät noin
-i0 metrin päähän toisistaan. - Pari minuuttia siinä
johtajat sitten vain katselivat toisiaan. Olin näkevi-
näni, että r'astapuolen tuijottajalla oli pitkänlainen
parransänk i.

- Mit' olet sinä sukua, kuta karvoinen kansoa-
si ? supatti jääkäri Vesterinen vieressäni.

Johtajien hengen voimat taistelivat joukkojensa
rälissä. Partio piti silmällä osastoa. Kun johtajat
olivai tarpeekseen ihailleet toistensa pidättyväisyyt-
tri, lopulta parta virkkoi:

- Kto buit? (- Keitä olette?)
Hiljaisuus I Sitten johtajat kääntyivät kiirehti-

n'rättä omiensa luokse. Kumpikin osapuoli alkoi kat-
sella itselleen tuliasemaa. Oli kait sattuma, että ve-
näläisillä oli saraa tunnusmerkki kuin meillä. Heillä
oli siis myöskin täysi syy ottaa selville, keitä olim-
rne. Vääpeli Laulajainen palasi partion luokse.

- Tapellaan, virkkoi hän. Minun laukaukseni on
tulenavauksen merkki. - Leppoisaan tapaansa hän
nauraa hehahti ja nosti kiväärinsä. Käsky suhahti
kuiskauksena ketjun läpi. Jo räsähti! Edellämainittu
vhteyden ottaja kaatui ensimmäisenä. Alkoi molem-
minpuolinen väijyminen ja hiiviskely ahtojään kap-
paleiden ja matalien, kovien nietosten takana.

Venäläiset alkoivat ammuskella meitä kahdella
pienellä kranaatinheittimellä, jotka he olivat kuljet-
taneet mukanaan edellä mainituissa kelkoissa. On-
neksi he ampuivat yli. Ikävää oli vain kuunnella
kranaattien tuloa, kun selässä oli tunne, että seu-
r:rava "naku" putoaa juuri hartioiden väliin.

Nyt vanha Laatokka heräsi yöunestaan. Se tem-
pasi julmistuneena sumuvaipan yltään ia päästi
aamun valkeuden yllemme. Se puhalsi puolueetto-
masti navakan pakkasen kummankin osapuolen
hiestyneeseen selkään. Maisemista päätellen olimme
lO-L2 km omasta tukikohdastamme etelälounaa-
seen Laatokan selällä.

Kaksi venäläisten moottorikelkkaa ilmestyi näkö-
piiriin, mutta niistä ei tulitettu. Myöhemmin ne häi-
pyivät kahden suomalaisen hävittäjälentäjän peloit-
telemana.

Kiivaana alkanut taistelu alkoi hiljalleen laimeta.
Patruunatäydennyksestä ei toistaiseksi ollut toivoa-
kaan. Tappioitakin alkoi ilmetä. Alikersantti Lappi
haavoittui rintalihakseen ja käteen, mutta ei läh-
tenyt pois taistelupaikalta. Jääkäri Korpi-Halko-
Ialta murskasi luoti kantapään. Hänet saatiin oman
tulen suo,iassa kuljetetuksi pois. Jääkäri Kekki jou-
tui vihollisen tarkka-ampujan ahdistelemaksi, mutte
säilyi ehjänä huonosta tuliasemastaan huolimatta.
Jääkäri Vesterinen, leukava kaveri, kiroili antau-
muksella konepistooliaan tehottomaksi aseeksi
"näin aavikkotaistelussa".
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Tieto pikku sodastamme keskellä jääaavikkoa oli
ilmeisesti ehtinyt jo mantereelle saakka, sillä venä-
läisiä apuvoimia alkoi hiiviskellä taistelupaikalle.
Kolme jonoa, pitkin välimatkoin ryhmittyneenä,
eteni varovasti kohti pauketta. Vahvistukseksemme
saapunut konekivääri ampujineen pysähdytti nuo
tulijat pitkältä etäisyydeltä.

Vahvistuksena saivat suomalaiset myöskin aliup-
seerivartiosta 2 miestä sekä "Hati" tukikohdasta
vääpeli Ekoluoman ja alikersantti Huoposen partiot.
Huoponen haavoittui heti kumpaankin jalkaansa.

Olimme kovaa lunta aseitten perillä hakaten val-
mistaneet lumikumpareitten suojaan kohtalaiset
asemat. Vastustajat taas näyttivät viihtyvän omissa
asemissaan erinomaisesti. Emme voineet todeta hei-
dän mahdollisia tappioitaan. Vaikutti hiukan haus-
kalta, kun kaksi pientä partiota tapella nahisti sin-
nikkäästi "omiin 

- nimiinsä" keskellä jääaavikkoa,
eikä kumpikaan päässyt todella tuhoamaan toistaan,
sillä rynnäkköön ryhtyminen ei kannattanut. Eikä
myöskään kumpikaan puoli päässyt kunnolla irroit-
tautumaan taistelusta.

Kylmyys alkoi lopulta vaivata kaikista voimistelu-
liikkeistä huolimatta. Olimmehan maanneet jo noin
3 tuntia paikoillamme. Patruunatkin hupenivat ar-
veluttavasti.

Kello 10.30 maissa oma tykistö Habanovasta ja
saksalainen tykistö"lVassermann"-tukikohdasta ava-
sivat shrapnellitulen taistelualueelle. Tuli oli kait
tarkoitettu suluiksi vihollisen apuvoimille, sillä lau-
kaukset olivat kaikki "pitkiä". Vastustajaamme oli-

sikin ollut mahdotonta tuhota tykistöllä vahingoit-
tamatta samalla meitä, sillä makasimmehan melkein
silmäkkäin. Saksalaiset suora-ammunta-aseet ampui-
vat sen sijaan eroituksetta kaikkia jäällä liikkujia.

Shrapnellien vinkuessa parhaillaan ilmassa ja luo-
tisuihkujen pirstoessa jädtd ympirillämme järjesti
vääpeli Laulajainen tulisuojan ja antoi irroittautu-
miskäskyn. Lähdimme parittain. Jänkäri Luoto teki
useita lähtöyrityksiä, mutta kupsahti aina takaisin
vatsalleen.

- Lähde helkutissa, hoputti ryhmänjohtaja.

- En pääse.

- Oletko haavoittunut?

- En, mutta olen jäätynyt vaatteistani kiinni
jäähdn. 

- Väkivaltainen riuhtaisu, ja Laatokka sai
aimo kappaleen Luodon lumipuvusta. Kaikkia suo-
jautumismahdollisuuksia käyttäen pääsimme tappi-
oitta tun'alliselle etäisyydelle. Venäläiset eivät ryh-
tyneet takaa-ajoon.

Tapasimme jäällä jeäknrijoukkueesta irroitetun
partio Lautsion, joka kuljetti mukanaan taistelussa
haavoittunutta venäläistä sotilasta, joka oli jäänyt
omistaan jälkeen. Åutoimme väsynyttä partiota haa-
voittuneen kuljettamisessa sairaalaan. Miellyttävän
lämpimänä r'irteili jo veri äsken kohmettuneena ol-
leessa kehosslmme. Jääkäri Vesterinen oli leuois-
taan ennrll.i.rn. Ennenkuin suksiemme kärjet tök-
sähtir'ät .<o:ir.rntrrn. l.rusahti tämä velikulta:

- Pitipä meidän s.raristo- ja metsätaisteluiden
Iisäksi rikrstuttaa kokemuksiamme vielä oikealla
aavikkosodrllr. Pelkäsin siitä muodostuvan kolman-
nen rintlm.rn. Iluuten esitän, että tunnusmerkkien
yhteensr:iumisen ja yhteentörmäämisen 1,älttämi-
seksi om.r: prrtiomiehet varustettaisiin kaulassa kan-
nettar'.rllr kruniisti kalkattavalla sumukellolla.

I
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HERRA SE ON HERRALLAKIN.

YH:n alkaessa 1939 reservistä kut-
suttu, pitkä ja j'dmerä korpraali seisoi
vuorollaan vartiossa Viipurin linnan
portilla. Paikalle saapuneesta hcnkilö-
autosta astuneet kaksi miestä tulivat
portille ja aikoivat vartiomiehestä vä-
littämättä jatkaa matkaansa portin
kautta edelleen linnaan, jolloin korp-
rarli, saamiensa vartio-ohjeiden mukai-
sesti pyysi nähdä todisteen, joka oi-
keuttaa heidän pääsynsä linnan alueel-
le. Toinen miehistä esittikin asiaan
kuuluvan todisteen, jota vartiomiehen
lukiessa, toinen selitti, että tässä on
mllherra ja minä olen ministeri Helo.

Katsettaan paperista nostamatta sa-

noi korpraali rauhallisesti:

- Mitä pirua sinä poika siinä pii-
pität. Ei se ole tämän toisenkaan pääsy
vielä selvä ennen kuin olen tämän to-
disteen loppuun lukenut.
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ön tumma verho on väistynyt auringon aamu-

kuulakkuutta ja tyventä.
On kuin koko aamuinen Syr,ärin rintama olisi py-

sähtynyt hengittämään keväisen puhdasta ilmarr. Ei
papata konekivääri, ei räisky piiskatykki, ei kuulu
kranaatinheittimien tuttuja lähtölaukauksia. Venä-
läisten aina valppaat kiikarikiväärimiehetkin pitä-
vät taukoa. Ei-kenenkään-maa rintamalinjojen vä-
lissä on sekin aamun raukea, hiiskumaton ja liikku-
maton. Peiliperiskoopin silmä ei havaitse mitään lii-
kettä vastapuolen hiekkasäkkien,peittämissä tais-
teluhaudoissa. Auerilma siellä vain hauskasti värei-
lee bunkkerien yllä ja kaste kimaltelee.

Sielläkin kai ihastellaan kaunista aamta, ajatte-
len. Sielläkin lienee 1.8-vuotiaita, joiden mielestä
vappu ja kevät ovat kaukana sodasta.. .

Vartiovuoroa on vielä muutama minuutti jäljellä.
On oikeastaan synti jättää tämä aurinkoinen rau-
hallinen vartiopaikka ja siirtyä korsun vielä uneli-

Vihclllsen koivomo moomiino röiöhtäö ennen rynnökön olkomisto

aaseen pimentoon punamekkoisten lutikoiden kuhi-
sevaan maailmaan. Samaa mieltä taitaa olla läheinen
korohoronkin vartiomies, koska jää vuoronsa pää-
tyttyä kaikessa rauhassa tupakoimaan ja puhaltele-
maarl savurenkaita auringonsäteiden leikkitove-
reiksi.

Kello on 7.
Kaksituntinen vuoro on päättynyt - 

jälleen ker-
ran. Luovutan paikkani Erkki Kalliolle, tutulle vei-
kolle jo niilta ajoilta, jolloin hiki virtasi, pöly lensi
ja saapas kalvoi Riihimäen "sotakoulun" hioessa
Suomelle uusia sotilaita. Kallio majailee "Silan" ja
alikersantti Olli Lustren kanssa tulenjohtajan maja-
paikassa eli ns. yläkorsussa. Sila on yksikkömme
7:nnen kenttätykistörykmentin 6:nnen patterin
päällikkö, oikealta nimeltään Silander, sivirlissä
arkkitehti, sodassa kapteeni. Varsinaiseen miehistö-
korsuun on yläkorsusta muutama kymmenen askelta
polveilevaa, tkapeaa yhdyshautaa. Siitä haarautuu
useita sivukäytäviä 15:nnen prikaatin majapaikkoi-
hin.
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Siinähän se on, oma korsu, täynnä kuorsaustr j.r
erilaisia hirjuja, syr,älle tnaahirn kaivettu jr r.nont.t
kovaa kokenut.

Istahdan rahille, kohennan karbidilampun liekkii
ja kokoan ler,älleen jääneet pelikortit. Sitten otan
kynän käteeni ja paperin eteeni. Kirjoitan kotivriel-
le .ia kerron sädehtir'än vappuaamun tunnelnri:;tl
"täällä jossakin".

Kaikki on niin rauhallista.

Ja i:etollista.

Kello on 8.07.
Totean sen ohimennen, välinpitämättömästi. Vil-

kaisen savun ja erilaisten pikkueliöiden tahrim.rsi.r
ikkunasta Laatokalle, jonka sinisellä ulapalla ar.rrin-
gonsäteet miljoonina kultarahoina kirmaavat lai-
neelta laineelle.

Nousen penkiltä, kiskottelen - 
ja silloin sc tr-

pahtuu !

Mammuttir[jähdys !

Sen Yoirnast;r rnaa .järähtää, tanner aaltoilee. P.ri-
ne paiskaa korsun pahaisen ikkunan tuhansinl sir-
paleina päin kasvoja, se heittää pystyssä olijan lat-
tialle kuin kali'kan, se kaataa kaminan savutorven,
pudottaa miehet lavereilta ja rnullan katosta. Sc on
räjähdys, joka herättää kaiken ja jonka aikaansarma
savun, mudan, hiekan ja kivien sysimusta jättiliiis-
pih,i nähdään kymmenien krlometrien säteellä.

Se on kaikkien aikojen paukku ei-kenenkäin-
maalla. Se on venäläisten viikkoja kestäneen kaivu-
työn päätös r'älimaaston uumenissa. Se merkitsee
miltei suomalaisten linjoille ulottuvan satametrisen
maanalaisen tunnelin aukon avaamista trotyylillä.
Se merkitsee rajua yllätyshyökkäystä.

Muutaman silmänräpäyksen jälkeen kuuluu
huuto:

- Åpuun, r'ihollinen asemissa!

Kolkko ja armoton herätys puhaltaa humauk-
sessa unet tulenjohtueenkin silmistä, joskin ensim-
mäisiä silmänräpäyksiä sävyttää ällistys, ärtymys j.r
sadattelu:

- Mitä pirua pamauttelette juuri toisen korvau
vieressä !

- Ja mikä hiisi ison miehen tänne lattialle irris-
kasi ?

Asian tila selviää, sadattelu loppuu ja tuleniohtue
kompuroi hätäisesti pystyyn konepistooleita hamu-
ten. Kantkaanpääläinen, 185-senttinen voimanpesä

Jutila ahtaa jo kolmea munakäsikranaattia poveen-
sa. Tanakka "stadin kundi", meheväpuheinen Opri
Koitto on mylläkässä kadottanut toisen saappaansa.
Tuossa ryntdä jo yksi mies ulos lakkiaan tapaillen,
konepistoolin liikkuvat osat takana, ;'a tässä toinen
seuraa käsikranaattia sormeillen. Korpraali Kärpä-
nen yrittää puhelimella yhteyttä patteriston esikun-
taan - turhaan. Lirljat ovat poikki. Ultkoa kuuluu
huutoja. Tavallisesta puheesta ei enää saa selvää.
Venäläisten kaikki putket paahtavat. On ryskettä,
vonkunaa, sirpaleita, verta. Yksinäisiä räjähdyksiä
ei teräsrnyrskyssä enää erota.

Horna on valloillaan. . .

Puhelin kilahtaa korsun pöydällä.
Sekunnin sadasosassa Kärpäsen pyöreiden kasr-o-
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jen rll:. e i.r:Lro tävdellisestä epäuskosta. Kuka roi
soi:lr.ii' Iaiernohln on survonut tapsit säpäleiksi.

Hlr nts:r.r torven hikisin käsin.

- 
Åpuun pojat, kaikki. . !

Se on Sihn ääni. Maanalainen linja korsujen vi-
lillä on vielä kunnossa. Yläkorsu on motissa. Apur
t,1rvit.rl.n siekailematta. Venäläiset ovat vyöryn ta-
voin ir suomahisten hetkellistä hämminkiä hyr'äksi
k1,:..ilr p-iässeet etummaisten taisteluhautoien
isinn:\ s i.

Sil,rlle pitää mennä apuun.
f Iiten ?

Ruskeatakkisten pikakiväärit pyyhkir'ät io yhdys-
h;rut,r.t surmaa tuottaen.

Olen radisti, tiedän tehtär'äni. Asa-radio merkit-
see nvt ainoata kanavaa taaksepäin. Tunnen liäteni
omituisesti täriser,än, ja ennen niin kivutta sujunut
koneen viritys käy kömpelösti. Ja olisiko korsun ka-
toll;r olevasta antennista edes sen verran jäljeilä.
että 1'hte1's patteristoon saataisiin ?

Lirusun kutsun, kuuntelen.
Ei vastausta.
Kylmä hiki nousee otsalle, selkäpii kihelmöi

kummasti. Olisiko tukikohta kokonaan motissa ?
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Syvärin rintomon puolustojiJ
osemissoon Lootokon ron-
nollo keväällö 1944

Toisteluhoutoo Syvärillö, Lco-
tokon ronnikon löhettyvillö

'Kemiksi". Naapureina olivat Pohjanlahden mui-
den rannikkokaupunkien kaimat - Oulu, Tornio,
Yr.rs.r. Ja nyt oli "Kemi" pinteessä, heliscvä hukka-
kin tlisi uhata. Rynnistyksen vastaanottaneiden
omien vartiomiesten kohtaloa täytyi joka tapauk-
sess.1 io pitää sinetöitynä. Silti kyti toi\.o, ertä Kal-
lio olisi ehtinyt perääntyä edes yläkorsuun, jokr sen-
t.iän oli kohtalaisen vahvatekoinen, paksuista hir-
sistä rakennettu ja hiekkasäkeillä r,ahvistettu. Ehkä
se jaksaisi pitää puoliaan. Vai kestäisivätkö hirret
I.r miehet, kun sataa rautaa ja naapuri käy päälle
ilmrn esittelyä ?

Kuokkavieraiden elämöintiä oli hillittävä, tun-
keilijoiden osa saatava tukalaksi. "Kemin" radisti
.rntoi jälleen "tulikomennon":

.- Antaa putkien posottaa myös omiin kärkia-se-
mlln.

Harteikas kankaanpääläinen tykkimies Kiviranta
seisoi hajareisin miehistökorsun käytävän suulla lio-
nepistooli tanassa, sormi varmistamattomalla Iiipai-
simella. Radistin pöydällä oli pistooli ja pari "mu-
naa". Radiohan oli ainoa turva. Sitä piti varjella
viimeiseen saakka.

Näin siis oli sittenkin totta se, mistä tukikoh-
drssa oli pari viikkoa sitten saatu pontevaa iutun
juurta. Vangiksi saatu neuvostosotilas oli näet ker-
tonut tunnelinkaivusta suomalaisten linjoille. Opri
Koitto kertoi "luotettavalta taholta" saaneensa tie-
tää, että kaverit olisivat työssään ehtineet jo p',:oli-
r'äliin etelä-Suomea ja putkahtaisivat ennen pitkää
pinnalle keskellä Suurtoria Helsingissä! Joku taas
ehdotti, että vanjoja jymäytettäisiin heidän omalla
reseptillään: kaivettaisiin vastatunneli ja tavattaessa
näytettäisiin naapurille pitkää nenää.

Vastavetomme oli järein mörssärimme, joka hi-
nattiin miltei linjaan kiinni. Parin päivän ajan se
laukoi raskaita lastejaan r,älimaastoon mahdolliset
elkeet paliastaakseen. Tulotksia ei rummutuksesta
tullut. "Arvasihan sen, pehmosia se vanki haasteli,

I

I

Sitten kiroan: Täksi päiväiksihän on sovittu aaltopi-
tuuden muutoksesta. Uusi yritys - 

ja helpotuksen
huokaus. Tuttu ääni patteriston esikunnasti kyselee:

- Matti Sakari Lauri täällä Risto Kalle pekka,
huomio Matti Sakari Lauri täällä Risto Kalle pekka,
kuuletteko meitä, kuuletteko meitä, lempo soikoon
kuuletteko meitä, kuuntelen.

Koulutusaikana "lempo soikoon" olisi merkinnyt
putkaa. Mutta sitten sanat tulivat säntillisesti vale-
tuiksi pykälien mukaiseen muottiin. Hän puhui jo-
pa juhlallisesti 

- ei vanjoista eikä edes ,,eräläisistä,
vaan sen ja sen pykälän mukaan korrektisti viholli-
sesta. Tähän tapaan lakimääräisen kutsun jälkeen:

- Vihollinen räjäyttänyt välimaaston ja on tun-
keutunut asemiimme. Vihollinen saartanut tulen-
johtajan korsun. Lähettäkää apuvoimia.

Tulikomentojakin olisi tietyiti pitänyt antaa. y ri-
tys puhelimitse yläkorsuun ei enää tuottanut tulosta.
Mykkyys huokui vastaan. Radisti-tykkimies antoi
itse tulikomennon "kaikille putkille", puhui "su-
Iusta" ja "peitteestä" ja tuumaili heidän kyllä lo-
pun ymmärtävän, kun kuulivat Venäjän miesten
sillanpääasemasta "Kemissä". Tukikohta, joka oli
Aunuksen kanndksen ia Syvärin rintaman ääripe-
rukka, aivan Laatokkaän uiottuva, oli näet ristiity
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etuja lie tarinallaan vain tavoitellut", tuumattiin.
Niin koko puhe asiasta tyrehtyi ja kaivu, jota kir-
jaimellisesti voitiin sanoa myyräntyöksi, sai siten
kaikessa rauhassa jatkua Aunuksen kameressa.

Nyt tunnelin suu oli ryminällä puhkaistu, todel-
liset "r'appuaamun laulajaiset" olivat rlenoss.r ja
haudat kihisivät venäläisten pafjoutta. Vierrat aseet
sylkir'ät kuulaa suomalaisten silmille, kaksi pikaki-
vääriä pyyhki yhtäjaksoisesti pitkin yhdyshautaa,
eikä se naurattanut. Hakaukseen pantiin kuitenkin
jo lujasti, eikä kuokkavieraiden enää ollut ten'eel-
listä \'rittää eteenpäin. Okaana heidän silmäss;iän
oli mr'ös talttumaton yläkorsumme, niinkuin myö-
hemlnin selvisi.

Vaihdoin Kivirannan ,kanssa paikkaa ja menin
tlrkrst:.mrln tilannetta "minun näkökulmastani".

Sille kohtaa, missä yhdyshauta teki jyrkän mut-
kan, oli osr meikäläisiä kyyristynyt. Tykistö jauhoi

I'hä rumpurulte molemmin puolin ja asemiimme po-
rautunee! sirpin ja \-asaran sotilaat tulittivat vim-
m.rtus:i juuri tu.rt.:. kulmausta. Siihen oli tilanne
puurou:unu:. siinl oltiin kärsivin ilmein. Vanttcra
jr--aliupseerr slhisi siukust.r:

- Sielll ne ;irul.riser rätistär'ät. Je meidän prtää
tässä r'.l.in nrrrioillr. ..

- Jr o;:iohrn niillä juurt.rilla edes oleskelulupaa,
tuumi O:ri torisin ilnrein.

Yri:in munrkisikranaateilla - minäkin - aut-
tira .rsir.:. Taisi vain olla lähetyksissä yhtä väärä
osoi:e kuin niilläkin käsipaukuilla, joita kulman ta-
kar r'.:s::rn srteli. Joku uskalikko kiipesi haudan
reunllle i:. r'ritti ryömiä eteenpäin viedäkseen asian-
mukaise: :erveisensä oikeaan osoitteeseen. Hän ei
päässrt pi:källe. Neuvostokranaatti pökerrytti, ja
mies iisso:tiin "kuiville".

Yhrä \'llättäen kuin hyökkäys oli alkanut, yhtä
yllätiivi oli sen loppuminenkin, kuin veitsellä lei-
k.rttu. \renäläisten pikakiväärit vaikenivat, konepis-
toolien lrulu lakkasi kuin ortkesterin esitys tahtipui-
kon e.dottrmattomasta viittauksesta. Kuului r'.rin
kaksi iiukkuista venä,iänkielistä komentosanaa. Kes-
ti prri sekuntia, ennenkuin uskallettiin syöksyii
ereenpäin. Hauta näytti tyhjältä. Hirsiseinät ja kivi-
ser suojukset vain olivat riipin raapin

- \/lrtii se hitonmoisen jälleenrakennustyön,
puusx.ihti joku.

Entä vläkorsu ?

Pvsryssä, mutta kuin pyörremyrskyn jäljiltä. Ovi
aivrn seulana. sen läpi oli ammuttu sumeilematta
niin sisältä kuin ulkoa. Ja kynnykselle ilmestyi kol-
me miestä, hengissä ja haavoitturnattomina, mutta
ruudinsavusta mustina kuin murjaanit. Luodinrei-
kien jälkiä näkyi saappaissa ja asetakin hihassa.
Lustren konepistoolin piippu hehkui.

Korsussa oli kaikki ollut hiuskarvan varassa. Ka[-
lio oli päässyt sinne viime tingassa vartiopaikan
kaikki kolme konepistoolia kainalossaan ja ruskea-
puseroiset kintereillään. Oven läpi Lustre ja Sila
olivat tyhjentäneet lippaan toisensa jälkeen vcnä-
läisten joukkoon. Nämä olivat puolestaan paahta-
neet takaisin ja paiskoneet mielettömästi kranaat-
teja korsun ovelle, katolle ja seinille. Mutta korsu
kesti ja miehet samoin.



Lustren johdolla tarkastettiin haudat. Ei ketään,
ei mitään, ei edes ruumiita. Vain verta, hylsyjä,
roikkuvia lautoja, lysähtäoeitä hirsiä ja romahtrnci-
ta seiniä. Venäläiset olivat vieneet kaiken mennes-
sään. Vain pari kypärää sekä köydenpätkän ja re-
peytyneen hiekkapussin - ilmeisiä vanginsieppra-
misvälineitä - olivat jättäneet kuin muistoksi kär'n-
nistä. Nyt heidän konekiväärinsä pippuroivat t,1u-
koamatta ja suojasivat rynnistyksen tehneiden pika-
juoksua takaisin omille linjoille.

Lippaat vielä tyhjiksi venäläisten kintuille - sit-
ten tilanne oli ohi.

Sanelin radioon: - Slobot häipyneet. Veivät ruu-
miitkin mennessään. Muutama jalkaväen mies jou-
tunut ilmeisesti vangiksi. Tulenjohtueella ei tappi-
oita. Silander, Lustre ja Kallio kunnossa.

Yläkorsun miehet saivat patteriston komentajan,
majuri §Tinqvistin toimesta mitalin ja kuntoisuus-
loman ja puhe "Kemin" vapusta rönsyili laajalie.
Päimaja puolestaan tiedoitti tapahtumasta korutto-
masti:

"Aunuksen kannaksen länsiosassa karkoitettiin
pienehkö vihollisosasto, joka voimakkaan tykistö-
tulen tukemana hyökkäsi asemiamme vastaan."

"Kemin" miehet sen sijaan puivat rytäkän läpi-
kotaisin. Kysyttiin, olisiko vappuhulina voitu estää.
Sattui näet niinkin, että samoihin aikoihin kun tun-
nelinkaivusta alettiin huhuta, havaittiin ei-kenen-
kään-maalla muutaman 'kymmenen metrin päässä
omista linjoista savukiemuran nousevan ilmoille.
Kiehkuran paikka ei muuttunut, se näytti kumpua-
van suoraan tasaisen välimaaston uumenista. Ilmiön
salaisuus ei selvinnyt, vaikka silloisen tulenjohta-
jamme, luutnantti Eerikäisen kanssa tarkkailimme
pitkään välimaastoa. Seurauksena oli kuitenkin öi-
nen partiomatka asiaa tutkimaan. Vapaaehtoisena
tykistön edust4jana - siihen aikaan oltiin kovaa
poikaal - pääsin luutnantti Pajusen ansiosta mu-
kaan tähän jv-vänrikin johtamaan kuusimiehiseen
ryhmään. Pioneerit olivat mittareineen ja keppei-
neen kärjessä. Keskiyöllä suoritettu partiomatka ei
tuottanut tuloksia, mutta olin varma, ettemme men-
neet kyllin pitkälle - 

jos määränpäänä pidettiin
savukiemuran paikkaa ei-kenenkään-maalla.

Entä jos olisimme jatkaneet ryömimistämme vie-
lä hiukanT Olisivatko naapurin elkeet silloin paljas-
tuneet ennen aikojaan - ja tämä tarina jäänyt ker-
tomatta ?
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toriuin
hyökkääiiä

vierelläni
neuvosto-

uPseen

KAUKO enfinBERG

T,{LVISODAN sadunhohtoisista taisteluista on jää-
nyt muuan merkillinen vihollisupseerin kohtlami-
nen elär'ästi mieleeni.

Itä-Lemetin motti oii eÅd,nd, ankarana p.rkkas-
yönä helmikuun lopulh t940 kypsä purkautumaar.r.
Sitä olivat meidän joukkomme yrittäneet jo pitkän
ajan murentaa, ja lienee motitettu vihollinen lopul-
ta ärt1'n1't. Nfottimaastosta hyökkäsikin lauma vihol-
lisia tuona yönä asemiamme kohden osan painuessa
ohikin. Ties minne he syvässä lumessa kahllsir'.rt.

Irliehitimme asemamme heti. X{inulle alikersantti-
n.i oli uskottu sen tien suunllan r lrmistlrninen, joka
johtaa Lemetin kylästä itään. Tien poikki oli kai-
vettu taisteluasemat, jotka olivat parin metrin syvyi-
set. Keskii'öllä alkoi suurempia vihollisosastoja pur-
kautu:r pois motista hin,ittävästi huutaen ja ryntäsi
osin asemiimme. Pimeä metsä etumaastossa kuhisi
tär'r.rnä mustiir hahmoja, mutta maantielle niistä ei
kuk,r.rn näi'ttänyt uskaltautuvan. Pelkäsimme tove-
rini krnss.r asemiemme 'r,yörytystä, sillä sivuilla vi-
holliser jo llittivät Iinjamme. Tähystin vuoroin si-
vulle. r'uoroin eteen. Vilkaistessani eräässä vaiheessa
etum.].rstoon huomasin parin kolmen metrin päässä
nopersii lähestyr'än mustan hahmon piippalakki
päässtIn }fuutamassa silmänräpäyksessä tuo olisi
päällän i.

Säi.<.ihJin. mutta samalla myös ärjäisin minkä
jaksoin venäjäksi "kädet ylös" niin hyvin kuin olin
sen l.rusunran oppinut. Äkkiä tuliia nostikin käten-
sä. i: s:nirll.r hän jo retkahti alas kuoppaamme.
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Yn.rmärsin m1'öhemmin, etr:i hänkin koki tär.delli-
sen yllätyksen.

Toverini lennähti apuun, muttr heri kuiienkir.r
selvisi, ettei tulija vastustellut. Hänen r.inol rseens.r
korjattiin parempaan talteen, ja muutl ei mieheltl
löytynytkään. Viittasin miehelle paikan, jr rnnoim-
me ymmärtää, että siinä pysyminen oli tärkei.ä. Kiu-
salliseksi tämä r,angin pito sittenkin tuli. T:i.r-:r-i
näet tähystää myös maastoa, Itoska seurar.\'.1 r'ihollis-
aalto törmäili jo metsässä. Osa hyökkääjistä när-t:i
juoksevan oikealle, ja siellä tuntui oltar.an käsirr-
syssä, kuului kiroilua ja pulinaa. Vihollisista ei oir
varmaankaan tiennyt meidän linjastamme mitään.
niin harva oli sen miehitys.

Välillä tuli rauhallisempaa ja ihmettelin, kun
kuului itkua. Katsoin äsken hautaan hypännr.ttä.
Tuohan se itki jopa hin,ittävän katkerasti. Tor.erini
tähystäessä maastoa kumarruin ottamaan selr,ää, oliko
kyseessä ansa vaiko todellinen suru. Nykäisin piio-
palakin ylös ja huomasin miehen todella itkevän.
Samalla huomasin muutakin. Olin häkeltyä, kun
itkevän miehen kummassakin kauluslaatassa näin
neljä neliötä. Lakissa komeili kookas punainen täh-
tikokardi. Ampumahautaan tupsahtanut oli neuvos-
toupseeri eikä aivan vähäinen arvoltaan. Yritin tiu-
kata, mitä mies itki, ja kopeloinkin häntä, jos olisi

loukkaantunut. Hän kyllä selitti itkuaan, mutta en
tajunnut, mitä se olisi ollut.

Etumaastossa alkoi taas kuhista hiippailijoita,
joten uteluni jäi kesken. Pidirnme toverini kanssa
silmällä vuoron perään itkijää ja etumaastoa. Tilan-
teemme paheni hetki hetkeltä, sillä ympäristö oli
pian täynnä vihollisia. Edestä tulvi juoksevia lau-
moja hirveästi mölyten ,ja ampuen. Sinne sivuille ja
taakse ne katosivat, kuten entisetkin. Räiskyttelim-
me etumaastoon, mutta sieltä pimeästä ei saanut
mealia, oli ammuttava vain umpimähkään. Tämä sai
tulijat kaartamaan sivulle. Tehtävämme tällä pai-
kalla oli ehdottoman selvä, siinä oli pysyttär,ä.

Minua alkoi harmittaa tuo arvaamaton mies tuos-
sa kuopassaan, esikuntaan joutaisi ja heti, selosta-
m.ran tilannetta, sillä varmaan hän tietäisi siitä pal-
jon. Tämä oli nyt kuitenkin mahdottomuus, koska
ei ollut viejää eikä noutajaa, ja yksin hän ei sinne
s.r.rkka osaisi, tuskin elävänä edes selviäisikään.

Kun edessä taas hieman rauhoittui, menin jo är-
jäisemään, että ei tässä tarvitse pillittää. Vastauk-
seksi tuli käsittämätöntä pulinaa. Suututti niin, että
tiuskaisin puoli piloillani:

- Sprechen Sie deutsch? (Puhutteko saksaa?)

- Upseeri nosti päätään, itku lakkasi ja sanoi:

- Sehr schlecht. (Hyvin huonosti)
Silloin vasta tajusin, että tämä olisi jo Kohtalon

johdatusta, tosiaankin. Mutta eihän minusta ollut
saksan puhujaksi! Terästin muistiani, ja saksaa al-
koi pyöriä mielessäni. Arvelin, että mies saatta
kertoa paljonkin, jos suostuu. Uumoilin jo hyök-
kääjien antautumista.

Kyselin nimen, syntymäajan ja kotipaikan, kun
en aluksi muuta keksinyt. Hän kertoi olevansa insi-
nööri ja teknillisen korkeakoulun opettaja. Unohdin
siinä saksan puhumisen ponnistuksissani, missä olin
ja kieleltäni luiskahti, että minäkin olen tekniikan
miehiä.

Upseeri ponnahti pystyyn ja lähestyi nopeasti mi-
nur. Ärjäisin suomeksi, että hänen tuli pysyä alal-
laan. Miehellä oli ilmeisesti tarkoituksena tulla ter-
vehtimään ihan kädestä pitäen. Hän lysähti hämil-
lään takaisin istualleen ja itki taas. Näin tämän up-
seerin hienostuneet kasvonpiirteet ja sulavan käy-
töksen. Varmaankin todellinen herrasmies siviilissä !

Hän kiskaisi virkapukunsa rinnan auki, jolloin
prlj.rs rinta tuli näkyviin. Kertoi paidat luovutetun
sidontatarpeiksi. Hänellä oli vilu ja ilmeisesti myös-
kin nälkä. Puhetta tuli solkenaan.

Upseeri kertoi perheestään. Omaiset olivat koto-
nr. rnutta här-r erämaassa kuolemaa odottamassa.
Sitten hän sanoi hiljaa osaaosa tyytyen, että minä
tulen hänet kohta ampumaan.

Yritin selvittää, niinkuin taisin, että jos hän py-
svy rauhassa, hänelle ei tapahdu mitään. Silmät kir-
kastuivat, mutta sitten hän purskahti jälleen itkuun
selittäen:

.",.,n,,i"o-ulaiset 
tappavat kaikki vangit' - Tähän

- Se ei ole totta.
Kun meillä asemissa oli ylimääräisiä mantteleita,

hirmu pakkanen kun oli, heitin hänelle yhden ja
käskin pukea päälleen. Takista kiitollinen mies al-
koi ihmeekseni selostaa tilannetta motissa. Ilmoitti
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siellä olleiden määrät ja milloin ne sieltä purkautu-
vat. Kaikki tapahtuisi saman yön aikana.

Nämä olivat tietoja, jotka minun oli saatettava
esimieheni tietoon, mutta miten. Huomasin kai-
kesta, että upseeri katsoi pelinsä pelatuksi, ja hänel-
le oli tärkeintä vain pysyä hengissä.

Tarjosin hänelle mustan yskänpastillin. Hän
purskahti jälleen itkuun ja selitti:

- Myrkkyä minä en ota, ampukaa minut suo-
raanl

Panin pastillin omaan suuhuni, vieläpä toisenkin.
Tarjosin taas, ja onnellinen hymy kasvoillaan hän-
kin otti nyt sellaisen.

Keskustelumme päättyi äkkiä, kun seuraava hur-
jistunut Iauma törmäsi etumaastoon. Hyppäsin pai-
kalleni ja 

- neuvostoupseeri vierelleni! Toisella
sivulla oli toverini. Jälleen viholliset kaarsivat met-
sään, kun annoimme tulta aseistamme.

Huusin venäjäksi antautumiskehoituksia, sellaisia,
joita oli opetettu. Hullusti äänsin ja neuvostoupsee-
ri posmitti lisää.

Upseeri selitti tarkoin, missäpäin motissa oli mitä.
kin venäläisiä ja mistä tuli ketäkin. Aloin uskoa, et-
tä hän saattoi puhua tottakin.

Katsahdin taas sivulleni. Mikä merkillinen näky,
vierelläni seisoi roteva neuvostoupseeri ja suomalai-
sen manttelin alta paistoivat vihollisarmeijan arvo-
merkit. Tämä oli ihmeitten sotaal Suomalainen soti-
Ias keskustelussa rauhallisesti vihollisen upseerin
kanssa, hänen omien joukkojens:r törmätessä parai-
kaa meitä kohti. Kuitenkaan ei voida väittää ettem-
mekö molemmat olleet rehellisiä maansa puolus-
tajia.

Aaamuyöstä tilanne hieman rauhoittui ja minä
määräsin toverini huomaamatta irroittautumaan ja
ryömimään seuraavan miehen luo. Tärkeät tiedot
oli saatava eteenpäin. Sen jälkeen seisoin kahden
kesken neuvostoupseerin kanssa, ja jännitys tämän
vuoksi kasvoi vähitellen.

Huomasin, että upseerin oikea käsi meni taskuun.
Hän oli huomannut, että toverini oli lähtenyt pois.
Oliko hänellä sittenkin ase jossakinT Peräännyin.
Nyt oli minun kerittävä ensin eikä jää,tätä toiseksi.
Taskusta ilmestyi jotain mustaa - aseko? Ei, vaan
mahorkkatoppa !

Åmpumahaudassa oli miehenmentävä potero ja
siinä sai varovasti polttaa. Tarjosin upseerille oike-
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an tupakan, ja komensin hänet poteroon. Hän me-
nikin sinne lopulta pelon vallassa, mutta sanoin jäl-
leen, etten ammu. Itse en varmuudeksi sytyttänyt
tupakkaa, mutta sallin hänelle sen nautinnon, kos-
ka oli käyttäytynyt hyvin. Lopulta palasi toverini
takaisin seikkailtuaan vihollisten parissa ja vietyään
tiedot eteenpäin.

Seisoimme taas kolmen kesken haudan reunalla
kahden meistä paukutellessa. Hyökkääjiä ilmestyi
jälleen, mutta joukossa lähestyi myös kaksi lumipu-
kuista tulijaa. Olimme ymmällä, kun ei sellaisia vi-
hollisia ollut vielä ennen nähty. Ne juoksivat tietä
pitkin, kun sensijaan mustat haamut kaartoivat met-
sään. Samalla lumipukuiset alkoivat karjua:

- Elekee hyvät pojat ampuko, jäätiin illalla
tuonne.

Hätkähdin, mutta tulijat olivat sittenkin omia.
Neuvostoupseerikin nauroi.

Tuli aamu ja tuli lähetti.
IrIääräsin neuvostoupseerin lähetin mukaan, ja

jälieen hänellä oli huoli siitä, joko tämä mies am-
puu hänet. Kun lähdön hetki tuli, itki mies riepu
jälleen. mutta nyt kiitollisuudesta. Huomasin mie-
hen olevan kovasti liikuttuneen, ja kuinka vapautu-
nut hänen käytöksensä olikaan kiittäessään meitä
erotess.lmme. Saimme lähetiltä hieman näkkileipää,
jostr luovutimme osan hänelle, ja kuo ei muuta voi-
nut. hln prinoi kouraani metallirahan muistoksi.
Hän oli ihminen ;'a sotilas, joka rehellisesti taistel-
tur.rn ir pelinsä menetett)'ään osasi voittaa itsensä.
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KrRf olTUsKt LPAI LU
palkintoina yhteensä I2O.OOO mk

KANSÅ TAISTELI - miehet kerror-ar julistaa nyt neljännen sotakokem,uk-
sia koskevan kirjoituskilpailun. Kuren aikaisempien, on tämänkin kilpailun
tarkoituksena koota talteen ja julliaisra- sekä tuleville sukupolville säilyttä,
kertomuksia ja kuvauksia niistä lukemarromista teoista, joita ei vielä ole muis-
tiin kirjoitettu, vaan jotka edelleen piiler'är r-aatimattomien ja kerskailua kart-
tavien naisten ja miesten mielissä. Tällaisren muistojen talteen saamista pitää
Iehtemme toimitus tärkerinä myös historiankirjoitusta varten.

KANSÅ TÅISTELI - miehet kertoyat toivoo
neljänteenkin kirjoituskilpailuunsa yhtä runsast:r
osanottoa, kuin mitä aikaisempien kilpailujen osaksi
on tuliut.

Kilpailuun osallistuvien kirjoitusten tulee olla
postitettu toimitukselle, osoite Töölönkatu fi B t,
Helsinki, r'iimeistään 3t. 3. t96I. Kilpailun tulos
julkaistaan Iehiemme kesäkuun numerossa.

NELIÄS SUURI

Ki rjoituski Ipoi lusso noudotetoon
seuroovio ohjeito:

l. Kuvattujen tapahtumien tulee ehdottomasti olla tosi-
asioihin perustuvia.

2. Kirjoituksesta tulee ilmetä tapahtuma-aika mieluim-
r::in päivän tarkkuudella, paikkakunta ja joukko-osasto
{rksikkö). Mainittakoon siinä myös tapahtumiin ratkaise-
resti vaikuttaneiden henkilöiden nimet.

3. Kirjoitusten sopivin pituus on noin 1.500-3.000
s;naa, eli 2-4 lehtemme sivua. 

- 
Kirjoittakaa vain yh-

:elle puolelle paperia.

1. Kirjoitukset merkitään nimimerkillä. Oikea nimi, so-
janaikainen ja nykyinen sotilasarvo, nykyinen siviiliarvo,
sekä tarkka osoite liitet;iän suljetussa kuoressa kirjoituk-
sen mukaan.

5. Kilpailuun voi sama henkilö lähettää useampiakin
kirjoituksia. Myös sodanaikaisissa tehtävissä olleiden lot-
tien, sairaanhoitajien ja sotilaskotisisarten osallistumista
kilpailuun toivotaao.

6. Tapahtuniin liittyvät valokuvat tarpeellisine selos-
tuksineen ovat tervetulleita. Niiden julkaisemisesta suori-
tetaan korvaus ja pyydettäessä ne palautetaan. Kuvien
taakse pyydetään nrerkitsemään lähettäjän nimi ja osoite.

I. Palkitsemattor»at kirjoitukset säilytctään Iehden toi-
mituksessa myöhempää julkaisemista varten, ellei kirjoit-
taja nimenomaan halua kirjoituksensa palauttamista. Ne
kirjoitukset, joita toimitus ei katso voivansa,lulkaista,
siirretään sota-arkistoon.

8. Kilpailun arvostelulautakunnan muodostaa lehtemme
toimituskunta.

A

RAHAPALKINNOT
JAKAANTUVAT
SEURAAVASTI:

I polkinto
ll -»-
I I I -»»-

40.0@ mk
25.0@ mk
10.000 mk

l0 polkintoo, kukin 4.5fi) mk
Rahapalkinrojen lisäksi iaetaan lohdu-

tuspalkintoina vielä 20 lehtemme v:n 1961
vuosikertaa hvr'äksr'§'ille, m,utta ilman
rahapalkintoa jääneille kirjoituksille.

Palkintojen lisäksi makseraan julkaista-
vista kirjoituksista ravanomainen kirjoitus-
palkkio.
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Hyökköystä edeltövä tulivolmistelu pehmittää vihollisosemio

OU elokuinen päivä vuonna 1941. Eteneminen Kan-
naksella jatkui. Yksikkömme, Erillisen Rajajääkäripa-
taljoonan 2. komppania (2./Er.RajaJP) oli saanut teh-
täväkseen ottaa haltuunsa Kivennavan kirkonkylän
pohjoispuolella olevan Uupuneen tienristeyksen. Sinne
illan hämärtyessä hyökkäsimmekin, mutta k2isky jäi sil-
lä kertaa meiltä täyttämättä. Vastus tuntui suorastaan
ylivoimaiselta, sillä vihollisen joukot olivat kaivautu-

neet asemiin Kivennavalle johtavan valtatien molem-
min puolin. Eteneminen pysähtyi illalla osittain vihol-
lisen kovan vastarinnan takia ja toisaalta taas sen
vuoksi, että ilta pimeni kovin nopeasti.

Seuraavana aamuoa jatkoimme hyökkäystä tykistön
tukemrna, mutta vihollinen ei sittenkään antanut pe-
riksi. Tämän vuoksi oli käytettär'ä toisia keinoja! -Yhden jouk-kueen vahr-uinen osasto sai tehtär'äkseen
vasemm:l:.r s.1.1rrost.1en iskeä edellä mainitun tienhaa-
ran m.lls!(\r:l Fureu:unfrn rihollisen sivustaan. Näin
menetelle:'i srimmekin vihollisten huomion kiinoite-
tyksi pois :lj'oimiemme puuhailuista, sillä - kuten
sittemmin seurmneiden tapahtumain kehitys osoitti

- oli li:r,:'-linen keskittänyt pääosan voimistarn oi-
keaa sirr:-rle-rnsa vastaan ensin alkaneen hyökkäyk-
serrune :Liriuntaan. Täten yksikkömme pääosa pääsi
nvt ssno:t.1\'ampaa vastarintaa kohtaamata Pureutu-
marn kiinni vihollisen hallussa oleviin taisteluhautoi-
hrn. \-hdistetty saarrostus ja rintamahyökkäyksemme
onnisrui tär'dellisesti !

Ir:koimme hyvin alkanutta hyökkäystämme taistelu-
Siuio jen vyörytyksellä. Vihollinen huomasi joutu-
neensr pahoin harhautetuksi ja suuntasi tulensa nyt
pilosrstoamme vastaan. Tulituksella ei ollut kuiten-
k.r.rn kovinkaan suurta vaikutusta, sillä tarjosivathln
r ihtrllisen taisteluhaudat meille suojaa. Ammukset
ujelsivrr 1'litsemme ja luodit tupsahtelivat - mikäli
eir'ät lli lentäneet - taisteluhaudan suojavalleihin.

Jrtkoimme vyörytystä käsikranaatein ja konepistoo-
lein. l. Er.RajaJP varmisti tänä aikana oikean sivus-
tlmme Terijoelle johtavan tien suunnassa. Pitkällisek-
si käi'neen vyörytyksen ja puhdistuksen jälkeen seim-
me ruon mrastokohdan lopullisesti haltuun-rrne ilta-
päir'ällä noin kello 16 tienoissa. Tehtävämme oli
nrt siis lopultakin tullut suoritetuksi.

Taistelun tuoksinan suurin piirtein tauottua luovu-
timme asemat meitä tukemaan lähetetylle patalioo-
nalle, jonka oli määrä edetä jatkuvasti perääntyvien
vihollisten jäljessä. Meille oli luvattu, että me pääsi-
simme tähän mennessä jo suorittamamme pitkän ja
rasittavan vihollisen taliaa-ajon jälkeen 2 - 3 vnoro-

r Puusepän-

teollisuuteen
r Kotoisiin

korjaustöihin
r Askarteluun

GEDEEEEEE
-liimojen liimo

Eri-Vinyl-Keeper o muovin lii-
mqqm iseen

Eri-Rex-Keeper o kumin, me-

tollin, nohon jo losin liimoomiseen
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kaudeksi lepoon. Se olikin meille kaikille hyvin tar-
peen, sillä olimme tosiaankin jo uupuneita poikia. Ve-
täydyimme taaksepäin noin 3 km päähän etulinjasta.
Ei tarvinnut kenenkään odotella Nukku-Ilrtin tr,ilol
sinä iltana !

Aikaisin seurf,avana aamuna heräsimme ankaraan
tykistökeskity'kseen, ja noin kello 9 aikaan saimme
tiedon, että meiltä asemat vastaanottanut pataljoona
ei ollutkaan päässyt yri§ksistään huolimatta yhtään
etenemään. Silloinen urhea komppanianpäällikkömme
luutnantti Mauno Puolakka, joka sillä kertaa oli va.
pataljoonankomentaiana, ilmoitti, että hänen pataljoo-
nansa oli valmis jatkamaan hyökliäystä ja on varmaa,
että se myöskin pädsee eteenpäin ! Tällaiseen esityk-
seen suostuttiin ylemmässä portaassa mielihyvin. N{eiltri
loppui lepo lyhyeen, ja "tau meitä vietiin" !

Tunnin kestäneen huolellisen Ikistövalmistelun
kohteena oli asemiemme etumaasto, ja viimeisten kra-
naattien räjähdellessä vihollisen asemissa oli meiliä
jo hyökkäys täydessä käynnissä. Etenimme kovasti
ampuen, ja huusimme minkä vain jaksoimme! Hyök-
käyksen kestäessä teimme yllättävän havainnon. Yenä-
läiset olivatkin yön aikana kaivautuneet seuraa\'r;rn
mäkeen ja olivat olleet parastaikaa linnoitustyössä,
kun hyökkäyksemme alkoi. He olivat olleet kaata-
massa puita ilmeisesti laittaakseen niistä ampun-rapo-
terojensa päälle suojakatokset. Mutta puiden kaato jäi
pahasti kesken, ja naapureille tuli taas kerrankin kiire,
niin kiire, että mm. sahat olivat jääneet sahauksen ra-
koon !

Jatkoimme hyökkäystä, ja tämä ryminällä suoritettu
eteenpäinmeno innosti kaikkia niin, että aremmatkin
miehet hyppäsivät vihollisen perään kuin sudet.
Hyökkäyksen jälkeen keskustellessamme tapahtumien
kulusta sanoivat hekin innostuneensa asiaan. Silloin
eräs sotamies, joka sanoi aina kovasti pelkäävänsä, se-

litti:

-Hyvähän 
sellaista on takaa ajaa, joka pyrkii liuk-

kaasti karkuun eikä käänny päin!
Toinenkin huvittava tapaus sattui samaa hyökkäystä

jatkettressr. Meillä oli joukkueen johtajana ennen
hyökkävsv.rihetta vänriklii "Rokko", jolla nimellä me
häntä kulsuimme syystä, että hän oli aikoinaan sairas-
tanut isonrokon ja tauti oli jättänyt hänelle lähtemät-
tömät jälje: k:.svoihin. Hän oli luonteeltaan karski
sotilas, mutt.1 toisinaan sangen varovainen sellaisissa
sotahommiss:. joissa henkiparka tuppaa alinomaan
olemaan raartrss.1. \iinpä tämä vänrikki, odotellessaan
ensimmäistä hrö*kivskCskvä, har.ioitteli polkupyörällä
kumoon ajoa onnisruenkin siinä sikäli hywin, että so-
lisluu tai jokin muu luu hlnen kehossaan rikkoutui.
Hänelle avautui silloin tie taeksepäin, ensin tietenkin
kenttäsairaalaan ja sen jllkeen kotirintamalle. Mutta
hyvät muistot hänestä jlir-är miesten mieliin.

Komppaniassamme palveli eräs sotamies, joka Aga-
peruksen näytelmästä "Svntipukki" oli lainannut
Koikkalaiselta lempinimen "Ifussu". Kun etenimme
sitten pitkin erään suon reunaa, ruli yhtäkkiä meitä
vastaan omistaan eksynyt venäläinen sotamies viesti-
kela selässä. Silloin Mussu huusi:

- Hei pojat, katsokaasi Täältä tulee vänrikki
"Rokon" velimies ! - Kasvoista päätellen tuokin
mies oli näet sairastanut saman taudin, koskapa hänen-
kin kasvonsa olivat rokonarpiset. Mussun ilmaisema
rinnaslus oli sellainen täysosuma, että siitä riitti hupia

Kasvonne .muistetaan

Kun leukonne on hyvinhoidettu io sileä, se
ontoo Teistä oino edullisen kuvon.

Kosvonne muistetoon I

Siksi 
- 

köyttököä Tekin Rexonoo, oinooo
portovoohdoketto Suomesso, ioko sisöltäö
bokteereito toppovoo heksqklorofeenio.
Silloin porronolon oiheuttomot pienet noor-
mut poronevot huomoomottonne io leu-
konne pysyy terveenä jo hyvinhoidettuno.

Rexonon runsos, pehmittävä vqohto tekee
oion mukovoksi io leukonne on iltopäivöl-
lökin sileö. Kokeilkoopo !

i
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miesten keskuudessa pitkäksi aikaa, vielä jälkeenkin-

Parn.
Tämän hyökkäyksen perästä jouduimme varmista-

maan Kivennavalle johtavan tien oikeaa sivustaa. Päi-
vän hämärtyessä jälleen illaksi meni muutamia miehiä
lämmittämään metsän reunassa olevan talon saunaa,
jotta saisimme sen löylyssä illalla pehmitellä v?isy-
neitä jäseniämme. Silloin eräs miehistämme, joka oli
saunrn ulkopuolella vartiossa, alkoi kuulla metsdstä
liikettl ja totesikin samassa sieltä työntyvän vihollis-
sotilaitr. jotka tulivat suoraan pihamaata kohti. Var-
tiomiehen.rme laski:

- Ensimmäinen ryhmä I Toinen . . . ja kolmas ! Ja
vielä niitä sieltä lappautuu! - Samalla hän hihkaisi
kavereilleen:

- Åsemiin pojat, ja äkkiä! - Ja Mussu lisäsi sau-
nan ovelta:

Tultr I Ruki 'r'erh ! - Tämän hän tarkoitti lähesty-
välle renäläisporukalle ojentaen samalla konepistoo-
linsa h:i:I kohti. Venäläiset häkeltyivät kerta kaik-
kiaan rälhis:s:r epäystär'ällisestä vastaanotosta, koska
he näh:iris:i trlivet luulleet taloa aivan autioksi. He
alkoir'-:: 'ic,'.'.rs:i polittaa omalla kielellään ia viittoilla
klisillile. rnu::r. kirpeä konepistoolinsarja palautti
"järjesrks= i.r nostatti heidän räpylänsä pystyyn.

Otet:u.:::: r'ihollisilta aseet ja patruunat pois sai
yksi n'h:::-: :eh:ir.lkseen kuljettaa vangit - 

joita yk-
sin lul.;ien ol: i: ni*:l - 133[59 vankien kokoamis-
paikalle. -\l= :,-.:s:: i1:n::re n.luttimaan makoisista löy-
lyistä seu:::: -:u:::--.: '.r. :i:ltä selvittr'ämme kyhyn
pälle nu-L:i-:::-: ku:::: "ennen vanhaao" siviilissä.

Yarmista
Yakuutusturväs|..,

T:-::.mme kuu-
cku utuslojien

,: - <:s'c löydötte oi-
kec. suojon vqhin-

t3^ ,:cron vorolle.
M;'crnömme koikkiq
tcn' it'ioviq vohi n kovq-
kuutuksio, mm, oulo-,
pclc-, topoturmo- jo
ku ijetusvokuutuksio.
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Kotinhönlö tolvello |942. Kwon keskellö kuusioitoo
suoiosso mentiin loempono olevoon Häntöön.

Heikki Virtonen

oa

HIIRIA
KATIN.
HANNASSA
OLIN ollut syr'ässä unessa, kun laulu kantau-
tui korviini, ensin kaukaisena, sitten läheisempänä
ja läheisempänä, kunnes heräsin siihen, että minua
kiskottiin jaloista hereille. Olin jo hetken aikaa
luullut olevani Paratiisissa. Älysin kuitenkin pian,
että minun oli lähdettävä vartiovuorolleni. Lauluo
hvräilijä oli sotamies Lehdistö, mielestäni melko
h1'r-än lauluäänen omaava, mutta ympäristö, johon
heräsin, oli kaukana paratiisitunnelmista. Kompu-
roin ylös ja lähdin synkkään talviyöhön.

Katinhäntä oli romanttisen tukikohtamme nimi.
Se sijaitsi Karhumäen pohjoispuolella olevan Vol-
järven eräässä niemekkeessä, ja nimen se oli luulta-
vasti saanut valloittajiltaan, varsinaissuomalaisilta
sotilailta. Itse vartiopaikka oli "Hännän" päässä,
kapeasssa niemekkeessä. Yöllä sinne kyllä kelpasi
mennä vartioon, kun ei vaivannut ajatuksiaan sillä,
että se voidaan helposti pimeän turvin saartaa. Pdi-
r'ällä se oli taas vihollisen silmätikkuna useammalta
taholta.

Yö ei tällä kertaa mennyt kuitenkaan aivan rau-
hrllisesti, tarkoitan yötä 14111.L1.1942. Hetken ku-
luttua vartion vaihdosta syttyi valoansa palamaan
muutaman kymmenen metrin päässä asemasta, missä
olin sotamies Venäläisen kanssa. Ammuin heti pi-
kakiväärillä sarjan palavaa valoansaa kohden, joka
jään päällä ollen häikäisi kirkkaasti yöllistä talvimai-
semia. Vartiotoverini juoksi muutaman askeleen
päässä olevan kenttäpuhelimen luo ja soitti komen-
tokorsulle. Sieltä tehtyyn kysymykseen, onko syytä
miehittää asemat, käskin vastata, että ilmoitamme
uudestaan, mikäli tarve vaatii. Senjälkeen annoim-
n.re kahden miehen "tuli-iskun" jäälle konepistoolin
ja pikakiväärin voimalla. Jdältä vastattiin tuleen,
mutta emme pystyneet erottamaan ampujia, ja piaa
tulikin hiljaista.

Kohta alkoi kuitenkin kuulua lähestyvien askel-
ten ääniä takaapäin. Pelästyin ensin aika tavalla,
mutta pelkoni osoittautui turhaksi, sillä sieltä tuli-
kin .foukkueenjohtaja, luutnantti Vallisaari puoli-
joukkueen kanssa miehittämään asemia. Olimme
varmasti vähän nolon näköisiä, koska meillä ei ollut
mitään hätäd., ja kuitenkin puolijoukkue oli herä-
tetty meidän takiamme. Mielestäni miesten ilmeet
kielivät selvästi "hätävarjeluksen liioittelun" aiheut-
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tamaa tunnelmaa. Sanoin, että lupasimme soittaa,
jos tarvitaan. Emme soittaneet, koska emme katso-
neet sitä tarpeelliseksi, mutta meidän kiivas ampu-
misemme oli saanut heidät liikkeelle. Jätimme kui-
tenkin varmuuden vuoksi sanomatta, että anta-
mamme tuli-isku johtui oikeastaan siitä, että olim-
me nuoruutemme innossa ampuneet aivan tarpeet-
toman paljon. Emmehän olleet nähneet vihollisesta
jälkeäkään, vain valoansan palavar.. Olimme yksi-
kön nuorinta ikäluokkaa, emmekä olleet aikaisem-
min saaneet näin sopivaa tilaisuutta ampua "limp-
pua" tyhjäksi. Erään toisen yksikön ollessa samassa
paikassa myöhemmin ei onni ollut yhtä myötäinen,
vaan vihollisen partion onnistui tunkeutua vartio-
paikan taitse ja yllattäa korsuissa majailevat.

Marraskuun 21. p'divä oli sikäli mielenkiintoinen,
että sinä päivänä sain todeta ehkä ensimmäisen ker-
ran "sotilasurani" aikana, kuinka tärkeitä tavalliset
sotamiehetkin saattavat olla sodassa. Olin palaa-
massa parivartiosta "Hännästä" alikersantti Palja-
kan kanssa. Etenimme nopeasti kuusiaidan suojassa,
joka ei enää sanottavasti suojannut, koska lumi oli
näkösuojaksi kantamamme kuuset osittain peittänyt.
Ollessamme lähellä aukean puoliväliä kuulin aivan
selvästi tulikomentoja "naapurin" puolelta, ja pian
saimme kranaattiryöpyn niskaamme. En missään
tapauksessa tuntenut itseäni tärkeäksi sentakia, että
olisin tehnyt mitään huomionarvoista, vaan yksin.
omaan syystä, että vihollisen kannatti ampua kra-
naatinheittimillä kahta vartiosta poistuvaa sotilasta.
Meidän puolellamme ei oltu moiseen totuttu. Pää-
asia oli, että kujanjuoksumme päättyi onnellisesti,
niinkuin myöhemmilläkin kerroilla. Parivartio Har-
tamo-Venäläinen, joka oli tullut vaihtamaan kans-
samme, oli ensimrnäisenä joutunut tämän erikoisen
huomion kohteeksi.

Kun joukkue, II/t0./III/JR ,6, johon kuuluin,
joutui seuraavan kerran Katinhäntään, oleskeltu-
amme välillä muissa tukikohdissa, elettiin jo kevättä
1943. Yaihdossa, joka suoritettiin huhtikuun 7.
päivänä, toinen puolijoukkue joutui Voljärvellä si-
jaitsevaan Poksisaareen ja ensimmäinen puolijouk-
kue, johon minä kuuluin, Katinhäntään. Kevät oli
mielestäni kaikkein ikävintä aikaa rintamaoloissa.
Taisteluhaudat olivat silloin veden peitossa ja kor-
sut vuotavia, ja jotta vedenpaisumusta ei niissä pää-
sisi syntymään, oli melkein jatkuvasti kannettava
vettä ulos. Heti vaihdon jälkeen suoritimmekin mo-
nen sadan vesiämpärillisen urakan. Nopeimmin tä-
mä veden poistaminen onnistui lähettämällä täydet
vesiämpärit "lankaamalla" ulos korsusta. Pian pää-
simmekin kohtuulliseen elämisen alkuun. "Hännäs-
sä" ei enää pidetty vartiota, vaan se oli siirretty
"Hännän" juureen.

Poksisaaressa oli sauna, joka oli luonnollisesti
ahkerassa käytössä. Siellä sai olosuhteisiin katsoen
hyvät löylyt, vallankin kun huomasi tehdä vihdan
männyn oksista. Huhtikuun 17. päivän saunominen
oli tulla minulle ja monelle muulle kohtalokkaaksi,
sillä vihollinen ei pitänyt meidän saunomistouhuis-
tamme. Olimme parhaillaan kylpemässä, kun se al-
koi ampua pst-tykillä saunan nurkille. On vaikeata
kuvata sitä tunnetta, joka syntyy, kun ei ole rihman-
kiertämääkään päällä ja "piiskan" ammukset räjäh-
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televät läheisyydessä. Silloin tuntee itsensä kerta
kaikkiaan avuttomaksi, ja pelko vähenee vastr sit-
ten jonkin verran, kun on saanut vedettyä jotakin
verhoa päällensä, ikäänkuin vaatteet antaisivat sir-
palesuojaa. Jokainenhan sen tietää, että tämä on
vain toiveajattelua, mutta puettuna sittenkin tuntuu
paremmalta.

Katinhännästä on jäänyt unohtumattomasti mie-
leeni eräitä luontoon ja luontokappaleisiin liittyviä
seikkoja. Ensiksikin auringonnousun värejä, joita
Iuonto sieltä loi taivaalle, ei mielestäni etevinkään
taidemaalari maailmassa olisi pystynyt taululle van-
gitsemaan. Se oli niin lumoavaa ja juhlallista, voi
sanoa, että näky vaikutti suorastaan yliluonnollisen
kauniilta. Linnuista oli usein seuraa, kun yksin oli
vartiossr. \Ir'önnettävä on kuitenkin, että pahan
ilmao lin:ujen. kuten korppien näkeminen Juurin
laumoin ei ollut omiaan virkistämään mieltä. Huhti-
kuun 16. plir'än kranaattisateen jälkeen, kun pauhu
oli jo ohi. Iennähti jokin pikku lintu katsomaan mi-
nua mont!uu:r: aivan kuin tarkastamaan, miten
montussi i:-<s::.r:l. Todettuaan, että kunnossa ol-
tiin, se pi:i ni::u.-e .<o:rsertin. Tällainen pieni, äkil-
linen ohiel;:::: ::'i-::os rirkisti tavattomasti.

Jouksuee:-=e :--h::':::. oli "Aleksi", kuten me
häntä ku:s'::::=e. \-i:.r..:ses:i hän oli luutnantti
Vallisaari. :ec-:-::::r c:iiieliir. Hän oli parhaita
upseerei:r. =i:: -<:s.:::: .-.:r riniamaoloissa tavan-
nut, esi=e:.:i--::::. ; l.:=-:::::uirinen ja rohkeo
johtai a.

Åle.ts:-.:. o-i ie:::: '; il:. :::::s.<i:r:ri. En muista

C --=:: -::s-:sso toi kotosollo
...':.'. :.:^ K-kohvin ööressö
. :-:-: :'^: virkistövön tuokion.



enää, kuinka sitä juhlimme, mutta elävästi on jää-
nyt mieleeni hänen entisen taistelulähettinsä hänelle
merkkipäir,äksi lähettänrii l.rhjrr. I:levosmies toi pa-
ketin muiden tuomistensa mukana. Se tuntui tavat-
toman painavalta eikä kukaan pystynyt aryaarDaan,
mitä sen sisällä seettaisi olla. Hartaina ja uteliaina
seurasimme paketin avaamispuuhia. Paperien sisäl-
tii ilmestyi trtrliinen, noin 10 sm pituinen massx-
pölkky ja kirje. Pölkkyyn oli kaiverrettu pieni sy-
venn)'s, josta löytyi elävä hiiri ja kaksi elävää vasta-
synt)'n)'ttä hiirenpoikasta. Ntiky ällistytti meitä
ensin, mutta pian raikui nauru korsussa, ja hyvän-
olon tunne valtasi meidät kaikki. Otimme luonnolli-
sesti hiiret hellään hoivaamme ja koetimme varjella
niitä kaikilta vaaroilta, mm. hukkumasta korsun
lattialla lainehtivaan "sisämereen". Aleksi otti heti
puhelun lahjan lähettäjälle, ja saatuaan hänet lan-
gan päähän kiitti erinomaisesta, yllättävästä lahjasta
ja erikoisen suloisista hiirenpoikasista.

- Mitä? kuului langan toisesta päästä hämmäs-
tynyt huudahdus, - en minä ole mitään hiirenpoi-
kasia lähettänyt! - Hiiriemo oli siis synnyttänyt
poikasensa matkalla, Iuultavasti ennen aikaansa, jou-
duttuaan erikoiseen olotilaan. Lähettäjä oli kyllä
huolehtinut siitä, että hiirellä oli ilma-aukko hen-
gittämistä varten. Rottia meillä oli ollut niin paljon,
että ne olivat aikaansaattaneet t,ahinkoa, mutta tä-
mä hiiriperhe oli kaikin puolin ten,etullut korsun
arkipäivälle viihdytystä antamaan.

Kirjeposti saattoi toisinaan olla myös erittäin

sisältörikasta. Eräs komppaniamme miehistä oli kir-
jeenvaihdossa siviiliheilan kanssa, kuten asiaan kuu-
Iui. Heila sattui kerran kirjeessään kysymään, min-
kälaista ruokaa me oikein täällä saamme. Selvään
kysymykseen on annettava selvä vastaus, tuunri
"mosuri" ja lähetti sellaisen. Vastauskirje sisälsi ni-
mittäin pienen näytteen kaurapuuroa "punamu[-
lalla" eli kiisselijauheella höystettynä. Kuten arvata
saattaa, ei vastluskirje miellyttänyt vastaanottajea,
varsinkin kun ottaa huomioon sen seikan, että kirje
ei vallan nopeasti ehtinyt perille. Kirjeenvaihto
päättyi tähän.

En voi kuitenkaan olla tässä yhteydessä kerto-
matta edellä mainitun, sotamies Venäläisen eräästä
jännittävimmästä elämyksestä sodan loppuvaiheessa.
Tapaus sattui Porajärvellä vetäytymisvaiheen aikana
heinäkuussa 1944. Yeoälainen ei ollut enää silloi-
nen Venäläinen, vaan Yihlavaara, sillä hän oli
muuttanut sukunimensä. Joukkueemme oli ollut
pari-kolme päivää viivyttämässä eräässä sillanpää-
asemassa, ja olimme saaneet torjutuksi vihollisen
läpimurtoyritykset. Koska paikka oli rasittava puo-
lustaa ja tappioita tuli melko lailla, mm. omasta
ryhmästäni haavoittui tänä aikana neljä miestä,
vaihdettiin joukkuetta. Vihlavaara joutui nyt vuo-
rostaan sinne oman joukkueensa mukana.

Meidän joukkueemme oli rauhallisessa paikassa
jokivarressa, kun alkoi tavanmukainen kovä keski-
§'s sillanpääasemaa vastaan. Taistelu oli riehunut
jonkin aikaa, kun venäläisten konepistooleiden na-
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kutus alkoi kuulua vinosti takanamme. Aavistimme
jotakin yllättävää tapahtuneen ja yritimme ottaa
yhteyttä komppaniamme komentopaikkaan. Sillan-
pääasemasta oli kuitenkin jouduttu kovan painos-
tuksen alaisena vetäytymään, ja vihollinen oli jo
osittain takanamme. Vasta melko pitkän aikaa kes-
täneen taivalluksen jälkeen saimme yhteyden muu-
hun komppaniaan, ja komppanianpäällikkö, kap-
teeni Laine oli juuri silloin järjestämässä sopivaa
ketjua vihollisen etenemisen estämiseksi. Tämä pel-
käämätön ja rehti sotilas ei missään tilanteessa rne-
nettänyt harkintakykydnsä, ja rauhallisesti hän jär-
jesti tämänkin. - Kapteeni Laineeseen olimme
oppineet kaikki luottamaan, hän jos kukaan osasi
taidon käsitellä suomalaista sotilasta. Hänen kaa-
tumisensa mvöhemmin oli meille kaikille raskas is-
ku. - Olin juuri 3settumassa omalle paikalleni
ketjussa, kun edestämme alkoi kuulua voimakasta
huutoa. Pian iln.ies:r'ixin me tsästä juokseva mies
huutaen:

- Älkää ampuio. :llllä tulee omia! - Annoim-
me hänen tulla rauhrss.:.. Pirn ilmestyi eteemme
sotamies Vihlalrara juoksemisest: läkähtymäisil-
lään. Olin heti häntä \'aslass.r. jr hin senoi minulle:

- Ånna tupakkaa, nyt henkisruhut maistuisivat
hyvältä !

Tarjosin hänelle Sinikerhoa, ja pian paloi savuke
hänen hieman vapisevassa kädessään. Komppanian-
päällikkö ilmestyi siihen myös, .ia Vihlavaara antoi
hänelle selostuksen. Hän oli joutunut vihollisten
vangiksi, mutta oli onnistunut pääsemään karkuun
heidän käsistään. Kolme miestä vihollisen kärki-
joukoista oli nähnyt hänet ja ampunut häntä kohti.
Yksi luodeista osui hänen lakkiinsa pudottaen sen
maahan, mutta hän säilyi kuitenkin naarmuitta.
Jouduttuaan kiinni he olivat ottaneet häneltä kesä-
puseron sekä henkilökohtaisen omaisuuden. Sen.iäl-
keen oli ollut sekunneista kysymys, sillä pian oli
odotettavissa koko vihollisjoukon ilmestyminen
näyttämölle. Hänen kiväärinsä he heittivät maahan.
Tämä oli heidän virheensä, jota he varmasti myö-
hemmin katuivat. Kun vihollissotilaat olivat hänen
omaisuutensa kimpussa, nappasi Vihlavaara maassa

olevan kiväärinsä ja iski voimiensa takaa keskim-
mäisenä seisovaa vihollissotilasta kiväärintukilla
päähän ja lähti hurjaa vauhtia juoksemaan kohden
läheistä metsän reunaa, "Naapurin pojat" hölmis-
tyivät tällaisesta yllättävästä käänteestä, vallankin
kun keskimmäinen heistä oli Iyyhistynyt maahan,
eivätkä heti pystyneet toimimaan. Kun he alkoivat
toipua hämmäslyksestään, oli Vihlavaara jo kau-
kana ja saavuttanut suojaavan metsän. Hän pelastui
ripeän toimintansa ja onnensa ansiosta, mutta yhtä
onnellisesti ei käynyt kaikille miehistämme. Muuta-
mia joutui vangiksi, enkä ole valitettavasti löytänyt
heidän nimiään palautettu jen sotavankien luette-
loista.

Olen poiminut tähän eräitä kirkkaina mieleen-
jääneitä r'älähdyksiä Katinhännän muistojen jou-
kosta ja vähän muualtakin. Kohtrlonyhteys hyviin
tovereihin noina historiallisina vuosina niin synk-
kine kuin valoisine hetkineen ei koskaan unohdu.



- Lehtemme N:o 5.'-60:ssä julkaistu kirjoitus
"Kär,äisimme noutamessa kookoot pois" oli mer-
kitty K. Juvosen kirjoittamaksi. Pitää olla Kauko
Jääskeläinen.

*
- Kapteeni Erkki Lahtea, ent. osoite Näsilin-

nankatu 2) B 3l Tampere, pyydetään ilmoittamaan
nykf inen osoitteensa toimitukselle.

oa
o Koikille lehtemme lukijoille o

Tilausvuoden taas päättyessä ja lehtemme
viidennen vuositaipaleen alkaessa haluaa to!
mitus kiittää kaikkia tilaajia, kirioitta,lia, avus-
tajia sekä laajaa lukijakuntaansa hyvästä yhteis-
työstä. Samalla toimitus tyydytyksellä toteaa,
että se ainakin jossain määrin on pystynyt tyy-
dyttämään lukijoidensa toivomuksia 

- 
siitä on

parhaana osoituksena lehden levikin vuosi vuo-
delta yhä lisääntynyt runsas kasvu 

- 
ja tulee

edelleen teken.rään voitavansa tässä suhteessa.
Aikakauslehteä KÅNSA TAISTELI-miehet

kertovat kustantavan Sotamuisto-yhdistys r.y:n
tarkoitusperiin kuuluu mm. viime sodissamme
elettyihin ja niihin liittyvien muistelmien ko-
koaminen ja tallettaminen. Näitä onkin toimi-
tukselle kertynyt huomattava määrä ja osittain
niitä apuna käyttäen on Sotamuisto-yhdistys
r.y:n to.imeksiannosta jo ryhdytty suorittamaan
yksityiskohtiin pohjautuvaa sotahistoriallista
tutkimustyötä. Tällä pyritään täydentämään sitä
työtä, iota puolustusvoimain sotahistoriallinen
toimisto suorittaa, ja nimenomaan Talvisotaan
nähden on siinä päästy niin pitkälle, että heoki-
löllä, jolle tuon sodan kirjoittaminen tullaan
aikanaan uskomaan, on saatavana valmista, yk-
sityiskohtaista aineistoa.

Sikäli kun lehtemme levikki yhäti kasvaa ja
varoja kertyy, tullaan myös eri puolilla maata
järiestämään esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia
sekä kokouksia, joissa käsitellään viime sotiim-
me ja maanpuolustukseen liittyviä asioita.
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Konsikuvo:
Omoisten iouluteruehdys on soopunut etulinion
korsuun

NUMERO l2:n KIRJOITUKSET

Lotta Kentrdlä:

LOTTÅNÅ SOT,TVANKISÅIRÅALASSÅ .... 1"

Eino Surnma:
.PO\NÅHDUSLAI'DALLA 1'6

Armas Honkanen:

TÅLvISoTrtA SISULLA JA SYDÄMELLÄ
II osa. .

H. I. Päivärinta:

YLLÄTYKSIEN LAÅTOKKÅ

Allan Liuhala:

OLI VARHAINEN VAPPUAÅMU 1944 ......

Kauko Grönberg:

TORJUIN HYÖKKÄÄJIÄ VIERELLÄNI NEU.
VOSTOUPSEERI

Toivo Pellinen:

HYVÄHÄN SELLAISTÄ. ON TAKAA AJAA,
JOKA PYRKII KARKUUN

Heikki Virtanen:

HIIRIÅ KATINHÄNNÄSSÄ .

Aikokouslehdassä " Konso toisteli -miehet ker'
tovot" iulkoistuien kirioitusten, korttoien io
piirrosten osittoinenki n loi noominen io iulkoi'
seminen on kielletty ilmon toimituksen lupoo.
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kun holuotte pientö elegonttio herkuttelua
kotono, elokuyisso, teotterisso,
motkollo...

So nokoo
kun holuotte hyvöö
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Koikillo io koikello on nykyöön kiire. llmollokin. Ennen se ehti voihtuo moiesteetillisen hitoosti io huo-
moomotto luonnollisen poine-eron voimollo 

- 
nyt sitä ohdetoon sisäön io ulos vinhqsti pyörivien io

kimeästi uleltovien tuulettimien ovullo. Nömä tuulettimet ovot vörvönneet itselleen suurkqupunkien
kotoillo kokonoisen ilmotorvien jo tuuletuskqnovien hoomuormeiion. Tömä ormeijo ei enää morssi tuu-
len voimollo 

- 
vinhosti pyörivöt siivef voqtivot loqkereilleen oinq tehokkoon S H. E L L-voitelun io

ilmqsso olevon pölyn erottomiseen S H E L L-öliyä.
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lrtonumero 70 mk Helsinki 1960 - Sonomo OsokeYhtiÖ


