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Toukokuun 30 pöivönö vuonno l92l löhti en-

simmöinen postin linio-outo liniolle Rovoniemi

-Sodonkylä. 
Nykyöön liikennöivcit postioulot

l7O liniollo lo kullettovot vuosiiloin 60000000
poslikilon ohello myös n. l0 000 000 motkus-

toioo. Nöin on posti- io lennötinloiioksesto

neliössö vuosikymmenessö kehittynyl moon

iuurin linio-outoliikennöitsiiö, loko löhettöä

pöivittöin liikenleeseen nelisensotoo keltokyl-
kistö postioutoo.

Kesölomien jo -relkien oikq on jälleen kösillö.

Jokin postioulolinioisto, jolko risteilevöt koutto

koko moon, sopii vormoon Teidönkin kesörei-

liksenne, Poikon voroominen postioutoon on

nykyisin voivolonlo. Se köy pöinsö jo koksi

viikkoo ennen moikopöivöö 
- 

puheli-
m i ls ek i n 

- 
postioutoosemiltq iq molko-

toimistoisto.

P0sTr- lA LEl{ ilÄrr nHAIUTUS

RAIYAUSTYöT
nopeommiksi, helpommiksi
jo huokeommiksi

RÄlÄxDYS-
ATNEILLA

Kotimqisen röjöhdysoineteollisuuden tuot-
teistq löydötte koikkiin roivous- jo röjöytys-
töihinne sopivot, Iuotettovot jo helppoköyt-
töiset volmisteet.

RAIVAUSPANOS

"/

- toloudellinen, te-
hokos jo moniköyt-
töinen työvöline pel-
loillo, metsössö, puu-
torhosso, tietöissö,
oiituksesso, sorokuo-
pisso ine. Röiöhdysoi-
ne on kosteudelto
suojoovosso muovi-
pussisso. Voidoon
muotoillo kohteen
mukoon. Köyttö on
Yormoo jo turvollisto.
Useito eri kokojo.KIVIPOMMI

mohdollistoo krvren
rikkomisen nopeo3ti
jo voivottomosti pel-
kdllö pintorojoyr/k-
sellö. Mitäon tyoko-
lujo ei torvito. KlVl-
POI'4Ml on eritroin
kosittelyvormo lo Yo-
rostoimrsto kestovo.
Useito erl kokol o.

D

or rTU s-
DYNAM!ITTI
rotkoisee ojituspul-
mot ed ullisesti etenkin
vesiperöisillä moillo.
oJTTUS DYNAMilTI L-
LA syntyy "kertohei-
tollo" oloo kymme-
niö metrejö.

KOT! MAt SET SYTYTYSVÄLI N EET

tulilonkonollit o söhkönollit O tulilongot
vormistovot röjäytyksen onnistumisen.

Räjöhdysoineiden monipuoliseen käyttöön
perehdytte pyytämöllti kouppiooltonne toi
tiloomollo meiltä ilmoisen oposkirlosen.'RÄJÄHDYSAINEIDEN KÄYTÖN OPAS'"
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A. KURENMAA

Kiviesteitä Luumäellä

M lOri oma tykistömme ei ammu? Miksi hävit-
täjämme eivät näyttäydy? Miksi meidän on käy-
tävä melkein palj'ain kiisin vihollisen panssari-
vaunujen kimppuun 7 Nämä olivat alituiseen tois-
teltuja kysymyksiä talvisodan päivinä. Kysymysten
sarjaa voisi jahkaa lähes loputtomiin. Vastaus oli
aina sama: meillä ei ollut varoja hankrkia ammu,ksia,
hävittäj äkon.eita, panssarintorj un ta-aseita eikä ilma-
torjunta-aseita, meillä ei ollut varo ja kouluttaa
kai'kkia asekuntoisia miehiä, meillä ei ollut varo-
ja. . . Sen sijaan meillä näytti olevan varaa ihmis-
henkien ja isänmaan kamaran nienettämiseen.

Väärän säästäväisyvden tuhoisat seuraukset oli-
vlt nirn ilmeisiä, että ne pakottivat paksunahkaiset
poliitikkommekin hcräämään. Talvisodan jälkeen
sel<ä hallitus että eduskunta tekivät auliisti kaikken-
sr m.lrmme puolustuskuntoisuuden kol.rottamiseksi.

Ulkona maailmassa raivonneen suursodan ja
rejoillerlnre vrllinneen uhkaar-ln tilantcen vuoksi
kär'i r'älttämättömäksi pitää lippujen alla enem-
n.rär'r r-äkeä kuin reuh.rn aikana oli ollut. Sen vuoksi
eduskunta sääti'r'erusmiesajan kaksivuotiseksi, mi-
kä teki mahdolliseksi 15 heikkoa prikaatia käsit-
tär'ien maavoimien ylläpitämisen.

Joukot sijoitettiin uudelle rajaseudulle uhanalai-
simpiin suuntiin, joissa al,koi pian kuumeisen ra-
kentamisen kausi; miehille oli sL tava majoitus-
paikat ja välttämättömät huoltolaito,kset, kanta-
hen,kilöstölle ja heidän perheilleen asunnot. Niin
syntyi kesään l94l mennessä kymmeniä korpivr-
ruskuntia uudelle ird.rajalle Virolahdelta Sallaan
sekä Hangon vuokra-alueen vastaiselle rajalle.
Kirveen ja vasaran kalkkeeseen sekoittui kohta
kiviporan ja betonimyllyn ääniä: rinnan uusien
varuskuntien rakentamisen ka,nssa linnoitettiin ra-
jaseudun vaarallisimpia alueita. Linnoitustöiden
suunnittelua ja suorittamista johti kenraaliluut-
nantti E. Hanell. Kymmeniätuhansia miehiä, tu-
hansia kuorma-autoja ja erllaisia työkoneita oli
uutterassa työssä, ja ,kohta alkoi tulo,ksiakin näkyä.
Syntyi betonisia majoitus- ja asekorsuja, kivi- ja
piikkilankaesteitä sekä kaikkein tärkeimpiin suun-
tiin taistelu- ja yhdyshautojakin poteroineen. Lin-
noi,tuslaijtteiden rakenteessa i'a sij oirttamisessa maas-
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toon pyrittiin ottamaan vart€en talvisodassa saa-
tuja kokemuksia. Sekä uusien varuskuntien että
lion,oitusten rakentamisess,a saavut€tut hyvät,fulok-
s€t ovat sitäkin huomattavammat, kun muistaa,
että samarnaiJ<aisesti siviilipuoleJla suoritettiirn val-
tavaa siirtoväen asuttamiscsta johtuvaa raikennus-
ryötä.

Ka.rjala.n menettämisen ja muuttuneen väestön
jakaan,tumisen vuoksi oli sotilasläni- ja sotilaspii-
rijako uusittava täydellises,ti. Uudistuksen seurauk-
seflrir, §aatii;n li,i,kekannallepanossa perustettavien
joukkojen määrä entistä suuremmaksi, samalla kun
liirkekannallepano ja jou,kkojen keskittä,rninen kä-
vivät varrnemrniJcsi f,a yksinkerrtaisemrniksi. Tä-
män uudestaan jarjeitelin aiheutrta.rrra-t työt saa-
tiirn juuri ja jnuri ennen uuden sodan all<amista
to,teuttamiskelpoiselle asteelle; jos olisimme j ouru-
neet sotaan aikaisemrnin, olisi koko liikekannalle-
pano ,rnitä suuri,rnrnassa ,märdssä ollut i,mprovi-
soinnin varassa. Uudestijärjestely oli siis yhtä roh-
kea kuin hyödyllinenkin.

Rauhanaikaisen teollisuuden muuttaminen palve-
lomaan sodan tarkoitusperiä 

- teollisuuden liike-
kannallepano - vaatii aina ru,nsaasti aikaa. Niinpä
meidänkin sotatarviketeollisuutemrne rupesi vasta
talvisodan troppupuolella pääsemän täyteen vauh-
tiinsa. Oman teollisuutemme tuobteiden, ulkomais-
ten hankintojen ja talvisodassa saadu.n runsaan
sotasaalismateriaalin avulla pystybtiin kalusto- ja
arnpumatarvi,ketilannettamme parantarnaan erittäin
nletdcittävästi.

Jalkaväkemme sai kaksi kokonaan uutta as€tta,
molemimat kotimaassa suunniteltuja ja valmistet-
tuja: kairkkien rintamamiesten tuu,-temat 20 mm
panssari,ntorjuntakiväärin - 

"oorsupyssyn" 
- 

ja
l2O mm raskaan kranaatinheittiirneo. Kumpikin
olivat hyvin tehorkkaita ja tervetulleita kcventä-
mään jalkaväen raskasta osaa taistelussa. Kaikkien
ko rp isoturien toiveasei den Suomi.konepistoolien I u-
kumäärää lisätti,in huomattavasti. Jalkaväen tulivoi-
man suuri kasvu n?iJ<yi parhaiten raskaiden asei-
den kohdalla: jokaiseen konekiväärikomppaniaan
lisättiin norsupyssyjouJckue, pataljoonall,a oli ke-
vyt ,kranaatinheitinjourkkueensa ja rykmentillä
kranaati,nheitinkonr,ppania, jossa oli sekä kevyitä
että raskaita heittirniä. Panssarintorjunnash huo-
lehtivat ",norsupyssyjen" ohella tykkikomppaniat,
joilla oli 37 tai 45 rnrn:n 'ry,l«kejä.

Kenttätykistön lukumärää lisättiin liittZimällä
jokaiseen divisioonaan raskas patteristo ja perus-
tana.Lla suuri joukko armeijakuntien ja pdämajan
alaisia raskaita ia iäreiåkin patteristoja. Mikä tär-
keintä, tykistöllämme oli nyt myöskin meidän oloi-
himme nähden runsaas,ti amrnuksia. Ta.lvisodan
ainaiseen am,rnuspulaan tottuneista jotr,koistamme
tuntui kuin "urkujen soi,tolba", kun orna fykistö
tiukoissa paikoissa antoi publ<iensa puhua.

Il,matorjuntajoukkojen kasvu oli myöskin huo-
mattava. It.aseita voitiin usein käyttää jopa maa-
ammuntoihinkin, joihi:n ne hyvin sopivahkin.

Jatkosodassa nähtiin sekin kumrna, että me
olim,rne sen loppuvaiheeseen saakka tasavärkisiä
ilmassa vastustajan kanssa. Linjamiehet hi,eroivat
silmiään nähdessään suomalaisten hävittäjien rnuu-
tamassa hetkessä i,akaisevan taivaa'n siistiJ<si vihol-
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lisen koneista. Kotidntama ,taas antoi suuren arvon
sille, että terrorihyökkäyket kaupunkeja sekä
Iiikenne- ja teollisuuskeskuksia vaitaan kyettiin
pitämään kurissa.

Maan moottoriajoneuvokannan rajoissa oli li-
sätty kaiJ<kien aselaiien autovahvuuksia ja siten
parannettu jou:kkojen liikkuvuutta j:a huoltomah-
dollisuuksia.

Se keottäar,meija, jonrka Suomi liikekannallepa-
nossa 1941 sai jalkeille, oli sekä lukumäärältään
että aseis.tukseltaan ja muulta varustukseltaan sel-
vdsti vahvempi ja ,tehokkaampi kui,n talvisodan
a.ikainen. Vain runsaan vtroden aikana ja talviso-
dan haavojen uuvuttamanakin yhteiskuntam,rne oli
suorittanut iättiliiistyön maan puolustuskuntoisuu-
den kohentamiseksi.

Årmeija.mme koulutustasosrta ei voida kau,ttaal-
taån r.ntxa kiittävää arvosanaa. Materiaalin puut-
tee: voidean suotuisissa oloissa korvata hyvinkin
oopeasti, mutta kouluhrstason nostarnineo vaati
aiie.r. Eriloisesti kaikenasteisiin johtajatehtäviin
kouliinruminen kysyy aikaa, vaativimpiin vuosia,
jopr r-uosikvmmeniä. Pahimpia aukkoja oli yri-
tetrr pai-kka.illa lyhyillä kertausharjoituftsillå, jt
taLr-isodassa saaru sotakokemus menki,tsi arvaaf,rrat-
tomen pelion. Vali:ettavasti vain nuo kokemukset
olirat korh r-ksipuolisia: melkeinpä pelkästään
puolusrus- i.:. r'iirrs-s:aisreluissa hankituja. Hyök-
.\är-sta^isteluru - vershlin suurehkoissa puitteissa

-' fslj:;r;1;1i-.eea ei ollut paljonkaan tilaisuutta.
Selv!:i--ri:: :u.ile: heikkoudet niikryiio puut-

teeliisestg lh:eis:ohrinnassa kiväärijalkaväen sekä
sirä ru-<e;iea r.:skaiden aseiden ja tykistön väJillä.
Kir'ärii:.LkastJ yritti liian usein avoimessakin
m3ls:o§3 hrö-kätä ilman raskaan tulen turkea, ras-
i:..a..r ru-en edusrejat eivät taas huomanneet ajoissa
suoricae veknistelujaan eikä tarjo,ta apuaan. Hyvin
raralli<a oli. että iskuporras ei käyttänyt tarpeeksi
aopeas:i tulisalmistelua hyväkseen, vaan jäi aikai-
leana,a.a lihtöasemiinsa. Vihollinen sai airkaa toi-
purtseeo ehkä hyvinkin osuneen tulivalmistelun
aiheuttemasta järkylyksestä ja seurauksena olivat
suuret. 

. 
tarpeettomat tappiot ja hyökkäyksen epäon-

n§rufiunen.
Suurta vahinkoa aiheutti laajalle levinnyt ku-

rittomuus. Ålkusodassa se ilmeni pääasiassa siten,
ecä marssien ai,I<ana heitettiin suruttomasti met-
säiin pällystakit, terdskypärät,,kaasunaamarit, la-
piot, kin'eet, jopa joskus aseital<in. Oli yksikköjä,
joilla ei ollus yhtään teriiskypär?ä ,tai kenttätyö-
välinettä jäljellä silloin, kun ,niitä olisi kipeimmin
taft-itru. Haltuumme jouitunutta usein,korvaamat-
toman arvokasta sotasaalista kohtasi tavallisesti
armoton hävitys. TäIlainen ei tietenkään olisi käy-
ny-t päinsä, jollei osa päällystöä olisi alkeellisim-
man aineksen suosiota tavoitetrlessaan ollut juones-
sa mukana.

Joukkojen - enempää kuin kotirintanrankaan

- taisteluhengessä ei si,tävastoin ollut moitteen
sijaa. Se veti hyvin vertoja talvisodan legendaari-
selle hengelle. Kaikki olivag pääftäoeet tehdä par-
haansa maansa puotresta ja tekivätkin sen. Osoit-
tauEui taasen ,todeksi, että ihmisessä vaikuttavat
henkiset voimat ovat sodan tärkein tekiiä.
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uskollisia
TOIVO KORHONEN

Venäläisten hyökkäys marras-joulukuussa 1939
Lieksan-Hatumkylän suunnalla oli ylivoimnisuu-
destaan huolimatta epäonnistunut. Raskaita mies-
ja ma,Leriaalitappioita kärsiftyään hyökkääjä vetäy-
tyi 22-2).12.39 lähtökohtaansa raj'an taakse. Näi-
hin aikoihin saapui tälle rintamanosalle Kajaanista
SissiP:sta yksi joukkue, jonka johtajaksi määrättiin
tämän kirioi,ttaja, silloinen rajavartiosotamies, re-
servian'oltaan kersantti.

Pataljoona, jonka komentajana toimi kapteeni
H. Sarpi, eteni 10 km päähän valtakunnan rajasta
ja aseffui puolustukseen Kuotin linjalle. Tältä lin-
jalta sissijoukkueeni aloitti toimi,nnan venäläisten
selustaan rajan taakse erilaisissa hävirys- ja häirin-
tätehtävissä.

Joulukuun 26. p;n aamuna sain tehtäväkseni suo-
rittaa mainitunlaisen retken Lentiiran-Repol,an
rnaantielle tavoitteena Lieksasta johtavan tien 1a
Repolan-Lentiiran tien risteysmaastossa oleva
maantiesilta, joka oli tuhottava. Tehtävää varten
oli osastostani valittava 11 yarasta hiihtäiää.

åt \

Hiihtoportio ylittää voltokunnon rojon Liekson suunnollo

Lähdin nykyisestä Inarin vartiosta suorittamaan
tehtävääni 27.12. kello 23. Yarsinaista reitin suun-
nittelua en kartan kehnouden vuoksi voinut suo-
rittaa. Kartta 1:400.000 oli vaivoin luettavissa, ja
sen mukaan paikkojen määritteleminen oli ,täysin

satlurnanvaraista.
Valtakunnan ra.jan ylitettyämme suuntasin par-

tioni etenemisen venäläisten kenttävartioiden väli-
sesä Verkkola-mmen-Maitovaaran maastosta. Ina-
rista Maitovaara.an johtavan tien ylirtimme 28.12.
kello 4. Tien laitaan asetin väijytyksen, ja puhelin-
kuuntelupartio asetti laitteensa puhelinlankoihin
kuunteluaan varten. Kuuntelulairtteiden kiinnitystä
viimeisteltäessä ilmoitti vartiomies:

- Vennään poikia tulloo. - Sanoin:

- Suojautukaa, ei saa ampual

Juuri kun venäläinen 6 miestä kdsittävä partio
oli kohdallamrne, pamahti laukaus. Ampuja oli eräs
omistamme. Venäläiset pysähtyivät ja yri,ttivät tiel-
tä metsään. Ei ollut muuta tehtävissä kuin nitistää
partio ja häipyä nopeasti kohti tavoitetta. Myöhem-
min selvisi, että erään sissin kivääri,nlu,kko ei ollut
pysynyi vireessä, vaan syystä ,tai toisesta laukesi.

Suunnistamisvirheen ja huonon kartan ansiosta
osuimme tavoibteesta liian paljon länteen, Lentii-
rasta johtavan tien laitaan. Palasin partioni kanssa
samaa latua puoli kilometriä takaisin, asetin var-
mistuksen ja ryhdyin ottamaan uutta suuntaa ta-
voitteena oievalle sillalle.

Juuri kun olimme aikeissa lähteä liikkeelle, tör-
miisi joukkueen vahvuinen osasto venäläisiä par-
tiomme tunnustelijoihin. Heidän kohtaamisestaan
kehittyi kiivas taistelu (oma vahvuus 4 f 15), jos-
sa osastoni oli erittäin epäedullisessa asemassa.
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Lämmittävö nuotio on virl.
teity korpimetsän kätköön

Käskin partioni edetä vaikka taistellen edessä

olevalle harjanteelle, koska taakse ei voitu irtaan-
tua au,kean suon takia, jonka venäläiset pystyivät
pitämään kokonaan tulensa alaisena. Samalla ilmoi-
tettiin suonkin takaa ammutfavan. Yhteentörmäyk-
sessä syöksyi venäläinen hiihto-osasto suoraan sy-
liimme, edessä olevan ryhmän pääl"le. Syntyi luja
lähitaistelu, jossa käyteltiin kaikkia aseita ia suo-
malaisia voimasanoja. Taistelussa siirtyi toinen rvh-
mä edessä olevas,ta ryhmdstä vähän vasemmalle. Ali-
kersantti Hei,kkisen kanssa havaitsin sotamies Väi-
säsen ja kahden muun sissin olevan hyvin ahtaalla
ja yrittdvi'tr kai,k,kensa henkensä puolesta. Samassa

Heikkinen ,karjaisi:
tanat tappavat Väisäsen ! - Silloin

alkoi myös hänen konäpis,toolinsa soida. Yhdyin
poikien kimppuun hyökänneiden venäläisten tor-
jumiseen, ja- ptan saatiinkin hyökänneet venäläi-
set tuhotuiksi. Taistelupaikalle,kaatui venäläisiä
puoliväliin toistakymmentä, niitä oli pi'bkin ja poi-
kin ja vaikka minkälaisissa asennois.sa.

Yksi oma sissimme oli saanut surmansa viholli'
sen tulessa. Sotamies Väisänenkin kertoi, että en'
simmäiset viholliset olivat jo hänessä kiinni, niin
että hän oli aivan läheltä jotrtunut avaamaan kp.
tulen. Konepistooli oli aivan punainen, ja hän itse

oli ylta pääftä veressä. Läheltä amPuessaan _hän oli
horjahtairu,t ja kaatuessaan jäänyt henkitoreissa ole'
vien venäläisten alle, joista yksi oli tarrautunu,t pal'
jain k?isin hänen kutkkuunsa, mutta käsin puhut-

t96

telu o,: :.i!::-..::;: meikä1äisen eduks,i. Tässä rytä-
kässl \-.:s1iee'oli tahraulunut vereen ja saa,nut

ul-<cris'.:r;.: oiin kauhistuttavaksi. Selvittyään kaha-
kes:: i'..i-:jenr hän havaitsi, että uskollinen kone-
pisroo-i ei enää toiminut, veri oli lumen kanssa jää-

dr-i:.r:v: .ti<on ja ase oli mykkä. Samalla hetkellä
h.lr'::::iia \zäisdsen ja hänen kumppaniensa vaaral'
liner ::,enne. ja tukalaan asemaan joutuneet sissini
sa::iin peiastetuksi.

Tinln rilanteen s'elvittyä lähdin ensi'mmäisen
rvhmin luo, joka oli kiivaassa taistelussa harjan'te"n
irä;Iiissä. Saavuttuani apuvoimien kanssa aliker-
san:ti Hulamäen ryhmän luokse käskin alikersantti
Heik-liisen ottaa ryhmänsä ja kiertää venäläisten sel-
käpuolelle. Tämä kiertoliike pelasti pienen osastoni
eriitäin epäedullises'ta tilanteesta. Heikkinen pääsi
rrhmineeÄ venäläisten taakse. Tä11öin venäläisten
johtaje havaitsi tilanteen kehitryvän päänsä menok-
si ja käski jäljelle iääneiden osastonsa rippeiden
irtaentua. Hänen toimenpiteensä kui,tenkin hiukan
mvöhästyi, sillä Heikkisen ryhmä avasi kiivaan tu-
len aivan lähietäisyydeltä ja kaato,i pakoon pyrkivät
viholliset.

Vuonna 1946 Suomen ja SNTL:n rajanvalvo'nta-
tarkastuksen yhteydessä tapasin venäläisen kapteenin,
joka kertoi olleensa talvisodassa Hatunkylän suun-
nalla. Keskustelu johti sotataPahtumiin, jolloin il'
meni, että hän oli ollut ern. taistelussa heikäläisen
osaston johtajana. Hei,tä oli hänen lisäJ<seen viisi
muuta pelastunut elävänä taistelupaikalta. Kysyin



kapteenilta, miksi hän lii,hti karkuun. Hän vastasi:
"Teita otri kamalan paljon". Sanoin: "Vai niin."

Käyty taistelu selvisi sissieni eduksi, mutta kal-
lii,n hinnan se loppujen lopuksi vaati: 1 kaatui, 3
haavoittui, joista alikersantti Heikkinen vaikeasti.
Hänellä oli rei,kä rinnassa, oikealta puolen läpi am-
muttuna, niin että jokainen hengitysliike työnsi
verta ulos kuin pumpusta. Poika oli rohkea ja sisu-
kas kai,nuulainen hiihtäjä ja jokaiselle suomalaisel-
le esikuvaksi kelpaava sotilas. Hiin hiihti rifia ja
toinen käsi vartaloon tiukasti sidottuna noin 4 tun-
tia, jolloin vasta uupui verenhukkaan ja kuoli ilta-
hämärissä. Ruumis peitettiin kuusen havuilla met-
sään, josta se päätettiin mröhemmin hakea. Ali-
kersantti Heikkisen viimeiset sanat, jotka edelleen
kaikuvat kuin ohjenuorene mielessäni, olivat: "Jät-
täkää minut, terveiser koriin So*amoon, olkaa u s-
k o I I i s i al" N{itä ulj es, uskoilinen Isänmaan puo.
lustaja tarkoirti sanoillaan "olliaa uskollisia", ei
meistä kenelleiiän jäänrr epäselv?iksi. Uskon, että
olemme häneo toiveeosa täyttäneet.

Ha.avoittuneec mu<anani päätin palata takaisin
prtrljoon.::.r. sillä tehtäväo suorittarnista ei niissä
oloiss.r loinut ajateLla.

Paluumarkalla 28.12. illalla törm?isimme jälleea
rllättäen rihollisen partioon, joka kysyi tunnussa-
na4 samalla avaten tulen mahdol,lisesti hiihdostam-
me johtuneen äänen suuntaan. Heidän rtulensa
oli epätarkkaa etkd. onneksi tuottanut pantiolleni
tappioita. Taistelu käytiin kiivaana, .iokaista tulen-
välähdystä kohden ammuttiin ja hei,tettii,n k?isikra-
naatteja. Venäläiset jättivät taistelupaikalle 8 kaa-
tunutta, muut puikkivat tiehensä. Taistelun aikana
hävisi yön pimeyteen 3 miestämme eikä heitä et-
siskelyistä huolimatta löydetty.

Pyrirn tais.telu,paikalta län'teen. Tosin meillä ei ol-
lut pieointäkään ti:etoa, missä silloin olim,me. Aamu-
yöstä 29.12. putosin jokeen kainaloitani myötea,
sukset ja vaatteet ,kastuivat ja jäätyiv'dt, sillä pakkas-
ta. oli 20-25". Eräällä vaa.ra\la teimrne tulet ja ryh-
dyin kuivaamaan varusteitani. Juuri kun sain osan
varusteistani kuiviksi, asetakki ja kengät olivat vielä
kepin päässä ku,ivumassa, ilmoitti vartiomies tulo-
suunnastamme ,kuuluvan hiihtoa ja pulinaa. K?is-
kio sammuttaa tulen ja pojat nopeasti väijytysase-
maan. Itse jäin kytevien kekäleiden viereen sukka-
silleni.

Jännittynyt aamuyö oli huomaamattamme kirkas-
tunut. Taivaalle noussut ,kuu loisti kir,kkaankeltai-
sena ja loi ympäristöön aavemaista valoaan. Tuon
valon heittämien larjojen kanssa hiihti kilpaa mei-
td. ta,kaa- aj ava ven äl äinen hiihto-osasto. A semamme
oli korkean harjanteen pädLlä, jossa pojat odottivat
tulikomentoani. Venäläisten saavuttua rin'teen alle
he jal,kautuivat ja lähtivät jo,nossa kahlaamaan sy-
vässä lumessa kohti kuolemaa, joka odotti heitä 20
metrin etäisyydellä. Takaa-aja,jien ollessa enää vain
muutamarn metrin päässä asemistamme karjaisin:
"Tulta!" Kiivas 'tulemme tuhosi silloi,n lumesta
suojaa etsivät viholliset miltei kaikki. Rinteessä oli
valtava huuto ja valitus, mutta käsikranaa,trt ja
tarkka tulemme vaiensivat erurnaaston hiljaiseksi.
Taistelun jäl,keeo teimrne tulet ja ja&oin varusteit-
teni kuivattamista. Poikien keräämä kokardimäärä
kertoi 16 vihollisen saane,en surmansa ja. jäljistä,

päätellen oli 3-5 miestä piiäsyt elävänä ,taistelu-

paikalta.
Taistelupaikal,ta suuntasin kulkumme 29.L2. n.

kello 4 maissa suoraan etelään toivo,en, että pian
päästäisiin kotimaan kamaralle, sillä olirnme kaikki
erittäin vd.syneitä. Miehet nukkuivat hiihtäessään,
heräsivät äk-kiä säikähtden ja luullen pieniä lumi-
sia kuusia lumipukuisiksi vihollisi,ksi. Er?iskin am-
pui täIlaista harhanäkyä.

Aamulla kello 6 maissa tapasirnme metsässä
venäläisten partiopolun, josta päättelin, että olimme
lähellä valtakunnan rajaa. Yliträessämme partio-
polkua havaitsimme nelimiehisen venäläisen par-
tion tulevan jalkaisin polkua pitkin edessämme
olevalla suolla. Nopeasti kävimme jälleen asemaan
ja odotimme, kunnes viholliseg olivat edessämme.
Silloin tutrosimme kiivaalla tulella koko vihollisen
partion. Venäläiset eivät kerinneet yhtyä tulitais'te-
luun, vaan kaatuivat tuliylläkköömme. Kahinan jiil-
keen eräs poika, jonka nimeä en muista, sanoi:

- Missähän meidät yllätetään, ja käykö samoin
kuin nyt on käynyt meitä ahdisteleville vihollisille!

- Vastasin ,tähän:

- Jor edelleen sama onni meitä seuraa, ei meitä
yllätetä.

- Mutta jospa on:ni 'käd'ntyy, jatkoi kysyjä. -Tähän vastasi joku pimeästä:

- Ei käänny onni - lähdetään.

Niin lähdettiin jälleen hitaasti eteenpäin. Vii-
meinen taistelupaikka lienee ollut jossakin Lieksan
jokeen laskevan Mustapi,kisenj oen,idänpuoleisessa
maastossa.

Suomen puolelle tuloamme emme havainneet,
sillä väsymys alkoi olla kestämätön. Kai,kki hiihti-
vät, horjuivat ja nukkuivat. Silloin tällöin riisähti
kp.sarjoja tai kajahti kiväärin laurkaus, aivan kuin
merkkinä, että jälleen oli joku nukahtanu:t ja näh-
nyt harhanäyn.

Joulukuun 29. pnå puolenpäivän maissa saavuin
partioni ,kanssa erään vaaran juurelle. Havaitsim-
me vaaralla olevan taloja, joista nousi savuia. En
pysrynyt varmasti päättelemään, oltiinko vielä ra-
jan tatkana vai omalla puolel,l'a. Otin mnkaani 2
sissiä ja läksin ottamaan selvää olinpai,kastamme.
YaaruIle päiistyäni havaitsin paikan tutuksi Louhi-
vaaraksi, jossa olin jo rauhan aTkata ,käynyt mo-
nen monta kertaa. Kokosin partioni Nevalaisen ta'
loon, jossa pirtin lämpö mursi viimeiset voimat ia
nukahdimmä täysissä 

-varusteissa. 
Johonrkin aikaan

iltapäivällä revittiin mi,nut ylös, ja ilokseni näin
edessäni silloisen komentajamme, eversti Raappa-
nan, joka oli varta vasten saaPuout saadakseen haas-

tatella partiota, joka oli jo tuhoruksi tuomittu. Oli
käynyt näet niin, että ne kolme sissiä, iotka 27.12.
illalla eksyivät, olivat palanneet sarnana yönä ta'
kaisin omall.e puolelle ja kertoneet venäläisten yl-
läköstä sekä epailleet, ettei enää muita ,bakaisirn tu-
lisi,kaan.

Ol,koon aina isänmaan puolustaiien ja sen etua
ajattelevien nuorten miesten ohjeena uskollisesti
isänmaataan puolustaneen ja,kai,kkensa antaneen
alikersantti Heikkisen virimeiset sanaf: "Olkaa u s-

kollisia!" Hän jäi kentälle, ja ruum,is oli kät-
köpaikalta korjatlu vierai,tten kiisien,toimesta.
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LINNOITUSPÅT^LJOONAN konekiväärikomppa-
nia otti kesällä 1941 haltuunsa Inon puolustusasemat.
Tarkoituksena oli estää venäläisten purkautuminen
syntyneestä motista.

Kahden konekivääriryhmän teltta oli rautatievallin
ja maantien välisellä suokaistalla vesaikossa tien lai-
dassa olevan konekiväärin takana. Telttaan oli majoit-
lunut myös joukkueenjohtaja, luutnantti Karusuo.
Toiset konekiväärit olivat maantiestä oikealle, niistä
sotamies Tiaisen konekivääri rautatievallin päällä le-
veimmässä kohdassa, jossa kasvoi vesaikkoa.

Venäläisten liikehtimistä huomattiin etumaastossa
varsinkin päivisin. Tämän johdosta määräsi luutnantti
Karusuo eräänä pilvisenä, pimeänä iltana etumaastooo
kuulovartioon miehen. Tehtävän sai tuona yönä osak-
seen sotamies Tiainen. Oli mentävä 150 metrin pää-
hän ratavalli,lle varlioon. Vasbaantu,lijoita ei saanut
rmpua ilman muuta, koska edessä saattoi olla myös
suomalaisia partioita toiminnassa. Tunnussana oli siis
kvsvttävä.

- Ifiutko hyö sinne ens' työntäät uhriks ? §syi
sotamies Tiainen.

- Niin, Tiaineo menee ensin, sanoi luutnantti.

- No eihä täs' sit' muukaa auta. Onha se mäntä-
vi. 

- Sotamies Tiainen liihti alakuloisena pimedssä
hiipimän pitlin tien laitaa kuulovartiopaikalleen
vilun r'ähän hytistellessä hartioita.

Vaniopaikalle pääsnään katsoi Tiainen parhaaksi
asettua rau:aiiesallin ylälaidalle pajupensaikon suo-
jaan poh'illeen ir nirri terkkaavaisena kuuntelemaan,
kuuluisiko edes:ä lilkehtimistä ja ädniä.

Miutko hyö
SLTLNE ENS

työntti(it
uhriks

Sillonrokennustyö köynnissä lnon
vonhon linnoituksen vollihoudon yli
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- En nyt tiijä, mite tiist' selvijää, jos niit' hittoi
,käyp tulemaa ituumi sotamies Tiainen. Kylhä tää
konepistool' kans' jiilkii tekköö, mutt' eihä tiilkää
mahottommii kukkaa tie. - Mitähä se tuo luti nyt
oikei meinas' ko tällasee vaaraa miat pan? Eihä hää
arkuuttaa ainakaa sitä teht!

Pimedssä, hiljaisessa yössä sotamies Tiainen vain
pensazln vieressä kyyhötti ja kuunteli luutnantti
Karusuon k?iskylle uskollisena.

Aamuyö oli jo käsissä, kun sotamies Tiaisen kor-
viin alkoi kuulua hiljaista muminaa ja askelten sipsu-
tusta edestä rautatien suunnasta. Tiaiselle tuli kar-
mistuttava olo. Hän mumisi itsekseen:

- Voi hittq nyt hyö tulloot. 
- Lähenööt! Ei

sunkaa nuo vaa omija oo? Kuka heist' ties', ko ei
haastamisestakkaa saa selvää. - Enhä mie ennää
muista tunnussannaakaa. 

- Jottaiha miu o sanottava.
Voi saakur' ko o' paha olo, ko nyt ei tiijä onk' hyö
omija?

Kolme ihmishahmoa hän n?iki liihenevän uhkaavasti
rautatietä pitkin. Konepistooli oli Tiaisella kestotu-
lella ja lukevasti kainalossa.

Tiaisen jännirtys kasvoi huippunusa, kun nämä
kolme kärkimiestä saapuivat kahden metrin päåihän
hänestä. Silloin pursusivat hänen suustaan sanat:

- Ketä ootta? - Samalla hän niiki ensimmäisenä
tu,levan miehen ojentavan pyssynsä piipun hiintä koh-
den. Viilittömdsti, vaistomaisesti hiin huusi sanat:

- Rukki ver ! Kädet ylös !

Samassa hänen konepistoolinsa io tikitti, ennen-
kuin hän ehti viimeistd sanaa sanoa. Kaksi miestä
hiin n?iki kaatuvan eteensä, mutta kolmas taempaoa
oleva oli käda ylhälla. T'dmä kuitenkin häipyi pian
hänen sirulleen jonoekin vesaikkoon, eikä häo oiih-
nrt eoä miestä easiokän.

Isompi jouJ<ko nälcIi olevao taempane, mutta se ei
enää jatkanut tuloaao.

Sotamies Tiainen lähti silloin kuulovartiostaan pe-
rääntyrnään pimeiissä pitkin rautatievallin sivustaa tel-
tao suuntaan. Muistamatta rautatieaalloppia ja sii-
hen virtaavaa jokea hän putosi veteen kaulaansa myö-
ten. Tiainen joutui ryömimään mutaista jokipenkkaa
ylös ja veti katkenneesta hihnanpäästä konepistoolin-
kin perässään. Vesaikossa suolla olivat häntä vastassa
omat piikkilankaesteet. Niissä repeilivät hänen vaat-
teensa, ja kädetkin naarmuuntuivat verille kuin teu-
rastajalla hänen tul,lessaan majoitustelttansa lähelle
alkoi ai,kalailla sataa vettä muutenJ<in märkäoä ia
vilusta vapisevan miehen hartiroille.

Sotamies Tiainen oli nyt hyvin myrtyneellä mie-
lell'å ja nähtyään luutnantbi Karusuro,n sanoi hoti:

- Kuulkaaha, herra luutnantti ! Mie en ens' yönä
yksinää mää sinne vahtii enkä toisiinkaa kans' ko
ommiin piikkilankoin läp' pittää pakkoo tulla. Eihä
täs' taija oikei järkii olla koko pelissä!

Luutnantti Karusuo kehoitti Tiaista menemään
bel,ttaan kamiinan luo kuivabtelemaan vaatteirtaa.n ie
panemaan kääreitä sormi,irnsa, mutrtei enempää vas-
tannut Tiaisen sanoihin.

Se päivä ja seuraava yökin meni, ettei kummempia
sillä kohden sattunut. Mutta seuraava päivä oli au-
rinkoinen, kun sotamies Tuukkanen oli tähystele-
mässä etumaastoa. Tiainen oli konekiväärinsä takana

"liteetä" lnosso

montussa selällään ja katseli taivaalle. Hän näki kah-
den venäläisen Jak-hävittäjän lentävän ainoan ndlcy-
vissä olevan pilvenhattaran sisälle ja löytävän siinä
kohtalonsa törmättyään yhteen. Toinen putosi me-
reen, toioen rannikolle.

Kun sotamies Palm meni vartiopaikalle, hän huo-
masi kolmen venäläisen sotilaan juoksevan etumaas-
tossa mäen rinnettä ylös ja sanoi Tiaiselle:

- Menndänkö ottamaan vankeja?

,r"1.- 
,nnnnä sit', jos siul' niin hinku o, vastasi Tiai-

He menir'ät etumaastoon, jossa Palm oli näh,nvt
menijät. Tiaioen esitti operaatiosuu:nnitelrnan:

- Nfäne sie vasempaa puolt' nii kaukana, jot'
nät miut. IrIie mään trist' suoraa ylös mäkkee, ko ne
kerra tuoho juoksivat. Mut' kuule, jos näät heijät,
älä seisatu ! Ollaa menevinnää niiko sivu. - Katso
tarkkaa minnuu päi. Tehhää sit' yhe aja äkkijää sivust'
päi hyökkäys heijä kimppuu. Kaso sie, vauhkoja ko
hyö ovat, mottii iääneit'.

Tiainen ja Palm l?ihtivät sovituin menetelmin otta-
maan vankeja. Varoen, mutta reippaasti he menivät
venälästen kohdalle. Huomattuaan vihollisten kyyköt-
tävän mäen rinteessä vesaikon suoiassa he hyökkäsi-
vät kuin ampiaiset sivultapäin niiden kimppuun.
Tiainen hyökkäsi venäläisen luutnantin naganilauk-
kuun ja remmeihin kiinni, ja Palm tarraantui toisen
venäläisen puoliautomaattikivääriin. Kun kolmas ve-

näläinen yritti ampua sotamies Tiaista, Palm sai tyr'
käty'ksi ampujaa, ,folloin samalla irtos,i toiselta puo-
liau,tomaattikivääri Palmille. Näin hän sai amPu-
mista yrittäneeltä suunnitelimat sekaisin ja riuhtaisi
tältäkin kivääri,n pois.

Tiainen sai myös kamppaillessaan voiton venäläi-
sestä luutnantista, jolta katkesi vyöremmi ja olkahihna.

Tiainen ja Palm pakottivat kahakan pätyttyä venä-
läiset,kävelemään edessään konepistooleill.a uhaten.
Niin tultiin teltan luo. Siellä venäläiset sotilaat ilos-
tuivat suuresti, kun he huomasivat, ettei heitä ammu-

r
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takaan. Venäldinen luutnantti antoi Tiaiselle muis-
toksi kompassin ja pyöreän taskupeilin.

Päivä alkoi olla illassa. Luutnantti Karusuo ei tailä
ke:taa määrännyt ketään yöI<si kuulovartioon, mutta
sotamies Tiainen suunnitteli kahden§mmenen met-
rin päähän konekiväärinsä eteen uutta vartiota, koska
hän epäili, että venäläiset olivat huomanneet hänen
rautatievallissa olevan konekiväärinsä, vaikka he oli-
vatkin karttaneet aiheeton'ta ampuitlemista. Sota-
mies Tuukkanen lupautui aamuyöllä hänen toverikseen
tähän kuulovartioon.

Tiaisella oli konepistooli ja Tuukkasella automaatti-
kivääri aseina. Yöllä kahden ajoissa he alkoivat kuul-
la edestä vesaikosta outoa hiippailua, joka läheni ai-
van heidän eteensä. Silloin he huomasivat mustan
koiran, joka heti perääotyi heidän näkyvistään. Seu-
rasi hed<en hiljaisuus. Sitteo Tiainen kuiskasi:

- Kuule sie Tuukkane, tuo koira ol' urkkija!
Oisikohan se pitänt si,ttekii arrnpuu ? Usot sie, jot'
hyö tutrloo,t tänä yön ?

- Miust' tuntuu iha silt', mut' tulkootl

- Oha meil' nyt miehii ja vehkeit.
Toiset ryhmän miehet nukkuivat teltassa. Teltan

edessä olevalla konekiväärillä oli vartiomies, jonka
samalla tarvittaessa oli hälytettävä nukkujat.

Pian tämän jälkeen alrkoi edestä rau,tatien suun-
nasta kuulua Tiaisen ja Tuukkasen korvirin usearn-
man hen:l<ilön askeleita. Tuukkanen rkuiskasi:

- Kyllä sinä taisit olla oikeassa puhuessasi tänä
yönä niitten tulosta!

- Nythä ne tulloot ja tullootkii reippaastl - Kyl'
mie uson, jot' myö pärjätää ilma toisii huutamatta
ja tullootha hyö, ko kuuloot meijä ampuva.
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Tuukkasen automaattikivääri aloitti toimintansa
ennen Tiaisen konepistoolia. Venäläisiä tuli yhä siitä
huolimatta, että molemmat ampuivat, minkä kerkisi-
vät. Erds heistä tuli suomalainen kasapanos muka-
naan aivan Tiaisen ja Tuukkasen kohdalle ja ndän-
tyi vasta siihen. Hän yritti vielä viimeisillä voimillaan
heittää kasapanoksensa konekivääripesäkkeeseen, mut-
ta kuolema tuli väliin.

Siihen heidän tulonsa loppuikin. Toiset häipyivät
jonnekin pakoon, toiset heittelivät vielä käsikranaat-
teja ratavallilta alas vesaikkoon.

Vähän kauempaa rutavallin juuresta kuului aamuun
saakka haavoittuneen huutoa:

- Staalis, Staalis !

Tiainen ja Tuukkanen hautasivat heitä eniten uhan-
neen venäläisen sotilaan aamun valjetessa ratavalliin.
He tekivät ristin hautakummun päälle, ja Tiai,nen
kirjoitti ristiir suomeksi sanat: "Tässä lepää urhool-
linen vendläinen sotilas" sekä pani hatun ristin päii-
hän. Tämiin jälkeen sotamies Tiainen kohotti ,hat-
tunsa sanoen:

- Jumale siunatkoon hänen sielunsa ja omaisensa!
Palmin rultu: r'artiopaikalle Tiainen ja Tuukkanen

poistuivat rel:rlle. Siellä korviketta juodessaan he
kuulivat luu:nantti Karusuon loikoillessaan kertovan:

- Tämä aikoin.r.rn kuuluisa ja mahtavine, myö-
hemmio hejoi:e:uine nkkipattereineen historialli-
suutta edus:er':. Ino lojuu nv: krukaista kuolonuntaan.
Mereltä kdsin r':ia rnrrsk'rallot loiskuttavat sen ranta-
penkereitä. \-allien reunoilia taas kasvavat homeiset
sammaleer osoii3en rauhaisaa lepoa edesmenneelle.

- Sadet nälkiint'r neet venälä.iset sotilaat arvailevat
nyt koh:aloiaao tämän vanhan patterilinnoituksen
vierellä. Peläteo elämänlangan loppumista ja muistel-
leo omaisiren kaukaisessa slaavien maassa he luulevat,
että "tsuhnasoldat" tekee heistä joukkohakkelusta,
sanoi luutoantti pätteeksi.

Venäläisillä ei Inon motissa ollut hallussaan mi-
tään raskaampaa aseistusta, josta olisi ollut tukea
heidän hr'ökläysyrityksilleen. Ne olivat jo aikaisem-
min jääneet suomalaisten haltuun. He yrittivät sen
vuoksi muunlaisin neuvoin purkautua ulos motista.

He yrittivät madella sarkaojia myöten, ja päästyään
lähelle suomalaisten asemia heittelivät käsikranaatteja.

Jotkut heistä yrittivät epätoivon vimmalla tunkeutua
läpi suomalaisten puolustuslinjan. Nähdessään kuiten-
kin päiisinsä toivobbomaksi monikirn pani kdsikranaa-
tin suuhunsa, ja räjähdyksen jälkeen oli miehen pää

suurin piirtein kadonnut. Montakaan päivää ei enää

kulunut, kun etumaastossa alkoi n?ikyä liikehtimässä
miehiä. He olivat luultavasti heittäneet ampuma-zseen-
sa metsän.

Jotkut venäläisryhmät yrittivät oikealta peltosarko-
jen kohdalta lähestyä aseettomina suomalaisten ase'

mia nähtävästi antautuakseen kirkkaalla keskipäivällä.
Suunnilleen puoliväliin tultuaan he låihtivät kuitenkin
juoksemaan pakoon suomalaisten houkutuksista välit'
t?imättä.

Kaikista yrityksistään huolimatta heidän oli lopulta
nälkiintyneinä ryhdyttävä antautumaan. Motti alkoi
purkautua kymmenien ja satojen miesten suuruisten

ryhmien antautuessa.
Siihen se Inon sota loppuikin.
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BERTEL !KONEN Eieneminen erömoosso iotkuu

Köppöselön koukkoUS-
operootio syksyllä l94l

l. osa

O lo.rubteet toiminnan alkaessa

SOTATOIMET Aunuksessa lokakuun puolivälin
jälkeen 194t jatkuivat. Eteneminen Petroskoista poh-
joiseen Muurmannin radan suunnassa oli vaikeaa
vihollisen vastarinnan ja vesistöesteiden tähden. Mun-
järveltä pohjoiseen Juustjärvelle oli etenemisemme
samanlaista, r'aikka tämän etenemissuunnan maasto
oli suhteellisen eh1'ttä.

Karhumäki oli Kontupohja-Seesjärvi alueella toi-
mivien Neur.ostoliiton joukkojen johto- ja huolto-
keskus. Sielte johtilat liikenneyhteydet kaikkiin
suuntiin.

Tämän keskuksen sekä toisaalta varsinkin etelässä
Konlupohjan suunnalla toimivien päävoimien, 313.
D:n ja 71.D:n sekä 2.Er.Pr:n ja muiden hajallaan
olevien osastojen yhteydet ja huoltotiet oli saatava
katkaistuksi.

Maastollisesti Päljärven-Lismajärven linja jakoi
Karhumäkeen suuntautuvan toiminta-alueen eteläiseen Pyhäniemessö suoiotoon kulietuksio Pöliärven yli
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järvikapeikkoalueeseen, ja pohjoiseen, yhtenäiseen,
mutla melkein tiettömään,korpialueeseen.

Harvan tieverkon ja maaston vaikeakulkuisuuden
tähden taistelutoiminta rajoittui teiden suuntiin. Vain
tiedusteluelimet toimivat järvikannas- ja korpimaasto-
alueilla.

Lyhin tie Muurmannin radalle, joka myös oli maas-
tollisesii suoiatuin, kulki Päljärven ja Lismajärven
pohjoispuolitse. Karjalan armeijan johto päätti käyt-
tää sitä hyväkseen ja käski II AK:n (Laatil<ainen)
suuntaamaan sinne joukkoia tehtävänä vallata Muur-
mannin radalla oleva Käppäselän aseman maasto ja
siten erottaa Kontupohjassa päin olevat venäläiset
joukot Karhumäestä.

Tehtävää varten alistettiin S.D:aan kuuluva JR 45
illalla 19.10. 4.D:lle (Viljanen) Pyhäniemessä.

Yön 1p/20.10. oli JR 45 leiriytyneenä Päljärven
länsirannalla olevan Pyhäniemen kylän maastossa tie-
tämättä vielä mitään tutrevasta tehtävästä. Rykmen-
tin 'komontaja sai sen puhelirnitse 20.10. kello 3.10
4.D:n esikuntapäälliköltä, joka samalla ilmoitti, että
II/KTR 11 tuli toimimaan tukipatteristona ja 2.lPion.P
21 avustamaan etenemistä sekä että Kortassissa oleva
42.RajaK alistetaan rykmentin komentajalle oikean si-
vustan suojaamiseksi Päljärven-Lismajärven kannak-
sel,la. Vahvennetun JR 45:n oli 'etumaiai,lla osillaan
ylitettävä marssikynnys Elmuqjärven pohjoispäiissä
oleva tienhaara 20.1.0. kello 7.

Sää oli sateinen ja maa lumeton, joten oli säkki-
pimeätä. Tihkusade yltyi myöhemmin päivällä ja il-
man vähän kylmetessä muutlui rännäksi.
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Polion hikeö voo?i JR
45:n miehiltä kuor-
moston outtominen
Pöliärven pohlollpuo-
lisillo erömooieillä

mutto ei
siellö ollut helppoo
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Etenernissuunta oli täysin tuntematon. Kartan pe-
rusteella voi vain havaita erämaa;n taloryhmät
ja parakkikylät, kuten Kortassi Palajalampi

- Jelgamka - Saidoma, joiden kautta etenemisen
tuli tapahtu. Edettäessä Keltoseliistä eteenpäin oli
niiden välillä jonkinlaiset teiden ja polkujen pohjat
aina Saidoman pohjoispuolelle saai<ka. Tämä taival
oli n. 40 km.

Koska 42.RajaJK oli jo Kortassissa, oli todennäköis-
tä, etlä etenernistiellä tarvitsi ainakin alulai ottaa huo-
mioon vain mahdollisia hajanaisia venäliiisosastoja ja
partioit4 jo&a kuuluisivat Kumsan-Karhumäen
tien suunoassa toimiviin venäläisiin joukkoihin. Vasta
lähempäoä tavoitetta Saidoma-Käppäselkä oli toden-
näköistä järjestelmällisen tiedustelun ja vastustuksen
kohtaaminen. Miten siellä tilanne tämän jälkeen ke-
hittyisi, riippuisi paljon Irfuurmannin radan ja Juust-
jiirven 

- Karhumäen tiesuunnan tilanteiden kehitty-
misestä.

Varsinaista valmisteluaikaa ei mainittavasti jäänyt,
kun ensimmäinen käsky tehtävd.stä saapui kello 3.10
ja marssi§nnys, jonne majoitusalueelta oli n. 10 km,
oli ylitettävä ensimmäisillä osilla jo klo Z. Joukot oli
pantava viipymättä liikkeelle ja vasta niiden mars-
sin aikana ryhdyttävä etenemiseen liittyvien kysymys-
ten selvittelyyn.

Vabu.lR 45 :n eleneminen Saidotnaan

Vahv.JR 45:n etenemisryhmitys 20.10. oli seuraava:

- Marssios. R (I P * yksi rykkijoukkue f rykm.
pion.jouickue + kanuunapatteri + yksi joukkue
pion.komppaniasta)

- Marssios. Y (III P + Krh.K 1 Tyk.K *
pion.joukkue)

- Marssios. L (II P + II/KIR 11:n pääosar f
pion.kompp.).

Ensimmäisenä toimenpiteenä oli tiedustelu. Se to-
tesi, että tie Keltoselkään oli kohtalainen hevosajo-
neuvotie ja käyttökelpoinen yksityisille moottoriajo-
neuvoille, sekä että siitä edelleen ei eteneminen olisi
mahdollista ilman tienkorjaustöitä.

Keltoselkään asti rykmentin marssi sujui hyvin,
vaikka jo sinne pätieltä johtava tie oli huonossa kun-
nossa. Tämän jälkeen alkoivat tievaikeudet, joiden
voittamiseksi joukot saivat ponnistaa voimansa äärim-
milleen. Joukkojen edelle lähetetty tie- ja majoitus-
tiedusteluosasto totesi, ettei rykmentin marssi voisi
jatkua edes Kortassiin saakka ilman tienkorjauksia
,ia ilman telalaitteiden rakentamista eräisiin suopaik-
koihin, joiden kohdalla ei ollut minkäänlaista tietä.
Suuria kiviä ja ryteikköjä tieltä raivaten, puilla lie-
juisia suopaikkoja vahventaen ja kapulateitä raken-
taen etumaiset joukot saavuttivat pimeän tullessa
klo 16 Talpusjoen, jossa 42.RajaJK:n yksi ryhmä oli
saarnassa valmiiksi joen yli johtavan sillan. Samalla
Os.R saattoi ilmoittaa, että tie Päljärven pohjoispäitse
Kortassiin oli niin jyrkkä ja kivikkoinen, että se to-
dennäköisesti oli tykistölle kulkukelvoton. Koska keli
oli sitäpaitsi päivän kuluessa muuttuout iljanteiseksi
ja siten lisäsi joulckojen ja hevosten rasitusta, marssi-
osastot yöpyivät Keltoselän-Kortassin tien varteen
ja ryhtyivät parantamaan hevosten kengirystä ja si-
ten pienentämään niiden osalle tulevaa rasirusta.

Joukkojen jo leiriydyttyä saapui 4.DE:sta puhelin-
saooma, jonka mukaan vihollinen oli lähettänyt ra-
diolla käskyn Palajalammen maaston miehittiimisestä.
Ennättääkseen vihollisen edelle I/fR 45 sai kåis§n
lähettää aamulla 21.10. kello I vahvennetun komppa-
nian ottamaan haltuunsa Palajalammen §län. Olosuh-
teiden takia oli tehtävän suorittaminen siirrettävä näin
aarnuun, koska tehtävän täyttämiseen ei pimeissä sel-
laisissa olosuhteissa olisi ollut mahdollisuuksia. Kello
10.30 samana päir'änä oli komppania tavoitteessaan
ja aloitti sieltä tiedustelun.

Varsinkin Päljärven pohjoisenpuolinen maasto
(suot, joki ja Kortassin kivikkorinne) oli vaikeasti
läpäistävissä. Vaatikin melkein pari vuorokautta, yön
20,'21.10. sekä päivän 2L.lO ja yön 2tl22.tO ennen-
kuin voitiin päävoimin ajatella etenemistä, kuin myös
turvata toiminnan jatkuvuus.

Vahv.JR 45:n etenernisen alkuvaiheessa uhkasi

rykmentin oikeata sivustaa Päljärven ja Lismajärven

r
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välisen maaston kautta mahdollisesti pohjoiseen ve-
täytyvä vihollinen. 42.RaiaJK:n aikaisemmin saama
varmistustehtävä täsmennettiin 21.10. kello 9.rO
annetulla k?iskyllä. Sen mukaan komppanian oli mm.
ylivoimaisen vihollisen hyökätessä pidettävä Päljb-
ven-Lismajärven kannas suljettuna. Edellisenä päi-
vänä otetun sotavangin kertoman mukaan vihollinen
oli jo pari päivää sitten vetäytynyt pääosillaan Lisma-
järven eteläpuolitse. Iltapäivällä 21.10. komppania sai
kosketuksen joukkueen vahvuiseen vihollisosastoon,
joka lyhyen rulitaistelun jälkeen vetäytyi eteläkaak-
koon. Komppanian partiot tapasivat vain muutamia
vihollisen jälkeensä jättämiä partioita, joista otettiin
vankeja. Niimä kuuluivat Karhumäestä lähetettlyn ra-
kennuspataljoonaan, jossa oli pääasiallisesti siviilihen-
kilöitä, myös naisia. Uunitsa.foella vihollinen suoritti
varustelutöitä.

IIryJR 4t siirryi kärkeen lokakuun 22. pnä kello I
ja avasi kahden seuraavan päivän aikana rykmentille
korpeen tieuran. Kun pataljoona täten etumaisena
23.10. kello 17 jälkeen saavutti Saidomajärven poh-
joisenpuolisen maaston, rykmentin marssirivistö oli ve-
nynyt Keltoselästä mitatuna yli 3O km pituiseksi.
Koko ajan oli miesten autettava kuormaston etene-
mistä ja siirreltävä kuormia a,joneuvosta toiseen, kun
upottavalla ja epätasaisella tieuralla särkyi useita kym-
meniä ajoneuvoja. Välillä vesisateeksi muuttunut lu-
misade teki kehnon tieuran vellimäiseksi ja ajoneuvot
vaiosivat siihen askeleitaan myöten. Vahv.JR 45:n
pääosat olivat 22.10. Jelgamkan metsätyömaakylässä ja
Palajalammella. II/KTR 11:n kaksi patteria oli Palaja-
lammen §län länsipuolella, kolmas patteri Jelgam-
kan seudulla. Kolmannen marssipäivän aamuna 23.10.
ilmoitettiin radiolla 4.DE:aan, että taisteluosasto
käyttää seuraavan päivän järjestelyihin. Samalla pyy-
dettiin 60-80 ajonzuvoa, jotta pystyttäisiin huolta-
maan joukot sekä siirtämdän tukipatteristo jalkaväen
mukana. Tuloksena oli kahden rykmentin kevyen ko-
lonnan alistaminen rykmentille.

Kaikki marssiosastot pääbivät 23.10. aamulla vä-
hitellen ja*amaan etenemistään miesten ja hevosten
ponnistaessa voimansa upottavilla suotaipaleilla ärim-
milleen. Purojen yli oli rakennettava rumpuja. Kivik-
koisilla tieosuuksilla rikkoutui ajoneuvoja vähän väliä.
Osa kuljaettavista tavaroista oli jätettävä tien varteen,
josta niitä siirrettiin eteenpäin sitä mukaa, kuin uusia
ajoneuvoja saatiin.

Tiedustelua jatkettiin 23.10. eri suuntiin. Todet-
tiin, että Saidoman kylä oli vihollisen miehittämä ja
enä Jelgamkasta pohjoiseen ei ollut vihollista.

Saidomajärven luoteispuolella kohdattiin 40-50-
miehinen vihollisosasto, joka saatiin karkoitetuksi,
mutta Palajalammelta pohjoiseen olevalla huonolla
polulla ei vihollisia kohdattu lainkaan. Jelgamkasta
7 km itään oli vihollisella varmistus, jonka kanssa
jouduttiin tulitaisteluun.

Kun sää parani, siirrettiin 24.10. kuluessa II/JR
4) P alajalammelta Jelgamkan koill isenpuol i seen maas -

toon, minne myös I/JR 41 oli edellisenä iltana ma-
joitunut. Rykmentin marssirivistö lyheni t?imän joh-

doeta noin kymmenellä kilometrillä.
Vahv.JR 45:n huollossa oli jatkuvia vaikeuksia,

Huoltotien alkuosakaan EImusjärveltä Keltoselkään ei

enää kestänyt kuorma-autoa ja tie Keltoselästä etecn-
päin pysyi ajoneuvoille miltei läpi,päiisernättömänä.
Herdsi ajatus helpottaa huoltokuljetusten suorittamista
vesiteitse. 4.D sai lainaksi neljä syöksyvenettä, jotka
22.10. aamuun mennessä oli kuljetetfu Pyhäniemen
kylän kohdalla Päljärven rantaan. 42.RajaJK:n huol-
tamista varten oli jo aikaisemmin ollut käytössä
muutamia ruuhia. Kun polttoaineen saaminen syök-
s,.venettä varten tuotti vaikeuksia, kuljeteftiin paikalle
lisää ruuhikalustoa. Pion.P 25:n joukkue rakensi
24.10. ruuhilautan, jonka kantokyky oli 3,5 tonnia.
Seuraavana päivänä suoritettiin ensimmäiset huolto-
kuljetukset pioneerien johtaessa niitä. JR 4):n huolto-
keskus siirrettiin Keltoseldstä Kortassiin ja välihuolto-
keskus suunniteltiin Jelgamkaan. Sinne tuli rnyöskin
eteenfyönnetty kenttäsairaalaosasto, koska haavoittu-
neiden kuljettaminen olisi muodostuout tuhoisaksi
huonoissa tieolosuhteissa. Samaan paikkaan perustet-
trin 2i.10. myös viestinkeräyspaikka. Ponnistelujer
tuloksena huoltotilanne parani tuntuvasti. Ne olosuh-
reer. joissa r1'kmentti oli joutunut marssimaan Pyhä-
niemestä Saidomajärven pohjoispuolelle, olivat asetta-
nee: sekä joukkojen että kaluston kestiimiskyvyn mon-
tl ker:.rr eri::äin suurelle koetukselle. Rykmentin tie-
du:telup:r:ioiden kohtaamia vihollispartioita lukuun-
o!t.1mf,:r.r ei ieis:elutoimintaan koko matkalla ollut
iouJur:u l:'lu::r s3n siiren tiet i.r maasto, joita jou-
dultiin kls-jmll: nurssin eikana, olivat vaatineet
voimein F!1nais:'.lolse:l joka päivä äärimmilleen. Vai-
keude: eir..i: S-iidoma jin'en saavuttamisen jälkeen-
kIän vi.l.: s'::r.i<i:n loppuneet. Joukkojen huolto
Pyh-inie::.':i r.i PiJjärren ruuhilautoilla ja syöksy-
veneilll Kor::ssin ranr.lan sekä siitä edelleen n. 40
km piruisen korpitaipaleen kautta Saidomaan oli saa-

tar'.r iirjesrerksi mahdollisimmao joustavaksi ja var-
maksi. enneokuin voitaisiin toivoa annetun tehtävän
menesrrse.listä suoritusta.

Eone:ikuin i2.RajaJK ehti 22.10. jatkaa etenemistä
ereljän. hi'ökkäsi vahvahko vihollisosasto aamulla
siri rrstaan, mutta lyhyen tulitaistelun jiilkecn kes-

ker-tti raistelun menetettyään mm. johtajanaan toimi-
neen upseerin. Vihollisen tehtävänä oli saattanut olla
tiedustellr ja varmistaa Lismajärven ja Päljiirven vä-
linen kannas. Nyt se totesi suomalaisten edenneen em.
järvikannakselle huornattavan kauas etelään. Mikäli
'i2.RajeJK pystyisi nopeasti jatkamaan etenemistään,
koituisi siitä vakava vaara etelämpäoä taisteleville ve-
näläisille joukoille. Tämän uhan pakottamina venä-
lliset rlhtf ivät hyökläilemään työntädkseen suomalai-
set tekrisin pohjoista kohti. 4z.RajaJK torjui ne me-
nesrksellisesti, mutta seuraavan (23.1o.) aamupäi-
r'än kuluessa vihollisen onnistui päästä komppanian
selustian, jolloin se uhkasi joutua saarretuksi. 4.D:n
johro ei kuitenkaan voinut irroittaa päätoimintasuun-
nalta apua, vaan käski rykmentin vahventaa raiaid,ä'
kärikomppaniaa, jolloin sen vahvennukseksi lähetet'
tiin II JR 45:stä konekiväärijoukkueella vahvennettu
komppania. Samalla  z.RajaJK sai käskyn, että sen

oli Jalkettava etenemistä etelään. Vihollinen jatkoi
kuitenkin hyökkäyksiään ja aiheutti 26.10. aamtpdi-
r'ällä taistelumaastoon saapuneelle JR 4i:n vahviste-
tulle komppanialle tappioita. Seuraavana päivänä oli
vihollisella käytössääo jo tykistöäkin, mutta sen ete-

nemisyritykset torjuttiin.
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H y'ökkäyksen tyrehdyttyä tukikohdan edusta
näyttää hiljeiseltr. Halkovarasto pilaa yha, ja oi-
.:c-.rlla siivellä on vihollisen jättämää,kalustoa j.r
,:.r.:.tuneita. IIutta panssarivaunuja kuuluu liikku-
'..a mäen rinteellä Seppälän talon raunioiden toi"
s:'.ie puolella. jonne emme voi tähystää. Sieltä ajea-
krr kivi:s:.-;:r liertri pitkin rneillelräin useita ras-
kait:r. prns-s,:re:::. N: levittäytf ivät eteemme peh-
mirrämäin l.ihe.:i :uiikohtaamme tykeillään. Talon
raunion vreress:. ;iri-\ilrnkeesteen takana kuolleesse
kulm.:.ss:. r'il.ih:elee sröksvr.ien j.r ryön.rivien rni"-s-
ten selkiä. Koh,',:t:udun iiru.l.rst;r je a.mmun niitä
konepistoolill:r. kunnes lähin p.rnss.rri kääntän tyk-
kinsä putken minuun päin. Tuostr l<äsikranaatin
l.reittämän etäisyr-delrJ prnss.rrir rrnpLrvat tykeil-
lään heti, kun niihin näkvy rähänkin liikettä hau-
rlrstamme. Moni mies säilrttii:i henkensä siirtymäl-

?- \s-a
--r<- _

lä heudassr äkkiä sivulle, 'kun tykinputki kä2intyy
kohti. llurta tähyst2imistä ei saa laiminlyödä. Pans-
sarit impu\'a.t myös konekivääripesäkkeen teräs-
kuvun aukkoon useita kertoja. Pienen ampuma-
J.ukon reunoista rnurenee metalli, ja aukko suure-
nee. Toinen konekivääri on ollut avoasemassa. Sen
beroniset seinät suojaavat paljon miellyttävämmir
kuin teräskuvun alla o,leva kammio. Eräskin mies,
joka koio rjrn on ollut suojakammiossa, lamau-
tuu tj.r.sin tvkin ampuessa kupua. Tultuaan ulos
mies s,lr. kohdelleen armahtavan osuman. Sortunees-
se hrudrssr on mahdotonta tarkistea kertuneittem-
me luiur. 

- 
Kestänrinen täällä tuntLru vaetivan jo-

p.1 suurempaa rohlieutta kuin vaatisi siekailematorr
hr'ökkiys päin prnssareita ja siinä iikillinen kuo-
lema.

Årvelen venälriisten murtautuneen esteiden läpi
Seppälin talon toiselle puolellr. Prnssarivaunut
eciessämme ovlt suojaamusa murtokohdan sii'us-
tf,.1. 

- 
I(eitä on vielii jäljellä kahdeksan. Meillä

ei näytä olevrn mahdollisuuttil pclastilutLre tuki-
kohdasta, sillä taklnarnmc on jyrkästi noriseva rrn-
nc ja vasemmella tristcluhautojen välillä klivamat-
tomia ka,nnaksia, joita kaikkia vihollinen tulittar.
Odotarnr.ne venäläisten alkavan laajentae sisään-

? 'u'\x

W::;"\'§\$I§
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- 
siellö onkin omo mies, kompponioni erös ryhmöniohtoio

- 
Toivo Penttinen kotilärvensä ronnollo Muliiollo l96O

murtoaan vyörybtämällä oikeal,ta sorrtuneen taiste-
luhautaname, ja valmiina,kabkeraan kamppailuun
olemme jakautuneet kahdeksi toisiaan fr::kevaksi
ryhmäksi. Kersantti Sandroos ryhmineen on halr-
taan sy,ntyneellä murroksella ensiksi ottamassa vas-
taan lnenäläisiä ja minä ryhminoni parannan ase-
mia voidaksemme siirtyä taistellen haudassa vasent-
mal,le. Toimin'tamme on vai\ralloista panssarivaunu-
jen vaaniessa meitä, vai,kkalin ne onneksi ovat
tällä kohtaa vielä kiviesteen takana. - Entäpä jos
vyöryttäjilläkin on mukanaan panssarei,taT MeiJJä
ei ole niitä vastaan aseita.

Miehet tuntuvat luottavan minuun, kuoleman uh-
ka yhdistää mei'tä. Tiedän heillä olevan äitejä, mor-
siamia, ehkä l,apsia, joi,ta tulee kalvamaan tietä-
mättömyys kadoksiin joutuvan rakkaansa kohta-
losta. - Mutta tarkoittiko komppanianpäällikkö si-
tä, ettemme saisi lähteä tukirkohdasta, vaikka tilao-
ne sen sallisi ja kuotreminen täällä olisi hyödytöntä?

Panssarit ajelevat kiviesteellä edestakaisin ja me-
nevät lopulta ,talonraunion ohi oikealle. Vielä ei
näy mer,kkejä vyöryty,ksen alkamisesta. Kun liikku-
minen hautamme pirstaleiksi ammutussa oikeassa
siivessä on nyt miltei mahdotoota, päätän siirtyä
vasommalle Niemen tukiJ<ohtaao parempaan tais-
teluhautaan, jos hengissä olevat miehet seuraavat
mukana. He haluavat yittää. On toirnittava no-
peasti. Nor:sen haudasta ja juoksen ensin korsulle.
Sen ahtaassa käytäväkaivannossa on urhoollinen pi-
kaki vääriamp uj a Lap p alain en retkah taneena po ikki -
teloin aseensa päälle. - fnnsn panssareiden tuloa
esteelle hän oli sanonut mener,änsä haudan taakse
korsun suuauikkoon parempaan tuliasemaan.
Pääsen vaivoin kaatunäen ohitse. Pimedstä korsus-
ta ei vastata huutooni. Haparoi,n hetken laverilta
reppuani sitä löytämättlå ja pa.laa.n kiireesti takai-
sin hrutaan.

Päiistäksemme Niemen,tukirkohtaan meidän o,n
ylitettävä kaksi kaivamatonta k,annasta. Juoks,em-
me ne yksite[en tai pareitfa.i:n. Ensirnmäisen koh-
dan ylittäminen onnistuu. Toi,nen Vehmaisten tien
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I<ohdalla on pitempi. Näen edelläni miesten pää-
sevän senkin yli ia putoavan taisteluhautaan. Vii-
meisenä parina juoksemme Sandroos ja minä. Juok-
sen Sandroosin kannoilla hänestä hiukan sivussa.
Olemme jo lähellä pelas,tavaa haudan päätä, ku,n
näen Sandroosin horjahtavan. Syöksyn hurjasti hä-
nen ohitseen ja putoan hautaan lentäen jonkin ai-
kaisemmin juosseen miehen yli, joka on pudotes-
saan saanut luodin päähänsä. Arvelen Sandroosin
haavoittuneen, mutta päässeen perdssäni hau:taan
rsti. Taakseni katsomabta juoksen oudossa haudas-
sr kvmmeniä metrejä, ,kunnes tapaan edelläni juos-
seer miehet, joita on viisi. He ovat yhtenä rykel-
mänä kuin neuvottelemassa. Kdsken miehiä ha-
jaentumaan ja varmistamaa'n. Palaan takaisin et-
sien Sandro,osia, mufta en löydä häntä haudasta
enkä rieltä, jonka juuri olemme yli,ttäneet. Haudan
pitsä r'iruu koriseva mies, jonka ylitse hyppiisin
hauri.rn. Säälin häntä, mu,tta en voi avfr.aa, vaikka
\'irrrrna ei mahdollisesti ole pian tappava. Kysyn
hänen nimeään, ja kuin vastaukseksi hänen huulensa
hiukrn r'ärähtävät.

Kun en löydä Sandroosia, kään,nyn rnennäkseni
Iois:e: :orerieni luokse. Sivuuban haudassa kohdan,
ioss.:. heidä: r'iimeksi näin. Kuljen tapaamatta ke-
tään elär-ä1 mies:ä. kunnes hauta taas päältyy tie-
hen. T:=.^1 o:r prnssrrireunu, joka järeän ,tykkinsä
kre:-:ei-a i.ruhr.r edestään murskaksi betonijär-
il-e::i. \'.:.u:::r :lirna i: ketolla on jalkaväkimie-
a:1. S:'.-::::::-.:.,: on roisir panssareita. Ån'elen tul-
.e:i: io:::p:ni.:.a lohkoo vasempaan laitaan j;r

o'.rs:: .i^li-i<oon. Niemen tukikohta on kokenut an
sr::e ;.:.inosruisen. ja se on jo ryhjentynyt omis-
r: :r:ehisrä. Heudassa on rain kaatuneita. Viholli-
nell on esteiden edessä. Sisäänmurto tapahtuu ,koh-

!1. .<un panssari saa jauhetuksi au,kon esteeseen.
K.rrn;.ri'n jälleen takaisin ja etsin selitystä tove-

rieni katoamiseen. Taisteluhaudan eräässä mut-
.<rssl huomaan ylös mäenrinteeseen suun,tautuvan,
sllrenn-ritan syvyisen yhteyshaudan pään. Arvelen
roverieni pyrkineen tuota hautaa pitkin pois etu-
linj;-s:r. Sandroos on ti,etenki,n luullut minun men-
neen sinne. Muut ovat .jättäneet minut kenties sil-
mi:tömästi paeten. Niin matala hauta, jota esteillä
olevr vihollinen tulittaa, on hirvittär'än vaaralli-
nen. Kohottaudun korkeammalle tähystämään. Es-

teiden läpi työntyneet vihol,lisjoukot etenevät mäen
laajrssa rinteessä monena Pibkänä jonona. Jonoiss.r
on miehiä tiheässä, ja niillä on mukanaan runsaasti
&seit.1. m)'ös konekiväärej d ja krana.atinheinimiä.
Ionot n.ruodostavat kuin viuhkan, jonka kädensija
on sisäänmurtokohdass'a Seppälän talon lähellä.
Etäisin näkyvissä oleva jo,no on kiivennyt korkealle
liki Siiranmäen lakea, lähin jono kul,kee mäkeä
kiertär-än taisteluhaudan suuntaisena ohitseni ki-
veoheiton päässä. Jonon kärki lähestyy matal+a
yhteyshautaani. Jo'kin minussa vaatii etsimään koh-
taloni täyttymistä, sillä olen jädmässä mottiin. Åm-
mun jonoa konepistoolillr ja saan aikatn hämmin-
kiä. Mutta tuleeni vastataan, ja haudan Partaasta
iuotien roiskuttama hiekka lopettaa konepistoolini
toiminnan.

Olen y,ksin ja vatlla konepistooli,n suomaa turvaa.
Ivlieleeni hiipii orpouden tunne. Huomaan olleeni
jo kauan ravinnotta ja unelta, on pol,ttava jano ja

t,
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Keskipöivällä 14.6.44 venölöiset murtoutui-
vot ponssorien tukemino suomoloisten ose-
miin Siironmöen rinteessä Seppälän tqlon luono

oloni tuntuu raskaalta. Jäiikö minu-tta kokematta
kaikki arvokas, jota olen ,elämältä toivonu,t? Mie-
lessä häiväht åd. aj atus, kohtelevatko v,enäläiset so,ta-
vankejaan hyvin. Olisivabko vangi,tsijani inhimilli-
siä ? Joutuisinko pakkotyöleirille 'kituen kuole-
maan? Eilen ne kaiutinpropagandassaan,kuulutti-
vat terveisiä vangiksi ottamiltaan suomalaisi,lta,
myös komppaniaamme kuuluvalta sotamies Eero
Kilpiseltä*). Tuotuu mahdoftomalta järtäytyä venä-
läisten armoille. Kertaan mielessäni aamupäiväisiä
tapahtumia. Olen varjelfunut niissä ihmeellisesti.
Toki on nytkin toivoa, koska vielä elän. Muistan
murehtiva,t vanhempani, joilta talvisota vei pojan
Åittojoella; kuopus on kanssani Kannaksella, ties
missä (oli kaa,tunut edellisenä päivänä). Päätin yrit-
tää säästää vanhempani surulta, jonka katoamiseni
aiher-lttaisi.

Haudassa oli varsikdsi&ranaat§a. Otan niistä
muutaman lähelleni, yhden sujautan asetakkini po-
veen. Kierrän sen varresta tulpan iLa kaivan laukai-
sunauhan pal.lot kolostaan. Hajoitan äkl<iä konepis-
toolini, puhdistan sen hiekasta, avaar. lippaar ia
rär'tän sen patruuno,illa. Taas on konepistooli kun-
nossa, ja mieleni virkistyy.

Tien tekana Siiranmäen aukea päätlyy harventu-

*) Kilpinen ei ollut joutunut vangiksi, koska muistao
n?ihneeni hänet myöhemmin ioukossamme. Hiinelt?! kuten
monelta muultakio, lienee iäänyt reppu ja papereita Oh-
dan lohkolla veoäläisten käsiin. Kaiutettu propaganda oii
karkeaa ja liiaa irvokasta vaikuttaakseen venåläisten toi-
vomalla tavalla. Lähetyksen päätteeksi kuulutettiin mu-
siikkiesitys: "Risto Ryti ja hänen orkesterinsa Mannerheim
esittävät jenkan'Nesteessä ollaan', säveltiinyt Tanner".
Laulussa sanottiin mm: lt{annerheimistä tuli Hitlerin ren-
ki, huijaijekumi ja rillumarei. Siinähän voi mennä Man-
nerheimin henki, huijaijekumi ja rillun.rarei".

neeseen metsään, jossa taisteluhauta jatkuu hou,kut-
tetrevana, mr:,bta tielle meno olisi selvää itsemurhaa.
Päätän tapel,la haudan päässä tien laidassa. Siinä
minun on kuoltava, ellei yllättävää pelastusta tule.
Valmistan käsii<ranaatteja heittokuntoon. Povessani
olevaa kranaattia aion käyttää vasta äärimmäis.essä
hädiissä. Jos säilytän henkeni käsikähmään asti,
käs,ikranaatin räjähdys povitaskussani vieköön
kimppuuni käyvän vihollisen rkanssani kuolemaan.

Venäiäisten jonot saavuttavat metsän reunan. Sii-
nä ne varmas,ti tulevat iskemään taisteluhautaan
saadakseen yhteyden tien kohdalla esteirtä murla-
viin panssareihin.

Olen valppaana, ebtei vihollinen päiisisi miltään
suunnalta yllättäen kimppuuni. Tarkastaess,ani ti-
lanteen kehittymistä kuulen tien takaa ääniä, ja siel-
tä kohoea näkyviin parroittunu,t pää. Helpo,tukse-
ni on suuri, kun siellä o,nki,n oma mies, Toivo Pent-
ti,nen, komppaniani eräs ryhmänjohtaja. Hänellä
on myös toveri mukanaan. Miehet ovat juuri tul-
leet kauempm, ja ndhsiän minut he huutavat sii-
tä alkaen olevan selvän yhteyden o,mii,n jou,kkoihin.

Näyttää mahdobtomalra päåistä tien ylitse, mutta
nriehet tien takana vaatwa,t minua kaiken uhalla
yrittämään, ennen'kuin on liian myöhäistä. He ryh-
tyr'ät tulittamaan lähimmän panssari,n katolla ole-
via miehiä. Heirtän iikkiä leipälaukun ja painavat
esineet taskuistani tien toiselle puolelle. Teen no-
peasti jaloilleni tukevat ponnahdusalustat haudan
seinän pehmeään hiekkaan nii,n ylös, ,[sin str,i,nkin
on mahdollista v,iholliseha salassa. Valitsen hetken,
jolloin lähimmän panssarin huomio on kiintynyt
tien takana oleviin miehiri,n. Kun luobisarja ryö-
pyttää maapenkkaa miesten luona, ampaisen syök-
syyn kaikin voimi,n saad,en noPeuden, j,oka lennät-
tää minut tien yli hautaan, kuin sukeltaen uusien
toverieni jalkoihin. Jäljasiini luodit piiskaavat vin-
hasti tietä, mutta olen vahingoi,ttumaton. Jalkam-
me nyt kolmisin tulittamista arnpuen sarian siel,tä
täältä. Julmistuneena röyhkeydestiirnme panssarin
tykkitorni kääntyy ja suuntaa putkensa, kui,n uh-
kaavan sormen, meitä kohti. Vi,eressämme on beto-
nr'nen avopes?ike. Kyyristyrune sen taakse haudan
pohjatte. Uskomme kahden betonisen seinän, jotka
ovat panssarin ja meidän välissämme, a$tavan tiy'
den suojan. Hetlen kyylcittyämme menetän ta.;'unta-
ni kranaatin räjähtäessä.

Ålkaessani virota on ensin pimeää ja tunnen kas-
voni märiksi. Päälläni on jolakin raskasta. Vähi-
tellen tunnen painon kevenevän ja kohottaudun
hiemao. Betoniseinät ammottavat revenneinä. Au-
kosta oäkyy mei,tä ampunut tykki torneineen. To-
verini nousevat pääItäni. Siirrym,me nopeasti syr-
jään, ettemme saisi vieläkin varoittavarnPaa oPe'
tusta. Kasvoillani oleva veri on tullu:t 'takaraivooni
saamastani haavasta, mu,tta toverin,i ovat säilyneet
vammoitta.

Repaleissa, v,eressä ja nokisena lähdemrne kolmi-
sin metsän suoiassa pi,tkin §hjää baisteluhaurtaa koh-
ti omia jourklcoja. VihollLisen ylivoima o'n suurnna-

ton. Vaikka räjähdyksen jälkeen kuuloni on heik-
ko, saan tajuntaani uraa-huudot, kun venäläiset sul'
kevat mottiirn 2. komppanian tyhjen'ryneet taistelu-
haudat voittaen täten alkuerän niistä käytävässä
kamppailussa.
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MIKÄ hänet oli pääkaupungista Pohjolaan ajanur.
siitä ei hän milloinkaan puhunut. Arveltiin, että
hän oli tullut korttionneaan kokeilemaan savottojen
hiennih'keisiin yhteiskämppiin, joissa saattoi hyvin-
kin nostaa emäpotteja. . ., sillä raha liikkui erämaln
korpityömailla rauhankin päivinä. Tai olisiko val-
lan kultakuumeen ajamana lähtenyt sinne seikkaile-
maan.

Sitten kun sota vuonna 1941 levisi Pohjolaan.
hän jäi savottaansa ... sai seikkailuja oikein tup-
laten . . . että taisi siinä joskus kotiväkikin mieleen
juolahtaa, kuten myös pääkaupungin sääskettömät
huvipuistot.

Kun hän ilmoittautui Märkäjärvellä sotahullun
fosmestari-kapteenin komentoteltassa auringon j,r
pikiöljyn parkitsemin naamoin, tarkkavainuinen
kapteeni havaitsi oi,tis miehen käyttökelpoisuuden.

Vastaanottoseremonia oli sotil,aallisen lyhyt. Ei
siinä turhia lässytetty. Kapteeni kysyi:

- Ootko kauan ollut Pohjolassa ?

- Parisen vuotta.

- Ja osaat tapella?

- No, voinhan yrittää.

- Hyvä, yritetään sitten.
Alussa toiset suhtautuivat iätkän remsseyttä ta-

voittelevaan nuorukaiseen vierastellen ;'a hieman
ylimielistä halveksuntaa tuntien, mu,tta sitten ajan
kulu,essa tuo tunne muuttui isällisen suojelevaksi.
Otettiin huomioon pojan 'nuoruus ja hänen itse-
tehostuksen tarpeensa ... ja näin sai Sörkän Sälli
jou,kkumn maskotin enem,män tai vähemmän kun-
niakkaan nimen.

- Sä tähtäär kyllä oi,kein, sälli, mu,tta posotat
yli. Ota rauhallisesti I

Näin neuvoivat parkkiintuneet Pohjolan miehet
alikesstrn natsoja tavoittelevaa nuorukaista j^ hy-
myilivät.

Olihan mies aika veijari, ilkikuninen epeli, joka
keksi jos joitakin koirankujeita taistelu,ien aika-
na . . . tosin enemmän oman päänsä uhaksi kuin
vastustajan vaaraksi.

Ja jokaisen kiperän tilanteen jälkeen muisti sota-

hullu fosmestari-kapteeni kysyä:

- Sälli? Missä sälli on?

- Täällä ollaan, kuului pensaikosta, jossa sälli
laski kokardeja tai muuta löytämäänsä rihkamaa.

Eir,ät miehet tuosta piitanneet, vaikka heidän
pomonsa selvästi näytti olevan kiin,nostunut vairr
sällin kohtalosta. Sitä he olivat itsekin, 

.f 
a heitä

suututti miehen uhkarohkea näytteleminen, sillä he
tiesivät, että poika parka rakasti henkeään enem-
män kuin yksikään toinen omaansa koko jouk-
kueessa.

- Hullun tuurilla pelaa, sanoivat, mutta olivat
mielissään, kun poika talsi edelleen revohkan hän-
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r:--': Poh jolan kairoilla . . . , vaikka toisia oli tipah-
:.:.eur pirkin matl<aa pois pelistä.

\:lo kär'i päällikön taistelulähetinkin, ja tuskin
:io :osiasia oli tapahtunut, kun kapteeni sai vie-
re-ieen sällin. . . ja näin oli uuden taistelulähetin
r'.i.k:.nssi täytetty sanaakaan vaihtamabta.

Tuli kiperistä tilanteista kiperin. Hiippailtiin
Pinios.rlmen punaupseerikoulu,n lähimaastossa.

Ior:-ikue oli harhaillut sääskien miehittämässä
kon'esse koko yön, ja aamurupeamassa havaittiin,
e::i olriinkin itse motissa.

T:J ei vielä. Oli kaula, mutta sen kautta kulke-
misea esti vastustajan konepyssy, joka oli suun-
n.1i:u motio ylärannasta sinne viistoon. Puuttui,
ertä motittajat kiristäisivät renkaallaan senkin mah-
dollisuuden umpeen.

- Kunpa saisimme tuon nilviäisen vaikene-
maan. murahti joukkueen pomo - siitä syntyisi
mahdollisuus.

- Pirullako tuon hiljentää, murahti lähin mies,
jolla oli edessään ,kasa heittokranaatteja - se on
Iiian kaukana näille.

- Jo, pääsisi luikertamaan s€n taakse.

- Niin, jot. ..

- NIä yritän, keskeytti sälli.
Kukaan ei vastannut. Se kai suututti poikaa.

Hän ryömi miehen luokse, sieppasi tämän kasasi.r

Operdatio
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pari nuijaa ja mateli pois kuin mato kanervikossa
rastiin kaadettujen näreiden alla.

- Nyt se tapatti itsensä.

- Pirtäkää tulta avoimena! Kapteenia jo kadutti,
kun hän ei ollut kieltänyt lähettiään lähtemästä
moiselle retkelle. Vastustajien rintama näytti tii-
viiltä. Huo,no siitä oli pujahraa läpi . . .

Kookoo posotti edelleeo pullonkaulaa ja 
-odotettiin renkaan tiivistymistä.

Sörkän Sälli mateli maastossa. Katosi eikä mi-
tään kuulunut.

Eipä tietenkään. Sälli oli tarkka. Hän tiesi pe-
laavansa peliä, jonka voittaminen nostaisi hänet
miesten joukkoon, ja hän päiisisi eroon tuosta
kirotusta maskottisymbolistaan. Toinen nuija ham-
paissaan ja toinen takataskussaan hän eteni
kuin preerian intiaani - sellainen, josta hän muisti
lukenoensa silloin ennen.. . poikasena...

Ja hän onn;is,tui.
Nyt hän ,läheni ko,nepyssyasemm tal<aapäin. Yhtä

hitaasti ja yhtä toivorikkaaoa, kunnes havaitsi ole-
vansa sen läheisessä naapuruudessa. Siinä hän hen-
gähti hieman. Mietti hiukan vetäyrymistä, sillä
kolmen miel'ren pyssy oli aivan liian liihellä, jotta hän
olisi voinut käyttää kranaattiasetta.

Sanotaan, että ampiaiset ovat paholaisen liihet-
tåmid, ja tämä piti paikkansa tässä dlanteessa.

Juuri kun sälli oli vetäytymässä turvallisempaan
välimatJ<aan, hiin n?iki edessään pä?ikallon kokoisen
ampiaispesän. Siinä se mollobti, roikkuen näreen-
kannosta pistävassa oksantyvessä.

Palasiko poiJ<a mukulaikäänsä? Tai meneni,kö
hän järkensä viimeisen hirusenki,n? Mene ja,tiedä.
Hän näet tuikkasi sammaltukon vaapsiaispesän
aukkoon ja ryhtyi puukotrlaan nirhaamaan si,tä
kanna'ttavaa oksaa poikki.

Jumala.ton teko sotilaalle kesken tappeluksen.
Hän nirhasi ja nirhasi, kunnes oksa katkesi, ja

miehen hallussa oli muh,kea pesä, jonka sisällä
sähisivät vankeudestaan raivostuneet itikat.

Ja nyt. Ilkikurisesti irvistäen sälli paiskasi pesän
papattavan konepyssyn asemaan. Odotti silmänrä-
päyksen ajan.

Kuului hurja mölähdys, ja tuota pikaa säntäsi
kuopasta kolme kauhistunutta soturia, jotka pai-
nuivat vihaisen vaapsiaispilven saattamana metsän
pimentoihin, missä huutoa ja huitomista jatkui.

Sälli nauroi . . . ja mikäs siinä. Vakavampaakin
aseveljeä tuo äkkimeno olisi naurattanut. Sälli nau-
roi vielä sittenkin, kun hän posotteii naapurin
konepyssyllä lähimpiä motittaiiaan . . .

- Mitä peevelin temppuja teit? kysyi sotahullu
fosmestari.kapteeni. - Ihmettelimme, kun miehet
ponkaisivat niin nopeaan asemaslaan, että emme

kerinneet .unpua, ja si,tten hr.lomasimme, että kone-
pyssy olikin meidZin.

Sälliä hieman hävetti mukulamaisuu,tensa, mutta
häo r-iittasi kuitenkin iloisesti virnistellen kuopan par-
taalla lojuvaa vaapsiaispesä, jonka vaiheilla surrasi
hätääntvneitä remo,nttiampiaisia.

- Tuonko sinä nakkasit tänne? kysyi pomo
silmiä muljautellen.

Ensi kerran näkivät miehet päällikkönsä piki-
öl jyn'ssä neamataulussa häm,mästyksen värei'tä. Hän
katsoi lähertiään .jr sitten särkynyttä ampiaispesää vuo-
ron perään ja nauroi:

- Olipas se operaatio - totisesti!
Ja kvllähän se outoa oli, eikä sälli miehistynyt

toisten silmissä lainkaan tuon ansiosta. Päinvastoin.
tr{utta eturilin sotilaana hän pysyi. Ja sai ne

parin.rtsrtk in.

- 
slihqn mies oiko veiiori, ilkikurinen epeli 
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On.ristettu Särkisyrjän taistelun sarrkarivainajille

"Ei beidån tule enäå nålhå eikå enåä jano,
eikä aarinko ole satttt,a heihin, eikå mikåån
helle,
sillå Karitsa, joka on c,altaistaimen ketkellå,
on haitsela heitå ja johdattaaa h.idåt el,i-
miinaetten låhteille, ja I umala on pyyhAitå
pois kaib.Ai h,ylneleet beidån silmi.rtånså."

( Ilmestltkirja 7 : 16-17 )

I osa

Kun ,.u..,.\'rlssa on kysymys omakohraisist;r r-r-ruis-

:e.:.ii.:-r. s:llinee lukija minun aluksi mainiti.r nluLr-
:.Lnrn s3-nan lapsuuteni kodista Ålahärmän Voi-
:i!s.1. Kodissani vallitsi vank.kurnaton kristillis-
:s.urmrrllinen henki. Kotini oli aikoinaan .ilahärni.i-
Lii:en iääkärivärväyksen keskeisimpiä tyyssilola. Isä-
rrr:,rirni. keuppias J. E. Härmänen oli alun alkaen
kokL, st'Jämensä lämmöllä mukana jääklriliikkeessä.
H;rnr'n k:hoituksestaan lChti 42:n muun alahärm;i-
1äisen nuorukaisen mukana Jä2ikäripataljoona. 27'.n
riveihin Saksaan myös vanhin r.eljeni Årrne. Poike
oli silloin tuskin 17 \,uotta täyttänyt. 

- 
Äitini itkien

vrroitti 
- 

isä kehoitti 
- 

poika lähti.

2r0



Isävainajani isänmaallisuus ja uhrimieli maarnme
vapauden puolesta ilmeni palkattomina, vaarallisina
tekoina. Suomalaisen vapauden alttarille hän uhrasi
myös silloisen maallisen omaisuutensa. Mutta kos-
kaan hän ei ,katunut tekojaan. Häneltä ri,i,tti vieiä
rohkaisuo sanoja viime sodissa oleville pojilleen-
kin.

Muistan tdssä myös isäni kirjeen elokuulta t927.
OIin vapaaehtoisena suorittamassa "vakinaistani"
ja kirje tul,i muutamn pdiv'dd ennen sotilasvalani
tekoa. Siinä sanottiin: "Kun kerran teet sotilasva-
lan, pyhitä valasi Jumalalle, suomalaiselle ,kodil-
le ja suomalaiselle Isänmaalle. Älä koskaan jätä
si'tä lippua, jolle Luojasi nähden olet van,nonut us-
kollisuuttasi. Vanno valasi vapaudelle !"

Eteläpohjalainen 19. divisioona oli lähtenyt jat-
kosodan kohtalokkaille poluiile komentajanaan
jääkärieversti H. E. Hannuksela. Kolme jalkaväki-
rykmenttiä muodostivat tuon divisioonan rungon:

JR 16 (komentajana jääkärieversti M. Lauri,la),
JR 37 (komentajana jäii.käri,eversti I. Salmio) sekä

JR )8 (komentajana everstiluutnantti E. Juva).
Seuraavassa käsiteltävään Ruskealan pitäjiin Sär-

kisyrjiissä käytyyn taisteluun osallistui lp.D:sta JR
37, jotka I ja III pataljoona olivat 7.D:lle alistet-
tuina alusba loppuun mukana tässä .kamppailussa,
mutta II/JR 37 taisteli erillisenä osastona Särkisyr-
jän päivinä jossakin Matkaselän seudulla. l/JR 37:n
komentajana oli kapteeni V. V. Larko ja III/JR
37:ä komensi majuri J. Komonen.

Mainittakoon lisäksi, että "Larkon pataljoonan"
niehistö oli liikuntavaiheen alussa koottu seuraa-
vasti: 1. kornppania oli Alahärmästä, 2. komppania
Kortesjärveltn ja 3. komppania Evijärveltä. Pst.tyk-
kikomppania oli m1'ös alahärmäläisten miehittämä
ja konekiväärikomppania sekä krh-osasto Kauhr-
valta. Viimeksi mainittujen aseita alistettiin miehis-
töineen kiväärikomppanioitten vahvennukseksi.

l/JR 37 oli 17.7.41 matkalla kohti Ruskealan
Särkisyrjää. Jänisjärven rantatiellä pidettiin marssi-
lepo keskellä kesänkirkasta pdivää. Vihollinen näki
kuitenkin hyväksi häiritä pataljoonan hyvin ansait-
tua lepoa. Kallion kupeelle tipahteli muutamia ;ä-
reitä ammuksia. Päällystö oli tietävinään, että nuo
maata vavahduttavat "kranr.r,t" olisivat laivasta am-
mu,ttuja, kolmen peninkulman päästä Laato,kan ve-
siltä kun tulivat. Lupia kyselemättä ne ol.i lähebetty !

Sen osoitti suomalaisen reserviläispataljoonamme
kiusallinen tilanne. Maa huojahteli ja tärähteli, va-
litti ja voivotti. Mutta I,/JR 37:n marssi jatkui. . .

Pataljoonan kärjessä oli alahärmäläiskomppania.
Kärkikomppanian etupäätä varmisti sen oma osas-

to. Siitä taas oli tunnustelijoita työntynyt eteen, ia
niitä varmisti suomalainen konepistooli.

Ilta hämärlyi ja matka hidastui. Suomatraisen so-
tilaan kivääri syötti patruunan piippuun. Jo helähti-
vät konetuliaseissakin liikkuvat osat taakse.

Mu,tta edessäpäin, tuolla hämäräisessä usvasso

piileskeli vaara. Tuolla vaarallisessa hämärdssä ve-
dettiin myöskin liikkuvia osia taakse. Siellä piileske-
li luja puolustaja, pelkäämätön viholl,inen, alahtu'
mäläisben tuttava talviselta Taipaleenjoelta. . .

Luultavasti vihollinen fuumaili, kuten Jukolan

Juhani aatoksissaan: "Ei tästä näin vain mennä, sa-

noi Hyvänmäen kerjäläinen."
Hakalahden maaston lou,naiskärki Ruskealan Sär-

kisyrjän kylän itäisellä puolella saavutebtiin ilta-
myöhällä t7.7. Pataljoona leiriytyi pienten kallioit-
ten reunamille yöpymistarkoituksessa. Valvovat lei-
rivartiot varmistivat jokaisessa yksikössä pataljoo-
nan lepoa.

Mutta utelias vihollinen hiippaili hei,näkuun hä-
märässä ja käytti pikkutunteja hyväkseen. Se tör-
mäsi keskiyön seutuvilla melkein leirivartiomiehis-
tön svliin. Alahärmäläi,nen kp-mies oli kuitenkin
tarkkaraisroinen. Hänen aistinsa ja erittäinkin kuu-
lohermons.r olivat äärimmilleen viritetyt. Mies -korpraali O. VäIitalo - hihkeisi tunnussanasta en-
simmäisen osan ja pimeässä vaeltavan vihollisen
olisi pitänyt samassa silmänräpäyksessä löytää sa-

nalle jatkoa huikkaamalla sanan "piru" välttyäk-
seen r'älikohtaukselta. Murtta mistäpäs vieras sen
tiesi. Silloin heti suomalainen konepistooli lausahti:

- f sslssssl
Vihollispartion yksi sotilas kaatui, ja ylläterryinä

poistuirat tunkeilijat nopeasti. Suomalaiselle jou-
kolle r'älikohtaus osoitti, että "parempi varoa kuin
katuen kaatur".

Åamuyöllä 18.7. kello 2.30 oli maastossa patal-
joonan komentajan puhubtelu yksiköitten päälli-
köille. Puhuttelu koski aloitettavaa hyökkäystä ya

Särkis1'rjän välitavoitetta Ruskealan-Sortavalan
valtamaantien ollessa päätavoitteena. Puhuttelun
aikana päiisi eräästä aukkokohdasta pieni vihollis-
partio läpi leirialueelle, mutta lujan tulen saattama-
ira se ajertiin pakosalle. Tulitr.r,ksessa kärsi 1. komp-
pania ensimmäisen tappionsa, sillä korpraali Väli-
talo iraavoittui.

Pari suomalaista sotilasta rna].aili eristetyssä a§e-

massa erään kallion rinteessä. He olivat monien ve'
rikenttien taistelut kokenr.r,t vääpeli Ville PaJ<kala

Ylihärmästä ja allekirjoittanut. Ollakseni rehel,li-
nen tunnustan, että entisenä vak,i,naisen väen ia tal'

Roskoon morssin touollo oli ioukko-
ien ruokoillen koottovo uusio voimio
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visodan kirjurialikessuna tunsin tuon rohkean ase-
veljeni rinnalla itseni kääpiöksi. Pintani syvyyksis-
sä kävi kaksi voimatekijää sisäistä taisteluaan: Roh-
keus ja pelko - usko ja epäusko. Kunniallisuus ja
kunniattomuus. Kestäisinkö toiturnattomana,tulevaa
painetta vai saisinrko kokea mahdollisen hermoro-
mahduksen. Tiesin kyllä, että pel,käämätöntä sot.i-
I'asta ei luultavasti olekaan, ja nyt olikin kohdallani
kysymys vain siitä, osaisinko oikei,n pelätä!

Tuo aseveljeni, vääpeli Pakkala tiesi heiluttavan-
sa sotilaskunniansa taåratonta lippua konkealla.
Mies tiesi mahdollisuutensa ja tekonsa. Mu,Lta tuo-
ta sankarikunniaa oli nyt loukattu jo parirkin ker-
taa muutaman päivän aika,na. Olihan divisioonao
komentaja omakätisesti hajoittanut ylihärmäläis-
komppanian (2./Kev.Os. 18)'lkapinallisena" När-
säkrkälän tienhaarassa 9.7. illa,lla. Tämä johtui täyt-
tämättä jääneistä, vaikeista teh,tävävaatirnuksista
Haapavaarassa, rajan pinnassa.

- Te hajoatte tiimän jälkeen kuin akanat tuu-
leen - oli komentaja sano,nut. Tuota uhkausla alet-
tiin heti toteuttaa ja koko ylihärmäläiskomppanie
hajoitettiin divisioonan eri yksikköihin. t./JR 3i
sai näitä "jätteitä" kolme miestä (vääpeli Pakkala,
alikersantti Kangas ja so,tamies Kujala). Olin sat-
tumalta paikalla, kun vääpeli Pakkala ilmo,ittautui
Potoskavaarassa hajoituksen jälkeen "osastoineen"
komppaniamme päällikölle, luutnantti P:lle. Tämä
otti ilmoituksen vastaan, mutta sanoi ,kärsineen nä-
köiselle vääpelille:

- Yai te olet'te nyt niirtä Beckmanin kapinallisia-
Kyllä minä opetan teidät kapinoimaan ! Oli va-
hinko, että Kauhavalta lähtiessämme jätim,rne kaik-
ki akkojen hameet 5inns. - Tähän Pak,kala vastasi:

- Toivottavasti saan kohta näyttää, kuinka Hra-
pavaarassa taistelin. Minun täytyy saada näyt-
tää Teille, herra luutnantti, olenko sen arvoinen
sotilas, joka voisi kunniallisesti ,kantaa suomalaisen
sotilaan housuja!

Tällaiset muistot ja katkerat ko,kemtr,kset mieles-
sään vietti vääpeli Pakkala elämänsä viimeisen
rön Särkisyrjän lairtamilla. Sivullinen ndki, että
m ieh en rinnassa aaltoi,li hyökyla ineirna suomalainen
sotihskunnia.

\/ääpeli Pakkala polbti kirieitänsi ja muita pape-
reirrnsa juuri kornppaniain päälli,köiden palatessa
:uhurtelusta. Palan,eita paperirääsyjä lennähteli

"'ielä r',rrhaisaamurn tuulessa, ja savu kyti r.ain
::,:i-<:o:en iäljiltä. Savua katsellessaan vinkahti Pak-
-<:.1:','erxkaisesti:

- S::nl peloivat sillat menneisyyteen! Minurr
.c:r::--.ri .r.lkaa nyt taistelu, jossa en tule ottamaan
;:r:.r-.:.:.: ::.ir-askelta. Asevoljeni I Vain voitto taik-
i= ..::.::::.-l:urrlema ovat minulle tänä päivänä kel-
rol-ii:: ][in':: :äI'trv tänään saavu'ttaa matka-
i: :".:--..:.:. -\{:nu:r tlrfi'v lövtää tänään suomalei-
S::- r;,:..--:: S:::-<,::.<UO]gme I 

'

S:::'--.:- r:r.-::: :'.:.he._ mutr;r. puheen pitä.iää ei
s: ::-,'-:::'.': :..:'. -:::-.:.r. -\Iies oli itse r;.uhellisuus.

a 
- 
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komppanianpäällikköä kohdallemme. Olin Pakka-
lan kanssa kuitenkin sellaisessa paikassa, josta tu-
lijat eivät meitä huomanneet. Kuulimme seuraavan
keskustelun:

- Tuo suuntajoukkueen määrääminen jäi käsi-
ti'kseni mu,kaan vapaaehtoisuuden varaan, sanoi ,kor-
tesjärveläisen,komppanian päällikkö, luutnan,tti
Saarenpää (haavoittui kuolettrvrsti samana päi-
vänä).

- Kyllähän se suuntajoukkue on määrättävä,
mutta se lippujuttu jäi k?isittlikseni vapaaehtoisuu-
den varaan. Ja sellaista m.r.rlitrulu.r kuin lippua
nykyaikaisessa sodankär'nnissä en minä myöskään
komppaniani ilmiantlj.r.ksi kenellel<ään anna, jet-
koi 3. komppanirn pä;illikkö, luutnantti Ka"rja,lai-
nen (kaatui sam.rne päir-änä).

-- Minä määrään :.inrkin lipun suuntaryhmän
johtajalle. Lipun ja komp.rssin, sanoi 1. komppa-
nian päällikkö.

- En tule minäkään lippua käyttelemään. Se

sopi ehkä joskus Breitenfeldissä, mutta ei täällä.

Jos sinun pitää tuolla lipulla komeilla, ole humaa-
ninen jr rar<aise lippuryhmän kohtalo arvalla, sil-
lä se olisi reilumpaa peliä, vinkkoi luutnantti Saa-
reopää.

- Minä teen kotonani mitä tahdon, lausui ala-
härmäläiskomppanian päälti,kkö. - Mui,ta sukke-
luuksia eivät salakuuntelijat voineetkaan enää
kuulla.

Oli alkantat hei:näkuun 18. päivä, kuuma ja veri-
nen Sär,kisyrjän perjantai, Larkon pataljoonan pit-
käperjantai.

II joulckueen alkuperäinen johtaja, vänrikki Vil-
ho Passi oli Potoskavaarassa siirretty kapteeni V.O.
Ratian II pataljoonaan. Pakkala oli nyt II jouk-
kueen johtaja ja allekirjoittanu,t vastoin omaa tah-
toaan jonkinlainen varajohtaja.

Luutnantti P. tuli aamulla kello 5:n seutuvilla
luoksemme ja sanoi:

- Määrään II joukkueen suuntajoukkueeksi ja
alikersantti Härmäsen suuntaryhmän johtajaksi.
Tässä on Härmdselle kompassi ja lippu. Kompassi
vasempaan ranteeseen, lippua on pidettävä oikeas-
sa kädessä. Etenemme, kun käsky tulee, kompas-
sisuunnassa 46. Jou,kkueen tavoitteena on Särkisyr-
jän kansakoulu ja pataljoonan päätavoitteena Rus-
kealan-Sortavalan välinen valtatie. Pankaa kaik-
ki tip-top-kuntoon. - Onko kysyttävää?

- Ei ole I Laivalla kai,kki hyvin. Mi'nun kohdal-
lani on kaiJ<ki parhaalla mahdollisella tavalla kun-
nossa, virkahti Pakkala.

- Eiköhän tuota lipunka"atajan virrkaa oli,si voi-
tu rabkaista arvall:.. r'irkahti ellekirjoittanut pelon-
sekai,nen katse uusiin pelivälineisiin luotuna.

- Pelkäättekö - härmäläinen sotilas ? kysyi
luutnantti pirullisesti.

- En I Enkä aiokaan pelätä, r'astasin juhlalli-
sesti. Mutta yhtä juhlallinen ei ollut sisustani.
Siellä myllersi näkymätön, salaperäinen herra. Her-
ra Pelko. Jumalalle kiitos, että sen tunsin vain mi-
nä. Sitä ei sivullinen nähnyt.

KUN 18. divisioonan hyökkäys elokuun alussa
19.i1 päiisi Itä-Kannaksella alkamaan, sen kärki ete-
ni nopesti. Haavoittuneiden passituksista jou,kko-
sidontapeikkaan sai selvän kuvan, mihin päin mil-
loinkin nnnistettiin. Haavoittumispaikkana oli
aluksi Ilmeen seutu ja seuraavina jo pian Inkilä,
Hiitola, Sairala, Antrea ja Vuoksenranta.

Pojat tulivat Jsp:stä ja saivat kenttdsairaalassa
(l9.KS) kaiken mahdollisen hoidon, rnikä niissä
olosuhteissa heille voiti.in antaa. Sitä mu'kaa kuin
\'lmmet vartivat tai poikien ,kunto antoi peri,ksi,
heidät siirrettiin sotasairaaloihin. Kun siirto eli
erakuaatio oli käynnissa ja lä:d.kintämiehet kan-
toir',:.t potilaan vuoteesta au,toon, olivat petin kim-
pusse heti lotat, jotka s.ijasivat sen puhtaaksi ,ia
pian siinä oli uusi poika ja uusi vamma.

Kesken kaikkien välttämättömien sairaanhoidollis-
ten tehtä\'ien oli suoritettava myös pieniä palve-
luksi.r pojille. Niimä olivat monesti yhtä hyödylli-
siä kuin ruumiillisen vammankin hoi,to ja lääkintä.
Näitä pelveluksia oli esim. kirjeiden kirjoittaminen
potilaan puolesta hänen omaisilleen. Useimmat po-
jat, jotka jäir,ät kenttäsairaa,laan potilaiksi, olir,:rt
siinä kunnossa, ettei kynä o.ikein totellut heidän
käsissään. Ajatukset kulkivat omaisten luokse, ja
huoli heidän huolistaan s.aattoi painaa pahasti miel-
tä. Sen takia kaiken kiireen keskelläkin jokai,nen

J-
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39.KS toimi oson oiostoon Koriolon konnoksello Kuusoonhovisso

. . . mutto kouimmin porokeisso Kouhiiörvellö

hoitajatar oli valmis sihteeriksi, milloi,n vain joku
siitä mainitsi.

Muistan elävästi nuoren pojan, melkein lapsen
vielä. Hänen isänsä oli ollut rajavartioston joukois-
sa ja kaatunut heti rytinän alussa. Poika oli tämän
nähnyt, ja nyt hänellä oli kiire saada lohduttava
kirje äidille. Istuin hänen vuoteensa vieressä ja kir-
joitin sanelun mukaan. Hän sanoi aina lauseen sel-
ke[sti ja lepäsi ja mietti taas. Viimeinen ,kirjoitta-
mani lause oli: "Mitä muusta, Äiti - kunhan Suo-

mi säilyy!" Odotin jatkoa. Katselin noita lapsen
kasvoja. Silmät olivat kiinni suljetut, ja ilme oli
kuin hänen ajatuksensa äidille tuoma lohtu olisi
sen kirkastanut. En kiirehtinyt. Odotin. Mutta vih-
doin huomasin hänen jo lähteneen sotilaan viimei-
selle komennukselle. Repäisin ar,kin irti lehtiöstä
ja kirjoi,tin uudelle arkille tervehdykseni. Raskain
mielin lähetin kirjeen etsimään evakkotien mut-
kaiselta polulta äitiä, joka oli uhri.nsa täten antanut
sodan alttarille.

Kirjeet mieli,tietyille olivat luku erikseen. Yleen-
sä poiat sanelivat sotilaallisen täsmällis'esti haavoit'
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tumistapahtuman. He käyttivät,tietysti apunaan sitä
valkoista valhetta, että sattui sen verran käteen,
ettei voi itse tätä kirjoi'ttaa. Mutta siihen se sanelu
sitten loppui,kin. Piti tietää, mitä naisille on kirjoi-
tettava. Ja kukapa nainen ei sitä tietäisi. Kirjoitin
sellaista, mitä itse toivoin saavani kuulla rintama-
kirjeissä. Ja pojat olivat tyytyväisiä.

Mutta kuinka ,kävi,kään kerran erää[e vänri'kki
Koskiselle? Kirjoirtelin usein hänen puolestaan hä-
nen vanhalle tädilleen, joka oli hiinen huoltajansa.
Kerroin, kuinka hän oli jo toipumassa, odotieli
;ikrista siirtoa sotasairaalaan, ja jos oikein hyvin
iär'. hän voi päästä vaik,ka Helsinl<iin. Täti tierysti
oii niin .iärkyttynyt asiasta, ettei kiinnittänyt mi-
:!in huomiota käsialaani, vai,kkakin se varmasti ko-
i':s:i erosi Koskisen kynän jäljestä. Kerran kuiten-
iin rä:i oli tehnyt siiti huomionsa, koska kirjoitti:''\r': ninrisin uskon jo si,nun vähän parantuneen,
.<cs-<:. ilsi.rl-rsikin on jo muuttunut päremmaksi".
S:inl s::l ..lriin. Koskinen haetti nyt minulla kart-
:.il:.uiu-;:::.n hänen kirjoittamaansa tekstiä. Katse-
-::l si:.r ': r'ri:in jätjentää, koska oli hyvä saada täti
:','s',.=;.j:: i:siomuksessaan, ja minun oli siis saatava
s:s:-:.-::i :.iiinem.1Ån. Hyvin siinä onnistuttiin.kin,
::,:'::,,. .i Kursxinen siiten vihdoin pädsi sinne
s::-t::: :O:r', :n:::si. SOtrs-rir,rtrlaln, hänellä oli ykSi
huol: .:sl.: \{:s:j. rln ni'r keksii sihteerin, jonke
xäs::.: s,::: j::r'j :.::' hl:e;r käsi:lrrnsa. Pojilla oli
tr::: =:rsr::iira:-:r3 f,sl.r.i'r.1 saade omeiset rauhoittu-
.'n.r.::r. :ois3:-: ei niiääe jr vest.r kolmanneksi huo-
.i o:::s:. ::--i.;:aia.

K:: ''l',i: olivat kulkeneet liian kauas sairaalas-
:.1j:j:::. :ruu-i jokin roinen kenftäsairaala eteen. Näin
iä: ::e:i.e aixaa rauhassa evakuoida potilaamme ia
hensähtää rähän. Kun muuttopäivä sitten koitti,
:.1<oi io aamulla varhain kova touhu ja pakkaus.
Ilielen tär'tti odotus ja jännitys, sillä olihan edessä
r'ä,irikrisen rajan ylitys. Uudesta sairaalapaikasta
t.i mr'ös kuulunut vähemmän mairittelevia lau-
sunttria. Se sijaitsi Antrean pitäjän Hovikorvessa
;.i oli toiminut viimeksi kolhoosin navettana. josta
slvstä pelkäsimme - emme kuitenkaan siivoamista,
rrrn siivottomuutta. Ahtauduimme autoihin ja niin
rli.ri kohdallamme Kannaksen Iäpikulku.

Yilirauhen rajan ylitys ei herättänyt erikoisem-

ijl tunteita joukossamme. Tosin jokainen koetti
tir.iistellä mahdollisimman tarkasti ympärilleen, sil-
lä olivathan kyseessä maisemat, joiden yli sota oli
ir.iuri kulkenut. Venäläistä so,tamateriaalia oli vaik-
kr millä mitalla näkyvissä. Oli tykkeiä ja hrökkävs-
r'.runuj.r. Oli autoja, ehjiä ia" rikkiammuttuja. Jokrr
huomrsi hevosen raadon ja sai kaikki tirkistä-
mään sitä ihmettä. Sota oli kulkenut edellämme,

ir jokainen tahtoi nähdä sen jättämät jälje1 luon-
110ss3.

Sravuimme Vuokselle ja ylitimme virran pont-
tc,nisiltaa pitkin. Vuoksi vasta sai tunteemme kut-r-

humaan, jä lauloimme sitä ylitettäessä "trlahtavasti
voimakkaasti Saimaan aallot vyöryy Vuoksessa ine."
Vuoksi, Karjalan kannas. Olen täällä. Suuri kiitol-
lisuus täyttää mieleni. Kiitollisuusko? Kenelie? So-

dalleko ?

Ajoimme eteenpäin. Kahden puolen tietä kulki,
tekisi mieleni sanoa, kahlasi poikia. Vdsyneen nä-

köisiä, totisia. He eivät varmasti tunteneet kiitolli-

i
i

i

i
Ii



suurtta ketään eikä mi,ään kohtaan. Tuskinpa ai,na
siitäkään, että vielä olivat hengissä. Edessä-oli sa-
ma tehtävä kiilan kärjessä, puhkaista tietä. Ajaa
vihollinen pois Kannakselta. Tuntui, ebtä oli väärin
ajaa linja-aatolla, kohbalaisen rnukavasti. Kun ker-
ran niiden, joiden oli kannettava sodan ,tuoma kuor-
ma, täytyi tarpoa kai,kki matkat ja marssit sateessa
ja tuutressa. Tätä kulkua 'katsellessa tajusi, kuinka
r,ähäistä on se, jo,nka voi asian eteen tehdä n,aisena.
Tuntui, että olisi mi,eluimmin ollut sittenlcin mies,
j otta olisi voi,nut lunastaa kansalaisoi.keutensa, niin-
kuin va.in suomalainen mies sen lunasti.

Kun atatot saapuivat Hovikorpeen, kaikki osoitti,
että ennakkoti,edot olivat pai-kkansa pitäviä. On-
neksi maa^ilmassa oli vielä vettä. Kun on vettä,
saippuaa ja reippaita naisia, saadaan aikaan ihnaei-
tä puhtauden alalla. Murta siellä oli kuitenkin
vielä jotain, joka oli pahempaa kuin seinissä ja lat-
tioissa oleva lika. Sieilä asui mil,ioona kärp?is,tä.
Kun tuo vihollisarmeija oli aina valveiJla ja etsi
tiensä joka loukkoon, kaikista suojakeinoista huoli-
n-ratta, ei ihme, että jokaisen hermot kiristyivät sitä
mukaa kuin piiiviä Hovikorven kolhoosissa kertyi.
Kaikki oli mahdollisimman hankalaa. Lota.t asui-
vat navetan vintillä, ja ,kun kärpäsiltä ei saanut rau-
haa sitäkän vähää, joka oli lepoajaksi pyhitetty,
oli jokainen kärtyinen ja väsynyt. Hovikorvessa
viebetty aiJ<a vei useimrnat lähelle kestokykynsä ra-
jaa. Tultiin melkeio hysteeriseksi. Naurettiin, kun
olisi pitänyt itkeä ja päinvastoin. Minäkin sain

määräyksen vuororkaudeksi vintille nukkumaan.
Olin sen ajan "karsserissa", tuskin kuitenkaan uni
tuli silmiini. Ulkona satoi, ja vintillä oli vdsyneelle
ihmiselle vilua tarpeeksi.

Onneksi oli Muolaa vihdoin vallattu, ja sieltä
oli löy§nyt meille uusi sairaalapaikka. E,nsin sin-
ne lähetettiin viisi loEtaa ja so,tavanki siivoamaan.
Tarkoitus oli lähettää vain lo,tat, mutta me pyysim-
me, että saisimme ottaa An,tin mukaan, jolla nimel-
lä kaikki kutsuivat sairaalassamm'e olevaa sotavanki
Aleksanteria.

Auto, .ioka jZitti meidät Kuusaanhovin kohdalle,
jatkoi matkaansa divisioonan ,esikuntaan, ja sen
piti pian p.alata takaisin ja kuljettajan tuli olla tur-
vanamme ja seuranamme siivoustouhuissa. Kuljirn-
me kohti rakennusta ja ihmettelimm,e, kuinka se
saattoi olla vielä pystyssä. Vanha kannakselainen
maaho'r'i. 1oka tieiäisi ker.toa paljon, jos sillä olisi
siihen mahdollisuus. Kaunis, tuuhea pensaskasvulli-
suus vmpäröi sitä, mutta puutarha ky,Ilä kertoi vii-
meisen asukkaansa vähäisestä harrastu;ksesta sen alan
asioihin. Vanhat lehmukset seisoivat uhkeina pai-
kallaan kuio uhmaten: "Meitä ei parin vuoden hoi-
to tai hoitamattomuus enää järky,tä. Tässä seisom-
me ja teemme sen jatkuvastikin. Eivät edes kranaatit
ole meitä uskaltaneet silpoa." Näin kuvittelin nii-
den tuumivan, kun tulimme päärakennu,ksen pila-
reilla koristetun portaikon eteen.

Mitä silloin näimmekään? Rapuilla oli kaatunut
vihollinen, mutta ei mikään tavallinen ihminen.

Vooson leivöstö rukihisto
ryhtivoimoo

KULTALOUIiAS oo hauiin
varlcate j. berkulliscu rapeata
Voura lcipäå. KULTA.
LOUNAÄN peruaineena on
täyajyviiruis jr sa on leivottu
jäävaahtotaiLiaarta ilman
hiivaa.

Hyuiinmielen
perhe

- Se ken perher,ömne katselee,

sangen pian aarmaan haoai see,

et ö useimnin on hyuö mieli,
naut unharuhessa poskipieli.

No se nki luonnollisto lie:
Yaasan leipö huulet hymyyn aic![aasAN leq^åå

2!5



!
i

\\
x

39.KS:n A-ososion hoitoiotlorio io loitio Routiörvellä

Sirkuksessa vain sel,laisen voi nähdä, niin suuri hän
oli. Katselimme valu;lajaa ja totesimme, että hänen
oli täytynyt tänään kuolla, kaikista merkeistä pää-
tellen. Havainnollisesti näy,timme Antille, mitä hä-
nen tuli tehdä vainajalle, ja lähdimme hyvin arkoina
ja epävarmoina rakennuksen sisälle.

Meille oli lähtiessä sanottu, että pioneerit ovat
jo tarkastaneet talon, mutta meil,lä oli tuone, että
täällä olivat vielä sen tarkastuksen jälkeen käyneet
toiset tar,kastajat. Muutenhan tuo vainaja ei olisi
ollut tuossa. Yleensä meillä oli hyvin harvoin tilai-
suus nähdä kaatuneita. Ne korjattiin pois no-
peasti. Haudattiin tai lähetettiin Kekkiin. No
niin, helpotus oli defysti suuri, kun totesimme ta-
lon tyhjäksi. Joku rautasängyn rumilus sieltä ainoas-
taan löytyi.

Aloimme kovasti siivota ja reipasta tahtiamrne
säestivät kaikki sodan äänet. Välillä tuntui siltä,
kuin niitä kuuluisi io'ka puolelta. Joku jo eh-
dottikin, että miettisimme'valmiiksi, miten pää-
semme pois tästä motista. Åutoakaan kun ei vain
liuulunut. Ilta jo pimeni, ja epävarmuus alkoi jokai-
sen n'rielessä vallata sijaa. Silloin joku keksi, että
panisimme tulen uuniin ja sen loimussa sitten
lämmittelisimme. Niin teimmekin, mutta pidimme
suuluukkuja mahdollisimman varovaises,ti auki, jot-
ta loimu ei näkyisi ulos. Koska laulu on mukai,a
pelo,n poistaja, mekin turvauduimme siihen. Olim-
me juuri keksineet "Marusa, äilös itke" nimisen
laulelman, ja Antti osasi sen myöskin, joskin eri
kielellä. Lauloimme sitä haikeina. Antti vallanl<in
oli aivan kyynelissä.

Kansainväli,nen sekakuoro toimi maini,osti, kun-
nes äkkiä kuului: "Kädet ylös - ketä lienettekin!"
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An::: ,:.: :-..::. '!a.<3. :otteLi komennusta. Me lotat
ol.in:-.: ::- - .::. .:iiuntrsri lrtömiä. Suomalaisten
-. --. -: - - - -prr,-!,-.:.. --s ,,--. ,!,.\r oIi nähnyt ikkunasta valon
*.i;.s:,:i;.: 1.i tui.i laroYasti yllätt?imään mah-
do.-i-.e: r-ih'rlliser. He olisivat jatkaneet "hara-
voie::-n' i.r järtäneet meidät Antin huomaan,
i11u::i ai'r me pyysimme heidän suo.ielustaan. Eikd
sr:j. ror':sti tarvinnutkaan pyytää. Kaki poikaa ja
sone:rs:ooli jäi turvaksemm,e, ja voi siä rurvalli-
suuden tunnetta, jota voi tuntea vain suomalaisen
so:il:-r.n i.r konepistoolin seurassa.

Se-<.rkuoro sai täten tuntuvan vahvistuksen mies-
älniin. Nämä tosirn vaativat, että oli laulettave
kri.iki laulut pianissimossa. Väli,l,lä kuitenkin kuun-
teiimme autoa tulevaksi, ja tulihan se vihdoin. Kul-
ierrajan.r oleva kersantti oli hyvin vähäpuheinen,
kun tiedustelimme hänen viipymisensä syytä. Ker-
toi vain uskoneensa, ettei enää koskaan tapaisi
lortia.rn. Onneksi ei hänen uskonsa,kuitenkaen kär'-
nrt toteen. Ol,ikohan syy viipymiseeo siinä. että
hiritkaavan kiilan kärki'oli mäiissa ja dilisioonan
esikunta sen mukana? Ja meidän kersr.nttimme
mr'ös I Tämän vuoksi hän ei päZissyt meitä hake-
maån, ennen,kuin tie taas oti auki. Näin ker-
rortiin silloin heti "rintamajuoruna".

Kuus,rrnhoviss: elimme pitkän aikaa nr'1-r'äisinä

- sikäli mikäli ihminen osaa sotaan j.r sen seu-
rauksiin tvytyä. Siellä saimme pian muuttomme
jälkeen miesvieraan kämppäämme, jossa oli nuk-
kumassa kymmenkunta lo,ttaa. Hyvää yötä oli sa-

nottu, joka merkits,i samaa, että nyt ei pulista
enää. Toiset jo nukkuivat, mutta toisten uni oli
vielä kynnyksellä. Huone oli pilkkopimeä, muttir
äkkiä rävähti kolme taskulamppua, kuin yhtei-



sestä sopimuksesta palamaan. Ne kaikki osoittivat
kes,kilattialla seisovaa ja kovasti pulisevaa, haavoit-
tunutta viho,ilista. Hänen kasvonsa olivat ,tuskan
vääristämät, ja käsivarsi vuoti kovasti verta. Ku-
kaan meistä ei kiljaissut eikä yrittänyt pakoon.
Olimme jo nähneet siksi paljon myöskin vihollisen
haavoittuneita, että olimme tehneet itsellemme sel-
väksi sen tosiasian, että haavoiltunut vihollirnen
ei ollut enää vihollinen. Hän oli vain haavoittunut
sotilas ja meille melrkein sama, kenen puolelta so-
dan shakkilaudalta poistettu nrppula. Niinpä nyt-
kin, kun tuo toveri,kovasti puhui kirurgiasta,vanhin
lottamme hyppäsi alas vuoteeltaan, etsi manttelinsa
ja lähti viemään haavoittunutta poliklinikalle.
Siellä hänet sidottiin ja tietiin oukkumaan.

Muistuu mieleeni toinenkin haavoittunut vanki.
Hänet oli leikattu, mutta samalla todettu, että
toipumisen mahdollisuuksia ei ollut, koska hänen
suolistonsa oli aivan hajallaan. Kun hän sitten vä-
hän heräsi narkoosista, hän pyysi jotain kovasti.
"Holotna lati", kuulosti puhe korvassani. Tuo
"holotna" oli jokaöinen tuttu, ja luulin, että myös-
kin toveri oli kvlmissään, jonka vuoksi toin hä-
nelle lisäpeittoja. Siitä hän kuitenkin aivan kirn-
paanfui, ja kun en hänitä sen parernmin tajunnut,
katsoin parhaaksi hakea avuksi Antin. Åjattelin,
että kuolevalle oli varmaan mukavaa saada tavata
ihminen, joka edes puhuu hänen kieltään. Antti
tuli, ja taas toveri kiihtyneessä puhernvuorossaan
käytti samaa sanaa. Seurasin Anttia, jotta näin
mitä hän tekee. Hän haki vettä suuren mukillisen.
Silloin vasta tajusin, mitä se pyyntö oli. Selvitin
Antille, että miehelle ei saanut antaa vettä, koska
hän oli haavoittunut vatsaan. Antti ymmärsi minut,
mutta jitkoi puuhiaan. Kielsin vieli. kerran Ant-
tia seiittäen, eltä mies kuolee varmasti, ja sanoja-
ni tehostaakseni pvöritin vielä silmiänikin ympä-
ri. Antti katsoi minuuo ja sanoi: "Soromnoo".
Sen minäkin ymmärsin. Kuolevan viimeinen toi-
vomus oli joka tapauksessa täytetty. Mielessäni
kuvittelin vasta&vaa tapausta vihollisen puolella
suomalaisten kesken. Olisi siinä kai muutakin pu-
huttu rkuin "soromnoo".

Oli vaaroja kerrakseen

Edetessään hyökkäysvaiheen aikana Soanlahden
suunnalla oli JR 8:n pojilla vaaroja ,kerrakseen:
Oli Saarivaara, Kaatiovaara, H?rtw.aara, Lutirkka-
v aara, Koi rinraar a, J rlonv aat a, P rolanvaara, Musta-
vaara, oli palanen "pa"asivaaraa", oli kompp'anian
päänä Malmi,ta.ara, äsken huudettiin ilmavaaraa ja
aina väijyi hengenvaara.

Kerrotiin loman hrlleen

Eversti Autti joutui joukkoineen hyök,käykseen
ryhmittyessään Kutismajoella tykistökeskitykseen.
Kun hän oli hakenut suojaa jostakin kuopan tapai-
sesta, heittäytyi sotamies P samaan kuoppaan hänen
päälleen. Pahi,mman mentyä ohi sotamiehemme
ei häkeltynyt, yarun anoipa suullisesti lomaa johon-
kin tarkoi,tukseensa, 'koska oli niin "läheisessä yh-
teislyössä" everstin kanssa.

Kerrottiin loman tulleenkin.

i
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kunon
tärcärät
pditrat

. . . voi ponkki outtoo monesso
sointo on vormistoo tulevoisuus
poino ennokolto. Muistottehon,
Keskusponkki on tolletusponkki
lisine ponkkipolvelu muotoineen.

osiosso. Mutto - vii-
io toloudellinen tosq-
ettö Sööstöponkkien

lo liikeponkki töydel-

Helsingin sydömessö Aleksin jo Mikon kulmosso
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eseitten laukaukset. Samalla hetkellä olimme kaikki
measse eosimmäisen kerran ilman maahaa-komen-
toa ja oiin oopeasti, että sitä olisi ihmetellyt itse
Murron Mattikio.

Kuin kuolleet kuhat siinä muutaman sekunnin
makasimme, ja sitten yritti itse kukin hivuttautua
mikä pajupensaaseen, mikä mättään lomaan tai kuu-
sen alle samalla roplaten kiväärinsä lukkoa vaPise-
Eräiistä pensaasta kuului kuiskaus:

- Sattuiko kehenkään?
Koska kukin tunsi vielä elävänsä, sieltä täältä

kuului kieltävä vastaus, ja siinä samalla selvisi, millä
ilmansuunnalla mikin mies oli löytänyt "suoja-ase-

man". Vähitellen kesrkustelu vilkastui, ja kun oli
todettu kaikkien olevan hengissä ja koska vihoili-
nenkaan ei antanut uutta merkkiä itsestään, päätet-
tiin "murtautua motista". Ensin noustiin kootalleen
ja kuulosteltiin vähän samaan taPaan kuin jänis ma-
kuukseltaan loikattuaan. Koska mitään ei kuulunut,
lähdettiin hiljakseen hiipimään Polun vartta teltalle
päin ja vähitelleo pistettiin pieneksi hölkäksi. Sopi-
iasti kalpeina ja hengästyneinä saavuimme teltalle,
jossa juttu tietysti paisui hirveän jännittäväksi seik-
kailuksi.

Koko illan pohdimme tuon yksinäisen laukauksen
arvoitusta: Mistä päin ;'a miten läheltä se tuli ia
kuka sen ampui ? Selitys oli suunnilleen tämä: Vi-
hollispartio öli palaillut selustastamme ia meidät
ohittaessaan joku hatainen päräyttänyt, mutta kos-
ka partion tehtävänä ei ollut antautua tulitaisteluun
ja [oska se huomasi, ettei meistä järin suurta hait-
taa ollut, partio painui hiljalleen omalle puolelleen
mahdollisimman vähin äänin.

Vaikka siis näennäistä rinnakkaiseloa rauhallises-

Kahdesti
yti Rillingi, srrrln

I./KTR 2 oli saapunut rajan pintaan Kaurilan
aseman kautta, ja majailimme Ellilänmäen tienoilla.
Vaikka sota oli jo todellisuus Pohjois-Suomessa,
niin me vain elelimme sellaista hiljaista rinnakkais-
eloa. Ainoastaan partiot vierailivat puolin ja toisin,
mutta siitäkään eivät kaikki olleet tietoisia, vaikka
meidänkin telttamme oli vain parin kilometrin
päässä rajalinjasta. Omien partiomiestemme menon
näimme monena iltana, mutta emme osanneet yk-
sinkertaisuudessamme ajatella, että naapurikin liik-
kui samoilla asioilla kenties telttamme takana yön
h?irnyssä tai ,kesrkellä kirkasrta päiväiikin. O,limme
mel,ko sinisilmäistä porukkaa, etupäässä talvisodan
aikana tammi- ja maaliskuussa palvelukseen astu-
neita, joten meiltä harvoja poikkeuksia lukuunotta-
matta puuttui rintamakokemus. Viimeksi mainittua
keräytyi tosin myöhemmin yli omankin tarpeen.

Siinä Ellilänmden ja Rillinginsuon välillä elel-
lessämme aloimme kaivata saunaa, sillä viimeksi
olimme kylpeneet Koverossa joskus juhannuksen
edellä. Löytyihän se saunakin aivan rajar läheisyy-
destä autioksi jääneen talon tanhuvilta. Mikäpä sii-
nä. Telttakuntamme pani saunan sauhuarnaan, ja
ensimmäinen puolenkymmenen miehen porukka ot-
ti häkälöylyt. Sitten tuli meidän vuoromme, mutta
paluumatkamme saunalta teltalle muodostui vähän
erikoiseksi.

Olimme juuri palailemassa tyy.tyväisinä teltoil-
Iernme, niinkuin vain ,kesäisen, leppoisan saunai'llan
jälkeen voi ihminen. tyytyväiseksi itsensä tuntea.
Yhtäkkiä kajatr,ti dåni, jorka vaikutti pistoolin
laukaukselta, mutta joka loppujen lopuksi lienee
ollut venäläisen konepistoolin kertalaukaus, sillä
myöhemmin oppi erotfamaan toisistaan erilaisten
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ti elelimme, ei rajalla ollut rauhallista, sillä partiot
eivät suinkaan aina rauhallisissa aikeissa samoilleet.
Heinäkuun 5. päiväoä kaatui myös meille Lastujär-
ven ja Koveron ajoilta tuttu vänrikki Sormunen.
Kerran taas tuli puolenyön maissa äkkilähtö teltas-
tamme vihollisen suorittaessa nähtävästi jotain väki-
valtaista tiedustelua. Tyynenä yönä tuntui tuo ka-
hakka olevan aivan sen mäen rinteessä, jooka päällä
telttamme sijaitsi. Konetuliaseet rätisivät yhtenään,
ja myöhemmin leikkiin yhryivät heittimet. Koska
luulimme kranaattien tulevao minä hetkenä tahansa
niskaamme, meidät vietiin kiireellä mäen rinnettä
alas vastakkaiselle puolelle. Todellisuudessa taisivat
kranaatit putoilla melko kauas meistä, sillä myö-
hemmin totuthumm€ s,otaan vastaava^w tapauksessa
tällaiseen rähinään herättyämme käänsimme vain
kylkeä.

Vasta heinäkuun 10. päivänä alkoi lohkollamme
täysi rähinä. Patterinpäällikkö piti puhuttelun, jos-
ta kirjoittajalle jäi mieleen, että oli vältettävä juo-
masta vettä mistä tahansa kaivosta, koska vesi voi
olla myrkytettyä. Mieleen painui myös kuva kukki-
vasta, valkoisesta ruusupensaasta läheisen autiotalon
seinustalla. Aamuyöllä näin tämän ruusupensaan
uudelleen, mutta silloin se oli peittynyt kranaattien
lennättämään multaan. Tällä välin oli kuitenkin en-
nättänyt tapahtua paljon.

Patterinpäällikön puhuttelun jälkeen lähdimme
rajaa kohti. Ohitimme toisen patterin tuliasemat,
ja niin me tulenjohtueen miehet painuimme yhdes-
sä eteenpäin soluvien jalkaväkijoukkueitten kanssa
suuntauraa myöten pellonreunasta metsään ja edel-
leen puoliavoimelle Rillinginsuolle. Tuntui sentään
turvalliselta ylittää tuo laaja suo, sillä yläpuolel-
lamme kurvailivat omat, keltaisin tunnuksin maala-
tut hävittäiät moottorien ulvoessa. Jo ennen suon
laitaa sai helteisen painostava ukkosilma hien vir-

Tuhottuo viholliskuormostoo toistelun päätyttyö

taatnari., vaikka teimme taivallustamme epäsotilaal-
lisesti puseronhihat käärittyinä ja kauluksennapit
avoinna. Siinä solui koko II/JR 30. Vihdoin loppui
aukea suo, ja puitten varjot antoivat vähäistä lievi-
tystä hikiselle ja janoiselle miehelle, joka kaatoi sii-
nä kurkkuunsa viimeisen vesitilkan kenttäpullos-
taan. Mutta ei ollut aikaa pysähtyä lepäämään. Ni-
metön kiire työnsi kaikkia eteenpäin.

Raja. Ukkosen jyrinää. Tyhjä tähystystorni. Hies-
sään uivat miehet tuskin ajattelivat mitään. Tiheää
metsää. Jokunen laukaus siellä ,täällä. Tapsejaan
kiireisesti vetäviä viestimiehiä. Edessä oli tullut py-
sähdys, ja ketjut lähtivät suuntauralta levittäyty-
mään.

Näin olimme päässeet vihollisen tuntumaan. Vie-
lä kuljettiin hetki pystyssä, mutta sitten rävähti jal-
kaväenaseitten kevyt tuli vastaan. Pataljoonanko-
mentaja oli pysytellyt ketjun tuntumassa. I./KTR
2:n päällikkö, luutnantti Sarantie jätti yhden taiste-
lulähettinsä pataljoonankomentajan mukaan ja läh-
ti sillä välin jo sopivaksi lcatsotulle tulenjohtopai-
kalle. Yhä solui takaa uusia miehiä: kinovillet, .fodi-
pinnarit ynnä muut sodankäynnille välttämättömim-
mät miehet. Jälleen rävähti kiivasta tulta vastaan.
Maahan ! Kuulosteltiin. Oli vaikea enää päästä
eteenpäin. Pataljoonankomentaja näytti esimerkkiä:
Näin vain hissukseen eteenpäin, eihän tämä vielä
tapa. Ainoa kyyrysillään oleva oli enää komentaja,
muut olivat enemmän tai vähemmän rähmällään
maassa.

Jossakin huudettiin paareja. Lähellä haavoittui
taas joku joukkueenjohtaja vatsaan. Täälläkin tar-
vittiin paareja. Missä olivat sairaankantajat? Yhä
uusia samanlaisia huutoja kuului.

Pioneerit olivat keinotelleet lautaan sidotuista
trotyylinpalasista tehdyn kasapanoksen piikkilanka-
esteitten alle, ja räjähdys synnytti lämpimän paine-
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aallon aivan ketjuun saakka. Yritettiin taas eteen-
päin. Siinä ,meni pystyssä Kollaan taistelija, luut-
nantti Läykki, nyt 2./KTR 2:n päällikkönä tulen-
johtueensa mukana. Yhä vain oli pystyssä "Hurja
Kalle", vaikka viereltä oli mies äsken tuupertunut.
Esimerkki vaikutti. Jo kohottautui joukkueenjohta-
ja kyyrysilleen ja sai miehensä hitaasti eteenpäin,
mutta taas tyrehtyi liike, sillä vihollinen kiihdy'tti
tulensa äärimmilleen ja kevyitten aseitten rätinään
sekaantuivat jo kranaattien räsähdykset.

Soisessa maastossa kranaatit lennättivät mustaa
mutaa ympärille. Helvetti oli nyt päässyt valloil-
leen. Luoteja tuli päällekkäin, rinnakkain, pitkit-
täin ja poikittain. Rysähteli ja räsähteli edessä ja
tri.1nr. kaikkialla. "Ny,t se ampui räjähtär,il1ä",
kuului jostakin käheä huuto. Tosiaankin tuntui
pru.<ah:eleran joka puolella ja monenlaisella äänel-
lä. IIu:t.r tuskin nuo äänet olivat sittenkään ns.
räjäh:Iv:i eli dum-dum luoteja, sillä myöhemmin-
kin so:.rrn io täy'sin tottuneena kuuli samanlaisia
ääniä ;: !r;:i tuntemaan, miten lähelta lentävä luo-
ti svnnr'::r Li:nituisen, "paksahtavan" äänen.

\rihol.lir::r ei kuitenkaan aikonut Iähteä pelkäs-
tään säi-<Ii'::änä11ä 3.semistaan. Mutta jo olivat saa-
neer riss:iriehs:sin rhtevdet kuntoon. Takaa kuu-
lui o:riien p:::er:iCee lähtölaukausten sarjoja. Tu-
lenjohtoprL<:Le :n::e::iin korjauksia patiereille ;a
yäl1een uusif, :i3::3::. P:c.rr ir ioisin kiihtyi kaik-
\ien aseit:e:r :r-: ä:imnii^een. Jos oli tukalat olta-
r':t meilli. niie :,r-<:hm;r.r Iienee ollui narpurilla.
Yksi:lis:l l:i:-<:u-<si: ei erottanut ollenkaan, kaikki
olr ;:r:t:ri::ris:e rätinää, räsähtelyä ja jyrindä.Tap-
pio: irsvoir'.1r eikä siitä rykislökädn jd'å.oyt osatto-
n.:-.<si. 1. KTR 2:n patterinpäällikkö, luutnantti S'a-

riniie kaarili rulenjohtopaikalla ,kesken juuri anta-
mrns.r tulikomennon. Ohimoon ilmestyi suuri, am-
mo:.l\'a haat,a ja luutn'antti lysähti äänettömänd
kuulotorvi kädessään maahan. Ka,ksi tulenjo'htueen
miestä haavoittui melkein samanaikaisesti. Joku
miehistä sieppasi kuulotorven käteensä ja huusi sii-
hen: "Tuli seis." Otaksuttiirn näet, että oma patteri
ampui lyhyitd, ja'krataatit räjähtelivät omien koh-
dall:. Tämä sei,kka lienee kuitenkin ollut kyseen-
alainen, sillä tällaisessa helvetissä oli melkein mah-
dotonta todeta, mitkä räjähdyksel olivat aiheutuneet
omista, mitkä vihollisen kranaateista. Sitten haavoit-
tui patterinpäällikön toinen taistelulähetti. Hetkistl
m\'öhemmin häntä seurasi jalkaväen ketjussa haa-
roittunut toinenkin ,taistelulähetti, ja jäljel1ä oli
komentoryhmässä enää yksi mies.

Mutta suuremmat olivat tappiot vihollisen puo-
lella. Ylivoimamme alkoi vaikuttaa, ja vihollinen
lähti irtaantumaan asemistaan. Suon laidassa saim-
me ensimmäiset vangit, jotka lienevät hrrhautuneet
vetäytymään Iähdettäessä tai muuten erehtyneet
jiimdLdt paikoilleen. Pian oli rko'ko vihollisen Puo-
lustusasema hallussamme. Oma tulemme oli tehnyt
sotaan tottumattoman mielestä kaul.reae iälkeä, Kaa-
tuneita virui monin paikoin, sillä heitä ei ollut nä-
köjään ehditty siirtää pois, koska haavoittuneissakin
oli ollut kylliksi työtä. Rikkinäisiä vankkureita oli
hajallaan irrallisten hevosten keskellä, hevosten raa-

toja ja kevyt kenttäkanuuna etuvaunuineen sekä

Iukuisia pienempiä aseita hujan ha.f an. Joku meikä-
läinen taikasteli lähemmin vatsallaan makaav aa kaa-
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tunutta vihollista. Yllätys oli suuri, sillä kaatuneek-
si tekeytyneellä oli allaan kaksi käsikranaattia sekä
taskussa pistooli, ja hänet lähetettiin taakse toisten
vankien mukana.

Eteneminen jatkui nyt vihollisen takaa-ajota. Jo-
ku harva laukaus enää kuului siellä täällä, ja vain
silloin täIlöio kranaatti lennähti vielä ylös l<osteaa
mgtaa. Paarinkantajilla oli paine helpottanut. Yht-
äkkiä tunsin iskun kaulassani. Tajunäassani välähti
vain, että nyt tuli minuo vuoroni. Tunsin kieppu-
vani vaaleanpunaisessa usvassa ylöspäin ja sitten
Iähdin vajormaan.. . Yhä mustempäa ja mustem-
paa. Ajatuksissa lensivät vielä kuvat: Näinkö pian?
Kaikki oli kuitenkin käynyt sekunnin kymmenes-
osassa. Tajunta sammui.

Taas huudettiin paarinkantajia ja lääkintämiehiä,
mutta sitä enää tuskin kuulin. Lääkintäluutnantti
oli kulkenut ketjun takana. Hän oli jo tottunut ru-
tiinityöhönsä:

- Kymmenen viivaa morfiinia . . . älkää koske-
ko siihen likaisin sormin. Paarinkantajat tänne . . .
viekää tämä heti. - Morfiiniruisku painettiin tot-
tuneesti käsivarteen ja kaulaan asetettiin lappu
Jsp:lle siirtämistä varten. Niin oli tullut oma vuo-
roni ylittää uudelleen Rillinginsuo. Paarinkantajat
pysähtyivät kranaattien repimän ruusupensaan luo-
na ja pistivät tupakaksi. Koillisesta näkyi tulen loi-
motus. Siellä paloi Värtsilä.

Kirjon
"RU K lg20-1960"

kolmos poinos

Kirjosto "RUK 1920-1960" otetoon
kolmos poinos (20.001-21 .000), joko
ilmeslyy ensi syksynö.

RUK:n oppiloskunnon konnotusyh-
distys pyylöö kohtelioimmin koikkio
reservin upseereito jo muito osion-
osoisio lorkistomoon motrikkelin tie-
dot omolto jo lunlemienso henkilöi-
den osolto sekö ilmoittomoon moh-
dollisesti löytömönsö virheellisyydel,
vöhöpötöisiltökin näyttövöt, osoil-
teello Oppiloskunlo/RUK Homino,
viimeistöön 24, kesökuuto 1961 .

RU K:n oppiloskunnon konnotus-
yhdistys r.y.
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VEIKKO HALME

Eteenpäin liipi töhkivän viljopellon

lll I JR 47 :n miehiä kokoontuneino
viihdytystiloisuuleen Nuiiomoollo

lui trhin.roiltani. Pelkoko sen aiheutti? Miksr en
§oinur olli )'htä rauhallinen ja huoleton, kuin nuo
toiser ruossa ympärilläni7 Letkaukset .ia hurtti huu-
mori höi'stivät heidän sanomisiaan pakkauspuuhan
lomrssa. Kunnioitukseni hei,tä kohtaan kasvoi jrr

erikoisesti tunsin sitä ryhmämme joht$aa, aliker-
sintri Varisuota kohtaan. Kaikissa tilanteissa hän
oli rvyni kuin metsälammen pinta. Niin nytkin,
etulinjoille lähdön hetkelliikin. . .

Joukkueemme johtajana oli luulnantti HIrkönen,
joka sittemmin hyökkäysvaiheen aikana sli s:rnk:rri-
:iuoleman Summassa. Meidän oli määrä ott.r.r h'rl-
rulrmme eräs lohko laajojen vil.iavainioitten trkerra
olevessa metsikössä. Oti siis ensin ylitettär'ä laaja
aukio. Kun viljan korsi oli jo venynyt pitkäksi, vi'
hollinen ei toivotta\.asti kuiten,kaan huomea liikeh-
timistämme viljavainiota ylittäessän-rme.

- Pojat! Älkää häivyttäkö näköyhteyttä edellän-
ne kulkijaan. Yksitellen - 

harvoin välein- seurat-
kaa! - Ålikersantti Varisuon rauhallinen ääni he-

rärri minut mietteistäni.
Seurrd<aa ! oli käsky, jota oli toteltava. Muuta

vaihtoehtoa ei ollut. Muut ryhmät olivat io hyvän
matkan päässä menossa. Ryhmä Varisuo lähti vii-
meisenä.-Yksi toisensa jälkeen painuimme ryhmän-
johtajamme perään. Matalina kuin hiipivät ilvek-

ä:..,."t*-e 
ojanpohjaa pi'tkin kohti tavoitettam-

Tulikaste
Raatokukkulalla

OLI eräs heinäkuisen aamupäivän rupeama Nuija-
maan varjoisassa metsikössä vuonna 194L. Päivdn
alku ei enteillyt mitään tavallisuudes,ta poikkeavaa
metsikössä majaileville, lepovuorossa oleville JR
47:n poppoille. Oli niinkuin muinakin päivinä. ..
Kranaatit ujelsivat ilmassa. . . Joss'akin tuntui maa
repeilevän. . . Parin kilometrin päiissä sijaitsevilta
etul.injoi,lta kuului pauJ<etta ja räiskettä, muita se

ei häirinnyt lepovuorossa olevien Vallilan poikien
rauhaa.

Olin muutama päivä sitten parin muun kaverin
kanssa tullut porukkaan täydennysmiehenä. Noina
muutamina päivinä opin tuntemaan PoPPoomme
miehet suurin piirtein melko hyvin. He olivat jo
kaikki talvisodan kurimuksessa tulikasteensa saa-

neita, kokeneita taistelijoita. Olin siinä suhteessa
heidän joukossaan vielä aivan vihreä veikko. En
ollut mukana talvisodassa enkä ollut vielä saanut
tulikastetta. Mutta nyt olin rintama-alueella. Alussa
pelkiisin hurjasti ohi lenteleviä nakuja ja etulin-
joilta kuuluvat räiske ja papatus pitivät ihoni vuo-
roi.n tuskaisen kosteana, vuoroin ,kylmän väreilevä-
nä. Mutta toverieni näennäinen huolettomuus ja
remseys valoi rohkeutta minuunkin. Hätäkös t?issä

oli oleilla kaukana etulinjoilta!
Tuona heinäkuisena päivänä taPahtui vihdoin se,

jota olin pelolla odottanut. . ! Läheni lähtö etulin'
joille! Pakkailimme reppujamrne. Tuskan hiki va-
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Olimme tuskin ehtineet vaioion puolivälii'n, kun
yhtäkkiä alkoi ilmassa ujelta;a ilkeiisti. . . Pum !

Pum ! Vihollinen oli huomannut lii,kehtimisemme
ja a,lkoi syytää pellolle,kranaatteja. . .

Makasin ojan pohjaila liikahtamatta. Hyvä Ju-
mala, tähänkö tämä eliimän juoksu päturyykin? Ru-
koilin lapsena opitun rukouksen, liekö ollut aamu-
vai il,tarukous. . . Keskirys jatkui. Tunsin jonkun
tönäisevän minua jollakin saappai,tten pohjiin. Säp-
sähdin. Yritin huutaa, mutta en saanul ääntä suus-
tani. . .

- Hei ! Alahan talsia eteenpäin ! Ei tämä mi-
kääo lepokoti ole! letkautti takanani turleva kaveri
minulle... Eteenpäin. . !

Selviydyimme lopulta suojaavaan metsään aukion
toiselle puolelle.

- Aikovatko polttaa parran pojilta! kysyi
luutnantti H ärk önen hirteh is leikk isästi saavu ttu am -

me melsään toisten luo.
Hengähdimme hetken ennen matkan jatkamista.

Istahdin huohottaen erään kiven suojaan. Pelko
raastoi sisimpääni. Jännifys kaakersi vatsan poh-
jassa... Kopeloin taskujani... Missä helkkarissc
ne tup,akat ovat? ... Tuossahan ne ovat rintatas-
kussani ! Kaasunaa.marin varusteisiin kuuluvassa pel-
tirasiassa. Herrnosauhut ! Kuinl«a rauhoittavaa! Kak-
si tupakkapölliä yhteen syssyyn ! Alikersan,tti Vari-
suo istahti vierelleni. Tarjosin pöllin hänellekin.
Peittelemättä kerroin hänell,e pelostani.

- Kaikki me täällä pelkäämme. Ei pidä an,taa
pelolle niin suurta valtaa, ettei pysly toimimaan
tilan'teitten mukaan. Kaikki ,rne ollaan täällä kuin. . .

Milloin on kenenkin vuoro. . . Sota on näet sem-
moista. . . - Alikersantti Varisuon rauhallinen ole-
mus valoi minuunkin hiukan rohkeratta.

Olimme perillä. Vaihto. Lohko jäi nyt meidän
puolustettavaksemme. Meidän oli määrä työn§ä
vieläki,n lähemmiiksi vihollisen puolustuslin j o j a. Oli
asetuttava eräälle kukkulalle, josta kohta oli tuleva
"Raatokukkula". Sillä nimellä Vallilan pojat siitä
lähtien tunsivat tuon kukkulan ja tuntevat vieläkin.

Etenimme ketjussa vanhal,ta linjalta muutaman
sadan metrin päässä olevalle "Raatokukkula.lle" ja
aloimme kaivaa asemia. Tuski,n olin ehtinyt §ön-
tää kenttätrapioni turpeeseen, kun jo korvissa vin-
kui ... prrrrrrr!

Vihollinen oli havainnut tulomme ja toivotti
meidät tervetulleiksi omalla tavallaan. Heittaydyin
rnatalaksi, otin kiväärini ja hivuttauduin erään ison
kiven suojaan. Ammunta taukosi yhtä nopeas,ti kuin
oli alkanutkin. Ålikersantti Varisuo tuli luokseni.

- Ensimmäiset päivät ovat 
^ina 

ilkeimpiä rin-
tamalla. . . Mutta kyllä tähän totluu ! vakuubti kun-
non alikersantti.

- Haavoittuiko ketään tai. . . ? kysyin.

- Pari poikaa haavoittui. . . lieviisti vain, vasta-
si Varisuo tarkkaillen koko ajan eteensä maas,toon.

Pari päivää kului ilman mitään varsinaisia kaha-
koita. Vai,n yksinäisiä kiväärin laukauJ<sia, lyhyitä
ko,netuliaseitten sarjoj a, korohoron nakuj en ujellus-
ta. Olin nyt etulinjoilla, mutta t?imä ei ollut vielä
mitään sotaa. Vaikka päivät etulinjan poterossa
olivatkin 'rrartioimista ja kyttäämistä, en sittenkään
päässyt eroon sisimmässäni vellovasta tunteesta.

Kenenkä vuoro tänään? "Naku" voi mätkähtää vie-
reesi! Harhaluoti voi osua nuppiisil

Hiljaiseloa kesti muutaman vuorokauden. Sitten
eräänä aarnuna. . . Aamu alkoi jo sarastaa. Jostakin
idiisrä nousi aurinko punaisena pallona. OIin so-
tamies Heinosen kanssa vartiossa pk.pesäkkeessä.
Vielä puolisen tunrtia, ni,in päästäisiin k,averin kans-
sa lepäämään maakuoppaan. Kesäaamurn rauhaisuus
täytti tienoon. Oli kuin pyhäaamu maa"lla. Oli liian-
kin hiljaista etulinjan elämänmenoksi. Tavallises-
tihan näihin aikoihin naapurit lähettivät muutamia
"nakuja" kuin tunnustellakseen, ollaankos si,tä vieli
siellä ja että ei,kös jo taas aloi,teta präiskyttely.

- Hiljaista! - Alikersantti Varisuo kävi luo-
namme ja poistui mennäkseen morjestamaan toi-
siakin poikia.

Mutta sitten se repesi! Hiljaisuuden rikkoi yht-
äkkinen lähitaisteluaseitten pauke ja räiske. Korc-
horot yhtyivät leikkiin ! Ilmassa s,ihisi, paukkui,
räiski ja.. .

. . . Taistelu taukosi vihdoin. Vihollisen yllätyk-
sellinen väkivalrainen ti,edustelu lyötiin takaisin.
Mutta... mikä karmea näky omilla Iinjoillamme!

Taistelun tiimellyksessä ei kukaan ollut kiinnit-
tänyt huomiotaan ujeltaviin kranaatteihi'n ja mihin-
käs siitä olisi suojautunutkaan. YJ<si kahdeksan-
siipinen kranu putosi puolustautuvien poikiemme
keskelle... Valitusta... Verta... Ei ollut aikaa
katsoa, kuinka kaverin kävi. . . Oli taisteltava. . .

Ja nyt . . . taistelun tauo,ttua. Hyvä Jumala, ke-
nenkä vuoro ? Tuossa maliasi taistelulähetti Hakala
rerityin vatsoin. . . Ja tuossa .. . Ja tuossa. . . Siinä
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oli kunnon ryhmänjohtajamme, alikersantti Vari-
suo muodottomaksi silpoutuneena. . . Kuvotti. Is-
tahdin mäbtäälle. Sytytin pöllin ja imin ahneesti
rauhoittavia sauhuja.

Ajatukseni pysyivät alikersan,tti Varisuon kohta-
lossa. Eilen i,llalla hän oli keittäny,t meill,e ryhmä-
läisilleen kahvit ja tarjoillut vaimonsa lähett2imiä
lämpimäisiä. . . Ja nyt hän on . . . ikuisuudessa !

Muistin hänen sanansa: Milloin on kenenkin vuo-
ro. . . Sota on näet semmoista. . . Sota on semmois-
ta ! Se oltaa uhrinsa. . . ! Kenenkä vuoro ?

Tuona hetkenä tunsin jotain sisimmässäni sam-
muvan. Jokin outo tunnottornuus täytti otremuk-
seni. Tajusin muutok'sen. Olin saanut tulikasteeni.
Älä sääli t Tapa, ettet itse tulisi tapetuksi !

Poistuimme "Raatokukkulalta" välittömästi heti
uusien miesten tultua tilallemme. Meidän oli pois-
tuttava taakse täydentämään joukkuettamme.

Ylittäessämme jälleen mainittua avointa vilja-
vainiota havahduin valveille kuin jos,takin paina-
jaisunesta. Kuinka iharaa oli,kaan nyt hiipiä kyy-
ryssä ojan pohjaa pitkin päinvastaiseen suuntaan
,kuin muutama päivä sitten etulinjoille ,tullessam-
me. Silloin soi korvissani kuolonkatrilli. Nyt oli
meno kuin iloisen polkan tahdissa hyppimistä. Mi-
nä elin ! Ilo tuppasi läikkymään yli laitojen. Vielä
ei ollut minun vuoroni!

Mitkään sodan jatkovaiheet eivät pys§neet loih-
timaan minussa esille sellaista pelokkuutta, sitä alis-
tumista, sitä ilon ja elämänrakkauden tunnetta kuin
nuo ensimmäiset päivät etulinjoilla Nuijamaan
"Raatokukkulalla".
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