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Suurponkki
kehityksen
l«örfessö
Yhdysponkki honkki ensimmöisenö liikeponkkino pohloismoisso reikökorttikoneet jo 1930-luvullo. Nyt on Yhdysponkillo ensimmöisenö liikeponkkino
md<tssomme elektr.oniset tietokoneet.
Nömö koneet pystyvöt kirloittomoon
36000 riviä jo lukemoon 48000 korttio
tunnisso io vielöpö töysin outomoqttisesti torkistdmdon omon työnsö. Nöin
Yhdysponkki pystyy polvelemoon tuhonsio osiokkditodn entistö poremmin

io

nopeommin.

IBM 140'l elektronisen tietokoneen kirioitusyksikkö nökyy kuvosso etuolollo.
Tokono ovot koneen mogneettinouho-osemot.

Helmitoulu io yksinkertoinen loskukone olivot ponkin työyölineitö vuosisoto
s

itten.
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Nöin ovoutuu ilmoliivis

OLD
BRIAR tupokkorosio helposli jo
voit lunleo lodello hyvön piippu-

lupokon tuoksun. llmotiivis peltirosio söilyttäö tupokon tuoreuden

jo

hienon oromin muultumottomono. OLD BRIAR lupokon

CROSS CUT-tyyppinen leikkous
ontoo miellyitövön lupokkonoulinnon jokoiselle tosi piippumiehelle.
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Askel tusaaert&isuuttu
kohti
VUONNÅ 1947 solmittiin Pariisissa rauha

toisen

maailmansodan voittajavaltioiden ja Suomen sekä mui-

den Saksan rinnalla taistelleiden maiden välillä. Rauhansopimus asetti tappioile joutuneiden maiden puolustusvoimille huc.mattavia rajoituksia sekä miesvahvuuden että aseistuksen suhteen. Suomelta kiellettiin
muun muassa suuri määrä uusinta ja tehokkainta aseistusta, sen joukossa "omalla käyttövoimallaan kulkevat tai ohjattavat amrnukset". Viimemainituilla
tarkoitettiin senaikaisia ohjuksia, sellaisia kuin saksalaisten V t ja V 2, jotka tulivat tunnetuiksi Lon-

toota vastaan suunnatuista terrorihyökkäyksistä. Ne
olivat puhtaita hyökkäysaseita.
ainoana SakSuomi on perinteiileen uskollisena
san rinnalla taistelleista maista - kirjaimellisesti
rajoituksia.
noudattanut rauhansopimuksen asettamia
rajoittamassa miei
ole
itsensä
aseistauiumista
Saksan
tään sopimuksia, kysymys näyttää olevan korkeintaan
siitä, saako se atomiaseita vai ei.
Asetekniikka on Pariisin rauhanteon päivistä kehittynyt valtavasti. Suurien, satoja tai tuhansia kilometrejä kantavien ja valtavan tuhovoiman cmaavien hyökkäyksellisten chjusten rinnalle on tullut lukuisa joukko pienempiä, varsinkin erilaatuisiin puolustuksellisiin
tehtä\'iin tarkoitettuja, joita on kaikilla nykyaikaisilla

armeijoilla. Kehitys on johtanut siihen, että esimer-

Rigo-luokon vortioolus, Uppoumo noin 1.100 tonnio, pituus 86
metriö io nopeus 28 solmuo. Aseistusr kolme 100 mm iykkiö, kolme
37 mm it-tykkiö lo kolme torpedopulkeo, lisäksi miinojo io syvyyspommeio

kiksi kotialueen suurten asutus-, teollisuus- ja liikennekeskusten tehokasta ilmapuolustusta ei enää pidetä
mahdollisena ilman ilmatorjuntaohjuksia, kun taas
torjuntahävittäjien tärkeimmän aseistuksen muodostavat ilmataisteluohjukset ja panssarien kaukotorjun33
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I Mies kantaa sitö helposti
Vigiloni-ohius poinco konto- io loukoisuloit,

teineen 22 r/. kg. Vorsinoisen ohjuksen poino
on I 2-l4 kg, pituus 'l 050 mm, holkoisiio
I I2 mm, nopeus ) 50 m/sek. jo ompumo
mctkc 150-1400 m. Se löpöisee 400 m.r
poksuisen pf,nssorin, jo kokeisso on soovu
terlu yli 90 1,. osumistuloksic. Aseen köytti:

miseen torvitoon voin yksi mies, joko ohio:
ohiuksen mooliinso lonkoo pitkin onnettcvin sähköimpulssein. Vigilont edustoo olcns:
uusinto soovutusto, se on otettu polvelus,
köytiöön Englonnisso vosto I962
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taan tarvitaan panssarintorjuntaohjuksia. Lyhyesti

fh

maaliseen aseistukseen.

Maamme hallitus on sen luoksi, sotilasviranomai:
ten kiinnitettyä sen huomiota asiaan, omaksunut sellaisen käsityksen, ettei olisi rauhansopimuksen hengcrr
r.astaista tulkita aikaisemmin mainitun oh jusaseiden
kiellon tarkoittiu'an ainoastaan hyökkäl,ksellisiä ohjusascita, ja että Suomen olisi niin ollen sallittava hankkia puolustustarkoituksiin soveltuvia ohjuksia. Suomi
on saanut tälle tulkinnalleen hyr,äksymisen sekä itiiiseen että läntiseen valtaryhmään kuuluvilta rauhansopimuksen allekirjoittajavalloilta. Ensimmäiset ohjusaseet sisältyr'ät jo niihin hankintasopimuksiin, jotk.r
äskettäin on tehty Neuvostoliiton ja Englannin kanss.r.
34

Neurr,stoliitto toimittaa meille noin 20 Mig

s.r-

noen puolustukselliset ohjukset kuuluvat nykyään
kaikkien puolustushaarojen r'älttämättömään ja nor-

21-

ty'yppistä här'ittäjää, joiden aseistukseen sisältyy m1'ös
ihnataisteluohjuksia, kaksi Riga-luokan vartiolaiva.r.
nrerimoottoreita ja kauaskantoista tykistöä sekä arnfi-

biopanssarikalustoa; Englannista taasen ostetaan Vilant-merkkisiä panssarintorjuntaohjuksia.
Puheenn olevat hankinnat lisäävät luonnollisesti
nrrl:lrrllne puolustusvalmiutta hyvin tervetulleella tlr;rlla ja parantavat siten mahdollisuuksiamme säihttriä puolueettonluuttamme ja pysyä mahdollisten aseellisten selkkaustcn ulkopuolella. Vielä suurempi arr,,
on asian periaattecllisella puolella: se merkitsee meille ensirnn'räistii askclta tasavertaisuutta kohti puolus-

i1i

tuskys' mykscssii ia sclr'ää ulkopoliittista menestystii.
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ÄSKEISTEN vuosien aikana olemme saaneet ra\an
takaa kuulla toistettavan väitettä, että me suomalaiset
olemme rauhaa rakastavaa kansaa, jolle sota on vas-

\
1

\
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tentahtoinen olomuoto ja jolle sotainen mieliala on
peräti vieras.'k) En ole epäillyt tätä väitettä, mutta olen
sen si jaan kysynyt itseltäni, onko yleensä mikään
kansa perusolcmukseltaan sotainen, todella halukas ja
altis sodankäyntiin. Kun ajattelemme niitä kärsimyksiii,
vaivoja ja ponnistuksia, jotka ovat sodan välttämättömiä seuralaisia, tuntuu lähes uskomattomalta, että
mikään kansa haluaisi sotaa ja viihtyisi sotaisissa oloissa. Jos edelleen ajattelemme, että kansa koostuu yksilöistä, ja koetamme Iähestyä kysymystä yksilöst.i
käsin, yksilön ajatuskannalta ja hänen hyvinvointins.r
ja tarpeittensa kannalta, niin ei voi tulla muuhun tulokseen kuin siihen, ettei voi olla niin mielettömi.i
yksilöitä, että he pitäisivät sotaa jollain tavoin toivotta\-ana.

SlJO]lllATAISIT

JA SOTA

Mutta vain matenratiikassa yksilö, yksikkö, on muuttumaton suure, muuttumaton an,o. Myös sumnt.ln:r.
Yksikköjen laatu ei muutu siitä, että niitä on sumrlass.l
useampia. Kymmenen on matematiikassa täysin yht.i
tunteeton ja olemuksellisia muutoksia kaihtara kuin
1'kkönen. Se on ykkösten summa ja sillä hyvä. Samoin
on laita sadan, tuhannen, miljoonan. Näin on laita
matematiikassa. Matematiikan yksiköillä ja summilh ei
ole sisäistä an'oväritystä.
Tämä an'oväritys alkaa vaikuttaa kun inhimillinen
tekijä puuttuu peliin. Sanat ovat myös yksikköjä, pelkästään käsitteiden merkkejä. Ei niilläkään sellaisinaan ole mitään arvoväritystä. Mutta kun ihminen
liittää yhteen sanoja ja käyttää niitä ajatustensrr j.r
tunteittensa ilmaisemiseen, ne kuin taikaiskusta muuttuvat koko olemukseltaan. Sana soida on yksikkönä
täysin tunteeten, samoin sana sota. Mutta jos sanomnle: sota soi! niin sanat saavat yhtäkkiä uuden sisällyksen. Ne latautuvat. Ne tulevat täyteen merkitse-

vyyttä ja saattavat sär,äyttää kuin sähköisku. Sellaisen

VILHO SUOMI

sähköiskun tuntee jokainen rakuuna kuullessaan sanat: Meill' Pohjolan hangissa on isänmaa. . . Sanat
ovat tällaisessa tapauksessa aivan muuta kuin pelkkä
yksikköjen summa. Inhimillinen tekijä, ajatus, antx.r
niille uuden, vaikuttavan sisällön, ja kun tuo ;rjatus
lausutaan julki yhteisölle, niin sen sisällys laajenee
ja karttuu kuin renkaat veteen heitet''n kiven vmpärillä.

Samoin

,.') Prh.
r

on laita

suhteessammc sotaan. Ihnrincn,

Uudenmaan Rakuunrpataljoonan vuosipäi-

änä 7.9. 1 962 Lappeenrannassa.
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yksilö, luonnostaan karttaa sitä, mutta ei ole lainkaan
sanottua, että hän joukkona suhtautuu siihen samalla
lailla. Lukuna sata on yhtä järkähtämättömän liikkumaton ja tunteeton kuin ykkönen, mutta kun tuohon
sataan sisältyy sata ihmistä, sata inhimillistä tekijää,

sen alttius tunteen liikahteluille on

jo

tykkänään

toinen.
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Kun yksilöistä on syntynyt kansoja ja valtioita, niin
historian todistuksen mukaan
tämä ihmisten
-summa
- yksilö. Joskus
suhtautuu sotaan toisin kuin
joukon elinehdot todella pakottavat väkivaltaan naapureita kohtaan, mutta epäilemättä on myös oliut kansoja, joita hyvällä syyllä voidaan sanoa sotaisiksi. Muistettakoon myös, että sota oo monesti ollut ryöstösotaa, keino rikkauksien hankkimiseksi. Ja tietysti on
jonkun voimakkaan hallitsijan tahto riittänyt sekin
sotaretkien syyksi. Mutta tällaisia levottomia kansoja
('n ollut olemassa. Kreikkalaiset ja roomalaiset
olivat varmasti sotaista kansaa, puhumattakaan joistakin hunneista tai islamilaisista. Eräinä aikoina uskonto ja kasvatus ovat suorastaan tähdänneet sotaisten
hyveitten kehittämiseen miehisen nuorison keskuudessa. Pohjoismaiset viikingit antautuivat halusta tappeluihin; urheus oli hyve, ja taistelun palkintona tavallisesti runsas ryöstösaalis. Kuolemaa ei kammottu, ja
arvet olivat kunniamerkkejä. Balkanin vuoristokansoja on aina pidetty sotaisina, ja epäilemättä tietty
sotaisuus on lyönyt leimansa myös uuden ajan eurooppalaisiin kansoihin, sellaisiin kuin Ranskan ja Saksan.
Kysykäämme nyt uudelleen, mitä todella tiedämme
Suomen kansasta tässä suhteessa. Onko se luonnehdittavissa sotaiseksi vai rauhaa rakastavaksi ?
Ensimmäinen tosiseikka on tällöin se, että suomalaiset eivät ole erityisesti osoittaneet valtiota luovaa kykyä. Jo tämä seikka, järjestetyn kiinteän yhteyden

puute, viittaa pikemmin rauhallisuuteen kuin sotaisuuteen. Samaa todistaa mielestäni se, että kaukaiset
esi-isämme ovat joskus ajanlaskumme koitossa hiljaisesti vetäytyneet etelästä käsin tänne karuun ja köyhään Pohjolaan. Se ei ole ollut mikään kansainvaellukseen verrattava massaliike, vaan siirtymioen on
ilmeisesti tapahtunut pienissä ryhmissä, kenties vain
perhe ja suku kerrallaan. He eivät lähteneet ryöstämään rikkaita seutuja, vaan hakivat erämaita, hiljaisuutta, jopa yksinäisyyttä. Mikääo tässä muuttoliik-

ei viittaa

sotaisuuteen. Psykologisina perusteina tulevat pikemminkin kysymykseen syrjään vetäytyvä sopuisuus, hiljaisuuden rakkaus, ettemme sanoisi

keessä

jörö yksinäisyys.
Olosuhteet tietysti vähitellen muuttuivat väestön
lisääntyessä ja yhtenäisyytensä tuntevan kansan hahmottuessa kokonaisuudeksi. Ja kansa, kuten alussa oli
puhe, tuntee ja toimii toisin kuin yksilö. Valtiollisessa
yhteydessä Ruotsin kanssa suomalaiset joutuivat sitten
moniinkin sotiin, ja sekä koti- että ulkomaisten taistelukenttien nirnet kertovat yhä vielä, että he ovat Pys-

tyneet rajuihin ja voitollisiin taisteluihin siinä missä
muutkin. Mutta se ei vielä todista heidän sotaisuut-

taan. Pikemminkin on ollut kysymys miehekkäästä

kunniasta, voimasta ja pelottomuudesta.
Nyt voidaankin esittää kysymys, onko jotenkin to-

della todistettavissa, että suomalaiset ovat syvimmältään rauhaa rakastavaa kansaa ja että sotaisuus ei kuu-

lu

luonteemme peruspiirteisiin.
Vastauksena haluan esittää kolme näkökohtaa.
Ensimmäisenä on sananlaskuiemme antama todistus.
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Vuosisatojen aikana kansan viisaus ja elämänoppi on
kiteytinyt sananlaskuiksi, jotka yksinkertaisella ia selkeällä tavalla paljastavat kansan luonteen, etiikan ja
elämäntyylin. Niitä on syntynyt kaikista elämänaloista
ja ilmiöistä. Erityisesti juuri meidän sananlaskuaarteistomme on hyvin rikas ja monipuolinen; meillä on talletettuna n. 200 000 vanhaa sananlaskua. Jos nyt sota
olisi suomalaisille jollain tavoin olemuksenomainen,
niin varmasti kansanomainen viisaus olisi sananlaskuihimme tallettanut siitä jotain tyypillistä.
Tosiasia kuitenkin on, että saamme turhaan etsiä
sananlaskuistamme koko tätä aihepiihiä. Joitakin yleisiksi katsottavia sananparsia on, mutta semminkän
aktiivista sotaisuutta ei juuri näy, puhumattakaan, että
sitä ylistettäisiin. Tendenssi on selvästi sotaa vastaan:
Sota sortaa, rauha rakentaa. Sodao väkivaltaiseen luon-

ja

voiman oikeuteen viittaavat sananlaskut
kuin Sodat uskon selittävät ja Susi suorassa,
lammas vääriissä. Miehen elämän vaaranalaisuudesta
teeseen
sellaiset

naisen elämään verrattuna

taasen todistaa sanan-

- miehen kuolemata.
lasku
Sata sunnaa uroolla, tuhat
Miehekkäästä itsetunnosta sanotaan: Ei vaka vapise
eikä luja lutise. Eri elämäntiloissa rohkeus on kyllä
tarpeen: Rohkea rokan syö, ujo kuolee nälkään, ja
oman asian oikeutusta on tietysti puolustettava; Kova
kovaa vastaan. Kannattaa panna merkille, että tämä

viimeksi mainittu sananlasku, joka tuntuu niin perisuomalaiselta, viittaa puolustukseen, ei hyökkäykseen.
Pitkän etsinnän tuloksena olen lö;-tänyt vain pari

sananlaskua, joiden henki on vähänkin aktiivinen.
Onnellaan mies sotaa käy, ei väen paljoudella. Siinäpä
todellakin viisaus, jota Suomen kansa on saanut monesti käytännössä koetella ja oikeaksi todistaa. Ja vihdoin olen löytänyt ohjeen, joka pätee oivallisesti silloin, kun tiimellys jo on käynnissä: Hyvä tapa tappelussa: se lyö ken kerkiää.

Mutta tässä sitten onkin melkein koko saalis. Sananlaskujemme todistus on ilmeisesti se, ettei sota ole

kiehtonut esi-isiemme mielikuvitusta ja ettei sotaista
mielialaa ole kunnioitettu eikä myöskään lietsotlu.
Sananlaskumme puhuvat voimakkaasti suomalaisten
rauhanrakkauden puolesta, ja pidän niitä kansanluonteen selittäjänä erittäin todistuskelpoisena ainehistona.
Toiselle näkökohdalleni ei kenties voi antaa yhtä
suurta arvoa. Johruu näet ennen kaikkea maantieteellisestä asemastamme ja naapureistamme, että sotaao
joutuessammekaan emme ole koskaan käyneet pienempiemme kimppuun. Tähän tosiasiaan sisältyy kuitenkin
jotain miehekkyyttä ja ritarillisuutta; se on yhtä hyvin
rukansan kuin yksilönkin hyve. Joka tapauksessa
-

noilijan sanoin:

Sota usein on taljasi tahrannut,
ei häpeä ikänänsä.
Sotaisuudella on ikävä tapa suuntautua alivoimaisia ja
pienempiä vastaan, rnutta siitä syytöksestä me joka
tapauksessa olemme Yapalt.

Todistukseni kolmas kohta on nähdäkseni etittäin
mielenkiintoinen ja paljon puhuva. Lähtökohdaksi
voimme ottaa sananlaskun Kova kovaa vastaan. Emme
ole historiamme kuluessa voineet välttyä joutumasta
sotiin, mutta pakon edessä olemme kyllä valmiit antamaan täyden vastuksen. Vielä enemmän: näyttää
näet siltä, että loistavimmat saavutuksemme sotakentillä ovat olleet puolustuksen kestävyyttä, puolustuksen sinnikkyyttä. Se itse asiassa soveltuu hyvin siihen
käsitykseen, mikä meillä on kansanluonteestamme.

Se

on hidas lähtemään liikkeelle, mutta kerran äkäydyttyään asettuu paikoilleen
ren, sinnikkäästi.

j"

pyryy siinä hammasta pur-

Sillä mitä tapahtuikaan Breitenfeldin kentällä syyskuun 7. pnä 161L, päivälleen 331 vuotta sitten! Kustaa

II

Åadolfin ja katolisten sotajoukot seisoivat

vas-

takkain. Ruotsin kuningas on sijoittanut suomalaisen
ratsuväen kunniapaikalle, vaikeimpaan paikkaan, oikealle siivelle. Sitä vastapäätä ovat Pappenheimin pelätyn ratsuväen urhot. Suomalaisten rintama odottaa.
Sitten kajahtaa merkkisoitto, ja vihollisen ratsuväki
lähtee hyökkäykseen. Se tulee kohti, vauhti kiihtyy,

mutta suomalaisten rintama seisoo vain paikallaan.

Ja siihen rintamaan vihollisen hyökkäys

kilpistyy.

Seitsemän kertaa Pappenheim kokoaa rivinsä ja hyök-

kää raivokkaasti uudelleen, seitsemän kertaa hyökkäp
lyödään takaisin. Onhan se ihme ! On näet muistettava, että Pappenheimin ratsuväen hevoset olivat huomattavasti kookkaampia kuin suomalaisten hevoset ia
että hyökkääjillä oli rautahaarniskat, puolustajilla vain
nahkaliivit. Hyökkääjän massa oli siis paljon suurempi,
ja massan voima vielä kasvaa liikkeessä. Mutta seitsemän kertaa hyökkäys kilpistyi suomalaisten muuriin.
Tietysti tässä yhteydessä on muistettava, että ajan
tavan mukaan puolustajien ratsuväen joukossa oli musketöörejä, joiden tuli taittoi hyökkäyksen kärjen, ja
että myös ratsumiehet käyttivät ensinnä pistoolejaan.
Toisaalta hyökkäys päästettiin ennen tulen avaamista
niin lähelle, että "vastustajien silmämunat näkyivät",
joten hyökkäyksen paine oli joka tapauksessa valtava.
Miten tahansa: Breitenfeldin taistelun alkuvaihe, sen
puolustusvaihe, on loistava kestäv1'yden ja sitkeyden
näyte.

Entä Porrassalmen maineikas taistelu. Sekin oli puoIustustaistelu. Suomalaisia oli 600 rniestä, vihollisia
6000. Siis kerrassaan kymmenkertainen ylivoima vi-

hollisen puolella. Mutta puolustuksesta kehittyi yksi
sotahistoriamme kauneimmista voitoista. Ja näin eteenpäin aina talvisodan Summaan ja jatkosodan lhanta-

laan. Summa oli materiaalitaistelu, jossa vihollisen
tykistöllä oli murskaava ylivoima miehistöylivoiman
lisäksi. Mutta sitkeästi, härkäpäisesti, unen, levon ia

ammustenkin puutteessa suomalaisten puolustus kesti
päivästä toiseen, ja nimi Summa mainittiin ihmeenä
kautta maailman.

Nämä ovat vain esimerkkejä, mutta niiden

valossa

näyttää todellakin siltä, että puolustautuminen sovel-

tuu

suomalaisen mentaliteettiin, että puolustustaistelussa menestytään. Hyökkäyksen hurmio ei hevin ota
suomalaista valtoihinsa, mutta sen sijaan hänessä voi
kehittyä eräänlainen paikoillaan pysymisen synkkä ja
äreä päättäväisyys, joka ei tunne vaihtoehtoia. Sillä
rauhanrakkaus ja hyökkäyshengen hitaus ei ole samaa
kuin taistelur pelko. Hyökkäys on aina eoemmän tai
vähemmän joukkoliike, jota siivittea miehestä toiseen

tarttuva hurmio Puolustus on yksilöllisempää. Siinäkin voi vaikuttaa yhteistunne, mutta loppujen lopuksi
se on yksityisen tahdon yksinäistä taistelua, äänettömäksi sisuuntunutta peräänantamattomuutta. Ja eikö

totta, siinä tunnemme suomalaisen.
Mutta harvoinpa sotaa voitetaan pelkästään puolustautumalla. Ja voitto toki on sotaan joutuneen tavoite.
Breitenfeldin taistelu alkoi puolustuksella, mutta se
päättyi rajuun hyökkäykseen ja voittoon. Sillä sitä
varten meillä on ollut koulutettuja ja taitavia upseereita ia johtajia, että he oikean hetken tullen osaavat

käyttää hyväkseen sekä tilannetta etä joukkojen valmiutta. Hyvä tapa tappelussa: se lyö ken kerkiää. Totuus on, että eräässä vaiheessa puolustuksenkin on

vaihduttava aktiiviseksi liikkeeksi ja hyökkäykseksi
Ja olkoon nyt suomalaisen soturin peruslaatu rauhair
rakastava ja eritoten puolusrukseen sopiva, historia
todistaa, ettei hänelle ole vieras mJ-öskään raisu hyökkäyshenki ja päälle käyvä uljuus. Aina on olemassa
myös poikkeuksellisia yksilöitä joiden esimerkki vetää

ja kiehtoo.
Sitä paitsi: mikä armeija se olisikaan, jossa opetettaisiin vain puolustautumista! Armeija on instrumentti,
niin, pikemminkin orkesteri, jonka osille on tullut- erilaisia tehtäviä. On passiivisia aselajeja, mutta
on myös sellaisia, joiden olemassaolon tarkoitus on
aktiivisuus, ja niiden koulutus luonnollisesti tähtää
nryös aktiivisten ominaisuuksien korostamiseen sekä
joukossa että yksilöissä.

Eritoten ratsuväelle on kuulunut tuo aktiivinen

osuus. Tiedän sen omasta kokemuksesta. En ole luonnostani hurja mies, mutta kun minua oli muokattu riit-

tävä aika Uudenmaan Rakuunarykmentissä ja olin
kiinni ratsuväen luontaisiin taistelutapoihin,
tietty hurjuus, tietty häikäilemättömyys otti minutkin
valtoihinsa. Jo vähän vauhkot hevoset, nopea liike,
kaikki oli omiansa luomaan aktiivista ja rajua henkeä.
Olen varma siitä, että se oli myös BreitenfeliHn henki
ja että se on lähes sellaisenaan siirtynyt vuosisatojen
halki ja taistelukentältä toiselle aina nyklarmeijaamme asti. Ratsuväki oli aikoinaan armeijan nyrkki, ioka
iski, silloin kun käsky kävi. Henki kasvatettiin tämän
tarkoituksen mukaisesti. Ja vaikkei ratsuväkeä enää
ole, nyrkkiä tarvitaan yhäti. Ja sitä henkeä tarvitaan
yhäti. Kuten kaikkea inhimillistä omistusta, sitäkin
on vaalittava ja hoivattava. Jokainen armeijassa palvellut mies tietää, mitä on aselajihenki. Juuri sitä on
vaalittava. Ja sen hengen perijöitä olette nyt te,
päässyt

Uudenmaan Rakuunapataljoonan soturit.
Tuo aselajihenki on salaperäisin voimin kutoutunut
joukko-osaston lippuun, joukko-osaston kunniamarssiin ja merkkeihin. Siitä niiden juhlavuus, siitä niiden
pyhä ylevyys. Ja näistä menneiltä polvilta periytyneistä
tunnuksista se säteilee myös nykypolveen, perinteiden
kannattajiin. Tämä on fälleen sitä inhimillistä hengen
liikettä, jonka ansiosta joukko-osastokin on enemmän
kuin vain miesten summa.

Jos pelkin numeroin laskisimmg niin tämän kanjo ajat sitten pitänyt sortua suurempien ia
mahtavampien jalkoihin. Kun näin ei ole käynyt, on
se mitä ilmeisin todistus juuri sen puolesta, että meidän henkisessä laadussamme on arvaamattomia kasvun
san olisi

ja kestämisen mahdollisuuksia. Niillä täytetään pienet
luvut, ne ovat vähäisten määrien sisällyksenä. Åselajihenki kuuluu näihin henkisiin voimiin, mutta ennen
kaikkea niiden taustoja kuvaavat saoat koti, uskonto,
ivinmaa. Tätä voimien kasvua Suomen Marsalkka
tarkoitti, kun hän kuuluisassa päiväkäskyssään sanoi,
ettei hän, monissa maissa ja monilla rintamilla palvellut, ole tavaanut parempaa soturiainesta kuin Suomen
mies. Rauhao mies pohjaltaan, mutta luiaa ainesta
myös sodan toimissa.
Pitäkäämme siis henkiset arvosuD€ voirnassa. Vaali-

kaamme siis

niitä perinteitä, joita olemme

saaoeet

esi-isilt?imme. Sillä

piättäiikseoi sananlaskuun,
- osaatte tulkita oikeio ionsitä
ka te kaikki varmasti
miestä Jumala ruokkii, joka hyvin maata kuokkii.
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Er.P 13 taisteli Lieksan seudulla talvisodan alkuInarin-Lieksrn tien suunnalla pääpuolustuslinjalle Hatunkylään
saakka. Kivivaaran-- Nurmijän,en-Lieksan tietä pitkin hyökkäsi lenäläinen rykmentti, ja siellä r,etäytyfuät
joukkomme taistellen ns. Mäntylän linjalle. JouluIiuun puolivälin maissa olivat venäläiset pataljoonan
voimin aloittaneet etenemisen myös Kuhmon-Nurmijiin'en
Lieksan tien suunnasta ja lähest1-ivät joulukuun -18-19. pnä Nurmijän'en kylää. Vihollinen uhklsi siten laukaista tuon puolustuslinjan. Kuhmon tielti hyökkäävää venäläistä pataljoonaa vastassa oli
Komppania Tauriala tien varrella ja luutnantti Nisulan
osasto Tolkeen maastossa sivustavarmistustehtävissä.
Vcnäläisen pataljoonan päästyä noin 10 km päähän
Nurmijärvestä L./Er.P 13 siirrettiin Inarin tieltä autoilla Nurmijärvelle torjumaan tuon vihollisen etenen"ristä. Komppania saapui t9.12. illalla päällikkönsä,
luutnantti Eino Elsisen johdolla Nurmijäivelle ja majoittui kylän laitaan telttoihin. Seuraavana päivänä
komppania sai tehtä\'äkseen kiertää vihollisen selustean tien pohjoispuolitse ja hyökätä takaapäin sen
kimppuun. Tien suunnalla olevan Komppania Taurialan piti yhtyä Elsisen aloittamaan hyökkäykseen,
kun taistelu alkaisi venäläisten selustassa. Täten pyrittiin kaksipuolisella iskulla tuhoamaan venä[äiset.
Ruokailtuaan 20.i2. kello 13 maissa komppania
lähti saamaansa tehtävää suorittamaan. Se hiihai tietä
pitkin Mämmivaaraan, josta alkoi noin kello 16 työntyä pimenevään korpeen. Lumi narskui mäystimissä,
ja pakkanen nipisteli 2) asteen voimalla sormia ja
varpaita. Mieliala komppaniassa oli jännittynyt, sillä
olihan mentär'ä venäläisten selustaan, ja tämä oli varsinaisesti ensimmäinen koko komppaniamme voimin
suoritettu hyökkäys. Muonaa ei otettu mukaan, ja
komppanian töpinä jäi Nurmijän'en kylään.
Suuntajoukkueena toimi I joukkue res.kersantti
Reino Vepsäläisen johdolla, ja niin häipyi komppania
r.;riheen ajan suorittaen viivytystaistelua

parijonossa lumiseen, pimeään korpeen. Hiihtelimme
koko yön ehkä osittain harhautuneinakin, mutta tulimrne kuitenkin noin kello 3.30 Kuhmon-Nurmijärven
tien varteen Heinäpurosta noin 500 m Kuhmoon päin.

Nopea jälkien tutkiminen osoitti venäläisten oleran nyt meidän joukkomme jaTaurialao komppanian
r'älissä. Toistaiseksi ei heistä kuitenkaan mitään kuulunut. Tähän aikaan alkoi väsymys ja jännittynyt mieliala painaa miehiä, sillä olihan suksien päällä oltu
jo yli 14 tuntia. Etenkin tupakkamiehille tämä oli pitkä
aika, koska polttaminen oli paljastumisvaaran takiä ankarasti kielletty.
Eteneminen aloitettiin tien tuntumassa kohti Nurmijärveä, ja noin 300 metriä edettyämme alkoi erään pienen suon reunasta näkyä nuotioitten loimotusta.
Komppania pysähtyi, ja suksien aiheuttaman rahinan
loputtua alkoi kuulua myös "sirmakan" soittoa. Väsymys oli silloin kuin pois pyyhkäisty koko komppaniasta, ja jokaisen mieli paloi päästä noiden nuotioitten
1'mpäristöön antamaan viholliselle lisää lämmikettä.
Komppanian päällikkö ryhmitti joukkonsa hyökkäystä varten, ja tämä tapahtui nopeasti, sillä kaikille

oli

suunta selvä. Eteneminen alkoi varovasti, mutta
pian olivat joukkueet liian tiheässä ryhmityksessä, kua
suuntapisteenä oli parhaiten näkyvä nuotio. Päällikkd
ryhtyi haioittamaan joukkueita liian tiiviistä ryhmityksestä, mutta siitä aiheutuvien äänien johdosta venällisten vartiomies ampui hälytyslaukauksen. Samassa

Suomoloinen toisteluportio osollistumosso Liekson
seudullo tolvisodon sototoimiin ioulukuullo 1939

loppui hanurin soitto ja alkoi nuotioitten sammuttallll nen.

Ei ollut siis enää aikaa suorittaa joukkueitten ryhmittämistä uudelleen, jos mieli päästä osittainkaan
yllätykseen,

ja niinpä eteneminen aloitettiin

nopeasti

aluksi hiihtäen ja sitten ilman suksia juosten Heinäpuron varteen, sen yli ja loivaa rinnettä ylös. Silloin
oltiin jo venäläisten nuotioista noin 20 metrin päässä.
Sammuvien nuotioitten valossa näkyi vielä miehiä ja

hevosia aivan I joukkueen nenän edessä. Tulenavausta ei kenenkään tarvinnut komentaa, sillä se alkoi mel-

ko samanaikaisesti kaikkien joukkueitten aseista.
Erään teltan oviaukosta työntyi ulos mies taskulampun valossa, ja hänen matkansa päättyi siihen. Tämä
kaatunut todettiin samana päivänä everstiluutnantin
arvoiseksi ja vankitietojen mukaan venäläisen pataljoonan komentajaksi.

Yllättävän nopeasti venäläiset saivat joukkonsa jonkinlaiseen ryhmitykseen ja pian alkoi kuulua noin
40-10 metrin päästä voimakas uraa, uraa. . . mutta se
loppui lyhyeen komppaniamme tulen samalla kiihdyt-

tyä.

Seuraavaan vastahyökkäysyritykseen veoäläiset

käyttivät kahta tykkia ampuen suoralla suuntauksella,
ja tämä, tuntui aluksi ilkeältä, mutta kun tästä ei
liukaan edes haavoittunut, niin hermoilu loppui. Tykkien ammukset lensivät yli tai räiähtivät heti putken
suusta lähdettyään puitten rungoissa. Kymmenkunnan
laukauksen jälkeen alkoi taas voimakas uraa, uraa . . .

joka päättyi yhtä lyhyeen kuin ensimmäiselläkin kerralla,

ja tykitkin vaikenivat samalla. Vielä keran veyrittivät hyökkäystä, mutta se päättyi samoin

näläiset

tuloksin, kuin edellisetkin rynnäköt.
Seurasi pieni hengähdystauko,

jolloin

komppanian

päällikkö ryhtyi tarkastamaan ryhmitystä ja totesi, että
pimeässä juostessa komentoryhmä

oli joutunut

aivan
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me irroitettiin Heinäpuron

asemista. Saman tien
palasimme takaisin pohjoisesta kiertäen Mämmivaaran
tienhaaraan ja edelleen Nurmijärven kylään. Kaksi
haa'r'cittunutta oli tappiomme.
Ehdimme jo pystyttää teltat ja ruokailla, kun
komppanian päällikkö ilmoitti venäläisen pataljoonan
lähteneen vetäytymään Kuhmon suuntaan. Komppaniamme sai tehtä\,äkseen ryhtyä heti vihollisen takaa-

ajoon. Oli kiireesti kerittävä venäläisten perään, ja
nopeasti taival vielä taittuikin, vaikka komppania oli
1o yön rehkinyt retkellään. Jokaisen mieli paloi pääs-

I
I

Ennen tolvisotoo volmisteltuo hyökkäysvounu.

estefiö Liekson pohloispuolello Nurmijäruellö

komppanian vasemmalle sivustalle sekä että sielläpäin
liikehti äänistä päätellen venäläisiä. Hän lähetti keskustastn pari ryhmää vasemmalle varmistukseksi ia
ryhtyi odcttamaan tien suunnasta alkavaa hyökkäystä.
Kun tätä ei ruvennut kuitenkaan kuulumaan, komppania siirrettiin Heinäpuron taakse edullisempaan asemaan odottclemaan Taurialan hyökkäystä.
Tässä r'aiheessa todettiin, että I joukkueen varaioh-

taja, alikersantti Armas Hyttinen puuttui joukosta.
Kun joku tiesi hänen haavoittuneen hevosten luona,
sai I joukkue tehtä\.äksi palata entisiin asemiin etsimään Hyttistä. Sieltä hän pian löytyikin venäläisten
hevosten viereltä haavoittuneena.
Komppanian odotettua vielä noin 10 minuutin ajan
tien suunnasta venäläisten h;.ökkäystä joukkom-

Ensimmäinen suomoloisien roionylitys Liekson suunnollo tolvisodon oikono

40

tä näkemään yöllisen taisteiun tuloksia.
Heinäpuron taistelupaikalle tultaessa yllätyin melkoisesti kahdestakin seikasta. Ensiksi siitä, että \,enä-

läinen pataljoona oli ollut leiriytyneenä r'ain noin neljänneshehtaarin alueelle ja suurempi yllätys oli vielä se,
miten r'ähän venäläisiä oli jäänyt kaatuneina taistelu-

paikalle, r'aikka kompp,rniamme arnpui tristelun kestäessä puolen tunnin aikana melkein kaikki mukana
olleet patruunat. Kaikki hevoset olivat kyllä kaatuneet vankkureittensa eteen. Saaliiksi saatiin pari ehjää
tykkiä. Jatkoimme takaa-ajoa Kylyvaaraan saakka, josta alkaen toiset joukot ryhtyivät sitä jatkamaan.
Yöllinen koukkauksemme oli täten saanut venäläisen pctaljoonan muuttamaan mieltään ja kääntämään
kärkensä takaisin tulosuuntaansa. Samalla oli selustauhka poistettu Kivivaaran tien varrella toimivilta joukoiltamme.

Komppaniamme oli saanut yhden kokemuksen lisää
taistelujensa tiellä.

*

*

*

YILLE MUITU

!t osA

SUURSODAN jatkuessa

oli kotirintaman

kestäminen

Suomessa muuttunut suurelta osalta mielialakysymykseksi. Yhä lisääntyvä rauhattomuus vanhalla rajaseu-

seudulla, ja vihollispartisaanien hirmuteot kuohuttivat
ja lamauttivat mieliä. Tämän vuoksi rajaseutujen miehiä siirrettiin etulinjoilta rajaseudun kenttävartioihin

kotinurkkiaan varjelemaan. Myöskin Kuhmon raja-

pappi toimitettiin rintamalta hoitamaan siviilivirkaansa pelonalaisen seurakuntansa keskelle. Hänen
tehtävänsä

oli Kuopion

hiippakunnan piispa määri-

tellyt: " . . .viedä Jumalan Sanan virvoitusta ja lohtua noille vaaran ja hädän ahdistamille rajaseudun

eläjille."
Suomen puolella rajaa ihmiset asuivat yksinäisissä
erämaa-asumuksissaan, usein kilometrien päässä lähimmästä naapuristaan, toisin

Juntillkorven
korpit

kuin rujan takata Karjalan

kylissä, joissa oli ikimuistoisista ajoista asti asuttu
lähekkäin järvien rannoille ja lahtien ympärille nousseissa kylissä.

Rajapappi oli suuntautunut tällä kertaa Riihijärven
kautta Junttiin. Oli pidetty seuroja Kotajärvellä, Kokkamossa, Riihijärvellä ja Viiksimon seuduilla. Saloja
riitti ja niin myös pitkiä talonvdlejä, joissa soitten
pitkospuut ja maisemakohtien mutkittelevat polut johdattelivat kulkijaa, talvisin taas suksilatu taikka vähän ajettu askeltie.
Jumalan sana oli tullut rakkaaksi rajan kansalle.
Eiväthän he omasta puolestaan olisi maailmalta muuta
pyytäneet kuin saada elää rauhassa näissä perukoissaan,
viljellä vähäisiä peltosipareitaan kotiaituuksissaan, kalastella salolammilla ja rakennella talvisodan aikana
tuhottuja kotejaan, hoitaa ja kasvattaa perhettään Herran kurissa ja nuhteessa.
Nytkin olivat pirtit täynnä kansaa. Niin oli Riihijärvellä ja niin nyt täällä Juntissakin. Juuri Jumalan
sanan nälkä oli pannut heidät liikkeelle. Sanaa viljeltiin myöskin kodeissa, pyhäpäivät pyhitettiin ja työt
aloitettiin ja päätettiin rukouksella. Siellä rajoilla
asui Herran kurittama ja kasvattama kansa, kenties
isänmaan lujimpana suojamuurina.
Virrenveisuu on seuroissa tavattoman voimakasta
ja sananjulistusta kuunnellaan tarkoin, hiiskaustakaan
ei kuulu. Sana kätketään ja viedään kotiinkin. Lapset-

kin ovat oppineet istumaan aivan hiljaa, ovathan ne
oikeita juhlahetkiä pienimmillekin. Kuulijat aivan
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kuin imevät sanat papin suusta, ei arvostellen ja vikoillen, vaan ennakkoluulottomasti ja halukkaasti sellaisena kuin sananpalvelija sen tarjoaa.
Papin on vaikeata saada seuroia päättymään. Kun
on veisattu useita virsiä ja pappi on puhunut kaksi,
kolme pitkää puhetta ja loppurukouskin pidetty, istuo
seuraväki usein yhä liikahtamatta penkeissään. Ei auta,
vaikka pappi kävelee ulos siten osoittaakseen, että tilaisuus on nyt lopussa. Pian viriää seuraväen keskellä
uusi virsi, jonka joku parempiääninen aloittaa, ja sitten veisataan yhä uusia ja uusia virsiä. Eikä aikaakaan,
l<un joku ukko sieltä seuraväen joukosta tulee papin
luo pyytämään, että tiimä tulisi vielä heille puhumaan.
Tällaiset olivat tälläkin kertaa seurat Juntin Kallen
saunalla, hätäasunnossa. Seuraväki

istui

kummassakin

oli todella huolestuttavia asioita
mielessä. Ennen kaikkea häntä askarrutti kysymys, oli-

makuulle menoaan,

ko sittenkään oikein koota näin suuria joukkoja täällä
r.aaranalaisella seudulla yhteen. Mutta toisaalta tämä
väestö kaipasi evankeliumin sanaa ja ilman sitä se

oiisi tunteout olonsa vieläkin raskaammaksi
hylätymmäksi.

ja
..

Pirttiin, sen molempiin puoliskoihin majoittui
useita seuravieraita, jotka olivat tulleet Riihijärveltä ja
Kotajärveltä papin mukana. Papin luo kokoontui muutamia miehiä, vanhuksia, siihen hirsikasalle keskuste-

lemaan ja piiputtelemaan. Kalle-isännän kessupussi
kiersi ahkerasti ja mustuneet piiput savusivat levittäen
aitoa tupakantuoksua ilmaan. Näkyi papillekin kessu
maistuvan.

i

lankuilla. Viikon päivät oli kulunut edelläkerrotusta kahden partisaanin vierailusta. Näillä seuduilla oli silloin erikoisen
Ievotonta. Suurin osa seuravieraista jäi Junttiin yöksi.
Oli kuultu kuiskeita ja huhuja, että vihollispartioita
liikkui lähiseuduilla. Koiratkin olivat öisin levottomia
ja haukkuivat hämärtyvään metsään, olipa nähtykin
outoja kulkijoita, joista ei kukaan tiennyt, mitä ne
olivat. Näistä nytkin keskusteltiin ja luonnollisesti

huoneessa pölkkyjen päälle asetetuilla

äskettäin sattuneesta kahakasta tässä samassa paikassa
kerrottiin yhä uudelleen, arveltiin ja otaksuttiin. Joku
oli radiossakin kuullut vihollisen uhkailevan Juntin
asukkaita.

Yövieraat asettuivat lattialle, kuka mitäkin päänaluoli varattu oivallinen nukkumapaikka ulos. Mökin kattoa vasten oli pystyssä lautoja ja sinne seinän ja lautojen väliin jääneeseen ahsekseen asetellen. Papille

taaseen komeroon

oli

valmistettu makuupaikka, oli
jotakin alustaakin maata vasten ja peitteeksi talon
ainoa huopa. Tämä oli papille itselleeokin mieluisinta,
koska ei ollut todellakaan varmuutta, etteivätkö "hattupäät" taas yöllä tulisi. Pappi oli sotilaspuvussa ja
vyöllä riippui parabellum kaksine täysine lippaineen.
Ilta alkoi hämärtyä ja taivas oli raskaassa pilvessä.
Oli tulossa lämmin yö. Pappi istui hirsikasalla ennen
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Se saattaa aamuyöstä ropauttaakin, on

niin pak-

tuumi Riihijärven Nuutti-ukko.
Vaan saattaa- Ja jos se kääntää vesietelään, niin
varmasti,
sano,i Juntin Kalle.

sussa pilvessä,

Sinne se on painumassa, ei olekaan satanut, mitä
viikolla perjantaita vasten vähä pirautteli,
menneellä
näytteli pakkasiakin, selvitti Kokkamon Konsta.
.... Sitä onkin poutaa piisannut tänä syksynä, saattaa tehdä lumisen talven, kun pihlajissakaan ei ole

marjoja. . .
Vaan saattaa . , .

- Hyvähän nyt on ollut viljoja
.vlna...

korjata, sai kui-

Vaan hyvä. . .

- Kuuluu tuolla Sotkamon puolessa enemmän
- ...
taneen

sa-

olisi riittänyt puhumista vaikka koko yöksi.
Pastori tiedusteli partisaanien liikkumista, Juntin
tapauksen hän oli jo kuullut, vieläpä nähnyt sitä kosSäästä

kevan kuulustelupöytäkirjankin.

Ukot vaikenivat, vetelivät piippuaan, syljeskelivät.
Ka, kukapa niistä tietää, hattupäistä. Onhan ne
- koirat haukkuneet, liekö joku nähnytkin, tuota,
nuo
niitä . . .
Pitiköhän täällä paikkansa se vanha sanonta: "Siinä

paha, missä mainitaan". Pahasta ei ollut hyvä puhua.
Jos karhu raateli lehmän, kerrottiin siitä ilman, että
raatelijaa mainittiin. Sana "halla" oli myös niin hyinen
ja kolkko, että siitä käytettiin vain sanontaa: "Se kävi

taas. . ."

Pojat, Veikko ja Armas selvittivät partisaanivieraiIun omilta kannoiltaan. Heillä oli makuuksensa kiven
kupeessa niinkuin jäniksillä, Veikolla kivääri vieressä.
Pastori ei uskaltaout riisuuntua. Hän makasi kauan
valveilla ja kuunteli yön ääniä. Talon koira oli levoton, kierteli mökin vaiheilla, yritti lierutella häntäänsä. Kun tämä erämaa-asumus oli sitten hiljentynyt, lisääntyi sen levottomuus.
Illalla ennen pimeän tuloa kuultiin korpin taas lonkahtelevan Kivijärven suunnassa.
Riihijärven mummo kävi vähän väliä ulkona, pysähtyi pastorin suojana olevien lautojen viereen kuulostelemaan. Metsä kohisi raskaasti, ja yhteen aikaan
koira haukkui vimmatusti mustaan kuusikkoon päin.
Eivät ole kaukana, hattupäät, mutisi mummo
ja -siirtyi sisälle yrittelemään unen päästä kiinni. Siitä
ei tullut mitään. Levottomat aavistukset olivat täyttäneet hänet kokonaan. Yhä uudelleen hän kömpi pystyyn ja hissutteli ulos.
Pastori nukahti hyvällä vuoteellaan.

Olihan se näilläkin varjelijansa. Eikä hiuskarvaakaan irtoa Hänen tahtomattaan meidän päästämme.
Eikö siitäkin äsken seuroissa puhuttu . . .

*
Suomalainen partio

oli kulkenut

samana päivänä
Levdvaarun välisellä salolla ja todennut

Viiksimon ja
isohkon vihollispartion liikkuvan niillä main. Levävaaran yksinäisen erämaatalon asukkaille annettiin kiireellinen käsky lähteä evakkoon. Muut tämän saloseudun asujamet iätettiin vielä paikoilleen, olihan useimmissa elannoissa vielä viljankorjuu kesken. Levävaaran
talon vanhin poika Uuno Haverinen oli pyytänyt suomalaiselta luutnantilta Iupaa saada olla vielä yhden yön
ajan kotonaan, mutta luutnantti ei voinut tätä sallia.
Samalla poistettiin myöskin Levässä majaillut is.vartio, joka vedettiin Viiksimoon. Suomalaispartio lähetettiin 2O-miehen vahvuisena ajamaan takaa vihollispartisaaneja, joiden pääpaikka oli jossakin Roukkulan
tienoilla njan takana.

Yöksi asetettiin Levän taloon 3-miehinen vartio
sellaisin evästyksin, että kukaan ei saisi sinä yönä nutkua ja yhdeo olisi aina oltava ulkona kuulovartiossa.
Seuraavana aamuna varhain Uuno Haverinen soitti
Viiksimon vartiopäällikölle ja pyysi lupaa käydä vielä kotonaan, koska sieltä oli noudettava joitakin tarpeellisia tavaroita. Hän saikin pyytämänsä luvan, koska mitään hälyttäviä tietoja ei ollut yön aikana tullut.
Mutta kun Uuno saapui kotinsa pihaan, hän huomasi
aitan nurkalla kaatuneen suomalaisen sotilaan. Uuno
säikähti pahanpäiväisesti ja juoksi takaisin puhelimeen,
Niemiseen ja soitti havaintonsa Viiksimon vartioon.
Sieltä lähti parikymmenmiehinen partio viipymättä
Levään ottamaan selvää, mitä oli tapahtunut.
Levävaaralla oli käyty lyhyt, kiivas taistelu. Kaikki
kolme vartiomiestä olivat kaatuneet, vihollinen oli
poistunut paikalta.
Sisällä tuvassa makasi kaksi kaatunutta miestä käsikranaattien ruhjomina. Myöskin ulkona aitan Iuona
kaatuneessa vartiomiehessä näkyi käsikranaatin repimiä haavoja ja lisäksi päässä kiväärin luodin reikä.

Todettiin, että kaikki kolme vartiomiestä olivat
oleskelleet sisällä pirtissä ja iltahämärissä oikaisseet
nukkumaan
siis vastoin annettuja määräyksiä. Vi-

hollispartio -oli tavannut talon hiljaisena, hiipinyt
tuvan ikkunao alle ja viskannut useita käsikranaatteja.
Kaksi vartiomiestä oli saanut silmänräpäyksessä surmansa, mutta yksi oli ehtinyt temmata kiväärinsä ja
juosta ulos avojaloin. Hän oli ehtinyt ampuakin muutamia laukauksia, ennenkuin itse sai kuolettavan osu-

man

päähänsä.

Suomalainen partio lähti viivyttelemättd ajamaan
takaa vihollispartiota, joka oli suunnannut kulkunsa
itään päin. Vihollisia oli ollut paljon, ehkä neljä-viisikymmentä. Jäljet näkyivät selvästi kosteassa maassa.
Lisäksi voitiin todeta, että ainakin yksi vihollisista oli
haavoittunut, koska iäliillä näkyi verta.
Takaa-ajavalle suomalaispartiolle kehittyi hikinen
urakka jäljittäessään vihollisia useita päiviä. Vihollispartio suuntasi kulkunsa kaukaa Roukkulan ohi Rukajärveä kohti. Suomalaiset saivat siihen vihdoin kosketuksen. Se oli Ieiriytynyt sakeaan kuusikkoon, josta
leiskui tuli ainakin kahdesta nuotiosta. Suomalaisten
tunnusteliia, jolla oli tietenkin sormi konepistoolin
liipaisimella, törmäsi aivan yllättäen vihollisen varti-

jaan

ja ehti avata tulen. Vartiomies kaatui

siihen.

d
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Muut partisaanit ryntäsivät suin päin pakoon avojaloin ja vähin vaattein. Suomalainen partio yritti nopeata saartoa ehtiäkseen iskeä vihollisiin aavalla suolla,
jonka yli niiden oli mentävä. Mutta kun partisaanit
tämän huomasivat, ne palasivat takaisin nuotioille
noutamaan kenkiään ja vaatteitaan, kaartoivat toisaalle
ia välttivät siten suomalaisten väi;'ytyksen.

Juntin vieraat oliuut li.ttan..t rauhallisen yön,
vaikka suuri vihollispartio oli kulkenut yön aikana vain
muutaman sadan metrin päästä talon ohi Levään päin.
Varhain aamulla sonnustauduttiin matkalle Riihijärveä kohti. Siinä on välillä pieni Kivijärvi, jonka yli
oli mentävä veneellä. Kun venelasti päätyi Riihijärven
puoleiselle rannalle, kahahti kolme mustaa korppia
rantapetäjän oksille. Sieltä ne katselivat tarkkaavaisesti
rauhallisia kulki j oita.
Kolme korppia, kolme ruumista, lausui Riihijär- mummo.
ven
Toteamus tuntui kolkolta. Ilma oli sumuinen ja kolean tuntuinen. Mitä tahansa saattoi taas tapahtua.
Kun seuraväki päätyi Riihijärven pihaan, siellä oli
vastassa vanha rajamies, joka oli kuljettamassa kiireistä
evakuoimiskäskyä sen perukan eläjille. Vihollispartioita oli liikkeellä, olivat edellisenä yönä h;ökänneet
Levään ja tappaneet kolme suomalaista sotilasta. Kaikkien asukkaitten oli kiireesti vetäydyttävä turvallisemmille seuduille, suuren vesistön länsipuolelle.
Tätä viestiä oli pelolla odotettu. Monta kertaa oli jo

REINO TUOMELA

Lentäiä l

aikaisemminkin saatu lähteä pakomatkalle, joskus kokonaan uusiin maakuntiin asti, kuten talvisodan aikana. Nyt oli siirryttävä Niemisen kylään. Kiireesti kahmaistiin mukaan välttamättömin, karja ja hevoset etsittiin metsistä ja taas jätettiin leikkaamattomat viljapellot oman onnensa nojaan. Kukaan ei itkenyt eikä
valittanut, olihan näihin pakoonlähtöihinkin vähitelIen totuttu, neljäs kerta Riihijärveltäkin.
Niemisen koululla oli evakkoien ensimmäinen majoituspaikka, jonne kertyi sen päir,än kuluessa paljon
pakolaisia. Sinne myöskin saatiin tarkempi tieto vihol-

lispartion tihutöistä Ler'ässä.
Pastorin polkupyörä oli Niemisen koululla, siitä
hän lähti ajelemaan Lammasperään päin. Hän hyvästeli noita perukkalaisia, joku virsikin veisattiin. Viimeiseksi pastori puristi Juntin Kallen kättä.
Vaan märäksi veti tuon ilman, saattaa yön aikana
tuumi Kalle.
ropauttaakin,
Ka, hyvinkin saattaa.

-
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Lentomestori Lehtov,ooro istumosso koneen
io mekoonikko J. Pooionen

perösimellä

TAPASIN hänet sodan jälkeen eräässä ravintolassa
kuuma toti edessään, kuten olin tottunut hänet usein
ennenkin näkemään. Istuin tietysti seuraan, koska
emme olleet vuosiin tavanneet, ja puheemme kiertyi
kohta niihin aikoihin, jolloin olimme vielä samassa

ja samalla asialla, hän hävittäjäkoneen ohjaajana ja minä saman tyypin mekaaoikkona.
lentoni hävittäjäkone Moranella jäi
- Viimeinen
pysyvästi
mieleeni, jos kaikki aikaisemmatkaan eivät
hevillä unohdu, näin aloitti kertomuksensa entinen
lentomestari Urho Lehtov aara
terhakas "Pik- nimitys kuului
kujättiläinen" -_ kuten toveripiirin
pienestä ja sisukkaasta, tuskin puoltatoista metriä pilaivueessa

temmästä hävittäj älentäj ästä.

Taisi olla maaliskuu L943 kulumassa, kun nou- lennolle
simme
Hirvaksen lentokentältä, tehtävänämme rintamatiedustelu Karhumäen
Seesjärven suuo- eräs luutnantti
nalla. Meitä oli vain kolme konetta,
"vetäjänä" ja minä sekä muuan ensikertalainen kersantti "häntämiehinä". Kipusimme noin kolmen "tonnin" korkeuteen, koska sää oli kirkas ja näkyväisyys
kohtalainen. Åikamme kuluksi pitelimme yhteyttä radioillamme, sillä olimme ainoat suomalaiset sen kulmakunnan taivaalla emmekä niin ollen häirinneet
kenenkään muun radioliikennettä höpinällämme.
_. Lähestyessämme Karhumäkeä huomasin sielläpäin jotakin liikettä ilmassa ja ilmoitin huomiostani johtajallemme. Hän ei kuitenkaan uskonut puheitani, koska ei itse nähnyt mitään eikä kersukaan sanonut näkevänsä. Pyysin muuttamaan suuntaamme hiuhan oikealle, että pääsisimme näköetäisyydelle. Vähän
matkaa lennettyämme nyt uudessa suunoassa hekin jo
näkivät jotakin, mutta koneiden lukumäärästä ja tyypistä emme vielä voineet saada mitään selvyyttä.

Sormeni syyhyivät jo liipaisimella, niinkuin metsämiehellä
ainakin saaliin ollessa näkyvissä, mutta johtajamme kai ajatteli toisin, koska otti suunnan jälleen
vasemmalle. Yritin häntä suostutella saaliin kimppuun,

mutta turhaan. Tehtävämme oli muka toinen, joten
oli noudatettava annettuja ohjeita. En kuitenkaan saanut silmistäni kaukaisia pisteitä ja koetin kaikin tavoin taivutella vetäjäämme suunnistamaan oikealle.
Taisipa siinä väittelyssä tulla puhuttua hiukan sopimattomiakin esimiehestä ja vielä niin iulkisella paikalla kuin taivaalla, mutta tuloksena oli vain uhkauksia hänen taholtaan, joten katsoin parhaaksi toimia
vastoin sotilaskuria erkanemalla partiosta. Otin suunnan kohti vieraan valtion edustajia ja napsautin radion kiinni, sillä keskustelumme ei enää tuntunut kovin herttaiselta.
toverini jatkamaan tehtäviänsä, aloin
- Jätettyäni
lisätä
korkeutta. Päästyäni viiteen "tonniin" avasin
happisäiliön venttiilin ja yritin säätää hapen tuloa,
mutta tuloksetta. Säiliö oli tyhiä. Onneksi moottori
kävi täydellä kaasulla, ettei Luojan tarvinnut punastua
puheistani, joilla muistin edellisen päivän krapulaisia
päivystäjiä. He olivat koneessa istuessaan imeneet happipullot tyhjiksi eivätkä
kelmit
olleet puhuneet

masinisteille mitään.
Mutta kun reissuun

-

olin lähtenyt, ei tapoihini

kuulunut
tieltä kääntyminen. Yhä vain kiskoin
korkeutta, sillä maali, jonka totesin kaksimoottori-

seksi PE-z pommituskoneeksi, killui vielä korkeammalla. Arvioin korkeudeksi 7000 metriä, mutta hapen
puute jo tuntui haittaavan näköä ja arvioimiskykyäni.

Horisontti keinui silmissäni aivan kuin olisin ollut

pienessä ja sievässä . .

-

.

Mittari osoitti jo 7000 m ja yhä oli nopea "Pek-

oikkeaa käskystä
'"'1''4',t

'

"lllo''
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t:

Vitrollisen hövinäiö tehnyt pOkkoloskun ruispellolle

io sdilynyt verroiloin

ka-Eemeli" yläpuolellani. Kumma, kun ei huomannut

tuloani, vaan pyöri jatkuvasti saman paikan yllä.
Rakoa oli välilliimme vielä )00 metriä. Päätin panna
kaikki yhden kortin varaan ia ampua, sillä tämä olisi
ehkä viimeinen tilaisuuteni, koskä en uskonut enää
voivani pysyä näkymättömänä.

-- Painoin nokkaa hiukan alaspäin, jotta saisin
vauhtia pystyyn vetoa varten. Sytytin tähtäinvalon ja
latasin kk:t. Lensimme toisiamme kohti ja arvioituani
etäisyyden sopivaksi vedin koneeni pystyyn pitäen
koko ajan maalia valorenkaassa. Kun tunsin koneen
nopeuden jo vähenevän ja PE:n vatsa oli sopivasti

edesssäni, painoin liipaisinta. Tulitus kesti tuskin sekuntia, sillä maali vilahti näkyvistäni. Koneeni joutui
näet samassa kuolioon ja mcottori pysähtyi. En ehti-

r:yt näkemään osumiaoi ollenkaan.
Moottorini ja
pysähtyessä tuli yhtäkkiä
- hiljaisuus, iotakoneeni
outo
kesti vain sen silmänräpäyksen
ajan, minkä kone "seisoi" kuolionsa yläpisteessä. Sen
keskeytti takaani alhaalta tuleva huumaava repäisy.
Samassa pyyhkäisi valojuovasuihku ohjaamon molem-

min puolin kohti korkeuksia. Vaistomaisesti vilkaisin
olkani yli ja näin alhaalla pyrstöni takana kaksi hävittäjää, LA-5:ta, sylkemässä valojuovanauhaa konettani
kohti. Onneksi koneeni kuitenkin jo vajosi pyrstö
edellä, joten ne myöhästyivät sekunnin murto-osan.
En voinut tehdä
Kone meni hetken
- edellä maata kohti,mitään.
pyrstö
mutta pian moottorin paino
voitti ja kone oikeni syöksyyn. Ilmavirta alkoi jälleen
pyörittää potkuria, ja kohta se pyrähtikin käyntiin.
Samassa taas valojuovat aloittivat tanssinsa siivilläni,
sillä naapuritkin olivat tehneet täyskäännöksen ja pääsivät jälleen ampumaetäisyydelle.
Moottorin pyrähtäessä käyntiin kone tärisi hirvittävästi,
sillä jotkut kuudesta kaasuttajasta olivat
auki,
vaikka toiset jo ehtivätkin sulkeutua ve.iääneet
täistyäni kaasun pienelle. Nyt naapurit pakottivat kuitenkin työntämään kaasun auki ja tempaisemaan sauvan vatsaan, jolloin keskipakoisvoima tasasi lopullisesti
uimurit, ja moottori kävi jälleen kuin enkeli.
Kiepsahdin nopealla silmukalla ampujieni
taakse ja nyt oli minun vuoroni painaa liipaisinta. Taisivat häkeltyä nopeuttani, koska eivät ehtineet huomatakaan tuloani, ennenkuin toinen jo tupsahti palamaan ja otti suunnan kohti korpea.
16
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ehyenä

Samaan
yritti toinenkin syöksyä kar- mutta eisuuntaan
kuun,
päässyt valorenkaani ulkopuolelle. Mo-

lemmat syöksyimme kaasu selällään

pystysuoraan,

kunnes lähestyvä maa pakotti oikaisemaan. Koko ajan
olin kuitenkin pyrstön takana, ja heti, kun olimme
vaakalennossa, otin hänet jyvälle ja yritin ampua. Painaessani liipaisinta vain toinen siipikonekiväärini pamahti kerran, ja sitten ei enää sekään. Tein useita
latausotteita, ja aina sama tulos. Ajoimme peräkkäin
kymmeniä kilometrejä aivan pinnassa, hän puikkelehti edessä ja minä parinkymmenen metrin päässä takana, mutta kun mitään en hänelle mahtanut, annoin
hänen mennä. En saanut edes vastausta kädenheilautukseeni, niin tuntui naapuri olevan pois raiteiltaan.

Palasin kentälle hieman katkerana huonosta tuu-

- ja valmistauduin vastaanottamaan nuhteluja
rista
tottelemattomuudestani, sillä huomasin toisten jo
odottelevan tuloani. Mutta, kun astuin ulos koneestani, riensi mekaanikkoni onnittelemaan ilmavoitostani
jo ennenkuin ennätin siitä kenellekään mainita. Samassa myös rykmenttirnme komentaja ilmestyi eteeni,
ja hänelle oli tehtär,ä ilmoitus lennostani ja alasampumastani LA-5:stä. Komentaja onnitteli minua siitä,
mutta myös PE-2:n pudotuksesta, josta paikallinen
tykistö oli jo komentajalle ilmoittanut. Minulle se oli
yllätys, sillä en itse ennättänyt osumaani edes näkemään.

ei enää puhuttu sanaa- Tottelemattomuudestani
kaan,
mutta jos katseet olisivat voineet saada osumia,
olisi luutnanttimme voinut saada tililleen yhden ilmavoiton.

Se oli viimeinen sotalentoni Morane-Saulnierkoneilla,
sillä seuraavana päivänä sain siirron parem-

piin koneisiin, Messerschmitt-laivueeseen. Mutta, mitäs
me näistä pienistä.
Niin. Se oli vain pieni episodi lentomestari Lehtoyaaral elämästä, sillä 44 ilmavoittoa saavuttanut mies
olisi voinut kertoa paljon enemmänkin. Mutta hän ei
puhunut liikoja silloin, eikä puhu enää nytkään. Sodan
loppuminen esti hänet saamasta Mannerheim-ristiä,
jota jo hänelle lienee ehdotettukin. Se risti, joka nyt

on hänen rinnallaan, kertoo hänen olleen vain ihminen, joka oli ja meni ja teki vain sen, mikä oli hänen
tehtäväkseen annettu.

karvaita kokemuksia vihollisestamme, niin yritimme puolestamme mekin huolehtia siitä, ettei sekään ainakaan lisääntymään pä?issyt.
Rintamalinjamme kulki niin, että Karjalaistenkylän talot olivat suurin piirtein kaikki vihollisen

kylän pellot taas olivat ei-kenenkäänja peltojen länsipuolella olivat meikäläisten
asemat. Jos nyt jommalla kummalla puolella varomattomasti liikkui, niin kohta sai muistutuksen kuopuolella,
maata

Yriö Kuparinen

levaisuudesta.

Tarinani tapahtumat saivat alkunsa siitä, että linjojemme välissä oli pellolla lato, jonka kuivia seinä-

hirsiä naapuri haki nuotiopuikseen, koska talot

POLTTOPUUT

IAIVAT

OLI joulukuu L939 Karjalan kannaksella. Pataljoonamme, Er.P 7 oli viivyttänyt vihollista Lenin-

gradin-Viipurin rantatien suunnassa, ja asettunut
joulukuun 6. pnä puolustukseen pääpuolustuslinjalle eli ns. Mannerheim-linjalle, joka päättyi Suomenlahteen Kuolemajärven pitäjän Karjalaistenkylän eteläpuolella. Tiimän vaatimattoman linjan
eteen pysähtyi vihollisen eteneminen, eikä sen puolustajia pystytty siitä pois häätämään, muualla tapahtuneiden rintaman repeämisten takia oli sieltä
karvain mielin vapaaehtoisesti lähdettävä.
Kun venäläiset joulukuun alussa mainitun linjan
saavutettuaan ja pari kertaa hyökkäystä sitä vastaan
yritettyään totesivat sen ainakin silloisille voimilleen läpäisemättömäksi, jäätiin tuolla rintamanosalla asemiin ja ryhdyttiin sellaiseen vihanpitoon,
jossa molemmat yrittivät tehdä toisilleen niin paljon vahinkoa ja kiusaa kuin suinkin mahdollista. Ja
paljon sitä sai tehtyäkin, sillä on kait aina helpointa keksiä keinoja pahan tekoon. Jos kohta meillä oli

olimme vetäytyessämme polttaneet ja talvisodan aikaiset pakkaset vaativat kunnon roihun ulkona majoituttaessa. Mikäpä sen paremmin paloi kuin vuosikausia ladon seinässä kuivunut honka.

Harmiksemme oli tilanne sellainen, että tuon
ladon suojana meihin päin oli metsäsaareke, ehkä
noin 100 metrin päässä ladosta, ja se suojasi ladon
niin tarkoin, että meikäläiset eivät päässeet tuota
polttopuiden hankintaa mitenkään häiritsemään.

Tykistötulta ei kranaattipulasta johtuen tällaiseen
tarkoitukseen saanut, ja suorasuuntausaseilla ei
päässyt ampumaan. Kova pulina

ja hakkaus vaan

sieltä kuului, ja jostakin kauempaa oli tähystyksellä todettu naapurien touhun aihe.
Tiimä harmitti meitä ja myös komentajaamme,

majuri Heikki Sauretta, ja eÄärtä päivänä sainkin
komentajalta käskyn:

kaksi konekiväätiä, menette pimeän
- Otatte
turvin
tuohon metsäsaarekkeeseen, ja teette ainakin
tilapäisesti lopun tuosta polttopuiden hamstrauksesta.

Kyllä, herra majuri.
selvä, ei muuta kuin toimeksi vain.
Kaikki kiväärinjohtajat ilmoittautuivat vapaaehtoisiksi, mutta käskyn mukaan otin mukaani vain 1.
ja 2. kiväärin. Halukkaiden suuri määrä johtui
osaltaan siitä, että joukkueeni, kuten koko konekiväärikomppaniakin, oli muodostettu Kuolemajärven pojista ja siinä oli useita Karjalaistenkylän mie-

-Käsky oli
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hiä, taisipa olla purettavan ladon omistajakin. Oli
siis hyvin ymmärrettävää, että haluttiin antaa pieni
näpsäys röyhkeille naapureille.
Seuraavana päivänä ehkä noin kello 1:n ajoissa
aamulla lähdimme kahden kk:n ja runsaan patruunamäärän kera tuohon metsäsaarekkeeseen. Vaikka
pimeys suojasikin meidät vihollisen tähystykseltä,
oli joka tapauksessa liikuttava äärettömän varovaisesti, ettei naapurin kuulovartio huomaisi mitään
ja ettemme aiheuttaisi epäilyksiä vihollisen puolella. Ilmeisesti onnistuimmekin huomaamatta pääsemään saarekkeeseen, sillä emme saaneet tulta vas-

taamme. Valoammustakaan ei naapurin puolelta
ammuttu, ioten mitään ei siis siellä epäilty.

Suurta hiljaisuutta noudattaen asetimme kk:t
saarekkeen itälaitaan asemiin. Asetimme oikean

matkan tähtäimiin, ja suuntasimme vaalenevassa
hämärässä aseemme kohti latoa. Jäimme täten odottelemaan aarnun valkenemista ja paikalle ilmestyviä vanjoja. Olin antanut käskyn, että tulta ei saa
missään tapauksessa avata ennenkuin minä pistoolilla ampumalla annan merkin, jotta emme vain
hätiköimällä pilaisi hyvää apajaa.
Odotuksemme ei muodostunutkaan pitkäksi. Päivän valjettua alkoi vastakkaisesta metsän laidasta
kuulua äänekästä vieraskielistä puhetta, ja pian kah-

lasi 15-20 venäläispoikaa kivääri selässä, manttelin kaulukset pystyssä ja kädet syvälle taskuihin
painettuina peräkanaa kohti latoa. Huolettomia olivat veikot, eivät aavistaneet, kuioka lähellä heidän
maallisen vaelluksensa päättyminen oli. En tiennyt,
oliko ensimmäisenä kulkeva joukon johtaja, kova
poika oli ainakin rähisemään, mutta kyllä tunnuttiin osaavan purnata sielläkin, sillä kovan pulinan
hän aina sai vastaansa.

Pian oli joukko ladon luona, kiväärit sysättiin

hankeen pystyyn, ja joukko hajosi ladon ympäristöön. Seurasin tarkoin tilannetta päästäkseni sel-

ville heidän

työjärjestyksestään

ja

-tavastaan, että

voisin päätellä, milloin olisi sopiva aika meidän
mukaan tulollemme. Ja pian se selvisikin. Joukko
jakaantui kahtia, toinen ryhmä alkoi kyhätä ladon
läheisyyteen nuotiota, toinen kiipesi mies mieheltä
ladon katolle. Aikoivat ilmeisesti purkaa koko ladon, ja se tietysti aloitettaisiin katosta.
Kuin jonkun näkymättömän järjestäjän ohjaamana tilanne laitettiin meille mitä herkullisimmaksi.
Kun maahan jäänyt ryhmä oli saanut nuotion syttymään, se asettui piiriin tulen ympärille lämmittele-

maan, ja ilmeisesti työvuoroaan odottelemaan. Ne
sensijaan, jotka olivat kiivenneet katolle, päättivät
nähtävästi ensin vetää mahorkkasavut, ennenkuin
alkaisivat tyiit. Siellä istui nyt katon harjalla kym-

menkunta aron poikaa kuin linnut rivissä. Samao
verran kyykötti heitä myös piirissä nuotion ympärillä paperossit hampaissa. Ja 100 metrin päässä
meillä oli kaksi kuolemankonetta suunnattuina näi-

hin

miesryhmiin. Ampujiemme silmät kiiluivat.
Pian nauraisi heidän koneensa kolkon naurunsa,
sen ääni olisi viimeioen, minkä vastassamme oleva
vainolainen viimeisenä maallisena äänenä kuulisi,
sitten alkaisi hiljaisuus.
Hiivin vielä tarkistamassa kummankin kiväärin
suuntauksen. Niistä toinen osoitti tarkasti äärimmäisen katolla olevan miehen rintaan, toinen laitimmaiseen nuotiolla istujaan. Ja ayt katsoin het48

4t'r.4;4-

ken lyöneen, kohotin pistoolini ja ammuin nuotioryhmää kohti.

Silloin se alkoi. Molemmat kiväärit syytivät luo-

tia senkun ehtivät, ja kiihdyttäjällä varustettu kk.
ehtii aika paljoo. Syntyipä joukossa liikettä. Ketä
ensimmäiset luodit eivät tavoittaneet, lähtivät suin
päin, kuka mihinkin, mutta niin oli yllätys täydellinen, että sokeasti he töytäilivät ympäriinsä, eivät
kai käsittäneet, mistä päin murhaava tuli oli lähtöisin, ja siinä pyöriessä yhden ja toisen tavoitti kivääriemme tarkka tuli. Istuallaan laskivat vielä elossa
olevat alas katolta, ja ihme kyllä, pitkin meidän
puoleista lapetta. Maahan tulleista vielä jokunen
yritti juoksua syvässä lumessa, mutta siihen uupuivat. Nuotiomiehistä taas ne, jotka säiistyivät ensimmäisiltä luodeilta, alkoivat kiireesti potkia lunta
nuotioon, luulivat ehkä sitä kaiken aiheuttajaksi.
Mutta siihen vaipuivat hekin sammuvan nuotion
ympärille yksi toisensa jälkeen, ja kun konekivääriemme ääni vaikeni, ei pienintäkään liikettä näky'
nyt ladon tienoilla. Tehtävämme oli täytetty kirjaimellisesti.

Ånnoin käskyn nopeasta irroittautumisesta, sillä
tiesin, että kohta ei tässä metsäsaarekkeessa olisi
hyvä olla. Lähdimme nyt jo täysin kirkkaassa päivän valossa kohden omia linjojamme, ja pian alkoi-

kin

dskeiseen olinpaikkaamme

tulla

kranaatteja

kuin turkin hihasta. Me kiihdytimme askeleitamme
päästäksemme mahdollisimman pian pois avoimelta
pellolta, mutta niin pian kuin metsäsaareke lakkasi

antamasta meille näkösuoiaa, alkoi vihollistykistö
saatta?- meitä pellolla. Saatte uskoa, että siinä tultiin

lujaa. Vaikka kk:t olivat "pykälässä" ja lunta oli
paljon ja vaikka hiki juoksi virtanaan ja keuhkot
olivat haljeta, niin eteenpäin juostiin, askel vain
taisi olla jo melko lyhyt.
Ikuisuudelta tuntuneen "tuskien tien" jälkeen
pääsimme vihdoin

omille linjoille ja

suojaavan

metsän syliin. Ehkä neljännestunnin puuskutimme
maahan vaipuneina kykenemättä saoomaan sanaakaan, ennenkuin henki niin paljon juoksi, että lähdimme hiipimään korsuillemme ja tekemään ilmoitusta komentajalle. Niin jäivät sinä päivänä polttopuut "sotamies venäläiseltä" saamatta.

Viimeiset vuorokaudet
i,Arrr KARHU Taipaleen Mustaoialla
ITSENÄISYYSPÄIVÄNÄMME, joulukuun kuudentena L939, aloittivat venäläiset tavallista raivokkaamman hyökkäyksen Taipaleenjoella. Suuren ylivoimansa
ansiosta heidän onnistuikin vallata Koukunniemi sekä
Terenttilä. Itsenäisyyspäivän iltana suoritetulla vastaiskulla saimme kumminkin työnnettyä venäläiset takaisin, lukuunottamatta lossin rantaa ja kansakoulumetsikköä sekä Mustaojan suuta, joihin he saivat sillanpääaseman. Sillanpäästään venäläiset suorittivat hyökkäyksiä asemiamme vastaan koko sodan ajan, joten varsinkin Mustaoja sai jo sodan alusta pahan maineen.
Kerron nyt eräästä venäläisten hyökkäyksestä, joka
erikoisemmin on jäänyt mieleeni.
Maaliskuun 7. pnä iltapäivällä 1940 sain käskyn saa-

pua komppanian päällikön puhutteluun. Tultuani
Mustooion toistelumoostoo Toipoleello volokuvoftuno kesöllö

1

komentopaikalle luutnantti Rasimäki antoi minulle
seuraavansisältöisen käskyn

:

JR 19:n 6. komppanian II joukkue miehittää tänä- iltana Mustaojan tukikohdan ja vapauttaa siellä
olevan osaston lepäämään. Vahvistukseksi tulee IV
ioukkueesta kaksi ryhmää. Tukikohdasta ei saa poistua, ennen kuin tulee käsky tai jokin toinen osasto
tulee vapauttamaan.
Tunsin kylmiä väreitä selässäni kuultuani tuon käskyn, mutta sitten ajattelin, että onhan siellä oJlut muitakin ja eihän tåimä ensi kertaa ole, ;'os tuleen joutuu.
Käsky on selvä ja sillä siisti.

Tultuani joukkueeseeni selitin pojille tehtävämme-

Kuultuaan, että joudumme Mustaojalle, joku pojista
sanoi, että "jopa nyt joowuttiin kussee". Olimmehan
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Yö maaliskuun 8. päivää vasten oli rauhallinen, vihollisen jatkuvaa räjäyttelemistä Iukuunottamatta.
IUiesten oli hyvin vaikea pysyä hereillä yön aikana.
Olimmehan olleet taas useita vuorokausia asemissa
Linnakankaao tukikohdassa. Minulla oli kyllin puuhaa, kun kuljin edestakaisin pitkin hautaa ja herättelin
poikia tähystelemään. Vihollinen voisi pimeän turvin
hyvinkin hiipiä asemiimme. Ehdin monet kercat ajatella, että kuinkahan miehet kestäisivät, jos vihollinen
aloittaisi tavanomaisen hyökkäyksensä.
Vihdoin alkoi maaliskuun 8. päivä hämärtää. Kello
8 aikaan vihollinen ampui pienen, punaisen valoraketin, jonka jokainen meistä tiesi merkitsevän hyökkäyksen aloittamista. Lähetin käskyn pitkin ketjua entistäkin tarkemmasta tähystämisestä, sillä pian alkaisi
näkyä maaleja riittämiin. Joku pojista kuului jo sano'
van: "Nyt lähetään poejat, kuv vielä piästää". Tuon
kuultuaoi kielsin jyrkästi ketään poistumasta asemista,
enneo kuin meidät haetaan pois.
Kohta saimmekin ajatella muuta kuin asemista poistumista, sillä yhtäkkiä hyppäsi vihollisen taisteluhaudasta miehiä sankkana parvena alkaen juosta asemiamme kohti. Ammuin kiväärilläni ensimmäiseksi
ehtinyttä. Jokainen miehistäni valitsi maalinsa ja aloitti ammunnan. Etumaasto saatiin tällä tavoin puhdis-

tetuksi juoksevista vihollisista, mutta sen haudoista lap-

Terentti

län osemof

To ipoleel

I

o to,lvircdon

o iLkono

juuri tänään nähneet omasta tukikohdastamme, kuinka
raivokkaasti vihollinen hyökkäsi Mustaojan tukikohtaa vastaan. Taisipa nyt joku pojista muristakin, että
miksi juuri meidän joukkueemme joutuu sinne, mutta
toinen ehti selittämään, että "meejjäj jookkuehas se on
aena eeltä kusseem mänemässä".
Lopun iltapäivää käytimme aseiden huoltoon ja kunnostamiseen. Saatuamme kuivamuona- ja patruunatäy-

dennyksen läksimme tallaamaan kohti Terenttilää.
Tullessamme Virstakiven korsulle noin kello 21 oli

aivan pimeä. Korsulta saimme oppaan, joka johdatti
meidät edessä oleviin asemiin. Sinne johti aikoinaan
kaivettu yhteyshauta, mutta nyt siitä ei enää ollut jäljellä merkkiäkään. Maasto korsulta asemiin oli kuin
huonosti kynnettyä peltoa, kuoppa kuopan vieressä
ja multa kaikkialla päällimmäisenä. Pesäkkeet olivat
tavallisia poteroja, joita yhdisti silloin vielä kohtalaisen hyvässä kunnossa oleva yhteyshauta, joka oli samalla hyvänä tulisuo.iana.
Tukikohdassa olevan joukkueenjohtajan selostaessa
minulle tilannetta kuului aivan läheltä edestäpäin räjähdys, ja multakokkareita lensi suoiahautaamme saakka. Joukkueenjohtaja selitti vihollisen räjäyttämälllä

kaivavan lähestymishautaansa päästäkseen lähemmäs
asemiamme. Tukikohdasta iähtiessään joukkueenjohta1'a vielä varoitti meitä päivän aikana liikkumasta
tukikohdan ja korsun väliä, sillä valoisana aikana oli
harjanteen ylitys havaittu "epäterveelliseksi". Tukikoh-

dasta lähtiessään vapauttamamme osaston miehet johtajineen toivottivat meille hyvää onnea ja lausuivat
toivomuksenaan, ettemme päästäisi vihollista läpi. Silloin ei heidänkään tarvitsisi tulla vastaiskuun. Lupasimme, että teemme kaiken voitavamme.
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poi jatkuvasti uusia miehiä kaatuneiden tilalle.
Tällä tavalla saimme heti alkuun yliotteen vihollisesta eikä kukaan miehistäni tuntenut enää pelkoa.
Jokainen toimi rohkeasti ja harkitusti. Eräät liiankin
lohkeasti. Niinpä esimerkiksi sotamies Liimatainen,
vaikka hän oli tavallista pitempi mies, oli ottanut käsikranaattilaatikon jalkojensa alle, jotta ylettyisi näkemään mahdollisimman pitkälle. Täten hänen yläruumiinsa oli kokonaan taisteluhaudao reunan yläpuolella
alttiina vihollisen tulelle.
Pikakiväärit olin jo yöllä sijoittanut tukikohdan molempiin päihin, joten ne pystyivät ampumaan ristiin
asemiemme eteen, mutta niillä olisi tilaisuus ampua
myös silloin vihollista, jos se aikoisi kiertää tukikohtamme ohi selustaamme. Se yrittikin kiertoliikettä,
mutta pikakiväärit estivät sen aikeet.
Ollessani vasemmalla siivellä olevassa pikakivääripesäkkeessä tarkkailemassa tilannetta

joku pojista toi

tiedon, että vihollinen kuljettaa konekivääriä etumaastossa olevan hongan kannon suojaao. Läksin heti paikkaan, josta konekivääri näkyi hyvin. Vihollisampuja
teki juuri latausotteita, kun sain hänet uuden "ukkopekkani" tähtäimeen. Ei ennättänytkään ukkopaha
painaa peukaloitaan liipaisinlevylle, kun hänelle tuli
jo noutaja. Olisi kyllä noutaja tullut minullekin, jos
vihollisen ampujan apulainen olisi ollut hiukan parempi ampumaan. Olin tehnyt saman virheen, mistä poikia

olin varoittanut, kun olin näyttäytynyt liian

rohke-

asti. Tuo apulainen ampui vieressäni olevaan rnännyn
kantoon, ja minä säästyin. Painauduin takaisin haudan
suojaan ja nousin varovasti lähellä olevan männyn
latvuksen suojassa uudelleen haudan penkalle. Silloin
apulaiselle kävi samoin kuin ampujallekin.
Kaipa tilanteemme näytti Linnakankaan tukikohtaan joskus uhkaavalta, koska päivällä tuli joukkueenjohtaja, vänrikki Perilä lähetteineen tukikohtaamme
ottamaan tilanteesta selvää. Perilän lähetti innostui
heti tultuaan poikieni mukaan leikkiin, sillä maaleja
riitti hänellekin. Kun tilanne ei näyttänyt käyvän uh-

kä

kranaatinheittimiä omien asemiensa läheisyyden

takia. Tyytyi vain ampumaan kiväärikranaatteia, iotka
poikkeuksetta räjähtelir,ät asemiemme takana saattamatta mitään vahinkoa. Tykeillä vihollinen ampui
srapnelleja, jotka poksahtelivat kaukana takanamme.
Vihollisen hyökkäys jatkui taukoxmatta iltapimeään saakka. Entisten miesten kairduttua nousi haudasta
aina yhä uusia tilalle. Vasta pimeän tultua vihollinen

al

ä

r

t

lakkasi hyökkäämästä. Myöhemmin pilkkosen pimerissä se yritti r.ielä uudelleen päästä asemiinrme,
muttrt onneksi joku vihollisista tirkertui asemiemme
rdessä oleviin piikkilankaesteisiin, josta ryn-rinällään

tiedotti n.reille tulostiran. Lähetinrme sille muutamia
käsikranratteja ten'ehdykseksi, ja ryminä lakkasi. Koh-

ta alkr;i taas kuulua räjähtelemistä, ja multakokkareet
Ientelir'ät suojahautaamme.
Mclskeen tiruottua n-reillä oli aikaa avata leipälaukkumme. Rähinän aikana ei kukaan ollut muistanutkaan
syömistä. Siinä "faneria" purressamme yhdessä ihmet-

telimmc, mikä mahtoi olla vihollisjohtajien tarkoitus
noin laumoittain r.arman tuhon
omaksi. Olisihan pitänyt huomata, ettei sillä tavalla
ajaessaan miehiään

päästä asemiirnme käsiksi.

Nyt en

tarkalleen muistr, vapauttiko meidät tuki-

kohdasta joku toinen osasto vai jätettiinkö asemat sil-

Terenttilän rukikohtoon johtovo yhteyshouto Toipoleello volokuvottuno 1942

loin miehittämlttä. Olimme kuitenkin jo 10.3. taempana uusissa asemissir.

kaavammaksi, lähti Perilä omaan tukikohtaansa, mutta hänen lähettinsä ei rnalttanut lähteä, vaan jatkoi poi-

kieni kanssa ampumista.
Vihollinen ei voinut käyttää iainkaan tykistöään ei-

En ole tätä kertonut sen vuoksi, että tärnä olisi ollut erikoisempi uroteko, r,aan siksi, että rytäkästä selvisimme tappioitta, sillä kukaan meistä ei saanut naarmuakaan.

Lohden erikois kolmoset
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Lohden "Punoinen"
Aromooltinen, tummohko

jo 1öytelöinen vorosloolutlyyppi. Konlovierrevökevyys 11,5 oÄ jo olkoholipiloisuus 3.6-3.e o/a.

Lohden "Sininen"
Vooleo olut, joko löysin

too

Lohden A-olut
vos-

soksoloisto "helles"-

tyyppiö. Konlovierrevcikevyys
11-11.5 /o io olkoholipitoisuus 3.6-3.8 /o.

Vooleo exportluokon olut.
Konlovierrevökevyys 1213 o/" jo olkoholipi'toisuus
4

4 "/". Suomcn

suosiluin

A-olul.
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OLI lauantai-ilta eräänä talvipäivänä 1943. Hiihtelin
Syvärin eteläpuoiella kohti Barania, jonne mieheni oli
komennettu pitämään kursseja. Olin ilmoittanut hänelle tulevani suunnistamalla tuon noin 46 km pitui-

sen matkan ja oievani perillä siinä kello 20 maissa.
Kun soitin hänelle, varoitti ylikersantti Simo lIyppönen häntä, ettei päästäisi minua tulemaan yksin niin
pitkää matkaa. Mutta mieheni vastasi, että olin vanha
suunnistaja ja partiolainen, joka kyllä pärjää. Kaikki

tuo oli totta, mutta minullapa ei ollut karttaa eikä
oli siis enem-

komppassia käytettävissäni. Matkanteko
mänkin "hakusuunnistusta".

Kaikki menikin hyvin Baraniin saakka. Matkalla
näin ketun ja ilveksen jälkiä sekä pari metsästysporukkaa jotka ihmettelir'ät, että olin yksin liikkeellä,
ilman miehistä tun,aa. Vastasin, että turva on taskussani, mutta tämä näitä parrakkaita sotilaita vain nauratti. Enkä tosin tiedä mitä olisin tehnyt pienellä
pistoolillani suden tai ilveksen ilmestyessä. Mutta luotin hyvään onneeni. Seuraavana päivänä kuulin, että
oli ammuttu ilves ,,Oppaan" lähellä Syvärinniskalla.
Samana keväänä vei susi muuten kanavan varrelta
eräästä vepsäläistalosta pienen pojan, ja pääsi saaliineen pakoon. Samoin olin oman asuntoni lähellä itse
luullut erästä sutta koiraksi, kunnes lähelle mentyäni
huomasin erehtynecni, ja kauhu siivitti jalkani juoksuun. Juoksin sisälle ja löin oven linkkuun. Mentyäni
ikkunasta katsomaan näin suden hiljalleen tulevan
52

metsikön reunasta asunnollemme päin. Sitten se nosti
kuononsa ylös ja päästi ulvonnan.
Tulin mieheni ohjeitten mukaan Baraniin kolmen
tien risteykseen. Soittaessani hänelle oli kuuluvaisuus

sillä hetkeilä huono, ja muistin kuulleeni hänen
oli jatkettava suoraan yli tien. Hän lu-

sanoneen, että

pasi myös tulla sillä tieliä minua vastaan.
Olin omasta mielestäni sitten hiihtänyt ainakin jo
6-8 km eikä miestäni vain näkynyt. Samalla tein havainnon, että olin pimeässä hiihtänyt tien sivua kulkevalta ladulta pois. Jonkinlaisen Iadun tunsin kyllä suksieni alla ja päätin katsoa r,ähän matkaa, minne se
veisi. Nyt huomasin joutuneeni aivan harhaan. Palattuani takaisin tulin aukean reunaan, jonka totesin suoksi, ja suon tciselta puolelta kuului yksinäisiä laukauksia. Jokin varoitti minua sisimmässäni jostakin, vaikka
en sillä hetkellä tiennyt, mikä se oli. Ajelehtivien pilvien lomasta pisti kuu hetkeksi näkyviin, ja sen valossa
rräin, että ladut, jotka tcrsin olivat lumen peitossa, eivät menneetkään suon yli, vaan kiersivät vasemmalle,
myötäillen suon reunaa.

Hetken mielijohteesta olin jo lähteä seuraamaan
niitä, kunnes pidin parempana palata omia jälkiä takaisin. Niinpä r,etäydyin takaisin pensaikkoon ja käänsin sukseni tulosuuntaan. Kun vielä kerran vilkaisin
taakseni, minut valtasi sellainen naisellinen tunne, että suon toisella puolen on vihollinen. Oli oiin pimeä,
etten nähn''t edes kelloa, ja lisäksi olin väsynyt. Har-

mistuneena ajattelin, että mitähän mieheni tuumii,
kun minua ei kuulu kohtauspaikalle.

Jonkin aikaa hiihdettyäni huomasin toiset ladut,
jotka kulkivat poikkisuuntaan omista laduistani. Årvelin, että ne saattaisivat johtaa johonkin etulinjan kor-

suun ja aikani hiihdettyäni tulinkin korsun eteen.
Koputin oveen, jonka takaa kuulin miesääniä. Astuin kynnyksen yli, ja korsuun tuli täysi hiljaisuus.
Jotkut miehistä kirjoittivat, joku keitti saikkoja pakissa, muutamat pelasivat jotain korttipeliä. Eräs näppäili
haikean näköisenä mandoliiniaan. Heitä oli parikymmentä miestä, nuoria ja vanhoja, parrakkaita sotilaita.
Päästämäni helpotuksen huokaus särki hiljaisuuden,

jonka oli aiheuttanut naisen ilmestyminen etulinjan
korsuun pimeänä talviyönä. Eräs luutnantti nousi ylös
pöydän äärestä ja käski istumaan. Huomasi kai väsymykseni. Nyt sateli kysymyksiä, mutta en osannut selrittää, mistä suunnasta olin viimeksi tullut. Luutnantti sanoi jotain parille pojalle, jotka pukivat ja lähtivät
ulos. Silloin ajattelin, että luulevatkohan ne minua
vakoilijaksi? Ja nyt lähtevät katsomaan, mistä päin
olen tullut.
Eräs vanhernpi mies, näöltään kuin isäni, tarjosi minulle kuumaa saikkaa ja eräs toinen toi kenttäpostipaketistaan oikeata kotivehnästä, jota itse en ollut nähnyt kuukausiin. En olisi muuten ottanut sotilaan tarjoamaa pullaa, mutta kun hän sanoi, että se oli parasta
tässä korsussa tällä. hetkellä ja että hän antaa sen minulle siitä ilosta, että näkee 4 kuukauden jälkeen tyttöiä. Eikä hänen ilonsa sumentunut, vaikka sanoin
olevani vaimoihntinen. Mitäpä suomalainen sotilas olisi ollut ilman kultaista huumorinlahjaansa.
Siinä juodessani ja jutellessani huomasin pöydällä
avatun Uuden Testamentin ylösalaisin, jolloin epäilyk-

Korsun edusiollo Boronisso ylikersontti Touno Hortikoinen, sotilosmestori Niilo Tuomelo, kertomuksen kirioifioio, rouvo M. Tuornelo

io ylikersontti M. Pitkänen

Sitten luutnantti soitti miehelleni ja käski minut
puhelimeen. Kerroin hänelle, missä olin sekä että
minut saatetaan sovitulle kohtauspaikalle.
Lähtiessäni korsusta sain hyvänmatkan ja tervetulon

toivotukset. Viimeksi mainittuun vastasin, ettei aviomies taida anta^ enää minulle tilaisuutta eksyä vieraaseen korsuun

sistäni johtuva ahdistava tunne häipyi mielestäni. Totesin vain, että olin rehtien, uskonnollismielisten suoma-

Ennen lähtöämme ilmestyivät korsuun sieltä aikaisemmin lähteneet kaksi sotilasta ja kertoivat, että latuni, jota he olivat seuranneet, oli tullut ei-kenenkään-

laisten sotilaitten parissa.

nraalta.

Rintomomoostoo Boronisso, Kuvosso nökyy lotu, iollo kirioittoio
horhoili eksyksissö. Pensoi'kkoien tokono,olkoi ei-kenenköän-moo.

Susikin ommuttiin Boronin koruesso

Oli

todennäköistä, että olin ollut aivan suon

53

reunassa, jossa suomalaisilla oli kuulovartio. Kerroin
siitä juuri kääntyneeni takaisin, kun sisimmässäni jokin
varoitti minua. Tähän pojat vain totesivat, että minulle olisi saattanut käydä naisena pahemmin kuin vain
hengeo menetys. He ihmettelivät, etten törmännyt
omaan kuulovartioon tai vartionvaihdosta tuleviin

poikiin.
Omasta puolestani ihmettelin, että olinko ollut niin
kaukana vartiomiesten käyttämistä laduista, ettei kukaao kuullut suksien kahinaa. Olisihan jonkun pitänyt
kuulla suksien ääniä, joskin suomalainen sotilas osaa
Iiikkua suksillaan äänettömästi.
Saattajikseni sain mainitun luutnantin ja vanhemman miehen, joka oli tarjonnut saikan. Matkalla mies
kertoi, että hänellä on kotonaan juuri minun ikäiseni
tytär ja että hänestä tuntui kauhealta, jos hänen tyttärensä harhailisi eksyksissä ltä-Karjalan korvessa.

Nyt olin siis tällä tavoin oikein

saatettavana palaa-

massa mieheni kanssa sovitulle kohtauspaikalle. Tosin
kello oli jo 23 eikä 20.
Mieheni kiitteli saattajiani, jotka toivat vaimon hä-

nelle takaisin. Hän oli ollut jo huolissaan ja soitellut

Yelkko lokelo

matkan varrella oleviin puhelinkeskuksiin ja korsuihin,
mutta missään ei oltu nähty edes naisen kuvaa, kuten
eräästä korsusta vastattiin.

Mieheni korsulle päästyäni olin jo aivan poikki.
Ennenkuin sain mitään suuhun pantavaa, torkahdin jo
muutaman kerran. Nukkuessani en sitten kuullut edes
vihollisen ammuntaa, vaikka se sinä yönä kuului olleen melko reipasta.

KARPPISEN

Seurauksena tästä harhailustani oli, että seuraavalla lomallani hankin itselleni muutamia karttoja ja

HEIKKI

kompassin. Enkä sen jälkeen enää eksynyt.

-kovanaama

Jolkovöen

vuosikirjo
1962-1963
Jalkaväen vuosikirja 1962-1963 on ilmestynyt Jalkaväen säätiön julkaisemana ja kustantamana. 314 siv:ua käsittävän teoksen monipuolisesta sisällöstä mainittakoon tässä vain
kapteeni Stewenin kirjoitus "Tietoja Ruotsin
puolustuksesta ja puolustusvoimista", majuri
Tiaisen "Piirteitä suomalaisen jalkaväen kehityksestä II osa", Panssariprikaatin ja sen
joukko-osastojen historiikit sekä everstiluutnantti Eräsaaren "Jalkaväki, teknillistyvä

aselaji". Runsaasti kuvitettu kirja tarjoaa
ja opettavaa lukemista muillekin
kuin ammattimiehille.
kiinnostavaa

Oikaisu: Lehtemme N:o L/63:n sivulla 22 julkaistu
kapteeni Stolpen seurassa olevien I/KTR 12:n upseerien valokuva on otettu Kollaalla eikä Kuolema,arvelIa.
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]R 54:ÄÄN kuuluva pataljoonamme oli joulun (L94L)
tienoilta lähtien puolustuksessa Tolvantojärven pohfoispuolella Vermanjoen linjalla. Oli joulun aaton-

aatto. Ensimmäisen komppaoian vartiomiehet olivat
vartiopaikoillaan. Edestäpäin ei kuulunut laukaustakaan. Hyvin hiljaisena tuntui vihollinen nyt olevan.

ei arvannut, että juuri oli suoritettu
joukkojemme vaihto uusiin, levänneisiin miehiin.
A{uuten kai nyt olisikin ilmassa viheltänyt ja maassa
Varmaankaan se

räjähdellyt.

Vihdoin kuului kuitenkin edestä krahinaa. Vihollisalamyhkäisesti ! Se oli
vartiomiehen ensimmäinen ajatus, kun ei-kenenkäänmaalta alkoi jotain kuulua. Itsekseen hän tuumaili,
että eihän tuolta vihollisen asemista kylläkään ole
matkaa kuin 200-300 m, vaikka onkin metsäinen
taival välissä, mutta asemiemme etumaasto kuuluu
olevan hyvin miinoitettu, joten se ei aivan yllättäen
silmille Iennä.
Näin arvellen seisoi vartiomies kuopassa ja koetti
silmät ja korvat tarkkana saada selvää, mikä oudon
krahinan aiheutti. Siinä välissä hän ehti tarkastaa
aseensakin ja muisteli voimassa olevaa tunnussaoaa.
-_ Mikä pahus siellä sittenkin krahisee?
Jo kuului selvästi miehen ääntä:
mene pois !
mene
noh
noh
Noh

nen taitaakin tulla aivan

-

-

-

-

-

Pian se kuului melkoisen läheltä, ja entinen krahina
sama hokeminen vhä jatkui. Vartiomies kuulosteli
vielä hetken ja vihdoin ärähti:
Kuka siellä?
Kädet ylös!
rukiverh!

ja

- Karppisen Heikki
- on. Voi kumma,
täällä vain
sielläkös te olettekin?

Mitä hittoa sinä siellä teet
tule kiireesti pois
-tule, tule, hihkaisi vartiomies.
- Karppinen ajeli hitaasti paikalle hevosellaan reessä
istuen. Työmies-tupakan tuli kiilsi suussa pimeässä je
reessä keikkui kolisten kaksi konekiväärfd,. Hevonen
t'arpoi lumessa, ja reki keikahteli kannokossa. Same
puhe pursusi vielä asemissakin, kun hän hoputteti
hevostaan.

Noh

noh

menehän nyt.
- Pahustako
- siellä asemien edessä ajelit ?
sinä
Yrititkö
Iiittyä vihollisiin
mutta eivät tainneet
- ajanut miinoihin.
huolia sinne sinua? Hyvä ettet

ja
Oliko se vanjan
- ajoin harhaan. puolta - miinojakin? Pimeässä
Nyt tuli Karppiselle kiire
pois. Mutta
- pois
- hyötyä. OIi
olihan hevosella ajostakin ollut
jotakin
tullut päivän selväksi, ettei asemien edessä ollutkaan
miinakenttää. Ihmettelyä herätti myöskin se, miten
Karppinen oli päässyt livahtamaan läpi omien asemien
ja miksi vihollinen ei ollut tulittanut. Odottiko se
saavansa helposti vangin vai pitikö ajajaa hulluna?
Nyt vasta, kun Karppinen jo ajeli poispäin linjoista,
se ampui heikohkon kranaattikeskityksen. Oli syytäkin
-- varma saalis oli lentänyt ohi suun.
Tapahtuneesta riitti keskustelua koko pitkäksi päiväksi. Juttua jauhettiin korsuissa talikynttiläin valossa
riseaan otteeseen. Ja yhteinen tunnustus oli selvä.
-_ Eri poika oli tuo Karppinen kerrassaan
kovanaama.

Karppinen itse muisteli tapausta kauhulla. Kertoipa
nousseen sydämen kurkkuun ja vatsankin tulleen
veteläksi huomatessaan, mihin oli joutunut.

*********************
Hetkki Hytönen

YlENO NASKALI

Hyökköys sotiloskotiin
OLI alkutalven aamu Äänisen Limosaarella 1944. Heräsin käsittämättömän sekasorron keskellä. Vuoteellani oli multaa, Iautoja, kaikenlaista puunsälpää, ja
suuret hirret estivät minua pääsemästä ylös vuoteeltani.
Kylmä viima puhalsi läpi sekamelskan, ja oli aivan
valoisaa. Ulkoa loisti voimakas valo, ja kuulin tulen
hulmuamista ja palamisen aiheuttamaa räiskettä. Missä olin, mitä oli tapahtunut?
Samalla kuulin puhuttavan sanoja, joita en ymmärtänyt. Venäjää, selveni minulle. Parasta oli olla hiljaa
paikoillaan, varsinkin, kun tuli ei ainakaan vielä riehunut omassa talossa. Sekavana kuulin erilaisia ääniä,

lopuksi myöskin suo,malaisia sanoja.
Pian vapauduin hankalasta olinpaikastani ja voin
todeta, miten perusteellisesti pieni sotapesäni ja sen
tavarat oiivat joutuneet hävityksen valtaan. Vieläpä
oli kassalaatikkokin ilmanpaineesta ponnahtanut auki

ja

rahat sinkoilleet kaikkialle hävityksen

sekamels-

kaan. Joitakin jauhautuneita setelin jäännöksiä näkyi
siellä täällä. Voi surkeutta, mitä tehdä, mistä aloittaa. Mutta olipa tuolla takavarastossa sentään säilynyt

hiukan korviketta ym., joten sitä voisi pojille jossakin
keittää, ja keitinkin vielä samana yönä.
Myöhemmin sain kuulla, että vihollinen oli yöllä
hyökännyt kylään, sytyttänyt taloja palamaan ja heitellyt ikkunoista sisään kasapanoksia. Sellainen oli
tullut sotilaskotiinikin, mutta sekasorrosta selvisin

kuitenkin vain pelästyksellä.
Vainolainen karkoitettiin pian kylästä ja vauriot
korjattiin, mutta oleminen oli aluksi entisillä tutuilla
paikoilla jotenkin outoa. Pian pääsi elämä kuitenkin
oikeihin uomiinsa, ja tapahtuma siirtyi muistojen
joukkoon.

*****************

Toitoo sodosso kuollo sittenkin

JR 8:n 2. komppanian päällikkö, luutnantti Ållan
Gummerus oli viime sotamme värikkäimpiä ja pelkäämättömimpiä henkilöitä. Ensimmäisen hyökkäyksen jälkeen rajan takana Saarivaaran seudulla kävi
puhetta änkyttävän Gummeruksen sanelu puhuttelussaan seuraavaan tapaan:

Po-pojat, minä olen huoman-nnut arkuutta,
mutta se, se on karistettava pois.
Hän hyppäsi
kranaattien vinkuessa kivelle ja jatkoi:
Ee-ee-eihän

-

so-sodassa kuole, mut-mutta jos sat-sattuisi kuolemaan,
niin, niin o-onko täällä niin hiton lysti elää?

Värtsilän
fl4ysy44ran tienristeyksen voitokkaasmottitaistelusta
saatuaan joukkueenjohtajansa il-

ta

moituksen Gummerus tokaisi:

Mi-mioun mieheni ne me-menevät vaikka pyl-

ly -edellä puuhun.

Gummerus itse oli tämän taistelun aikana linjan
välittömässä läheisyydessä heittäytynyt uimahoususilleen ja otti kuin jollakin lomamatkalla aurinkoa huopansa päällä.

Vähän myöhemmin löysivät Gummeruksen alaiset

upseerit päällikkönsä Jänisjärven rannalta sättimästä
JR 29:n kersanttia, jolloin hän lausui tähän tapaan:
Po-pojat, katsokaa tätä miestä, hän pi-pidättää
mi-minut,
olenko mi-minä vihollinen. Ei, ehei, mirninä o-olen Suomen roh-rohkein luut-luutnantti ja
mi-minä uin, mis-missä minä tykkään.

Mainittu kersantti, joka

oli

vastapäätä vihollista

vartiossa järven rannalla, oli tehnyt vain velvollisuutensa, sillä Jänisjärven vesi "naapurien" Iäsnäollessa
olisi pian saattanut olla hyvin rautapitoiista.

Koirinvaaran jyrkillä rinteillä oli vihollisella vahvat asemat, jotka oli määrä valloittaa. Kun H-hetki
viipyi tykistötulen odottamisen takia, Gummerus ei
enää enempää malttanut, vaan komensi:

Po-pojat, kun ei tu-tule, niin me me-nenemme
ilman.
Niin mentiin.
- pelloilla tapasi tämä urhea soturi kuitenLäskelän
kin kohtalonsa. Kun luutnantti Gummerus oli o,ttamassa joukkueenjohtajaltaan ilmoitusta, tapasi tarkkaampujan luoti hänen sydämeensä. Hänen viimeiset sanansa olivat:
Tai-taitaa sodassa kuolla sit-sittenkin.

-

ROSITA . KORONA . KATRTTNA

SOK

T0lvo l,tARTTtllEl{
Kylät roiollo polovot

Yö, musta mörkö on alkanut hiipiä

salaperäisenä, jän-

nittyneenä pois yltämme, on pysähtynyt kuuntelemaan
aamun askeleita, väist;-nyt sen tieltä ja pujahtanut
selkä jännittyneessä köyryssä lumisen metsän suoiaan.
Se on paennut nousevan päivän sädettä.
Pilvet laahustavat matalalla. Nekin pakenevat. Vi-

0ma

huri pirstoo niitä, työntää ne pois, jonnekin kauas
olemattomiin. Sinne, missä ei päivännousua olekaan,

Jäämeren syliin.

On tammikuun aamu vuonna 1.940.
Kylä lepää äänettömänä edessämme. Sen rakennukset piirtyvät tummina taivaan puhdasta lievettä vasten.
Jossakin vingahtaa ruostunut tuuliviiri, ja hyvin kaukaa kuuluu koiran haukuntaa. Tai olisiko se kenties
kettuT Sodan kumu on jähmettynyt tuokion hiljaisuudeksi, vaiennut pakkasen kiristämänä. Yön paetessa
pakkanen yhä kiristää otettaan, napsauttelee kelojen
kylkiä. Tienposken yläpuolella riippu puhelinlankakimppu hiljaa suristen.
Joukko lumipukuisia kaukopartiomiehiä seisoo suksillaan kylän laidassa olevassa metsikössä. He nojaavat
suksisauvoihinsa ja kuuntelevat. Pakkasen paukahtaessa osasto liikahtaa, konepistoolien suut kohoavat,
ja silmät tuijottavat värähtämättä pimeään, kuulo herkistyy. Kun mitään ei tapahdu, he liikahtavat jälleen
änettömästi, nojautuvat sauvoihinsa.
He odottavat. . .

koti
kullan
kallis
&

-a.--f
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Luutnantti Perd,ld, nuori reserviupseeri, hiihtää hitaasti joukon ohi rivin toiseen päähän ja pysähtyy viereeni. Erotan hänen ääriviivansa. Lumipuvun rintamukselle on muodostunut huurretta. Pistoolikotelon ja
karttalaukun hihnat leikkaavat hänen lumipukunsa
eteen rastin. Hän kuiskaa hiljaa korvaani:

_.

Tämä siis on kotikylänrie. Te tunnette alueen.

Tiedustelurnnre ilmoitti, §trä vihollisen divisioonan esikunta on tuossa talossa . . . näettekö, tuolla äärimmäi-

tuokioksi paikalleni. Ojennan taskuaseeni, vaikka tiedänkin, että luutnanttini ase on myös ojennettuna yiiätyksen varalta pihassa seisovaa miestä kohden. Mutta mies seisoo edelleen alallaan Iiikahtamatta eoää.
Ilmeisesti jokin heikko aavistus vaarasta elää miehen
alitajunnassa.

Ryömin oman kotini pihamaalla. Muistan ryömineeni siinä ennenkin, pikkupoikana. Piha oli minurr
lapsuusaikojeni leikkien temmellyskenttä. Nyt on edes-

ja

senä vasemmalla?

säni kylmä

Nyökkään. Tunnen talon. Se on kotitaloni. Aion
huomauttaa siitä, mutta muutankin mieleni, ja karvas
pala kohoaa kurkkuuni. Luutnantti jatkaa:
Hiivimme sinne ja koetamme tuhota heitä niin
- kuin mahdollista.
paljon
Sytytämme talon tuleen. Pol-

jännityksestä huolimatta palautuvat nuo ammoisia aikoja sitten eletyt hetket mieleeni. Koetan karkoittaa

tamme kylän taloja

niin paljon kuin

ennätämme. . .

ruaka totuus, mutta pelonsekaisesta

ne ja ryömin entistä varovaisemmin. Epäonnistumiseni
saattaisi olla kohtalokasta muillekin kuin itselleni.
Tunnen paitani selkämyksen kastuvan hiestä. Olen

aivan miehen selän takana. En hengitä. Kohoan

mutta tuon esikunnan majoiruspaikan tuhoaminen on
tärkein. Sen polttaminen saattaa aikaan häiriöitä, joi-

hiljaa seiscmaan ja

hin pyrimmekin.

Kannamme miehen navetan ja tallin väliseen solaan.
Kaikki on tapahtunut lyhyessä hetkessä. Luutnantti
hyppää suksilleen ja hiihtää pois. Kuulen lyhyen mer-

Nyökkään jälleen. Katson kotitaloani . . . entistä kotitaloani. Se on uhrattava. . . kuten kaikki, ajattelin.
Suuri asia vaatii suuria uhreja. Talo onkin jo kuollut,
kun se on vihollisen hallussa. Kukaan ei tiedä, että se
on kotitaloni, ja päätdn olla puhumatta siitä mitään.
kahdestaan edellä, jatkaa luutnantti
-te Menemme
ja minä. Pihassa näkyy olevan vartiomies. Vaien-namme hänet. . . ja sitten hyökkäämme. Ahkiot jää-

vät tänne perin miehen vartioitaviksi. Meidän

on

toimittava nopeasti, ennen kuin tulee liian valoisa.
Kumarrun alas ja koetan suksisiteitäni. Ne ovat
kunnossa. Poistan varmistimen konepistoolistani ja
siirrän sen eteeni. Pakkanen puree poskiani, mutta
tunnen omituisen Iämpöaallon kulkevan Iävitseni.
Olen valnris. . .
Hiihdän edelle. Toverimme katsovat mykkinä jälkeemme. Sukset sihahtelevat pehmeässä lumessa, johon on muodostunut vihurin puhaltamia kinoksia. Tulemme aukealle. Siinä on sauna, kotini sauna, missä
olen kylpenyt lukemattomia kertoja. . . ehkä siinä syntynytkin. Nyt siitä uhoo noen ja lahonneen vihdanlehden kylmä tuoksu. Sitä ei ole käytetty. Alue on tallaamatonta, ja sinne jo,htava polku on ummessa. Hiihdämme saunan ikkunan ohitse, ja olen näker.inäni sen
sisälaudalla kyntilänpätkän ja tulitikkurasian. Rintaani ahdistaa, silmiini nousee kinelevä utu.
Pysähdymme ja tuijotamme silmät rävähtämättä
asuinrakenouksia. Siellä hnruu kuolleelta, mutta korvamme erottavat tallin ja navetan suunnalta hevosten

hampaitten rousketta

ja kavioitten poljentaa. Hiih-

dämme lähemmäksi.

Äkkiä luutnantti tarttuu lujalla otteella käsivarteeni.
Hän on nähnyt jotain. Seuraan hänen katseensa suuntaa. Aivan oikein. Siellä tuvan eteisen varjossa seisoo
lumipukuinen vartiomies. Hän seisoo kyljittäio meihin
katse maantielle suunnattuna. Rinnan päällä roikkuva
musta konepistooli erottuu lumipukua vasten. Pidätän
hengitystäni ja tuijotan miestä. Pihassa on joukko ki-

r'äärikekoja, josta tiedän, että kotiini on majoitettu
ainakin komppania sotilaita ja että he nukkuvat väentuvassa. Esikunta on tietysti majoitettu vierashuonei-

siin, arvaan.
Luutnantti antaa merkin. Ymmärsin sen ja ojennan
konepistoolini hänelle. Sitten kaivan taskuaseeni esiin
ja irroitan suksisiteet jaloistani.
Kun laskeudun polvilleni aloittakseni ryömimisen,
liikahtaa vartiomies. Tämä saa minut jäykistymään
58

samassa käteni rimpuilevat miehen

kaulan ympäri ja isken.

kin, ja siinä tuokiossa seisoo koko joukkue ulkorakennusten varjossa. Polttopulloja ja käsikranaatteja otetaan käsille. Luutnantti kuiskaa käskyjä. Puolet joukkueesta hiihtää varmistukseen. Osa heistä valitsee kohteekseen kaksi naapuritaloa.

Hiivin edellä eteiseen. Vieras lemu tulvahtaa vastaan, mutta kun avaan tuvan oven, se narahtaa tutunomaisesti. Tuvasta kuuluu kuorsausta. Kolme käsikranaattia ja kaksi polttopulloa lentää yht'aikaa oviaukosta sisään. . . Ne räjähtävät, ennenkuin olemme
ulkona eteisestä. Valoa leimahtaa ikkunoista. Huutoa,
ulos pyrkiviä. Konepistoolit yhtyvät meteliin, ne räkättävät ilkeästi naapuritalossakin. Tallista purkautuu
miehiä lumiselle pihamaalle, jota valaisevat ikkunoista
tulvivat liekit. Yritys onnistui, ja ryhdymme nopeasti
r

etä'.tymään ladullemme.
Hälytyssireeni ulvoo . . .

Luodit viheltelevät ylitsemme. Vastaamme umpimähkään tuleen
rrriesten

ja

peräydymme ahkioita vartioivien

luo. Kun saa\rumme metsäo laitaan, alkavat

r-ihollisen ilmatorjunta-aseet sylkeä kranaatteja meitä
kohden. Ammukset räjähtävät yllämme, mutta meillä ei ole aikaa maastoutua. Korjaamme haavoittuneet
ahkioihin ja aloitamme paluumatkan, kun ensimmäiset
auringonsäteet valottavat petäjien latvoja.
On kirkas tammikuun aamu.
"Vierailumme" on saanut todella hämminkiä ail:aan. Vaikka olemme jo syvällä metsässä, kuuluu kiivasta ammuntaa ja huutoa. Kolme majoituspaikkaa oli
saatu tuleen. Hiihdän varmistusta pitävässä jälkijoukossa ja pysähdyn tuon tuostakin kuuntelemaan. Minä
hetkenä hyvänsä voimme saada takaa-ajajat kintereillemme. Mieleni on apea. Tiedän, etten saa nähdä ko-

tiani enää sellaisena kuin se on ollut. Hiiltyneet rauniot vain, joissa törröttävät rapistuneet savupiiput.
Hiihdämme tutulla metsäalueella. Siinä makaa paksun nietoksen sisällä syksyllä hakkaamani halkopino . . . tuolla näkyy toinen . . . ja jos oikein muistan,
niin tällä kohdalla pidin päivällistauon ja söin eväitäni. Siinä on iso kivi, ja sen jyrkkä kuve on paljaana
lumesta. Tässä metsässä olen metsästellyt, täältä olen
saanut elämäni ensimmäisen riistasaaliin. Kaikki on
tuttua, mutta kuollutta, kylmää. Hiihdän ajatuksiini
vaipuneena. Tuskin huomaan ladun varteen valuneita
veripisaroita. . . ahkiossa makaavien verta.
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Äkkiä havahdun. Yläpuolellamme lentää hävittäjäkoneita. Onneksi metsä on tässä kohdassa tiheää mutta
kuinka käy kun ylitämme edessä olevan suon? Lentokoneet purnauttelevat sarjojaan umpimähkään, met-

sässä vingahtelee, rapisee. Joukkue on pysähtynyt.
Kaikkien katseet tähyiler.ät puitten latvoihin.
Lentokoneet katoavat. Ne etsir-ät meitä, an'aan. Kun
saavumme suon laitaan, jään siihen kymmenmiehisen
ryhmän kanssa. Latu leikkaa suon kahtia kcrhtisuoiana
viivana. Hanki kimmeltää. Se saa ladun näyttämään
rliltei mustalta. Ihme, etteivät ole havainneet sitä lentokoneista. Ånnamme toisten ylittää suon, Kuuntelemme ja pidämme silmällä jälkeämme. Etuliniasta,

jostain Aittojoen suunnalta alkaa kuulua kaukaista
tuliaseitten räiskettä. Siihen yhtyy vihollisen tykistö.
Se ei ole meistä kaukana, sillä lähtölaukaukset kajahta'r'at korviimme kovaa. Ilkeästi, koska tiedämme, että

pimentoihin. Mutta me? Emme uskalla ylittää suota,

niin kauan kuin koneet viipyvät sen yläpuolella. On
joko kierrettävä suo tai odotettava iltaa. Pakkanen
puuduttaa jäsenet.

Eteen lentäneet koneet palaavat. Ne yhtyvät toisiin,
ja tuokion kuluttua laivue katoaa tulosuuntaansa. Nyt
nousemme suksille. Aseistuksemme on kevyt, pian
Yutamme vastarannan.
Silloin tulevat koneet vieläkin uudelleen.

Ne ujeltavat

saa-

riemuissaan onnistuneesta kepposes-

taan. Heittäydymme lumeen, kaivaudumme siihen. Koneet syöksyvät alas, ja ensimmäinen ilkeä rätinä repii
pakkasilmaa. Se saa lumen tupsahtelemaan kun luo-

dit

ympärillämme tunkeutuvat lumen läpi jäätyneeseen rahkaan. Emme liikautakaan itseämme, odotamme

jokainen laukaus lähettää ystäviemme keskelle annok-

vain luotia niskaamme. Kuusi hävittäjää syytää nitä.
Luulisi, että alueella on verinen ilmataistelu. Mieleni
tekee nousta ja vastata konepistoolilla heidän tuleen-

sen kuolemaa.

sa, mutta luovun tuosta mielettömästä ajatuksesta. Pel-

Taas tulevat lentokoneet. Juuri sopivaan aikaan,
koska silloin pujahtaa viimeinen suon ylittäjä vastarannan metsään kätkeytyen sinne. Emme voi jatkaa
matkaamme, ennenkuin hävittäjät katoavat tiehensä.
Ne lentävät matalalla, tuiskuttavat konekivääreillään
metsää. Ilmeisesti on tuhotyömme saattanut heidät
katkeriksi. Takaa-ajajia ei vain ilmaannu. He keräävät joukkojaan luullen, että meitä oli suuriakin mies-

kään, että jokainen tovereistani on kuollut kymmenien

massoja liikkeellä.
Suo edessämme

on laaja. Sen kiertäminen metsiä
pitkin saattaisi olla kohtalokasta. Emmehän tiedä, mihin kaikkiin paikkoihin vihollisyksikköjä on koottu.
Nyt on lentokoneista ilmeisesti havaittu latu. Koneet
kaartavat suon yläpuolella, painautuvat matalalle ja
pysyttelevät ladun vaihella. Niitä on kuusi kappaletta.
Ne eivät tulita enää, mutta kaksi konetta eroaa muodostelmasta ja lentää ladun suuntaan vastarannan metsän yläpuolelle. Makaamme lumessa ja kuuntelemme.
Ne eivät ammu, toverimme ovat pelastuneet metsän

luotien lävistämänä. He makaavat hiljaa, yhtä hiljaa
kuin minäkin. Ajattelen, miten saan toverini ruumiit
pois. Silloin koneet katoavat. Ne ovat saaneet tehtävänsä päätökseen.

Kohotan päätäni

ja kohtaan ensiksi auringon kir-

paisevan säteen. Katselen ympärilleni. Nyt kohoaa toinenkin pää, kolmaskin. . . Ei, niitä kohoaa useita, kaikkien mukana olleitten päät kohoavat lumesta.
Tunnen kiitollista mlelihyvää. Ei pienintäkä'in naarmua kenessäkään. Lumisia ja kylmän jäykistämiä mie. . rnutta kaikki vahingoittumattomina. En voi
muuta kuin nauraa. Nauran pitkään, kyynelissäni kylpien, kunnes toverini saavat minut tyyntymään. Hermojännitys laukeaa, ja palaudun entiselleni. Metsässä
saavutamme toiset. He eivät iättäneet meitä, vaan olivat tuskaisina seuranneet suolla tapahtuvaa näytelmää.
Hekin luulivat, ettemrle selviäisi siitä.
Olemme jälleen ladulla.

hiä.
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Oma koti . . . se on kullan kallis.
Mietin tätä ja koetan päästä selvyyteen siitä, teinkö
sen hyväksi todella kaiken parhaiten. Sitä ei ole
enää, mutta sen kamara on jäljellä, maat ja tutut näköalat. Niitä ei ole tuli pystynyt hävittämään. Eikä pysty.
Kotini hävitys oli uhri niiden takaisin lunastamiseen.
Tähän ajatukseni tyyntyvät. Väsyneet jäsenet saavat
voimaa ja ponnistelen hiihtäen joukkueen eteen.
Odotamme pimeää. Se on meidän puolellamme, kun
ylitämme alueen, iota vihollisen hiihtopartiot vartioivat. Haavoittuneet valittavat ahkiossa, he ovat saaneet ensi avun, ja emme voi muuta heille tehdä.
Luutnantti Perälä hiihtää luokseni. Hänen poikamaisilla kasvoillaan on väsynyt ilme, mutta hän koet-

Postilootikko rintomollo

taa hymyillä lohduttavasti:
Oliko se teidän kotinne?

- oli. ..
- Årvasin tuon siitä, kun Iöysitte sen oven niin
vaivattomasti
pimeässä eteisessä, hän virkkoi tarjoten

v. sE rfuÄ

savukkeen.

Tuijotamme mykkinä edessämme olevaa aukeamar,
joka hyvin hitaasti tummuu. Kun se on ylitetty, olemme omiemme lucna. Taistelun kumu kantautuu hiljaiseen erämaahan. Kuuntelemme sitä vaiti ollen ja sauvoihimme nojaten.

Emme hiihdä enää entistä latuamme takaisin.

Soto-ojon

- olla, että se
Saattaa

on miinoitettu.
Luutnantti puhuu matalasti. Tiedän, että hän on
oikeassa, ja kun vihdoin pimeän turvin jatkamme matkaa, teemme uuden ladun. Pääsemme pujahtamaan
alueen halki, ja runnen itseni pitkästd aikaa oikein onnelliseksi.

Kl Rlolru s Kl LPAI LU
ja julkaista sekä nrleville
sukupolville säilyttiiii kertomuksia ja kuvauksia teoista, jotka
vielä elävät mukana olleiden mielissä mu$a siuttavat kohta
Tarkoioksena on koota talteen

unohtua,

6fi1 mk

4fi) mk
2fi) mk
6 polkintoo kukin 50 mk
Arvostelulautakunta pl&iaiiii itselleen oikeuden
jakaa palkintoihin varatun rahamäåiriin toisinkin.
Lohdutuspalkintoina jaetaan lisiiksi 20 lehtemme
vuosikeraa. Julkaistavista kirjoinrksista maksetaan
tavanomainen kirjoituspalkkio.

Kiipailuun ooal,listuvien kirjoitu*en tu,lee olla postitettu
toiroitul<selle 6oite TölödkaEu 3, B I, Helsinki, viimeistääo 31. 1. L96r. Kilpail,urn tulos julkaistaan lehrcrnme
kesäkuun Drurrcrossa.
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Kuvattufen tapahh.mien tttlee ehdottomatti oILa tmi-

asioihin perustuvia.

2. Kirjoirtuksesta tulisi ilrnaä tapahtuma-aika, pai,kkakunta
ja yksiklö mahdollisimman tarkkaan s,amoin ku,in ta,pahtu'
miin ratkaisevasti vaikuttaneiden henkilöiden nimet'
3. Kirjoitusten sopivirn ,piturus on noin 1.50O-3.000 sanaa,

RAHAPALKI N N OT:

I polkinto
ll polkinto
lll polkinto

Kilpoiluohjeet:
L

di 2-4

lehternme sivua.

lelle paperia.

-

Kirioittakaa vain y,hdelle puo-

4. Kirjoitukset merkitään nimimedkillä. Oi'kea nirni sekä
tarrkka osoite liitetään surtrietussa kuoressa kinioituksen
mukaan.

L

Kilpailu,un voi sama henkilö lähettää useanr,piakin kir'

joiturlcsia. Myiis Lottieq sairaanhoi'taiien

ia

sotilaskotisisar-

ten osa'llistumista kilpailuun toivotaan.
6. Tapahturniin liit'tyvät valokuvat tarpeeLlisine selostuksi

-

neen ovat tervetul'leita. Niiden iulfl<a'isemisesta suoritetaan
korvaus ja pyydettäessä ne palautetaan. Kuvien taaJ<se
merkitsemään liilettäiän nimi ia ooite.
pyydaään
-p"tLltr.-rtrtornat
kirjoitukset säilytetään lehden toi,mii.
tuksessa myöhempää julkaisemista varteo. Ne kirf oirukset'

joita toirnirus ei katso voivansa julkaista,

siirretäåi,n sota-

a.r,kistoon.

8. Kilipailu,n arvooteluilautakunnan va,litsee SotamuistoyMistys r.y:n hailrlirtus.

J

Mutinassa L3.5.42
Tuntemattomalle sotilaalle.
Kpk 7/1269
Sinne jonnekkin.
Rakas sotilas

J

kille. Olet tilattu jo minulle. No ei muuta sitten.
Hei ! Hei vaan ! Vastaa pian. Näkemiin !
Rakkaasi Leija Patukkainen
Hyväkäs, Mutina

rt**

!

Hei vaan! Kirjoitan sinne vähän jotain. Kuinka
siellä on aika kulunut. Minä voin hyvin. Minä olen
vuoden ollut kauppakoulussa. Minä olen nyt seitse.
mäntoista vuotias ja minulla on ihan musta tukka.
Täällä on kyllä paljon sotilaita, mutta ne ovat niin
vanhoja, etten minä niistä oikein välitä. Kyllä
luulen teidän vähän hauskempia olevan. Onko teillä siellä ollut tupakkaa? Minä olen monille sotamiehille lähettänyt. Lähet?imme teille, jos teillä ei
ole. Vai ettekö te polta tupakkaa? Älkää nyt välittäkö, vaikka minulla on näin huonoa paperia.

(Irtireväisty ruudullinen vihon lehti.) Ensi kerralla voi olla parempaa. Terveisiä teille sinne kai-

kirjeenvoihtoo

Rintamalla 21.t.42

Neiti Leija

Patukkainen

Hyväkiis, Mutina.
Ihastuttavan mustatukkainen Leif

a

!

Suuret kiitokset herttaisesta kirjeestä, jolla minua yksinäistä ilahdutit. Eihän se kirje tosin ollut
minulle osoitettu, vaan tuntemattomalle sotilaalle.
Kirjeesi oli yksikössämme joutunut erään toverini

käsiin, mutta minä 'puhalsin' sen häneltä, koska
sillä miehellä on kirjetuttavuu.ksia vaikka millä
mitalla. Nyt kirje on todella oikealla henkilöllä.
Ei kai toverini ole vielä ehtinyt Sinulle kirioittaä?
Pitänee sentään ruinun ensin esittää itseni: ei
mikään ikäloppu, pituutta kovasti, hyvin vaalea
vastakohdathan hakevat toisiaan
urhoollinen
- sievät viikkotitarpeiksi ja, sokeri pohjalla: pienet,
set. Lisäksi poltan piippua, mutta minua harmittaa
pistää siihen noita 'sakemannien sammalia'. Rohkenenko toivoa
kirjeesi oli niin äärettömän lup^ava
että -muistaisit minun ruusupuista piippuani. -Voisimme sitten vaikka tavatakin. Pääien
ensi kuussa vuorolomalle, ja junani täyttää kulkevao kotiasemasi sivuitse. Tarkasta ajasta voisimme
vielä myöhemminkin sopia.
Ah, Leija!
Täytyy lähteä taas vähän sotimaan.
neiOlen aina tavattomasti ihaillut mustatukkaisia
tosia ja erittäin kauppakoululaisia sellaisia, heillä

on sydän kultaa.
Kaivaten

Alikers. Vihtori Simanainen
Kpk 7/1269.
J.K. Kun osoitteesta päättäen näytät olevan
maalta, kysyisin vielä, lypsävätkö teidän lehmänne?

Nythän on hiukan kuivanlaista.

***

Sama

Hyväkkään Mutinassa toukok. 31. p. 1942

Alikers. Vihtori
Kpk 7/1269.

Simanainen

Hyvä Herra.

Sillä herrasmies te kai olette, vaikka koitatte
vietellä nuorta tyttöä. Sillä ei Leija ole kuin vasta
12 vuotias ja eikä se missään kauppakoulussa ole.
Kun on sota, niin lapsetkin oppivat huonoja tapoja. Se Leiiakin on kirjoittanut sotilaille, kun se
on nähnyt toistenkin kirjoittavan. Mutta kyllä sitä
on kuritettu siitä ja sai se nytkin selkäänsä.

Sieltä samasta komppaniasta kirjoitti jo yksi sotamies. Tai korpraali. En muista nimeä. Älkää enää

Kirieenvoihto on hoidettovo eiulinjon poteroisso,kin

jatkako, taikka ilmoitan päälliköllenne. Se on sitten ihme, että maailmassa ei enää ole tapoja. Minä
olen Leijan sisko ja hoidan sitä. Sen vanhemmat
ovat kuolleet.
Emäntä Kaisa Korppunen
Ja ei meidän lehmät teille lypsä, uskokaa se.
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TOIYO SIR OLA

Sfiihfrhtioiit
SUOMALAISET joukot olivat Aunuksessa lokakuun lopulla L94l etenemässä leveällä rintamalla
Äänisjärven-Seesjärven eli Karhumäen kannasta
kohden. Tällöin oli 4. divisioonalle alistetulla, vahvennetulla JR 45:llä tehtävänä edetä Pyhäniemestä
itään tavoitteena Käppäselän asema. Rykmentin
joukot, joiden II pataljoonan 5. komppanian II
joukkueeseen kuuluin, joutuivat silloin suorittamaan useiden kymmenien kilometrien pituisen,
mitä raskaimman marssin tiettömien erämaiden
kautta Muurmannin radalle saakka.
Korvessa kauan tarvottuamme valtasimme vihdoin pienen karjalaiskylän. Kylästä oli noin 5 kilometriä Käppäselän asemalle, ja matkan puoliväliin
leiriydyimme yöksi.
Täällä korpiseudulla ja syrjäkylillä olimme siellä
täällä havainneet liikkeellä vihollisen partioita. Niiden kanssa ei kuitenkaan ollut kehittynyt sen enempiä kahakoita, kenties ne olivat vain säikytelleet yksinäisiä osastojamme.

Aamulla alettiin vetää varmistusketjua

vasem-

malle. Ensin oli vain oma komppania mukana, miesten välit noin viitisenkymmentä metriä. Minä jouduin noin sadan metrin päähän etenemissuunnassa
olevalta polulta eräälle kumpareelle, laitoin itselleni

istuinpaikan ja katselin ympärilleni. Yht'äkkiä huornasin omien telttojen suunnalla muutaman kvmmenen metrin päässä hiippailevan nelimiehisen vihollispartion, kun sillä kohdalla sattui olemaan ka-
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pea, näkyvy1'ttä auttava aukea. Nostin hätäisesti
kiväärin ja ammuin pari heittolaukausta sinnepäin.
viholliseen kuitenkaan osumatta.
Sitten tuli varmistuslinjalle lisävoimia ja jouduin
eteenpäin pari-kolmesataa metriä.

Jonkin aikaa siinä r,artiossa oltuani huomasin
äkkiä kauhukseni saman partisaanijoukon, jot.r
edellisessä paikassa olin ammuskellut, lähestyr'än
minua muutaman metrin päässä. Hyppäsin yllättäen
partisaanien vierelle ja karjaisin: Rukii veer, kädet

ylös! He eivät olleet huomanneet minua, koska olin
pensaan takana. Miehet pelästyivät kovasti, ja siinä
samassa heiltä putosivat kiväärit kainalosta. Minä
puolestani osoittelin heitä pistoolillani.
Kun nyt maassa lojui kolme tavallista kivääriä ja
yksi puoliautomaatti, kysyin heikolla venäjän kie-

len taidollani, oliko heillä muita aseita. Ensimmäinen osoitti taskua, jonne johti remmi. Otin siitä
kiinni ja vedin, jolloin taskusta paljastui naganipistooli. Tempaisin remmin poikki ja pistin naganin taskuuni. Partisaani sanoi: "Haroosi" tarkoittaen kai kehua asetta hyväksi.
Käskin miesten häti kääntyä ympäri, jotta
saisin tun allisesti kopeloitua heidän taskunsa.
Tästä he eivät pitäneet, pelkäsivät luultavasti, että
ammun heitä takaapäin. Kovan pulinan jälkeen he
kuitenkin rauhoittuivat, ja sain kaikki tarkastetuksi.
Heillä ei muita aseita ollutkaan, kuin pieniä kääntöpää\.eitsiä, joista en huolinut. Olivat ihmeissään,

Jo puoli vuosisotqo on Koopelitehdos seuronnut oikoonso.
Koopelin tuotonto on olusto pilöen rokennettu ommotliloidon, tutkittujen volmistusmenelelmien, ojonmukoisen konekqnnon
jo tehokkoon loodunlorkkoilun pohjolle.
Tekniikon nopeo kehitys,io nykyoikoiselle
koopelitehtoolle osetetut voolimukset ovol
loojenloneet tuolonto-ohjelmon iuhonsiin
nimikkeisiin.
Tönöön lunnetoon sinivolkoiset koopelike-

lot koikkiollo Suomesso jo koulto

koko

mooilmon.

Kehltykren mukono

PU

OLI VU OSI SATAA KAAPELEITA

SU OMEN KAAPELITE HDAS OSAKE.

YHTIö

perusteltiin 1912. Yhtiöllö

on

teollisuusloilokset Helsingissö Pursimiehen-

kodun vorrellq jo Sqlmisooresso

sekö

leollisuusolue Porkkolosso. Koopelitehtoon
polveluksesso työskentelee nykyisin n. 2800
hen kilöö.

SUOMEN

IMAPETIIEIIDAS
OSAKEYI{TIö
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Konsikuvo:
Rotsuvökeö liikkeellö tolvisodon kynnyksellä I939

NUMERO

2:n

KIRJOITUKSET

A. Kurenmaa:

),

ASKEL TÅSAVERTAISUUTTÅ KOHT,I
Kov,cn pokkosen kynsissö vongeiksi ontoutuneito noopureito

Vilho Suomi:
suoMÅLArsET JA SOTA
Aimo Nurmela:

kun saivat ne pitää. Ensimmäinen rniehistä oli 25
vuotias aliupseeri, toinen oii 30, kolmas 43 ja neljäs 19 vuotias. Vanhin heistä oli aivan poikki, ja
siihen kellahti osoittamalleni määttäälle selälleen.
Vyölläni miehet huomasivat puukon roilikumassa.
Tämän johdosta heidän katseensa ilmaisivat kauhua, ja yhteen ääneen he alkoivat taas pulista, näyt-

telir,ät kieliänsä, korviansa, silmiänsä ja kurkkujansa. Minä sanoin: "Niet, niet!" Kaivoin leipälaukustani viisi näkkileivän palaa, otin puukon ja levitin leiville hiukan voita. Leikkasin pienet makkaran palat ja näytin, että tätä tällä tehdään. Tarjosin

jokaiselle palan maistiaisiksi.
Kun leivät oli syöty, kysäisin, onko miehillä tupakkaa. Silloin ensimmäinen heistä tarjosi topan
mahorkkaa. Hänellä näytti sitä olevan enemmänkin,
ja niin alkoi sätkien kiertely. Hyvää se mahorkka
olikin, paremman puutteessa. Sitten miehet kyselivät, minne he nyt joutuvat? Selitin, että joutuvat
"roboti"
ja se oli heille mieleen.
työhön
Siinä -istuessamme -"naapurit" alkoivat tulla kovio
äänekkäiksi, jännitys kun oli jo lauennut, jopa joku
vähän hyräilikin. Omat miehemme kuulivat ketjuun täältä kantautuvan mölinän, ja pian oli heitä

kerääntynyt paikalle suuri joukko ihmettelernään
minun saalistani. Moneen kertaan sain kertoa koko
jutun.

tuli

komppanian lähetti. Hän käski vankien seurata itseään. Minä sanoin heille "svidania",
näkemiin, ja niin erottiin.

Sitten
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NUOTIOT NÄKYVISSÅ
Ville Muilu:

,8

JUNTINKORVEN KORPIT

II

4r

OSA

Reino Tuomela:

LENTÄJÄ POIKKEÅA KÄSKYSTÄ

Yrjö

Kuparinen:

POLTTOPUUT JÄIVÄT

I!{atti Karhu:
VIIMEISET VUOROKÅUDET TAIPAI FF'N
MUSTÅOJALLA
Irja-Marjatta Tuomela:
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EKSYKSISSÄ BÅRANIN KORVESSA SYVÄRILLÄ

Veikko Jokela:
KARPPISEN HEIKKI

_
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KOVÄNÅAMA

Vieno Naskali:

HYÖKKÄYS SOTILASKOTIIN
Heikki Hytönen:
TAITÅA SODASSA KUOLLA SITTENKIN

5t

.....

Toivo Marttinen:
OI,IA KOTI KULLAN KALLIS

V.

.

t5
57

Setälä:

soTÅ-ÅJAN KTRJEENV^IHTOA

.

Toivo Sirola:

SÄIKÄHTIVÄT

.....

Kirjoittojot vostoovot esittömistöön
mielipiteistö
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Yuoteiksi kööntyvöt istuimet

Siitö huolimotto WARTBURGIN hinto

peruutusvolon

ole korkeo, voin

oviin kqrttotoskut

6.lrl{l nmk (limousine 5.750 nmk) vopoosti Helsingissö
kotsqstuskunnosso. 50 hv, '125
töydessö
io
km/t huippunopeus, 4-oveo, S-hengen tilot,

honsikoslokeron

tokoikkunoihin tuuletusikkunot

tuhkokupit eteen io tookse

sovukkeensytyttimen
volon motkotovorosöilöön sekö

moottoritiloon

höiköisysuoiukset molemmin puolin
töydellisen suomenkielisen kösikirjon

Ne ontovot outoiluun lisöö micllyttövöö
ylellisyyden jo mukovuuden tunnetto.
WARTBURGISSA ne kuuluvot koikki de
luxe-mollin vokiovorusteisiin.

tehokos lömmitysloite lo viimeistelty työ
osoittovot, etta WARTBURG muutenkin on
hintoluokkonso köriessä.

Myynti-

lo

huoltopisteitö
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moon.

Moohontuoio:
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Fredrikinkotu 25
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YAIN wÄnrstffin uusr KESToEMALT

rÄvrrÄli rÄtn lLotsENA MoNIA TEHrÄvlÄ
Wörtsilön uusi kestoemoli on houskon vöriköstö. Se

on

myös nykyoikqisen kötevöö: voitte volmistqo, torjoillo io

söilyttöä ruoon somosso ostiosso. Ajotelkoo, miten moi-

nio osio! Wörtsilön kestoemoli ei tummu. Se on

helppo

pitöö puhtcono. Kii[tövön kovo pinto ei onno mokuo
ruoko-oineille, voon söilyttöö ne puhtoino. Ostokoo Te-

kin Wärtsildn uutto kestoemolio, puhdosto iloo kotiin.

WÄRTSltl[1{ KEST0EMALI nykyaikaisen kodin materiaali

VI'ARTSILA
II

lrtonumero 70 penniö
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