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Hän on 42-tttolias perbeeniså, arrzmatilrdart rakennrsmestari. Hänex
lisähyen perbeeseen Aarlut ttaimo, neljä koalaiääistri lasta ja hoira.
Nriin susretsa perbeeuå kerty kwkauden mittaan maktettatahsi monia
latkuja ja maktfia.

Yhdyspankkiin voi keskittää
kaikki maksut...
Tällä säästäväisellä perheenisällä oa Yhdyspaokissa
tili, jolta häa voi nostaa rahaa laskujensa maksa-

miseen. Yhdyspankkiin hän voi mukavasti maksaa

kaikki perheen maksut: vuokrat, verot, vakuutus-
ja lukukausimaksut, sähkö- ja puhelinlaskut ym. Näin
säåetyy sekä aikaa että vaivaa - ia nhaakin, sillå
pankkisiirto tililtä tilille on maksuton. Yhdyspankilla
on useita kåteviä tilimuotoja, ioilta suoritukset on ? .

helppo hoitaa.

Säästäminen turvaa huomispäivän -
ia säästämällä unelmat toteutuvat.
Siksi säästäväinen on tyytyväinen. . .

Yhdyspankin tallettaialla on turval-
linen tunne siitä, että hänen pankki-
asioitaan hoidetaan oikealla tl:i-alla.

YHDYSPANKKI
meidä.rn 
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Tykistötulesso tuhoutu-
nutto metsää Toipo-
leen Terenttilässö

REINO KALERVO
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KÅRJALÅN KÅNNAKSEN itäisintä, lähinnä Laa-
tokkaa olevaa lohkoa puolusti Talvisodan aikana ken-
raalimajuri E. Heinrichsin komentamaan III ÅK:aan
kuuluva 10. Divisioona. Sen komentajana oli aluksi
eversti V. Kauppila, 13.L2.39 lähtien eversti A. Blick
ia L). 1.40 jälkeen eversti E. A. Vihma. Divisioonan
lohko ulottui lännessä Sakkolaan. Pääasema noudatti
Suvannon pohjoisrantaa i(irvesmäkeen saakka, kääntyi
siitä Koukunniemen poikki itäkoilliseen ia yhtyi Tai-
paleenjoen pohjoisrantaan Terenttilän kylän etelä-
puolella.

Pääaseman eteen jätettiin Taipaleenjoen alkujuoksun
rajoittama Koukunniemen alue. Se oli alavaa, Suvan-
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non ia Taipaleenjoen etelärannoilta hyvin tähystet-
tävää vesijättömaata, joka ei soveltunut puolustusase-
maksi. Niinpä se jätettiinkin vain taisteluetuvartioiden
varaan.

Taipaleenjoelta on matka rajalle lyhyempi kuin
muualta pääasemasta, ja siksi viivytysvaihekin päättyi
siellä aikaisemmin kuin muualla. Jo joulukuun 2.

päivän iltana olivat viivyttävät joukot, llI/JR ZB ja
Metsäpirtin osasto (8. ja 9. Rajakomppania), vetäyty-
neet Taipaleenjoen taakse. Vain jokunen ryhmä jäi
konekiväärein vahvennettuna vielä eteen, Neosaareen.

l0.Divisioonan ryhmitys oli silloin seuraava:

- I0.DE:n komentoporras Saaprussa.

- JR 29 (everstiluutnantti T. K. Vartiovaara) ia
IIIIKTR 10 Sakkolan lohkolla. Sen ja Taipaleen
lohkon vd.liraja kulki Volossulan kautta.

LapinlahTi

Vrnat. 4.D

Riisk"

- JR 28 (eversti U. Sihvonen ja 8.12.39 lähtien
eversti M. Nurmi) ja tykistöryhmä Ulfsson (I ja
IIIKTR 10 sekä 4.Rask.Psto) Taipaleen loh-
kolla. Lohkon käytettävinä olivat myös 20. ja
31.Pion.K.

- JR 30 - paitsi III P - (everstiluutnantti A.
Kemppi) reservinä Enkuan maastossa.

- Kev.Os. 10 (ratsumestari V. §(allden) Vernit-
sassa.

- 2.Er.Ptri Terenttilässä.
Myös Järisevänniemen ja Kaarnejoen kiinteät pat-

terit osallistuivat taisteluihin.
Miltei 4 vuorokautta tarvitsi venäläinen 49.D val-

misteluihinsa, ennen kuin se itsenäisyyspäivånd. 6.12.
kävi hyökkäämään.

Neosaari
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150.D

Mets äpirtti

Venäläisten hyökkäykset Tolvisodosso ioulukuun
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Miehet oleilwot korsun suojosso Toi-
poleello vihollisen tulilkeCkifyksen oi-
kono

Voimakas tulivalmistelu alkoi kello 8 eikä se koh-
distunut vain pääasema.an ja sen lähettyville, vaan
myös Vilakkala ja Kaarnejoki saivat osansa. Neljän
tunnin ajan peittosi tuli Taipaleen lohkoa ja keskipäi-
vällä lähti jalkaväki liikkeelle. Lähinnä Laatokkaa, los-
sin luona, heitti majuri M. von Schrowen II/JR 28
hyökkäyksen takaisin, mutta Koukunniemellä viholli-
nen työntyi päivän kuluessa Mustaojalle ja osin Te-
renttilään saakka. Lännessä jossa puolustautuivat kap-
teeni V. Lieskan I/JR 28 ja kapteeni R. K. Inkisen
komentama Metsäpirtin osasto, hyökkäys pysäytettiin
jo aikaisemmin.

Taistelun aikana hälytettiin reservistä JR 30 etulin-
jan avuksi. Kapteeni T. Sorrin II/]R 30 suunnattiio
Koukunniemeen ja majuri J. Sohlon l/JR )O kapteeni
Lieskan lohkolle. Seuraavana päivänä kävi I/JR 30
vastaiskuun, joka menestyi Lietteenpeltojen länsilai.
taan saakka sitten tyrehtyäkseen. Tänne samrnui myös
II/JR 30:n vastaisku, kun se rynnisti l/ JR lOtn ,a-
semman siiven ohi. Vastaiskujen tyrehtymiseen oli
luonnollinen selitys: tykistön kantomatka päättyi
siihen.

Kuo joulukuun 7. päivän ilta hämärsi, kaikki joukot
olivat vetäytyneinä pääaseman suojaan. Vihollinen oli
saanut sillanpään Koukunniemessä,. mutta Terentti-
län maaston oli II/JR 28 puhdistanut edellisenä yönä.

Jos kohta jalkaväki oli osoittanut urheutta hyök-
käystä torjuessaan, on taistelun suotuisa ratkaisu kat-
sottava merkittävältä osaltaan tykistön ansioksi. Sitä
mukaa kuin vihollinen tunkeutui Koukunniemeen, se
joutui ensiksi keveiden kanuunapatterien, myöhemmin
keveiden haupitsipatterien ja raskaan tykistön vaiku-
tuspiiriin, eivätkä ensimmäistä kertaa keskitettyyn ty-
kistötuleen joutuneet venäläisrykmentit sitä kestäneet.

Taipaleen ensimmäisissä taisteluissa ei vastustajan
jalkaväki ollut sanottavan ylivoimainen, vain kenties
parin pataljoonan verran, mutta tykistön suhteen oli
toisin. Ålusta lähtien oli patterien suhde 9:)7. Vihol-
Iispatterit olivat sitäpaitsi kalustoltaan vallan toista
luokkaa kuin suomalaiset eikä niillä ollut puutetta am-
muksista.

Seuraavina päivinä vihollinen jatkoi hyökkäilyjäd.n
pienemmin, vain komppanian ja pataljoonan voimin.
Suuremmista yrityksistä se näytti toistaiseksi luopu-
neen. Tämä rauhallinen väliaika koitui puolustajan

eduksi. Taistelussa sekaaotuneet joukot ehdittiin sel-

vittää. Samoin ehdittiin uusi rykmentti, eversti M.
Laurilan komentama JR 23 kuljettaa lohkon takamaas-
tooo ja 2.Er.Ptri siirtää uuteen tuliasemaan Riiskan
metsiin. Joulukuun 14. päivään saakka saivat ioukot
hengähtää. 13.r2.39 järjestettiin myös Taipaleen loh-
kon komentosuhteet siten, että lohkon komentajan
alaisuuteen asetettiin kulloinkin etulinjassa vuorollaan
olevat kaksi rykmenttiä sekä Metsäpirtin osasto. Sa-

massa yhteydessä nimitettiin majuri M. von Schrowe

JR 28:n komentajaksi.

Hiljaisuus päättyi aikanaan. Uusi vihollisdivisioona,
142.D, oli saapunut paikalle, it §.12. kello z alkoi
uuden hyökkäyksen tuhvalmistelu, jota jatkui keskey-
tymättä kello 11.30 asti. Välittömästi sen päätyttyä
nähtiin 30 panssarin vyöryvän Kaanaanmaan suunnalta
Kirvesmäkeä ja noin 20 panssarin Mustaojan notkoa
kohti. Edellisiä seurasi jalkaväkeä rykmentin verran,
jälkimmäisten mukana oli pataljoona. Mutta vihollis-
jalkaväki ei ehtinyt edes tulitaisteluun, kun tykistö löi
sen hajalle. Åsemien eteen romuttuneet 18 panssari-
vaunua jäivät todistamaan, että yritys oli tapahtunut.

Panssareita vihollisella oli runsaasti. Koukunniemes-
sä alun perin olleiden noin J0 vaunun lisäksi sullot-
tiin sinne ennen joulukuun puoliväliä vielä 39. pans-
sariprikaatin kolme pataljoonaa, yhteensä ehkä 100
vaunua, neljänneo pataljoonan odotellessa toistaiseksi
joen etelärannalla. Muutenkin oli voimasuhde ratkai-
sevasti muuttunut vihollisen eduksi. Jalkaväen suhde
oli nyttemmin ):7 ja tykistöä oli suomalaistengpatteria
vastassa 84 patteria. Lukuun eivät sisälly vihollisen ar-
meijakunnan tykistön raskaat patterit eikä liioin Laato-
kan laivaston tykistö.

Venäläiset olivat päättäneet menetyksistä piittaamat-
ta keria kaikkiaan murtaa Taipaleen puolustuksen.
Vielä kolmas divisioona, 1rO.D, siirrettiin eteen, mut-
ta uudet rykmentit eivät pysyneet edes hyökkäysval-
miusasemissaan, kun tykistö ryhtyi toimimaan, vaan
lähtivät päätä pahkaa pakenemaan Lietteenpelloille.
Siellä kuhisevissa laumoissa teki Kaarnejoen patterin
shrapnellituli selvää jälkeä. Muut patterit eivät ulot-
tuneet tuohon erinomaiseen maaliin. Myttyyn men-
neen hyökkäyksen jäljiltä jäi kentälle 24 panssari-
vaunua.

Uuden divisioonan saapuminen näyttämölle muutti
jälleen voimasuhteita. Jalkaväen suhde oli nyt 3:10,
ja ! suomalaista patteria vastassa oli kokonaista 111

venäläistä.

Seurannutta hiljaisempaa ajanjaksoa puolustaja
käytti asemien lujittamiseen ja vastustaja pienehköin
voimin suoritettuun väkivaltaiseen tiedusteluun, joka
sentään tuli sille melko kalliiksi. Jalkaväen menetyk-
sista puhumatta romutettiin päivittäin 4-5 panssaria.

Yhäti uusia vihollisvoimia oli marssilla Taipaletta
kohti, tulossa oli 4.D, ja tuntui todennäköiseltä, että
se ryhmitettäisiin jonnekin Suvannon etelärannalle.
Taipaleella ei enää ollut sille tilaa. Tämä merkitsi sitä,
että voitiin odottaa hyökkäystä myös Suvannon yli.
Muutkin merkit viittasivat tähän.

Varhain joulupäivän aamuna saapui lyhyin väliajoin
kolme ilmoitusta. Ensimmäinen tiesi, että lo-20
miehinen vihollisosasto oli ilmestynyt Patoniemeen,
toinen, että Riiskan metsissä olevan patterin kimppuun
oli hyökätty ja kolmas, että ainakin komppania vihol-
lisia oli päässyt maihin Pähkenikössä.
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Paksun pakkasusvan suojaamat vihollisen hyökkäys-
pataljoonat saavuttivat rantaviivan eri tahoilla milfei
samanaikaisesti kello 6 tienoissa. Ne tulivat jäälle
työnnettyjen varmistusoiastojen kintereillä.

Vastatoimenpiteet eivät viipyneet. 1/lR 30 heitettiin
Patoniemeen ja kävi vastaiskuun kahdelta taholta. Kes-
kipäivään mennessä oli siellä oleva vihollispataljoona
tuhottu melkeinpä viimeiseen mieheen, mutta tuntu-
vat olivat omatkin menetykset. I/JR 3O:n komentaja,
majuri V. Sohlo oli pataljoonansa 19 kaatuneen jou-
kossa. Hänen tilalleen astui kapteeni §7. Kilpeläinen.

Pähkenikössä ja Volossulan aukeiden länsilaidassa
päättyivät taistelut lyhyeen. Jo kello 7 makasi siellä
vihollispataljoona tuhottuna. Makkaran laiturin
ympäristöön pääsi hyökkääjä pesiytymään vain sattu-
man ansiosta, kun suomalaisten konekiväärit eivät
pakkasessa toimineet. Kello 8 annettu tykistökeskitys
yhdessä jalkaväen vastaiskun kanssa puhdisti maaston.
6./JR )O oli päällikkönsä, luutnantti V. Koppisen joh-
dolla taistellut loistavasti ja selvittänyt tilanteen jo
ennen kuin avuksi lähetetyt lisävoimat ehtivät paikalle.

Pähkenikön kärjessä mitä edullisimmassa asemassa
olevat konekiväärit niittivät jäälle vihollisketjun toi-
sensa jälkeen. Niihin kohdisti tulensa myös tykistö,
ja ruumisröykkiöt kasvoivat silminnähtävästi. Vastti:,
tajan tykistö puolestaan piti Keljaa, Volossulaa ja Ha-
paraista ankaran tulen alaisena. 

- 25.t2. illalla otti
Metsäpirtin osasto vastaan Volossulan lohkon 6./JR
3o:ltä.

Päivän raskaimman taakan joutui epäilemättä kan-
tamaan Sakkolan lohkon vasemmalla siivellä oleva,
majuri E. Miillerin ko(nentama IIII JR 29, jonka tais-
telut päättyivät vasta 27.L2. Pataljoonan lohkolla pää-
si vihollinen pureutumaan §eljan eteläpuolella ble-
vaan ns. Satumetsikköön ja sen kaakkoispuolisiin este-
kaivantoihin, mutta vain osillaan. Ei edes etumainen
pataljoona päässyt kokonaisuudessaan maihin. Se ja
sitä seuraoneet taempien portaiden joukot pysäytettiin
jäälle, kiitollisiksi maaleiksi tykistölle sekä Kekinnie-

Venöläinen hyökkäysvou-
nu suomoloisesso ryteik.
kömoo,stossc

men bunkkerin kahdelle pikatykille ja konekivääreille.
Purpuaan venäläiset niinikään yrittivät kahden

komppanian voimin, mutta molemmat tuhottiin.
Keljassa maihin päässyt vihollinen oli motitettu,

mutta ensimmäiset sitä vastaaan suoritetut vastaiskut
epäonnistuneet. Pantiin tuleen vahvemmat voimat,
III/JR 28, mutta senkin vihollinen löi takaisin. Vas-
tustaja oli rannalla otaksuttua vahvempana.

Kelja oli keinolla millä tahansa saatava. puhdiste-
tuksi ja nopeasti, ennen kuin Taipaleen lohkoa vas-
tassa olevat kolme vihollisdivisionaa mahdollisesti
puuttuisivat asiaan. Tarkoitukseen oli käytettävissä

JR z8 (p.I P) sekä 10.D:n johdolle alistettu majuri
O. Saarelaisen komentama Er.P 6. Nämä sekä III/JR
29 ja koko Keljaan ulottuva tykistö asetettiin eversti
M. Nurmen käyttöön, joka määrättiin johtamaan
hyökkäys,tä. Tilanteen vakavuutta osoittaa sekin, että
huomattavia vahvennuksia oli virtaamassa 10.D:n loh-
kon takamaastoon. 27.12. aamuun mennessä odotettiin
saapuviksi JP t ja l.Er.Ptri sekä Länsi-Kannaksella Yli-
päällikön reservinä ollut URR. Myös tykistön ammuk-
sia oli tulossa.

Vihollisen oli odotettu aloittavan hyökkäyksensä
uudelleen 27.12. aamulla, mutta jo edellisenä iltana
kello 21 saapui ilmoitus, että ainakin rykmentin vah-
vuinen vihollinen hyökkää parhaillaan Keljaa vastaan
erittäin voimakkaan tykistön tukemana. Omat hyök-
käysvalmistelut olivat vielä kesken, ja niitä jatkettiin
kuumeisesti sillä välio kun III/JR 29 taisteli kirkkaas-
sa kuutamossa läpi yön suomalaisten asemiin tunke-
vaa ylivoimaa vastaan. Aamulla alkoi vihollinen paon-
omaisesti vetäytyä, pataljoonan sisukas puolustus oli
kestänyt Pähkeniköstä saadun konekivääritulen ja ty-
kistön voimakkaan tuen turvin. Hyökkäysvalmistelut
oli häiriytymättä saatu suorittaa loppuun, ja 27.L2.
kello 9.1) lähti Er.P 6:n vastahyökkäys liikkeelle. Ve-
risen taistelun tuloksena saattoi III/JR 29 illan tullen
jälleen miehittää alkuperäiset asemansa.
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Venäläisen 4.D:n tappiot olivat tavattomat. Omalta
rannalta ja jäCltä laskettiin yli 2000 kaatunutta ja saa-

liina saatiin mm. 12 pst.tykkiä, lähemmäs 200 kone-
kivääriä, saman verran pikakiväärejä jne.

Joulupäivien taistelut päättyivät yhtä äkisti kuin oli-
vat alkaneetkin. Niitä seurasi viikon ajan kestänyt voi-
makas tykistötuli, jota yhä lukuisammaksi käyneet il-
mapommitukset tehostivat. Mutta varustelutöiden suo-
rittamista ne eivät voineet estää. Työtä tehtiin yötä
päivää ja taemmaksi alettiin rakentaa uutta asemaa,
ns. Takalan linjaa.

Tammikuun taisteluihin sisältyi lukuisia pienin voi-
min tehtyjä iskuja vastaiskuineen. Eivätkä nuo hyök-
käykset vallan mitättömiä olleet, sillä esim. 2t.t. jätti
vihollinen Terenttilässä asemien eteen yli 200 kaatu-
nutta.

Tammikuun aikana annettiin suomalaisille joukoille
uudet nimet siten, että 10.D muutettiin 7.D:ksi ja ryk-
mentit JR l0 - JR 21:ksi, JR 29 - JR 20:ksi ja JR 28

- JR l9:ksi. Kev.Os. 10 sai numerokseen 7.
Havainnoista päätellen ei näennäinen rauhallisuus

tiennyt hyvää. Joulukuussa lyödyt vihollisen rykmentit
oli täydennetty määrävahvuisiksi ja. valtava autoliiken-
ne jyrisi yötä päivää vihollislinjojen takana. Pahat
aavistukset täyttivät mielen. JP t ja URR olivat siir-
retyt pois ja lohkon taakse tuodut 21.D:n osat olivat
ilman tykistöä. Tämä oli sitä valitettavampaa, kun
7.D:n oman tykistön kalusto oli jo pahoin kulunutta,
osan ollessa,jatkuvasti korjattavana.

Tammikuun 21. päir'än hyökkäys Terenttilässä lie-
nee ollut väkivaltaisen tiedustelun luontoista, kuten se-

kin hyökkäys, joka samassa paikassa 30.1. uusiintui
ja jote- sitten seurasi herkeämätön tykistötuli 4.2.

iltaan saakka. Pommitusmuodostelmat olivat nekin ah-
kerassa työssä, mm. laskettiio 1.2. asemien yläpuolella
olleen jatkuvasti koko päivän 100-130 konetta.

Odotettu hyökkäys ei alkanut tykistötulen heiken-
tyessä, vaan vasta 8.2. iltapäivällä, mutta se jatkui sit-
ten lyhyitä hengähdyksiä lukuunottamatta rauhan tu-
loon saakka, tai oikeastaan pitemmällekin, sillä se

päättyi vasta i1.3. kello 11.30.

Taistelut muodostuivat kauttaaltaan verisiksi. Huip-
puunsa ne kohosivat I4.2., jolloin hyökkäysaalto toi-
sensa jälkeen niitettiin maahan. Vihollisen menetyk-
set arvioitiin tuona päivänä, samoin kuin 21.2. uudel-
leen huipen,tuneissa taisteluissa, noin 2000 mieheen
kaatuneina. Kirvesmäen ja Terenttilän lohkot saivat
kantaa raskaimman kuorman, mutta ei muuallakaan
levätty. Jopa Laatokankin kautta kiertäen yritti vas-
tustaja saada Taipaleen murtumaao, ja Keljaa, Pähke-
nikköä sekä Volossulaa vastaan hyökättiin rykmentin
voimin. Kaikki yritykset torjuttiin raskaissa taiste-
luissa, niin raskaissa, että mm. Kirvesmäellä kaatui
14.2. erdan tukikohdan suomalainen miehitys, 1 tl
joukkuetta, viimeiseen mieheen.

Kaukana III AK:n oikealla siivellä, Pölläkkälässä
ja Vuosalmella, oli tilanne tällä välin muodostunut
kriitilliseksi, ja vaikka painostus Taipaleella oli her-
paantumaton, oli sieltä irroitettava joukko ja tuota
uutta uhkaa torjumaan. Ensin Er.P 6 ja JR 23, sitten
21.D:n yäljellä olevat osat ja lopulta lähetettiin sinne
vielä IIlJR 1!. Taipaleen puolustus oli välittömästi
rauhaa edeltäneinä päivinä viiden taisteluissa kuluneen
ja r'äsyneen pataljoonan varassa - 

ja kesti loppuun
saakka.

Venölöinen tykki loiminnosso

a
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YrtöKuth'ia l(qrppisen
kiineet

PITKÄSSÄRANNASSA pyrki talvisodan aattona Im-
p.ilahden nuohooja Karppinen vapaaehtoisena Iippujen
alle. Yksikön adjutantti, res.vänr-., varatuomari-jorma
Tissari totesi kuivan juriidisesti, ettei se käynyt päinsä,
koska Karppinen ei ollut suorittanut asevelvoilisuut.
taan ja ikääkin oli jo yli i0 vuotta. Pahinta asiassa oli
kuulemma se, ettei hänellä ollut edes sotilaskantakort-
tia. Mikään ei auttanut, r,aikka Karppinen syr,ällä ja
vakaalla rintaäänellä vakuutti olevansa melkein am-
mattisoturin veroinen, olevansa kovassa ruumiillisessa
kunnossa ja kehui neuvokkuuttaan ja raivokasta tais-
teluhaluaan. Pykälät olivat kumoamattomat ja Pyhä
Byrokratius sai jälleen riemuvoiton.

Sota alkoi, r,ihollinen kävi sutena päälle ja ryntäsi
joulukuun alkupäivinä Pitkäänrantaan aSti, josta läh-
dettäessä pioneerit ylikuumentuneina tuikkasivat lau-
tatapulit liian aikaisin tuleen. Tykit jäivät silloin itä-
puolelle, mutta nuohooja Karppisen neuvokkuus pe-
lasti tilanteen. Sen jälkeen hän lupaa kysymättä liittyi
muina miehinä taistelijain joukkoon.

Pilkönronnon teoll isuuskeskus

Joulukuun lO. päivän tienoilla Koirinojankin puo-
lustus murtui, ja Mursulan niemen miehittäneet meri-
puolustuksen yksiköt joutuivat yllättäen ankaran kk-tu-
len kohteeksi. Miehille tuli sieltä kiire lähtö, mutta
Karppinen kantoi haavoittuneen rekeen vähääkään vä-
littämättä yhä voimistuvasta tulituksesta. Silloin hevo-
nen sai osuman, pillastui, riuhtoi suitset poikki ja lähti
miesten perään. Tällöin löysi Karppinen miehen, jolta
oli ammuttu reisi poikki, otti hänet selkäänsä ja lähti
syvässä lumessa tarpomaan muiden jälkeen.

Impilahden edustalla Laatokan ,fäällä vihollinen am-
pui konetuliaseilla raivokkaasti, luodit vihelsivät ja
lumi ryöppysi. Haavoittunut pyysi Karppista heittä-
mään hänet tielle, ,jotta itse pelastuisi. Karppinen lau-
sui silloin legendaariset sanat:

- Kyllä minä sinut heittäisinkin, mutta nyt on niin
tuhattulimmainen kiire, etten minä ehdi sitä tekemään.

Talvisodan aikana käytiin Laatokan-Karjalassa mot-
tisotaa, tuhoamistaisteluita. Kitilän suurmotin tek<r
oli 19. päivänä tammikuuta ratkaisuvaiheessa suoma-
laisten pataljoonien hyökätessä joka taholta Kitilän
alueelle Laatokan rannalle saarrettavaa vihollista vas-
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Kiiilän-Koirinoion "suurmofti synryi tom-
mikuun lopullo 1940 suomoloisren ioukko-
ien soorrettuo venölöisen 168.D:n Lootokon
rontomoostoon lmpilohden io Pitkiinronnon
vii I ille

taan. f'ällörn antoi Laatokan meripuolustuksen Salnrin
lohkon komentaja, kapteeni Tuovi Topias Mäkeläinen
käskyn luutnantti Jouko Niemelle vallata yllätyshyök-
käyksellä Mursulan kylän eteläpuolella olevan Kuiva-
niemen. Tehtär'ä merkitsi lähes l0 km pituista kouk-
kausta jäitse r,äkivahvan ja lujasti konetuliaseilla va-

rustetun vihollisen selkään.
Olin saapuvilla käskyn;aossa, koska asuin yhdessä

komentajan kanssa. Tilanneselostuksen jälkeen ilmoitti
luutnantti Niemi, ettei tehtä\'än suorittamiselle ollut
pienimpiäkään onnistumisen mahdollisuuksia, koska
vihollinen oli jo ehtinyt linnoittautua ja sillä oli yllin
kyllin jalkar,äen konetuliaseita, kranaatinheittimiä ja
tykistöä sekä hyökkäysvaunu.ia. Olihan näin vahvan
vihollisen kimppuun käyminen avoimella jäällä muuta-
rnan kymmenen miehen voimalla etäällä omista Iiniois-
ta ilmeisesti tuomittu epäonnistumaan.

Komentaja totesi lakoonisesti, että mainittu Kitilän
eli Koirinojan suurmotti sul.ietaan seuraa\ana aamuna.

Sitä r'astaan käsketty yllätyshyökkäys tulee saattan'lirtln
vihollisen puolustuksen sekasortoon. Sitäpaitsi, hän li-
säsi, käsky oli käsky.

Käskynjaon jälkeen luutnantti Niemi pyysi nrinua
puhumaan komentajan kanssa uudelleen, iotta käsky

peruutettaisiin, mutta kieltaydyin jyrkästi. Ilmoitin sen

sijaan lähteväni itse mukaan.
Hetken kuluttua komentaja kysyi ihmeissäärr minul-

ta, mihin <llin menossa, koska aloin keräillä r'rtrustei'
tani. Sanoin meneväni mukaan Kuivaniemen valtauk-
seen. Hän kielsi päättäväisesti osallistumiseni edessii

olevaan taisteluun ilmoittaen. ettei siltä rctkeltä ku-
kaan palaa elär'änä ,ia että lohko ei vt.,i tänä aikana
tulla toimeen ilman lääkäriä.

i
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Lähdin mukaan kaikesta huolimatta. Retkemme al-
koi keskiyöllä. Hiihtäessämme pitkin Impilahtea Laa-
tokan ulapalle keskustelimme siitä, miten voisimme
aamunkoitteessa pädstä rantaviivalle siten, ettei vihol-
linen huomaisi aikeitamme liian aikaisin. Olihan ilman
muuta selvää, että jos meidät havaitaan avoimella jääl-
lä, oiin vahva vihollinen suolaa meidät joka miehen
käden käänteessä.

Puheeseemme puuttui Impilahden iäkäs nuohooja

Karppinen, joka oli sodan kuluessa osoittautunut il-
miömäisen neuvokkaaksi, erittäin palvelusalttiiksi, us-

komattoman rohkeaksi ja menestykselliseksi soturiksi.
Hän oli ehtinyt saada ylennyksen korpraaliksi ja an-
sainnut kunniamerkin urhoollisuudesta. Karppinen
ehdotti, että lähestyttäessä tavoitettamme Kuivaniemeä
aalnusumun alkaessa haihtua hän yksin lähestyisi vi-
hollisen asemia ja yrittäisi tappaa puukolla eteentyön-
netyt kuulovartiomiehet.

Karppisen suunnitelma hyväksyttiin, ja hän suoritti-
kin tehtävänsä. Näin pääsi koko joukkomme Kuivanie-
men rantaan vihollisen ehtimättä suorittaa hälytystä.

Edessä olevassa maastossa oli pieniä kumpareita, joi-
den laelle vihollinen oli varustanut konekivääriase-
miansa. Ensimmäisen tulikosketuksen saatuamme ava-
simme tulen kolmella konekiväärillä. Koska vihollinen
ampui asemistaan, eteneminen näytti auttamattomasti
pysähtyvän jo rantaviivalle, mutta jälleen tarttui Karp-
pinen kohtalon pyörään. Häo otti kaksi konepistoolia
olalleen, vaati mukaansa miehen lippaita kantamaan ia
toisen käsikranaattien kuljettajaksi. Näin varustettuna
hän hiipi kuin kärppä apulaisineen vihollisen miehittä-
män kumpareen sivulle ja komensi miehet heittämään
sitä vastaan käsikranaatteja. Kun ne alkoivat räjähdellä.
vainolaiset häkeltyivät ja lähtivät käpälämäkeen. Sil-
loin Karppinen antoi tulta konepistooleistaan ia karku-
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laisten matka päättyi lyhyeen. Kukkula oli meidän.

Sama näytelmä uusiutui päivän kuluessa useita kertoja'
Yön iullen saattoi Iuutnantti Niemi ilmoi'ttaa ko-

mentaialle, että taistelutehtävä oli suoritettu, Kuivanie-
mi miehitetty ja viholliselta vallattu runsaasti aseita.

Konetuliaseet oli otettu heti omaan käyttöön, ja kiviä-
rien evakuointia varten pyydettiin lähettämään yön ku-
luessa kaksi hevosta pirirekineen. Omia tappioita ei

ollut.

Kitilän suurmotti oli täten sulkeutunut myös Laa-

tokalta käsin. Divisioona vihollisia oli eristetty
omistaan.

Kuivaniemen alueella jouduttiin myöhemmin koke-
maan kovia taisteluita. Siellä olevan 300 miehen vah-
vuisen yksikön vääpeliksi määrättiin alikersantiksi
ylennetty nuohooja Karppinen.

Tässä vääpelin tehtävässä Karppinen nautti sekä

päällystön etlä miehistön taholta ehdotoota arvonan-

ioa ja ihailua. Hän osoittautui satumaisen tarmokkaak-
si sotilasjohtajaksi ja ennen kaikkea taistelutahdon yl'
läpitäi2iksi mitä vaikeimmissa olosuhteissa. Sodan lop'
pu.,aiheissa hänet ylennettiin ylikersantiksi rohkeiden
ja onnistuneiden taistelusuoritusten johdosta.

Karppinen oli ainoa mies, jolla sodan alussa ei ollut
edes sotamiehen kunniakasta nimeä, mutta joka lopuksi
hoiti vääpelin tehtä\'iä ylikersantin arvolla. 

_

Karppinen ei ollut jermu eikä pinnari. Hän oli voi'
makas- ja neuvokas, lujatahtoinen ia tulisieluinen Suo-

m"r, mies, jossa personoitui koko sivistyneen maailman
ihailema ja ylistämä TALVISODÅN IHME'

,

Kitilä, suurmotin keskuskylö



s:Sr
åtärll

I
t
I't
å

t
I
$

§'
, *.a{:r.* _1ry_ *§.

;;"Se§#

I
{
u

t
j

I
I
tI

I
I

ii
i,t*

t

I
åt
I
,l'ft

*f'äe-:
-de-

§#w

JR 69 saapui Koliaanjoelle helmikuun 20. pnä 1940
oltuaan sitä ennen kolmisen viikkoa resen-inä Kartoh-
joen ja Songerjärven metsissä. Rykmentin III patal-
joona oli järjestetty joulu 

- tammikuun aikana Piek-
sämäellä jo vanhemman polven reserviläisistä sekä
syyskuussa 1939 palvelukseen astuneista Savon Jää-
kärirykmentin ja Viipurin Rykmentin asevelvollisista.
Nämä ase'r.elvolliset olivat kaikki upseeri- ja aliup-
seeriainesta, joka oli Huuhanmäellä erotettu muista
saman saapumiserän miehistä ja lähetetty Pieksä-

L. KAITERA

Kolloon silvottuo moostoo motoline yhteys-
houtoineen Tolvisodon,oikono

n.räelle toisten siirtyessä jo joulukuussa rintamalle
Lratokan koillispuolelle. Mitään aliupseerikoulua ei
Pieksämäellä ollut. r'aan meitä ryhdyttiin siellä kou-
luttamaan erikoistehtäviin, taisteluläheteiksi, r'iesti-
miehiksi jne.

Pataljoonamme, komentajanaan kapteeni Å. Karha-
ma, otti vastaan puolustusasemat I/JR 35:ltä Kollaan
rintaman vasemmalla siivellä. Olin viestijoukkueemme
johtajan, r'änrikki K. Dahlin mukana tutustumassa
asemiin ja yhteyksiin ennen vaihtoa ja nuoren mie-

.' e. r
,+!-'
.'ä * "4 'tF

* 1. OSA

t

Viestim iehen
sotoo

Kollool lo

lll/JR 69:n vieslijoukkueen iohtoio, vön.
rikki K. Dohl v. I 940
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Lumi peittönyt Toppokukkulon toisteluien
iöliet

hen mieli meni sangen vakavaksi, kun katseli tammi-
kuun suurtaistelun satoa, ,;'oka varsinkin "Tappokuk-
kulalla" oli suorastaan tyrmistyttävä. JP 1:n nuoret
asevelvollisethan olivat vallanneet jo menetetyn kuk-
kulan raivoisassa käsikähmässä 26.L.40. Tuolla pie-
nellä suosta ylenevällä kumpareella oli kasapäin vi-
hollisen kaatuneita, kuulemani mukaan yli 3OO, ja
tukikohdan edessä oli lisäksi 150.

III P:n lohko oli viestimiehen kannalta epäedul-
linen. Maasto oli pääosiltaan avonaista suota, jossa
oli siellä täällä metsäsaarekkeita. Vihollisen ilmatoi-

minnan takia oli aukealla liikkuminen vikapartiossa
valoisana aikana hyvin vaikeaa, sillä vihollisen hävit-
täjäkoneet kävivät jokaisen yksityisen miehenkin kimp-
puun. Metsäsaarekkeet olivat taas pommituskohtei-
ta, joihin pommituskon,eet ajoivat pommikuormat
järjestelmällisesti kuin rahtia toisensa jälkeen. Hyvä-
nä puolena suomaastossa oli se, että vihollisen kra-
naatit, jotka ammuttiin yleensä jäykkinä, upposivat
syvälle suohon ennen räjähdystä, joteo sirpalevaiku-
tus jäi pieneksi.

Pataljoonan yhteydet olivat puhelinyhteyksiä, ra-
diota ei ollut. Johdinmateriaalina oli kenttäkaapeli se-

kä rautalanka. Taakse ja sivulle menevät puhelinyh-
lll/JR 69:n viestiioukkue v. 1940
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teydet oli edessä rakennettu hangelle, mutta taempana
ne nousivat ylös puihin. Lumisateet olivat peittäneet
johtimet varsinkin aukeilla hangen alle, josta niitä
vikapartioidessa sai etsiä. Pataljoonan keskuksesta
komppanioiden komentopaikoille oli yhteydet raken-
nettu hangelle sekä kent.täkaapelilla että raudalla.
Johtimet olivat 20 - 40 m päässä toisistaan, joten
sama kranaatti ei päässyt katkaisemaan kuio yhden
johtimen kerrallaan.

Komppaniain komentopaikoilta oli tukikohtiin
kenttäkaapeliyhteys. Kaikki keskuksesta eteenpäin
menevät yhteydet oli mahdollisuuksien mukaan kyt-
ketty komppanioissa rinnan siten, että kun yhdes,tä
puhelimesta hälytti, kuului se kaikissa etulinjan pu-
helimissa. Täten yleensä saatiin jokseenkin aina yh-
teys komppaniain päälliköille, koska kaikki johtimet
olivat harvoin samanaikaisesti poikki. Hälytyksessä
käytettiin summeria, koska se taajuudeltaan korke-
ampana kuin ioduktorihälytys meni läpi, vaikka yksi
johdin oli poikki. Puhelimet oli erotettu toisistaan
merkkisoitoilla.

Åluksi kävimme vikapartiossa kukin partio vuorol-
laao. Niiden johtamisessa kävi keskuksessa olevan
puhelunvälittäjän osuus taistelujen kiihtyessä eri,ttdin
tärkeäksi. Hän varmisti jatkuvilla koesoitoilla eri yh-
teyksien toimintakunnon, ja kun vikapartio sai parti-
oimansa linjan kuntoon, ilmoitti puhelunvälittäjä seu-
raavan työmaan. Näin partio joutui olernaan liik-
keellä koko päir,än ehtien keskuskorsulle vasta jos-
kus aamuyöstä. Taistelujen kiihtyessä nukkuminen jäi
yhä vähemmälle muodostuen maaiiskuussa jo mel-
kein tuntemattomaksi käsitteeksi.

Alkuajat vaihdon jälkeen olivat meille tutustumis-
ta maastoon, asemiin, oloihin ja koko sotaan. Tykis-

tötulta, ilmapommituksia, väkivaltaista tiedustelua,
yksiköiden suorittamaa hyvin aktiivista partiointia ym.
tavanmukaista tietenkin sattui, mutta saimme totu-
tella sotatouhuihin suhteellisen rauhallisissa oloissa.
Tämä olikin erittäin suuriarvoista, kuten myöhemmin
tulimme huomaamaan taistelujen jälleen kiihtyessä,
sillä silloin täydennysmiehet yleensä menivät jo ensim-
mäisenä taistelupäivänä.

Tältä rauhalliselta ajalta on mieleeni jäänyt eräs
vikapartiointi, jonka suoritin ryhmänjohtajaoi kanssa.
Olimme 9. komppanian Iinjalla keskellä aukeamaa,
kun kranaatti humahti lähellemme. Esimieheni ei eh-
tinyt maahan, vaan hän oli suksillaan kontallaan, kun
se räjähti. Meille ei käynyt sen kummemmin, mutta
huomasimme, että sirpale oli mennyt ryhmänjohta-
jani polvien ja käsien välistä vioittaen suksia. Jos hän
olisi ehtinyt heittäytya maahan saakka, hän olisi saa-
nut sirpaleen vatsaansa. Hänen aikansa ei ollut vielä
täyttynyt. . .

Helmikuun loppupäivinä kiihtyi vihollisen tykistö-
tuli päivä päivd.ltä, mutta hiljeni kuitenkin aina yön
ajaksi. Jatkuva liikehtiminen, moottoriajoneuvojen
äänet ja valot kertoivat vihollisen puolella varustau-
duttavan uuteen yritykseen Kollaan rintaman murta-
miseksi. Erityisen runsaasti huolta tuotti vihollisen
aktiivisuus vasemmalla siivellämme, jossa vahvat vi-
hollisvoimat pyrkivät kiertämään asemiemme selkä-
puolelle. Sinne sitoutui joukkojamme yhä enemmän
ja enemmän, ja paikallisia taisteluja käytiin harva se

päivä.
Maaliskuun 2. päivänä kellon näyttäessä vähän yli

6 heräsimme ankaraan rumputuleen, jota ilmapom-
mitukset säestivät. Korsu keinui hiekan varistessa ka-
tosta ja seinistä, ja yhteydet katkesivat heti alkuunsa
kaikkialla. Viestimiehillä oli tosi työ yrittäessään pi-
tää ne kunnossa-

Pian muodostui työnjako sellaiseksi, että yksi
vikapartio huolehti taakse ja naapurin - II P:n "Pe-
ti"-keskukseen - meoevistä yhteyksistä muun jouk-
kueen partioidessa etulinjaan päin. Komppanioiden
komentopaikoilla oli vikapartiopäivystys, joka huo-
lehti yhteyksistä tukikohtiin. Tehtävieri vaihdot py-
rittiin suorittamaan vuorokausittain.

Vaikein urakka oli Tappokukkulan ja "Pörri K":n
tukikohdan yhteyksien hoitamisessa. Edelliseen oli
matkaa n. 200-300 m, ja linjalla saattoi liikkua vi-
hollisen tähystykseltä suoiassa. Mutta vihollisen pää-
huomio kohdistui juuri tuohon jo kerran aikaisem-
min menetettyyn Tappokukkulaan, koska se oli omi-
en linjojemme sisäpuolella ja sieltä käsin pystyi kat-
kaisemaan mm. viereisen Pörri K:n tukikohdan yh-
teydet taakse. Sieltä oli myös helppo jatkaa hyökkäys-
tä koko .pataljoonan asemien sivustaan ja selustaan.
Niinpä siellä hyökkäsi kokonainen rykmentti hyök-
käysvaunujen tukemana vajnta joukkuetta vastaan, ja
tykistötuli oli sen mukaista. Pörri K:n yhteyden par-
tiointia vaikeutti taas avonainen, täysin vihollisen tä-
hystettävissä oleva suo. Tosin lumeen oli kaivettu
noin puolen metrin syvyinen uoma, mutta se oli hel-
posti ammuttu umpeen.

Takalinjojen partiointi muodostui pian lepopäiväk-
si verrattuna edessä olevaan työhön. Väliin sai istus-
kella pitkät tovit' jonkin metsäsaarekkeen reunassa
ja katsella, kun pommihrskoneet tyhjensivät kuor-
mansa seuraavaan metsikköön. Senjälkeen partio sai
kerätä sieltä kaapelinpälkät, jotka saattoivat o[a t/2

?
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Suomoloisten ioukkoien pohioinen
loon rintomollo hclmlkuun lopullo
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- 1 m pituisia, ja yrittää saada niistä sekä mukana
olevasta kaapelivyyhdestä yhteydet kuntoon.

Pahimpia olivat vihollisen hävittäjät. Toisenkin ker-
ran saimme toverini, sotamies Ihalaisen kanssa hävit-
täjät kintereillä hiihtää pakoon metsän suojaan ,tai

pysytellä liikkumattomina mahdollisimman epämää-
räisenä kasana aukealla. Vain kerran sai eräs hävit-
täjä ammuttua minulta toisen suksen poikki kanta-
pään takaa, ja mahdoin olla hullunkurisen näköinen
liikatessani siipirikkona upottavassa hangessa parhaa-
ni mukaan karkuun viholliskoneen pyöriessä ympä-
rillä ja yrittäessä saada minut paremmin jyvälle. Åina-
kin toverillani oli hauskaa, sillä hän nauroi mahaan-
sa pidellen!

Joka aamu rukoilimme ja toivoimme lumisadetta,
mutta aamu toisensa jälkeen valkeni kirkkaana talvi-
seksi pakkaspäiväksi, joka oli mitä parhain lentotoi-
minnalle. Valoisana aikana saimrnekin laskea vihol-
liskoneita olevan näköpiirissä jopa 60 saakka. Minul-
le alkoi tuottaa ennen pitkää-vaikeuksia sairastamani
nivelreumatismi, sillä jalkateräni rupesivat nilkoista
alkaen turpoamaan ja jäykistymään. Eräällä salvalla
sain taudin kuitenkin pidettyä kurissa, ja kun sain
jalat mäystimiin ja hävittäjän kintereille, en vaivaa
muistanutkaan.

Etulinian yhteyksien vikapartiointi on jäänyt mie-
leen vain jonkinlaisena kaaoksena. Jatkuva liikkumi-
nen rumputulialueella, epätoivoinen taistelu katkok-
sien parissa tietämättä tilanteesta vihollisen hyökkäys-
ten aikoina, jolloin tukikohdasta kuului aseiden yhtä-
jaksoinen Åtinä ja vihollisen uraa-huuto, sekä kaiken
yllä taukoamaton tykistötulen mahtava pauhu, jonka
seasta havaitsi kranaatit vasta mutapilven pöllähdyk-
sestä tai puiden katkeilemisesta - tämä kaikki yh-

+4

Vikoportio lholoinen (vos.) 
- 

Koitero (oik.l.
Jälkimmöinen kertomuksen kirjoittojo

Viestimiehiö toisteluhoudosso )

dessä yhä raskaammaksi käyvän uuptrmuksen kanssa
kiristi hermot äärimmilleen. Silloin riistettiin ihmis-
sielusta kaikki se, minkä varaan hän vuosien mittaan
oli rakentanut elämänsä ja tulevaisuutensa: lakien ja
yhteiskuntajärjestyksen säätämä elämisenoikeus ja tur-
vallisuuden tunne, sekä usko omaan kykyyn selvitä
omin voimin kaikissa olosuhteissa. Jäi vaio jäljelle pie-
ni pelästynyt hiekkajyvänen, jolla ei näyttänyt olevan
minkäänlaista mahdollisuutta selvitä tuosta mahtavi-
en voimien myllerryksestä.

Vaikeinta oli aina ulostulo korsusta. Monta ker-
taa kohosi sydämestä harras pyyntö: "Åuta, hyvä Ju-
mala, vielä tämän kerran!" Mutta kun oli päässyt
maan pinnalle ja saanut käteen "tapsin", jota seura-
ten alkoi vian haku, ajatusta hallitsi vain tehtävä.

Juosten, väliin maahan heittäytyen, syöksyen, väliin
ryörnien jatkui matka. Viat korjattiin, ja henkeä
haukkoin päästiin hetl<eksi suojaan etulinjan korsuun.
Nopea koesoitto ja hyvällä onoella saattoi yhteys
olla vielä kunnossa ja johtajat ehtivät puhua tärkeim-
mät asiansa. Sitten taas pian sama matka uudelleen.

Näin jatkui tunnista tuntiin, kunnes partio oli niin
uupunut, että se oli vaihdettava toiseen, mikäli sel-
laista oli enää keskuksesta lähettää. Usean kerran
joutuivat vikapartiopäivystyksessä olevat viestimie-
het lisäksi osallistumaan vastaiskuun Tappokukkulalle,
iolloin mm. sotamies Holmström joukkueestamme
haavoittui vaikeasti - muistaakseni 10.3. - 

ja oli
jo hetken aikaa vihollisen käsissäkin.

*

Olimme eräänä päivänä palanneet Ihalaisen kanssa

keskuskorsuuo lähes 12 tuntia kestäneeltä vikapartio-
matkalta ja keittelimme kamiinan päällä kahvia, kun
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äkkiä rysäh_ti korsumme nurkalla ja kaikki yhteydet
katkesivat. Vilkaisimme toisiamme ja sanaa puhumatta
nousimme ja lähdimme pyrkimään ulos.

Olin tuskin ehtinyt ottaa muutaman askeleen kor-
sukäytävään, kun uutta räjähdystä seurannut ilman-
paine heitti minut selkä edellä takaisin korsuun kaa-
taen takanani olevat miehet nurin. Uusi yritys ja pää-
simmekin räjähdysten välissä ylös maan pinoallå. Mei-
tä seurasivat välittömästi sotamiehet Mäkinen ja Vir-
tanen, jotka muodostivat joukkueemme ehkä pelotto-
mimman v-ikapartion. Havaitsimme, että kaikki yhtey-
det olivat korsun nurkalta poikki.

Saimme hetken työskennellä rauhassa, kunnes uusi
keskitys rysähti kovaksi tallatulle korsun edustalle.
Se oli ilmeisesti jälleen tarkoitettu kranaatinheitti-
melle, jonka tuliasema oli korsultamme muutaman
kymrnenen metrin päässä ja joka oli viholliselle oikea
kiusankappale. Kuulinko vai vaistosinko kranaatti-
en tulevan, en tiedä, mutta litistyin kovalle tantereel-
le niin litteaksi kuio ikinä pääsin kiertäen kädet pään
suojaksi. Nyt tuli Ioppu, ehti välähtää mielesiäni,
kun samassa maailma tuntui halkeavan. Suuri kuusi,
jonka alla makasin, meni keskeltä poikki ja latva pu-
tosi maahan.

Heti räjähdyksen jdlkeen syöksyimme kaikki vaisto-
maisesti korsuun. Kivääritelineemme Iuona oli g.

komppanian taistelulähetti polvillaan puoliksi pöker-
tyneenä. Sieppasimme hänet mukaamme ja samaan
mylläkkään saapui myös 7. komppanian taistelulä-
hetti, joka oli parahiksi ehtinyt pätdte saadakseen
sirpaleen ohimoonsa. Juuri räjähdyksen aikaan oli
myös eräs viestimiehistämme nousemassa korsusta,
jolloin ilmanpaine heitti hänet takaisio ja mies löi
takaraivonsa oven pieleen. Hänet jouduttiin lähettä-

mään JSp:lle, josta hän vasta rauhan tultua palasi
joukkoomme.

Tuskin olimme päässeet korsuun, kun joku kysyi,
olimmeko muut kuulleet avunhuutoa. Sellainen kai-
ku oli jäänyt meidänkin korviimme, joten Mäkinen
ja Virtanen syöksyivät uudelleen ylös ja palasivat het-
ken kuluttua kantaen kranaatinheittimen vänrikkiä.
Pojat olivat löytäneet hänet viereisen komentokor-
sun edestä. Saatoimme vain todeta hengen jo paen-
neen. (jatkuu)

Kolervo Hoatoinen

Hompoot
soiroul«sien

aa

sYYno

ERÄÄLLÄ joukkosidontapaikan lääkärillä oli tapana
tarkastaa potilaittensa hampaat, ja poikkeuksetta hän
löysi poisotettavia. Vaikka potilas olisi valittanut
vatsavaivoia tai päätautia, aina tapahtui ensin ham-
paitten tarkastus. Usein lääkärin kuultiin sanovao:
"Täällähän se sairaus onkin teidän.hampaissanne . . ."
Lisäksi kerrottiin, että lääkärillä oli jokin pieni astia,
joka piti päivittäin saada rikkinäisiä hampaita täyteen.
Kun potilaan hampaat oli katsottu, sitten vasta puhut-
tiin muista vaivoista. Joka ei antanut viallisia ham'
paita poistaa suustaan, hänen oli turhaa valittaa muis-
iakaan sairauksista. Tämän kyllä sotilaat tiesivät jo
lääkärin luo mennessäänkin. Kerrottakoon tässä pari
tapausta vastaanotolta Jsp:llä.

Kerran ruli taas eräs sotilas valittamaan jotakin
sairauttaan. Mutta ensin hän kuitenkin pyysi lääkäriä
poistamaan rikkinäiset hampaat suustaan. Tämä olikin
iaakarin mieleinen potilas ja hampaita otettiin useita
ja muun sairauden takia tuli sitten vp:tä eli vapaata

palveluksesta useita vuorokausia.- 
Sitten tuli jälleen muuan sotilas lääkärin luokse ja

valitti. Lieneekö ollut hänellä ripuli tai vatsan vään-

teitä.

- Åvatkaa suunne, sanoi lääkäri.

- Täältä johtuu vatsavaivat, otetaan hampaita pois,

siellä on poistettavia. . .

Mutta iotilas oli toista mieltä eikä antanut hampaita
pois yhtään kappaletta. Hän valitti vain edelleen vat-

iaansi ja pyysi laekariltä muutaman päivän .vaPaata
palrreluksesiä. Uakati mietti hetken ja sanoi sitten:
' 

- Minä annan teille kaksi päivää vp:tä' Saatte

eilisen päivän ia tämän kulumassa olevan päivän'

Onko selvä?

- Selvä on, herra kapteeni, sanoi sotamies ja läksi

astelemaan maiapaikkaanla. Mennessään hän kuitenkin
alkoi arvioida' säamaansa vp:tä, sillä toinenkin päivä

alkoi olla jo illassa.
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SYEN UNDQYIST

TÄMÄ kertomus on JR 10:n historiaa. Kerron tässä
miehistä, joista toiset eivät palanneet kotiszuduilleen
Helsinkiin tai sen ympäristön pitäjiin, rohkeista mie-
histä, joista eräs tunettu kultamitali- ja maailmanennä-
tysmies jäi myös palaamatta.

Tämä mies oli Gunnar Höckert.
Muistan vielä espoolaisen sotamiehen Blomin. Kun

teimme lähtöä "ylimääräisiin" Helsingin työväenta-
lolla, murahteli tämä itsekseen:

- Montakohan ukkoa tästä porukasta palaa takai-
sin stadiin elävänä?

Silloin tuo aprikointi tuntui tylsältä vitsiltä. Eihän
sodasta ollut hajuakaan, mehän menimme vain verestä-
mään asevelvollisuusmuistoja. Pitkälti ennen joulua
olisimme kotona. Näin tuumiskelin, niin kuin moni
toinenkin, ja niinpä espoolaisen soturin tuumailu tun-
tui säälittävältä. Sanoinkin hänelle:

- Elleivät rajaseudun torakat meitä syö, olemme
joka ukko kotonamme joulupuurolla, vanhuuttamme
emme sinne kuole !

Joku arveli, että menisimme sinne pelotukseksi naa-
purillemme, jotta neuvottelijamme Moskovassa saisivat
jotain selkätukea.

Oli syksy vuonna 1939. Joukot liikehtivat. Eikä aino-
astaan oma rykmenttimme, vaao monet jalkaväkiryk-
men,tit ja useat erikoisjoukko-osastot olivat menneet tai
olivat menossa "sinne jonnekin", niinkuin termi
kuului. Käyntiin tulevat sotaharjoitukset tulisivat aina-

a/'

KUN GUNNAR HöCKERT

kin olemaan mittasuhteiltaan sellaiset, joita itsenäisyy.
temme ei ollut milloinkaan nähnyt.

Työväentalolla liikkui miehiä, UR:ssä asevelvolli-
suutensa suorittaneita ikäluokkatovereita. Oli vanhem-
paakin ikäluokkaa ja sellaisiakin, jotka olivat haista-
neet ruudin katkua muuallakin kuin paukkupanos-
manöövereillä. Meistä nuoremmista, joista useimmat
olimme vasta avioituneet, oli somaa jättää nuori eukko
tuokioksi suremaan sotaharjoitusleskeyttään, ja oma
haikeus karkoitettiin rempseyttä tavoittelevalla esiinty-
misellä, jota tehostettiin salaa naukatuilla Vaakuna-
viinaryypyillä kellarikerroksen vessassa.

Jokainen rykmentti on hakarykmentti. Jokaisessa
rykmentissä on paras upseeristo, omalaatuiset ja rei-
lut vääpelit ja paras miehistöaines. Rykmentin jokai-
nen komppania on myös patas ja jokainen joukkue
niinikään on vallan korvaarnaton, Mutta kun II patal-
joonan 4. komppania sai joukkueenjohtajaksi itsensä
Gunnar Höckertin, tunnustivat toiset hävinneensä hie-
man ja lohduttautuivat sillä, että tämä oli rykmentin
yhteinen mies, niin kuin olikin. Vaatimaton, sivisty-
nyt upseeri, joka sitten myöhemmin näytti kestävyy-
tensä sotatantereella olevan samaa luokkaa, kuin oli
pitkänmatkan juoksuissakin ollut.

Jätimme Helsingin työväen,talon vähä,n niinkuin suk-
kasillaan hiipien. Ei mitään toivomaamme sotilassoit-
tokuntaa, ei itkeviä nuoria vaimoja, ei morsiamia
eikä äitejä. Tunkeuduimme härkävaunuihin ja tuota
pikaa nytkähti valtavan pitkä sotilasjuna liikkeelle.
JR 10 kulki pyörien pä?illä kohti tuntemattomia koh-
taloita, komentajana eversti R. Lilius, myöhemmin
everstiluutnantti R. §7iberg.

Sotilaitten, upseerien ja lottien paljous suurilla ris-
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teysasemilla pani hieman aprikoimaan, mutta nopeaan
sellaiset ajatukset tyrehdytti hilpeyteen taipuva nuori
mieli. Suuri sotaharjoitus, pitkän siviilielämän jälkeen,
tuntui kiehtovalta, ja niinpä karjuimme sotilaslaulu-
jamme sekä suomeksi että ruotsiksi. Siviili-ihmisten
tuli toki huomata, että "Kymppi" oli liikekannalla.

Rautasenkylässä Kannaksella koimme pettymyksen.
Ei mitään suurempia sotaharjoituksii tullutkaan.

Upseerit näyttivät vain vakava^ naamaa, ja aseitten
sijasta työnnettiin kouriimme rautakankia, hakkuja ja
Iapioita. Kaivoimme valtavaa, viemäriojaa muistutta-
vaa taisteluhautaa, joka tehtiin oikuttelevan mutkitte-
levaksi. Rakensimme korsuja, jotka mielestämme teh-
tiin tarpeettoman vahvoiksi ja tankkiesteitä, joita ei
voitaisi ylittää muulla kuin lentokoneella. Naureske-
limme herrojen pelolle, he olivat mielestämme liian
äärimmäisyyteen 

_menevän varovaisia. Tässä puuhas-
samme tulimme huomaamatta marraskuun viimeiseen
päivään.

Sota oli tosiasia. Katselin sotamies Blomia toisella
silmällä ja korsurakennelmien suunnittelu olisi mie-
lestäni saanut olla enemmän järeitä ammuksia kestä-
vää. Rajalla oli pian täysi rähinä päiillä ja tiedotus-
välineet ilmoittivat, että rakasta "stidiamme,' oli pom-
mitettu. Näimme ensimmäiset kaatuneemme. Sotämies
Blomin aprikoiva kysymys, "montako ukkoa meistä
palaa" olikin hyytävän asiallinen.

Näkemämme vangitut vastustajamme eivät tosin
tuntuneet vaarallisilta, heliseväksi muuttunut talvi
näytti purreen heistä kaiken tarmon. Mutta vaarallisia
he olivat. Sen tulimme toteamaan raskain menetyksin
Kannaksen vastahyökkäystaistelussa Työppölänjoen
suunnalla 23.12. Silloin kaatui sotamies Blom, kaatui
ja haavoittui moni rykmenttimme mies - noin viiti-
senkymmentä, kuten muistelen. Sen jälkeen olimme
jatkuvasti liemessä.

. Vihollinen pehmitti meitä tykistöllään miltei tau-
koamatta. Lentokoneet sylkivät tr,rhoa keskuuteemme
ja 

.voimakkailla. panssarimuodostelmilla tuetut joukot
vyorylvat asemtamme vastaan. JR 10 tiesi olevansa
sodassa.

. Pdfll.l. I pataljoonan 3. komppaniassa. Komppa-
nian päällikkönä oli luutnantti fkhäh, joka oli lå6in
esimieheni, koska toimin hänen taistelulähettinään.
To.imeni vuoksi jouduin liikkumaan paljoo yöllä sekä
päivällä. Usein olin tilanteestakin paremmi., selvillä
kuin tavallinen rivimies. Luutnantti Ekholm oli up-
seeri, joka osasi pitää liikettä yllä, ja alituisesti hån
oli komppaniansa luona linjassa. Hän ei viihtynyt
korsun ahtaassa, tunkkaisessa ilmassa.

Vihollinenkio täydensi aseistustamme. Hiivimme
yöllä etumaastoon, missä lojui ryökkiöittäin kaatu-
neita,. ja sieppasimme sieltä aseita ja keveitä panssari-
suojuksia, joita maastossa ryömivät hyökkääjät olivat
työntäneet edessääo suojaksi tultamme vastaan. Käy-
timme niitä vuorostamme hyväksemme. Vilttisaappaat
ja turkit olivat kysyttyä. ttvaraa, emmekä lainkaan tun-
tenee.t.omantunoonpistoksia tehdessämme yöllisiä ryös_
töretkiä vihollisalueelle. Tosin moni meikåläinen ukko
jäi palaamatta sellaisilta matkoilta ia ioku upseereista-
kin rypisteli silmäkulmiaan, kun näki'miestå levente-
levän sotasaaliina saamillaan vilttitossuilla tai kun
jonkun risaisen lumipuvun alta pilkisti siperialainen
puoliturkki.

Marjapellonmäki oli kuumaa alueita. Se nimi kuis-
kattiin päivälläkin hyvin hiljaa, ja se vaati myös ryk-

Tukevio korsuio rokennettiin Koriolon kon-
noksello jo YH:n oikono .l939
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mentiltämme rapkaan veron. Siviilitoverini Å. Felt
kaatui siellä. Myöskin JR 11 eli "Ässä" soti samoilla
alueilla, joilla ryskyi ja paukkui lakkaamatta.

Nyt kerron tämän muistelmani otsakkeessa maini-
tusta asiasta.

Vihollinen oli tunkeutunut asemiimme Kinnassaa-
ressa, jonne oli tehtävä nopea ja voimakas vastaisku.
Rykmentti keskitti sinne voimansa, ja siellä taisteli
myös luutnantti Gunnar Höckertin joukkue. Kun vi-
hollinen oli lyöty takaisin, alueen olisi luullut hieman
rauhoittuvan. Näin ei käynyt. Vihollinen oli sitkeä, se

ei piitannut miehistö- enempää kuin kalustotappiois-
taankaan. Useita panssareita, sotatankkeja, roihusi lu-
misessa maastossa kirkastaen pimeän illan päiväksi.
Seurasi melko rauhallinen yö, jonka jälkeen valkeni
helmikuun 12. päivä.

Lyhyen valmistelun jälkeen vihollinen yritti jälleen.
Se käytti tukenaan voimakasta panssarivaunuka-
lustoa. Hyökkäär,iä vihollissotureita roikkui panssarien
hännillä. Panssarit näet kiskoivat perässään vaijereilla
kiinnitettyjä puurekiä, joissa loikoi kiivaasti ampuvia
sotureita. Mutta surkean lopun saivat nämäkin, kun
panssari jäi puolitiehen liikuntakyvyttömänä lojumaan.
Yksikään reessä makaavista naapureista ei selvinnyt
takaisin omalle puolelleen. Toiset panssareista kääntyi-
vät ympäri ja jurrasivat niskat köyryssä omiensa luokse
paljastaen reessä loikovat miehensä siten mitä oivalli-
simmiksi maalitauluiksi.

Mutta erään panssarin onnistui päästä aivan linjan
tuntumaan, ja vasta siinä se sai kasapanososuman

47



kylkeensä ja jäi telaketjut riekaleiksi silpoutuneina
paikalleen. Miehistön kohtalo oli sinetöity samoin
kuin edellistenkin, jotka olivat yrittäneet Paeta tuhou-
tuneesta ajokistaan pois. Siinä linjamme tuntumassa
lojui tuhoutunut panssari sitten surkeasti kallistuneena.

Nämä menetykset eivät merkinneet suuriakaan toi-
mintahaluiselle viholliselle. Yritystä seurasi uusia yri-

Toisleluosemio Koriolon konnoksello roken-
tomosso 1939

tyksiä, ja ruumisröykkiöt kasvoivat kasvamistaan. Yhä
useampia tankkeja jäi tantereelle. Polttopullot ia
kasapanokset olivat todella tehokkaita panssarintor-
junta-aseita.

Eräässä taistelun vaiheessa kohosi luutnantti Höckert
äkkiä asemastaan ja juoksi liikuntakyvyttömänä loju-
van panssarin luokse. Ennen kuin kukaan oikeastaan
ennätti havaita mitään, tämä kultamitalimies kapusi
panssarin katolle ja sukelsi tuota pikaa sen torniluu-
kusta sisään. Alikersantti Nyman ähkäisi vieressäni:

- Dorka tuo luti on I Mitä se tonne meneL.
Samassa pansarin tykkitorni kääntyi. Hitaasti, aivan

kuin siinä olisi ollut vikaa, nykien ja pysähtyen, mutta
kääntyi kuitenkin. Ja vihdoin tuijotti tykin mustan-
puhuva suuaukko omia veljiään.

Alikersantti Nyman kirosi, kun ensimmäinen am-
mus suhahti vihollismaastoa kohden. Hän katseli sil-
mät teevadin kokoisina kallellaan lojuvaa tankkia,
joka sylki tulta omiensa tuhoksi. Ja sitä tempausta
ihailivat kaikki. Sen oli tehnyt kunniakkaisiin urheilu-
1'oittoihin tottunut mies, upseeri ja tähtiurheilija.

Gunnar Höckert ampui.
Hän ampui panssarin ammusvaraston loppuun muu-

tamassa hetkessä. Kiukustunpt vihollinen suuntasi kai-
ken irrallaan olevan tulensa rikkoutunutta vaunuaan
kohden. Luutnanttimme ei otaksuttavasti ottanut huo-
mioon tätä seikkaa. Kun hän ryömi esiin panssarista
ja yritti palata joukkueensa luokse, osui häneen tarkka-
anrpujan Iuoti.

Tapaus koski syr'ästi JR 10:een. Luutnantti Höckert
oli pidetty upseeri, hän oli sitkeä sotilas ja ennen
kaikkea rohkea. Ehkä r'iholliseita lainattu tykki oli
tärkeästi vaikuttava juttu siinä tilanteessa. Mene ja
tiedä. Rohkea tempaus se ainakin oli, sen tekijältä
vaadittiin poikamaista urheilumieltä. Hän oli tottunut
suuriin voittoihin maailman kilparadoilla, ehkä hänen
mielestään tuo teko ei ollut sen vuoksi mainitsemisen
arvoinenkaan. Se oli pikku velvollisuus, joka oli suo-
ritettava vähin äänin.

Koko nraa suri poikansa menettämistä.
Mutta JR l0 taisteli edelleen. Menetykset eivät

tyrmistyttäneet sitä. Se taisteli ja menetti nuorta voi-
maansa, upseereitaan, aliupseereitaan ja miehiään. San-
karihautoja kaivettiin ruotsalaispitäjiemme routaisiin
kirkkomaihin. Kannaksella soittivat tykkien urut sur-
keaa säveltään aina maaliskuun kolmanteentoista
saakka. 

*
Luutnantti Gunnar Höckert oli syntynyt 12.2.l9l}

Helsingissä. Hän kaatui ll.2.l94o Karjalan Kannak-
sella, siis päivää vaille lO-vuotiaana.
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SIELLÄ, missä Suornen entinen itäraja petsamon Ka_
lrstajasrrrennolla päättf i Jäämereen, oli Vaitolahden
k1,iässä rnaamme pohjoisin kansakoulu. Siellä olin r_,pet-
tejana ennen viime sotiamme. Siskoni Sirkka-Liisa oli
seuranani, koska vanhempani eir.ät halunneet
antaa minun olla siellä 1'ksin, sillä olin ylioppilas-
tietä .saanut. opettajapätevy.yden jo t9-r.uotiaana )ÅVaitolahti oli ensimn.räinen paikkani.

Siskoni on hieman ranhempi minua ja talousihmi-
senä monin verroin taitavampi, niin että hän osasi
pitää kotimme hyr,ässä kunnossa. Harrastimme ul_
koilua. Oli ilma mikä tahansa, joka päivä painuirnme
tuntureille joko kär'ellen tai hiihtäen-kelistå riippuen.
lr{inulla oli pienoiskir,ääri, jolla metsästelin riå[ko;a.
Huolimatta tair.en arktisesta pimeydestä, monista
puutteellrsuuksista, hirmumyrski'istä, loiloin postilaiva
(esim. r'. l%6) ei päässyt tulemaan kolmeen-r,iikkoon
meitä ilahduttamaan, r'iihdyimme kuitenkin sieilä niin
hyvin, että ellei "naapuri" olisi meitä pois rjirnut,
olisimme siellä r,armaan vieläkin

Oli lokakuun 5. päir'ä 1919. Koulun päätyttyä Iäh-
din tapamme mukaan siskoni kanssii noin 1ö km len-
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kille tunturiin. Ihmettelimme itsekin mielialaamme,
sillä olimme kuin jonkinlaisessa isänmaallisessa eks-
tarasissa. Lauloimrne isänmaallisia lauluja, erikoisesti
rnarsseja, niin että tunturit raikuivat. Kun palasimme
kotiin, käänsimme radion auki, ja sieltä sattui tule-
rnaan m1'ös suomalaisia marsseja torvilla soitettune.

Näissä mrelialoissa ehdimme nukahter, kun puhelin
soi keskellä yötä. Suojeluskunnan aluepäällikkö soitti.
Koska olin lottien kyläosaston puheen)ohtaj:r ja suo-
jeluskuntalaisille ei ollut kenellekään puheiinta, mei-
dät siskoni kanssa määrättiin ensimn-rärsinä r.artiotrn
ja minut toistaiseksi toimimaan vartiopäällikkönä.
Ikuisesti muistan aluepäällikön sanat, jotka unenpöp-
peröisenä kuulin:

- Nyt, tytöt rajalla ei enää nukuta. Nimitän Teidät
rajan pohjoisirnman vartion päälliköksr Vartioikaa
siskonne kanssa tämä yö ja viestittäkää tänne, .jos ist-r

naapuri jotain touhuaa maalla, merellä tai ilmassa.
Huomenna ilmoittautuu miehiä käyttöönne, järjestä-
kää r'ahtivuorot, muonitus koululle jne.

Onneksi ihminen ei tiedä erukäteen, mitä eläntä
tuo tullessaan. Tuskin silloin olisimme jaksaneet kestää

olen
se

49



,r-

Lottc Heleno Tolvitievo os. Uurosmool kerto-
muksen kirloittolo, oli Petsomon Voitolohdes-
so konsokoulun opettoiono io Tolvisodon
syttyessö poikollisen vortion pöällikkönä

edes ensimmäistä yötä. Siitä alkoivat jokseenkin pyöre-
ät vuorokaudet, siskolle muonittaiana, minulle va'rtio-
päällikkönä.

Valvoimme siskoni kanssa yhdessä sen ensimmäi-
sen yömme tähystellen rajalle, joka oli edessämme
kuin tarjottimella. Koulu oli rakenneltu tunturin ala-
rinteelle, joten näimme ikkunoistamme hyvin koko
kylän, joka kiersi kuin nauhana meren lahtea sekä
Suomen että Neuvostoliiton puolella. Meri lepäsi mel-
kein tyvenenä vaisussa revontulten valossa. Maalla

Portio Petrcmon tuntureillo motolosso tunturirkoivikosso
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,ja ilmassa ei silloin vielä tapahtunut mitään. Vain jo-
kin laiva ajoi satamaan idästä päin.

Seuraavana päivänä oman kylän suojeluskuntalais-
ten Iisäksi tuli paikalle miehiä myös Pummangin ky-
lästä, ja he olivat kovasti ihmeissään, kun joutuivat
naisen komentoon. Olin suorittanut iv-kurssin, joten
olin sentään jyvällä asioista. Pian tulivat kuitenkin
reserviläiset, jolloin sain luovuttaa vartion päällikkyy-
den alikersantti Erkki Heikkalalle. Hän oli kotoisin
Hailuodosta, josta merisuojeluskunnassa kouliintu-
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oeet miehet oli määrätty Jäämeren rannoille. Vartios-
sa oli lopulta 14 miestä sekä siskoni ja minä.

Lokakuun 13. päivänä tuli alikersantti Heikki Tuo-
vila (kaatui Jatkosodassa) hyvin rtotisena var,tiovuo-
roltaan sisälle. Hän sanoi, että tuolle porukalle me
emme sentään enää pärjää. Hän oli päässyt viiteen-
tuhanteen laskiessaan joukkoja, joita naapuri mars-
sitti rajalle. Heillä oli tykistöä myöten vaikka mitä
aseita ja hyökkäysva,unujakin 14 kpl, siis yksi jokais-
ta meidän miestärnme kohti.

Seurasimme si'tten, mitä naapuri oikein aikoisi. Sen
päällikkö ratsasti edestakaisin antamassa määräyksiään.
Miehet kaivautuivat rajaviivalle kiväärit suunnat-
tuina meihin päin, ja konekiväärit tuotiin asemiinsa.
Meri oli ainoa pakotiemme, ja meillä oli käytettävis-
sä vain soutuveneitä. Totiseksi se veti vähän jokaisen.
Veisasimme siskoni kanssa täysin palkein virren "Ju-
mala ompi linnamme", niin että se avoimista ikku-
noista kantautui poteroissaan olevien vihollistenkin
korviin.

Vartiossamme oli Tuovilan veljeksiä kolme kovaa
miestä. Heistä oli Heikki ainoa asevelvollisuuden suo-
rittanut, kaksi van,hempaa olivat suojeluskunnan kou-
luttamia. Poikien koti oli aivan rajassa kiinni, ja sitä
sanottiin Raja-Tuovilaksi. Kun edellä kuvaamani tilan-
ne alkoi, oli iäkäs Tuovilan emäntä yksin kotona. Nyt
oli huvittava nähdä, että hän vei kaikessa rauhassa,
rajallepäin edes vilkaisematta, tuhkasangon tavanmu-
kaiselle kaatopaikalleen meren rantaan, josta navakka
länsituuli painoi sen lähellä rantaa olevissa poterois-
sa makaavien puna-armeijalaisten silmille. Näimme
kun joku heistä oosti päätään ja kaiveli silmiään puh-
taiksi, Tuovilan emäntä siis ensimmäisenä joutui täten
tuhkansa kanssa tekemään hyökkäyksen vihollisen
kimppuun. - Kerrassaan keskiaikaista sodankäyntiä.

Vanhin joukossamme oli Kalle '§?'ireni,us, Suomen
vapaussodan, Åunuksen ja Viroo veteraani. Ristimme
hänet Hurtti-vanhukseksi, kun hän "usein yöhön is-
tui iltasella kertoellen muistojaan". Me tytöt olimme
veisanneet: "Maailma vai'k' ois' täynnänsä pimeyden
enkeleitä päällemme syösten päänänsä, he eivd,t voita
meitä". Hurtti-vanhus rupesi todistelemaan samaa
omien sotakokemustensa perusteella. Olimme kaikki
sitä mieltä, että on parempi kuolla kuin jäädä van-
giksi, ja niin minä opetin siskolleni pistoolin käyttöä,
koska hän ei ennen ollut kiinnostunut ampuma-aseis-
ta. Suunnittelimme, että lopetamme itsemme, ennen-
kuin antaudumme vangiksi. Hurtti-vanhuksemme se-
litti, että hän ei lähde mihinkään yrittämäänkään ki-
peillä jaloillaan, vaan taistelee paikoillaan viimeiseen
asti. Tämän lupauksensa hän myös täytti. Hän sattui
olemaan sodan syttyessä aamulla 30.LL.39 vartijana
puhelinkeskuksessa, ja viestitti rauhallisesti mante-
reelle, että silloin juuri isäntä kylässä vaihtuu. Sen-
jälkeen hänestä ei kukaan ole tiennyt mitään.

Vaikka Neuvostoliitto miehitti :rjar^ jo 13.t0.39,
hyökkäystä ei kuitenkaan tullut, ennenkuin L ty'2 kut-
kautta kestäneen hermosodan jälkeen. Tänä aikana
minut ehdittiin srirtää mantereelle ilmavartioon. Sis-
koni jäi edelleen Vaitolahteen muonitustyöhön aseet-
tomana, sillä minä vein aseeni mukanani. Emmekä
uskoneet sotaa tulevankaan, koska ehdimme tottua
siihen, että vaikka putket yötä päivää olivat meihin
suunna,ttuina, niillä ei kuitenkaan tulitettu. Siviili-
väestökin oli rauhassa paikoillaan.

Ennen kylästä lähtöäni tapahtui jotain outoa. Pa-
taljoonan komentaja soitti minulle määräyksen sivii-
liväestön evakuoinnista Vaitolahden, Kervannon ja
Pummangin kylistä. Håin puhui sotilaallisen lyhyesti ja
aotoi mm. valotunnuksen, jolla minun pitäisi vasta-
ta ranoalta evakuoimisaluksen antarniin merkkeihin.
Ehdin vetää takin ylleni ja olin juuri lähdössä vie-
mään lähtök?iskyä kylälle, kun puhelin soi uudelleen.
Kuin tulikirjaimin on muistiini piimetty per,uutus,
jonka kapteeni teki vasta antamalleen käskylle: "Se
dskeinen puhelu oli p:leenmoinen erehdys, pysykää
vain paikoillanne kaikki, silmät kirkkaina, ka,tse itään.
Loppu". Riisuin takkini ja jäin ihmettelemään noi-
den kahden vastakkaisen puhelun merkitystä. Myö-
hemmin kuulin, että kapteeni oli Petsamossa kertonut
soittaneensa meille, mutta puhumatta mitään toisesta
puhelustaan hän oli sanonut, että kukaan "ei halua"
lähteä pois. Tämän johdosta siviiliväestö jäi koko-
naan vihollisen käsiin. Heidän kärsimystiensä ei kuu-
lu tämän kertomuksen puitteisiin.

Ilmavartiossa sain jälleen ihmettelemisen aihetta.

Jotrduimme olemaan i2 tuntia yhtä päätä aukealla
tunturin laella, josta oli 5 /2 km lähimpään ihmis-
asuntoon. Petsamon Nikkeli oli lahjoittanut huomat-
tavan summan vartiokämppien rakentamista varten.
Mihin lienevät nekin rahat huvenneet, sillä tietääk-
seni niillä ei rakennettu ainoatakaan suojaa vartijoille.
Muistan kuinka kerrankin, kun jouduin yksinäni val-
vomaan maraskuisen yön, minua paleli kamalasti.
Vieressäni oli kivääri ja kenttäpuhelin. Jostain hyvin
kaukaa idästäpäin kuului susien ulvomista. Silloin
sain kokea jotain ainutlaatuista. Rupesin ajattelemaan
koko pi.tkää itärajaamme ja sitä valvovien vartioiden
ketjua, jossa sain olla osaltaoi yhtenä pienenä ren-

Lotto Siil<ko-Liiso Uurosmoo (etumoinen vol,koisine ldkkeineen),

io'ko ioutui sotovongiksi Voitolcrhdesso 30.1 1.'l 939 io luovutettiin
Tdlvisodon iölkeen huhti,kuullo 1940 tdkoisin Suomeen. Kuvo Yli-
oplsfon portoilfo Morskin houiciaieten oikono
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kaana. En ollutkaan enää yksin, meitä oli ruhansia.
Hengessä näin sukupolvia taaksepäin loputtoman var-
tioiden ketjun. Tuntui niin suurelta olla yksi heistä,
että paleleminenkin lakkasi, kun ajatukset lämmittir.är.

Vartiovuorojen pituus ja monet muut sair.at seli-
tyksensä, kun edellä mainitsemani kapteeni vangit-
tiin ja vietiin etelään, josta pian tuli viesti hänen kutr-
lemastaan, ennenkuin ehdittiin saada selville, missä
määrin hän oli syyllinen tai syytön.

Soittelin vartioasunnostani usein siskolleni Vaito-
Iahteen. Marraskuun 28. pni nappasivat venäläiset l
suomalaista vartiomiestä Pummangista ja veivät mu-
kanaan. Tulin hyvin levottomaksi siskoni je muiden
Kalastajasaarennolla olevien suomalaisten puolesta.
Marraskuun 29. päivån iltana olin viimeisen kerran
yhteydessä siskooni. Hänellä oli hyvin kiire, ja hän
lopetti puhelumme lyhyeen sanoen: "En nyt ehdi
enempää, hyr,ästi". Se riipaisi niin pahasti, että air.an
parahdin: "Voi, älä sano hyvästi, se tuntuu niin pa-
halta, sano kuulemiin kuten ennenkin". Hrin tokiisi
kiireisesti: "No näkemiin sitten".

Seuraar.ana aamuna se sitten puhkesi. Vaitolahdess,r
niinkuin kautta koko itärajan vyöryirät viholliset ra-
jan yli syytäen tulta ja tuhoa. Tuor.ilan isäonän sisko

. Sofia Takkinen sattui olemaan juuri aamulypsyllä,
kun hyökkäys alkoi. Toinen lehmistä sai osuman ja
kaatui kuolleena maahan. Emäntä hyppäsi ylös ja läh-
ti yrittämään navetasta ulos, mutta hän sai konekivää-
rin luotisuihkun kylkeensä. (Yksi luoti on vieläkin
koteloituneena tuoo äsken 8J vuotta täyttäneen emän-
nän kyljessä.)

\'.ikka Vaitolahdesta ei ammuttu ainoatakaan lau-
kausta vihollisia vastaan, jatkoivat he tulitustaan lä-

pi kylän. Pieni I luokan oppilaani Veikko Järvilehto
sai surmansa, kun hänen kotinsa ikkunasta heitettiin
sisälle käsikranaatti. Veikon vanha vaari Martin Ol-
sen, jolla oli puujalka, riensi ulos heiluttaen valkoista
lakanaa. Hän sanoi hyökkääjille, että kylässä on vain
vanhuksia, naisia ja lapsia, sekä pyysi Iopettamaan
tuhoamisen. Vastaukseksi hänkin sai konekiväärin
luotisuihkun, joka osui hänen puujalkaansa, niin että
Iastut vain lentelivät. Siviiliväki vietiin myöhemmin
vankileirille Kuollan niemelle Hiipinätunturille, jos-
ta heidät vasta toukokuun lopussa 1940 tuotiin Petsa-
moon ja luovutettin suomalaisille. Kaikki nämä kylä-
läisiä koskevat asiat tulivat tietooni siviilir,äestön
palattua Suomeen.

Marraskuun viimeisen päivän aamuna tekivät len-
tokoneet hyökkäyksiä myös Petsamon kirkonkylään.
Olin niin huolissani siskoni kohtalosta, etten tajun-
nut omaa vaaraani. Kävelin silloin kuin sekapäinen
pataljoonan komentopaikkaa kohti, kun vihollisen
häyittäjä teki syöksyn maantien suuntaan. Edelläni
kulkeva rajavartiomies maastoutui tien ojaan ja mi-
näkin tein vaistomaisesti samoin juuri parahiksi, kun
Iuotisuihku pyyhkäisi kuin piiskan sivallus siitä pai-
kasta, missä olin kävellyt. Jäisessä maantien pinnassa
näkyi luotien jälki, ja jäänsiruja lenteli ympärille.

Yritin puhelimitse ja muuten saada tietoja siskoni
kohtalosta. Kaikki turhaan. Vasta kello 20 illalla on-
nistuin saamaan luutnantti Paavali Åution langan pää-
hän ja pyysin saada kuulla totuuden. Åutio sanoi sil-
loin: Toivottavasti sinulla on voimaa kuulla totuus.
Siskosi ja 4 sotilasta, mukana Hurtta-vanhus, jäivät
vihollisen käsiin. Pakoa varten varatulla moottorive-
neellä pelastui 10 miestä Liinahamariin. Siskosi oli

trus- TEMMES Kyrrtppi
- nyt yhdel t ö sllrroll a 40 To enemmön otometretöt
TEMMEKSEN koivuolo on kosvonul rotkoisevosli.
Poronnuksen onsioslo soolte nyt yhdellö siirrollo löhes
puolto enemmön ojometrejö.

Uusi kiinnitystopo on nopeo jo helppo; lroklori on
lorvilloesso kölevösli irroilellovisso muihin köy'|ö
lorkoituksi i n.

TEMMES Kymppi on mekooninen koivuri. Sen koneislo
on yksinkerloinen jo luotellovo. Se loimii vormosti io
nopeuden vöhenemöllö kovossokin pokkosesso. Se pyslyy
myös "iskumoihin".

TEMMES Kymppi on toloudellinen - se kuuluu mork-
kinoiden huokeimpiin koivureihin.

Annomme mielellömme torkempio tietojo,

Rqohe - Puh.350'l - Telex 32-17
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viimeksi nähty vartion päiillikön Erkki Heikkalan seu-
rassa. Heistä emme valitettavasti tiedä nyt mitään.

Oli kuin tuoturi olisi sortunut päälleni. Kuuloke
putosi kädestäni, en tajunnut mitään, kaikki peittyi
pimeään. Vihdoin päätin, että jään taistelemaan mies-
ten kanssa. Menin pataljoonan komentajan, kapteeni
Salmelon luo pyytämään asetta, koska olin riekkoja-
kin metsästänyt ja kun en voinut olla muuallakaan
siskoni ilmeisesti kuoltua. Salmelo katsoi minuun va-
kavasti ja lausui:

- Voi, hyvä ystävä, meillä ei ole aseita edes kai-
kille miehillekään. Mitä siskoonne tulee, niin tähän
me saamme nyt tottua. Tänään he, huomenna kenties

Tämän hän sanoi 3O.Ll. ja oli itse jo 3.t2.
vainaja.

Salmelon luota lähdin yrittämään Liinahamariin
tavatakseni jonkun pelastuneista miehistä. Kuormasto
tuli vastaani. Kysyessäni hevosmiehiltä, mitä tämä
merkitsee, joku vastasi:

- Tämä on nyt sitä samaa, minkätähden kuorma-
renki ei silmiään pessyt, me pakenemme taistelematta.
Lotan on parasta nousta vain kuorman päälle. - Yri-
tin jatkaa matkaani, mutta tuttu kersantti ajoi pyö-
rällä vastaani. Hän komensi minut heti ympäri ja
kertoi, että kaikki ovat irtautuneet Liinahamarista,
jossa puutalot poltetaan ja kivitalot räjäytetään.

Olin luutnantti Tiitolan komppanian mukana Pet-
samon rintamalla talvisodan Ioppuun asti. Siskoani
surin niin suuresti, että tumma tukkani rupesi hyvin
nopeassa tempossa harmaaotumaao. Vaisto kuitenkin
sanoi, että siskoni elää, ja sitä juuri surin, mitä hän
saa kestää. YH:n aikana olimme yhdessä kuunnelleet
hyvin vaikuttavan aamuhartauden radiosta. Sen teks-
tinä oli: Pukekaa päällenne Jumalan koko sota-asu
voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaik-
ki voitettuanne pysyä pystyssä. Tämä se lopuksi oli-
kin, joka piti siskoni siellä sotavankeudessa ja minut
rintamalla "pystyssä". Kaikki omaisuutemme oli jä-
nyt Vaitolahteen. Minulla oli vain reppu tavanmu-
kaisine pakkauksineen, mutta en hiventäkään surrut
rnenetettyä omaisuuttani, siskoni kohtalo oli tärkein.
Luutnantti Autiolla oli tapana lohduttaa minua: "Kuu-
le, kyllä se Sirkka-Liisa ja pojat vielä tulevat sieltä elä-
vinä takaisin, ja se tulee olemaan kirkas päivä"!

Jouluaattona oli Ylipäällikön päiväkiisky omistet-
tu kolmelle kaatuneelle lotalle. Surevat vanhempani
kotona Hämeessä saivat kuin tervehdyksen tyttäres-
tään, kun radiossa luettiin Marskin päiväkäskystä:
"Kaukana lumien peittämässä pohjolassa on lotta Sirk-
ka-Liisa U. järjestönsä ensimmäisene antantrt nuoren
elämänsä isänmaan puolesta." Myöhemmin Ylipåiäl-
likkö määräsi Ruotsista lahjoitetun, kallisarvoisen kul-
tamitalin siskolleni, mutta koska hän oli missä oli,
se luovutettiin vanhemmilleni.

Sota paättyi aikanaan. Kalastajasaarento oli lopul-
lisesti menetetty. Olin edelleen lottatyössä Petsamos-
sa, jonka vihollinen pala palalta luovutti Talvisodan
päätyttyä ja rauhan tultua suomalaisille takaisin.

Huhtikuussa kuulimme radiosta, että sotavaakeja
on luovutettu. Erkki Heikkalankin nimi mainittiin,
siskoani ei. Haavat reväistiin uudelleen sisimmässäni
auki. Parin päivän kuluttua toi keottäposti kotoani
kuitenkin äidin kirfoittaman ilosanoman: "Sirkka on
ilmielävä ja kuulemma hyvässä kunnossa sotasairaalassa
Helsingissä. Vankien pitää olla 3 viikkoa karantee-
nissa, ennenkuin he pääsevät kotiin. Sirkasta ilmoitet-

tiin puhelimitse suoraan kotiin. Hänestä ei puhuttu
julkisuudessa, ettei syntyisi hälyä, kuo hänet oli julis-
tettu päiväkäskyssä jo kuolleeksi".

Olin hulluna ilosta. Petsamon Jäniskosken voima-
laitokselle oli tuotu armeijan silloiset parhaat ratsut.
Olin rauhan tultua ratsastanut joka päivä. Äidin kir-
jeen luettuani minun täytyi saada hevonen alleni, että
saisin purkaa mielentilaani. Ratsastin 40 km huhti-
kuisen auringon alla ja veisasin lempivirttäni: Talven
tuimat tuiskut poistaa jälleen suvi suloinen, niin myös
vaivan jälkehen ilosta saa silmä loistaa, kaikki loppuu
aikanaan, armonsa ei milloinkaan.

Anoin heti siviiliin ja olin Helsingissä juuri samana
päivänä, kun siskoni pääsi karanteenista. Yhdessä tu-
limme kotiin vaiherikkaan talven jälkeen. Oli touko-
kuun 12. päivä. Se oli sinä vuonna sekä äitienpäivä
että helluntai, lisäksi Snellmanin sekä isäni syntymä-
päir,ä. Oli ihana auringonpaiste. Siniristiliput hul-
musivat kaikkialla matkamme varrella, kun tulimme
autolla Helsingistä kotiin. Se oli kuten Åutio-Paavali
oli ennustanut, todella "kirkas päivä."

Monet iloitsivat kanssamme siskoni paluusta,
mutta oli sellaisiakin, jotka kadehtivat sitä huomiota,
mitä lvfarski hänelle osoitti. Eräskin eukko sanoi:
"Kuinka se kehtaa elävänä kävellä, kun se on julistet-
tu kuolleeksi ja saanut kultamitalit ja kaikki" ! Marski
antoi hänelle Suomeen tultua vielä IV lk:n vapauden-
ristin. Siskoni kiinnitti lottapukuunsa myös vankien
ristin, johon on kuvattu mustat kahleet ja sanoi: "Ka-
dehtivatkohan ne tätäkin" ?

. Siskoni joutui usein esittelemään itsensä otsakkees-
sa mainittuna henkilönä. Viimeisen kerran se lienee
tapahtuout Marskin hautajaisissa. Olimme vähän kat-
keria siitä, miten entiset lotat oli kokonaan unohdet-
tu tässä tilaisuudessa. Sodanaikaiset "etappiherrat"
marssivat pönäkköinä hautajaissaatossa, ja nuoret, so-

taa kokemattomat ylioppilaat saivat olla kunniaku-
jassq mutta me lotat olimme kuokkavieraina siellä,
mihin onnistuimme pääsemään. Lohdutin siskoani, et-

tä järjestän varmasti paikan, josta näemme jotain.
Tutkin lehtiä ja huomasin, että invaliidit saavat si-
joittua Yliopiston portaille. Sanoin että kai "kaatunut
lottakin" sinne hyväksytään, sillä tavallaan invaliide-
ja mekin olemme. Menimme rohkeasti pyrkimään
Yliopiston portaita kohti. Siskollani oli kultamitali
ja vapaudenristi turkkinsa rintapielessä. Eräs poliisi
yritti 

-kohteliaasti käännyttää meidät takaisin, mutta
päästi meidät kunniaa tehden menemään, kun siskoni
sanoi:"Mioä olen se ensimmäisenä kaatunut lotta".

Helsingin Sanomain toimittaia keksi siskoni, valo-
kuvasi ja haastatteli. Niinpä siskostani oli lehdessä ku-
va ja haastattelu Marskin hautajaisselostuksen yhtey-
dessä.
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Keskitys oli jönnöö
OLI käyonissä kova tykistökeskitys Äyräpäässä

Talvisodan aikana 1940. Sotamies Suomaa meni
peloissaan suojaan lähellä olevaan, len_topom-

min tekemään kuoppan, jonne myös tuli kivääri-
komppanian sotamies Mattila. Silloin Suomaa

tiedusteli sotamies Mattilalta, miltä nyt tuntuu.
Tämä selitti keskityksen olevan jännää, mutta
ammusten pitäisi tulla lähemmäksi, koska sil-
loin olisi paljon jännempää sitä katsella.
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HUGO PAANOLA

Syväri n kuutamolla
OLIN JR 22:n mukana Syvärin eteläpuolella Pitkäjär-
ven lohkolla. Tukikohta oli nimeltään "Suutari", ja
korsukukkulaa sanottiin "Naskaliksi". Ryhmämme,
joka kuului r. kk.komppaniaan, oli ollut jo puolitois-
ta vuotta Naskalin mäellä.

Eräänä kirkkaana kuutamoyönä helmikuussa L943
oli kova pakkanen ollessani vartiossa. Hiljaisuus oli
täydellinen, ja kukapa sellaisella pakkasella alkaisi
käsitellä kylmiä, huurteisia aseita, valoakin oli ilman
valoraketteja. Maasto oli aukeaa, pientä leppää ja haa-
paa vain kasvoi etumaastossa. Näkyväisyys oli erin-
omainen, sillä selvästi erottuivat vihollisen korsusavut-
kin kuun loistaessa vihollisen selkäpuolella.

Korsun edestä alkoi kuulua liikettä, joka tuli ase-
miin päin, sillä askelten narske kuului selvästi yhteys-
haudasta. Kuului poikkeavan ensin kk-asemaan, tuli
sitten vaihtoasemaan päin, jossa pidimme vartiota.
Siinä oli venäläinen pikakivääri vakituisena konetuli-
aseena, ja sen takana juuri seisoskelin. Tulija oli luut-
nantti Årttur Nummelin, joukkueemme johtaja. Hän
oli ilman lakkia ja päällystakkia, asetakin napit
auki ja kädet housuntaskuissa. Oli ollut muuta asiaa
ulos, ja samalla hän tuli käymään asemissa. Mitään
tarkastustarkoitusta en havainnut hänen käynnissään,
ja sen vuoksi sitten puhuttiinkin vapaasti ummet, Iam-
met ja urnpilammet. Lopuksi häntä alkoi palella, ja

Ki/ioituks*so moinitun konekiväärin om-
pumo-olo "Oppoon" tukikofi?oon pöin

olisi jo Iähtenyt pois, ellen olisi yrittänyt keksiä aina
uutta puheenaihetta. Viimein sekään ei auttanut.

Luutnantti kääntyi lähteäkseen, mutta tulikin vä-
hän lähemmäksi, paremmin nähdäkseen piikkilanka-
esteelle. Itse olin keskustelun aikana kääntänyt sel-
käni viholliseen päin. Hän nousi korokkeelle ja kur-
kisti välimaastoon ja 

- mitä hän näkikään? Piikki-
lankaesteeltä oli juuri tulossa jokin mies ylös mäkeä
asemia kohden, konepistooli lonkalla hyvässä ampuma-
asennossa ja yllään vitivalkoinen lumipuku. Lunta oli
yli puoli metriä, joten lumen alla olevat nilkkaesteet
eivät häntä nähtävästi yhtään hidastaneet.

- Ne tulevat nyt, sanoi Nummelin kauhunsekai-
sella äänellä, jota myös kylmä vapisutti. Samalla hän
vähän perääntyi ja laskeutui alemmaksi, ettei jäänyt
näkyviin, sillä ilman lumipukua hän olisi ollut liian
hyvänä maalina.

Pyörähdin salamannopeasti ympäri ja näin heti lä-
hestyvän miehen. Samassa hetkessä jysähti oudosti
päässäni. Jokin ihmeellinen isku - ei kuitenkaan
luoti - sekoitti sen hetkeksi ja puudutti myös koko
ruumiini. Sen jälkeen ei tapahtunut mitään. Jähme-
tyin aivan siiheo asentoon, niin etten voinut liikuttaa
edes yhtä sormea. Nummelin oli sanonut, että ne tu-
levat, mutta minä näin vain tuon yhden, jri se riitti
minulle. Tilannetta pahensi vielä se, että vierelläni
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oli lähin esirnieheni, joka odotti minulta toimintaa ja
näki, etten ollutkaan sitä, minkä kuvan olin itsestäni
antanut. Mikä häpeä tässä pitikään täten vielä ennen
kuolemaansa kärsiä! En pelännyt, jalkani eivät vapis-
seei. Minkään liikkeen syntymiseen ei ollut edes voi-
maa. Monta kertaa aikaisemmin olin ollut vihollisen
kanssa silmätysten ja aina selvinnyt kunnialla, vaikka
se oli tehnyt yrityksensä kovalla lumipyryllä tai pi-
meällä ja myrskyssä. Ehdin aj*ella paljon, ja kaikki
selvisi minulle nopeasti. Koska vihollinen oli aikaisem-
min tehnyt väkivaltaisia tiedusteluja huonolla säällä,
niin nyt se vuorostaan tulee tietysti kirkkaalla kuuta-
molla. Kukapa aina tulisi samalla tavalla. Hölmöhän
olinkin ollut, kun olin luottanut kuutamoon. Samalla
kun toiset tulevat suoraan mäkeä ylös, niin toiset kier-
tävät kahden puolen notkojen kautta korsulle. Tuohan
voi olla vain syötti, joka uhrataan, jotta toiset pääse-
vät paremmin tavoitteeseen. Millä hetkellä hyvänsä
voi nyt nousta ylös valoraketti merkiksi siitä, että kes-
kitys saa alkaa, muodostaakseen sulkutulen korsumme
ympärille ja estääkseen siltä kaiken avun.

Minkä näköinen lienen ollutkaan siinä seisoessani
jäykistyneenä! Tuntui, että nukkumassa olevat kave-
ric, esimies vierellä, koko rintarnalohko sekä kaiken
tämän pahan alkuna Syvärin kuu odottivat minulta toi-
mintaa. Sitä myös odotti pikakivääri, joka tukiensa
varassa seisten oli kuin sahapukki ja suunnattukin oi-
kein, kunhan vain tarttuisi siihen kiinni, vetäisi liik-
kuvat osat taakse ja painaisi sormen liipaisimelle.

Silloin valorakettl lensi ylös, se vielä. Vihollinen
sen ampui asemistaan, ja se liiteli hitaasti välimaas-
toon. Eihän se mitään valaissut, kuutamo kun oli,
eikä tarvinnutkaan valaista, koska oli ammuttu mer-
kiksi. Viimeinkin saatoin kumartua vähän eteen, tar-
tuin vasemmalla kädellä pikakiväärin perään ja oike-
alla tapasin kiinni viritystapista. Tuntui kuin joku
vieras olisi liikuttanut käsiäni ja luonani ollut myös
joku toinen henkilö ja itse vain sivusta seuraajana.
Oikealla kädellä, joka oli kuin lahoa puuta, mutta
silti painoi.tonnio, yritin vetää liikkuvia osia taakse

- mutta turhaan, pikakivääri oli jäätynyt. Sekin vie-
lä! Uuteen yritykseen ei ollut voimaa. Siinä sitä ol-
tiin. En vetänyt hälytyskellon narusta. Käsikranaat-
teja oli puolen metrio päässä, mutta niitä en käyttä-
nyt, ja kaiken lisäksi vyölläni oli pistooli. Olin kuin
täydellinen uhrilammas. Kyynärpäihini nojaten olin
siinä kontillani kuin kylmettynyt kimalainen ja tui-
jotin eteen suoraan silmiin lähestyvää hahmoa. Kuinka
kauan tämä kaikki kesti, en osaa sanoa, ehkä tuo hah-
mo ehti sillä aikaa ottaa kaksi, kolme tai neljä askelta.
Kuinka ihmeellisessä vireessä olinkaan, siitä eo vaan
lauennut, enkä pystynyt laukaisemaao aseitani, vaikka
olinkin hampaisiin saakka aseistettu. Mitäs niistä aseis-
ta, kun miehestä ei ole mihinkääo. Mikä hirveä häpeä!

Mies yhä lähestyi. Aloin kuulla jo hänen huohotuk-
sensa ja ei'ottaa kasvojen piirteet ja ilmeenkin - hän-
hän hymyili, aihettakin oli, hevosoauruksi olisi voi-
nut pistää -

Sitten jysähti jälleen päässäni, ei nytkään luoti, vaan
joku muu palautti sen entiselleen. Käteni irtosi viri-
tystapistä, kohottauduin ylös ja huokaisin syvään .=
tunsin tuon tulijan, joka hymyili. Koetin sitten sanoa
niin rauhallisesti kuin osasin, että se on Koiviston
Martti, vartiokaveri. Yain vähitellen sydämen lyönti
tasautui ja aloin rauhoittua. Nummelin kääntyi ym-

päri ja meni korsuun. Mitä hän lie ajatellut, siitä ei
koskaan puhuttu. Minä en myöskään puhunut tunnel-
mistani mitään edes korpraali Koivistolle. Jos olisin
kaiken kertonut, niin heidän luottamuksensa minuun,
ryhmänjohtajana, olisi ollut lopussa.

Koivisto oli kyllä lähtiessään sanonut, että hän me-
nee naapuritukikohtaan fu palaa sielta pitkin piikkilan-
kaestettä, jotta lumessa kahlatessa tulisi lämmin. Sen
jälkeen tuli paikalle joukkueenjohtaja Nummelin, ja
hänen kanssaan jutellessa olin unohtanut koko korp-
raali Koiviston. Sen yön vartioaikani meni sen jäl-
keen ilman puheita, olin viela kovasti järkyttynyf ja
mietiskelin, mitä olisi tapahtunut, elleivät hermoni
olisi pettäneet. Välttelin kuin pahantekijä vartioka-
verini katsetta. Muina miehinä sitten kokeilin pikaki-
väd,iä ja totesin, että se ei ollut jäässä, vaan toimin-
takyvytön oli käsivarteni. Seuraavana päivänä koetin
näytellä huoletonta miestä, että luutnantti Nummelin
olisi luullut koko yöllisen jutun olleen vain teatteria
ja unohtaisi sen pian.

Samalla vartiopaikalla sotamies Kalle Kuusisalo am-
pui edellisenä syksynä sotamies Stokkusta kk:lla kä-
teen. Stokkus oli pimeänä syysyönä vartiopaikkaa et-
siessään harhaillut pitkin piikkilankaestettä, nuori ja
kokematon kun oli. Jos esteellä näkyy tai kuuluu lii-
kettä, niin eri vartiomiehet toimivat eri tavoin. Joku
heistä ampuu heti, toinen suorittaa hälytyksen, kolmas
alkaa höpistä pikkupoikana oppimiaan ulkolukuja,
neljäs neuvottelee jalkojensa kanssa. Minä en käyttä-
nyt mitään näistä tavoista, ja se koitui siunaukseksi.

Toisteluosemo korsuineen Syvörillö
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PAAVO TYNKKYNEN

MUIST.AN sen kuin eilisen päivän. . .

Juna oli väsyneesti puuskahtaen pysähtynyt neli-
päiväisen matkansa jälkeen Karjalan kannakselta läh-
dettyään Karhumäen huurteiselle asemalle 22.1.42.
Pakkasmittari näytti 46 miinusastetta.

Kirjattiin sitten tammikuun 2J. päivä, jona päivänä
myös allekirjoittanut tliytti 2) ajast'aikaa. Syntymä-
päiväkorvikkeet keitettiin veturista saadusta ruskeah-
kosta vedestä, mutta hyvältä se silti maistui, vaikka
paljasta vanikkaa haukattiin väliin.

Kokoiltiin siinä asemalla sitten pikkuhiljaa ventte-
reitä ja hypättiin alas asemalaiturille. 3. prikaati eli
Sininen prikaati oli vaihtanut näyttämöä. Karjalan
kaonas rajuine hyökkäysvaiheineen oli siinä vaiheessa
taakse jäänyttä elämää, ja monelta kaverilta oli niissä
kahinoissa jäänyt itse elämäkin taakse . . .

Suoriuduttiin siitä sitten suksille, pataljoona järjes-
täytyi komppanioittain liikkeelle. Kuuluin I pataljoo-
nan 1. komppanian I joukkueen l. ryhmään. Ei ollut
siis mikään ihme eikä uusi asia, että kärkivarmistus
Iankesi jälleen kerran niskoillemme kuin Manulle
illallinen. Vaikka mitään varsinaista "säpinää" ei ollut
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,,HEI YKSI"
tiedossa, ymmärsin varsin hyvin Laitalan Eevertin tun-
teet, kun hän viiksiensä välistä murahteli:

- Saat vaa nähä, ett' jos myö eletää siihe saakka ku
tää hiien polska o päättynt, ni myö se tunnustellaa tie
siihekii paikkaa, mihikä nää ruunu rätit iätetää.

Lumpuisiin vievän tien varrella näkyi vielä runsas
kuukausi sitten käydyn etenemiskamppailun jälkiä.
Sotavangit olivat parhaillaan korjaamassa taistelunsa
loppuun taistelleita vihollisvainajia pois ja katselivat
ohitse soluvaa joukkoamme ihmeissään ja vaiti ollen.

Lumpuisten tienhaarasta käännyimme vasemmalle
kohti Vitskaa ja siitä hiihtelimme edelleen Nuolen
pysäkin tasalle saakka. Taakse vilkaistessa huomasim-
me, että komppania kerrallaan noin kilometrin väli-
matkoin kääntyi tieltä vasemmalle metsään. Viimei-
seksi teimme mekin saman tempun. Parisen kilometriä
umpihankea puskettuamme pystytettiin teltat, kelo-
honkaa työnnettiin kamiinaan, ja niin käytiin taloksi.

Seurasi kahden viikon kaikkea mahdollista tiivistä
harjoittelua sisältävä ajanjakso. Trimmattiin ia tark-
kuutettiin jälleen kerran miehiä ja aseita, ja varsinkin
usein toistuvat yöharjoitukset (voi veljet, sitä ärräpäit-
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ten määrää!) panivat meidät uumoilemaan, ettei meitä
sittenkään tänne oltu tuotu millekään hiihtolomalle.

- Kyll' tälläkii touhottamisell' o joku tarkotuksesa.
Paavokii (komppanianpäällikkömme, luutnantti Paavo
Roni) kattel' taas tännää miun konepistoolin piippuu
nii pitkäst' ja tirkiäd, jot' mie luulin, ett' hää o vaih-
tant allaa ja ruvent tähtitieteilijäks, puntaroi Eevertti
asian.

Valkeni sitten helmikuun ). päivä, kauniina ja
aurinkoisena, ja kyllä pakkastakin sinä talvena riitti,
lukemat olivat jatkuvasti 30 miinusasteen kylmem-
mällä puolella. Teltat kasattiin ja siirryttiin rintama-
linjan välittömään läheisyyteen. Tällä välin oli tie-
toomme tullut, että edessämme oleva, sillä hetkellä
JR 3r'., miehittämä rintamalinja teki kohdallamme
syvän mutkan linjojemme sisään.

- Selvähä se, myö sitä ollaa sellasii viivotinmiehii,
jot' kaikk' mutkat meijät pannaa suoraks vetämää,
halkaisi Eevertti asian ytimen.

Saman päivän iltana asia ja tehtävämme selvitettiin
virallisestikin. Joukkueenjohtajamme, vänrikki Matti
Laurila antoi ohjeet yksityiskohtaisesti. Kaikki liiat
tavarat iätettiin totuttuun tapaan töpinän hellään
huomaan. Täydennettiin henkilökohtaiset käsikranaat-
ti- ja patruunavarastot, sullottiin partiomuonat rep-
puun ja jäätiin odottamaan liikkeelle lähtöä. Joku
vielä kir.joitteli kirjettä. ikuinen pokkasakki jakeli
keskenään siirneksi s.ratuia päir'ärahoja, ja puolifouk-
kueen johtaja, kersantti Järr-inen kertaili useampaan
otteeseen hiljalleen mielilauluaan: " . . . lie huomenna
jo tuoni tuttavamme, siis nuoruudelle r-eikot hurrat-
kaa!". Kuinka totta se hänenkin kohdallaan oli, srtä
emme silloin vielä voineet aavistaa.

Kello 21.30 aikaan jaettiin sitten vielä viimeiset
ohjeet, taskut piti tyhjennettämän turhista tavaroista,
kirjeistä yms. Tunnussanaksi määrättiin "hei yksi".
Kysyttäessä piti vastata samalla sanayhdistelmällä. Vi-
hollisen y-kirjaimen ääntäminen kääntyi vastustamat-
tomasti ju-äännähdykseksi, joten tunnussana oli eri-
koisen onnistunut. (Myöhemmin Kriville rakennettu
suuri sotilaskoti, jota käytettiin myös elokuvateatteri-
na, sai nimekseen "Hei yksi".) Eevertti totesi:

- Joo, se o pojat sitt' sill viisii, ett' "heij 
-juksi" ei miul' kelpaa, mie sylkäse nikkelii pitkä

ruilaukse sellasee tervehyksee.
Muutamia minuutte;'a ennen puolen yön hetkeä

)/6.2. siirryimme etulinjan tasalle, kolme pataljoonaa
ryhmittyi hyökkäykseen. Totisina katselivat JR 35:n
asemissa olevat miehet hiljaista liikehtimistämme, ja

sieltä täältä kuului matalalla äänellä annettu selonteko
vihollisasemista. Joukkueemme hyökkäyskaistan koh-
dalla oli maasto hiukan viettävää, etuvasemmalla näkyi
metsäsaareke, jonka reunassa olivat vihollisasemat.

Sitten repesi. Tykistö aloitti kello 2 pehmityksen.
Ilmassa tuntuivat ajavan tuhannet paholaiset vinku-
villa vaunuillaan. Raskas keskitys myllersi kaksikym-
mentä minuuttia vihollisen asemissa. Joku päätteli,
että tykistömme antaa nyt yhdellä kertaa myös kaikki
"rästiinjääneet" keskitykset, joita niin monessa pai-
kassa aikaisemmissa kahinoissa olisi tarvittu.

Tykistötulen alkaessa siirtyä kauemmaksi lähdimme
liikkeelle. Taistelu Krivistä oli kohdaltamme alkanut.

Puoleen r'äliin ei-kenenkään-maalla pääsimme mel-
ko mukavasti harvahkon metsän suojassa. Sitten tuli
hieman aukeampaa, r'iholiisen asemat näkyivät jo kuun-
valossa selvästi metsäsaarekkeen reunassa. Siirtelimme

Potolioonon komentoio
suunnittelee hyökköystä
Krivillä 5.2.1942
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suksisauvat vasempaan käteen ja aseet sellaiseen asen-
toon, että tulitus liikkeessä ollen kävisi päinsä. Miten
vihollinen on selvinnyt keskityksestä, mahtoiko joku
parhaillaan pitää minuakin piikillä. Kaikenlaisia aja-
tuksia risteili mielessä, eikä kova pakkanen tuntunut
siinä jännityksessä lainkaan. Työnnyimme metri met-
riltä kuin aaveet lähemmäksi.

Vihollisen jalkaväkiaseiden tuli rävähti yht'aikaa
kiihkeänä ja hätäisenä, kun olimme noin neljänkym-
menen metrin päässä etumaisesta taisteluhaudasta. Eh-
din huomata kahden meikäläisen kaatuvan kuin kes-
keltä katketen painuessani pienehkön kumpareen taak-
se tuliasemaan. Aseemme takoivat alati sähiseviä sar-
joja pitkin vihollisasemien reunoja. Vasemmalta alkoi
kuulua huutoja, jotka ilmaisivat vihollisen alkaneen
irtautua. Riuskalla syöksyllä saavutimme vihollisase-
mat, ja ankara tulituksemme nieleskeli pakoon pyrki-
viä vihollisia, meidän pysähtyessämme huohottamaan
lähes läkähtyneinä muutamaksi minuutiksi.

"Hei yksi" -huutoja kuului öisestä metsästä ja niihin
vastattiin vitkastelematta. Erinomaisesti varustettu si-
perialainen Tsheljabinskin valiodivisioona oli hävinnyt
ensimmäisenerän...

Haavoittuneita ahkioissa ja sieltä täältä esiin tulevia
sotavankeja alkoi solua tasaisena virtana taakse. Hie-
man syvemmällä metsässä oleva vankkatekoinen korsu
piti vielä alkuperäisiä asukkaita suojassaan. Eräs pio-
neerikersantti yritti sen oviaukolle johtavasta suoja-
kaivannosta huudella, että sisälläolijat antautuisivat,
mutta silloin avautui ovi nopeasti raolleen ja korsusta
tuiskahti pistoolinlaukaus. Kersantti sai luodin olka-
varteensa, ja siihen se vihollisen suostuttelu loppui.
Pioneereilla oli tällaisiin tapauksiin omat konstinsa.

Mutta meillä ei ollut enää aikaa jäädä seurailemaan
heidän puuhiaan. Laurilan Matti katseli porukkansa
kokoon, ja niin lähdettiin jatkamaan eteenpäin. Oike-
alla etenevät joukot olivat myöhemmin päässeet taiste-
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Ahkioto täytetäön Krivillä hyökköykseen löhdettöessö 5.2.1942

lukosketukseen, ja sieltä kuului ankara räiske parhail-
laan. Kaikki aistit valppaina ja herkkinä jatkoimme
matkaamme kohti tavoitetta. Siirryimme Muurmannin
radan itäpuolelle, ja aamu alkoi hiljalleen sarastaa.
Siitä lähdettyämme nostivat käriessä olevat kätensä
ylös merkiksi, .ttä oli pysähdyttävä.

Edessä oli etenemissuuntamme suhteen poikittaisesti
kulkeva tie. Tätä pitkin oli suoraan meitä kohden
tulossa vihollisen hevoskolonna. Se oli täysin pako-
kauhun vallassa, ja kärkipartiomme antautumiskehoi-
tuksiin vastattiin siitä hajalaukauksilla. - Kuormissa
oli kaikennäköistä tavaraa, mutta ei ollut aikaa tar-
kemmin jäädä niitä tutkimaan, tavoite oli vielä saa-

vuttamatta. Mitään vakavampaa 'r,astarintaa ei jäljellä
olevalla matkaosuudella enää tavattu. Åuringon nous-
tessa kelmeälle helmikuiselle taivaalle oli tehtävämme
suoritettu.

Mutta ei siinä kaikki. Tiesimme varsin hyvin, että
vastatoimenpiteitä oli odotettavissa. Ensimmäisen mer-

Eräs ioukkue Krivillä volmistoutuu liikkeelle 5.2.1942

Vohv.3.Pr:n eli "Sinisen prlkootin" hyökköys KrVillö 6.2.1942
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kin siitä antoivat vihollisen raskaat heittimet, jotka
kuin tunnustellen heittivät kranun sinne ja toisen
tänne. Toisen joukkueen johtaja, luutnantti Kanerva
menetti suojaisessa takarinteessä henkensä yksinäisestä
heittimen ammuksen räjähdyksestä. Koetimme mah-
dollisuuksien mukaan kaivautua jäiseen maahan, mutta
kivisen maankamaran vuoksi se oli vaikeaa. Vartiot
järjestettiin, ja toiset vetäytyivät takarinteeseen läm-
mittämään partiomuonan mukana saatua lihasäilykettä.

Syötyämme lähdimme kuutisensataa metriä taem-
pana kulkevalle aikaisemmin mainitsemalleni huolto-
tielle tutkimaan nyt paremmin päivänvalossa näkyvää
tuloreittiämme. Eräästä kuormasta löysimme suureh-
kon pressun, joka teltan pohjalle havujen päälle ase-
tettuna oli erinomainen suoja maasta uhoavaa kyl-
myyttä ja kosteutta vastaan. Huomiotamme kiinnitti
myöskin eräs suurenkokoinen, arviolta 190-senttinen,
kaatunut arojen poika, joka makasi kasvoillaan hevo-
sen ruhon vieressä, turkki päällä, mutta jalat paljaina.
Vähän kauempana oli ojaan suistuneena kuorma-auto,

I el{\'

Slni.sen prikootin l3.Pr.l ioukkoio etenernässä toisteluun Krivillä

hiikäpöntöllä varustettu. Päässämme välähti silloin,
että häkäpöntöstä saisi laatuunkäyvän saunan kiukaan,

t kunhan se päivä valkenisi, että päästäisiin saunaa teke-
määo. Niin irroitimme häkäpöntön ja raahasimme sen
metsään piiloon kaiken maailman evakuoitsi,ioilta.

Ollessamme palaamassa takaisin alkoi kuulua huutoa
ja ähellystä paikalta, josta olimme pressun löytäneet.
Pian havaitsimme, että oli käynnissä ottelu-ota-kiinni-
mistä-saat sen pitkän paljasjalkaisen tsheljabinskilaisen
ja kersantti Järvisen kesken, joka oli käynyt komppa-
nian komentopaikalla asioimassa. Kun pitempi otteli-
joista huomasi, että "erotuomarikuota" saapuu pai-

kalle, håin lopetti ottelun ja seisoskeli täristen lumessa
jalat paljain4 nilkkoja myöten aivan valkoisena. Hän
oli tekey§mällä kuolleeksi ollut kaatuneen ajokkinsa
vieressä ja sen ruumiin lämmittämänä. Joku meikä-
läinen lienee siinä sitten "kuolleelta" lainannut huo-
patossut tarpeisiinsa. Kehoitimme miestä kietomaan
jalkojensa ympärille loimen palasia vieressä olevasta
reesti, ja naapurikomppanialle ammustäydennystä tuo-
nut ajomies otti kaverin rekeensä matkalle taakse-
päin. . . . Kaksi tuntia laskujemme mukaan kovassa
pakkasessa iilat paljilna kyllä oli kova kaveri !

Teltat kamiiaoineen tuotiin iltapäivällä, ja ne pysty-
tettiin mäenharjanteella olevien asemiemme läheisyy-
teen noin viidenkymmenen metrin päähän asemista.

Illan tullen saimme jo lämmintä ruokaa, ja suhteelli-
sen pienin tappioin tähän saakka selviytynyt jouk-
kueemme oikaisi luunsa teltan havuille.

Kello neljän aikaan aamulla sai unen ihanuus äkki-
lopun . . . Rytisi, räiskyi ja paukkui joka puolella niin,
että maa huojui. Lumihankeen upotetun telttamme

t6tr

kattoon ilmestyi päänmentäviä reikiä, ja kamiinan savu-

piippu meni seulaksi. Heti perään kuului huuto:

- Ne tuleeee !

Syöksyimme ulos. Kataisen Lauri potkaisi ohimen-
nessään teltan seinustalle lumihankeen pystyyn piste-

§t sukset maahan, osa niistä oli mennyt jo kelvotto-
miksi sirpaleitten repiminä. Viimeiset kaksikymmeotä
metriä ennen asemia oli mentär'ä kontaten. Pääsimme
viime hetkessä paikoillemme, sillä vihollinen oli pi-
meyttä ja paksuja kinoksia hyväkseen käyttäen yön
aikana siirtynyt rynnäkköetäisyydelle. Sen kärki oli
niitettävä viidentoista metrin päähän asemistamme.
Kova tulemme pakotti vihollisen suoiautumaan. Kau-
empaa pimeydestä kuului ankara pulina, iosta saattoi
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3.Prikootin ioukot löhdössö hyökköykseen Krivillö 5.2.1942

päätellä lisää ohjelmaa olevan tulossa. Edessämme
noin puolentoista kilometrin päässä oli korkea har-
janne, ja sinne oli hyökkäyksestämme toipunut vihol-
linen yön a.ikana hilannut suorasuuntaustykin poiki-
neen. Sieltä tuli nyt mm. shrapnelleja, jotka onnek-
semme räjähtivät ilmassa hiukan liian aikaisin. Åina
rauhallinen vänrikki Laurila loihe niistä lausumaan:

- Ihmeellisiä projektiilejäl - Siitä tuli lentävä
sananparsi keskuuteemme.

Taistelu jatkui kiihkeänä. Tykistönsä jatkuvien tuli-
iskujcn jälkeen, jotka yhäti poistivat miehiä ri-
veistämme kaatuneina ja haavoittuneina, vihollinen
yritti uudelleen rynnäkköä. Herpaantumattomasti rä-
tisevät aseemme pitivät kuitenkin huolen siitä, että
tämäkin yritys pian tyrehtyi. Mikäli välilä oli hiljai-
sempaa, pitelimme aseitamme kaatuneilta otettujen

Krivin loistelu on päättynyt. Sotosoolisto
kootocn 8.2.1942 l.

manttelien sisällä, etteivät lukot olisi päässeet jääty-
mään kiinni.

Komppaniamme päällikkö oli taistelulähetteineen
tullut eteen seuraamaan edesottamuksiamme. Hän ma-
kasi kersantti Järvisen kanssa kymmenisen metriä va-
semmalla lumimontustani, matalan lumivallin takana.
Vilkaistessani siihen suuntaan näin, kun Järvisen taka-
raivon kohdalla pumpulit pöllähtivät karvalakin täyt-
teiden hajotessa ja hänen päänsä nyökähti eteenpäin
puoliautomaattikiväärin tukin päälle. Luoti oli kulke-
nut läpi pään, rohkea soturi oli saanut arvoisensa Io-
pun. Valmiiksi kirjoitettu littera reserviupseerikou-
luun jäi häneltä käyttämättä, matka koti-suomeen oli-
si alkanut neljän vuorokauden kuluttua. . .

Turhia menetyksiä välttääkseen veti luutnantti
Roni osan miehityksestä kolmisenkymmentä metriä
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taaksepäin jonkin verran suojaavaan takarinteeseen.
Kahdesti vielä ennen iltaa jouduimme kuitenkin syök-
sähtämään asemiin, ennen kuin vihollinen uskoi, että
aioimme tosiaankin pitää mäen hallussamme.

Seuraavana yönä tulivat pioneerit ampumaan jääty-
neeseen maahan yksittäisiä kuoppia tuliasemiksi. Syytä
toimenpiteeseen olikin, sillä joukkueemme miesvah-
vuus oli huvennut puoleen. Ihmettelimme vihollisen
pioneereille suomaa työrauhaa, kunnes joku selitti,
että ne luulevat meikäläisen tykistön olevan toimin-
nassa ja ampuvan lyhyitä. . .

Aamu toi jälleen mukanaan vihollisen raivokkaat
yritykset työntää meidät taaksepäin, voimakas tykistö
tuki iatkuvasti sen hyökkäyksiä. Pataljoonan jddkäri-
joukkueesta tuli puolen päivän aikaan kaksi ryhmää
vahvistukseksi heikentyneelle miehityksellemme.

Vähän tämän jälkeen menetimme joukkueemme
mainion lääkintämiehen, §otamies Uusijaaron. Hän
oli jälleen kerran, väsymättömänä kuten aina - laihan-
kälppänä miehenä jäntevästi painautuneena ahkion
vetohihnoja vasten - vetämässä haavoittunutta jouk-
kosidontapaikkaan, kun raskaan heittimen ammus au-
kaisi maan hänen suksiensa kärkien kohdalla noin sata
metriä asemiemme takana. Nostimme kuolettavasti
haavoittuneen miehen toiseen ahkioon, mutta näimme
hengityksen mukana huulille pursuavasta verestä, että
loppu lähestyi. JSp:lle saavuttaessa hänen tuskansa
päättyivät. - Seuraavana päivänä saimme vaihdon.

Joukkueemme vahvuus, joka 6.2.1942 oli yhteensä
32, oli kolmen ja puolen vuorokauden aikana supis-
tunut yhteentoista.

Krivin rintaman mutka oli oikaistu, ja mäki pysyi
hallussamme. Mutta komppaniaamme edellä kerrotul-
la tavalla koetellut mäki ei ollut vielä vaatinut koko
veroaan komppaniastamme. Saman vuoden syyskuussa
vihollinen väkivaltaisen tiedustelunsa yhteydessä sai
mäen haltuunsa ja lepovuorossa ollut komppaniamme
sai tetr,täväkseen vallata sen ,takaisin 15. päivänä mainit-
tua kuuta. Hinta oli raskas: vastaiskussa kaatuivat mm.
komppanianpäällikkömme, luutnantti Roni ja vän-
rikki Laurila.

Luutnantti Ronin muistosanoissa mainitsi Kaarlo
Nuorvala mm. seuraavaa: "Tiedämme, että Sinä vii-
meiseen saakka täytit velvollisuutesi sotilaana ja isän-
maamme puolustajana, urheana miehenä, joka johti
komppaniansa ankaraan vastaiskuun vihollista vastaan
kutsuen urheita miehiä seuraamaan itseäsi. Vihollinen
lyötiin, mutta kohtalo löi Sinut. Taistelulähettisi on

uskollisena sotilaana seurannut Sinua tällekin mat-
kallq ja kun te yhdessä astutte taivaallisen esimiehenne
eteen, me tiedämme, ettei Hän ole teissä vikaa eikä
syytä löytävä. Te olette täyttäneet velvollisuutenne."

Paikka [unnettiin sen jälkeen Roninmäen nimellä.
Samalla mäellä kaatui myöhemmässä vaiheessa - pri-
kaatimme ollessa lepovuorossa - myös Mannerheim-
ristin ritari, kapteeni Olli Remes.

Joskus myöhemmin sodan vielä jatkuessa, kun juttu
kääntyi koviin aikoihin, jotka jouduimme kokemaan
Krivin Roninmäellä, sanoi Laitalan Eevertti, tuo ikui-
nen velmu, kerrankin totisena:

- Kyll' se o sill' viisii pojat, ett' täs' maailmas' ei
oo toista nyppylää, mis' mie oisin nii monnee kertaa
elämäin vilmii katkolla pitänt. Se tull' hintoihi, pojat,
se mäki meill' . . -

I
I

1)

Perho SYNT. lokkomooti istuu
kiinni kuin SYNTI

Kolono, kesömökillö on oiko ojoin tehtövö
kunnosluslöilö. Ehkä juuri länä kevöönö
Teidönkin luolinne, pöytönne, kooppinne,
ovenne, ikkunonne koipoovot kounisto, suo-
.joovoo moolikerroslo pintoonso.
PERHO SYNT. LAKKAMAALI muodostqo
iskunkesfövön jo kiiliövön pinnon, joko on
eritlöin vostustuskykyinen.sekö ulko- etlö
sisömoolou ksesso.
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Arvo Korpplnen

OLIMME talven kuluessa partioioeet puolelle jos toi-
selle. Viimein koitti sekin päivä, jolloin partiomme
matka suuntautui kohti itää, siellä jossakin metsien
takana kiemurtelevaa rutalinjaa kohden. Matkamme
sinne Uikujärven lähistölle kesti viisi päivää, ja muis-
taakseni olimme perillä t7-t9.I.t942.

Joukkueemme, joka kuului Rj.P 6:n 3. komppaniaan,
varmisti rataa pohjoiseen päin. Se odotteli erikois-
tehtävää ja partioi radan molemmin puolin. Samaan
aikaan jostakio etelämpää kuului taistelun kumua, ja
tulipalot punersivat siellä taivaan. Radan varressa oli
suuri talo, jossa joukkueemme miehet kävivät vuoro-
tellen keittämässä teetä ja samalla lämmittelemässä,
sillä pakkanen oli kova. Toimintakaistamme oli kapea,
ja se nojasi oikealla luultavasti Uikujärveen.

Eräänä iltana tuli sitten tupaan vänrikki Damsten
ja sanoi:

- Yksi aliupseeri ja konepistoolimies lähtevät t^t^
myöten pohjoiseen. Hiihdätte kaksi kilometriä ja kat-
selette sekä kuulostelette siellä. Sinnepäin on radan
varteen kuulemma junilla ryhdytty tuomaan jouk-
koja, ja siitä pitäisi saada varmuus. Nimittäin, ovatko
heti niskassamme vai odottavatko päivän valkenemista.

Kersantti Ahokas ilmoittautui matkaan. Paikalla
olevat konepistoolimiehet pysyivät vaiteliaina.

-- Kuka lähtee kp-mieheksi, vänrikki kysyi edel-
leen katsellen miehiään. Kukaan heistä ei vastannut.
Vänrikki ei puhunut enempää. Katselipahan vain
konepistoolimiehiään. Minua keljutti, että satuin ole-
maan paikalla, mutta kuitenkin vastasin:

- Samapa tuonne on lähteä! On tullut jo juotua
teekin.

Painuin kersantin perässä pakkaseen. Otimme suk-
semme ja Iähdimme hiihtämään kohti pohjoista. Hiih-
din edellä niin kovaa kuin pääsin, ja hyvin sukset
luistivatkin kiskojen välissä.

Olimme päässeet rataa pitkin pohjoiseen reippaasti
puoli kilometriä, kun aivan edestä kajahti tuima,
vieraskielinen huuto, jonka merkitystä emme ymmär-
täneet. Tai tavallaan ymmärsimme sen liiankin hyvin,
sillä vähintään tunnussanaa siinä vaadittiin.

Hiihtoportio Rukoiärven suunnollo
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öFELLÄ SILLATLA
Edessämme, vajaro kymmenen metrin päässä näkyi

sillan luona seisovan kaksi miestä. Pysähdyimme aivan
lähelle heitä, ja paiskauduin radan sivuun vaisto-
maisesti.

- Vihollisia! huusi kersantti ja käänsi suksensa.
Hänellä oli onnea. Samassa ammutut laukaukset eivät
osuneet häneen. Hän pääsi takaisin paikasta, josta
moni ei olisi hiihtäen palannut, sillä hiihtävä mies
on aika korkea maalitaulu.

Ryömin radan sivuun noin pari metriä ia tähystin
eteeni. Siellä nuo tummat hahmot jatkoivat ammus-
keluaan edelleen. Åjattelin, ettei tässä vielä olekaan
kummempaa hätää. Kohotin aseeni ja tähtäsin tarkoin.
Vihollisen tummat, turkkipäälliset hahmot näkyivät
vajaan kymmenen metrin päässä. Painoin liipaisinta ja
eteen syöksyvän lukon heikko helähdys oli ainoa ääni,
mitä aseestani lähti. Åse oli lämmennyt kuumassa tu-
vassa eikä nyt pakkasessa toiminutkaan.

Kirosin äärettömän hiljaa. Tempaisin rummun irti
aseesta ja aloin tehdä voimakkaita latausliikkeitä.
Tästä aiheutui sen verran melua, että pari vihaisesti
räiskähtävää luotia iski eteeni jäiseen ratapenkkaan
ja heitti jäätä silmilleni. Iskin tummur takaisin asee-

Seen ja painoin liipaisinta. Åse ei lauennut vieläkään,
ja minulle alkoi tulla hiki pakkasesta huolimatta.
Tunsin hermostuvani.

Vielä kerran toistin latausliikkeet entistä voimak-
kaammin. Taas miirua kohden ammuttiin. Nuo turkki-
päälliset pojat näkyivät olevan tarkkoja ja lisäksi itse-
päisiä kavereita. Useimmat olisivat jo aikoja sitten
lähteneet hatkaan, mutta nämä vain tehostivat ampu-
mistaan. He tiesivät minun olevan aivan lähellä,
mutta eivät voineet nähdä minua. Puhdas lumipukuni
suojasi minut heidän tähystykseltään. Åseeni kalah-
telun he kyllä kuulivat.

- Alkaisivat nyt jo painua kohti Murmanskia!
ajattelin ja taisin siinä supistakin itsekseni. - Mitä
ne nyt siinä viivyttelevät ja ammuskelevat ! Jospa
aseeni toimisi ! - Hikoilin ja iskin kolmannen ker-
ran rummun paikoilleen konepistooliini. Minusta tun-
tui siltä, että nyt se toimisi. Kiepsahdin toisen polveni
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varaan polviasentoon. Kaksi mustaa hahmoa näkyi
selvästi lumisella ratavallilla. Tähtäsin tarkoin ja pai-
noin jälleen liipaisinta. Punertavanlepattava liekki löi
aseeni piipusta. Varmuuden vuoksi niitin pistoolillani
koko sillan leveydeltä. Sitten seurasi syvä hiljaisuus.
Minua ei enää ammuttu, enkä minä ampunut. Tummat
hahmot olivat l;,sähtäneet jonnekin kisko jen väliin.
En voinut nähdä heitä.

Nousin helpotusta tuntien seisomaan. Varovasti kah-
laten lumessa lähdin kulkemaan radan sivussa tuota
vajaata k1'mmentä metriä ase koko ajan ampumaval-
miina. Lähestyin silraa ja pian näin r.rdallr makaavat
vihollissotilaat. Muuten oli kaikki hiljaista etelästä
kuuluvaa ammuntaa lukuunottamatta.

Tartuin lähempänä olevaan mieheen ja käänsin
häntä. Ei elonmerkkiäkään. Saman tein toiselle, hän-
kin oli kuollut. Sitten otin päähineen päästäni ja an-
noin pakkasen kuivata märkiä hiuksiani, sillä tuona
lyhyenä aikana minulle oli ehtinyt tulla aika lämmin.

Todettuani tapahtuneen lähdin etsimään suksiani ja
sitten aloin hiljalleen hiihtää kohti etelää. Minulla ei
ollut enää halua jatkaa tiedustelua, ja lisäksi olin
jäänyt yksin. Olin nipin napin selvinnyt tilanteesta,
mutta jollakin lailla tapaus toi karvaan sivumaun
suuhuni. Kersantti oli lähtenyt taakse kuultuaan tun-
nussanaa huudettavan. Ehkä hän luuli vihollisia olevan
enemmänkin, mutta hänen paluunsa sai tarpeettoman
kiireen leiman, sillä takaisinhan sieltä kuitenkin olisi
ollut palattava, vaikka vahvemmin voimin. Nyt ei
tarvinnut tehdä mitään, sillä lahden yli johtava rata-
penger oli vielä vapaa vihollisista.

Kersantti Rantala hiihti minua vastaan melkein
heti.

- Kuka siellä? kersantti huusi.

- Karppinen täältä tulee ja lisäksi yksin, vastasin.

- Vai niin. Ahokas arveli sinun kaatuneen. Oliko
siellä vihollisia?

- Niin, kiireessä voi arvella mitä tahansa, sanoin.

- Oli siellä kaksi vihollista, mutta ei ole enää.

- Sehän hyvä, kersantti Rantala sanoi. - Hiihdä
nyt taloon lämmittelemään. Olet ansainnut "lämpimän
vuoron".

- Hiki minulla on, sanoin kersantille. - Ei palele
yhtään mitään paikkaa. Muistin samassa, että olin
ottanut sillalla lakin päästäni. Ei niinkään paljon vai-
najien muistoa kunnioittaakseni, vaan haihduttaakseni
hikihöyryjä. Vaikka samallahan nuo molemmat rituaa-
lit tulivat suoritetuiksi. Pään paljastaminen viholliselle
ja jäähdytteleminen samalla.

Hiihdin kersantin kanssa rannalle ja jatkoin taloon.
Konepistooli sai sentään jäädä ulos suksien luokse. Sen
ei tarvinnut hiostua toista kertaa tänä yönä. Niin
päättelin astuessani suureen tupaan, missä suuret tee-
kattilat olivat valmiina.

Portio oloittoo toistelun
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Pori vuoliq silten ovottiin moqmme ensimmöinen
yopoovorosto Hongosso. Vopoovorosto lorjooo moo-
honluojille jo huolitsijoille töysin uusio mqhdolli-
suuksio Efto-kouppoo sekö idön jo lönnen völisici
lovoroku ljetuksio ojotel len.

Noin 10 ho:n suuruisello vopoovorosloolueello vuok-
roloon moolo vorostorqkennuksiq toi kokoonpono-
teollisuulto vorten. Tovorqo voidqon olueello kösi-

tellö yhlö vopoosti kuin lulliolueen ulkopuolello.
Alueello pyslytetyssö 2.0@ m2 suuruisesso mokosiinissq
voidoon tuonlitqvoroo vorqstoidq lisenssi-, tulli jo
liikevoihtoverovopoosti oikorojoituksitio. Erityisen
sovelios myynninlövorosloi ntii n.

Hongon sotomq lorjooo tuojille jo viejille nopeon jo
jouslovon tovoronkösiitelyn.
Söönnöllisel rohtiyhteydet monnermoon jo Englonnin
sqlomiin,
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