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pankkiin Teillä on aina miellyttävä
tunne siitä, että ne hoidetaan oikealla tavalla.

'
Yhdyspankin tallelustileistä mieleisenne
Kartluva talletustili Käyttötili

o

Yhdyspankkiin

voille ohjala lulonne
Palkat
Lapsilisät
Elä kkeel
Metsärahat

Säästötili
Shekkitili
Korkeakorkoinen Lääkärilili
talletustili
Valuultatili
A- ja B-indeksililit Muut tattetukset

Mailo-, sato- la muul

maatalouslulol
Korvaukset

Vuokrat ia
muut tulot
Yhdyspankki välillää maksuja
Pankkisiirlo

Vuokrat
Verot
Vakuulusmaksut
Jäsenmaksut
Sähkö- la puhelinlaskut
Kalkkl muut laskut
la maksut

Maksu- ia pikamääräykset
Pankkivekselit

Yhdyspankki
myöntää ja
takaa luolloa
Lainat
Vekselil

Luotolliset shekkitilit
LEL- ja TEl-lainat
Maatalouslainat
Muul lainat
Vallion takaamat

opiniolainat
Valtion käsi- ia

pienteollisuuslainat

Yhdyspankki palvelee
matkailijoila
Matkavaluutat

Kotimainen maikakortti

Yhdyspankin notariaattipalvelu
Arvopapereidensäilyiys ia hoito
Osinkojen ia korkoien nosto
Siioitustoiminta Pesänselviiykset
Teslamentlien, kauppa- ym. asiakirioien
låatiminen Lainhuudot ia kiinnitykset

Holhousasiat Veroilmoiiuksel

Verojen ia laskuien maksaminen
Vuokrien maksaminen ja periminen
Säätiöiden ia rahastoien kirianpilo

Erikoisetuja
ulkomaanmatkuslajille

Yhdyspankki hoitaa
Yhdyspankki hoilaa arvopaperin ne

Osakkeiden ia obligaatioiden välitys
Maksu- ja osinkolippuien lunastus
Osakeannit

Yhdyspankin muita
palvelumuoloja

Maapallokerho
Säästölippaat

Sällytyslokerot
Lahjashekit,

Takaukset
Luottotiedol
Sulietul
säilytyksel

Adressil

Perimislehtävät -kortii ,a -tilit
Veromerkkien
myynti

Yösäilö

ulkomaanasianne

Kaupallisien iietoien välilläminen
Liikeyhteyksien solmiminen
Valuultasäännöksistä iohluvat

tehtävät

Perittävät, remburssit,
maksumääräykset
Asiakirjojen välittäminen
Luottotietoien hankkiminen
Termiinakaupat
Ulkomaislen luottoien välittäminen
Muu kansainvälinen pankkitoiminta

meldän
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MARTTI KARHU
i

OLI eletty marraskuun 30. päivään

1939. Joukkueen.lohtajamrÄe tuli tavallista aikaisemmin noin kello 6
joukkueemme majoituspaikkaan. Hän toimitti heti herätyksen sekä ilmoitti venäläisten aloittaneen hyökkäyksen Suomea vastaan. Joukkueemme tuli tämän takia heti olla marssivalmiina siirtyäkseen toiseen paikkaan.

Kyllä unet karisivat jokaisen silmistä, sillä tieto oli
aika yllättävä. Jokainen kimposi, kuin teräsvieterin
heittämänä pystyyo ja alkoi sulloa kamppeitaan ka-

saan. Pian alkoikin kuulua tykkien jyskettä

ja miehet

ryntäsivät ulos katsomaan todellisia sodan tulia. Eihän meistä kukaan ollut ennen joutunutkaan kokernaan sotaa. Noin kello 7 tiPahtivat ensimmäiset kranaatit Kirvesmäen kylään, jossa pataljoonamme oli
majoitettuna. Samanaikaisesti aloitimme marssin kohti
Terenttilää.

Päivän valjettua ilmestyivät ensimmäiset vihollisen
lentokoneet seudun ylle, ja jokaisen tuli käskyn mukaan ampua niitä kiväärillä. Oli hitonmoinen rätinä,
kun kailiki ampuivat, minkä ennättivät. Lentokoneet
jatkoivat kumminkin matkaansa mitään tästä Piittaa-

matta. Myöhemmin niiden ampuminen jalkaväen
aseilla kiellettiin tuloksettomana.
371

Saavuttuamme Terenttilän lähimaastoon, komppa-

niamme sai käskyn pystyttää teltat. Upseerii olivat
pataljoonan upseereiden mukana tilanneselostuksessa.

Telttoja pystytettäessä kuului läheltä korvia huumaavia
pamahduksia. Luulimme niitä kranaattien räjähdyksiksi, ja jokainen juoksi mikä minnekin, aivan kuin
lammaskatras, johon kettu on päässyt rellestämään.
Niinpä komppaniamme vääpeli I. Salminen ei var-

maankaan juoksuennätyksiä rikkoessaan ollut ennen
juossut kovemmin kuin hän nyt juoksi. Allekirjoitta-

nut putosi juostessaan yhdessä alikersantti Pakarisen
ja komppanian kirjurin kanssa maastossa olevaan perunakuoppaan. Pauke jatkui yhd, mutta kuopassa
aloimme paremmin tarkkailla sen syytd. ,Havaitsimme, että paukahduksia seurasi vingahdus, joka tun-
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että ampuja olikin oma tykistömme. Nauraen nousimme kuopasta ja aloimme huudella komppaniaa
kasaan. Tästä ensimmäisestä "tykistökeskityksestä" riitti meille juttua pitkään, ja pakkaapa tuo hymyilyttämään vielä nytkin, kun sitä muistelee.

ketuksen. Ylitettyämme joen lossilla etenimme maan-

sai käskyn

taljoonan verran jalkaväkeä.
Valitsimme asemat aukean laidasta, tien vasemmalla
puolella olevan valkoiseksi maalatun talon kohdalta.

Joulukuun

l. tai 2. päivänä joukkueemme

ylittaa Taipaleenjoen, sekä edetä Metsäpirtin tien
suunnassa niin pitkälle, että saamme viholliseen kos322

tietä lähelle Metsäpirtin kirkonkylää, tien vasemmalla
puolella olevan viljelysaukean laitaan. Sinne tultuam-

me havaitsimme

7 tai 8 hyökkäysvaunun

ylittävän

aukeaa. Niiden takana marssi nelijonossa ainakin pa-

Hyökkäysvaunut kaartoivat oikealle

ja

han noita aivan riittämiin. Vihollinenkin alkoi vastata tuleemme, mutta ampui yli.
Kun mukanamme ei ollut puhelinta, joukkueenjohtajamme lähti pyytämään tykkitulta valkoiseen taloon.
Tällöin joukkue jäi allekirjoittaneen komentoon. Tehtäväksemme saimme vihollisen härnäämisen peräämme. Meidän oli taistellen peräännyttävä Taipaleenjoelle, siis viivytettävä vihollisen etenemistä.
Aikamme siinä räiskittyämme vihollinen ryhtyi
kiertämään peltoaukean ympäri selkäämme. Tällöin
annoin miehille käskyn yksitellen vetäytyä maantien
varteen ja jäädä sinne uusiin asemiin.
Maantien varressa odotimme vihollisen tuloa, mutta se ei lähtenytkään meitä seuraamaan. Siinä asemissa maatessamme kuuluivat nyt tykkiemme lähtölaukaukset, ja kohta ujelsivatkin ilmassa ensimmäiset
kranaatit, mutta ne tippuivat sekaamme maantien varteen. Meidän oli kiireesti vetäydyttävä taemmaksi
päästäksemme pois keskityksestä, mutta kranaattisade
ieurasi meitä vetäytyessämme. Nyt komensin joukku'
eeni eteenpäin entisiin asemiin. Vähäksi aikaa tällöin

saavuttuaan

metsän laitaan pysähtyivät sen suojaan. Jalkaväki taas

eteni kohti valkoista taloa. Kun vihollinen oli nyt
avoimella pellolla suljetussa rivistössä, siinä olisi ollut
otollinen maali aseillernme. Ehdotinkin joukkueenjohtajallemme tulen avaamista, mutta hän kielsi ammunnan aloittamisen toistaiseksi.
Viholliset tulivat taloon ja närttivät asettuvan sii-

hen olemaan. Ne hakivat na\-erasr3 sinne jääneitä leh-

t

m1ä ja alkoivat niitä teurastaa talon pihassa. Meistä
vihollinen ei tiennyt mitään. r'aikki olimme noin
1)0 metrin päässä kiviaidan takana seurailemassa hei-

dän toimiaan.

Vihollisia majoittui mr.öskin talon riiheen.

Eräs

siellä ollut vihollisen sotilas ruli riihen nurkalle heit-
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pääsimrne pois kranaattisateesta, mutta kohta alkoi taas

on joutunut omaan
tulla kranuja selkäämme.
- Joka
se on. Se tuntuu paljon
tykistötuleen, tietää millaista
peloittavammalta kuin vihollisen keskitys. Kun keskityksestä ei näyttänyt tulevan loppua, laitoin lähetin
viemään sanaa tykistölle, että sen oli heti lopetettava
moinen pelleily. Sen tuli ampua yksinomaan valkoista
taloa, eikä maantien varteen. Tykistömme maantien
haravointi jatkui niin kauan, kunnes lähettimme sai
sanan viedyksi perille. Ihme kyllä meistä ei kukaan
haavoittunut vakavammin keskityksen aikana. Pikku
nrarmuja kyllä saatiin. Ållekirjoittaneenkin nenänvarteen tuli aivan kuin parsinneulan kärki, kuuma pikku
siru. Kun tykkimiehet saivat suunnattua tykkinsä
uudelleen, tippuivat paketit oikeaan paikkaan, ja luulen, ertä ne tekivät siellä paljon pahempaa jälkeä
kuin meidän keskuudessamme, sillä talo oli täynnä
miehiä, jotavastoin me olimme hajaantuneina hyvin

,

ir

harvaan parveen.

Kenttökeittiö soopumosso Toipoleen linioille

Vihollista härnäsimme iltapimeään saakka saamatta sitä peräämme, ja kun joukkueen johtajaamme ei
kuulunut palaavaksi, läksimme noin kello 21 marssi'
maan kohti Taipaleenjokea. Tultuamme jokivarteen
emme löytäneetkään enää lossia, sillä venäläinen oli
pommittanut sen päivällä rikki. Joen yli pääsimme
kalastajaveneillä, jotka oli tuotu meitä hakemaan.
Juuri kun pääsimme jokipenkan yli, räsähti kiväärin
laukauksia joen takana. Vihollinen oli sittenkin seu-
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tämään vettään. Tilanne oli niin hur.ittava, että sanoin
vieressäni olevalle joukkueenjohtajalle mieleni teker'än tärä1'ttää tuota, koska tulee ihan "silmilie vesit_
telemään". Nyt vänrikki antoikin luvan ampua, jolloin
tuikkaisin sitä kir,äärilläni. Viholliseen osui ja riihestä
hyppäsi prikalle kaksi miestä, jotka raahasivat hänet
riihen taakse. Innoissani en muistanut tehdä uutta

latausotetta,.la kun kohta

a

tuli talon pihasta jokio

vih_ollisupseeri riihen.sivulla olevalle kivelle tähystämään asemiamme, häkellyin ladatessani. patruunä jäi
poikittain syöttökoteloon, ja ennenkuin sain patruunan piippuun, upseeri oli kadonnut.
En käsitä miksi joukkueenjohtajamme ei antanut
lupaa tulenavaukseen jo silloin, kun vihollinen oli

rivistössä avoimella pellolla. Arvatenkin hän aikoi
tehdä tuliylläkön. YIIätys rajoittui siis nyt vain yh_
teen mieheen. Muuta kokoylläkköä ei säatu aikäan

kun joukkueenjohtaja ei vieläkään antanut yleistä tulikäskyä.
Vihdoin saimme kumminkin luvan ammunnan aloittamiseen, "sikäli kuin maaleja on näkyvissä.,,
Ja olisemminkään,

rannut meitä jokivarteen.
Jokivarresta jatkoimme matkaa kohti komppaniaamme, mutta matkan varrella osuimme pataljoonamme
esikuntaan, jossa meitä neuvottiin jäämään lähellä
olevaan, täisaunaan yöksi, sillä komppaniamme oli
siirtyoyt toiseen paikkaan emmekä sitä Pimeällä löy'
täisi. Esikunnasta saimme kuumaa teetä sekä kuivaa
muonaa, joka olikin tarPeen. Syötyämme menimme
lämpimään saunaan nukkumaan ja kyllä uni maistui,
sillä olimmehan rehkineet kokonaisen päivän oikeassa
ännittävässä sodassa.
Seuraavana aamuna teen juotuamme jatkoimme matkaa omaan komppaniaamme, jossa meidät otettiin riemuiten ja eläköönhuudoin vastaan. Juhliminen johtui
j

elävinä paluustamme, koska jostakin oli komppaniaan
tullut sellainen tieto, että vihollinen on tuhonnut mei'
dät viimeiseen mieheen. Ållekirjoittanutkin olisi tie323

don rnuka.rn k;ratunut vihollrsen kiertoliikkeen lik.t-

ne Nrt seivisi sekin, rnrksi t1'kistömme

;1mpui nrr.rn-

tretä, minkä \'rrressil n-ie olimn-re ilsemissJ. Vihollrrrcn
rnuka eieni suurella joukolla m;r;rntieliä.
Kertornani "sotarctki" osoitti mcillc selr'ästi sen
tosrasian.

ettci teoria

1.r kät

täntö pidri vht.i

so,l;rss,r-

kaan. Jos olisimme sililneet;rr'.rtl tr.rlcn yilrlttacn 1tr
srlloin. kun vihollinen oli aukerrlla pelloll.r, olisi siitri
siile koitunut suurta mieshukk;ra. NIutt.r tuiikuri oli
tuirkuri Kun vielä srlloin oli riIseeri joukkuecnj,rht,rjana, er nrrr.rr:lla ollut rlltrra ominpriin tulen;ivaul<scct-t.
l\{utta torste oli joulukuun 6. pnä. Silloin s.uuu»c
r astaiskussa tehdä selr riri vrholliscst.r. S.rnrLrin t. l..ir'än a.rtrun;r. 1'ön prnrel'dess:i r rholiinen oli tLronul
veneillä joen yli parrn joukkueen vahr ursen, rlLlt()lraattraseilla varustetun osÅston, jok.r oli otl.lnut .r)emikseen rannalla olevln hyökkävsr,rununesteen. A,Ltr-rLr
hämärässä alortti joukkLreemme rrivokk.r.rn hyirkk:iykser-r v il'rollisasemaa \'.rstiurn. Hl ök k;it's t u n t ui r';ihrirr t o i vottomalta. nirn kaurn kr-rin olinrnre eukerrll;r l.clloll.r.
lnutta kun olrnrme päässeet fellr,n oji.r ht'r.rksi k.irt
täen rynnäkköetaisyvclelle. os.1 loukknccst.r sLr()rrttr
rynnäkön hvökkär'sr';rununestecn priiih.in, jost.r r)oitti
r'y'ört'tlksen. Tällä t,rloin sJimme vihollrscn f.rrrrttuksi T:ri1-.llcenjokeen. Os.r vihollrsist.r prirlsi \ cncrsrurkin. mutta joutui hetr niissiikin tuhrrtuksi. C)s.r t,r,rs
lrittr uirnalla ja sukelrelent.rll.r sclr ivtr'.r chlin n.rhtrin.
mlttta tuskin yksikärin I.rr,rsr jocn r'li. r.r.rn k.rrkki p.rinuivat virran r.nukanl L.r.rtokk.L.Ln.
Hyökkäyksessä h.r;rvortrui loukkueenjoht.rj.rnrnrc,

1,rS.L.r-

TOIYO
PELTOMÄA

Ensimmöiset

ilmo-

ten joukkr-re lxl nvt .rilekrrjortt.rneen huost.r.rn.
tLlarnme joen riinnan PLrhdistcrLrksr lihollisist.r r cr.ir'-

dyirnme entrsiln asemirmme Terenttillin rrukc;rn l;rit.r.rn.
yok.r ki,itui

Nyt aloitti r.rhollrnen kostotoinrenpitccns.i,

meille kalliiksi. Se ;rr'.rsi nimittriin eritt;irn .rnk,tr.rn

tl

kistötulen rsenlllmmc. Krlnr;ittcj.r tuli suor.rst,t.rn

t

t

s

;
*

li.r.rsLrLlrt.r nrrcs-

tan-ralla niskaamme. Joukkuecnrn-re krirsi
hukkaa. Neljännen rvhnrän pik.rkivlriripcs:ikkcescen
tulr täysosuma, .;ollorn rvirr-nänloht.r;.r, .rlikers.rntr i I lintikka 1a an.rpr.rja, sotrrmies trIinkkinen sckri .rntpuj,rnapulainen menetti\'ät henkensri. 1';istii rl hmrist;i h,r.r'
r oittui lisäksr kolmc nrrlLrra mrestä. Oli suor.rst.r,rn ihmc, että meistä kukaan selr'isi hengissä keskit)ksestil,
kun ei ollut minkäänlaista suojruturnismlhclollisuutt,r.
Keskityksen päätyttyä alkers;rntti Korhonen jr minä

hyökköykset
Kiviniemeen

otimme kumpikin omaltå suunnilltemme tarkrn kompassisuunnan I.ravaitscmi ir.t.tme " pi iskrrtl k kci

h in

",

sck ri

atttntutimme otnalla tvkrstiill;inrntc niist;i keksi pois

petistä. Eikä siinä kulr.rnr-rt enen.rpää kuin viisi kr.t'
naattra T'uhottujen "pirskojcn" I..rikoillc ci vihollincrr
tuonut uusia tykkejä koko Talvisod.rn aiken;r.

TåL\-iSODAN ensimrniirsenä p:rrvtna' l0'Il l9l9 t'lr
prr:..-;::r:rme 1l lR l'i) esrkunt'r Kivinicn.rcn k'rn'
iekouiu.i.r Åamulla tuli puhelinsrrnon-rr' ettri kello

jan i lr
Kerit 9lt rlmoitettrin puhelinrrt5s li6ln13n villollishär ir:.ir.r:r olevln tulossa Kivinierneä ktrlltr j'r s'rn'r;tss;r .rLkoi rln.rh;ilytvssireeni soid'r' Käskrn toinii
tusioukkLleen lllrcsten h.t1'rlntu't iioulun f ih'lm't'tn
6.01 .r:x.r.r;t on r ihollinen h1'ökännvt

SUURM'ES
]ouluaaton 194J aamusta ilt.rmyöhään saakkl kierkomentaja. kenrarli T.ipoll etulinj;rn korsuissa alarsiaan tervehtinlässä. Tiilliiin s.Ittui seurr.i\.r
2):r't "r'irnhojen miesten"
kcskustelu eräässä IL

teli :.D:n

JR

ko rsussa:

Mikäs Teidän nimenne on i
Sotamies Salin, herra kenr;rrli.

Mistä olette kotoisin?

- Samn-ratista, herra kenraaii.
Kukas suurrnies oliklln kotoisin
- Jaha.
Fitäjristri
-- Sotamies Salrn, herra kenraali.
7
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silm.rst.l

reLln.r5:.I ,'l3r tt'll .LILlrtcll ttl.inrvtttl

r,r

suoir'ttr l'r 'ttll

Dur konert'r. rllrk.rii Ile trtler;rt f,1111.um'ICtrilsyviicllc
lelloin er oliur r rel;i kiellett)' rrl'rPunl.1str k;tsirserll'r
lentokoneitir, \'iiden minuutin crclotuksen 1;ilkeen Ierr
sikin Kivinien.ren siltoien suunnaltr koime hu'ittii'i'i
peräkkäin. Ne lensir'ät parrnkymn.renen merrin 1''i'ri'
tä meistä ja olivat todennäköiscsti huorn'rnneer mer'
där, koskrpa tulittivat konekir'äircriiJ. Kuulrt r;r1-'sir'ät ympdiillärnnte, jI mc i.rukrrsitl.lt.ne krvrierin.rnrc"
iokainen kcrrrn, enemirriä ctrrnc chtincetkiln'
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Ihmettelimme sitä, ettei meihin keneenkään sattunut konekir,äärisuihku ja että me emme osuneet

?

lentokoneisiin, vaikka ne olivat tosiaan melkein käsien
ulottuvilla. IIvöhemmin meille selvisi, että lujaa ohi
kiitäneen lentokoneen konekiväärituli on hajoituksen tähden melko tehotonta ja että me emme osanneet tähdätä tarpeeksi paljon koneiden eteen.

rt

Mainituista koneista putosi Sakkolassa ensimmäinen metsään, toisen pudotti ilmatorjunta Suvantoon,

mutta kolmannen koneen kohtalosta ei minulla ole
tietoa.

Muutaman päivän kuluttua menin katsomaan metsään pudonneen koneen jäännöksiä ja sain tällöin
kuulla lähemmin sen putoamisesta.
Eräs pataljoonamme 2. komppanian miehistä oli

valmiina pikakivääri käsissään koneiden

saapuessa.

Ensimmäinen koneista lensi juuri mainittua pikakiväärimiestä kohden ja aika matalalla, joten hänen oli
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JR 50:n

hyvä tulittaa konetta pitemmän aikaa. Pikakivääritulen
johdosta kone syöksyikin metsään. (Tästä tapauksesta
on armeijakunnan komentajakin maininnut harvinaisuutena muistelmissaan.)

komentopoikko Kiekuonjäruellä

Otin koneen repeytyneestä kankaisesta tasosta
suikaleen, josta leikkasin kaksi postikorttia. Molempiin kortteihin kirjoitin, että kortti oli

valmistettu

vihollisen ensimmäisen alas ammutun hävittäjän tasosta. Molemmat kortit lähetin kenttäpostissa kotiseudulleni, ja toinen on siellä vieläkin tallessa.
Ensimmäisen sotapäivän iltana muutimme esikunnan Kermisenmäkeen johtavan tien varressa olevaan
Naskalin taloon. Toisena sotapäivänä venäläiset pommituskoneet pommittivat useaan otteeseen Kiviniemen
siltoja, saamatta niihin kuitenkaan osumia. Tällöin
vielä koneiden saapuessa toimitettiin sireeneillä ilmahälytys. Myöhemmin se oli mahdotonta, sillä ne olisivat saaneet ulvoa yhtenään.
Erään hälytyksen tultua käskin sisällä olleiden menemään kaivamiinsa sirpalesuojiin. Itse jäin puhelinvartioon ja kirjuri sanoi jäävänsä minulle kaveriksi,
eikä kehoituksistani huolimatta mennyt "poteroon".
Katsellessamme ikkunasta koneiden tuloa, irtosi yhdestä koneesta pommi, ja se näytti tulevan aivan meitä
kohti. Poistuimme heti ikkunasta. Kirjurin kyyristyessä
hellan viereen ja minun jäädessä seisomaan lattialle
se tulikin. Kävi valtava jymähdys. Ikkunat lensivät
-raameineen sisään. Välikatto repesi halki ja sahanpuruja kaatui niskaamme. Tuntui, että koko talo menisi hajalleen, mutta ei siinä kuitenkaan sen hullummin käynyt. Säikähdyksestä selvittyämme menimme
ulos ja näimme ikkunan alla kahden metrin päässä
seinästä noin seitsemän metrin levyisen ja parin metrin syvyisen kuopan.
Ilmanpaine vikuutti toista korvaani niin, etten vähään aikaan kuullut sillä mitään. Useita vuosia kuului ja vielä nytkin joskus tuntuu korvassani humina
muistona Talvisodan toisesta päivästä ja Jumalan
varjeluksesta.

t
MATT' KAUPPINEN

§rbsif
KLaLUESSAMME Taisteluosasto Riekkoon (JR ,0)
ja pala:ruamme seitsemän vuorokautta kestäneeltä par-

tio- )t

här'itysmatkaltamme asetuimme Jänisjärven
pohjoisenpuoliseen maastoon Kiekuanjärven itärannalle. jossa myös rykmenttimme esikunta silloin heinäkuussa 1941 ma.iaili. Emme olleet saaneet levähtää
juuri nimeksikään koko korpireissun aikana ja muonakin oli jo loppunut pari päivää sitten. Olimme viimeksi elätelleet itseämme parilla ylimääräisellä keino-

Kiviniemen pommifus Tolvisodon olusso
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hunaja- ja siirappipurkilla, jotka poikien oli onnistunut kähveltää rykmentistä sissimuonaa jaettaessa.
Lepomme ei tullut nytkään pitkäksi, sillä sotatoimet jatkuivat kiireellisinä Jänisjärven idänpuolisen
alueen saavuttamiseksi. Pari tuntia loikoiltuamme saapui lähetti ja toi käskyn, jossa jääkärikomppania mää-

rättiin kiireesti siirtymään Kypärälammen maastoon j.r
ottamaan siellä I/JR )0:n asemat.
Marssimme aamupuolella yötä

pitkin

metsää, jossa

näkyi mainitun pataljoonan taistelun jälkiä. Tultiin

Kypärälammen korkeaan maastoon, josta viimeiset
varmistajat tulivat jo lopen uupuneina meitä vastaan.
\Iiesvahvuutemme ei kuitenkaan riittänyt kuin asemien harvaan miehitykseen, vaikka olimme kaikki
linjassa aina noin 30-40 metrin välein miehestä toi-

seen. Tämän vuoksi pääsikin noin 60 miehen vahvuinen vihollispartio seuraavana iltapäivänä selusteamme.

Komppaniamme päällikkö, luutnantti Reinikainen
pari miestä mukanaan otta-

määräsi allekirjoittaneen

maan selvää takaapäin kuuluvasta oudosta liikkumisesta. Siirryttyämme komppanian komentopai-

kalta polkua pitkin satakunta metriä takamaastoon
ilmestyikin äkkiä vasemmalta outo miesjono vain
JR 50:n komentoio, eversliluuthontti Y. l.
Nohi esikuntoupseereineen
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parinkymmenen metrin päähän eteemme. Suhahdin
pojille, että nyt ollaan hiljaa sekä laskeuduin polvelle,
mutta samassa oikealla puolellani oleva sotamies Paananen hermostui ja laukaisi kiväärinsä. Tämä oli virheellinen teko, sillä vihollisjono ei ollut vielä polulla
kuin osaksi, ja polun varsi kasvoi pitkää heinää ja
lepikkoa peittäen jonon loppupään näkyvistämme.

Siinä ei nyt muu auttanut kuin aloittaa sota tai
tulla ammutuksi kuin lammas. Toinen toverini, korpraali Rajalin hyppäsi puoliautomaattinsa kanssa viereeni vasemmalle. Etulyönti on puoli voittoa, tuumin,
ja painoin kesiotulella olevan konepistoolini Iiipaisinta. Vihollisporukasta joku jo ehti heittäytyd vatsalleen polun viereen ja säästyi ensimmäisiltä sarjoilta. Samalla aloitimme kovan huudon: "Ruki
verhl" Tämä tepsi aluksi. Joku käsi nousi, mutta korpraali Rajalin ilmoitti, että vasemmalla polun varella
viholliset vain raplaavat aseiden lukkoja. Silloin lakaisin polun puhtaaksi, mutta sivulle lepikkoon eivät
kp:n luodit ottaneetkaan, vaikka yritin. Rajalin laukoi puoliautomaattiaan myös sinne, minkä ehti, ja
lopuksi vanjan sisseiltä pettivätkin hermot. Alkoi
kuulua rytinää, kun he juoksivat pakoon vaaralle päin.

Meidän oli käsketty tuhota partio ja pääsimmekin
pian parahiksi lämpenemään. )uoksimme heidän perässään nopeasti ja samalla kovasti huutaen. Luulivat
kai suurenkin joukon olevan takaa-aja1ana. Meille tuli
myös yhä kiireempi, kun huomasimme, että vanjat
olivat jättäneet aseensa pensaikkoon.
Siellähän ne naapurit sitten olivat yaatan päällä tiuhassa kuusikossa kädet ensi kehoituksesta reilusti ylr]aalll.

Siitä palattiin äskeiselle polulle takaisin, nyt vain
parikymmentä miestä suuremmalla joukolla. Siellä
koottiin lepikkoon jääneet aseet polun varteen kasaan.
Korpraali Rajalin yritti välillä selittää eräälle vankiporukassa olevalle politrukille, miten puoliautomaat-

tikiväärillä ammutaan. Vihainen politrukki sieppasi
silloin Rajalinin kädestä aseen ja päästi lippaan tyhjäksi. Mutta Rajalin ei sietänyt tällaisia mielenilmaisuja, vaan samassa hänen nyrkkinsä heilahti ja toverin

kantapäät olivat hetkisen tavallista ylempänä.
Kuuma siinä tuli nyt kiivetessä joukolla vaaran
rinnettä ylös. Ääntäkin joutui käyttämään käheyteen

saakka, koska voimat

olivat olleet kolme

60:tä

vastaan,

,,

LOPPU''

Valkeasaaren lohkolla keskusteli kaksi
kapteenia puhelimessa yövartioinnista

tojen

oli

saumakohdassa.

osas-

Nuorempi kapteeni

saanut kolmannen ruusukkeensa äskettäin ja oli reippaalla tuulella lopettaen puhelun tavanomaisella "loppu"-sanalla. Puhekumppani sattui olemaan vanha, järeä kapteeni, ja hän silloin tokaisi:
Kuulkaapas kapteeni, se olen minä,

- sanon ensin loppu-LOPPU!
joka
Pojat, ei se ole tuo herrojen elämäkään
helppoa,
sanoi viime repliikin kuullut viestimies kaverilleen.
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]{INULLÅ oli vielä parisen kuukautta toipumislomastani iäliellä Talvisodan seurauksia parannellessani,

kun käskvkortteja jälleen jaettiin. Luulin, ettei sellainen vielä minulie fulisi, mutta tulihan se, kuten muiliek::. e:kä srinä auttanut muu kuin matkaan vain.
Pc:u.kkamme koottiin Ranualla. Komppaniamme
pääliiköksi tuli Ranuan silloinen suojeluskunnan aluepää11:<kö, luutnantti Lipponen, ja hän sanoi minulle,

että s:-en kun saadaan joukolle lääkäri, on mentävä
häner'':::usilleen, jotta saisi käskykortin määräykselle
peluu:i<sen. Mikäpä siinä nyt auttoi, sotisopa päälle
vain. Si:e määräyksen seurata joukkueen varajohtajana
mukenr. koska silloin ei ollut vielä tarpeeksi korkeam-

pia aiiupssereita.

KoYr
lf erä

Vuorikylö

trer::.a.;:i

al

*,.ffi

rkoureinen
tys
{

Olimme muutamia päiviä Ranualla, josta yksikköm-

me siirrettiin vähän eonen juhannusta Kuusamoon
Kitkajärven rannalle. Siellä vietimme juhannuksen
L94L, ja sinne saapuivat myös rykmenttimme JR 35:n

I

a

muut komppaniat.
Kun Kuusamossa tuli rykmenttiin lääkäri, kävin hänen vas.taanotollaan. Kuuluin hänen sanojensa mukaan
hyvin kelpaavan palvelukseen käden valenivelestä
huolimatta. Hän huomautti lisäksi, että kuluuhan se
toipilasaika täällä joukonlin mukana.

Kuluuhan

- juhannus.
t1um1ig, ja asia oli sillä selvä. Niinpä
päivänä leikittiin vielä sotaa harjoitukse-n muodossa,
mutta pian se leikf,iminen vaihtui kovapanosammuns9,.

naksi.

Kauniin Kitkajärven rannalta lähdimme marssien
Käylän, Sovakylän ja Tuutikylän kautta Sallan Vuorikylän maantietä kohden. Åuiinko antoi säteittensä va-

laa lämpöä, joten marssimisemme ei suinkaan ollut vilpoisaa kesiilomaretkeilyä.
Saavuttiin siinä siten moniaita päiviä marssittuamme

lähemoäs tavoitteena olevaa Vuorikylän maantietä.
E{åänä päivänä ilmoi,tettiin, että pastori Laitinen, Rovaniemen poikia, ttrlisi illan tullen jakamaan Herran

ehtoollista sitä haluaville. Joukkuiemme johtaja, vänrikki Årola kysyi minultakin, lähtisinkö mukaan. Tie§sti lähdin, ja niin sitten muutaman kanervikkokankaan laidassa, sammalmättäät ehtoollispöytåinä, nau'
timme ehtoollisen kaukaisen Sallan su'unnalta kuulu'
van tykistöammunnan ollessa taustamusiikkina. Saksan poika tuntui siellä pitävän tuosta taustamusiikista
hyvän huolen, ja lienee pitänyt toinenkin puoli.
Ehtoollispöydästä noustuarnme vänrikki Årola tuli
luokseni, ojensi kätensä ia esitti sinunkaupat. Hän
ehdotti samalla, että kävi'miten tahansa jommalle
kummalle, toisiamme emme pulaan heitä, ennen kaa'
dumme yhdessä. Sopiiko? hän kysyi lopuksi. Tieten'
kin minulle sopi, hyvinkin se sopi. Hän haavoittui
muutarnan viikön päästä vihollisen tykistötulesta sidontapaikalla käydessään. Joukkueemme iohtaiaksi tuli
nyt vänrikki Laitinen Rovaniemeltä, rohkea ia rehti
upseeri.
-Marssimme

jatkui ehtoollispaikastamme eteenpäin,

pdivän kuluttua aloimme jo tavoittaa
saaneita'kin, haavoittuneitq ioita tuli vas'
taamme lääkintämiesten kuljettamina' Tä?illä ilmoi'tet'
,tiin meille porukkamme osoite: 6.Kpk.54L2.

ja
muutaman
-tulikasteen
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Erilaisten tuliaseiden ääni kuului jo läheltä. Sanottiin, että edessä oli jokin korkea kukkula, kenties Polkuvaara, jonne komppaniat yrittivät .toisensa jälkeen,
mutta Iyötiin verissä päin takaisin. Mekin yritimme, ja
samalla tuloksella. Mutta eräänä kauniina heinäkuun
aamuna saksalaiset stuka-koneet tekivät ankaran ilmahyökkäyksen kukkulaa vastaan, ja kun lentokoneiden
mentyä hyökkäsimme sinne uudelleen, kukkula oli tyhjä. Yain niitä, joiden elämäntaistelu oli iäksi päämynyt, oli jäljellä. Kaivauduimme nopeasti, sillä vihollinen, joka oli menettänyt täten hyvän tähystyspaikkansa, lähetteli rulisia terveisiä kovin sakeaan.
Olimme tässä ioitakin päiviä, ja täällä sattui minulle muuan mieleen jäänyt kahvinkeittomatka. Meillä
oli keskinäinen sopimus, että kukin vuorollaan käy
takana puolen kilometrin päässä olevan lätr,teen luonä
keittämässä kahvinsa. Erdind aamuna oli sitten rninunkin vuoroni. Lähdin matkaan siinä vähän yli neljän
aikaan kaiken hiljaisuuden vallitessa suorittaakseni
keittovuoroni lähteellä.
Perillä keitin pari pakillista kahvia pienellä tulella
ja lähdin pilaamaan takaisin. Mutta päästyäni ehkä
parisensataa metriä edestäpäin kuului heittimen lähtölaukaus, usearnpiakin. Pysähdyin, kuuntelin, oli aivan hiljaista. Taitavat tulla liian Iähelle, ajattelin, ja
olin joka hetki valmiina heittäytymään isänmaan suo-

jaavaan syliin.

- .Suhahdus, räjähdys, alas maihin ! Kranaatti tuli peloittavan lähelle, tuli useampiakin. Tulitauko.
Lähäin

juoksemaan toiseen suuntaan, kuin mihin alunperin
oli matkani. Jälleen lähtölaukauksia, hiljaista jä samassa kun ehdin maastoutua, ympärilläni räjähti useita kranaatteja. Sirpaleet ujelsivat kammottavan laheltä,
hyväilipä joku jo reppuanikin, joka oli selässäni.
Lähdin taas juoksemaan. Lähtölaukauksia, maahan,
ja äskeinen toistui. Tätä jatkui. Ehdin jo ajatella, jotta

ihanko se tosissaan otti minun tappamiseni aamuaskareekseen. Tein suunnanmuutoksen- ja nyt pääsin rauhaan. Keskitys meni omaan suuntaansa. Pidln edelleen
käsissäni kahvipakkeja, mutta
ne olivat tyhjiä. Per- tuossa mu,u,ta, palah.ana!.pääsi ihan ääneen. Mitäpä
sin takaisin lähteelle ja keitin kahvit uudelleen.-Nyt
pääsin pakit täynnä perille. Pojat hieman lenkoilivat,
jotta nukuinko minä, koska niin kauan viivyin. Tuohon vastasin vain, että isänmaakin tahtoi aamukahvia.
Pitihän se isänmaan kahvittaminen kyllä selvittää, sillä
eihän siitä nukkumisjuttelusta olisi muuten tullut lopPua'

Lähdimme sitten eräänä päivänä kukkulaltamme taoli jo
päässyt sinne, ja meidän piti ottaa sen asemat sekä pääs-

voitteena Vuorikylän maantie. Jokin porukka

tää entiset miehet lepoon. Näin tapahtuikin, losin
tulisin vastaanotoin, mutta onneksi täppioitta. Valitsin itselleni ison kuusen juurella olevan poteron ja
ryhmälleni asemat sen kahden puolen. Joukliueen varaolin menettänyt, koska komppaniaan oli tullut natsaa korkeampi herra.
Åloin tiirailla poterostani sinne päin, missä vihollisen sanottiin olevan, ja olihan sC. Meita oli kyllä
kehoi,tettu varovaiseen oleskeluun etulinjassa, iitta
vastapeluri oli kovasti lfiellä, mutta että se noin lähellä oli, vain noin riskin sadan metrin päässä, sitä en
ollut uskonut. Ny.t uskoin, sillä vihollisen korsun ampuma-aukko näkyi selvästi. Siitä se kk:lla lähetteli
käskyjään, että maassa oli visusti pysyttävä.

johtajan vakanssin
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Välillä oli asemissamme rauhallistakin. Kerran tällaisella hetkellä loikoilin poteroni vastakkaisella puolella nauttien auringosta. Silloin alitajunnassani ihan
r'äen r'äkisin tuntui, niinkuin jokin olisi sanonut: siirrypäs toiselle puolen, siellä on varmasti parempi ! Niin
olikin I Siirryttyäni vaiston pakottamana sen ohjaamaan paikkaan multa pölähti samassa hetkessä äskeisessä makuupaikassani. Siihen tuli kiväärin luoti. Päir'ieni luku ei ollut siis vielä täysi, ajattelin.
Vuoromme etulinjassa kesti viikon. Sinä aikana olin
kerrrn nukahtarlut poterooni auringon lämmön vaikutuksest.r.

ja

vä:rymyksestä.

Silloin minut tempaistiin

rafunpuoleisesti hereille. Naapurilla oli tapana vähän
r'äliä tehostaa konserttiaan pikkuheittimillä, joilla se
ampui erulinjaamme, ja tällaisen ammus oli nukkuessan: csunut poteroni penkkaan räiskyttäen multaa suuri :: silmät täyteen. Vavahtaen heräsin ja aloin
kurkrs:e.,: Doterostani, iotta iokos vihollinen on kuinka jähsl-i rulossa. Eihän se sen lähempänä ollut kuin
ennenk:.:.:. sen myös pian ilmoittivat uudet räjähdyksei. Oi::. 'cskus kiväärillä ampunut poterostani edessä

oler':: r:irciiiskorsun kk:n ampuma-aukkoon, ja siitä
kai r':h-:::o
- ei kai se muuten minua pikkuista
mies:ä cl:i: hätvrttänyt.
Tor :'.::: :s-..:::in i läheni loppuaan. Kirj oitin Helsinkiin ::r':..:::s,:ir.r.alan lääkä;ille, tohto;i lVallinille,
jouå irl:.3 ::.::ä olen, mitä tehdään, pysyn,kö täällä jossakin eje.-ee:kin ? Pian saapuikin lääkärin käsky ilmoirteu:-:: s::::rlassa. Menin JSp:lle ja esitin kirjeen
lääkär:liel.-: Hin ihmetteli kovasti, kuinka minä
toipumis-c:-:..,i::er täällä olen. Sanoin vain, että käs-

kerrr c: s:-<i ---e rris:ettl pois ainakaan ennen. Tohtori a:::: .::.-':-s::uxsen ia käski esikuntaan. Menin
ja il=c:::::i:::. S:..r olert maiuri kariaisi, jotta
"miiiä le.r ::.:. c:..-.: :e tää11ä olette, eihän teidän
paikkrr::s :.e ::e.il. criksette ole ennemmin ilmoittaurui:'::; S:-r.;ss.r hän karjaisi: "Kirjuri, tälle miehelle a-<ir:i icnatodistusl" Sitten hän neuvoi paikan,
mistä as:o läh:ee ja toivotti hyvää matkaa! Sain paperini :r llhCir. enkä sen koommin sinne palannut.

Murrotclte Hotokon toittclumoostorso

JAAKKO KONTULA
f

t

Konnoksen
morssillo
ELOKUUN 28._päivän aamu vuonna L94L oli valjennut harmaana ja sateiJR 46:t rr- pataljoona marssi kapeata metsäporkua parijonossa'vanhan
rajan suuntaan. se oli edellisenä
(yhssä ns. olli-yönä tirhonnut ltä-uotakän
lan motista purkautumaan pyrliineen
viholliskolonnan. KuÅollaan olevat
ajoneuvot, tien reunassa_ palavat rr hyökkäysvaunua, 2 tykkiä ja joukko hevosia- osoittivat, että yllätykiemme oli oliut månestyksellinen.
Marssi jatkui, uudet tehtävät odottivat. pataljoonamme komentaja, kapteeni
-v. Kirma siirtyi komppaniamme kärkeen, ja kummallakin sivulla'kulki mies
sivustavarnistuksena. Repuissamme keikkui ylimääräisten elintarvikkeiden
litksi myös jokin määrä-harmaata kirjoittelutavarra, jota oli saatu vallatusta
esikuntakuormastosta. Hyvillä mielin jatkoimme matläa melko huolettomasti.
Vitsejä veisteltiin ja kompasanoja heiiettiin. Mutta silloin paukahti läheisestä
pensaasta yksioäinen kimeä kiväärin laukaus. Nauru lakkasi, kun majuri Kirman kädessä ollut pistooli lensi kaaressa metsään. Takaa-ajo alkoi ja'yksinäinen vihollispartisaani tapasi kohtalonsa vähän matkan päässä. Eiäkuntoon
joutunut automaanikivääii todisti, että laukauksia oli ollul vain vkii. I(irman
peukalolihas, joka oli haljennut, sidottiin. Matka jatkui hyvässä talrdissa. patalsena.

joonaa komensi,tämän
fälkeen majuri G. Visapuu.
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Yöllä alkanut hienoinen tihkusade tiheni. Pienet
vesipisarat, jotka aamulla olivat tehneet kasvot ja kädet
nihkeän kosteiksi, suurenivat ja tekivät kulun metsässä
vaivalloiseksi. Päästyämme lopulta Muolaanjärven

eteläpuolitse johtavalle maantielle satoi jo vettä kuin
saaviita kaataen. Likomärkä paita liimautui ilkeästi
selkänahkaan kiinni ja vettä hyvin imevä päällystakki
puristi kuin rautapanssari hartioita. Marssi jatkui mäkeä ylös toista alas, vesi lotisi saappaissa, ja pair,tva
reppu, aseet ja patruunat vetivät hartioita pakostakin
kumaraan. Eloa syntyi jäseniimme vasta päästyämme
erääseen suureen kolhoosiyhteiskuntaan. Viidentoista
minuutin tauko kolhoosin kohdalla oli riittävän pitkä
siellä olevan keskikokoisen omenatarhan tyhjentämiseen. Pitkän kolhoosirakennuksen toisella sivulla oli
noin 10 aarin kasvitarhamaa, jonka lantut, porkkanat
ja keskenkasvuiset kurkut katosivat kuin vilauksessa
poikien suihin, taskuihin ja leipälaukkuihin.
Marssi jatkui, tunnit kuluivat, märkinä ja väsyneinä
pimeässä kompuroiden päädyimme lopulta Perkjärven-Muolaanjärven kannakselle. Täällä olimme yötä,
rnutta seuraavana päivänä kello 16,10 marssia jatkettiin. Kuljimme pitkin Suulajärven länsisivua Kanneljärven flämeenkylään, jonne saavuimme kello
2)..Täällä olimme jälleen yötä ja erään talon vajasta saimrne riittävästi polttopuita telttoihimme. Tuli
räiskyi kamiinoissa, pakit 'täyttyivät ja tyhjenivät.
Alikersantti Kanto, lyhyt juureva uusmaalainen turpeenpuskija paistoi tuuhean kuusen juurella kolhoosista evakuoimiaan nauriita, ja sepäksi kutsuttu pitkä,

ahavoitunut hongankolistaja istui viereisen kannon
ja levitteli paksuja kurkunviipaleita kuivaksi käyneen kannikanpalan päälle. Ne olivat saman talon tuotpäässä

J

I

t

teita, olimmehan kaikki käyneet samalla varastolla.
Yö lähestyi, teltta täyttyi miehistä ja kamiinasta
uhoava suloinen lämpö alkoi raukaista. Tupakat sammuivat, ja yleinen kuorsaus sekoittui pian ihmiskehon
antamiin ääniin. Jokaiseen telttaan niin olenoaisena
osana liittyvään hajuun ja ääniin liittyi myöskin kuivuvien vaatteiden ja jalkarättien hien antama imelän

kirpeähkö tuoksu.
Muutaman tunnin torkahduksen jälkeen pimeyden
vielä kattaessa maanpiirin kuului komppanian lähetin
aina yhtä kiusallinen ja harmittava huikkaus, joka

teltalta toiselle: "Ylös vaan pojat

ja

kiiri

nopeasti, marssi jatkuu !" T^6 seurasivat karheat kiroukset unisista
päistä siellä täällä telttojen oviaukoissa, kiireisiä juoksuja metsän laitaan ja sammuvien hiilten sihinää poi-

kien vielä siirtäessä kuumia kamiinoita kuormastoon.
Kellon viisarien osoittaessa 6,30 lähti uninen, kompuroiva joukko liikkeelle Suulajärven eteläkärjestä
suoraan itään, kohti Kuuterselän kylää. Uusia, väliTeriioen

rauhan aika,na rakennettuja kolhoositaloja piirtyi siellä täällä eteemrne aamuautereeo keskeltä. Käännyimme lopulta suoraan etelään ja eräässä tienmutkassa
näkemämme kaatuneet viholliset osoittivat, että uudet

seikkailut odottivat meitä lähestyessämme Raivolaa,
jonka silhuetti piirtyi pian epäselvänä silmiimme,

laa. Vihollinen oli jo kuitenkin alkanut osittain vetäytyä eikä mitään suurempaa rulitaistelua syntynyt,
ennenkuin vasta eräissä kylän taloryhmissä, vihollisen
ja eräiden sen naissotilaiden osoittaessa harvinaisen
sitkeätä vastarintaa. Heti Raivolaan saavuttuamme

I joukkueemme tehtäväkseen puhdistaa Raivolan
aseman seu<iun mahdollisista vihollisista. Hiivimme
asemalle läpi märkien metsien. Päästyämme sinne
kaikki näytti täysin kuolleelta. Vain auki jääneet ovet

sai

ja rnuutama tyhjä rautatievaunu osoittivat, että siellä oli aivan äskettäin asuttu ja toimitu ja sitten kii-

reesti lähdetty.
.Iäimme asemalle kaiken varalta vartioon, ja eikös
vaia airan lähellä ollutkin valtavan suuri heinäsuova.
Kaivoimme aikamme kuluksi siihen onkaloita ja lopultr nukahdimme kuivien heinien sisälle. Vartiomie-

heo askeleet tuntuivat turvallisilta ja ruutikuivat heinät läomittivät kosteata selkää niin mukavasti. Lopulta ;uuli roiskahutti läheisistä puista vettä kasvoilleni.
Samallr hetkellä kuului suovan toiselta puolen yksinäineo kiväärinlaukaus ja heti sen jälkeen huutoa ja
mekas:usca. Ryömin nopeasti pihalle. Sieltä näin meidäo kaikkien yhteisen kuopuksemme, juuri 17 vuotta räs::äneen vapaaehtoisemme, sotamies Sivenin, joka
tuli housujaan kannattaen vastaani. Toinen käsi roikkui ver:e valuen, ja hänen lapsenkasvonsa olivat mennee: i:kunsekaiseen irveeseen hokiessaan meille: 'Minä
en :e:e sidottavaksi enkä jätä poikiani, ei sitä tiedä mione vievät, eikä pääse enää samaan yksikköönkään :rkaisin.'
S:rnrssr muistui mieleeni pataljoonan komentajan
juuri Hotakasta lähtiessämme komppanian päällikölle tekenä huomautus Sivenistä, että 'kyllä tuon Pojaa paiika olisi vielä äitinsä hameen helmoissa, sillä
ei rärnä paikka ja työ ole mitään lasten leikkiä'.
Poik: krrrtoi sen jälkeen huolellisesti tulemasta silmätrs:en u;seereiden kanssa, ja tuntui kuin hänen suurin huolensa olisikin ollut vain se, että hänet jostakin ihr-reellisestä syystä palautettaisiin takaisin koti-

rintrrrelle.
Käsi oli nyt kuitenkin lastoittamisen tarpeessa, eikä

meillä ollut siihen tarvittavia välineitä eikä taitoa.
Matkalh joukkosidontapaikalle kuulin hänen vielä
itsekseen kiroilevan: 'ai ai sitä vietävää, kun ei saa

tiellä kohdottiin kohielios vuo-

hipukki puolisoineen

\-ffi
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hä-

märää iltataivasta vastaan.
Levittäydyimme ketjuun ja aloimme lähestyä Raivo-

enää edes tehdä rauhassa tarpeitaan'. Tämän harvinaisen innokkaan ja mihinkään väsymättömän sotilaspojan myöhemmistä vaiheista kuulimme, että hän oli
sairaalasta palattuaan osallistunut kaukopartioon pitkälle vihollisen selustaan ja siellä vihollisen yllättäma-

nä kaatunut, eikä tämän rohkean soturin

ruumista
saatu edes tuoduksi takaisin siunatravaksi hänen niin
kovasti kaipaamiensa asetovereiden rinnalle.
Toimintamme jatkui. Yön aikana yhä vain tihentynyt sumu verhosi vielä aamun ensi tunteina Raivolan
aseman seutuja eikä yksinäisen vihollisen takaa-ajoon

enää kannattanut ryhträ. \'arriotehtävämme päättyt

,

ja

sumukin alkoi aamuiuulessa hälvetä. Marssimme

Raivolasta leveätä r'altatierä Puhtulan-Terijoen suuntuli vastaamme valta-

taan. Ensimmäisessä tien:::u:kassa

van suuri kiperäsarline: r-uohipukki, punainen panta

kaulassa ja kohee rnetrin pituinen narunpätkä
perässään. Kohdalle==e päästyään se omaan sukukuntaansa kuulur'.:.1:' 3:1'okkuudelia mäkätti tuuheaan
pukinpartaansa'mre-het:. mie-heet'. Vastasimme vain
lakkia nostaen. Si::ec :oiikesimme ensimmäiseen taloon ruokaa etsimååf, ': iörsimmekin jotakin, ranskanpullaa muistuttaree ha:anca limppua, venäjänkielisiä
teepaketteja, tuiitikt':'a rn. Seinällä tikittävä punttikello osoitti, että lih:ö oli tapahtunut kaikessa kii-

oli

reessä.

Ulos tullessamre h:r':itsimme korpraali Aaltosen
nopeasti poistuva: :.:--uritalosta. Mutta mitä kummaa, kun häneo :e:i,ssänsä juoksi noin ,O-vuotias
vaimoihminen. Ri=s:::ne paikalle, jolloin vaimo ryhtyi kiireesti seli::i-1ä:r: "Å minne katosit miun uusi

ystäväini, piilo..:sc '':cksit, a tänne tule, tule, tule
' J:. -o;ie::r'ään uuden ystävänsä meidän
selkämme tak::. hi: selittää: "A kuulkaa, ystävät,

kaunis poikai

kaikki uudet ';s:är'i:i. kuulkaa I Puna-armeijan komennossa olir:::e. : iujilla pitivät, mieheni veivät,
pakkotöihin o::ir'::. Poikani armeijaan pestasivat, itä-

rintamalle veir'ä:. e: xiriettä kotiin kuulunut. Kiireesti
lähtivät, minu: r':sa.in hoputtivat, a mennä lupasin,
eilen iapunkin :".ir-a:, 2 tunnin kuluessa matkalle
käskivät. Plkat: a1".in, pois menivät, kellariin piiloon
pakenin. Yön sieila krhjötin, tänään kantta raoitin, a
vot, uusi ystär'ä orellr seisoi, mukaan läksin, häneen
turvasin. A minne karosit kaunis poikani ! A vot,

tuolla takana seisoo, suotta karkaa, pakoon pyrkiil"
Selitettyämme ilkikurisesti, mutta silti totisin naamoin, että Aaltosen on nl't tehtävä ilmoitus pataljoonaan muonavahvuuden lisäyksestä tai sitten vietävä
nuorikkonsa pataljoonan kautta toistaiseksi kotirintamalle. Hän lähti totisin ilmein, vaimon pitäessä tiukasti manttelin helmasta kiinni, kohti pataljoonan
esikuntaa.

Jonkin matkaa kuljettuamme tuotiin vastaamme
kahta univormupukuista naisvankia, jotka erään ta-

lon ikkunasta olivat ampuneet marssivia joukkojamme ja joutuneet kiinni itse teossa. He rimpuilivat kovasti vastaan, sylkivät ja potkivat, peläten nähtävästi
edessä olevaa nikkelihalvausta, ymmärtämättä, ettei
aseettoman vangin ampumisesta ole kenellekään mitään iloa.

Asetuimme asemiin Terijoelta tulevan tien varteen,
mahdollisen yllätyshyökkäykseo varalta. Yht'äkkiä
porhalsi tiessä olevan mutkan takaa musta venäläinen

henkilöauto, jota ohjasi majurin arvoinen upseeri.
Hänen vieressänsä istui, no voi pukinsorkat, aivan
ilmielävänä, harvinaisen kaunispiirteinen, sotilaspukuinen nuori nainen. Luulimme jo saavamme edellisten lisäksi kaksi kenties hyvinkin arvokasta vankia,
kun ohjauspyörässä oleva majuri yht'äkkie jarrutti niin

kovasti, että auto oli syöksymäisillään ojaan. Enempää
arvelematta hän ternpasi oven auki ja hyppäsi ulos
autosta. Kädessä hänellä kiilsi nagan-revolveri, ja
ennenkuin kerkisimme edes kunnolla hengähtääkään,
hän enempää arvelematta tyhjensi sen sisällön tien
syrjään, niin että santa pölisi. Hän olisi nyt ollut
meille va:sin helppo saalis, mutta kuten sodassa usein
tapahtuu, erään sotilaan hermot pettivät juuri kriitillisimmällä hetkellä. Lyhyt konepistoolisarja päätti meidän kaikkien suureksi mieliharmiksemme heidän kummankin nuoren elämän.

Mutta taistelut jatkuivat vielä toisellakin suunnalla. Vain muutaman sadan metrin päässä meistä käy-

tiin kiivasta laukaustenvaihtoa. Muutamat vihollissotilaat yrittivät raivokkaasti automaattiasein tulittaa erään
talon ikkunoista etenemässä olevia joukkojamme, ja
vihollisen kranaatinheitin tiputteli silloin tällöin sarjan
pikkunakuja häiriten marssiamme. Lopuksi oma heittimemme sai taloon osuman, ja se paloi puolustajineen
kaikkineen. Seinustalle kootut vihollisruumiit nousivat
kuumuudessa ikäänkuin istuvaan asentoon ja käpristyivät kokoon muuttuen lopulta tuhkaksi.
Tilanne hiljeni kaikkialla vähitellen, ja päivä muuttui yöksi. Olimme evakuoineet vihollisen jättämästä
kuormastosta itsellemme leipää, teetä ja sokeria. Keittäessämme sitten yön pikkutunteina itsellemme saikkaa ja tarinoidessamme hiljaa kuulimme, kun yön aikana kaksi rykmenttiämme kulki ohitsemme Terijokea
kohden. Rattaat kolisivat, hevosmiehet kiroilivat ja
marssivien miesten askelten raskas poljento kumisi
vartiossa seisovien miesten korvis6a koko yön. Seuraavana aamuna mekin sitten läksimme Terijoelle, mutta
teimme ensin pienen koukkauksen Puhtulan ja Haapalan kylille.
Venäläisien korsukylä
Hotokosso
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Vuoteeseen sidotfuio miehiö sotoso i roo losso

J

I

P.GERHARD NIEMI

I

RAUTAISET
KAH LE ET

VUOTEELLÅAN lepäävä mies avasi silmänsä. Auringonvalo oli sattunut niihin. Näin oli tapahtunut jo
lukemattomia kertoja niiden kymmenen vuoden aikana, jotka hän oli tässä maannut, samassa vuoteessa,
samojen seinien sisällä.
Oliko kymmenen vuotta tosiaankin niin lyhyt ajanjakso silloin, kun se on elettyä ja taakse jätettyä aikaa?
Kuinka paljon siihen voikaan sisältyä epätoivoista tuskaa ja pettyneitä toiveita! Mies käänsi 'r,aivoin päätään,

kun auringonvalo ärsytti hänen silmiään. Hänen katseensa sattui huoneen toisella puolen olevaan vuoteeseen, jossa nukkui hänen huonetoverinsa, kohtalotoveri, ikiajoiksi vuoteeseen sidottu, kuten hänkin.
He tunsivat jo toistensa tarinan, olivat tuhannesti
muistonsa kerranneet. Mistäpä heille enää uusia kokemuksia tulisi, nyt kaikki oli niin kovin pientä.
Ei oikeastaan tapahtunut enää mitään. Oli hyväkin,
kun ei mitään sattunut, se olisi vain elvyttänyt entisiä
334

muis:o:r ;a katkeroittanut mieltä. Ei aina jaksanut
toivois:.in vlläpitää, turhaa toivoa, järki sanoi niin.
\fu::r s:nokoon jiirki mitä tahtoi, niin toivo kuiki':r hänessäkin pienenä, heikkona kipinänä.
teokrr
-loskus
s:.:uis3na hetkenä se pääsi valloilleen. Silloin
hrusk.r leikkiä mielikuvitusleikkiä, hiihtää pitkin
kimalteler-ia ker'äthankia tai kivuta korkealle vaaralle. iossr oli kevyt hengittää puhdasta, raitista ilmaa. Ei hän sentään kovin usein suonut itselleen
hän melkein
näitä ihania unohduksen hetkiä, ei
pelkäsi niitä. sillä jälkeenpäin tuntui- aina kovin pahalta. Katkeruus tahtoi aina silloin myrkyttää mielen,

oli

eikä hän toki sitä halunnut. Ei koskaan hän halunnut
hiihtää kimmeltär'iä ker'äthankia, ei juosten kivuta
mäelle eikä muutenkaan nauttia elämän yltäkylläisistä

riemuista. Nehän olivat heiltä kielletyt, olisi ollut
suorastaan rikos, jos hän, halvaantunut mies, olisi hekumoinut sellaisilla ajatuksilla. Halvaantunut, niin to-

siaankin, mies hymähti hieman pilkallisesti. Kuinka
tuo sana olikaan koskenut alkuaikoina, se oli vihlonut
sydämeen saakka. Hän oli silloin vihannut sitä. Mutta
nyt ei enää koskenut niin kipeästi, nyt hän jo saattoi lausua tuon sanan katkeruutta tuntematta, vain
hienoista ivaa äänessään. Kaikkeen sitä tottuu, kun
on pakko. Elämähän jalostaa, kuten sanotaan: Eikö
tuosta ajalusten labyrintistä pääsisi koskaan?
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Aurinko lämmitti somasti miehen poskea. Hänen
harhaileva katseensa kiersi tutussa huoneessa. Olisikohan yön aikana tullut siihen jotain uutta? Samat tapeetit, samat kuviot ja tahrat. Entä tuo puunattu
lattia! Miksei siihen panna mattoa? Sellaista kirkaskuvioista mattoa, jollaisia äidin oli tapana kotona
käyttää. Olisihan silloin toki ollut paljon rattoisampaa,
mutta ei, sairaalanomaisessa huoltolaitoksessa ei saanut

olla niin kodikasta. kirjoittamattomat lait

näyttivät

määräävän niin.

JOfILIJPOSTI

Mies yritti hieman liikuttaa yläruumistaan, kun

aurinkokin alkoi

jo

hieman väistyä. Taas hän kuuli
korvissaan rautaisten kahleiden kilinää. Elämän rautaiset kahleet olivat kytkeneet heidät seinään ikiajoiksi, ne sallivat heidän tehdä vain tarkoin määrätyt liikkeet, toisinaan ne tuntuivat kahlitsevan sielunkin. Ne eivät koskaan kirpoaisi, he tiesivät sen.
Sankareita he kuulemma olivat. Saakeli, oliko siinä
nyt mitään sankaruutta saada kuula selkärankaansa tai
aivokoppaansa. l{ieluummin hän olisi kieltäytynyt
koko sankaruudesta, jos häneltä olisi kysytty, mutta ei
kysytty, elämä antoi vain nämä raskaat kihlat. Niitä
oli nyt kannettava ja jaksettava hymyilläkin kaikesta

tILI(OMAILLE
AJOTSSA

joulupoketit,
Joulun perinleisiin kuuluvoi ioululöhetyksel
-kirieel io -koriit
myös ulkomoillo oleville omoisille io

-loivot io -lentokoneet lostotoon
ystäville. Postin iouluiunot,
oheisen oikoloulun mukoon, iotto lähetykset ehtisivöt perille
oiolloon. Noudottokoo Tekin sitä,

huolimatta.

Pienet, ruhannet paholaiset alkoivat äkisti kiitää

pitkin hänen selkärankaansa. Ne saavuttivat

aivot
kiihdyttävällä nopeudella levittäen tuskaisaa hikeä
miehen otsalle. Kun tulisi edes hulluksi, olisi tuhat
kertaa helpompaa, olisi hupaisan kevyt olo vain. Ei-

hän se toki ollut vieras tuokaan ajatus hänelle,

ei

itsemurhakaan.

Hän muisti taas toisella osastolla olleen toverin.
joka päivittäisellä kiertokulullaan oli aina käynyt heitäkin tapaamassa, heilutellen paria kolmea mutteria
kourassaan ja kysellen mahtoivatko nämä olla poissa
heidän päästään ? Käytävältä hän oli kuulemma ne
löytänyt, eräänä sumuisena syysaamuna, jolloin kuu
oli ollut lähellä kravun kääntöpiiriä. Nyt hänkin oli
poissa, itsemurha, niin sanottiin. Ei varmaan hänkään
ollut onnellioen tuossa tilassaan. Ehkä jokin käsittämätön sattuma oli hetkeksi palauttanut hänelle järjenvalon. Ehkä hän oli salamanvälähdyksen tavoin
käsittänyt oman kauhean tilansa, josta olisi vain
yksi pakotie, kuolema.
Eivät olleet kevyet nekään kahleet. Kukapa pystyisikään mittaarnaan kärsivän ihmissielun invaliditeetin ? Montakohan prosenttia siitä laskettaisiin ?

Osoitemoo

10.12
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Muut moot
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24.11
16.11
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Kiri.löhGtyktct
mqitsc ic
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15.12 18.12
14.',12 16.12
12.12 15.12
14.12 15.12
8.12 15.12
8.12 14.12
3.12 14.12
16.11 12.12
4.12 30.10 11.12
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14.12
10.12
14.12
14.12
14.12
12.12
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Joulu- io uudenvuodenkortteihin, loisso vösioonotloion

io

löhefiöiön nimen io osoitleen ohello on korkeintoon 5-sonoinen tervehdys, riittää I 5 p postimerkki. Kiiltohilekortti on
lähetettävä sulietusso kuoresso kirieenö, jolloin postimoksu
Pohioismoisso on 35 p io muihin moihin 40 P. Pokettien postimoksut möäröytyvöt löhelysmoiden mukoon.

Åika parantaa kaikki haavat. Voi hyvä luoja ! Mies
ähkäisi tuskaisasti, kuinka typeriä sanontoja maailma
onkaan täynnä. Nurmettunut hautakumpu ja lyhyt
maininta historian lehdillä. Siinä koko kärsimysten
tärtt,rmvs. Sellaista on elämä, runoilijain ylistämä.
Kaiken ihanuuden huippu.

PS

Jos ioulupoketissonne on hourosto iovoroo, on syytö pokoto
se huolellisesti. Jo poketin pöällykseksi toivoo posti yksivöristö poperio, iosto nimi io osoile nökyvöt selvemmin kuin
kiriovosto joulupoperisio.
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Gorl-fohon Nymon
MUISTAAKSENI syyskuun 29. päivän iltana vuonna
1941 saavutti Jääkäripatalioona 4:n kolmas komppaniamme Äänisen rannikkoa pitkin etelästä hyökättyään
maastokohdan, josta saatoimme nähdä varsinaisen
Petroskoin kaupungin. Ilta oli satei'
tavoitteemme

- näkyivät kaupungin ääriviivat, sillä
nen, mutta selvästi

lukuisat siellä raivoavat tulipalot auttoivat meitä tekemään tarkkoja havaintoja kaupungista. Saimme myös
sen käsityksen, että kaupunkia evakuoitiin kiireesti,
sillä veturien käheät pillit huusivat yhtenään ja sataman suunnalta kuului lastauksen aiheuttamaa kolinaa.
Etuoikealla aukeni edessämme niihtävästi kaupun'
kiin saakka ulottuva, pensaikkoinen niittymaasto. Ai-

van lähellämme, vasemmalla, työntyi 2'raiteinen
Muurmannin rata kohti pohjoista. Radan länsipuolella kasvoi synkän näköistä metsää, joka näytti

päättyvän kukkulan tapaiseen maastokohtaan jossain
kaupungin länsipuolella. Oikealla puolellamme luikerteli- aliravitun näköinen maantie etelästä päin kaupunkiin.
- Komppaniamme ryhtyi nyt illan suussa verkkaisesti
valmistälemaan tilapäisiä asemiaan. Takanapäin olivat
usean vuorokauden- yhtämittaiset taistelut niin vihollista kuin epäystävällistä korpimaastoa vastaan.- Syk-

syiset rankk-asateet olivat lisäksi tehneet kaikkensa
säattaakseen meidät mitä "kurjimpaan jamaan". Useita

päiviä sitten olimme jättäneet varsinaisen maantien
fa oikoteitse, korpia "kahlaten" olimme saavuttaneet
tämän maastokohdan rautatien ja maantien välissä.
Muutama tunti sitten olimme sivuuttaneet Orsegan
pysäkin, ja moni meistä oli ehtinyt kurkistaa pysä.kkiiährc.r, sisälle ja nähnyt siellä viimeistä 'untaan käpPoissa oli myös
iistyneenä nukkuvan vihollisen.

-

PARTTO
TUNAROI
moni oma mies mm. joukkueemme johtaja, vääpeli
Nieminen, joka oli haavoittunut päiihän. Oikeastaan
hänen haavoittumisessaan oli traagillisiakin piirteitä.
Hän oli näet jatkuvasti teroittanut mieliimme, että
kypärät oli pidettävä päässä, ja eridn puron ylitystä
valmistellessamme hän oli juuri ennen rynnäkköä ta336

pansa mukaan huutanut: "Kypärät päähän joka mies!"
Seuraavassa hetkessä hän oli kuitenkin ottanut te-

ja tuona hetkenä satvihollisån käsikranaatti lentämään niin lähelle,
jäljet pääkuoreensa'
että vääpelimme
-maantiensai tuntuvat
ja
asemia hakiessaan
välillä
radan
Siinä
räshattunsa pyyhkiäkseen hikeä,

tui

tunsi jokainen, miten uupunut hän todella oli. Katseemme hakeutuivat maantielle, sillä toivoimme kent-

.*"å"&l

täkeittiön pian ilmestyvän siltä suunnalta. Hyökkäysvaunut, panssariautot sekä tykistö ja raskaammat
heittimet eir.ät olleet viime päivinä pystyneet meitä
seuraamaan, mutta joku tiesi kertoa, että ne kaikki
olivat tietä pitkin tulossa turvaksemme. Toistaiseksi
ei kuulunut mitään, ja taistelutoimintakin oli lohkollamme täysin hiljentynyt. Me vain kaivoimme,
täysin apaattisina ja asemastamme sen enempää välittämättä. Useat vain istuivat lapiot vierellään ja imivät
savuja, kuka savukkeesta, kuka piipustaan. Tiesimme,
.
jossakin edessämme kyyhöttivät parivartiot kuulo-että
äistiensa avulla turvaamassa puuhiamme.
Komppaniamme erään joukkueen tiedustelupartio,
johon tämä helsinkiläinen koulupoikakin kuului, ei
kuitenkaan ehtinyt kunnon tupakkataukoa pitämään,
kun jo annettiin kokoontumiskäsky. Saamamme tehtävä oli entisten kaltainen. Oli edettävä radan länsipuolta metsän turvin ja tutkittava maasto niittyaukean
reunaan saakka mahdollisimman kauas sekä otettava

selville vihollisen Iiikehtimiset, pesäkkeet ja muut
puuhat.

Uupuneet jäsenemme pakotettiin varovaiseen liikkeeseen,

ja

kuulovartion kautta häivyimme pimeään

metsään. Tappioista johtuen

oli

komppaniassamme

suoritettu joukko muutoksia, ja niinpä vakituinen
partionvetäjämme, leppävirtalainen lukkarinalku
Pekka Oksman oli myös siirretty iskuryhmän johta1aksi, ja hänen tilallaan toimi nyt eräs komppaniam-

"{

{

me kersanteista.

Väsymyksestä johtuen kuljimme melko huolettor:.rina ja vain tunnustelijaamme luottaen. Peräkanaa
srinä sirten kilometrin päässä laskeuduimme harva:'::s:.r rinnettä alas kohti niittyaukeaa. Alhaalla jou-
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äsken huolella valmistettuun murrokkoon.
Petroskoi io koukoo hyvin näkyä. Siellö
hövitysköskyä ryhdytty töyitämöön

-333!un vösyneifä suomoloisio iäököreitä Petroskoin. porteillo kou-
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Kersantti ja minii lähdimme "haistelemaan", mitä sen
takana kuuluisi, muiden tietysti heittäytyessä pitkäkseen. Kiukkua td.ynna ryhdyimme murrokkoa ''lapaisemään" ja muutamia minuutteja myöhemmin saavutimme niityn, jota ryhdyimme tähystämään.
Iltayö näytti kirkastavan taivaan, sillä jostakin
Äänisjärven suunnalta nousi kuu, laiskasti ja empien,
aivan kuin puolueettomasti haluamatta auttaa toista
sen paremmin kuin toistakaan. i(oska emme niityllä
keksineet mitään, kutsuimme partion kokonaisuudessaan luoksemme. Siinä sitten istuimme ja tähyilim-

Matkaa oli tuskin 40 m, kun joku sanoi selvästi
erottavansa heille niin tavallisen telttakankaan tunnustelijan selässä. Mutta kersantti ei tuntunut osaavan
päättää, mitä olisi tehtävä. Ellei murrokkoa olisi ollut
takanamme, olisi seuraavassa hetkessä komea konepistoolien yhteissarja halkaissut hiljaisuuden, mutta
sensijaan nyt kersanttimme kohottautui äkkiä ja yllätti meidätkin täydellisesti huutamalla:
Onko omia, onko omia ?
-Siinä samassa naapurin tunnustelija heittäytyi maahan ehtien samalla viittaamaan jäljessään olevalle
joukkueen vahvuiselle osastolle ohjeen maastoutua.
ammutaan jumaliste, hihkaisi kiuk- Åmmutaan,
kuinen
ääoi joukostamme. Kersanttimme hyppäsi kuitenkin pystyyn ja huusi täyttä kurkkua:
Hei. jos olette omia, niin vastatkaal
Vasrauksen
saimmekin, mutta tulenavauksen muodossa.
Jokaiaen meistä oivalsi heti epäedullisen asemamme,
ja ilmrn käskyä me suorastaan heittäydyimme mur-

me..,

Silloin äkkiä välähti jotain niityllä. Mikään suuliek-

ki se ei ollut eikä tulesta johtuva.a. Kuu oli jo kivunnut sen yerran taivaalle, että nyt havaitsimme yksinäisen hahmon varovasti etenemässä niityllä. Hänen

oli kuu-veijari heijastuksellaan paljastanut.
Hiippailijaan oli matkaa runsaat 1r0 m, mutta vaistomaisesti kyyristyimme tiheään ket.1'uun murroksen
eteen. Odottelimme hiljaisina, ja samassa näytti tuon
öisen hiippailijan takana olevan massaa, joka aaltomaisin liikkein myötäili edellään kulkevaa tunnusteaseensa

rokkoon ja kiivaan tulen saattamina säntäsimme ylämäkeen. Konepistoolit kuusine lippaineen tekivät
pikaiuoksun varsin raskaaksi, ja kun vauhti ja suunta
parriomne yäsenillä muodostui niin kovin kirjavaksi,
ei oilu: :hrne. että tuota pikaa oli partiomme ,täysin

lijaa.

Nyt päästämme lähelle ja sitten yllättäen annam- mitä kuuluu, kuiskasi jääkäri
me,
Honkanen, kesällä
täydennyksenä tullut "vanhus".
Eikä hiivatissa, voivat olla omia, jatkoi siihen

hajaiiaac.

Saavu:in piao jääkäri Soromäen, ja yhdessä ryhdyimms s':';nnistamaan omille linjoille, niin paljon
kaartaen. e::ei tuo vihollisjoukkue saavuttaisi meitä.
Puoli :ul::.:. nröhemmin saavutimme jälleen radan,
tuonis:i=:::e p.likan ja hetken kuluttua olimme omassa
poruk:ss:.::r::re. Partiommekin oli hetkistä myöhemmin koc,-.:
lfis:ä -:e :oh:unut, mutta komppanianpäällikölle ei
kukaan .;3::;fiut tapaamastamme vihollisjoukkueesta,
kuten r,;öie:::::in huomasimme. Kersantti kävi kyllä
jättäma-tsi :::c:::lnsa. mutta lie kertonut satuja,

Lappalainen.

Väittely uhkasi käydä liian kuuluvaksi, jonka takia
kersanttimme vaati hiljaisuutta. Tähystelimme jälleen
hetken koko yhdeksän miehisen partiomme voimalla.
Selvästi ovat "naapureita", eivät meikäläiset noin
- kulje, kuiskasi joku.
kasassa
Jäökärit soopuneino Petroskoihin Leninintorille
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koska mihinkäae :o:rnenpiteisiin Iinjojamme kohti
pyrkivää r'ihollis:cukkuetta vastaan ei ryhdytty.
Ensi re:ssul-: :rn'itaan taas Oksmannia, sillä tää
- ei ha.ua iuosra,
poika
ilmensi Honkanen meidänkin
mielipiteen:::e
Soppakacuu;::srme ei ollut vielä tullut, emmekä
liioin ehrineei savuttelemaan, kun vasemmalta, radan

puolelta :-l<oi kiihkeä tulitus. Seuraavassa hetkessä
juoksi fo<:r xk-mies luoksemme ja tiedotti hengästyneenä:

Iso ;orukka hyökkää vallilta
kk- jäi sinnå ie apulainån kaatui.

sivustaamme,

Kompp.:.nr:n;äällikkömme kokosi kiireesti partiomme sekä .jonkin muun ryhmän ja antoi ne ylikersantti
Vuorisen komen:oon käskvllä vallata, asemat takaisin
ja turvata sivusta.
Juoksujalkaa rvnnärriin taas vastaiskuun. Pajupensaiden suojassa, ja kiitos pimeyden, pääsimme jo noin
60 m päähän radasta. Tulitus oli lakannut ja tilanne

l
n

r,

näytti rauhoittuneen. Tiesimme kuitenkin, että ratavallilla oli vihollisporukka, joka meidät havaittuaan oli valmis suolaamaan meidät heti niittypaha-

selle, jonka yli meidän oli edettävä.
Pahaksi onneksi kuukin innostui taas ,tutkimaan
tilannetta ja teki sen niin yllätiäen, että Vuorinen ja
takanani juokseva jdäkäri Myllykangas myöhästyivät
hieman maihin menossaan. Vihollisen silmä ehti havaita Myllykankaan seurauksella, että hän sai Iuodin

ja vaipui ääntämättä taaksemme. Kuu-ukkoa
eivät- moiset tapahtumat miellyttäneet, ja niinpä se
otsaansa

taas kiireesti verhoutui pilviharson taakse.

Ylikersantti Vuorinen

oli kuitenkin

:rina hetkiä ehtinyt keksiä meistä vasemmalla
io:n l5 m päässä olevan hyljätyn konekiväärimme.

Häa ar:oi Ivhven. hiljaisen käskyn, ja

samassa loikka-

sirnnne konekii'äärin tiereen. Vuorinen

neen merkälä:sea srrriin

vieritti

kaatu-

jr lsetrui irse ampujaksi

mädräten rnicu: apul.::sekseen.
Pruurra rorr::ii. hihk:.rs: \-uorinec irvis:vs naamal-

-

Pet

roskoito

laan päästettyään pitkän, pyyhkäisevän suihkun yli
ratavallin. Kiitos Vuorisen, tilanne selvisi nopeasti ja
ilman lisätappioita. Rohkea, kylmäverinen ylikersantti
piti konekiväärillä vihollisjoukkueen matalana, ja muu
osastomme pääsi ratavallin turvin kylvämään käsikranaatteja penkereen päälle ja siten karkoittamaan hengissä säilyneet viholliset metsään.
Uudet asemamme järjestettiin nyt ratavallille, ja
pian saimme vaihdon. Toivossa, että Ioppuyön saisimrne viettää rauhassa hakeuduimme melkein olemattomiin suoja-asemiimme. Maantiellä alkoi kuitenkin olla
liikettä. Pari panssariautoa ajoi linjaamme saakka ja
muodosti tien turvaksi hyvät pesäkkeet. Hetkistä myöhemmin opasti "Häiskä" eli komppaniamme vääpeli
höyryävän kenttäkeittiön läheisyyteemme. Häiskä oli
JP 4:o vanhaa uskollista kalustoa, joka vapaaehtoisena yli-ikämiehenäkin jatkoi jääkäriperinteitään saatuaan jääkärin arvon jo ensimmäisen maailmansodan
aikoina Saksassa.
Siellä on tykistöä ja heittimiä hakeutumassa ase- valisti meitä toinen keittiömiehistämme.
miin,
Siinä samassa kuulimmekin Iähtölaukaukset ja
jäimme kuuntelemaan ylitsemme ujeltavien ammusten
menoa, mutta.tuskin ne olivat päässeet ylitsemme, kun
jo iskeytyivät maahan, omaan etumaiseen linjaamme.
Kuului heti valituksia ja avunhuutoja. Lääkintämiehet
ryntäsivät paareineen ja laukkuineen .hätään. Tykistön
tarkoituksena lienee ollut karkoittamamme vihollisosaston tulisaatto sekä samalla asemien tarkistus,
mutta seuraukset muodostuivatkin meille raskaiksi,

sillä menetimme

noina muuta-

Loguksen ponssoreito löhestymässä

tässä vahinkoammunnassa kahdeksan

miestä kaatuneina ja neljä haavoittuneina.

Kaikkialla

oli

jälleen hiljaista. Vain Petroskoin

suunnalla näkyivät levottomien liekkien heijastukset
taivaaila, ja kaukaa kantautui tykkien jylinää. Yht'äkkiä kuului läheltä laukaus . . . ja toinenkin. Pian tuli
eräs ratavallilla asemissa ollut mies kertomaan syyn
näihin laukauksiin. Eräs komppaniamme lääkintämiehistä, erittäin pidetty inhimillisen ja samalla rohkean
339

esiintymisensä,

vuoksi, siviilissä mielisairaanhoitaja,

tapasi, kun tilanne salli, tutkia myös vihollisen häavoittuneet ja kaatuneet ja auttaa. heitä, jos vielä saat-

toi. Hän oli nytkin ryhtynyt tutkimaan, oliko eräs
vihollinen todella kaatunut-tai ehkä vain vaikeasti
haavoittunut. I(un hän kumartui "vainajan" puoleen,
tämä laukaisi pistoolinsa ja surmasi täten urhean Iää_
kintämiehemme. Vielä kerran jaksoi vihollinen sen
jälkeen
.laukaista pistoolinsa, mutta sen piippu osoitti
nyt laukaisijan omaan sydämeen.

}IATTI KHHÄSNIE}II

Toistakymmentä miestä olimme menettäneet muutaman tunnin kuluessa. Noista menetyksistä olisimme

kenties voineet välttyä, jos onni olisi
sampi tai jos ja jos . .

ollut

suotui-

.

ja koira
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tukevatekoinen suojakoppa ehkäisemässä sen mahdollisuuksia purra ihmisiä. Nainen ymmärsi, että se oli
erityisesti koulutettukin sellaiseksi estääkseen yritykset lähestyä varastoaluetta vartiointi-aikana.
Pommiaallot tuntuivat lähestyvän. Koiran uikutus

kasvoi korvia vihlovaksi ulvonnaksi. Samassa iski
jälleen pommi läheisyyteen. Koiran tullessa hänen
luokseen, hän silitti sitä rauhoittavasti. Koira tarttui
hampaillaan varovasti naisen takkiin ja siitä kiinni
pitäen alkoi vetää häntä kallionkielekettä kohden.
Sekin tahtoi suojaan.
Tuon kielekkeen alta nainen löysi irtolohftareen,
joka soveltui mainiosti istuimeksi, se kun sattui olemaan sopivan korkuinen. Nainen istuutui ja koira
käpristyi hänen jalkojensa juureen. Siinä olivat suojassa nyt nainen ja koira.
Kaupungissa talot sortuilivat rlskien ja lennättäen
palavia esineitä ympäriinsä sekä jättäen alleen elollisiakin olentoja. Lentokoneitakin, .joita turmaa maahan
syösten lensi taivaalla, putoili alas.

Koira alkoi täristä. sen karvat nousivat pystyyn.
Sen ilmeestä kuvastui pelko, ikäänkuin sen olisi vallannut pakokauhun tunne. jonka pitäisi olla ominaista
vain sitä korkeammille olennoille.

Pommeja satoi yhä vain lähemmäksi heidän turvapaikkaansa. Lopulta kuului aivan läheltä valtava räjähdyksen 'däni ja. korkea tulipatsas kohosi ilmaan. Kaik-

kialle ympäristöön alkoi valua tulenarkoja nesteitä,
jotka syttyir'ät samassa tuleen ja tuhosivat liekeillään
kaiken tiellä olevan. Toiseenkin tankkiin osui. Siitä
sinkoutui suuri teräksen kappale, joka lensi murskaavalla voimalla kohti kallionkielekettä, naisen ja koiran
olinpaikkaa. Voisipa luulla, että raivaustöiden alettua
olisi nainen ja koira löydetty murskana ja tuntemattomiksi hiiltyneinä, mutta niin ei käynyt.
Teräskappaleen osuessa kallionkielekkeeseen, kallio
murtui muodostaen jostakin ihmeellisestä syystä moniksi palasiksi hajotessaan täydellisen suojan naisen ja
koiran ympärille ja jättäen heidät henkiio vahingoittumattomina.
Useiden vuosien ajan nähtiin naisen ja koiran kulkevan läpi kaupungin yhdessä, naisen mennessä työhönsä ja koiran palatessa yksin heidän asunnolleen.
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Ensimmöinen

töydcli,ncr ylc,skuvo siitä puristuksosto, iosso Suomi ioutui
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Tolvisodon kuormorengit
' \-.:.nha Speltkö unohtuis?

E: kumminkaan.
\'1häinen ei ollut,
kuormarenki vaan."

6-lalvisodan yr Jarkosodan jälkeen on kirjoitettu
lukematon määrä sankaritarinoita sotien
rI jista ja erilaisiste rintamasotilaista. Eräät iohtanäistä
viimeksimainituista näyttär'ät kuitenkin jääneen vähem-

t,
i

mälle osalle, vaikka suuri ruonoilijammekin Johan
Ludvig Runeberg omisti heidän edustajalleen Suomen
sodan 1808-09 yhden runoistaan. Tarkoitan lähinnä
Talvisodan kuormarenkejä ja omalta kohdaltani ennen kaikkea Taipaleen rintaman hevosmiehiä. He
suorittivat useimmiten yksinäisinä kulkijoiqa tehtäviään, kahden kesken ajokkinsa kanssa yön hiljaisina.
pimeinä hetkinä tai kranaatti- ja pommisateessa. Heidän tehtär'änään oli tuoda täsmällisesti määräaikana
taistelijoille näiden tarvitsemat ammus- ja patruunrtäydennykset ja muonat, kuljettaa vihollisen häirin.
tätoiminnasta r'älittämättä pahasti haavoittuneet kiireesti sidontapaikalle sekä kylmäverisesti istua sankarivainajien ruumiita täynnä olevan reen nokalla kulje:taessaan niitä rintaman taakse kotiseurakunnan multiin haudattavaksi. Ne olivat tehtär'iä, jotka olivar

usein yhtä vaikeita ja vaarallisia kuin taistelutehrävät ja vaativat yhtä suurta uljuutta, ehkäpä suurempaakin kuin taistelutoiminta. Meidän on lisäksi muistettava, että rintamasotilaan oli pidettär'ä huolta vain

oli huolehdittava m)'ös
sen hyvinvoinnista. Niinkuin sotilas ei

itsestään, mutta hevosmiehen

ajokistaan

ja

s:: iuopua aseestaan, hevosmieskään ei saa luopua
i:i "rsestaan.
Or kuitenkin valitettavasti todettava, että tätä

:.:.;smiehen tärkeää tehtävää sodassa ei ollut rauhan
j.:.<:.:'r3 osattu riittävästi arvostaa. Tämä näkyy ennen
liikekannallepanomääräyksissä oli
='j'.::f, siitä, että
nsvosmiehiksi määrätty usein heikkoja ja yksinkertai-

s:: ::riehiä. jopa sellaisiakin, iotka eivät koskaan aikaise:rmin olleei hevosia käsitelleet. Ja sota kuitenkin
s:::ee selr'ästi osoitti, että hyvän hevosmiehen tuli
c-l: r'.rhva, hevosten käsittelyyn tottunut ja hyvillä
he:-een lahjoilla ia tilyllä varustettu. Huono mies ei
rer.osmiehen tehtävissä tullut toimeen.
S.ri.rn alussa moni hevosmiehiä käyttämään joutuva
::lilrkkö r'aihtoi heikot miehet toisiin. Ja niin nämä
m:eher tekir'ät sankariteon toisensa jälkeen, vaikka
nii:ä useinkaan ei huomattu, koska sellaisia oli harvoin kukaan todistamassa. Mutta ajatelkaamme vain
:o:rkin yksinäistä ammuskuorman kuljettajaa, ioka

sranut vaiavaisesti annetun käskyn viedä yön pimeyJessä ionkin sivutieltä poikkeavan - kesäpolun var'
ressa olevan suuren kuusän juurelle kuormansa' Kun
lumi oli peittänyt käyttämättömän sivutien tai polun,
olisi kesdrnaisemasta piirretyn peitepiirroksen avulla

oli

hvr'än suunnistajankin ollut vaikea löytää. määrätyn
kuusen juurelle. Mutta sisullaan ia tarmollaan nämä
sankariaiomiehet vain tällaisistakin tehtävistä selviy§'ir'ät. jos he olisivat tykkitulta pelänneet tai lentooo.-.i. säikkvneet, omalla rintamalla olisi piln
i.rnuni, lakannut ia peräytyminen ollut edessä'

Mutta täsmällisesti kuin kello he toimittivat ammusia muonatäydennykset aseveliilleen' He tiesivät' että
heidän oli kestettävä, iotta rintamakin kestäisi'
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TÄISTELUTOIMINTÅ Suomen itäisillä rintamilla

oli

päättynyt. Blenheim-laivueemme majaili Naarajärven pienellä lentokentällä Pieksämäen lähellä. Mutta
saksalaisct olirat vielä Lapiss.r, ia Neuvostoliiton kanssa tehdl'n sopimuksen mukaan Suomen kovia kokenut
armeija joutui sotatoimiin entisiä aseveljiään vastaan
pohjoisessa. Saksalaiset perääntyir'ät kaiken här,ittäen
ja miinoittaen pohjoiseen, suomalaiset painostivat, ia
r'ähäiset ilmavoimamme koettivat parhaansa mukaan
tukea maa-armeijaa.
Niinpä laivueemme osalta loppui lyhyt rauhantila
lokakuun 2. pna. Parhaillaan oli menossa lentokentällä
jalkapallo-ottelu Varkaudesta vierailemaan saapunutta

panssarimiesten .joukkuetta vastaan, mutta se jäi kesken, kun taistelulähetti saapui hälyttämään koneitten
miehistöt, ja puolen tunnin kuluttua kello 1).10 kahdeksan Blenheim-pommittajaa kokosi puljansa ja alkoi
korkeutta ottaen suunnistaa pohjoiseen.

Muoniosso lulipolojo soksoloisten lohtiessö
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T:-.. . -, :: --...:--:. :oh joiseen suoritetulla taistelule::.: .-. - . .: .- .-.::::rr. Ranuan tienhaarassa olevat
F.l:ss::.'.:-: - -::j:-: I.nrrorjunta kohdealueella ei
vle.. -..-: :: , :.:.:..:. k,rr.rr. r'aikka yksi Bl-kone
Ll:i:--::.:.. : -:! :--.:::::,.: pelaStuesSa laSkuvarjO:... l-- ,',. - -:'.'.::::::::u'.1 ioutuivat van:.- ::-...1: l:nioille.
-tik.:. :---: - - --:::- ::: :-.:a-a: , -:-.:: :.:.1 .:ll.r.rn r ein
\aa-.-,. ::: - -:
::::: :. ,:;::: \'lS:USl.fjf>tf.
liu:: :---:-:-: -a::- -:i-,'i: - :--:s: lfrStelgmaan
En::-.. ., i---::
SUuri:.ii.-l. :-- -:-- :.-:: : ---..:.:: :.f;piOt Olif'at SUh::::::-.:.: .:.:.ssi p.rin kärsittyihin me'
teei.:s=:. j--:::
. -:i : . :.
nel,,-.<. .:
':i.:..:.:nen ilmatOrjuntatykiStö
-.::.:xa
p.rhinta, meillä oti tavaloli ;:..= - ..i-::

lr::.:,-.., . ,:' '...: srreiset.ia sumuiset syysilmat
!ei:i:: ..:.: :, :.......:. joskus suorastaan kyseenalaiseks: -'.: :.=:' :.:: s=..:rsi.rkin mielettömiä määräyksiä,
eirä : - :.:. '. . :::s:: rirppumatta vietär'ä kohteeseen

!

Lokakuun 18. päivänä suoritettu pommitushyökkäys
Ounasjoelle Muonion lähelle oli eräs Lapin sodan pahimpia laivueemme toiminnassa. Niihin aikoihin tuki'
kohtanamme oli Paltamon kenttä Kajaanin lähellä.
Sää ei ollut parhaimpia, kun kello 11.4) suoritimme

lentoonlähdön. "Laivanani" oli BL-199-pitkänokka,
ohjaajana kapteeni E. Pdlosuo, tähystäjänä luutnantti
Anttinen allekirjoittaneen toimiessa sähköttäjänä ia
konekivääriampujana. Jouduimme jo menomatkalla
matalaan säähän. Pilvikorkeus aleni joskus alle 100
metrin. Rovaniemen rauniot sar-usivat ylittäessämme
ne.

I

Olimme lentäneet n. 80 km Ror-aniemeltä pohjoiseen, kun saavuimme rinirmalinjalle. Sitä ei tarvinnut

kartalta liioin paikantaa. sillä niillä main olivat kaikki
rakennukset tulessr. Len:okorkeus oli n. 70-80 metriä, ja ylitettyämme erästä peltoaukgata sähinä alkoi.
Näin kuinka jostain mranelaisesta korsusta juoksi mie-

hiä tykille, joka oli $piippuinen Vierling, ja

samassa

20-millisten valojuovaketju jo tapaili konettamme.Ammuksia meni melkeio hipoen ohi ilkeästi rääkäisten
useasti runkoantennin ja rungon välistä. OIi vain suoranainen ihme, ettei osunut elintärkeisiin paikkoihin
koneessa. Ohjaaja kiskoi konetta kohti pilviä, mutta
vielä jonkin aikaa ir. ampui perään, ja valojuovat vonkuivat ohi molemmilra puolilta. Vasemmalla siivellä
lentänyt kersantti Kurien kone sai jo tässä rintamanylitysvaiheessa tärsosuman ja hävisi sen tien miehistöineen.

Pilven päälle pi.a-trr'ämme ja tilanteen hetkeksi rauhoituttua ru:s:n :urkimaan vaurioita. Suurempia rei
näkynyt, r..ri:: vss: luoti oli tullut pohjasta aivan takanani läpi. Se .--i: ketkaissut toisen sivuperäsimen vaijereista ja r::x.:.out rungon läpi. Alumiinipäällyksessä
oli reikä. :e-r:<a terär'ät reunat olivat kuin tulppaanin
terälehdei.

Pian saavuttiin kohdealueelle, ja siellä tavoitimme
kuuden katetun auton kolonnan. Kävimme sen kimppuun. Pilvikorkeus oli n. 400 metriä. 1OO-kiloiset tekivät pahaa jälkeä kolonnassa. Pommien räjähdykset ravistelivat konetta, kun pudotimme korkeutta. Ohjaaja
kiersi paikan vielä kertaalleen matalalta, ja minä tyhjensin )O0-panoksen lippaan kohteeseen. Kolonna oli
matkansa päässä. )z
Pilven päällä teimme sitten kotimatkaa, ja laivueemme, joka oli vähän hajallaan, alkoi kokoontua muodostelmaan. Eräs Bleinheim tuntui taivaltavan hyvin vaivalloisesti vetäen perässään valkoista savujuovaa ja

näytti melkoisen raajarikolta. Saimme radiolla määräi'ksen laskeutua Kemiin tarkastamaan vaurioita. Tuo
hajaile ammuttu Blenheim suoritti viimeisenä mahalaskun, jossa ei sentään käynyt sen pahemmin. Se oli
kuin raastinrauta, sillä reikiä oli vähän joka puolella,
mutta onneksi moottorit varvasivat viimeiseen asti tuoden romun kotiin. Oikeanpuolimmaiseen bensiinitankkiin oli tullut 2o-millisen täysosuma ja tuntuu käsittämättömältä, ettei se räjähtänyt. Ulos valuva bensiini
aiheutti sen savujuovan, jonka olimme koneen perässä
nähneet kotimatkalla. Luutnantti Sippola lensi tällä
koneella.

Kemissä tarkasteltiin vaurioita. Laivueen I'aikki koneet olivat saaneet osansa, mikä enemmän mikä vähemmän osumia. BL 199:ssä niitä oli viisi mm. molem-

missa tasoissa juuri kansallisuustunnusten, silloisten
hakaristien kohdalla. Kuudes löytyi seuraavana päivänä. Startatessamme Paltamoon kuului vain pamaus, ja

kone nyykähti kallelleen ja kääntyi tulosuuntaansa.
Ir:n sirpale oli vioittanut laskutelinettä, rengas räjähti
ja matka loppui alkuunsa. Pikku-Junnu toi seuraavana
päir'änä uuden renkaan, ja kovin sumuisessa säässä
suoritettiin paluulento puiden latvoissa silloiseen "koriimme' Paltamoon.
i.',

Rovoniemi poloo
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Pieni mutto lehokos, Kötevö kuljettoo voikkopo solkusso. Nopeudet 4,75 jo 9,5 cm/sek.
Nouhoitusoikq 30 min. Pqristo- jo verkkokciyllöinen, Hinlq 370.- Tovollinen verkkooso 55.- Lisökoiuttimello jo motkorqdion
I

i

itöntcimohdol I isu udel lq vorustettu ol ustomol-

linen verkko-osq

85.-

ELETTIi\

lok.rkuun 1. päivän vastaista yötä vuonna

T,-:::".n pienessä kaupungissa. Oli pimeääkin pir::ei::::.:.i vrin sieltä täältä talojen uutimien rakosista
ru:ii-<:' r;.loe. Rantakadun eli nykyisen Jääkärikadun
ios::sess.:. irlossa valvottiin. Jotain kummaa oli tekeillä Ss leir:ahtikin keskiyön jälkeen sodaksi ja herätti
19+-i

Moohonluojo

\'::=i.::r uneliaimmankin

asukkaan.

oli nyt Tornion
k,:'.::ungissakin syttynyt. Yhteislyseon, Funkin .la LiS-.:.:. srksalaispesäkkeitä vastaan

:or

:alojen saksalaiset haltijat olivat joutuneet

suo-

rn;.1:rsten is.miesten puristukseen.

\-rsr:.päätä Lipon taloa, toisella puolella katua, entiasui rouva Kovanen kolmen lapsensr kanssa. Miehensä kuoltua hän oli puuhillaan elättän.r't perhettdän ja vapm.-aikansa uhrannut lottatehtäsessä Vähäsen talossa

Helsinki

\'1

I

n.

Rätinän ja paukkeen keskellä ei tämänkään perheen
yön levosta nyt tullut mitään. Lapset itkivät ja tarrautuivat äitinsä turvaan apua etsien, ja koko perhepiirin
täytti hätä ja epävarmuus.
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anoen tuo toistettu lause halkoi syksyistä yötä ja tois-

Tykistötulesso iuhoutuneito Tornion toloio

tui milloin kovemmin, milloin hiljemmin, ilman

tau-

koa.

no Tornion
so

vEtKKO JOKELA

Rouva Kovanen käsitti nyt, että tuo ääni oli haavoittuneen suomalaisen sotilaan valitusta viimeisellä
ja kukaan ei tunhetkellään. Se kuullosti kaamealta
Hän
miehen
pelastamiseksi.
tunut teke\'än mitään tuon
käski vanhimman tyttärensä hoitaa nuorempia Pysyen

pihanpuoleisessa huoneessa ja lähti samassa ulos. Siellä

i',an napitti lottatakkinsa ia kiiruhti portista kadulle.
Kadunnurkissa ja porttikäytävissä tungeksi suomalaisia sotilaita. Lotta Kovanen esitti heille ponnekkaas-

ti

asiansa:

Hyvänen aika, teidän nenänne edessä on haaettekä te tee hänen
voittunut
suomalainen sotilas
hyväkseen mitään.

F.,:,::r':. Kovanen puki lapsensa, vei heidät pihanpuole:s<r- h:::,::eeseen ja koetti heitä tyynnyttää. Kun
ia;se: ::-:l::::uirat hetkisen kuluttua, hän pyörähti

ulos ;c,::.:.:--e :.: porttikäytävään kuullostaakseen, mitä

**.::--i ::.;rhtui.
Epämä:i:s:1 h:.-r=oia näkyi liikkuvan Hallituskadun nurkeii.r. S::-:: :j..:.-:l kuului puhetta ja hoilotustakin. Aavemarae: r':.:'1. :äkli liikkuvan nimismies
Forstadiuksen t.:.ic: ::::..:.'okr oli lähin naapuri
-i:
toisella puolen ke:-c:. !::a :c,inenkin varjo näytti
metelin

oleilevan samassa
talon suuntaan.

pihassi : :::: ne katosivat Lipon

Samassa räsähti,

kuin iso:-=.:i.:

eseella

olisi

am-

muttu, ja jokin konetuliase Hrll::us.<rcun nurkalla räkätti hetken. Ammunnan jälkee: ".1: :.ras hiljaista,
kunnes hiljaisuuden rikkoi ääni:

Älkää ampuko

kaa--

-

älkää

-

älkää

-

ruttr-

Nuo sanat alkoivat konemaisesti kaikua Lipon talon
nurkalta. Sydäntäsärkevästi, hätäisesti, kuin armoa

-

Kuule, mummu, kuule, jos menemme tuonne,
- pian on siellä toinenkin haavoittunut sotilas tai
niin

kyllä Lipon talosta siitä huoli pidetään'
Kylläpä te olette sotilaita, viina teille on tärkeää,
- ei toverinne vakava tilanne. Onko täällä ketään,
,mutta
joka ymmärtäisi jotain tehdä tuon haavoittuneen huuiajan-hyväksi? Miehiähän te näytätte olevari. Lähettäkää sana Hallituskadun nurkalle, etteivät ammu, niin
minä yritän ! Eivät ne ammu naisia.
menkää kotiinne!
Ei tule mitään
-Rouva Kovasen sisimmässä
myllersivät monenlaiset
ajatukset. Totellako, vai ei? Lottana ia entisenä partioläisena saatu opetus käski auttaa lähimmäistään hädän
hetkellä r'aarankin uhatessa. Nuo ajatukset saivat yliotteen, siinä unohtuivat lapset, oma vaaranalaisuus ja
sotilaiden antama kielto.
vainaa

Minä menen ja yritän

yritän pelastaa

ei

kai- saksalaisetkaan naisia taPa.taidatkin
mene, mene
No mene mummu
- uskallat
- noin innokkaasti
- saksalaisten heila, kun
olla
esiintlä miesten töissä!
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J-

menikö se sana HallituskadulOlen mitä olen
le7- Nvt minä menen. Lott.r Kovanen pyörähti takaisin pihalle, sieppasi
klsiinsä kaksirattaiset, kovapyöräiset käsikärryt, ja sam:ssr hän jyrräsi niiden kanssa yli Jääkärikadun Lipon
t-1lLrn Forttiki:ytdttdd kohti. Kukaan ei häntä ampunut.
Hu::.:.lristen ääniä kuului vain joka puolelta. Mutta

llrr:nl kuului

haavoittuneen valitus.

Svksvn kuolåttamien kukkapensaiden r'älistä lotta
lör's: iipristlneen suomalaisen sotilaan, .joka itki sy-

Cä::i

valitti ja rukoili. Saman pensaikon
krlhötti toinenkin suomalainen sotilas, joka

särker'ästi,

SUtr'.iSSr

xe::.':. e::1 heitä oli .ammuttu Hallituskadun nurkalta
su,.=:1,::sren puolelta.

L-.::.i Kotanen tarttui syliksi pienikokoiseen haaja nostaa retuutti hänet käsikärrvihinsä
seililsr:i Yoihkien tuskasta sotilas oli varmaankin taju::-.=':':Jen r-rjamailla, vaikka suusta pursusikin sanLrii. He:i.in siunauksesta kadotuksen porttia myöten.
-\{:s::.:.: vksinäinen nainen olisi nyt apua saanut?
Prs:::. s::e ol:si voinut porttikäytävissä ja^talojen suolss: :.s',:l:.:. omilta miehiltä - mutta heidän oma
hens::s.: -'.: sallisarvoisempi kuin
yksinäisen naisen.
He ..i:'..:: ::..lli. sotaan ja siihen liittyvään aseveljeyteen
to::':::::::,^ =-::. miesparkoja, joille asevel jen henki ei
merk::.:--;: :::e:npää kuin hyvä viinaryyppy jossain pime,§s: : ::: : sokkelossa. Pensaikon varjossa oleva
to,..e- :::.,=s ,..i taas siksi Iyötynä kuoleman pelolla,
et:e: l::.:::.i::.:..:.i ollut avustajaksi, vaikka olisi kuinka
\'!r:::'i:.eeseen

t--..-..-N3U.---:-_

KESKI ilÄI il E]{ VAKU UTUSYHTIö

HAALEvA

o@

t874-t964
MAAN VAI{HI1{
HEt{KIVAKUUTUSYHTTfi

S.::::.:.:.:- l:.:.'..eig1unssn kärryihinsä Iotta Kovanen
pian hän oli kuormineen entisessä
pLa:::.§:'. ::'. 1j:: xenenkään laukaustakaan ampumatta.

tlr:::. :.:: .:.: ::

He:s::- -r---:::.:. r.rtisivat kadulla sysimustassa yössä
kovr:-..-.::,s:: ::::aat ilkeästi, ja haavoittuneen valitus
kaiku: -::::..<:::aisena. Siellä täällä vilahteli outoja
'r-ar;!.:. :-:::: 'sairaankul,jetus" mennä körötti
koh:: T-::-.,:- s.:.:realaa. Kauan tuo kilometrinen matka e: s:;::.-.;:-<:..:n. kun käsikärryt jo pysähtyivät sairaal,i: :::::- i:: e:een.

Päs:;:::-

s-::::e sisälle lotta Kovanen

ilmoitti,

että

:-. --..::: kdsikärryissä vaikeasti haavoittunut
sotilas S.:..:.:.,'.:.: kirkkaassa valossa mies näyttäytyi
vaike:.:-.. :.:.-i;sksi. lottamanttelikin oli ryvettynyt
hänel.:

. i::::.
T::-:: :- t::da ottaa potilaita

koko::::-

kanse<..::.::--:

s:

täytyy viedä

j..,:rtapaikkaan. Täällä- on työtä muu-

tenkir:

mutta potilas iää
Lss-:- :=:.. ::rä on työtä
Tämähän on
h::-:: :- .:,: r.redä enää muualle.

tänne.

sai raa I 3.

Rour-a K:r:-.s:- ,'-:'uus voitti ja haavoittunut kannettiin s:s:--: \(-:::: :eni vrtsaan haavoittunut sotilas
oli mens::.:::-.'::.....::..:-.n verta. että ihmiskäsi ei enää
voinut hir::i ::- ::. :::::.:r j: aamur'ön tunteina hän

oli kuollu:.

Käsikärrr':e: :::::-: .:::ss'.:r :.::s krupungin kadulla,
mutta n1'! serel=:i::.:. s::: ssk:n.
::.: s:e.11 lrik\uu oletteko te
Kuka

- asirllr:
oikealla

1':intrhö\'rvn lehahdus
löyhkäsi

kysyjästä lott.:. Kovrsen

k,rsr.oille.

Kauppamarkuslrir vain olen

haavoittuneiden
riittääkö-r'astaus?
sairaanhoiraja
mene sitten, kuolleitten kuljettaja
Noo
-Palattuaan
- pistäytyi rouva Kovanen katsomassa- lap-

kuski
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Ulkoloisfen sqnomolehtimiesten retkikunto moon-

fien oiosso Torniosso sok-

soloislen iolkoväkitulen
o lo

siaan, jotka kaikki olir'.rr tävsissä pukimissa kotona unten mailla. Sen jälkeen hän vielä samana yönä joutui
toisenkin keqr.rn n'öntämään käsikärry,1ään kuormana
jalkaan haai'oittunut sotilas.

Taistelut Tornion moteista päättyivät 2.10. iltaan

mennessä. Lorta Kor'.rsella oli ollut työtä lähimmäistensä auttamisesse hädän hetkellä ehkä enemmän kuin

tavallinen suom.rlainen nainen olisi sillä kertaa jaksa-

iseno

nur kestää, mutta yhteinen isänmaan onni ja lottalu:aus aultoivat ),littämään tavallisen kestokyvyn.
Tornioo paikallispäällikkö Kosken kiittäessä suori!elust.r uhrityöstä lotta Kovanen vastasi mm. seuraavin
s.lnoln:

Kiitoksen sijaa siinä ei liene

minun heikko osuu-

- vaatimaton velvolliteni on olla täällä ja täytttiä vain
suuteni. "

YIHTAVUORT
tarioee
täyden sarian
YIHTAVUORI ROYAI.
keskinopeus V5: 370-38ä mi sek
keskipoine: 650 kgicmt
houlikoot: 4, 6,7, 8, 10 ja 12

YIHTAYUORI METSO
keskinopeus V5: 360-370 m/sek.
keskipoine: olle 650 kg/cmr
houlikool: 4, 6,7,8,10 jo 12

VIHTAVUORI MUSTARUUTT
<eskinopeus V5:

290-300 m/sek.

<es<i)cine: olle 300 kgicmz

VI HTAVUORI-siihen

V!HTAVUORI C,LYMPIA
keskinopeus V5: 360 m/sek.

keskipoine: olle 650 kg/cm'?

houlikoot: 3 jo

4

VIHTAVUORI SKEET
keskinopeus V5: 350 m/sek.
keskipoine: olle 650 kg/cm'z

houlikool: 2 jo

4

YIHTAYUORI TRAP
keskinopeus V5 : 340/sek.
keskipoine: olle 650 kg/cmr
houlikoot: 2 jo 3

voitte luottoo
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Sotiemme

OSKARI

muistoristit
ja välittömästi niiden päätyttyä perustettiin eri joukko-osastoissa ja ase-

HEIKKI YIRTANEN

Sotiemme aikana

lajeissa palvelleitten miesten yhdyssiteeksi muis-

toristejä, joideo jakelu oli erityisen muistoristitoimikuntien tehtävänä, mutta v. 1957 nii'
den jakelu siirrettiin Sotainvalidien Veljesliitolle.

Muistoristejä on Veljesliiton muistoristitoimistosta jaettu tasaluvuin vasta 40 000 kappaletta. On siis todettava, että monet miehet, jotka
muistoristin lunastamalla haluaisivat sekä tukea
haavoittuneita aseveljiään että jättää lapsilleen
muiston isän käymistä taisteluista, ovat varmaan
epätietoisia siitä, voidaanko ja mistä eri rintamanosien ja sotatoimiyhtymien ristejä saada.
Kuo nyt Talvisodan alkamisesta on kulunut 21
ja välirauhan solmimisesta 20 vuotta, onkin
syy,tä muistaa, että Sotainvalidien Veljesliiton
muistoristitoimisto Helsingissä (Kasarmik. 14
A) jatkuvasti palvelee vanhoja rintamamiehiä
välittämällä muistoristejä, joiden jakelusta saatu

tuotto käytetään sotavammaisten huoltoon.

SOTÅ]{IES Saavalainen, jonka paremmin tunsimme

Oskarin nimellä, oli a'ina valmis palvelukseen,
vaikka olikin kotoisin "piällysmiesten" luvatusta
maastS.

Oskari edusti mallia 1922, joten ikä ei vielä painanu: hänen hartioitaan kesällä 1944, jolloin yksik-

kömme. 10. 21.Pr. oli vetäytymdssä Itä-i(arjalasta
Suomee:: päin. Eräänä helteisenä heinäkuun päivänä
olimme rrioittuneet Porajärven-Repolan tien varteen. Yh:e:äistä rintamalinjaa ei tällä kohtaa ollut.
Sai=-: s:llc.in tietää, että vihollisosasto oli ollut
liikkee--i s::.j.:r ioen mutkassa, jonka vuoksi asiasta
oli o:e::::': :::sempi selko, ja niin määrättiin partio
tutkir:-:: ::.::.:vi rluetta. Partiomme oli viiden miehen r'-:.:r'.-':::::. :,.htajana ylikersantti Karhula. Kirjoirrai:: --s.i!:!: ixuluivat partioon myös sotamiehet
':. S:.:.r'rlrinen.
Jäntt:. O:-:
]fa:k:'.:.::- =::.<.rln tuntui kestävän ikuisuuden.
Se ei ic,i:::::':- :. ::.sen pituudesta, vaan paremminkin
hankal-:: =::i::!:: Olimme jo ylittäneet useita soita
ja olim=: -:-.-:.r:'::':':r-uksissa, kun suunnistuksen
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,ÄLJILLÄ...
lokoisallo moi:omqllo on omot sqloisuutcnsq.
Pöällirin puolin luonnonkquncuttq, torkcmmin
tutki.n kcntica molmirikkqutto. Olkco volpor

luonnosq liikkusronno. Kcnln tohqnrq on
hclppo oruo oikrilh iöllillr lo tovoittoo molmikivi.
Outokumpu Oy ontoc 10.000 mk:n grolkinnon
molminöyttccttö, lonko iohdorto tuoritctut tutkimukrt iohtovot toloudrlliruti köyttökclpoiron molmin löytöön. Muitokin mukqvqnruerui:io rohopolkintoio icctoon.

Mslmlhlvrn tuntom.rklt:
Urcin tovqllisto rotkqqmpi. Rikotultc pinnoltqqn mctollinvörincn io kiiltoimn. Jöttöö.tim,
tulqkkcatGan tummqn tqi vörillirtn viirun,

Löh.ttököö nörtt..t nöln3
Pohioir-Suom.rto: Outokunpu Oy, Kivikotu 6,
Rovqnicmi. Kcrki-Suomstq: Outokumpu Oy,
Pyhörolmrn koivor, Pyhökumpu. l.ö- iq Kookkoir-Suomqtq: Ovtokumpu Oy, Molminat3intö,
Outokumpu, Et.lö- jq Lounait-Suom.3tq: Outokumpu Oy, Äiiolon koivor, Aiiclo. Vorurtokoo löhctykronnc mcrkinnällö "Siröltöä mql-

minöyrt.irö".
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AYTTI TYYLIA
Silloin rikkoi korven hil.jaisuuden terävä kiväärinjo aikeissa maestoutua, kun sotamies
Jäntti, joka itse oli ampunut laukauksen, tokaisi: "Se
osui". Todelliset metsämiehet omaavat erinomaisen
kyvyn nähdä ja ha'r'aita mersässä ja luonnossa paljon
enemmän kuin muut. Jäntri oli ollut jo siviilissä tottunut metsänkär'ijä. Laukaus, jonka hän ampui, ei
osunut viholliseen,
hin'een. Me muut emme
havainneet koko otusta, mutta Jäntti oli erottanut sen
jo kaukaa joen toiselra puolelta puiden ja pensaiden
laukaus. Olimme
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joukosta.

Vaikka yksikkömme nautti ns. partiomuonaa, joka
parempaa kuin tavallinen sotilaan muona, se ei
kuitenkaan ollut niin rär'dellistä, etteikö hirven liha
olisi meille kelvannut. Ryhdyimme siis heti lihan
hankintapuuhiin. N{utta se ei ollutkaan tällä kertaa
aivan helppoa. Jotta pääsisimme riistaan käsiksi, oli

oli

ylitettävä leveä joki. Tarpeeksi pitkiä puunrunkoja
ei sitä varten ollut saatavissa, joten oli käytettävä jotain muuta keinoa. Samalla oli luonnollisesti varmistauduttava, ettei viholiinen yllättäen tule saaliin jaolle.
Oskari ratkaisi kuitenkin asian. Hän lupasi käydä

Aunuksen konkoolle koodettu
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Kunnloltomme tolstelulsso kootunelden sonkorelden mulstoo lo tervehdlmme kolkklo
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porukkoo moostouiuneeno
odottelemosso fehiövöönsd

uimalla noutamassa meille keittoainekset ja pitemmittä

puheitta hän alkoikin riisuuntua. Heti kun hän oli
saanut paidan päältään, hyökkäsi tuhansittain verenhi-

moisia hyttysiä hänen paljaan ihonsa kimppuun.

Suoalueilla niitä olikin tavallista enemmän. Kun
kaikki vaatteet oli heitetty pois, hän peittyi täysin sääskien parveen. Oskari otti tanssiaskeleita vähän joka suuntaan hätistääkseen tunkeilijat. Näky oli
katsomisen arvoinen, ja siinä olisi ollut koreografeillekin oppimista. "Yleisöllä" oli hauskaa, mutta ei
esiintyvällä "taiteili,1alla", koska hän teki liikkeensä

Konsi kuvo
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pakosta eikä r'aplaehtoisesri.

Pian Oskari ui kohti toista rantaa käyttäen yhdistettyä koiran, kissan ja perhosen tyyliä. Näkyvimpänä
hänen etenemisessään oli valtava puukko, joka oli
hänellä hampaissa ;a jonka terä välkehti ja välähteli
heinäkuisessa auringon paisteessa. Tällä reissulla oli
puukko kuitenkin r,älttämätön kapistus.
Päästyään toiselle rannalle Oskari lähestyi muitta

mutkitta hirveä. Pian hän palasi kuitenkin takaisin
todettuaan, että hin'i oli haavoittunut ja kaiken lisäksi
vihainen. Oskari kehoitti meitä heittämään hänelle
kir'äärin, sillä puukko kädessä hän ei halunnut lähestyä hirveä.
Pian lensikin kir,ääri kaaressa kohden toista rantaa,

ja

molskahdus.
välittömästi sen jälkeen kuului
Kivääri putosi syvään jokeen lähellä -rantaa. Nyt oli
Oskarin vuoro näyttää sukellustyyliä. Komeasti se
kävikin. Ei kestänyt kauan, kun hän taas seisoi joen
rannalla kivääri kädessään.
Parilla laukauksella Oskari taltutti hirven, ja kohta
alkoi lentää joen yli paistiksi sopivia kappaleita hir-

venlihaa. Kaikki eivät osuneet oikeaan osoitteeseen,
vaan osa tipahti matkalla jokeen. Lopuksi lensi vielä
kir,ääri.

Olimme valmistaneet Oskarille korvikkeet tänä

ai-

kana, ja ne hän palatessaan todella ansaitsi.

Seuraava näky

toi

mieleen muinaiset

esi-isämme,

kun uroot taivalsivat korpea kantaen olkapäillään riukuja, joihin

oli ripustettu lihaa melkoiset määrät.
Vastaanotto komppaniassa oli mitä sydämellisin.

Suurimpana ilon aiheena oli luonnollisesti tuomisemme. I(omppanian päällikkö määräsikin heti uuden
partion hakemaan loput hirvestä, sillä yksi komppania
ei syö kauan yhtä hirveä, r'aikka se olisi suurikin.

Vihollisosastoa emme partiomatkalla tavanneet,
mutta jos niin olisi käynyt, tuskin matkastamme olisi
muodostunut meille niin unohtumaton Oskarin tyylin
näyte.
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KlRfotTUsKILPATLU
TALYISODASTA

pall(intoina yhteensä |SOO mk
KANSA TAISTELI-lehti julistaa nrt T.{LYISODAN sotakokemuksia koskevan kirjoituskilpailun. Kuten aikaisempien. on tämänkin kilpailun tarkoituksena koota talteen ja julkaista sekä rulerille sukupolville säilyttää kertomuksia ja kuvauksia niistä lukemarromisia teoista, jotka vielä elävät Talvisodassa mukana olleiden mielissä. Tällaisten muistojen talteen saamista pitää
Iehtemme toimitus tärkeänä m1'ös Talrisodan tutkimista ja historian kirjoitusta varten.

rioituski lpoi ! usso noudotetoon
seuroovio ohjeito:
Ki

RAHAPALKINNOT
JAKAANTUVAT
SE U

RAAVASTI:
I polkinto

I K:rattujen tapahtunrien tulee ehdottornasti olla

mk
ll polkinto
3fi) mk
Ill polkinto
200 mk
l0 polkintoo kukin 50 mk
Arvostelulautakunta pidättä itselleen
5(X)

oikeuden jakaa palkintoihin varatun rahamäärän toisinkin, jos asianhaarat niin vaa-

§

tosi-

:':h:n perustuvia.
- Krrjortuksesta tulisi ilmetä tapahtuma-aika, paikka-

.:::

tivat.
Rahapalkintojen lisäksi jaetaan lohdutuspalkintoina 2O lehtemme l'uosikerraa.
Palkintojen lisäksi maksetaan julkaistavista kirjoituksista tavanomainen kirjoiruspalkkio.

KANSA TAISTELl-lehti toivoo kuudenteenkin
kirjoituskilpailuunsa yhtä runsasta osanottoa, kuin
::::ä aikaisempien kilpailujen osaksi on tullut.
Krlpailuun osallistuvien kirjoitusten tulee olla
::,s::rertu toimitukselle, osoite Töölönkatu f B I,
Hs.srrki. r'iimeistään 3t. ).196r. Kilpailun tulos
'::-s:.:s:.:..ia lehtemme kesäkuun numerössa.

*::r:.l. ja joukko-osasto (yksikkö) mahdollisinrman tarki::n sanroin kuin tapahtumiin ratkaisevasti vaikuttanei:.r henkrlöiden nimet.
I. K:ryoitusten sopivin pituus on noin 1.100-1.000 sanaa,
Kirjoittakaa vain yhdelle
e.r l-4 lehtemme sivua.
p.:olelle paperia.
+. Kirjoitukset merkitään nimimerkillä. Oikea nimi, soiaoaikaineo ja nykyinen sotilasarvo, nykyinen siviiliarvo,
sekä tarkka osoite liitetään suljetussa kuoressa kirjoituksen
n:

ukaan.

1. Kilpailuun voi sama henkilö lähettää useampiakin kirjoituksia. N{yös lottien. sairaanhoitajien ja sotilaskotisjsarten osallistumista kilpailuun toivotaan.
6. Tapahtumiin liittyvät valokuvat tarpeellisine selostuksineen ovat tervetulleita. Niiden julkaisemisesta suoritetaan korvaus ja pyydettäessä ne palautetaan. Kuvien taakse
pyydetään merkitsemään lähettäiän nimi ja osoite.
7. Palkitsemattomat kirjoitukset säilytetään lehden toimituksessa rnyöhempää julkaisemista varten,

ellei kirjoittala

nimenomaan halua kirjoituksensa palauttamista. Ne kirjoitukset, joita toimitus ei katso voivansa julkaista, sirrre-

tään sota-arkistoon.
8. Kilpailun arvostelulautakunnan valitsee Sotamuistoyhdistys r.y:n hallitus.
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Ukkometso eränkäynnin palkkana, uudet saaliit
mielessä. Ympärillä erämaan rauha
tilaa ja
mittaa joka suuntaan. Ja nyt Hunterin miehenmittaiset savut. Nautinnollisen tukeva tupakka, korkea
laatu . . . niille osaa antaa arvon tosi tupakkamies.
Hunter on savuke, jonka solakkuus tuntuu vain
sen edullisessa hinnassa: mk ,20120 kpl.
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- solakka sauuke, tukeva tupakka
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