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VIHTAVUORI ROYAL

VIHTAVUORI OLYMPIA

keskinopeus V5: 370-380 m/sek.
keskipoine: 650 kg/cm,

keskinopeus V5: 360 m/sek.
keskipoine: olle 650 kg/cm'!

houlikoot: 4,6,7,8,10 jo

12

VTHTAVUORI METSO
keskinopeus V5: 360-370

m/sek.

hculikoot: 3 jo

4

^

YIHTAVUORI SKEET
<es<

-3leus V5:350 m/sek.

keskipoine: olle 550 kg/cm'z
houlikoot: 4, 6,7,8, 10 jo 1)

<es<

VIHTAVUORI MUSTARUUTI

YIHTAVUORI TRAP

keskrnopeus V5:

:c ^e: olle 650 kg/cm'
ho, kco': 2 1o 4

290-300 m/sek.

keskipoine: olle 300 kg/cm,

houlikoot: 4,6,7,8,10 jo

keskinopeus V5: 340 sek.

keskipoine: olle 650 k9/cme

houlikooi: 2 jo
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R. KALERYO

2. Oso
Hyökkäys vasemmalla siivellä
Osasto Malkamäkeä vainosi huono onni alusta alkaen. Kun se aamuhämärissä alkoi siirtyä ryhmitys-

alueelleen, tehtiin suunnistusvirhe ja sen sijaan, että
olisi saavuttu Hiruasjärven koillispuolelle, tultiinkin
järven länsirannalle sen pohjoisosassa. Aikaa oli vähän
eikä virhe enää ollut korjattavissa. Niinpä majuri
Malkamäki päätti, että Er.P t hyökkää suoraan yli
Hirvasjärven ja l/JR 16 suojaa sen selustan etenemällä pääosin järven pohjoispään ympäri.
Er.P 9 lähti liikkeelle kello 8.45 ja samoihin aikoi-

hin aloitti

eteoemisen myös 3./JR 16, joka hieman
pohjoisempana pyrki järven yli. Puoleenpäivään mennessä oli pataljoona päässyt Hirvasvaaran talon luo,

jonka vihollinen oli varustanut. Taistelun alkaessa oli
3./lR L6 jo vetäytynyt takaisin siitä mitään ilmoittamatta, joten Er.P 9:n vesen sivusta jäi suojattomaksi.
Vihollinen käytti tilannetta heti hyr'äkseen ja kahdelta
taholta tulen alle joutuneen pataljoonan hyökkäys tyrehtyi, kunnes ErP 9 puolenpäir'än aikaan alkoi epäjärjestyksessä vetäytyä takaisin järven länsirannalle.
I/lR L6:n pääosat lähtivät etenemään pohjoista
kohden. Tiedustelu oli lyöty laimin ja aavistamatta
törmättiin niinikään etenemässä oleviin venäläisen JR
718:n pääosiin. Tämä oli sama vihollisrykmentti, josta
vangit olivat yöllä lO/tL.t2. kertoneet. Kohtaamistaistelussa

lyötiin l/JR t6 hajalle ja se alkoi

osirtain

tietä kohden.
z./JR L6 oli kuitenkin ehtinyt edetä jo miltei Hir-

paonomaisesti vetäytyä Tolvajärven

vasvaaran talon luo ja nyt, muiden paetessa, vihollinen hyökkäsi sen selkään. Omistaan eristetty komppania pakeni sekasortoisena laumana aina Kokkariin
saakka.

Näin oli Os.M lyöty. Saarrostava hyökkäys oli täydellisesti epäonnistunut. Vasen sivusta, jonka toiminnan piti peruslua aktiivisuuteen, oli pettänyt.
Myöhemmin löydetystä venäläisten käskystä selviää,
että myös 139.D:n piti aloittaa hyökkäys Tolvajärven r-altaamiseksi 12.12. Tätä varten "JR 718 tykistöineen hyökkää vihollisen sivustaan ja selustaan", kuten käskyssä sanottiin.
Kaikki j|ii nyt riippumaan siitä mitä Osasto Pajarin
kaistalla tapahtuisi.
Everstiluutnantti Pajari otaksui, että vihollisen herikoin kohta olisi matkailumajan iienoilla. Hän päätti

ll/JR t6:lla (kapteeni H. L Laakso) tien
ja sen pohjoispuolella Mylly- ja Hirvasjärvien yli. Oikealla hyökkäisi IIIIJR 16 painopiste

hyökätä

suunnassa

Kotisaaren pohjoispään suunnassa, kun taas Er.P 112
hyökkäisi pääosin Kotisaaren eteläkärkeen, ja jatkaisi
osillaan vyöryttämistä saaren pohjoispäätä kohden sekä
osin Tolvajärven yli itäkoilliseen tavoitteena maantie.

L./Er.P 10:n piti joukkueen voimin hyökätä maantielle Kuikkajärven kohdalla.
Reservi (vajaa Er.P 10, PPP 7 ja a./JR 37) sijoitettiin maiuri Paloheimon komennossa Myllyjärven
länsipuolelie. Se valmistaurui Mylly- ja Hiivasjarven
ylittämiseen toisena portaana.

Tolvoiörven esikuntotolo
io everstiluutnonlti

A. O.

Poiori

*

Taistelu Kotisaaressa

Er.P 112 (p.

3K) lähti liikkeelle kello

7..1i. R:n-

tauduttuaan Kotisaaren eteläkärjessä aloitti t.K (res.
Itn. Kanerva) vyörytyksen pohjoiseen. Se otti myös
haltuunsa Kotisaaren koillispuolella olevat pikkusaaret ja katkaisi täten tulellaan sekä Kotisaaressa että

matkailumajalla olevien vihollisten vetäytymistiet.
Mutta tämän jälkeen se kääntyi Kotisaaren pohjoispäässä olevia vahvoja tukikohtia vastaan, johon voimat
eivät sentään riittäneet. Vihollisen vastaisku heitti
komppanian takaisin saaren eteläpäähän.

Tällä välin oli 2.K (res.ltn. Kiianlinna) edennyt

yli ja saavuttanut maantien Kivisalmen
kaakkoispuolella kello 11.30, mutta kohta avasi vihollinen voimakkaan tykistötulen ja sitä seurannut vastaisku heitti komppanian hajanaisina osastoina Tolvajärven eteläpuolelle, josta se siirrettiin takaisin Koti-

Tolvajän'en

saareen.

Evl Pajari ei tähän mennessä ollui saanut yhtään
ilmoitusta Er.P 112:lta ja huolestuneena sen kohtalosta hän lähetti avuksi 8. ja 9./JR 16:n. Komppaniat
saapuivat saareen patal;'oonan
ta hyökkäystä varten.

juuri ryhmittyessä uut-

Näin vahvennetun Er.P 112:n hyökkäys pääsi nyt
uudelleen käyntiin. Taistelut muodostuivat kiivaiksi,
sillä saaressa oli koko venäläinen JR 364 tykistöineen.
Sen piti täältä käsin yhtyä 139.D:n yleiseen hyökkäykseen ja vallata Tolvajärven kylän eteläosa. Koko
iltapäivän kestäneissä taisteluissa murrettiin venäläis-

ten vastarinta ja saaren pohfoispää saavutettiin kello
18.
Perääntyessään iätti JR 364 jälkeensä satakuntr
ja joukon vankeja. Saaliina saatiin kaksi
kaatunutta
patteria, parikymmentä konckivääriä ym.
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i. Er.P 10:n joukkue oli kello 10.45 tullut maan:ien r'.rrteen Kuikkajärven lounaispäässä )a tavannut

sieliä levossa olleen viholliskomppanian. Tuotettuaan

lllär:är'ällä tulellaan sille tappioita joukkue

palasi

Tuurikkajärvelle komppaniansa luo.
Rintamahyökkäys murtaa vihollisen keskustan

IIlJR 16:n lähtöä viivästytti tykistövalmistelun
myöhästyminen parisen tuntia. H-hetkeä varrottaessa

kuunneltiin jännittyneinä merkkejä Os.M:n hyökkäyksen edistymisestä, mutta ne olivat kaikkea muuta
kuin lupaavia. Laukaustenvaihto siirtyi länttä kohden,
tuntui siltä, ettei siellä kaikki sujunutkaan toiveiden
mukaisesti.

Joukkojen yhä odotellessa alkoi vihollinen vastarannalla ryhmittää voimiaan hyökkäykseen.
JR
609:n piti käskyn mukaan "hyökätä marntien- suunnassa I ja II/KTR 354:n tukemana Tolr'.rjän'en kylän
§usrn2laisten mi'öhistvnlt tulivalpohjoisosaan"
- tiheisiin m.rssoihin, liheutti menemistelu iski sen
tyksiä ja paikallista sekasortor.
Hyökkäys alkoi kello 10. Ensimn.rlisenä ylitti kape:rn Hevossalmen 5.K:n kärjessä ollut joukkue Heinir-rho. Kiivas tuli löi vastf,rn. se teki kapealla sillalla
hin'ittär'ää jälkeä. 38 miehestä tuupertui sillalle tai
putosi jäälle 30, Heinivrho niiden joukossa, mutta
jäljelle jääneet 8 s1'öksyivät \.lst.rrxnnrn pesäkkeiden
kimppuun. Hurja hyökkävs järkytti vihollista niin,
ettei se enää antautunut lähitaisteluun. Se kääntyi
pakoon ja pataljoonan pääosai pääsir'ät varsin pienin
meneiyksin salmen yli. Ranta-asemat vallattiin helposti,
mutta sitten vastarinta sitkistyi. Vihollinen tulitti harjua joka taholta f a varsinkin notkopaikoissa, ioite

konekiväärien ristituli pyyhki, menetykset kasvoivat
pelottavasti.

Venäläiset olivat kaivautuneet eturinteeseen, josta
vetäytyä, oli pakko taistella sananmukaisesti viimeiseen mieheen. Ei kumma jos II/JR 16:n
eteneminen alkoi hidastua ia tappiot kasvaa. Lopulta,
kun hyökkäys juuttui paikoilleen, pyysi kapteeni Laak-

ei voinut

so lisävoimia.
Reservistä lähti ensimmäisenä hyökkäykseen 3./Er.
P 10. Se ryntäsi kello 12.30 jään yli Hevossalmen sillan eteläpuolitse ja kävi harjun etelärinteellä olevien
pesäkkeiden kimppuun. Komppanian päällikkö, luut-

nantti K. Haapokari kaatui, mutta komppania jatkoi
ja työntyi rinnettä ylös.
2./Er.P 10 ja PPP 7 odottivat käskyä hautausmaan
luona ja siitä pohjoiseen olevassa rantamaastossa.
Niiden oli ylitettävä 300 m leveä jääkenttä päästäkseen
harjun päähän ja edelleen matkailumajan luo, joka
oli annettu ensimmäiseksi tavoitteeksi.
Kello 13 aloitti 2./Er.P 10 hyökkär.ksen r\fyllyjärven yli ja PPP 7, nyt kapteeni H. A. Lahtisen komennossa, seurasi puolen tunnin kulutru.l. Joukot laskeus

b

tuivat jyrkkää rinnettä jäälle korkealla törmällä olevien konekiväärien niitä suojatessa. Venäläisten raskaat aseet vastasivat tuleen kiihkeästi, mutta epätarkasti ja tappiot jäivät hämmästyttävän vähäisiksi. Suurimpana haittana oli kranaattien puhkomien avantojen väisteleminen, mutta siitäkin selvittiin muutamin
vesiryöpyin.

Matkailumajan valtaus

-

taistelun ratkaisu

Matkailumaja sijaitsi kilometrin päässä Tolvahar-

jun kärjestä. Se oli kaksikerroksinen, alakerta kivestä
ja yläkerta vahvoista hirsistä. Koko jyrkäonemaasto
oli varustettu ja juurelta huipulle saakka käytiin
veristä kanrppailua jokaisesta metristä. Kaivannoista
löi hyökkääjiä 'r,astaan tappava tuli ja ikkunoista syy-

tivät konetuliaseet pitkiä sarjojaan. Tappiot alkoivat
taas kasvaa ja moni haavoittunut vieri avuttomana

rinnettä alas. Tämä näky nostatti miesten kiihkoa niin,
että paikoin jopa nelinkontin kavuttiin jyrkännettä
ylös. Loppumattomalta tunfuneen ponnistelun jälkeen
Tolvoiörven hyökköys
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päästiin vihdoin Iähitaisteluun, jota käytiin sääliri
tuntematta kiväärien perillä, lapioilla, puukoilla, r'ielipä nyrkeilläkin. Lopulta suunnattiin rakennuksen läpi
useiden konekiväärien ristituli, jir vaste siiloin sis.iill
olijat vaikenivat. Kello oli tällöin t1.41.
Syy maian sitkeään puolustukseen selvisi aikanaan.
Siihen oli sijoitettu JR 609:n esikunta ja kaatuneiden
,ioukossa oli mm. rykmentin komentaja.
Sillä välin kuin majasta taisteltiin, jatkui hyökkrivs
pysähtymättä ja iltaan mennessä oli tavoite, Kotisaari
Kangasvaara saavutettu. Joukkojen p.iios:
- nyt lepoon, vain
koottiin
PPP 7 ja osia Er.P 10:stä
jäi varmistamaan päätien suuntaa. Kotisaaresta tt;rs
huolehti yksi Er.P 9:n komppania. Honkavaarasta oli
edellisenä yönä sinne lähetetyltä Er.P 10:n joukkueelta

saatu ilmoitus, että se
vihollista kohtaamatta.

oli kello 5

Sotapäivökirjao

saapunut kylään

Tolvajärven taistelu oli Talvisodan ensimmäinen
hyökkäysvoitto. Venäläinen 139.D oli perin pohjin
lyöty, sen täydellinen tuhoaminen vaati enää välitöntä,

häikälemätöntä takaa-ajoa. Tolvajärven
Ristisalmen
- ruumiit ,jr
väliltä löydettiin 900 kaatuneen vihollisen
näisti. on ainakin 500 pidettävä 12.12 suoritetun hyök-

käyksen uhreina. Paljonko jäi korpien kätköön ei
tiedetä. Vankeja kertyi 200-300. Panssareita tuhottiin parikynrmentä. Muista taistelur,älineistä mainittakoon Kotisaarcste saatujen patterien lisäksi useita pst.
tykkejä ja noin 60 konekivääriä keveämmistä aseista
puhumattekaan.

Tolvajärven voiton merkitystä ei sentään voida
mitata vain sotasraliilla eikä maastokilometreillä. Sen
suurin merkitys oli laadultaan moraalinen, ,1'onka
takia se muodostui käänteentekeväksi koko Talvisotamme historiassa. Kun sanoma voitosta kulovalkean
tavoin levisi kautta maan, alkoi viivytystaistelu jen
aikana heikentynyt usko ja luottamus kohottaa päätään. Oli nähty, ettei vihollinen ollutkaan voittamaton
mies- ja kalustoylivoimastaan huolimatta.
4

oleellisim misto

topahtumisto
2.r.40

ryhtyi Lapin ryhmä, komen:rjrna kenr.mai. Wallenius,
hyökkäykseen Joutsijän'elle s.rrpunutta viholIisrivistöä
vastlran. Kun hyökkä1,s ei toisenrkaan päir'änä tuonut
ratkaisua, muuttui se sissitorminnrksi. Varsinl<in I\Iärkäjän,en eteläpuolelle tormiva patalioona

oli

jltku-

vana uhkana venäläisten lhteyksille ja niinpä he katsoivat turvallisemmrksi vetiltyä 20.1. Ä{ärkäjärvelle,

minne rintama sitten jär'kistyi.
5.t.40

alkoi 9.D:n hyökkäys Suomussalmella Raatteen tielle
pysäytetyn vihollisen 44.D:n tuhoamiseksi. Tien eteläpuolella olevan vesistölinjan jääkenttiä hyväksi
käyttäen ryhmitettiin joukot vihollisen sivustaan. Jo

ensimmäisen päivän iltana saavuttivat taisteluosastot
tien välittömän läheisyyden halliten sitä monin paikoin tulellaan jopa parissa kohden katkaisteokin ien.
Seuraavana päivänä murtokohtia laajennettiin ja tor-

juttiin

venäläisten kaikki yritykset tien avaamiseksi.
Samalla pantiin hyökkäys käyntiin rivistön vahvinta
osaa, sen alkupäätä vastaan myös pohjoisesta. Päivän

taistelut olivat kaikkialla hyvin kiivaita ja saattoivat
moskovalaisdivisioonan hyvin tukalaan asemaan. Taistelut kolmantena päivänä olivat jo ha;'anaisia ja illalla
vastarinta murtui. Sotasaalis käsitti divisioonan koko
kaluston mm. 102 erilaista tykkiä, 43 panssarivaunua
ym. Oulun valtaukseen tähdännyt hyökkäys oli täten

lopullisesti torjuttu

r

ja tuotettu viholliselle

muserta-

vat tappiot.
Koko päivän vallinnut edullinen lentosää vaikutti
sen, että venäläiset pommittivat monia kotialueen asutuskeskuksia. Ankarin oli pommitus päämajan sijoituskaupungissa Mikkelissä, missä useat henkilöt sai-

pataljoonien etenemistä painopistesuunnalla noin vuo.
rokaudella. Kun Kannakselta ÅK:lle saapuneen JP 4:n
onnistui oikealla siivellä murtautua vihollistukikohtien
Koirinojan
välitse ja saavuttaa 8.1. Pukitsanmäen

kautta
maasto, työntyivät päävoimatkin Koivuselän
osin 9.1. rautatielle saakka iättäen Lemettien tukikohtien saartamiseen osan voimistaan. Vihollisvoimat
oli saarrettu voimavaroiltaan eriasteisiin "motteihin",
jotka Kitilän suurmottia (168.D)

lukuunottamatta

käyttäytyivät varsin passiivisesti.

t2-15.t.40
käyttivät venäläiset jälleen hyväkseen suotuisaa lentosäätä

ja

pommittivat sotatoimialueen lisäksi varsin

monia asutuskeskuksia. Yäestö kärsi huomattavia meTotaanetyksiä ja aineelliset vauriot olivat suuret.
- oli alIinen sota kansamme vastarinnan murtamiseksi
kanut.

vat surmansa ja paljon taloja paloi.

L7.t.40

6.r.40

venäläiset tekivät voimakkaita hyökkäyksiä Ilomantsissa, Aittojoella ja Kollaalla.

ryhtyi IV AK

vastahyökkäykseen Laatokan koillispuolella. Aikaisemmat kolme hr'ökkärstä eivät olleet tuottaoeet toivottua tulosrr. josk:n ne olivat
pysäyttäneet viholliseo etenemisen Kitilässä ja Syskyjärvellä. Mutta nyt oli IV ÅK:n Piäm:j.rlle 2.1. lähettämän uuden suunni:elmrn mukran 1.1. alkaen keskitettävä kokonaista 8-9 patal.joonrn vahvuinen
taisteluosasto Hannuksela Lemettejä kohden painopiste Koirinojan suuonassa lyödäkseen siellä yhtymään
päässeet vihollisvoimat (i8.D, 168. D ja 34. Ps.Pr.).

Ylipäällikkö hyr'äksyi suunnitelman asettaen AK:n
käyttöön pyydettyjä apuvoimia ja vaati, että tuota
vihollisen voimaryhmää vastaan

oli

täten suoritettava

tuhoisa isku, koska se saattoi muodostua vaaraksi Kollaalla ja Åittojoella taisteleville joukoillemme. Hyökkäyksen alkaessa syntynyt kova lumisade ja paljon
paleltumisia aiheuttanut ankara pakkanen hidastivat

rg.r.4o

kävivät venäläiset rintamalle kuljettamillaan apujoukoilla hyökkäykseen Koirinojan ja Pitkärannan välille
muodostunutta puolustusrintamaamme vastaan. Hyökkäykset uusiutuivat monina päivinä, mutta kaikki ne

torjuttiin r-enäläisten kärsiessä suuria tappioita. Saarrettujen joukkojen vapauttaminen jiii heiltä suorittamatta. Samaat aikaan venäläiset hyökkäsivät Uomaalla.

suorittivat venäläiset Kollaalla kiivaan hyökkäyksen,
joka uusiutui seuraavana päivänä. Se oli rajuin, mitä
sillä rintamalla oli vielä koettu. Hyökkäykset toriuttiin venäläisten tappioiden noustessa yli 1000 kaatuneen. Saarrettujen avustaminen tästäkin suunnasta epäonnistui.
Suomoloisio ioukkoio morssillo
Suomussolmello Tolvisodon oikono
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Tuhottu venölöinen tykistörivistö Syskyiöruen-Ko

rrnc:: ': :

fqlvisodosso

2r.L.&
hyökkäsivät venäläiset tykistön ja ilmavoimien tukeja uusivat hyökkäyksensä
entistään voimakkaampana 29.L. Mantsin puolustajat
torjuivat hyökkäyksei venäläisille suurin tappioin.
Mantsinsaari näytteli näinä aikoina huomattava^ osaa
Karjalan puolustuksessa, sillä sen sissipartiot järjestivät jatkuvasti väijytyksiä ja miinoituksia rannikolla
kulkevalle erittäin tärkeälle huoltotielle ja sitoivat si-

mana Mantsinsaarta vastaan

ten suuria vihollisvoimia vastaansa, jotka näin puuttuivat Pitkärannan pohjoispuolella käydyistä taisteluista.

Yhteenveto tammikuulta
Kannaksella jauhoivat venäläisten jatkuva tykistötuli
ja ilmapommitukset rintamalinjoja ja selustaa. Rajoitetuin voimin suoritetut hyökkäykset saavuttivat vain
Taipaleella joskus suuremmat mittasuhteet. Päämääränä lienee ollut joukkojemme uuvuttaminen ja vastustuskyvyn heikentäminen. Vahvistusten jatkuva virtaaminen venäläisten selustaan kertoi uuden suurhyökkäyksen valmistelusta.

Itärajan puolustusta jatkettiin joulukuussa

aletussa

aktiivisessa hengessä. Laatokan Karjalassa ei kuitenkaan heti saavutettu ratkaisuja, sillä siiliasemiinsa kaivautuneet venäläiset osoittauruivat harvinaisen sitkeik6

si ja peräänantamattomiksi. Uusi tilanne johti huomattavien venäläisten vahvistusten suuntaamiseen IV
AK:aa vastaan ja "moteissa" saarrettuina olevien vapauttamiseen pyrkivien apujoukkojen hyökkäysten torjuotaan. Näitä taisteluja käytiin 22.1. lähtien jatkuvasti kuukauden loppuun saakka tuottaen hyökkääjille
erittäin suurta mieshukkaa.
Kotialueella kiihdyttivät venäläiset ilmapommiruksiaan. Mutta omaa puolustusta tehostettiin perustamalla ja kouluttamalla uusia joukkoja, kehittämällä sotateollisuus täyteen tuotantotehoonsa ja suorittamalla
hankintoja ulkomailta, johon menestykset rintamalla
antoivat hyvän perustan. N{1'ös ulkomaalaisi^ vaPaa'
ehtoisia alkoi menestystemme innoittamina saapua
maahamme.

Sotiloollinen kuin sotilos
Sotamies Hjelm oli kirjeenvaihdossa jonkin
rakastettavan tytön kanssa. Sotamies kirjoitteli
sotilaallisen lyhyesti, kunnes tyttökin oppi ajattelemaan selkeästi ja ilmaisemaan ajatuksensa
täsmällisesti. Eräänä päivänä Hjelm sai kirjeen,
jonka sisältö kokonaisuudessaan kuului:
"Åamen".

AKU OKA

Kujonjuoksu o Uuroon sooristosso
Summon rintomon murtumisen iölkeen
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Uuroosso Poloo

Kerron seuraavassa rivimiehen näkökulmasta pienen välähdyksen taistelumme tästä vaiheesta aialta

2-3.

helmikuuta 1940.
Uuraan saarten puolustus- ja viivytystaistelujen johto oli entiseo komppanianpäällikköni, nyt pataljoonan
komentajan, kapteeni T. H. Luukon käsissä.
Kuuluin 1. komppanian tankintorjuntaryhmään,
joka sodan tässä vaiheessa oli supistunut kahdeksi

oli liitettynä väliaikaisesti pataljoonan lähitorjuntaryhmään, jonka iohtaiana oli alikersantti Enckell. Olimme 3. komppanian lohkolla
Päätilänniemessä, joka oli kovao vihollispainostuksen
mieheksi. Ryhmämme

alainen.

Kun nyt

yösydännä

oli hiljaista, 1'ritimme

vahvis-

taa asemiamme. Vedimme aivan rantaviivalle, viholli'
sen välittömässä tuntumassa, piikkilankaa puusta puuhun. Se oli ankaraa urakkaa kahlattaessa valtavissa lumikinoksissa raskas piikkilankakerä mukanaan. Vajo-

simme kirjaimellisesti kainaloita myöten kinoksiin.
Koska työ oli kuitenkin tärkeä, suoritimme sen hyväntuulisina ja perusteellisesti. Vedimme langat useampaan kertaan runkojen ympäri kiertäen. Tämä este
ainakin jonkin verran hidastaisi hyökkääjien vauhtia.
Työn tultua valmiiksi olimme hikisiä poikia. Kylmän viiman puhaltaessa aloimme pian jähmettyä, joten
nyt olivat hyvät neuvot tarpeen. Lähellä oli kyllä pa'

lanut, vielä hiilloksella kytevä talo, mutta sekin oli
vihollistulelle alttiilla, avoimella paikalla.

Painuimme perunakuoppaan, yhtä kylmä sielläkin.

Joku keksi talon pihalla padan ja toi sen hetken kuluttua mukanaan, pata puolillaan hiiliä. Veistelimme
lastuja pataan, mutta nft kuoppamme täyttyi sakealla
savulla. Silmiä kin,eli ja yksi toisensa jälkeen luopui
yrityksestä. En antanut periksi, puhaltelin hiillokseen
,ia tunsin jo vähän lämpeneväni, .ia lastut leimahtivat
viimeinkin palamaan. Veri alkoi kiertää ja kangistuneet jäsenet norjeta.

Jo jaksoimme taas filosofoida: Eihän tämä sota-

homma helppoa ole, mutta sitten se vasta koville ottaa, kun alkaa taas, se "leipätaistelu".
Aamu valkeni ja taistelu alkoi taas toden teolla.
Vihollisilla oli lähellä olevassa saaressa tykistöä ja lähellä rantaa useita tankkeja. Meidän kovin aseemme
taas

oli konekivääri.

Taistelun melske kiihtyi vähin erin täyteen voimaansa. Tykistö teki pahaa jälkeä joukossamme. Samoin
nuo kirotut tankit olivat ainaisena vastuksenamme
näissä olosuhteissa, koska olimme avuttomia niitä vastean. Tilanne oli kurja, kun ei ollut edes yhtå
^inoata
torjuntatykkiä.
reserviHetken kuluttua 3. komppanian päällikkö,
luutnantti Durchman käveli luoksemme. Hän oli veris'
sään. Likainen lumipuku näytti olevan aivan seulana,

ja reikiä oli itse miehessäkin,

useammassa kohdassa,
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Suomoloisio

vetöytymösso

Uuroon sooristosso Tolvisodon
oikono

oli

ioista vuoti verta. Pysähtyi ja sanoi rauhallisesti: "Tällaista ne -keleet tekevät. Tankit ovat rannassa, tuhotkaa ne !"

mämme vuoro. Neljä miestämme

jo loppu tulisi.

luontoisen aieveikon elämä. Saman kranaatin sirpaleet
iskeytyivät myös Enckellin ja Salinin käsivarsiin. Molemmat saatettiin vertavuotavina ahkioilla taakse sidottaviksi.

Kyllähän me näimme tankit 40-50 m rannasta.
Oli kuitenkin toivotonta yrittää kasapanoksen kanssa
jälle, ei siinä montakaan askelta kerkiäisi ottaa, kun
Vihollishyökkäyksen paino kasvoi. Me vain kevein

jalkaväkiasein Iakaisimme hyökkääjiä jäälle. Mutta
heidän onnistui tankkitykeillään tuhota kk.pesäkkeemme. Siinä samassa kk.mies kohotti päätään tähyilläkseen, mutta silloin koko pää hävisi äkkiä mieheltä
tankkitykin ammuksen osuessa ja ruumis vain lysähti
kasaan.

Me tulitimme puolestamme täydellä voimalla, kiväärein, konepistoolein, pikakiväärein, ja kyllä nekin vastustajiin tehosivat, mutta hyökkääjillä olivat myös tykistö ja tankit puolellaan. Yksi ja toinen ornistamme
kaarui niiden sirpaleista.
Vänrikki Paasio ilmestyi vuorostaan komppaniaa
johtamaan. Hän vilkaisi tilannetta, meni sitten komentotelttaan yrittääkseen saada apua.
Taistelu jatkui hurjana. Nyt tuli jo meidänkin ryh8

erään suurehkon

kiven takana. Äkkiä eräs heistä syöksähti vihollisen
kiveä, ja heti tämän jälkeen kranaatti räjähti
puolelle
-kiven
tällä puolen tehden hirvittävä tuhoa. Eräs sir'
pale tunkeufuu Forsbergin rintaan, veri tulvahti suusta
ja mies vaipui maahan. Siihen sammui nuoren, ilo-

Myöhemmin kysyin kiven toiselle puolelle syöksyneeltä aseveikolta, mikä pani hänet toimimaan tuolla
tavoin. Mies selitti, että hän sai voimakkaan sisäisen
käskyn tehdä niinkuin teki. Enckell toipui sairaalassa
ennalleen, mutta Alf Salin menetti käsivartensa ja
samalla taiteiliianuransa.
Näin joutui kolme miestä yhdestä ryhmästä yhdellä
kerralla pois pelistä. Samantapaista apuharvennusta

kohdattiin riveissämme kautta linian pitkin

päivää.

Myöhemmin alkoivat vihollishävittäjät lennellä

usean

koneen muodostelmissa matalalla, melkein puiden lat'
vojen tasalla hirmuisella vauhdilla ylitsemme. Tarkoi'
tuksena lienee ehkä ollut tehdä jonkinlaista moraalista

\ rikutusta meihin. Kyllähän niistä kova ääni lähtikin,
mutta eivät ne meitä enempää "töyssyyttäneet", sillä
kyllä maailmaan äd,ntä. mahtui.
Mitä vanhemmaksi taistelu kävi, sitä pienemmäksi
kutistui joukkomme taistelukyky. Vihollisen suhteen
näytti asia olevan päinvastoin. Mitä enemmän me heitä tuhosimme, sen enemmän heitä näkyi rintamaan sikiävän. Lopulta he pääsivät jo tunkeutumaan rantaan
ja piikkilankaesteittemme läpi. Meidän täytyi lähteä
ja kiireesti sittenkin. Emme enää pystyneet ottamaan
rannassa viime vaiheissa havoittuneita tovereitammekaan mukaan, heidät täytyi jättää.
Jäljelle .jääneet miehemme vetäytyivät täten pois.
Sanoin Paasiolle teltan ohi kulkiessani:
Jos haluat tulla mukaan, niin tule heti I

toiset menivät7
- Joko
Kaikki ovat jo menneet, ja
silmille.

vihollinen paiaaa

Luoteja tulikin satamalla. Puun oksat vain rrpisivat
tuli ulos teltasta rauhalliseen tvy'liinsä.
T1,önsin hänen kouraansa vieressä olleen pikakir'äärin:
fu655n on ase ja nyt mennään

alas. Peasio

-Asetuin ,jo suksille. Paasio teki samln
I

tempun.

Olimme paljon toisista jäljessä.
Oli tämä kirottua, että meitä aiertiin omilla tanhuvillamme takaa, kuin koiraa. Sielun pohi:mutia mr-öten korpesi tämä ainainen perääntvminen Kieltlmättä
ainoa järkevä teko oli vaihtre rseni.r. Kun v\si nurtui, oli siirryttävä toiseen i:em.1r:l :: ;1e::rva taas
alusta. Kyllä siinä 1ärkiprrk: olisi ollut helteessä, jollei kuri olisi ollut ;1Fun.1.
Matkamme varrella tuli alikersantti Ahola ryhmineen vastaamme. Oli käsketty avuksi meille, mutta
nyt se oli myöhäistä, hän palasi ryhmineen mukaamme.
Tämä Viipurinlahden saaristovaihe oli aika sekaista
toimintaa, kovaa tappelua, nälkää, hikoilemista ,ia palelemista, ettei ihme vaikkei tapahtumajärjestystä kaikin kohdin enää muistaisi.
Tämän jälkeen menimme paikkaan, missä viimeksi
olimme majailleet. Asuintalomme oli nyt porona. Reppumme olivat kuitenkin vielä aidan vierellä. "Komen-

Eljos Simoloki

INHIMILLI.
SYYDEN
UHRI

taja" Kiisto oli siellä juuri muutaman viimeisen miehensä kanssa lähdössä, joten liityimme Hyyrysen kanssa tähän joukkoon. Mentiin jonkun matkaa, sitten väIillä ampumista ja hiihtämistä. Tapasimme taas omiamme. Sitten etenimme läpi palavan Uuraan. Liekit hulmusivat yli tien, niin että parta oli kärähtää. Mentiin
yli aukeiden ja tulituksen alaisten jääkenttien, vihollishävittäjien lentäessä yl[ämme.

Yhä taisteltiin, r'älillä niin sekaisin vihollisten kanssa, että Suonionsaareen päästvämme Kronlund kertoi
parin vihollisen joutuneen heidän keskelleen. Heitä
oli muutamia, mutta vihollisia oli joka puolella. Poikamme eivät olleet ampuneet, oli niin kiireet paikat,
viittasivat vain naapureille, että prinukaa vaikka hiiteen. Kaverit olivat vähän hölmistlneet, mutta häipyi\'ät \,ähin äänin. Tämä saaristovaihe oli todellista kujanjuoksua.

Jäi meille silti kaksi vankia. Meillä oli tulkki, ionka
välityksellä keskustelimme. Toinen oli siviiliammatil-

tran kauppa-apulainen, toinen leipuri. Olivat kuulu-

neet hvvin koulutettuun valiojoukkoon. Heitä oli ollut patal.ioonan verran hyökätessään Tuppuraa kohti.
Noin neljäkymmentä oli jäänyt jäljelle, hajalleen harhailemran.

L.P. SAARINEN
SUOMEN armeijassa on aina ollut miehiä, jotka ovat
iättäneet tuleville sukupolville esimerkkejä kaikkensa
antavasta uhrimielestä. Nämä eivät kerro yksinomaan
sankaruudesta isänmaan puolesta, vaan niihin on sisälty'nyt myös syvää inhimillisyyttä ja ihanteiden palvontaa.

Tammikuun 25. p:iivänä 1.940 sammui Laatokan
jäällä erään tällaisen intomielisesti isänmaataan rakastavan ja ihanteitaan toteuttavan miehen, pastori
Eljas Simojoen elämä

Jo sodan ensimmäisinä päivinä pastori Simo joki
osoitti Uomaan rintamalla palavaa uhrialttiuttaan ja

lähimmäisenrakkauttaan. Aseettomana hän silloin
lähti vastahyökkäystä suorittavan pataljoonan mukaan,
ryömi kiivaan taistelun tiimellyksessä haavoittuneita
rohkaisemassa ja auttamassa lainkaan piittaamatta
omasta turvallisuudestaan. Kun pataljoona illan

rJ
iY

Poslori Elios Simoioen kootumispoikko ollessoon outtomosso hoovoittunuiio hevosl,
Nuorotsooren io Konnunsocren viilillä Pitkclnronnon socristosso. Kuvosso moiuri Motli Koskenmies poikon piiöilä

hämärtyessä suuria menetyksiä kärsittyään irrottautui
taistelusta, kantoi Simojoki koko matkan vaikeasti
haavoittunutta upseeria ja toi hänet sidontapaikalle

hoitoa saamaan. Uupumuksestaan huolimatta

hän

tämän tehtyään kieltäytyi levosta ja hoivaili haavoittuneita läpi yön, aarnuun saakka. Henkensä kaupalla
hän monissa myöhen.rmissäkin taisteluissa oli aina valmiina tarjoamaan apuaan haavoittuneille ja kärsiville,

ja

huolenpito miehistä

toi hänet lopulta

Konnun-

saareen.

Koirinojanlahden suulla Laatokan rannalla si.iaitoli osittain miehittänyt yksi II/
JR 39:n joukkue, mutta vain ositta;n, sillä ainoastaan
saaren keskikohta oli suomalaisilla, samalla kun venäläiset isännöir'ät sen pohjois- ja etelärantoja. Sieltä,
saaren vuorenomaisilta kallionhuipuilta oli mitä otollisin tilaisuus seurata niitä järkyttäviä öisiä taisteluja,
sevan Konnunsaaren

joita käytiin runsaasti 2 km etelämpänä

olevassa salmessa. Sinne, kallionkoloihin, missä joukkucen vartio-

miehet omalta osaltaan valvoivat alapuolellaan leviävää Koirinojanlahtee, kentrutuivat taistelu jen äänet
vain hieman vaimentuneina. Sinne paljastuivat kirk-

kaina valonheittimien ja lukuisten

valorakettien

valaisemat näkymät. Nlirksimansearen ia mantereen
välisen salmen kautta kulki näet venäläisten huoltotie, jota myöten he pimeyden suojassa koettivat pitää
hengissä Kitilässä nälkiintyvää 168. divisioonaansa.
Yöllä 24/2r.1.40 oli taas kerran tuhottu melkoinen
10

r-iholLskolonna niin tarkoin, että \'ain murto-osa siitä
päisi s.lln'ren läpi tavoitteeseensa Nuolainniemeen.

Yö1ll oli Konnunsaareen tullut myös JR 39:n pastori
Eljrs Simoloki. Hän piti tapanaan tehdä tervehdyskär'ntejri r'ähäisimpiinkin tukikohtiin ja erityisesti
olilat IL/JR )):n eli "Lakan" miehet hänen sydämellIln. Nämä kun olivat hänen seurakuntalaisiaan.
Trmnrikuun 21. pd.ivä valkeni kirkkaana. Ei pilven
hattrraakaan näkynyt taivaalla ja auringonpaiste heijestui jääkentästä silmiä kirvelevänä. Åinoatakaan laukausta ei kuulunut pastori Simo joen istuessa joukkueen teltassa syventyneenä vakavaan keskusteluun
palr-eluksesta vapaina olevien miesten kanssa, kun karmiva tuskanhuuto rikkoi hiljaisuuden. Tuskin sammuttuaan se uusiintui. Siinä oli jotain kammottavaa,
määrittclemätöntä, kylmiä väreitä nostattar-aa. Ikäänkuin valittaen ja syyttäen se yhä uudelleen je uudelleen tunkeutui kuulijoiden luihin ja ytimiin.
Haavoittunut hevonen, kuiskasi joku.
- Eihän tuo kyllä mitään uutta ole. mutta ei siihen
sittenkään
koskaan oikein totu, niin pahalta se tuntuu,
lausui toinen.

On niitä koetettu ampumrllakin lopettaa, mutta
- kaukana ne tavallisesti ovat, mutisi kolmas.
liian
Keskustelu tyrehtyi. Vaiti ollen kuunneltiin kuolinkamppailuaan käyvän eläimen valitusta, kunnes Simojoki äkkiä nousi pystyy'n:
Kyllä minun on mentäl'ä sinne !
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Postori Elios Simoioen koo-

m

tumispoikko

Koirinoionloh-

dello

Herra pastori, se on itsemurha. Tuolla Nuolainniemessä
on konekir äärejä ja nyt on kirkas r1r, koetet.
tiin estellä.
IIinun on men:är'ä. toisti prstori.
Ja hän

- kukaan ei rohjennut xsetrua poikkiteloin,
lähti,
kun
saaren päällikkökään ei s.r:runur olem,ran paikalla.
Sokaisevassa auringonp:.is:eess: .l:skeutui lksinäinen

mies Konnunsaaresta Lartoi,ra

j:rlle.

Sieltä,

vajaa.n

puolen kilometrin päässä \uolrrnniemen kärjestä
kuului jatkuvasti luotien rrr:e.c-:-l:r luontokappaleen
sydäntä vihlova valitushuuto.

Pastori Simojoki hiihti järkährämärtä kohti tuskissaan kamppailevaa eläintä. Epätrvallinen hiljaisuus

vallitsi yhäti saariston I'llä, vksi<.iän laukaus ei sitä
rikkonut. Ja yksinäinen mies hiih:i. hiihti pystyssä ja
kiiruhtamatta ikäänkuin vihollista ei olisi lähimaillakaan.

Konnunsaaresta tähtäsivät suomrlriset pikakiväärit
rär'ähtämättä Nuolainniemen tuliaseita. Niiden takana
valvoivat terä'r,ät silmät rakastetun pastorinsa matkantekoa antaakseen hänelle kaiken sen suo.ian mihin
jos jotain sattuisi. J.r lokrinen vaistoi,
plstvir'ät

ett.i jotlin-

sattuu.

\uol.rinniemessä, miltei rantaviivalla, hyvin kätkettlini oli kaksi pikakivääriä. Niidenkin takana valrottiin. Niiden paikat tiedettiin tarkoin, ja yksinäisen
miehen hiihtäessä Iaupeudentyötään suorittamaan,
antoi suomrlainen tulenjohtaja käskynsä patterilleen.

Tykkien putket liikahtivat, suuntautuivat noihin turmiota uhkaaviin pikakivääreihin, mutta edelleen oli
Molemmin puolin odotettiin.
kaikki hilfaista.
- haavoittuneen ja ihmisteo pahuuttä
Simojoki saapui
valitta'r'an eläinren luo. Kiikarilla nähtiin miten häo
otti pistoolin kotelostean, kuinka hän etsi kuoletta:
vinta kohtaa hevoscn päästä. Nähtiin miten tuon
Viekidutetun luontokappaleen tuskat päättyivät.
läkään ei kuulunut yhtään laukausta.
Saaren päällikkö katsoi rävähtämättä kiikarinsa
läpi, tykistön tulenjohtaja tui jotti haarakaukoputkeensa, he näkir'ät:

Pastori silittää hevosen karheata harjaa, sitoo sukset
uudelleen jalkoihinsa, nousee pystyyn ja lähtee rau-

yhäti on hiljaista !
hallisesti paluumatkalle.
- Jahiihtää joitakin kymVasta kun Simojoki on ehtinyt
meniä metrejä, avaavat Nuolainniemen aseet tulen.
Nähdään miten Iumi ryöppyää hänen ympärilleen,
miten hän tuupertuu jäälle jääden liikkumattomana
makaamaan

Vain aavistuksen verran liian myöhään

heittivät

suomalaiset pikakir'äärit tulikatteen suojattinsa pelas-

tamiseksi. Miltei samanaikaisesti peitti suomalaisen
patterin tuli-isku Nuolainniemen konetuliaseet tulellaan.

Sekin liion my'öhään.

- pimeys levisi Laatokan lakeuden ylle hiihti
Kun
Konnunsaaresta partio fäälle. Se nouti pastorinsa
ruumiin Kiuruveden multaan kätkettäväksi.
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Vik.porf,o iSA-kuvo, Kori Suomoloisen sodon oikono

tekemö

piirrosl

HEINÄKUUN 21. päivä L943 valkeni aurinkoisena
ja lämpimänä. Jo varhaio aamulla oli Tuutikylään
(Kuusamosta 96 km koilliseen) varmistustehtävään
lähetetystä 1.Kev.J/Er.Os.Sau:sta yritetty ottaa tavanmukainen koesoitto Osaston komentopaikkaan Savukoskelle, mutta soittoihin ei saatu vastausta. Tällöin
ioukkueenjohtaja, luutnantti Olavi Ålakulppi, epäili

jotain olevan hullusti ja päätti lähettää 4-miehisen
vikapartion, joka sai tehtäväksi tarkastaa puhelinjohdot Sovakylään (Tuutikylästä 28 km etelään), josta
viimeistään

oli

otettava koesoitto joukkueen tukikoh-

taan.

Vikapartion edettyä maanteitse Kuopsujärven eteläpuolelle (Tuutikylästä 12 km etelään) partionjohtaja,
kersantti Marjala yhtäkkiä huudahti jäljessä tuleville:
Hei, pojat! Tulkaapas vilkkaasti tänne! Täältä
- viimeinkin se haettu työmaa.
löytyi
Miesten saavutrua johtajansa luokse ryhdyttiin
vikapaikkaa tarkemmin tutkimaan.
nämä puhelinlangat ole itsestään menneet
- Eivät
Aivan selvästi näkyy, että langat on tahallipoikki.
sesti pihdeillä katkaistu, sotamies Lehtola vakuutti
asiantunti jan varmrrudella.
Oikeassa olet, Lehtola, kersantti todisti.

- Mutta kuka on tämän ilkityön uskaltanut
dä? sotamies Salmela tiedusteli ihmeissään.

teh-

tietenkin, ketkäs muut! Muilla kel- eiPartisaanit
lään
ole syytä meidän yhteyksiämme hävittää, sotamies

tt

Koivu vuorostaan arveli.

mieltä minäkin olen. Voi olla, että parti- Samaa
saanit
ovat vielä lähimaastossa, joten meidän on parasta varmistaa itsemme kaiken varalta. Mene, Lehtola,
tuolla oikealla näkyvälle kumpareelle asemiin ja sinä,
Koivu, vasemmalle tuon ison kiven suojaan. Minä
Salmelan kanssa korjaan ,iohdot, kersantti määräsi.
Kun johdot oli liitetty yhteen, partio otti koesoiton joukkueeseen, jolloin puhelinyhteys oli taas kunnossa. Partio sai käskyn Iähteä paluumatkalle. Sen
edettyä vikapaikalta runsaat 200 metriä lensi yhtäkkiä

150 metriä partion edessä oleva Salmipuron silta ilmaan. Samanaikaisesti avattiin partiota vastaan kiivas
tuli. Aikaa hukkaamatta partiomiehet syöksyivät

maantien itäpuolelle asemiin

ja

vastasivat vihollisen

tuleen.

joutua sellaiseen sevottaan, iossa
- Nyt taisimme
viestiyhteyksiä
ei tarvita, Lehtola tuumiskeli vieressään makaavalle esimiehelleen.
Eivät meitä nyt pylväskengät eivätkä linjapihdit
- Miehiä ja konepistooleia pitäisi olla enemmän.
auta.
Ammunnasta päättäen ainakin parikymmentä miestä
on meitä vastassa. Lisäksi partisaaneilla, sillä niitä
vihollisemme ilmeisesti o1'at, on huomattavan palfon
konepistooleja. Hvökkävstä emme voi ajatella, sillä

ylivoima on liirn suuri. Näin ollen meidän lienee
parasta yrittää irtautua taistelusta ja sen jälkeen pyrkiä
joukkueemme luo. . .

Partisaanit ovat ryhtyneet mertä vasenrnralta

saartamaan,
Salmelan ilmoitus katkaisi partionjohtajan tilanteenarvostelun.
Pyrkivät tietenkio katkaisemaan meidän vetäytymistiemme.
Sittenpä meillä ei enää tässä leimikossa
ole mitään tekemistä, vaan voimmekin sen luor.uttaa
uusille isännille. Ennen irtautumista aonammc kuitenkin aseillamme niille kuumat terveiset, ja välittömästi
sen jälkeen jokainen seuratkoon viklielästi minua,
kersantti määräsi tulituksen lomassa.
Aivan viime hetkessä vikapartion onnistui livalttaa
uhkaavasta saarrostuksesta syi,emmälle metsään maantien itäpuolelle. Runsaat puoli kilometriä

edettyään

partio pysähtyi eteen osuneeile matalahkolle harjanteelle kuulostelemaan, olivatko partisaanit ryhtyneet
takaa-ajoon. Muutaman minuutin kuluttua Koivu nykäisi partion johtajaa.

f{s116 kersantti

risahtelua.

! Kuulin

vasemmalta oksien

Olkaapas hiljaa ja kuunnelkaa kaikkr, partioniohtaja määräsi.
Minä kuulen oikealta juoksuaskelistr riheutuvaa
töminää,
Lehtola kuiskasi.
Oikeassa olette, pojat. Taidamme pran olla mo- partionjohtaja totesi vakava ilme krsr.oiilrran.
tissa,

Meidän on yritettär,ä . .
Kersantin lauseen katkaisi h:rj.rn:een poh;oispuolelta ammuttu kir-äärin laukrus, jo:,r r'1li::ömisti se'.rrasi pitkä konepistoolinsrrj:. Tulitukseer, yhtf ir'ät
pian myös harjanteen eteläpuolelie ehtineet taka;r-

-

.

ajajat userlla konepistoolilla.
Eir'ät sentään vikapartionkaan miehet jääneet sivustakatsojiksi. Åsemat haettuaan he vastasivat reippaasti vihollisen tuleen.

Kun tulitaistelu oli jatkunut jonkin aikaa verrat-

tain kiivaana, partionjohtaja totesi, että myös idästä,
heidän etenemissuunnastaan, partiota ryhdyttiin tulittamaan. Tämän havainnon tehtyään kersantti ryhtyi mietiskelemään keinoja vaikean tilanteen selvittäHän arveli, että partisaaneilla lienee eräämiseksi.
- myös vankien otto, sillä tuskin he muunä tehtävänä
ten olisivat heidän peräänsä näin kärkkäästi lähteneet?
Ehkäpä juuri siinä tarkoituksessa he olivat ryhtyneet
partiöta motittamaan. Apua joukkueemme taholta
iuskin ehdimme saamaan, sillä joukkueen tukikohtaan
oo matkaa lähes l1 km. Sinne saakka eivät myöskään
laukausten äänet enää kuulu. Tilanne on tosiaankin. . .
!fs112 kersantti ! Oletteko huomannut, että parovat jo kiertäneet meidän eteemmeT Lehtola
tisaanit
toi ilmoituksen hrvainnostaan.

Olen. Ifutta tarkkailepa tulosuuntaamme! Sieltä- päin en ole vielä todennut meitä ammuttavan,

kersantti määräsi.
Tuliasemiin harjanteen pohioislaitaan partionjohtaja oli määrännvt Salmelan ia Koivun. Itse hän oli
ottanut asemat hrrianteen etelälaidalta. Lehtola oli
hänen edessään, mutta siirtvi kersantin taakse uuden
tehtävän saatuaan.

Tulitaisteltr jatkui edelleen, mutta ei enää niin kiivaana kuin taistelun alkuvaiheessr. Partisaanit pyrkivät ilmeisesti säästämään patruunia. kuten vikapartionkin miehet. Puolin ja toisin pyrittiin tarkkuusammuntaan. Tällöin Samela, joka oli asemissa Koivun oike-

alla puolella, kuiskasi:
Kuulepas, kaveri. Pidä sinä
- minä tarkkailen pohjoiseen. silmällä itäistä suuntaa,

Juuri siihen suuntaan oo huomioni kiintynytkin,
puulaakin miehet yrittävät .tuppautua
meidän leimikkoon, selitti Koivu rauhallisella '{dnellä

- vieraan
sillä
näkemäänsä.

Älä vaan, piru vieköön, anna niiden niskaammc
törmätä,
Salmela varoitti toveriaan.
Parasta yritän. Niitä on kolme tai neljä, .lotka
puiden
runkojen ja mättäiden tarjoamaa näkösuoiaa
hyväksikäyttäen yrittävät meitä lähestyä. Mutta kyllä
minä. . .
Yhtäkkiä Koivun puhe keskeytyi. Kuului kaksi pe

rättäistä laukausta.
Kuulepas, kaveri. Ethän sinä vain tuhlaa meidän
vähäisiä
panoksia ? tiedusteli Salmela huolestuneelia
äänellä.

Yrittivät tietenkin päästä käsikranaatin heitto.
etäisyyden
päähän, mutta epäonnistuivat tällä kertaa.
Koivtr jatkoi itsekseen puhelua kuulematta toverinsa
huomautusta.
Myös Salmelan asemia kohti oli lähestymässä muu'

tamia partisaaneja, jotka taitavasti käyttivät maastoa
hyväkseen. Yksittäislaukauksilla hän yritti estää vi.
hollisen etenemisen, mutta ei siinä aina onnistunul
Tämä häntä suututti.
hitto minun käpäliäni vaivaa? Vapisevar
- Mikä
kuin
kalansuolaajan kädet. Kääntyen Koivun puo
leen hän vielä jatkoi:

Ellei nyt ihmeitä tapahdu, niin pian

partisaanien
heiniä.
--

olemme

Naulan kantaan sanoit. Päälle ne vietävät pak-

kaavat ihan väkisin. Yrittävät tietenkin . . .
Koivun lauseen katkaisi partionjohtajan käsimerkki saapua luokseen. Kun partiomiehet olivat koossa,

kersantti määräsi:
ihmeellisestä syystä meitä ei ole vielä
- Jostakin tuliteffu. Ehkäpä se voi johtua vihollitulosuunnasta
sen meille virittämästä ansasta. Kaikesta huolimatta
yritämme palata tulojälkiämme maantielle, ja sen ylitettyämme käännymme pohjoiseen. Muuta valinnan
varaa ei meillä ole. Salmela, jolla on konepistooli,
etenee ensimmäisenä, Lehtola ja Koivu seuraavina
käsikranaatit heittovalmiina. Itse seuraan viimeisenä
ia suojaan konepistoolillani selustamme. Ja nyt vilkkaasti liikkeelle!

Aikaa hukkaama,tta miehet syöksyivät harjanteen
rinnettä pitkin tutuksi käynyttä maantietä kohti. Mat'
kalla partiota vastaan ammuttiin kolme neljä laukausta
vasemmalta. Ammunta kuitenkin lakkasi pian, kun
Salmela tuikkasi laukausääniä kohti muutaman lyhyen
sarian ja Lehtola heitti käsikranaatin. Partion onnistui enemmittä häiriöittä saavuttaa maantie ja nopeastr
ylitettl,ään sen jatkoi etenemistään Kuopsuvaaraara sekä
sieltä vihollista kohtaamatta joukkueeensa luo turYAAn.

Perille päästyään partioniohtaja riensi suoraan ioukkueenjohtajan luokse, jolle selosti yksityiskohtia myö-

ten partionsa seikkailut. Kersantin lopetettua luut'
nantti Alakulppi virkkoi:
Se oli hyvä suoritus, Marjala, koska pelastit
partiosi
partisaanien motista. Kiitokset siitä sinulle.
Vankeja partisaanit tietenkin yrittivät teistä saada,
sillä muuten he olisivat olleet paljon röyhkeämpiä.
Joukkue lähtee heti vuorostaan ajamaan partisaaneja

takaa. Vikapartiosi tulee valmistautua mukaan

op-

paaksi.

ll

NE lukijat, jotka eivät osallistuneet Lapin sotaan syksyllä t944, kenties mielellään haluavat tutustua välirauhansopimuksen mukaisesti saksalaisia vastaan käy-

Lqpin

kokemuksia
V. NoRDGREN

dyn sodan erikoisuuksiin. Operaatioita en sen sijaan
aio tässä kuvata.
Minut oli elokuussa määrätty Karjalan kannakselle
Jääkäriprikaatin komentaiaksi. Prikaati siirrettiio
sieltä myöhemmin Oulujoen varrelle Muhokseen
uusiin tehtäviin. Rautatiekuljetuksen aikana saimme
radiosta kuulla välirauhan ehdot, joten perille saavuttuamme tiesimme, mikä meitä odotti.
Prikaatiin kuuluivat JP 2,3,4 ia 5 sekä Ps.jääk.patl.
Jo aikaisessa vaiheessa alistettiin prikaatille myös
panssarivaunupatal,ioona, rynnäkkötykkipataljoona ja
pioneeripataljoona. Prikaati kuului kenraali Laguksen komentamaan panssaridivisioonaan. Se eteni saamiensa käskyjen mukaan Muhokselta Ylikiimingin,
Pudasjärven, Ranuan ja Rovaniemen kautta Inariin
sekä edelleen Norjan rajalle. Koko taival oli n. 800
km eli pitempi matka kuin Helsingistä Ouluun.
Aluksi vallitsi hieman epävarmuutta, ruvetaanko todellakin sotimaan entisiä aseveljiä vastaan. Vähitellen
operaatiot kuitenkin pääsivät alkuun. Kaikki olivat
raivoissaan saksalaisten hävitysten takia, jotka myös
vaikeuttivat etenemistä. Oli säälittävää, kun joukoissani oli monta Lapista kotoisin olevaa miestä, jotka
nyt saivat nähdä oman kotinsa hävitettynä.
Jöököriprikootin komentoteltosso Lopin retkellä. Oikeolto eversti
V. Nordgren. kenroolimoiuri R. Logus, everstiluutnontli P. Lommetmoo

t;i, :(r
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Yleensä kaikki talot oli poltettu. Kun eräässä paikassa talo oli jätetty polttamatta, totesivat pioneerimme pian, että se oli miinoitettu. Sitä oli vartioitava
huolellisesti, ja kaksi päivää senjälkeen, kun talo oli
etenemisen aikana sivuutettu, se lensikin ilmaan. Tar-

koituksena lienee

ollut, että jos jokin

meikäläinen

Yhdestö oinoosto tolosto löydetiyiö lootikkomiinoio

komentopaikka olisi siihen sijoittunut, se olisi täten
tuhoutunut.
Kaikki puhelinpylväät oli kaadettu ja johdot kat-

kaistu. Samoin oli kilometripylväät hävitetty. Sen
vuoksi turvauduttiin Prikaatissamme keksittyyn ja ennen tuloani käytettyyn paikantamismenetelmään, ns.
"iskulinjataktiikkaan". Siinä käytettiin määräetäisyyksien päässä toisistaan olevien paikkolen osoittamiseksi
henkilönimiä. Tämä menettely oli välttämätön, koska
Lapin yksitoikkoisessa maastossa kymmenenkin vuorokauden aikana radioyhteys oli ainoa yhteldenpitovä-

line. Sitäpaitsi oli käytettävissä ainorstrrn kartta
1:300 000, joten sekään ei paljoakaan sel'r'entänyt

joonien si jaintia. Etäisyydet olivat meikäläisille
han'inaisen pitkiä. Niinpä totesin kerran, että komentopaikaltani divisioonan komentopaikkaan oli yhtä
pitkä matka kuin Helsingistä Hämeenlinnrrn. Sellaiseen emme olleet tottuneet toisilla rintrmillamme.
Mitä miinoituksiin tulee, havrittiin. eträ tiet olivat
yleensä panssarimiinoitettuja jr ettii teiden varsilla
oli paljon polkumiinoja. Tämän takir toivottiin, että
patal

Kiviestein
völillö

io

murroksin sulu'ettu

olisi voitu edetä tien

tie

Lopisso tunturin

io

iäruen

ojien toisella
oli tavattoman paljon polkumiinoja. Miinoitustiheydestä mainitsen, että Inarin
varressa olevien

puolella, mutta sielläkin

eteläpuolella oli maantien reunalla ja sen varrella
eräällä kohdalla 40 m matkalla 42 polkumiinaa. Kerrankin taas taistelun jälkeen olivat saksalaiset jättäneet
konekiväärin kentälle, mutta sekin oli miinoitettu.
Kaikki olivat kuitenkin jo tuolloin varovaisia eikä
kukaan vahingoittunut.
Miinanraivaus vaati hyvin runsaasti työtä ja paljon
uhrejakin. Moni menetti heokensä tai tuli sokeaksi.

Voitiin esimerkiksi kuvitella, että kun tien pintaa
oli räjäytetty, niin kuopassa saattaisi liikkua vaaratta,

mutta siihenkin oli sijoitettu polkumiinoja. Täytyy
myöntää, että saksalaiset olivat sulutuksissaan tehneet
taitavaa ja huolellista työtä. Kaikki sillatkin oli räjäytetty, mistä aiheutui, että rynnäkkötykit ja panssari-

Kivrröykkioin suljettu tie tunturin kupeesso

vaunut jäivät jo aikaisessa vaiheessa jälkeen. Ne ylit-

ti\'ät tosin yhden joen

Rovaniemeo pohjoispuolella
kahlaamalla, mutta kun ottaa huomioon, että Prikaatin etenemistaipaleella oli n. 80 räjäytettyä siltaa, ei
ole ihme, että näiden joukkojen eteneminen hidastui.

Muistan hyvin kokemuksiamme, kun tultiin eräänrä.jäytetyn sillan luokse. Lähellä siltaa oli rakennustarpeita pinottuna, mutta ne olivatkin hyvin miinoitettuja. Pioneerit ihastuivat silloin kovin, kun parinsadan metrin päässä oli komea mäntymetsikkö,
josta he saisivat tarpeellista materiaalia uuden sillan
rakentamiseen. Onneksi todettiin jälleen ajoissa, että
loogilliset saksalaiset olivat tiheästi miinoittaneet senkin, joten sillan rakentamiseen ei voitu tyhtyä, ennen-

kin

kuin metsikkö oli puhdistettu miinoista.

Tien koriousto Lopisso tuhotöiilen iöliilrö

Huoltokin oli erittäin vaikeata. Ztindapp-moortoripyörät olivat kaikki kaikessa ja Inarin pohjoispuolelle,
jossa oli valtavia sulutuksia, oli ampuma- ja elintarvikkeet tuotava kantamalla. Pioneeripataljoonan lisäksi
oli usein kokonainen jääkäripataljoona tie- ja siltatöissl. Siten selviydyttiin joka tapauksessa aina jotenkin eteenpäin ja voitiin jatkuvasti seurata saksalaisia
joukkoja sekä taistella niiden kanssa.

Vaikka Lappi on tavattoman kaunista, oli aina
hiukan ikävää katsella maisemia, kun vihollinen oli
tuntureilla ja ampui niin pian kun se jotain huomasi.
Sillä oli liikaa ampumatarvikkeita kuljetettavana mukanaan. Niitä se kulutti parhaan mukaan, mutta upotti
myös jokiin huomattavia määriä. OIin kerran esikuntapäällikköni kanssa etulinjaa tarkastamassa, kun kilometrin päässä rintamalta tunturilla olevat saksalaiset
huomasivat meidät ja ampuivat meitä raskaalla tykistöllä. Onneksi oli maantienoja läheisyydessä ja niin
selvisimme haavoittumatta, vaikkakin korvissa vihelsi
sirpaleita.

Oli muuten omituista ja kenties saksalaisia huvittavaa, että suomalaiset joukot käyttivät heitä vastaan
taktiikkaa, jonka olimme Saksassa olleiden jääkäriemme kautta heiltä oppineet. Kerrankin yritin suorittaa
koukkausta, kun maantien suunnassa ei päästy eteenpäin. Åikaisemmin sodassa suorittamani koukkaukset
olivat yleensä aina onnistuneet, joten odotin, että se
nytkin onnistuisi. Mutta hämmästyin todella suuresti,
kun saksalaiset olivatkin miehittäneet hyvät asemat ja
sijoittaneet tykistönsä silmälläpitäen nimenomaan so16

pivinra koukkausmaastoa. Tämän todettuani peruutin

heti koukkauskäskyni, jotta ei syntyisi turhia

tap-

pioita. Vähitellen vetäytyivät saksalaiset sittenkin tien
suunnassa, joten voin olla tyytyväinen päätökseeni.
Yllätyksistä puheen ollen voin mainita, että välirauhansopimuksen edellyttämä kiireinen demobilisaatio oli aloitettava Vuotson tienoilla, joten matkaa
Rovaniemeo rautatieasemalle oli kotiutettavilla vain
n. 200 kilometriä! He pääsivät matkalleen kuitenkin

autoilla. Taistelua oli jatkettava nuorilla varusmiesjoukoilla rauhanajan määrävahvuuksin. Tästä johtuen
oli eräänkin krh.joukkueen johtajana vain korpraali.
Hän piti ampumaharjoituksia tien varrella, ennenkuin
joukkuetta voitiin käyttää taistelussa.
Ivalossa tavattiin koillisesta tulleita venäläisiä joukkoja, jotka jäivät odottamaan suomalaisten jatkuvaa
etenemistä pohjoiseen päin. Tilanne oli omituinen.
Molemmilla osapuolilla olivat vartiomiehet vastakkain maantiellä. Kävin sitten erään venäläisen upseerin puheilla, ja häo selitti, että he jäävät paikoilleen,

koska suomalaisten asiana oli taistella saksalaisia vastaan. Näin käskettiinkin meidän tehdä, joten oli vain
jatkettava etenemistä Inarin suuntaan.
Tässä vielä mainittakoon, että saksalaisten tielle asettamat miinat oli ilmeisesti osittain sijoitettu niin, että
muutama auto pääsi aina kulkemaan ilman, että mitään tapahtui. Kerran ajoin autolla pitkin tietä, jolla
ennen minua oli kulkenut pari autoa. Kun olin saapunut valitsemalleoi paikalle, tuli jäljessäni eräs auto,
joka ohittaessaan komentopaikkani lensi ilmaan. Lii-

Völioikoisto siltoo tehdöön
Lopin tiellä räiöyfetyn iilollc

sA-b,

kenteen tiellä ollessa näio epävarmaa, autonkuljetta-

jat olivat sangen kohteliaita. "OIe hyvä ja ohita vain l"
sanottiin mielellään, vaikka itse ajettiin jo paljon käytettyä uraa. Ohittaminen saattoi olla hengenvaarallista.
Lopuksi kerron vielä haavoittuneiden kuljetuksesta
Inarin järven rannoilla. Piirroksesta ilmenevältä etulinjalta vietiin haavoittuneet ensin n. 5 km päässä olevaan telttaan, jossa he saivat ensiapua ja tarvittaessa
levätä. Sen jälkeen heidät kannettiin tai autettiin seuraavaan telttaan odottamaan, kunnes miehet saatiin
järveltä löydettyyn syöksyveneeseen, jolla heidät kuljetettiin järven rannalla olevan polun pähän. Sieltä
sivuvaunullinen moottoripyörä kuljetti haavoittuneet
kunnostetulle maantielle, josta sairesauto vei heidät

5irrraunu-

W/
\

xa"if-ufq/
naanlte

Ivaloon kenttäsairaalaan. Kaikki nämä kuljetukset me-

nestyivät tietääkseni hyvin. Vaikeuksia kuljetuksille
tuottivat vihollisen hävitykset ja esteet, jollaisia selviää oheisista pirroksista.
Saksalaisia ajettiin takaa

Norjan rajalle

saakka.

Siellä he luovuttivat meille joukon venäläisiä invalideja ja haavoittuneita. Eräs komppaniamme veti nämä miehet ahkioilla 30 asteen pakkasessa 70 km mat-

Piirroc huohotoiminnosto lno.

riniärven suunnollo

kan Tenojoelta itäänpäin, kunnes heidät voitiin sijoittaa autoihin Ivaloon vietäviksi.
Sota päättyi täten meidän osaltamme, ja Prikaati
palasi Rovaniemelle rajavartiostojen ottaessa vastaan
sen tehtävät. Prikaatin kokonaistappiot olivat n. 900
miestä, joista n. 65 /o oli miinatippioita. Paluumatkaa hidasti ruasas lumi, jota Kauniipään tuntureilla-

kin oli 2 metrin kinokset.
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Syskyjörven kylöö

TÄMÄ kertomus ei kuvaa rohkean sankarillistr
pahtumaa, niinkuin sotamuistelmat yleensä, muttx

ta.
se

oli minulle sodan jännittävin kokemukseni. Tuo kokemus esiintyy joskus unissakin painajaisena vielä r'uosien takaa. Se alkoi Syskyjärvellä heinäkuun 12. päivi,ni, 1944. Yksikköni numeroa en muista ja tovereitteni nimetkin ovat unohtuneet.

Kesäaamu valkeni harmaana ja sateisena, mutta se
ei ollut rauhallinen eikä vailla toimintaa. Suon takaa

kukkulalta kantautui kiivas taistelun melu. Siellä vi-

hollinen yritti torjua jääkäripatal.ioonan vastaiskua.
Luutnantti Järvenpään komppania ryhmittyi teke-

mään sivustahyökkäystä iääkäreiden avuksi, mutta palkestäneestä peräiintymisestä loppuunväsyneitä. Nukkuminen oli su-

jon kokeneet soturit olivat viikko;'a

pistunut muutaman tunnin torkahdukseen puun iuurella, eikä keittoruokaa oltu saatu enää moneen päivään. Ir{ieliala oli masentunut eikä sateenharmaa suo
erikoisemmin houkutellut hyökkäykseen. Luutnantti
puhui joukolleen rohkaisun sanoja, ja lopulta lähti

'.1 xäsivarteen. Sain määräyksen lähteä

saattamaan

iestä prtll.j oonamme komentopaikalle.
Lähdimme kulkemaan samoja jälkiä, joita äsken olin
tullut. Emme kuitenkaan ehtineet vielä pitkällekään,
:.r

kun erään lepikon takaa alkoi pikakivääri rätistä ja
vrlojuovat lennellä päämme yli. Päättelin, että vihollispartio oli päässyt hiipimään selustaan, ja senvuoksi
llhdimme kiertämään sitä vasemmalta. Mutta samxssa
lhtyi toinen pikakivääri rätinään edessämme, ja valojuovet pyyhkivät jo päämme tasalta. Silloin oli heittildyttävä "maihin" ja varsinainen tehtäväni jäi siihen. Haavoittuneen näin juoksevan pensaikossa, ja
senjälkeen en hänen kohtalostaan tiennyt mitään.

Olin nyt siis rähmälläni sammalikossa ja odotin,
ettl vihollispartio lopettaisi paukuttelemisen ja lähtisi
menemään. Mutta turhaan, sillä yhä useirmmat aseet

purnaava avojono suolle rämpimään.

i'htyir'ät leikkiin edessäni. Etsin parempaa näkösuojaa
ja r1'ömin lähimmän saramättään taekse. Reppuni jätin kauemmaksi sammalikkoon. Sitten aloin kaikin
voimin vimmatusti kaivaa sammalia, että saisin pie-

moraalisena tukena.

Yhtäkkiä vihollisen tuli lakkasi, ja samalla kuulin
puhetta edessäni. Varovasti nostin kir'äärini mättäälle
ja sormi liipaisimella odotin, mitä nyt ohjelmassa seuraisi. Jo ilmestyi kolme vihollista pensaan takaa. År-

Olin luutnantin taistelulähettinä ja jouduin toimittelemaan kaikenlaisia tehtäviä, mutta paukuttelemaan
en juuri ehtinyt koskaan. Åseenani oli vanha kivääri
ja lippaassa 4 patruunaa. Olihan se kaiken varalta
Tavoitteeseen

oli vielä kilometrin

matka, mutta

taistelun äänet kuuluivat kukkulalta korvia repivinä.

Matkalla hoiperteli vastaamme nuori jääkäri tiedustellen sidontapaikkaa, koska oli haavoittunut niskaan
18

nen poteron suojakseni.

vioin nopeasti tilanteen ja päätin olla

ampumatta,

koska ensimmäinen laukaukseni olisi varmasti jäänyt
viimeisekseni. Vedin kiväärin alleni ja odottelin ohi-

kulkijoita.

*
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Korsuio Syskyjörven toisleluosemisso kesöllä 1944

Tilanne tuntui hirveältä. Siinä muistuivat mieleeni
kaikki äitini opettamat rukoukset, ja toivoin, että ne
viime hetkellä toisivat pelastuksen. Askeleet kahisivat
jo lähelläni. Pian joku tuntui jo kävelevän aivan vierestäni ohi, mutta perästä tulija pysähtyi kohdalleni
murahtaen jotakin.

Käänsin hitaasti päätäni. Näin seitsemän terävää
pistintä sojottavan lähellä selkääni ja seitsernän vakavaa nramaa. Silloin ymmärsin, ettei kannattanut enää
teeskennellä kuollutta, ellei tosiaan halunnut kuolla.
Kömmin siis pystyyn ja yritin hymyillä, rnutta ihme
kyllä hymy ei tarttunut toisiin, vaan kovin kourin ne
tyhjensir'ät taskuni kaikesta irtaimistosta ja pistimillä tyrkkien alkoivat ohjata minua sinne, mistä äsken
olivat tulleet. Yritin viittomalla selittää, että repussani
on paljon hyvdd tavaraa: tupakkaa, voita, sokeria,
ja että se pitäisi ottaa mukaan, mutta eivaatteita
- ymmärtävän selitystäni, potkaisivat vain
vät tuntuneet
reppua, niinkuin siinä olisi pelkkää sammalta.
Kuljettuamme jonkin matkaa tulimme maastoon,
joka ei ollut aivan yhtä vetistä kuin piilopaikkani.
Huomasin, että vihollisen partio ei ollutkaan aivan
mitätön, sillä poteroita oli poteron vieressä ja uusia
kaivettiin kovalla touhulla.
Pian sain kohtalotoverikseni nostomies Myllymäen,
joka oli edellisenä iltana tuotu täydennykseksi komppaniaamme, mutta eksynyt yöllä metsään, jossa partio oli hänet tavoittanut. Siinä sitten istuimme vieretysten kuin säikähtäneet jänikset totisten miesten ym19
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Viteleen pokkotyöleirin portti.
oli kellotoulukko, losso viisorillo osoitettiin
kunkin pöivön työnormi
Sen ylöososso

päröiminä. Kohta ilmestyi miesjoukkoon mustapartaijoka näytti olevan partion johtaja-. Hän
nen
.upseeri,
yritti kuulustella vankejaan, mutta siitä ei tullut mitään selvää, kun emme ymmärtäneet toistemme kieltä.
Yritimme arvailla kohtaloamme. Kun neuvottelu
oli päättynyt, kysyin eräältä aliupseerilta, mihinkä tässä joudutaan? Luultavasti hän käsitti kysyvän ilmeeni,
koskapa karkeasti nauraen näytti etusormella kaulaansa ja viittasi ylös puihin sanoen: "Finski kaput". Toivoin hänen laskevan leikkiä, mutta kohta sain huomata, että oli tosi kysymyksessä, sillä meihin tartuttiin

lujasti ja kätemme sidottiin puhelintapsilla

selän

taakse.

Aliupseeri kiskoi pois saappaani ja veti ne omiin
jalkoihinsa. Ne olivat märät ja pohjat rikkinäiset,

mutta varret olivat vielä mustankiiltävät ja varmasti
komeammat kuin aliupseerin omat patiinit kan-sassäärystimineen.

Meidät komennettiin pystyyn ja liikkeelle. Åliu;seeri kulki edellämme pistooli kädessä nävrtäen tieci.
ja takanamme oli lisäksi kaksi konepistoolimiest:..
Matkamme suuntautui kohti tiheämpää r.retsikkö1.
Vaistomaisesti aloin katsella vahvaoksaisia puitr. jo:hin matkamme päättyisi. Yhä syvemmälle mers.län
kuljettiin, minäkin paljain jaloin.
Tarinani päättyy pian, ajattelin. Mutta jonkin arkaa kuljettuamme huomasin maassa puhelintapsin
samanlaisen, jolla kätemme olivat sidotut
ja sen
- syttr.i
suuntaan olimme menossa. Heikko toivonkipinä
tästä mielessäni, ehkä ei kaikki lopukaan aivan heti.
Hetken kuluttua tulimme leirille, jossa nähtävästi
oli pataljoonan komentopaikka. Siellä meitä tuli kuulustelemaan nuori inkeriläispoika, joka ymmärsi puhettamme. Poika kirjoitti paperiinsa meistä henkilötiedot, mutta sotilaallisia asioita ei tässä r,aiheessa vaadittu. Sitten tämä kuulustelija huomasi puseroni alla
villapaidan ja alkoi vaatia sitä itselleen. Paita oli vanha ja likainen, mutta väkinäisesti sen luovutin, sillä
yöt olivat kylmiä.
Kohta jatkoimme taas matkaa. Saattajinamme oli
nyt kaksi nuorta poikaa, jotka tärkeän näköisinä kan-

toivat

konepistooleitaan. Kätemme olivat siteistä
vapa*, ja se helpotti kävelemistä kivikkoisella polulla.
Toinen saattajistani huomasi sormessani emil;oidun

luokkasormuksen, ja niin olin perusteellisesti tyhjennetty. Matka jatkui ohi tykistöpatterin, jossa valtavan
suuret, pitkäpiippuiset tykit sojottivat kohti etulin-

joja. Mielenkiintoisempi oli kuitenkin toinen patteristo, joka käsitti venäläisten rakettiaseita, Stalinin
urkuja eli hehtaaripyssyjä. Venäläiset itse nimittivät
niitä "Katjushkoiksi". Suurten kuorma-autojen lavoille

oli sijoitettu useita ohjauskiskoja, joita pitkin
z0

raketit

suunnattiin maaliin. Satuimme ,;uuri kulkemaan tämän
patteriston ohi kun "ohjelma" alkoi. Hirvittävä sähinä
ja jyrinä siinä kär,i, kun koko patteristo ampui yhteislaukauksen. En ehtinyt lasker näiden "pyssyjen" lukumdÅråå, mutta toistakymn'rentä niitä oli kumminkin
ja aivan suorassa linjassa. Åikaisemmin olin kuunnellut niiden ääntä rintaman toiselta puolen ja totesin,
että ne pitivät pahempaa ääntä kuin mitä niistä oli
vahinkoa.

Jatkuvana virtana tuli vastaamme kuormasto ja ja
miehiä, panssarivaunu ja ja traktoreita sekä pieniä
takkukarvaisia hevosia, jotka kantoivat selässään
ammuksia etulinjaan. En voinut olla ihmettelemättä
epätasaista taisteluamme, kun suunnilleen tiesin omien
.joukkojemme varusteet ja etulinjassakin oli joskus
parikymmentä metriä väliä
miehestä mieheen.
Tvkistömme oli myös lohkolla- aivan heikko, ja omia
lentokoneita en nähnyt koko vetäytymisen aikana.
]fatkamme ei ollut helppoa, sillä jokainen vastaantuliia kirosi meitä, sylki kasvoihin ja polki varpaille.
T..iset huitaisivat kir'äärin perällä, mutta onnistuin
r'äistimään useimmat iskut. Kaikkein hurjimpia olivat
hr.:.r'oittuneet, joita juuri tuotiin etulinjasta. Ne halusivat tappaa meidät "siihen paikkaan", ja vartijoillamme oli täysi työ saada meidät pois niiden käsistä.
Jokaisessa levähdyspaikassa keräytyi ympärillemme

piiri uteliaita sotilaita, sekä miehiä että naisia,
ja tuntui siltä, että he ensi kertaa näkivät "finski soldatin", jota vastaan olivat taistelemassa. Naurunrähäkkä oli valtava ja monenlaisia sutkauksia siinä
lausuttiin, mutta olimme onnellisen tietämättömiä
niiden mehevyydestä, kun emme ymmärtäneet niistä
sanaakaan. Myöntää 6ytyy, että kovin edullista kuvaa
taaja

emme antaneet suomalaisesta sotilaasta niissä olosuhteissa. Vaatteet olivat kuraiset ja repeytyneet, monen
viikon parransänki leuassa ja naama harmaana nälästä
ja rasituksesta. Joku tarjosi omatekoisen mahorkkasätkän, mutta nälkäiselle miehelle se oli liian väkevä
annos. Ruokaa emme saaneeet missään.

Eräs monista pysähdyspaikoista lienee ollut jokin
prikaatin komentopaikka, jossa taas alkoivat kuulustelut. Tällä kertaa sitä toimitti harmaahapsinen setä,
joka oli harvinainen vastakohta tälle sotaiselle ympäristölle. Hän puhui sujuvasti suomea, tosin Åunuksen
murteella, mutta hyvin ymmärsimme toisiamme. Samat
henkilötiedot kirjoitettiin taas muistiin, kuten kymmeniä kertoja sen jälkeenkin. Mutta sitten minä
aloin tehdä hänelle kysymyksiä tulevasta kohtalostani,
ja hän vastasi kiertelemättä niin paljon kuin tiesi.
Antoipa minulle luettavaksi muistikirjansakin, johon
oli merkitty niiden vangittujen suomalaisten henkilötiedot, jotka tällä rintamalla olivat joutuneet kiinni.

.l

Viteleen

A-kmo

pokkotyölerrrn

rousto voiliokopperneen

Kaikkiaan kuusitoista :rmeä oli ennen minua, mutta
en tuntenut niistä aino.:rrkaan. Ei ollut helppoa saada suomalaista vanqiksi. kun niitä rintamailäkin oli
niin kovin harvassa.
Yötä päisää jatkui marssi pieniä pysähdyksiä lukuunottamatta. Yöllä jalkojani paleli ja päivällä maantien
kuuma hiekka poltti armottomasti. Jalkapohjani
kovettuivat vähitellen tunnottomiksi niinkuin koiran
tassut, eikä männynkäpy tai terävä kivi tehnyt

YUODEN

enää kipeää.

TE LEYISIO

Tulimme sitten Orusjärvelle. Siellä minut toverini

teljettiin pimeään aittaan, jossa oli olkia lattialla. Aitassa oli toisiakin vangiksi joutuneita, ja
myöhemmin heitä tuotiin Iisää, niin että lukumäärämme taisi kohota kymmenkuntaan. Åikaisemmin
vangituilta sain tietää, että tämä on varsinainen kuulustelupaikka, iossa miehestä otetaan irti kaikki asiat.
Aikanarn tuli minunkin vuoroni mennä kuulusteIuun, jote ridettiin erään maalaistalon peräkamarissa.
Pöydän takan.r isrui prksuniskainen majuri ja hänen
vierellään naisl'.r.:tn.intti. Ensimmäiseksi majuri trrjosi pillitupak:n. ioss.r oli pitkä imuke ja tuuman verran tupakkaa. T1.ill1 olir'.rt käytössä oikein painetut
kyselykaavakkeet. ioissa oli kvsvmyksiä enemmän kuin
kanssa

dctpELLA-6s
O Po,netut piiril O Twin-Ponelkuvoputki O Pienempi tehon kululus Decol-pulkien onsiosto O Vie

vöhemmön

tellu eleen, josso niitö suojoo kö-

vero ilmo ituksessa.

levö konsi O UHF-volmius O Dy-

Kamarin seinällä oli r.:lr:r':.n suuri topografikartta
Itä-Karjalan alueesta. Siihen riitrten majuri sanoi:
Näytä kartalta. missä r'rnsiksi iouduit!

- En osaa nä1'ttää, toveri m.liuri. r'astasin.
- Minä en ole sinun toverisi. \'lnki puhuttelee
- herra majuriksi. Ymmärrätkö?
minua
Kyllä, herre majuri.

- No näytä sitten kartalta joku prikka.
-Yritin saada selr'ää kartan nimistä. mutta enhän
tiennyt itsekään, missä milloinkin oltiin. Komppaniassamme oli kartta vain upseereilla fa miehistö teki
vain sen mitä käskettiin. Selitin tämän maiurille,
mutta se ei ollut mikään puolustus. Näyttää piti.

liloo uuden muoloiO Söötimel sijoi-

lunso onsioslo

noominen fokusoinli

-

sen onsios-

to kuvo on terövö myös loidoiltoon

O Kuvoruulu ilmon moskio-kuvo

Moohontuojo

nökyy myös huonoisso volo-olo-

oyR=r:t-.tag

suhteisso O Puuloji

Fredrikinkotu 25,

kooppimolli Copello de luxe

Helsinki,

Yolmistojo

puh.630681

tiikki O

Myös

Linnct& Lourscn A/S,
Krbcnhovn
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Osoitin sormella jotain kohtaa kartasta, ja majuri kir-

joitti nimen kaavakkeeseen. Niin pääsimme taas seu-raaviin kysymyksiin. Niitä olikin paljon.
kartalta, missä kulkee pääpuolustus- - . Näytä
linja
. . missä sijaitsevat lentokentät .-. . missä on
hyökkäysvaunuesteitä. .. mihin on sijoitettu tykistöä
ja panssarintorjunta-aseita . . . montako divisioonaa on
jalkaväkeä ja missä sijaitsevat . . . onko kaasuosastoja. . .

?

Herra majuri, olin sotamies enkä ylipäällikkö.
- asioista minulla
Näistä
ei ole aavistustakaan. En osaa
vastata niihin.
Tiedämme kyllä vastaukset näihin kysymyksiin,
- halusin vain
mutta
kokeilla, valehteletko!
Kuulusteluja jatkui useita päiviä. Vihdoin päästiin
taas jatkamaan matkaa. Nyt olikin isompi vankijoukko
saatettavana. Joku vangeista oli haavoittunut jalkaan,
ja vuorotellen häntä tukien laahauduimrne tietä eteenpäin. Sattui niin hyvin, että eräs tyhjä kuorma-auto
ajoi samaan suuntaan ja pääsimme siinä kyydissä
lopun matkaa Viteleeseen saakka. Siellä oli korkealla
piikkilanka-aidalla ympäröity kokoamisleiri, johon
kerääntyi vankeja useilta rintamalohkoilta. Majoitus
oli suomalaisilta jääneissä pahviteltoissa ja täällä oli
myös säännöllinen ruokailu kolmesti päir,ässä. Olin-rme jo silloin niin nälkäisiä, ettei niistä pienistä keittoannoksista ollut kuin ärsykkeeksi. Tulin huomaamaan,
että ensimmäiset viikot olivat vaikeimpia nälkäkuurissakin. Senjälkeen vatsa tottui tyhjyyteen ja alkoi kär'ttää vararavintoa niin kauan kuin sitä suinkin riitti.
ellei joku tauti iskenyt sitä ennen. Kolnressr viikoss:
lihavakin mies meni niin ohkaiseksi, ettei hlnti vo:nut tuntea muuten kuin nin-relrä.
::
Jalkapoh jiini tuli sarveiskerroksen alle mlrl:
kär,eleminen paljain jaloin kävi 1'hä tuskallisem:.i:xs:
Eräänä päivänä pöyhiessäni leirin tunkiotr lö','sir
sieltä hyvin risaisei venäläiset sotilaspetiinit is.::
kangassäärystimet. Viimeinkin sain jotain jalkaan prntavaa! Vähitellen jalkapohjatkin pehmeni'r'ät .j.r prr:nivat entiselleen, kun ei pitempiä matkoja tarvinnut
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PESULA-

JUNASSA

enää kävellä.

Mutta kuulustelut jatkuivat Viteleessäkin joka pärvä.
Kysymyksiä teki nyt luutnantti, joka toimi politrukkina puna-armeijassa. I\fies oli kotoisin Oulusta, mutt:
aatteensa innoittamana työskenteli synnfinmaata;rn
vastean.

Kun Viteleen leiriin oli kertynyt 80 vankia,

olr

edessä matka kauaksi Venäiälle, suurelle sotavankileirille, jossa oli edustajia lähes kaikista Euroopan mais-

ta. Seurasi puoli vuotta toivotonta odotusta,

nälkää,

työnormeja, luteita, sairautta ja taas nälkää.
Joulukuussa 1944 menehtyi nostomies Myllymäki
nälkään ja vatsakoleeraan T§erepowezin vankileirillä.
Toisessa vankienvaihdossa pääsin pois leiriltä, ja
Tapaninpäivänd 1944 olimme vihdoin Suomen puoIella. Kun puolenvuotisen nälkäkuurin jälkeen taas
saimme kunnollista ruokaa, vatsa ei kestänyt sitä, vaan

jouduin kahdeksi viikoksi Hangon karanteenileirin
sairaalaan. Luut ja nahka painoivat vain vaiaat 50 kiloa.

aikaisemmin oli minut julistettu
sankarivainajaksi. Kotini oli jäänyt jo toisen kerran
uuden rajan taakse Karialaan. Mutta sitä ihanaa
vapauden tunnetta ja mielenliikutusta, joka täytti nyt
mieleni kaiken kokemani jälkeen, on vaikea sanoin

Puoli vuotta

kuvailla.

SYKSYLLÄ 1939 porhalsi pesulajuna Kontiolahdelle,
;.,sse se asettui asemalta 2 km päähän Höytiäisen ran.
rrlle ja aloitti palveluksensa armeijan hyr.äksi.
Tunaamme

kuului alussa pesulavaunu, konevaunu

srimme majoitusvaunun, jossa oli ruokailuosrsto sekä
johtaian toimisto- ja asuntohuone. Koneenhoitejilla
oli lksi makuuhytti, kaksi oli varustettuna henkilöstöä
vrrten neljällä ja yksi kahdella vuoteella.
Pesulaosasto käsitti kaksi konetta, jotka vrlmistivat

80 kg ja 100 kg kuivaa pyykkiä. Linkoir oli my'ös
kaksi ja yksi rumpukuivaaja. Tuo viimeksi mainittu
oli vielä 21 vuotta sitten harvinainen pesuloisse. Kuiv.r.r plykkiä se teki nopeasti ja osoittautui tuiki tarpeelliseksi matkan varrella.

Pesulaiuna tarvitsi toimintaansa varten runslasti
henkilökuntaa. Kaikkiaan oli alussa kuusi vakinaista
tr'öntekijää, joista yksi hoiti emännän tehtär'ät ja kir-

janpidon ja yksi oli johtajana. Keksi sotamiestä oli
päivisin alrttxmassa ja kantamassa plykkiä koneisiin.
I{yöhemmin saimme paikkakunnrlta muutamia henkilöitä lajittelemaan pyykkiä, sillä sitä ei saanut sekaisin heittää koneeseen.
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ja

\'lrastovaununa tavallinen tavarlvaunu. My'öhentmin

Kontiolahdelle oli majoitettu 9. prikaati sekä tykis.

töpatteristo. Meidän tehtävämme oli nyt pitää niihin
kuuluvat sotapojat puhtaissa tamineissa.
Pyykki tuotiin pesulaan autoilla ja hevosilla. Vastaanottajamme luki vaatteet, iotta osasi antaa saman

verran takaisin. Tarkkaa kirjanpitoa suoritettiin silloinkin armeijan varusteista. Vaatteiden kiertokulku
pesulassa oli seuraavanlainen: Ensin lajittelu, sitten
koneeseen ja linkoon, siitä edelleen kuivausrumpuun
tai vaunuun. Ulkonakin kuivasimme, mutta syksyllä
saimme kuivausparakin, joka syyssateilla ja talvella
toimitti kuivaushuoneen virkaa, sillä kaikkia emme
ennättäneet junassa kuivattaa. Mankelia ei ollut. Pakkasimme vaatteet 10 kpl nippuihin ja melko sileitä
niistä tuli, armeijan vaatimuksia vastaten.
Kontiolahdella pesimme alussa 600-300 kg päivässä, mutta siirtyessämme lähelle rintamaa oli työn
tulosta lisättävä. Tällöin oli myös suurennettava henkilökuntaa. Työ oli raskasta, mutta parhaamme yritimme.

Kesällä 1941 alkoivat sodan mainingit levitä yli

-'ir*

Euroopan ja ulottuivat meidän rajoillemme asti. Poikamme saivat lähteä uudelleen Iiikkeelle. Silloin mekin lähdimme, ja erdd.na heinäkuun iltana sanoimme
hyr'ästit Kontiolahdelle. Seuraavana aamuna ohitimme
rrrjan ja matkamme kohti rintamaa alkoi.
Ensimmäinen kohteemme oli Ruskealan marmori-

louhos. Sicllä saatiin työllemme välttämätöntä vettä
pienestä lammesta, jonka vesi oli aivan vihreää r'äriltään, mutte puhdasta piti tulla. Nyt saimme myös ensimmäisen kosketuksen sotaan. Sortavala oli juuri vallattu, ja rintama eteni kohti vanhaa njaa. lllan ja yön
hiljaisuudessa kuului tykkien jyske ja "rauhanlinnut"
lentelivät tarkkaan vaanien kohdetta, minne voisivat

KERTTU VINNI

lastinsa pudottaa. Työmmekään ei tähän aikaan ollut
aivan rauhallista. Jouliko-osastojen pyykki muuttui aivan toisenlaiseksi
oli verta ja kaikkea mitä rintamalta saattoi tulla.-

Kouniino kesöpöivönö oli
pyykkipuuLo rinromollokin
seniöbn muk:;oro:o jonkin
jörven soun:r:nncsso.

Kuvo

Vienon Tuoppojörueltö
S-4;tta
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Soturien pyykkien lisäksi oli alussa myös vankien
vaatteita, sillä aivan lähellä louhosta oli suuri vankileiri. Tähän aikaan oli jo niin paljon pesemistä, että
työmme jaettiin kahteen vuoroon. Lisää työvoimaa

saimme lotista, joista useimmat olivat saaneet alkuopin Hennalassa. Pesimme 1000-1800 kg kahdessa
vuorossa.

Kun rintama loppukesällä t94t siirtyi

KOHTALOK.

eteenpäin,

saimme taas lähtökäskyn, sillä meidänkin oli oltava
mukana. Seuraava kohteemme oli Pitkäranta. Junamme siirrettiin lähinnä tehdasta olevalle raiteelle. Pesuveden saimme pumppuhuoneen kautta Laatokasta.
Ensimmäinen pesumme oli täällä suuren sotasairaalan pyykki, jonka venäläiset olivat iättäneet jälkeensä.

KATLLA
RETKILLÄ

Sitten taas aloitimme omien poikiemme vaatteiden

puhdistuksen. Vaatteita tuotiin paljon autoilla ja junalla vaunulasteittain.
Pitkärannasta meidät siirrettiin Suo järvelle. Siellä
olimme vain kuukauden verran. OIi syksy ja pimeää.
Pyykkiä emme saaneet kuivaksi koska aina satoi.
Työmme hidastui.

PALOKANGAS

Viimeinen tukikohtamme oli Karhumäki, jonne
saavuimme jouluaattona. Tervehdykseksi saimme an-

karan pommituksen. Lieneekö junamme tulo ollut
vihollisen tiedossa? Vaatetusvaraston vaunu paloi poroksi kaikkine vaatteineen, jotka oli tarkoitettu pojillemme jouluksi.
Junamme asetettiin toimintaan Karhumäen satamaan. Sen lähellä oli suuri hirsinen varastorakennus,
jota sitten käytimmekin koko a,ian. Taas oli työtä aivan riittämiin. Teimme sitä kolmessa vuorossa ja loppua ei tullut. Venäläisiä siviilihenkilöitä oli alussa meitä auttamassa, mutta keväällä heidät siirrettiin pois.

l. osA

Muistissani on joitakin heistä. Hekin olivat vain ihmisparkoja, joiden oli pitänyt iättää kotiseutunsa. kun

Euroopan suuret mahtimiehet taistelivat valto jensa
puolesta.

Rintama oli niin kaukana, että saimme melko rauhassa työskennellä, joskus vain "ilmalinnut" kävivät
meitä tervehtimässä, mutta olihan sota, ja tuokin kuului sen olemukseen. Joskus saattoi jäällä liikkua desanttejakin meitä vaanimassa. Junalle he eivät vahin-

koa tehneet, sillä partioitamme kulki myös iäällä.
Muistan partion tulleen eÅd.nä. tammikuisena yönä
sanomaan, että desantteja oli jäällä eikä valoja saisi
polttaa. Oli kovin kiirettä juuri tänä aikana, enkä oikein tiennyt mitä tehdä. Sammutin kuitenkin valot,
kuten oli käsketty. Onneksi ulkona oli kova pakkanen ja kirkas kuutamo. Kuu antoikin vaunuun sen
verran valoa, että konetta voi hoitaa niin kauan, kunnes partio tuli sanomaan, että valon sai sytyttää. Vaara oli ohi.
Pakkanen oli tuona talvena erittäin ankara. Mittari
ja
näytti useimmiten
Ihmettelen vieläkin,
-40o ylikin.
kuinka terveinä pysyttiin,
vaikka takki jäätyi heti
pesuvaunusta ulos mentäessä. Pesimme pakkasesta huo-

limatta paljon, 1000 kiloon saakka kahdeksassa tunnissa. Puhtaan pyykin laitoimme 10 kpl nippuihin,
ia tilauskirjan mukaan pojat saivat sitten tuomansa

vaatteet puhtaina takaisin.

Sitten sain siirron Viipurin Tervaniemen pesulaan,
ja toukokuun lopulla jätin Karhumäen kaikkine hauskoine ja ikävine muistoineen.

SUOTrt, suota, aina vain hyllyvää, mutaista, r'etelää
mutaa. Saappaat tahtoivat jäädä suoo silmäkkeisiin
jalkaa ylös vetäessä. Olimme "koukkaamassa" saksalaisten selustaan Ranuan kirkonkylän pohjoispuolella.
Oli kuljettu jo päivä, ja nyt oli yö menossa. Aikaa
ei ollut hukattavissa, jos aikoisimme onnistua yrityksessämme pelastaa muutamia kalliita siltoja ja asuinrakennuksia mitkä saksalaiset armotta tuhoaisivat perääntyessään.

Olimme tehneet jo Pudasjärvellä yhden onnistuneen "koukkauksen", josta saimme saksalaisen tuhoamisosaston miehineen, autoineen ja moottoripyörineen. Yllätimme heidät täydellisesti. Laukaustakaan
ampumatta riisuimme heidät aseista. Saimme vangiksi
noin sata miestä ja runsaasti hävitysmateriaalia. Silloin olimme vain komppanian vahvuisena matkassa,
oim. 2. kompp. JP 4:stä. Komppanian päällikkönä toimi kapteeni Martti Frick. Tähän mennessä olivat saksalaiset perääntyneet aivan suosiolla. Taistelukosketusta ei saatu, sillä me etenimme vain sitä mukaa

kuin he

perääntyivät. Hetken selviteltyämme tätä
"mottiamme" saapui saksalainen upseeripartio kantaen
valkoista lippua. He vaativat vankien ja materiaalin
luovutusta. Saatuaan kieltävän vastauksen he palasivat omiensa luokse. Sain tehtär'äkseni saattaa vangit
erään toverini avustuksella pataijoonaan. Sieltä palattuani näin paikassa, mistä äsken olin lähtenyt,
komppaniamme poikia pahasti silvottuina ja kaatuneina. Saksalaiset olivat tuoneet suorasuuntaustykin
asemiin
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MUUAN KOUKKAUS
aikaan tämän. Pojat, jotka eivät olleet osanneet tällaista odottaa, olivat seisoskelleet ryhmissä poltellen
saksalaisilta saamiaan sikareita. Havaitsimme toden
olevan n1't edessä. Nyt ei selvittäisi muuten kuin taistelemalla.

Nyt olimme matkassa pataljoonan vahvuisena joukkona kuivaa muonaa leipälaukku pullollaan sekä patruunia ja käsikranaatteja taskut täynnä. Ja siinä sivussa se jääkärin ikioma ratsu, nim. polkupyörä.
"Vetää tuota
Kyllä toisenkin kerr:n kirosimme
ratsur perissään. r'aikka ei -:
tahtonut itsekään
-tanan
päästä hyllyr'äliä suolla eteenpäin."
Pojat naljailivat, että onhrn siitä apua. Äskenkin

"kansleri" putosi suon silmään, mutta eipäs vain men.
nyt uppiin, pää jäi näkymään, kun sai pp:stä kiinni.
Niin siinä mennä junnattiin pimeää suota, että lotina, jupina ja napina kuului. Se kuului tavalliseen tahtiin, sillä ainahan sitä purnattiin kaikenlaista, kun oli
matkassa pitkän, kovan sodan kokeneita veteraaneja.
Eipä meitä tosin enää monta alkuperäistä JP 4:n jer-

mua matkassa ollut. Suurin osa oli saanut siirron sinne, josta ei paluuta ole, ja osa makasi sairaalassa Kannaksen kovien torjuntataistelujen kolauksia parantelemassa. Olimme saaneet verestä verta täydennyksenä,

ja meidän jermujen oli nautinto puhella oppimiamme
purnauksia nuoremmille. Hyviä oppilaita olivatkin,
menivät edelle vanhasta -19
-20-vuosimallistakin,
joista alkujaan joukko-osastomme
oli muodostettu.
Komppanian päällikkönä oli nyt kapteeni Lauri Heikkilä, Raahen poikia, kun kapteeni Frick oli saanut
siirron pataljoonan varakomentajaksi.
En aikaisemmin ollut uskonut niin suuria soita
Pohjois-Suomessa olevankaan kuin Ranuan takaliston
jängät. Åamun sarastaessa tulimme vasta kuivalle,
mäntymetsää kasvavalle kankaalle. Kuinka tuntuikaan
oudolle astua pitkin kovaa maata. Aivan kuin olisi
ollut hutikassa, niin mukavasti keikutti yläpädre. Jalat eir'ät tahtoneet uskoa, että alla on peräänantamaton maankamara. Silmä katseli sopivaa mättään nyppylää päänalukseksi ja tilaa maallisen majansa oikaisemiseksi raskaan taipaleen jälkeen. Mutta matkan
tä1'tyi jatkua. Oli kiire, ettei vihollinen ennättäisi pois
pussista.

Löysimme korvesta yksinäisen salotöllinkin. Käväi-

simme mökissä ja tapasimme siellä hyvin vanhan pap-

paraisen, joka neuvoi meille suorimman polun suu-

remmalle tielle. Illalla oli ukko nähnyt
partion liikkuvan samoilla paikoilla.

saksalaisen

Jatkoimme matkaamme. Toisin paikoin hyppäsimme "satulaan", jos oli tasaisempaa. Kun väsymyksen
painamissa jaloissa oli vielä lisänä kuraa ja vettä täynnä olevat saappaat, tuntui polkemioen vaihteeksi mukavalta. Koetimme välttää kolinaa ja pulinaa, kuten
tällaisilla retkillä kohdetta lähestyttäessä on tapana,

sillä yllätyshän on paras tapa kääntää tilanne voitoksi.
Alkoi sataa vielä kaiken lisäksi märkää vetistä lunta.
Suuren suuria hiutaleita kuin jätkän lapasia putoili
hiljaa leijuen maahan kietoen sen tuokiossa valkoiseen
vaippaansa. Kiroiltiin ja naljailtiin.
Kun tulivatkin ne lumipuvut jätetyiksi Syvärin
rannoille
kesällä sieltä lähdettäessä. Vaikka olihan se
hyvä hellepukunakin se lumipuku, tahtoi vain kesäksi
muuttaa väriään, kuten luontokappale ainakin.
Oli vuoden 1944 lokakuu, yhdeksäs tai kymmenes
päivä. Lunta tuli yhä sakeammin. Muutamassa tunnissa oli sitä jo kahlata saakka. Polkupyörän rattaat
lakkasivat pyörimästä, kun märkä lumi paatoi lokasuojan ja renkaan väliin. Halutti potkia lumi pois,
mutta sepäs ei käynyt, sillä siitä olisi tullut aika ko-

min haavoittuneet olivat keräilleet kavereitaan yhteen,
ja siinä he olivat viluissaan ja nälissään, mutta sittenkin onnellisina siitä, että tulijat olivat omia poikia.
Saksalaiset olivat rnenneet sen tien, mutta haavoit-

-tuneet

epäilivät heidän olevan asemissa Iähistöllä.
oli aivan oikea. Emme olleet edenneet kuin
kilometrin ve.rran, kun saimme vihaisesti haukkuvan
konekiväärin tulta vastaamme. Tuntui siellä olevan
putkia aika tavalla meitä kohti, "ranujakin" tuli tuhka
tiheään, niin että oikein pani vanhan masinkin poteroa
Otaksuma

kaivamaan.

Päätie Rovaniemelle

ei

varmaankaan

ollut kovin

kaukana. Kuului kova metakka, kun siellä nreni autoa,

lina, joka olisi kuulunut kilometrien päähän. Pojat

muulia, kuormastoa ym. Muulien töräytykset erottuivat selvästi. Saksalaisten terävät komentosanat kantautuivat selvinä kuulakkaassa syyspäivässä. Lumisade

sanoivatkin:

oli lakannut, ja

Kyllä se tuo rakas pee-pee on monikäyttöinen,
- siitä piti tulla vielä lumikiitäjäkin.
kun
Alettiin sitten lähestyä tavoitettamme Palovaaran
kylätietä, jota seuraillen oli aikomus edetä Ranuan kytää kohti. Saimme seis-komennon pitkästä aikaa ja heti
aloimme käyttää taukoa hyväksemme. Käsi hakeutui
vaistolla jo leipälaukkuun, konepistooli selästä, takin
napit auki, että ilma vaihtuisi, vyössä olevat lippaat
pyöränsarveen, ja tuntuipas mukavalta, kun pääsi
valjaista vapaaksi. Kuivaa mätästä ei ollut, mihin olisi
istunut, vaan eipä tuo ollut kuiva selkärangat alapdd,kaan.

Pian tuli mukavia pyöreitä kuoppia lumeen. Väri
oli valkoisesta vain vähän tummunut, kun miehet siihen varovasti kuraista takapuoltaan sovittelivat. Pojilla olivat taas sanat valmiina: "Mikset pane kuusenhakoja polsterin alle, kun on noin komeita kuusia?"
"Enpäs minä välitä", vastasi toinen, "mulla kun
-on niin hieno
hipiä siellä alapäässä, tahtoo pistellä.
Äitikin käytti vairi hienoimpia iaippuoita ollesiani siinä iässä, jolloin mies vielä sotki itsensä."
Siinä jonkin aikaa kyykittiin, ja pojat levittivät teltankin, jonka alle ryömimme. Mutta ei sen alla ollut
parempaa, sillä märkää oli täälläkin. Taisimme kuitenkin vähän torkahtaa, ennenkuin tuli käsky valmistautua lähtöön. Voi kuinka olivatkaan jäsenet jäykistyneet. Ei tahtonut jalka toisen eteen mennä. En
uskaltanut riisua saappaita jaloistani, sillä tiesin kokemuksesta, miten vaikea oli saada ne jälleen jalkoihin,
kun ei ollut kuivia jalkarättejä ja iho oli kuin silkkiä,
tuhansilla rypyillä.
Komppaniamme

III

joukkueen

l.

joutui kärkikomppaniaksi ja sen
ryhmä kärkiryhmäksi. Olin sattu-

malta tämän ryhmän johtajana, vaikka ammattini näissä sotahommissa olikin komppanianpäällikön taistelu-

lähetti. Kun puuttui miestä, olin reikää täyttämässä.
Niin siinä sitten vedettiin ja pukattiin "lumikiitäjiä" Palovaaran kylätietä pitkin. Meno oli raskasta,
mutta eteenpäin mentiin. Muutaman kilometrin kuljettuamme tunnustelijana toiminut jääkäri Kastell
nosti kätensä ja pysähtyi. Menin hänen luokseen, jolloin hän selitti kuulleensa metsästä ääntä. Ilmoitin
asiasta joukkueen,iohtajalle. Hän laittoi partion metsään, ja sieltä löytyi kymmenkunta suomalaista haa-

voissaan viruvaa sotilasta.

lP

Z

ja 3 olivat tehneet Oulun-Rovaniemen

tien-

suunnassa hyökkäyksen edellisenä päivänä, mutta oli-

vat verissäpäin joutuneet vetäytymään takaisin saksalaisten kiivaan vastahyökkäyksen johdosta. Lievem26

taivas

oli pilvetön.

Tuntuu siellä olevan "vermahtia" vastassa, tuumi
Koskelan Lauri Lumijoelta, kun miehet palailivat tekemältään tiedustelureissulta.
oli, vastasi kansleri, alias Pehkosen poika
- Joo,tuli ranuja, muttei Ranua, oli hänen loppuRuukista,
pontensa.

Mikäpäs siinä, tuumi pataljoonan komentaja,
jos- ei päästä suoraän edestä, koetetaan koukkaamalla
sivusta.

Niin lähti

komppaniamme jälleen koukkaamaan

toisten jäädessä pitämään kosketusta viholliseen. Tarkoituksemme oli päästä käsiksi vihollisen voimak-

k.riksi havaittuihin tykistöpattereihin
pientä liikettä sakujen pöksyihin.

Klllä

kII

n-re

ja pistää siellä

Oli siellä putkea, pittuli, kun hurraata huu-

sinne pääsimmekin.

1a lyhyttä. Selvää jälkeä

ja kasapanoksia heitellen kahläpi patteriston. Muutamassa hetkessä tykit

raen, hurjasti ampuen
l.rsin'rme

oli vriennettu.

Saksalaiset eivät osanneet odottaa selkänsä takaa mitään vaaraa, koska siellä oli runsaasti
heikäläisiä. Saimme heidät täydellisesti yllätetyiksi.

Nyt oli

Taakse ei

ruvettava jälleen yrittämään omieo luo.
ollut menemistä, sillä siellä alkoi olla kuin

muurahaispesässä. Komppanianpäällikkö huusi:
Jää ryhmäsi kanssa tähän suon laitaan ja pidä ne

- loitolla, etteivät aivan kantapäille pääse, kun
r'ähän
minä poikain kanssa ylitän suon.
Ei siinä kauan aikailtu. Toiset jo menivät suolla,
r'äliin näkyivät pistävän maihin, ja taisi jokunen luotikin lentää. Nyt piti todenteolla pistää hanttiin, sillä
sakuja alkoi tuppautua aivan silmille. Ilma oli kuin
olisi puuropata kiehunut. Ruudinsavu leijaili sinisenä
silmissä ja luotien vinkunaa kuului korvissa. Pojat
ampuivat minkä ehtivät. Saimme myös tulta takaapäin. Korpraali Mustonen sanoi havainneensa, että

sakuja oli poteroissaan takanamme, ja sieltä he tulittivat meitä. Hän olikin kääntynyt siihen suuntaan, ja
aina kun pää pisti poterosta esiin, hän tarkalla konepistoolisuihkulla vaiensi kaverin. Eräs potero oli sitkeä, sieltä jatkuvasti nousi kypärä ja saimme tulta.
Mustonen otti taskustaan kranaatin ja heitti. Täysosuma! Kuului vain kumea paukahdus ja pesäke vaikeni. Koetin seurata, milloin komppania olisi ylittäoyt suon. Vilkaisin sinne eikä sieltä näkynyt enää
muuta kuin tummia läiskiä. Silloin huusin:

Antakaa nyt laulaa ja
lähdetään !
- sitä mentiin ja luiaa. sitten
- J^
niin
Ryhmästäni ei silloin vielä ollut yhtään poikaa poissa, mutta eipä tarvinnut kauan odottaa, kun jo oli.

Saksalaiset

olivat saaneet kuuluisat

Pioneerit rokentovot uutto siltoo
räiäytetyn tilolle Ronuon tiellä
Korpiloello

GM-konekivää-

rinsä suon molemmille laidoille asemiin, ja ne niittelivät nyt suonpintaa tarkasti. Muutamia kranaattejakin tippui suolle. Koetin lyhyin syöksyin päästä eteenpäin. Lieneekö ollut sirpale vai luoti, joka sattui silIoin polveeni. Saavutin erään näreen juurella olevan
pienoisen painautuman, jossa makasivat myös joukkueemme varajohtaja, ylikersantti Erkki Bilund sekä
jääkärit Lukin, Kastell ja Räty.
Tuntuupa olevan ahdasta, sanoin Ekalle. Hän
myönsi
näin olevan ja varoitti minua kurkkimasta,
jos halusin pitää suikkani ehjänä. Oli yrittänyt lähteä, mutta katsonut sen toivottomaksi. Jääkäri Kastell
oli myös yrittänyt ja saanut luodin läpi rinnan. Siinä
hän sylki verta ja sanoi:

Taisi mennä läpi, koska selästä tuntuu jotain

valuvan.

Lukinin poika kirosi, ettei häntä tähän tapettaisi,
vaan nyt mentäisiin. Ir{utta ei ehtinyt pitkälle, kontilleen pääsi, kirosi, että osuivat ja siihen jäi. Ei tosin
kuollut. Kyljestä meni sisään ja selästä tuli ulos. Syl-

jeskeli verta, kuten Kastellkin.
Läheltä kuului myös Kekkosen pojan ääni. Sanoi,
että häneltä meni soppatorvi rikki. Oli luoti mennyt
kurkkusolmun takaa sivusta läpi. Sanoi hengityksen
sentään kulkevan suun kautta, niin ettei vielä hätää
ollut.
Pahalta näytti. Lähtemisestä ei tullut mitään. Mitäpäs siis muuta kuin odotetaan, mitä tulemaan pitää.

Tuli jo iltapäivä. Toivoimme pikaista pimeän tuloa,
,ionka turvin pääsisimme tästä loukusta. Mutta pimeä
ei ehtinyt tulla, kun tuli paikalle saksalaisten kymmenen miehen partio, joka huusi meille:
Aufstehen, aufstehen!
-Nousin, Bilund nousi. Räty ei noussut. Hän

taout konepistoolin ohimolleen ja sanoi:

Ei mua ainakaan sakemanni tapa.

kaisin:

-

oli lait-

Tähän hih-

Älä, älä Årvo, itteäs, eiköhän tästä selvitä.
Årvokin ja jätti konepistoolin maahan.

Ja niin nousi

Samassa sakemannit huusivat:
Ålles drauss ja sihtasivat

!

meitä aseillaan.

Huusin
olemattomalla saksallani:
kaput,
alles
kaput!
Kaput,
-Käskivät nostaa kädet ylös. Nostimme. Olimme
sotavankeja. Meidät riisuttiin aseista, potkaistiin persauksille, sylkäistiin kasvoille, ärjäistiin lähtöön.
Saimme luvan laittaa kahdet paarit koivun ranniin lähtivät

goista. Vyömme laitoimme väliin. Ja

"sankarit" raahaamaan kahta vielä sankarillisempaa
isänmaamme puolustajaa tienvarteen.
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MUNAKUKKUTAN

MATT' UOT'LA

MONTUISSA
"MUNAKUKKULA" oli törkein tukikohto Voskisovoton
lohkollo Korjolon konnoksello. "Eteentyönnetty" oli ns. "voikeo topous",
sillö se olisi ollut myös viholliselle erittöin edullinen. Aikoisemmin
lohkollo olleen potoljoonon oikono vihollinen oli ökkirynnököllö
kerron soonut tukikohdon holtuunso. Niinpö se nytkin noin
kerron kuusso yritti somoo temppuo. Asemien völi oli voin n.8{l-90 m,
siis rynnäkköetöisyys. Eröän tälloisen hyökköyksen vihollinen
suoritti 17.4.194 kello 5 oomullo, iosto seuroovossq esitön selostuksen.
Asemisso oli silloin everstiluutnontti Ursinin komentqmo Er.P 12.
Munollo oli kopteeni Arvo Kuporisen kompponion lll joukkue,
joukkueenjohtojono onsioitunut vööpeli, sittemmin vönrikiksi

koroitettu Kukkosen
28

Moso.

Pian lentää taas kättä ja jalkaa, sanoi tuttuun, rauhalliseen tyyliinsä alikersantti Mauri Muhonen,
Enonkosken poika, palatessaan kello 4 vartiosta. Olin
valvonut koko yön korsuvartiossa, käynyt välillä asemissa tavan mukaan, enkä mielestäni havainnut mitään tavallisuudesta poikkeavaa. Olin joukkueen lääkintäaliupseeri ja yhdessä lähetin, Mikko Volotisen
kanssa hoitelimme vuoroöin korsuvartiotehtävää, johon kuului vartiomiesten herätys ja vastuu siitä, ettei
ikuinen tuli takasta sammunut. Päivisin pilkoimme
puut, kannoimme muonan, haimme postin komento-

paikalta ja suoritimme ne vähäiset askareet, joita rauhallisen asemasodan aikana oli tukikohdassa. Pyryisinä
öinä joutui korsuvartio useammin kiertämään asemat,
sillä silloinhan oli aina suurin vaara hiippailijoista,
joita saattoi ilmestyä vartiopaikkojen välistä. Nyt oli

yö ollut rauhallinen, melkeinpä liian hiljainen. Tiedustelinkin Muhoselta, mikä aiheutti hänen aavistelunsa.

Ka, se on ihan liian hiljaa, totesi vain l{uhonen
ja -vetäytyi saappaat jaloissaan petilleen.
Korsu nukkui rauhallista unta. Ei ollut varaa hukata
niukkoja lepohetkiä, sillä vartiomiehiä ei ollut suinkaan liikaa. Kello oli 4.)5, kun joukkueenjohtajamme

Kukkosen Masa heräsi. Kerroin hänelle If uhosen
Maurin aavisteluista. Hän kehoitti minua menemään
levoile, ja hetken keskusteltuamme hrtistä ilmoista
aloin riisua saappaitani. Olin jo saanut toisen pois ja
toista olin juuri vetämässä, kun tömähti
nimittäin
- korsumensimmäinen kranaatti. Ja oletettavasti juuri
me katolle. Pojat eivät muuta herätystä korsussa tarvinneet.

Nyt se alkoi, kuului jostain
laverilta. Pu- oli nähtävästi Muhonen, jokakorsun
jo aikaisemminkin
huja
oli aavistellut. Tuo ensimmäinen tömäys oli kuin kuoroojohtajan ääniraudan näppäys. Kului muutama sekunti, ja silloin se vasta alkoi. Oli kuin kaikki hornan
henget olisivat päässeet valloilleen. Vedin saappaat
jalkaani, sillä nyt ei ollut epäilystäkään siitä, etteikö jotain erikoista olisi ollut tekeillä. Olihan Muna saanut
aina vähän "ylimääräistä", mutta näin tiheätä tahtia
ei vielä tällä kukkulalla oltu koettu.
Joukkueenjohtaja alkoi puheradiolla, koska kenttäpuhelin oli jo mykkänä, ottaa yhteyttä komppanian
komentopaikalle, mutta yrittipä mitä aaltoja tahansa
ei toosasta kuulunut pihaustakaan.
Ei ole ihme, jos tällaisessa pirun ilmassa menee jo
ääniaallotkin
sekaisin, totesi joku.
Kukaan ei silloin
tullut ajatelleeksi, että se ensimmäinen
nyytti pyyhkäisi puheradiolle perin tärkeän antennin korsun katolta heti ensi töikseen. Eipä sillä, kyllähän ne muutama sata metriä takana olevalla komentopaikalla muutenkin metelin kuulir-at, mutta helvetillinen keskitys
ja sulkutuli estivät minkäänlaisen elävän olennon tunkeutumisen tulen läpi. Eikä silläkään, etteikö tuo aina

ja kaikissa tilanteissa malttinsa säilyttävä, rauhallinen
Jäppilän poika, ioukkueenjohtajamme, olisi muutenkin tiennyt, mitä nyt oli tehtävä. Korsumme oli aivan
asemissa, niin että montut olivat melkeinpä korsun
päällä. Ei ollut aikaa viivytellä, sillä asemien väliä ei
ollut kuin vaivaiset 80 m ja "Iivana"-kukkulalla, meitä
vastapäätä, oli kaikesta päättäen innokkaita naapureita
tulemaan pikavisiitille. Niinpä saimme rauhallisen

käskyn:

-

Eiköhän pojat mennä nyt!

Näkymä osemisto "Tokomunolle

Yritin

muistaakseni yhtäaikaa joukkueenjohtajan

kanssa ulos, mutta tuskin ehdimme raoittaa ovea, kun
se tuli rämähtäen takaisin. Sen verran ehdimme ulko-

ilmaa nähdä, että voimme todeta "Takamunan" kiehuvan kuin noidan kattila. Korsumme huojui ja rytisi,
mutta se kesti. Sen olivat aikoinaan pohjalaispojat rakentaneet pahanilman varalle. Seisoimme koko korsukunta lähtövalmiina ja puntaroimme tilannetta. Yksimielinen toteamuksemme oli, että heti, kun sen verran
hiljenee, että saamme oven auki, on meidän painuttava monttuihin ja mahdollisimman vilkkaasti.
Keskitystä oli kestänyt jo noin puoli tuntia. Naapurilla oli tositarkoitus. Se aikoi pehmittää Munan, ettei
sieltä löytyisi elävää sielua. Keskustelimme siinä vartiomiesten kohtalosta. Heitä oli ulkona tuolla hornanilmassa 9:ssä pesäkkeessä, kussakin parivartio. Olimme

juuri saaneet täydennystä, joten useimmilla pesäkkeillä oli "mokkeri", mutta toisena "vanha." Inhimillisten
Iakien mukaan tuntui mahdottomalta, että heistä olisi
enää yksikään elossa.

Tein suunnitelman, että heti, kun pääsemme ulos,
ryntään sidelaukkuineni äärimmäiseen pesäkkeeseen
vasemmalle ja lähden sieltä kiertämään monttu montulta oikealle ja yritän tehdä, mitä enää tehtävissä on.
Keskitys jatkui, mutta nyt vaikutti siltä, että rauta29

Korsu, ionko kotollo näkyy kirioituksesso moinittu piisko-ontenni

oli ehkä hiukan tyyntynyt. Kukkonen paiskasi
oven auki annettuaan kaikille toimintaohjeet, ja niin
tyhjeni korsu jokaisen kiirehtiessä nopeasti asemiin.
myrsky

IHMEITÄ R'NTA/T4 ALLA
Vuoksen rannalla

ja sinne oli

oli siirrytty juuri uusiin

asemiin,

sotamies Pohjala kaivanut kk-aseman lä-

helle suojakuopan. Hämärän tullen vihollinen aloitti
kovan kranaattikeskityksen, jonka takia hän päätti
mennä kaivamaansa kuoppaan suojaan. Kun kuopassa
silloin olikin jokin toinen sotamies, hän päätti istuutua tuon sotamiehen syliin. Samassa hetkessä putosi
kranaatti kuopan lähelle, jolloin kuopassa alimpana
oleva sotamies sai sirpaleen ja kuoli mitään sanomatta.
Itse säilyi sotamies Pohjala täysin vahingoittumatta.

KETÄ RANGA'ST,,N
Divisioonan esikunnasta oli siirretty viestimies Haapanen jv.komppaniaan etulinjaan, koska oli keskusta
hoitaessaan tokaissut puhelun päätteeksi: "Potuttaako,
potuttaako, potkaisen (piti olla: puhutaanko, puhutaanko, katkaisen)". Aina sanavalmis Haapanen ihmetteli: "Mitähän pahaa minä olen tehnyt, kun täälH
vitjassa lusimista on kestänyt kohta kolme vuotta".

Tässä

SANO'
on ikkuna suureen

- alikersantti, kun
kkk:n

maailmaan, sanoi
ampumasektoria pesäkkeel-

leen

*

rakensi.

Silmäys voiton tielle, sanoi korpraali Tarnanen,

- voitti venttipelissä "potin" fa laski voittojaan.
kun
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Heti päästyämme ulkoilmaan saimme kovan puhalluksen silmillemme korsun eteen pudonneesta kranaatista, mutta siihen ei kukaan kiinnittänyt huomiota.
Joka puolellehan niitä putoili.
"Meill' onnea ei ole suurempaa kuin suojata syntymämaata . . ." Niemen poika, joka edellisenä iltana oli
palannut kotoaan lomalta, toisteli takanani noita tunnetun laulun sanoja ja juoksi korsun taakse lähimpään
pesäkkeeseen.

Juoksin vasemmalle äärimmäiseen vartiopaikkaan.
Olin hieman jännittynyt lähestyessäni sitä. Odotin näkeväni siellä kahden vartiomiehen silpoutuneet jäännökset, mutta helpotuksekseni näin Kärpäsen Heikin
(myöhemmin Mannerheim-ristin ritari) hymyillen
huiskuttavan kättään kuin merkiksi, että kaikki oo
hyvin. Niinpä lähdin yhteyshautaa pitkin seuraavalle
pesäkkeelle. Kaikki hyvin sielläkin, mutta siellä olivat jo miehet työssä. Kolmannella pesäkkeellä en
malttanut olla kurkistamatta montusta saadakseni jonkinlaisen kuvan tilanteesta. Havaitsin. että välimaastossa oli tilanne jotenkin sekava. Hyökännyt vihollisjoukko oli kovaa vauhtia pyrkimässä sinne, mistä oli
tullutkin. Kaikki tukikohtamme aseet lauloivat kalmanlauluaan ja oma tykistömme ja korohorot olivat
myös jo tilanteen tasalla.
Tulin korsumme kohdalla oleville pesäkkeille kohtaamatta ainoatakaan haavoittunutta. Mutta sitten koin
ikävän yllätyksen. Niemi, joka juuri oli laulellut: "täys

onni on sen, ioka maataan saa, ees palvella hivenen
verran", makasi ayt pesäkkeessääo. Hän oli antanut
kaikkensa. Täysosuma katetun pesäkkeen katolle katkaisi tuon iloisen Joroisten pojan elämänlangan. Siinä
ei ollut enää mitään tehtävissä. Jatkoin matkaani. Tapasin nuoren, vastatulleen lappeenrantalaisen sotamies

Karhun kiivenneenä montun reunalle, jossa hän soitteli "Emmaa". Poika oli suorastaan hurmioitunut, tä-

oli hänen ensimmäinen oikea taistelunsa. Häntä oli
pidetty hiukan "hiljaisena", mutta tämän jälkeen

mä

muuttui kaikkien käsitys hänestä. Varoitin poikaa ja
kehoitin häntä tulemaan alemmaksi, sillä multa tuprusi hänen ympärillään vihollisen kk:n suihkuista.
Jatkoin matkaani ja ainoastaan yhden jalkaan haavoittuneen tapasin koko komppanian lohkolta. Hänet
piti heti toimittaa JSp:lle, mutta siinäpä olikin pulma. Yhteyshauta "Takamunan" kautta taakse johtavalle tielle oli niin sokkeloinen, ettei siinä r'oinut kantaa paareja. Sitäpaitsi keskityksen aiheuttamat sortumat estivät niissä liikkumisen. Ei ollut muuta mahdollisuutta kuin Iähteä avomaastoon \-astarinnettä myöten ja luottaa hyvään tuuriin. Sain paerien toiseen
päähän alikersantti Muhosen, ja niin alkoi matka, joka
suoraan sanoen näytti hirvittävältä. Keskitys jatkui

ja lisäksi sai etuoikealla "Keihäsmetsikössä" sijaitseva
vihollisen piiska meidät tähtäimeensä. Huhtikuinen
lumi vielä haittasi matkan tekoa. Kompastelimme

kranaattikuoppiin ammusten rIjähdellessä ympärillämme. Mikäli siinä mitään ehti ajatella. oli kai ainoa
ajatuksemme se, miten saisimme taakkamme läheisen
kk-komppanian korsulle suo jaan vihollisen tulelta.

Jättäkee minut ja juoskaa suojaan, vaikeroi poika
paateilla, mutta nuo puheet häipyivät piiskan ammusten aiheuttamaan meluun. Tunsin horjuvani ja polveni
olivat kuin "alatoopia". Olin paarien peräpäässä ja
ehkä vain Muhosen vetämänä jaksoin horjua eteen-

päin. Vihdoin saavuimme naarmuakaan saamatta

em.

korsulle, josta haavoittunut toimitettiin edelleen
JSp:lle. Tuo juoksemamme matka oli ehkä vain 100

m, mutta minusta tuntui, että se kesti ikuisuuden.
Seuraava tehtävä oli kantaa kaatunut Niemi
korsuun. Tässäkin auttoi minua Muhonen. Välillä levätessämme hän havaitsi kaulasteni tihkuvan verta
ja huomautti siitä. Otin vaistomaisesti peilin taskustani, ja siinä juuri peilaillessani juoksi joku ohitseni
ja vilkaisten ällistyneenä minuun tokaisi:
Pitäisikö ehkd, parta ajaa?
-Tuo herätti jälkeenpäin hilpeyttä, sillä olihan ajankohta hieman omituinen parran kasvun tarkasteluun.
naarmun vaarattomaksi. Pieni sirpale jäi
-vainTotesin
muistoksi ja arpi "viinahissiin" Ieuan alle.
Keskitys oli silloin jo hiukan hiljentynyt. Komppanian päällikkö, kapteeni Kuparinen oli jo saapunut
Iähetteineen Munalle ja oli selvillä trlanteesta. Äkkiä
keskitys, joka oli kestänyt n. 2 tuntia, loppui ja seurasi kuin pahaa ennustava hiljaisuus.
Olkaa pojat valmiina, tämä on vain hengähdystau-

ko,- huuteli komppanianpäällikkö pojille. Tuo kokenut päällikkömme oli selvillä naapurimme taktiikasta.
Vaikka ensimmäinen yritys lyötiinkin takaisin, yrittäisi vihollinen uudestaan. Pian alkoikin uusi keskitys,
mutta nyt olivat myös omat putkemme valmiina ja

Voskisovoton lohkon osemisso

Koriolon konnoksello olevo
"Etumuno" oikeollo, iosso
höömöfiöä myös kirjoitukses-

so moiniliu

korsu

atH'
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KIRIALL'SUUTTA
Toimitukselle on saapunut suositeltavaksi

seuraa-

vaa äsken ilmestynyttä kirjallisuutta:

Karhunen: Talvisodan taivas.

Otava

- Joppe
Lehmus
Niilo Tarvajärvi: Tarvan mustelmat.
Otava
Yrjö Ylänne: Pohjolan kalavesillä.
-

valmiiksi suunnatut sanomaan raskaan sanansa. Siihen
kilpistyi uusi yritys alkuunsa ja vähitellen palasi rauha
Munakukkulalle. Åmmusten savun hälvettyä katselimme maastoa oudoin tuntein. Valkoinen keväthanki oli
myllerretty mustalle mullalle. Välimaastossa näkyi
matkansa päättäneitä vihollissotilaita epälukuinen
mdari,. Asemiensa lähettyviltä veivät naapurit haavoittuneet mennessään. Periskoopilla oli maaston tarkastelu suoritettava, sillä pään nostaminen montun reunalle olisi tiennyt varmaa tuhoa. Vihollisen tarkk'ampujat pitivät jatkuvasti silmällä asemiamme, ja periskoopin laseja sai uusia harva se päivä.
Nyt havaitsi joku vartiomies liikettä välimaastossa.
Siellä makasi hangessa pienessä syvennyksessä joku,
joka antoi merkkef ä olemassaolostaan heiluttamalla
hiljaa lakkiaan. Merkki oli tietenkin tarkoitettu livaoakukkulan puolelle, mutta se herätti myös meidän joukossamme ansaittua huomiota, sillä olihan tärkeätä
saada vanki ja tässä oli nyt mainio tilaisuus. Päivällä
se oli kuitenkin suoranainen mahdottomuus, sillä kukaan ei olisi selviytynyt tuosta matkasta elävänä. Oli
siis odotettava iltaa, mutta tiesimme myös, että siinä
syntyy kova kilpajuoksu. Jos tuo välimaastoon jäänyt
hatunheiluttaja oli vaikeasti haavoittunut, siis liikuntakyvytön, olisi meillä mahdollisuuksia. Muussa tapauksessa hän lähtisi hämärän tullen hiippailemaan
omalle puolelleen, ja niin menisi meiltä hyvä tilaisuus.
Oli siis varauduttava lähtemään heti, kun ilta sen verran hämärtyisi, ettei vihollisemme huomaisi Iiikettämme. Jännityksellä odottelimme iltaa. Päivä kului rauhallisesti. Hattu heilui välimaastossa. Vihdoin lähti partio liikkeelle ia hyvällä onnella. Åhkiolla he vetivät haa-

voittuneen, venäläisen kersantin, välimaastosta. Siellä
oli ollut myös naapurit töissä, sillä partiossa olleet
kertoivat hiippailun kuuluneeo aivan läheltä. Mutta

pimeän turvin kaikki onnistui kuitenkin suunnitelmien mukaan. Rauhassa saivat myös viholliset korjata
kaatuneensa, ja aamulla olikin välimaasto "puhdas".
Pataljoonan komentaja, everstiluutnantti Ursin oli saa-

punut korsulle ja venälänkielen taitoisena suoritti
alustavan kuulustelun. Saimme tuolta erittäin pidetyltä komentaialtamme, "Ukolta", kuten häntä korsu-

kielellä kotoisesti nimitimme, tunnustuksen suorittamastamme työstä. Takassa paloi ikuinen tuli ja korvikepakit höyrysivät "kraakussa". Oli siirrytty yksinkertaiseen päiväjäriestykseen. Jälleen oli kirjoitettu
uusi lehti Munakukkulan historiaan.
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Kirjoittojot yostoovot esittömistöön
mielipiteistä
Kösikirioitukset poloutetoon voln
portimoksun seurote33o

KlRfotrus-

KILPAILU
TALYISODASTA

palkintoina yhteensä |SOO mk
KANSA TÅISTELI-lehti julistaa nyt TALVISODAN sotakokemuksia koskevan kirjoiruskilpailun. Kuten aikaisempien, on tämänkin kilpailun tarkoituksena koota talteen ja julkaista sekä tuleville sukupolville säilyttää kertomuksia ja kuvauksia niistä lukemattomista teoista, jotka vielä elävät Talvi
sodassa mukana olleiden mielissä. Tällaisten muistojen talteen saamista pitää
lehtemme toimitus tärkeänä myös Talvisodan tutkimista ja historian kirjoitusta varten.
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I polkinto

Sfi) mk
ll
3fi) mk
ill
2fi1 mk
l0 polkintoo kukin 50 mk
Arvostelulautakunta pidättä itselleen

polkinto
polkinto

oikeuden jakaa palkintoihin varatun rahamäärän toisinkin, jos asianhaarat niin vaativat.
Rahapalkintojen lis2iksi jaetaan lohdutuspalkintoina 20 lehtemme vuosikertaa.
Palkintojen lisäksi maksetaan julkaistavista kirjoituksista tavanomaioen kirjoituspalkkio.

KANSA TAISTELI-lehti toivoo kuudenteenkin
kirjoituskilpailuunsa yhtä runsasta osanottoa, kuin
mitä aikaisempien kilpailujen osaksi on tullut.
Kilpailuun osallistuvien kirjoitusten tulee olla
postitettu toimitukselle, osoite Töölönkatu 3, B t,
Helsinki, viimeistään 3L.3. 196!. Kilpailun tulos
julkaistaan lehtemme kesäkuun numerässa.

1. Kuvattujen tapahtumien tulee ehdottomasti olla tosi'
asioihin perustuvia.
2. Kirjoituksestä tulisi ilmetä tapahtuma-aika, paikka'
kunta ja joukko-osasto (yksikkö) mahdollisimman tarkkaan samoin kuin tapahtumiin ratkaisevasti vaikuttaneiden henkilöiden nimet.
3. Kirjoitusten sopivin pituus on noin l J00-1.000 sanaa,
Kirjoittakaa vain yhdelle
eli 2-,4 lehtemme sivua.

-

puolelle paperia.
4. Kirioitukset merkitään nimimerkillä. Oikea nimi,
danaikainen

ja nykyioen

so-

sotilasarvo, nykyineo siviiliarvo,

sekä tarkka osoite liitetään suljetussa kuoressa kirjoituksen
mukaan.
5. Kilpailuun voi sama henkilö lähettää useampiakin kir-

joituksia. Myös lottien, sairaanhoitaiien ia sotilaskotisisarten osallistumista kilpailuun toivotaan.

6. Tapahtumiin liittyvät valokuvat tarpeellisine selostuksineen ovat tervetulleita. Niiden iulkaisemisesta suoritetaan korvaus ja pyydettäessä ne Palautetaan. Kuvien taakse
pyydetään merkitsemään lähettäiän nimi ia osoite.
7. Palkitsemattomat kirioitukset säilytetään lehden toimituksessa myöhempää .lulkaisemista varten, ellei kirioittaja
nimenomaan halua kirjoituksensa palauttamista. Ne kirjoitukset, joita toimitus ei katso voivansa julkaista, siirre-

tään sota-arkistoon.
8. Kilpailun arvostelulautakunnan valitsee Sotamuisto'
yhdistys r.y:n hallitus.
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Yhtö monipuoliseno jo sisciltörikkoono
lehti ilmestyy joko kuukousi.
Volittulen Polojen irtonumero moksoo voin 1,20 mk,
mutto vielö huokeommollo sootte jokoisen numeron suoroon
kotiinne tiloomollo lehden koko vuodeksi.
Jouluojon erikoishinto 10,80 mk on voimosso vielö tommikuun
ojon. Tilotkoo nyt Volitut Polot vuodeksi 1965
- sööstötte
25 % irt onu meroh i n nosto.

lrtonumero 80 penniö (sis. lvv.)
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