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on Nienelån lalon ttoasta, Lomais-Srcmesta.

Perheefien kuillil,a enäntä,isäntä

ja kolne reipasta

nieltenalksa.

Hänellä on

keräilytili Yhdysp ankiss a
Niemelän is dntä,jaemantä ohjaar.at kaikki tulonsa
suoraan tililleen Yhdyspankkiin. Siten he voivat

il

hoitaa raha-asioitaan vaivattomasti, keskitetvsti
ja jarkiperäisesti. Tekin voitte ohjata tulonne suoraan keräilytilillenne Yhdyspankkiin j oko sopimalla siitä maksajan kanssa tai antamalla Yhd,vspankille nostoon oikeuttavan valtakirjan. Ja
Yhdyspankin asiakkaana Teillä on turvallinen
tuflne siitä, että pankkiasioitanne hoidetaan oikealla tava.lla. Yhdyspankista saatte lisätietoja
esim. seuraavien tulojen ohjaamisesta suoraan
tilillenne:
Maitotilit o Metsärahat r Satotulot o Teutasrahat o Maanlunastuskorvaukset o Palkat ja palkkiot o Lasku-ym. s atavat o Eläkkeet
o Sairausvakuutuskorvaukset
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joko

ed ustoo u usintq poh

joismoisto

muotoiluo. Se on tehty korkeon
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ETTEI TOTUUS UNOHTUISI
Talvisota päättyi 25 r'uotta sitten maaliskuun 13.
klo 11 Moskovassa edellisenä yönä allekirjoitettuun rauhaan. Tämän sodan historiallista taustaa,
sen kynnyksellä käytyjä neuvotteluja Moskovassa ja
itse sodan aloittamista on meillä monissa muistelma,ja historiateoksissa valaistu aukottomasti ja luotettavalla tavalla pitäytymällä tiukasti kaikkiin käytettävissä oleviin lähteisiin ja tosiasioihin. Näiden tosiasioiden perusteella on tämän lehden palstoilla viisi
vuotta sitten valotettu käymämme puolustustaistelun
alkamista, päättymistä ja merkitystä sekä sodan alkaraisen 25-vuotispäivän yhteydessä uudelleen kirjoitettu, kuinka sota alkoi ja mitkä olivat Stalinin pääpäivänä

määrät.

Viime joulukuusse on Neuvostoliiton Tiedeakatemian historian instituutin aikakauskirjassa herra V. G.
F'edorov Itr.rjassa kirjoituksessaan käsitellyt Talvisodan s1-tti'niseen johtaneita tapahtumia. Td,md, kirjoir ai pyrkiikö se olemaan historiallinen tutkieltus
mx - jonka useimmat päivälehtemme aikanaan jul- on monessa suhteessa merkillinen sen vuoksi,
kaisivat,
että siinä on unohdettu mainita eräitä sodan alkamiseen ja sen kulkuun ratkaisevasti vaikuttaneita tosiasioita. Sen historiallinen arvo on siis kyseenalainen.
Laajastrt toisen maailmansodan aattoa kuvaar.asta
csit)'ksestä hakee vähänkin tuon ajan historiaan perehtynvt lukija turhaan selvitystä tai edes n.rrinintaa
siitä, että elokuun 23. pd,ivänd. 1939 Hitlerin Saksan
cdusir.jr, ulkoministeri v. Ribbentrop ja Stalinin Neuvostoliiton edusteja Molotov allekirjoittivat maitten,,a

r'älisen hyökkäämättömyyssopimuksen. Tähän sopir.uukseen liittyr'ällä salaisella pöytäkirjalla, jonka ianamuoto

tuli

julkisuuteen vasta suursodan päätyttyä,

Tolvisodon päötiymispöivönö 13.3.40
Helsingin Espiksellö konso liikkui huolestuneeno. Holelli Kömppi surulipu-
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Sokson io Neuvosioliilon ysrävyys- io ovunontosopimus ollekirioiteitiin Moskovosso 23.8.1939. Tämön
sopimuksen perusteello Sokso socttoi hyökätä Puoloon I .9.1939 io oloilti siren toisen mooilmonsodon.
Neuvostoliitlo toos olk:i loskec vclronso olle Boltion moito io esittöä oluevcorimuksio Suomelle. Nömö
voltiot oli sopimuksesso tunnustettu sen voikutuspiiriin kuuluviksi.

oli

ratkaisevaa la tlua oleva rnaailntanpoliittinen r'uerkitys. Suunnitellessaan hyökkär'stään Puolarn Hitlerille oli suoranainen välttämättömr)'s, eitä Neuvostoliitto pysyisi puolue'ettomana. Tästä oli jotrkin mrksettava. Sen hinnaksi tulikin säälimätön ja
häikäilemätö n eiupiirien jako. Hitler mr'önty'i
arvelematta siihen, että Neuvostoliitto saisi Suomen
ja Baltian maiden suhteen menetellä mielensä mukaisesti niinsanottuja omia tun,allisuusvaatimuksiaan ajatellen. Juuri tämän sopimuksen nojalla lähtevät sekä
Hitler että Stalin, kumpikin omalla tahollaan, hyökkäyssodan tielle. Miksi herra Fedorov ei meinitse
mitään tästä sopimuksesta? Historiankirjoituksessa pitäisi kuitenkin mainita sekä miellyttär,ät että epämiellyttävät asiat, muutoin kirjoittelu vaikuttaa tendenssimäiseltä ja epäluotettayalta.

Mutta jatkakaamme. Fedorov sanoo, että on mrhdollista, että eräät Suomen sotilashenkilöt eivät olisi
kaihtaneet edes sotilaallisen liiton solmimista Saksan
kanssa, jos tämä olisi sitä r,aatinut. Tämä on kuitenkin perusteeton r,äite, sillä Saksa kuului niihin harvoihin maihin koko maailmassa, jotka kieltäytyivät
antamasta edes moraalista tukea elämisensä oikeuden
puolesta taistelevalle Suomelle. Hitler ja Stalin olivat
niin lujassa liitossa keskenään, että aivan oikeutetusti

voidaan puhua Hitlerin ,ja Stalinin sodasta Suomer

vastaan.

Saksan salaisista, liittoutuneiden käsiin joutuneista

arkistoista on Iöytynyt selviä todisteita, että Ribbentrop kehoitti Saksan Suomen-lähettilästä ilmoittamaan, että Neuvostoliitto:r jl Suomea koskevat ongelmat eivät koskeneet laisinkaan Saksaa. Sodan puhjet-

tua menivät saksalaiset niinkin pitkälle, että asiasta
käytyjen neuvottelujen jälkeen Pohjois-Ruotsiin martkalla olevat saksalaiset laivat saivat tehtä\,äkseen varustaa Pohjanlahdella toimivia neuvostolaisia sukellusveneitä elintarvikkeilla ja polttoaineilla. Eikö tä66

mäkin jo ollut kahden suurvallan yhteistä sotaa
mea vastaan

Suo-

?

Edelleen sanoo Fedorov puhuessaan sodan syttynristä edeltäneistä päivistä: "Samaan aikaan tapahtui
Neuvostoliiton ja Suomen rajalla aseellisia provokaatioita. Tätä r,oitiin pitää merkkinä siitä, että Suomi
ei halua esillenousseiden kysymysten rauhallista ratkaisua." Tällä kai tarkoitetaan lähinnä Mainilan laukauksia? Niiden järjestäjästä ja alkuperästä on tämän
kysymyksen yhteydessä aikaisemmassa kirjoituksessamme annettu seikkaperäiset selvitykset, joten niitä ei

kannata toistaa. Todettakoon tyydytyksellä, ettei niiden ampumisesta enää syytetä Suomea. Ja lisättriköön

vielä, että provokaatioihin

liittyi

lukuisie, n.relkeinpä

päivittäisiä Neuvostoliiton ticdustelu-lcntokoneiden
suorittamia Snomen ilmatilan loukkruksi;r ei r',rin rrjr-alueilla, r,aan ainl pärili.rLrpunkiin saakka.
Historiikissrtn |c.lorov |uhuu myös Leningradin sotil.rspiirille .urnetList.l käskystä Karjalan kannakseile
r.rkcnneiun suomalaisen hyökkäystukikohd a n hir.irtin'risestä. Tällä sanonnalla n.ryönnetään siis,
etrl Sillrn oli antanut käskyn sodan aloittamisesta.
K:.rke.r lirhe on kuitenkin siinä, että puhutarn hyökklvstukikohdasta. Suomen armeijan päiivoimat oli keskitettl' 1'ksinomaan puolustusta varten Kannaksella sij.ritsevaan pääpuolustusasemaan, .ioka oli useeml.ign
kymmenien kilometrien päässä rajasta. Suomen ermeijan yhtymille annetuisse käskyissä puhuttiin 1'ksin-

omaan puolustuksesta, sitkeästä puolustuksesta jr puolustusasemien valmistamisesta .ja vahvistamiscsta. Tämän ovat historioitsijat todenneet alkuperäiskäskyistä
ja voivat
r.r-ryös liedorov
uudelleenkin todeta
- autenttisista asiakirjoist.r.
Tässä yhteysota-arkiston
dessä on syytä palauttaa mieleen r\Iolotovin sanat Paasikivelle ja muille neuvottelijoillemme marraskuun alkupäivinä Moskovessa: "N1't or'.it siviiliviranomaiset
käsitelleet asiaa, ja kun ei ole päästy sopimukseen,

tdytyy asia antaa sotilaiden haltuun." Sirr,,ihän oli
melkoisen selvä sodanjulistus tai ainakin hy.tkkäyksellä uhkaaminen, mikä sitten toteutuikin.
Samassa historiikissa väitetään vielä kaiken lisäksi,
että Ryti ja Tanner olisivat pyrkineet pitkittämääo
sotaa luottaessaan länsivaltojen apuun ja kieltäytyessään rauhanneuvotteluista. Suomen vilpittömistä pyrkimyksistä rauhaan kaikkia mahdollisia keinoja käyttämällä on annettu seikkaperäinen kulaus jo aikaisemmin mainitussa kirjoituksessamme, joten niitä ei
enää kannata toistaa Fedorovin historiallista pohjaa
vailla olevien väitteiden kumoamiseksi. Näio hataralle
pohjalle rakennettujen väitteiden luettelo päättyköön
seuraavaan neuvostolaisen historioitsijan historiallisilla
tosiasioilla Ieikittelevän mielikuvituksen tuotteeseen:

"Koko Karjalan kannas, \uiipuri mukaanluettuna, joka
ammoisista ajoista lähtien on kuulunut Venäjään,

siirtyi Neuvostoliitolle."
kansakoulun -lä-pikäynyt suomalainen tietää,Jokainen
niin Viipurin kuin Kannaksen kuulumr:et meille eikä Suomen historiaa voida propagandistisrr.:

i:i

muilla tuulesta temmatuilla

väitteillä muuttaa. Luottamukscllisia suirteita ei voida
rakentaa historiallisten vääristelyjen varaan, niiden
perustana täytyy olla vilpitön totuus.
Kun meillä taisteltiin sankarilliset Suomussalmen
ja Tolvajäwen raskaita uhreja vaatineet taistelut, kun
suomalainen uhrivalmius johti Taipaleen peräänantamattomaan ja Summan ja Kollaan sitkeään puolustukseen, silloin länsimaiden valtiomiehet ja sanomalehdet tyytyivät puhumaan vain vapauden tulen korkealla

ja ihmisoikeuksien suojelemisesta. Daladier lausui Pariisissa: "Uskon inhimillisen kunnian
takia, että vihollisenkin puolella täytyy olla miehiä,

kantamisesta

joiden omatunto panee vastaleuseen tämän hirvittä-

vän attentaatin johdosta. Suomen asenne osoittaa, että
kansakunta voi nousta suureksi paremmin rohkeutensa
kuin väestön lukumäärän tai alueellisen laajuutensa
pohjalta." Yhdysvaltain ammattikuntien liiton johtaja
lausui: "Neuvostoliiton hyökkäys Suomea kohtaan on

merkittävä poltinraudalla. Stalin kopioi Hitleriä."
Churchill puhui Englannin parlamentissa 9.L.40:
"Suomen osaksi on tullut hyökkäys vallan taholta,
jonka kanssa Saksa on tehnyt kunniattoman sopimuksen. Suomi taistelee eittämätöntä väkivaltaa vastaan
vapauden

ja

oikeuden puolesta

Sotopäiväkirjao

ja sen uskomattomat

rnenestykset saavat taholtamme osakseen mitä suurim-

man ihailun."

oleellisimmisto

Käymämme puolustustaistelun tilinpäätös osoitti
niiden olleen väärässä, jotka olivat pitäneet puolustustamme toivottomana jättiläistä vastaan, ja niiden oi-

topohtumisto

keassa, jotka pitivät mahdollisena tehdä hyökkäyksen
maahantunkeutujalle niin kalliiksi, että siitä on ennen
pdåmåi';rdn saavuttamista luovuttava. Kunniakkaan
puolustustaistelumme suorittaminen oli ollut mahdollista ensi sijassa sen vuoksi, että Suomen kansa tiivistynein rivein, yksimielisenä ja puoluerajoihin katsomatta, nousi puolustamaan isiensä m:ran vipautta,
elämänsä ja olemassaolonsa oikeutta. Kansan yksimielisyys- antoi taistelujoukoille sellaisen päättäväisyyden ja
puolustustahdon, että koko vapaa maailma viraukset-

tomasti kunnioitti ja ihaili sekä suomalaista sotilasta
että niitä arvoja, jotka hän taistelullaan oli maalleen
pelastanut. Vaikka olimmekin ulkonaisesti hävinneet
sodan, taistelun Iopputulos oli meille kuitenkin suuri

torjuntavoitto, joka pelasti asuinsijaksemme Kantir-

Suomen.

2.3.1940

Jälkijoukot vetäytyivät Kannaksella T-asemaan, johon venäläiset saivat kaikkialla kosketuksen. Viipurinlahdella ja Vuosalmella alkoi hyökkäys itse asemaa
vastaan ja johti raioitettuihin menetyksiin. Niinpä
Viipurinlahdella menetettiin Teikarsaari ja Tuppura"
Yritys Teikarin takaisin valtaamiseksi ei johtanut tulokseen, joten venäläiset pääsivät tykistön suorasuuntaustulella piiskaamaan rantaviivalla olevia puolustusasemiamme. Vuosalmella taas venäläiset valtasivat
salmen etelänpuolisen, hallitsevan ranta-alueen lossin

luona ja vaikeuttivat siten laakealla

vastarannalla
67

olevaa puolustustamme. Muu osa harjanteesta pysyi
joukkojemme hallussa, joten ne hallitsivat siis salmea.

4.3.1940

Venäläiset jatkoivat hyökkäystään Viipurinlahdella
)c valtasivat kahden divisioonan voimin lahden länsirannalla sijaitsevat Häränpäänniemen ja Vilaniemen
sekä niiden välisen lahden pohjukassa olevan Vila-

joen kylän ja saivat siten lujan ja meille vaarillisen otteen Iahden länsirannikosta. Reservien suorit-

tamat vastahyökkäykset iohtivat vain osamenestykja venäläisille jäi sillanpääasema uusien voimien

seen,

ryhmittämiseksi hyökkäyksen jatkamiseen. Puolustuksemme järjestely oli ollut vielä keskeneräinen, ja

syntynyt uusi tilanne vaati joukkojen vahr.istamista.
Niinpä ylipäällikkö antoi käskyn Rv.Pr:n siirtämisestä Laatokan Karjalasta

ja 6 pataljoonan muodosta-

ja keskittämisestä ViroMiehikkälän alueelle. Myös ilmavoimat
saivat käskyn keskittyä hyökkäykseen jääkentillä eteneviä vihollisvoimia vastaan. Kuten oli odotettavissa
kehittyivät taistelut Viipurinlahdella erittäin ankariksi, samalla kun niiden osuus koko valtakunnan puomisesta koulutuskeskuksissa

Iahden

-_

lustuksessa nousi ensi sijalle.

7.3.t940

Vahvistuksia saatuaan venäläisten voimat olivat
Kollaalla nousseet 4 divisioonaan. Ne ryhtyivät maaliskuun alussa hyökkäykseen, joka saavutti nyt huippunsa. Puolustajan han'entuneet lin)et kestir'ät jr tuottivat viholliselle n. 2000 miehen tappiot. Hyökkäykset
jatkuivat edelleenkin, mutta puolustajien vastustus'kyky ei sittenkään murtunut. Kollaa kesti. .

qs

.

Koirinojan edustalla sijaitseva Maksimansaari, joka oli tärkeä rengas Kitilän motin saarrossa, menetettiin. Venäläiset valmistelivat hyökkäystään sitä
vastaan vahvoilla ilmavoimilla, ja siihen osallistui
kymmeoiä hyökkäysvaunuja. Urhoolliset puolustajat
kaatuivat melkein viimeiseen mieheen, ja venäläiset
saivat huoltoyhteyden Kitilän suurmottiin avatuksi.
8.3.t940

Viipurinlahden sotatoimiin liittyvänä
heittivät voimia Suomenlahden jääkentän

venäläiset
yli myös

Virolahden rannikkoa vastaan. Rannikkojoukkon'rme

torjuivat niiden tunkeutumisyritykset jo saaristovyöhykkeen ulkoreunalla. Toiminta jatkui seuraavinakin
päivinä, mutta venäläisille heikoin tuloksin.

Konekivööripesäke Tolvisodon

loppupäivinä Lemetin poh-

9.3.1940

Venäläiset olivat jatkuneilla hyökkäyksillä yrittäneet vallata yhä laal'emmin Vuosalmen yläpuolella
olevaa harjannetta sel<ä jalansijaa salmen vastarannalta lossin kohdalla, mutta tulokset olivat olleet
r.aatimattomia. Nyt he keskittivät voimansa ratkaisei'aan yritykseen. Menestys jäi kuitenkin vain osamenestykseksi heidän kärsiessään suunnattomia tap-

68

ioispuolello

pioita, kuten päämajan tilannetiedotuksesta käy ilmi:
"Vuoksen jää on vihollisen hyökkäyssuunnissa täynnä ruumisröykkiöitä."
Lt.3.t94O

Venäläiset jatkoivat hyökkäystän Viipurinlahdeljoukkojemme sitkeästä puolustuksesta huoli-'
matta onnistuivat laajentamaan jonkin verran aikaisemmin valtaamaansa sillanpääasemaa, mutta pysäytettiin vastahyökkäyksillä. Myös eräitä Viipurinlah-

la ja

den saaria sai vihollinen haltuunsa mm. Sorvalir.r
eteläpuolella olevia pikkusaaria, jotka muodostuivet
uhkaksi Viipurin puolustaiille.
i

Tolvisodon toistelut ovot
päöttyneet. Tolvoiörven suun-

nolto I6.3.40 poloovio

mie-

hiä motkollo Korpiselön kirkonkylön koutto kotio kohden

Tolvisodon päätyttyä Vört-

silössä moontien

vorteen

tuotuo evokkoien irtoimistoo
odottomosso kulieiusto lönteen pöin

*
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Talissa saivat venäläiset aikaan 1>uolustusrrsetnassrmme painutnltr, jota he seuraavani). Päir'än.i syrensir,ät srravuttren Viipurista Imatralle johtar'.rn tien.
Trihän heidän hyökkä1,kscnsä p1'sii1'tettiin. Trimrin
riutamanosan puolustusta vahYistrrntrtrrn stalrrti so,len

viimeisenä ;räir'änä kompp;rnia Amerikrrn

sl,rottti.t-

laisia.

Vuosalmell.r vrltasivat venäläiset sitkeissä t.riste-

M

luisse priiiiq5nn salnten eteläPuolella olevarr hrrrj.rnrtctt:t
sekä ylittivät salmen Vasikkasaaren kautta hyökiiten.

He saavuttivat salmen pohjoisrannan laakeirt aukelt,
missä puolustajamme tehokasta tykistötulte \'tstr.1n
olivat voimattomia. Hyökkäys pysäytettiin kuitenkin
metsän reunassa olevien uusien ia suojaisempien 'rsemien eteen.
13.3.1940

Aamupäivän kuluessa hyökkäsivät venäläiset kiivaasti kaikilla rintamilla, mutta heidät torjuttiin i1,man, että he olivat saaneet tililleen pienintäkään menestystä. Tuli loppui kello 1 t, ja kauan jatkunut
yhtäjaksoisen taistelun jylinä päättyi outoon hiljeisuuteen. Lopen väsyneille joukoille se

"k-

=ryä-§

§

.

,*_2.1

.,

,ffi
,

t*-

P*

§

oli fyysillisesti

Hä'ry

suuri helpotus, n'rutta henkisesti päivä oli silloin eläneelle sukupolvelle raskain. Viipurin Iinnan tornistr
laskettiin alas Suomen lippu, joka oli siellä uljaana
liehunut koko sodan ajan. Kaikkialla valmistauduttiin iättämään Neuvostoliitolle luovutettavaksi määrätyt alueet. Koko m;ressa suoritettiin suruliputus.
sillä Karjalan menetys koski kipeästi koko kansrrrn.
mutta raskaimpana se luonnollisesti kohdistui kerjrrlaisiin itseensä. Heidän oli kiireesti koottava arvokkain ornaisuutensrr ja iätettävä kotikontunse vier.i.rn
valloitta

jan käsiin. Luovutettu I(arjala iäi

eläm;i:in

e

mielissä hrihtunrettomien nruistojcn m.IrnJ.
+

kffi

Puolustrrsvoinr.unme olivlt kestäneet suunnilttoman ylivoinran jatkuvan paineen. Tosin ne T-irscni.r.-

sakin olivut joutuneet t.ri1.11111.,.,,,, rnutt.r rnissriiin nreir'ät t.rittuncct. So.lln viin-re l.riir inä oli \ (,inr..:

ntonin paikoin iiririr.nnrillccn järrnitettl', r.nrrtta hcl;'poa ei ollut lihollisen puolelhkirln.
Ellei rauhtl olisi tullut, olisi tiristclu tictl rti 1.r:kunut. Rintam.rn oikaisuja. chkripä huot'uattrrvi,rki:r
olisi ollut plkko suorittaa. Llutta txcmpra lruolust'.:srrsemea oli sodln aiklna rrrkennettu Suon-rcnlrrh,lc's:.r
(Virolehden ja Siikkijiirren rrjrlta) Kivijän'een scl...i
Saim:ren jr PLrnkahariun linjrlle. Oikealla siirc-ll.i
oltiin io nrellio lähellä tätri linjaa, joten scn puolLrstlmiscen ei sille ryhmitetty' kuudcn, nuorest;t iliiilLr,.kasta IerLrste tun patel joor.rln 'r'oirnl olisi riittrinvt.
r..rirn kokeneitl joukkojl joltakin sutrnnalta olisi pitänyt srrrd,r irti. kutcn esinr. itrir.L.i.tlt.r oik.risent.rll-r
rint;rmlr Jrinis.joellc, iote ajrteltiinkin. Ker'ätkelirilil:o
ja j,iidcn sulirt.ttincn olisivat io tuottanect hclpottrst.r l.r
lisänncct uurlen, tacmln;rn xseman lu.iuutta rltli.risevlst

i.

"Puolustusvoimirt olivat ttlrvanlteet Irrh«rirt uh.rtttn
\;rpautemme, r,aikka huomattavin uhrein. Ne olir'.rt
osoittaneet koko n.raailmalle, että Suotncrr ci voi 1.1'vh-

kiä

n.rlailn'r:rnlirrrtalta, \'aan sen klnsalla

oli

oikeus

elää r'apaana ia itsenriisenä omassl, r'aikl<a t)'l-ist.tIs-

säkin meessrr." Näin lrusutlln l<uvltc«rkscssl
r;rt 'r'uodet".
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Linnonkotu. Oikcollo

Lehto-

vooron roviniolo

f

-4-kut

tä maanteitä. Aseman seutu )'htenä ihmismassana, joka kärsivällisesti vain silloin tällöin siirtyy sisälle ja
i

/t:::.4i:

vasten,

jl

sydän p.rmpp.r.illen jännäsimme omiemnre

puolesta.

juniin.
23.12.

t6.12.

Elämä kaupungilla on näinä viikkoina ollut rilkasta. On kuin kaikki varautuisivat pahimman vr-

ralle. Meidän (Kimmon) osastomme on yhä harjoitellut. Jokaisen tulisi majailla mahdollisirnman lihellä Yss-korsuaan, ettei hälytyksen aikana tarvitse
juoksennella pitkin katuja. Me neljä onnekastx tlttöä sain-rme mljoittul Kimmon t:rloon serkkupojar-r
tyhjään asuntoon.
I

20.t2.

Tulimrae

äslier-r

Hick.rn kourcnnukselta. Olemme nvr

armeijan palveluksessa. Teemme Hiekan rlt.rpih.rn

rirrastosuojissa "N{olotovin koktailpullojr". Kaupun-

gilta on kerätty tyhjät Alkon pullot ja niitä me tältämme pensalla, korkitamme ja kiinnitämme niihin
sytytystikut. Sormet ovat terävistä korkeista hankau-

tuneet haavoille ja haju aiheuttaa suorastaan pahoinvointia. Kävisi liian vaaralliseksi oleskella hälytyksen aikana pensapullojen keskellä. Kuormir-auto onkin aina valmrina oven edessä heittämään meidät läheiseen metsään. Tänään sairnme seurata hienoa il-

yläpuolellam

koneitten pakoputket piirtelir,ät ihmeellisiä kiemuroita tair';rst.r
mataistelua suoraan
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Kaikki on nyt aivan sekaisin. Olemme melkein koko yön 'r'alvoneet kellarissa. Kun eiler.r illalla kahdentoista rnaissa tulimme jälleen Hieklr.r komennukselta
ja väsyneinä r'almistauduimmc nulikum;rln tärskähti
silloin rleitä tyttöjä
kerran, toisen ja kolm,rnnen
vietiin alas kelL.rriin. Pi.rn k.intautui
taas räjähdyksiä,
n-ronta peräjälkeen jt vajaan tunnin kuluttua taas
uudestaan.
Valot samrnuivat. Ålkor tulla tietoja rJjähdysten tuhoista.
Poliisiascn-ralla kaksi poliisia kuollut. Säästöpankin taloon osLrma, samoin OTK:n n.ryll) In jr siihl<iilaitoksccn. l\Iitä krruhcirrrl,il jLrttu ja
kuka tiesi kertoa oudoist.r
kierteli kaupungilla
kuka kertoi devalomerkeistä ympäri-kaupunkia
- Tällaisen s.rinls.rrlteista. Tykin krarnaltciksi arvelevat.
r-r-re

jonluaaton. . .

25. t2.

Koko päivän on ollut melkein jatkuvr hiilytystila.
Ålttorkaan emne srineet rauhrrssa viettiiä. sillä "aavetykki" Iähetti meille illall.r tuhoa tuott.rvrt "pakettinsa". Tänä aamuna varhain alkoivrrt sireenit ulvoa ja
jatkui puoleen päir'ään saakka' On
maassa
vaikeaa kuvitelll, että olisi Joulu
rauha ja ihmisillä h1'r'ri t.rhto.

samaa hälytystilaa

sitten

i-

.-

'' '.

i*-rt:
-4*-.4""-

Vonhon kirkon rounioiden keskellö muisfoiumolonpolvelus Tolvisodon Summon toiste-

luisso kootuneiden muistoksi. Toustollo
torni eli ns. Kellotorni

voruskuntokirkon

26.t2.

Samanlaista hälyiys-

ja

vaaratilaa koko päivä.

Osuusliikkeen talo sai osuman, Pursiaisen eteen tuli
syvä monttu ja torille myös. Saapa nähdä, kuinka on
iltarauhamme laita. Åavetykin vuoro alkaa pian. Jo
kymmeneltä meitä muistetaan. Kannaksenkadun tienoille on tullut kranaatteja, Massisen talo on saanut
osuman, Havilla palaa. , .
30.t2.

Sisko-parka oli r'ähällä päästä hengestään ! Olivat
rahatoimistosta juuri poistuneet kahvitauolle, kun aavetykin ammus tuli raatihuoneen ikkunasta sisälle ja
permannon lävitse rahatoimiston saliin. Kyllä olivat
järkyttyneitä, kun tak.risin tullessaan näkir'ät hävityksen. Olimme iuuri tulleet Pursiaisen leipomosta riemullisesti leivospakettia kiikuttaen, kun yli vihelsivät.
Löysimme äkkiä itsemme kadun pinnasta ja pa-ketti lensi lumisohjun sekaan.
6.t.1940

Tänä aamuna herätys aavetykin toimesta ja saman
tien hälytys. Puolelta päivin tuli pommeja yhtenä
ryminänä. Kotimme tienoo saa pahoja osumia. Kotia

Torkkelin ja KulIen'onkadun kulmassa. Koulumme pihalle on tullut
pommi ja Myllyaukiolle useampia. Olivat kai yritelvastapäätä oleva Bruunin talo palaa

leet pääpaloasemaa. Heti rauhoituttua ryntäsin siskoni

pitkin Torkkelia. Hätäilimme isän
voinnista. Siinä roihusikin nurkassa talo tulimerenä
ja kun tulimme kotimme ulko-ovelle, oli kuin jättiläinen olisi rynnistänyt sisään
ovet ja ikkunat il- lohkeilleet. Isä siirmanparneesta vääntyneet ja seinät
teli tavaroita pihanpuoleiseen osaan, jossa ikkunat
olivat säilyneet. Vakavina palasimme takaisin majakanssa juoksuun

paikkaamme.
15.1.

Olipa kauhea päivä ! Aamulla kaikessa rauhassa
kuuntelimme Lapatossun pakinaa, kun korvamrne
srerotti koneen surinaa. Kiiruhdimme ikkunaan
lasit silpoureenit ulvahtivat ja samassa tärskähti
ja luutuivat päällemme. Ryntäsimme ovivälikköön
limme talon luhistuvan päällemme. Kuo närn ci käynyt, koppasimme monomme ja saman tien alas kellariin, jonka pihaovella pojat ryntäsivät vastaan paareineen ja lapioineen. Vihollinen oli käyttänyt ensi kertaa syöksypommitusta, ja j'alki oli kauhea. Ensimmäiset pommit olivat osuneet viereiseen seurakuntataloon,
jonka kirjakaupan raunioista pojat löysivät nuoren
myy.jättären kuolleena. Asiakas oli säilynyt jäätyään
seinien väliseen rakoon. Samoin kuolivat kadulla kul73

kenut nuori Vss-ensiapusisar ja hevosella ajanut mies.
Melkein joka talo Pohjolankadun varrella oli saanut
osansa. Kultaisessa Karhussa

oltiin

aterioimassa, kun

tuli osuma ja moni haavoittui. Kilpiön huonekaluliike paloi, Vss-toimisto Punaisenlähteentorin puolella vaurioitui pahoin. Koko kadun pituudella mustia, savuavia raunioita.
22.L.

Päivät ovat nykyisin perin levottomia.

Samaa

vaihtelua
varoitus
vaara ohi. Aavehälytys
- päivällä tai yölmeitä- milloin vain,
tykki muistuttaa

lä.

Jouduimme muuttamaan pattereitten jäätymisen
takia alakerran turvallisuudesta Kimmon 5. kerrokseen sukulaissedän hoiviin. Emme jaksa aavetykin
yöllä ampuessa lähteä alas kellariin, mutta vähän häijyltä tuntuu täällä korkeuksissa sen tärskähtely. Tänne
ylös kuuluu rintaman jylinäkin selkeämmin. Usein iltaisin, kun kaikki kampsut päällä asetumme yöpuulle,
ajatukset siirtyvät väkisin tuonne, mistä jylinä kantautuu. Viime yönä ilmavaroituksen herättämänä istuin kauan pimeässä ja katselin ikkunan raosta punaista välkettä taivaankannella ja harras rukous nousi rinnasta siellä rintamalla olevien puolesta. Siunaus
on seurannut myös jokaista autokuormaa, joka on
sinne lähtenyt lavatäytettynä polttopulloilla Hiekan varastosuojan ovelta. Työ siellä on käynyt aika vaaralliseksi. Kranaatti on repäissyt jo yhden varastosuojan
seinää.
3.2.

Kaamea päivä

! Kävi niin kuin pelkäsimme

tä-

nään oli meidän vuoromme. Eilen jo sai viereinen
ja
PYP:n talo osuman seinään
torille tuli 100 kg suutari. Jännittyneinä kiiruhdimme tänä aamuna sireenien ulvahtaessa alas kellariin. Kuuntelimme järistyksen lähenemistä ja äkkiä alkoikin seinässä oleva ilmaräppänä paukahdella, maa tärähti, seinät tuntuivat pullistuvan, pylväs vieressäni keinahti, valot sammuivat. Olimme saaneet täysosuman. Kun säikähdvksestä toinnuimme, nousimme ylös ja aloimme laul.ia
Sillanpään marssilaulua
kuin rohkeutta etsien.
ja vettä alkoi tippua
Ylhäältä kuului romahduksia
päällemme. Käryn työntyessä kellariin saimme käsk1 n
hapuilla varauloskäytävän kautta pihalle. Keräännyimme Torkkelin puistoon ja siitä Karjalan liiketalon
kellariin. Miehet jäivät seuraamaan tilannetta ja ottamaao selvää vaurioista. Pommi oli usean kerroksen
läpäistyään kohdannut paksun putkiston ja räjähtäen tunkeutunut päällämme olevan kerroksen lattiaan tehden siihen syvän kuopan. Emme uskalla

edes

$atella, kuinka lähellä tuhomme oli ollut. Nyt oli
Torkkelinkadun vuoro, melkein jokainen talo on saanut osuman Punaisenlähteentorilta Kauppatorille
saakka. Korkeat kivitalot olivat luhistuneet keskeltä
soraläjiksi. Pursiaisen leipomon ja KOP:n raunioista
ovat osastomme pojat kaivaneet esiin kuolleita ja haavoittuneita. Åinakin 10 uhria vaati tiimä päivä.
Ihana Tuomiokirkko ja monta Vanhankaupungin
historiallista taloa on vaurioitunut. IIlan pimetessä
kiertelemme ympäristössä. Hilfaisina nousemme rakkaan pyhätön portaita. Kuin naulittuina tuijotamme
tuhoa. Repaleisena, ammottavana aukkona piirtyy holvikatto pimenevää taivasta vasten. Ålasromahtaneet pilarit, betonijärkäleet ja vääntyneet palkit peittivät alt74

tarin edustan. Vain alttaritaulu Ristiinnaulittuineen
kohosi horjumattomana yli hävityksen. Suljin järkyttyneenä silmäni, muistot olivat liian eläviä.
Hiljainen urkumusiikki täytti temppelin, nuorukaisten
polvistuneet ririt alttarilla ja rovasti Santavuoren tuttu
ääni: "Teidän edestänne minä annan henkeni." Kattopellin rämähdrs herätti nykyhetkeen
ulkurnusiikin sijasta kanteutui alas holvistoon kumeata
tyksieltä, missä monet näistä nuorukrikien jylinää
- samaa Ristiinnaulitun tietä: Teidän
sista käyvät nlt
edestänne me anoamme henkemme!
1o.2.

Tänään saimme todellisen pommitusryöpyn Ili

kaupungin. Maanjäristykseltä tuntula iylinä täytti kaiken. Tuntui oudolta kyyristellä kellarissa, jonka yläÄkkinäipuolella oli taivasta pilkottalat eukot.
vyönen hiljaisuus tuli yhtä yllättäen kuin pommien
ry.
Kaupunki tuntui hulmahtaneen liekkimereksi.
Joka puolella roihuaa. Vanhankaupungin suunnalla
ikivanha Nfustainpalaa maaseurakunnan kirkko
onko histoveljesten luostarin kirkko. Voi-meitä
riammekin tuhoon tuomittu!
t1.2.

Koko aamun on jylinä rintamalta tärisyttän1't runneltua kaupunkia
palaneen käryyn yhtyy seh'ästi
ruudin hajua. Puolelta
päivin alkaa jälleen aavetykin jyrähtely. Istumme kellarissa. Kuinka järkyttävinä
kiirivätkään Maamme-laulun sanat tykkien jylinän
ja aavetykin säestäminä. Kyyneleet vierivät poskillemme.
Kranaattituli jatkuu, mutta loppuu taas
- kuin on alkanutkin. Ympäri kaupunkia on
vhtä äkkiä
iullut osumia
kotimme ympäristöön montakin.

-

13.2.

Koko päivän jatkuvaa kellarissa istumista

aa-

- jakmusta 8 alkaen. Yritämme jotain murkinoida, että
saisimme yli yön. Valomerkkipeli alkaa taas
pian
jo tärskähtää
yhtyy aavetykki leikkiin
menemme
takaisin kellariin

-

-

-

14.2.

Sireenit antoivat aamuherätyksen. Tunnin kulut-

tua ohi !

Kipitimme sisaren kanssa kotona käy- huolissamme isän vuoksi. Kotona olmään, olimme
lessamme tuli taas hälytys, ja isä kiikutti meidät kiireen vilkkaa alas kellariin. Teräsryöppy vavahdutti
ahtaita kellarikäytäviä. Isä siirteli huolestuneena meitä
seinältä toiselle tutkien niitten paksuutta. Kun jyrinä hetkeksi hiljeni lähdimme takaisin juosten pitkin
Torkkelia. Koneita näkyi laivueina korkealla taivaalla
menevän ja tulevan. Ympäri kaupungin loimusi tulipaloja. Puhelinkeskus näytti palavan, samoin ravintola Mainos, ja Kimmon kulmassa oli Åutomaatti ilmiliekeissä. Siinä vedettiin letkua ja palomiehet yrittivät
tulen voimaa rajoittaa. Kun talojen vesiiohdot olivat
jäätyneet, tuntui työ toivottomalta. Ryhdyimme auttamaan sammutusta kannellen kadulta vesiämpäreitä apteekkitalon eri kerroksiin. Päir'ä oli kaupungille hirveän raskas. Satakunta konetta näkyi samanaikaisesti
kaupungin päällä. Joka puolella palaa ja savuaa -kaikkialla silmä havaitsee vain raunioita. Lamaannutta-

pelastan, työnnän reppuni pohjalle. Siinähän olivat
runoilijan sanat kuin kaiken huipentumana: "Viipuri,
seisot kuin kallio meressä, seisonut ennen tulessa ja
veressä, kertoa voivat sun muurisi harmaat, isänmaan

kohtalot kolkot ja armaat."
18.2.

jotain unenomaista oli lähtömme ViiJäiiskessä
ja jännityksestä turtana olimme
purista. Väsymyksestä
koko päivän kuunnelleet teräsryöppyä yllämme. Oli
jatkukuin maankamara olisi liitoksistaan tärissyt
vasti etääntyvää ja lähenevää kuminaa.
Illansuussa

vain tulipalojen
rätinä
kaikki hiljeni pahaenteisesti
täytti kaupungin. Surusta mykkinä tuijotimme etääntyvää kaupunkia. Näky oli sanomatte62n s45ft45
aavemaioen kaupunki
sortuneita, vääntyneitä talokummituksia mustine ikkuna-aukkoineen taustana tulenkarvainen taivas.
27.2.

Kuulumme Jääsken lottiin. Aamusta iltaan hyörinää
sk-talon suojissa. Muonitamme armeijan joukkoja, lepäileviä ja ohikulkevia. Heitä riittää loputtomasti nälkäisinä soppaämpärien ympärillä.
1r

1.3.

EIämä on käynyt täälläkin levottomaksi. Maanteillä
vaeltaa katkeamaton virta evakuoituja, pääasiassa karjaa. Kovassa pakkasessa eläinraukat ovat surkeaa katseltavaa
utareet turvonneina, jäisinä oe tuskissaan
- kahlaavat umpihangessa metsän paivauhkoina

o:t\i

- nämentajat ovat aivan voimattomia. Teiden varsilla
kyy kuolleita eläimiä, paleltuneita tai alati hätyyttävien
"turmanlintujen" surmaamia. Maidosta ei meillä ole

puutetta

;,;.*-^""

Viipurin rounioito.

Tolvinen

ronfomoisemo

t5.2.
Päir,ä jatkuvaa hälytystä, pommitusta ja kraoaatteja
puoliyöhön saakka. Siirrymme yöksi alas kellariin
nukkumisesta ei tule mitään.
L7.2.

on lähdettär'ä

kaikkien naisten on poistutta-

- lopetetaan. Kunpa saisimme
va, koska Vss-toimiota
järjestymään kvrdin pois kaupungista. Kaiken kaaoksen keskellä iuntuu kummalta
rintamalla on nyt

hiljaista.
Kävimme hn'iistijätöllä kotona. Otimme lisää vaatetta, koska pekkaser vain kiihtyivät. Isä oli yritellyt
suojata ja siirrellä tararoita.
Tuntui raskaalta jättää
koti silleen, vaikka kaikki marllinen
kama fa koreus
tuntuikin niin mitättömältä. kun koko kaupunki korvaamattomine historiallisine an'oioeen palaa tuhkaksi
ja sortuu sorakasoiksi.
Siinä oli sieli kiriahrllln reunalla viimeisen koulupäir'än
läksvkirjr:. Ånnoin karjotainhan sentään voiseeni hyvästellä kirjarivejä
si ottaa mukaan. Siinähän se -olikin

Eino Leinon runokirja

-

helpottaa

pehmeäkantinen

isän nuoruudenmuisto.

piä ja hiljaisempia näyttävät sotilaat olevan. Torsu
pitkin penkkejä ja lattioita.
Vain yhtenään toistuvat hälytykset ja pommituslaivueitten saapuminen saa heidät hetkeksi valveille ja
päänalusena he makaavat

vana kiertää huhu, että Vss-muodostelmat lopetetaan
näinä päivinä. Onko tämä jo kaiken loppua !

Nlt

kaikki lypsytaitoiset yrittävät

eläinten kärsimyksiä.
Raskaita maito- ja soppatonkkia
saamme raahata salin ja keittiön väliä. Yhä väsyneem-

Sen

kiiruhtamaan vastahakoisesti viereiseen metsikköön.
Talomme on hyvin naamioitu, mutta ehkä tallattu
pihamaa houkuttelee yhä useammin hävittäjät kksuihkuilla tulittamaan tienoota. Tänään kesken tulituksen ryntäsi sk-päällikkö keittiöön ja kiivaasti edestakaisin kävellen sätti meitä, kun emme heittäytyneet
likaiselle lattialle, vaan valkeita essujamme säästäen
kyyristelemme tonkkien suojassa. Ulkona maanteillä ei
voi kulkea ilman harteilla olevaa lakanaa, muuten saa
koneet äkkiä niskaansa. Tänään tuli yksi tuholainen
leimuten alas. Kone oli täysin murskana ja lentäjät
hiiltyneenä möykkynä. Åsemalla näimme myös ryhmän

vankeja; niitä tuijotimme kuin vieraita tunkeilijoita
ainakin.
6.3.

Levottomuus on salaisesti hiipinyt meihin. Tykinjvske tuntuu r',rin voimistuvan. Eteläinen taivaanranta
loimuaa öisin punaisena. Yhä useammin kiitää maantiellä ohitsemme kuorma-auto, jonka lavan nurkkaan
on pistetty havunoksa. Tdnddn kävimme tervehtimässä
siskoamme KEK:issä, jossa hän on kanslialottana papin
apuna. Pihamaata ylittäessämme tuntui kuin jalat
olisivat olleet lyijyä
eikö vähempi riittäisi lunnaiksi.
Järkyttyneinä palailimme kuutamoista maantietä. Ja
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Koko aamun kantautui vielä kuuluviin tykkien taukoamaton jyske, nyt on kaiken ylle laskeutunut painostava hiljaisuus. IIikä helpotus rintamalla
tuska
- raskas
ja hävitys on ohi, nruttr miksi kuitenkin tämä
rauha? Edessä on mieron tie
köyhinä, tyhjin käsin,
- ? Jotain viemme senminne menemme tuntcmettomtan

sieltä lähestyi tees kuorma-auto peittrimättömine kuormineen ja vähän matkrn päässä toinen. Voi, älä katso
tunnet sen kuitenkin I Kuinka vanhaksi tunsinkaan

-äkkiä itseni, kuin olisin tullut viime kuukausina
nen monta vuotta vanhemmaksi

mo-

!

13.3.

tään mennessämme

ih;rnrn r-ärikkään kudelman

muistoja. Siinä ovat -kaikki värit nrust.rstil puneiseen,
on heleitä muistoja Antrean ihanista kesistä, viljapeltojen kypsää keltaa, r,aarojen tummaa vihreyttä, mansikka-ahojen punaa -- tuossa Ojajärven tummaan syvyyteen kuvastuvien kalliovuorten hopeaa
tuossa
Tyrisevän, Teri joen hiekkaranto jen aurinkoista
kultea ja mercn ääretöntä sineä.
Karjala
kiitos, että

Keskiyö. -- Rauha on solmittu
mutta Karjala on
menetetty. Se on musertava isku - järki ei jakse sitä
uskoa
olemme itkeneet koko -päir'än ja nlt särkee
päätä hirveästi. Voiko tämä olla totta
eikö meillä ole
enää Viipuria, ei Karjalaa
Jumala, miksi meidät
hylkäsit? Tämän tuskan ymmärtää
r'ain se. loka on
siellä syntynyt ja kasvanut ja rakastanut näitä seutuja

yli kaiken.

rnnoit meille niin paljon

I

-

-
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KELLON viisarit siirtyvät kellotaululla hitaasti osoittaakseen maaliskuun 13. päivän ensi minuuttien alkavan.

Åtikersantti Timonen on vain yöllä voinut noutaa
ryhmälleen muonaa joukkueenjohtajan komentopaikalta, sillä Arttosenmäen tukikohtaan ei päivällä elä-

vänä pääse. Tänä kohtalokkaana ja historiallisena päivänä hän saapuu tavallisia aikaisemmin, sillä vihollisen raskas tykistö on Käsnäselän suunnalta aloittanut
tavallista vilkkaamman häirintätulen. Åmmukset pu-

toilevat Arttosenmäkeen ja

metsän'r'arti

jan

poltetun

talon ympärille. Vänrikki Purasen teltassa or-:.i miehet
yksi toisensa jälkeen nousseet ylös mekuulta. On tul-

Iut römpsiä vaarallisen lähelle.
Årvasinhan minä, ettei N{aunok.rrn nuku tänä
- niinkuio härski silli teltanper-iili. kiusoittelee
yönä
Timonen.

Uomoon rintcmc T:lrisodon
oikono Uomccn kylcssä clevine mot'e neen

Vihollisen rvkis:ö :untuu räiskivän nyt tavallista
ahkerampaan.
Sen riedus:elukoneet hyrräsivätkin eilen
aivan yläpuolellemme. S:..:::e poiat nähdä, että sieltä

tulee kohtr selhinen ru-i;rr:skr'. e:tei ole tämä kansa
sellaista nähnvt. h:.rmine1e: :..ikersrntti Saarento ja
nousee ylös.

Oli niin paljon hiekkrr .ur:reil:. eilisen lentopomjäIjeltä, etteir-ät sukse: iuis:rneet juuri nimituksen
meksikään aukealla pellolla, ja me:slssä s.ri kierrellä
kaatuneita puita.
Tuliko niitä sitten oikein römpsiä År:tosenmä-

-

keen

?

Kysy vielä! Ne lapioivat niitä koneen laidan yli.
eivät muuten ehtineet telineistä irroittaa.

- kun
kin,

Meidän majoitussaunarähjämme hyppi ilmassa ja huojui niin, että luultiin sen kaatuvan. Siihen se kuitenkin

paikoilleen vielä jäi. Konepistoolimies, joka sattui
olemaan asemissa tähystämässä, veteli pommituksen
aikana vimmatusti narusta, ja lehmänkello saunan laipiossa kilkatteli hätäisesti.
Ryömin asemiin katsomaan, mikä siellä on hä- sanoi Pulkkinen rauhallisesti.
tänä,
Ei täällä mitään hätää ole, halusin vain ilmoittaa
ryhmänjohtajalle,
etten vielä ole kuollut. Kuule Mauno! Sanoppas Puraselle, että hän koettaisi järjestää minulle jonkun miehen lisää, sillä eihän viisi miestä
jaksa puolustaa tukikohtaa, jossa ennen on ollut kokonainen konekiväärijoukkue. Jos yhdenkin miehen
saisin, sekin riittäisi, mutta on turha lähettää sellaista,
jolle tämä maallinen elämä, ja oma henki on liian rakas.
Voinhan minä esittää, mutta mistäpä vänrikki

-

Haatajakaan voi miehiä irroittaa, kun komppanian
vahvuus on huvennut puoleen entisestään.
Pahaksi on päässytl Tullessani etulinjaan vievää
juoksi vastaani kolme ilkialastonta mieskinttupolkua
tä \'.ratte3t kainalossa. Luulin näkeväni harhoja, mutta
miehet r-e.in pyyhälsivät ohitseni senkun käpälistä
lähti ilriin.reinen mies huusi:
-iilä mene, Timonen, metsänvartijan saunan kaut-

t.r.- sillä r'ihollinen keskittää juuri saunan ympärille.
Pojille oli siis tullut äkkiliihtö kesken suloisen kylvyn.
Niinkuin kerran meille aliupseereille siellä Uo-

maslammen
rantakaistalla.
Vahinko vain aina kiertää !
-Jo kuuluu ilmassa vihlovaa ujellusta

ja

raskas kra-

naatti putoaa lähelle. Teltta huojahtaa arveluttavasti.
Ilmanpaine sammuttaa lyhdyn, joka riippuu telttasalossa,

ja

kaminan savutorvi irtautuu liitoksistaan

pyörien kolisten alas hangelle.

hemmäksi,
hätäilee ajomies Hara änkyttäen iapansa

kylkeen? Saat ommella sitten tekemäsi reiän, mokomakin hätähousu !
O... oli tungos ovella ia ki... kiirle oli. Ku...
Ky... kyllä pe... perlkele tu... tulee
kuuntelehanl

mukaan.

taas rlömpsiä.

1leltta tyhjenee nopeasti. Kaikki juoksevat lähellä
olevaan siirtokiven halkeamaan, jota käytetään sirpalesuojana. Käsnäselän suunnalta kuuluu yhtenään tyk istöpattereiden lähtölaukauksia. Räj ähdyspatsaat

änkyttää Hara hätdd:atyneenä.
tosissani,

Taitaa tulla ukonilma, jorisee Puranen, joka juu-

ri -oli tullut telttaan.
Tu.

..

tuli toinen

rlömpsä vi . . . vieläkin lä-

ryöppyävät majoitusalueen ympärillä.

Myrsky siirtyy jälleen taaksepäin. Se piiskaa järjestelnällisesti Arttosenn-räen lohkoe ja Prokkosenmäen
kailio-asemia. Miehet siirtyvit \'ähitellen takaisin telttaan.

Kello viiden aikaan saapuu prt.rlioonan komentajan, kepteeni Partiser.r rriljut:rntti. r-änrikki Hin'onen
telttaan ja istuu Pur;rse n r iereen h.rr-uille. Hymy leikkii hänen rruhellisilla k;rsvoill.i:n j.r r'änrikki esittää
asianse heti lukem.rll.r äineen kon.rentejan käskyn, jonke rnukl.rn r'älir.ruh.r on solmittu Neuvostoliiton kans-

sr alk;rvaksi I j. pnä mr;'Lliskuuta kello 11. Tulitus lopetetr:rn kuitenkin n.reidän puoleltamme jo kello 10
ja iäiidiirin odottrmr:rn tarken-rpia n-rääräyksiä.

Älä kiroile! Ihmisellä on parempiakin auttajia
- huutamasi mustakopra, varoittaa Saarento.
kuin
Perlkele! E...enhän minä ki ...kirloilekaan

Keskitys on muuttunut vähitellen hirvittä\'äksi rumputuleksi. Käsnäselän suunnasta kuuluu yhtämittainen
vihollispattereiden mylvintä. Kiven ympäri1lä, huoltotiellä sekä metsänvartijan kummulla on maa ja hehkuva rauta yhtäaikaa liikkeessä ylös .ia alas laajalla

alueella. Tuskin voi erottra yksityistä räjähdystä.
Omien heittimien ampuma sulku ei edes kuulu.
Mi ... rnissä se oma tykistö mu... munii? Sen
tu -. . . tuli on ainakin ollut pi . . . pientä kuin hyttysen
pi ...pierlun varljo Välimeren rlannalla. A...ampuisivat nyt jo, mulrten ollaan pian ku . . . kusessa.
N),, tuli lähelle !

To...

toinenl

--- Haral Nyt nopeasti

tuohon kapeampaan kiven

halkeamaanl Ntene edellä! Suk, sukl Piti olla jo, komentaa Saarento.

Perlkele! E. .. eihän siihen mies so... sovi.

- ]oko taas! Painu nyt vähän äkkiä syrjällesi
- koloon! Kuin olisit jo!
hon
Ku . . . kun olisi

su . . .

tuo-

suurlempi tuo rlako.

-Hara on heittäytynyt kyl jelleen

kapeaan kallion

halkeamaan, ja Saarento heittäytyy päälle. Heillä on
tosiaankin ahtaat oltavat, mutta pää on kuitenkin suojassa,

kuin jäniksellä puskan takana.

Raskas kranaatti tulee suoraan siirtokiven halkeamaa kohti. Sen ulisevaa ääntä ei enää kuulu. Sydän
kurkussa elää Saarento sekunnin murto-osan, sillä hän
tietää kokemuksesta, että se tulee nyt lähelle. Onneksi
se tavoittaa paksun petäjän aivan edessä, ia rdidh-

tää siinä parin metrin korkeudella. Hirmuinen ilmanpaine lyö korvat lukkoon ja sumentaa aistit. Saarentoa oksettaa ja Hara vapisee kauhusta kuin horkassa.
Hän melkein huutaa suoraa huutoa:
tästä po... poisl
Saarlento!
- Nlihinkä ? J"...juostaan

- To... jonnekin p.1remFr.1n
:elenlln.
iu... iuostr:n prkoonl

pi

...piiloon

kilet-

tulla vain, jos on tullak'
- E: ;:::h:rkiln. -{ntrr

seen

Ylö-Lovoiörven korsu, iosso

riioitsi Uomoqn

suunnon

elintorvikkeiden iokelupoikko
(EJp.)

Rauha

!

Uskomatonta

!

Se ei voi olla totta

!

Jän-

kasvoilla vain kiristyvät, sillä viholli'
nittyneet ilmeet
nen ei ole lopettanut hirvittävää tykistökeskitystään.
Miehet katselevat toisiinsa kalpeina ja äänettöminä,
sillä nyt tapahtuu jälleen jotain aivan uutta, ennen

kokematonta, johon on syytä varautua.
Kranaatit ulisevat jälleen majoitusalueen yli. Kaikki
hyökkäävät ulos ja juoksevat jäljekkäin konekiväärimiesten polkua etulinjaan, jonne vihollinen ei voi
keskittää, sillä sen omat joukot ovat hyvin lähellä suomalaisten asemia. Saarento ja ajomies Hara suojautu-

vat siirtokiven halkeamaan, johon on lyhio matka.
Eikö Hara ehtinyt tulla teltasta ulos, sieltä mistä

kun
toisetkin,
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piti

suokaista puukolla aukko teltan

l

Heic:e:: so:skuu kiven takana poterossaan ja kuopii n:.::.i e:ui,:ioillaan. Se pelkää.
Sirp:lee: surisevat vihaisesti, ja ammuksien päästä
iironiee: svii'ttimet ulisevat ilkeästi viheltäen metsään.
On kuin itse paholainen nauraisi sille, että ihminen
on oppinut valmistamaan hänen johdollaan lähimmäisensä pään menoksi näinkin hyviä tuhoaseita.
Ju . . . Jumala a. . . auta nyt Årlvi Harlaa. OIet-

- sinä hy. . . hyvä Jumala minut niin moneste Pa ' . .
h.rn
prhrsta pelastanut. A...auta vielä edes tä...tämän
kerlan, rukoilee Hara kädet ristissä.
Puolen tunnin kuluttua tulee rauha. Koetamme
- siihen saakka. Jos me lähdemme tästä, oiemme
kestää
varmasti kuoleman omat. Kuolemme tähän, jos se on
niin sallittu, vakuuttaa Saarento, teeskennellen pelot'
tomuutta.

O...ole turlvattu, ettemme enää ra...rlauhaa

- Ihminen ei
näe.

voi e...elää ia hengittää he...hel-

Siiäksiärven viivytyslin jon

vetissä. kun pä . . . pJln pä111ä ri:ehuu ili',::n;a ru-:.

moostoo Tolvisodosso Uomoon

Ei ole meidln cr:.rssf \'l::isl eli.:::l e:.:.:,.i,-::,ls- ][e e=:.: .<'i-1.e,::-s:--:.<:::.:..::
nla.
T':::t:.:. s::] srlli. ir:k:r S.l::.:::. ::::h..i:::a.<s;=:: :i. er:.:.:.a 1r ir-

seäIa. Hli're:r -:.:.:.:u-<sensr tröskeo:eler-J.r kuumeisesti,
sillä hln :ie:ää. e::ei hlneliä ole montrkaan minuutria enää aikaa jälellä tehdä välit selväksi Jumalan kanssa. Iluutamassa sekunnissa on hän kemannut elämänsä eletyt vaiheet, samalla tehden tiliä omassatunnossaan kaikista niistä lukemattomista erheistä, joita
oli sattunut elämän valtatien varrella ja joista nyt
kuoleman edessä oli tilivelvollinen. Ne juoksevat hänen silmiensä ohi nopeammin kuin elokuvanauha, ja
hän tuntee häpeillen itsensä Jumalan edessä alastomaksi ja köyhäksi. Hän näkee itsensä vain kurjaksi
syntisraukaksi, jolla ei ole vähäisintäkään toivoa tulla
sellaisenaan pelastetuksi.
Jor minä saisin elää kello 11 saakka ja saisin

i

jatkaa, lupaisin minä tehdä totisen paranelämääni
nuksen ja mielenmuutoksen. Minä vannoo pthästi,
etten tästä lähtien tule enää laskemaan suustani kauheita kirosanoja enkä kohottamaan huulilleni kiihoittavaa alkoholipikaria. Joka sunnuntai minä kävisin

kirkossa ja olisin lähimmäistäni kohtaan niinkuin laupias samariehinen. Iumrlal Älä kuitenkaan lue minulle synniksi, etten voi rakastaa vastassani olevaa
isänmaani vihollista.
Vieläkö muuta luprrr i krsyy itsesyyttelevä oma-

tunto.

Niin,

saanhao minä ma-\saa senkin lapsieläkkeen,

ioka minulle aikoin.rao tuomittiin, vaikka en olekaan
sen lapsen isä. Saakooo tyttöriepu raivanpalkkionsa.
Kaikki sellaiset asiat tävtry oyt jollain tavoio sovittaa,
etteivät ne olisi enää mustana pilkkuna Kaikkivaltiaan kirjoissa.
Tämä ei vielä riitä, syyttelee ometunto. Muiste- sitäkin, kun sinä
lehan
kerran vannoit Åiralle rakastavasi häntä ja kumminkin ajattelet sisimmässäsi vain
leikkiä ja huvittelua naisen rakkauden kustannuksella.

tien vorrello

Kuinka n-ronta kertaa sinä olet rikkonut Jumalan kuu-

detta käskyä

?

nyt yksin sormin,
jo ollut, joille sinä olet vakuuttanut samaa kuin Airalle! Åjattelehan, jos nyt
vastaan

Laskeppas

montako tyttöä niitä on

sinun sielusi vaaditaan pois ja elämäsi myrskyiset laineet lyövät iäisyyden rantaa vastaan!
Eikö sinua
lainkaan peloita?

Peloittaa! Minua peloittaa! Hyvä
Salli
- elää rauhan tuloon asti, niin ettäJumala!
minun
minä saisin
palata kotiini Karsikkoon ja tavata siellä Lakeuksilla
tyttöäni, jolle tahtoisin selittää, ettei suhteissamme
ole mitään luvatonta eikä irstaita ajatuksia. Saahan
toki ihminen edes rakastaa, vaikka maailma onkin
täynnä vihaa ja epäluuloa!
Ajattelehan vielä! huomauttaa omatunto.
- Minä en kestä enää tällaista kauhunhetkeä mon'
- minuuttia. Kranaatit mylvivät ympärilläni, ja
takaan
hehkuvat terässirut leikkaavat ilmaa. Räjähdyskaasut
salpaavat hengitystäni, niin että tukehdun. Vielä yksi
räjähdys lähelläni, silloin minun sydämeni halkeaa, pysähtyy.

Herla Jumala!

Ny... nyt yrlitti tulla tä...

- Ka...kaveri! Juostaan tästä
osuma.
keroi Hara.

po...pois!

täys-

vai-

Mihinkä?

- Jo . . . jonnekkin. Me kuolemme e. . . ellemme
- lähde. Olisi ku. . . kurljaa kuolla näin nu. . . nuotheti
lena. Mo . . . morlsiankin jäisi sinne Savikkoahoon itkemään.

Ei lähdetä mihinkään, usko

se!

- Mi...minä lähden! Jää sinä ka...kaverli sitten- yksinäsi tähän ku . . . kuoleman loukkuun, vaikeroi Hara, ja riuhtoo itseään ylös kallion kolosta kaikin voimin.

Älä menetä järkeäsi, mies! Rauhoitu nyt hetki! Sinusta minä nyt sain aika kiusan, sillä olisihan
tässä jo muutenkin ollut kestämistä! karjuu Saarento

-

seksi

vihaisena

ja pair.aa vauhkoutuneen

toverinsa takaisin

syvennykseen.

Mi.. . minä en halua vielä ku. . . kuolla! Kuu- sinä? Minä en saa vielä ku... kuolla, sillä e. ..
letko

elämä olisi niin i... ihanaa! Y... ymmärlätkö kaverli ? Meidän on nyt lä . . . lähdettävä tästä ! huutaa
Hara ja yrittää hulluuden raivossa nousta ylös kallion
halkeamasta.

Sinä pysyt nyt siinä, sanon minä! hihkaisee Saa- tarttuen Haraa kurkusta pidättääkseen hänet
rento

paikoillaan.
Äää . . . ä . .. älä purlistr, herla kerlsantti, niin
- minun rlo . . . rlokkatorlvestani,
kovasti
muuten koko

huolto tyrlehtyy. Va.
ju.

. . juhtaansa,

. . vanhurlskaskin arlmahtaa
mutta ju. . . jumalattoman sydän on

arlmoton.

nyt uskot ja pysyt siinä, missä olet ?

- Joko
Mi . . . minä uskon, herla kerlsantti.
-Rumputuli kiihtyy Arttosenmäessä. Kuoleman

mah-

tavat maoat leikkivät heidän päittensä yläpuolella. Vihollinen tahtoo näyttää hirvittävän voimansa ja sotilaallisen suuruutensa. Sen lukemattomat tykistöpatterit saavat käskyn kohottaa tulinopeutensa huippuun
viimeisen puolen tunnin aikana ennen rauhaa. Kaikki,
mitä he tiihän asti ovat kokeneet, ei ole mitään sen
kauhun rinnalla, mitä vielä on tulossa. He kyyhöttävät ahtaassa kiven kolossa mielipuolisuuden rajamailla,
eikä missään näy kirkastuvaa taivasta.
Hevonen hirnuu peloissaan.
Saarento muistaa nyt äidin neuvon, hänen lähtiessään rintamalle: "Jumala on aina sinua Iähellä silloin,
kun rukoilet. Hän auttaa sinua hädän hetkellä. niin
ettei sinulle mitään pahaa tapahdu". Y.rikk: hänen oli
lapsena joka ilta luettava ääneen Isämeidän rukous.
hän on sen unohtanut niin, että muistar vlin sanrr:
"Tapahtukoon Sinun tahtosi niin maao päälli kuin
taivaassa". Tätä lausetta hän toistaa loppumattomiin.

Saarlento!

vahinko

Mi.. . minulle taisi tu... tulla

nyt

soTA oN

il

LOPPUNIJT

il

vrLlo

V/iER

MAA

!

Sattuiko sinuun?

- Ei, vain
- !

ta . . . tais solahtaa ka

kakka pök-

syyn

Minä luulinkin, että sinä olet jo ruumis, kun
haiset. Hajussa kasvaa, jos olla jaksaa I
Kello on tasan yksitoista. Me elämme ehkä rauhaan

- pirusti
niin
saakka.

Minuutin yli yksitoista rumputuli lakkaa. Senjälkeen
alkaa kammottava hiljaisuus.

Ra. . . rlauha! Rlauha! hokee liikuttuneena Hara
ja -pyyhkii kyyneleitä likaiselta poskeltaan.
Rauha! toistaa Saarento hiljaisella äänellä.
-He nousevat ylös kiven
kolosta ja hoippuvat henkisen luhistumisen partaalla

yli räjähdyskuoppien telt-

taa kohti, joka ilmanpaineesta on lyyhistynyt kasaan.
Etulinjaan juosseet miehet palaavat yksitellen majoituspaikalle, sirkeillen vielä epäluuloisina taivaalle ja
pysähdellen kuuntelemaan samaa outoa hiljaisuutta,
joka on tullut vasemmalla Kollaalle, oikealla Pitkärannan suunnalle ja takana suurmotin ympäristöön.

Vihollisen nelimoottorinen pommari laskeutuu kaikessa rauhassa Uomaslammen jäälle. Rauha

Iakin tullut.
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oli

todel-

VUOSIKAUSIÅ säilyi meillä Talvisodan taistelujen
miehillä koko tuosta ajasta muistissa vain ikuinen
unentarve, sillä alituisesti oli lähtö milloin mihinkin
torjuntaan ja huutava puute miehistä moniin tarvittaviin tehtäviin ja paikkoihin.
Vielä alkuviikkojen aikana oli useimmilla miehillä
suonissa sen verran siviilissä hankittua höystettä, että
sillä ootkiskeltiin liikkeelle. Mutta jo helmikuun alk.essä taisi useampi poika olla "ventti". Vain sisulla
ia uskolla mentiin'asiaat - ei millään muulla' Vielä
i'uosikymmeniä jälkeenpäin voi kai iokainen monet
kovat kokenut iintamamies vakuuttaa, että sellaista
taisteluhenkeä kuin Talvisodassa oli, ei ole ollut iälkeenpäin eikä taida pitkään aikaan tullakaan, mikäli
nykyisiä maailmantoilauksia katselee.
'iaistelujen tahti Kuhmon suunnallakin kiihtyi lopoua kohti
vhä huutavammaksi tuli miesten levon
iuute. Päällepainavia vihollisen osastoja tuhottiin'
'-rtt.
sdoltoi Repolan suunnalta raian yli sen
"in^
uusia joukkoja.
Jokainän päivä valkeni yhtä pilvettömänä'- pommä.eita ja havittäiia oli taivas täynnä'

Tosi hätä'oli vihollisellakin, sillä Kuhmon suunnan
mottia painettiin päivä päivältä ahtaammalle, ja Löy-

q
;l

Veniilöisten mottioluetto Kuhmon suunnollo Tolvisodosso
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ta'

tflr",
>-4
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Sucmolois:en

kcrsilc löytävocrcn

metsössö

Venöläisten tykistötulen lölkiö Löytövooron
metsässä

tövaaran tien pienemmät motit tulivat vuorotellen
tuhotuiksi. Paine kasvoi.
JR 27:n rivit olivat jo harvenneet ennen Kuhmon
mottitaistelujen alkua, mutta täydennystäkin oli vähin
saatu, ja tienkatkaisut olivat sentään jotenkin onnistuneet. Sitten tuli Dolinin hiihtoprikaati ja sen jälkeen
tossuväkeä r'ähän joka puolelta, mikä merkitsi yhä lisääntyr,ää painetta tiensuunnassa.
Väsyneiden joukkojen heittäminen suunnalta toi-

srlle

muulla keinoin ei johto voinut torjunnasta

suoriutua
pani kiväärikomppanian jokainoan miehen koetukselle.
Yksikköjä ei voitu säilyttää, niitä piti
pirstoa. Komppanian päälliköillä saattoi olla kolmen

neljän muun yksikön joukkoja matkassaan ja omia

miehiä vastaavasti

§

\

'+

ties aina missä.

Muutamaksi päiväksi
saatiin Löytövaaran vitjat
työnnetyksi Kuusijoelle, jossa sitten käytiin toista viikkoa epätoivoista taistelua. Paine oli valtava, ja Iopuksi
oli at:nettava peräksi. Löytövaara oli kummink;n sillä
aikaa saatu jonkinlaiseen kuntoon. Jäätyneeseen maahan oli pioneerien onnistunut kaivaa muutamia
korsuja ja pesäkkeitä. Niissä sitte;i sopi kestää sen
minkä jaksoi.
8t

r

8./JR 27 oli noin 60 miehen vahvuisena joutunut
Kuusijoelle ja siellä tien eteläpuolella ottanut osaa torjuntaan alistettuna JR 65:n eräälle pataljoonalle, joka
puolestaan oli alistettu JR 27:lle. Ennen kuin Kuusi-

jokilinja murtui komppania heitettiin jälleen oman
pataljoonansa yhteyteen, ja sinne koottiin vähitelleo

pataljoonan muutkin osat, sikäli kuin niitä saatiin irti.
Tosihommin yritettiin vallata Losoa, mutta turhaan.
Päivä päivältä jyske Löytövaarassa kasvoi

jokai-

- yhdet
nen tiesi, että sinne oli mentävä
eivät siellä
voineet kauan kestää. Maaliskuun- alkupäivinä tulikin
lähtö, muistin mukaan 5. tai 6. pnä. Komppania lähti

yön aikana hiljalleen hiihtelemään kohti "vitjaa"
ei matkaakaan ollut pitkälti, )-6 kilometriä, mutta
päivällä ei sinne kannattanut edes yrittää. Kaikki yötkin oli taivas ruvennut palamaan valoisana, ja tykkien jymy ei hellittänyt hetkeksikään. Löytövaaran
komea metsä oli hiljalleen ruvennut hajoamaan keit-

ma-autot estävät niiden pääsyn eteenpäin. Eivät juuri
uskalla syrjään yrittää. On siellä meillä myös yksi psttykki ja sillä ainakin tänä iltana vielä joku ammus.
Segen miehet keräilivät vaisuina ja hiljaisina aseitaan ja sanoivat tutuilleen jonkun sanan. Sitten komppania häipyi, ja S./JR 27 sai kantaa vastuun Löytö-

ja järven välisestä lohkosta.
Vaihdon jälkeen painui komppanian päällikkö Segen käyttämään korsuun, matalaan kuoppaan, johon
oli paiskattu joku hirsi päälle ja viltti menoaukon
tukkeeksi. Puhelinkin siellä oli, mutta ei sillä mihinkään päässyt. Nyt siellä on vikapartio, joten se voi
olla hetken taas kunnossa, ennenkuin aamu alkaa, selitti viestimies hiljalleen. Pataljoonaan saatiin tosiaan
vhteys, ja adjutantti selosti tilannetta sekä lupasi toimittaa huoltoon komppanian päällikön käskyt.
vaarar. tien

tiöpuiksi.

Juuri lähdön minuuteilla sai komppania

täyden-

nystä. Sitä totisesti kaivattiinkin, ajatteli komppanian
päällikkö vääpelin tullessa asiasta ilmoittamaan. Hän
pyörähti suksiltaan alas vääpelin teltan luo, jossa miehet seisoivat hiljaisina
parikymmentä miestä

vanhoja ukkoja, r'älähti- komppanian päällikön mie-

lessä. Sääli käväisi myöskin ajatuksissa, mutta eihän sodassa mitään säälillä tee.

Ovatko miesten tuntolevyt pädllä ja kantakortit
valmiina?
kysyi hän lopuksi vääpeliltä.
Tuntolevyt niillä on, mutta ei hetikään ole vielä

kaikkien
kantakortteja.
Mihin helvettiin me sitten tiedämme ruumiit lä- tiuskaisi komppanian päällikkö itsekään huohettää,
maamatta, että miesjoukko kuuli puheet. Eikä Löytövaatan valtavaksi paisunut jyrinä antanut paljonkaan
toivoa kenellekään sitä kuuntelevalle.
sillä
Seuraukset näkyivätkin, muudan nostomies
niitähän ne olivat
purskahti itkemään. Mutta- enempää valitteluja kuuntelematta
päällikkö komensi miehille sukset jalkaan ja seuraamaan itseään. Mitäpä
siinä paljon voi. Komppanian päällikköä odotteli muu

komppania suksisauvoihinsa nojaten ja päåstyään aina
joukkueen johtajan luo tämä tiputti muutaman miehen joukkueeseen ja antoi samalla ohjeeksi joukkueen
johtajalle pari sanaa. Sillä oli täydennys selvä ja komppania jatkoi marssiaan.
Perillä ei totisesti ollut hurraamista. Segerstråhle
siellä oli muutaman päivän jo tapellut eikä tarvinnut
olla mikään ihmistuntija sanoakseen pimedssäkin, että
komppania alkoi olla lopullaan. Miehet olivat kantaosiltaan samoja Sodankylän poikia kuin 8./JR 27:n
miehetkin ja tulleet sodan aikana kuuluiksi kovina tappelijoina, mutta raja se oo sillä, mitä kovakin mies kestää.

Viikko pari sitten oli vielä paikalla kasvanut kohtalainen metsä, mutta nyt saattoi talviyössäkin nähdä,
ettei siinä ollut enää muuta kuin risuja. Hyppiessän
Segerstråhlen kanssa yöllä kuopasta toiseen

ja

tarkas-

tellessaan asemia sekä puolella korvalla kuunnellen
Segen selostusta saattoi uusi mies todeta, että lujilla

ollaan

seuraav ana päivd.nd..
Tuossa se on ihan nokan alla, kaivelee lumessa
- ajan itseään eteenpäin ja tarkkana saa olla, että
koko
ehtii iokaisen nitistää. Niitä on kymmeniä uria yhtä

mittaa tulossa. Tuolla tiellä pörräävät tankit. Mutta
niinkuin muistat, niin nuo Liisanantin tappamat kuor82
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Perio tunnin kuluttua komppanian päällikkö kävi
r-ieiä kerran vitjassa, eihän tuohon ollut komentokorsusra matkaakaan kuin 50 metriä. Hän vaihtoi iokaisen joukkueenjohtajan kanssa muutaman sanan ja so-

rittiin, että

neljäs joukkue, joka oli rannimmaisena
jän'en puolella ja johon ei ainakaan edellisinä päivinä ollut paine pahemmin kohdistunut saisi tarpeen
oiin vaatiessa hypätä reservijoukkueen tehtäviin
p:ri ryhmää piti iättää sitä varten.
oliJokainen mies ja johtaja tiesivät tehtävänsä
han sotaa jo koettu mallissa jos toisessakin, ja -Kuusijoen päivät eivät olleet 8./JR 27:lle outoja. Saattaisihan se siitä petrata, mutta tuskinpa sitä enää ihmetellä osattaisiin.
Jo ennenkuin päivä kajasti, alkoi tykistötuli - se
kiihtyi yhtä mittaa
onneksi olivat vitjat jo niin
- ei vihollisen tulenjohto enää
lähekkäin, että ilmeisesti
kyennyt täydellä laidalla posottamaan etulinjaa
raskaimmat paukut tuntuivat hakkaavan kannasta siinä, missä järvi työntyy lähimmäksi maantietä
parisataa metriä takanapäin. Heitintuli sensijaan- painoi
päälle, samoin höökivaunut pyyhkivät pitkin rinnettä.
nuo ei tuolta pääse ajamaan metsään, niin kyllä
-meJos
tdstä selvitään
ei noita urankaivajia ehdi niin

-

Kuhmorro Tqlvisoto pöötfynyt. Omot
miehet

keissö

noopuri, koosso rouhon mer-

io

luin somoo porukkoo 14.3.40
taen, että tykillä on jäljellä kaksi ammusta

ja sitä ei

saa siirtää.

p.aljoa tulla, etteikö niitä tapettua s.ladr. p;ir,än io täysin valjettua hän kulki kokb vitjan läpi. kuop:st.i toi-

oli jo muutamie j.r h:.rr...i::uneiden
__r.inteessä alkoi hiij.rlleen ilttt).ä.
Komppanian päällikön koko sodrn r.h:i n:rkre kestänyt lähettikin, Lokan Neplos, k.rnnetriin :ois. Kyllä
tässä.ei_ kornppania monta päir.ää kesti. jos ri:i mekaatuneita

korsu

alempanc

noa jatkuu.

H-vetti, jos

tähän pääsisivä: :rön:rr:.rlär nuo
panssarit.
Eikä ;.uta enäl lähemmlssi ;I::tää noita
jalkamiehiäkään. \e on tuhor:rr-: !uop:iinsr.
Joukkueenjohtajat olivrr selvilll :si-:.s::. s:lli'tokrinen kasitti, että muuten ei selvilä .iuin ;i:ämllli r.enja so-

pivalla etäisyydellä.

Ovat kohta liiankin likellä. onneksi eir.ät oie yön
- poukkoilleet.
aikana
Komppanian päällikkö lähti' lähettinsä kanssa hiljalleen sy6ksymaän korsulleen. koko
ajan tarkaten rinteen alaspäin viettärää osaa, joka

näkyi ylemmäs oikein hyvin-.
Tuskin he olivat ehtineet olla korsussa krmmentä
minuuttia, kun joku tempaisi oviviltin syrjään ja kar-

.j aisi:

Hyökkäysvaunut

jäällä!

-Korsu tyhjeni, ja ovar
komppanian päällikkö

maastoo.n, josta rantaan

ja jäälle näkyi hyvin.

kuusi, seitsemän
-- Viisi,
-hiljaa.
Pieni mitätöo vaunu-

juoksi

kymmenen, hän laski
ensimmäisenä, ja
perässä jyrräsivät suuremmat, matkaa oli tuskin kolmeasataa metriä. Aurinko paistoi kirkkaasti, ja näkyi
selvästi, kuinka vaunut käairtelivat tykinputkiäan.
.-. Jum.rliste. äkkiä sana tienvieieen, että se pst_

tykki on

sa.1ti.\-.r.

kulki

tänne ja mies ilmoittamaan

pataljoon.ro komentoprikrlle.

asiästa

__-.{mpuuko ne. r.ri mitä p-ua ne meinaavat? _
Hän lähti juoksene.rn iirts6 -14n14an annettuaan lä_
he.teille tarpeelliset käskrt. \eljäonen joukkueen joh_
taja katsoi yhtä huolesruneea.l kuin esimiehensåkin
vaunuja. Vielä ne eir-ät ole ::r:i:neet laukaustakaan.
.-.unrn :rr:n putki r.älähti
iski maahan suunnilleee iO metriä vitjan

Samassa ensimmäisen
ja_ ammus

takana.

Pidä nyt huoli, kun leikki alkee. Ällää liikkuko.
.eivät
ne tästä möyhystä erota, missä r.irfr kulkee. Ta
varo, ettei edestä tulla silmille.
Jotkut toisetkin vaunut ampuivat muuramao Iau.kauksen
ja turruuttivat hetken l<onekivääreillään, mutta siihen se sitten jäi koko homma. Lähemmäksi rantaakaan eivät vaunut tulleet
mitä lienevät odot_
taoeet. Tykille lähetetty taistelulähetti
palasi ilmoit_

kirosi komppanian päällikkö, paljain
S-tana
nyrkeinkö
nuo- pitää tappaa.
Lupasivat yöllä tulla, kun saavat rykmentistä ammuksia,
selitti poika edelleen.
Komppanian päällikkö painui vitjaa pitkin tielle
päin, jossa taistelu tuntui yhä kiihtyvän. Uraa-huudot
kuuluivat jatkuvasti. Mutta vielä ei yksikään joukkueenjohtaja ollut lähettänyt ilmoitusta tai avunpyyntöä. Tykistön tuli oli kiihtynyt koko ajan. Jo ilmestyivät pommaritkin taivaalle. Tuntuivat kaatavan lastinsa
enemmän oikealle. Mutta jo tuli kymmenen konetta
suoraan päälle ja pommit irtosivat
kohti tulivat.
Mäki kumisi ja tärisi raskaiden pommien
putoillessa
rinteeseen. Jokohan meni JSp:n korsu? välähti mielessä. Eilisiä nostomiehiä oli leikissä mukana myös,
toisille näytti olevan sota liikaa. Mutta oli toisia, joilla
vielä oli hymy suupielessä. Vanha JR 27:n jermu ei
jaksanut enää hymyillä, teki sotatyötään kuin pöllipinoa, miettimättä enää mitään. Komppanian päällikkö makasi joukkueenjohtajan kanssa samassa kuopassa,
kun edestä alkoi kuulua "vra^ta" sillä mallilla, että
päälle tullaan.

70-80 metrin päässä oli muutamilla lumiurilla hypännyt parikymmentä miestä pystyyn, helppohan niiden on ollut sinne kokoontua, sen kuin tulla, mutta
nyt ette eoää tule.
Lähellä sijaitseva konekivääri yhtyi jalkaväkimiesten tuleen, ja risujen ja katkenneiden puunrunkojen
keskellä eteenpäin pomppiva vihollinen lakaistiin
muutamassa hetkessä maahan. Siihen kuoli sekin
huuto.

Jäältä kajahti taas muutamia laukauksia. Siellä ne
taas ne "höökivaunut" jyskyttävät. Lähdettyään sinnepäin huomasi komppanian päällikkö tosiaankin hyökkäysvaunujen ampuvan rinnettä sekä tykeillä että konekivääreillä, mutta samalla hän huomasi, että vaunujen
ympärillä rupesi myös lumi ryöppyiimään. Nähtävåisti
jostain, ehkäpä järven itäpuolelta oli saatu heitin-

tulta. Se näytti riittävän, ja vaunut pyörähtivät liukkaasti ympäri. Painuivat takaisin järven itäpäähän
metsään, niin että lumi sauhusi.
Koko aikana ei tykistön ja panssarien tulitus ollut
lakannut hetkeksikään. Ilma oli täynnä sirpaleita, ja
loputkin eläjät tunnuttiin haluavan lakaista pois maan
pinnalta.

Ahdistava talvipäivä painui viimein kumminkin
ja yö toi hetkisen lepoa joukoille. Pimeän
hämyssä vedettiin haavoittuneet ahkioihin ja liihetit ravasivat- hiljalleen töpinän ja pataljoonan komentopaikan välillä. Komppania sai huoltoa. Puolen yön maissa
saatiin taas yhteys pataljoonan komentopaikkaankin,
ja tutun komentajan äänen sijasta tiedusteli aivan outo
ääni kuulumisia. Kun adjutantti oli senjälkeen käväissyt puhelimessa oli komppanian päälliköllekin selvinn)'t, että komentaja oli joutunut lähtemän lomalle
ja uusi mies oli sijaisena.
trfitäpä se komppanianpäällikköä liikutti. Hän kuittasi asian hymähdyksellä ja oli enemmän huolissaan
siitä, saisiko tarpeeksi tarvikkeita sekä tietoa siitä,
mitä tehdiän hyökkäysvaunuille, jos ne tulevat huomenoa piruja mielessä. Pataljoona lupasi järjestää
asian, ja siihen täytyi tyytyä.
Seuraavan päivän aamusoitto olikin sitten sellainen,
että tiesi olleensa sodassa. Ennenkuin päivä oli kuniltaansa,
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VIHTAVUORInolla valjennut, raivosi tykkituli monin verroin kovemPana kuin koskaan aikaisemmin, ja samaan aikaan
ilmestyivät pommarit. Ne kaatoivat lastin toisensa jälkeen, ja nyt niiden tähtäimessä oli juuri tien ja järven
vdlinen

osa.

Tästä ne nyt yrittävät, päätteli kompp.rnirn päällikkö.
Samanaikaisesti hän lähetti tiedon nelilnnelja tykille, joka oli saatu panssf,re::.i. r.rrle joukkueelle
ten vedelyksi lohkon järven puoleiselle osalls.
Eh.i:
- r.lnne yrittivät panssarien tukemina pitkin järveo
taa! Niin kävikin. Kun kello läheni yhdeksää, ilmestyivät panssarit taas, ja samanaikaisesti alkoi liikehtiminen neljännen joukkueen edessä. Mutta pst-tvkki
sai heti ensimmäisellä laukauksella täysosuman, ja siihen loppuivat näiden panssareiden halut
vihollisen jalkaväkikään ei tuntunut enää kovin- halukkaalta,
koskapa sen liikehtiminen Ioppui, tulituksen vain kiihtyessä. Sillä ei tuntunut tänä päivänä rajaa olevankaan.
Pommituslaivue toisensa jälkeen kaasi lastins^ maantien varteen ja sirpaleet veivät miehiä riveistä yhtä
mittaa.

Komppanianpäällikön mieli meni yhä mustemmaksi. Järki sanoi ;'o, että apua on saatava, jos meinataan
selvitä. Ensi yönä täytyy pataljoonaan asia selvittää.
Hän istuskeli korsussa lähettinsä ja viestimiehen sekä
parin haavoittuneen kanssa, jotka olivat siinä sidottuina ja odottelivat pääsyä alemmaksi haavoittuneiden
suojapaikkaan. Samassa sähähti oven suussa, viltti

heilahti ja oviaukon

edessä istuneet

lähetti ja

haa-

voittuneet vaipuivat valittaen pitkälleen. Komppanian
päällikkö katsoi kumpaakin, kaivoi kiiree-ti esiin ensiapupakkauksen ja pistäytyi ulkopuolella huutamassa

liihimmän miehen avuksi. He sitoivat haavoittuneet
84

siihen aoitte luottaa
sen kun kykenir'ät ja totesivat sarnalla, että ainakaan
haavoittuneistr ei ollut irlkaisin Iähtriöiksi.
Kon.rppenirn päälli\kö komensi miehen lähetikseen,

ja tuntien irsensä jo c:e^ko r:uhacomeksi ilmoitti läh:er'änsi. r'ielä r'r:;:::: sie::imään. Samassa pataljoonan
io:ren:::.::l ..:h:::: sröksri sisään vaipuen henkihie, e:i:: :s:i r.:.ssnee:rj. lattialle ja ojensi kirjeen ko-

::t::::::.^:: :ä.-lköllg.
Ki=::::.:.a
pfällikkö käännäytti paperin auki:
'R:.':i.: :';-se kello 11.00. Kaikki vihollisuudet

Io-

:::::::::.

-i::::: -.is:nl hämmästyksestä tuijotti päällikkö pa;rl:.:::u.:. je kääntyen lähettiin tiukkasi:
Orlo tämä totta?
- Krllä on, pataljoonassa sanottiin, että rauha

-

kello 11.
\-åarikki vilkaisi kelloaan, se oli nyt 10,45. Heti
oli s:rtar-a sana joukkueisiin. Onneksi tässä ei ollut
m.i:kra kuin pari-kolmesataa metriä etäisimpiin pesäIkeisiin. Hän komensi molemmat lähetit taipaleelle
jr liihti itse lähimmäiseen joukkueeseen.
rauha
Krikki tuntui aivan käsittämättömältä
:u-iee

- edelleen
ei se voi olla totta I Vihollisen tykistö pauhasi
sirpaleet vonkuikoko ajan kuin viimeistä päivää
- vitjaa.
j^ kiväärituli pyyhki
vrt y'mpärilld
Kello tuli -10,50. Vänrikki seisoi joukkueenjohtajrn vieressä ja odotti, heikkenisikö pian tulitus. Vihdoin oli kello 11. Silloin ei laukaustakaan enää kuueikä kuulunut omaltakaan.
lunut vihollisen puolelta
Sota oli loppunut.
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OLIKO silloin viides tai kuudes marraskuuta 1941, se
olisi tarkistettar.issa vaikka Turun sankarihaudan laatoista. Ilta kuitenkin oli ja vihollinen tuolla suon takana harjanteella, jota Kiestingin-Louhen maantie noudatteii jossakin 17. kilometrin kohdalla. Harjanteen tatrkrna oli ,yärvi, ja siltä kohden oli tie suunniteltu pantrvaksi poikki. Meistä itään ehkä parin kilometrin päässä pyrki I7'JR 14 länttä kohti, saksalaiset puristivat syntynyttä nrottia lännestä, ja kai me II/JR 14 n miehetkin
kohta tulimme saarnaan vastustajasta omat harmimme.

Lueta on puolisääreen tarpoessamme yhä

LAIJFII LEIKKONE N

tummana

ja

lähemmäs

uhkaavana kohoavaa harjannetta. Korva
odottaa ensimmäistä laukausta, mutta mitään ei tapahdu.
Hämärä on liittolaisemme päästessämme huomaamatta au-

kealta suolta loivasti kohoavan harjanteen

suojaan.

Saamme yhteyden samanaikaisesti harjanteen juurelle

)./
JR 14 yrittää ylös rinnettä. Silloin vihollinen havahtuu. Vastustajalla on ylld.ttdvä ase käytössään, uscampia

edenneeseen SissiP 3:een. Naapurikomppaniamme

85
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suorasuuntaus§kkejä, jotka sylkäisevät herkkiä kranaat-

teja päin hyökkääjiä. Kyhjötämme suojassa tulelta, ja
odotan komentajaltamme, kapteeni E. Heinolta käskyä
yhtymisestämme hyökkäykseen. Naapurikomppanian

eteneminen tyrehtyy. Haavoiftuneita tuodaan jo taaksepäio, ja kersantti Laitakari, eräs komppanian tekijän'riehiä, joka aavisteli taistelua viimeisekseen, ehtii matkansa
päähän vihollisrykin sirpaleen laukaistessa hänen kdsikranaattinsa.

SissiP 3:n komentaja, majuri R. Reunanen ja k:pteeni Heino neuvottelevat hetken. He päättävät järjestä
kranaattiryöpyn tien aukaisuksi hyökätessämme. Heino
tulee luokseni ja antaa käyttööni valopistoolin.
Ammu heti punainen, jos tulee lyhkäisiäl
-Olemme arveluttavan lähellä vihollista, mutta kai nkkimiehet hoitavat osansa. Hiljaista odotusta puolin ja
toisin. Jo kumahtaa kaukana kilometrien takana. suhra-r
lähenee, voimistuu ja samassa Äj'ä.htäd suolla aitan rakanamme. Ammun viipymättä punaisen, mutta uusia kr:naatteja on jo matkalla. Näen erään roiskahtavan keskelle
sissipataljoonan miesryhmää. Nyt tuli varmasti tappioir:.
Punainen valoraketti värisee hetken taivaa.lla. Piräisi :ulenjohtajien se nähdä, kun ovat tapsin loppumisen r:-lrr

jääneet suon toiselle puolelle, mutta kranaattiryhmä toisensa jälkeen iskee ympärillemme. Varmasti raskaen::ir
kuin kolmituumaiset. Alta pois! Hetkessä on suolla s:t.määrä taaksepäin juoksevia miehiä. Onneksi suo on vielä

jäätymätön, ja sirpalevaikutus jää olemattomaksi. Nfr
tuntuu suhisevan ihan kohti. Heittäydyn maahan i. nt"nen töytäisyn päässäni, kun muta ja turpeet roiskaht.rr'.r:
lähellä ilmaan. Onneksi turkislakki vaimentaa mutrkok-

kareen iskun.

Jostakin syystä tykistömme tuli yhä lyhenee vain muutaman kranaatin lentäessä vihollisasemiin asti. Myöhemmin kuulemme, että tulenjohtueelta katkesi yhteys juu::
valorakettini kohotessa. Lopulta olemme poissa tulee
alta, mutta samalla on vihollisen tuhoksi tarkoitettu annos lopussa. Hyökkäykseen ryhmittynyt pataljoonamme
on mennyt perin sekaisin. JR )3:n miehet suorittavat r'öa
kuluessa alkuaan meille tarkoitetuo tehtävän ja valta.rr'.rt
kappaleen suon ja järven välistä kannasta.
Huomenissa saamme jälleen rintamavasluun. Päivi
kuluu kotiutuessa venäläisiin korsuihin. Pari saksalrispanssaria ot ajm huristanut läpi meistä länteen oleva:r
venäläismotin. Meistä itään oleviin venäläisten asemiin
on matkaa kolmisensataa metriä aukeaa. Lähellä venäläis-

ten lähimpiä tulikorsuja on silta ja saan tehtäväkseni lähettää joukkueen sillan läheisyyteen, sinne asti ajavien
panssarien lähisuojaksi. Vastapuolelta ei kuulu ainoetakaan laukausta, kun joukkue ryömii aikaisempien taiste-

luiden ajoilta olevan murrokon läpi sillan luo. Panssarit kolistelevat mäd.räarkana perille. Ne sylkäisevät tuliset terveisensä mustina ja uhkaavina ammottaviin ampuma-aukkoihin ja sitten palaavat, mutta luutnantti Mikkola joutuu miehineen jäämädn aukealle koko pitkäksi
päiväksi. Eräs hänen miehistään saa luodin kupeeseensa.
ja vain vaivoin saadaan haavoittunut pois.
Mikkola sai mukaansa valopistoolin ilmoittaakseen perille pääsynsä. Hän kdyttäd" asetta yllättävällä tavalla.
Päivällä kiertelee yllämme useita venäläisiä hävittäjiä.
Edessämme olevasta motista kohoaa muutama valkea
valoraketti merkiksi ilmassa oleville. Mikkola laukaisee

silloin saman värisen tunnuksen. Lentäjille tilanne jää
epäselväksi ja koneiden tuomisina mottiin tarkoiteruista
paketeista suuri osa putoaa aukealle venäläisasemien
eteen. Nälkä panee mottilaiset liikkeelle, mutta luut86

K ss'ingin
Louhen tien
: -eellq suomoloisef ovot vol,
:-^eet io ensimmöiset venö3 s'en osemot io jotkovot
«:.3ctinheitiimillö toimin-

:.rntti Niemelä, oikealla asemissa olevan joukkueen joh::.je. ryhtyy taitavana ampujana pitämään pr.stykon'all-rrn kurissa aukealle uskaltavia.
Hävittäiät pyörtävät pois, muttr jonkun ajan kulut:u:. ne ovat jälleen yllänme. Koneet kierteier.ät melko alh-rrlla, ja lentäjien suoiahsit rälähtelevät heidän tutkiesslrn maastoa. Jälleen suhisee ilmassa, mutta tällä kertaa
oo tulossa syötäväksi kelpaamatonta. Mikkolan jouk-

iueen läheisyyteen putoaa useita pommeja ja erikoisesti

rl'ttää Niemelän miesten miehittämä metsikkö tulevan
<uritctuksi. Koneiden häiryttyä riennän sinne, mutta Ie\.!on mieleni rauhoittuu, kun Niemelän miehistä vain
so!lmies Kaiponen,

jo

kerran ennenkin haavoittunut
viillon päähänsä.
Ihrstellessamme Niemelän teltassa joukkueen miltei
:.:lpiotonta selviämistä aivan lähelle tulleista pommeis:r ovrt hävittäjät jälleen päällämme. Taas suhisee ja Iä:::ies. on saanut lievän

helle tuntuu putoavan. Korva odottaa räjähdyksiä, mutta
telr.rn vmpäriltä kuuluu vain maan tömähteh'ä. Tällä
kert.r:. ovat tuliaiset täysiä patruunalaatikoita. Käypää ta-

r':nr. sillä

huoltotiemme on pitkä ja paikoittain vihollisen häiritsemä.
Ilian suussr lr{ikkola pelar miehineen. Olen iloinen
heidän onnekkalsta paluust.r.rn. mutta samalla saan käsIn'n. jokr tuo uuden huoien mieleeni. Kaksi saksalaisten

panssaria on jälleen tulossa lännestä, ja minun piteä idrjestää miehet niiden katoille ja saatoksi. Panssarit aikovat pitkin tietä motin läpi sen vastapuolelle, jossa meikäläisten eteneminen on tyrehtynyt.
Pimeyden ja yllätyksen turvin miehet ehkä selviävät,
mutta vaikeata on heidän määräämisensä tällaiseen tehtävään. Komentoryhmän johtaja, alikersantti Gustafsson varaa itselleen paikan ensimmäisen vaunun katolle.
Suomolois-soksolcisen Divisioono

käys

J:n socrrcs':r: hYökn i:cpuolello

Kiest,ng

Louhen tielle

Hänen esimerkkinsä innostaa muitakin, ja niin lähtevät

panssarit

illan

pimeään. Osa lähisuojaksi määrä§istä

miehistä pysyttelee vaunujen katoilla, osa juoksee takana.
Saattelen lähteviä hetken matkaa ja j'dät kuulostelemaan
panssarien loittonevaa pörinää, jota säestävät konetuliaseiden sarjat ja muutama kranaatin räj?ihdys.
Aavistan hyökkäystehtävän odottavan komppaniaa.
Pienestä tiedustelumatkasta saattaisi olla apua, ja niin
lähden Mikkolan miesten jälkiä noudatellen kohti viholIisasemia. Pysähdyn ehkä viidenkymmenen metrin päähän lähimmästä taisteluhaudasta. Siellä on aivan hiljaista. Olisivatkohan asemat jo tyhjät. Samassa nousee vastapuolelta kolme tummaa hahmoa ja lähtee juoksemaan

minua kohti. Kiväärini on jo koholla, kun kuulen huudon:

puko

Elgeä Suomen pojat ampuko ! Elgeä veikkoset am!

En tietysti ammu, kun tulijat näin tuttua kieltä puhuvat. Miehet ovat aseettomia ja ohjaan heidät huudollani
pommikuoppaani. Eräs tulijoista osaa suomea, mutta toiset ovat ummikkoja. Tupakasta tuntuu miehillä olevan
pulaa ja leivästäkin. Laukustani löytyy kumpaakin, ja

niin kyselen siinä kolmen tupakan valossa kuulumisia.
Miksi lähditte yli ?

- Komppanianpäällikkö on kaatunut ja politrukki
- jonnekin pois.
mennyt
Tässä olisi ehkä mahdollisuus vastustajan asemien
suurempaankin tyhjeotämiseen. Huudan ne vähät jokamiehen-r'enäjät, jotka osaan, kohti äänetöntä mottia. Jo

Suomoloisel soivot toimio

Louhen tiello

soksoloisten

ponssorien löhisuoiono
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Suomoloisten ioukkoien kuormostokin

on

Kiestingin

Louhen rintomosuun-

- löpi tiettömien erönollo ponnistellut
nro iden

nousee tumma hahmo koholle,

jo

toinenkin, kohta kohoaa kerralla kolme miestä pystyyn ja lähtee tulemu::
kohti, keskimmäinen, joka on haavoittunut, toisteo tlluttamana. Tunnen yhtäkkiä oloni turvattomaksi, siill
ympärilläni on 12 miestä. Kaikli ovat äänessä, ja mei::
voidaan nyt ampua kummalta puolelta tahansa. Ånnosaston tuon suomea taitavan miehen komentoon. Ose:
hän käskemisen taidonkin, ja hetkessä on äänetön jorc
valmiina. Lähdemme liikkeelle, minä hiukan edellä ja
omalle puolelle hiljaa huudellen. Niin pääsemme onneilisesti aukealta.
Mielessäni välähtä ajatus jatkaa motin rauhanomf,ista tyhjentämistä. Otan mukaan yhden joukkueen, ja pien
olemme jälleen matkalla äskeiselle yhteydenottopaikalle.
Joku näyttää tulevan polkua pitkin vastaamme. Tai\'årsta vasten piirtyy selässä olevan kiväärin pistin. Huuto
'stoi

!'

pysähdyttää

tulijan. Aivan rauhallisen tuntuisesti

hän luovuttaa kiväärinsä. Valkeaksi maalatun kypärär
alta loistavat tyytyr,äiset kasvot. Tulijan sota on ilrPussa.

Joukkueen liikehtiminen ei suju aivan äänettömästi ja
siksi jätän muut loitommas ja otan pari miestä mukaani
äskeiselle yhteydenottopaikalle. Tuskin olemme ehtinea
lähelle maantiesiltaa, kun vastapuolella, meistä etuoikealla alkaa. näkyä liikettä. Metsästä purkautuu
aukealle melkoinen joukko miehiä, satakunta ainakin, keräytyen rykelmäksi maantielle. Miehet al-

kavat hiljalleen tulla kohti. Taitavat antautua,
kun näkivät sen toisille onnistuvan. Kun kaikesta
huomaan, ettei kysymyksessä ole ainakaan hyök-

käys, annan miesten tulla lähemmäs. Joukko pysähtyy. Olemme kolmisin valmiina, minulla kivääri, sotamies Verholla automaattikivääri ja kolmannella konepistooli. Huudan ystävällisesti: 'itisutaa ! rukiveer !' Pahalta se kuitenkin mahtaa kuulostaa, sillä huutoni säikäyttää koko lauman liikkeelle, ensin tieltä pois ja sitten samaa kyytiä meidän ohitsemme tien toiselta puolen

kohti takavasemmalla olevaa jdrved. Yritän osua ensimmäisiin, mutta Verho laukaisee automaattikiväärinsä niin
Iähellä kasvojani, että silmäni sokaistuvat. Konepistoo88

q:

liin on mennyt lunta eikä se laukea kertaakaan. Emme
hätäpäissämme huomaa ampua venäläisjonoa vastaan emmekä perään, vaan aina lähimpänä olevia ohijuoksevia.
Åinoakaan laukauksemme ei osu, r'aikka ampumamatkaa
on vain runsas maantien leveys. Venäläiset yrittävät poikl;i järven omiensa puolelle. Järvelle ehtineet sravat kui:enkin taempana varmistuksessa olleen konekir'äärimme
luotiryöpyn kintereilleen. Joku kaatuu. Pieni ryhmä, ehkä
:rrisenkymmentä venäläistä, ylittää tulesta huolimatta
iln'en, mutta pääosa joukosta palaa kauempaa kiertäen

i:k:.isin mottiinsa.
Lähden selostamaan tilannetta komentajallemme. Hän
:,n harmissaan, kun toheloin äskeisen tilanteen h1'r'äus-

soisuudellani. Samassa tulee komentopaikalle hälinää.

Ioku tuo tiedon, että motti purkautuu uudelleen poikki
jän'en. Heittimet alkavat syytää kranaatteja jäälle. Aamulkertovat jäälle ilmestyneet monet mustat pisteet, mistä
p:koon pyrkivien tie on kulkenut.
Enneo aamua palaavat panssareiden suojana olleet

h

miehemme raskaasta kujanjuoksustaan, kaikki hengissä ja
eheinä. Eräs miehistä oli juoksun aikana saanut sydän-

ja oli jdad:d, keskelle vihollisia, mutta tienviereen suunnatun tulen Iamaaoouttama vihollinen ei
;eanut jälkeen jädnyttä eikä hänen atttajiaan tuhotuiksi.
Saan komentotelttaani aamuyöllä vieraakseni motin
läpi edenneestä I/JR 14:stä kapteeni Lounamaan. Ennen unen tuloa velon häneltä saataviani. Suorittaessamrne näet elokuun lopulla asemien vaihdon Kalastajasaarennolla jouduin luovuttamaan hänelle lainaksi 28 vastikään rintamalle tullutta täydennysmiestä, useat vapaaehtoisia koulupoikia jostakin Porin puolesta. Lounarm.rn silloinen lohko olisi muuten ollut liian työläs hoiie:tl'a alivahvuiselle komppanialle. Mies mieheltä kyselen velkaani, sikäli kuin nimiä muistan. Kaatunut,
h:.rvoittunut, kaatunut: Luettelo jatkuu Iohduttomana
lo:puun asti. Ainutkaan ei enää ole mukana pahoin
h.rrventuneessa komppaniassa, joka koki kovat kohlut
kohtauksen

][ust.rtunturia puolustaessaan ja nyt viimeksi hyökä-

tessään päin suorasuuntauksella tulittanutta venäläistä

tvkistöä äsken kukistuneen motin itälaidalla.
Uteliaisuuteni riittäisi vielä muutamaan kysymykseen,
rnutti uni vaientaa loppuun ajetun keskustelukumppanini.

MEITÄ alettiin hoputtaa lähtöön.
Olin.rn.re touhuissamme kokonaan unohtaneet haar-oittuneen kaverimme, Lukinin. Hän makasi edelleen oj:ssa

kasvot kalman kalpeina. Pieni punainen vcriliiru r',rlui
suupielestä, ja se osoitti hd.nen vielä olevan elossr. Sreppaat oli laitettu hänen vierelleen. Tarvitsisiko hin niitä
enää koskaan

?

Koetimmc kyscllä, slisin.uneko hänet muklrmme. Ei
käynyt päinsä, mutta auto tulisi hakemaan sell.ris:'1. iotk.r
eir'ät ki'enncct kär'e len.rään. Saksalaiset pitii 1t hlnen
tilaansl varntaankin toivottomana, koska eir'lt e.:es sitoneet häncn l.raa"r'ojaan.
Sair.r.rme kornennon lähteä liikkeelle. K.Lsrc.li. jonkr

tila oli jo aika heikko, istui

mirrss.r

tuki'..:.,: :.-.intvrn

nojaten.

Pojet, ottakaa minut nruli.r,tnne.

i:::. :;'.:r

i\a'nc--

- silmissä. Yritän pysyä muk.rn.r r:i:r ...,.::.r: kuin :uinleet
kin jaksan. Jos jätättc minut tln;:-'. ::r \.r:mr.sri xrnpuvat. Eir'ät ne tälleista puolikLrr,lii:::,. -..: :llltj. ruumriden
seastl nrihinkään rllhr.rnr.r.rn.

Otimme Eikan kanssa Kastellin keskellemme. Hän
pani kädet niskamme taaksc, ja niin lähdettiin kohti
tuntematonta tulevaisuutta. Saimme vartijaksi sotilaan ja
vetäjäksi aliupseerin.
Räty talutti käsipuolesta Kekkoscn poikaa, joka näytti
aika heikolta hänkin. Kastell kiitti meitä liikuttuneena
silmät vesissä r'ieläkin siitä, ettd otimme hänct n.rukaamme. Koetimmc sanor, että mitäs turhia, olivathan Eikka
varajoukkuecn johtajrna ja minä ryhmänjohtajrna 'r'el-

vollisia hinestä huolehtimaan.
Matkanteko oli hidasta, jalkaani koski ja polvcn koukistaminen tuotti tuskia. N{aantiel<ir.r oli hyvin kurasoh-

joinen, sillä prkkasia ei vielä ollut tullut ja lunri
sulirln maahln. Kekkonen kuului valittelevan:
kun eivät ampumalla
Hirttävät

satoi
hen-

- -keleet,
- saaneet. Side
ked
kaulassa oli liian tiukalla.
- yhteydessä ojan pohjalle jiänecn Lukinin
Palaan tässä
kohteloon, josta hIn minullc plri vuotta myöhcmmin
kertoi. Hän

oli tullut

tajuihir.rsil nähtär'ästi scurttvana
Oli ihmctellyt,

vönri ja käännetty sclälleen ntrrlilunaan.
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missä mahtoi olla, kun lähistöltä

oli kuulunut

saksalais-

ten komentoja ja puhetta. Siitä Lukin oli muistanut, mitä
oli tapahtunut. Aamun alkaessa serastaa olivat saksalaiset alkaneet kuljettaa här'ittämiämme tykkejä pois. Aikansa kuunneltuaan hän oli kuullut hevosten liikkuvan

Iähistöllä ja oli yrittänyt istualleen, mutta oli saanut
vain päänsä kohoamaan lumesta. Lumi varmaankin pelasti hänen elämänsä, sillä sen kylmyys oli tyrehdyttänyt veren lrrodon. Sen veman sitä oli jäänyt suoniin kiertämään, että henkiriepu hät'hätää säilyi. Samassa Lukin
oli kauhukseen havainnut häntä lähestyvän ajoneuvon,
jonka eteen oli valjastettu useita hevosia. Niiden sieraimista tupruava huuru ja ajoneuvojen kova kolina olivat lähestyneet vääjäämättömästi sitä paikkaa, missä hän
avuttomana makasi. Hän ajatteli, että jos ei haavoihin
kuole, niin nyt kuolee varmasti eikä uskaltanut edes sulkea silmiään, niin kauhuissaan hän oli. Olisi halunnut huutaa, mutta ääntäkään ei tullut. Hän kertoi edelleen: "Silmissäni valtaviksi kasvaneet hevoset harppasivat ylitseni. Suuret, leveät tykin pyörät lähestyivät kuin

hyökkäysvaunun telaket jut. Nyt se tapahtuu. Jur^rrlani, auta minua!" Kun hevoset kapealla kylätiellä muut-

tivat kulkusuuntaansa, silloin myös tykin valtava pyörä
nipin napin ohitti hänen päänsä. Senjälkeisistä tapahtumista hän ei muistanut mitään. Meikäläiset olivat saapuneet iltapäivällä ruumiita tunnistamaan ja olivat ih-

Her ehdurn.

kue törmäsin cdelläni kulkevaan Eikoli prsähtynyt. Pimeästä yöstä pil-

kaan. Kulkueemme

kotti himmeirl rrLr;isteiti. Olimme varmaan jossain kyläntapaisessr. \ iniel cn s.unut selville. Hetken siinä
hiljaisina seisoimne. eiki kenelläkään tuntunut olevan
voimia eikä hrlua ke'xu-.teluun. Vihdoin saapui paikalle
kaksi miestä, jotir .<o:i3asilat saattueen jälleen liikkeelle.
Seuraava hrvaintonr

oii. :rtä oli lämmintä. Kynttilänpätkä loi kelmeää r'alor::r s.n verran, että havaitsin olevani saunassa. Kauanko oi:n;:re nukkuneet, sitä en tiennyt. Oliko kulunut \-ularLrktrrsi vri yö? Havahduttuani
valveille näkyi saunan räpp*rjstä kirkas päivä. Kieli tun-

tui

kummalliselta, air'.rn kuin olisi liian suuri sopiak-

seen suuhun. Koetin sitä liikurslle kitalaesta poskiin,
mutta siinä ei ollut tuntoa. T.riusin olevani valtavan janoinen.

Äkkiä alkoi kuulua kovaa ampumistr. kir'ääri- ja konepistoolitulta. Mitähän nyt oli tekeillä ? Jokohan omat
joukot saapuvat? Tähän rätinään krverinikin

heräsivät.

Terveemmät hyppäsivät hetkessä ylös kdsi talmiina hakemaan asetta ovensuusta. Sitten hekin tajusivat, missä
olimme. Sotilaan vaistolla he olivat hetken toimineet.
sillä tällaiset herätykset olivat asemasodessa kuuluneet
jokapäiväiseen ohjelmaan.

meekseen huomanoeet Lukinissa vielä vähäisiä elonmerk-

kejä. Kallis elämä pelastui sitten pitkäaikaisella sainalahoidolla ja useiden lääkärien taitavalla yhteistyöllä.
Hiljaa hyvä tulee
kiire ei ole kunniaksi, sanoo
- kiirehti meitä ripeämpään tahsananlasku. Saattajamme
tiin. Voimia ei kuitenkaan ollut, nälkä ja jano vrir.rsivat, vauhti vain hidastui. Pimeäkin jo pakkasi päälle.
joten emme ihmetelleet, vaikka meitä hoputettiinkio.
Mennä junnasimme arviolta noin kaksi kilometriä ja saavuimme Kemin
Ro'r,aniemen päätielle.
Siellä näytti olevan liikettä. Saksalaiset kolonnat r1'öryivät tien täydeltä kohti pohjoista. Autoja, tykkejä, hevosia, muuleja, jopa sellainenkin harvinaisuus joukossa
kuin lastenvaunut. Saksalainen sotamies oli siihen l.istannut kantamuksensa a evakuoimlrnsa tavarat ja työnsi
niitä rauhallisesti muiden mukana. Jouduimme kulkemaan aivan tien oikeaa reunaa. Käsketty oli: jonossr
.f

! Mutta mitenkäs menet jonossa, kun keskellä
on haavoittunut toveri. Sakut karjuivat meitä vain pois
eteenpäin

liikenteen alta.
Marssittuamme satasen metriä Rovaniemen suuntaan
saattajamme alkoi viittoa käsillään jollekin ajoneuvolle.
Kemin suunnalta saapui ambulanssi, ja hän sai sen p)'sriytetyksi. Hän rähisi hetken etuistuimella olevien miesten kanssa, ennenkuin sai sieltä miehiä laskeutumaan
tielle. Takaovi aukaistiin ja haavoittunutta Kastellia ja
meitä vinkattiin auton luo. Kaksi vahvaa käsiparia heitti
kaverimme sinne toisten haavoittuneiden joukkoon, jotka
kaikki näkyivät olevan saksalaisia.
Nyt tuntui käveleminen helpon'unalta. Alkoi olla rnel-

ko

pimcää.

Nopeammin, nopeammin, huutelivat sililttitjilmme

tuhkatiheään.

Pitkästikö kär'elimme? Sitä en tajunnut, sillä nyt alkoi
uupumus todenteolla peinaa jalkoja. Elämä tuntui tarkoituksettomalta, ja vain vaistomaisesti askel seurasi toistaan. Aistini olivat jo sammumaisillaan. Kuin horroksessl etenin toisten perässä laahaten vasenta jalkaa mukananl.
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tr-,:. .,. .^:-:t m.rkuupaikakscni ylimmäisen lauteen.
P.::'.::,,.s, trli äsken mainitsemani räppänä, jostl koe'

:::. :::.::s:.'i1f,. mikä rähäkkä nyt ulkona oli. Näin pitkän
:.:.::. r'rlrisen talon, ja sakemanneja juoksi jonossa
s=: i':::pärillä nurkalta nurkalle. He ojensivat aseensa
rli;s:.iii jr tulittivat. Jo selvisi asia minullekin- Siinä
rllpuolella kaarteli pieni meikäläinen tiedustelukonc, jota
h:' riiskir'ät. Aikansa kaarreltruan se häipyi, ,ir rruha
prhsi.
-

S.lrnln porstuastit kuului kolinaa. S.rlp.r poistettiin
j.i ovi avautui. Ensiksi ilmestyi hyöryäiä än.rp'äri, sitten
s.rku jr toinen. Viimchsi tulleella oli 1';rhvinen lertikko kainalossaan. Srimme peltiset mukit, joihin he
.rnnostclivat meille tecn. Pari p.rl.ra leipää, marmeladia

ir

keksiä jaettiin kullekin l;utikostr. Kun ensi kcrran

hörppäsin ntukistir, tuntui r',rin kuutnaa. Seuraevan ku-

i_

's

Lopin tiellö hoiolle ommultuo
soksoloislen kuormosloo
SA-Lna

pidin suussani jonkin aikaa ennen nielaisemista.
Hiljalleen aloin tuntea teen aromin ja makeuden. Tee
oli valmiiksi makeutettu jo annosteltaessa. Leipä ja keksit eivät vielä maistuneet, mutta toisen muliillisen saalauksen

dessani söin myös muonan.

Kekkosen asiat olivat huooosti. Kaikki mitä hän sai
suuhunsa valui suupielestä pois. Hän ppsi a\.atmean
siteen kaulastaan, sanoi sen kiristävän niin, ettei r.oinut

niellä. Oli suorastaan ihme, ettei hän ollut nukkuessaan
tukehtunut. Aukaistuamme siteen näimme kaulan valtavasti turvonneen. Luodin aiheuttama tuloreikä oli pahan näköinen.
Asetimme hänet selälleen lattialle. Hiljalleen kaadoimme teetä hänen suuhunsa. Vatsaan se nähtävästi meni,
koska poiskrrn

ei

nristään

tullut. Muonamikkomme lu-

prsivrt hrnkkia senitlärin häntä katsomaan. NTiinpä hetkisen heidän lähdösrijn srapui lääkintämies, iokä puhdisti hr;.r'rn. r:isi hirtr.r tuoksusta ja r,äristä päätålen
jodia haaloilrin j.i sirten siteen päälle. Hän t:c-dusteli
rnyös toisilta rointie je iu:.rsi .ruitra, jos jollakin olisi
tuskia.

I{eillä toisilla ei prhem;u

hlrll

ollut. pritsi

eräällä

nuorella pojalla, joka oli isken s:.::urur täi.dennyksenä.
Valitettavasti en muista hänen ninsih. Luoii oli mennyt
persauksien molempien puolisko:.L-i .l:i Lihrshr.rr.a.
mutta kiusallinen, koska ei r-oinut isrur. pohill:.rn ollen
hän hörppi saikkaansa ja tuumaili: "\'oisi sitä r,ilkeistr
tuota minunkin takanrustani, luulen siellä oler.:.n vlimääräisiä reikiä." Olirathan siellä pahasti tulehruneet
haavat. Puhdistus, vanl-at siteet saunan uuniin. uudet
pdälle ja sillä siisti !
_ Huumorikin alkoi jo nosraa päätään joukossamme.
Lämpöinen saikka ja ku.r,amuoni sen varmaan saivat

aikaan

ja

ehkä inhimillisempi kohtelu, jota

saimme

osaksemme.

-

poissa.

§Tiedersehen

-

ovi sulkeutui ja auttajamme oli

Arvelimme kuulustelujen kohta alkavan ja ihmettelimme, kun niitä ei vielä ollut aloitettu. Päivä alkoi olla
illassa, eikä mitään kuulunut. Yht'äkkiä kuulimme lähestyr'än auton moottorin ääntä ulkoa. Ovi avautui ja kehoitus kuului: Ulos ja ylös autoonl
Meidät ohjattiin isoon pressulla päällystettyyn kuormaautoon, jossa näkyivät olevan jopa puiset isrumalaverit.
Matka alkoi. Kuulustelut jäivät suorittamatta. Päättelimme heikäläisillä olevan kiire, etteir'ät jälleen joutuisi mottiin. Olipas tiellä jälleen ruuhkaa, menijää ja tulijaa. Sotapoliisit koettivat pitää kolonnat liikkeellä. Siitä huolimatta saimme usein odotella pitkät tovit, sitten taas vähän eteenpäin jr jälleen se,s.
Kuomun alla. kanssamme oleva vartija laskeutui aina
pysähdyksen sattuessa alas vaunusta ja mekasti ja huusi

varmaankin liikenoettä ohjaavicn sotapoliisien kanssa
niin kiivaasti. etten moista ennen ollut kuullut. Olipa
k.rverille ääntä, r'aikka olikin pienikokoinen. Liekö johrunut hänen huutrmisestaan, että aamun sarastaessa saaluimme Rovaniemelle. Jonkin aikaa auton srellä kierrelträ saavuimme korkean piikkilanka-aitauksen eteen.
Suuret

portit avautuivat, ja automme ajoi

sisään.

Komennettiin laskeutumaan autosta alas. Ympärillemme kerääntyi suomalaisia sotilaita. Ihmettelimme heidän hyviä kamppeitaan ja siistejä asujaan. Saimme siihen

kohta selityksen: Useimmat olivat olleet lomalla Kemissä, jossa saksalaiset olivat napanneet heidät ja kW-

dinneet tänne leirille. He kertoivat juuri äsken viedyn
leiriltä pois useita kymmeniä saksalaisten internoimia
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siviilejä, ns. panttivankeja. Joukossa oli ollut Kemin kaupunginjohtaja Olli Nylander sekä muita merkittäviä kaupunkilaisia.

Leiri vaikutti näin ensinäkemältä aika laajalta. Parakkeja oli useita kymmeniä. Parakkialueen jakoi kahtia korkea piikkilanka-aita. Sen toisella puolella näkyi olevan
miestä mustaoaan, ja he näyttivät kiinnostuneina seutaavan meidän puoleisia tapahtumia. Kun näin heidän
päällänsä pitkät vihreät manttelit, uteliaisuuteni kasvoi ja
vilkutin sinnepäin. Menin vielä lähemmäksi.
Trastuit tavarits, kabusivai ! veli-venäläinenh,in

- puhui.
siellä

Nyt oltiin

samassa satimessa. Entiset

viholliset olivat

ystäviä ja entiset ystävät vihollisia.
Niin muunuu
maailma, ajattelin. Siinä hetken "särkiä
paistettuamme" eräs erosi joukosta ja viittoen alueen laidalla olevaan vajaan, josta toinen puoli oli meidän alueell.rmme, hän lausui: Iti sutaa, tavarits, iti sutaa! ja meni
vajaa kohti. Mitähän kummaa tämä mahtoi tarkoinaa?
Kun olen aina ollut utelias, läksin minäkin linkkaamaen
vajaa kohden. Aukaistuani oven huomasin vajan käymäliiksi. Aivan tavallinen puu-C. Ihmettelin, miksi hän
minua pyysi tänoe tulemaan ! Välillämme oli vahva sei-

nä, emmekä edes voineet nähdä toisiamme, saatikka toistemme puhetta ymmärtää. No, tarpeenhan tämä oli io
minullekin, sillä "saikka" vaati ulospääsyä. Suoritin toimituksen kaikessa rauhassa. Sitten kuulin kaverin äänen:
Posalusta, tavarits, posalusta!
Höristin korviani.
- kuului tiimä ääni? Sama lause
- kuului uudelleen.
Mistä
Silloin tajusin äänen kuuluvan sieltä, minne juuri olin
veteni laskenut. Otin lakin päästäni, pistin käteni rei-

kään ja katsoin oikealle. Mitä näinkään ? Vilkkaat silmät minua sieltä katselivat pörröisen mustan tukan alt.r.
Mies koetti suu hymyssä minulle jotain selvittää. Pää
katosi nopeasti, ja tilalle ilmestyi käsi, jossa oli paperikäärö. Vihdoin minullakin Ieikkasi ! Nostin pääni nrinkasta" ja pistin sione käteni ja jatkeeksi osan olkavarttani. Koetin hamuillen etsiä toverin kättä. Sain paperist.t
otteen ja mytty oli minulla. Ihmeissäni aloin sitä heti
avata. Yllä§kselläni ei ollut rajoja. Piipputupakkaa.
muutamia saksalaisia savukkeita ja vieläpä valkoista särkäpaperiakin palanen.
Seinän takaa kuulin: "Kurit, posalusta, tavarits l '
Minä vastasin: "Balsoi basiba, tavarits, otsen harosi.''
-- Oli aihetta sanoa kiitokset oikein totisesti I Olin

hämmästynyt ja yllättynyt, sillä tällaista en ollut
osannut odottaa. Aioin Iaittaa heti sauhuiksi, mutta tulitikkuja puuttui. Mentyäni ulos puu-C:stä näin
hyväntekijäni leveä hymy kasvoillaan käveler,än toisten joukossa. Puristin vielä käsiäni yhteen kiitoksen
osoituksena uudelle ystävälleni.
Tämänlaatuinen oli elämykseni ja vastaanotto ensimmäisenä päivänä piikkilanko jen sisällä sotavankina.
Illalla vielä saimme lämmintä keittoa, pinaatti-vesivelliä,
jossa lihan korvikkeena uiskenteli muutamia leivänpaloja.
Aamulla luvattiin jakaa seuraavan päivän kuiva muona.
Sitten parakkiin nukkumaan ja lepäämään. Uni ei vain
ottanut tullakseen. Ajatukset tulivat, toiset menivät. Mikä
eteen?

-

Pääsemmekö täältä

kotiin vai jatkuuko

vael-

luksemme ?

Teimme -vihdoin Eikan kanssa mojovat sätkät siitä

puu-C-tupakasta. Sen poltettuani sainkin kaipaamani
unen.
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IT^{-KÅNNAKSEN Lumisuolla oli 19.Pr:n 11. kompprni.r talvella 1944 ottarnt rintamavastuun

eteentyönne-

nssi Rajaharju-tukikohdassa. Komppanian IV
johon kuuluin,

;:n

oli

joukkue,

miehittänp asemat tämän tukikoh-

lounaispäässä. Rajaharju oli pitkä, kapea Lumisuon
keskellä oleva hiekkaperäinen saari, jota ympäröi mel:ein ioka puolelta aukea suo. Varsinaiset kiinteät suo:-,-rlriset asemat olivat takanamme 1-1,5 km päässä.
\-rhollinen oli asemissaan suon takana paikoin 1-2 km

siislydellä

asemistamme.

oli käynyt pilveen, j;r hiljaisena
;uhrltava tuuli alkoi illan härnärtyessä yhä kiihtyä tem:rrten mukaansa kaiken irtolumen, jok,r valkoisena masKaaklioinen taivas

sana syöksyi raivopäin tukikohtramme vastaan. Maalis-

kuun 3. päit'ä 1911

oli kallistunut iltaan, eikä

mitään

merkittäviä taistelutoimintoja ollut tukikohtamme alueella
:iir'än aikana tapahtunut. Tämä oli siis aivan normaali

:lir-ä

asemasota-aikana.

Korsussamme paloi lepattaen öljytuikku luoden puner-

ter'.rlraloaan nukkuvien soturien ylle. Vain prri miestä
oli ialkeilla. He olivat juuri palanneet vartiosta ja kohEnsivat tulta kamiinaan saadakseen korvikepakkinsa kiehumran, juodakseen tämän mustan juoman ennen nuk-

Itumun

menoaan.

]fukasin korsun puupetillä valveilla, uni ei tullut silmiin. ajatukset lentelivät kaukana siviilimaailmassl.
Hlvahduin todellisuuteen kohtalotoverini, sotamies
Truno Alasen nykiessä jalastani ja sirnoesse: "Nousehan Jukka ylös vartioimaan isänmaatal" Astellessani hetken kuluttua Alasen kanssa vartiopaikalle en aavistanut,
mitä juonia vihollinen juuri sillä hetkellä punoi vartiopaikkamme ja terveytemme menoksi.
Oli alkanut sataa lunta ia myrsky oli yltynyt niin, että

B
$

*,ä

.-rrFF

ffi*

Kcriolon konnoksen pohioisel-

lo

rintomonosollo pk-mies

torkkoilee vortiosso periskoo-

pillo löheisiö

vihollisosemio

SA-kna

ilma oli kuin kiehuva maitokattila. Vain vaivoin saattoi
nähdä muutaman metrin ympärilleen.
Edellisten vartiomiesten ilmoitettua, etteivät

he

ole

vartioaikanaan mitään epd'ilyttåvää havainneet, ryhdyim-

mieli rauhallisena suorittamaan vartiovuoroamme.
Vartiokaverini, sotamies Ålanen nousi pesäkkeestä
ylös nähdäkseen paremmin lurnimyrskyn läpi. Niin
alkoivat minuutit kulua molempien tuijottaessa silmät kovina ja korvai tarkkoina etumaastoon. Näin
jostain oikului aikaa toista tuntia rauhallisesti
- valoammuskealta kuului vain muutama laukaus, ja
ten kajastusta erottui aika ajoin lumimyrskyn läpi.
Yht'äkkiä kuului vasemmalta konekiväärivartiopaikalta teräviä koncpistoolisarjoja sekä heti sen jälkeen huun-re

:.il$" 4t4

to: "Auttakr.: l
Ni't rlkoir':: t:.p.ihrumrt kehittyä nopeasti. Konekir'äärikorsultr, jtk:. oli rrrtiopaikaltamrne n. 10 metrin
päässä r'rsen:::"ll:. kuului kon'ie huumaavia räjähdyksiä ja yhä kiihqr;1 .:c'::tuli.rsciden rätinää. Arvasimme, että vihollinen o; ;-."::j,nrt konekir'äärikorsun ja
sen vartiopaikan.

Painoin epätoivon vimmallr r':rti..::.ikrlle olevan hälytyskellon nappia, jotta korsultr ehrisir'lt .rpuun, mutta
se ei auttenut mitään, sillä vihollinen crli k:rtkaissut hälytyskellon johdot. Odotimme sormi liipaisimelie, mitä
tuleman pitää, sillä emme uskaltaneer pimeissl ja lurnipyryssä aYata tulta taistelupaikkaa kohti, erremme \ahingoittaisi omia miehiämme.
Yllättäen räsähti silloin pikakivääri papattamaan suoraan takanamme, ja sen suihkut pyyhkivät kohti vartiopaikkaamme. Vaistomaisesti hyppäsin pari metriä sivuun lumen täyttämään taisteluhautaan ja nostin pikakiväärin penkan päälle, suuntasin sen edessä näkyvää
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suuliekkiä kohti ja vedin liiprisintesrr. mutta [.ruk.iust:
ei kuulunut. Tein useita latausliikkeiti je painoin liipeisimesta, mutta turhean, pikakirilrin os:.t olivrt jäissä
eivätkä toimineet.

Vartiokaverini Alanen yritti .rmpue konepistoolilla.
mutta yhtä huonolla menestyksellä, sekin oli jiässä eikä
siitäkään lähtenyt yhtaän laukausta. Vaistomaisesti hajoitimme siinä pimeyden ja lumipyryn keskellä pikakiväärin
ja aloimme käsissämme sulatella siitä iäätä pois. Mutta
nämä hommat keskeytyivät äkkiä, sillä vain kolmenkymmenen metrin päästä vasemrnalta leimahti konepistoolin suuliekki ja luotisuihkut iskivät läjähtäen päit-

temme viereen lumikinokseen. Olimme molemmat il-

man cri komentoa pian pesäkkeen pohjalla vatsallamme.
Sillä hetkellä tajusin, että tässä taitaa jäädri toiseksi, kun

ei

saa edes aseita toimimaan.

Kohottauduin hiukan ylöspäin tähystämään, ja uudel-

lcen leimahti konepistoolin suuliekki ja nyt jo paljon
lähempää. Mutta Ålasella sytytti ja hän puki sen sanoiksi huutamalla:
Käsikranaatit

sirpalesuojaan

!

Samalla hetkellä hän syöksyi

ja veti- sieltä esille käsikranaattilaatikon.

Nyt ei kulunut kuin sekunnin murto-osa, kun

ensim-

mäiset käsikranaatit jo lensir'ät sihisten kohti taisteluhautaa, jossa vihollinen yhä lähestyi tulittaen jatkuvasti
vartiol:aikkaamme.

Pian räjähtivät ensimmäiset käsikranaatit, ja saman
tien heitimme niitä useampia samaan paikkaan, ja taas
seurasi useita räjähdyksiä perättäin. Sitten kohottauduimme taas tähystämdän, ja se mitä kuulimme sai meidät
uskomaan, ettei peli ollut vielä menetetty, sillä kauempaa taisteluhaudasta kuului ryhmänjohtajamme alikersantti T. Lapiolahden huuto: "Onko Lahti ja Ålanen
hengissä?" Tähän .r'astasimme keuhkojemme koko voi94
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malla: "Täällä ollaan l" Paikasta, josta äsken saimme vih.riset kp-suihkut r'.rsi.rentme, ei enää kuulunut mitään,
joten kisikr.rn.l.rtit Fehstir'.rt nreid:it r.armalta tuholta.
Kohtr olirrrkin ontrt miehet vrrriopeik.rllarrune, ensin.rmäisenä n'hminjohtajemme

ja

joukkueenjohtajam-

me, ylikersrntti E. Åntila, jonka johdolla tukikohtamme
lounaispää puhdistettiin vihollisista.
Valoammuliset alkoivat valaista taistelutannerta ja niiden valossa näimme taisteluhaudassa käsikranaatticn
mustaaman lumen ja haavoittuneiden vihollisten veriiäljet, mutta onni oli vihollisillakin mukanaan, sillä he pääsivät haavoittumisestaan huolimrtte ilntcisc.sti torc.riänsa
arustamina vetäyt1'mään.
Srmalla hetkellä elkoirrt vihollisen trkistö ja kranaa-

tinheittimistö j.ruhre tukikoht:rmnre.
suoirss.r vihollistc-n

,,rnr:iui

m.1tk.1. T.1k.r.i-.liof.lrtiomme

ja

tämän tulen
pitkä etu-

s,rada tarpeeksi

eivät niitä tavoittaneet.

Yihtrllinen oli pimeän ja lumimyrskyn tun,in päässyt
iskut-,s;.s;..11:.en tukikohtamme taakse, josta se iski yllät-

tien i: tuhosi k.rsapanoksin ja käsiasein konekivääriryhmfn krrrsun ja vartiopaikan. Näiden miehistöstä osa pelrsrui kuin ihmeen avulla, tosin haavoittuneena. Konekir.ririkorsulta vartiopaikkaamme kohti etener'än vihollisr;r vrörytyspartion pysäytti käsikranaattimme, ja ellei käsikranratteja olisi ollut, joukkueemme muonavahvuus olisi r'ähentynyt kahdella sotamiehellä.

NImä muutarnat hetket, jotka maaliskuun lurnimyrsklisenä yönä jouduin kokemaan 21 vuotta takaperin,

orat syöpyneet lähtemättömästi mieleeni, ja samalla nc
entoivat meille kouriintuntuvan opetuksen siitä, että sotilaen on joka paikassa ja joka tilanteessa varmistaudutta'r'e siitä, että aseet ovat käyttökunnossa.

Talvisodan ia
Jatkosodan rrlrristot
P AI KKÄKUN N'I.T.A ON MAÄS S AM ME KUI.UNEE N
IAI. YEN AI KAN A Y I ET ETT Y T ALV ISO DAN 25. YUO T'S.

LU KU ISI LL Ä

Mnrromru 1ArArr(osooll pÄÄTry irsEN 2o-vuorrsATKAAN tttttvviÄ luHLATtLA,suuKs,n. ruftrÄ oru
1Änlesrertv usetbEN soDANA,KA,srEN
jouxxo-osÄsroJE N lA yHTyMtEN rulmrssÄ yl
N,,H'N ON OSAII.'STUNUT TUHANS'TTA'N
ruÄloeru sortEMME rETERAANEI A.

Voltokunnon

liput

iuhlolli-

sesso rintomosso Tompereello
I 8.1
su

0.64

iöriestetyssö liloi.

udesso

JR 33,n

lo I2.Pr,n veleroonit morssillo Rovoniemellä
3l

.1

0.64

muisto juhloonso

Sotoveteroonien juhlo

#§
:it*

YN-64

eli

Tompereello

ns
kes

kustorillo 18.10.64

95

KAARLO TOT\/ONEN

HE KAATTJIVAT
KL.'I!\I MIEF{ET
TALVISODÅSSA kärsi Taipaleessa olevan pataljoonamme upseeristo helmikuun 10. päivän paikkeilla suuria tappioita. Seitsemännestä komppaniasta jäi henkiin

vain komppanianpäällikkö ja yksi joukkueenjohtaja,
kahdeksannesta komppaniasta vain komppanianpäällikkö ja yhdeksännestä ei ainoatakaan upseeria. Vii-

meksi mainitun komppanian päälliköksi komennettiin
sitten komppaniastani luutnantti Grönlund, mutta hänen päällikkyytensä uudessa komppaniassa ei kuitenkaan tullut pitkäaikaiseksi.
Vihollisen vallattua taistelujen kestäessä erään tukikohdan luutnantti Grönlund joutui täysin vihol-

lisen piirittämäksi. Hän

oli silloin hiekkakuopassa

muutamien miestensä kanssa. Nähtyään tilanteen toivottomuuden ja todettuaan, ettei paluuta hänellä eikä hänen miehillään enää ollut, hän päätti: kuollaan

kuin miehet! Hän kätteli jokaista kuopassa olevaa
miestään ja lähettejään, nousi sitten seisaalleen
ja otti pikakiväärin ryhtyen sillä ampumaan. Voimakas mies kun oli, hän pystyi seisaaltaan sen tekemään. Mutta ei kestänyt kuin hetken, kun hän surmanluodin satuttamana lyyhistyi kuopan pohjalle. Sama kohtalo tuli hänen lähettiensä osaksi.
Yhdeksäs komppania oli jälleen ilman päällikköä.

Konsikuvo:
Vortiomies Syvörillä

v.

1942 mooliskuisten luminietosten keskellä

N U M E R O 3:n K I R, O ! T U K S
K. L.

ET

Oesch:

ETTEI TOTUUS UNOHTUISI...

6,

\r. Nihtilä:
]IÅÅLISKLL :1 YLOTTA SITTE\
Kvlliklii Pahka-,a:
VIIPLRI AÅVET}'KKIEN
Paavo
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J. Kuittinen:

MAALISKUUN 13. PÄIVÄ 1940 UOMÅAN
RINTAMALLA

Viljo

Vierimaa:

SOTA ON LOPPUNUT

Lauri Leikkunen:

KIESTINGI\ IT.{PUOLELLÅ 1. OSÅ
J. H.

KrRIALLISUUTTA
Toimitukselle on saapunut suositeltavaksi
äsken ilmestynyt kirja:
Topi Törmä: Jermut.
Otava

-

seuraava

-

Palokangas:

KOHI'.{LOKKÅILLA RETKILLÄ

Erkki

].

OSÅ

Lahti:

K.{SIKRÅNÅATIT PELASTIVAT

TÅLvisoDÅN JÅ JATKOSODAN MUTSTOT

TOIMITUKSEN T'EDOTUS
Toimitukseile saapuneiden tiedustelujen johdosta
ihnoitammc, että varastossamme on suuret määrät julkaisuvuoroaan odottavia ja paljon samanaiheisiakin
käsikirjoituksia. Tämä aineiston runsaus sekä toisaalta
lehtemme rajoitettu tila aiheuttavat luonnollisesti sen,
että lukuisten .- arvokkaiden ja mielenkiintoistenkin
kirjoitusten julkaiseminen pakostakin viipyy.
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Kaarlo Toivonen:

HE KAÅTUIVAT KUIN MIEHET

Kirjoittojot yostqovot esittömistöön
mielipiteistö
Kösikirioitukset poloutetoon voin
posti moksun seu rotesso
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Hohtavat hanget . .. kirpeän raikas talven
sää. . . pujottelumäen vauhti ja jännitys . .
Ja tietysti Hunterin miehenmittaiset savut!
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