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Tohtigene roottori loivoköyttöä

Yorten 550 kVA, 380 V, 600 r/min.
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SAATO LA ITTE I N
Loivoien opuköyttöö, vorovoimo-osemio jo muito pieniä itsenäisiö söhköverkkojo vorten torkoitettujen tohtigeneroottorien
iönnitteen söötö jo mognetointi ovot kouon olleet kysymyksiö,
joille on ollut voikeq löytöö tyydyttövöö rotkoisuo.Vosto tronsistoritekniikon kehitys söötövohvistimien olollo jo ohjottovien piitqsosuuntoqjien morkkinoille tulo tekivöt mohdolliseksi stqottisen loitteen, jollo jönnitteensöötöpulmot voitiin edullisesti
rotkoisto.
Strömberg vslmistoq nyt myös tölloisio generqottoreito jo
söötöloitteito.
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KENTTÄPOSTIA
RETNO HELIN

KUN sotilas oli saanut etulinjan korsuunsa kotoisen
kirjetervehdyksen tai kun kotiväki iloisena availi ja
luki rintamamieheltä saapunutta "siellä jossakin" päivättyä postia, niin harvoin kummassakaan tapauksessa
ajateltiin postin perille toimittajaa, kenttäpostilaitosta
ja sen työn merkitystä. Moniportaisine järjestelyineen
se kuitenkin suoritti valtavan työn, sen kautta kulkeva
niin kirje- kuin pakettipostikin ylitti huomattavasti
rauhanaikaisen määrän. Niin sotilaiden kuin kotiväenkin tietoisuudessa kenttäpostilaitos oli itsestään
selvä, armeijaan ja sotaan liittyvä "jokin", siis käsite,
jolla on nimi, oma maksuton postimerkki ja jonka

"putkia" pitkin posti kulki perille.
Silloin tällöin, usein melkein kuin sovituin väliajoin, kotiväki huomasi postilaatikossa rakkaan rintamamiehen, isän, pojan tai sulhasen kirjetervehdyk-

ja saajasta tuntui niin hyvältä sitä lukiessaan.
Eikä rintamasotilas kai juuri mieluisampaa hetkeä
kokenut, kun hän vartiosta palattuaan voi sanoa:

sen,

"ohi ofl", ja samassa huomasi petinsä pieluksella
kirjeen sekä kahvirömssänkin vielä tulella.
Mutta ellei odotettua kirjettä kuulunut, harhailivat
odottajan ajatukset monia reittejä. Varsinkin kotiväki hätääntyi. Olikohan tapahtunut jotakin ja mitå,
vai lieneeköhän ollut vika kenttäpostissa? -_ Mietiskelijän ajatuksissa oli kirje, jota odotettiin.
Mutta siellä, missä kenttäpostin langat yhtyivät,
siellä postin kuljetus oli järjestelykysymys, joskus
vaikeakin, ja siellä ymmärrettiin, että kenttäpostin
aikataulun mukaan suoritettava toiminta oli myös
eräs vaikuttavimmista, mielialaa ylläpitävistä tekijöistä.

Kirje sinne jonnekin hänelle, jonka
valokuva on pöydällä

Päivittäistä pakettitulvaa kenttäpostikonttorissa

Talvisodan maaliskuun alkupäivinä saapui Påämajan huolto-osaston kansliaan armeijan kenttäposti-

päällikkö Vasarla ja, pyysi pikaista puheillepääsyä
huoltopäällikön, eversti H. Roosin luo. Kun tämä
ei ollut paikalla, rupesi Vasarla keventämään sydäntään minulle.
IV armeijakunnan alueella, Laatokan pohjoispuo-

Iella, vihollisen ilmavoimat olivat tuhonneet kaksi

kotiseudulle matkalla ollutta postivaunua. Pahinta oli,
että vaunuissa oli valtaisa määrä kotiväelle osoitettuja
rahalähetyksiä. Erityisen mutkikkaaksi ja seurauksiltaan valitettavaksi muodostui kenttäpostipäällikön
mielestä tapahtuma sen vuoksi, ettei hänen tulkintansa mukaan rahalähetyksiä voitu korvata valtion
varoista.

Tämän selityksen suhteen asetuin heti poikkiteloin.

Asenteeni ei suinkaan lähtenyt ajatuksesta "sodassa
lait vaietkoot", vaan nähdäkseni oli nyt ratkaistavana
kauaskantoinen mielialakysymys, eikä tässä tapauksessa

mikäli nyt vain rahoja ajateltiin

-ollut

oikeastaan

mitään menetetty. Mielestäni oli -pääasia siinä,
että lähetetyt setelit olivat palaneet, eikä niillä näin
ollen kukaan enää voinut mitään ostaa. Niiden rahallinen arvo oli kadonnut ja kysymys oli enää vain
menetetyistä painotuotteista. Muunlainen katoaminen
olisi tietenkin vaikuttanut vallan toisin.
Eversti Roos palasi aikanaan, ja kohta ilmoitin
hänelle kenttäpostipäällikön puheille pyrkimisestä. En
tietenkään iättänyt hänelle kertomatta esiin tulleesta
kysymyksestä, vaan melko tarkoin selostin käymämme
keskustelun. "Tyydyittekö?" kysyi huoltopäällikkö minulta lopuksi, vaikka kai hyvin arvasi vastaukseni.
Ja aikanaan IV AK:n miehet saivat rahansa.

-
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Kenttäpostia lajitellaan peitelukujen mukaan

Tammikuun loppuun menncssä r.enäläiset olir.at
slaneet valmistelunsa loppuun suoritetuiksi ja "yhdeksäs aalto" r'yöryi pääpuolustuslinjaamme vastran, ensin
länsi-Kannaksella

ja pian koko Karjalan

kannaksen

leveydeltä. Eversti Roosin. toimistoesiupseeri S. Suden
,ia kenttäpostipäällikkö Vasarlan suun-nittelema uusi
kenttäpostimenettely oli määrätty otettavaksi käyttöön
juuri 1.2.40. Oli selvää, että uusi järjestelmä'aluksi
hieman hidasti postin kulkua, joskaan peitenumerojen muutos ei sinänsä ollut jatkuvan yiteydenpidon
esteenä, mutta muita hankauksia ilmeni. Levottomuus

kotiseudulla lisääntyi, kun rintamamiehen tutulla käsialalla kirjoitettua kirjettä ei tavanmukaisin väliajoin
saapunutkaan.

Eversti Roos oli huolestunut s)'ntyneen tilanteen
johdosta. Silloin ehdotin, että ne, joiden yhteys rintamalle oli katkennut, oikeutettaisiin kääntymäån kirjeitse suoraan Päämajan huolto-osaston puoleen ja
me antaisimme kyselijöille uuden, muuttuäeen osoit-

teen. Ehdotukseni hyväksyttiin, julkaistiin sanomalehdistön välityksellä' ja jJ paitei -ytif,.--in alkoi
tiedusteluja tulla, joskus parikin sataa päir'ässä. Niiden
joukossa oli toisinaan muunkin sisåltöisiä kirjeitä,
I<uten: "Hyvät kenttäpostilaiset, saimme antamallanne
osoitteella yhteyden isoon vel jeen. Hän voi hyvin
rintamalla. Kiitämme teitä, hyvät kenttäpostilaiiet,'.
Tai "Menimme juhannuksena naimisiin ja mieheni
on rintamalta kirjoittanut parikin kirjettä viikossa.
Nyt ei ole tullut tietoa kahteen viikkoon. Olen menehtyä. Voitteko saada yhteyden mieheeni ja antat
hänestä tietoja. Jumala minua auttakoon ja siunatkoon_
teitä". Tuollaisiin kirjeisiin postitettiin heti rohkaiseva ja lohduttava vastaus, joissakin tapauksissa sain
jopa muutaman minuutin ajan varatuksi aamuyöstä
henkilökohtaisen pikakirjeen laatimiseen.
Noissa tiedusteluissa oli traagisuutta, joskus hysteriaa, neurooseistakin ne ehkä kertoivat. Ei tuo nuori
vaimokaan enää milloinkaan miestään kotiin saanut,
ja hänen kirjeestään tunsin Iukeneeni, että hänen
naisen vaistonsa olikin asianlaidan hänelle selvittänyt

jo ennen Iopullisen surunviestin saapumista.
Eräässä toisessa tapauksessa nuoren vaimon rintamamies oli ollut pari viikkoe kateissa, kun odotettu
viesti lopulta saapui sotasairaal.rstx, matka kotiin oli
kestänyt kaksi viikkoa. Vaimon kirje huokui kaikesta
huolimattr iloa ja kiitollisuuttx.
Toiveen ja todelli- elämys. Kenttäsuuden vastakohta on tuskallinen

posti osoitti senkin.

-
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KOSKA usein selailen päir.äkirjaani ja teen pisto.
kokeita siitä, mitä tapahtuikaan vuosi tai viisi ruotta
taikka vieläkin pitemmän ajan takana, ryhdyin katselemaan, mitä hommailin helluntaina 20 vuotta sitten.
Aivan erikoista ei tämän sotahistoriamme ratkaisuvuoden helluntaina näyttänyt tapahtuneen. Selailin
ku.itenkin ajastaikaani hieman eGenpäin, ja niinpä
tulikin esille merkintöjä hauskasto tapahtumasrrjaita

tuona ankeana aikana.
Toimin tuolloin 17.SotaS:n askartelun ohjaajana
Mikkelissä. Sotasairaalan osastoja oli sijoitettu moneen
julkiseen rakennukseen eri puolilla kaupunkia. Niitä
oli lääninsairaalassa, lyseolla, kuurojeni<oululla sekä
Koivikon koulukodissa. Eniten osastoja oli kuitenkin
sijoitettu Moision piirimielisairaalaan, jossa lo ulko-

naisten olosuhteidenkin puolesta
edellytykset toimia.

niillä oli

parhaat

Joskin sodan aikana monen muun riesan lisäksi
lieneersiintynyt myös paljon lorvitautia, oli kuitenkin
merkillepantavaa se melkoinen innostus, jota sotap.otilaat tunsivat askartelua kohtaan. Työhuoneet oli
sijoitettu puolittain maan alla olevaan kerrokseen.
Vars.inaiset työhuoneet kun oli pitänyt antaa leikkaussaleiksi. Lisäksi huoneet oli varustettu kestämään jopa
pommituksen. Valtavat määrät pylväitä kannatti lan-

kuilla peitettyä Iaipiota. Vaivoin oli voitu si.ioittaa
höyläpenkit ja muut apuvälineet ahtaisiin tiloihin

pylväiden väliin.

Mutta, mikä tärkeintä, työhuoneissa vallitsi hyvä
henki, oikea suomalainen hurttihuumori. Useimmat
tulivat askarteluun sairaalan r.etimissä, joten oli aivan
muilla keinoilla, kuin vaatteissa olevista merkeistä,
päästävä selville, mitä roolia kukin esitti sodan kovassa
teatterissa.

Toukokuun viimeisenä päir'änä 1944

tuli

toisten

mukana askarteluun myöskin eräs komea verryttely-

pukuinen

mies.
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Miehellä oli jo tullessaan ehdotus valmiina:
hän
- potitekisi mielellään lääkekaapin kotiinsa, muistoksi
lasajaltaan.

Käyhän sel vastasin. Ei muuta
materiaalin,
niin asia on sillä siisti.

kuin

maksatte

Verryttelypukuinen asettui lähinnä olevan höyläpenkin ääreen, eikä kauankaan, kun saha alkoi soida
antaen oman lisänsä työhuoneen moniin ääniin.
Naapuripenkissä työskenteli pieni ja luiseva korp-

raali Matilainen. Hän katsoi asiakseen olla hieman
kuin vanhempi, mitä tulee työskentelyyn tämän sairaalan työhuoneissa.

Älähän vie kynnee, tarvihen sitä minäkin

huomautti
hän, kun naapuri touhussaan otti sen lupaa
kysymättä.

Ai hiivatti, minä kun luulin, että tää on valtion.
valtionpa valtion. Niinhän tässä kaikki

- No
ollaan.

Työ jatkui. Näytti, kuin korpraali olisi odottanut,
että toinen edes iollakin tavalla t3r\.itsisi hänen asiantuntemustaan, kysyisi edes jotakin.
Äsken tullut oli kuitenkin perin varma tyyppi, joka
ei suinkaan ujostellut taitamattomuuttaan. V:rin joissakin mittoja koskevissa kohdissa hän kääntyi puoleeni,
ja jälleen työ jatkui.
Puhumrttomuuden merkeissä meni siis zramupäir,ä.
Mutta iltapäir,ällä tapahtui korpraalille mieluisa pilrku-

Eversti uutnantti
I

Kalle Pakarinen

Mikkelin sairaala, joka kuului Sotasairala 17:ään
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Vi

i

hdytysi

lta sotasairaalassa

a

tapahtuma:
verryttelypukuinen otti hänen penkiltään suorakulman,
mutta virkkoi sentään:
Joutaa

kait

tämä

Se

-

?

oli puheliaalle Matilaiselle tarpeeksi. Taitaa siitä

kaveri kehittyä.
Missäs sait siipeesi ? hän kysyi sopivaksi katso- ajan kuluttua.
mansa
No tuota, ei minua vanja vahingoittanut. Olen
- keräillyt voimia melkoperäisen keltataudin jältässä
keen.

Aamuun mennessä olin saanut tietää, kuka verryttelypukuinen mies oli. Olin tietoni uskonut myös
eräille kauemmin potilaina olleille. Tämän johdosta
meitä suuresti kiinnostivat alkaneen päivän mahdolliset keskustelut miesten kesken.

Millee lohkolla sie olit, aloitti Matilainen.
rykmenttinsä numeron jostakin Kri-

-Mies mainitsi

vin lähettyviltä.
Mitä, outko toen pemään siltä lohkolta? Hele- soikoon, sittehä myö ollaan ikkäänkuin nuavetti
pureita, innostui Matilainen.
Hän syventyi r,älillä työhönsä. Mutta, juttuhaluja
kun oli, aloitti jälleen:
Se on siinä kohin Pakariseo porukkaa. Meijän

- alakaa Pakarisen lohkosta. Tunnetko muuten
lohko
kakkospataljoonan miehiä

?

Tunnen toki, montakin

I

- Minulla on serkkupoika siinä, komppaniaa en
muista.
Sen vuan tiiän, että siinä on viäpelinä eräs
körmy, jolla on arpi ohassa. Pojat kun toesinaan

sua-

vat sen suuttumaan, niin se arpi punottaa ku helevetin
lieska.

on rumaa sellainen
se arpi ?

Sehän

- Niin
-

!

Ei, vaan se, että oman komppanian

kiusataan.

vääpeliä

Naapurit olivat mielenkiinnolla seurailleet kaverus-

keskustelua. Kaksi, jotka siis miehestä jotakin
tiesivät, eivät voineet enää pysytellä vakavina. He
jättivät tärkeän liimauksen silleen ja pakenivat käytävälle nauramaan.
Autuaan tietämättömänä tapahtuneesta jatkoi Mati-

ten

lainen:

vaan täytistäkö
- Niin,?

se toentaa hänenkää rähi-

semisensä

ehkäpä se ei aina "toenna". Tämän avulla
- Niin,voidaan pitää edes jonkinlaista järjestystä
kuitenkin
niissä puutteellisissa oloissa.
Yaan minä se sanoin yhen kerran meijän kapul-

le,-se kun alko tanssia minun eissäin
Samalla tuli sairaanhoitaja kutsumaan verryttelypukuisen osastolle. Matilaisen lause jäi iäksi puolitiehen, sillä nyt katsoin sopivan ajan koittaneen antaa
pieniä väliaikatietoja:
Kuule Matilainen, sanoin, älähän liikaa paljasta
sisintäsi, äläkä kiroa niin paljon!
Toisetkin potilaat seurasivat meitä. Tämän iohdosta
tavoittelin jonkinlaista paatosta ja jatkoin:

Tämä askartelutoverisi on juuri sen Pakarisen
- komentaja, everstiluutnantti Kalle Pakarinen.
lohkon
Älä juutas! No voi kaekkia! Ilimankos se tunsi
- monta siitä lotr,kosta.
niin
Matilaisella oli nähtävästikin hieman kiusallinen
olo.
Seuraavana päivänä everstiluutnantti Pakarinen ei
saapunut työhuoneelle. Täma antoi korpraali Matilaiselle hieman hengähdysaikaa. Iltapäivällä hän jo virk-

koi minulle:

!

Toipumassa olevia

potilaita sotasairaalan

pihalla

Vaan sehän on ihan tavallinen ka'r.eri.
sen- kuluttua hän vielä lisäsi:

-

Saatuaan lääkelirrppinsa valn.riiksi innostui eversti-

Hetki-

En minä eppäile, etteikö se saisi pciikie hööki- sehän suap puunnii tottelemaan.
mään,
Kolurantena päivänä Plkarinen tuli jälleen .isk.rrtelemaan. Matilainen teki työtään, yritti välillä jtrpr
r.ihellelläkin. Pakarinen hellitti terän hövlästään j.r
slnoi M.rtilaiselle:
Viitsitkö ottra tärnän varmoihin kouriisi, minä

luutnantti P.rkrrinen ulkoilemaan. Siinä
S.rin mvöskin häneltä pikakurssin

-Matilainen älysi keskeyttää sopivasti, -otti- terän ja
hiljainen sihinä alkoi.
On luettava kiitokseksi Matilaiselle, että hän suhteellisen nopeasti perehtyi uuteen osaansa. Vastaaminen Pakarisen tekemiin kysyn-ryksiin kävi suhteellisen
vaivattomasti. Sensijaan omakohtainen keskustelun
aloittaminen oli työläiimpää. Herroittelukaan ei enää
oikein käynyt, ja sinuttelu oli yhtä vair.alloista.
OIi kuitenkin tuo suomalaiselle niin olennainen kolmannen persoonan kiiyttö:
Onkos käyty kotona?
Onko perettä ?
Päir,ät kuluivat toistensa kaltaisina muuten. paitsi
että r'ihollisen ankaran toiminnan vuoksi Kannaksella
'r'ireä ja toiveikas mieliala laantui meidänkin sotasairaalassamme.

Joukoittain lähetettiin poikia takaisin rintamalle.
Saimaan selän lipui kohti Mikkeliä surullisessa
saatossa proomuja, jotka olivat täynnä haavoittuneitl.

Yli
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saunomisessr,

lövllnottoineen, pese- .ia hieromisineen. N{iesten mies.
\/ihollinen rynnisti jo Kämärällä, kun Pakarisenkin
vuoro tuli lähteä. Päir,ämäärä kirjoitettiin: malnantai
r9.6.1944.

kierrän.

Tiiä häntä. Kyllä ne taitaa olla ev

yhteydessä

teimme ehk.i tärnän seudun ensimmäisen lentopallokentän )[oisioon ja toisen lääninsairaalan piharrn.

Hän kätteli meidät kaikki

ja

lähtiessään vielä

virkkoi:
Taitaa olla vel.iet parasta, että jätätte nuo lippart

ja -koriste-esineet ja alatte tekemään lastoja sekä kainalosauvoja, sillä Suomi-äidillä on kovat ajat edeskäyrä korkealle.
sään. I{utta kaikesta huolimatta
Heil

-

Joistakin sotapotilaista olen joskus jotakin kuullut.

Korpraali Matilaisesta en sitär'astoin koskaan enäI
j

älkeenpäin.

Everstiluutnantti Kalle Pakarinen lienee säilynyt
sodan kurimuksesta. Olen kuitenkin kuullut, että hänkin on jo siirtynyt suureen tuntemattomaan.
Tänäänkin kirjahyllyäni koristavat hänen minulle
lahjoittamansa kirjat: Palloilu 2 sekä Sotilaan puhdetyöopas, jossa jälkimmäisessä kirjoitus; ev.luutn. K.
Pakarinen I Kpk 3830.
Hiljainen, kunnioittava ajatukseni heille kaikille.

SATTUI silloin sodan aikana, \'uonna -43, että Osasto
Pennasen kenttävartion miehet ampuivat jossain Jauruila päin emokarhun ja saivat penikan elävänä kiin-

ni. Pikkukarhu joutui sitten Könkäälle, jossa se kasvoi
mies.en kanssa elellen ja oli pian semmoisen mata,lajalkaisen hallin kokoinen. Se oli niitä Jaurun karhuja,
rantukeuloja, ja semmoiset, jotka tunsivat sitä sukua,
kehuilat pennun olevan tavallist4 ärhäkämmän.
Eihan iita karhunlasta iänkaiPen olisi voitu pitää

kun eversti omin käsin oikaisi erään kapteenin lakkia
suoraan. Katsahti vain kerran kallellaan olevaa päähinettä ja astui kapteenin eteen.
-- So-so... täällä ei hunnata l.:etään... sano...
suoraan lakki.. . näin sen olla pitää... so-so, kapteeni.

korsukaverina, kun jo pienenä tuppasi puremaan ja tassullaan läimäyttelemään. I(un isommaksi rupesi tulemaan, repi petikaveriensa reput ja etsi niistä herkut,

Hän sanoi sen venytellen sanojaan ja veti kapteeniparan lakin suoraan silmille. Samalla tavalla hän piti
omansakin. Ukosta kiersi juttuja tusinoittain, ja vaikka monessakin niistä manailtiin everstin temppuja,
niin pohjalta kuitenkir-r paistoi useastikin hurtti sotilashuumori ja pienoinen ihailu.

paisi ranssikaula karhrinpentu.

keen, joten armonaikaa olisi noin kolme tuntia. Sinä
aikana piti kysellä miehiltä karhusta tietoja, vaikkei
joukossa ollut ketään niistä, jotka olivat pennun pyy-

jotka oli aiottu kotir.äelle tuomisiksi. Eroon siitä oli
päästär,ä, ja kun ei tappamaan ruvettu, päätettiin neuvotella ylempien instanssien kanssa, josko heille kelElokuu oli jo kallistumassa loppua kohti, kun Rovaniemelle lähetettiin urheilujoukkue mittelemään voimia yleisurheilussa muiden pohjoisen joukl<ojen miesten kanssa. Nuori vänrikki pantiin vetäjäksi ja lähtöhötäkässä nostettiin kuorma-auton lavalle myös puulaatikossa oleva karhunpentu. Huoltopäällikkö antoi
r.ielä ohjeita, että karhu

piti luovutettamrn

Yhteysesi-

Leijonanluolaan siis

piti

mennä kilpailuien j'dl-

dystäneet.

Urheilukilpailut olivat sitten lopussa. Palkinnot
jaettiin välittömästi sen jälkeen, ja sitten juotiin lottien tarjoamat kahvit.
Karhunluovuttaja mietti epätoivoisesti sot ilaallista
luovutuspuhetta. Siihen ei sopisi mikään tavallinen:

ttyonhcr
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n
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kunta Roi'ssa eversti O. §Tillamolle ja muistutti, että
tämä ranssikaula tulee Iopulta luultavasti itse Marskille lah,1aksi, joten sitä piti huoltaa ht'r'in.
IUatka meni muk.rvasti, r'aikka huono tie r'ähän heit-

telikin miehiä iar';rlia j.r nallea laatikossaan. Puhutttiin
urheilukilpailuista ja karhuista vuoron perään ja r'älillä l<okeiltiin, oliko pentu kunnossa. Sille pieneile
raukalle tarjottiin saappaaoterää häkin raosta ja oitis
pentu iski hampaansa saappaaseen, mörisi ja karjui sillä tavoin, ettei olisi luullutkaan niin pienestä kurkusta sellaisia ääniä lähter'än. Miehet nyökkäilir'ät toisilleen ihaillen: se on kunnossa ja äänikin kuin kenttävääpeliilä.

Luovutus Ror.anien'rellä kävi mutkattomasti. Ajettiin
rajavartioston alueelle ja puulaatikko annettiin eräälle
rajajääkärille, josta oii tehty karhunhoitaja. Vänrikl<i
henkäisi helpotuksesta, kun luovutus oli ohi.
Varmuuden vuoksi hän kuitenkin ilmoitti adjutan-

tuoneensa Jaurun karhun ja luovuttaneensa hoitajalle. Asia olisi kai sitä my'öten selvä. Nyt vain urheilukentälle puolustlmaan poh joisen osaston mri-

tille

netta.

Mutta adjutantti ravisti päätään ja sanoi:
Eversti haluaa tavata Teidät kilpailun jälkeen.
- trpahtuu luovutus
Silloin
virallisesti . . . Tosiasiallisestihan se on ;'o tapahtunut . . . Luulen, että eversti ha-

luaa kysellä hieman karhusta.
Sitä kaikkein korkeinta herraa hän ei olisi halunnut
nrielellään tavata. Kaikenlaisia juttuja, on-ralaatuisia ja
hupaisiakin kiersi joukoissa everstin sotilaallisuudesta
ja liarusta huumorista. Hän oli itsekin nähnyt kerran,

"Herra eversti. Vänrikki se ja se, osasto Pennasesta.
Ilmoitan tuoneeni Teille karhunpennun", sillä kai siirä pennustakin pitäisi jotakin mainita. Ehkä sopisi
esittää, mistä se krrhu oli kotoisin, siis: ". . . ilmoitan
tuone.'ni Teille Jaurun klrhun". Koska sotilaallisuuteen .rina kuuluu ilmoittaa, onko kunnossa, niin ltai
tässäkin tapauksessa. Siis: ". . . Pentu on erinomaisessa kunnossa". Mutta jos hän kysyy, mistä minä sen
kunnon päättelen? Voi kai everstille sanoa, että tullessa aina kokeiltiin.
Hän mietti tuskastuneena tehtä\,äänsä. Kaikkeen sitä piti joutua: karhunluovuttajaksi !
Sitten eversti poistui upseerikerholta ja adjutantti
seurasi kohta perässä. Ohimennessään hän nyökäytti
päällään merkiksi. Nuori mies seurasi tarpeellisen r,älimatkan päässä perästä.

Hän ei tiennyt, nrillä aikaa hän oli astunut esikunja rniten hänet oli johdatettu everstin

tarakennukseen

huoneeseen, mutta yhtäkkiä hän tajusi seisovansl
asennossa komentajan edessä ja teker'änsä ilmoitusta:
ilmoitan tuoneeni Teille er.ersti Pennasen lähettämän karhunpennun Lutolta. Karhu luovutettu
tänä aamuna kello kymmenen sitä hoitavalle rajajää-

kärille hyväkuntoisena.
Eversti seisoi tuimannäköisenä ilmoitusta kuunnellcn ja kun se oli loppunut, nyökkäsi hän ystävällisesti
Ja sanor:

Hyvä on, vänrikki.

-Sitten ukko pani kädet selkänsä

taakse

ja ryhtyi

as-

telemaan edestakaisin seinällä riippuvan suurikokoisen
kartan edessä. Neljä askelta eteen, täyskäännös ja nel231
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"Vanha eversti" pitää

seurustelusta

karhujen kanssa, ja tässä on niitä parl
kasvattia hänen kanssaan peuhaamas-

jä askelta takaisin. Jälleen täyskäännös ja neljä askelta eteenpäin. Käännöksensä jälkeen hän yhtäkkiä py-

SA

sähtyi ja alkoi kysellä:
Missä se otettiin ensiksikin kiinni

?

- Jaurulla eräässä kenttävartiossa, herra eversti.
- So-so. . . Missä siellä? Näyttnkääpä kartalta ! . .
Jaha, vai siellä. Kuinka se tapahtui? Kertokaapa!

.

Vänrikki kertoi tapauksesta unohtamatta mainita,
kuinka pentu oli kiivennyt puuhun karkuun ja kuinka
miehet olivat pakottaneet sen nokkelalla keinolla tulemaan alas. Olivat koputelleet kirveenhamaralla kuivaa keloa ja pentua oli ruvennut hirvittämään siellä
ylhäällä. Se oli tullut takaperin alas ja miehet olivat
ottaneet sen kiinni.
Se oli melko hyvä konsti everstinkin mielestä, mutta sitten hän huomasi kysyä kiinniottajien nimiä. Siihen ei vänrikki osannut vastata.
Eversti lähti jälleen liikkeelle. Hän oli jostakin syystä tyytymätön vastaukseen. Päästyään jälleen käännekohtaan, tällä kertaa huoneen toisessa laidassa, hän
pysähtyi jälleen ja jatkoi:
Entä mitä se pentu syö

- Ivalon sotasairaalassa, kuinka se söi lautaselta
vimme
keinohunajaa ja suklaakin näytti maistuvan.
So-so. . . että hunajaa ja suklaata. . . No oliko se
232

siellä sairaalassa?

.

mellaan:
. . . Se leikki . . . Ja mihin se löi

- So-so
Herra
leen...

?

eversti... ahte... anteeksi... takapuo-

Vai sinne läimäytti . . . hehe. . . Sittenhän se on
- sotilas.. . Aika veitikka . . . Läimäyttelee tyttöjä
kuin

pyl...kröhöm...

Everstiä huvitti asia kovasti. Hän myhähteli kävel-

?

-Nuori mies muisti muuttaa rintamasuuntaansa ennen kuin vastasi:
Kaikenlaista hyvää. Näin tulomatkalla, kun kä-

kiltti

Kyllä oli, herra eversti. Se kiipesi sängyn päälle -ja katseli ikkunasta joelle. Pyörähteli peitteen päällä ja huvitti potilaita. Sitten meni eräs hoitajatar valkoisissa vaatteissaan sängyn ohi ja karhunpentu ryntäsi salamannopeasti sängyn jalkopäähän ja läimäytti . .
tosin leikkisästi, mutta kuitenkin lujasti, hoitajatarta.
Eversti näytti kiinnostuvan asiasta kovasti. Hän kohotti oikeaa kättään kuin opettaja ja heristi etusor-

lessään ia sitten hän pysähtyi jälleen.

-

No, onko vänrikillä vielä jotain karhusta kerrot-

tavaa?

Uskaltaisikohan sanoa? Jos hän suuttuu? Mutta sanottavahan se oikeastaan olisi. Jos se tulee myöhemmio tietoon, niin ei siitäkään hyvä seuraa, ja kysymyksessä on oman osaston kunnia . . . Sanottava se on ja
heti.

Vänrikki terästi ilmettään ja kokosi kaiken rohkeutensa.

Herra eversti. Pyydän ilmoittaa, että kaikki se,
- olen Teille kertonut, perustuu toisilta kuulemaamitä
ni tarinaan. En ole voinut olla paikalla, kun se otet-

tiin kiinni. En edes tiedä, onko

se uros vai naaras. Kai
ne miehet ovat tutkineet, kun antoivat sille nimen Ella. Naaras se sitten luultavasti on . . .

Eversti tuhahti äkäisesti
i§
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ryhtyi puhumaan sor-

meaan heristäen:
So-so r'änrikki.

Vai sillä tavalla. . .ettei tiedä
varmasti.
. . Pitäisi ottaa asiasta selvää. . . kaikesta selvää. . . kun joutuu täliaisiin tehtäviin. . . kunniatehtäviin . . . so-so . . . vai siilä tavalla. Minulle tänne satuja
kertomaan. . . Kuulkaahan, vänrikki I Ensi kerralla, kun
saatte tällaisen tehtävän, niin teidän on tiedettävä kaikki . . . kaikki, sanon minä, vanha eversti . . .
Nuori mies otti moitteet vastaan kasvot punaisinaEversti oli saanut sanottavansa sanottua, ja nyt hänellä oli varaa jo vaikka hymyilläkin. Kiukku alkoi
häipyä, ja taisi muistua mieleen se aikaisemmin kerrottu läimäyskin, kun suupielissä r'ähän nyki. Hän astui lähemmäksi vänrikin eteen ja ojensi kätensä, johon
tämä tarttui epäröiden, mutta sitten lujasti kouraisten.
Kuitenkin karhu on luovutettu. . . Kiitän Teitä
ja -pyydän viemään ten'eiseni ja kiitokseni komentajallenne. Tuohon kouraan !

Sitten 'r'ain sotil.railinen kumarrus ovella ja nuori
oli käytär'ässä. Hän asteli äänettömästi portaita

mies

alas ja sitten r1'htiään kohentaen ;atkoi sorakäytävää
pitkin kohti porttia. r\fitä pitemmälle hän pääsi, sen

r'ähemmän häntä enää harmitti ja päästyään vartiomiehen kohdalle hän oli jo valmis nauramaan tilanteen
hullunkurisuudel le.

Vartiomies katseli hämmästyneenä hymyilevää upseeria, joka hädintuskin huomasi vastata hänen kunniantekoonsa. Näytti olevan syvissä ajatuksissa tai mitä mukavaa lie muistellut?
Hän mietti, mitä hän tekisi seuraavalla kerralla, jos
vielä olisi tultava karhua luovuttamaan . . . Ensiksi: miten oli saatu kiinni? Siihen riittäisi kuulustelupöytäkirja . . . Asiantuntijoita

riittäisi varmaankin

totea-

maan sukupuolen. . . Karhun ruokavaliosta saisi antaa selostuksen ;'oku kokenut metsästäjä. Niitähän oli
osastossa vaikka toisille lainata. Käytöksen saisivat tutkia osastossa palvelevat opettajat. Sitten hän pyytäisi
luovutuskirjan ja ojentaisi sen ja muut asiakir.jat sille
vanhalle everstille. Niistä sopisi tutkia itse, mikä Jau-

run karhu on.

Mutta kun tarkemmin ajatteli asiaa, niin ei taitaisi
sentään sopia luovuttaa kuulustelupöytäkirjoja . . . Eikö se metsästys kenttävartiossa ole kiellettyä hommaa?
Tulisi vaikka kenttäoikeusjuttuja. . . Kyllä taitaisi se
vanha konsti olla paras sittenkin: puhua sen, minkä
on nähnyt ja ilmoittaa sitten, mistä sadut alkavat . . .
Loppujen lopuksi seLlraavaa kertaa ei varmaankaan
tulisi. Eihän salamakaan iske kahdesti samaan puuhun.
Eikä Jaurun ranssikaulaisia karhuja kävele joka päivä
yhteyspartioiden tielle.
Mitäkö lisää siitä ranssikaulaisesta Ellasta, joksi se
oli aluksi ristitty? Sille annettiin komeampi nimi, ja
se oli silloin "Lutto", kun sen viimeksi näin. Se istui
hoitajansa kanssa viihdytyskiertueen näytöksessä ja silloinkin se pyrki iskemään tyttöjä . . . Luulivat sitä isokkoiraksi ja tulivat taputtelemaan. En tiedä tarkkaan, mutta olen kuullut toisten kertovan, että se joutuikin kenraalieversti Dietlille ja sitä tietä Mönchenin
eläintarhaan, jossa kuoli pommituksen uhrina.

si

Eversti Oiva Willamo oli Talvisodassa Lapin Ryhmän ko-

mentajana

ja

Jatkosodassa

Yhteysesikunta Roin yhteysupseerien vanhimpana
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tietty poukama, jonka luona komppanianpäällikkömme
odotteli sekalaisen venevalikoiman keskellä. Parhaat purkit vain vesille ja yli. Mutta eihän sotaa sentään niin
yksinkertaisesti käydä. Veneet oli jo ennakolta jaettu
eri tarkoituksiin, ja kun näin nuo kolme vuosikymmenien harmaannuttamaa ruuhivanhusta, joilla operaatio
piti suorittaa, niin intoni laimeni tuntuvasti. Lisäksi pääl-

likkö mutisi jotain viholliskooeista, joita juuri oli par-

menossa vetäytymisvaihe kesällä L944. Pataljoonal-

Iamme,

III/JR 2:lla, vetäytymien alkoi Pirkinitsasta,

ja

ve-

sen laidoilta. Syvärille

jätettiin jäähyväiset, ja paahtavassa auringossa marssittiin ja tapeltiin Aunuksen halki. Kinkijeva, Aunuksenlinna, Vitele
kukapa mukana ollut ei muistaisi noita
- rajan pinnassa Mantsilassa
nimiä. Vanhan
tehtiin melko
raskas vastahyökkäys,

ja

ehkäpä melkoisten tappioiden

vuoksi meidät si joitettiin
H
ffi

&

s

sen jälkeen Lunkulansaarelle.
Sen varmistuksena pataljoonan pääosat saivat muutaman
kalliin päivän ajan ikäänkuin sivusta katsella tai paremminkin kuunnella mantereen kovia taisteluja. Mutta vie-

ä

rintaman pysähtyä, ja Lunkulasta oli
lähdettävä, kun olimme jäämässä jo liikaa taakse. Mieli
ehti levossa kuitenkin kypsyä vastaanottamaan taas jopa

3

jännitysmomentteja.
Taisi olla menossa heinäkuun

i

t

lä ei ollut aika

4.

päivä, kun allekir-

joittaneen lähitorjuntajoukkue sai käskyn luopua tavallisen kiväärijalkaväen luotettavasta seurasta ja lahtea jo
etukäteen saaren pohjoiskärkeen ja siitä mantereelle. Mikäs siinä. Löytyihän se Lunkulan pohjoisin nipukka ja

veillut yläpuolella. Piti odottaa. Olipahan odottelemiseen
toluttu, ja ymmärsin kyllä, että aukealla järvellä oli selvää menoa, jos "maatalouskone" sai tähtäimeensä, ja
matka vastarannalle, Uuksalon pitkään niemeen, näytti epäilyttävän pitkältä. Katsottiin kumminkin valmiiksi,
miten ja missä itsekukin istuisi sekä kolistettiin liiat
kamppeet valmiiksi paikoilleen. Sitten virkistymddn jt
uimaan Laatokan laineisiin. Jokin sata metriä sivummassa, Mantsinsaarta vastapäätä, keksittiin sopiva paikka,
jossa huljuteltiin vihreään veteen enimmät hiet ja hetkeksi huoletkin.
Useimmat vielä pulikoivat, kun päällikön lähetti ra-

ja viittoili tuljo arvasikin, kuulemma omia koneita len-

vasi meitä kohti kuin viimeistä päivää
lessaan. Asian

teli kohdalla, ioten äkkiä veneille. Jotain lumppua vain
kiskaistiin niskaan, loput varusteet kainalaoon, ja pian
mentiin.

Sain veneeseeni mukaan myös ylimääräisen miehen,
pioneerin, ja hänen kainalossaan oli salainen aseemme,
noin metrin pituinen lautatorvi. Jos hätä tulisi, niin ei
muuta kuin savuverho ympärille. Mutta koko matkaan
savut eivät riittäisi, selitti päällikkö, parasta säästellä
niitä ihan viimeiseen asti, sillä matkaa kertyi puolentoista kilometriä. Ja sitten ei muuta kuin lykkyä tykö.

*
Vesistön ylimeno ruuhilla
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han jonkinlaisia kokemuksia "pioneeriongella" eli räjähdysaineilla kalastamisesta. Jonkin sekunnin perästä
kuului tavallinen jymäys, ja valkea patsas kohosi l?ihellä
Mantsin tarnta;a. Kranaatti siellä putosi, mutta ehkäpä venäläiset ampuivat saatta. Uusi riksaus kuului, vesi ryöpsähti veneiden ja saaren puolivälissä: meitähän tdssä taidettiin tarkoittaa. Perdssä istuva pioneeri piteli lautatorveaan jo hyvin ammattimiehen näköisenä:

Eiköhän panoa savut palamaan?
arvioida ja äkkiä, mitä oli parasta
tehdä. Matka näytti olevan suunnilleen puolessa. Jos
savut palaisivat kunnolla, ne ehkä riittäisivät perille asti,
mutta tuollainen lautatörppö oli hyvin epäluotettava.
Siinähän oli monta rasiaa peräkkäin, joskus niistä paloi
vain ensimmäinen. Ja mitäpä apua niistä oli vastatuulessa. Jos kääntyisi takaisin? Ei sitäkään! Joskushan tästä

-Siinä piti koettaa

yli kuitenkin.
Annetaanhan olla, jospa se ei meitä tarkoitakaan,
kauaksihan
se vielä tipahti.
piti

lll/JR 2:n komentaja,
luri P. Uusitalo

ma-

soutaa

Mutta aina vain risahti ja jysähti, ja yhä lähempänä
roiskuivat valkeat pilarit. Meitä se tarkoitti. Airot notkuivat, ja hiki norui soutajan vääntyneiltä kasvoilta.
Vaihdetaan soutajaa, ehdotti joku. Ei voi vaihtaa,
- kaatuu tai vauhti
vene
menee, totesi toinen. Koetettiin
jotain keksiä, mutta eihän siinä paljon voinut tehdä. Joku
tavoitti laudankappaleen ja meloi sillä, mutta useimpien
täyfyi vain odottaa ja katsoa. Ja sitten
ei kuulunutkaan enää riksausta, pelkkä jysäys vain -veneen vierellä.

Vaahtoinen torni kiehui ja kihisi jossain vieressä, roiskeita lenteli, ja vaistomaisesti jokainen kumarsi syvästi
kunnioittaen.
Savua!

-Kaikki tuijottivat

Kun veneemme työntyivät pienen niemekkeen suojasta aukealle selälle, käännivät useimmat päät oikealle,
mantereen suunnalle. Siellä oli vihollineo eikä edes kaukana, tuskin parinkaan kilomerrin päässä, mutta metsäisillä rannoilla ei näkynyt mitään.'f ospa meitä ei kukaan
huomaakaan, kun soudellaan oikein nätisti I Eniten huoletti taivas: kovin oli kirkasta, ja jos tässä omia ko-

neita

oli

käynyt,

niin johan nå nyt olivat vaikka sadan
ja tiedettiin kyllä, minkä merkkiset

kilometrin päässä,

koneet ne tavallisesti ilmassa surrasivat. Auta armias, jos
ne pääsivät meidät näkemään. Ei ollut vesilakeudella
pienintäkään puskaa eikä koloa, mihin päänsä pistää.
Tuulikin kävi vastaan, etuoikealta, nosti lainetta ja hidasti vauhtia, ja jos savua käytettiin, niin sehän painui heti taakse ja suojasi vain siinä tapauksessa, että

käännyttiin takaisin.
Kului siinä minuutti ja toinenkin, eikä erikoisempaa
tapahtunut. Veneet etenivät melkein rinnakkain, ja vaik-

ka mentiin

raskaassa lastissa,

niin komeasti halkesi val-

kopäinen laine. Joku veti viimeisiä vaaterisoja ylleen,
tupakat röyhysivät ja juttu laukesi luistamaan. Eihän tämä vesikyyti hassummalta maistunutkaan, taival katkesi
kevyesti. Toista kuin jalkapelissä, jossa sai haaroillaan
mitata ioka metrin ja haistella kaikki kivenkolot. Taidettiinkin olla yäärällä alalla.

Puhe katkesi äkkiä kuin komennosta, ja tavallaan
sellainen kuuluikin, ääni, josta ei tienyt, mistä päin se
tuli, maasta, vedestä vai ilmasta. Jostain vain, sellainen
riksaus, kuin valtava lasiruutu olisi kilautettu kahdeksi.
Tuttu ääni kumminkin useimmille veneissä istuville, oli-

lautapötkylää kuin ainakin viimeistä toivoaan. Pioneeri päräytti apusanan. Oliko jotain vialla? Jospa savut olivat vaikka kastuneet pilalle? Soutaja
veteli jälleen, ja lamautuout vene alkoi elää. Vettä la-

pettiin käsin, ja lakein laidan yli.

Nyt tuli, pojat, uimareissu! sanoi joku.taas, mutta ei aivan yhtä lähellä kuin
äskeinen. Soutu jatkui keskeytyksettä, ja odotettu savu

-Uusi rä,iiihdys

rupesi tupruamaan peräämme.
-- Ei se, pojat, meitä auta!
Eipä tietenkään auttanut. Savu painui kiilaksi taaksemme, ja saattoi hyvin kuvitella, miltä veneemme näytti rannalta katsoen. Aallokossa keikkuvana sitä oli :isken
ehkä vaikea tähystää, mutta nyt, savuvanan kärjessä, sen

paikasta ei voinut erehfyä. Mutta auttoi se savu jotain:
toiset veneet siirtyivät heti taaksemme vasempaan ja
saivat suojan. Hyvä niinkin. Mutta meidän, kärkiveneen
kahden puolen tippui jatkuvasti kranaatteja, ja näytti
olevan vain ajan kysymys, milloin sattuisi tarpeeksi lähelle. Täysosuma
tai jos roiskeet täyttävät veneen !
- uimariin vaikuttaa lähellä räjähEntä sitten ? Miten
tävä ammus? Painehan on vedessä suurempi kuin ilmassa. Selvää vientiä tämä näytti olevan, souti tai ui. Onneksi sentään kranaatit eivät tulleet kovin herkkinä, vaan
räjähtivät veden sisässä, joten sirpaleita ei tarvinnut pelätä.

Istuin aivan soutajan edessä ja pelkäämisen lomassa
koetin tietysti miettiä, kuten varmaan jokainen, mitä
voisi vielä tehdä. Soutajan vaihto ei käynyt päinsä. Eräs
keino oli tietysti auttaa tätä työntämällä airoja hänen
vetäessään, mutta ne näyttivät notkuvan muutenkin, van-

hat risat. Jos ne katkeaisivat, niin mitäs sitten ? Mutta
loppumatkalla vedot heikkenivät v?ikisinkin, niin että
235
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Vartiomies Laatokan rannalla heinäkuussa 1944

saattoi vaaratta autella. NIetri metril:ä mentiin. j.r p lrsevät vesipatsaat saattelivat matkaamme vuoroon kum-

mallakin puolella vihollisen pahan tahdon huutonrerk-

ja fossain vaiheessa vihelsi yksrnJ:nen sirpale suoraan ylhäältä lakinlippaani pudoten' r'oikeinä. Pärske lensi,

mattomana veneen pohjalle. Kuinka monta kranaattia

ammuttiin, en tiedä, mutta matkan puolivälistä alkaen
niitä tippui loppuun asti melko tiheään. Viimein kumminkin mahdoton näy'tti toteutuvan, rantaviiva läheni, ja

melkein yhtaikaa veneet karahtivat perille, tyhjenivät
hetkessä, ja syöksf imme yhtä kyytiä turvalliseen metsään. Vielä viimeinen leim.rhdus rantakivillä, sitten saatoimme todeta, että siiqähän me olimme kaikki, aivan
ehjinä, mutta ehkä silmät tavallista enemmän
Vauhkoontuuhan

sitl

vähemmästäkin.

pystyssä.

Niin se jyske silll erää loppui, ja kohta kiehuivat
rauhoittavat korvikkeet Uuksalon leppeällä rannalla. Merisodasta oli varmasti iokainen saanut tarpeekseen Laatokan laineilla.
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JR 2:n jääkäriioukkue
lähtöpuuhissa Syväril lä

Lotinanpellon lohkolla, jossa
vrhollinen on juuri
murtautunut läpi asemien
.l

-1-tuta

OLI heinäkuun i. priivä 1944. Olimme uineet Viipurinlahdella Esisaaresta seuraavaan saareen, joka taisi olla
nimeitään Kattilasaari, minä ja hyvä toverini korpraali
Ihalainen. Täysissä varusteissa olimme uineet tuon pari
sataa metriä leveän salmen yli. Kuuluimme URR:n raskaan eskadroonan pst.joukkueeseen.
IJudenmaan rakuunarykmentti (URR) oli miehittänyt
muutamia Viipurinlahden saaria, mutta sitten vihollinen
hyökkäsi suurin voimin laivaston ja vahvan tykistön tukemana. Rykmenttimme taisteli vimmatusti, mutta joutui
kuitenkin jä:tämään puolustamansa saaret. Pahaa epionneakin kohdattiin. Rykmentin komentaja, majuri Palokangas haavoittui vaikeasti menettäen molemmat silmänsä ja raskaan eskadroonan päällikkö, luutnatti Viitanen menetti toisen silmänsä. Komentosuhteet alkoivat
rakoilla, syntyi sekaannusta ja omintakeista toimintaa.
Joutuessamme toverini kanssa taistelujen loppuvaiheissa venetiedusteluun menetimme yhteyden omaan joukkueeseemme, ja lopuksi olimme viimeisinä miehinä vihollisen valtaamassa saaressa, koska siellä jouduimme vielä
suojaamaan kornetti Hakkilan johtaman viimeisen viivytysryhmän ylitystä salmen yli. Lopuksi olimme itse fäädä
vihollisen käsiin, mutta hyvä uimataito pelasti meidät.
Pääsimme täten jälleen mainittuun Kattilasaareen ja
aloimme hakea omaa joukkuettamme. jonka johtajana
oli kornetti Tamminen. Jätimme Hekkilan .joukkueen ja
lähdimme kahdestaan vaeltamaan läpi saaren. Sitten kahlasimme matalan saimen vli seurravaan saareen. Siellä
tapasimme eskadroonamme toisen konekiväärijoukkueen,
joka oli sinne vetäytlu't Suonionslaresia melko vähin

Uudenmaan rakuunarykmen-

tin (URR) rintama

kesällä

'1944 Viipurinlahden saaris-

tossa

tappioin. Miehet istuivat rantakallioilla tupakoiden ja
kokemuksiaan kertoillen. Liitvimm:- joukkueeseen, kun
kuulimme joukkueen johtajalta. kornetti Harjukydöltä,

SoTASETKKAILUfA
YTIPURINLAHDEN

lusst HAKALA

SAARTSTOSSA
että n.roottoriveneet tulevat hakemaari'vetääntyviä joukkoja tämän saaren pohjoispäässä olevalta laiturilta.

Hetken kuluttua joukkue lähti kohti laiturir, mutta
silloin räjähti. Luulimme, että vihollinen ampui jostakin
piiskatykillä, ja kaikki heittäytyivät maahan, osan l.rajaantuessa sinne tänne. Kun ensimmäisen kerran räjähti,
näin lähelläni olevan korprarli Grönbergin lennähtär,än
omituisessa asennossa ilmaan ja putoavan nurin niskoin
maahan. Siinä silmänräpävksessä tajusin hänen astuneen

miinaan.

]a

samassa

kornetti Har.lukytö huusikin:

Ne ovat miinoja, varokaa miinoja!

-Mutta joukkue oli jo ehtinyt hajaantua. Seurasi toinen
räjähdys, sitten kolmas ja neljäs. Makasin liikahtamatta
paikallani. Miinoihin astuneet alkoivat valittaa ja pyyöä
apua. Tarkastelin maata sivuillani, ja siinä olikin vieressäni polkumiina, maahan kaivettuna. mutta pieni maan
kohon"na ja tuore multa paljastivat kuitenkin tuon sa-

lakavalan panoksen. Nousin varovasti, ja siinä samassa
säikähtäen huomasin vatsanikin alla miinan. Onneksi se
oli juuri vatsan alla, sillä suullaan maaten vatsalihakset
j;innitty'r,ät sisäänpäin, joten miinan ja vatsani välille jäi
pelastava tyhjä tila. Tästä huolimatta tunsin ilkeitä vihlaisuja vatsassani ja hetken ylenantamisen tarvettx.

Åstelin sitten varovasti Grönbergin luo, jonne lhalainenkin oli tullut. Grönbergin kivääri oli metrin päässä,
ja hän 1'ritti sitä haparoida käsiinsä. Hänellä oli ilmeinen aikomus ampua itsensä, mutta Ihalainen eh:i ottaa
kiväärin haltuunsa. Kumarruin tarkastamaan Grönbergin
jalkaa ja totesin oikean jalkaterän olevan murskana. Vrri-

sin puukolla hänen saappaansa halki ja varovasti rrin
paljastetuksi murskatun jalan. Grönberg valitti j^ pyyteli:

Anna olla... anna kivääri... päästä
kukaan armahda... ampukaa pois...

läpi...

eikö
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Koetimme lohduttaa ja rauhoittaa häntä ja ryhdyimme sitomaan jalkaa. Tunsin puistatusta sitoessani jalkaterää, josta oli vain puolet jäljellä.
Tällä välillä joukkue oli poistunut paikalta ja vienyt
mennessään muut haavoittuneet, jotka olivat saaneet
vain lievempiä vammoja ja kykenivät osittain itse kävelemään. Olivat löytäneet jonkin polun, f onka piti

:::::.:.

olla vähemmän miinoitettu.
Vihdoin saimme Grönbergin sidotuksi ja ryhdyimme
kantamaan häntä Ihalaisen kanssa välissämme. Grönberg saattoi toisella jalalla vähän avustaa, joten meidän
ei tarvinnut häntä kokonaan kantaa. Mutta koska alue oli
oli vaikea raahata haavoittunutta ja yhtd,
aikaa suojella itseään astumasta miinaan. Kulkumme oli
tuskallista. Grönberg kehoitteli meitä iättämään hänet,
mutta sitähän me emme ajatelleetkaan.
Sitten tuli ylikersantti Suolahti joukkueesta takaisin
ja ryhtyi kulkemaan edellämme osoittaen ihmeellisellä
tarkkuudella miinojen sijaintipaikkoja. Varovasti, metri

miinoitettu,

metriltä luikertelimme niiden välistä.

Hiki virtasi

kas-

voistani. Katsoin maahan silmät selällään . . . astun tuohon, nyt tuohon, nyt pienen kiven yli . . . tuossa miina

ja

tuossa. .

.

korvani humisivat. . . horjahdin, otin

hä-

täisen askeleen, astuin paikkaan, joka tuntui pehmeämmältä... asruin miinan päälle... silmänräpäyksen ajan
musteni silmissäni, samassa hetkessä kiskaisin jalkani

pois, miina ei räjähtänyt. . . kuin sumussa näin Suolalr-

den kauhistuneet kasvot. Hän oli nähnyt mihin
astuin. Jalkani tuntui yhtäkkiä aivan kylmältä, ja sitten
niinkuin tuhansia kuumia neuloja olisi pistelty siihen.
Ihalainen jaksoi hymyillä kireästi ja sanoi sitten lyhyesti:
Mikä tuuri !
-Kauempaa alkoi kuulua dänia ja sitten Harjukvdön

Tähystäjä Kattilanniemessä

huuto:

Täällä on maassa pingoitettu rautalanka, rähän
- miinoitus
loppuu
olkaa nyt, hyvät pojat. varovaisial
Tunsin lievää helpotusta,
mutta tuonne miinattomalle
alueelle oli vielä pitkälti, kymmeniä tuskien metrejä.
Samassa alkoi vihollisen tykistökeskitys. trIeidän olisi pitänyt suojautua, mutta se tuntui vaaralliselta. Jatkoimme
matkaa kaikesta huolimatta, sillä olimme päättäneet vieö
I
I
I

i
i

I

i
tt
§

dä haavoittuneen mukanamme. Yritimme hiukan edes
kyyristyä kranaatin räjähtäessä kovin lähellä. mutta tosiasiassa väänsimme vain niskaa köyrylle, joten olimme
edelleenkin varsin hyviä maaleja. Katselin epätoivoisenr
sivuilleni keksiäkseni edes jonkin miinattoman kolon.
johon voisimme suojautua.

Olin koko ajan ollut tietoinen, että olimme omassa
ja tämä tuntui vielä ilkeämmältä.
Kuulinkin Suolahden puhuvan kuin itselleen:

alueen rautalanka oli jo lähellä. Sen luona kyyristeli mies
osoitellen kädellään lankaa. Mutta maataistelukoneet tulivat, lensivät kaameasti iyristen yli ja ottivat korkeutta.
Ne olivat ilmeisesti huomanneet jotakin liikettä saaressa. Sitten ne painoivat päättäväisesti tylpät kuononsa
syöksyyn, ja alkoi korviahuumaava ratinä. Pysähdyimme,
suljimme silmämme. Toisella syöksyllä koneet heläyttivät turpeista mahoistaan sikaarinmuotoiset pommit. Ne
tulivat kohisten, mutta ryskyivät onneksi meistä kaukana
pienen saaren keskiosissa. Koneet olivat kuitenkin leppy-

mättömiä.

Jumalauta, oma miinoitus eikä ilmoiteta mitään . .

ja

sen tiesivät kaikki, mikä

oli

.

tähän

syynä. Se oli komentosuhteiden ja yhteyksien katkeaminen ankaran taistelun aikana. Puhuttiin kyllä jälkeenpäin

ei kait pystytty todistamaan.
Näin Suolahden edessäni kyyristyneenä toisen polvensa varaan. Hän tui jotti merelle päin, savunsekaiselle
taivaalle. Silloin myös keskitys loppui. Kun katsoin Suolahden katseen suuntaan, kuulin lentokoneiden jyrind.d,
ja näin parven maataistelukoneita, jotka matalalla lentäen tulivat meitä kohti. Edestäpäin kuului hätäisi'i

erään henkilön laiminlyönnistä, mutta sitä

huutoja:
Suojautukaa! Liikkumatta!
-Tästä huolimatta me yhä etenimme, sillä miinattoman
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hyökkäsivät yhä uudestran.

Nyt

näytti

ankaraan, vaaralliseen tuleen.

miinakentässämme,

Tiesin
kyllä,

Ne

siltä, että ne olivat l.ruomanneet juuri meidät. Jouduimme

Grönberg

oli pyörtynyt. Me olimme luultavasti

iske-

neet hänen haavoittuneen ,ialkansa .iohonkin puuhun tai
kiveen. Hän tuntui painavan nyt enemmän, ia myös
omat voimamme alkoivat ehtyä. Juoksimme kuitenkin
viimeiset metrit miinoitetulla alueella, ia kun ylitimme
tuon suuren unelman, rautalangan, niin heti ryntäsimme

sivulle erään kiven suo.iaan, sillä maataistelukoneet aloit-

tivat älleen
f

ta

juton.

syöksynsä.

-

Grönberg

oli

edelleenkin

Ryöpyn mentyä ohi huokasimme helpotuksesta, sillä

koneet kaartoivat poispäin, merelle. Sinne Esisaaren
suuntaan ne menivät, katos.ivat savuiseen ilmaan, jossa
mollotti veripunainen aurinko pahanenteisenä.

Gröberg tuli jälleen tajuihinsa ja pyysi vettä. Sitä ei
ollut enää pisaraakaan, sillä olimme jo tarjonneet vä-

häiset varastomme hänelle. Kun huomasin hänen siteensä auenneen, huusin konekivääriioukkueen lääkintämies-

s

tä paikalle. Hän tulikin ja ryhtyi sitomaan htavaa uudestaan.

Kannoimme Grönbergin laiturille, josta moottoriveneiden oli määrä meidät noutaa. Istuimme siihen odottelemaan. Viipurin suunnalta alkoi kuulua voimistuvaa
Ientokoneiden jyrinää. Vetäydyimme hiljaa ilmasuojiin
ja tuijotimme taivaalle. Sitten alkoikin näkyä koneita.
Mutta nehän ovat stukia! kiljaisi joku rannasta.
-Todellakin, ne olivat Stuka-syöksypommittajia, ja niitä

oli parisenkymmentä. Hihkuimme riemusta, sillä näimme
selvästi, että koneilla oli aikomus hyökätä hiljattain
menetettyjä saar:ia vastaan. Nautimme suunnattomasti
kuullessamme ensimmäisten pommien iyrähdykset, joku

ja karjahteli:
Sinne vaan, sinne vaan ooin noin, tuo se luteita

hyppi tasakäpälää

-

rassaa . .

.

Vihdoin ilmestyivät näkyviin moottoriveneet. Puolen
tunnin kuluttua olimme Tervaniemessä. Myöhemmin
kuulin ikävän uutisen, että Grönberg oli kuollut kenttä-

niin kerrottiin.
En oikein silloin tuota uskonut enkä usko vieläkään.

sairaalassa haavoihinsa. Verenmyrkytys,

--

Oletko elossa Grönberg?

Suonionsaaren rantaa, josta
polat lähtivät uimalla vetäyty-

mään manteretta

kohden.

Taustalla näkyy Uuraansaari,

josta vihollinen ampui

heitä

suorasuuntauksel le

[.**:,,,,]kl*
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JATKOSODAN vetäytymisvaiheen aikana kesällä 1944
kulki Karjalan kannaksen viimeinen puolustusasema ViiKuparsaaren
Taipaleen kautta ja oli tästä
purin

- Se oli keskeneräinen, vain
saanut-nimen "VKT-linja".
tärkeimmiltä osiltaan varustettu, kun yhtämittaisten taistelujen uuvuttamat suomalaiset joukot vetäytyivät sen
suojaan. Perille tultua heitä odotti ylipäällikön ehdoton
pääkäsky: "VKT-linja on pidettävä". Ja se pidettiin
- tipiirtein ja siihen saakka, kunnes yleismaailmallinen
lanne pakotti vastustajan siirtämään voimiaan isoisten
otteluun Keski-Euroopan tappotanterille. Mutta sitä enSiellä
nen käytiin VKT-linjalla rajuja taisteluja.
köhnötti Noskuanselän kainalossa myös kivinen- näppylä,
kiivaiden taistelujen mäkimaasto, Kollivuori.
+

Virtanen tirskautti tupakkasyljen kivikkoon, heitti
maahan reppunsa, asetti sitä vasten konepistoolin .ia
alkoi raivata ampuma-alaa asemakseen valitsemansa kivenkolon edestä. Ajatukset kiersivät väkisin kukkulan

5:n komentaja, eversti A. K. Pihlejamaa Kollivuoren maastossa

JR

oudossa nimessä.
tässä
Kollivuori, ptsyi I Kotikolli tullee mielee.
- pitäs' tapella. Tää on sitt' kans' piettävä, tääJalinja?
sitä
Hito linfako tää on, kivinen mäk' ja metsää. Tiesiit
kertoo töpinämiehet, ett' tää ois' joku veekootee-linja,
mutt' ei ne pystyneet sitä suomentammaa. Mikä liekää,
kai aiinene kansan toiao!
Hakku iski tiuhasti pien-

tä kuusen tirriä nurin.

,tr

-

Jalkaväkirykmentti ), lempinimeltään "Aaverykmentti", kovia kokenut rykmentti, paranteli asemiaan kesäkuun 21. päivänä Näätälässä, Suurjärven alalohkolla.
Koko sodan ajan se oli hyökännyt, koukannut, iskenyt
ja vyöryttänyt. Pahoinakin päivinä se oli pitänyt pintansa ja nyt, yllättäen Karjalan kannakselle heitettynä se
oli kunnialla selviytynyt raskaista viivytystaisteluista. \/arusmiesrykmenttinä sen henkilöstö oli nuorta, sillä oli
voimaa, kestävyyttä ja nuoruuden railakkuutta.

Edellisenä iltana, kesäkuun 20. päivänä oli JR 1:n
komentaja, eversti A. K. Pihlajamaa ottanut vastarn
Näätälän lohkon. I pataljoona oli määrätty 4.D:n reser-

viksi Näätälän pohjoisenpuoliseen maastoon. Tilalla oli

1l Kaplainmlen
Vierumäen
Pyväleen maastossa. Kapteeni Reino
-Simosen II/JR-, puolustautui vasemmalla siten, että
Äntereenjärvestä itään oli r.K (kapteeni Hermola),
keskellä 6.K (kapteeni Saksi) ja vasemmalla, kukkula
31:n ja Kollivuoren alueella 7.K (kapteeni Ollikainen).
nyt kapteeni Laxenin komentama II/JR

Kaikki komppanianpäälliköt olivat taistelleet

pataljoo-

nan riveissä alusta lähtien. Tietysti oli jokainen saanut
joitakin "taistelureikiä", mutta käytyään asevelipaikkaamossa eli sotasairaalassa kilttien pipitätien hellässä hoivassa, olivat he aina palanneet takaisin omiin yksikköihinsä, joskus vaikeidenkin mutkien kautta. Sellainen oli
oikeaa asevelihenkeä ja sillä tavoin säilyi pataljoonan

henki samanlaisena kuin sodan alussakin. (Piirros siv.
242)

Aamuyöllä 20121.6. hyökkäsi vihollinen kahden
komppanian voimin Kaplainmäkeenkin, mutta torjuttiin.
Hyökkäys uusiului kello 8 alkaneen tykistö- ja kranntinheitinvalmistelun jälkeen ja taistelut riehuivat Kaplainmäen luona yhtä mittaa keskipäivään saakka, jolloin voitiin todeta vihollisen sillä yrittämällä väistyneen

ja jättäneen jälkeensä satoja kaatuneita.
Jo 21.6. kello ll alkaen oli venäläisten hyökkäys
laajentunut myös Näätälän tien suuntaan. Heillä oli ylivoima sekä materiaaliin että elävään voimaankin nähden,
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l(ollivuoni
RE

ia niinpä he sitten pystf ivätkin suorittamaan

yrityksen
toisensa jälkeen. aina komppanioita ja pataljoonia välillä

vaihtaen ja hlvin tietäen. ettei puolustafalla ole vaihtoihin varaa. He plrkivät väs1'ttämään vestustajansa.

Ei ollut liioin Laxenillakaan aikaa lepoon, sillä jo
kello 16.i5 kohdistui voimakas tykistötuli Kaplainmäkeen
ja kohtr hyökkäsi vihollispataljoona sitä vastaan sekä
etelästä että idästä. Yajaan tunnin kuluttua se oli päässyt
sisäänmurtoon ja kello 18 oli mäki menetetty. Samalla
hetkellä alkoi kuitenkin vastaisku, joka edistyi niin, että
kello 19 oli Kaplainmäki taas Laxenin hallussa.
,:

Muonakuski oli illansuussa tuomassa II/JR 5:n komentopaikalle ruokaa. Varoitusmerkistä huolimatta hän
kääntyi sivutielle, jonka pioneerit olivat miinoittaneet.
Arvaahan sen, miten siinä kävi ! Kenttäkeittiö lensi soppineen taivaan tuuttiin, mutta kumma kyllä, hevoselle
ei käynyt kuinkaan. Se laukkasi vauhkona, aisanpätkät
sivuilla retkottaen takaisin töpinään kertomaan surullista
tarinaansa. Pataljoonan komentopaikka jäi ilman soppaa,

mutta se ei ollut ensimmäinen kerta.
Vihollisen oletetun painopistesuunnan mukaisesti oli

II/JR 5:n komentopaikka sijoitettu erääseen perunakellariin. Hieman arveluttavalta rotanloukulta se kylli
tuntui, kun suojaa ei ollut kuin sateelta. oli näet niin
heikkorakenteinen hökötys. Valinnan varaa ei kuitenkaan ollut, jotain suojaa oli kartoille ja papereille saatava.

Puhelinlinjat tuntuivat olevan kunnossa. Tiedustelu.

rtti Saalasti vastaanotti tapansa mukaan
rauhallisena eri tahoilta saapuvia ilmoituksia. Hermola
soitti, että aukear toiseen laitaan oli ilmestynyt rynnäkkötykkejä ja pyl,' r:'kistötulta. Kapteeni Saksi ei ollut
tyytyväinen siihen. tttä pataljoonan radioasema oli siupseeri, luutna

'NO

i

S

Missä on sen painopiste ? Suurinko voimin se lähtee
liikkeelle? Kysymyksiä oli lukemattomia ja niihin koetti
pataljoonan komentaja saada vastauksen. Puhelinyhtey-

det olivat tietysti poikki. Yritettiin radiolla ja

yhteys

Ollikaiseen saatiin:

Kaikki kunnossa, liniat pitävät!

-Hermolaan oli vikapartio

saanut hetkeksi puhelinyh-

teydenkin:
Puhukaa,
kapteeni, linja kunnossa.
- . . . pellonherra
edusta täynnä vanjoja. Tiellä jyrdä

-

panssareita. Pirunmoinen
päriätään

tuli

makaa niskassa. Kyllä

!

Pataljoonan komentaja yritti tiedustella miten on
muualla
yhteys jälleen poikki. Tykistön tulenjohto- oli sentään hyvä yhteys 7.K:n mukana olepäälliköllä
vaan tulenjohtajaan, joka ilmoitti, että he ovat väistyneet
Kollivuorelta ja pyysi tulta entiseen tulenjohtopaikkaansa:

l/JR 5:n vastahyökkäys

käynnissä
Kollivuoreila 22.6.

22.(6. 1944
T,IONEN

7

työtä jatkuvalla krh.tulella.
Lähetteiä tuli ja meni.
Komentopaikka eli, ja ulkoa -kantautui kellariin moninaisia ääniä: oman tykistön kumeita lähtöiaukauksia, kranaattien repiviä räjähdyksiä, pikkuaseiden päpättävää
"keskustelua" ja viime päivinä uutta, outoa ääntä
ur-

ja kohisevia kranaattiryöppyjä.- Maa-

han iskeytyessään ne peittivät tosin aikamoisen alueen,
mutta teho oli enemmän moraalista kuin tappioita tuoitavaa.

Kello oli 22.11, kun Ollikainen ilmoitti, että vihollioli hyökännyt Kollivuorta ja kukkulaa 31

sen iskuosasto

oli torjuttu, mutta osastosta oli saatu pari
vankia, jotka olivat kertoneei, että ensi yönä hyökkää
kokonainen rykmentti Kollivuorelle. Tie:ysti tämä tieto
herätti epäilyjä petaljoonan komentopaikalla.
Kysykää, onko varmasti kvslmrksessä sana "polk"
(rykmentti) ?
Da, da, olivat vangit vastanneet. Sitten heidät lähetettiinkin
suoraan rykmentin komertopaikal!e.
Lempeä kesäyö soisi kyllä väsyneelle taistelijelle pienen levonhetken juuri keskiyön tienoilh. mutta tällä
kertaa ei vihollinen sitä sallinut. Sillä tuntui olevrn
kranaatteja määrättömästi. Poukutteli huvikseen. ruiski
sinne sun tä:rne, minne sattui. Kuulemml vanjoilla oli
öisin sellainen järjestelmä, että jos joku lähti leposijaltaan asioilleen, hän nykäisi samalla tykin laukaisunarusta tuumaillen:
a vot, sama minne lensi, arpapeliähän
vastaan. Se

elämä on.
Mutta aamuyöllä ärtyivät kaikki tuliluikut venäläisten
orkesterissa soimaan. Koko rintama heräsi eloon, nyt oli
tosi kysymyksessä. Mutta minne suuntautuu hyökkäys ?

joko

Ollikaiseen tai Saksiin ja saikin sen lopuksi viimeksi
mainittuun:
Mikäli havainnot ovat oikeat, Kollivuori on vi-

hollisella.
7.K:n poikia saapunut minun komentopaikalleni.

Asemat pidettävä. Varmistakaa avoin vasen

si-

- Kaikki alueellemme tulleet 7.K:n pojat alistetaan
vusta.
Ieille.
Tykistö saa luvan ampua Kollivuorta

joitettu aivan hänen komentopaikkansa taakse, sehän
vetäisi puoleensa tykistötulta. Ollikainen taas kertoi,
että III pataljoonan miehiä Kollivuorella oli ollut kenttävarustustöissä, mutta että venäläiset olivat häirinneet

kupyssyn ujeltavia

ampua
- Saako
Onko Kollivuorella vielä omia?
Pataljoonan
komentaja pyrki saamaan yhteyden

komentajalle ilmoitetaan

tilanteesta:

ja

rykmentin

Kolli-

vuori menetetty. Vihollisen painopiste Pitkämäen

suun-

taan."

Esikunta eli nyt korkeapaineessa. Epätietoisuus kokonaistilanteesta jäyti hermoja. Oli pakko odottaa, mitään ei voitu tehdä. Omat reservinsä oli kapteeni Simonen jo käyttänyt viimeistä miestä myöten, ja taistelun
äänistä hän päätteli sen kulun. Näinköhän taistellaan jo
Pitkämäellä, jossa raskaat kranaatinheittimet olivat toiminnassa?
Lähettiupseerit lähtivät viemään käskylä
ja
hankkimaan
tietoja.

Eversti
Pihlajamaan rauhoittava hahmo täytti koko

kellarin oviaukon, kun hän työntyi komentopaikkaan.
Hän kertoi I P:n komentajan, majuri Luomalan jo kello
4.01 saaneen käskyn Kollivuoren valtaamisesta takaisin.
Pataljoona oli nyt varrnaan matkalla. III P:n komentajan, kapteeni Åhtolan piti sulkea Ryvännejärven
Noskuanselän välinen kannas. Jääkärijoukkue ,ia tilapäinen reservi oli niinikään matkalla sulkemaan Ryvännejärven
Suursuon kannasta.
- rykmentin komentaja lähti pataljoonan koEnnenkuin
mentopaikalta hän sai tiedon, että vihollinen oli aloittanut Heinjoen
Näätälän tien suunnassa suurhyökkäyksen. Nyt oli -sitten hyökkäys käynnissä koko rintaman
leveydellä. Kello 6.30 menetettiin Kaplainmäki lopullisesti. Sitä puolustanut II/JR 13 vetäytyi Vierumäelle.

I/JR t:n vastahyökuy, ltoi 22.6. ke\lo 6.2r. oikealla eteni kapteeni Haaksalon johtama 2.K ja vasemmalla kapteeni Niernen 1.K. Kapteeni Sissalan johtama
3.K seurasi 2.K:n jäljessä. Pataljoonasta

vasemmalla

hyökkäsi Er.P 14.

7.K:n luutnantti Miuttunen oli jo tulpannut tien
kun I P ehti paikalle, ja 2.K:n osalle oli
langennut Pitkämäen valtaaminen. Kun hyökkääjän
suunnan,
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Kollivuoren taistelu 22.6. 1944

Päivä oli ollut ankara. Täystyöllisyys oli vallinnut
puolin ja toisin. Varsinkin oli I pataljoonan vastahyökkäys ollut uljakas. Varovaisesti laskien oli noin 500 venäläistä taistellut taistelunsa loppuun, 11 oli matkalla
vankileirille ja sotasaalista kertyi 1t konekivääriä, 7

\\9

pst.kivääriä, pikakiväärejä, konepistoolefa jne.

*
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vyöryn saisi ensin pysähtymään ja sitten hiljalleen kään-

tymääo, niin kyllä se sitten jo ottaisikin takapakkia.
Mutta tiukassa oli alku! Kersantti Saarinen veti I jouk-

kuetta, kärkijoukkuetta niskat körmyssä ja konepistooli
rinnalla. Ei siinä tarvinnut tuhlata aikaa pitkiin käskyihin. Ilme, asento, käden viittaus riitti :
Pojat, tämä on suomalaista maastoa suomalaisen
- tapella. Ei tnälle vieras juhli. Katsokaa, se pelmiehen
kää, se pelkää metsää ! Antakaa pikakiväärin säkättäi,
konepistoolien laulaa ja sitten
lz'xll karjaisu päälle.
Puu puulta, maastokohdasta toiseen
eteni tämä I joukkue.
II joukkue oli ilmestynyt rinnalle:
-Vai ohiko! Ei, eteenpäin I joukkue!
-Ankarasti kahakoiden valtasi 2.K Pitkämäen. 3.K

jatkoi heti hyökkäystä kukkulalle 31 ia kello 9.-{0 ilmoitti kapteeni Sissala lakoonisesti:
Kukkula vallattu.
-Vihollisen vastus ei enää ollut yhtä sitkeää, senkin
voimat alkoivat ehtyä. Kello 10 oli Kolliruori saavutettu

ja 7.K miehitti pääpuolustuslinjansa

uudelleen. Er.P

14 puolestaan tunkeutui Noskuanselän rannalle.

Kollivuoren taistelu ei päättynyt tähän, mutta jatko
olisi vain jo kerrotun toistamista. Vihollinen ei tyytynyt
nuolemaan haavojaan, vaan jo seuraavana yönä kello
1.35 se hyökkäsi uudelleen. Torjuttiin, ja hyökkäsi taas.
Vasta kun neljäs hyökkäys kello 16.30 alkoi, puolustajat
olivat niin uupuneet, että eivät enää kestäneet. Miltei
koko Kollivuori menetettiin ja vain vänrikki Lammenojan johtama ryhmän vahvuinen osasto piti mäen luoteis-

kulmaa hallussaan siihen asti kunnes I pataioonan vastahyökkäys taas lähti liikkeelle. -- Tämä olikin venäläisten viimeinen suurempi yritys. Ja nyt 7.K:n lohkoa supistettiin siten, että se käsitti vain itse Kollivuoren
ja se piti.

Voidaan ehkä hvmäh;r.rl ,rnol, yksi kukkula sinne
siitä olisi hyvin voinut luopua taistelemat- todella. r'ain yksi ainoa kukkulal Entäpä
:rkin. Niin.
rirren? Kenties toinenkin kukkula? Entä edelleen? Eihän
lopurtomiin voida jatkaa, jossain on sentään ruia. Yoidaan näyttää kartalta ja sanoa: tämähän on vain sivusuuuta. Mutta jokainen suunta on pääsuunta sille jousun tänne

kolle, joka siitä vastaa, ja jossakin kohdassa kuitenkin
tuo ratkaiseva repeytymä alkaa. Kollivuorella täyttr JR 5
tehtäränsä, joskin

* * * * Jx* *****

KUNN'ANTEKO SEKA KARRYN
Frdä.n jääkätipataljoonan alueella ajoi jääkäri kärryineen ohjastaen hevosta seisaallaan kärryjen lavoilla.
Vastaan tuli majuri, jolle jääkäri ei tehnyt kunniaa.

Majuri ärjäisi:
Mikä unohtui ?
Jääkä,ri vilkaisi taakseen ja tokaisi:
Voi p-kele, perälauta.

-

2A

miestä

ei sentään pystynyt täyttämään onraa tehtäväänsä. Se ei
saanut Kollivuorta haltuunsa ia sen tappioiksi arvioivat
sotapäiväkirjat noin 2 000 miestä.
Jos kohta Kollivuori oli sodassa vain vähäinen episodi, oli se suuri taistelu niille, joiden ratkaisevalla panoksella kamppailu voitettiin. Ja niille, ioiden veri imeytyi tuon mäen kivikkoon, se oli viimeinen tlistelu.

*************1I**********
PERÄLAUTA UNOH TTJ'VAT

hinta oli kallis. Noin 500

poistui riveistä kaatuneina ja haavoittuneina. Vastustaja

TALVISODAN TEHTÄVI Ä
Erddnä Talvisodan yönä PPP 7:n L. komppanian
päällikkö piti puhuttelua saapuneille täydennysmiehille ja kysyi Savosta kotoisin olevalta Hikipää nimiseltä sotilaalta:

-_
tulleet

Tiedättekö, mitä tehtävää varten olette tänne
?

Herra luutnantti, eiköhän tuo meijjän tehtävä
lie-katkasta sirpin terä ja vasaran vars!

,(TÖST' KÄTL'NEN

TÄMÄN muistelmani nimi voisi olla vaikkapa "S. O.
Lindgren tykkimiehenä" tai "Pajunvitsa komentosauva-

,'L'NKUN"

na". Tyydyn kuitenkin ylläolevaan.
Vallilan rykmentti (JR 47) oli valtaosaltaan koottu
helsinkiläisistä. Miehistö oli kirjavaa, eri yhteiskuntaIuokista lähtöistä, diplomaatista aina Hermannin katu-

PATALIOONA
KUOKKALASSA

poikaan saakka. Tämä kirjavuus ei ollut suinkaan pahitteeksi. Päinvastoin, rykmentti oli yuuri kirjavuutensa
ansiosta sangen joustava, nopeasti tilanteisiin sopeutuva.
Syntyipä minkälainen tilanne hyvänsä, aina löytyi rakoon
sopiva mies. Oli hevosmiehiä, autonkuljettajia, partu.
reita, suutareita ja räätäleitä. Valikoima oli laaja, siinä
oli myös lääkäreitä, hengenmiehiä, teollisuuspomoja ja
ammattisotilaita.

En muista asioita, ryhmittelyjä, paikka-

ja

aikamad-

rittelyjä niin tarkoin, että voisin kirjoittaa sotilaallisen
täsmällisiä kuvauksia taktillisista tapahtumista karttoineen ym. tärkeine seikkoineen. Kerron vain sen, mikä
oli silloin ja on ositiain vieläkin tärkeätä omalta kulmalta katsottuna, mikä siis koski itseäni ja lähintä ympäristöäni.

llja Repinin huvrla "Penaty" ja hau
tapaikka Kuokkalassa

Palvelin kapteeni Lindgrenin komentaman I pataljoonan 1. komppaniassa. Komppaniaa johti l.nrtnantti
Fabritius. Kuuluin vänrikki Kotilaisen joukkueeseen,
miehen, josta saattoi suurella syyllä sanoa: aseveliupseeri.

11.8.41 lähdimme Terijoelta Kuokkalan

Ollilan

suuntaan. Erään aukeaman laidassa olevaan -viholliseen
saatu tuntumaa johti taistelutilanteeseen. Makasimme
sitä vastapäätä häthätää kyhätyissä taisteluhaudoissa tai
luonnon tarjoamien tulisuojien takana. Vihollisen tarkka-ampu.jat napsivat osumia keskuuteemme. Ilmeisesti

oli asemansa jossakin korkeammalla. Tiesimme
entuudestaan, että heillä oli hyvä taipumus kohota puunlatvoihin saakka ja sieltä tuottaa meille tuhoa. Siinä tilanteessa menetin uskoni kypärään. Makasin linjassa ja
koetin tulittaa edessä olevaa näkymätöntä maalia. Vieressäni oleva sotamies availi säilykepurkkia pistimensä kärjellä. Tunsin nenässäni kiihoittavaa sianlihan tuoksua.
ja
- Otatko, kysyi sotamies ojensi näkkileipäpalan
päällä olevaa mureaa liha-annosta. Ojensin käteni ottaakseni saaliin, kun samalla helähti ilkeästi. Ruokapalaa tarnäillä

joavan soturin kypärä lensi päästä, ja mies itse vaipui
tajuttomana alas. Sianliha unohtui. Huusin lääkintämiehiä paikalle. He raahasivat päähänsä haavoittuneen JSp:
hen. Itse jäin paikalleni ja tarkastin siihen jäänytiä kypärää. Sen etuosassa oli reikä, sellainen pieni, peukalon
mentävä reikä, mutta takaosassa oli jo kämmenen levyinen repeämä. Sen oli luoti poistuessaan reväissyt. Mies
kuoli, kuulin jälkeenpäin, mutta tuon tapauksen ansiosta nakkasin kypäräni kanervikkoon enkä sellaista sen
perään käyttänyt.

Vihollisen

tuli oli melko Iievää. Itse haaskasimme

ruutia paljon enemmän. Odotimme hyökkäyskäskyä, ioka
jonkun tiedustelun takia oli viivästynyt. Silloin ilmestyi
linjaan pataljoonamme komentaja, kapteeni Lindgren,
mies, jota me kaikki sotilaana kunnioitimme. Hän kysyi :

Miksi ei hyökätä?

-Oliko seilainen

määräys pataljoonan taholta annettu,
en tiedä. Nyt se kuitenkin tuli ja tuli sangen "linkkumaisesti". Pitkään ei kapteeni tuumaillut. Hän hyppäsi
lähellä olevan hyökkäysvaunun päälle ja kuorittua paiunvitsaa heilutellen kiljaisi:

Nyt

mennään

!

- niin menimme. Kuulat ujelsivat
Ja

korviemme ohi,

mutta aukeama ylitettiin melko pienin menetyksin ja
243

vihollisasemat vallattiin. Tätä en kerro miksikään legendaksi tarkoitettuna juttuna enkä hengen perintönä kul-

kemaan tulevieo polvien tietoon suomalaisesta upseerista, joka pajunvitsaa komentosauvanaan heiluttaen ratsasti hyökkäysvaunun selässä ja valtasi vihollisasemat.
Tämä on vain pikku kuvaus miehestä, joka
pelkonsa siviiliin ryhtyessään sotilaaksi.

oli

jättänyt

Vihollinen tulitti asemiamme panssarijunasta. Tarkoioli kiertää junan taakse ja katkaista
siltä peräytymistie. Ennen kuin siihen hätään saatiin räfähdysaineita, juna lähtikin liikkeelle. Varmaankin sen
tuksemme ilmeisesti

miehistö vaistosi vaaran.
Juna puuskutti tiehensä ja särki perässä veiämällään
radanrepijällä rautatien käyttökelvottomaksi aivan silmiemme edessä. Jokainen, joka sodan etenemisvaiheessa
joutui liikkumaan rata-alueilla, tapasi usein tuolla tavalla
rikottua ntaa. Täytyi olla voimakas laite, joka repi kiskot ja ratapöllit irti, rikkoi kiskot, kiersi ne korkkiruuviksi, kähersi ne melkeinpä solmuihin. Mikään konepaja ei kyennyt saamaan sellaista kiskoa enää käyttökelpoiseksi. Kätevä oli tuollainen jyrä.

Niillä mailla ollessamme ajoi suomalaineo hyökkäysvaunu liian eteen ja törmdsi miinaan. Sen miehistö
pelastui, vaikka sitä tulitettiin omalta sekä vihollisen
taholta. Syynä tähän tulitukseen olivat miesten ruskeanväriset suoiapuvut. Vänrikki Kotilainen karjui kurkkunsa käheäksi ampumakieltoia, ennenkuin miehemme ha-

vaitsivat vikapistonsa. Tuhoutuneen vaunun miehistön
onneksi ei ampujissa sattunut olemaan tarkanjyvän miestä, tai sitten kaikki ampuivat "hakuammuntaa" ja ennen

maaliin osumista tilanne selvisi I
Saimme eräällä kohdalla Rajajokea kohden

edetes-

sämme omilta myös sievoisen korohorokeskityksen. Voi
olla, että vika ei ollut omissamme, siis korohoron miehissä, vaan meissä itsessämme. Etenemisemme oli nopeaa, tilanteet ja maisemat vaihtuivat tiheään. Ehkä etenimme liian nopeasti alueille, missä korohorolla oli maa-

Iinsa, johon ne posottivat sukkuloitaan ilman tulenjohdon myötävaikutusta.
Samalla seudulla jouduin ryhmäni kanssa sammuttamaan metsäpaloa kranaattien räiskähdellessä ympärillämme. . . ja vihollisen syytäessä bunkkeristaan koo-kootulta savuun. Kapteeni Lindgren määräsi minut ryhmineni alueelle, mihin räjähtävä kranaatti oli sytyttänyt

palon. Se oli leviämässä kohden linjaamme, ja savu tunkeutui silmiimme, kun juoksimme paikalle. Tuli oli jo
vallannut alueelta puuttoman kanervikkorinteen ia uhkasi edetä metsään. Hakkasimme tulta koivunvihdoilla,
sillä veden saanti siihen puuhaan oli kiven takana. Varmaankin vihollinen havaitsi touhumme, koska yhtäkkia
alkoi alueelle sataa kranaatteja. Sotamies Alanko haavoittui, ja hänen poissiirtämiseensä tarvittiin pari miestä.

I{eitä iäi kolme sammuttamaan kuloa. Hikisinä ja noen
välillä maahan heittäytyen koetimme

tahraamina sekä

S
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pysäyttää tulen leviämistä ahon Iaitaan. Samalla alkoi
savun läpi ujeltaa koo-koo-tulta, joka onneksemme kulki

kyllin korkealla ollakseen osumatta meihin. Vihollinen
kaikkensa estääkseen tulen sammuttamisen siinä

yritti

kuitenkaan onnistumatta. Åpuumme tulleiden pioneerien
kanssa pääsimn.re vihdoin palon herroiksi, samallir kur.r
tilanne muullakin taholla jälleen muuttui.
Kuokkalassa haavoittui joukkueemme johtaja, r.ännkki Halonen. Tiianteen kehitys oli temmannut l.rinei
niin mukaansa, ettei olisi halunnut luovuttao paikkaar.rsa
millään. Haavoittuneen oli kuitenkin annettar..r periksi.
sillä vamma oli siksi vaikeanlaatuinen, että pitkä sotrsairaalassa oleskelu oli miehen edessä. Samassa rr.räkässä
poistui riveistämme monta muutakin rniestä k.ratunein.r
.ja haavoittuneina. Ennen kuin vihollinen irtautui, olin
näkemässä pataljoonamme komentajan ampuvan vihol-

lisen jättämällä tykillä suorasuuntaustulta n.lapurien"
joukkoon. Olin itse kääntämässä tätä tykkiä. ja kun kapteeni pamautti kolmituurnaisen vihollisen suunte.ln, rilanne rupesi hiljalleen laukeamaan eduksemme.
Tässä yhteydessä on mainittava mr'ös Kuokkalassa
olevasta taidemaalari Ilja Repinin musåohuvilrsta. Korkeamman johdon taholta järjestemiin sinne nopeasii var-

tio, sillä tiedettiin joidenkin so:rlaiden tripumus kerätä
kaikkea koreanr'äristä reppuunsr. Sinne olisi voinut upota Repinin töitä, joita olisi ehkä kuljerettu jonkin aikaa,
mutta sitten p.riskaftu i,1rpe3:toman.1 tielle. Olisihan

"käsin maalattu" taulu ollut hieno sotasaalis repussa
muun krääsän joukossa. Itse kannoin repussani monta
kuukautta hopeapikaria, jonka "löysin" Viipurin v.riheilta, mutta kun pikarin hopean alta alkoi pilkistää
selvä messinki, Iuovuin aarteesta oitis.

Vihollisen "poltetun maan" taktiikka jäi vain yrityk-

seksi, koska estimme polttoryhmien aikeet nopealla etenemisellämme. Tämän ansiosta ehkd. pelastui tuo Kuokkalan kuuluisa taiteiliiakotikin arvokkaine taide-esineineen.

Syyskuun 1. päivän vastaisena yönä räjähti osa Rajajoen asemasta ilmaan. Joukkueen-rme oli sijoittunut vajaan
kilometrin päähän asemalta. Jysäys oli valtava, mutta
tietoni mukaan oli asema-alue tyhjä, joten henkilömenetyksiä ei tullut. Satoja kiloja oli rdjähdysainetta yarmaankin aikapommissa, sillä maakamilra suorastaan yavahteli räjähdyksen aikana.
Nyt mentiin
Hyökkäiltiin, rähmittiin alueilla, sammuteltiin metsäI

paloja, maastouduttiin. Sitten seurrsi hengähdystauko.
Tavoitteet oli saavutettu, .ja sota Kannaksella alkoi jährnettyä asemasodaksi.

Karjaian kunnaitten koivut vivahtelivat hivenen keltaisina, ja käki oli sodan melskeessä io ajat sitten lakannut kukkumasta, mutta ruudin katkua oli vielä hilirlleen viilentyvissä illoissa.
I(otilomiakin ruvettiin saamaan.

Puolustusasiain valiokunta kåymässä Terijoella 23-24.9.41 Vallilan rykmentin komentajan.
majuri L. Sotisaaren (kesk) luona
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llmapommituksessa 20.6.44 tuhottu Kirkonmaansaaren miinavarikko ja saksalainen miinankuljetuslaiva "Ottar"

OLIN juuri täyttänyt 18 vuotta, kun alokaskoulutukseni
päättyi. Sotakokemuksia ei minulla tietenkään ollut, ja
se, mitä olin koulutuskeskuksessa kokenut, oli vähemmän miellyttävää. Niinpä pääsy raivauskoulutukseen ja
laivapalvelukseeo tunhri virkistävältä vaihtelulta.
Kesä 1944 oli kauneimmillaan ja elämä valoisaa, kun
rintamilta alkoi kulkeutua hälyttäviä huhuja. Niinpä me-

kin aloimme odotella siirtoa taisteluyksikköihin, mutta
jouduimmekin vain Kirkonmaan saaremme toiseen päähän, vanhempien ikäluokkien joukkoon

juoksupojiksi.

saaremme
Meririntamillakin oli toiminta kiihtynyt,
miinahallia täytettiin .ia tyhjennettiin alinomaan. Me,
nuorempien ikäluokkien raivaajat jouduimme pääasiallisesti suorittamaan tuoo raskaan ja ikävän työn, kiskomaan käsin ja vedättämään hevosilla satojen kilojen painoisia miinoja laivoilta halliin ja päinvastoin.
Kesäkuun 19. päivän iltana haettiin kämpältämme
taas ioitakin miehiä purkamaan laivaa. Niitä tuli lahdel-

Iemme kuitenkin kolme kappaletta, jonka vuoksi kaikki
vapaina olevat joutuivat purkamistöihin. Kello 2 aikaan
syvfysPomyöllä alkoi vanha, tuttu junnaus: miinoja
- tunti tunmeja
lisäkalustoa. Tdtd. kesti
torpedoja
- päivä alkoi kallistua iltaa kohden.
ja lopulta
nin jälkeen
jo
Kello oli
miltei 17, olimme väsyneitä, nälkäisiä ja
piruuntuneita, mutta mitä enemmän meitä hoputettiin,
sitä hitaammin jdsenemme liikkuivat. Lopulta sentään
urakka alloi olla täysi, vain pari kuormaa pikkutavaroita
246

KIRKON.
MAAN
MIINAHALLIN
TUHO
KATEVI PöYRY

oli. jäljellä. Olimmekin haalanneet varastoon yli 200
miinaa, saman vetran syvyyspommeja ja parikymmentä
torpedoa
saadaksemme raahata ne jonakin toisena
päivänä laivoihin
takaisin.
Silloin ulvahti hälytyssireeni. Oletimme, että viholliskoneet tapansa mukaan olisivat menossa Kotkaan emmekä kiinnittäoeet asiaan sen enempää huomiota. Mutta

kesken kaiken alkoivat laivojen ja saaremme it.aseet
sylkeä ammuksia putkien täydeltä, ja kun vilkaisimme
taivaalle, huomasimme koneiden olevan aivan kohdallamme. Seuraavana hetkenä olisimme kernaasti olleet
maamyyild,, sillä emme mielestämme kyenneet painumaan kyllin litteiksi pommien alkaessa jyskyä ympärillämme.

Samalla leimahti ajatuksiini kauhistava toteamus: va-

jaan viidenkymmenen metrin päässä meistä oli tiilistä
rakennettu miinahalli, jossa oli toistasataatuhatta kiloa
räjähdysainetta. Vain osuma siihen, niin meitä ei tarvitsisi edes haudata
kun ei jäisi mitään arkkuun pantavao,.

-

ja nain, miten sotilaskoti hajosi täysjossakin paloi jotakin, ilmeisesti naftava- savua tuli niin turkasesti. Ilmatorjunta amrasto, koska
pui putket kuumina, mutta pommeja putoili siitä huolimatta ja aivoja takoi vain yksi ainoa ajatus: "Hyvä LuoNostin päätäni

osumasta

ia, äld. anna täysosuman tulla halliin!"
Vihdoin pommitus alkoi vaimeta

ja

lentokoneiden

jyrinä etääntyä
mikä riemastuttava helpotuksen tunne. Nousimme- hieman typertyneinä ylös. Kaikkialla
paksua savua, ja nallivarastolta kuului hiljaista räiskettä,
sekin lienee ollut tulessa. Mutta samassa kuului savun seasta kauhun värittämä huuto: "Miinahalli palaal"

Tuntui kuin jiisenet olisivat herpaantuneet, katse kään-

tyi hallia kohden, mutta sitten itsesiiily§svaisto sai vallan. Varmaankin tuolloin tehtiin useitakin juoksuennätyksiä. Itse jouduin pinkomaan hallin ohi, kun porhalsin
saaren keskustaa kohden päästäkseni vain mahdollisimman nopeasti fa mahdollisimman kauas tuosta kuolemanloukusta. Olin päässyt parhaimpaan vauhtiin, kun
takaa kuului epätoivoinen huuto: "Älkää jättäkö, minuun oo sattunut!" Pelko ajoi minua eteenpäin, mutta
lopulta tahto voitti, ja niin käännyin huudon suuntaan.
Siellä, muutaman metrin päässä palavasta miinahallista,
makasi eräs toverini. Sirpale oli lävistänyt hänen reitensä.
Paikalle oli jo ehtinyt pari korpraalia ja eräs reserviläinen, joka kantoi hiekkasiivilää. Hän oli ottanut seo Paaja sitten poispäin
reiksi, jolle sitten pojan nostimme
- harjoituksissa, netäyttä ravia. Koskaan ei konekivääriä
linkannossa, viety sellaista vauhtia, kuin me nyt pidimme

yllä päästäksemme turvallisemmille seuduille.
Parisataa metriä läähätettyämme näimme lähellä rantaa moottoriveneen. Huusimme sen kuljettajalle, ja hän
ajoikin veneensä niin lähelle rantaa kuin pääsi. Kahlahänelle oli iokin
simme veteen toveriamme kantaen
- antanut morfiinipaikalle osunut saksalainen sanitääri
ja pääsimme veneeseen, joka poistui kohta
ruiskeen
- kiireellä. Me kahlasimme helpottuneina ranmelkoisella
taan ryhtyen poistamaan vettä saappaistamme.

Siinä rantakivillä istuessamme vavahdutti valtava räjähdys saarta. Paiskauduimme pitkäksemme rantasomerikkoon, ja samalla alkoi ympärillemme lennellä kaikenlaisia esineitä: miinoja ankkureineen, raivausesteitä ja
lopulta hiekkaa
-kalustoa, hallin kappaleita, puita ja
ja pölyä. Miinahalli on mennyt!
eipäs, olikin
Mutta

-

Miinavarikon paikalle pommituksessa syntynyt ammottava
kuoppa

.,,.i.rt)a
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tuhoutunut vain hallin puolikas. Hetken kuluttua meni
sitten toinenkin puoli.
Hieman vauhkoina lähdimme kohta poispäin, ja vasta kun jonkin aikaa oli kulunut, uskaltauduimme hiljalleen lähestyä paikkaa, missä halli oli ollut. Sen tilalla
oli nyt ammottava kuoppa ja valtava sekasotku. Metsä
oli kaikkialla tulessa, kolme saksalaista laivaa oli uponnut, parakit olivat luhistuneet ja vielä pitkänkin matkan päässä oli kaikenlaista tavatua huiskin haiskin.
Hieman epäröiden katselimme toisiamme, montakohan joukostamme puuttuu. No, puuttuihan niitä, mutta
ei kauan. Koko tuon valtavan rä.iähdyksen uhreina menetettiin vain yksi suomalainen, saksalaisilla lienee ollut
kymmenkunta kaatunutta.

Näin jälkeenpäin on monesti noussut mieleen

kysy-

mys: Entäpä jos halli olisi räjähtänyt kohta pommituksen alussa? Niin, mutta se ei räjähtänyt!

rÄRsrmvsrÄ rrsÄrsl
Jatkosodan aikana, kuo rintamalla oli hiljaista,
koottiin Äänislinnassa eri joukko-osastoista laulumiehiä ja saatiin kokoon rintamamieskuoro, joka sitten
esiintyi eri yksiköiden viihdeilloissa.
Tällainen esiintymistilaisuus pidettiin myös Syvärin Vaasenin kylässä eräänä talvisena iltana kuoron
laulaessa reippaita laulujaan. Kuoronjohtaja kysyi

esiintymisen jälkeen eräältä vanhemmalta sotamieheltä, että mitä hän piti yleensä lauluista? Tähän
sotamies vastasi:

Mikäpäs siinä, mänhän tuo tuokin tässä tämän
- muun kärsimyksen lisäksi.
kaiken

yÄrlrurÅru vKs, KK
Vetäytymisvaiheen aikana Kannaksella menetti eräs
konekiväärikomppania konekiväärinsä, ettei koko jou-

kolle jäänyt kuin yksi lakkoileva ase. Kuitenkin yksikkö koottiin vastaiskuun, ja ryhmittelyn aikana
komppanian päällikkö selitti:

Komppaniamme saa käyttää käsituliaseita. . . ja
- meillä onneksi yksi konekiväärikin.
onhan
Niin on, eikä sitä vähemmällä viitsiskää, huo- kersantti Vainikainen.
mautti
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rUKKA

Kolehmaisen Imppaa luultiin porukassa vanhemmaksi kuin hänen veljeänsä Emppua, koska hänellä
oli vähemmän tukkaa. Kun Imppa selitti, että hän
on nuorempi, niin joku tiedusteli, että minkäs takia
sitten Impalla on enemmän paljasta päälaella, Imppa
vastasi:

Mittees selityste tuo 'nFt -kaepoo? Kysyv vua,
- mitt€e se tyhjä lato katolla tekköö. Minoon sisaettä
russarjan seihtemäs, eekä niitä vähistä tarpeista oo

riittänä järktarpeita ies sen vertoo, että katto
piällä.
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pysys

Ei se
Portiomotko
mitöän
mutto kun

tupakot
kostuivot
PEN77' /UPP,/-A

Tiedustelupartio menossa
murroksen yli

ELETTIIN vuotta 1941, Jatkosodan ensimmäisiä aikoja. Korpiselkä ja Loimola oli vallattu ja eräs hyökkäyskiila oli isketty Kollaan taistelumaastoon.
Tähän aikaan sain tehtäviikseni liihteä partiomatkalle
Hyrsylän mutkaan, Talvi- jt Jatkosodan välillä rakennetulle Petroskoin
Suojärven rautatielle. Retkeen
osallistuisi noin 2O -miestä, omasta tukikohdastamme 4
ja loput jostakin Loimolan seudulla majailevasta ratsuväkiporukasta. Ajaessamme kuorma-autolla kohti Loimolaa maantie oli täynnä omia eteenpäin pyrkiviä joukkoja. Tien varrella näkyivät selvdsti käytyjen taistelujen
jäljet. Vaikutti siltä, että tosi oli kaikilla edessä.
Loimolaan saavuttuamme aloimme hakea ratsuväkiporukkaa, josta lisämiesten piti tulla, mutta sita ei löytynyt. Siksi etsimme sopivan talon yöpymistämme varteo
arvellen, ettei tuo porukka vielä ollut kenties ehtinyt
perille. Yöstä tuli levoton, vihollisen lentokoneet pommittivat kylää tuon tuostakin ja väliaikoina pitivät torakat ja luteet huolen siitä, ettei uni muodostunut kovin
makeaksi.

Aamulla ryhdyimme uudelleen hakemaan lisämiehiämme, mutta niitä ei löytynyt mailta eikä halmeilta. Sen

vuoksi päällikkömme alkoi tiedustella muista joukoista

jolloin ilmaantui Kev.Os.4:stä 3 miestä.
He olivat tosin sangen rasittuneita, kun olivat KoqpiseIästä lähtien olleet yhtä mittaa taisteluiss4 mutta sitii
sinnikkäämpiä lienevät olleet, koskapa vielä olivat valvapaaehtoisia,

miit lähtemään tällaiselle korpivaellukselle.
Nyt mei.
tä oli koossa 7-miehinen partio.
Lähtömme oli ainakin minulle jollain tavalla historiallinen, sillä se tapahtui Talvisodan aikaisesta korsustani Loimolan
Suojärven rautatien liihetffviltä. Retken oli laskettu- kestävän viikon päivät ja muonaa, patruunoita ym. oli varattu sitä silmälläpitäen. Kartat eivät
oikein tyydyttäneet, mittakaava oli näet 1:100 000, joten
jokaista pientä yksityiskohtaa ei niistä tietenkän löytynyt.

Kulku oli, kuten arvata slattaa, varsin varovaista.
Olimme tosin vielä "Vanhassa Suomessa", mutta kuitenkin vihollisen hallussa olevalla alueella. Alkumatkalla
sivuutimme lukuisia venäläisten Talvisodan aikaisia majoitusalueita, joita havukotien jäännökset osoittivat. Reittimme kulki tiettömän erämaan läpi. Painava reppu ja
kesän kuumuus rasittivat suuresti. Katsoimmekin par249
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Miehet suunnistautumassa
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haaksi liikkua öisin, jolloin oli viileämpää, ja käyttäi
kuumimman vuorokaudenajan lepoon.
Partiomuona-annokseen, jonka olimme ennen lähtöä
saaneet. kuului mm. useampia Työmies-laatikoita. Näin
sodan alussa ei tupakalla ollut vielä sitä vaihtoarvoa kuin
myöhemmin, ja kun en itse polttanut, annoin jo toisen
päivän aikana kaikki tupakkani alikersantti Mönttiselle,
joka oli tavallista kovempi tupakkamies ja saamastaan
lahjasta kovin kiitollinen.
Kolmannen vuorokauden aikana talsimme Kotajärven
etelänpuoleisia maastoja ja siellä kohtasimme sodan suu-

rimmat paarmat. Niitä pyöri jokaisen miehen ympärillä
jatkuvasti suurina parvina eikä auttanut, vaikka jonkun
tappoikin, sillä uusia näytti riittävän rajattomasti. Ohitimme entisen suomalaisen rajavartiokämpän, mutta sen
tarkempi tutkiminen jätettiin, koska salassa pysyminen
oli tietenkin tärkeämpää. Joitakin kilometrejä my9lreml
min saavuimme joen rantaan ja koska vihollisella ei
250

tietääksemme vielä

ollut meistä tietoa, rakensimme kaijolla joen ylittäminen kävi mu-

kessa rauhassa kopukan,
kavasti.

Matka jatkui ja jännitys kohosi. Neljä vuorokautta
oli kulunut, kun ruokailutaukoa pitäessämrne yhtEkkia

kuului junan ääniä muutaman kilometrin päästä. Kaikki
katsoivat toisiansa. Nyt oli ratkaistava mennäänkö heti
tutkimaan rautatietä vai jätetäänkö se seuraavaan yöhön.
Innostus oli kuitenkin niin suuri, että päätimme lähteä
saman tien. Ei siis muuta kuin reput selkään, ja niin
ruvettiin heittelemään töppöstä vuorotellen toinen toisensa eteen.

Varovaisuus

Kun olimme

oli nyt entisiään

tärkeämPää.

aikamme patikoineet, tunnustelijana
oleva alikersantti Mönttinen antoi merkin. Olimme aivan rautatien vieressä, jonka miinoittaminen sisältyi tehtäväämme. Ryhdyimme heti purkamaan rePuistamme tarpeellisia välineitä samalla keskustellen mihin kukin me-

nisi miinojaan

asettamaao. Ensimmäisenä

ehti

radalle

alikersantti Mönttinen, ja hän oli juuri ryhtymässä toimeen, kun aivan läheltä kuului, miten iollakin esineellä
lyötiin riippuvaan kiskonkappaleeseen. Vihollisen vartiomies hälytti omiaan. Alikersantti palasi luoksemme

ja kertoi

vartiomiehen olevan noin 100 metrin päässä,
jossa maantie ylitti rautatien. Olimme törmänneet liian
lähelle vartiopaikkaa, koska rautatietä ei ollut merkittl'
karttaan. Uudet neuvot olivat taas tarpeen. Ei muuta
kuin nopeasti joitakin satoja metrejä sivummalle ja mitnat nopeasti radalle. Viimeistä panosta asettaessamm3
,iuoksi vasen sivustavarmistaja paikalle ja kertoi ylikäytäväl1e tulleen kaksi kuorma-autollista vihollisen rajavartiorniehiä koiria mukanaan. Meille tuli kiire lähtö, ja
mikä pahinta, aluksi oli ylitettävä useita satoja metrejä
leveä suo. Jokainen varmaan aavtstaa, että moni meistä
teki juoksuennätyksen reppu selässä. Kaikki kävi kui-

tenkin hyvin, sillä eihän vihollinenkaan voinut

läb1tei

perään, er.rnenkuin vartiomies oli selostanut meistä tkcrnärsä havainnot.
Teimme taivalta tavallista kiivaammassa tahdissa, sillä
matkan varrella ylitettävä joki kummitteli painajaisena
fokaisen mieiessä. Kunhan sen toiselle puolelle päästäisiin, voitaisiin vauhtia hiemrn hiljentääkin. Noin 5 km
päässä rautatiestä tulimme pienen puron rantaan. Yli-

kersantti Määttänen ehdotti n1,t kahvin keittoa, koska
puron vesikin näytri tavallista kirkkaammalta. Sitäpaitsi
hän arveli
viholliset tuskin jatkavat takaa-ajoa

- pitkälle. N{e-muut olimme toista mieltä ja sanoimnäin
me, että kahvit juodaan vasta päästyämme joen yli, ja
paikkaan oli vielä tunnin verran matkae.

Purolta noustiin synkkää kuusikkoa kasvavaa mäkeä
ylös noin 200-300 m, jonka jälkeen istahdimme iepuuttamaan olkapäitämme. Tuskin ehti pari kolme minuuttia kulua, kun metsä alkoi rapista. Taka-ajajat olivat kintereillämme. Kohta tulikin ensimmäinen vihollinen näkyviin juosten lujaa vauhtia isokokoinen susikoi-

ra mukanaan. Päästimme miehen noin 30 metrin etäisyydelle ennenkuin pamautimme. Sotilas kaatui heti.
mutta kun koira pääsi talutushihnasta irti, siirtyi se joitakin kymmeniä metrejä sivummalle ja istahti siihen
meitä katselemaan. Silloin välähti korpraali Variksen ja
minun aivoissani samanaikaisesti. Otimme koiran jyvälle ja niin oli siitäkin kiusanhengestä päästy. Tällä välin
olivat muut takaa-\ajat levittäytyneet ketjuun ja jonkun
aikaa käytiin pientä kahinaa, kunnes irtauduimme ja
aloimme suunnistautua kohden jokea. Sen rannalle saavuimme lopulta kovasti lädhättäen. Vihollista ei näkynyt, ei kuuiunut, mutta ei ollut mitään tietoa siitä, kuinka lähellä se mahdollisesti oli, encmpää kuin siitäkään
oliko sillä useampia koiria mukanaan. Kopukan tekoon
ei ollut aikaa, vaan suin päin jokeen vaatteineen, reppuineen ja aseineen. Virran leveys oli vain 40 metriä,
,joten jollakin lailla sen yli räpylöitiin, mutta äkkiä alkoi
ylikersantti Määttänen painua veden alle. Korpraali Lounavuori ojensi kiväärinsä piippua tueksi ja Määttänen
saikin siitä kiinni, mutta ei sittenkään tahtonut pysyä
pinnalla. Päästyäni toiselle rannalle heitin reppuni ja
kiväärini rantapenkalle kiiruhtaen apuun. Yhdessä Lounlrvuoren kanssa onnistuimrnekin vetämään hänet kui-

ville. Pitlilän lvIäättänen yskiskeli ja krkisteli, sillä

hrin

Partio kiehauttaa kahvet matkan
varrella

;,+'liffi,

*n'.

251

oli ehtinp saada vettä keuhkoihinsa.

Saappaat

ja

kone-

pistooli olivat jääneet, mutta ei ollut aikaa niiden sukeltamiseen joen pohjasta.
Kastuneita reppuja tutkittaessa ylikersantti kuin ohimennen ja rauhallisesti huomautti, että olisi hieman katsottava hänen jalkaansakin. Siihen oli äskeisessä kahakassa osunut luoti, mutta Määttänen ei ollut viitsinyt

siitä aikaisemmin mainita, etteivät toiset hermostuisi.
Luoti oli läpäissyt säären mutta pahempaa vammaa te-

kemättä. Haava sidottiin ja saappaiden asemesta kierrettiin sukkien päälle jalkarättejä, sillä paljain jaloin käveleminen rutikuivassa metsässä ei käynyt päinsä, sitäkin
vähemmin, kun matkaa oli vielä jäljellä kymmeniä kilometrejä.

Reppuja pengottaessa selvisi, että leivät olivat liuenneet puuroksi ja sokerit täysin sulaneet. Yhtäkkiä alkoi

alikersantti Mönttinen karkeasti kiroilla, hän

oli

huo-

mannut tupakkavarastonsa kastuneen piloille. Noitumista

kesti pitkään, sillä kului aikaa ennenkuin toistakymmentä Työmies-askia oli saatu avatuksi.
Matka Loimolaa kohden jatkui. Kotajärven etelänpuoleisilla soilla jännättiin taas kovasti, odotettiin milloin yllättäen rävähtää. Kaikkialla näkyi selviä jälkiä,
joista huomattiin, että Kotajärven §län joukot oli hälytetty meitä etsimään. Vihollisia emme sentään tavanneet, mutta suuriin paarmoihin saimme taas tutustua.
Murrokoita ja risukoita kuljettaessa repeilivät housut
miltei jokaiselta, eivätkä ylikersantti Määttäsen jalkarättisaappaat liioin korpivaellusta kestäneet. Hän saikin patikoida pari viimeistä päivää paljain jaloin.
I
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Ulismaisten korvessa rohkenimme jo käyttää hyväksemme polkujakin ja päätimme myös tutkia siellä olevan
tähystystornin. Sitä lähestyttäessä alkoi kuulua kovaa metalliesineiden kalinaa, ja kulkumme muuttui varovaiseksi

hiipimiseksi Miiättänen paljasjalkaisena tunnustelijana
etumaisena.

i

Torni oli kuitenkin §hjä eikä lähistöltäkän

löytynyt jälkiä kalinan aiheuttajasta. Arvoitukseksi jäi
mistä se oli johtunut .

,!
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Kollaanjoen tien varteen.
Lopulta tultiin Loimolan
- tie olisi, omien vaiko
tarkkailtava kenen hallussa
mahdollisesti vihollisen. Näimme tiellä saksalaisissa ase-

Oli
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puvuissa liikkuvia sotilaita

ja nyt uskalsimrne

nousta

maantielle, sillä aavistimme, että aseveljet ovat tulleet
tällekin rintamalle ja seudut olivat omien hallussa. NouI

l

simme tielle vaatteet repaleisina, ja samassa tuli paikalle
eräs saksalainen. Hän näytti kovin hämmästelevän ulkomuotoamme ja uteli mistä tulemme. Karttaa näyttäen
koetimme selvittää vaellustamme ja jottin hän näytti
kä§ittävänkin.

:
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Jatkoimme kävellen matkaamme Loimolaa kohden, sil-

lä täytyihän ylikersantti Määttäsen päästä hoidettavaksi.
Apu olikin l?ihellä. Loimolaan oli retkemme aikana siirtynyt kenttäsairaala, johon Määttänen jätettiin.
Rasittava ja jännittävä retki oli kestänyt 8 vuorokautta. Nyt siitä ovat vain muistot jäljellä, mutta kun
vieläkin, yli kahden vuosikymmenen kuluttua sahrmme
yhteen alikersantti Mönttisen kanssa, muistelemme partiomatkaamme ja toteamme: "Ei se partiomatka mitään,
mutta kun ne tupakat kastui."

KOROHORO
AMPUI
TARKAST'
ERKK' KOUKILA

?l;t

Luutnantti Vaskela otti minut mukaansa, koska toimin hänen lähettinään ja lähti ryörnimään pitkin ojaa
tavoitteena mainitun tien laita. Peltojen entinen omistaja näytti olleen meidär mielestämme kunnon maanviljelijä, koska ojissa kasvoi tuuhea pensaikko ja sarat
työnsivät vahvaa heinää. Nämä antoivat näet meille
hyvän näkösuojan vihulaiselta. Päästyämme maantiehen kiinni, Mikko Vaskela sanoi, että "jo selkisi, sillä
niillä on suorasuuntaustykit tien toisella puolella
meistä viistoon vasemmalla."
Hän laittoi minut heti viemään tästä sanaa komppanian päällikölle, kapteeni Kostialle. Lähdin samaa
ojaa myöten takaisin, mutta malttamattomana nousio
liian aikaisin juoksuun, ja silloin alkoi tulla kuulaa lujasti. Onneksi pääsin ehjin nahoin kapteenin puheille.
Hän ei ollut uskoa minua, mutta kun toistamiseen olin
käynyt luutnantti Vaskelan luona, niin nyt kapteeni
lähetti minun mukanani avuksemme korohoron kersantin. Tämä sattuikin juuri olemaan hänen luonaan,
kun tulin sinne uudemman kerran.
Tietysti taas ryömimme Vaskelan Mikon luo, kun
kerran senkin taidon olimme lapsena oppineet ja ajan
henki niin vaati.
Kersantti oli ajan tasalla tehtä- kanteen hän piirteli jotain ja savästä. Työmies-askin
noi lähtiessään: "antaas' olla!" Eikä viipynyt kauankaan, kun Nurmijärven pojat antoivat sataa ta:utaa.
Kun sitten raekuuro oli ohitse, niin Mikko sanoi:
Lähtään, poika, kattomaan
kävi?
-Minua suoraan sanoen hirvittikuin
lähteä, jos vaikka ne
jos niinkuin siellä vielä eleteivät meistä tykkäisi
täisiin myös.
Eihän siinä sitten enempää aikailtu, kun mentiin eikä meinattu. . ,I(yllä sieltä pellon ojista nousi monta
vihulaista ehjin nahoin. Mutta suurempi tappelunhalu
näkyi olevan poissa. Varsinaisille tykkimiehille oli sensijaan käynyt kalpaten. Kuka oli heistä nyökähtänyt
avattujen ammuslaatikoiden päälle ja kuka taas siihen
touhuun, mitä oli juuri suorittamassa. Eivät olleet kerinneet mihinkään, niin perusteellisen tarkasti tuo
rautasade oli heidät yllättänyt. Kuka tämän näki, sitäpä ei unohda.
Ja tästä samasta tiestä tuli vielä suurempi harmi velivenäläisille. Kun heidän höökivaununsa kohta tulla
jyrräsivät, niin muistaakseni neljä jäi siihen palavana
tai rikki ammuttuna ja samoin suuret kuormastot ym.
Toinen tapaus. Sota oli ehtinyt niin pitkälle, että
olimme Rajajoella puolustustaistelussa. Kun silloin oli

jo aikaakin

Korohoro asetettiin asemiin
la annettiin huhtoa edesså

ilmenneen vihollisen joukkoon

katsella ympärilleen,

niin päivänä eriäoä

Iuutnantti Vaskela sanoi, että mennäänpä katsomaan
jälleen tulenjohtueen poikia! Sinne lähdettiin ja täytyikin kulkea aivan matalana kaivettua yhteyshautaa
myöten. Perille päästyämme sanoi tulenjohtueen alikersantti:

JR 46 eteni vastustamattomasti eteenpäin Kannaksella
kesällä 1941. Elokuun lopulla oltiin Muolaan Hotakassa, kun siellä oli tavoitteenr valtamaantie, mikä meidän piti varmistaa. Mutta tämän tehtä\'än täyttäminen

ei ollutkaan niin yksinkertaista.
Tien toisella puolellä' oli kivinavetta, tyypillinen
kannakselainen ometta pienine ikkunoineen, ja sen
suunnalta kuului hirmu pauketta. Luutnantti Vaskela
sanoi iskuryhmän johtaja Sassille, että pitäisi ottaa selvä, mikä siellä paukkaa? Mutta kirkas auringonpaiste
kun oli, ei sinne tehnyt mieli kenenkään mennä.

Tulitte sopivaan aikaaa. Tuonne joen toiselle
rannalle
tuohon suureen pajupensaikkoon meni viisi
venäläistä, lieneekö siinä sitten tulenjohtue vai mikä,
mutta heitä on ennenkin kiinnostanut sama pensas.
Annetaanpa siihen siis muutama naku!

Kun hän nyt antoi puhelimella lukuja, rupesi taas
ja aina vain oikealla osoitteella. Vielä
kranaattikuuron kestäessä sieltä pyrki pois kolme naapurin ukkoa piiloutuakseen heti seuraavaan pensaaseen. Mutta turhaa oli sekin. Rautasade yllätti heidät
jälleen ja aivan hiljaista näytti olevan sielläkin sen
rautaa satamaan

jälkeen .
Olen monasti tuuminut, miten näin tarkasti voitiinkaan korohorolla ampua!
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Suomalainen hevonen suoritti

isännilleen sodan aikana arvaa-

mattoman suuria
(piirtänyt TK-Oja

palveluksia

1941)

SOTAHEVONEN

HEVOSEN kupeeseen oli parturoitu numerosarja, mutl.r
ajan kuluessa karva kasvoi ja peitti numerot eikä siihen
enä:i uusia numeroita Iaitettu. Hevonen oli aloitt.ra,,r:
sotataipaleensa jostain keskihämäläisestä maatalosta, se
hevosesta tiedettiin, muttei paljoa muuta. Sen nimikin
oli unohdettu jonnekin sotakalustoluettelojen paksuihin
pinkkoihin ja hevosta kutsuttiin milloin milläkin naissukupuolen edustajan nimellä. Se oli Olga, Maija jt
Miinakin, mutta tavallisemmin sitä kutsuttiin yksinkertaisesti vain pelkäksi "Tammaksi". Tamma edusti suomalaista maataloushevostyyppiä, vaaleanruskeaa, vaalea-

harjaista, pienikokoista vetojuhtaa. Perin sitkeää

ja

uskollista.

Sotatoimialueen eräässä kaupungissa se sai divisioonansa. Siitä porras portaalta ensin rykmenttinsä, sitten
pataljoonansa ja vihdoin komppaniansa. Siitä se löysi
paikkansa toimitusjoukkueen hevoseksi, joka joutui ra.rhaamaao ken,ttdkeittiötä tai siihen kuuluvaa kalustoa

ja

muonalaatikoita.

kesä ja edettiin pitkiä matkoja. Kylät savusivat,
lentokoneet kurnuttivat pilvissä ja raskaat räjähdykset

Oli

vavistuttivat maankamaraa. Tähän kaikkeen Tamma tot-

tui. Se tottui sotaan, se tottui maantienposkissa lojuviin
hevosenraatoihin, joista kohosi ilmoille ilkeäntuntuinen
lemu. Se tottui ampumiseen, miinojen possahteluihin
ja kaikkeen yllättävään. Se pelkäsi lavat vavisten, kun
luodit irroittivat sälöjä puusta, mihin se oli kiinnitetty,
pelkäsi ilmassa tapahtuvia ujelluksia, jotka edelsivät
ankaraa räjähdystä likellä tai kauempana, pelkäsi sodan
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.iäniä, mutta rauhoittui oitis, kun ne lakkasivat eikä
osannut uumoilla tulevaa yaataa, kun kaikki oli hiljaista.

tottui olemaan sodassa, näkemään atna yha uusia ja
ja poltettujen kylien vaiheilla kasuusia maisemia
vavia meheviä apilaniittyjä.
Tdmä olikin Tammalle sodan
mieluisin puoli.
Tamma näki monenlaisia hevosmiehiä. Se sai kokea
hyvät ja huonot kohtelut. Ensimmäinen ajomies jäi pysyvästi hevosen mieleen. Tiimä kohteli ajokkiaan hyvin,
oli ystävällinen ja tarjosi usein maukkaita herkkupaloja,
näkkiteipää ja sokeriakin. Mies ei leperrellyt turhia
ajokilleen, vaan oli asiallinen ja rehti. Tästä ajomiehestä
Tamma piti, ja kun tämä sai siirron muihin tehtäviin,
hevonen suri häntä pitkään ja odotti, että hän ilmestyisi
Se

vieläkin sen eteen leveässä kämmenessään makupala.
N{iestä ei hevonen enää saanut tavata, ja kaipuuta lisäsi
seuraavan ajomiehen tyly kohtelu. Lisäksi tämä uusi
mies oli arka. Vaarallisen tilanteen aikana hän poukkoili
sinne tänne ja lisäsi siten ajokkinsa pelkoa.
Mutta tuon miehen tehtävät supistuivat lyhyeen. Kun
he olivat ylittämässä erästä aukeaa. johon tipahteli ujeltavia kranaatteja, sai mies sirpaleen kallocnsa ja Tamma
ravasi joukkonsa luo rattaillaan kuollut ajomies. Kuollut, sen hevonen osasi vaistota ja oli oppinut sodassa
juuri sen, että se on aina asiaan kuuluvaakin. Monet
kalmalta lemuavat miehet se oli vetänyt rattaillaan pois
alueelta, missä ammuttiin ja missä räjähteli tiheään.
Juuri tämä olotila oli kellistänyt tienvarteen ne hevosetkin joiden ohitse Tamma oli joutunut kulkemaan.

t

Suomalaiset hevoset tykistön vetojuhtina

Hevoskenttäsairaala Räisälässä

'1941

ONNI SUURONEN

Tämän kaikki hevonen osesi käsittää omalla tavallarn.

jatliui ja s1'ksy teki tulor.rn. Kolmas ajonries
iloinen vekkuli. Tämä oli olluc paljon hevosten

Sotaa

oli

sija- ja kantaliirjahevosia. Eniten se kaipasi kotitalonsa
isäntäväkeä

ja heidän

Sitten, kun lumi

lastensa vierailuja tallissa.

oli

muuttunut

jo

vesiräntäiseksi,

Tamma myöskin pitr. Näin tekivät rengit siellä kotonakin, missä oli peltoja, niittyjä ja haliamaita. Kun
ensimmäinen lumi peitti tienoot asetettiin hevosen eteen

tuli ajomies talliin ja oli kovin levoton ja murheellisen
näköinen. Hän irroitti hevosensa pilttuusta ja talutti
ulos. Kun hevosen silmät tottuivat aurinkoon, se näki
tallin edessä kolme oudon näköistä miestä. Yhdellä oli
paljon tähtiä kauluksessa, ja hän tuoksui tallilta ja krrbolihapolta. Hän koetteli hevosen lihaksia, katsoi suuhunkin ja sitten juoksutti pitkin tannerta. Hevonen

kummallista jauhetta. Heinistä oli puute, mutta hevonen

totteli ja ihmetteli. Ajomies katseli

kanssa tekemisissä, sen Tamma runsi oitis, sillä miehestä

lähtevä lenru kertoi tämän. Hän tuoksui tallilta ja
tupakalta. Sekin oli Tamman mieleen. Tästiikio mieh:stä
piti ja heista tuli hivät ystävät. Nliehen Iauluista

se

ei olisi

sitten millään syönyt tuota valkoista massaa,
joka muistutti lunta. Mutta siihenkin se ajan mittaan
totlui. Se teki mahaan ilmaa ja hevosen kiiltävä karva
muuttui vähitellen himmed.ksi ja alkoi irtautua. Hammasrivejäkin pakotti usein öisin vetoisessa havutallissa. Silloin oltiin alueella pitkään. Siitä tuli lopulta kotimaalta
tuntuva seutu, ja pauketta sekä ammuntaa kuului sinne

vain hyvin

kaukaa.

Miehiä siirtyi pois, tilalle tuli toisia. Samoin hevosiakin. Talvesta tuli ankaran kylmä, mutta havutallin
tilalle saatu korsutalli paransi tilannetta suuresti Eivätkä
a,jomatkat olleet rasittavan pitkiä. Talli oli kyllä pimeä,

mutta siihen tottui ja. . . Tammasta ainakin tuntui
siltä, et:ä valkoisen paperijauheen syönti kävi pimeässä
paremmin. Se oleili tallissaan pitkiä aikoja mitään tekemättä ja juuri noina hetkinä se kaipasi eniten Hämeen
viljavia seutuja, kotihakaansa, tallia, missä seisoi juok-

vieressä.

Täma on kohtalaisessa kunnossa, sanoi tähtiherra,

ja-eräs miehistä

raaputti kyoällään jotain vihkoonsa.
Silloin ajomies tuli väliin ja kehaisi:
Se olisi rykmentin paras hevonen, jos se vielä

kuulisi.

Mitä? Onko hevosenne kuuro? kysyi

se tähtiherra.

- Qn, vastasi ajomies. Se ei kuule juuri mitään.
- jälkeen kun kranaatti räjähti sen lähellä, se ei ole
Sen
kuullut. Mutta mitäpä hevonen kuulolla

tekee.

Miehet neuvottelivat. Sitten tähtiherra sanoi:

Ei kävele. Tykkihevosena ei mene sellainen,

joka

ei -kuule.
Ajomies talutti Tamman takaisin korsutalliin. Siellä
hän hyväili ajokkiaan kaulasta ja kehaisi:
Meinasivat ottaa sun tykkijuhdaksi, mutta valeh-

telin.
Tamma osasi vaistota, että hevosmies oli tehnyt sille
jonkun hyvän §ön. Se hamuili miehen sivutaskuja. Ne
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olivat tyhjät, kuten usein..

selle makupala. . . aika

oli

.

vain harvoin

riitti

hevo-

sellainen, sen Tamma ym-

märsi, eikä se pettynyt lainkaan, vaikkei

saanutkaan

mitä:in suuhun pantavaa sillä kertaa. Mutta he olivat
tyytyväisiä toisiinsa. Ajomies ei aavistanut, että eläin-

läiikintiimajuri oli huomannut miehen kiintymyksen
ajokkiinsa eikä sen takia siirtänyt hevosta muualle.
Hän uskoi puijanneensa herraa.
Seuraava keyÅ meni kuin siivillä. Tamman kohdalta
sota oli helppoa. Se sai oleskella rykmentin yhteisellä
laidunrnaalla pi&ään. Hyvin harvoin sitä tarvittiin, koska
huoltotie linjaan oli korjattu sellaiseksi, että sitä saattoi

kesäisin kulkea moottoriajoneuvoilla. Tamma lihoi, tuli

ja kiiltaväkarvaiseksi. Se ei ollut elämänsä
aikana viettänyt milloinkaan niin hupaisaa ja helppoa
kesää. Ruoho riitti ja välipalaksi se mutusteli nuoria
koivunvesoja, jotka olivat herkkua paperimassaan verpulleaksi

rattuna.

Kun routa puri maankamaran kovaksi, pääsi Tamma
tuttuun talliinsa ja hoitajaksi tuli entinen hevosmies,
josta seikasta Tamma oli mielissään. Alkoivat jälleen
talviset puuhat, ja nyt tuli Tamman tehtäväksi kiskoa
muona kahdesti päivässä taistelulinjaan. Se ei ollut lainkaan ylivoimainen tehtävä, mutta linjan lZiheisyydessä
Tamrna muisti ensimmäisen kesän kauhunhetket, joita
se oli kokenut sodan alkupäivinä. Huoltotietä ammuttiin,
sen yläpuolella ujelsi ja srvuilla räis'kähteli usein. Silloin
a.jomies hevosen tien viereen siksi ajaksi, kun
ammuntaa kesti. Siellä he odottivat yhdessä ja sitten

talutti

jatkoivat matkaa.
Mutta erään kerran ajomies

ja Tamma tekivät

tuon

matkan viimeisen kerran.
Oli pyryinen päivä, ei ollenkaan kylmä, sillä Tamman
turkkiin takertunut lumi suii vedeksi ja tippui maahan
muodostaen vaaleaao karvaan tummia vanoja. Olivat
viemässä iltapäivämuonaa, ja koska päivä oii lyhr':.
hämärän enteet alkoivat aikaisin. He liikkuivat hiljaista

vauhtia, kiirettä ei ollut. Ajomiehen yllä oli vanha
kulunut turkkirisa, ja polviensa päällä hän piti ladattua
asetta, joka kuului asiaan. Metsässä oli hiljaista, enteellisen hiljaista, mutta sekin kuului asiaan. Oli sota jr
lisäksi päivä oli murheellisen harmaa. Sekä ajomies että
hevonen olivat vaipuneet omiin ajatuksiinsa.
Matkan puolitaipeessa kuului metsästä heikko krahaus.

Hevonen kohotti päätään ja ajomies liikahti. Samassa
ajomies havaitsi puitten lomasta liikettä. Hän pysäytti
hevosen ja aikoi huutaa jotain, mutta silloin kuului
puiden tal<aa terävä laukaus, toinen ja kolmas. Hevonen
hypp?isi takajaloilleen, toinen aisa katkesi, ja taas kuului
pyryn seasta laukauksia. Sieltä ryntäsi esiin lumipukuisia
miehiä. Tamma kellahti pitkin pifuuttaan tien oheen.
Metsästä tulleet kopeloivat rekeä, hevonen koetti oousta,

mutta vajosi syvemmälle lumeen. Siihen se jäi. Se tunsi
kaulassaan kipua, ja lumeen levisi punaista. Tamma
koetti nuolaista sitä. Se oli lumessakin vielä lämmintä.
Rekeä kopeloineet lumipukuiset katosivat metsään, ja
vielä kerran yritti Tamma kohota tielle. Turhaan. Voimat
valuivat suihkuna kaulasta lumeen, päI kohosi hieman
j,a kurkusta kuului hirnahdus. Se kuulosti nuoren varsan
hirnunnalta. Sitten Tamma näki edessään vihreät kotilaitumet ja siihen se nukkui.

Linjasta siirtfvä pioneeriryhmä tapasi ajomiehen ja
hevosen. Reessä makasi ajomies taskut nurin käännettyinä, ja hevonen lojui lumessa tuuhea häntä murheellisena tiellä hapsottaen. Hämäläisen maataloushevosen
sota

E6

oli sodittu.

Kansikuva: Muonituslottia sodanajan puuhissaan
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