TSBNSB TTBSSTtr&S
r ITliehet kertovat

N:o 12 19165

,): ,,,8
.s rr
;#

J

fu*
w
,r

t'-#

.M
MiFlGddr*qtrTryY*-F"@
;@#*
l+deq.+

''@

Joululahjatkin
nyt Yhdyspankista
- hienosti ia
mutkaffomasti
Hänellä on kolme kätevää lahiatapaa:
. hän voi avata saajan nimelle uuden talletustilin ja lunastaa lahiatalletuksellaan tämän
tilin vastakirlan

.

hän voi tehdä lahiatalletuksen
pankissa jo olevalle tilille

.

hän voi lunastaa saajan nimelle lahiashekin.

saaf

an Yhdys-

Kaikkiin edellä mainittuihin lahjoihinsa

hän

saa Yhdyspankista myös edustavat ia tilanteeseen sopivat lahjakortit ja -kuoret.

Pistäytykääpä Tekin tutustumassa Yhdyspankin lahjapalveluun!

YHDYSPANKKI
meidan
fuf*

pankki

-SEK_

Consul-sytytin on kätevä
jokaisessa kädessä.
Ja tiukankin
paikan tullen

aina on
aikaa
Bostonin
uerran
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ERIK HEINRICHS
kuollut
PITKÄAIKAISEN sairauden murtÅmrna kuoli 16.11.
65 Helsingissä 75 vuoden ikäisenä jalkar'äenkenr.rali
Axel Erik Heinrichs, I ja II lk:n tr{annerheim-ristin
ritari ja IJelsingin yliopiston kunniatohtori.
Kenraali Heinrichsin pitkä ja monipuolinen aosioluettelo puhuu kyvykkäästä, mitä erilaisimpiin sotilaallisiin tehtäviin soveltuvasta, tarmokkaasta ja vastuuntuntoisesta miehestä, jonka suuret ansiot liittyvät mitä
kiinteimmin maamme itsenäistymisen historiaan, taisteluun maan vapauden saavuttamisen, lujittamisen ja
sen säilyttämisen puolesta.

Ensimmäisten joukossa hän, kohta jääkäriaatteen
syntymisen jälkeen, lähti v. 1915 Saksaan ja osallistui
Jääkäripatalj ooaa 27:n kaikkiin vaiheisiin ensimmäisessä maailmansodassa. Vapaussodassamme Heinrichs
toimi pataljoonan komentajana, sen jälkeen vaativissa
tehtär'issi. rykmentin komentajana, Kannaksen ra jakomendanttina, Savon Prikaatin komentajana, sotakorkeakoulun johtajana, 1. Divisioonan komentajana, \'t.
yleisesikunnan päällikkönd. ja Yaasan läänin maaherrana sekd. pari vuotta ennen Talvisotaa jalkaväen tarkastaj ana.

Tämä varsin monipuolinen rauhanaikainen kokemus

sekä synnynnäiset iohtajanominaisuudet kypsyttivät

Sodan päätyttyä Heinrichs oli itseoikeutettu Suomen
puolustusvoimain komentaja, josta hän kuitenkin "kansan edun nimessä" ennen pitkää katsoi parhaaksi va-

hänestä sodanaikaisen johtajan, johon ylipäällikkö saattoi vaikeimmissakin tilanreissa luottaa. Talvisodassa

paaehtoisesti luopua siirtyen yksityiselämään. Selkeä-

Suomen Marsalkan lähimpänä miehenä.

miehensä suuri kunnioitus ja .ihailu.

Heinrichs toimi Itä-Kannaksella, alaisinaan mm. Taipaleen joukot, III ÅK:n ja sodan loppuvaihee.ssa Kannaksen armeijan komentrjana. Jatkosodan etenemisvaiheen aikana hän komensi Karjalan armeif aa .ia vuodesta 1942 alkaen hän yleisesikunnan päällikkönä oli

sanaisena

ja

älykkäänä tyyliniekkana hän tarttui nyt

kynään ja liitti joitakin vuosia sitten aikaisempaan tuotantoonsa suureen asiantuntemukseen ja perusteelliseen
tutkimustyöhön nojautuvan Suomen tr{arsalkka Mannerheimin kaksiosaisen elämäkertateoksen, jonka kir-

joittamiseen häntä erityisesti kannusti korkead

esi-
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Kyyrölän kannaksella oleParkkilanmäki, johon

Iottluaaton

va

Er.P

tg,istelu
Fankkilqssa

Joulukuun 23. paivänä aamuyöllä olimme hiihtomarssilla etulinjaan rikki pommitetun Kyyrölän kylän kautta. Kaikki oli ympärillämme aavemaista val-

teeni Priha.

Ennen joulua saimme määräyksen valmistautua
marssille etulinjaan. i(annaksen armeija oii aloittava
pian suuren r.astahyökkäyksen. Monenlaisia ajatuksia

tuli tällöin mieleen. r\{itä edessäpäin tulee olemaan
koti

ja

omaiset.

Olimme sitten marssitauolla lähellä Sudenojaa,
kun venäläisiä pommittajia tuli näkyviin kuuden ko-

neen pan'issa matkalla Äyräpäänjän'en yli luultavasti
Viipuria pommittan.raan. Lähellä oli kuitenkin it.
tykki, ja se ampui kaksi konetta palavana alas pommilasteineen, jotka rä jähtivät maassa. Me reserviläi354

1939

kana.

OLI joulukuu kohtalon vuonna 1939. Suoritimme raskaan viivytystaisteluvaiheen I(ivennavalta Muolaaseen ohi palavien kylien ja olimme asettuneet reserviin Salmenkaidalle, joka paikka tuli myöhemmissä
vaiheissa kuuluisaksi kovista taisteluistaan. Porukkamme I(KK/Er.P 1i4.Pr:n päällikkönä oli k.p-

tapahtumaan. Muistui siinä mieleeni myös

hyökkäyk-

set katselimme ihmeissämme tätä touhua, vaikkakin
olimme kokeneet jo monenlaista viivytysvaihee:r ai-

TUURE ROSSI

ja

1 suoritti

sen jouluaattona

jussa talviyössä, ihmeellistä ja jotain aavistelevaa.
Åseet olivat hetkeksi vaienneet, joku lumipukuinen
viestisotilas seisoi vain tienvarressa äänettömänä. Varmastikin moni mies ajatteli, miksi olemme täällä ja

miksi näiden seutujen, kauniiden

karjalaistalo jer:
asukkaat olivat joutuneet lähtemään kodeistaan evak-

ko.'ielle jouluksi.
Jouluaaton aamu valkeni hiljalleen, kun etenimme
onrien linjojen läpi tuntemattomaan päamddrään. Kulkumme suuntautui aamuhämärässä Yskjärven ja Muolaanjärven välisen aukeaman yli, ensi tavoitteenamme
edessä oleva metsänlaita. Vihollisen tähystyspallo
roikkui ilmassa arveluttavan lähellä, mutta venäläiset olivat kai aamusajulla, kun eivät meitä lumipul<uisia suomalaisia huomanneet, päätellen siitä, etteir'ät edes toivottaneet meitä Iuotisuihkulla ten'etulleiksi.

Etenimme päätavoitteeseemrne, tienhaaraan saakka,

;osta pääsee Taaperniemeen I\{uolaan järven taakse.
Olimme Parkkilan kankaalla kello 7.41. Ihme ettei

1 Kyyrölässä telttaleirissä jouluaattona 1939
Er.P

Er.P 1:n hyökkäys

Park-

kilaan alkanut jouluaattona
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vihollisella ollut varmistusta aukeaman laidassa, kun
pääsimme näinkin pitkälle vastaiskussamme, jota ei
edes tykistö auttanut. Pysähdyimme hyvin auratun

tienhaaran lähettyville odottamaan

mitä

tulemao

pitää.

muin lippaan

tyh

jäksi autoon ja kir-äärillä lisäksi.

Takaani kuului samassa huutoa:

Tule pois, autoja tulee lisää!

-Jo alkoi vihollinenkin herätä, olivat saaneet hälytyksen. Miestä tuli kuin turkin hihasta Taapernie-

Vihollisen ratsupartio ilmestyi äkkiä eteemme. Venäläinen luutnantti saatiin vangiksi, toiset pääsivät

mestä päin, mutta eivät arvanneet aron pojat, minkä
vastuksen meistä saivat. Reserviläiset ampuivat kuka

pakoon. Seurasi pintapuolinen kuulustelu, koska meillä
oli omasta takaa tulkkeina vain Kannaksen miehiä.

miten ehti, seisten, lonkalta, polvelta, maasta, niinkuin oli opetettu. Vihollisen ensi vastaisku päättyi

Vanki ei arvannut kuinka hänelle käy, kun ;outui
vangiksi, ihmetteli vain sitä, ettei heii ammuttukaan,
niinkuin heille oli kerrottu ja sanottu, että "finski
barbaari".

Satuimmekin samalla hetkellä hyvälle apajalle,
sillä rajalta oli tulossa tähän tienhaaraan vihollisen
rykmentin huoltokolonna, joka käsitti noin kolmekymmentä autoa. Koko rivistö tuli pahaa aavistamatta kohti tienhaaraa, jossa olimme asemissa. Kun
ensimmäisenä tuli henkilöauto, luulimme sitä meikäläiseksi, mutta joukkueenjohtajamme, vänrikki
keläinen sanoi:
Ei pojat. 'r'enäläinen se on.

Jääs-

-Tulitimme

auto.l. että kipinät pyöristä sinkosivat,
mutta karkuun meni. OIi hyr,ä kuski, kun näin pärjäsi. Siinä menivät kaiketi r1'kmentin suuremmat herret eli "herrat toverit".
Sitten tuli kuorma-auto ja keikahti tienristeyksessä
ojaan. Sen jälkeen tuli taas henkilöauto, joka kiepsahti

nurin tielle. Ryntäsin sen luokse erään

aseveljen

Hän kurkisti sisään auton ikkunasta, mutta
siellä paukahti pistooli, ja asevel.jeni horjahti luodin
kanssa.

osuessa leukaan. C)tin pistoolin hänen kädestään, am-

huonosti.

Riensin tienhaaraan, jossa oli kaatuneita venäläisiä kolmisenkymmentä, mitä erilaisimpiin asentoihin

väri kasvoillaan. Pysähdyin
ajatuksissani häivähti näidenkin miesten matkan
pää, oliko tämä tosiaankin tarpeellista ja oikein ja
olisiko meilläkin, jotka nyt vielä jäimme, sama kohjad.neitd., kuoleman kalvas

ja

talo jonain toisena päivänä edessämme.
Tien ohessa oli ammuttu kuorma-auto, menin

sen

luokse. Vieressä n'rakasi kaksi miestä vatsallaan, toisella nagani-pistooli oli vielä kädessä ja karttalaukku
sivulla. Kiireessä otin puukon käteeni kaiken varalta,
koska ei tiennvt, olivatko he kuolleita. Karttalaukku
pois ja taakse omien luokse, ei siinä ehtinyt aikailemaan, kun vihoilisen räjähtävät luodit napsahtelivat ympärilläni.
Karttalaukussa oli meidän lohkomme asemat merkitty venäläistä tykistöä varten, joka oli Taaperniemessä. Näistä vihollisen Taaperniemen pattereista
sai Summln lohko myös kranaatteja asemiinsir. Laukussa oli myös tukku uusia ruplia, nähtär'ästi palkkarahoja, jotte aron pojat saisivat ostaa mahorkkaa ja
votkaa. Toimitin laukur.r kompl',anr'an päällikölle.

Jouluaaton hyökkäys Kyyrölän kannaksella 1939

Taistelu käynnissä Parkkilassa Lavolan tienhaarassa 23.12.39
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Alkoi tulla omia haavoittuneita. Siinä vietiin myös
alikersantti Rosellia taaksepäin, reiteen haavoittuneena. Kysyin häneltä: 'Kävikö pahasti?' 'Eipä tässä
mitään hätää ole', oli vastaus, mutta eivät haavoittuoeet enempää kuin saattajalkaan koskaan palanneet,
ei edes vankien vaihdossa. He menivät kai harhaan,
ja se oli heidän kohtalonsa. Jälleen tuotiin vaikeasti
haavoittunutta, vedettiin manttelin päåillä, kun ei
ollut paareja. Räjähtävä luoti oli osunut selkään ja
valittaen haavoittunut pyysi, ettei häntä jätettäisi sinne. Sodan armoton leikki oli hänenkin kotrdallaan
jo varmasti leikitty.
Tilanne hiljeni vähän hetkeksi, ja menimme ammuttujen autojen luo. Siinä oli mainitsemani henkilöauto. Sen oven saimme kirveellä avatuksi. Näky oll
surkea, kuljettaja kuollut, venäläinen majuri vaikeasti
luodista haavoittuneena ja luutnantti elävänå. Majuri koetti puhua meille, ja tulkki suomensi hänen
sanansa. Hänellä oli perhe kotimaassa ja tietenkin
huoli omaisista, hän pyysi auttamaan, mutta vaikea

oli

auttaa, kun emme saaneet omiakaan haavoittuneita

pois. Tielle ilmestyi panssariautoja, joille emme mah-

taneet mitään, kun ei ollut tuhoamisaseita mukana.
Pian tuli käsky, että vetäydymme pois, koska vas-

tarinta koveni, eivätkä toiset porukat olleet

päässeet

etenemään.

Vetäytyminen tapahtui reserviläisten tyyliin. Kivääri vain olalle, kun tehtävä oli suoritettu, marssilaulu vain puuttui. Palasimme kello 13-14 seudussa
saman aukeaman yli kuin olimme tulleetkin. Tähystyspallo oli ilmassa entisessä paikassaan. Se johti tykistön tulta, niin että edessämme maa pöllysi.
Kuolemanväsyneinä menimme taakse omille linjoille, eikä siinä purnattu, mutta vakavia olimme. Tappiomme olivat raskaat, nelisenkymmentä miestä. haavoittuneina ja kaatuneina oli poissa riveistämme ja
ikävintä oli, kun suurin osa heistä jäi taistelumaastoon vihollisen puolelle. Moni hyvä aseveli oli kohdannut matkan pään tänäkin jouluaattona.
Lopuksi pääsimme Kyyrölän kankaalle lepäämään
ja jouluaattoa viettämään teltoissa. Huoltokin oli toiminut niin hyvin, että saimme omaistemme lähettämät paketit tänne rintamalle juuri aatoksi.
Pastori kävi teltoissamme toivottamassa Joulurauhaa, ja niin tämäkin mieliin painunut Jouluaatto kallistui yöksi. Oli maassa rauha ja ihmisillä hyvä tahto,
niin ainakin kaikuivat joulunkellot julistaen rauhan
sanomaa maailmassa tänäkin jouluyönä. Kuinka toisin olikaan täällä Karjalan rintamalla!
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ENSON tehdasalue Karjalassa Jääsken pitäjässä kuului Talr-isodan aikana sotatoimialueeseen, vaikka se ei
sijainnutkaan aivan rajan läheisyydessä. Suurten tehdasi.riiostensa takia se oli "vieraan miehen" ainaisen
pornmitusuhan alainen ja joskus se sai kovia "pakettej.rkin" niskaansa. Kun sicllä oli sentään hy'r,ää tilaa,
niin useimmat pommit putoilivat talojen välille ja
pehn'reässä maastossa ne upposivat kuin suohon jää-

den "suutareiksi"

tuottamatta vaurioita. Toisinaan
srttui kuitenkin täysosumia, jotka tekivät pahaa jälkeä
polttamalla koteja ja rikkoen tehdasrakennuksia. Immolan lentotukikohdan pojat kyllä valvoivat jr suo,jelivat lentokoneineen koko Ylä-Vuoksen aluetta yhdessä väestönsuojeluelirnien kanssa,
uhkaa ei sentään kyetty torjum.ran.

mutta

kaikkea

Oli ensimmäinen joulupäivä 1939. Sää oli kirkas
ja vallitsi kova pakkanen. Olimme varmoja siitä, että
tällaisella ilmalla tulee naapurista vieraita " joulun
viettoon". Meillä oli sellainen kokemus, että kauniilla ilmalla ovat "\'ierxat" liikkeellä. Keskellä joulupäivåä tulikin hälytys jr olirnme tss.keskuksessa val-

mistautuneet pahimpaan, kun eräs tehtaan rnsrnööreistä tuli keskukseen ja kertoi ulkona käynnissä olevasta ilmataistelusta. Huolimatta suuresta vaarasta,
joka olisi voinut sattua pommien pudotessa maahan,
minäkään en voinut olla menemättä ulos katsomaan,
sillä olihan tämä ainoa tilaisuuteni nähdä ilmataistelu.
Ja siellähän ne olivat meidän poikarnme ilmassa vieraita vastaanottamassa.
Oli jännittävää katsella tätä taistclua. Immolan pojat siellä tekivät selvää jälkeä ja muistaakseni heitä
oli toiminnassa 2 tai 3 koneella, kaikki här'ittäjiä,
en tiedä
kun taas vieraita koneita oli useampia
montako pääsi eh,iinä pakoon
ry1sffa- viisi niistä
- seuduille. Eräässä
putosi silloin alas Enson ja Imatran
koneessa
oli
nainenkin
pudonneessa
mukana, lieneekö
ollut lentäjän morsiamena tai "oppityttönä".
Koneet kimaltelivat ylhäällä kirkkaina talvi§en auringon paisteessa kuin valkeat lokit, ja siellä meidän
poikamme häärivät rohkeina vieraiden koneiden ympärillä. Eivät he näyttäneet olevan kovin kohteliaita
näille jouluvieraille, vaikka olikin käsillä suurin juhla-

»IMMOtAN

PoIKAIN''
ja

lmmolan pommitus käynnissä lmatran
Enson

valtionhotellin
tornista näh§nå

valvonta-
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pommituskoneiden hyökkäyksistä yhdyskuntamme
kimppuun.

Kerran sai vss.keskuskin oikein "täysosuman", kun

Enson tehtaat

päir.ä parhaimmillaan. Tuolla he "hyr.äilir'ät" niitä
sivuilta ja päältä, väliin taas kiepauttivat itsensä r'ieraan koneen alapuolelle ja sreltä tikittivät sitä kuin
pieni rakki suurempaa, kunnes nämä tulivat savuten
kierukkana alas maahan toinen toisensa jälkeen.
Katselin henkeä pidätellen tätä epätavallis:a "joulunäytelmää". Syvä rukous täytti sydämeni poikiemme
puolesta, ettei vain 'heille mitään pahempaa sattuisi
ja ettd he voittaisivat taistelun. Onnellisestihan se sitten nteni, ainakin kaikki koneemme palasivat tukikohtaansa. Kun poikamme huomasivat vastustaiansa
nujerretuksi ja pudonneeo alas maaperään, niin ncusipa sydämeni kurkkuun, kun eräs heistä koneineen
heitti ilmassa kolminkertaisen kuperkeikan ja lähti
painumaan kohti Immolaa nokka koppavasti pystyssä.
Se oli sitä voittajan riemukasta hyvänmielen ilmaisua,
ja hyvä mielihän oli kaikilla muillakin, jotka olivat
ulkona nähneet ilmataistelun, hyvä siksi, että he, omat
poikamme, selvisivät taistelusta ehjin nahoin. Kyl-

läpä silloin kiirivät Ensossa ulkona hurraahuudot.
En kuitenkaan suosittele sellaista kuperkeikan heittoa lentäjille, sillä eiköhän se liene vaarallistakin?
Seurasimme Immolan poikien lentomatkaa kohti
Immolaa niin kauan kuin näimme heidän koneensa.
Olin niin hengessä mukana, eltä tunsin päästäväni
syvän helpotuksen huokauksen, kun näin viimeisen

koneen painuvan sinne metsän taakse. Emme unohtaneet koskaan omia poikiamme siellä ilmassa, enempää kuin muuallakaan rintamilla. Aina kun heidät
näin siellä ylhäällä tai kuulin heidän koneensa surinan, oli valmiina rukous heidän puolestaan. Siihen
rukoukseen ei tan'innut etsiä sanoja, ne tulivat itsestään.

Ollessani toimessa Enso-Gutzeit osakeyhtiön pääkonttorissa Ensossa ja samalla lottana Enson väestönsuojelukeskuksessa jouduin Talvisodasta lähtien saamaan täten erilaisia iännittäviä kokemuksia vieraiden
358

pommi sattui putoamaan juuri hälytyssireeniin, joka
oli talon katolla, ja putosi siitä kohtisuoraan vss.keskuksen kohdalla olevaan seuraavan kerroksen
asuntoon, mutta jäi "suutariksi". Onni taaskin onnettomuudessa, joka oli lähellä.
Helmi-maaliskuun vaihteessa l94O oli Enso-Gutzeit osakeyhtiön pääkonttorikin saada eräänä aamupäir'änä täysosuman. Lähelle rakennusta putosi suuri
räjähdyspommi ja pari pienempää pommia talon nurkille saattaen koko suuren kivitalon huojahtamaan.
Silloin sain puhelimitse tiedon ilmevaroituksesta ja
minun olisi pitänyt mennä r'ss.keskukseen, mutta
vaikka lähdinkin liikkeelle, en ehtinyt sillä kertaa
ulos konttorista, kun jo hälytyssireenit ulvoivat ja
kova pommituskoneiden jyrinä täytti ilman. Katsoin
sen vuoksi parhaaksi painua alas konttorirakennuksessa olevaan, vahvoilla tukeilla tuettuun väestönsuojaan. Olin ehtinyt olla siellä pienen hetken, kun io
pommit putoilivat ulkona ja tunsin, kuinka koko talo
heilahti niin, että sähköt sammuivat.
Suoja oli silloin aivan täynnä väkeä, niin että
istuimme kuin "silakat suolassa". Kaikki olivat varmaankin vahvoilla hermoilla varustettuja ihmisiä,
sillä kukaan ei pommien pudotessa hätääntynyt eikä
kiljaissut pelästyksestä, kuten olisi luullut, vaikka
joukosta oli suurin osa naisia
kaikki olivat hil- painauduimme vain
jaa kuin hiiret. Kun talo heilahti,
vaistomaisesti maata vasten. Kysyin eräältä vieressäni istuvalta nuorelta naiselta, pelkäsikö hän. Nainen
vastasi kieltär,ästi, ja se oli ainoa puhe pimeässä pitkään aikaan. Sitten joku r'äestönsuojelumies toi lyhdyn, jossa oli palava kynttilä ja sitoi sen kattoon.
Uskoin, että kaikki sisällä olijat olivat rukoilleet Korkeimman suojelusta, ja Hänen avullaan me pelastuimme varmasta kuolemasta. Näin onnellisesti ei
käynyt niille muutamille, jotka pommituksen hetkellä
Minä tunmonista tuli vainajia.
olivat ulkona
- ja se piti
sin koko ajan,- ettei meille sattuisi mitään,
paikkansa. En tiedä sitten, mistä tuo varmuus mimyös Jatkosodan ainulle tuli. Olin sen jälkeen
- pommituksen
uhriksi,
kana
usein vaarassa joutua
mutta-aina minulla oli tuo sama varma "tieto", ettei
minulle mitään sattuisi.

*
Jatkosodan alettua tuli Helsingissä silloin olevaan
asuntooni pommi katosta sisään ja meni saman tien
ikkunasta ulos vieden sen mennessään. Tästä ikkunasta olin aina töllistellvt hälytyksen aikanakin taivaalle, mutta nyt sanoi vaistoni minulle, kun siree-

nit alkoivat ulvoa heinäkuun 9. pnä l94L kello 5
aikaan aamulla, että oli lähdettävä. Tempasin äkkiä
vaatteet kainalooni ia juoksin portaita alas kuuden-

nessa kerroksessa olevasta asunnostani, ja kun pääsin alas hissin vieressä olevaan nurkkaukseen, ionka
olin jo aikaisemmin katsonut sopivaksi suojapaikaksi,
tuli ulko-ovi helisten kehyksineen päivineen sisään.
Olisipa se ollut aikamoinen "yhteentörmäys", jos olisin juossut juuri silloin ovesta ulos. Aikomukseni
oli ollut juostessani portaita alas mennä toisen talon
väestönsuojaan, mutta kuultuani pommien vinkunan
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Pommitusnäkymä Helsingistä

ulkona, katsoin parhaaksi jäädä porraskäytävään, ja
niin pelastuin taas kylmän järjen avulla. Sama pommi
oli käynyt asunnossani, tullut ikkunasta ulos ja räjähti sen oven edessä, josta olin aikonut mennä ulos.
Eräs talomme asukkaista ,juoksi hätääntyneenä samasta
ovesta ulos paljain jaloin lasisirpaleiden yli ja koput-

teli ulkona

katurakentajain työkalukoppeja päästäkseen niiden sisälle suo,iaan ! Onneksi oli pommitus
silloin jo lopussa. Pommitus oli sillä kertaa ankara
ja vaati talostamme III linja 7:ssä muutamia uhreja
sekä kolme kerrosta Porthaninkadun puolelta.
tt

Tänä jouluna 196) on

jo kulunut 24-26

\'uotta,

kun tämä kaikki tapahtui, mutta nyt vasta on minullakin tilaisuus kiittää senaikaisia "Immolan poikia"
siitä jännittävästä näytelmästä, jonka he järjestir'ät
meille YIä-Vuoksen asukkaille ensimmäisenä joulupäivänä 1939. Siispä nyt myöhäinen, mutta sydämellinen kiitos kaikille Teille, jotka vielä olette elossa
ja satutte tämän lukemaan I

Kallion kaupunginosasta

Enson vss.keskuksessa vallitsi suuri sydämellisyys
rintamamiehiä kohtaan. Siellä istuessamme me naiset
teimme käsitöitä tuntemattomille sotilaille, siellä kerättiin rahat ja ostettiin työtarpeet sekä valmistakin
tayatae, jotta saimme pian paketit menemään. Oli
tosi hätä saada mahdollisimman paljon tavaraa lähtemään. Kudoimme ja ompelimme ahkeraan, sillä talvi
oli kovimpia, mitä maassamme oli ollut pitkiin aikoihin, ja poikamme olivat siellä vartiopaikoillaan va|a'
vaisesti puettuja. Siellä valmistuivat turkkiliivit, jotka

olivat olleet aina tehtäväänsä täyttämässä siten, että
'r,artiosta palatessaan sai mies antaa ne lämpimänä
päältään iille miehelle, joka lähti vartiopaikalle.
Näin kertoivat tuntemattomat sotilaat myöhemmin

saamissani kirjeissä. Eräälle sotasairaalalle Laatokan
koillispuolella, lähetimme n. 100 paria uusia sukkia,
jotka olivat olleet hyvin tervetulleita, koska monet

haavoittuneet sotilaat saivat siten puhtaat, kuivat
sukat jalhaansa.

Niin oli silloin sotien aikana tämä

isänmaamme meille k.rikille yhteinen,

tiin työtä sen hYr'äksi.

Porthaninkatua pommitettiin Helsingissä 9.7.1941
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JR 11:n eli "Assän"

poikia

OLI jouluaatto vuonna 1939. lll/JR 11:n konekir.äärikomppania, johon kuuluio, oli asemissa Hatjalahdeila.
Komppanian huolto oli sijoitettu metsikkööo lähelle
Taatilan kylää.

Jouduin vähän ennen joulua muonittajaksi, jota

hommaa en olisi millään halunnut ottaa, koska pidin
sitä sellaisena kuin olisi huonona miehenä siirretty

pois linjasta. Myöhemmin kyllä sain kokea, ettei se
homma niin helppoa ollutkaan. Muonittajan tehtävänä
oli hakea muonat pataljoonan huollosta ja jakae ne
komppanioille. Kun meillä komppanian vääpeli, jonka tavallisesti olisi pitänyt olla huollon mukana, oli
aina komppanian päällikön kanssa etulinjoilla tai huollon ja linjojen välisessä korsussa, eikä talousaliupseeri
halunnut olla muonakuskina, minä jouduin kuljettamaan muonat myös etulinjoille. En muista kertaakaan
koko sodan aikana vieneeni miehille muonaa niin, etten olisi aina saanut siitä kovat haukkumiset. Mutta en
vieläkään tiedä, mistä tämä johtui, sillä muonaa oli
aina, varsinkin Talvisodassa, tarpeeksi. Kaksi kertaa
päivässä jouduin käymään linjassa. Pataljoonan talousupseeri oli antanut määräyksen, ettei minkään kornppanian muonakuski saa lähteä yksin, vaan aina on kulfettava kolonnassa, siis lähdettävä samaan aikaan, kun
pataljoonasta tulee määräys. Joskus oli myös talousupseeri mukana. Aamuisin tavallisesti lähdettiin siinä
kello 4 ja iltapäivisin kello 15 aikaan, riippuen myös
vihollisen keskitl'ksistä ja lentokoneista. Muona koetettiin kuitenkin jakar pimeän aikana. Myöhemmin,

kun lomia jo alkoi saada, oli linjoilta palatessa aina
lomalle lähtijöitä mukana. Sieltä sai palata sitä mukaa kuin muonat oli jaettu. Konekiväärikomppanian
muonakuski tuli aina viimeisenä, koska hän joutui kulkemaan koko pataljoonan alueen sen vuoksi, että konekiväärit oli hajoitettu lohkolle. Kun en ollut erikoisen
rohkea mies, oli onni, että minulla oli hevosmiehenä
pelkäämätön kaveri, jonka nimi oli Eevert Siik.

Jouluaattona saimme pataljoonasta määräyksen, että

kello 15 lähdetään matkaan ja että siihen

mennessä

muonitetaan

Iottluaoton
muonituspuuhissa
lfatialqhdellq
1939

vÄrNö LARIoLA

muonan pitää olla valmiina lähtökunnossa. Sitä ennen
olimme talousaliupseeri Haapasen kanssa laittaneet
myös lukuisat joulupaketit kuntoon jaettuina joukkueittain. Ensin laitettiin kaikki kotoa miehille tulleet paketif ja sen jälkeen "tuntemattoman sotilaan"
paketit. Jaon suhteen oli komppanian päälliköltä saatu
määräys, että sellaisille, jotka eivät saa omaisiltaan pakettia, pitää jakaa "tuntemattoman sotilaan" paketteja
ja mikäli mahdollista valita niistä parhaat. Eihän paketeista ulkoa päin paljoakaan voinut tietää, mitä niissä

oli, mutta kuitenkin koetettiin toimia määräysten mukaan. Jouluaatoksi kokit olivat keittäneet hernerokkaa,
jonka ainakin piti olla oikein hyvää, mutta jonka
laadusta itse en tiedä, koska en voinut syödä herneitä. Ennen lähtöä sovimme huollossa olevien kavereiden kanssa, että he odottavat meidän paluutamme,
jonka jälkeen pidetään yhteinen joulujuhlahetki ja
svödään jouluillallinen.
361

Patruunoin ja pumpulein
koristetun kuusen äärellä
avattiin joulupaketteja

Kello 15 olimme valmiina lähtemään, ja kuorma
tavallista suurempi. Matka linjaan oli noin neljä
kilometriä, joka matka, kun puolivälissä poikettiin
komppanian komentopaikalle, kesti noin puolitoista
tuntia. Perillä olimme siinä puoli viiden paikkeilla.
Miehiä oli jo pakkeineen odottamassa, sillä lämmin
hernerokka oli parhain sotilaan ruoka, joka tuntuvasti
lämmitti miestä; olihan pakkasta ainakin 30 astetta.

oli

Ne miehet, jotka saivat omaisiltaan paketteja ja kirieitä, olivat hyvällä tuulella. Jotkut taas kiroilivat tapansa mukaan, että joulunakin ne huoltomiehet ottavat ensin parhaat palat päältä. Jakaminen kävi silti
nopeasti, vaikka muonaa, kuten kinkkuja, sekä paketteja ja kirjeitä oli paljon. Pojat kertoilivat, että nyt
ehdittiinkin postia tutkimaan, koska vihollisen läpimurtoyritys oli juuri Iyöty takaisin.
Muonan ja pakettien jakaminen oli pian loppuvai'
heessa. Vain yhdellä puolijoukkueella oli enää muona
hakematta, eikä tätä puolijoukkuetta löytynyt mistään
etsiskelyistäni huolimatta. Toisilta komppanian pojilta
sain kuulla, että joukkue olisi jätetty johonkin sivustavarmistukseen, mutta kukaan ei tiennyt minne. Ir{inua
neuvottiin tiedustelemaan puolijoukkuetta komentokorsusta, jossa oli tukikohdan päällikkö. Löysin komentokorsun ja painuin sisälle. Korsussa olleilta miehiltä tiedustelin tukikohdan päällikköä ja vastauksen
saatuani esitin asiani. Tukikohdan päällikkönä oli silloin muistaakseni luutnantti Mehtonen. Hän katseli
minua hetkisen ja näytti kädellään suunnan, jossa
puolijoukkue oli varmistuksessa. Kun en ymmär'
tänyt käden liikkeestä mitään, hän lähti korsusta ulos
viitaten minua seuraamaan. Ulos päästyämme hän
osoitti kädellään suunnan sanoen, että kun tuosta menee suoraan noin kaksi kilometriä, niin sieltä löyty).
Siellä ne miehet ovat varmistamassa Työppölänjoen
varrella.

Luutnantin mentyä takaisin korsuun tuumiskelin
jonkin aikaa, mitä tekisin, sillä oli jo kovin pimeä eikä
kuu vielä paistanut. Edessä oli synkkä metsä ja mikä
pahinta, lunta oli paljon, eikä ,iälkiä ollut, polusta
puhumattakaan. Menin Siikin luo, joka jonkin matkan
päässä piteli hevostamme ja selitin hänelle tilanteen.
Hän olisi ollut valmis lähtemään mukaan, mutta minne hevonen, kuka pitelisi sitä sen ajan. Eikä jouluaattona olisi mielellään iättänyt ketään ilman joulupakettia ja muonaa eikä, kotoa tulleita kirjeitä. Olin kyllä
luutnantti Mehtoselta pyytänyt opasta, mutta en saanut, sillä Mehtonen vain selitti, että sieltä puolijoukkue kyllä löytyy. Oli siis lähdettävä yksin.
Otin miehille tulevat tavarat mukaani ja lähdin matkaan. Kello oli kai siinä 20 maissa. Pelkäsin kovasti
ja usein pysähdyin tarkkailemaan maastoa, joko Työppölänjoki näkyisi. Olin lähtiessäni saanut tietää, että
siinä maastossa, jota jouduin kulkemaan, ei ole lainkaan omia miehiä. Minulla ei ollut karttaa eikä kompassia, enkä muutenkaan tiennyt mitään ilmansuunnista. Ajattelin siinä lumessa rämpiessäni, että kaikkeen sitä soppakuskikin jouluyönä joutuu. Aikani
kuljettuani arvelin tulleeni siihen paikkaan, missä ole362
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puolijoukkueen olevan. Silloin alkoi kuu paistaa

täydeltä terältään, ja Työppölänjokikin ilmestyi eteeni.

Kävelin siinä sitten hiljalleen ja koetin katsella, missä puolijoukkue olisi, mutta en onnistunut löytämään.
Joen toisella puolella näytti olevan aika paljon vihol-

Iisen panssarivaunuja, "tankkeja". Kuulin myöhem-

min, että niitä oli ollut useita kymmeniä. Meidän puolellamme oli yksi viholliselta jäänyt tankki, jota aikani
katselin, koska en ollut sellaista ennen nähnyt.
Jonkin aikaa kierreltyani alkoi vihollisen puolelta
kuulua kovaa meteliä, aivan kuin tankit olisivat lähteneet liikkeelle. Meteli sai minut nopeasti lähtemään
takaisin siihen suuntaan, josta olin tullutkin. Tankkikauhun vallassa kävelin nopeassa tahdissa ja luultavasti eksyin suunnasta, koska eteeni tuli murros, jossa
oli paljon puita kaadettu ristiin rastiin, siis "rasiin".

Puitten ylitse ja alitse ryömittyäni tuli eteeni tien
tapainenkin, jota oli kuljettu. Lähdin kiireesti kävelemään polkua pitkin.
Käveltyäni siinä ties kuinka kauan kuulin yhtäkkiä
huudettavan: seis! En käsittänyt, kenelle huuto oli tarkoitettu, mutta seisahduin kuitenkin. Sitten kuulin
kysyttävän tunnussanaa, mitä minä en tiennyt, mutta
käsitin jo, että sitä kysyttiin minulta. Olin siis tullut
omien linjojen eteen. Nyt vaati useampi mies minulta
tunnussanaa tiukassa äänilajissa. Koska en sitä tiennyt

miehet komensivat: kädet ylös ! Luulin miesten ensin
pelleilevän enkä nostanut käsiä heti, mutta kun kuulin

\

vedettävän patruunaa piippuun,

niin jopa kädet

nou-

sivat kiltisti.

Koetin selittää, että olen konekiväärikomppanian

ei auttanut. Sain määräyksen
tulla kädet ylhäällä kohti taisteluhautaa, ja lähelle

muonakuski, mutta se

päästyäni sieltä tuli mies minua kohti toisten tähdätessä
aseillaan koko ajan. Taisivat silloin aluksi kaikki mie-

het olla vähän hermoja. Minulta otettiin ase pois,
eikä minulla muuta asetta ollutkaan kuin parabellum,
sekin vyöllä tupessa. Kai sekin linjalle päin menevällä
olisi ollut kädessä eikä kotelossa, kuten minulla.
Kaverit eivät vain uskoneet, kuka olen, vaikka kuinka
selitin. Tukikohdassa, jonne minut vietiin, sitten selvisi, kuka olen ja sain aseeni takaisin. Perästä päin
pojat kertoivat, että oli ollut vähällä, etteii,ät ampuneel, kun en ollut heti vastannut kysyttäessä tunnussanaa.

Tapasin vihdoin myös Siikin, joka hevosineen odot-

minua, ja niin lähdimme takaisin kohti tOpinaa.
Olimme kai molemmat vähän huonolla tuulella, kun

ti

asiat eivät olleet sujuneet niin kuin

piti. Poikkesimme

puolimatkassa olevalle komppanian komentopaikalle
kertomaan, miten matkalla oli käynyt. Siellä ei paata
silitelty, vaan komppanian päällikkö, luutnantti haku
määräsi, että on heti palattava takaisin etsimään puolijoukkuetta, sillä jouluna ei kukaan saa jäädä ilman
muonaa eikä postia. Hän katseli minua vähän aikaa ja
sanoi, että miehet on etsittävä mistä r'ain, mutta muona on vietävä perille. Koetin selittää, etten löydä miehiä mistään, en ainakaan yksin. Silloin luutnantri suostui antamaan mukaani neljä miestä eli komppanian komentoryhmän, ja lähtiessäni hän vielä selitti, että
miesten on saatava jouluyönä posti ia muonat. Kyllä
minäkin sen ymmärsin aivan hyvin, r.aikka rieläkään

en ymmärrä sitä, miksi komppanian vääpeli, jolle
asia mielestäni lähinnä kuului, ei vielä silloinkaan
lähtenyt mukaan.
Lähdimme uudelleen matkaan. Tällä kertaa oli alikersantti Husgafvel porukan johtajana. Mentiin ensin
tukikohtaan ja sieltä otettiin selkään muonat, paketit
ja posti. Ylitimme linjat samoilta kohdin, josta olin
tuntia aikais€mmin tullut. Tällä kertaa meillä oli tiedossa kaksiosainen tunnussana, jota en nytkään muista.
samaa polkua, kunnes eteemme tuli murros,

Kuljimme

jo aikaisemmin kerroin, ja edelleen jonkin matkaa samaan paikaan Työppölänjoen rantaan, jossa jo
aikaisemmin olin ollut. Katselimme siinä, ja Husgafvel
selitti porukan jääneen niille paikoille varmistukseen.
Kohta alkoikin miehiä ilmestyä kuin maan alta tiedustelemaan, mitä etsimme, kun seisoimme vihollisen edessä tällaisena kuutamoyönä, jolloin meidät
näkee heti. Vihollinen oli noin 100 metrin päässä joen
toisella puolella, mutta silloin sattui olemaan rauhallinen hetki. Tunsimme miehet, että he olivat oman
komppanian poikia, ja jaoimme muonat. Hernerokka
oli jo kylmää, mutta kauppansa sekin teki, nälkä kun
oli. Pakettia ei kukaan pojista ottanut vastaan, vain
josta

kirjeet kelpasivat.
Jutellessa puolin ja toisin kuulumisista pojat kertoivat, että pari tuntia sitten oli joku mies täällä harhaillut, mutta he luulivat häntä konekiväärikomppanian mieheksi eivätkä viitsineet paljastaa asemiaan.
Selvisihän se sitten, että juuri minä olin siinä aikaisemmin kierrellyt etsimässä poikia. Kun puheeksi
tuli vihollisen tankki, niin poislähtiessä poikettiin sitä
katsomassa, jopa koetettiin saada käyntiinkin, mutta
huonolla tuloksella. Tulkoon mainituksi, että pari
tuntia myöhemmin pojat tulivat Työppölänjoelta luJoulupakettikuorma tuo-

tiin linjoille
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Lumiseen metsään katkesi vihollistankin tie

jaa kyytiä pois, sillä r'ihollinen alkoi uuden hyökkäyksen kello 4 maissa jouluaamuna. Pääsivät kuitenkin
vain ioen yli ia jnividt asemiin. Jos poikamme olisivat
ottaneet joulupakettinsa, niin varmaan ne olisivat jääneet vihollisen saaliiksi.
Paluumatkamme sujui hyvin,

ja linjojen yli

tulles-

sa ei tarvittu edes tunnussanaa, kun vartiossa olivat
vielä samat miehet kuin mennessämme. Siikin Eevertti odotti entisessä paikassa, ja reessä istuen jatkettiin
matkaa. Komppanian komentopaikkaan poikettiin
iilftämään miehet ja oppaat sekä ilmoittamaan komppa-

nian päällikölle tehtävän suorittamisesta. Päällikkö
vähän ihmetteli kun kuuli, että miehille eivät joulupaketit kelvanneet, mutta jouluaamuna hän ei kai sitä
enää ihmetellyt.
Kahdestaan Siikin kanssa palasimme takaisin töpindän, ja vaikka kello olikin kolmen paikkeilla aamulla ja olimme väsyneitä, niin päätimme, että ios miehet
odottavat, niin joulua mekin vielä vietämme. Siitä
vietosta ei kuitenkaan tullut mitään, sillä kaikki miehet jo nukkuivat. He eivät olleet mitään joulua viettäneet, vaan olivat odottaneet meitä kello 2 saakka,

jolloin väsymys oli voittanut. Olivat kuitenkin odot-

MYRKYTETTYÄ!
Kun JR 24 oli Jatkosodan aikana Maaselän kannaksella tulitaistelussa, tuli naapureille eräältä Liistepohjan kukkulalta niin kiire lähtö, että täysinäinen
"soppakanuunakin" jäi sotasaaliiksi.
Haistettuaan hernesopan tuoksun pojille tuli kiire
padan tuntumaan. Eikä aikaakaan, niin useammat
olivat saaneet hankituksi keittoa pakkiinsa.
Mutta ennenkuin kukaan ehti sitä maistamaan,
kuului taempaa vithlova karjaisu:
Pojat, älkää syökö sitä, se on myrkytettyäl Ja.
samassa tulla huojui poikien toiminta-alueelle peloton "Spåge" eli "Haamu", sotamies Vennerberg.
Arkailematta tämä "Haamu" koukkasi, kynsitulilla
mustuneeseen pakkiinsa tätä "myrkytettyä" hernesoppaa ja alkoi hyvällä ruokahalulla äyskäröidä sitä suuhunsa. Ympärillään ihmetteleville ehti hän sentään

taessaan kaivaneet maahan suur€n kuopan, ja tähän
tehtiin joulupäivänä korsu, jossa osa töpinän porukasta
asui siihen asti, jolloin yhteinen lähtö Haty'alahdesta

sanomaan, että:

tapahtui helmikuun puolivälissä.
Sellainen oli meidän huoltomiesten

Kellään ei, eh'kä hienoisen näläntunteen pakottamana, ollut aikaa odottaa tämän pitkän ja laihan
"myrkynmaistajan" mäd,råaikaa, vaan jokainen söi.
Tappioita ei tässä "taistelussa" tullut.

vuonna 1939.

364

joulu

sota-

mää en

oo kymmenen minuutin kuluttua

- Jor
kuollut, niin ottakaa ja syökää.

$#
d*t*

#g'

tt.,
, ,*
'F,

"

ffi+}s

#ffi

&

Ff A-tut a

Talvinen taistelu käynnissä koillis-Suomen rintamalla

TULIKASTEESSA
PELKOSEN.

NIEMELLÄ
AARNE KAARLELA
TALVISOTA oli jo pari viikkoa riehunut, kun JR 40
siirrettiin kiireesti kokoamispaikaltaan Oulusta rautateitse Kemijärvelle ja sieltä edelleen autokuljetuksin
Pelkosenniemen rintamalle. Kuuluin 6. komppanian II
joukkueeseen pikakivääriampujana. Kerron seuraavassa
ainoastaan, mitä tavallinen rivimies näki ja sai kokemuksia kohdallaan ensimmäisinä vuorokausina etulinjassa.')
Komppania vietiin joulukuun 16. päivän iltana
Pelkosenniemelle keskelle kirkonkylää. Säkkipimeässä
laskeusimme autoista ja heti oli rintama edessä silmin nähtävissä. Kemijoen vastakkaisella rannalla oli
vihollinen nuotioilleen leiriytyneenä. Metsä loimotti
tulipunaisena, aseet räsähtelivät, valojuovat piirtelivät kaarevia ratojaan ja kuulat suhahtelivat ylitsemme.
Kirkonkylä oli autio ja hyljätty, kaikkialla näkyi
kiireisen lähdön jälkiä, sepposen selällään olevia ovia,
luotien puhkomia seiniä ja särkyneitä ikkunoita, joista lumi ja pakkanen pääsir'ät esteettä sisälle. Olimme
*) Taktillinen kuvaus Pelkosenniemen
Kansa taisteli-lehden n:ssa 5/t960.

taisteluista on julkaistu

täten äkkiä, kovakouraisesti siirtyneet

sotakentälle,
useimmat siviilipuvussa, ainoina sotilaan tunnusmerkkeinä vyö, kokardi ja patruunataskut.
Saimme luvan majoittua loppuyöksi taloihin, sillä
mitään telttoja ei II pataljoonallamme ollut. Levosta ei

tosin tullut mitään, vaan kukin valmistautui tuleviin
taisteluihin parhaansa mukaan. Tyhjennetystä sairaalas-

ta evakuoitiin lumipuvuiksi kelpaavia vaatekappaleita
ja sovitettiin ylle. Minäkin sain lakanan, johon pistin
keskelle päätä r,arten reiän, kuroin jotenkuten liehuvat
helmat kiinni ja lumipuku oli sillä valmis, tosin ei
aivan vartalon mukainen.
Aamuhämärässä 17.12. komppania lähetettiin linjaan. Oli miehitettär'ä jokivarsi heti kylän yläpäästä
lähtien lossille päin. Maantie kulki yhdensuuntaisesti
joen kanssa, rnutta osin metsän suojassa.
Joukkueemme asettui asemiin aukealle kumpareelle
Iiki jokirantaa ensimmäiseksi kylästä. Sen miehet olivat pääosaltaan ikämiehiä, suurin osa peräpohjalaisia
ja tottuneita ankariin oloihin. Joukkueemme johtaja,
vänrikki Tolvanen oli taas vasta asevelvollisuutensa
suorittanut, tykkänään toisenlaisista oloista Iähtenyt,
eikä alkuunkaan ymmärtänyt r'ähäpuheisia pohjalaisia.
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Suomalaisia taistelijoita

pohjolan lumisessa maas-

tossa.

Yhteisymmärrys hänen

ja miesten kesken puuttuikin

tyystin.
Lyhykäisen päivän sarastaessa alkoivat luodit surista

kiivaammin, mitään liikkeitä ei vielä kyllä nähty, tiedettiin venäläisten vain olevan vastarannalla asemissa.
Olimme ensi kertaa elämässämme tulen alla, ja jokainen uskoi, että juuri häntä erikoisesti ammuttiin. Niin
siinä tähyiltiin ja ammuskeltiin oletettuihin vihollisasemiin .jännittyneioä odottaen, mitä sieltä vielä tulisi.
Silloin se alkoikin. Venäläisten heittimet ryhtyivät

ampumaan leimahtavia yhteislaukauksia, ja heti perään
satoi joukottain kranaatteja niskaamme. Multaa ja jäätyneitä maankappaleita lensi korkealle ilmaan. Ensimmäisiä kaatuneita ja haavoittuneita vietiin taakse. Yksinäinen lentokone lensi korkealla ylitsemme, ainoa oma

kone, minkä sinä talvena näimme.
Kohdallani oli vastapäisellä rannalla punainen,
kaksikerroksinen talo, jota lakkaamatta pidin silmällä.
Oletin, että siellä voi olla vihollisen tulenjohtue. Mutta hämärä päivä esti tarkkaan näkemästä. Kun yhä
tähystin, niin erkös sieltä r,ain ikkunasta näkynytkin
liikenä. Laskin heti lippaan tyhjäksi ikkunaa kohti

ja sitten laskettelin siihen silloin tällöin yhä uusia

sarjoja. Maatessani muistui siinä mieleen, kun asevelvollisuusaikana komppanian päällikkö esitellessään pikakivääriä lausui: 'Tämä ase on sellainen, että
jos rintamalla ollessanne satutte pensaasta havaitsemaan karvaisen äijän naaman ja säikähdätte niin, että
ammutte kestotulellakin ohi, se antaa ainakin sellaisen
juoksuhalun viholliselle, ettei heti palaa.'
Vihollisen painostus tuntui olevan ankarinta lossin luona. Siellä kiihtyikin heti aamusta lähtien tulitaistelu kaikki aseet käsittäväksi jylinäksi. Iltapäivällä ilmestyi lossin kohdalle jäälle yhtäkkiä hyökkäysvaunu noin kahden sadan metrin päähän meistä. Ikäänkuin tunnustellen se liikkui nyikäyksittäin ja palasi
taas puolitiessä takaisin omalle rannalle. S:tten ilmestyi
sen perään vihollisen jalkaväkeä ja lähti tankin perässä

yli. Lossin luona paahtoivat aseet
molemmin puolin yhtenä huumaavana pauhuna. Me
m1,ös tulitimme sivusta minkä ikinä kerkisimme. Tankki tuli aivan meidän puoleiselle rannalle, ja aina joku
vihollinenkin pääsi elävänä yli. Pian ilmestyi vielä
lisääkin tankkeja jäälle suojaamaan hyökkääjiä. Saatuaan ryhmän verran miehiä joen yli vihollinen lopethyökkäämään joen

ti

enemmät hyökkäysyritykset. Yksi tankeista

tuli tälle

rannalle ja toiset tulittivat asemiamme jäältä.
Yli päässeet venäläiset lähtivät sen jälkeen pitkin
maantietä juoksemaan tankki edellä ja huusivat "uraa-

ta" minkä kurkusta lähti. Ei käy kieltäminen, etteikö tämä möly käynyt hermoille. Ajattelin, ettei olisi
haitaksi vaikka itsekin huutaisimme rohkaisuksi. Nyt
loppui edestäpäin tuli kokonaan. Joukkueemme ryömi

Pelkosenniemen kylää

taistelun aikana
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kumpareen taakse suojaavaan rotkoon järjestettyään

sitä ennen muutamia miehiä tähystäjiksi

rantaan.

Komppanian päällikkö, luutnantti Tourula oli siellä
jo rohkaisemassa miehiä. Hänen ei kuultu sanovan
moitteen sanaa kenellekään. Hän oli kuin yksi miehistä etkä säästänyt missään its€ään. Hän kaatui myöhemmin muistaakseni helmikuussa Märkäjärvellä.
Tulta tuli nyt lujasti vastaamme maantieltä. Hyökkäysvaunu pysähtyi sinne aivan kohdallemme tulitta-

maan. Vihollisjalkaväki alkoi siellä kaivaa

asemia

samalla vimmatusti ampuen.

Konetuliasein varustettu ryhmämme yritti rynnätä
maantielle ajaakseen venäläiset pois, mutta se osoittautui tuloksettomaksi. Vihollinen oli näet ylhäällä rinteen päällä tukenaan tankki, jonka oli helppo pitää
maasto edestään puhtaana. Menetettyään puolet miehistä ryhmän oli pakko perääntyä.
Napapiirin painostavan hämärä päivä oli jälleen
muuttunut illan pimeydeksi. Sitten tuli vaihto. Saapui
uusia miehiä, jotka tulivat kiinnostuneina ja varovasti

hiipien mukanaan ahkiossa konekivääreitä. Joukkueemme päästettiin lepoon taemmas. Miehet kävelivät nyt

rauhallisina paljoakaan välittämättä yli surisevista
Oli koettu sodan ensi vaiheet, ja päivä oli
ollut raskas. Reipas konepistooliarnpuja Matti Makkonen Pyhännältä sekä pikakivääriamptrja Esko Kytölä
olivat kaatuneiden joukossa.
Lepoon ja ruokailuun ei ollut pitkiä aikoja. Pian tuli käsky, että komppanian on siirryttävä heti varmistukseen riotaman vasemmalle sivustalle. Illalla tuli
Iuodeista.

S-4-Lsa

suojasää sulattaen vettä mätikköiselle suolle, jossa maattiin harvassa ketjussa ja tähyiltiin pimeään. Suojalumi

kasteli vaatteet likomäriksi, ja kun puolenyön jälkeen
pakkanen alkoi taas kiristyä, vaatteet iäätyivät kali-

seviksi möykyiksi. Sinä yönä, joulukuun 18. päivän
aamutunteina, pakkanen nousi niihin ennätyslukuihin,
joissa se sitten hellittämättä pysytteli koko Talvisodan
ajan.

Tupakanpoltto

oli

ankarasti kielletty, eikä voinut

liikutella. Kun hiljainen tuulenhenki ratisutti puita, tämä sai ärtyneet miehet luulemaan, että vihollispartioita oli liikkeellä. Joku huusi
vaatien tunnussanaa, ja kun vastausta ei kuulunut, annettiin tulta, jotta paikat soivat. Yksipuolinen ammunta ei kuitenkaan kestänyt kauan. Hiljaisuus laskeutui taas taistelukentälle.
Aamulla kello 5 aikaan räsähti kiivas kiväärituli
nyt takaapäin valloilleen ja pakotti miehet litteinä
mättäitten väliin. Tuleen ei vastattu, sillä siellähän piti
olla omia joukkoja. Mitä hiiskattia ne tonttuilevat?
Hetken kestettyään tuli äkkiä loppui ja pian saatiin
käsky palata kylään. Sieltä Iöytyi pitkän etsimisen jälkeen kenttäkeittiökin kylän takalaidasta. Venäläiset
jyskyttivät tykistöllä ja heittimillä kylään, joten siellä
ei ollut turvallista viipyä.
Taas uusi hälytys. Vihollinen oli murtautunut lossin
luona ja lähestyi maantien suunnassa kylää. Kahlasimme puolisääreen ulottuvassa pehmeässä lumessa ja
kiersimme kylää vasemmalta kituliasta metsää pitkin,
tavoitteena metsän reuna kylän yläpäässä. Etenimme
kranaattikeskityksen takia harvassa parvessa ja vaiedes kolottavia jäseniä
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teliaina sen enempää keskustelematta.

Tuli tunne, että

tuolla joen takana, josta kranaatit ulisten tulivat, oli
vihainen jättiläinen, joka hampaat irvissä vieterimäisin käsin sinkautteli sähiseviä, repivin äänin Äjähviä rautapalloja niskaamme. Kranaatit räiskyivät nyt
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joka puolella. Pehmeässä maastossa niiden vaikutus
oli kuitenkin ai'r,an vähäinen, nostattivathan vain

rapakkopatsaita, kantoja ja puunjuuria ilmaan. Näin
menossa piener jänkäsuon laitaan aikomuksella
kiertää r'ielä sekin, kun suon oikealta puolen kuului

oltiin

huuto:

Tulkaa pojat tänne, täällä on omia miehiäl

-Sen enempää

tutkimatta huutajia käännyttiin aukeal-

le, edelleenkin harvassa parvessa ääntä kohti. Metsikön seasta alkoi jo erottautua tummapukuisia hahmoja.
Olin myös erottavinani vieraskielistä puhetta ollessani
äärimmäisenä oikealla ja Iähinnä metsikön reuoaa.
Nyt erotin jo polvillaan olevia miehiä, jotka asettivat konekivääreitä asemiin ja kaivoivat kuoppia.
Mutta mitä kummaa ne meitä kohti suuntasivat
aseensa? Eivätkö ne olekaan omia miehiä? Aioin
juuri huutaa heille, kun koko metsikön reuna räsähti: tulta tuli joka puun juurelia ja jokaisesta pensaasta. YIIätys oli täydellinen, mutta ketään ei tarvinnut kehoittaa maahan. Joukkue oli kuin pyyhkäisty
pitkälleen mättäikköön. Sallimus kai johdatti niin,
että eteeni sattui korkea mätäs ja jonkinlainen kuoppa,

niin että luotisuihku meni ylitseni, tosin ilkeän Iäheltä selkää. Sammaleet vain pöllysivät, kun luodit
leikkasivat vakoja mättääseen. Oli totta vie uskottava, ettei tämä ollut leikkiä ja että vihollinen myös
ampui

ja hyvin.

Kuolema

oli

hirvittävän Iähellä. Jos nostaisi vä-

hänkään selkää, leikkaisi suihku silmänräpäyksessä ja
se olisi selvä itsemurha. Hermot olivat äärimmäisen
kireällä ja pakottivat painautumaan maahan luteenlitteäksi. Jääkylmä pakkasilma tasoitti kuitenkin pian
lamauttavan säikähdyksen, kun huomasin, että olen
elossa. Hengitys tasaantui ja mieli keventyi, tuli kumman helppo olla. Lähin mies vasemmalla, alikersantti
Ylihuttula huusi lääkintämiehiä, häneen oli ehtinyt
osua ennen maahan heittäytymistä. Tilanne oli tukala

eikä r,oinut liikahtaakaan, sillä venäläinen paahtoi
jatkuvasti. Ikuisuudelta tuntuneen ajan päästä tulitus siirtyi toisaalle. Pääsi oikein helpotuksen huokaus,
ja kiitin Korkeinta, kun loppuni ei vielä tullut.
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Silmäillessäni nyt ympärilleni uusi havainto sai
vereni jähmettymään, kun lähelle oikealle puolelleni
oli ilmestynyt venäläinen, joka ampui ohitseni maassa
makaavaa joukkuettamme. Olen sittenkin hukassa,
r'älähti mielessäni. Jotain täytyy kuitenkin yrittää.

Käteni puristi lujasti pikakiväärin lipaslaukkua,
joka oli raskas kuin nuija, ehkä
jor sillä iskisin.
Tein päätöksen, täytyi yrittää. Selässäni
oli kuitenkin
reppu, joka esti liikkeeni. Hivuttelin kupeeltani puukon, ja sillä riotaa vasten nirhaten katkaisin kantoremmit vapautuen siitä taakasta. Laitoin pikakiväärin
ampumavalmiiksi

ja

asetuin ponnistusasentoon.

Nyt

syöksyio nopeasti, iskin lipaslaukulla kaikin
voimin venäläistä, tempasin kiväärin hänen hen'on-

neesta kädestään ja viskasin kauas taakse. Yhtä nopeasti hyppäsin pikakiväärin luo, niin että venäläiset
eivät ehtineet ampua, ennenkuin olin ase kädessä.
Lippaan toisensa perään laskin nyt vihollisia kohti.
Tulitus pakotti heidät matalaksi, eivätkä he voineet
enää niin tarkasti ampua.
Hämärä päivä oli huomaamatta muuttunut pimeydeksi, jossa aseitten suuliekit vain tuikahtelivat. Nyt
kiihtyi meikäläisten tuli vuorostaan. Joukkueen johtaja kornensi miehet hyökkäämään, ja lakaisten tietään aseillaan miehet syöksyivät lyhyin tempauksin

eteenpäin. Venäläiset puolustautuivat pesäkkeissään
sitkeästi eivätkä antautuneet vangiksi, vaan kaatuivat
'r'iimeiseen mieheen.

Taistelu näytti ratkenneen eduksemme, kun oltiin
pääsemäisillään maantielle. Silloin hyrräsi lossilta päin
pääpaikalle tankki, joka vielä elossa oleviin vihollisiin

sai uutta toivoa. Pimeys kuitenkin suojeli niin, etteivät tappiot enää kovin kasvaneet.
Yhtäkkiä alkoi edestä joen takaa kuulua tavator.l
meteli. Siellä iskivät pitkän kierroksen tehneet mei-

käläiset ahtaalle alalle Ieiriytyneen venäläisjoukon
kimppuun. Voi arvata, mikä hin'eä hämminki vihollisen valtasi, kun suomalaiset siellä hyökkäsivät kuin
aaveet pimeydestä.

Tilanne helpottui meidän kohdallamme heti. Tankki

lopetti ammunnan, pyörähti ympäri ja painui joen
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Philips nauhurit ovat nyt huokeita.
Philips on monessa asiassa ollut
edelläkävi.iä,

nyt se on

kehittänyt

uuden tuotantomenetelmän, jonka
ansiosta valmistuskustannukset ovat
pienentyneet. Se on lehnyt mahdolliseksi nauhurien hintojen alentamisen laadun silti kärsimättä. Philips
nauhurit ovat suuren valmistajan
luotettavaa työtä.

Köyköö tutustumosso
löhimmössö Philips
I

iikkeessä
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IKIMUISTETTÅVAN^ säilyy eräs lyhyt marraskuun
talvinen päivä kaukana Taka-Lapin jylhien tunturien
maassa Jäämeren rannalla vuonna 1941. Kanuunayksikkömme oli ollut Titovkan ja Litsan välillä Piksu,ievin niemessä 2 kuukauden ajan ampumassa Kalastaja-

Jäämeren rannan tunturimaastoa Titovkan

alueella

nähtävästi päätti, että pienet pyssyt täytyy vaientaa.

Silloin alkoikin Muotkavuonolla operoida vihollisen

pieni tykkivene, josta oli siksi paljon haittaa, että
meidän huoltoveneittemme toiminta muuttui siellä
melko katkonaiseksi. Asuntopaikkamme oli sinänsä
kyllä hyvä, korkea kallio, jonka takana oli kolme
telttaamme ja ajopuita sirpalesuojana kalliota vasten
pystyssä. Vihollisen kauaskantoisten kanuunain ammukset räjähtelivät joko kalliolla meren puolella tei
sitten yli menneinä telttain takana. Vasta sitten olir-rt
asiamme huonompaan päin menossa, kun vastapuoli
alkoi ilmasta pudottaa törkyä niskaamme. Siksi pian
pakkasimme reppumme ja läksimme puolinälissämme
tarpomaan yli tuntureiden Titovkaa kohti. Tykit peitettiin asuotokallion juurelle lumeen, ja aikomuksena

Litsan

,r\
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saarennolle häirintätulta. Lieneekö tuosta tulesta kuitenkaan sen enempää ollut häiriötä, pyssymme kun

olivat vain ns. ,,rykmentin kanuunoita", joilla saatiin
nipin napin vastapuolen rantavesi lainehtimaan. Itsellemme tästä oli vain harmia, sillä vastapelaajamme
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Venäläisiä "rykmentintYkkejä" Titovkan - Litsan
tiellä

oli

hakea ne myöhemmin sopivana ajankohtana pois.
Kertomuksemme tarkoituksena on nyt valaista t.r-

pahtumia, joita sattui silloin, kun tuon materiaalin

etsiminen takaisin aiottiin suorittaa. Norjan puolelta
haettiin rekkavaunulla moottorivene, jolla olisi mahdollista selviytyä hakumatkasta ja johon voitiin lastata Piksujeviin jääneet tavarat ja aseet. Retkikunta lähtikin amatöörivoimin hakemaan materiaalia. Perillä

sattui kuitenkin heti alkuun hankaluutta, kun vene
kiinnrtettiin rantaan sillä tavalla, että vuoroveden noustessa siitä katkesi potkurin akseli. Partio vei sen Titor kaan saksalaisille korjattavaksi, mutta kun kersantti
Kurolan johtama uusi partio läksi Titovkasta viemään
potkuria takaisin Piksujeviin, puuttui sodan kylmä
todellisuus tapahtumien kulkuun.
Veneemme oli kärsinyt tällä välin uusia vaurioita
ja vastapuoli oli vienyt ,,rykmentin kanuuunat" jälleen
omalla maalleen telttoineen ym. tykötarpeineen. \/eneellä ei siis enää paljon tehtävää ollutkaan. Kun
myöskin muona oli alkanut nopeasti vähentyä, oli
parasta ottaa reput ja kävellä. Niinpä luutnantti Tähte-

län johtama kuljetuspartio lähti Piksujevistä tairaltamaan kohti Titovkaa.

Molemmat partiomme saapuivat yht'aikaa paikalle,

johon edellisenä yönä oli laskettu maihin vihollisen
partio. Siinä oli kaksi tunturia vierekkäin, ja niiden r'älissessä kurussa noin 50-60 metrin levyinen järvi. Piksujevin suunnalta tuleva Tähtelän partio pysähtyi tunturin juurelle ja hän itse nousi kahden konepistoolilla
aseistetun miehen kanssa tunturiin hakeakseen sieltä
,,pakkauksen kantajia", kuten hän sanoi eonen kiipeämistään ylöspäin, kun tunturin kupeessa oli tossun jälkiä. Tossumiesten joukko osoittautui kuitenkin liian
monilukuiseksi, ja kun se samanaikaisesti avasi vielä

tulen Kurolan potkuripartiota kohti, oli räiske jo sellainen, että Tähtelän loput partion kahdestatoista miehestä näkivät parhaaksi kiertää muutamien tuntureiden
taitse omalle maalleen, koska olisi ollut sulaa typeryyttä yrittää muutamalla miehellä vahvaa tunturilla ole-

vaa vihollispartiota kiiveten nujertaa. Luutnantti Täh370
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Suomalainen partio Petsamon tuntureilla

telä selvisi hengissä kahakasta, mutta vangiksi hän sillä
kertaa jäi, joskin tosin vain toistaiseksi.
Pääjoukossa saimme n-ryöhään illalla tietoja noista
partiokahakoista. Kersantti Kurolirn partiosta elävänä selviytynyi tykkimies Vuorenmäki oli kävellen tarponut taistelupaikalta Titovkaan. Häneltä oli sukset

ammuttu poikki, mutta poika selvisi kuin ihmeen
kautta suuren kiven taakse vastakkaisen tunturin puoleile. Siellä hän odotteli sormi liipaisimella vuoroaan,
mutta lienee hälinässä jäänyt huomeamatta, kun sai
iltaan saakka oll.r r.rrustuksessaan. Pimeä kun tuli, hän
otti myös jalat alleen jäämättä enempää apua vartomaan.

Yötä myöten läksimn.re kuorma-autolla Titovkaan

Yht'äkkiä kuului edessämme rapinaa ja pienoinen
kumpare alkoi elää. Kohtasimme 90 miehisen saksalaisen partion, mutta joutumatta sen kanssa tulitaisteIuun pääsirnme jatkamaan keskeytynyttä matkaamme.
Saimme vahvistuksen siihen, että maasto oli puhdas
vihollisista, kun tämä partio saapui sen maastokohdan
kautta, jonne me olimme menossa.
Hiihtelimme hyvää vauhtia eteenpäin melkoisen
huolettomina

ja

saavuimme järvelle, jonka toisessa

päässä sijaitsi taistelupaikka.

Ehdittyämme tuolle paikalle aloimme tutkia ympäristöä, koska Vuorenmäen kertomuksen mukaan miehemme olivat tulleet yllätetyiksi vasemmanpuoleisella

rannalla olevan tunturin juurella. Meidän ei tarvinnut

ollaksemme aamulla r',rlmiina lähtemään tunturimaas-

mennä pitkälti, kun kohtasimme sellaisen näyo, joka ei

toon, koska päivä ei ollut pituudellr pilattu. Vänrikki
Lundbergin johdolla aloimme noust.l runtureille ahkioinemme, sillä tarkoituksemme oli tuoda taistelupai-

vielä tähän päir'ään mennessä ole jäänyt pois mieles-

kalle jääneet vainajamme pois. Hiihdimme verkalleen

silloin tällöin tummia tunturin kupeita
mutta mitään erikoista emme havainneet.

tähystellen,

täni.
Edessämme, pienen matkan päässä istui kaksi miestämme sammuneen nuotion ääressä. Vain kafkenneiden suksien kappaleita oli siinä poltettu. Kauempaa

katsellessa näytti siltä, että miehet viettivät lepohet371
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Saksalaisten leirialue Titovkan tien

varrella. Edessä heidän hautojaan

Säihkyvien revontulten loimussa, kaukaisessa Lapin
oli jälleen annettu uhri isänmaalle. Sodan
ankara, karu todellisuus ja sen seuraukset olivat siinä
erämaassa

keä, mutta lähempää huomasimme, että tuo lepohetki
oli pitkä, ikuisuuden pituinen. Molemmat pojat olivat
haavoittuneet jalkoihin, polvien ala- ja yläpuolelle.
He olivat sitoneet repun hihnat reisiensä ympäri verenvuodon ehkäisemiseksi, tehneet tulen suksistaan, ja ehkä aivan viimeisetkin voimansa käyttäneet teetä keittäessään. Kummankin kupissa oli vielä jäätynyttä teetä
samoin pakissa, joka oli maassa hiillosten vieressä.
Elämä oli sammunut hiljalleen, Yhtä aikaa hiipuvan
hiilloksen kanssa oli veri vuotanut kuiviin. Nämä asevel.iemme olivat kersantti Kurola ja tykkimies Orava.
Pienen matkan päässä rinnettä ylöspäin oli kolmas aseveljemme seisaallaan paksussa lumessa. Hänen

oli

suunnattu kohti korkeutta, silmät aroimina, aivan kuin hämmästynyt ilme kasvoillaan. Kir,ääri oli tiukasti puserrettuna oikeaan käteen. Siten
hän oli kuin vartioimassa aseveljiensä lepohetkeä,
aivan elävän näköisenä, mutta kuitenkin kuolleena,
vihollisen konetuliaseen seulaksi ampumana.
Syntyi sanaton, kenenkään komentamaton hiljainen
hetki. Jokainen meistä tajusi, min'kä kohtalon alaiseksi
aseveljemme olivat joutuneet. Hiljainen, hiipivä paleltuminen kaukana Jäämeren rannan talvisessa erämaassa, ilman toivon häivettäkään oli heidät saavuttanut. Apua ei saapunut mistään päin, erämaa oli yksinäinen ja suuri. Voi hyvin ymmärtää, mitä kaikkea
ihmisen mielessä tuollaisen väistämättömän, hiljaa
saapuvan lopun edellä oli liikkunut. Kolmas mies,
joka seisoi vartiomiehenä, ei ollut ehtinyt paljoa takatseensa

juta tapahtuneesta, hänen tajuntansa oli nopeasti sammunut. Hän oli tykkimies Sauli Kalajainen Ilmajoelta.

edessämme.

näin.

Hiljalleen alkoi hämärä hiipiä maille, ja meidän

oli

lähdettävä takaisin. Enempään emme sinä päivänä
ehtineet, ja sitäpaitsi meillä oli vain kolme ahkiota.
Läksimme vetämään ahhioita pitkin järveä. Äkkiä
r'änrikki Lundberg silloin pysähtyi ja kääntyi katso-

kiikarilla tunturille, jonka juurelta olimme lähteneei. Hän antoi kiikarin minulle ja kehotti katsomaan. Sanoin hänelle, etteivät hänen silmänsä valehtele, sillä tunturin laella liikkui tosiaan lumipukuisia
miehiä, eikä meidän tarvinnut anailla, keitä he olivat.
Koska järven jää oli musta ja me lumipuvuissamme
valkoisia, olimme nyt kuin tarjottimella. Tämä havainto sai meidät siivittämään hiihtoamme, joka ei
muutenkaan ollut mitään kehuttavaa puutteellisin
välinein liukkaalla jdillä. Jä*en toiseen päähän päästyämme meillä ei ollutkaan muuta tehtävää, kuin
peittää vetotaakkamme lumeen. OIi jo niin pimeä,
maan

epätasaisessa tunturimaastossa olisi ahkioitten
vieminen eteenpäin ollut mahdotonta.
Seuraavana päivänä käydessämme noutamassa vainajia totesimme, että olimme nähneet todella viholli-

että

sia tuolla tunturilla, sillä taakkamme

oli

tarkastettu,

Iumi tallattu ympärillä ja potkittu pois ahkioitten
päältä. Viereiseen tunturiin johtivat myös hyvin tallatut jäljet, aivan kuin portaat.
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Voin hyvin kuvitella tuona hetkenä

- Kurolan paikalle, koska partion lähitseni kersantti
dön aikana tarjouduin vapaaehtoiseksi, mutta päivystystehtävän vuoksi ei luutnantti Granfelt ehdotustani
hyväksynyt. Osat olisivat siis hyvin voineet olla päinvastaisetkin, mutta tällä kerralla oli tähtiin kirjoitettu
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Hän syöksyi suksia peräs-

såån vetäen etumaastoon

pelastaakseen aseveliensä

Io.tlJtlornqlle
YEIKKO HALME
OLI jouluaatto L939. Entisaikojen ulkonainen joulunvalojen loiste oli vaihtunut pimeyteen. Olihan sota

ja

pakkopimennys. Vain taivaalla tuikkivat tähdet
yrittivät kelmeillä 'r'aloillaan edes hiukan valaista
maanpiiriä.
Reservisotamies Rei.fo

Norimo tarpoi tuona jouluaaton iltana erään etelä-Suomen kupungin lumen
täyttämää katua määränpäätään kohti. Katua ei oltu
aurattu nähtävästi moneen päir'ään, ia mitäpä siitä
auraamaankaan, eihän täällä svrjäseudulla näin sodan
aikana liene muita liikkujiakaan kuin jalankulkijoita,
ja kinttupolkuja pitkin pääsee jalkaisinkin, päätteli
sotamies Norimo itsekseen.
Norimolla oli yllääo puolipitkä, tumma pomppatakki ja harmaat saapashousut sekä päässään siviilimallinen harmaakarvainen talvilakki ja jalassa la-

pikkaat. Selässä hänellä oli vanhanmallinen sotilasreppu, tornisteri. Joku olisi voinut luulla tuota jouluaattoista vaeltajaa joksikin reissumieheksi, ellei olisi
huomannut hänen vyöllään leijonansolkista vyöti, ja
Suomen armeijan kokardia lakissaan. Siinä tarpoi
eteenpäin eräs taistelevan Suomen armeijan sotilas,
malli-39.
On tämäkin joulun viettoa, mietiskeli Norimo itsekseen. He olivat Åinin kanssa päättäneet viettää tämän
avioliittonsa ensimmäisen joulun vuokratussa pesässään. He olivat keväällä avioituneet, ja kun sota oli
sotkenut heidän suunnitelmansa, oli onni, että hän sai
muutaman päivän joululoman. Vaikka olisi siinä loman hankinnassa saattanut käydä kalpatenkin ! Mikä
menestys olikaan, että pääsi edes hetkeksi pois Kannaksen tulituiskuista.
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Taistelut Kannaksella olivat jatkuneet päivästä Päivään kiivaina ja verisinä. Jokainen sai taistella väsymykseen asti eikä lomista ollut tietoakaan, mutta vain
uhkarohkeutensa ansiosta Norimon onnistui saada
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loma juuri joulupäiviksi... Nuori joukkueenjohta-

*

{

jamme oli päivän sarastaessa yksin tiedustelumatkalla
eteentyönnettyihin asemiin ja palatessaan nähtiin vänrikin kaatuvan hangelle vihollisen korohoron keskityksen aikana... Siellä rehti joukkueenjohtaja nyt
makasi hangella . . . Oliko hän haavoittunut vai oliko
jo kylmennyt, sitä jokainen aprikoi mielessään7 Hänet
olisi saatava sieltä pian pois, mutta miten . . ? Olisi
uhkarohkeata yrittääkdän päiväsaikaan tuolle aukealle

!

Vaikka saattaisi se onnistuakin, jos saisi vihollisen
huomion kiinnitetyksi muualle siksi ajaksi ja joku
uskaltautuisi vapaaehtoisesti noutamaan sinne jiäneen vänrikin. Norimo ilmaisi ajatuksensa ja suunnitelmansa komppanian päällikölle, joka tovin miettimisen jälkeen antoi suostumuksensa sotamies Norimon yritykselle.
Norimo sitoi kaksi suksiparia mäystimistä kiinni
toisiinsa; yhden parin itseään varten ja toisen r'änrikkiä varten. Lisäksi hän sitoi vahvan köyden vvötärölleen sekä sen toisen pään pelastettavalle aiottuun suksipariin ja valmistautui vaaralliselle pelastr.rsmatkalleen.
Miehet seurasivat ampuma-aukoistaan jännittyneinä

Norimon uhkarohkeata koukkausta, valmiina aloittamaan oman osuutensa avustussuunnitelmassa. Siellä

näkyi Norimo menevän kuin valkoinen haamu pitkin hohtavaa, valkoista hankea. Hän syöksi'i suksia
perässään vetäeo ja lähestyi vänrikkiä, mutta vielä
ei ollut tapahtunut mitään ! Eiköhän vihollinen ollut
huomannut Norimon etenemistä vai eikö se halunnut paljastaa asemiaan yhden miehen takia vai oliko
tämä vain tyyntä myrskyn edellä?
Norimo vieritti vänrikin elottoman ruumiin suksipaarien päälle, tunnusteli köyden pitär'y)'ttä \'yötäröllään ja lähti sitten vedettär,ine taakkoineeen paluumatkalle. Aluksi kaikki meni onnekkaasti, ehkä liiankin onnekkaasti, päätteli Norimo meloessaan käsillään takaisin pitkin samaa latua kuin oli tullutkin.
Matkanteko oli nyt hidasta ja vaivalloisempaa kuin
tullessa, koska painava taakka oli perässä. . . Norimo
ihmetteli vihollisasemien hiljaisuutta operaations.r
aikana, kun ei yhtään Iaukausta eikä yhtään kranuakaan kuulunut. Olisikohan vihollinen niin himokkaasti
tsaijunjuonnissaan, ettei kiinnittänyt huomiota hänen
touhuihinsaT No, se oli hänen onnensa... Kestäisipä
tätä onnea vielä pari sataa metriä, niin että tästä
reissusta selkiäisi ehjin nahoin . . . ! Mitä lähemmäksi
omia linjoja Norimo ryömi, sitä enemmän tuskallinen jännitys raastoi hänen sisintään onnistumisestaan.
Vielä satakunta metriä. . . ! Mutta silloin se alkoi . . . !
Vihollinen oli havainnut Norimon ja syyti ensimmäiset korohorokranunsa hänen peräänsä. Onneksi
ne putosivat vielä kauas Norimon taakse. Norimo ei
menettänyt kuitenkaan malttiaan eikä harkitsemiskykyään havaittuaan vihollisen äkänneen hänet. Hän
teki heti jyrkän kaarroksen oikealle, palasi sitten nopein liikkein takaisin menomatkalla tekemilleen Iaduille ja kaiken voimansa ponnistaen riuhtoi itsensä
ja taakkansa omien linjojensa suojaan. Tuo kaartotemppu oikealle koitui hänen pelastuksekseen, sillä
äskeisen ladun paikalle tupsahti kohta pari kranua
peräkkäin. Pian niitä räjähteli Norimon kulkurei374

SA-kna

Ansaittu matka joululo-

malle alkoi etulinjalta palaavassa huoltoreessä (Kari Suomalaisen sodanaikainen piirros)

tilläkin, mutta tämä

oli jo

myöhäistä: Norimo ja

isänmaansa puolesta kaatunut joukkueenjohtaja olivat
jo turvassa omilla linjoillaan.
Komppanian päällikkö ilmoitti myöntäneensä sota-

mies Norimolle seitsemän vuorokauden loman, joka
myös alkaisi heti, niin että Norimo ehtisi joulun viettoon nuoren vaimonsa luokse, kuten komppanian

päällikön ilmoitus kuului.
tt

Norimo seisoi vihdoin kotiovensa ulkopuolella. Sydän hakkasi odotuksen jännityksestä ja riemusta, niin
että itsekin sen kuuli. Kaikkialla vailitsi täydellinen
pimeys, ja Ainikin oli vetänyt pimennl'sverhot tiukasti ikkunansa eteen. Sitten hän koputti ovelle. Ei
mitään vastausta eikä liikettä oven sisäpuolelta. Hän

koputti uudestaan, nyt lujempaa. tr{utta ei nytkään

mitään elonmerkkiä ! . . . Kalr-ava epäilys

hiipi

hänen

sisimpäänsä!

Yksi ja toinen jermuista oli kertonut

kuulleensa vaimojen "seurusteluista" kotirintamamiesten kanssa . . . Norimo torjui moiset epäilykset mielestään, vaikka sittenkin häntä ihmetytti vaimon
poissaolo kotoa näin jouluaattonakin ! Olisihan hänkin
voinut ilmoittaa etukäteen tulostaan, mutta ei siinä
rytäkässä ollut aikaa kirjoitteluun eikä kenttäposti

olisi ehtinyt perille sen nopeammin kuin

hänkään.

Olisikohan avain totutussa paikassa, arveli Norimo
ja kyyristyi näpelöimään avainta portaiden alla olevasta kotelosta. Avain oli siellä. Ei sitten muuta kuin
sisälle, päätteli Norimo, kiersi lukon auki ja asteli
varovaisin askelin sisälle huoneeseen. Hän näpsäytti
katkaisijasta valot palamaan. Kotona!!! Hetken hän
seisoi ovipielessä antaen katseensa kiertää kotipiirin
tutussa ympäristössä.

Aini näkyi

kassa

oli

varustautuneen joulunviettoon. Nurpienen pöydän päälle asetettu koristeltu ja

kynttilöity joulukuusi. Pöydällä oli kolmihaarainen
kynttelikkö odottamassa sytyttäiäänsä. Pöydälle oli
katettu kahdet kahvikupit, pullaa ja leivonnaisia.
Pitiköhän Åinille tulla jouluvieraita . . . ? Jälleen saivat epäilykset sijaa hänen sisimmässään. Kuin jonkin
pirullisen mielijohteen pakoittamana hän sammutti
valot, hiipi ulos huoneesta, lukitsi oven ja piilotti
avaimen takaisin entiseen paikkaansa ja säntäsi ulkorakennuksen taakse. Sinne hän jäi vakoilemaan nähdäkseen, kenen kanssa Åini aikoo viettää jouluiltaansa.
Ei luulisi hänen viipyvän kauan kahvipöydästä päätellen, olihan kahvikin valmiina pannumyssyn alla.
Voi hitto, kuuma kahvi tässä maistuisi itsellekin, noitui Norimo itsekseen tähyilypaikassaan.
Eikä Norimon kauan tarvinnut odottaakaan. Hän
näki Ainin kiiruhtavan juoksujalkaa pihan poikki,
kopeloivan avainta ja menevän sisään. Mikäs kiire
Åinilla . . . ? Nyt on aika selvittää tämä epätietoisuus,
murahti Norimo sisin täynnä pahaenteistä epäilystä
Åinin suhteen.
Hyvää jouluaaton iltaa ! ! ! virkkoi Norimo astuessaan
ovesta sisälle. Hän oli liikkunut niin hiljaa
ja kuulumattomasti, ettei Ainikaan ollut kuullut hänen tuloaan.

Aini, joka oli

seissyt selin, kirkaisi kuullessaan

äänen ja kääntyi äkisti ympäri.

R-e-i-j-o ! ! !
huudahti Aini riemuissaan, laski
kupit käsistään, -joita hän juuri oli asettamassa pieneen juurikoriin ja ampaisi Reijon kaulaan. Reijo
vastasi vaimonsa hyväilyihin, mutta muuttui kohta
kylmäksi ja luotaan työntäväiseksi.

Reijo! Mikä iloinen yllätys... !
Aini purs- itkuun ja painoi päänsä Reijon olkapäätä
kahti
vasten.

-t
Voi,

Reijo

!

Muistatko Korhosen tädin, joka

asuu siinä punaisessa mökissä tuossa metsikön reunassa? Hänen poikansa kaatui rintamalla . . . Olin
kutsunut hänet tänne luokseni jouluaaton illaksi, mutta kun häntä ei alkanut kuuluvaksi, menin hakemaan
häntä. Hän oli hiukan huonovointinen ja minä ajattelin mennä hänen luokseen viettämään jouluaaton
iltaa. Mutta en minä nyt.. . Kuule Reijo, saanko minä
viedä hiukan kahvia tädille. . . ? En minä viipyisi
kauan.
Aini katsoi vilpittömin ia rehellisin kat-

sein miestään
silmiin.
Mennään yhdessä,

ehdotti Reijo iloissaan

pauduttuaan
kaikista kalvavista epäilyksistään.
Mennään

va-

! Kylläpä täti yllättyy nähdessään

meidät
kahdestaan. Minä olen koettanut olla niin
paljon kuin mahdollista hänen seuranaan nyt . . .
Hänellä on ollut ankeat aiat . . . puheli Aini asetellessaan kahvitarjoilun tarvikkeita koriinsa.
Jaettu ilo on kaksinkertainen ilo, virkkoi Reijo.
- Vaikka
tämä onkin meidän ensimmäinen yhtei-nen joulumme, siitä tiittää iakaa iloa hiukan lähimmäisillekin. Meillä on vielä iltaa toisillemmekin.
huudahti Aini.
Hän oli
Mennään ! ! !
- Reijon lomailusta.
- He saisilminnähden tiemuissaan
vat sittenkin viettää ensimmäisen yhteisen joulunsa
yhdessä. Mikä siunaus heille!
Joulu! Ei rauha maassa, mutta jossakin oli ihmisillä hyvää tahtoa. Kannaksen ja itä-Suomen korpimetsissä taistelivat isät ja pojat, veljet ja sulhot rinnakkain koti-Suomen y'oulurauhan puolesta.
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Evakkotielle
Iuntus"annasta
ELINA seppÄNeN
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OLIN Talvisodan syttyessä vain S-vuotias, mutta kerron seuraavassa evakkotiemme jännittävistä alkuhetkistä, mitä silloinen pieni muistini on tallettanut.
Kotini sijaitsi Suomussalmella Juntusrannan suunnalla puolentoista kilometrin päässä valtakunnan
rajasta aukeal'la, jossa oli silloin kolme taloa. Rajavartioston rakennus oli aivan rajan tuntumassa, mutta
kertausharjoitusten alkaessa sotilaat siirtyivät Ruhtinaansalmen kansakoululle, josta tekivät partioretkiä
melkein joka päivä ja olivat yötä meilläkin. Sodan
syttyessä marraskuun 30. päivdä r'asten ei sotilaita
kuitenkaan liene ollut partioissaan.

*

nousee tikapuita myöten katolle nähdäkseen paremmin naapurin pihalle, mutta laskeutuu sitten nopeasti
alas ja tuo nuorimmankin sisareni pirttiin sanoen:
Nft ne ovat tulleet rujan yli. Lehtolan karta- on niitä jo paljon ja lisää tulee yhtenään metnolla
sän laidasta.

Otan takin päälleni ja aion käydä katsomassa, ketä
ne ovat. Tämän äiti kieltää ja käärii yöpaitasillaan
olevan sairaan ympäri huovan:

Nyt äkkiä pakoon, jos keretään sanan vientiin
ja kyläläisille.
sotilaille
Saanko ottaa nuo uudet vanttuut? kysyn.
- Ota, ota ja tule jo!
-Rappujen edessä on jäinen vesikelkka, johon sairas saa ruveta makuulleen

ja nuorin istumaan hänen

Aamulla ovat äidillä navetta-askareet meneillään.
Välillä hän tulee laittamaan ruokaa meille kolmelle
tyttärelleen, joista minä olen vanhin. Isä on savotalla
etäämpänä eikä ole tullut yöksi kotiin. Nuorimman
äiti laittaa ulos mäkeen, mutta minun on jäätävä 5-

Siinä vielä silmään naapurin pihalle päin ja huomaan sieltä lähtevän miehiä kahlaamaan lumihangessa suoraan peltoa pitkin taloamme kohden. Miksi
ne eir'ät tule tien kohtaa, muistan ajatelleeni?

vuotiaan sisareni luo, koska hän on kovassa kuumeessa.
Olen vähän pahalla tuulella, koska en pääse ulos,
vaan eipä siinä marinat auta.
Äiti keittää aamupuuron valmiiksi, ja lähtee uudelleen ulos ja on kovin huolestuneen näköinen. Hän

tarttuu minuunkin. Kysyn siinä kumminkin vielä, että
miksi äiti lähtee nar.ettamekossa kylään? Tähän en
saa vastausta. Huomaan siinä pian, että korviani paleltaa. Eihän minulla ole edes lakkiakaan.
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viereensä.

Nyt äiti lähtee juosten

vetämääo kelkkaa,

ja pelko

Kylmäjän'en rannalla äiti poikkeaa kahteen taloon
sanomaan, millä asialla ollaan. Kuulen isännän toisessa talossa sanovan, että on yarmaal erehdytty. Ei

sieltä ainakaan monta tule, joku tiedustelija vain.
Eir'ät he lähde kotoaan ainakaan vielä.

Joko tuo järven jää kestää, onko kukaan men-

nyt- yli? kysyy äiti.
Ei ole kukaan kulkenut, vastataan.
- Me emme ioutaisi kiertämään
kovin paljon,
- äiti. Kestihän jää, vaikka ritisi
sanoo
kyllä muu- Järven takana minunkin tulee
taman kerran.
jo hiki
ja pistän käsineet taskuun. Vähän ajan perästä huomaan, että ne ovat pudonneet. Siitä minulle hätä.
Ne eivät ole kui'tenkaan kaukana, ja uskailan käydä

ne hakemassa, kun äiti pysähtyy odottamaan.
Näin tulemme Peltolan taloon, johon äiti uupuneena jd,ttdd. meidät, jotta hän paremrnin yksin ehtisi
sanan vientiin kylälle. Ystävällinen emäntä antaa
meille voileipää ja maitoa.
Näitkö
niitä? hän kysyy.
- Näinhänsinä
minä!
-Äiti palaa pian ja sanoo:
Vielä t<erkesin tänne. Ei ne siellä sotilaat vielä
tienneet
mitään. Ettekö te lähde7 hän kysyy talonväeltä.

Eihän sitä kuka

-

-Jospa ne eivät tule! kotoaan, on niin vaikea lähteä.
g

Kaikkien näiden talojen väki, joissa olimme käyneet, joutuivat kokemaan sotavangin raskaan ,kohta-

fu;

lon Kintismän vankileirillä Vienassa seuraavaan kesään saakka. Samoin monet sadat muut rajaseutulaiset, jotka asuivat täällä korpien

ja

soiden ympäröi-

minä.

Meidän pieni perheemme jatkoi nyt matkaa Juntusrantaan. Tulimme sinne kaupparakennukseen, josta
talon väki oli juuri lähdössä, sillä sana sodasta oli
sinne jo tuotu. Kauppiassetä sanoi äidille, että ottaisi
päälleen vaatteita niin paljon kuin mahtuu ja tytöille
myöskin.
Isä tuli yht'aikaa samaan paikkaan ja sanoi:
Sen vuoksi tulin tänne, että saan tietoja tilan-

- jotta hakisin teidät pois'kotoa.
teesta,
Tulehan tyttö, niin saat uuden lakin, sanoi kaup- ja pisti päähäni mainion karvahatun.
pias

Tämä on poikien lakki, sanoin äidille, mutta
- vain sanoi, että anna olla, se on lämmin.
hän
Näin lähdimme eteenpäin. Alkuun meillä oli vielä
vesikelkka mukana, mutta sitten me pääsimme erään
kyläläisen rekikyytiin. Olihan äiti io vetänytkin kelkkaa kymmenen kilometriä. Isot ihmiset kävelivät jäljessämme.

Metsäisellä tiellä, kun reki meni isolle kivelle, sairas sisareni putosi lumeen korkean kuorman päältäTämän jälkeen äiti tuli pitelemään häotä. Noustiin
korkealle Paljakanvaaralle, ja siihen kyläläiset seisahtuivat vielä katsomaan kotikyläänsä JuntusrantaaKoulu oli jo tulessa, ja he sanoivat:
Hyvä, kun kerkesimme pakoon !

-Näin alkoi evakon tie, joka meidän kohdallamme
ei ollut kaikkein valkein. Pääsimmehän palaa.maan

sodan jälkeen takaisin kotiin.

oPEL KADETT roo
outo, iohon koko perhe ihostuu!

Uusi OPEL KADETT 1100 on suuri pikkuouto! Se on rekisteröity viidelle.io siinö on
tehokos 54 hv:n moottori. Voihteisio on töysin synkronoitu loltiovoihde: 4 eteen,jo peruulus. Uuden OPEL KADETT 1100:n huippunopeus yli 130 km/t jo kulutus n.7.5 l/100 km.
Uusi OPEL KADETT 1100 on kestovoideltu. Rengoskoko 6.00 x 12. Uudesso OPEL
KADETT'1100:sso on hyviä ominoisuuksio todello lukemollomio, mutto ensin Teidön on
se nähtövö. Terveluloo ihostumoon . . .
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-R 10:n miehet

raivaavat

k3mpan pohjaa Tsirkka-

KemiJoerr varrella kesälla
13:13

TUKIKOHDAN
TAISTELU
REINO VÄLITALO

Ii DIVISIOON.{N \.rscnln.rn silust,rn jotrlirtt or.rt
ollcer j.Llirrrrtunein.L hl'ökkä)'sr'.rihcen jiiljilrri hrrrr'.r.rn
puoir-tstuksct n. KirntciJe n .Lsenticn jetkot trn koottrr
rr-rliikoh.l ist.r. joi,lcrr r iilrt ovitt Ltscrt.r liilornetrcjri.
_[,,ukkr-rcr,lcn l.uo lrkk,r.tt s.rlrtt.I\'.lt oIl;r k,luk,rn.r]< in tr'ri\lst.1.ln. .[os joutuLr n'ruttiin, niin ti,isrn I)uoIikk.r.rn

rnicli priristri l.iiritietti r.tPa.rsti iiulkcnt.t,trt. Joe tr ttt.L.ttt'
ticteellincn .[scnl.l on nvrkkisrtrinnöllä s.tn,rcrt Hris-

j.irr cn etcliirirnn.Ist.r 2 knr l;insil()un.l.Isc( n i.t I knr
J'sirkkr-Kcn.rijokih.rrr.rst.r it;irin. Ilichci r,i.rr TR It):rr
pst.joukkr-rccst.r,,rlistcttuinrL

6.

krrnr1.1..tnr.L.rn sekri sit-

()n tult.rvir Iel.rst.rrrr.r.rn. I{eidainkin toinen ptrolik.rs on
j.r niit;i
+ l<m |ririssri. TLrkil<oht.rin rrilrt oi'.rt ti'hj;it

Jicrt:i j.L pist,iviri kuin .rrtrl.iriset. .\.r'i:ruk\L-n.1 on l
yrsr.kivririri;i j.L 11'hnr.ilsett. 'fr ki:tii.i i.r ^rl-r:tr ci ,rlc.
cir.itkä nii.lcn :trlur yll;i t.irrnt- ..r.Lkk.r kiinteist;i .Lsr'-

r

n]

ihollinen kriyttiiri hvviiksccn. NIutt.r tvhjri on kuitcn-

kin tiivtctty virkcillii lr.rrtioill;r. jotli.r puhdist:L\'.rt
irc.rsti rtukot vihollisist.r.

n()-

Ontrr tr-rkikohtJntnte "Joer-r kenttrir-rrrtio" on cr,int.r.ttukikoht.r, joka on vihollisen ensin tuhott.rr-.r, los
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hyville kuin pahoillekin. Sääsket ovat syöneet niin
vihollisia kuin meikäläisiäkin. Kalamiehet ovat leuhkineet kaloillaan, joita henkensä uhalla ovat pyydystäneet. Mustaselkäisen hauen käry on tuoksunut.
Kaikki ovat saaneet tarpeekseen Itä-Karjalan yöstä ja

Gorohow on tullut pataljoonan voimalla, joka arvellaan 1000 miehen vahvuiseksi huolto- ja tukimiehineen, meitä 27 miesta vastaan, joka on kenttär,artiomme vahvuus. He aikovat uudistaa kuukausi aikaisemmin tekemänsä hyökkäyksen. Silloinhan he hyökkä-

päivästä.

sir'ät 200 miehen voimalla, kuitenkaan pääsemättä käsiksi Joen kamaraan ia jättivät noin 40 kaatunutta

Joen tukikohdan asemia kunnostetaan. Aikaisemmat
Poteropolut muuttuvat nopeasti yhteyshaudoiksi. Tähystysaukkoja ja sirpalesuojia kaivetaan. Ympärillemme levitetään piikkilankaesteitä.
Syyskuun 10. pnä Pertti lentää yllämme pitäen meihin radioyhteyttd. ja ilmoittaa ison venäläisen partion olevan Iiikkeellä tännepäin. Mutta liikkuuhan
niitä! ajattelemme me
erämaahan mahtuu miljoonia miehiä. Tämäkin vihollisen
osasto on noin 40
km päässä meistä, eikä tiedetä, minoe se suuntaa kulkunsa. Tuleeko se Jokeen vai meneekö se valvontaIinjamme läpi. Tämä on arvoitus.
72.9. vendldiset ovat aavistamattamme tulleet sittenkin aivan meidän lähellemme. He ovat marssineet
lO-L2.9. välisenä aikana 40-50 km sisukkaasti kantaen mukanaan keskiraskaat krh:t sekä 20oO niiden
ammusta. Venäläisten komentopaikka syntyy Kypäräisen järven rannalle, meistä 8 km päähän. Eversti

asemiemme eteen.
Samana iltana venäläiset tiedustelupartiot ilmestyvät
asemiemme eteen. Venäläisillä on vahvuudestaan päätellen aikomus tuhota Joki täydellisesti, tai valmistella jotakin laajempaa toimintaa. Joen jatkuva tie-

dustelu kuitenkin on alkanut, kuten aina ennen taistelua.

Vartiomiehemme vartioivat vain entiseen tapaan ja
pysyvät rauhallisina. Ollessani vartiossa näen venäläisten partion liikkuvan, mutta ei ole kiikaria vartiopaikalla, jolla tarkistaisin silmin nähdyt 'havainnot. Tarkistan tämän kp-sarjalla. Olivathan ne vihollisia, koska maastoutuivat ja här'isir-ät, kuin tina tuhkaan.

Venäläisten partioita kuhisee yhä joka puolella
ympäriinsä. Vaikka risukko rapisee, tulevat vanhat
ja
kysyvät, mitä sinä poika täällä
miehet korsusta
ammuskelet. Kysyin: eikö vihollisia saa ampua? Ei
siellä mitään ole! vastataan. Kyllä siellä r'aan on ja
tänä yönä enemmänkin, ennustelin vihoissani, koska
varmasti näin ja kuulin. Mutta olen lp-vuotias korpraali ja täytyyhän sitä vanhol'en vakaumusta kunnioit-

JR 10:n yhteyspartio Tsirkka
joen varrella kesällä 1943

-

Kemi-

;', *
:

-:l[.

I^
{

.b4

,,

380
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taa, mutta silti olla aina kp. ojennettuna etumaast,;.-rn. Yö mened valvoessa kaikesta huolimatta
vaikka ei siellä mitään olel Jokainen vain valvoo.-.
Koko yön 12/13.9. kestär,ä vihollisen yöllinen tiedustelu muuttuu aamulla tuhotehtäväksi. Ja tuhottavia
ollaan me, Joen tukikohdan miehet. Aamuyöllä tulen
vartiosta ja ilmoitan havaintoni seuraajalleni. Minäkin jään asemiin, kun näkyvät jo olevan muutkio.
Kello 2 yöllä vartiomies jälleen hälyttää ja ampuu
sarjan perään . . . Loputkin miehet korsusta juoksevat asemiin. Hälytys komppanian pääsijoituspaikalle.
Yhteyttä sinne emme enää saa. Langat on katkaistu.
Ollaan täydellisesti motissa, ja apua ei tule, ennenkuin laukaustenvaihto kiihtyy äärimmilleen. Ympärillä on kuhinaa ja pauhua. Majuri Kamenski ryhmittää joukkojaan ympärillemme. Me ammumme vain
jatkuvasti, mutta meitä ei ammuta, mitähän tämä lienee? Ihmettelen! Pimeästä kuului myös kovaa ääntä,
käskyjä, kahlaamista, sillan rakentamista. Edessämme
kahdella sivulla on matala puro ja jatkona lampi. Kahlaajia ja sillan rakentajia ammutaan, muttt se ei hidasta vihollisen töitä, sillä reservejä heillä on. Aamtr
valkenee, äänet lakkaavat
hetken hiljaisuus on
- krl.r:t aloittavat haalkanut. Vihollisen kantamat
kuammuntansa. Lähtölaukaukset kajahtelevat toinen
toisensa jälkeen. Ensimmäiset kranaatit repivät Joen
korpitukikohtaa. Ensimmäiset paketit putoilevat epätarkasti, sillä venäläisten putket ovat suunnatut muuallekin, koska niiden tukiosastot myös tarvitsevat oman
.

t

o ) 23 4

§

4f

Km
"Joen" tukikohdan taistelu

Venal.

13.9.194it

KIRIOITUSKTLPATLU
TA LY I. I A
IATKOS o DASTA
on järiestetty KANSA TAISTELI
muksista, rahapalkintoina

-lehden lukijain kesken sodan tapahtumista

ja

koke-

:

I polkinto
ll polkinto
lll polkinto

5fi) mk
3fi) mk
2fi) mk
l0 polkintoo kukin 50 mk

Arvostelulautakunta voi jakaa palkintosumman tarvittaessa toisinkin. Rahapalkintojen lisäksi lohdutuspalkintoina 20 lehtemme vuosikertaa. Kirjoitusten tulee olla postitettu toimitukselle, osoite Töölönk. 15 B Helsinki |iimeittåän 28. 2. 1966.
Kilpailun tulos julkaistaan lehtemme toukokuun numerossa.
Kilpailtoh jeita;
1. Kuvattujen tapahtumien tulee

olla

todenperäisiä.

2. Kirjoituksesta tulee mahdollisimman tarkasti ilmetä
tapahtuma-aika, paikkakunta ja joukko-osasto (yksikkö)
sekä tapahtumiin vaikuttaneiden henkilöiden nimet.
3. Kirjoitusten sopivin pituus on 2--4 lehtemme sivua.
Kirjoitettava vain yhdelle puolelle paperia ja koneella
-kirjoitettaessa joka toiselle riville.

4. Kirjoitukset merkitään nimimerkillä. Oikea nimi, sodanaikainen ja ny§inen sotilasarvo, ny§inen siviiliarvo, sekä
osoite liitetään suljetussa kuoressa kirjoiruksen mukaan.
1. Lottien, sairaanhoitajien
mista kilpailuun toivotaan.

ja

sotilaskotisisarten osallistu-

6. Tapahtumiin liittyvät valokuvat tarpeellisine selostuksineen ovat tervetulleita. Niiden julkaiseoisesta suoritetaan korvaus ja plrydettäessä ne palautetaan.
381

JR '10:n partio

ruokaile-

massa käsitulilla

sulkunsa. Kranaattituli tarkkenee, mutta paljon me-

nee hukkaan kenttävartion ympärille, vaikka

aina

sattuu asemiinkin välillä. Vihollisen tulenjohtajat heiluvat lähimäkilöillä, voimistavat ja tarkistavat tulensa
mahdollisimman osuvaksi. Miehiä kaatuu ja haavoit-

tuu.

Ensimmäisiä haavoittuneita viedään ohitseni.
Siinä menee Makkonenkin jalka reidestä poikki ja
sanoo ohi mennen, että näin on käynyt Makkoselle! Miehet pysyvät rauhallisina. Puoli tuntia ovat
venäläiset pehmittäneet selkärankojamme, mutta asemat eivät ole harventuneet enemmälti miehistä. Kello
4.20 venalåiset painavat käsiaseiden liipaisimia. N1't
on myrsky käynnissä, kun krh. pehmittää, kiväärit ja
konepistoolit räiskyvät. Asemissa ei ole pään nostamista. Luoteja tulee kuin tuiskussa. Tirkistysaukkoja
käytetään ammuntaan. Tuli on kiihtynyt molemmin
puolin. Tarkka-ampujat ovat viheliäisen tarkkoja.
Åsemat alkavat harveta miehistä. Turpeet irtoilevat
maasta, kranaatit väliin viheltävät, sirpaleet ulvovat,
tiedustelukoneemme lentää yllämme eikä r'oi auttaa.
Joen mottitaistelu riehuu. Miehet pitär,ät päänsä kylminä ja taistelevat harkitusti, ampuvat tarkasti. joten
alkuhaparointi on jäänyt pois, jota aamuyön pimeässä
käytiin. Niin kova on vaan tuli, ettei päätä ole nostamista, kun ensimmäiset venäläiset Iähter'ät ht'öhkäämään. Kello 4.30 lähtevät ensimmäiset iskuport.rrt mei-

Muonan täydennystä kul-

jetetaan hevosten kanto-

satuloilla Tsirkka-Kemijoen varrella 1943
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GABRIELE

325,Sorkoimistollo vorustettu motkokirjoituskone monipuoliseen köyttöön
konltorikoneen ominoisuudet o höiköisemöttömöt keinohorlr jouslovo kosketus o suuri kirjoitusnopeus o
veitsenterövö kirjoitus o normooli telonleveys o poperinpidike o 3 eri rivinvöiiö o outomoo'ttinen vörinouhon kööntöloite o reunustoesteiden vopouttojo o helposti irroitetlovo
suojokonsi ym.
sinöppöime1

Moohon'iuojo:

SIVENIN
B,
Ruoholohdenkotu

ti

kohden liukumaan, toisessa ht'ökkär'sportf,,rss,l o\'.rt
pikakivääri- ja tarkat konepistoolimiehet, kolmanness.l
portaassa tarkka-ampujat, jotka ovat tehneer terpeek;i
tuhoa tämän taistelun aikana.

Lääkintämiehiä I kuuluu
asemissrmme.
- Sanitäärejat. taas hyökkääjänhuutoja
puolelta.
- Johtajamme, ylikersar.rtti Jauhiainen tirkistää tähystysaukosta ja haavoittuu poskeensa. Johdon ottaa käsiinsä hanuristimme, kersantti Kaiklionen.
Ensimmäiset viholliset eivät pääse asemiimme, \'aan
kaatuvat viimeiseen hyvässä ojennuksessa, samoin käy
niiden muille rivistöille toinen toisensa perään. Taistelu jatkuu. Kova huuto kiirii ilmassa ruskeapuseroisten rivistöistä. Hyökkäyksiä uusitaan joka puolelta.

Taistelu Joen omistemisesta on täten kestänyt
useitr rr-rnteja. Miehet ovat \,äsyneitä, selät ovat ki-

peitl t.risteluhauto jen

mataluuden takia.
\'enäLiiset or.at piikkilangoilla, kuuluu huutoja.

Käsikrrn.rrtit

rä

jähtelevät, lähitaistelu,a

käydään,

mutI.1 esreer pidet;iän aukottomina.

Liseiden tuniien jälkeen venäläisten krh. ampuu
jälleen ja sal lielä p.rri miestä saaliikseen. Mutta tämän jälkeen tenälliser sirrtär'ät tulen omiensa niskaan,

jonka vuoksi

meisän iemekkeestä

kuuluu kova pur-

naus. KomentosanJt or r: r:-r.iviii. muttir uupuneet miehet eivät pääse ryhr,ritt)'mään hvökkäykseen ainr vain

uudestaan. Venäläisten halr.oituneet viheltär'ät pilleillään apua itselleen. Vihdoin tuli molen'rmin pu6iin heikentyy. Joen ratkaisutaistelu on kä1'ty. Om:rt
apuioukot ovat käyttäneet 7 tunti;l 2 km:n miltkaan,

eir.ätkä

ole

päässeet

vielä näkyviimme. Vihollinen

K() NELIIKE ()Y

Helsinki, puhelin 640604

siirtää haavoittuneitaan vaarallisista

ja muuten

huo-

noista paikoista pois. Noin 150 paaria uitetaan takaisin päin Tsirkka-Kemijoen haarassa kohden Kypäräisen kannasta.

Saunamme läpi ammutaan ja Tenhunen ka,atuu!
Pst.kir'äärimme on pitänyt pintansa räjähtävillä, joita

oli

tarpeellinen määrä tällä kertaa taisteluhauto jen

komeroissa. Repo ampuu tarkasti pelkällä kiväärillä,
mutta mieleeni jää muitakin nimiä: Jauhiainen, Kaik-

konen, Lappi, Tossavainen, Kortelainen, Makkonen,

Tenhunen, Tuononen ja. . . Tikkanen, joka puuttuu
pst.kiväärin kampeen vielä silloin täliöin, kun kierretään ympyrää. Mistä painostus on ko'r'empi, niin
ase aina asemiin sille puolelle. Kersantti Kaikkoner-r
johtaa mainiosti. Patruunat uhkaavat taas kerran loppua. Niitä on vaikea hakea, kun venäläisten krh:n
putki on suunnattu korsun ovelle ja Patruunat ovat
korsussa. Mutta patruunat haetaan ja jälleen 2 miestä
haavoittuu. Haavoittuneet, joistr on osa jo kuollut,
or.at pistooli kädessä olleet korsussa valmiina laukaisemaan ovesta tuler.aa liholiista kohden. Ruudin haju
on valtava, takana oleva lampi kuohuu Iaineilla
kir,äärien ja konepistoolren tulesta, joka jälleen renäläisten vetäytyessä on ankara. Muonakorsumme hajoaa. Partiomuonaa on montun pohjalla. Nälkä on
tullut, suklaapötkyt häipyr'ät miehestä mieheen.
Kello 8 olxt asemat tyhiät miehistä. Meitä on 1l
jälje|la ja päivä 13. syyskuuta. Mäen päältäkään ei
kuulu enää komentosanoja, majuri Kamenski on kaatunut samoin muiia venäläisten upseereita.
I(ello 10 apu joukot ilmestyvät Joen tukikohdan
383

ympärille, mutta eivät uskalla tulla asemiimme, koska
luulevat niissä olevan venäläisiä. Mutta me huiskutamme paidoilla merkiksi, että omia on vielä täällä,
ja siten he tuntevat meidät ja tulevat joukkoomme.
He olivat tehneet monta onnistumatonta hyökkäystä,
koska venäläiset olivat tunkeutuneet heidän taaksensa.

Venäläiset tukiosastot vetäytyvät nopeas,ti pois,
mistä vain pääsevät. Eninjärven ja Kypäräisen.järven
kannaksella vuorostaan rätisee. . . Siellä on JR 10:n
I pataljoona katkaissut venäläisten vetääntymistien.
Montako pääsi omalle puolelleen, sen tietävät vain

I

pataljoonan pojat.
Taistelun jälkeen meidät luultiin kaatuneiksi, mutta
monen kohtalo oli vielä elämä. Katselemme hieman
etumaastoon yhdessä apujoukkojen kanssa. Siellä on
monta kaatunutta, mutta joku yrittdä vielä napsutella
meikäläisiä ihan kovilla.

Tukikohtamme elää jälleen omaa hiljaiseloaan.
Muistohetki kaatuneille ja haavoittuneille pidetään
paikan päällä, samoin kunniamerkkien jako kaikille
eloon jääneille.
Joen tukikohdan selusta ja sivustat ovat olleet avoimia. Sinne vihollinen on päässyt, mutta Joen miehet ovat olleei kovia miehiä. Viholliset on tuhottu
tavalla, johon ohjesäännön osaaminen ei ole riittänyt. Joen tukikohdan 27 miestd: on jättänyt puolet
miehistään taistelukentälle, mutta silti Joki kesti 8
tuntia taistellessaan antautumatta 1000-päiselle r-ihol-

Kansikuva: Tähtipojat laulamassa joululaulujaan Lempaalassa Karjalan kannaksen rintamalla

N U M ERO l2:n

Kl RJOITUKSET

lisosastolle.

JITLKÅVÄENKENRAALI ERIK HEINRICHS
KUOLLUT

)53

Tuure Rossi:

JOULUAATON TÅISTELU PARKKILASSA

Tolmltukselle
sooPunutto

Lempi Kostiainen:

klrfolltsuutto

KOKEMASSA

....

,,IMMOLAN POIKAIN" ILMATAISTELUJA
NÄKEMÄSSÄ JÅ ILMÅPOMMITIIKSIA

Ldatttmsr, Nii/a.' Rautasaappaat (Gummerus)
lVigbton, Cbarlet: Mestarivakoojat (Kirfayhrymä)

ett, S e p p o : Kapinantekijät (Kirjayhtymä)
A. F. Upton: Välirauha (Kiriayhtymä)
Jonet, Jamet: Täälti ikuisuuteen (Tammi)
G. Baklanou: Heinäkuu 1941 (Tammi)
Seppo Simonen: Pahtu Karjalaan (Otava)
Lap palaitt

uotibirja rg)r-uuon ilmestynyt. Sen
monista laajoista artikkeleista keskeisimmät koskettelevat sissitoimintaa, jalkaväen teknistä kehitystä
lalkaaåen

meillä ja muualla, maahanlaskutorjuntaa .ia Suo'
men YK-pataljoona 1:n toimintaa Kyproksella.
Jalkaväen osuutta ny§aikaisessa maanpuolustuk'

kuvaa ruotsalainen eversti Nils Sköld. Koulu'
tustyöstä Jääkäripataljoona 27:ssld kertoo professori
sessa

Matti Lauerma. Porin Prikaatin ia
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TI-'LIKASTEESSÅ PELKOSENNIEMELLÄ . ... .

Jalkaväen

vuosikirja on tärkeimpiä tietolähteitä jalkaväen kehityksen alalla.
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Veikko Halme:
JOULULOMALLE
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Elina Seppänen:

EVÅKKOTIELLE JUNTUSRÅNNASTA

\76

Reino Välitalo:

,'JOEN" TUKIKOHDAN TAISTELU

Kirjoittoiot vostoovot esittömistöön
mielipiteistö
Kirjoitukset poloutetcqn Yoin
post:moksun seurctesso

384

.

Väinö Kytöharju:

Jääkäripataljoonan historiikit ja eri ialkaväkiioukko-

ja ny§päivää.

161

Åarne Kaarlela:

Uudenmaan

osastojen toimintakatsaukset kertovat suomalaisen

151

Väinö Larjola:

SOTL'RIN KOHTÅLO

jalkaväen historiaa
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Lohjohonkintojen
oikono

Kun Teillö on Konsollisponkin köyttötili, voitte nos-

loo siltö rohoo milloin voin jo missö voin. Köyttötilillö ovot rohot yhtö oikoo mukononne jo Konsollisponkisso kosvomossq korkoo. Tqrvitessonne enem-

mönkin rohoo Teillö on

tili heti köylettövissönne

ponkkiojoslo riippumotto. Köyttötili on joustovo,

köyttötili on nykyoikoinen. Avotkqo köyltötili jo
tönöön
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siellö oino ystövö
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ESKIMO
pakastusvälineet
Eurot6n, muovipinloinen kesiövö kolipoperi

lrtonumero l:- (sis. lvv.)
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Tolven keskellö tuoreito

vi.
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rr/K-

syn riistoo. Vqihtelevo ruokovolio ympöri koko
vuoden
omosto tokqo, Eskimo-sorjo sisöltöö

koikki tqrviitovot
völineel onnisluneen pokostomisen suoritlomiseksi, sekö selkeöt ohjeet eriloisten

rookq-oineiden kösittelyö vorlen.
mo-pokostevöl i nesorjoon ku u I uu : pokostepoperio, -kelmuo, -qlumiiniq, -teippiö, olkoleenpussejo,
kel mupussejo sekö suojoovqt Eski mo-koteloi.
Es ki

Tolourolumllnltlo fo-

loulupopcrlt

töisiö

Läleviö

liot, eriltöin monikäyt-

vöri kköijo

nö rullino, kouniito

Tlp-top köslpyyhkcct,
hygieenisel keittiöpokkou kset

Hrlrinki
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