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Yhdyspankin uusi SÄÄStÖfeII\ATItI
tuo tavoitteenne heti puolta lähemmäksi
Yhdyspankki on perustanut tavoitesäästäjiä varten uuden edullisen
tilimuodon, säästölainatilin. Kun oletre säästänyt tälle tilille sopimanne
summan, saatte Yhdyspankilta samansuuruisen lainan. Kuukausittain
säästettävä summa on vähintään 50 ja enintään 500 markkaa, säästä-
misaika on 1, 1712 tai 2 .r'uotta. Lainan vakuudeksi riittää määrättyyn
määrään saakka oma nimenne ja lainan saatte mihin tarkoitukseen
haluatte.

Tarkempia tietoja säästölainatilistä eaatte kaikista konttoreigtamme.
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VÄINÖ HAHTELA

Partiotaistelun iälkiä Re-
pomäen huoltotiellä JP
4:n eli "Hiipijän" matkan
varrella

SA-koa

"l{iipiiö"
hvökköö

Pukitsaan
Palkintokirioitus
Vuonna 196) järjestetyssä Talvisotaa koske-

vassa kirjoituskilpailussa sai everstiluutnantti
evp. Väinö Hahtelan allaoleva kirjoitus toisena
parhaan palkinnon.
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SAATUAAN kolmipäiväisen tulikasteen Raudussa
joutui Jääkäripataljoona 4 jdttäm;iir. YH-aikana Ki-
viniemeen rakentamansa hyvät puolustusasemat. Toi-
mittuaan sitten joulukuun Kannaksen armeijan ja II
AK:n reservinä sekä osallistuttuaan joulukuun 23.
päivän hyökkäykseen Kyyrölässä, pataljoonan oli ol-
tava 2.1.40 valmiina kuormattavaksi junaao Honkanie-
men asemalla. Tällöin oli jo siirrytty pyöriltä suksille
ja kuormasto saatettu hevosvetoiseksi rintama-ajoneu-
vojen osalta. Pääteasemaa ei meille ilmoitettu, vaan
käskyn lyhyt sanonta kuului: "JP 4 siirtyy väljemmille
vesille."

Vaikka aamu oli kirkas kuljetuksen 3.1. alkaessa,
meillä oli kuitenkin onnea koko matkan ajan. Sää

muuttui kohta lähdettyämme sumuiseksi ja luntakin
sateli jatkuvasti. Olimme kiitollisia ilmojen haltijalle,
ettei se fättänyt meitä vihoLlispommittajien armoille.
Pääteasema selvisi vuorokauden kestävän junamatkan
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'13. divisioonan osien hyökkäys Lemetin-
Uomaan tielle pysähtyneitä vihollisjoukko-
ia (18.D ja 34.Hv.Pr.) vastaan samalla kuin
JP 4 etenee Repomäen kautta Pukitsan-
mäkeen

jälkeen. Se oli Leppäsyrjä. Olimme tulleet siis Laa-
tokan Karjalaan ja tiesimme nyt, että edessä oli korpi-
sota.

Purkamisaamu 4.1. valkeni kirkkaana ja samalla
alkoi Talvisodan ankara pakkaskausi. Vihollislentä-
jistä ei nyt ollut puutetta. Niitä surisi joka puolella
ilmassa. Olisi ollut turhaa jäädä odottamaan ilmavaa'
ran ohimenoa. Ripeä toiminta oli ainoa oikea ratkaisu.
Ei ollut myöskään varaa rvhty'ä .iärjestämään Purkau-
tuvia kuormia yksikköjärjestykseen, vaan heti kun he-
vonen saatiin aisoihin. se ajoi viipymättä I kilometrin
päässä olevalle kokoamispaikalle ilmasuojaan, jossa
järjestelyupseeri hoiti ne omille alueilleen. Näin pääs-

tiin ilman asenlelle usein syntyr'ää ruuhkaa, ja vihollis-
lentäjätkin heräsivät vasta, kun juna ia asema'alue oli-
vat tyhjät.

Seuraavana tavoitteena oli Syskyjärvi. Täällä JP 4
alistettiin 13. divisioonalle ja sai peitenimekseen "Hii-
pijä", jonka nimisenä se kulki sodan loppuun saakka.
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Pukitsanmåki koilllsesta päin
nåhtynå. Tausialla oikealla
Viinarnäki

Papinsuon länsipuolella oleva ns. Le-
metin tienhaara. Vasemmalle menevä
tie johtaa Mltroon ja Suojärvelle. Oi-
kealla on itäänpäin johtava Lemetin-
Uomaan tie, joka oli vihollisen pans-
sarien varmistama ja lonka yli JP 4
hyökkäsi edetessään kuvan keskellä
olevasta Repomäestä Pukitsanmäkeen

Tammikuun alussa oli Laatokan pohjoispuolella
yleistilanne kehitttnr.t sikäli suotuisasti, että pussin
pohja Kitilän morin suunnalla piti, mutta IV ÅK:n
vastahyökkäykset eir'ät olleet vielä johtaneet toivottui-
hin tuloksiin. Vihollinen hrllitsi edelleen maanteitä
Kitilä-Uomaa ja Kitilä-Salmi. Odotettavissa oli nyt
uusi yritys, johon Hiipijäkin sai osallistua ja joutui
sen kärkeen.

Syskyjärveltä siirtyi Hiipijä 5.1. Lemettien pohjois-
puolelle ja leiriytyi Katitsanlammen maastoon. Tätä
ensimmäistä korpimarssia myötäili armoton pakkanen-
Korpiolosuhteet tulivat esille kaikessa ankaruudessaan-
Hiihtorivistöien eteneminen kävi kätevästi, mutta yk-
siköiden kuormastoilla oli ankeat oltavat. Vaikka kuor-
mastoja ohjailivat tottuneet upseerit ja kanta-aliup-
seerit, ne saapuivat perille useimmiten vasta myöhään,
illalla. Tien aukaiseminen paksuun hankeen omin voi-
min rasitti ankarasti hevosia. Vanha hyvä keino aut-
toi uuden uran aukaisemisessa. Ensin ratsu ja sitten
tyhyä reki. Sen jälkeen pari kevyempää kuormaa, ja
niin tulivat hiljalleen perästä kaikki muutkin, muo-
vaillen samalla käyttökelpoisen talvitien. Pahinta näis-
sä kuormastojen viipymisissä oli se, että miehet eivät
päässeet ajoissa telttoihin, vaan saivat odottaa tunti-
kaupalla hikisinä ankarassa pakkasessa. Lepoajasta ei
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Talvinen taistelu käynnis-
sä (TK-H. Tornian piirros)

voitu käyttää kuin osa nukkumiseen. Telttojahan voi-
tiin myös kuljettaa ahkioilla, mutta noissa oloissa,
joissa vihollisen kohtaaminen oli kaikkialla mahdol-
lista, hiihtorivistöt pyrittiin tekemään mahdollisim-
man keveiksi.

Tärkeät ajoneuvot tulivat kuitenkin aina perille.
Höyryävien kenttäkeittiöitten ilmestyminen leirille sai
eloa pakkasen huurruttamiin miehiin. Jäätyneet teltat
sulateltiin ia pystytettiin jo valmiiksi pohjattuihin
paikkoihin. Kuuma soppa lämmitti ja raukaisi. Vartio-
miesten valvoessa vaipui leiri pian raskaaseen uneen.

Jos missä, niin näissä leiriytymishommissa tulivat suo-
malaisen miehen aloitekyky ja kätevyys esille.

Eteneminen tiettömään korpeen ja leiriytyminen
maastoon, jossa vihollisia oli joka puolella, oli opetta-
vaa ja antoi samalla uskoa ja luottamusta selviytymi-
seen uusissa oloissa. Saimme myös ensimmäisenä yönä
opetuksen, ettei varmistusta ja lähipuolustusta sovi
lyödä laimin. Lemetin ja Koposenselän suunnalla ek-
syi eräs vihollispartio vartiomiehemme eteen ja tuhou-
tui heti konepistoolituleen.

Lähettiupseerin välityksellä saimme 7.1. kello 6.40
käskyn, jonka mukaan pataljoonan oli edettävä Länsi-
Lemetin länsipuolitse vihollislinjojen läpi etelään ja
vallattava Pukitsanmäki. Tilanneilmoituksen mukaan
piti Uomaalle johtavan maantien olla Repomäen koh-
dalla katkaistu ja vapaa vihollisista. Mitä tien etelä-
puolella oli, siitä ei ollut mitään tietoja.

Kun otamme huomioon, että pataljoonalla oli edes-

sään vaikeissa olosuhteissa suoritettava syvä murto vi-
hollislinjojen läpi, olisi ollut välttämätöntä, että val-
misteluihin olisi huollonkin takia annettu aikaa edes
yksi päivä. Ainahan kivääriyksiköt pääsevät korvessa
tavoitteeseen, mutta siihen niiden toiminta sitten ty-
rehtyykin, jos huolto puuttuu. Samoin olisi tarpeen ti-
lanteen selostaminen ajoissa. Jokaisen miehen tulisi
tietää ainakin jotakin, mikä tehtävä on edessä. Se an-
taisi luottamusta ja luiittaisi toimintaa.

Nyt kuitenkin käskyn saapuessa Hiipijän komento-
paikkaan se oli jo myöhåissä. Ymmärtää hyvin, minkä-
laisiksi valmistelut jäivät. Käskyjen lähettäminen ai-
van viime hetkessä yksiköille oli tavanomaista koko
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sodan ajan. Sama ilmiö esiintyi jo rauhanaikana ia
kulkeutui sitkeänä perinteenä sotaoloihin.

Hiipijä lähti liikkeelle kello 10 Koposenselän maas-
tosta, jonne se oli 6.t. siirtr.nl't. Kuvaavaa silloisille
oloille oli se, että jo leiripaikan ja Repomäen välillä
pataljoona joutui taisteluihin. Kerron tässä vain yhden
kahakan, koska ne yleensä olivat melko samanlaisia.

Joukkueen verran vihollisia oli asettunut harjanteel-
le väijyksiin. 1. komppanian hiihtäessä jcnossa har-
janteen alla se joutui tuliylläkköön. Tähän oli komp-
pania jo varautunut, ja sen toiminta oiikin siksi ripeää,
että se vuorostaan yllätti venäläisen vääpelin johtaman
hyvissä asemissa olevan osaston. Kaksi joukkuettam-
rne hyppäsi salamannopeasti suksilta, upottautui lu-
meen ja avasi samalla kiivaan tulen. Kolmas joukkue,
joka hiihti viimeisenä, hyökkäsi saarrostaen pitkin har-
jannetta ja teki selvän niistä lumikuopissa kyyhöttä-
vistä vihollisista, joihin ei rintamatuli tehonnut. Koko
taistelu johdettiin parilla kolmella lyhyellä komen-
nolla.

Joutuessaan kovan tulen alle vihollismiehet nosti-
vat nopeasti päänsä ja rintansa laukaistakseen hätäi-
sen heittolaukauksen ja olivat siten näkyvissä muuta-
man sekunnin. Se riittikin kenttäammuntaan tottu-
neille jääkäreille. Vihollisia kaatui yli kolmekymmentä,
\.ain muutamat lir-istir'ät karkuun. Omana tappiona
oli viisi haavoittunutta. Oli onni, ettei meillä ollut
suksissa kiintositeitä. sillä tappiomme olisivat nous-
seet silloin monin verroin suuremmiksi.

Näin eteni Hiipijä taistellen ensimmäiseen tavoit-
teeseensa Repomäen maastoon kello 2l mennessä.
Luonnollisesti eir'ät ajoneuvor eir'ätkä Tyk.K fa KKK
pystyneet seulaamaan mukana.

Päästyämme aivan lähelle maantietä huomasimme
heti, ettei se ollutkaan katkaistu ja vapaa vihollisista.
Vihollisen pansserivaunut partioivat valppaasti tiellä.
Ne ajoivat 'r'alot srtltettyinä valaisten tien ja seo lähi-
lmpäristön ja olivar varuillaan. Olihan niillä fo kovia
kokemuksia suomalaisten miinoista ja kasapanoksista.
Me katselimme naapurimme komeita tankkeja aivan
kuin paraetissa kolmenkymmenen metrin päästä. Ja
meillä ei ollut mukana edes kasapanoksia. Tilanne oli
erikoislaatuinen. Erheellisiä tilanneilmoituksia ei pi-
täisi sod.rssa antaa, niillä saattavat olla vakavat seu-

raukset.
Hiipiiän rohkea ja aktiivinen komentaja, kapteeni

Paul Åke Johansson ei hukannut aikaa koulumaisiin
til.rnteen arvosteluihin, vaan piti kiinni tehtävästään.
H;in saneli lähimmilleen suoraan päätöksensä, joka
,,li seuraava:'Pataljoona mahdollisimman suppealle
llelle kokoon aivan maantien varteen. Kun vaunujen
räliii tulee niin paljon, etteivät ne plsty tulittamaan
tic-tä, menee koko "homma" yhtaikaa tien yli, jonka
jälkeen ryhmitytään uudelleen etenemistä varten.' Ko-
raentajan päätös oli epäilemättä rohkea. Pahinta olisi
ollut, jos maantien toisella puolella olisi ollut viholli-
sen miehitys. Siitä meillä taas ei ollut mitään tietoa.
Tiedustelun lähettäminen olisi vienyt aikaa ja voinut
paljastaa aikeemme panssareille. Päätöstä voidaan siis
pitää perusteltuna, jos mieli suorittaa annettu tehtävä
nopeasti ja saavuttaa Pukitsa.

Ålkoi jännittävä odottaminen. Piti olla hiljaa kuin
hiiret, sillä panssarit pysähtyivät aina välillä kuunte-
lemaan. Vaunut kulkivat noin parinsadan metrin etäi-
syyksillä toisistaan. Sellaiseen rakoon ei joukkomme
millään mahtunut, oli odotettava. Ja pian valkenikin
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Kapteeni P. A. M. Johansson, haa-
voittui kuolettavasti Pukitsanmäellä
13.1.40

Luutnantti V. Hahtela

tilaisuus. Koirinojan suunnasta etelästä tulevaa vaunua
ei enää toinen seurannutkaan, vaan kauempaa kuului
ainoastaan jonkin vaunun jyrinää. Kun edestämme
kulkeva vaunu oli häipynyt näkymättömiin Länsi-Le-
metin suuntaan, kuului komentajan hihkaisu: "Pärkke-
Ie, nyt yli!" Ja samassa oltiin tien yli, mutta tipalla se

oli. Kun olimme tien toisella puolella olevassa met-
sässä, Koirinojan suunnalta heiiastuivat vaunun valot
tielle, mutta sinne jäivät vihollisen panssarimiehet tun'
nollisesti vartioimaan maantietä. Ne tapasivat lopulli
sen kohtalonsa vasta kuukautta myöhemmin kuulues-
saan silloin vallatun Länsi-Lemetin panssarimotin vau-
nuvahvuuteen.

Ylitettyämme onnellisesti tien ja päästyämme siitä
turvallisen välimatkan päähän suojaavaan metsään, al-
koi suhteellisen lyhyt, noin 6 km pituinen, mutta ehkä
koko sodan ajan ankarin marssi. Suunnistaminen pi-
meällä ja hiihto 40o pakkasessa pani joukon kestoky-
vyn lujille. Tilannetta ei voitu luonnehtia valoisaksi.
Oikealla oli syntymässä iso Kitilän motti, takana Län-
si- ja Itä-Lemetin panssarikeskukset, edessä Salmista
Kitilään johtava pääyhteystie ja lisäksi pienempiä vi-
hollisen tukikohtia sikin sokin kaikkialla metsissä.
Tien, jonka ylitimme, vihollinen sulki lukuisilla pans-
sareillaan. Tämän tien ylitys ei tietenkään voinut jäädä
huomaamatta viholliselta.

Eteneminen oli hidasta. Ålinomaiset siirtymiset pai-
kasta toiseen olivat väsyttäneet reippaat iääkärit. Joh-
tajien toiminta tämän yöllisen korpimarssin aikana
näytteli sen vuoksi ratkaisevaa osaa. Heidän oli uupu-
matta hiihdettävä edestakaisin pitkin suuntauraa ja pi-
dettävä miehet hereillä. Rivistön pysähtyessä hetkek-
sikin miehet kierähtivät hangelle ja nukahtivat. Oli
selvää, mitä tuollaisessa armottomassa Pakkasessa nuL-
kuminen merkitsi. Monia miehiä sai nostaa rinnuksista
ylös ja ravistella hereille kuin pikkupoikia. Muuta
keinoa ei ollut, mutta niin mentiin eteenpäin.

8.1. kello 2 saavutimm. l,rkitr"n-äen maaston. No-

Luutnantti V. Y. P, Sareva

pea tiedustelu selvitti, että mäki oli vihollisista vapaa
Meille oli yllätys, että niin hallitsevan maastokohdan
vihollinen oli jättänyt miehittämättä. Olimme tieten-
kin varautuneet mäen valtaukseen. Sen onnistumista ei
epäiltykään, sillä siksi yllätyksellinen oli joukkomme
esiintyminen näin kaukana etelässä, kuten jäljempänä
tulemme huomaamaan.

Ryhmityimme ympäripuolustukseen verrattain sup-
pealle alueelle. Pinta-alaltaan Pukitsanmäki oli noin
25Ox2OO m. Teltat korvattiin lumikuopilla ja havuil-
la. Tulia ei vielä uskallettu sytyttää, vaan tarvittava
lämpö oli saatava mitä erilaisimmilla keinoilla. Hierot-
tiin käsiä ja jalkoja ja pysyttiin jatkuvasti liikkeessä.
Se oli elämisen ehdoton edellytys ankarassa pakkasessa.
Odotimme hartaasti uuden päivän nousua.

Tammikuun 8. päivä valkeni kirkkaana, ja pakka-
nen vain kiristyi. Tutustuessamme nyt tilanteeseen se

oli sangen mielenkiintoinen ja ehkäpä omalaatuisin,
mihin joukkomme yleensä sodan aikana joutuivat. Ki-
tilän suunnassa luoteessa oli hallitseva Viinamäki va-
jaan kilometrin päässä. Se kihisi täynnä vihollisia kuin
muurahaisia. Viinamäen ja Pukitsan ptumaastossa kul-
kivat Pitkänrannan rautatie ja maantie, jotka olivat
vilkkaasti liikennöityjä. Siinä siis aivan edessämme, 400
metrin päässä taisteluasemistamme, huollettiin venä.
läistä 168. divisioonaa Kitilään. Se olikin tällä kertaa
ainoa napanuora, joka piti hengissä tätä kohtalon kol-
himaa vihollisyhtymää. Mutta uusia naaPureita oli vie-
läkin lähempänä. Pukitsan eteläpuolella aivan välittö-
mässä läheiryydessä oli peltoaukea ja sen keskellä Pu-
kitsan talo, jossa vain 2)0 m päässä meistä majaili vi-
hollisen vartio-osasto. Talon pihamaalla tallusteli var-

tiomies toppatakki pld,ällä ia huopikkaat jalassa. Jää-
kärimme tunsivat jäätyneissä lapikkaissaan v^rmaan
kateutta tuota lämpimästi pukeutunutta venäjän poi-
kaa kohtaan. Tällaiselta näytti siis lähitilanne. Mutta
aivan erikoisen leiman antoi tilanteelle se, ettei vihol-
linen kiinnittänyt meihin mitään huomiota, ei edes ta-

lossa asuva lähin naapurimmekaan.
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Vaikka vihollinen alussa suhtautuikin näin välinpi-
tämättömästi uuteen naapuriinsa, oli meillä vakavia
huolia. Huopafalkineita ei ollut kuin 1. komppanialla.
Ne oli saatu "evakuoiduksi" Pölläkkälän tehtaalta
Kannakselta. Paleltumat lisääntyivät jatkuvasti. Olisi
ollut vähitellen uskottava, että kumi- ja nahkajalki-
neilla ei pärjätä talvisodassa meikäläisissä olosuhteissa.
Kevyt hiihtohuopajalkine olisi ollut välttämätön sääs-
tääkseen miesten jalat paleltumasta.

Kaikki huolto ja raskaat aseet olivat edelleen Länsi-
Lemetin pohjoispuolella. Lääkärit olivat kuormaston
mukana tarvikkeineen, mikä iohtui siitä, että oletettiin
saatavan kuormasto mukaan, koska ylitettävä tie ilmoi-
tettiin vihollisista vapaaksi. Yöllä lähetetty yhteyspar-
tio ilmoitti tullessaan, ettei kuormasto ole päässyt ylit-
tlmään tietä, josta me yöllä tulimme. Leipää oli sen-
tään leipälaukkujen pohjalla niin paljon, ettei suora-
naista nälkää ollut. Kahvia oli myös mukana, mutta
miten uskaltaisi laittaa tulet?

Välttyäkseen uusilta paleltumilta oli tulten teko kui-
tenkin lumikuoppien pohjalle välttämätön. Samalla
saatiin virkistävää kahvia, mikä noissa oloissa oli ju-
maltenjuomaa. Mutta mitä tekee vihollinen, kun huo-
maa kymmenien savujen nousevan taivaalle naapuri-
kukkulalta? Mitään ei kuitenkaan tapahtunut. Viina-
mäeltä tähystettiin leiriämme, mutta ei sen enempää.
Pukitsan talossa olevan varmistusosaston ja meidän
r'äliset suhteet olivat suorastaan huvittavat. Vihol-
lisen vartio-osasto asui ja lämmitti taloaan ja sen var'
tiomies käveli tunnollisesti edestakaisin pihamaalla.
Ketään ei kiinnostanut tulla katsomaan, mitä väkeä oli
yöllä tullut lähinaapuriksi. Vihollisen aktiivisuudesta ei
tosiaankaan voi antaa korkeaa arvosanaa. Vihollisen
lentäjät sen sijaan olivat huomattavasti kiinnostuneem-
pia leiristämme. Ne lensivät ensin varoen korkeam-
malla ja lopuksi aivan puiden latvoja hipoen päälläm-
me, kiersivlt ympäri, kallistelivat koneitaan ja vilkut-
tivat ystävällisesti suomalaiselle jääkäripataljoonalle.
Me tietenkin vilkutimme vastaan niin lämpimästi kuin
jäykiltä jäseniltä saatoimme tehdä.

Näin jatkui rauhallinen rinnakkaiselo koko 8. päi-
väo ja vielä 9. päivän iltapuolelle asti. Silloin räjähti
Pukitsan "ruutitynnöri" ja räiäyttäjänä oli eräs esi-

kuntakomppaniao jääkäri. Meille oli tärkeää, että Py-
syisimme piilosilla siksi, kunnes saamme kuormaston
mukaan. Sen takia oli ampuminen ankarasti kielletty,
paitsi vihollisen hyökätessä. Mutta nyt yksi mies pilasi
asian, ja niin se sitten alkoi.

Pukitsan talon pihalla tallustelevaa venäläistä vartio-
miestä lienee olomme jollain tavoin alkanut kiinnostaa,
fa niin lähti aronpoika hiljalleen astelemaan leiriäm-
me kohti. Mies varmaan uskoi tulevansa omien jouk-
koiensa luo tervehdyskäynnille, sillä kiväärikin oli hih-
nasta olalla, kun hän hiljalleen asteli aivan asemiemme
eteen. Siitä mäen alta mies sitten hyväntahtoisesti vil-
kutteli meille, kun matkaa oli vain kolmisenkymmen-
tä metriä. Odotimme, että naapuri olisi ryhtynyt ky-
selemään jotain, mutta mitään kysymyksiä ei tullut.
Käveltyään pienen matkaa vielä asemieo reunustaa
vieras lähti hiljalleen takaisin osastoonsa. Silloin petti
tulikuri Hiipijän riveissä. Erään jääkärin sormi oli liian
herkiisti liipaisimella, ja vihollisen matka päättyi aita-
reräiälle.

Laukauksen amPunut jääkärimme, joka ei noudatta-
nut tulenavauksesta annettuja määräyksiä, ei varmaan-
kaan tullut ajatelleeksi, mitä tuo laukaus merkitsi tove-
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reilleen ja koko pataljoonalle. Taistelu, jonka olisimme
vielä voineet r,älttää, alkoi liian aikaisin. Tuli monia
haavoittuneita, joille emme pystyneet antamaan tar
peellista hoitoa. Yllätvs suurempaan kohta alkavaan
hyökkäykseen oli menetettv. Tulikuria ei ollut kyllin
korostettu. Seuraukset alkoivat pian tuntua.

Pukitsan talossa oleva vihollinen reagoi ensimmäi-
senä. "Emma"-pk laski vihaisia sarjoja asemiimme.
Vartiomiehet kipittivät kiireen vilkkaa Viinamäkeä
kohti kertomaan omilleen, minkälaisir naapureita heil-
lä oli. Osa jäi hangelle, mutta muutsmr. mies pääsi pe
rille. Laukaukscn seuraukset alkoivat tuntua koko lei-
rissämme. Viinamäki heräsi eloon ja piiskatvkit alkoi-
vat pieksää rauhallista mäkeämme. Illan hämärtyessä
olimme myös vihollistykistön maaleina. Kaksi hyök-
käysvaunua ajoi yön ajaksi Pukitsan aukean eteläreu-
naan pitämään meitä siltä suunnalta lämpiminä. Rau-
hallinen rinnakkaiselo oli päättynyt. Taistelu Pukit-
sasta alkoi ankarana.

Yli kaksi vuorokautta Llrtanyt tukala tilanne päät-
tyi vihdoin, kun Kev.Os. 12 saapui Pukitsaan 10.1.
tuoden mukanaan kuormastomme ja raskaat aseemme
Tällöin avautui myös huoltotiemme, joskin vihollinen
häiritsi sen käyttöä jatkuvasti. Nyt oli meillä kuitenkin
edellytykset toiminnan jatkamiseen.

Ker'.Os. I2:n tultua alistetuksi Hiipijälle alkoi pi-
meässä hyökkäys 11.1. kello 3 vahvennetuin voimin.
Hvökkäysjoukot jaettiin kahdeksi taisteluosastoksi,
joiden kummankin vahvuus oli parisen komppaniaa
sekä raskaat aseet vahvennuksina.

Luutnantti A. Viskarin osasto hyökkäsi oikealla, ta-
voitteena Viinamäki ja luutnantti V. Hahtelan osasto
vasemmalla, tavoitteena Myllykylän maasto. Viinamäki
oli kuitenkin siksi hallitseva ja vihollisen niin vahvasti
miehittämä, ettei suoralla hyökkäyksellä ollut onnistu-
misen mahdollisuuksia. Niinpä Osasto Viskari, kärsit'
tvään. r.rskaita tappioita, joutui vetäytymään lähtö-
asemllnsa.

Ifaasto vasemmalla oli edullisempi eikä aivan altis
Viinamäestä tulevalle tulelle. Os.Hahtela saavuttikin
rauta- ja maantien, niin että vihollisen huoltoyhteys
saatiin hetkeksi maitse katkaistuksi.

Viinamäki oli ainutlaatuinen "tulikirnu". Sen kym-
menet konetuliaseet saivat aikaan yhtenäisen "tuli-
maton" joukkojemme ylle. Tämä oli mitä Ioistavinta
ilotulitusta, koska vihollinen käytti runsaasti valojuo-
via. Onneksi vihollinen ampui suurimman osan tules-
taan yli. Tappiomme olivat tästä huolimatta raskaat.
Rileistä poistui 40 miestä, heidän joukossaan Tyk.K:n
päällikkö, luutnantti G. §f. Kontiopää, joka kaatui
12.1. Samoin jäi kentälle panssarintorjunta-aliupseeri,
kersantti Käppi.

Uuden hyökkäyksemme Viinamäkeen pimeän aikana
12.1. vihollinen teki tyhiäksi ottamalla sillä kertaa
aloitteen. Pataljoonan voimin se soluttautui Pukitsan-
mäelle saakka ja aiheutti vakavan tilanteen. Ripeällä
vastahyökkäyksellä löi luutnantti Viskari hyökkääjän
takaisin aiheuttaen sille 70 kaatunutta ia ottaen suuren
määrän sotasaalista. Urhea 3. K:n päällikkö, luutnantti
Viskari kaatui miestensä keskelle.

Näinä päivinä edistyi omien päär'oimien hyökkäys
myös Pitkänrannan suuntaan. Hiipijä alistettiin Os.
Åutille ja sai tehtäväkseen pitää Pukitsan ja sen lähi-
maaston edelleen hallussaan.
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JP 4:n eli "Hiipi.iän ' pääl-
lystöä ja alipäällystöa
Talvisodan taistelujen
päätyttyä. Keskellä vaa-
leassa asussa JP 4:n ko-
mentaja, majuri M. A.
Aarnio

Kun vihollisen ei onnistunut vallata takaisin Pukit-
san tärkeää avainasemaa, se aloitti ankaran tykistö--
tulituksen mäelle. Hiipijän komentaja, kapteeni Jo-
hansson haavoittui kuolettavasti 1J.1. menettäen kum-
rnatkin .ialkansa. Sairaaiaan lähtiessä olivat komenta-
ian viimeiset sanat: "Tapelka.rr hvvin, tulen pian puu-

ialoilla takaisin!" Rekimatka oli kuitenkin liian pitkä.
Rohkea soturi kuoli kenttäsairaal.lssa suureen veren-
hukkaan.

Hiipijän otti nyt komentoonsa luutnantti Hahtela.
Kolmen hyr'än upseeritoverin kaatuminen lyhyessä
ajassa, komppanioiden vahvuuksien supistuminen jopa
joukkueiksi sekä vihollisen ankara painostus mitä eri-
laisimmin keinoin teki tilanteen arveluttavaksi.

Mutta arvelut eivät sodassa auta. Oli ryhdyttävä toi-
mimaan, jos mieli täytt'di annertu tehtävä. Puolustus
järjestettiin uudelleen l. ja 3. komppanian jäädessä
etulinjaan. Vorojenkiven kohdalla katkaisi luutnantti
Sareva 2. K:lla vielä tien .ja tuli osillaan reserviksi.
Komentopaikka, joka oli Pukitsanmäellä, siirrettiin
4OO m taemmas. Mutta sittenkin pahin puute oli reser-
vistä, jotta voitaisiin lyödä takaisin jatkuvat hyök-
käykset.
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Kitilän suurmotin keskus-
taa lmpilahden-Salmin
tien varrelta

Esikuntakomppaniasta,;ärjcstcttiin kahden ;ouk.
keen vahvuinen tilapäisresen,i. joka harjoiteltiin hy.
vin tehtäväänsä. Tämän avulla pelastettiin monta ki.
perää tilannetta. Sen johtaja, ylikersantti Antti Puputti
kaatui eräässä vastaiskussa.

Kesken Pukitsan taisteluja 20. l. tuli Hiipilän ko
mentajaksi majuri Matti Åarnio. Häncstä saimme tar.
mokkaan ja taitavan kenttäkomentajan, jonka kanssa
yhteistyö sujui loistavasti aina sodan loppuun saakka.

Kovat torjuntataistelut jatkuivat 26.1. asti, jolloin
Hiipijä irroitettiin Pukitsasta ja asemat otti vastaan
majuri Leinosen pataljoona. Levosta ei kuitenkaan ol-

lut kvsvmvs, vaan jo seuraavana aamuna Hiipijä hvök
käsi ensin.rn-räisen kerran Länsi-Lemettiin. Tämä on
kuitenkin luku erikseen, joka vaatii oman selostuksen-
sr. )fuinittakoon, että majuri Aarnion johtamat hyök-
kävs joukot valtasivat Länsi-Lemeti n 4.2. menness.i.
Tarstelut jatkuivat sitten Itä-Lemetissä ym.

Iääkäripataljoona 4:n toimintaa sävytti hyvä kuri.
aktiivinen ja uhrivalmis henki. Päällystön ja alaistcn
rälil1e kehittyi luja luottamus. Joustava taktiikk.r i.i
t.ristelutekniikka, mitkä erikoisesti tulivat esille saar
rettujen mottien valtauksissa sekä kaikissa niiden jäl-
keisissä taisteluissa, näyttelivät ratkaisevaa osaa kai-
kessa toiminnassa.

Talr-isodan kokemuksia ei nykyisten eikä tulevicn
polvien tulisi unohtaa, sillä vaikka rseet paranevat.
suomalainen maisema metsineen, paksuine hankinecn
ja pakkasineen pysy_y samanlaisena.

uÄmÄvst Ä

KESÄ 194 I oli vaihtunut syksyksi, tilanne Karjalan
kannaksen vllloituksessa r.aati enää r,ain "r'iimeistely"
töitä", jonka vuoksi 4. divisioona oli jo siirretty Ää-
nislrnnan tien varteen, taloittccnl itse kaul:lunki.
Koukkauksia, motteja ja niiden vartiointia tai murt.r
mista, siinä tavanomrinen päivä- ja yöohjelma.

JR 21:n toisesta patal,joonasta oli Kahila lähterrvt
naapurirykmenttiin (JR 5) tuttavirans,r Lahtista tapa.r,
maan. Tämä oli par'aikaa mottia vartioimassa tarrrllis-
ta valppaampana, sillä tovi sitten hän oli napannut .ri.
van nenänsä edestä läpipääsyä r'aanineen puskakurii.
rin, eikä tienny't mitään takaa lähestyvristä Kahilast:r.
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KERRAKSEEN

iokl korruuksissaan hiipi hillrr Lahtisen taakse ja sLr,

p.rtti puoliääneen: "Jo['r[.o ju mai l"
l\Iitä sen jrilkecn seurrsr, oli myöhemmin moncsti

rnakean nrurun tiheenr. sillä rajua ympäripl'örähdyst;i
la paljonpuhuvia ilmeitri. täydellisessä yllätyksessä oli
jrilkeenpriin r likea sanoin kuvata.

Llhtincn kertoi olleensa varma, että nyt oli toinerr
motista ulospyrkivä lähetti päässyt hänen taakseen, jo,
ten hän oli kovin hämmäst1'nvt. Tästä ei kuitenka.rn
hcnki mcnnl't. ja Lahtinenkin rakentelee yhä Helsin-
si ssä.
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Mantsinsaaren keskustaa

LLTNKLILANSAÅRI oli itsenäisr-vspäivrin x.rtt(ln.l
1939 mcnetetty. Sitä puolustanut -1. e nllinen rol-u-
pyöräkomppania (4.Er.PPK) ei s.rnk:r;ll:s:sl.i \',is:.i-
rinnasta I.ruolimatta kyennlt toriumr.rn lli i<uusikerl.ri-
sen y'livoiman rvnnrstvstä. l[.rntsins.rrren puolust.rjil.le
tämä oli raskas isku. llrntsinkin puolustaminen kär'i
nyt kyseenalaiseksi huolimirttx siitä, että saaren miehi-
tysjoukon r',rhvnus kohosi "lunkulalaisten" mukaantu-
lon ansiosta noin 3)0 mieheen. Mutta saarikin oli suu-
ri. Sen pituus oli noin 16 km ja keskiosaltaan se oli lä-
hemnräs 6 km levyinen. Niinpä ei olekaan kumma, et-
tä korlielrnn.rissa johtoportaissa hetken aikaa aiottiin
io luopua l<oko N{antsinsarresta. Valmistava käskykin
ehdittiin antra. Vihollinen pvsytteli liuitenkin Lunku-
Irnsllrcssl täysin irassiivisenr, jr kun ensimr-näinen
hernrosti.rneisuus oli'r'oitcttu. muistettiin saarren asemx
r e n.rl.iisten päähuoltotien sivustsssa. Lunkulan hrllus-
..,:-::o'itoisi p;rkostekin melkoisir vihollisvoimin r;rn-
n:.: -.:r r .rrn'ristustehtär'iin jl omill.r plrtioilla olisi,
l I.: :r :. : : r: k i lrol-rtenaan, crinor-nr.isia m.rhdol I isuuksia lii-
kln:c'.:r :r.i:r:rsen-riseen Laltokrin r.rntrtiellii. Käsky pe-
llu:e:::::-..,::r. i.r I{antsinsa:rren miehitlstri 1räätettiin
p;iin', rsl'::: \.,irventat. -- Siihen oli m.rhdollisuus
kävttäm.ril-r. \-....i:::,,on sijoitettur, n.rjuri TLrivo Turu-
scn komen:.r L.rillistä pataljoonae li (Er.P 2l).

Joulukuun :. :,r:r.in.i rrnnettiin käsky kli.pu,rlijouk-
kueella vahr enne:.:r 1. I:r.P 23:n l<ul jettamisest.r seu-
ril.Ivrnr yöni l.r:ro:.... ][.rntsinslarelle. Kuljetuksen
mukanl seurasi mr'ös :.r:-l.li,,onen komentxia tutus-
tulkseen saaren puolus:u:;-.i.Ll::trllrsuuksiin. Hän oli li-
säksi saanut ohjeen h.rrkit.r. r',rr:.r.:sirnko I-unliulansaa-
ren pohjoispää vallata takaisin. S::l nlet pidettiin r'ält-
tämättömrinä ei ainoastaan llanrsin omrn turvallisuu-
den kannalta, vaan myös, ja ennen krikkea, toiminta-

aa

HÄVITYSPARTIOITA
LAATOKAN
RANTATIELLA
TALVISODASSA
RE!NO KALERVO

lrpauden säilvttänriseksi myöhempää aktiivista toimin-
taa varten mantereelle. Ir{ajuri Turunen saikin Laato-
kan meripuolustuksen päälliköltä (LMe.P), eversti
E. I. Jän,iseltii ohieet partioinnista I{antsinsaarelta
Lunkulaan je vihollisen jetkuvasta häiritsemisestä Sal-
111i11 - Uuksun r'älisellä Laatokan rantatien osalla.
Edelleen hänen huomiotaan kiinnitettiin mm. Karkun
krlään, joka oli jäänyt viivytystaistelujen aikana polt-
txr.nxtta ja näytti muodostuneen viholliselle merkittä-
r'äksi keskuspaikaksi. Tiedettiin, että kylän kaakkois-
puolella oler';rlla Karkunlammella oli ainakin kahden
laivueen vahvuisen lentoyksikön tukikohta.

Er.P 23 oli koottu Pohjois-Karjalrn reserviläisistä, ,ia

kuten rannikkol;uolustusjoukot yleensä, r'anhemmista
ikäluokista. Miesten keski-ikä oli 35-37 vuotta ja
koulutustaso heikko. Pääosa miehistöstä oli varusmies-
aikanaan palvellut toisan'oisissa tehtävissä, kuten ajo-
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Laatokan meripLrolustuksen päällikkö,
eversti E. l. Järvinen, joka iohti Laa-
tokan saarten rannikkojoukko jen toi-
mintaa

ja keittiömiehinä, esikuntien lähetteinä jne. Puolus-
tustaisteluun he kenties olisivrt olleet soveliaita, mutta
sellaiseen aktiiviseen toimintun, johon pataljoona sit-
temmin joutui, oli ensin sait,1\'.l tottumusta.

Tuskin oli t./Er.P 23 itsenäisr-r'späir'än aamuna saa-
punut Nlantsinsaarelle, kun sen päällikkö, Iuutnantti
Kärnä lähetti ensimn-räiset tiedus:elup.rrtionsa Lunku-
lansaareen, josta öisin oli nähtr vrioien k;rjastuste ja

,lotain liikettäkin. I\{utta vanhri. perheelliset miehet
arkaiIivat. Rohlicnen'retta tunkeutu.r rlnn.rlt.r kauenr-
mas sisäml;rhan he palasivat tyhjin toinrin t.rk.risin. Jo'
ka tapauksessa saatiin nyt vahvistus tieiorrn. ett.i slr-
ressa oli vihollisia. Ilmeisesti 163.D:n Tied.P 187 j;r

l'lR 367 sekä patterin verran tykistöI. jo:kr olir';rt sen
vallrnneetkin ja edelleen pesivät sielll. Sit.ip;ritsi voi.
tiin todeta, että mantereen rannalla, s,rrrtl vestapäätä
urli vrrmistuksenl kaksi pataljoonaa, jotka nrvöhemmin
roder:irn olevan lI ja lll,/JR 462.

Tc,ulukuun puoliväliin mennessä oli Lunkul.rnsraren
til.rn:ees:,r s.rrtu täsmällisempi kuva: Kotkanienressä i,r
P,ri.rtsus.r oli kun'rmassakin ainakin komppani.r tenä-
läisiä jr \Lrnlsinsr:ren puoleisella rannalla oli niin tii-
vis vlrmis:us. el:i prrtioiden oli vaikea päästä sen lri-
pi. Tämän t.rki.r L.r.rtokrn meripuolustuksen päällikkö
antoi 13.12. klskr:.: nrvös r'änrikki Virtasen johtanran
3./Er.P 2J:n s:ir:Jm:ses:.i \'.rl.rmostir Mantsiin. Oli val-
lattava Lunkuhns-r:rc-n :','hioispää jl hyökättär,ä sen
kauttl mantereelle.

Kohta kun 1.K oli uuiei'r ki,mip.rniln srrlvuttua va-
pautunut tähänastisc'si:. i:::-t:s:us:ehti.r'ästiiän, luut-
nantti Kärnä ryhtyi valmisteler:::n Lunkulrln je man-
tereelle tehtä\'ää retkeä. Se suor::e::rin vö1li ls'16.12.
39.

Tultuaan Lunkulansaaren pohjoisplähJn komppa-
ni;r totesi sen vapaxksi lihollisista. Kärnä i1:ti sinne
kaksi joukl<uetta virrmistamxrn paluutietä;in je irtkoi
metkarnsa mentereelle. Nytkin n'riehet .rris:elir'.rt, ja
l<un joka hetki odotettiin törmättär'än viholliseen. ete-
nerninen srrlren poh joispäässä muodostui i.irimmiisen
r;rrovaiscksi ja hitalksi. Pimeäkin haitt.rsi jr mrnte-
reellc srrvuttua eksl-ttiin loppujen lopukri )uunnastir.
Å.rrr.mtunnit alkoivat jo olla käsillä eik.i mrantietä
r.r.rn lör'cletty. Tyhjin toimin oli käännvttlri trkaisin.
iort.r vielri lrirncrin suojassa päästäisiin lvrrittten jääken-
:.in vli I-unl<ulensaarcn suojaan. Retki oli ruttf,mattx
rr.-nnlt hukkaan, mutta kuitenkin srr:iin sen avulla
.rrtokas tie to: Lunkulansaaren I.ohit ispään kautta oli
esteetön pääsy, n.rantcreelle. J.r se merkrrsi prljonI Seu-

r.r.r\'.rnr. y'önä uudistettiin retki lhtä Lrihoin tuloksin,
mrlttr nyt n'riehet alkoilat r'ähitellen ssadr tottumusta
--- hc huomirsivat, cttei r rhollisi.r sentään jokaisessa

pe1rs.r.rss.r väi jynyt.
\äiden ensimmäisten tr-rnnusteluien jälkeen pantiin

p.lrtiointi mantereelle kävntiin toden teolla. Kun vielä
rinrikki Prrosen joht.rm.r tiedusteluosasto oli käynyt
tutustumassr lttrt;tstoor.t. ränrikki E. Fabritius lähti 10

vrp.raehtoisen mieh;n krnssa liikkeelle. Hän suuntasi
mltkansa Kirlikoioelle. Tällä kertaa ntllntie Iöytyi
helposti. l.rrti., käike)'tyi sen lähettyville ir alkoi teh-
dä hirvainr.,i.r. Suurempia ja pienempiä r'ihollisen osls-
toj.r. I'ksirlisiä miehiä, autoja, hyökkär'svaunuja ja t;-
kistöri solui miltei katkexmattonrrnl'r'irtrna Salmista
Pitkäänrantaan päin. Kitilässä t.risteler-at venäläisvoi-
nrlt huusivet rldioillaen rpu.r. i.r niitä r'ehvennettiin
rrvt riiellii jrr voimalll.

Kr-rn 1..rkk.rncn .rlkoi lri.rksi .rhdistellr paikoill.rrn

Er.P 23:n komentaia, majuri Toivo Tu-
runen

42



[,,8

r :li, : :i:

l!' '
l

.T
,,t
:l,t

tItt

Qri

Selilgksia'

-> 
Suorn.t"hoFarl ioilajoulukuulla 1939

---!' -u- -.- tammikulla lgtlo

O5
tttl {o

Km

ManTsin-

\\
itå\

It/,

§N,
LL]nk ultn-

\\

Suomalaisten rannikkojoukkojen lu-
kuisten partioiden hyökkäyssuunnal
venäläisten liikennettä vastaan Laato-
kan rantatiellä joulukuulla 1939 ja tam-
mikuun alussa 5.1.40 saakka. jonka
jälkeen tämän tien varressa toimi tu-
hotehtävissä yötä päivää kolme jouk-
kuetta partioiksi jakautuneina Talviso-
dan loppuun asti
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kyyhöttävää partiota, siirryttiin eräälle mäenrinteelle
maantien välittömään läheisyyteen ja iåätiin odotta-
maan hetkeä, jolloin tuhotyöt voitaisiin sopivasti aloit-
taa. Pian sellainen ilmenikin. Hevosvetoinen patteri
lähestyi Salmista käsin ja lähti laskeutumaan rinnettä
alas. Kun se saapui väijyksissä olevan partion kohdalle,
avattiin sitä vastaan yllättävä tuli. Vaikutus oli teho-
kas. Hevoset ja ajoneuvot kaatuivat yhteen rykelmään,
foku tykeistä suistui tielle poikittain ja sulki liiken-
teen sillä hetkellä täydellisesti. Jäljessä tulevat eivät
voineet jyrkässä alamäessä kyllin nopeasti jarruttaa,
vaan sortuivat samaan ruuhkaan. Ja partio ampui ko-
ko ajan niin, että kir'äärien piiput kuumenivat. Ne har-
vat venäläiset, jotka tuosta kaaoksesta hengissä selvisi-
vät, pakenivat suin päin metsän suojaan.

Taistelun tiimellyksessä ei kukaan ollut ehtinyt vil-
kuilla ympärilleen, sillä edessä oleva maali oli ollut
liian houkutteleva toimintaan. Olikin jäänyt huomaa-
matta, että maantieltä oli eronnut jokin vihollisosasto
ja sen oli onnistunut huomaamatta hiipiä vänrikki
Fabritiuksen joukon sivustaan, josta se nyt avasi tulen
partiota vastaao. Tällä tavoin kahden tulen väliin ah-
distettuna - kun maantieltäkin käsin vihollinen piti
vielä yllä jonkinlaista ammuntaa - ei vänrikillä ollut
muuta mahdollisuutta kuin jättää jo hyvin alulle pantu
työ kesken ja vetäytyä miehineen varovasti takaisin.

Ylpeänä tämä joukko palasi Mantsinsaarelle, olihan
se sentään ollut ensimmäinen osasto, joka Laatokan
rantatiellä, kaukana vihollisen selustassa, oli käynyt ve-
oäläisten kimppuun. Jossain määrin riemua hillitsi vain
se, että yksi miehistä oli joutunut kadoksiin. Rauhan
tultua hänkin palasi sotavankien mukana takaisin koti-
maahansa.

Koitti joulukuun 19. päivä, ja silloin oli vänrikki H.
Virtasen vuoro lähteä puolestaan komppaniansa kans-
sa vihollista kiusaamaan. Kuten tavaksi oli tullut, jä-
tettiin varmistusosasto Lunkulan pohjoispäähän, jonka

iälkeen komppania suuntasi kulkunsa Terhalan kylää
kohden. Sieltä oli etsittävä silta, jota partiot olivat jo
aikaisemminkin yrittäneet hakea. Nyt se löytyi ja pa-
nostettiin kaikkien sääntöjen mukaan. Jäätiin kätkö-
paikkaan odottamaan, että auto tai mieluummin jopa
hyökkäysvaunu sattuisi ajamaan sillalle, jolloin se len-
nätettäisiin ilmaan ja saataisiin kaksi kärpästä yhdellä
iskulla. Kokonaista viisi tuntia värjöttelivät miehet
kärsivällisinä kylmässä pakkasyössä, mutta mitään ajo-
neuvoa eivät venäläiset lähettäneet heidän uhrikseen.
Työlästyneinä pitempään odotteluun he räjäyttivät sil-
lan tyhjänä. Komeasti se lensi taivaalle, ja joukko lähti
paluumatkalle. Kotimatka päättyi odottamatta Lunku-
lansaaressa, koska siellä oli odottamassa käsky, jonka
mukaan komppanian piti yhdessä l./Er.P 23:n kanssa
miehittää ns. "Grisoin linja". Tämä linja kulki Huus-
kasen lahdesta Pantsun kautta Grisoinlahteen, ja sen
varustamiseen oli ryhdytty jo YH:n loppupäivinä.
Tällä tavoin saatiin saarelta haltuun edullinen tukialue
mantereelle myöhemmin suunnattavia partio- ia tuho-
matkoja varten.

Joulu alkoi lähestyä ja pakkanen kiristyi entisestään.
Elohopeapatsas putosi päivittäin ja saevutti pohiansa
näyttäessän 

-40o 
astetta. Tätä eivät venäläiset, joilla

ei ollut talvisotaan sopivia varusteita, voineet kestää.
He värjöttelivät kuopissaan jt värisivät suomalaisen
pakkasen kynsissä.

Mutta suomalaisille partioille talvi tarjosi mitä par-
haimpia mahdollisuuksia. Partiointi vilkastui. Kirkko-

u

Mantsinsaaressa koko Talvisodan ajan
toiminut tykki, jonka suomalaiset pois-
tuessaan räjäyttivät. (Valok kesällä
1941 )



Partio lähdössä Mantsista
Laatokan rantatielle hä-
tyyttämään vihollisen huol-
toku l.letuksia

joen 
- Bräyssyn maasto, nimenomaan niiden välinen

tie jr sillä tavatut kuormastot joutuivat yhä tihenevien
tuhoiskujen kohteiksi. Ei unohdettu Karkun kylää-
kään. Aikaisemmilta retkiltä tiedettiin, että siellä ma-
jlili hLromattava lento-osasto, kaksi laivuetta. Nämä
priätettiin tuhota juuri jouluaatoksi.

Jostakin syystä antoi kuitenkin Valamon lohkon ko-
rnentrjir, majuri K. Zilliacus 23.12. Mantsin linnak-
keelle käskyn ampua Karkkua ja trimä hälytti viholli-
rcn nirn, että päärnlja kielsi hyökkäyksen suorittamr-

'i'n. ][utta jollakin tavallisuudesta poikkeavalla taval-
l.r h,rlLrttiin joka tapauksessa joulua "juhlistaa". Pää-
:r': : r r n r.ir i estriä miel iinpainuva ",juhlavalaistus". Åatto-
I--..n lr:r-r-ri':c-ss;i. olivet partiot jo kohteissaan. Lunkulan-
:.r.r:;,l.i sv:ri.-:rrin tuleen 41 aikaisemmin polttamatta
JJ.ir',::.i r.ri:-nnusta. Tcrhelan ja Mäkipään kylissä ol-
ii:n r -r.i:r::r.r:: ,:r:.1-,tpi.r. niissä pantiin roihuamean yh-
teensi vrin :: rllLr.1. \rrltavina kohosivat liekit pi-
nre;issii joulur'öss.r :ihrien täplittämää taivasta kohden.
Pitihän sotajoulunr oll.r sod;rn tuntua myös vihollisel-
ll. Näin tuumirlt plrtitai hiihtäessään "kotiin" joulu-
ateri el I e.

Vrrhrin jouluaamuna jarkettiin hävitystöitä ja lumi-
pyry suojasi partioiden puuhia erinonr.risesti. Tieduste-
luosesto Paronen sulutti maantien Uudenkylän etelä-
puolella sekä jatkoi "juhlavalaistusta" panemalla koko
Bräyssyn k1'län tuleen. Ålikersantti Uimosen johtama
prrtio sytytti puolestaan vielä jäljellä olevat Kirkko-
joen talot. Koko laaja ah"re Ala-Uuksusta Koveroon
saakka oli hävityspartioiden temmellyskenttänä eikä
niiclen jättämä ,älki ollutkaan vähäistä. Toimintaa näet
j.rtkettiin herkeämättä vuoden vaihteeseen saakka.

Tuhotöitä täydensi varsin merkittävällä tavalla
I[.rntsinse;rren patteri. Sen tulenjohtajat seurasivat sil-
me kor',rnl liikennettä rantatiellä ja harvoja olivat ne
kolonnat. joite pltteri ei tulcllaan tervehtinyt. Vähitel-
len reunusti tien vartta tuhottujen autojen, hevosraato-
jen ja ajoneu.r'ojen miltei kltkeamaton kasa. "Jalka-
väen ja tykistön yhteistyötä", myhäilivät miehet hy-
villään todetessaan tuhotöiden koko suuruuden. Myös-
kin siltoja, joita vihollinen räjäytysten jälkeen kiireesti
pyrki l<orjaamaan, Mantsin tykistö vainosi herkeämät-
tä. Erityisesti Kirkkojoen, Tuleman ja Miinalan sillat
olivat sen silmätikkuina.

Kohta uudenvuoden jälkeen alkoi valtava lumipyry.
Se oli sellaista, mikä Laatokan Karjalassakin oli harvi-
neista. Hetkessä se tukki kaikki tiet täydellisesti, ja mo-
lemmin puolin piti turvautua aurauskalustoon. Tämä
olr omiaan tehostamaan partiointia. Nyt lähetettiinkin
semanaikaisesti useampia partioita Uuksun - Kirkko-
joen väliselle tielle, ja nimenomaan kalustomenetykset
kasvoivat vastustajan puolella moninkertaisiksi. Lopul-
t.r alkoi maantielle pääsy' kuitenkin vaikeutua, kun vi-
hollinen yhäti lisäsi sille elintärkeän huoltotien var-
n-ristusjoukko,jen lukumäärää. Huvittaviakin tapauksia
ser.rtään sattui I

Vänrikki Ahol;risen johtama partio oli lähetetty
Ur.rksuun. Siellä oleva pato piti tuhota, jolloin vihol-
lisille kyllä riittäisi puuhaa, ennenkuin liikenne taas
saat.risiin käyntiin. Partio keinotteli itsensä padolle,
s.ri jo1.;r rLijähd1'spanoksenkin asetetuksi paikoilleen,
mutta silloin 'r'enäläiset huomasivat jotain olevan te-
l<eillä. Kun syntyneessä taistelussa oli menetett), kaksi
n.ricstä, veti Aholainen joukkonsa taemmas. Yksi mie-
histä, alikersantti Silvennoinen, jäi sentään paikalle
syty'ttämään panosta. Hänellä oli tulitikkurasia. jossa
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näkyi olevan vain 1'ksi uinoa tulitikku. Suojassa kyy-
höttäen Silvennoinen kaivoi taskustaar tuon sillä het-
kellä kultaakin kalliimman aarteen, mutta - hän kirosi
synkedsti: tulitikku oli käytetty !

Sattui valitettaviakin tapauksiir. kun heikosti koulu-
tetut miehet käsittelivät herkistettvjä hyökkäysvaunu-
miinoja varomaltomasti ja silpoutuivat kappaleiksi.
Tällaiset onnettomuudet eivät sentään ketään masen-
txneet, niistä otettiin oppia vastrisen laralle.

IV AK:n suuri ja kauan odotettu saarrostushyök-
käys armeijakunnan oikealla siivellä Laatokkaa kohden
oli pantu käyntiin tammikuun 6. pnä, ja muutamassa
päivässä se oli ,iohtanut r ihollisvoimien motittamiseen
mm.Lemetissä ja Kitilässä. Salmin rantatie oli niinikään
saatu haltuun Pitkrinrannan seuduilla ja armeijakunnan
lähettämät partiot liikehtivät jatkuvasti Uuksun ja Pit-
liänrannan välillä, jos kohta vain harvoin puhtaasti
tiedustelumielessä. Tien katkaiseminen Uuksun etelä-
puolella pysyr'äisesti oli n1't mitä toivotta'r'inta. Venä-
[äisten apuvoimien lähettärninen saarretuille Kitilään
saataisiin täIlä tavoin estetyksi. - Koko Er.P 2J ;rsetet-

tiin tätä silmälläpitäen toir.nintaan yöllä 9'10.1.40.

Pataljoonan komentaj;r, majuri Toivo Tumn;n suh'
tautui alun perin epäillen siihen, että hänen:ulis:
pataljoonineen ottaa i.1 pitää hallussaan jokin r:rJi:J::i
osa Laatokan rantatiestä. Ja hänen perusteluns.r :-i.:*r'
vatkin vakuuttavilta: Er.P 23 oli pitkä.iik.irse.::. kes'
keytymättömästä partio- j.r t;ristelutoiminn:s::. lo;.en
väsynyt, se oli hänen nähdäkseen kulutt.rnur r oim.rns-i
loppuun; alijohtajat ja n-riehet olir'.rr veiirn rrictäm.ittö-
rnästi koulutettuja hyökkär'st.risteluun näin suurissr
puitteissa, huolto enemm.in kuin 10 km päähän avoi-
rnen jääkentän yli vihollisen tulen alaisena oli vaikea

1ärjestää tyydyttävästi jne. I\Iutta käsky oli käsky, jon-
ka tilanteen vakavur.rs saneli. ia hangoittelu sitä r'ls-
taan ei auttanut,

Tammikuun 9. päir'än illan hämärtyessä Er.P 23 läh
ti liikkeelle. Vaikeuksitta se pääsi Lunkulansaaren ja
mantereen r'älisen saimen lli, mutta sitten alkoivatkin
vaikuttaa enn,rkolta a.rvistamattomat tekijäi. Pääjou-
kon ollessa vielä rantaviilrn tuntumassa kärkenä eden-
nyt tiedusteluosasto Paronen ilmoitti, että tie oli äärim-
mäisen lujasti varmisretru. Htökkävsvaunut ja panssa-
riautot partioivat sitä edestakrisrn näköyhteyden pääs-
sä toisistaan. Niinikään oli muitekin rarmistusjoukkoja
runsaasti. Kaiken kukkurrksi hrvai::iin, että koko ran-
nan ja maantien välistä metsärluett.l, johon oli hakattu
linjoja linjojen perään, valaisir'.rr monilukuiset valon-
heittimet yhtä mittaa. tr{ajuri Turunen ketsoi. ettei hän
tällaisissa olosuhteissa voinut ajatellakran hyökkäystä.
Hän veti pataljoonansa takaisin Lunkul.rnsaareen.

Tämän epäonoistumisen jälkeeo Er.P li:a ei enää
yritettykään käyttdd. kokonaisena joukkoyksikkönä,
vaan partiotoimintaa jatkettiin nyttemmin .io vakiintu-
nein muodoin siihen saakka, kunnes saaret \'älittömästi
ennen vihollisuuksien lopettamista tyhjennettiin.

Vaikka sisukas partiointi ja Mantsinsaaren tykistö
eivät onnistuneetkaan täysin katkaisemaan venäläisten
päähuoltotietä, ne olivat joka tapauksessa aiheuttaneet
r ihollisen huoltopalvelukselle niin suuria vaikeuksia,
että Kitilään motitetut venä1. 168. divisioonan joukot
,,,lir..rt r,ruhlr-r tullessa nälkäkuoleman partaalla. Vain
f:r.nrssrrric-n j;r politrukkien ylläpitämä häikäilemätön
.,uri trli s:L.rnut rik.r;rn sen, ettei divisioona ollut ha-
it.ti-'l:ur-tut iur te:i. ennen.

-.1. klski pääm.ri.i r'.rlmist.rutur.naan siihen, että
\funtsi oli tvh jenne:tär.l j.r 11.1. illrlla s;epui radio-
sinoma, jolla Vel.rmon Iohkon komentajr oikeutettiin
turhien tappioiden r'älttämiseksi luopumaan tr'lantsin-
ja Lunkulansaarista sopivaksi katsomallaan hetkellä.
Saaret pidettiin hallussa 16.3. saakka, jonka jälkeen ve-
täytyminen suoritettiin rauhanehdoissa olleiden mää-
räysten mukaan.

Mantsinsaaren puolustajat rauhan tul-
tua palaamassa Laatokan iäitse man-
tereelle Huuhanmäkeen
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Poh jolan Uhtualla

Torvottua tilaisuutta ei kuitenkaan näyttänyt tule-
ran. Vihollinen ei sattunut koskaan kanssamme yhtä
.rikea r'älimaastoon. Sinne meno ahtaasta piikkilanka-
.ritaan jätetystä partioaukosta, poikki miinakentän,
,rli aina iännittä\,ää, koska ei voinut tietää, mitä sen

i.rkrna odotti. Näimmehän siellä useinkin tuoreita iäl-
.riä. Kohdallamme oli Iinjojen väliä noin 600-700
Lu. ja r'älimaaston keskivaiheilla sijaitsi hylätty tais-
icluhauta poteroineen.

Tuo hauta oli y-kirjaimen muotoinen ja haarautui
r ihollisen linjoille päin. Oman aseman puoleinen hau-
rliln oså oli toista sataa metriä pitkä.

Olimme juuri päättäneet yövuoromme ja siirtyneet
päir'är'uorolle. Jääkärijoukkueemme hiipi hiljaa oman
vlrtiomiehen ohitse vaihtaen muutaman sanan hänen
kanssaan.

- Onko kuulunut edestä mitään?

- Ei ole kuulunut.

- Hyvä on, murahti ,joukkueenjohtaja Nikke Törn-
roos tyytyväisenä.

- Kuka lähtee eteen? Onko vapaaehtoisia? - Val-
litsi hiljaisuus. Ei kuulunut vastausta.

--- No Pukema, lähdetään me !

Pukema edellä ja Nikke perässä alkoi joukkue ve-

r.ryä, kuten lanka purkautuvasta kerästä. Ilmassa tuntui
tällä kertaa olevan jotain jännittävää. Pakkastakin oli
parikymmentä astetta, vaikka päivä oli pilvinen.

:& t'": ":' 
ri:fiI:]:::

poiat vartiossa
f .1 ku'

Vihollisia
oli liian
palion

JAAKKO VEHKAPERÄ

ELETTIIN asemasodan ark.re Uhtu.rn korvessa Pysty-
sen kukkulalla tammikuussa 1943. IR i3:n III patal-
joonan jääkärijoukkueessa ei silloin nukuttu öisin, sillä
tehtäväksemme oli annettu koettaa naplta jokin vihol-
linen vangiksi r'älimaastosta, jossa molemn.rin puolin
partioimme.

Odottelimme nlonena yönä valjussa kuun valossa
yksissä sijoissa varvastakaan liikauttamatta jopa 30
asteen pakkasessa, että r'ksinäinen tai porukka viholli-
sia tulisi keskellemme. jotta hiekkapussille tulisi tilai-
suus vaivuttaa jokunen heistä hetkeksi unten maille.

Joukkueellamme oli hyvä aseistus, jokaisella oli kone-
pistooli ja miehet karaistuja sotureita. mutia silti aina
hiukan pelotti.
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Minun paikkani jonossa sattui sen keskivaiheille.
Jono pysähtyi vähän väliä tarkkailemaan maastoa.
Puhtaissa lumipuvuissa oleva joukko liikkui verkkaan,
mutta varmasti ja harkitusti yhä syvemmälle kohti hy-
lättyä taisteluhautaa. Konepistoolit olivat lumipu'r'un
hihan suojassa valmiina aloittamaan leikin, jos niin
tarvittiin. Yllätyksen vaara oli aina olemassa.

Taisteluhautaan ensin kerinnyt saattoi hlvin suo.
jautua ja piiloutua näkymättömiin. Nyt lähestvimme
sitä Niken viittauksesta ketjussa ja kahlaten lumessa
polvia myöten. Olimme juuri kaikki hskeutumassa
hautaan, kun joku nosti kätensä pysähtymisen mer-
kiksi, ja samassa tuli ketjua myöten tieto, että viholli-
nen oli nähty taieieluhaudan "haarassa". Nopeasti pu-
dottautui jokainen hautaan kyyristyen matalaksi len
pohjalle.

Alkoi neuvottelu, mitä tehdä. Nikke ja ryhmänjoh-
tajat olivat lopuksi sitä mieltä, että joukkue on jaet-
tava kahtia ja toisen osan on oikealta kierrettävä si-
vustaan tai ehkäpä se pääsee aivan vihollisen taakse
saartaakseen tanjat mottiin.

Nikke otti lähimmät miehet mukaansa ja käski mei-
dän toisten vartoa matalana puolen tuntia siten, ettei
vihollinen ketään näe. Kun toiset menevät ensin takai-
sin omia jälkiään, vihollinen ehkä luulee kaikkien
poistuvan heidät huomattuaan.

Puolituntinen alkoi kulua loppuun. Ålikersantti
Ykä Karvinen, joka oli meidän johtajamme, k;syi.
olisiko vapaaehtoisia etupäähän, kun lähdemme etene-
mään pitkin yhreyshauraa kohti vihollista. Se näytti
liikkuvan molemmissa haudan "haaroissa" odottaen
yhä jotakin olevan tulossa. Ei ollut vapaaehtoisia,
vaikka Ykä kysyi toistamiseen.

Ykä katsoi minuun ja sanoi:
__ Jaska, lähetään me! - Ja niin me lähdimme

konttaamaan matalaa hautaa pitkin, minä edellä ja
Ykä toisena ja muut, yhteensä parikymmentä miestä,
perässämme. Tunsin jokaisen mutkan ja jokaisen pote-

19", i^ kun pääsin käsikranaatin kantomatkan peahan
"haarasta", pysähdyin erään poteron suulle 1i Uaan-
nyin Ykään päin:

- Eiköhän tämä riitä io?

- Kyllä. Odotamme tässä, kunnes Nikke antaa
tulta ja sitten me rynnätään täältä esiin. Siitä tulee,
pojat, hullunmylly, sanoi Ykä.

Oikealla puolellamme sivustassa olevasta Nikestä ei
kuulunut mitään. Aloimme hermostua liiasta odottami-
sesta. Olisihan niiden pitänyr ehtiä paikalleen jo ajat
sitten. Jotakin on nyt hullusti, mutta mitä?

Ehdotin Ykälle, että antaisimme tulta ennen
lähtöämme ja ehkäpä Nikkekin antaisi silloin kuulua
itsestään.

_ 
Annoimme käskyn läpi jonon: "Kaikki yhtäaikaa

ylgs..ja ammutaan pitkin kumpaakin "haaraa;' lippaat
tyhjiksi.

Ehdotin Ykälle, että jos ei pian kuulu Nikestä mi-
tään vielä tämänkään jälkeen, meidän on parasta ve-
täytyä takaisin.

Sitten koitti H-hetki. Pomppasimme Ykän kanssa
yhtaikaa ylös ja aloitimme leikin. Siihen yhtyivät toiset-
kin. Syntyi hurja räiske ja surina. Lumi pöllysi "haa-
roien" reunoista kuin pahimmassa tuiskussa.

Ennätin vain alkuun ampumisessa, kun tunsin pis-
toolini mykistyvän. Laskeuduin alas ja huomasin heti,
että patruuna oli iskeytynyt poikittain piippuun. Yri-
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tin sitä irroittaa, mLrtta turhaan. Ammunta loppui, ja
pojat laskeutr-rivat alas. Nikestä ei kuulunut vieläkään
mitään. Mihin ihmeessä hänen porukkansa oli joutu-
nut ? ajattelin.

Ja sitten se alkoi. Tuntui kuin koko n.raailma olisi
haljennut ,ja repeytynyt leikkeleiksi. Toinnuttuaan tu-
Iestamme vihollinen oli aloittanut vuorostaan tulcn.
Räjähtävät luodit paukkuivat takanamme, ja tunttri
kuin olisin-rme olleet saarroksissa.

Ehdotin Ykälle, että heittäisimme käsikranrratit en-
nen lähtöämme, mikäli vihollinen ei ala vyöryttdå
tristeluhautaa. Kun pistoolini ei toiminut, olin aivan
avuton. Oli vain kaksi käsikranaattia, toinen varrelli-
nen ja toinen muna-sellainen.

Kun sitten vihollisen tuli lakkasi, heitin heti kra-
naettini. Ykä heitti perään, ja jono lähti heti liikkeelle
rr.rksepäin kohti omia linfoja.

\rihollisen tykistö alkoi myös samassa ampua linjo-
1en r'äliin. Jonomme liikkui hitaasti. Pojat tönivät toi-
siaan selkään tai törmäilir'ät haudan pohjalla oleviin
kiviin. Olin tullessa ensimmäinen nyt olin viimeisenä.
Kun vihollinen antoi tulta peräämme ja yhteyshauta
oli matala, voi osua milloin tahansa johonkin juokse-
r'.ran poikaamme. Varovaisuus oli siis tarpeen. Viholli-
nen heitti myös käsikranaatteja peräämme.

Kun pistoolini ei toiminut, huusin Ykälle: "Ammu
sinä, ne tulevai niskaamme. Miksi ne pojan tomppelit
eir'ät juokse? Nopeammin! Nopeamminl" - Laskeu-
duin alas, fe Ykä ampui ylitseni. Nyt pääsin leveäm-
niässä kohtae Ykän sivu ja kohta olin toisten poikain
niskassa. I\{inustl tuntui kuin olisin nyt juossut r,ähin-
täin maailmanennätyksen, jos vain olisi ollut \';r1)aata

til:ra. Niin me selvisimme yhtevshaudasta ehjin nahoin
ja tulimme läpi r-ihollisen keskityksen omarn etulin-
jaan. Siellä ta1>;rsimme nyt Niken porukkansa kanssa.

-- It{iksi ette iskeneetkään vihollisen selustaan. ku-
ten oli puhe?

- Emme tohtineet ilmaista itseär.nme, koska viholli-
sia oli siellä hirudassa omillc linioilleen sairkka --- niitä
oli lii,rn paljon I
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\ 1 Arra

Lapin sotureita poroineen

LAPIN talvinen luonto esittäytyi houkuttelevana kuin
parhainkin juhlapöytä. Valkeanhohtoiset hanget yh-
täällä ja luonnon koristama havumetsä toisaalla ympä-
röir'ät komentopaikkamme. Muutaman kymmenen as-

keleen päässä siitä kätkivät etulinjoille auratun tien
valtavat kinokset melkein olemattoman päiväsaikaisen
liikenteen. Metsänriistaa ei näyttänyt peloittavan jat.
kuva pauke ja räiske. Porotkin erehtyivät näille palki-
sille, r'aikka olivat aina vaarassa joutua jonkun poru-
kan särpimeksi. Kovista pakkasista huolimatta tuntui
Lapin kuiva ilma olevan kuin parasta lääkettä etelä-
Suomen miehille. Ellei "r'anja" kaikenlaisine teknillisi-
ne aseineen olisi ollut .jatkuvana riesana, olisi Lapin
sota muodostunut monelle miellyttäväksi elämykseksi.

Rykmenttimme JR 40, jota komensi jääkärimajuri
A. Perksalo, oli tullut tänne Oulusta. Sen nimeäkin
oli vaihdettu trn'ittaessa. Tunnuksella T-f R 7 oli
aloitettu. Åivan huomaametta muututtiin 1-;R O:ksi.
Välillä oltiin Os.Perksalona, kunnes sodan alettua
muututtiin JR 40:ksi. Marraskuun alussa kotiutettiin
rykmentin miehistö. Vajaalukuinen päällystö ja alipddl-
lystö siirrettiin Rovaniemelle. Syytä ei ilmoitettu. Jou'
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lukuun 2. pnä matkustettiin .iälleen eteläär.r, R.raheen.
Siellä käskettiin muodostaa JR 40. Koulut ti'h.jennet
tiin ja lattiat peitettiin oljilla. Siihen se hornma Raa,
hen osalta kuitenkin loppui, sillä yo {.13. pakattiin
tavarat ja lähdettiin taas Ouluun.

Siellä alkoi rykmentin luominen. lliehiä s.ratiin siel-
tI ja täältä. Kapteeni Lindberg tuli 7.12. osastoineen
Porist.r. toinen osasto seurasi Tampereelta ja vähitellen
tippui 1900 ja -01 syntyneitä miehiä Oulun ja Yli
vieskan sotilaspiirien alueilta. \'ajevainen aseistus saa

riin. mutta varusteista ei ollut tietoa. Omissa vlatteis-
saan tä1'tyi suurimman osen lihteä matkalle. Niin kii-
re oli Päämajalla, ettei keikille yksiköille voitu jakaa
edes kokardeja. Kehoirettiin kietaisemaan valkoinen
nauha käsivarteen sotilaan tunnukseksi. N{inne vie-
tiin, sitä ei kerrortu.

Rykmenttimme heitettiin täten kovalla kiireellä Ou
lusta Kemilän'elle ja sieltä heti Pelkosenniemelle, jos-

se 1S.11. jouduimme ankariin taisteluihin kaikin ny-
k1'aikaisin konetuliasein varustettua vihollista vastaan.
Sen panssarit toimivat, miten halusivat. Suurin osa
meikäläisistä ei ollut aikaisemmin sellaisia nähnyt-



Hiihtojoukkojen hyökkays
käynnissä Talvisodassa
Saijan maastossa

Sotatorrret Kemijärven-
Sallan alueilla Talviso-
dassa

-.,.1:r,\1,,r: :r .rihc'rstcr-r. r'likeirlen t.rrstelujcn kestriessii
.:-.un.,.r \ r :itLri.rne I TR {0 hyökkäykscll:irin viholli-
.:ir :c^.1) :.i.:n nr-r.r r.ir r etoi scn konren t.ri ansr. järikärikip-
iceni Suor.rnn.rn johdolla.

\-ihollinen perärinty'i k1'murcniii kilometrcjii prko-
k.ruhun vallassa, ja pysiihtf i virst.r Sri)alla IähelLi Sal-
laa. Sen materiaalihukkt oli sutrri: l0 panssirrif,, k)'m-
rneniä kuorma-autoja. hcvosia ym.

I P rscttrri siitä Lihticn VIII KT-Pr:n kanssl Saijaan
puolustukseen. Muu os.r rl,kmcnttiri siirrettiin Savu-
koskelta joko n.rarssicn tai autokuljctuksin foutsiiär-
velle. Ny't siellä cri joukkojernme hiihtop.rrtiot kut-
kuttclivat siinä määrin viholliscn sivustoja je selkiiä.
ett.i sc krrtsoi p.rrhrraksi lähteri Os.Pcrkselon irrrnostr-
m,rnl karkuteillc jl pysähtyä Os.Roinisen t;rkaa-aja-
nl.urir \';lstir i\'{iirkäjärr ellä. Sic-llä sc sulkcutui kuin sii-
li piikit pvst)'ssri nal.rkmnsa eikä piiästiint't mistäärr
slmnnasta 1'[ättrinrään. Rykrnentin rnajoitusvaikeudet
olivat koko ajan sur.rrct. sillä korpisotaen liihteville
ei Oulussrr voitu .rnta.r .rinoltakrtln te lttr;r.

Rykmenttirnme konrrntopaikke oli sijoitettunl noin
6Lt km päähiin Ken-ri.irirveltä Sall;rn suuntaan. ;rirru.ten
Märkäjän'en tien varrcssa chjrinä erlcvaan rlkennttk-
seen, kahden huoneen mökkiin. Vaatimattomine ulko-
huonerakennuksir.reen se oli r'.trsin .rltis ilrnltiihystyk-
selle. Vaikka pihamtan polut suojattiin htrolellises-
ti ja tulcn sytytt;irninen pesrin päir'äsaikaln oli kiellet'
ty, hätyi'ttelivrit r ihollislentäiät meitä port.rn-rcillrran .ia

konekir'ärireillään.
Talon kamlrissa rrsui ki'mmenliuntl esikuntlntme

upseeria. Keittiöön oli siioitettu lruhclinkeskus ja
rvknrentin ;rinoan lotar-r tllous.
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Sotapäiväkiriaan merkittiin päivämärä 25.2.L940.
Kello osoitti 16.30. Päivän hämärtyessä olivat upseerit
jo saryuoeet ulkotehtr;ivistään keskustellakseen päivän
tapahtumista. Muutamat olivat heittäytyneet pitkäk-
seen peribeinän kaksikerroksiselle laverille.

Puhelin soi. Adjutantti tarttui kuulotorveen:

- Terve! Antaa tulla!
Pyydettyän naapureilta hiljaisuutta hän antoi ky-

nän liukua paperilla. Jokainen aavisti, että ioitain
muutoksia oli Sallan rintamalla tekeillä. Ruotsalaista
vapaaehtoisprikaatia oli jo pitkän aikaa koulutettu.
Sen upseerit olivat useampaan otteeseen käyneet tu-
tustumassa oloihin ja taistelurintamaan. Ruotsalainen
alipäällystö ja miehistö oli tehnyt meikäläisten kans-
sa yhteisiä partioretkiä. Eräs tällainen partio oli ot-
tanut kaksi vankiakin. Palatessaan pataljoonan komen-
topaikkaan oli jokaisella miehellä kansallisuuteen kat-
somatta suomalainen pöllisavuke suupielessä. Rauhan-
omaista rinnakkaiseloa siis I Viimeksi oli everstiluut-
natti Ehrenswärd käynyt 2J.2. esikunnassamme.

Ådjutantti Kariniemi sulki puhelimen, ja ojentaes-
saan kirjoittamansa käskyn komentajalle, jääkärima-
juri Perksalolle hän huomautti:

- Nyt ne ruotsalaiset tulevat.
Silmäiltyään saamaansa paperia komentaia luki odot-

tavalle kuulijakunnalle: "JR 40 siirtyy vaihdon tapah-
duttua Kemijärvelle seuraavasti: esikunta, esikunta'
komppania ja pst-tykkijoukkue pääosillaan marssien,
lähtö illalla 26.2. Loput autokuljetuksena r'öllä 27 ;28.

2. ll/JR 4O:n ajoneuvot ja irroitettu osa miehistöä
marssien. Lähtö illalla 26.2. ja perillä aamulla 28.2.
Loput autokuljetuksena yöLlä 27 ,/28.2. III /JR 40 mars-
sien, Iähtö illalla 28.2. ja perillä 1.3. It.kk.osasto liit-
tyy II P:n autokuljetukseen. §7allenius."

- Nyt pääsemme varmaan joksikin aikaa lepoon,
huomautti joku upseereista ja sai useiden muidenkin
hyvä}symisen.

- Optimisteja, myhäili komentaja.
Toivoimme kaikki lepoa, mutta kun rykmenttiiim-

me oli heitelty kuin vanhaa rukkasta, oli syytä jäädä
epäillen lomaa odottamaan.

Keskustelun vielä pyöriessä siirron ympärillä astui
tupaan II P:n komen'taia jääkärikapteeni Saarela epä-
määräisen värisessä puoliturkissaan. Ennen se oli ol-
lut valkoinen, mutta nyt muistutti harmaata jänistä
ensi lumella. Tapansa mukaan hän napsautti kanta-
päänsä yhteen ja sipaisi käden turkislakille. Nyt hän
antoi Iievän hymyn ilmaista sisäisiä tunteitaan.

- Terve! Mitä eteen kuuluu? tiedusteli majuri.

- Rauhallista. Ruotsalaiset kuulemma tulevat?

- Siirrosta täällä onkin ankarasti keskusteltu. Mitä
sinä siitä tuumit?

- §us144n sanoen en pidä siitä ollenkaan.

- Vaikka pääsisimme lepoonkin?

- Vaikka ! Nyt tiedämme, mitä meillä on, mutta
tulevaisuudesta emme tiedä mitään. Olemme vihdoin-
kin onnistuneet järjestämään olomme kohtalaisen mu-
kavaksi tänne kinoksiin. Talvi on liittolaisemme. Re-
servinä olo on sangen epävarma olotila. Meillä on jo
yhte ja toista kokemusta.

Majuri kutsui kapteenin muusta joukosta sivuun.
Saarela oli oikeassa. Olimme olleet kuin huutolais'

poika, jolle annettiin, mitä toisilta oli jäänyt, mutta
vaadittiin ainakin yhta paljon.

Hyvin varustetut ruotsalaiset vapaaehtoiset saapui-
vat. Jo rintamaa lähestyessään he antoivat suomalaisil-
le näytöksen it-tykeillään. Meillä olivat vain kersantti
Leskisen it-konekiväärit, joilla pystyttiin härnäämään
vihollislentäjiä. "Etelän miehet", JR 40, VIII ja
IX/KT-Pr luovuttivat asemanse Saijalla ja Märkäjär-
vellä LR:n pataljoonille ja ruotsalaisille.

Rykmentinkomentajan autonkuljettaja, huumormies
Uuno Pennanen ohjaili autoaan kohti Kemi jd'rveä.

Emme voineet olla ääneen nauramatta, kun Uuno kuul-
lessaan vihollislentäjien lähestyvän pvsähdytti auton,
tarttui vieressään valmiina olevaan kir-ääriinsä, hyp'
päsi ulos autosta ja toisti tilanteeseen sopivat sanansa:

"Tähtien välliin!" Sitten kivääri poskelle ja pikatulta
"tähtien välliin."

Siinä järjestyksessä, kun joukot 27.1. alkaen saapui-
vat Kemijärven asemalle, jatkui lastaus herkeämättä.
Mikä oli päämäärä? Siitä ei mainittu kenellekään.
Lepoon I Se oli yhteinen toivomus. Ehkä Rovaniemelle,
ehkä Ouluun 7 Kun nämä paikkakunnat oli ohitettu,
tuumi joku pessimisti: "Ikuiseen lepoonl" Ohitettiin
Ylivieska, Iisalmi, Kuopio ja "pääkallonpaikka" Mik-
keli. Kouvolan asemalla tiedusteli rautatieupseeri:

- Onko tämä Perksalon rykmenttiä?

- Ei, r'aan "kiertuetta", vastasi matkaväsynyt valis-
tusupseeri.

Kaipiaisten asemalla saimme tervehdykseksi Suo-
menlahdeo etelärannalta 4t pornmikoneen lastin nis-
kaamme. Huono tähtäin. Ei mitään vaurioita! Vain
erään venäläisen emi-elrantin talo väheni yhdellä nur-
kalla. N{ies tarjosi kiitokseksi ioillekin meikäläisille
viiniryypyt.

Matka jatkui. N1't alkoivat asiat selvitä. Majuri
Perksalo sai Pulsan asemalla .i.3. aamulla purkamiskäs-
kyn ja käskyn ilmoittautua kenraaliluutnantti Oeschil-
le. Luutnantti Tukkimäki, rykmentin entinen adjutant-
ti, saapui tuttuine moottoripyöräkelkkoineen luotsiksi.
Asemalle saapui samanaikaisesti kaksi everstiluutnant-
tia, jotka kertoivat tilanteen olevan sangen vakava ia
että meitä oli jo odotettu.

Kenraaliluutnantti Oeschin esikunta sijaitsi muuta-
man kilometrin pädssä Sirkjärven kylässä. Astuimme
metsän ympäröimän pienehkön talon ovesta sen en'
simmäiseen huoneeseen. Siellä oli vastassa tuttu uP-

seeri, Lapin ryhmän esikuntapäällikkö, majuri I. Aho'
nen. Viereisessä huoneessa näkyi kenraali Oesch sy-

ventyneenä pöydällä oleviin karttoihin. Pitemmittä pu'
heit[a esik. 

-ja EK/JR 40:n käskettiin majoittua Sirk'
järven kylään.

Useiden päivien ajaksi kehittyr majurien Ahosen ia
Perksalon ttlille seuraavanlainen vakiopuhelinkeskus'
telu:

5.3. Perksalo: - Onko pataljoonistamme mitään
tietoa ?

Ahonen: - Ei ole. Siirtvkää Tapiolaan, noin 2o

km kaakkoon nykyisestä mrjoituspaikastanne!

6.3. Perksalo: - Olemme Tapiolassa. Onko patal-
joonista mitään tietorT

Ahonen: - Ei ole.
7.3. Perksalo: - Onko pataljoonista tietoja?

Ahonen: - Ei ole. Mutta Tapiolaan on ollut majoi-
tettuna myös IX/KT-Pr. Se sai kolme tuntia sitten
käskyn lähteä heti liikkeelle. Hetki sitten se ei vielä
ollut saapunut määräpaikkaansa. - Hetkinen! Ken-
raali haluaa puhua!
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JR 40:n komentaja, jääkärimajuri A.
Perksalo (kesk.) läheistensä kanssa
Talvisodassa koillisrintamalla

Kun kenraali oli puhunut, sanoi majuri Perksalo
hieman närkästyneenä:

- Nyt sai viaton mies ripityksen. Eihän minulla pi-
täisi olla mitään tekemistä IX/KT-Pr:n kanssa. -Lähettiupseeri, koeta saada yhteys tämän pataljoonan
komentajaan! Jos hän on vielä tässä kylässä, vie ken-
raalin terveiset, että hänen on heti noudatettava saa-
maansa käskyä.

8.3. Perksalo: - Missä pataljoonat viipyvät?
Ahonen: - Nyt voin ilmoittaa, että ll/JR 40 saa-

pui eilen illalla Kauvoon, muutama kilometri teistä
etelään ja on alistettu JR 9:lle. Teidän on edelleen
odotettava.

Iltapäir-ällä kysyttiin os. Paalun esikunnasta, olisiko
rykmentinkomentajalla irrallisia joukkoja. Saatuaan
vastauksen keskustelu loppui siihen.

Yhtevs kapteeni Saarelaan toi seuraavan vastauk-
sen:

- Kuljetusjunamme pysähdyttyä Mikkelin asemalle
vaunuuni astui kenraaliluutnantti Hanell, joka kertoi
saaneensa nimityksen Haminan Ryhmän komentajaksi,
mutta muita apumiehiä kuin adjutantti hänellä ei ol-
lut. I/JR 40 kuuluisi tästä lähtien hänen alaisuuteen-
sa. Pataljoonamme lastattiin aseman luona odottanee-
seen autokolonnaan. Kuljetus jatkui tr{iehikkälään saak-
ka, mistä meiclät marssitettiin tänne.

Majoituspaikkamme ohi oli käynnissä vilkas liiken-
ne rintamalle ja takaisin. Luonamme poikennut evers-
tiluutnantti Berg kertoi, että painostus Vilajoen itä-
puolella jatkui ankarana.

Iltamyöhällä pyydettiin komentajaa puhelimeen:

- T'däll'd eversti Lyytinen. Teidän pitäisi saapua
hetimiten Vilajoenlahdelle. I pataljoonanne on ollut jo
useampia vuorokausia taisteluissa Häränpäänniemessä.
Itr'ös VIII KT-Pr on siirtymässä etulinjaan. Lähetän
oppaan Viipurin teiden risteykseen.

- Olen alistettuna kenraaliluutnantti Oeschille. Jos
hän vapauttaa minut, lähden heti liikkeelle.

Kummallista. Samanaikaisesti kun me odottelemme
pataljooniamme, heittelivät toiset niitä sinne tänne.
Kenraali ei ollut tavattavissa, mutta majuri Ahonen
tuumi, että lienee viisainta lähteä.

Majuri Perksalo otti muutamia esikuntansa uPsee-

reita autoonsa. EK jäi toistaiseksi Tapiolaan. Pimey-
destä huolimatta piti vihollinen huolta seurasta. Tau-
koamatta olivat sen hävittäiät ilmassa heitellen pom-
mejaaa ja hitaasti laskeutuvia valorakettejaan.

Sovitussa tienristeyksessä antoi vartiomies pysäh-
dysmerkin. Miinoituksen tähden oli matkaa iatkettava
jalan Vilajoen rannalle. Vihollisen valaistu panssari
tervehti meitä ensimmäisenä. Lähetti ohjasi meidät
lähellä olevaan taloon. Olimme JR 10:n komentopai-
kassa. Eversti Lyytisen esikuntaa edusti everstiluut-
nantti Oinonen, joka tiedoitti, että JR 40:n oli vaPau-

tettava perin r'äs1'nyt JR 10 rintamavastuusta Viipu-
rin uuden tien ja Muhulahden r'älillä.

Kun 9.3. aamu r.alkeni, oli JR 40:n komentopaikka
siirretty metsän suojaan vanhan tien suunnassa. Vie'
lä samana päir'änä saimme katsella, miten entinen esi-

kuntatalo roihusi liekeissä.

- Vahinko, että sinne jäi hyvä piano, valitteli ad-
jutantti.

Vihollisen armoton painostus aioa vaar, yltyi sekä

maasta että ilmasta. Sen 20 panssaria yritti ylittää
vesistölinjan, mutta epäonnistui. Rykmenttimme tuki-
prtteriston komenta,ia, kapteeni Hinnerichsen totesi va'JR 40:n

kana
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Tilanteen kehitys 4-13.3.40 Viipurin-
lahdella, jonne Os.Perksalo (JR 40
ym.) heitettiin apuvoimaksi. Venäläis-
ten hyökkåys pysäytettiin rauhantekoon
(13.3.) mennessä

littaen, että ammukset olivat lopussa, joten hänest;r
ei ollut apua. Puolustusasemat oli heikosti miehitettv.
VIII/KT-Pr. oli uudeo maantien sillrsta oikealle ja

sen jatkona lopen väsynyt I/JR 40. I{utta vaihtoa ei

ollut. IIIIJR 40 oli vielä kateissa. mutta jo iltapäir'ällä
sen komentaja, kapteeni Lindberg ilmoittautui ja sai

heti tehtäväkseen täyttää edessä olevien pataljoonien
välisen aukon.

10.3. saapui lisär'oimia. URR ja HRR ilmoittautui-
vat. Näiden jälkeen saapui perin sekalainen Osasto
Miettinen. Alistus muuttui. Oltiin Taisteluosasto Paa-

lun alaisia.
11.3. saatiin käsky hyökätä, mutta sitä ei toteutettu.
12.3. ryhdyttiin täyttämään Os.Paalun antamaa

puolustuskäskyä, jota sitten jatkeniin rauhan tuloon
13.3. saakka.

1,3-tr.3. alkoi paluu. Majoituttiin Vehkalahden
kyliin Haminan lähelle. E ja EK/JR 40 asettuivat Hu-
sulan kylään.

Sodan päättvmrsen muistoksi,yärjestettiin Vehkalah-
.lellr kenrtäjun-uhnpalr-elus. Lunta oli kainaloihin
saakka. l{utta esikuntakomppania sai tehtäväkseen
avata parin päir-än aikana rvkmentille kyllin laajan
neliön Husulan peltoaukermalle. Se oli kuin valkoi-
sesta marmorista rakennettu linnake, jonne yksiköt
marssivat majoituspaikoistaan. Nlajuri Perksalo ja pas-
tori Hytönen pitivät kumpikio 5 minuuttia kestävän
puheen, ja laulettiin "Oi Herra siunaa Suomen kan-
saa". Rykmentinkomentaja otti vastaan ohimarssin.
Tilaisuus oli varsin koruton, mutta siinä läsnä olleet
tuskin sitä unohtavat.

28.3. alkoivat junakulyetukset kohti pohjoista. E ja
EK,,/JR 40 saapuivat 3O.3. Kemijärvelle, jonne ryk-
rnentti majoittui. Sieltä suoritettiin 8-14.4. rasittava
rnarssi Kuusamoon. Maioituttiin kirkonkylään ja sen

lähistölle.
Näin oli JR 40 Talvisodan kuluessa kierrelllt iu-

nalla. autoilla ia marssien vähintään 3.500 km.

T A'P ALEENIOELLA T AP AHT U I

T^LVISODÅN aikana olivat Taipaleenjoella kerran
vaihtovuorossa Keski-Suomcsta JR 19 ja Eteläpohjan-
maalta JR 23. Vaihdon aikana keskisuomalainen poika
antoi ohjeita eteläpohjalaiselle:

- Jor meinaatte olla rauhassa tässä Linnakankaan
lohkolla, niin älkää tuota naapuria liikaa härnätkö ja

turhan päälle amn-rrrskelko, sillä se antaa kuulaa takai
sin surkeilen'ratta.

- J"'", mutta mehän ollaankin pohjalaisil, r'.rstirsi

JR 23:n mies.

/I4AASSA SYNTYNYT
KAKSI Turun poikaa istui korsun laverilla, kun toi-
nen kysyi:

- l\{issäs kuussa sä oot slntynvti

- En mä missään kur-rs' ole s)'ntynyt, mää oon
rnaas I

KLRIE OL' rÄnretrurÄ

JERMU istui vrrtiossa ja
mietteissään. kun majuri
jermu ei när-ttänyt olevan
kaisi:

- Mikäs jäi tekemättäi
Ai. kelc. kun säikähdin I turtnt;rsi lernttt.

luki eukolta tullutta kir;että
saapui tarkastuksellc. Koska
tietääkseenkään. majuri hih-

- Olkaa mitä tahdotte, r'astasi JR l9:n
kiivaasti. Kyllä se kuula teihinkin pystyy.

- Joo - mutta pohjalaancn ei r.rsko.

kocttra. s.rntri IR 23:rr nries.
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IUMALAANI
EINO LEHTORANTA

HELIUIKUUN puoiivälissä 1942 oI Pion.P 2l:n i.
komppania majoitettu melko kau;iksi I{aaselän kes-
kustalohkon etulir.rjasta. Tavallisesti kuljimn-re matkarr
hiihtäen suoraan netsän hrlki. Ifutta kun oli kulje-
tettavana raskaita kolleja, täyt\'i kär-rtää tietä, jok;r
kiersi ison lenkin j;r pidensi matkrl huomatt.rvastr.

Eraana aamuna kon.rppanian pääilikkö, luutnanttr
Niemi kutsui allekirjoitt.ineen komentotelttr:rns;, pie-
neen parakin tapaiseen. Åstuessani sisriän Niemi istui
pöydän ääressä selaillen pepereit.rrn. Hyr'ät huon.renet
vaihdettuamme hän pyysi istumaan viereensä ja otti
esille karttalehtiön, jota lyijykynällä näytti puhellen:

- Tuossa metsän reunass.l sr jaitsevat vihollisen
.rsemat. Meidän varsinaiset isemJmme ovat pitkin
tritä suon laitaa, mutta tällä suon keskellä olevalla
kumpareella on jalkaväellämme eteentl'önnetty tuki-
kohta. Välimaasto on tällä kohdalla kapea, vain noin
80 nr ja kartan rnukaan melko aavae suota. - Jalka-
väki on pvvtänyt ansoitusta tämän eteentyönnetyn tu-
kikohdan edustalle, ja siellä on käynytkin jo kaksi ryh-
mää yrittämäss.r. mutta ne eivät ole tehtär'ässään on-
nistuneet. Nyt on teidän tämän vuorokauden kuluessa
;rnsoitettrva tämä .rluel --- Vedetään vain yksi aukoton
;rnsarivi, jolla on päfusirssa hälyttävä merkitys ! -
Suoritusa jan saatte r.lrkemmin valita itse. - Koska
tilanne siellä tuntuu oler',rn vaikea, saatte valita koko
komppaniasta haluamanne nriehet. \{inä annan sitten
heille määräyksen.

Nimesin neljä miestä.

-- Hyvä! -- Hän kirit,itti nrntei nttristiin. Mil-
Ioin haluattc lrihteä1

.\lierin ääneen: Nyt or.r rnelkein täl'sikr-run aika, niin
cttä lumihangella on yöllä lähes yhtä valoisaa kuin
päivälläkin. Ennen kuun nousua on hämärä, ja silloin
pitäisi työn tapahtua. Kuu nousee noin kello 18.30.
Paikalle tulee matkaa noin 10 km. Hevosella mennen
rnatka vie lähes 2 tun'tia. Perillä ennakkotutusturninen
tehtär,ään vie ehkä neljännestunnin ja itse työ saman
\erran. - Me lähdemme täältä siis kello 16.

- No niin. Nämä rniehet ovat silloin lähtövalmiina
teidär-r telttanne luona ja hevonen myös.

Tehtävä oli selvä. - Meillä oli komppaniasta pysy-
rästi erotettuja erikoisryhmlä, ja aina kun oli aikaa,
ryhrnällämme oli tapana tehdä ansoitusta nopeuttavia
valmistelutöitä. Sitä r'arten meilld oli aina telttamme
täheisyydessä jonkin kuusen alla orna pieni käteis-
varastomme ansoitustarvikkeita. Nyt odotellessamme
lähtöhetkeä täydensin-rme jälleen tätä varastoa.

Määräaikana kaikki miehet olivat paikalla, mutta
hevonen puuttui. Odotimme. . . Kului puolitoista
piinallista tuntia, eikä hevosta vieläkään näkynyt.

Mieliala kävi nurjaksi hevosrniehiä kohtaan, ja kun
hevonen viimein tuli, sen tuoja sai kiukkuisia terveh-
dy'ksiä useasta suusta. Hänen kapeille harteilleen säly-

tettiin kaikkien maailman hevosmiesten saamattomuu-
det.

Hevosen perässä oli laatikkoreki heinillä puoleksi
rä),tettynä. Nostimme tarvikkeemme rekeen, ja kaksi
miestä istuutui laatikon peräpäähän rinnakkain, yksi
sen reunalle ja pari miestä sovitteli takamuksensa reen

nokkapuolessa olevan ansalaatikon päälle. Toinen näis-

t:i asettui aiaiaksi.

lA-kwa
Miesten hevosmatka rin-
tamalle laatikkorekineen

I
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Näin matkamme pääsi alkamaan lähes 2 tuntia myö-
hästyneenä. Mitä tämä viivytys merkitsi, se oli meille
vielä kysymysmerkki.

Jo hevosta odotellessamn're olin antanut pojille seli-
tyksen tehtäväämme: meidän olisi vedettär'ä yksi ansa-
rivi erään kumpareen etumaastoon. He tyytyivät tähän,
mutta nyt alkoi heidän mieliänsä askarruttaa yhä enem-
män tämä tehtävä. Kaikille alkoi käydä selr'äksi, että
suunnitelma oli mennyt pilalle, koska juuri pimeässä
olisi ollut meidän parär täi-intamme ai'ka. Joi olisim-
me jo perillä, tehtävän-rn're ei ehkä ruottaisi meille
erikoisia vaikeuksia, mutta matk,r oli vasta aivan alussa.
Pojat alkoivat osoittaa levottomuuden merkkejä.

- Minkähänlaiset paikat siellä ovat? virkahti joku.
Kun tiesin tilanteen vaikeaksi, an,elin, että on pa-

rasta olla kertomrrte siitä, jottei heidän levottomuu-
tensa lisiiäntyisi t;rrpeettomasti. Vastasin r'ältellen:

- En ole koskaan käynyt siellä eteentyönnetyssä.
Mutta sen lähistöllä r'arsinaisten asemien edustalla olen
ollut, eikä siellii sen ihmeellisempää ollut kuin muual-
lakaan.

Matkamme jatkui vähitellen etulinjaa kohti. Saman-
aikaisesti kuu vaelsi omaa kulkuaan ja alkoi jo näkyä
puiden latvojen yli.

tr{rtkaa oli alusta alkaen tehty vähin puhein, mutta
pitemmälle ehdittäessä pojat tulivat yhä vaiteliaam-
miksi.

- Kun ei olisi kuun aikal sanoi vihdoin joku. -Kuuhan tässä olikin keskeisin tekijä.

Konekivääri asemissa
Maaselän rintamalla

- Olisi edes paksussa pilvessä! vastasi toinen.
Ajaja hoputti leto:iomana hevosta nopeampaan

käyntiin, j otte i-.ääsräisi in !:is i ksi tehtävään.
Kuu oli pian korkealla ::.ivaalla ja melkein täyte-

läisenä valaisi tienoor kirkk.rrksi. Kovaksi ajetun reen
rritecc kiemurtelivat kuun r'-rlo.se kuin hopeanauhat.
Tuhannct jääkiteet r'älkkvir'är h:ngelle, samoin kuin
tähtien täyttämä taivas, jossr e: c,llur pilvenhattaraa-
kaan. Ilma oli aivan tyyni. ja e:nor C.lni. joka kantau-
tui korviirnme, oli hevosen krvioisir lähtevä pakkas-
lun-ren kirskunta, joka kantautui k.:.u:s l:uul.rkkaaseen
mel'ään.

Ni.rtka alkoi kallistua vihdoinkin 1o:-:.leer Rintr-
malta kuuluivat äänet ,io selvästi. Vasem:.r:ll:. ,:ookoo"
loksutti hln,aan, r,enäläisittäin. Suor:rn eiessä oli
kranaatinheitin toiminnassa. Vihollinen huireli sinne
tänne hiirintäammuntaa, joka lienee tarkoite::u huol-
totielle rintaman läheisyyteen.

- Ior.eri on raivostunut heittelemään "r:rkuj.r".
totesi ioku. - Erotimme nakun äänen, joka runtui tu-
levan meitä kohti. - Kuuntelimme. . .

- Lyhyeksi taitaa jäädä, arvelin. - Samalla se r.i-
jähti edessämme, mutta emme vielä nähneet räjähdvs-
kohtaa. Sivuutettuamme tiessä olevan pienen kaarteen
näimme hälvenevää savua. Jokin mies juoksi sen ohr.

- Mitä siinä on tekeillä? kysyi ajomies.

- Hetkinen! Minä katsonl Samalla hyppäsin reestä

f a heti olin paikalla, jossa vielä leijaili nienoista savua.
Tilanne selvisi. Mies oli yksinkertaisesii ollut riu'ulla,

t A-htoo

56

*,&"



kun kranaatti räjähti hänen nenänsä edessä, ja peläten
nakuja tulevan lisää hän juoksi korsuunsa.

- Olemme perillä, sanoin ja lisäsin: - Ajakaa
hevonen tuohon kuusikkoon, sitokaa Iujasti kiinni,
loimi selkään ja heiniä purtavaksi.

En tiennyt oliko eteentyönnetyn tukikohdan miehis-
tö juuri tästä korsusta. Laskeuduin korsuun, ottaak-
seni siitä selvän. Toiset jäivät hevosen luo.

- Hyvää iltaa, pojat!

- Iltaa! Iltaa! kuului eri tahoilta. - Kaikki tuijot-
tivat outoa tulijaa.

Heitin lyhyen katsauksen korsuun: Vasemmalla olr
ikkunapahanen. Sen alla karkeatekoinen pövtä, jolla
pieni lampputuikku ja puhelin. Eräs poika kirjoitti
kirjettänsä pöydän päässä. Toisia istuskeli siellä täällä
lavereittensa reunoilla. Joitakin makaili tär.sissä r.arus-
teissaan ja eräs kuumaverinen paitahihasillaan.

- Onko tämän talon väkeä eteenty'önnet1'ssä tuki.
kohdassa? - Paitahihainen nosti päätään, pyyhkäisi
silmilleen valahtaneen tukkansa taaksepäin ja vastasi:

- Kyllä ! Meidän poikiahan siellä on.
Puhelin soi, ja paitahihainen nousi, tarttuen kuulok-

keeseen. Hän oli todennäköisesti upseeri ja joukkueen
iohtaja, vaikka ei siltä näyttänyt, koska oli partainen
ia likainen, kuin itämainen rosvopäällikkö (tähän ai-
kaan olivat vielä muodissa itämaiset kasvotkin).

Kun kuuloke kolahti paikalleen, sanoin:

- Olen pioneeri ja ulkona on muutamia kavereita.
Olemme tulleet vetämään ansariviä eteentyönnetyn
tukikohdan eteen.

- Jaahal Jaaha! Kyllä se antaisi vähän niinkuin
turvallisuuden tunnetta, kun edessä olisi ansoitus.

- Ehkä kaverini saavat tulla tänne lämmittelemään
siksi aikaa, kun käyn tutustumassa etumaastoon?

- Tietenkin ! Tervetuloa vaan ! - Hetken Iäm-
miteltyäni kysyin:

- Osaako sinne eteentyönnettyyn näin muukalai-
nen ?

- On parasta, että täältä lähtee opas viemään. -Hän nimesi jonkun ja lisäsi:

- Ohjatkaa lyhintä polkua oikeanpuoleiselle pesäk-
keelle! Jospa sitten Juhavaara lähtee mukaan etumaas-
toon! Toiset odottavat sen aikaa täällä!

Niin lähdimme astelemaan eteentyönnettyä kohti,
opas edellä, allekirjoittanut hänea kannoillaan ja korp-
raali Juhavaara viimeisenä.

- Te kaiketi kuulutte JR 45:een?

- Kyllä. Tässä onkin ihan rvkmentin oikea sivusta.
Meillä on tästä oikealle enää vain kaksi pesäkettä, ja
sitten on rykmentin sauma. Siitä alkaa Lindgrenin osas-
to. selosti opas.

Sivuuttaessamme varsinaisia asemia, ,;'otka eteentyön-
netyn kohdalla olivat tyhjät, opas varoitti:

- Åivan pian tulemme ansakentälle. Varokaa, tässä
on ansoia aivan polun varressakin !

- Tämä ansakenttä on minulle ennestään tuttu.
Tässä polun varressa on 4-rivinen, mutta vitikon takl-
na se muuttuu 3-riviseksi.

- Taidatte tuntee tarkoin nämä ansakentät?

- Aika hyvin. Olen ollut niiden kanssa tekemisissä
tämän patalioonan vasenta raiaa myöten, jona on
Muurmannin rata, Maaselän aseman edustalla.

Korsusta lähtien puheemme oli tapahtunut hiljai-
sella äänellä, mutta nyt noustessamme kumpareelle,
iossa eteentyönnetty tukikohta oli, täytyi puhelu muut-
taa varovaiseksi kuiskailuksi.

Tähystäjä Maaselän rintamalla
vuoden'1942 alkupuolella

- Åivan pian tulemme ensimmäiselle pesäkkeelle,
kuiskasi opas.

- Menkää te ilmoittamaan tulostamme, me odotam-
me täällä. Tulette sitten tänne, ja me menemme vuo-
rostrmrne pesäkkeelle, muuteo meitä tulisi liian monta
miestä I'ht'aikaa samaan pesäkkeeseen.

- Joo, minä menen, sanoi opas ja eteni varovaisesti,

1'rittäen vähentää lumen kirinää jalkojensa alla.
Hän palasi pian, ja silloin lisäsin:

Teidän ennakkoilmoituksenne kaikille vartio-
miehille on tärkeä, sillä eteentyönnetyssä tukikohdassa
he voisivat olla hyvinkin "säikkyjä".

Näin erosimme. Opas lähti seuraavaan pesäkkeeseen
ja allekirjoittanut Juhavaaran kanssa ensimmäiseen.

- Kuinkas täällä menee? kysyin vartiomieheltä
laskeuduttuamme pesäkkeeseen.

- Ei täällä ihmeempiä ole sattunut. On aika hiljais-
ta. Enempää tuttavuutta hieromatta aloimme tarkastel-
la etumaastoa. Näkymä oli Niemen ilmoituksen mu-
kaista rämettä -- noin miehen mittaisia puita harvassa
kasvavaa ja maasto tasaista kuin järven pinta.

- Mistähän tässä aloittaisi ansarivin 7 kuiskasi Juha-
vaara ja jatkoi: 

- Tuolla oikealla on pystyyn kuivunut
kuusi, sehän on sopiva lähtökohta.

.- Se on siinä mielessä sopiva, että on helppo todeta
rnsarivin alku.

- Sitten vedämme kohti tuota haaralatvaista män-
tyä, ja siinä teemme suorakulman rintaman suuntaan.
Silloin se suojaa tätä pesäkettä myös oikealta tulevilta
vihollisilta.

Näin tarkastellen siirryimme pesäkkeestä toiseen
etsien sopivia rnerkkipuita ja samalla kysellen tietoja
vihollisesta mln. sen konetuliaseista.

Ensimmäiset pesäkkeet olivat toistensa kaltaisia, ja
rnaasto pysyi läpeensä tasaisena, mutta puusto pieneni
la harveni pesäke pesäkkeeltä. Lähestyttäessä saarek-
keen kärkeä puut olivat enää r,ain metrin korkuisia
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suomäntyjä. Tällä kohdalla asemien r'äli oli prenrm-
millään, tuskin 80 metriä ja juuri siinä olevassa pesäk-
keessä vartiomies kysyi:

- Näettekö tuolla pitkänomarsen mustan läiskän?
Se on ampuma-aukko. Vanjalla on siinä katettu ,,koo-
koo", jota se käyttää herkästi.

- Onpas pahalla paikalla, kuiskasin.
Kapein ja aukein kohta ja siinä konekivääri. Mei-

dän olisi nenti\'ä vielä 30 m lähemmäksi, ja se ei
ollut n.rahdollista. Tiesin, että mukanani oli vain eh-
dottomasti hyviä miehiä, tottuneita ja rohkeita. Mutta
sittenkin, edetä tämän kapeikon puoliväliin ja siinä
tehdä työtä kirkkaan kuun valossa 

- se oli aivan sula
mahdottomuus. Kuitenkin Niemi sanoi lähtiessämme:
'Teidän on ansoitettava tämän vuorokauden kuluessa!'

Synkin miettein siirryimme seuraavaan pesäkkeeseen.
Konekiväärin ampuma-aukko ammotti tännekin musta-
na ja uhkaavana. Se ei ollut varsinaisesti kuitenkaan tä-
män pesäkkeen ongelma, vaan vartiomies osoitti noin
J0 m edessä olevaa ainoata kuusta ja kertoi:

- Sen juurella on toverilla kuulovartio. Siihen tulee
mies aina näin illalla ja aamulla vedetään pois.

- Onkohan se nyt siellä?

- En ole varma. Sitä ei koskaan näe, kun se ryö-
mii paksuun lumeen kaivamaensa uomea mvöten.

- Toverin vartiopaikka on juuri sillä etäisyydellä,
josta ansarivi on vedettävä, kuiskasin. Täytyy nyt har-
taasti toiroa, ettei siellä ole ketään silloin, kun sivuu-
tamme sen paikan.

Yritin miettiä ratkaisua tähän juttuun siltä varulta,
että vartiomies olisi siellä. Jos vedämme ansoituksen
niin läheltä, että mies katsoo turvallisuutensa uhatuk-
si, hän melko varmasti käyttää asettaan siitä huolimat'
ta, että on yksin ja meitä viisi. Sama olisi tulos, jos

yrittäisimme käydä suoraan hänen päällensä, sillä äk-

kinäisinkin syöksy tässä valaistuksessa olisi etukäteen
tuomittu epäonnistumaan. Jos sivuutamme miehen täl-
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r:. puolen xruk-r-r. hän todenn;ikörsesti pysyy hiljaa,
mutta sillorn ansrrivi tulee niin lähelle omia asemia, et-
tei sillä ole juuri miräln merkity'stä. Täten emme tällä
hetkellä löy'täneet asi.rlle mirään ratkaisua, r'aan jätim-
me sen riippumaan suoritusaikana vallitsevasta tilan-
teesta, niin toivotonta kuin se olikin.

Kävimme kaikissa pesäkkeissä suunnitellen tehtä-
väämme ja totesimme, että ansarivin vetäminen koko-
naisuudessaan olisi sangen vaikea ja kapeikossa täysin
mahdoton. Mitä siis teemme? Kysymys ahdisti, suo-
rastaan järkytti meitä.

Lähdimme astelemaan korsua kohti synkkien aavis-
tuksien vallassa käyden raatelevaa sisäistä taistelua siitä,
mitä tehdä. Tiesin, että kaverini olivat giinä määrin
pelkäämättömiä miehiä, että he tulevat kanssani mihin
tahansa, mutta hyödyttääkö se mitään? Oikealta al-
kaen, puuston vähäisen näkösuojan turvin saamme eh-

kä jonkun kappaleen paikoilleen, mutta sitten voi käy-
dä niin, että meidät pyyhkäistään pois ja työ iää yhtä
hyvin tekemättä. Eikö muutama ansa olisi silloin ase-

tettu paikoilleen liian kalliisti?
Mutta aivan kuin moukarin iskut takoivat aivois-

sani Niemen sanat: 'Teidän on ansoitettava tämän
vuorokauden kuluessa! Tämän vuorokauden kuluessa!'
Tilanne tuntui toivottomalta. IIutta toisaalta olin
tottunut siihen, että esimiehen antama käsky on kuin
itse Kohtalon määräys, jota ei r-oi muuttaa eikä kiertää,
vaan se on täytettä\'ä kaikissa olosuhteissa. Nyt olisi
mahdoton tehtävä mahdolliseksi. Ei ollut siis vaihtoeh'
toja. Oli yritettär'ä. kär'i miten kävi.

Ristiriitaisten ja epätoivoisten ajatusten myllertäes-
sä mielessäni olimme saapumassa korsun luo, kun tai-
vaalta alkoi harvalleen putoilla lumihiutaleita. Se antoi
toir-on kipinän, johon kiihkeästi tartuin. KunPa tuota
lunta tulisi enemmän, niin voisimnre onnistua.

Näissä toiveissa laskeuduimme korsuun odottamaan.
Muutaman minuutin kuluttua pistäydyin katsomaan

kuutamovalaistu ksessa
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lumentuloa. Se olikin hiukan lisääntynyt. päätin kui-
tenkin, että nyt meidän on mentävä åteen. Tos lumen_
tulo vielä lisääntyisi, olisimme heti toimiÅavalmiina
paikalla. Menin sisään ja sanoin:

. - Nyt pojat lähdetään I - Kokosimme tarvik-
keemme, ja niin lähdimme eteentyönnettyä kohti.

Raskaan ansalaatikon kantaminen kapealla polulla
oli hankalaa.. Niinp.ä sulloimme leipalarikkumme täy-
teen putkia siten helpottaen laatikon kantamista.

Lumentulo lisääntyi nopeasti, kun olimme saapumas-
sa ensimmäisen pesäkkeen luo. pysähdyimme vähän
hengiihtämään ja siinä selitin pojille:
. - Nyt meillä oli riittär,ä nåkösuoja lyhyestä etäisyy-

destä huolimatta. Onnistumisemme riippuu nyt käir-
desta seikasta ja ne olat: ehdoton aenetidmyys ja suuri
nopeus. Lumentulo alkoi äkkiä, joten se voi'loppua
myös äkkiä. Meidän on tehtär.ä työmme lumisätän
kanssa kilpaa.

Pojat myönsivät näin olevan ,ya meillä oli kiire pääs-
tä alkamaan, mutta sitä ennen oli ansalaatikko viätava
niin kauaksi eteenpäin kuin an'elimme mukanamme
olevien. putkien riittävän. M.ääräsin korpraali Juha-
vaaran ja jonkun pojan viemään sen sopivimmaksi kat-
somansa pesäkkeen läheisyyteen fa simalla ilmoitta-
maan vartiomiehille tulostamme.

Kun pojat palasivat, lumentulo oli voimakkaasti
kiihtynyt, ja sitä tuli nyt taivaan täydeltä. Oli alkanut
myös lujasti tuulla niin, että se pieksi lunta vasten vi-
hollisen kasvoja, haitaten pahasti sen tähystystä.

Meidän toimintamme aika oli tullut. Ensimmäisenä
Iähdin laskeutumaan'r-älimaastoon.

Kun ansarivin vetäminen tapahtui jonkinlaisena sar-
jatyönä, pidimme tapana. ertä kukin mies aina teki
määrätyn osuutensa saavuttaakseen mahdollisimman
suuren nopeuden. Näin oli tottuneista erikoismiehistä
koottu tämäkin työryhmä.

Ensimmäisenä eteni putkien sito ja. Itse seurasin

hänen kannoillaan, painoin sytyttimen paikoilleeo ja
o.sortrn .seuraavan 

putken kiinnityspaikan sekä peräs_
säni tulevalle ansalangan vetäjälle langan kiinhitys-
kohteen. Viimeisenä tuli virittäjä, joka sitoi myös
ansalangan pään virityssokkaan. Näin siksi, että iyö
jakautui tasan kaikkien kesken. Kenenkään ei tarvinout
odottaa eikä kukaan jäänyt jälkeen. Ryhmä eteni siis
Jonossa 3-5 m etäisyyksin, ja konepistoolilla varustet-
tu varmistaja pysytteli ryhmän keskivaiheilla vihollisen
puoleisella sivustalla.

Poiat etenivät työpisteestä toiseen etukumaraan tai-
p.uneina ja sidonnan ajaksi mahdollisimman alas kyy-
ristlneinä. Näin edettiin hiljaista kävelyvauhtia, mutia
äänettömästi kuin aaveet. Työmme kävi kuin kello siitä
huolimatta, että ennakkotutustumisen aikana tilanne
näytti aivan toivottomalta. Nyt viritimme nopeasti
ansojamme, siten kylväen kuolemaa niille, -jotka

omiamme uhkasivar. ja kiivas lumipyry kätki kaiken
läpinäkymättömän verhon taakse. 

- Mutta kapeikko-
maasto kummitteli yhä mielessäni. Siinä olevå kone-
kivääriasema ja kuulovartiomiehen juttu olivat vielä
ratkaisematta . . .

Reipas toiminta vapauttaa aina kiusallisesta odotuk-
sen jännityksestä, ja niin nyrkin. Alkubaipaleen erin-
omainen menestys piristi mieliä ja antoi uskoa tehtä-
vämme lopulliseen onnistumiseen. Siitä huolimatta
Iähestyimme pamppailevin sydämin niemen kärkeä,
jossa vihollisen "kookoo" melkein pökki kylkiämme
ja jossa kuulovartiomies punoi juonäan päämme me-
noksi. Mutta pesäkkeessä ei ollutkaan ketään.

Vedimme ansoituksen vartiomiehen käyttämänkul-
ku-uoman poikki, asettaen putket aivan sen viereen
kummallekin puolen niin, että kun naapuri ryömii sin-
ne, hän pääsee suorinta tietä "isäinsä tykö".

Onnistuimme täten vetämään ansarivin suunnitel-
man mukaisesti loppuun saakka.

Kun työ oli onnellisesti päättynyt, jännitys laukesi ja
pojat alkoivat puhella purkaen iloaan vähän liiankio
aikaisin niin, että se kuului vihollisen asemiin.

Olimme nousemassa rinnettä ylös asemiamme koh-
ti, kun vihollinen avasi tulen tavoitellen meitä. Tuli oli
vain äänen perusteella suunnattu ja pölytti lunta taka-
namme muutaman metrin päässä. Otimme jonkun
terävän harppauksen ja pääsimme turvallisen metsän
suojaan. Sitten palasimme hilpein mielin korsulle.
Ilmoitettuamme, että ansarivi oli suunnitelman mukai-
sesti paikallaan lähdirnme ajelemaan omaa komppa-
niaamme kohti.

Lumentulo väheni nopeasti, ja kuljettuamme pari
kolme kilometriä se kokonaan loppui. Yllämme- oli
taas tähtikirkas taivas, jossa ei ollut pilven hattarta-
kaan. Tuuli oli tyyntynyt, ja kirkas kuu hopeoi tiem-
me ia taivaan korkeuksia tavoittelevat puut.

Matkalaisten mieli oli reipas ja iloinen. Pojat pu-
helivat ja lauloivat, vuorottain jayht'aikaa, mutta yksi
oli vaiti - - Vieressäni istuva Juhavaara tuijotti jon-
nekin kauas, tähtisumuihin, aikojen taakse-- Emme
todellakaan tienneet, mitä maailmankaikkeutta ja sen
pienimpiä yksityiskohtia hipovia mierteitä hänellä oli,
kunnes hän kääntyi puoleeni ja kysyi:

- Uskotko sinä Jumalaan ?

Se oli totinen kysymys, joka yllättäen pudotettiin
tajuntaani, ja niinpä en ollut kyllin nopea vastaamaan
siihen, joten Juhavaara tavallaa;n vastasi siihen itse:

- Jor Jumala on olemassa, niin kyllä tätä meidän
matkaamme johti itse JUMÅLA.
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Kaukopartio nuotiolla

Majuri Kuismasen iohtama
Päämajan kaukopartio pa-
laamassa retkeltään

','ffi
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PÄÄMAJAN kaukotiedustelulle annettiin talvella
1941 tehtäväksi käydä Rukajän'en suunnalla tuhoamas-
sa eräitä kohteita vihollisen selustassa. Suunnitelma oli
suurimpia, missä olin ollut mukana, sillä tähän tehtä-
vään tuli mukaan kuutisenkymmentä miestä jaettuina
neljään partioon, jokaisella partiolla eri tavoite. Par-
tiomiehet koottiin kolmesta Päämajan alaisesta tiedus-
teluosastosta. Koko porukan päällikkönä toimi maju-
ri Kuismanen, ia minun partioni johtajana oli yliker-
santti Märö.

Tehtär'änämme oli käydä tuhoamassa vihollisen ir-
asema, pataljoonan komentopaikka ja puhelinkeskus.
Kaikkiin kohteisiin oli märirä saxpua sirm.rlll kellon-
määrällä. Ir'-ascman tuhoaminen tuli meidän partionr-
me tehtäväksi.

Koko partio vietiin autoilla meikäläisen pataljoonan
komentopaikkaan, josta sitten oli määrä lähteä hiihtä-
mään eteenpäin. Reissusta ei tällä kerralla tulisi kovin
pitkäaikaista, sillä matkaa kohteisiin oli omasta kenttä-
vartiosta vain noin )0 km. Muonaa ei repuissa tar-
vinnut olla siis paljonkaan, mutta aseistus oli sitä ras-
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kaerr.r-rpi. Latun'riinojcn, polttol.ullojen ;a termiittrpoln-
mien lisäksi piti mukan.i oll.r konepistooleihin taval-
liste enemmän patruunil. joten painoa kyllä kertyi
rcir1111i11in. Haavoittuneiden r:r.rlle oli ahkioitr.

Arunulll aikaisin lähdettiin om:rsta kenttävartiostr
hiiht.iurä;in kohti tavoitteita. Koko l.orukalla hiihdet
tiin ilt.r.rn mcnnessä paikkaan. jrrss,l partioiden oli
märiri erotr toisistaan. Tämii paikkr vllittiin myös ko-
koontumis;.rikaksi, johon oli saavutt.rr'.1 tehtävien tul-
tua suoriretuiksi.

Kohteidcn sii.rinti oli tästä kokoontumispaikasta kat-
sottuna seuralr'.rnl.rrncn: Meidän partiomme kohteena
oli suoraan idlssl oleva kylä, johon oli matk.r:r noin
4 km. Tästä etelään noin 2 kilometrin päässä oli vi-
holliscn pataljoonrn k,rnrgrlrtri*ka, jonka tuho.rn'r-
nen oli majuri Kursmascn l.artion tehtävä. Kokoon-
tumispaikasta pohjoiseen t.r.rs noin 6 km päässä oli
eräs puhelinkeskus, ja sen tuhorrninen oli luutnantti
l(uopan partion tehtä\'ä. Kunkin prrtion piti olla koh-
teensa tuntumassa niin, että toiminta loisi alkaa joka
paikassa täsmälleen kello 24. Tunnussanoista oli sovit-
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tu siten, ettd jokaisella partiolla olevaa nimcä käytet-
tiin tunnussanana. Meidiin fartiomme tunr-ruksena oli
Svr'äri, Kuismasella Jämäs ja Kuopalla Osku.

Kun aikr alkoi olla niin pitkrillä, että oli lähdcttär.ä
liikkeclle, jotta chdittäisiin määrättynä aikana tavoit-
teisiin, partiomrne lähtir':it etenemään kr-rkin omaan
tchtär,äänsä. Vahvuutta oli rneillä 20 miestä, jotka jaet-
tiin vielä kahteen eri partioon siten, cttä r'oimme ri'h-
tvä toin.rintaammc kal.rdelta suunnalta yhtaikaa. Lcnto-
r';rlokuvasta näet todettiin, että ir,-aseman torni oli
keskellä kylää eriiän rakennuksen katolla, ja kylä oli
pirrrsta saartaa kahdelta taholta.

tr{eillä oli määrär's panna koko kylä tulcen, jos

siellä ei ole siviilir'äkeä, ja tätä r'arten meillä olikin
rrukana termiittipommeja. Lähestyessämme kylää tu-
hottiin sinne johtava puhelinlinja. Saapuessamme en-
simmäisen talon i;ihaan huomasimme, cttei ainakaan
tällä puolen kylää ollut asukkaita missään rakennuk-
sessa. Välittömästi lähti silloin toinen partiomme osa

kiertämään kylän toiselle puolen aloittaakseen tehtä-
r,än määräaikana myös siltä suunnalta.

61



Aloitushetken odottaminen tuntui meistä pitkältä,
mutta täsmälleen sovitulla hetkellä alkoikin meistä oi-
kealta kuulua taistelun ääntä. Konepistoolit rätisivät
pitkiä sarjoja, joihin pian yhtyivät pikakiväärin papa-
tus ja käsikranaattien räjähdykset. Samalla kuului
myös kaukaa vasemmalta kovaa ammuntaa. Tällöin
aloitimme mekin toimintamme, ja molemmin puolin
kylää leimahtivat talot tuleen toinen toisensa jälkeen.
Iv-sotilaille tuli äkkilähtö vartiopaikaltaan. Parinsa-
dan metrin päästä pellon takaa metsästä he paetessaan
ampuivat pikakiväärillä muutamia sarjoja meitä kohti,
mutta eivät tuottaneet meille minkÅaolaisia tappioita.
Pian oli koko kylä tulessa ia ammunta metsän laidasta
loppunut.

Vihollispatal.joonan komentopaikalta kuului yhä
jatkuvasti taistelun melske, ja me päätimme lähteä sin-
ne avuksi. Ryhdyimme ketjussa etenemään aukean pel-
lon yli metsää kohti. Päästyämme noin 20 metrin pää-
hän metsästä alkoivat suoraan edestämme venäläisten
konepistoolit syytää kuulia meitä vastaan. Salaman-
nopeasti oltiin matalina ja vastattiin tuleen.

Lähimpänä oikealla oleva mies huusi hetken kulut-
tua, että hän on haavoittunut ja pyysi tuomaan ahkion.
Eräs partion miehistä ryömi haavoittuneen luo ja koet-
ti saada jonkinlaisen hätäsiteen haavoittuneen jalkaan,
johon luoti oli sattunut polven alapuolelle. \Ie toiset
pidimme yllä jatkuvaa tulta vihollisen aseiden suuliek-
kien mukaan. Oikealta kuului nyt vuorostaan huuto,
että joku toinenkin oli haavoittunut.

Olimme tukalassa tilanteessa. Vihoilisille olimme
selviä maalitauluja, sillä takanamme paloi kylä ja vi-
hollinen näki meidät tietysti palavaa kylää vasten,
mutta me emme nähneet sitä pimeässä metsässä, joten
saimme ampua vain vihollisen ampuma-aseiden suu-
liekkien mukaan. Koetimme suunnata tulemme mah-
dollisimman alas, sillä kuten tiedetään pimeässä am-
muttaessa on y-li ampumisen mahdollisuus suuri. Näin

kävi venäläisillekin tiissä taistelussa, vaikka heillä oli
kaikki edut puolellaan.

Ketjumme oikealta siiveltä pääsi muutamia miehiä
ryömimään metsään. ja kun he sieltä avasivat tulen
konepistooleistaan, r'enäläisten tuli alkoi heti hiljen-
tyä. He vetääntyivät kai pois luullen, että sivustalta on
tulossa uusi partio meidän avuksemme. Viimein lop-
pui vihollisen tuli kokonaan. ja siiloio syöksyivät lo-
putkin partiomme miehistä metsän suojaan.

Oli suorastaan ihme, että päästiin koko kahakasta
vain vähin tappioin.

Mainitulla pataljoonan komentopaikan suunnalla oli
nyt jo myös hiljaista, ioten pääteltiin. että sielläkin oli
taistelu ratkennut. Kumpi oli voittanut. sitä emme sil-
lä hetkellä vielä tienneet.

Meillä oli nyt kiire kokoontumispaikkaan, sillä em-
mehän tienneet, kuinka suuret voimat vihollisella oli-
vat tulossa meidän peräämme ja kuinka suuret ovat
olleet tappiot toisilla partioillamme. Jalkaan haavoit-
tunut mies pantiin ahkioon ja lähdettiin matkaan. Kun
päästiin kokoontumispaikkaan, siellä oii jo majuri
Kuismasen partio. Puolen kilometrin päähän tästä
paikasta oli laitettu jo varmistusmiehet ottamaan vas-
taan mahdolliset takaa-ajajat. Kiireesti hiihdettiin sit-
ten valmiille tulille sitomaan haavoittuneet paremmin.
Toinen heistä olikin haavoittunut vasempaan käteen,
joten hän pystyi itse hiihtämään.

Saikat oli juuri saatu kiehumaan, kun varmistusmies-
ten konepistoolit alkoivat soida. Myös viholliset am-
puivat niin luiaa. ettei ,r'ksityisiä laukauksia erottanut.
Saikan keitto jäi kesken. ja me lähdimme nopeasti ve-
täytymään pitkin tulolatuamme omia linjoja kohden.
Olin tässä vaiheessa letämässä haavoittunutta toveriani
erään toisen kanssa. Edessämme eteni muutamia mie-
hiä kärkenä, sillä eihän tiedettl, vaikka viholliset olisi-
vat kiertäneet jo eteemme saadakseen meidät saarre-
tuiksi. Pääosa kulki jäljessä viivyttäen vihollista niin
paljon kuin voi.

1":.0":ll. koossa 
letkeltä 

palattuaan
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EINO HERMUNEN

SATTUMIA

TALVISODAN

Al0rLTA

JOULUKUUN puolir'älissä 1939 kävelin Kannaksella
Oinaalasta Sudenojan tienhaaraan päin, jossa oli pa-
taljoonamme "töpinä". Olin pakit kädessä hakemassa
sapuskaa.

Etäältä jo näin tutun näköisen miehen tulevan vas-
taani. Hän lähestyi, ja Monolan Lassihan siinä oli
Ylämaalta. Oli melkein kuin siviilimies. Vyö ja ko-
kardi vain todistivat, että kyllä hän oli Suomen ar-
meijan reservisotamies.

Taskut pullottivat pensapulloistal Molemmissa
kainaloissa oli kasapanokset. Kiväärin torrakko oli
selässä.

Lähelle tultuamme sanoin:

- No, terve Lassi, mihin sinä olet menossa?
Lassi katsoi ensin pitkään, ei tainnut enää tuntea.

Jo tuli naamalle iloinen irvistys, niinkuin ennen, kun
kävimme Ihakselan kansakoulua. Pian hän tunsi mi-
nut, joka olin varmaan hyvin sotaisen näköinen likai-
nen lumipuku päälläni ja koko mieskin lian peitossa
sekä kypärä päässä.

Morjestimme oikein kädestä toisiamme, tavattuamme
näin yllättäen pitkästä aikaa. Kysyin uudestaan, mihin
hän oli oikein menossa ja mistä tulossa, kun oli noin
vahvasti aseistettu. Lassi kertoi tulleensa tänne samana
aamuna porukassaan. Sitten tuli taas mukava irvistys
naamalle. ja hän sanoi:

- Kuulin, että täälläpäin pitäisi olla niitä "hööki-
vaunuja". Olen menossa niitä ettimään ja morjesta-
maan. Näkyikös niitä siellä liikkuvan?

- Kyllä niitä sieltä löydät, kävele vain tätä tietä
eteenpäin, niin edessä olevassa kylässä tulee "tankki-
pirssi" vastaan.

Niin lähdimme jatkamaan matkaamme eri suun-
tiin. "Tankintuhooja" etulinjaan päin ja minä soppa-
kanuunoja kohden.

En tiedä miten tankkien tuho.rminen Lassilta onnis-
tui. Hän ei ainakaan "kranuja" tuntunut pelkäävän,
vaan seisoi aivan vapaasti tiellä, kun "nakuja" tip-
pui lähistölle puoleen jos toiseeo ja vaikka oli etu-
linjassa varmaan vasta ensimmäistä päivää. Minua
vain tuppasi naurattamaan koko Lassin innostus, sillä
eihän se "tankkien tuhoaminen" ollut niin yksinker-
taista hommaa keskellä kirkasta päivää. Lassikin tuli
varmasti sen huomeamaan saavuttuaan Oinaalan ky-
län liepeille.

En sen koomin Lassia enää tavannutkaan. Hän
pesiautui välirauhan aikana panssarilaiva Ilmariseen,
jonka mukana painui Itämeren aaltoihin.

t(

VUONNA 1940 seisoi Taavetin apteekin rappusilla
joukko asiakkaita odotellen apteekin aukeamista.
Oven vieressä oli eräs kuivannäköinen ukon "käk-
kyrä", johon kiintyi kaikkien huomio, sillä ukolla
oli julmia arpia poskissa ja Ieukapielissä ja puhuessa
hänen suunsakin vääntyi pahasti vinoon, pitkin naa-
maa. Vihdoin joku utelias tiedusteli ukolta, missäs
pappa on saanut noin hirveän pahat haavat. Ukko
alkoi kertoa:

- Silloin Talvisovan aikana vainolainen pommitti
tätä Taavettia ja puotteli lentolehtisiä. Toiset näytte-
Iivät niitä, ja minua harmitti, kun mie en millonkaan
kerinnyt niitä saamaan. Siitä päätin, että enskerralla,
kun tulee koneita, niin mie otan koko nipun yksin.

Jo tulikin ilmahälytys, ja mie pidin varani. Näin kun
konneesta pudottivat jonkun möykyn. Juoksin sitä
kohti, että nyt mie varmasti saan yksin koko nipun.
Mutta voi hirmua - se olikin pommi.

.,(

TALVISODÅSSA kärsi Taipaleessa olevan pataljoo-
namme upseeristo helmikuun 10. päivän paikkeilla
suuria tappioita. Seitsemännestä komppaniasta jäi hen-
kiin vain komppanianpäällikkö ja yksi joukkueenjoh-
taja, kahdeksannesta komppaniasta vain komppanian-
päällikkö ja yhdeksännestä ei ainoatakaan upseeria.
Viimeksi mainitun komppanian päälliköksi komennet-
tiin sitten komppaniastani luutnan'tti Grönlund, mutta
hänen päällikkyytensä uudessa komppaniassaan ei kui-
tenkaan tullut pi'tkäaikaiseksi.

Vihollisen vallattua taistelujen kestäessä erään tuki-
kohdan luutnanlti Grönlund joutui täysin vihollisen
piirittämäksi. Hän oli silloin hiekkakuopassa muuta-
mien miestensä kanssa. Nähtyään tilanteen toivoito-
muuden ja todettuaan, ettei paluuta hänellä eikä hä-
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nen miehillään enää ollut, hän päätti: kuollaan kuin
miehet ! Hän kätteli iokaista kuopassa olevaa mies-
tään, hänen lähettejään, nousi sitten seisaalleen ja orti
pikakiväärin ryhtyen sillä ampumaan. Voimakas mies
kun oli, hän pystyi seisaaltaan sen tekemään. Mutta
ei kestänyt kuin hetken, kun hän surmanluodin sa-

turtamana lyyhistyi kuopan pohjalle. Sama kohtalo tuli
hänen lähettiensä osaksi.

Yhdeksäs komppania oli jälleen ilman päällikköä.

Tolvisodon oikono Liekson suunnollo io
Jotkosodosso Rukojörven suunnollo

14. D:n ioukoisso polvelleille oseveljille

Viime sotiemme muistomerkki Lieksan ja Rukajär-
ven suunnan taistelujen muistoksi on arkkitehti Erkki
Karvisen suunnittelemana ja kuvanveistäiä Heikki
Häiväojan muovaamaoa valmistusvaiheessaan ja voi-
daan pystyttää Lieksaan ,.6. L966.

Sisäasiainministeriön luvalla on tätä r'arten koko
maassa aloitebtu rahankeräys, jolle on avaltu tilit Pie-
lisjärven Osuuskassaan, Pielisjärven Säästöpankin,
Kansallis-Osake-Pankin ja Pohjoismaiden Yhdyspan-
kin Lieksan konttoreissa sekä postisiirtotilillä n:o Ku
81 817.

Toivomme kaikkien aseveljien suhtautuvan myöntei-
sesti keräykseen ja tekemään lahjoituksia muistomer-
kin hyr,äksi.

Muistomerkkitoimikunta

Kanslkuva: Konekivääriä kuljetettiin Lapissa poron vetä-
mässä ahkiossa talvella mukavasti erämaidenkin halki -
mutta kesällä se oli korpien kautta kannettava

N U MERO 2:n K! RJ OITUKSET

Väinö Hahtela:
,,HIIPIJÄ'' HYÖKKÅÄ PUKITSAÅN

Reino Kalervo:

HÄVITYSPÅRTIOITA LAÅTOKÅN RANTA-
TIELLÄ TÅLVISODASSA ...

Jaakko Vehkaperä:

VIHOLLISIA OLI LIIAN PALJON

Årmas Perksalo:

KIERTUE SEKIN .

Eino Lehtoranta:

T:SKOTKO SINÄ JUMALAAN?

Olli Kestilä:

VIHOLLISEN KOHTEITA TL'HOÅMASSA ...

Eino Hermunen:

SÅTTLIIIIA TÅLVISODAN AJOILT,{

Ki rjoittojot vostooyot esittömistöön
mielipiteistö

Kösikirioitukset potoutetoon voin
postimoksun seurotesso

,3

4l

47

,0
TO'M'TUKSELIE

SAAPUNUTTA

KtRtALLISUUTTA

Oltson, lan Olof : 1914 (Otava)

Erinomaisen valaiseva kuvaus ensimmäiseen

maailmansotaan johtaneista tapahtumista

Fleming, Ian: Eld. ja anna toisten kuolla
(Gummerus)

Lontdale, Gordon : Neuvostovakoilija
(Gummerus)
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KTRJOTTUSKTLPATLU
TALVI-JA JATKOSODASTA
KäN§Å TAISTELI -lehden järjestämien kirjoituskilpailujen kautta on todettu

keräytyaän puolustusaoirnicmtne toitninnasta ja kansamme raskaista kokemuk-
sista Talai- ja latkosodan aikana kaikilta aloilta erittäin aruokasta historiallista
aineistoa. Tämän ouoksi K,4NJÅ TAISTELI -Iehti on julistanut jälleen kirjoitus.
kilpailunrjonka tarkoituksenc, on koota talteen ja julkaista kertomuksia ja kuaauk-

sia niistä lukemattomista tcoista, jotka uielä eläaät mukana olleidcn muistossa.

RAHAPALKINNOT
JAKAANTUVAT
SEURAAVASTI:

I polkinto 5(X) mk
ll polkinto 3(X) mk
lll polkinto 2fi) mk
10 polkintoo kukin 50 mk

Arvostelulautakunta pidäaiä itselleen oi-
keuden iakaa palkintoihin varatun rahamää-
rän toisinkin, jos asianhaarat niin vaativat.

Rahapalkintojen lisiiksi jaetaan lohdutus-
palkintoina 20 lehtemme ruosikertaa. Palkin-
tojen lisäksi maksetaan julkaisravista kirjoi-
tuksista kirjoituspalkkio.

KANSA TAISTELI-lehti toivoo uuteenkin kirjoitus-
kilpailuunsa yhtä runsasta osanottoa, kuin mitä aikai-
sempien kilpailujen osaksi on tullut.

Kilpailuun osallistuvien kirjoitusten tulee olla pos-
titettu toimitukselle, osoite Töölönkatu 35 B t, Hel-
sinki, viimeistään 28. 2. t966. Kilpailun tulos julkais-
taan lehtemme toukokuun numerössa.

Helsinki 1965 - Sqnomo Osokeyhtiö

Ki rjoituski lpoi lusso noudotetoon
seuroovio ohjeito:

l. Kuvattujen tapahtumien tulee ehdottomasti olla tosi-
asioihin perustuvia.
z. Kirjoituksesta tulee mahdollisimman tarkkaan ilmetä ta'
pahtuma-aika, paikkakunta ja joukko-osasto (yksikkö)

samoin kuin tapahtumiin ratkaisevasti vaikuttaneiden hen'
kilöiden nimet.
1. Kir,ioitusten sopivin pituus on noin 1.500-1.000 sanaa,

eli 2-4 lehtemme sivua. - Kirjoittakaa vain yhdelle puo'
lelle paperia ja koneella kirjoittaessa joka toiselle riville.
4. Kirjoitukset merkitään nimimerkillä. Oikea nimi, sodan'
aikainen ja nykyinen sotilasarvo, nykyinen siviiliarvo, sekä

tarkka osoite liitetään suljetussa kuoressa kirjoituksen mu-
kaan.
5. Kilpailuun voi sama henkilö lähettää useampiakin kirjoi-
tuksia. Myös lottien, sairaanhoitajien ja sotilaskotisisarten
osallistumista kilpailuun toivotaan.
6. Tapahtumiin liittyvät valokuvat tarpeellisine selostuksi-

neen ovat tervetulleita. Niiden julkaisemisesta suoritetaan
korvaus ia pyydettäessä ne palautetaan. Kuvien taakse pyy-
detään merkitsemään lähettäjän nimi ja osoite.

7. Palkitsemattomat kirjoitukset säilytetään lehden toimituk-
sessa myöhempää julkaisemista varten, ellei kirjoittaja ni-
rnenomaan halua kirjoituksensa palauttamista. Ne kirioi-
tukset, joita toimitus ei katso voivansa julkaista, siirretään
sota-arkistoon.
8. Kilpailun arvostelulautakunnan valitsee Sotamuisto-
yhdistys r.y:n hallitus.

lrtonumero 1:- (sis. lvv.)
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TIIVISTYS. ERISTYS. VUORAUS.
PAPERI PAPERI KREPPI

Muovipintaisessa TALO-tiivistys-
paperissa on tavallisten muovi-
tiivistyspapereitten kaikki hyvät
ominaisuudet, mutta lisäksi TA-
LOssa on näkyvä parannus -
sen muovipinta on väriltään
musta. TALO - tiivistyspaperia
käytetään puu- ja kivirakennus-
ten seinä-, lattia- ja kattoraken-
teissa estämään sisäkosteuden
tunkeutuminen lämmöneristyk-
seen sekä ehkäisemään ilma-
vuodot.

Alurnit-eristyspaperi on saman-
aikaisesti sekä tiivistyspaperi
että lämmöneristäjä. Alumit es-
tää sisäkosteuden tunkeutumi-
sen seinärakenteeseen - vesi-
höyryn läpäisy on alle 1 g/m,l
24 tuntia. llmaraon yhteydessä
Alumit vastaa seinässä 3-5 cm
ja lattiassa 9-11 cm sahanpu rl-
täytettä. Säteilylämmöstä p),-
säyttää Alumit noin 95 c,:.

llves-vuorars:'eip on erittäin
venyvä ja ia3-sa tayskre-
p att u i:::auspaperi. llves-
vuora-s- -?: .r kyllästysaineena
on ts:'-:cn erikoisbitumi, joka
sä ..::aa paperin muuttumatto-
-ara. Tämä bitumikyllästys on
', oltu tehdä erityisen paksuksi,
koska täyskreppaus antaa llves-
vuorauskrepille tavanomaista
suuremman hengityspinnan.

Rakennuspaperivalikoimamme monipuolisuutta: Talo-tiivistyspaperit, Alu-
mit-eristyspaperit, llves-vuorauskrepit, Alumit-huopa, Bitumi-vuorauspape-
rit, Bitumi-vuoraushuovat, 2-kertaiset bitumipaperit, Sitko-eristyspaperit.
Myynti rauta- .ia rakennustarvikekaupoista.
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