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VARMA
COBRA toimii kqikisso olosuhteisso. Se
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25 kg. COBRA on kevyin polttomootto-
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Talvisodan
lopp.rYaiheita
Viiplt?itD-
lahdella

Konekivääri asemissa Talvi-
sodan lopulla Viipurinlahden
länsirannikolla Viipurin - Ha-
minan maantien varrella

HELMIKLIUN lopulla 1940 ponnisteli eräs ryysyinen
joukko pitkin metsätietä Taavetista kohti Vilajokea.
Tämä joukko oli Lapin ryhmästä irroitettu JR 40:n I
pataljoona, joka oli siirretty junakuljetuksella Sallan
rintamalta etelään toriumaan venäläisten maihinnou-
sua Viipurinlahdella Vilaioelle, kuten asia vasta myö-
hemmin mei,lle selvisi.

Kolmas komppaniamme, iohon kuuluin, oir ryysyi-
nen, kuten muutkin komppaniat, koska olimme sirii
livarusieissa. Kun ottaa huomioon, että olimme tai:'
tellen edenneet hyvällä menestyksellä lopulleelr sata

kilometriä Sallan rintamalla eikä mitään varustetäy-
dennystä ollut saatu, niin ei ollut ihme, vaikka tur'
"malli Kajander" alkoi toisilla "hehkautua". Me Py-

häjärven n.riehet, joita oli kymmenkunta, olimme hi-

TOIVO V. HYVöNEN
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vässä asemassa siinä suhteessa, että saimme kotiseudun
lotilta lumipuvut. Nämä vaipat peittivät risaiser si-
vii li vaatteemme.

Nyt edettiin hiihtäen metsäteitä, k<yska ne olivat tur-
vallisimmat vihollisen kiivaan ilmatoiminnan vuoksr.
Yökaudet hiihdettiin ja mitä pitemmälle ehdittiin, sitä
vaikeammaksi kävi matkan'teko, sillä evakkorivistöyä
alkoi tulla vastaamme. Kun nCkin käyttivät samoja
teitä kuin me ja liikkuivat yleensä öisin, tilanne
yritti muodostua kestämättömäksi. Kun meillä oli
kuormasto mukana ja kiire eteenpäin, evakkorivistöjen
täytyi antaa tietä käytettäväksemme. Oli surkea näky,
kun reet kaatuilivat paksussa lumessa ja tarttuivat kiin-
ni puihin ja kantoihin. Lapset itkivät ja vanhukset va-
littivat. Olimme kuin "Golgatan tiellä", kuten sota.
mies Jaakko Kauppinen sanoi, eikä se tie vielä päätty-
nyt. Vihollisella oli Kannalksella voimakkaita valon-
heittimiä ja kun myös Viipurin palot kajastelivat, oli-
vat yöt melkein yhtä valoisia kuin päivät. Vihollisen
ilmatoimintaa oli öisinkin.

Porukkamme oli ehkä vanhinta ikäluokkaa, jota
silloin aseisiin ku'tsuttiin ja etupäässä Keski- ja Poh-
joispohjanmaalta koottua. Lisäksi oli meillä nuoria
aliupsereita niin paljon, että idka ryhmässä oli pari
ylimääräistä aliupseeria, j'otka olivat miehistön tehtä-
vissä. Ehkä tämä seikka osaksi vaikutti, että komppa-
niamme, kuten koko JR 40, oli erittäin hyvä ja isku-
kykyinen taisteluosasto. Se oli nähty jo Sallan rinta-
malla. Vaikka aseistus oli puutteellinen, oli sisua sitä-
kin enemmän.

Olimme pian lähellä etulinjaa ja oli siirrynävä tais-
teluryhmitykseen. Vihollinen oli jo osittain ehtinyt
nousta maihin Viipurinlahden länsirannalle. Komppa-
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nian päällikkö, res.luutnantti Sainio antoi ohjeet jouk-
kueenjohtaj ille.

Oli sydänyö eikä laukaustakaan kuulunut. Maasto
oli harvaa metsikköä. Edessä oli jyrkkä kallion rin-
ne, ja lähellä rinnettä oli iso kuusi. Sen juurelle kut-
sui IV joukkueen johtaja, silloinen alikersantti Eino
Leskelä jou,kkueensa kuulernaan taistelutehtävää. Olin
r-arajohtajana ja jair. nojaamaan sauvoihini parinkym-
menen metrin päähän.

Samassa rikkoi hiljaisuuden tykin lähtölaukaus vi-
hollisen puolelta, ja kranaatti sattui juuri siihen puu-
hun, jonka juurella oli IV joukkue. Ensin varisi lumi
kuusen oksilta. Sitten putosi kuusen latvapuoli tyvi
alaspäin miesten päälle. Alkoi kuulua valituksia. Siinä
kuoli eräs mies ja yhdeltä katkesi jalka polvesta, mutta
silti eivät tappiot olleet kovin suuret. Lieviä haavoit-
tumisia oli eniten. Mnt. Leskelä haavoittui hartioihin.

Sain tehtäväkseni koota joukkueen rippeet, ja
olikin täysi urakka saada kokoon säikähtäneet miehet,
jotka vauhkoina juoksivat ympäri metsää. Taisinpa
itse olla vähän samassa tilassa. Kaikki kuitenkin lopul-
ta järjestyi, ja vielä samana yönä lienee meidät määrät-
ty asemiin. Maihinnousua emme ehtineet torjumaan,
sillä vihollinen oli jo mantereella ainakin meidän koh-
dallamme, mutta hyökkäyksiä saimme torjua jatku-
vasti.

Mitään varsinaisia puolustusasemia ei ollut. Vain lu-
meen kaivettiin poterot. Puolustuslohkomme oli niio
leveä, että siihen riitti vain harva miehitys - noin
)0 metriä miesten väliä. Meillä oli sikäli onnea, että
jouduimme metsämaastoon. Siellä ei vihollisella ollut
hyökkäysvaunuja, vaan sitäkin enemmän piiskatyk-
kejä. Mutta toisin oli meistä oikealla olevan päätien



Pikakivääri taistelussa Nisalah-
della Viipurinlahden länsiranni-
kolla Talvisodan loppupäivinä

Vilajoen kylä tulessa 6.3.1940

suunnalla, jossa taisteltiin jatkuvasti. Vihollinen hyök-
käsi siellä panssarivaunujen tukemana, mutta kun
meikäläisillä oli muutamia panssarintorjuntatykkejä,
ei sielläkään päässyt ihmeitä tapahtumaan.

On ihmeellistä, mistä suomalainen sotilas ammensi
voimia kestämään kylmää, nälkää ja väsymystä. Kulie-
tuksen aikana oli meiltä ,katkennut yhteys "töpinään"
ja saimme aldksi odottaa turhaan ruokaamme, kunnes
sitten eräänä yönä meille tuotiin jostakin suomenruot-
salaisten keittiöstä soppaa. Se oli jäätynyttä, mutta
maistui sentään hyväl'tä, kun nälkä oli kova. Lisäksi
saimme yhden pillisavukkeen miestä kohti. Nämä oli-
vat niitä mielessä pysyviä kohokohtia sodan kurimuk-
sessa. Saimme lopulta yhteyden omaankin töpinään,
joka varovaisuussyistä pidettiin mahdollisimman kau-
kana etulinjasta, ehkä kymmenen kilomctrin päässä!
Ei ollut ihme, jos puuro jäähtyi matkalla. Saimme
nyt säännöllisesti joka yö muonaa asemiin ja lisäksi
kolme pillisavuketta. Tupakasta oli huutava puute,
mutta kukaan ei liioin purnannut, kun tiedettiin, että
olot olivat.kertakaikkiaan sellaiset, ettei huolto voinut
toimia täydellä teholla.

Näin jatkui tilanne asemissa maaten. Åina piti olla
jokseenkin täysi miehitys. Telttoja ja ,kamiinoita ei
ollut. Yöt olivat ikäviä, kun miehet tahtoivat nukrkua
poteroihinsa. Olimme niin väsyneitä ja turtia, ettei
kylmäkään enää tuntunut. Sitäpaitsi näimme näkyfä
miltei jokainen. 

- Minun tehtäväni oli yökaudet kul-
kea pesäkkeillä ja pitää miehiä hereillä IV joukkueeo
lohkolla. Näillä retkillä huomasin eräänä yönä, että
eräskin mies oli haavoittunut pesäkkeessään. Lähdio
hakemaan apua. Hiihdin taaksepäin ja siellä huolto-
tiellä oli soppahevonen .ja sen mukana 2 lääkintämies-
tä. Neuvoin lääkintämiehet haavoittuneen luo, otin
soppa-annokseni ja menin vähän sivummalle syö-
mään. Silloin 'hyökkäsi kohdallemme kaksi vihollisen
yöpommittajaa, jotka kylvivät pommeja asemiin ja
huoltotielle. Soppahevonen lähti pelästyneenä laukkaa-
maan taaksepäin. Hevosmies sai osuman ja hänestä jäi
vain vähän riekaleita puunoksiin.

I(un menin asemiin, siellä olivat paikat muuttuneet,
sillä sinne oli tippunut pommeja, mutta muistaakseni
ei mitään tappioita ollut tullut, koska puolet miehistä
oli juuri sopan haussa. Mainittu haavoittunut - nimeä
en enää muista - tuli takaisin yksikköön huhtikuun
lopulla. Hänen silmäonteloonsa oli mennyt luoti sil-
mänurkasta, mutta silmä ei kuitenkaan vioittunut.

Muistan eräänkin yön, kun miehet olivat haalineet
jostakin telttakankaan, jonka he levittivät asemien taa.
Vuoroin siellä peiton alla sitten maattiin, kuin sillit
suolassa. Keksipä joku sinne kankaan alle laittaa nuo-
bionkin, mutta se oli virhe, sillä pian oli tkangas tules-
sa. Sotamies Åapeli Laukkasen turkki syttyi myös pala-
maan. Hän koetti kiskoa sitä päältään, muttei saanut.
Vasta aikansa lumessa piehtaroituaan hän sai tulen
sammumaan. Tästä vihollinen sai aiheen lennäftää
meille srapnellia ym. rautaa. Laukkanen oli ns. "huu-
morimiehiä", mutta suri vilpiutömä§ti rurkkiaan, josta
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JR 10:n haavoittunutta kul-
ietetaan potkukelkalla Vi-
laioella maaliskuun alussa
1940

säästyi vain vähän hihan riekaleita ja selkämyksiä. Hän
sanoi jälkeenpäin veitikka silmässä, eitä ainahan tuon
Karjalan menetyksen kestää, ,mutta miten kestää eukko
tämän turkin menetyksen. Turkkiaan hän ei riisunut,
vaan toi sen tullessaan siviiliin.

Vihan pito jatkui. Välistä vähän peräännyttiin, kun
käsky tuli ylemmältä taholta. Ehkä se johtui saarros-
tusuhasta, vaikka kyllä painostuskin tuntui lisäänty-
vän. Vetäytymisen yhteydessä muistan eräänkin ta-
pauksen. Päivällä vetäydyttiin 100-400 metriä, ja seu-
raava,na. iltana alkoi vihollisen puolelta lähestyä mies
asemiamme. Kysyttiin tunnussanaa, mutta tulija ei sa-

nonut tietävänsä. Hän sanoi vain olevansa Ko'kkonen,
jota- ei saanut ampua. Asia oli niin, että edellisellä lin-
ialla, josta vetäydyttiin, oli heinälato, jonka heiniin
Kokkonen oli kaivautunut ja nukah'tanut. Hän oli he-
rännyt vihollisen pulinaan, mutta pysytteli piilossa,
kunnes pimeän tultua vihollinen vetäytyi taaksepäin.

Hyvin i,käväkin tapaus on jäänyt mieleeni. Taisivat
olla sodan viime hetket käsillä, kun pikakir,ääriampu-
jamme Antti Välikangas joutui vihollisen selustaan.
Kuin ihmeen kautta hän 'kierteli sieltä omille linjoille
ja kysyi minulta, että mihin pesäkkeeseen hän menisi.
Neuvoin hänelle oman poteroni ja kehoitin häntä
menemään telttakankaan alle lepäämään, kun tilanne
oli rauhallinen. Hän sanoi, ettei joutanut nyt keskellä
päivää makaa'maan, ja kun hän meni poteroon, tavoit-
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ti vihollisen luoti tämän urhoollisen pk.-ampujan. Hä-
nen hautaristinsä olen nähnyt Nivalan kirkkomaalla.

Vihdoin valkeni maaliskuun I3. päivä. Etulinjassa
emme tosin silloin tienneet viikon ja kuukauden päi-
vistä. Yö oli vietetty poterossa, kuten muutkin yöt.
Olimme aivan fyysisen ja psyykkisen kestokyvyn rajal-
la, kunnes aloin tuntea sellaista hyvänolon tunnetta,
.iota harvoin, tuskin koskaan, saa kokea. Ihmettelin,
mistä se johtui, sillä ,tilanne oli niin synkkä kuin olla
saattoi. Hiihdin takakautta III joukkueen lohkolle,
jossa hyvä ystäväni, alikersantti Väinö Häkkinen (kaa-
tui Jatkosodassa Äglajatvellä) oli kaivamassa ampu-
makuoppaa. Åloin purkaa iloani, mutta hän ei oltanut
siihen osaa ollenkaan, vaan kehoitti minua olemaan
hiljaa ja matalan^, sillä täällä saattoi kuolla muuten-
kin kuin vanhuuden heikkouteen.

Samassa hiihti takaapäin paikalle silloinen aliker-
santti Kiviniemi, joka tuli taistelulähettialiupseeriksi
alikersantti Kemppaisen kaaduttua. Kiviniemi kuiska-
si, että vihollisuudet lopetettaisiin sinä päivänä kello
11. Alikersantti Häkkinen luuli, että meiltä molem-
miltå on menossa järki tai oli jo mennyt, kun toinen
rallatteli ja toinen keksi moisia juttuja. I{utta minä
käsitin heti todeksi sen, mitä Kiviniemi sanoi. Sanoin-
kin, että jos joku muu olisi viestin tuonut, tuskin us-
koisin, mutta Kiviniemi oli niin luotettu mies, etten
epäillyt asiaa ollenkaan. Lopulta Häkkinenkin tottui
siihen ajatukseen, että rauha tulee.

Kävin ilmoittamassa miehistölle tuon ilosanoman
ja kehoitin heitä olemaan matalana. Vähitellen alkoi
poterolleni kokoontua likaisia ja parrakkaita kavereita,
kuten kersantti Korhonen, alikersantti Tauno Häkki-
nen ja monta muuta, joiden nimet olen unohtanut.
Kello kädessä vartoilimme ajan täyttymistä ja niin sii-
nä sitten kävi, että tuli lakkasi kuin taikaiskusta. En-
tiset vihollisemme nousivat pystyyn asemiemme edessä,
ja heitä oli paljon enemmän kuin meitä, ja he olivat
nuorta ikäluokkaa. Sanoivat olevansa Leningradin vai
liekö ollut Moskovan sotakoulun oppilaita. Siinä oli
eräs aliluutnantti, joka antoi minulle muistoksi linkku-
veitsen, valokuvansa ja venäläistä rahaa ja vakuutti,
ettei tapella enää koskaan. Olin samaa mieltä, mutta
nämä lupauksethan eivät pitäneet, kuten myöhemmin
nähtiin.

Siinä asemiemme edessä oli aika palion vihollisen
kaatuneita. Eräskin vihollisen sotilas näki siinä veljen-
sä ruumiin ja itki, mutta pian muuttui itku iloksi hä-
nellekin. Siinä he tanssivat ripaskaa ja ihmettelivät vä-
hyyttämme ja pukumalliamme, sillä he itse olivat va-
Iiojoukkoa, joka oli tuotu Viipurinlahdelle maihinnou-
sua varten. Seurustelumme loppui, kun komppania
koottiin komentopaikalle, iona toimi pieni havukota.
Siellä komppanian päällikkö kiitti joukkoaan "hyvä-stä

suorituksesta", minkä jälkeen lähdettiin kohti Suomäa.
Suomen rajalle olikin, kuten pian nähtiin, monen
monituisen päivän marssi, mutta nyt sai käyttää valta-
tietä.

Ensimmäinen yöpymiskohde oli iso maalaistalo, jos-

ta asukkaat olivat lähteneet evakkoon. Kaikki irtain
oli kuitenkin jäänyt paikoilleen. Emme osanneet istua
muuten kuin lattialla, vaikka istuimia olikin. Kun
kenttäkeittiö saapui ja olimme syöneet, nousi eräs
joukkueemme mies, Virtaila, uunille. Sieltä alkoi kuu-
lua komea virren sävel "Minä vaivainen oon mato mat-
kamies maan", johon toiserkin vähitellen yhtyivät.



Venålåinen rivistö jäåtynyt
Rsatleen tiells

.A
ONNI on elämässä vaihtelevainen käsite. Niin se oli
Talvisodassakin. Vetäytyminen Raatteesta oli meille
murheellista aikaa. Meikäläinen ei käsittänyt sellaista
asiaa kuin tak'tiikka, eikä sen käsittämiseen - ku,ten
tuohon vetäytymiseen - ollut suuria halujakaan.

Taktiikalla vai millä lienee ollut kuitenkin ansion-
sa siihen, että olimme taas tammikuun alkuun 1940
Raatteessa, niin että valtakunnan raja oli käsin koske-
teltavissa. Vaivatta sitä ei ollut saatu takaisin. Kylmää
ja kuolemaa oli ollut paljon. Minä en noista lähes
kuukauden kestäneistä Raatteen saarrostustaistelujen
kärsimyksistä joutunut osalliseksi, sillä parantelin sillä
ajalla Haukiperän taistelussa saamaani luodinreikää
Pietarsaaressa. Mutta piarthan yksi luodin reikä ter-
veessä miehessä tukkeutuu, ja niin tapahtui minulle-
kin. Palasin takaisin Raatteeseen.

Nyt oli Raatteessa hiljaista. Valtatie oli vielä täyn-
nä kai'kenlaista sotamateriaalia, mutta tien keskustaa
oli sen verran aukaistu, että autot pääsivät siitä kulke-
maan. Tieltä erkani itään päin veren tahrimia jotok-
sia, polkuja. Nii,tä pirkin oli vaeltanut kovanonnen
murjomia ihmisiä, kuka minkinlaista vammaa muka'
naan raahaten. Oli vain yksi, tajuttava päämäärä: hen-
gen pelastaminen ja pakoon pääsy Raatteen kauhun-
kentiltä ankaran pakkasen ja kuoleman kynsistä.

Näin pitkän ajan perästä noiden verikaukaloiden
sanoma todistaa surullisesti millainen susi ihminen
voi olla toista ihmistä kohtaan. Mutta silloin oli sota-

aika ja se nostatti ajatukset: vihollinen on voitettava!

Ja voittajan huuma oli suuri, rnutta se katsottiin oi'
keutetuksi iloksi.
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Raatteen
"aiarnaitapuolustamos§o
TOIVO VUORELA

Ilmoittauduin Raatteessa tammikuun alkupuolen
yönä komppaniani päällikölle, luutnantti Eino Ilmari
Lehdolle palanneeksi sotasairaalasta terveenä miehenä
takaisin tehtäviini. Sain ystävällisen vas,taanoton.

Jou'kkueenjohtaja, rajavääpeli Räisänenkin sa'ttui ole-
maan paikalla. Siinä hetkessä oli tunnelmaa, sillä oli-
vathan paihaat ystävykset tavanneet toisensa. Olin
hämilläni vastaanotosta.

Mutta vielä enemmän yllättynyt olin aamulla. Luut-
nantti Lehto kutsui erään alikersantin puheilleen ja
käski tämän luovuttaa turkkinsa minulle, toiselle ali-
kersantille. Miksi? kysyin itseltäni ja epäröin. Kiel-
täydyin jyrkästi ottamasta turkkia vastaan. En halun-
out ottaa sitä pois kaverilta, ja toisaalta epäilin erään-
laista pilanteon makua asiassa. Vai oliko tarkoitus si,t-

tenkin hyvä? Pelkäsivätkö he minun vilustuvan sai-
raalasta tulon jälkeen? Se oli lapsellinen ajatus sodan
keskellä. Sairaalasta oli tullut muitakin.

Turkki oli kuitenkin otettava vastaan, sillä se oli
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Aseet pois viholliselta Raatteen tiellä

päällikön käsky. Mielialani kiikastui suuresti, kun
sain tietää, miksi näin piti tapahtua. Luutnantti Lehto
selitti minulle kahden jäätyärnme, että mies, jolta
turkki otettiin, oli huoltomies, jolla oli tilaisuus pysy-
tellä teltassa pahimman pakkasen ajan. Minut hän
sanoi lähettävänsä partioon vihollisen selustaan. "Siel-
lä tarvitset kyllä turkit sekä liivit!" hän sanoi ystä-
r'ällisesti, taputtaen minua olkapäälle. Eikä hän ereh-
tynytkään.

Tuo vastenmielisesti otettu turkki tuli muutaman
päivän perästä kunniaansa. Jouduin makaamaan "ei-
kenenkään-maalla" useita tunteja lumihangessa uskal-
tamatta liikauttaa sormeanikaan, ettei minua olisi kek-
sitty. Toverini keksittiin ja hän kuoli. Häneltä oli
poissa se, mikä minua vielä ahdisti : jäättivä kylmyys
fa pelko. Mutta henkensä edestä on taisteltava kaik-
kia tuntoja vastxan, ja turkki auttoi minua voittamaan
herra pakkasen vallan.

Päivästä toiseen jatkui työ. Hakku ja lapio iskivät
jäiseen maahan kaivettaessa poteroita toisensa jälkeen.
Raatetta päätettiin puolustaa. Me kaivauduimme maa-
han kuin myyrät, eikä viivytyksistä sietänyt kuulla pu-
huttavanrkaan. Olimme palanneet lähtöpai'kkaamme,
mutta palion oli sellaisiakin, jotka eivät saaneet tun-
tea palaamisen iloa.

Jäisen maan kaivaminen kenttätyövälinein on han-
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kalaa puuhaa. Mutta ajan aherrus tuo tuloksia. Tais-
teluhaudat lisääntyivät joka päivä, ja korsun monttu
syveni hitaasti, mutta varmasti. Ihminen pyrki siinä
piiloon toista ihmistä maan alle. Siellä oli olo turval-
lista, kun sodassa räiskää ja pauhaa. Sotakuvausten
kirjoitta.lat kuvaavat sitä "helvetilliseksi jyll*si".

Raalteessa ei kuitenkaan pauhannut enää tammi-
kuun puolivälin päivinä 1940. Monesti tuntui siltä,
että puheet sodasta ja tappamisesta olivat paholaisen
keksimiä pahoja puheita ja menneet rytäkät kuin pai-
najaisunta. Ai,kaa, jossa sillä hetkellä elimme, kutsut-
tiin sotilaskielessä "vihan pitämiseksi".

Näinä "vihanpäivinä" alkoi olla sen verran jouto-
aikaa, että voi pistäytyä komppanian töpinässä Raate-
vaaran rinteellä. Siellä tapasin komppanian vääpelin,
Kaarlo Siljolan, useimpina iltapuhteina istua rojotta-
massa juustotahkon päällä. Hänen tervehdyksensä oli
aina yhtä vilpittömän iloinen. tulipa ovesta sisälle
kuka tahansa.

Mutta joutohetket venyir'ät liian pitkiksi odottaville
miehille, ja niinpä yritimme keksiä .jotakin ikävän
viihdykettä. Keksimmekin omasta mielestämme hyvän
juonen. Aloimme koota valaistuslaitteita Raatevaaran
talojen ikkunoihin. Tarkoitus oli sytyttää ne illalla,
iotta kylä näyttäisi asutulta. Niin teimmekin. Valot
loistivat iloisina peittämättömissä ikkunoissa, ja niiden
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kiiluvat silmät näkyivät kauas vihollisen puolelle,
niinkuin oli tarkoituskin. Mutta eipä kulunut pitkää-
kään aikaa, kun ankara tykistökeskitys järisytti vaaran
kupeita. Harhautus oli onnistunut, ja me olimme saa-
neet tyydytyksen'kepposemme tehokkuudesta.

EÄd'nd, päivänä päätimme taas lisätä viihtyisyyttäm-
me lämmittämällä Norolan ,talon saunan. Tarkoitus
oli puhdistautumisen Iisäksi nauttia saunan löylyn
hivelevästä lämmöstä. Toisin kuitenkin kävi, sillä nyi
oli naapuri vuorostaan keksinyt, millaiset aikeet meil-
lä pojilla oli. Juuri kun olimme lauteilla ja löylyn
mdkeus jo tuntui luissa ja ytimissä, ryhdyttiin meille
naapurin tdholta antamaan "lentokylpyjä". Aivan yl-
lättäen ilmestyi lentokone hämärtyvälle taivaalle ja
kondkiväärien luotisuihkut pyyhkäisivät saunan sei-
nien läpi. Lauteet tyh jenivä't silloin ennätysajassa.

Joku ehti vetäistä vaatteet päälleen, mu'tta suurin osa
miehistä ryotäsi turvaan vain puoliksi pu'keutuneina.

Vihollinen lopetti kuitenkin sillä kertaa "kylvettä-
rnisen" melko vähään. Se oli ollut vain pikakoe siitä,
miten ä'kkiä suomalainen sotilas löytää jalat alleen ja
kiidättää päänsä pusikkoon. Tämän tapauksen muis-
taessani totean joka kerta yhä selvemmin, kuinka tur-
vaton on alaston sotilas keskellä taistelutilannetta.

Paitsi tätä tunneftua vihollista, jota vastassa seiso;m-
me lse kädessä, meillä oli toinenkin vihollinen, jonka
edessä tunsimme itsemme vähintään yhtä turvatto-
miksi kuin alastomina hangessa loikkiessamme. Se
oli täiarmeija. Siihen ei tehonnut mikään maal-
Iinen keino. Kun ei edes saunasta ollut toivottua tu-
losta, oli ryhdyttävä muihin toimiin.

Komppanian'kirjuri keksi'kin erittäin konkreettisen
tavan käsitellä näitä vihollisiamme. Jäisen pölkyn
päässä naputeltiin vaatteet kirveen hamaralla tietyllä
tarkkuudella ja iloittiin jo edeltäkäsin syöpäläisten
joukkosurmasta, mutta toive oli ennenaikainen. Täit
näyttivät yhä kestävän. Ne vain lisääntyivät päivä
päivältä.

Kaiken arkipäiväisyyden keskellä tavoitti meidät
kerran juhlakin. Koitti kunniamerkkien jdkopäivä.
Silloin noiden melkkien kiilto oli vielä kirkas. Nii-
den loistoa ei himmentänyt se inflaation kaihi, joka
myöhempinä vuosina tuntui niitä verhoavan. Minua
kohtasi silloin myös elämäni suurin kunniamerkki'
päivä, koska Paamaja oli myöntänyt minulle ruotsa-
laisen kunniamerkin. Se oli luovutettava urhoolliselle
suomalaiselle talonpoialle, tavalliselle sotilaalle, ia
minut oli katsottu sellaiseksi. Sen jälkeen on kohdal'
lani ollut monta samanlaista tilaisuutta, mutta ne ovat
olleet vain val juja jäl jennöksiä tästä ensimmäisestä.

Kunniamerkin saatuaan tuntee itsensä vähäiseksi ia
ansiottomaksi tähän kunniaan. Olin kyllä lukematto-
mat kerrat ollut pelkoni puserruksessa ja vain kaiken
tahdonvoimani ponnistaen suori,ttanut sen, mikä teh'
täväkseni oli annettu. Kai minä olin jolla'kin tavalla
onnistunut, koska tdkoni näin arvostettiin. Iloni oli
vilpitön sillä kertaa. Mufta vaikka vuosien mittaan
ilmeni väheksyvää suhtautumista kunniamerkkeihin,
niin olkoonpa asian laita miten tahansa, ne velvoitti-
vat miestä joka tapauksessa yhä suuremPiin ponnis'
tuksiin. Niin ne ,tekivät Raatteessa ja niin muuallakin.
Raatteen an'karat ajat olivat olleet vain alkusoittoa
sille, mitä oli tulossa. Jouduttiinhan uusiin tais'telui-
hio, uuteen sotaan ja tuhansiin lisääntyneisiin kärsi-
myksiin, voittoihin ja tappioihin, jotka vaativat aina
jatkuvia ponnistuksia.

,nw&i.
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Koiriaojan pysäkin eteläpuolella Voro-
jenkiven eteläpään kohdalla oleva
maantien alikäytävä, ionka kautta kul-
ki kaikki venäläisten liikenne "rykmen-

r

Suomalaisten hyökkäys Koirin-
ojan - Lemetin tielle 9.2.40, jol-
loin alkoi syntyä ns. "rykmentin-
motti"

SÄ,LMILÅINEN Er.P 8 oli marraskuun viimeisen
päivän aamuhämärässä 1939 ampunut ensimmäiset
laukauksensa kotikylissään valtakunnan rajalla, käy-
nyt Salmin ja Kitilän välillä viivytystaistelua, puolus-
tanut Kitilän-Hippolan-Ruokojärven seutuja ja
tamikuun 6. päivästä alkaen taistellut Lemetissä, Mit-
ron eteläpuolella, Kelivaarassa ja Ruunaviidanmäellä.
Senjälkeen pataljoona liitettiin kapteeni R. Kalervon
komentamaan Ryhmä Oinaaseen, jonka tehtävänä oli
estää venäläisten vetäytyminen Koirinojan-Mitron
tieltä takaisin Koirinojalle.

Kun Er.P 8:n jouikot uuden tehtävänsä mukaisesti
19.l.4o aamuvarhaisella tunkeuituivat Vorojenkiven
pohjoiskärkeen, huomattiin heti, että oli tultu, jos ei

nyt vallan ampiaispesään, niin ainakin sellaisen vie-
reen. Idänpuoleisessa maastossa kuhisi suuri vihollis-
leiri, jossa'kuumeisella kiireellä valmisteltiin puolus-
tusta kaikkiin ilmansuuntiin. Etelässä, Lemetin-Koi-
rinojan tiellä, pauhasi vihollisen liikenne panssarien
vamistamana. Lännessä kohisi Kitilän suurmotti täy-
sissä voimissaan sisällään eversti Bondarevin komenta-
man 168.D:n pääosat. Ainoa henkireikä Vorojenkiven
miehillä oli nyt pohjoiseen päin, mutta sielläkin oli
vielä useita mobteja. Ei siis ollut kehuttava koko pa-
tal joonan tilanne, mutta sen "eteentyönnetyt" osat
Voroienkivellä värjöttelivät suorastaan itsemurha-
asemissa.

Oli varauduttu sii'hen, että vihollinen pyyhkäisee
eteentyönnetyt osamme pois tieltään, mutta ihme kyl-
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lä, se ei sitä tehnyt. Liekö pitänyt pesäämme aivan
vähäpätöisenä tai luuliko sitä julmetun vahvaksi eikä
kyennyt raskaiden aseittensa tulta iärjestämään tälle
suunnalle? Taistelupartiot kyllä kävivät meikäläisiä
aina no,kkimassa, mutta saivat niin tulisen vastaan-
oton, että halut här'isir'ät. Vorojenkiven puolustajan
valppaus olikin äärimmilleen jännitetty, sillä leväpe-
räisyys olisi ollut hengelle hupaa niissä oloissa. Saim-
me kyyhöttää Vorojenkiven nokalla peräti 21, vuoro-
kautta, ennenkuin lähdettiin ja sittenkin eteenpäin.

Tuon kolmen viikon aikana olikin tapahtunut val-
lan kummia. Siihen asti voimansa tunnossa olleet vi-
hollisdivisioonat huomasivat joutuneensa ahtaalle.
Kitilän, Hippolan, Ruokojärven ja Ruhtinaanmäen
vihollisen piti ottaa "takapakkia". Mitron, Lemetin,
Lavajärven ja Uomaan vihollinen oli paloiteltu suu-
riin ja pieniin motteihin. Kitilän divisioonan ainoa
yhteys Venäjälle oli katkeamaisillaan Pitkänrannan
kohdalla. Oli siinä Venäjän pojallakin tekemistä niin,
ettei joutanut aivan jokaisen mäen nokalle hyökkäile-
mään.

Meikäläisiä joukkoja ja johtoelimiä muuteltiin jat-
kuvasti olosuhteiden mukaisi,ksi. Pataljoonamme ko-
mentaja, jääkärikapteeni A. Nikula joutui johon,kin
'tilapäiseen johtoelimeen. Hänen tilalleen siirtyi 1.

K:n päällikkö, luutnantti J. I. Inomaa ja hänen pai-
kalleen res.vänr. Y. Muuranto, joka siihen saakka oli
toiminut joukkueen joh taiana.

Helmikuun 9. päivän ensi tunteina soi puhelin

Vorojenkiven eteentyönnetyssä asemassa. Saatiin uusi
tehtävä, eikä se ollutkaan aivan r'ähäinen. Piti kat-
kaista vihollisen ainoa yhteystie Lemetin ja Koirin-
ojan pysäkin välillä. Siinä sitä oltiin! Kolmen viikon
aikana oli jo kurkisteltu tuolle tielle, eikä sitä tyhjänä
nähty koskaan. Miten nyt käy? Sattuisiko se olemaan

fuuri tällä hetkellä tyhjä tai muuten heikoimmillaan,
vai saataisiinko nyrkki silmään jo ennen tavoitetta?
Jos tavoite saavutetaan, miten se pystytään pitämään ?

Nitistetäänkö meidät jo tänä yönä tai vasta aamulla?
Nämä ajatukset liikkuivat mielessämme, kun teimme
vertailua olosuhteista ja voimavaroista.

Käsky oli käsky, ja se oli siekailematta pantava toi-
rneksi. Mitään reserviä ei ollut, .ioten r,äkeä piti ir-
roittaa Ruunaviidanmäen ja Vorojenkiven "vitjasta".
Muuranto oli määrätty mestariksi ja onnistuikin haa-
limaan käsiinsä pari joukkuetta. Vahvennukseksi tuli
jostakin, ehkä l/JR 37:sta, pari pioneeriryhmää,
'krh:n tulenjohtue ja yksi konekivääri. Mitään tuli-
valmistelua ei tietenkään ollut, ja Muurannon suun-
nitelma perustuikin yllätykseen. Suorana hiihtona
maantielle, "viikset" pitkin tietä itään ja länteen. Sii-
nä sitten nähdään, miten pitkälti tietä saadaan valla-
tuksi.

9.2. aa,muyöllä seisoi lumipukuisten miesten jono
Vorojenkiven rinteellä. Mitä lienee Muuranto edessä
sanonut, mutta kolmannen ryhmän kohdalla kuului
käsky: "divisioona mars" ja joukko nytkähti liikkeel-
le. Keli oli hyvä, ja Vorojenkiven länsirinne laski

,l
J:,

€/

,f
#

'4 ' xt

#$ '&.§ § fl,:'i ';: 
"m*Å:F' r j[ .. '!, '",t "

{ I ll ':l:'ll

105



r
?

I
i

i
I
r
.l

)
*

r

&

sopivasti maantien varteen. Tupsahdimme kuin valkoi-
set aaveet tiellä kulkevien vihollisten selkään. Ei tar-
vinnut käskeä tai komennella,'kun viikset lähtivät kyn-
tämään itään ia länteen. Jokainen tuntui tietävän teh-
tävänsä. (Piirros)

Mutta vihollisen laita oli toisin. Siellä ei varmaan-
kaan tehtävät selvinneet vähään aikaan. Kohdalle sat-
tuneet jäivät suorastaan alle, ja muut parveilijat otti-
vat hatkat nokkansa suuntaan. Koska paksu lumihanki
ei tuntunut vetävältä, kanalisoituivat kaikki pakenijat
auratulle maantielle. Siinä ne löivät, ,maahan ylös, maa-
han ylös, kuoleman kolkutellessa kantapäillä. Kaikki
nämä maahanmenijät eivät aina nousseet, mutta näkyi
nousijoitakin sentään olevan, ja yön suojeleva pimeys
nyhti loput näkymättömiin.

Onnistuneesta pelinavauksesta huolimatta maasto-
voittomme jäi vähäiseksi. Laukaukset olivat hälyttäneet
vihollispesäkkeet ja tulkikohdat lähiympäristössä, eikä
jaroslavilainen väki suinkaan viivytellyt asemiin me-
nossa. Itäinen viiksemme törmäsi melkein heti Voro-
jenkiven eteläpäässä sijaitsevaan korsukylään, jossa
viholliset olivat jo iskeytyneet tehokkaaseen lähipuo-
lustukseen. Tos.in tämä tulipesäke oli melko pienellä
alueella, mu'tta tien se tulppasi täydellisesti.

Åseiden suuliekkejä lepatti niin tiheässä, että rin-
tamahyökkäyshalut viilenivät. Pesän saarrostamiseen
tai kiertämiseen olisi ollut tilaisuus, mutta eiväthän voi-
mat siihen riittäneet. Kiertämisestä ei olisi ollu,t mitään
hyötyäkään, sillä ennakolta tiedettiin, että Vorojenki-
ven takana riitti tauhkaa kilometrikaupalla. Panssarei-
takin siellä jo käynnistettiin täyttä häkä. Eteneminen
pysähtyi tulipesäkkeen eteen.

Läntinen viiksemme, joka kääntyi Koirinojan pysä-
kin suuntaan, pääsi etenemään vähän pitemmälle, mut-
ta tien varressa sijaitseva kk.pesäke pysäytti etenemi-
sen. Pesäkkeestä olisi kiertäen selvitty, mutta ei ollut
viisasta työntyä liiaksi erilleen, ko§ka taakse aina jäi
sitä enemmän tyhjää tilaa vihollisen vastahyökkäyksel-
le. Koirinojan pysäkiltä kuuluva rautaisten torniluuk-
kujen rämähtely ja moottorien käynnistys antoi riit-
tävästi viitteitä tulevista tapahtumista. Tämän&in viik-
sen eteneminen piti pysäyttää.

Sodassa sattuu aina yllätyksiä ja niin kävi nyfkin.
Kun Osasto Muuranto hyökkäsi tielle, sattui kohdalle
tyhjältä näyttävä panssarivaunu. Åinakin tämä oli kä-
sityksenä, sillä luukut rojottivat avonaisina eikä min-
käänlaista elämää näyttänyt siinä olevan. Arveltiio,
että sen miehistö oli käärimässä säfkää muiden parvei-
lijoiden joukossa ja siinä hötäkässä joko kaatui tai
Iähti karkuun. Vaunu jäi törröttämään paikoil'leen,
kun viikset levisivät Lemetin ja Koirinojan suuntiin.
Ku,itenkin luukut rämähtivät pian taas kiinni, kone
jyriitrti käyntiin ja vaunu painui täysillä kierroksilla
vitjamme läpi pysäkille. Niin se ajoi kuin satatykki-
nen sotalaiva soutuveneiden seassa. Mitään ei mahda-
tu, sillä kasapanokset ja miinat olivat pioneerien ah'
kiossa vasta tulossa tielle. Sinne se meni ei'kä takaisin
tullut. Luultavasti panssarimiehet ovat olleet vaunusta
ulkona, kun hyök'käyksem'me osui tielle ja nyt myö-
hemmin loikkasivat takaisin vaunuun, sekä ajoivat
aurattua tietä pakoon. Neuvokas ps.mies oli varasta-
nut vaunun käsistämme.

Aamun valjetessa todettiin, että Koirinojan ja Leme-
tin välinen maantie oli kuin olikin poikki. Tosin sitä
ei ollut hallussamme kuin 300 metrin verran, mutta
luoti ulottui molemmin päin pitemmälle. Pioneerimme
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tulppasivat ps.miinoilla tieosan päät, joten panssari-
vaara ei 'tuntunut enää kovin uhkaavalta. Lumikuo-
passaan ky/kkivä jalkaväkimies huokaisi'helpotukses-
ta. Päivänvalossa ainakin näkisi tähdätä ja muutenkin
tietäisi, missä vihollinen voimakkaimmin rönsyilee.
Osasto Muuranto oli saavuttanut alkumenestyksen yl-
lättävän helposti. Miten tulisi käymään jatkossa?

Aamupäivän kuluessa saatiin partioyhteys Puki'tsan-
mäellä toimiviin Er.P 22:n jouJ<koihin ja päivemmällä
alkoi I/JR 37:n miehiä näyttäytyi Vorojenkivellä. Olo
alkoi tuntua tukevalta. Tuli tilaisuus hieman vilfl<aista
aamuöisen taistelun jälkiä. Kypäräpäisiä vihollisia ma-
kasi eri asennoissa tiellä ja tien vierellä. Monil'ta oli-
vat jo huopatossut kadonneet, jolloin tehtiin se kum-
mallinen havainto, että kaikilla oli puhtaat purjekan-
kaiset jalkarätit 

- Olivat kai tulossa rättihuollosta.
Telttapolkumme vieressä makasi kasvoillaan eräs kaa-
tunut, jonka pienet jalkaterät herättivät uteliai5uutta.
Käänsimme vainajan selälleen, jolloin kypärän alta
paljastuivat nuoren naisen kasvot. Niin, niin! Mistä-
hän saa,kka hänenkin piti tulla tänne Karjalan korpeen
kuolemaan ? Muut vainajat peittyivät ai:kanaan lumen
alle, mutta hänen kasvoil'taan oli aina lumi poistettu.
Joku heistä oli niin viitseliäs soturi, cttä huol,ehti vi-
hollisvainaj asta.

Sotaa kokematon ihminen varmaankin ajattelee,
miksi vihollisen kaatuneita ei tilaisuuden tullen hau-
dattu, vaan annettiin niiden olla suorastaan vastuksi-
na. Siinä onkin kysymys, johon on vaikea vasrtata.
Yleensä vainajien tekijät ,eivät ole halulkkaita hautaa-
jia. Rintamamies joutuu niin paljon seurustelemaan
kuoleman kanssa, että se tulee jollakin tavalla tutuksi
ja arkiseksi. Sillä ei ole ensinkään sitä vaikuttavaa mer-
kitystä kuin kotioloissa ja rauhan aikana yleensä.
Kaatuneita katsellessa tuli usein mieleeni: Tuossa voi-
sin olla minäkin ! Sitäpaitsi meidän uskomuksemme
mrikaan ruumis on arvoton jäte, vain sielu on ian,kaik-
kinen. Syvällinen ajatus liittyy kannakselaiseen sanan-
parteen: "Siin hää ruumis-raato makkaa. Miss lie sie-
luki ?"

Helmi'kuun 9. päivän kääntyessä il.taan saatiin jäl-
leen hyökkäyskäsky. Se saftui olemaan jo toinen sa-

man vuorokauden kuluessa, mutta eihän se mitkään
ihme ollut, sillä oltiin,han niihin totuttu. Ensi yönä tu-
lisi salmilainen puskemaan Vorojenkiven eteläpäästä
Lemetin tienhaaraa kohti. Niinpä 1O.2. kello 4 aikaan
olimmekin jo hengenvaarallisessa hommassa. Vänrikki
Muurannon johtama 1.K hyökkäsi Voroienkiven etelä-
käikeen, onnistui tuhoamaan eilisaamuisen tulipesäk-
keen, mutta sen takana riitti korsua, pesätkkeitä ja luo-
laa lopubtomiin. Jaroslavilainen taisteli sitkeästi väisty-
mättä tuumaakaan. Jokainen pesä1ke tai korsu oli kier-
täen kaartaen erikseen tuhottava. Se oli hidasta hom-
maa eikä tavanmukaisia rynnä'kköjä voitu tehdä lain-
kaan. Päivän valjettua vasta nähtiin mihin ampiaispe-
sääo oltiin tunkeutumassa. Kun Lemetin tienhaaras-
takin ajoi 4-5 panssarivaunun komppania Muuran-
non eteen, kilpistyi hyökkäys siihen paikkaan. Nyt tuli
eteen kysymys, miten päästään pois vihollisaseman si-
sästä7 Oli kilkas päivä ja julmettu pakkan'en. Jos ma-
kasit lumipoterossa, uhkasi jäätyminen. Jos kurkistit
ylemmäksi, vihelsi kuula heti korvan vierestä. Ei aut-
tanut muu kuin jälleen möyrytä lumen sisässä taakse-
päin. Vihollisen aseet pitivät siitä huolen, dttei lumi-
puvun huppu liikoja heilahdellut hangen yläpuolella.
Päästiin sieltä sentään viimeinkin Vorojenkiven taakse
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näkösuojaan. Tuosta rumannäköisesta'kalliorykelmästä
,ia,,pirunpellosta" näytti kehittyvän vedenjalkaja elä-
män ja kuoleman välille. Kiven itäpuolella vaani kuo-
Iema, länsipuolella odotti elämä.

Meistä oikealle tien itäpuolella hyökkäsi samanai-
kaisesti vänrikki Huuhkan johtama 2.K, mutta menes-
tys ei ollut sen parempi kuin meilläkään. Vihollisen
etuvartiot vetäytyivät pääpesään tykkiensä ja pans-
sariensa suojaan. Siihen rautaseinään pysähtyi myöskin
2.K:n hyökkäys. Koko yritys pysähtyi ainakin päivän
ajdksi.

Seuraavana yönä (IO/tr.2.) hyökättiin jälleen kah-
den komppanian voimin. Vorojenkiven itäpuolella
päästiin viimeöisten lumiurien päähän, mutta siihen
oli jälleen pysähdyttävä. Muutamia erillisiä maakuop-
papesäkkeitä onnistuttiin tuhoamaan, mutta vihollisen
puolustus ei siitä vähääkään järkkynyt. Heidän taiste-
luasemansa olivat porrastettuina rinteeseen. Siellä sei-
soivat Panssarivaunut lumikuopissaan, ainoastaan tor-
nit kääntyilivät hiljakseen, syytäen aseis,taan tulta sin-
ne, missä vähänkin joku liikahti. Suora-ammunta-ase-
miin laitetut kenltätykit rojauttelivat kolmetuumaisia
umpimähkäisesti. Ammukset eivät näköjään olleet kor-
t il la.

Valkeni helmikuun 11. päivä ja taas todettiin, ettei
minkäänlaista menestystä ollut saavutettu. Jaroslavilai-
nen laisteli sitkeästi. Vetäytymisestä ei ollut puhetta-
kaan, ja minnepä motista olisi voinut vetäytyäkään.
Vihollinen oli voimansa tunnossa ja .juhli 'torjunta-
voittoaan kehittämällä tulensa täyteen raivoon.

Vihollisen taistelutahtoa kuvaavana kerrottakoon ns.

Jetshoin tapaus. Eräs vähäpätöiseltä näyttävä viholli-
sen korsu oli hiljaisuutensa vuoksi jäänyt taka-alalle.
Yht'äkkiä sieltä kuitenkin alkoi pärähdellä lyhkäsiä
pk.sar.ioja. Lähimpänä ollut salmilainen Jetshoi lähti
yksin vaientamaan noita maamyyriä. Hän ammuskeli
muutamia laukauksia korsun oviaukosta sisään, samalla
huudellen venäläisille antautumiskehoituksia. Niillä ei
kuitenkaan ollut mitään vaikutusta, ja hiljaista muhi-
naa. kuului korsusta edelleenkin. Tällöin J. kömpi kor-
sun katolle r,äijytysasemaan pitämään oviaukkoa sil-
mällä. Kohta ovena ollut heinäsäkki alkoikin liikah-
della, pk:n piippu työntyi hitaasti näkyviin, lyhyt sar-
ja pärähti ja hetken hiljaisuuden jälkeen hivuttautui
ampujakin hartioita myöten näkyviin. Silloin J. sysäsi
kiväärinsä piipun pkrmiehen hartioihin, puristi sillä
miestä maata vasten ja uudis'ti yhä uudelleen antautu-
miskehoituksiaan. "Ei i'kinä", vastasi venäläinen ja al-
koi reuhtoa itseään korsuun takaisin. Jetshoi veti lii-
paisinta !

Yllätykset eivät vielä loppuneet siihen, sillä men-
tyään heti noutamaan sotasaalispikakivääriä, se livahti
Jetshoin käsistä takaisin korsuun. Nyt vietiin J:ta vik-
kelästi takaisin korsun 'katolle. Hän alkoi jo vahvasti
epäillä, saadaanko sotavankia tästä 'korsusta lainkaan.
Katolta hän vahti oviaukkoa samalla huudellen: "Tärs-
kyjä tän'ne !" No, löytyihän vihdoinkin kasapanos-
mies, ja kohta leuhahtivat korsun kattoparrut epä-
järjesty'kseen. Jälkeä tutkittaessa kävi selville, että
pk:n perään oli sidottu pitkä naru, jolla ase oli ny-
käisty J:n kädestä. Oli näköjään ajateltu, että jos am-
puja sattuu 'kaatumaan oviaukolle, niin ase pelaste-
taan seuraavalle miehelle. Siis kylmäveristä hommaa
etukäteeo valmistel'tuna. Selvennykseksi mainittakoon,
että vanhemmat reserviläiset olivat niin pal jon ve-
näiän'kielentaitoisia, että antautumiskehoitu,kset ja van-
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Er.P 8:n komentaja, jääkärikapteeni A. A. A. Nikula, joka voi-
tokkaiden taistelujen lohdosta ylennettiin majuriksi 12.4.40

kien kuulustelut voitiin toimittaa ilman vaikeuksia.
Helmikuun 11. päivän korventavassa aamupakkases-

sa r1'ömittiin takaisin Vorojenkiven länsirinnettä kohti.
\zihollinen teki parhaansa estääkseen vetäytymistäm-
mc. Näkemättä hyvin ryömijöitä se kehitti tykkitulen-
sa metsään puiden runkoihin. Tämä vasta oli kiusallis-
ta ja aiheutti lisää tappioita. Puiden rungoista räjähtä-
neet kranaatit kylvivät sirpaleita alaspäin, eikä ryömi-
jä ollut hangen allakaan suojassa. Siinä havoittui mm.
rajamiestoverini Eino Kyytsönen saaden männynlat-
vuksen selkäänsä.

It{iehiltä alkoi olla terä poissa. Kaatuneita, haavoit-
tuneita ja varsinkin paleltumavammoja oli runsaasti.
Onnen-Pekka oli mies, joka omisti huopatossut eli
vualitsat, joko kirvulaiset tai .jaroslavilaiset, hän aina-
kin säilytti varpaansa ehjinä. Huopatossu oli valttia
siihen aikaan, ja niiden omatoiminen hankinta oli ko-
vasti muodissa.

Täten suoritetut hyökkäykset 9--11.2. osoittivat,
että jaroslavilaiset olivat iskeytyneet lujaan ja päät-
tär ään puolustukseen Lemetin tienhaaran ja Koirin-
ojan pysäkin välille. He sulloutuivat toista kilometriä
pitkälle ja suunnilleen samanlevyiselle alueelle, ahtoi-
vat lukuisat tykkinsä ja panssarinsa edullisiin ympäri-
puolustusasemiin ja varautuivat taistelemaan viimei-
seen veripisaraan saakka.

Er.P 8:lle alkoi viikon kestävä asemasota, josta ta-
pahtumia ei tullut puuttumaan. Komppania Muuranto
jäi sormenkärkiasemaan Koirinojan pysäkin kohdalle.
Kuultiin myös, että l/JR 37:n väkeä levittäytyi pohjoi-
sesta päin jaroslavilaisten ympärille. Itäpuolellemme
syntyi myöhemmin kuuluisuuden kaiun saavuttanut
,,rykmentinmotti"
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Er.P l7 eli Sallan pataljoona iffoitettiin L2.t.L94o
Joutsijärven rintamakaistalta ja siirrettin autokuljetu,k-
sin Sallan Hautakylään, josta pataljoonan tuli aloittaa
eteneminen kohti Märkäjärven kylää. Siellä oli ilma-
tiedustelu näet todennut Joutsijärven suunnalla hyö-
känneiden vihollisen 88. ja t22. divisioonien huolto-
keskuksen sijoituksen. (Piirros siv. tt0)

Pataljoonan hyökkäys huoltokeskusta vastaan kui-
tenkin kilpistyi vihollisen voimakkaaseen vastarintaan,
jonka jälkeen rintama jähmettyi Pyhätunturien ja
Märkäjärven väliseen maastoon. Tämän jälkeen patal-
joona aloitti menestyksellisen sissitoiminnan vihollisen
ainoalla huoltotiellä Märkäjärvi-Sa..lla. Vastapainok-
si sissitoiminnalle vihollinen ryhtyi uhkaamaan Er.P
17:n sivustaa vahvoilla, hyvin koulutetuilla taistelu-
partioilla. Tämä taas aiheurti sen, eitä patal joonan
komentajan oli irroitettava 1. komppaniania rintamas-
ta ja siirrettävä se Aatsingin hautran varmistamaan
pataljoonan sivustaa ja sen ohessa harjoittamaan sissi-
toimintaa.

Alikersantti Yrjö Mikkolan sissiprrtio, joka 16.r.40
kello I palasi 1. tkomppaniao tukikohtaan Aatsingi,n
haudan poropirtille ilmoitri. että 10---40 m'ehen vah-
vuinen vihollisen hiihtoparrio oli pohjoisesta käsin
lähestymässä komppanian tukikohtaa. Taivas oli täl-
löin tähtikirkas, joten näklvlvs oli kohtalaisen hyvä,
lunta 60-70 cm ja pakkasra Jl asretta. Ilmoituksen
saatuaan komppanian peällikkö, r'änrikki Eero Urpo-
nen antoi heti seuraavan käskyn:

- II joukkue miehittää rsemien oikean ja III jouk-
kue vasemman lohkon. IV joukkue asettuu reserv,iksi
100 metriä II joukkueen raakse, jossa on patruuna-
keskus ja haavoittuneiden suojapaikka. Tulenavaus
joukkueittain.

Kaikki joukkueet olir.at hyvin vajanaisia. I joukkue
oli sissitehtävissä.

Kello 3.40 törmäsi vihollisen kärkipartio II jouk-
kueen asemia vastaan aloittaen samalla kiivaan tulen,
johon joukkue vastasi samalla mitalla. Välittömästi
tulitaistelun alettua vihollispartio levittäytyi yhteen
riviin ja aloitti hyökkäyksen suomalaisia joukkueita
vastaan.

Runsaan tunnin kestäneen tulitaistelun jälkeen
komppanian päällikkö totesi vihollisen alkaneen kai-
vautua, koska ei päässyt etenemään. Tällöin hän antoi
IV joukkueen johtajalle, rajakersantti Uuno Lappalai-
selle käskyn kiertää joukkueellaan oikealta vihollisen
sivustaan ja selustaan sekä estää r'ihollisen peräänty-
minen. Samoin III joukkueen johtajalle, rajakersantti

Juho Sudelle käskyn kiertää vastaavasti vasemmalta
vi,hollisen sivustaan. II:n joukkueen tuli, johtajana
raja-alikersantti Bruno Koskinen, tulellaan sitoa vi-
hollinen paikoilleen rintamasta.

Kello 4.Jo vihollinen aloitti yleisen vetäytymisen
tulolatujensa suunnassa. II joukkue seurasi kiinteästi
vihollisen tuntumassa. Kello 6 mennessä olivat vihol-
lisen sivustoille ja selustaan lähetetyt joukkueet pääs-

seet määrättyihin'tavoitteihinsa ja vihollispartio saatu
mottiin. Nyt alkoi ankara lähitaistelu, sillä vihollis-
miehet olivat hyvin koulutettuja ja sitkeitä rajamiehiä,
jotka tekivät vastarintaa viimeiseen veripisaraan saak-
ka. Taistelun kestäessä syntyi siellä täällä pieniä ryh-
miä, joissa taisteluja käytiin mies miestä vastaan, ai-
van kuin ennen tuliaseiden keksimistä.

Erään tällaisen tappelujoukkion olivat muodosta-
neet nel jä vankkaa vithollismiestä sekä aliikersantti

",

Eteentyönnetty vartiomies tä-
hystämässä vihollisen toimin-
taa
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Hiihtopartio Joutsiiärvellä 18.1.40

Kaaleppi Mikkola ja sqtamies Heikki Sirviö. Suoma-
laisia vastassa oli jälleen kaksinkertainen ylivoima.
kuten tavallisestikin. Åseina käytettiin vuoroin kivää-
rin perää ja vuoroin pistintä. Venäläiset, tunnetusti
taitavina pistimen käyttäjinä, yrirttivät seivästää suo-
malaiset, jofka olivat turvautuneet lyömäaseena käytta-
määnsä kiväärin tukkiin.

Taistelun tiimellyksessä Mikkolan onnistui huitaista
kiväärin perällä erästä vastustajaansa, joka suistui hen-
getöonä hangelle toisen ahdistajistaan pyrkiessä pa-
koon. Vilkaistuaan samalla ympärilleen Mikkola näki
Sirviön olevan kovassa pinteessä kahden vihollisen
an'karasti ahdistamana. Hän rien§i heti toveriaan'autta-
maan, mutta myöhästyi muutdman sekunnin. Toisen
vihollismiehen onnistui tyrkätä pistimensä Sirviön rin-
nan läpi. Tämän todettuaan Mikkola sai 'käsivarsiinsa
lisävoimia. Hän heitti kiväärinsä hangelle, o'tti leuku-
puukon tupestaan ja hyökkäsi heti kuin Ieijona vihol-
lista kohti. Tästä nopeasta toiminnasta molemmat vi-
hollismiehet hetkeksi yllättyivät, ja sitä Mikkola käytti
hyväkseen. Jo parin metrin päästä hän heitti leukun
toisen vihollismiehen rintaan. Mutta nyt kävi toinen
vi,hollismies aseettoman Mikkolan kimppuun yri.ttäen
seivästää hänet pistimellään. Mikkola antoi vihollisen
rauhassa syöksyä kohti, rarttui sitten pistirmestä kiinni

Joutsijärven - Märkäjärven - Sallan sotatoimialue

ja kiskaisi siitä miehen nurin hangelle, jolloin myös
ase irtosi miehen 'kädestä. Tämän johdosta vihollismies
nousi ylös molemmat kädet ylhäällä antautumisen mer-
kiksi.

- Oikein toimittu, poikal Käypäs uudelleen ma-
hallesi hangelle, niin olet turvassal - Mikkola haaste-
li näin vastustajalleen samalla hänelle näyttäen, miten
miehen tuli toimia. Tajuttuaan Mikkolan käskyn vi-
hollismies heittäytyi vatsalleen hangelle. Tällöin Mik-
kola vilkaisi ympärilleen ja totesi taistelun päättyneen
sekä asetoveriensa alkavan kokoontua hänen ympäril-
leen.

- Mitäs Mikkola 'täällä pelleileei tiedusteli raja-
kersantti Lappalainen paikalle saavuttuaan.

- Etsin naapurin taskusta votkapulloa.

- Jokos sen löysit ?

- En ! Pullo oli muuttunutkin käsikranaatiksi.
Kun taistelumaastoa ryhdyttiin tarkemmin tutki-

maan todettiin vihollispartion tulleen kokonaan tu-
hotuksi vangirksi antautunutta lukuunottamatta. Vihol-
lisen tappiot olivat 2 upseeria, 4 aliupseeria ja 30
miestä. Omat tappiot 4 kaatunutta ja 5 haavoittunutta.

Erämaataistelu oli viety voi,ttoon aloiterikkaan,
sitkeän ja harkitun yrit,teliäisyyden ansiosta.

Neljän miehen talvinen taistelupartio valmistautuu iskuunsa
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JUKKA 
'ÄRVELÄ

MUSTAN
TURKISHATUN MUISTOT

Huuhanmäen kasarmi

J
SA -Loa

Huuhanmaen (asarmin pihalla
siirtoväkeä lähdössä ja irtaimis-
toa palamassa nuotiolla

MINUN on tunnusiemave lukiialle, että olin vielä lap-
si silloin, kun viime sorien rapahtumia koettiin. Paljon
ei ole minulla muisrikuvir Talvisodan kylmistä päivis-
tä ja kuutamoöistä. murt.1 on sentään jotain minulla-
kin. Muistan hyvin päivirtärset retket pommisuojaan
ja sadat valkoiset vihoilslentäjien sumrrjuovat kirk-
kaan sinisellä taivaalla. Kuulen vhä korvissani juhla-
van jymyn suurten lentomuodoitelmien kiitäes;ä yli
vainioiden ja metsien kohti päämääriään. Muistan
myös erään yön, jolloin taivas näytti värjäytyneen ve-
renpunaiseksi ja yhtämittainen pommien ,lyrähtely tä-
risytti maata avonaisen sirpalesuojan seinissä ja jolloin
Sortavala paloi.

Isäoi ja veljeni olivat "siellä jossain". Silloin täl-
löin tuli kirje, jossa kerrottiin kovista taisteluista.
Kuoren takana oli heidän nimensä ja muutamia sala-
peräisiä numeroita, joiden tarkoitusta en ymmärtänyt.
Kerran tuli pieni paketti veljeltäni. Se sisälsi rasian
keksejä, punaisen tähden ja messinkinapin. Kirjeessään
veli keltoi seuraavaa: "Tänään naapurin lentokone pu-
dotti meille kuusi isoa pakettia keksejä, Molotovin
sattumia. Ne kun ovat motissa eivätkä tiedä tarkasti,
missä omat ovat ja missä me, niin tiputtelevat muo-
niaan mtrrillekin. Tämä kokardi on malliksi Jussille,
etttä tietää sitten toimia, jos sellaisen näkee edessään."

- Eihän se cteeni dhtioylt, korkeintaan vain niissä lei-
keissä, joissa vedimme perässämme puusta tehtyä ko-
nekivääriä pitkin Paikjärven jäätä.

Tällaisena se varsinainen sota mieleeni jäi eikä siitä
kertomusta koostu. Mutta minun osani alkaakin vasta
siitä, kun Sinä, joka olit mukana, saitt jo oikaista sel-
käsi raskaan päivätyön jälkeen. Kaikki ,tämä sai alkun-
sa eräästä hatusta, jonka löyty,minen vuosia myöhern-
min toi mieleeni sen, mistä seuraavassa kerron omana
kokemuksenani kohtalon päivistä. Kiipesin näet erää-
nä päivänä ullakolle, ja minun kävi samoin kuin ,,lau-
lussa isoisän olkihatusta". Hattu ei vain ollut olk,i-
hattu, vaan tuollainen ennen sotia muodissa ollut mus-
ta tulkishattu - 

"fis11ain hattu" olisi varmaan ollu't
määritel,mä, jos joku olisi sitä menny,t ostamaan Nou-
siaisen Jussin kaupasta. Se oli kovasti kohtalon tuntui-
nen ja värinen ja herätti helposti mieleen siihen liitty-
vät muistot.

Talvisota oli päättynyt, ja oli tullu't rauha. Epätoivo
ja 'katkeruus kalvoivat mieliä. Omalla tavallaan sen

aisti lapsi'kin, äidin kasvoista ja 'kaikesta, ,rnitä seuraa-
vina päivinä sai nähdä. - Aamulla tuli tieto, että
joutuisilmme iättämäärx ,kodin ja tutut lei,kkitanhuat,
vain kalkkein välttämättömimmät tevatat sai ottaa mu-
kaansa. Alkoi näytelmä, joka syöpyi Iähtemättömästi
mieleeni. Näin äidin itkevän isojen siskojeni kanssa
ja yri'ttävän viimein pakata tavaroita jotain tehdäkseen,
vuoroin käärien, vuoroin purkaen. Aikaa oli vähän ja
mistään ei olisi hennonnut luopua.

Kun yritin päästä perille moisesta touhusta, sain
kehoituksen mennä ulos. Yhä ihmeellisempi oli näy-
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Evakuoitavaa väestöä 1a irtaimistoa
Huuhanmäen asemalla junassa ja lai-
turilla

telmä siellä. Sinne tänne oli sytytetty nuotioita ia ih-
miset kantoivat n,iihin tavaroitaan. Pian roihusivat val-
tavat tulet joka puolella kylää, ja ahnaasti otti lieska
omakseen kaiken, mikä sille annettiin, ja sille annet-
tiin paljon ! Siellä paloivat sängyt, tuolit, kaapit, kir-
jat, kaikki se, mikä yhdessä oli joskus muodos'tanut
viihtyisän kodin. Useiden vuosien aikaisten ponniste-
Iujen tulokset haihtuivat hetkessä savuksi. I(aivelevin
sydämin tuota tehtiin, mutta ehjänä ei haluttu kotia
jättää. Monta haikeaa itkua kuului, kun isä ja äiti kan-
toivat milloin keinuhevosen, milloin leikkiauton so-
dan jumalan alttarille. Yläkerran verannalta kuului
varoittava huuto, ja sitä seurasi kova rysähdys, kun
kaunis leposohva oli hetkessä muuttunut epämääräi-
seksi kasaksi kangasta, vietereitä ja puuta. Katsoipa
minne tahansa, kaikkialla sama näky savuja ja itkeviä
ihmisiä. Huuhanmäen 'kasarmialue alkoi peittyä
ohueen, kitkerään savuun. Kaukana Paikjärven rtakaa

nousi myös erikoisen vahva, musta savu. Siellä paloi
talo, niin kerrottiin.

Viereistä tietä pirkin, joka johti Iäpi varuskunnan,
virtasi jatkuva hevosten ja karjan karavaani. Sota oli
tullut lähelle. Se koskebti ja poltti vielä, vaikka t/kin

't12

putket olivat jo jäähtyneet ! Vihdoin koitti ilta, jolloin
oli tullut meidänkin vuoromme nousta hevoseen ja
jättää taaksemme tutu,t ,ta"Lot ,ya leikkipaikat.

Yhä nousi savu kytevistä nuotioista, ja silloin täl-
löin pisti lepattava tulenliekki ylös pimeyteen, sarn-
muaksen taas hyytävässä pakkasessa. Siellä täällä seisoi
yksinäinen sotilas vartioiden ja kohennellen mietteis-
sään hiipuvaa hiillosta.

Esikuntarakennuksen edessä odotti kulkijoita Ioh-
duton näky. Karjaa oli teurastettu runsaasti ja lastat-
tiin par'aikaa autoihin. Tunsin jotain nousevan kurk-
kuuni, ja puristin pienen koirani tiukemmin rintaani
vasten, en uskaltanut enää katsoa, vaan yritin peittää
itseltäni kaiken tuon.

Saavuimme vihdoin asemalle, ja jo kaukaa näin
monta junaa ratapihalla suunnattomine vaunujonoi-
neen. Eräiden edessä seisoi jopa kaksikin veturia. Run-
saasti ihmisiä, eläimiä .ja kaikenlaista t^varaa oli alue
täynnään.

Siellä näin myös ensimmäisen todellisen rintama-
miehen. Äidin ja erään tuttavan rouvan keskustelusta
olin päässyt perille, että venäläiset olivat lähettäneet
valvojia paikalle tehtävänä pitää huolta siirtä, ettei ta-
loja poltertaisi. Kun sitten näin ison, parrakkaan 'mie-
hen sanomattoman lika;isessa lumipuvussa ja pitkä



Teurastettua kar.jaa Hur,r,anmäen kasarmin pihalla.
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Vartiomies valvoi tavaranuotro-
ta Huuhanmäen kasarmin pihalla

puukko vyöllä seisovan erään vaunun vieressä, olin
:odella kauhuissani. Pidin ilman muuta selvänä, että
iuur5s.1 nyt seisoi venäläinen. Äidin vakuutteluihin
luotraen uskalsin kuitenkin Iähestyä tuota ilmestystä,
ir niin sitten lopulta selvisi, ettei mies suinkaan ollut
;elätty naapuri, vaan oikea pesunkestär'ä suomalainen
soruri I Tuskinpa arvasit "tuntematon sotilas", kuinka
vilpitön ihailija vieressä seisoi I

\{atkaan emme kaikesta touhusta huolimatta vielä
piässeet, r,aan lähtö siirtyi seuraavaksi aamuksi. Saim-
me vielä kerran palata tuttuun varuskuntaan. Yöfr vie-
timme vääpeli Teivosen kodissa, josta olivat jäljellä
tyhjät huoneet. Aamulla oli vihdoin vuoromme nous-
ta junaan nyytteinemme.

Niin oli juna sitten lopulta kuormattuna. Vaunum-
me oli tavallinen härkär,aunu. Siinä minun avopäin
k:tsellessani sen avatusta ovesta autioituvaa asemaa
lähestyi pitkin junan sivua tuntematon mies, iski pak-
sun mustan karvahatun päähäni, pisti käteeni pussin
karamellejä ja toivotti hyvää matkaa meille kaikille.
Se oli juuri tuo hattu, josta olen edellä maininnut.
Hatun an,toi kauppias Jussi Nousiainen, kuten minulle
myöhemmin kerrottiin.

Kuului si:bten OlrUn vihellys, ja raskas juna lii,hti
huokaisten liikkeelle. Itkun sekaisin äänin kaikui
"lfaamme"-laulu läpi junan ja tutut maisemat häipyi-
r'ät vähän kerrassaan näkyvistä. Juna jatkoi taivallus-
taan läpi lumisten maisemien kohti tuntematonta pää-
md,ä,rdi, ia tuntemattomia kohtaloita.

Erään kerran juna saavutti myös radan sivua hiih-
tär'än sotilasosaston, rintamalta palaavia joukkoja.
Verkkaisesti hiihtäen solui tuo joukko repaleisissa lu-
mipuvuissaan ja kasvot noessa, kiväärit selässään pit-
kin radan varlta. Rohkaisevia huutoja vaihdettiin siinä
puolin ja toisin.

Päämäärä ei ollut tiedossa, asema toisensa jälkeen

fäi taakse. Kului epätietoisuuden vallitessa päivid. ja
öitä, kunnes juna vihdoin pysähtyi, ja eräs vaihe evak-
kotiestä oli päättynyt. Juna oli nyt vieraan kaupungin
asemalla, jonka seinästä näkyi vastaus tehtyihin arvai-
luihin: Hämeenlinna! Asemalta siirryimme jälleen he-
vosiin, jotka veivät meidät Hattelmalaan. Isääm'me
saimme myös vihdoin yhteyden. Hän oli selvinnyt so-

dasta hengissä, mu'tta veljeni Aimo ja Esko saivat an-
taa kaikkensa isänmaalle.

Tähän päätänkin kettomukseni mustan turkishatun
mieleeni tuomista muistoista, evakkopojan kokemasta
sota-ai an murhenäytelmästä.
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KIRKAS, mutta hieman utuinen helmikuun 18. päivä
1940 alkoi hiljalleen hämärtyä illaksi. Lähellä Viipu-
ria Pilppulan aseman peltoaukeiden reunamilla oleva
2.It.KKK valmistautui yötoimintaan etulinjan välit-
tömässä tuntumassa. Jalkar,äen aseiden kaiku kuului
edestäpäin, ja silloin tällöin myöskin raskaammat aseet
puhuivat karmeaa kieltään. Pakkasta oli lähes 30 as-

tetta.
Iltapuolella tuli yksikköömme seuraava puhelinsano-

ma: "Yöksi on vartioita vahvistettava. Selkeän, mutta
hieman utuisen sään vuoksi on odotettavissa, että vi-
hollinen laskee yön kuluessa laskuvarjopartioita linjo-
jen taakse." Tuota pikaa järjestettiinkin kaiken varalta

Suomalaisten puolelle pakkolaskun
tehnyt venäläinen lentokone

jäl,;et sieltä enää johtaneet eteenpäin, mäki heti mo-
titettiin.

Sitten aloitettiin jännitär'ä saartorenkaan kiristämi-
nen. Sitä ennen kuitenkin Kannakselta kotoisin oleva
r enä,jän kielen taitoinen alikersantti Kurppa huusi
noille karkulaisille kehoituksia antautua.

Tähän tuli vastaus heti. Saatiin näet vastaan pis-
toolin laukaus mäellä olleesta karkulaisten eli desant-
tien lumimontusta. Laukaus oli sitä paitsi vähällä muo-
dostua kohtalokkaaksi meidän r'ääpelillemme, Muukal-
le, sillä luoti osui hänen päähänsä. Hänellä oli kuiten-
kin kypärä päässä ja pää hieman kumarassa, joten luoti
teki kypärään vain vaon ja antoi päähän aimo täräh-

dli;en. Ellei kypärää olisi ollut, olisi henki siinä var-
masti mennyt.

V.rikka mäellä olevaan lumimonttuun koetettiin jat-
kuva;ti kir'ääreillä ampua ja samalla kehoitettiin de-
sanrteia yhä antlutumaan, niin ei tästä tuntunut olevan
apua. Lentäjät tuolta montusta senkun vain ampua
napsivat meitä pistooleillaan. Käytiin sitten hakemassa
4-piippuinen it.konekir'ääri .ja yritettiin sillä vahvistaa
lntlurumisr.aatimusta, mutta ei sekään vielä tehonnut.

Vihdoin kuitenkin haettiin majapaikasta muutamia
käsikranaatteja, ja niitä käyftäen alettiin kiristää
sa.lrtorengasta. Toiset ampuivat eri suunnilta kir,ääreil-
lä, fa eräs miehistämme lähti syöksymään kohden de-
santtien lumimonttua. Ensimmäinen hänen heittämän-
sä käsikranaatti putosikin muutaman metrin päähän
montusta ja rä1ähti siinä. Kun saarretut lentäjät nyt
larmaan näkir'ät tilanteensa toivottomuuden ja kun he
syystä tai toisest,r olivat nähtävästi päättäneet olla lop-
puun saakka antautumatta, he ampuivat itsensä. Luoti
vain ohimoon, ja sota oli ainaisesti lopussa heidän koh-
daltaan. i(ummallekin oli vielä jäänyt yksi patruuna
lippaaseen. Kait siltä varalta, jos ei ensimmäinen olisi
tehonnut, olisi toisella saanut vaikutusta parantaa.
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vartiopaikalle parivartio. Tämä ei ollutkaan aiheeton-
ta, sillä noin kello 2J vartiomiehet huomasivat utuhar-
son lävitse, että peltoaukeaman vastakkaiselle puolelle
laskeutui jotakin, samalla kun sieltä selr,ästi kuultiin
len,tokoneen moottorin surinaa.

Kun vartio suoritti hälytykscn, siinä ei kauan komp-
paniassa tuhistu. Kamppeet vain nopeasti ylle, tuliti-
kut mukaan ja hiihtäen tutkimaan paikkaa, johon "las-
kuvarjopartion" nähtiin laskeutuvan. Mutta kuutamon
valossa paikkaa Iähestyttäessä huomattiinkin, että siel-
lä maassa oli partion sijasta ,jotakin muuta. Mitä kum-
maa! Siellähän oli ehyen näköinen lentokone. No-
peasti järjestettiin ket.ju koneen ympärille, ja sitten
vain varovasti etcnemään sitä kohden.

Hetken kuluttua joku miehistä huomasi, että koneen
luota johtivat kahdet jaljet kohti peltoaukeaman kes-
kellä olevaa mricnnyppylää Pilppulan asema,n suun-
taan. Silloin koneen lähempi tarkastelu jäi ja lähdet-
tiin takaa-ajamaan karkulaisia. Nämä olivat koneesta
irroittamansa konekir'äärin viskanneet hankeen muuta-
man kymmenen metrin päässä koneesta, kun eivät kait
jaksaneet sitä paksussa lumessa kahlaten kantaa. Mäel-
lä havaittiin pian liikettä, ja kun todettiin, etteivät
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Lentäjät olivat vielä nuoria miehiä, toinen arvoltaan
kapteeni ja toinen ludtnantti.

tr{ukana olleet kartat he olivat repineet pieniksi kap-
prleiksi montun pohjalle. Erääseen karttaan oli mer-
kinl pommituskohteet punaisilla renkailla ja kunkin
kohteen pommimäärä numeroilla. Pommituskohteiden
joukossa oli mm. Heinjoen kenttäsairaala, jota varten
oli varattu 1,0 pommia. Kartan palaset keräniin kirje-
kuoreen ja lähetettiin esikuntaan.

Seuraava päivä valkeni jälleen aurinkoisen kirk-
kaana. Aamuhämärissä naamioitiin pellolle yöllä las-
keutunut syöksypommirtaia. Hakattiin puita ja ase-
teftiin niitä pystyyn koneen ympärille, mätettiin lunta

SVöksy-
Pommittaiq
sodtiin
sdoliiksi

RErNO RAUAS

tasojen pääile, ertei'r'ät punaiset tähdet olisi näkyneet,
ja potkuri verhottiin lakanalla. Sitten alkoi koneen
ankara vartiointi. Lumipuvut päällä lumimontussa loi-
koillen sitä vuorovaihdoin vartioitiin. Päivä kului il-
taan kommelluksitta, vaikka satoja lentokoneita jyrisi
päivän mittaan ylitsemme.

Illan hämärtyessä saapui paikalle meikäläisiä len-
täjiä viedäkseen pois syöksypommittajan. Tutkittuaan
konetta he havaitsivat pakopulken olevan tukossa, jon-
ka vuoksi kone oli joutunut tekemään pakkolaskun.
Koneessa oli sitäpaitsi vesijäähdytys, ja me emme ol-
leet ymmärtäneet laskea siitä vettä pois. Kolmenkym-
menen asteen pakkasessa se oli jäätynyt lujasti, eivät-
kä lentäjät voineet sitä mitenkään viedä lentämällä
pois, vaikka he patkoputken puhdistivatkin. Kuun va-
lossa. he yrittivät iltayöstä irroittaa koneen ,tasoja, mut-
ta tämä ei onnistunut, koska muita valoja ei saanut
käyttää. Lentäjät lupasivat tulla seuraavana iltana
uudelleen, jolloin kone vietäisiin hevosten voimalla
metsän suojaan. Siellä purkaminen kävisi vapaammin.

Jälleen valkeni uusi päivä yhtä kirkkaana kuin edel-
lisetkin. Lentokoneiden jatkuva virta tuntui vain kas-
vamistaan kasvavan. Noin 400-500 konctta lensi päi-

vän mitttaan Pilppulan ylitse. Joskus ,tuntui siltä, että
tätä pakkolaskr.rn tehnyttä konetta etsittäisiinkin. Kos-
ka siinä oli radiolähetin, oli varmaan omalle puolelle
ilmoitettu koneen pakkolaskusta linjojen läheisyyteen.

,Kello 16:n jälkeensilten taas lensi t hävittäjän ryh-
mä paluumatkallaan ylitsemme. Ilta-auringon loistees-
sa luultavasti joku kohta maassa olevasta lentokoneesta
välkkyi, kun koneet tulivat sen kohdalle. Silloin eräs
niistä teki jyrkän syöksyn melkein alas ja huomasi var-
maan etsityn koneen. Sanoin toverilleni, että saadaan-
pa nähdä, eikö aamulla tule rankka pommitus.

Edellisenä päivänä käyneet lentäjä,t tulivat illalla
uudelleen. Nyt veimme 'koneen hevos- ja miesvoimin
muutaman sadan metrin päässä olevan metsän suojaan,
.jossa tasojen irroitukset saattoi suorittaa päivälläkin.

Seuraavana aamuna alkoi ankara lumipyry. i(ello 2
tuli meille määräys, että oli heti muutettava pailkkaa
Lyykylän kylään. Vaikka ryhdyttiinkin muuttotou-
huun, niin kesti aamuun kello 6 saakka, ennen kuin
osa miehistöstä pääsi lähtemään. Täytyi näet lapioi-
malla aukaista tiet, jotta saatiin kk. ja 20 mm it.tykki
pois asemista. Osa viestimiehistä taas sai jäädä vielä
paikalle jäteträ\'ää kalustoa vartioimaen.

Kun päivä alkoi vähän sarastaa, sanoin pojille, eikö-
hän olisi parasta lähteä metsän suojaan, sillä kaikesta
päättäen tänään tulee tänne luja pommitus. Niin minä
Kontiaisen ja Kuosan kanssa lähdinkin menemään
kohti metsän reunaa.

Olimme ehtineet kul,kea vain 10 metriä, kun huoma-
simme, että 9 pommituskoneen laivue olikin jo lähes-
tymässä Pilppulan aseman seutua. Kaivauduimme no-
peasti hankeen niin syvälle kuin vain pääsimme. Pom-
mittaiat avasivat luukkunsa Pilppulan aseman yläpuo-
lella, ja nuo yhdeksän konettta pudo'ttivat sitten las-
tinsa mainitulle peltoaukeamalle. Kaikkein eniten
pommeja tuli siihen kohtaan, missä syöksypommittaia
oli ollut. Sen verran tuolloin vallinnut myrsky painoi
koneita sivulle, ettemme joutuneet ankarimpaan pom-
miryöppyyn, vaan hangessa maaten selvisimme siitä
ehjin nahoin.

Päästyämme vihdoin peltoaukeaman yli metsään
syöksypommittajan paikalle tuli kaksi hävittäjää tar-
kastamaan pommituksen tuloksia. Ensin ne lensivät
hyvin korkealla, mutta kun huomasivat, ettei ilmator-
junta heitä enää hätyytäkään, ne vähitellen laskeutui-
vat alemmaksi. Varmaan herätti niiden ihmety'stä se,

että pellolla ollut syöksypommittaja oli nyt kadonnut
jäljettömiin ja ilmatorjuntakin häipynyt pois alueelta
yön aikana.

Aikansa kaarreltuaan hävittäiät kui'tenkin huomasi-
vat, että syöksypommittaja olikin nyt metsässä. Ne ru-
pesivat heti 'kk:llaan "ruuttaamaan" konctta, saadak-
seen sen palamaan ja tuhotuksi, mutta eivät tässä on-
nistuneet. Tämän vuoksi lentäjät ilmoittivat koordi-
naatit tykistölle, joka vuorostaan tulitti 1t minuutin
ajan tuota sotasaalistamme. Se ei kuitenkaan saanut
yhtään osumaa, ja kone jäi ehyeksi.

Lumimyrsky, joka yltyi päivällä uuteen raivoonsa.
suojasi omia lentäjiä niin, että he voivat rauhassa ir-
roittaa koneesta 'tasot. Ne asetettiin kuorma-autorr
lavalle ja runko auton perään. Näin saivat suomalaiset
lentäjät niukkaan kalustoonsa'tervetulleen täydennyk
sen. Kun kone maalattiin uudelleen, se voi lähteä naa

purin puolelle "vastavieraiiulle".
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ä§';q" KOKEMUKSIA
SOTIEMME

HUOLTO-
KULf ETUKSTSTA

A. VUORIMAA

HEINÄKUUN 31. pnä 1941 kello 12 alkoi Karjalan
kannaksella II armeijakunnan yleinen suurhyökkäys,
mihin meidänkin divisioonamme (1t.D) osallistui.
Divisioonamme tehtävänä oli venäläisten tukiasemien
lä1pi murtautuen hyökätä Simpeleestä Laatokan ran-
taan Kurkijoen-Hiitolan seuduille.

Divisioonan huoltoporras ja sen tärkeimmät elimet
oli jo ioitakin päiviä varemmin vedetty lähemmäs
rintamaa niin, että ne voisivat nopeasti palvella tais-
telufoukkoja. Vain muutaflrat harvat upseerit tiesivät
hyökkäyksen alkamisen, mutta kun määrähetkellä
tavanmukainen taistelun kohu rintamalla äkkiä taa-
jeni ja paisui voimakkaaksi jylinäksi, arvasi itsekukin,
että kauan odotettu tosiyritys oli nyt al'kanut.

Mieli jännittyneenä odotimme me taempana olevat
huoltomiehet tietoia tapahtumista ja toivoimme har-
taasti menestystä omillemme. Me näimme tulipalojen
kajoa ia savua, kuulirnme, kuinka taistelun melske
väliin laimeni, r'äliin paisui val'tavaksi jyrinäksi. Tun-
tien kuluessa tuli roimakas halu päästä lähemmäs nä-
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Pioneerit raivaamassa tie-
tä 15.D:n rintamalla Sim-
peleestä etelään

kemrin ja kuulemaan, päästä aseveljien mukaan ja
a. uisr Tuntui melkeinpä pahalta olla takalinjassa
1'.r.rn Nuuntelijana nyt, kun etulin,f assa taisteltiin elä-
mlst.r jr kuolenrasta. Hiljainen levottomuus mielessä
::,e k,rerimme seurata taistelun ääntä voidaksemme
sen perusteella päätellä, eteneekö rintama vai eikö
pIäse eteenpäin.

Kului luorokausi - toinenkin - 
ja tietoisuuteen

elior hripiä epäilys, ettei päästä eteenpäin. Tuli tie-
coie vrhollisen lujista bunkkeriasemista, Iaajoista mii-
noituksist.r ja lujasta vastarinnasta.

f f r'öskin lääkintämuodostelmien autot kuljettivat
hrar.oittuneita ja kaatuneita sellaisia määriä, että luvut
alkorvat herättää masentavaa tuntua.

Ol: r.aikeata olla takalinjassa taistelujen aikana.
Siinä oli kyllin lähellä voidakseen 'kuulla tapahtumis-
ta. arvistella ja ounastella, mutta ei kyllin lähellä näh-
däksöen ja tietääkseen niistä jotain.

l{urt.r pian meillä takalinjassa alkoi mieli kirkas-
tua. Tuli tieto ja, että vihollisen rintama oli saatu
murrecuksi. Alu'ksi kilometrin 'levyinen ja s1'r'yinen
sisäänp.rinautuma, sitten jo 8 km syvyinen sisäänmur-
tautuminen ja lopulta alkoikin tulla tietoja menes-
tyksistä pitkin linjaa.

Satakuntalainen divisioonamme painui läpi, motitti
lujimmat bunkkerit - Salokylän, Variksen, Pajarin,
Änkilänsalon ym. tukikohdissa - ia vaiaan kahden
viikon kuluttua oli vastusta ja tungettu meidän Ioh-
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'15.D:n jotain joukx:a
muonitetaan kenttäkei:ic-
laatikoilla Hiitolan suun-
nalla

koltamme Kilpolrnsrrrren L.:.::okan rannalle. Suoraan
"linnuntietä' o1i tati m.1.k.rl {0 kilometriä, mufta
taistelevat joukor sair'.rr kulke:. p.rljon pitemmälti, sil-
lä iskut suunneltiin rilrnteen \'.1,1rimusten mukaisesti
väliin suoraan, r-äliin kierreilen ia kaarrellen. Kun
aikanaan kirjoitetaan räminxin r.risteluvaiheen yksi-
tyiskohtaiset selostukset kompprnioita ja joukkueita
myöten, silloin varmaan tulee mrinittavaksi lukuisia
sankaritekoja Kokkolan.joen ärräillä j.r lukuisten tais-
telupaikkojen tienoilla.

Edellä olen jo viitannut siihen. että kaikki lääkintä-
mLrodostelmat joutuir'at tiukalle. Haar.oittuneita oli
paljon ja kenttäsairaalan lääkärit ja sairaanhoitaja'tta-
ret saivat ponnis'tella kovasti. Rykmenttien ja patal-

ioonien lääkirntämiehet olivat myös tiukalla. Ei ole
tilaisuutta kosketella numerotietoja tässä suhteessa,
mutta tunnen pataljoonan lääkärin, joka Talvisodan
aikana sai yhtenä ainoana yönä hoitoonsa yli tl0 haa-
voiltunutta yhdestä ainoasta pataljoonasta. Tätäkin
lukua tarkemmin ajatellessa herää r'akava ja totinen
tunne mieleen - eivät ,siinä saa lääkäri ja hänen muu-
tamat harvat sanitäärinsä hermostua, säikähtää ja me-
nettää malttiaan. Eikä siinä ole aikaa lepäämiseen,
ei syömiseen ei'kä juomiseen, kun tulee 15-20 haa-
voi'ttunutta joka tunti käsiteltäväksi ja tdtä jarkuu
luorokausia.

Vastaavaa hiljaista sankaruutta saivat lääkäri't ja sa-

nitäärit osoittaa myös Simpeleen-Hiitolan taistelu-

::::,:

.tffi
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r ailreen aikana, r,arsinkrn 4-5 en:r päir,änä, it."rri.'rrr,
varsinainen läpimurto suoritettiin. Senjälkeen piene-
nivät omat menetykset tuntuvasti jrr r'ähenivät Vuok-
sen yli mcntyä melkein kokonaan.

I\{inun kuljetusr'älinetoimistoni tsto V:n 
- 

kolr-
dalla eir'ät taistelupiiir'ät tuntuneet crikoiscn raskailta,

Joukko-osastoilla oli liian kiire ja niin 1;aljon muuta
tekemistä, että ne turvautuivat meihin vain hädän tul-
len. Aluksi näytti kyllä pahalta, krrn eräs rykmentti
kiir.aasti hätäili kärryjä. Rykmentin tarmokas huolto-
päällikkö py,ysi kiirecsti 30 -4o kärryä lisää, koska
entisiä oli tämä määrä särkynyt.

Sellainen määrä olisi ollut mah.loton yhtäkkiä toi-
mittaa, mutta sattuma tuli avuksi. Armei,jakunnan
kuormastonkorjauskomppanialle sattui juuri tulemarrn
kärryjä, ja me saimme niitä jonkin verran. Rykn.rentti
sai kahdetkymmenet kärryt ensi hätiiän 

- 
ja samalla

kovat haukkumiset sellaisesta tuhlauksesta, että 2-l
päivän aikana särjetään kymmenittäin ajoneuvoj:r.
Huoltopäällikkö puohrsti itseään selittämällä, cttä
tiet ovat niin huonoja, etteivät kärryt kestä.

Viikkoa ml'öhemmin oli minulla tilaisuus itse näh-
dä se "tie", missä kärryjä tuhoutui -- ia minä pyysin
ajatuksissani haukkumiset anteeksi. Eihän se ollut-
kaan mikään "tie". Rykmentti rlli joutunut kiertä-
mään viholliset mottiin, ja sen tclrtär'änä oli ollut
mennä suin päin läpi metsien. Ja se oli myös rnennyt

- 
hevosineen, kärryineen. autoirrecrr ja muine kuor-

mastoineen.
Tämä ei ollut'helppo matka. Toisrn paikoin oli sic-l-

lä vain entinen jalkapolku, toisin pxllieln ei sitäkään.
Ry'kmentti oli marssiessaan ja taistellessaan raivannut
koko matkan tietä itselleen. Maast() oli Iouhi'kkoista

s!ffi§i$:

I

i

I

117



§f

_f A-ktw

15.D:n kuormastoa raivatulla
huoltotiellä etenemässä Hii-
tolaa kohden
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metsää, paikoin hyvinkin tiheää. Toisin paikoin raas
oli veteliä notkoia, ojia ja puroja. Puita oli kaadettu,
pahimpia koloja oli tasoiteltu ja siltoja rakennettu
pahimpiin ojiin ja puroihin. Oli laitettu myös kapula-
tietä veteliin notkoihin. En ihmetellyt enää, että kär-
ryjä oli särkynyt, vaan ihmettelin sitä, miten rykmen-
tin autot oli saatu sitä "tietä" menemään. Kyllä kar
niitä eräin paikoin oli pitänyt miesvoimalla nostaa pa-
himpien kivien yli.

Tietäen maaston vail<eudet, ei vastapuolikaan osan-
nut kuvitella, että suurempi meikäläinen joukko r.oisi
uhata maaston kautta sen selustayhteyksiä. Mutta sata-
knntalainen rykmentti meni kuin menikin siitä läpi,
laahasi mukanaan kuormastonsa ja motitti vihollisen.

Elokuun 5. pnä sai toimisto V osa{leen ensin.rmäi-
set sotesaalirt, kaksi kuorma-autoa. joista toinen voi-
tiin heti ottaa omaan käyttöön. Elokuun 7. pnä saa-
tiin ,jälleen kuorma-auto ja pieni telaket.juilla r.arus-
tettu vetoauto, molemmat heti omien joukkojen käyt
töön. Tämän jälkeen saatiin kuljetusvälineirtä melkein
ioka päivä. Kaikkiaan saatiin näinä päivinä omaan
käyttöön yli 30 hyvää autoa ja sekalaisia autoja puoli-
sensataa sekä aika lailla muuta sotasaalista.

Ikävä vain, venäläiset hevoskärryt olivat nelipyö-
räisiä, väliaisalla varustettuja kahden hevosen vedet-
täviä, eiväikä ne sellaisinaan meille kel.r.anneet, koska
meillä ei ollut kahden hevosen ajovaljaita, eir,ätkä
miehemme osanneet parivaljakkoa ajaa ja hevosemme
niitä vetääkään. Venäläisten valjaat eivät myöskään
hevosillemme sopineet. Suomalaisen hevosen kaula ei
mahtunut niiden länkiin, ja niitä r,oitiinkin käyttää
vasta myöhemmin, kun saatiin sotasaaliina venäläisiä
hevosia.

Eniten saatiin kuitenkin aseita ja ammuksia, joista
suurin osa voitiin heti ottaa omaan käyttöön. Vähem-
män saatiin elintarvikkeita, mu,tta jonkin verran sen-
tään niitäkin, mm. ruista.

Perääntyvät viholliset 
- 

kahden divisioonan jään-
nökset 

- 
koettivat tuhota jälkeen jaaviå varastoja ja

laahata niitä mukanaan mahdollisimman paljon. Lo-
pulta ne kaikki ahdettiin Kilpolansaaren mottiin.
Sieltä ei kuitenkaan saatu suurempaa sotasaalista, sillä
vihollinen ehti Iaivata suurimman osan varastoistaan
Käkisalmeen ja sen eteläpuolelle, samalla kuin se pe-
lasti sieltä kaikki joukkonsakin.
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Kerron seuraavassa vielä huvittavan tapauksen he_
vostemme huollosta.

. Eräässä kylässä majaillessamme sartui meille ,jälleenhäiriöitä rehun saannissa. Annokset olivat muutenkin
aika niukat, ja syystä tai toisesta ei dir.isioona voinut
niitäkään säännöllisesti toimittaa, 

,f 
oten meille tuli

lr.:9r!._n ruoasta puutetta. Muutamin päivin saivat
kaikki hevoset kovin r,ähäisiä annoksia -- r-ain kolme
kiloa heiniä päivässä ja niillä oli siten keikilla kova
nalka.

Me kuormastokolonnan kolme upseeria jr esikunta-
komppanian päällikkö majailimme sam.lssir talossa,
kuin a-kolonna ja sen hevosetkin. T.rlon ja sen ym-
päristön järjestyksestä ja siisrerdesrä r'rstasi a-koion-
nan päällikkö, eräs nuori r'änrikki. Hän oli toisinaan
ehkä vielä si,lloin vähän lapsellinen. murta hoiti kui-
tenkin tehtävänsä. Niinpä olivat mr.ös prikat siistei-
nä, kuten pitikin. Kun silloin yuur: alkoi lumen sula-
misen aika, olimme tarkkoin.r. sir:ä. ertä portaiden
edessä oli runsaasti kuusenhavujr. errer liiakii kantau-
tuisi likaa huoneisiin.

Eräänä aamuna huomasin. eclei hrr.uj.r ollut por-
taiden edessä. Palasin sisälle jr huomrurin r'änriiille
asiasta. Hän selitti antaneens.l erää1le korpraalille tä-
män teh'tävän ja riensi u.los hoirrma.:.n asiaa. Hetfi<en
perästä hän palasi ja ilmoirri .lni.rneensr korpraalille
nuhteet ja tiukan käsk1'n muis:r: :si:. r'asta paiemmin.
Korpraali oli kyllä väiftänrr :.rnneensa uudet havut
portaisiin.

llks:n '.rudelleen ulos ja to-
ii: ..llu: prikoillaan. Tulin
l:sr: s:s-rlle. sekä tiuskasin

vänri'kille, että elleivät ne havut nyt tule portaitten
eteen, niin menen lailtamaan ne itse ja lähetän herra
vänrikin jotronkin toiseen toimeen, koska minun jou-
koissani on toimittava niinkuin käsketään.

Vänrikki riensi jälleen ulos kuin tuulispää. Pihalta
kuului aikamoinen metakka, kun korpraali sai kuulla
kunniansa. Hetken perästä palasi vänri,kki ,1a teki
moitteettoman sotilaallisen ilmoituksen, että havut
ovat nyt paikallaan ja että hän on ne omakätisesti
siihen asettanut, ollakseen varma siitä, että ne s.iinä
myös ovat.

Nauroimme yhteisesti asialle ja joimme kahvit sen
päälle. Mutta kun minä jäl,leen sen jälkeen me-
nin pihalle, niin havuja ei ollut nytkään portaissa,
vähän oksanrankoja vain. Kutsuin vänrikin ulos to-
teamaan asian. Vänrikki mykistyi sanattomaksi, mut-
ta kykeni vihdoin vakuuttamaan upseerin kunniasa-
nallaan, että hän totisesti omin käsin aivan äsken
asetti suuren kasan havuja paikalle. Sa,massa hefkessä
meille molemmille valkeni koko salaisuus, kun nur-
kan takaa asteli jaloittelemassa oleva hevonen pures-
kellen havuja suussaan. A-kolonnan hevoset olivat
juuri jaloittelemassa ja kesyimmät niistä olivat koko-
naan irti, ja käyskentelivät vapaasti. Nälkäisiä kun
olivat, ne olivat syöneet meidän porrashavumme. Ja
niin sain minä ensin ottaa takaisin r'änrikille anta-
mani moitteet ja hän puolestaan peruuttaa korpraa-
lille antamansa nuhteet. Senjälkeen minä painuin vii-
vana rykmentin esikuntaan huoltopäällikön puheille
ja hän puolestaan hälytti asian divisioonan intenden-
tille, ja niin vielä samana iltana me saimme sekä hei-
niä että olkia.

Puolen tunnin kulutt
tesin, ettei havuja viel
jo r,ähän vihaiseksi jr
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Ror<koosti poreilevo Urodonol edis-
toö eiimistön oineenvoihduntoo jo eh-
köisee liikokilojen muodostumisen.

- muuttoo kolesterolin liukeneviksi
koolihopoiksr jo poistoo siten nopeosti
koi kki kuono-oineei kehosto.

- lehokosto reumo-, kihli- jo virtso-
voivojen sekci verisuonlen
kol kkeutumisen ehköisemi-
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SOTIEMME aikana joutui aina joskus yksityinenkin
sotilas, upseeri tai miehistöön kuuluva, suorittamaan
tehtäviä, joiden tavallisesti oli onnistuakseen laskettu
vaativan suurempia ja monipuolisempia voimia. Kävi
usein niin, että yhtäkkiä mies huomasi kaiken etukä-
teen suunnitellun ja varmana pidetyn tärkeältä koh-
dalta pettävän. Jotain oli lyöty laimin tai oli sattunut
pahemman laatuinen söhläys. Niistä selviäminen vaati
nopeaa tilanteen tajuamista, oikeita johtopäätöksiä ja
suunnitelmallista rohkeutta tehtävän suorittamiseen.

Eräs tuollainen suoritus oli sotamies Eero Keinosen
Lempaalassa saavuttama torjuntavoitto. Tempaukseen
osallistui tosin lopulta enemmänkin voimia, mutta
Eero sen jutun oli silloin jo pääosalta yksin ratkaissut'

Kuultuani Eeron uusista teoista pyysin tavatessam-
me häntä kertomaan, miten kaikki oikein kävi. Eero,
joka oli Talvisodassa ollut kiertämässä Lemetin ja
Uomaan motteja rähmien siellä l<ahakoissa kuukausi-
kaupalla, sanoi naurahtaen:

- Eihän siinä olisi paljon kertomista, jos otetaan
huomioon vain ratkaisevaan toimintaan käytetty aika.

Juttuhan oli näes tällainen. Syksyllä 1941, kun ryk-
menttimme JR 2 saavutti tavoitteensa Karjalan kan-
naksella Lempaalan rintamalla, sota muuttui asema-

sodaksi. Tuli aivan hiljaisiakin kausia, ja toiminta meni
vallan vartiopalvelukseksi.

- Kohdallamme oli pahin vartioitava paikka ns.
"Ir{unakukkula", josta tuppasi olemaan riitaa vasta-
puolen kanssa jatkuvasti, !a muutamaan otteeseen siinä
tehtiin pahaakin siivoa. Mutta hallussa kukkula pidet-
tiin. Oli jo kevättalvi -42, kun tuo minun rähäkkäni
tuossa paikassa sattui. Puolijoukkueellamme oli silloin
kukkulan miehitysvuoro. Sc oli varmistettu siten, ettei
siinä ensi hätään olisi pitänyt .ioutua käsirysyyn naa-
purin kanssa. Jalkaväki oli luonnollisesti edessä ase-

missaan, mutta heti hieman ylempänä olivat "selkä-
nojana" meillä "korohoron" ja tykistön tulenjohtueen
poterot. Toinen niistä oli tuhotun tankin alle kaivet-
tuna. |alkaväellä oli siinä myös majoituskorsunsa.

- Tarkoituksena oli hyökkäyksen sattuessa, että ty-
kistö alkaa "pestä" jo edempää "vihulaisia" ja koro-
horo "huuhtelee" sitten Iinjojemme eteen mahdolli-
sesti vielä päässeet vanjat. Mutta näin ei aina käynyt.
Pitkähkönä rauhallisena kautena oli vartiointi vähen-
netty mahdollisimman vähiin ja alettiin jo uskoa, ettei
sieltä enää kukaan yritäkään tulla vastaamme. Tällai-
nen huolettomuus oli tuon rarrhallisen kauden varjo-
puolia.

- Minun yksinäinen vartiovuoroni oli kello 4-6.
En vartioon mennessäni aavistanut, että siitä muodos-
tuisi yllättäen oikein rähinävuoro pitkän hiljaiselon
iälkeen. Löysäsin siis vain kaverini pois ja asettelin
kp:n mukavantuntuisesti niskan varaan roikkumaan
eteen sekä aloin tähyillä itsevarmana etumaastoa, jos-
ta. valmaan ketään ei tule.

- Olimme suorittaneet tässäkin paikassa monta
vartiovuoroa. Jokainen oli siis tuntevinaan linjojen
välisen avomaaston, jossa ei pitänyt olla kuolleita kul-
mia meiltä päin katsottuna. Vihollinen olisi siinä kuin
tariottimella, jos se tuolle aukealle työntyisi. Nyt
tästä uskosta oli tulla monen surma.

- Aamu alkoi antaa hieman valoaan, ja niin minä-
kin tähystin vartioitavaa aluettani entistä tarkemmin.
Olin näet ollut kuulevinani aivan kuin askelten ääniä.
Vetipä totisesti naamani kurttuun, kun nyt myös näin
sen, minkä ensin olin heikosti kuullut. Linjojemme
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puolivälissä alkoi aukealla nousta miestä näkyviin jat-
kuvina riveinä. Liikkuivat pystyssä, mutta kuitenkin
kuin hiipien. Siinä se oli omani ja kaverieni välimaas-
ton tuntemus ! Siellä oli kuin olikin sellainen lotman-
ne, jota myöten pääsi huomaamatta hiipimään aivan
neniemme eteen.

- Kun venäläiset yhä hiipivät suoraan kohti vartio-
paikkaani, tuli minulle jo tosi kiire. Loikkasin ylempä-
nä olevalle korohoron tulenjohtueen pesäkkeelle. Se
oli tyhjä. Miehiä ei näkynyt missään. Säntäsin tykis-
tön tulenjohtueen montulle ja selvitin äkäisesti tilan-
teen. Pojat eivät uskaltaneet ruveta enää niin likelle
päässeitä tykistötulella karkoittamaan. He tuumivat,
että tappavat samalla omatkin miehet.

- Nyt tuntui jo tukanrajassa kuumalta ja selän-
päässä kylmältä. Tuumasin siinä noita muutamia kym-
meniä metrejä edestakaisin syöksyessäni, mitä olisi teh-
tävä, jotta säilyttäisimme asemamme. Åioin ensin hyö-
kätä majoituskrirsumme ovelle ja ärjäistä pojat hereille
ja ylös, mutta sitten välähti mieleeni, että jospa unen-
pöpperöiset pojat säikähtävätkin eivätkä seuraakaan
minua linjaan, vaan painuvat takamaastoonl Sen vuok-
si töytäisin takaisin vartiopaikalleni yksin. Tuumasin,
että kun ammun oikein pitkiä sarjoja, niin kyllä pojat
silloin kaikki törmäävät linjaan katsomaan, mita iieila
on tekcillä. Ehkä tilanne siten pystytään hoitamaan jal-
kaväen aseillakin, kunnes apr. joutuu. Mutta epäiiin,
kuinka luontoni yksin keståisi tulen avaamista, kun
nyt näin vihollisrivin pituuden. Minun ja lopuksi koko
poppoomme onneksi vihollinen kuitenkin muutti ete-
nernissuuntaansa noin )0 m päässä kääntyen hieman
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etuoikeaan. Silloin tuntui, että nyt on paras hetki
toimia.

- Sijoitin kp:n tukevaan tähtäysasentoon suunni'
tellen, että ensimmäiset sarjat oli saatava pitkiksi ja
tuhoisiksi rivien pysäyttämiseksi. Se olikin nyt Pelas-
tukseni. Avaamani tuli yllätti rivistöt täysin. Ne lako-
sivat heti. Elävät miehet salamannopeasti maahan ja
haavoittuneet kuka mitenkin.

- Ammuntani hälyttäminä ryntäsivät kaverini to'
dellakin heti avukseni, ja niin tilanne pian vakavoitui.
Venäläiset puolestaan kaivautuivat nopeasti lumeen,
mutta heidän asemansa aivan linjojemme edessä kävi
todella vaikeaksi. Meille tuli täydennystä ja täysin
miehitetyt pesäkkeemme pitivät nyt huolen, ettå naa-
purit pysyivät matalana. Heillä olivat larma n vakavat
oltavat kovassa pakkasessa pimeän tuloa odotellessaan
päästäkseen vetäytymään taakse. Kovia poikia olivat
hekin, sillä ei yksikään tullut antautumaan.

- Meille tuli ensimmäinen menetys iltapäivällä.
Muuan nuorempaan ikäluokkaan kuuluva kiväärimies
yritti liian innokkaana kurkotella vallin reunan yli
saadakseen lumeen kaivautuneita tähtäimeensä Hän
sai heti kuolettavan luodin vastaansa. Kyllä siis naa-
purikin valvoi, ja sormi taipui vielä liipaisimelle.

- Pimeän tultua kaikki vihdoin hiljeni. Mekin
pääsimme tarkastamaan ja auttamaan niitä haavoittu-
neita, jotka pakkasen kontistamina eivät olleet pimeän
tultuakaan pystyneet vetäytymään omille Iinjoilleen.
Lukuisat lumiurat kyllä osoittivat, että moni oli niitä
myöten päässyt turvaan taakse.

- Niinhän siinä vain tilanne kääntyi onneksem-
me. Meidät oli todella ollut tarkoitus yllättää, mutta
toisin kävi vielä tämän kerran, vaikka niitä meidän
"selkänojia" emme saaneetkaan avuksemme.

- Kyllä minunkin luonteessani sentään taisi olla
sitä huumorpuolta siellä pohjalla, kun siinäkin aamu-
rähinässä tulenjohtueita kiireellä hälytellessäni ehti
mielessäni hirtehisesti välähtää kerran koulujuhlassa
lausumani sotarunon säe: "On hetket kalliit !" kuten
ne taisivat silloin ollakin.

Sotamies Eero Keinosen reipas suoritus palkittiin
vapaudenristillä. Hänelle tarjottiin myös aliupseerin
arvoa, mutta siitä hän kieltäytyi lausuen:

- Eenhän mie mitä hullua ota toisia vastuuksein.
On nii huoleton olo, ku on vain tää koopee ja oma
itsein valvottavana.
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PELKÄÄMÄTöru MIES

OLI oltu hyökkäysvaiheen aikana viisi vuorokautta
nokitusten vihollisen kanssa Okanmäen kupeella Sor-
tavalan luo'teispuolella. Olosuhteet olivat mitä vai-
keimmat, ja toiminta oli kuluttanut 'r'ieterit likipitäen
loppuun. Tykistön tulenjohtajaluutnantti tuli ryhmi-
neen tukikohtaan ja lupaili apuaan kerrankin oikein
"isän kädestä", sillä hänellä oli ties kuinka paljon ty-
kistöä kiinni tapseissaan sillä kertaa. Samalla konttaili
mr'öskin vt. komentajamme tukikohtaan tutkiskele-
maan tilannetta. Juuri kun hän pääsi vitjaan "Potero-

ien" tasalle, saneli luutnantti tulikomentojaan patte-
reille, ja niinkuin maapallo olisi haljennut, sellainen
jvminä kuului patteristojen yhteislaukauksen tuloksena.
Jokainen etsi vaistomaisesti suojaa, ja komentajakin
hr-ppäsi lähimpään poteroon pää edellä siellä jo ole-
r-an kersantin niskaan. Kersantti, joka oli aina tilan-
teen tasalla, sanoa pränähytti:

- Älä pelkää poika, siinä jauhaa oma separaat'tori.
Komentaja nousi ylös poterosta, puisteli likaa vaat-

teistaan ja välillä vilkaisi äskeiseen turvapaikkaansa,
tuumailien:

- Olipa merkillinen mies.

KOTTLOMAT LUILLA

ÅSEMASOTAvaiheen aikana 1942 kotilomat "veti-
r'ät" hyvin harvoin kiinni, ja nä.mä asiat olivatkin kor-
suissa usein poikien keskustelun aiheina.

Kerrankin korpraali Setälä tuli vartiovuoroltaan ia
kertoi harmistuneena:

- I{ä taidan, pojat, muuttaa puolta. Äsken kun
vartiossa katselin kiikarilla, niin huomasin, kun y'ksi

vanja tuli reppuineen lomalta korsuunsa ja kohta
läksi kaksi tilalle.



LAURI JÄNTTI

SYVÄRIN keskijuoksua puolusti huhtikuussa 1942
kaksi eri armeijakuntiin kuuluvaa yhtymää. Oikealla
oli VI AK:n 17.D (kenraalimajuri A. Snellman) ja
vasemmalla V AK:aan kuuluva 1l.D (kenraalimajuri
K. A. Heiskanen). Årmeijakunnat muodostivat osan
kenraaliluutnantti K. L. Oeschin komentaman Aun.
R:n joukoista. Niiden väliraja kulki Vasojä
Vaatsjärven - Mätysovan - Salmijärven kautta ete-
läkaakkoon.

Pattenin-
aa

Bulajevan vastahyökkäysoperaation,oh-
laia 16.4.42 lähtien, eversti G. Sneilman

Suomalainen tykki tulittaa pertjår
veä huhtikuulla 1942
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Tammikuussa 1942 olivat voimasuhteet Aunuksen
kannaksella olleet suurin piirtein ,tasapainossa, mutta
jo tähän aikaan venäläiset aloittivat lisävoimien kes-
kittämisen Syvärin rintamanosaa vastaan ja huhti'kuu-
hun mennessä oli tilanne täysin muuFtunut. Suomalais-
ten 39 jalkaväkipataljoonaa vastaan oli vihollisella ai-
nakin 63. Niinikään sillä oli ylivolma muidenkin ase-
lajien suhteen. Nyt eivät voimat enää olleet tasaväkiset
ja oli täysi syy otaksua, että vakava yhteenotto oli tu-
lossa.

los kohta LL.4.42 alkanut hyökkäys ei tullut odotta-
matta, yllättyivät suomalaiset siitä, että siihen ryhdyt-
tiin pahimman kelirikon aikana. Toinenkin yllätys
koettiin: pääisku kohdistui tiettömään korpimaastoon
armeijakuntien välirajan molemmin puolin. Se johti
heti noin 5 km syvyiseen sisäänmurtoon, ja joitakin
kilometrejä Bulajevan-Pajarinmäen-Pertjärven ties-
täkin jou'tui vihollisen haltuun. Näin katkesi 11.D:n
ia 17.D:n välinen tieyhteys ja läpimurron uhka kohosi
oäköpiiriin.

Onneksi hyökkäyksen painopiste selvisi jo ensim-
mäisen vuorokauden aikana ja kenraali Oeschin omat,
Pad,majan hänen käyttöönsä antamat sekä armeijakun-
tien reservit saivat viipymättä rientää mur,toaluetta
kohden. Kelirikon takia oli kiiruhtaminen tosin hidas-
til, mutta ensinnä paikalle ehtineet saivat sentään
hyökkäyksen pysäytetyksi ja varasivat aikaa vastatoi-
menpiteille.

16.4.42 annetun käskyn mukaan määrättiin vasta-
hyökkäystä johtamaan eversti G. Snellman ja hyök-

.,ö\

käysjoukoista muodostettiin neljä taisteluosastoa (kts.
piirrosta). Näistä kuuluivat Taisteluosasto Suteen:
(Komentajana everstiluutnantti S. V. Susi)
r/JR 22
rrrlJR ro
Kev.Os. 4 sekä

II,JR 23 (p. kompp.)
31.Kss.K
Pion. joukkue/17.D

Taisteluosaston tukitykistönä olivat Rask.Psto 24
(p. ptri;, 3./Rask.Psto 3, ,. KTR B ja  /KTF. t.
Vastahyökkäysjoukkojen tukin'kistöön kuuluivat Rask.
Psto 14 ja 2.Raut.Ptri.

Taisteluosasto Suden oli hyökättävä Aukijärven ja
sen itäpuolella olevan suon väliselle kannakselle sekä
tuhottava järven pohjois- ja luoteispuolella oleva vi-
hollinen. Hyökkäys alkoi 20.4.{2 kello 4.50 puoli tun-
tia kestäneen tykistövalmistelun jälkeen. Siihen osal-
listui 2 kevyttä ja 7 raskasta paneria.

*

Rask.Psto 14 oli, omaa 3. patreriani lukuunottamat-
ta, ,jo viikkoa ennen taistelujen alkur siirretty Lotinan-
pellon lohkolta oletetun hyökkävskohdrn varmistuk-
seksi Bulajevan suunnalle. IUoottoroirur patteristoa,
jolla oli 14.) 'km yl,tävä 1)0 H,.'40 heupi:sikelusto, ko-
mensi tällä kertaa majuri E. T. O. Nuolimer, aikaisem-
min mm. nyk. eversti L. Harvila. Omr patterini jäi
Pirkinitsan lohkolle, kunnes se 12.J. r'uorokauden
ajan Syväriä ylittämään pyrkiviä r'ihollisosastoja tor-
juttuaan sai käskyn nopeasti irroittautua ia marssia
Uuttujärven-Mäkriän-Kuittisen-Kuuiärven keli-

Bulalevan vastahyökkäys 19-
21.4.1942

Kelirikko Shemenskin - Bu-
lajevan seudulla Aunuksessa
huhtikuulla 1942
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Nokian METSA ja
TUKKI saappaat
ovat miesten mitto-
jen mukaiset. Vartta
- kokoa - tuke-
vuutta. Kovaan käyt-
töön tehdyt.

METSA

TUKKI
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a #.r"q*1'"-,*,*.åtf.
17.D:n tykistönkomentaia, everstiluutnantti
(Taiteilija Kari Suomalaisen piirros 1943)

K. G. Rauramo

grro,z/., .%)r**/,W
rikkoistcn teitten kautta Syr,ärin kaupun'kiin, jossa saa-

taisiin Iisäohjeet. Virran rannalle päästiin ilman kom-
mclluksia, mutta siinä oli pysähdyttävä, koska siltaa ei
jostain syystä voinut käyttää. Syväri näytti aaltoilevan
edessäni. Veden peittämän kevätjään paksuutta ja kan-
tokykyä oli mahdoton tietää. Oli kiire, eikä patterin-
päällikkö älynnyt edes ajattaa raskaita traktoreita tyk-
kejä vetävien autojen lavoilta alas, joten autot tykkei-
neen ia tra'ktoreineen painoivat 20.000 kiloa kukin.
lstuuduin ensimmäisenå ajavan tykinvetoauton kuljet-
taian viereen, ja niin laskeuduttiin jäälle 

- parem-
minkin veteen - hankkiutuen kieli keskellä suuta ia
kädet ristissä entistä tietä osoittavien keppien välitse
onnellisesti vastarannalle. Tiillä 17.D:,n tykistönko-
mentaja, eversti I(. G. Rauramo 'käski jalkaa tulipalo-
vauhdilla matkaa kohti kaakkoista Bulajevaa.

En nyt puutu patteriston tulitoimintaan, joka tykki-
miehille tarjosi täystyöllisyyden. Mainittakoon vain,
että Rask.Psto 14 /ksin käytti vastahyökkäyksen val-
misteluun, jon,ka kuvaamiseen nyt siirryn, 2.000 kra-
naattia.

*

Edellä jo mainittiin. että vhtä 2C.4. alkavaan vasta-
hyökkäykseen määratvrstii taisteluosastoista komensi
everstiluutnanttr 5us: Tukitvkisrön ia samalla Rasl:.
Psto I4:n komentaia, maruir l.ruormae määrättiii-
seuraamaan rarsleluc,sast(,lr kofllelrtaiaa. Minur. sek,
tuleniohtueen oir tai:, scurattava IIIiJR )u:n komcn-
tajaa. majurr Karl Las'crlcira. iolle ilmoittauduin kes-
kitysaiueett, i r. , rrri raajdrvestä (- Semenitsijär-
vestä) etelään

{
s..
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Suomalaisia joukkoia She-
menskin rintamalla huhti-
kuussa 1942

Jännitys vei unen silmistä sinä yönä pac.rl.joonan-
komentajan teltassa tämän antaessa käskyjä alaisilleen.
Ennen aarnunkoittoa joukot ryhmittyir'ät, saivat lisä-
panokset ja kuivan muonan sekä etenir'ät h1'ökkäys-
valmiusasemiin. Tuiman tykistövalmistelun loputtua
kello J Os.Suden joukot ylinivat hyökkäyslähtölin-
t^tr.

Sota raivosi nyt Syvärillä kai'kella voimallaan. Pauk-
kui, ulisi ja räjähteli. Kelirikko oli pahimmillaan.
Metrinen hanki oli sulanut päivässä parissa ja vettä
oli nyt kaikkialla. Panipa jalkansa mihin hyvänsä,
saoppaan varteen lirisi vesi. Olitpa miten l'äsynyt ta-
hansa, missään et voinut levähtää. Joukot sananmu-
keisesti kahlasivat upottavassa suossa. Telnoja ei näis-
sä oloissa otettu mukaan eikä muonasta ollut tietoa,
paitsi mitä kunkin leipälaukussa oli. Kaikenlaisia
kommelluksia sattui. Niinpä toisena yönä, juuri kun
Sudeo komentopaikalla piti hetkinen huoahtaa, hyök-
käsi "uraata" huutava vihollisosasto - parisenkym-
mentä miestä - yön pi,meydessä yllättäen meidän
torkkujien silmille. Seurasi kova kahakka, ennen kuin
tilanteesta sumuisessa huhtikuun yössä selvittiin.

Eräässä taisteluvaiheessa sai aukeata suota kolmena
avorivistönä y,littävä palaljoonamme vastaansa kovaa
kk.tulta pahaiselta suokumpareelta. Silmänräpäyksessä
olivat komppanioiden miesten nenät turpeessa maas-
ton märkyydestä huolitmatta. Minkäänlainen liikkumi-
nen ei ollut mahdollista. Vain sairaankantajat ahkioi-
neen dhmasivat kk.suihkuja.

Rask.Psto 14:n komentaja,
everstiluutnantti E. Nuoli-
maa

12j6
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SÄÄSröLUOmO
VIE PUOLITI ESTA PERILLE
K onsol I ispon ki n SÄÄSfÖlU OlfO merkitsee Tei I le
suurto vormuutto, sillö sööstettyönne sovitusso ojos-
so sovitun möörön

sootte sööstön suuruisen luo-
ton iopo ilmon vokuuksio toi
tokooiio.
Konsollisponkki. on..tukevo tuttovo. Köyköö tolosso
puhumosso SAASTOLUOTOSTA !

IIAII S il.ll S. O S[KE- PÄil KKI
siellö oino ystövö

I

?ässä epämiellyttävässä tilanteessa pyysi pataljoo-
nan,komentaja, majuri Lagerlöf vieressåin mäkawalta
e"lta,n päälliköltä tykistön apua nopeasti. Mitä teh-
dä?.Tulenjohtueen puhelinyhtåydet eivät maavuotojen
vuoksi enää pitkään aikaan olleet toimineet, eikä
oman olinpaikan määrittelemiseen mittaamatta suolla
ollut mahdollisuuksia. Mutta oli radio, ja se pelasti-
kin tilanteen. Ånnoin radistille sodan mårkillisimmän
tulikomentoni: "suunta 22-00. matka t4 km, Iau,kaus,,.
Aotennitankona toimi L r/2 metrin kuivebtunut näre,
mutta sanoma meni kuin menikin perille. Oli hiljainen
hetki, joten lähtölaukauksen ja maaliintulorälanayt-
sen saattoi kuulla. Lentoradan käytyä täten ilmi slu-
rasi uusi ttrlikomento: "Lyhennä 2 km, laukausl,,Vielä
matka,korjaus ja tulensiirto, sitten: "Koko patteri, 4
ryhmää ampukaa!" Tuli osui nyt kohdalleen^, kk. iril-
ieai ja pataljoonan eteneminen jatkui häiriöttä.

- Saavuttuamme III/JR 50:n mukana Sakspurolle
2t.4. illansuussa sain käskyn palata tulenjohtuåen ke-
ralla patteriltgoli. Seurasi hyvästin jättö ja paluun
suunnittelu. Koska taistelujen aikana kuljetun- reitin
löytäminen tuntui toivottomalta, valitsin paluutieksi
Pääjärvelle päin vievän, silloiseen karttaani merkityn
metsälinjan. Sellaista ei puuttomalla suolla kuitenkaän
ollut. Lie-nemme sensijain osuneet vetiselle ja tykis,tö-
tuleo rikkomalle venäläisten käyttämälle suuntauralle.
Niinpä väsymyksestä hoippuvaa tulen.iohtuetta vetäes-
säni jouduin tällä tiellä sananmukaisesti uimaan astut-
tuani vesilam'mikkoon, joka osoittautui pohjattomaksi

kranaattikuopaksi. Karttalaukku kellui vedenpinnalla
tapaillessani maata jalkojeni alle. Paluumatka viholli-
sen majoitusiätteiden, varastojen ja hyljättyjen ajo-
neuvojen sivuitse jatkui pimeässä yössä. Epäilyttävim-
mät paikat ohitti pieni ryhmämme sydän pamppail-
len. Jo tavattiin hyljätty suomalaisteltta,kin, siinä ka-
miina ja havuja pohjalla. Pian oli teltta lärnmin ja
kamiinan sivut kuumuudesta punaiset. Sen viereen
pystyti'mme kukin seipään ja niihin riippumaan läpi-
märät, saviset ja riekaleiset vaatteemme. Joku oli telt-
taan unohtan,ut lumipukunsa takin, sen hihoihin su-
jautin jalkani, ja vailla muuta vaatetusta vaivuin ha-
vuilla syvään uneen, kuten tulenjohtueen miehetkin.

Pidän vieläkin ihmeenä sitä, ottä majuri Nuoli,maan
lähetti kaksi tuntia myöhemmin 22.4. aamun jo
valjetessa löysi meidät teltasta ja sai hereille: "Nyt
kiireesti k,omentajan puhutteluun !"

Kun patteriin päästyäni katselin parranajopeilistä
kasvojani, pelästyin. Kenen ovat nuo mustista kuopis-
ta kapeina viiruina punoittavat silmät ja kenen tuo
hiestä, liasta ja parrasta mustunut naama? Hyi!

Majuri Nuolimaa antoi käskyn siirtymisesitä uusiin
asemiin: "Patteristo marssii seuraavana yönä Syvärin
kaupunkiin !"

öisestä marssista Bulajevan tiellä tuli valtava hi-
nausoperaatio. Koko yön hyppivät patterien päälliköt
,traktorilta toiselle antaen lkäskyjä kiskottaessa eteen-
päin saveen ja liejuun uppoavia tykkejä ja kuorma-
autoja. Pdhjattoman tien tukkineet vieraat autot ve-

127



dettiin armotta syrjään niiden kul jettajien sadatte-
luista piittaamatta. Näin ,kiskottiin Raskas Patteristo
l4:n valtava kolonna ajoneuvo kerrallaan kohti tavoi-
tetta.

Istuin hetken omassakin autossani, kun sitä vedet-
tiin, kuin laivaa merellä, pohja savivellin päällä liu-
kuen. Hypätessäni autosta pimeälle maantielle valvo-
maan hinausta upposin liejuun polviani myöten. Kun
kiskoin saveen juuttuneita jalkojani, saappaat eivät
seuranneetkaan, vaan juutuin sukkasilleni simaan vel-
liin. Minulla oli kova työ kaivaessani liejusta näky-
mättömiin menneitä saappaitani ja koettaessani suk-
kasillani ja saappaat kainalossa juosten tavoittaa pi-
meään yöhön etääntynyttä autoa.

Åamu valkeni tullessamme Syvärin kaupunkiin.
Kolmentoista kilometrin taival oli vienyt koko yön,
lepotauot ja aamuteenkin ajat poislukien l0 tuntia.

Vasta tuona aamuna päättyi Syvärin kevättaistelu
1942 patterinpäällikön osalta. Muudan merkittävä
jatkosodan vaihe oli siirtynyt historiaan.

Kansikuva:
Pikakiväärimiehiä Vuokkiniemellä Jatkosodan aikana.

N UMERO 4:n KIRJOITUKSETS'RPALE TO' LOMAA

OLI oltu t1 r,iikkoa ilman pejua. Myöskin lomat oli-
vat vain utopiaa, 'kun elettiin Pirkinitsan ja Voimalai-
toksen välisellä, Suomen lruoleisella Syvärin rannalla.
Vihdoin s:ratiin telttasauna, ja oitis kylpyyn! poikien
iuuri nauttiessa lö1'lystä, naapuri huitaisi urkupyssyl-
lä, ja eräs sirpale osui saunatelttaan. Alastomat kylpi
jät pinkaisivat ensi hätään ulos teltasta. Tällöin ;li
sotamies Jantusella sen vcrran onnea, että sirpale raa-
paisi vain päälakea, kuin kissan kynsillä vädettynä.
Kun verta valui löylyisestä miehestä pitkin märkää
ruumista, hän haraisi molemmin käsin päätään pitkin
kasvoja, kohotti kätensä silmiensä eteen ja miålett<;-
män onnellisena loihe lausumaan: -- Lomaa! Lomaal

Toivo V. Hyvönen
TALVISODÅN LOPPUV,{IHEITA VIIPURI\.

,,LOPPU"

JR 58:aan kuuluneita, varsinkin upseereita, kasvatti
rykmentin komentaja sotilaallisesti jä tinkimättömästi.
. N;f1ga puhelinkeskustelut olivat harkittuja, lyhyitä
ia asiallisia. Ne päättyivät, kun ilmoi,tuksen tekija'sa-
noi: "Minulla ei ole muuta", johon komentaja vas-
tas_i: "Loppu", ja tähtin oli toistettava "Loppu".

Kerran luutnantti Åsu il,moitti lomalta- paluunsa
kuitenkin seuraavasti:

-- TäälLi luutnantti Åsu. Ilmoitan palanneeni seit-
semän vuorcrkauden kotilomalta määräaikana. Kun
eversti vastasi "kiitos", luutnantti sanoi:

- Ei muuta, loppu!

- Silloin komentaja karjaisi:

- Kuka sanoo ensin "Loppu" 
- minä sanon "Lop-

Pu".
Nyt vasta sai luutnanttikin sanoa: - Loppu!

128

LÅHDELLA

Toivo Vuorela:
RÅATTEEN RÅJANIATT^ PLTOLL'STÅ]iåSSÅ . .

Heikki Laulaiainen:
vOROJENKMLLÄ "RYKIIE\-TI\](OTTIÅ"
SAARTAMASSÅ 1. OSA

L'ula Aapa:
PARTIOT,{ISTELU HUIPENTUI I'.iSIICiH.
TIÄÄN

Jukka Järvelä:
IIUSTAN TURKISHATUN }fUISTOT

Reino Raijas:
SYÖKSYPOMMTTTÅJA SÅÅTrrN SA LTTKST ..

A. Vuorimaa:
KOKEN{UKSIÅ, SOTIEMI\IE HLOLTOKULJE-
TUKSISTA

Yrjö Mustonen:
''ON HETKET KALLIIT!"

Lauri Jäntti:
PATTERINPÄÄLLIKKÖNÄ SYVÄRIN KEVÄT.
TÅISTELUISSA VUONNA 1942 ..

Kirjoittojot yostoovot esittömistöön
mielipateistö

Kösikirioitukset poloutetoon voin
postimoksun seurotesso

704

109

114

116

120

123



-.rå

Jffi#ilflftä#. kesä I i ed e ks i

§ is-
ffi

itili:ltiiiliitili.::ii,i,tffi

i

l,tt,,

,.,t'r

Pienikokoinen, nopeo jo tehokos Strömberg-
söh köpienoisl iesi on i honteel I inen kesömökki-

liesi, sillö se tuo nykyoikoisen keittiön mu-

kovuutto pieniinkin tiloihin. Se sopii myös

erinomoisesti opuliedeksi puulieden rinnolle.

PIENOISLIESI RLMB 2 BW

- 2 pikolevyö: 15 cm/1500 W sqlqmo-
levy jo 18 cm/1500 W

- 7-osentoiset kytkimet

- merkkilomput sekö uunille ettö
keittolevyille

- tilovo, nopeo uuni 1600 W

- uunitermostootti sekö erillinen ylä- jo
olqlömmön volintokytkin

- uunivolo jo 2-kertoinen uuni-ikkuno

- uunisso höyrynpoistoputki venttiileineen

- pistorosio uunigrilliö Yorten

- vorusteino leivinpelti, ritilö io emqloitu
uuniponnu

Mitqt: leveys 43,5 cm, syvyys 59 cm jo
korkeus 43,7 cm
Ohjehinto: 296:-

iirij.tr,iiit ti

RLMB 2 AL
Edellistö hiemon yksinkertoisempi molli.
Koksi pikolevyö, 15 cm/1000 W jo 18 cm/1500
W. Ei grillipistorosioq.
Ohjehinto: 766:-
Liedet ovot pistokeliitöntöisiö jo vorustetut
150 cm pitkällö moodoituspistokkeellisellq
liitöntöjohdollo.

ALUSKAAPP! RLM-ZA 9

Metollinen, volkoiseksi moolqttu oluskooppi.
Liesitoson korkeus 85 cm.
Ohjehinto:39:70

Pienoislieteen RLMB 2 BW on soqtqvonq
erillinen
UUNIGRILLI RHGB 3

Grillin teho 2000 W
Ohjehinto:35:-

i

\

l-

,{ffi 4, qIffi ffiB §

iii#

oy Ab



vatn
polttavat

korkealaatu ista tupakkaa
näin edulliseen hintaan

Tupakka-Kilta syntyy aina, kun
piippumiehet tapaavat toisensa,

sillä useimmat heistä polttavat
Kiltaa. Yhdessä he muodostavat

Suomen suurimman piippu-
miesten veljeskunnan - Kilta

on Suomen ylivoimaisesti
suurin piipputupakkamerkki.

RETTIG

'&.oboh§rko
Eikä ihme: onhan se korkea-
laatuista tupakkaa, oikein
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leikattua, mukavasti maustettua,
hyvältä maistuvaa ja miellyttävästi
tuoksuvaa. Ja hinnaltaan edullista!
Liittykää Tekin Kiltaan -ladatkaa piippuunne KILTAA!

KILTA
,ffi&åffiffi
#§#r'na ä*, - Suomen !uo!ituin piipputupakka
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lrtonumero l:- (sis. lvv.) Helstnki 1966 - Sonomo Osokeyhtiö


