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)
T,A.LVISODÅN vihollisuudet alkoivat kaikilla rajoilIamme lähes samaan aikaan Antin päivänä aivan kuin
yhteislaukauksella. Niin tapahtui myös Pielisjärven

rintaman suunnalla Nurmijärven-Kivivaaran mauultien seudulla. Sinne joutui Er.P 12, johon allekirjoit-

tanutkin kuului, lähtemään Lieksao harjoitu§keskuksesta autoilla. Oli mentävä nopeasti .Kivivaaran portin
tukkeeksi.

Taistelut muodostuivat heti alkuunsa niin kiivaiksi,
että tappioita alkoi ,tulla runsaasti puolin jos toisinkin.

kuitenkaan käy nyt kuvaamaan, tar-

Taisteluja en
-koitukseni
on kirjoittaa kokonaan muista asioista, jotka läheisesti liittyvät sotaan. Mainitsen vain, että

Nurmijärven-Kivivaaran rintamataistelut päättyivät
joulukuun viimeisellä viikolla, kun vihollinen oli saatu
työnnetyksi rajan taakse. Pielisjärvi saatiin vapaaksi,
ja raja on tänäkin päivänä Kivivaaran talon takana, siitä noin puolentoista kilometriä itään.
Joukoillemme koitti hengähdystauko, ja ne siirtyivät Nurmijärven kylään lepo- ja varmistustehtäviin.
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Talvisodan Taipaleen tais-

telukentällä Terenttilässä
16:n tuntemattoman suomalaisen sotilaan hauta

SA-Itto

Saatuani siellä siirron Krh.osasto Kähäriin ilmoittauduin yksi'kkööni Eetu Turusen omistamassa Niemelän
talossa

malaisina sotilaina ja kunniallisesti haudanneet vastustaiamme viimeiseen lepoonsa.
Näin syntyi "tun'temattomien sotilaiden" hauta Nie-

Nyt haluan kertoa, miten silloin tämän talon maalle peltojen pohjoispäässä olevan metsän reunaan syntyi
"tuntemattomien sotilaiden sankarihauta", johon on
haudattu kaatuneita venäläisiä sotilaita. Raivaustöitä
tehdessään levossa olevat sotilaamme kaivoivat haudan lailliseen syvyyteen, noin 2 metriin, ja Nurmi-

melän metsikköön. Tunnelma oli meillä tapahtumasta
sellainen, että siitä puhuttiin kauan. Moni varmaan
aiatteli, että meistäkin ken hyvään voi olla tuon kohtalon omistaja. Olimmehan juuri sodassa kiihkeimmil-

ta tarkoin, mutta siinä parinkymmenen seuduilla niitä

tie.

järven kylän liepeille saakka edenneiden venäläisten
kaatuneet koottiin tähän yhteiseen hautaan kahteen riviin päät vastatusten. Ruumiiden lukumäärää en muisoli.
Eräänä iltapäivänä tammikuun puolivälissä 1940 kysyi osastomme päällikkö Simo Kähäri Niemelän tuvassa, olisiko vapaaehtoisia lähtijöitä sankarihautajaisiin,

sillä pappi tulee nyt pitämään hautajaispuheen ?
Oli,han meitä lähtiiöitä, ihme kyllä, mutta ketään
en muista itseni ja luutnantti Kähärin lisäksi nimeltä
mainita. Kaikkiaan meitä kuitenkin oli noin kaksi kivääriryhmää.

Niin marssittiin

parijonossa haudalle, jossa asetuim-

me sen kahden puolen riviin. Sotilaspastorimme oli
myös jo paikalla. Päällikkömme komensi miehet rukousasentoon. Ja näin seisoimme paljastetuin päin vastustajiemme avonaisen haudan ääressä Talvisod.an pakkasessa.

ti

Ensin veisasimme säkeistön virrestä "Mä kuljen koh-

kuolemaa". Tämän jälkeen pastorimme

piti

seuraa-

vansisältöisen saarnao:
"Uskontoon ja ajatuskantaan katsomatta me suoma-

laiset sotilaat teemme teille, venäläiset sotilasvainajat, viimeisen palveluksen. Olette kaatuneet meille tun-

temattomina. Synnyinpaikan ihminen tietää, mutta
kuolinpaikka on usein tuntematon. Olette kaatuneet
lakienne ja johtajienne antamien käskyjen puolesta,
kuten sotilaan hyveisiin kuuluu, joskin tässä tapauksessa vierasta maata valloittaessanne.

Maasta sinä

- aammenl"
olet ia maaksi pitää sinun jälleen tuleman,
Lakit komennettiin päähänl Näin päättyivät nämä

ainutlaatuiset Talvisodan sankarihautajaiset. Peitimme
vainajat heille vieraan maan multaan ja lauloimme
vielä värssyn virrestä "Oi, jos ma matkamies maan".
Olimme näin täyttäneet erään velvollisuutemme suo130

liin, ja moni meis'tä kevääseen mennessä'saikin oma'kseen sotilaan kuoleman. Ken haudattiin tunneltuna,
ken taas tuntemattomana. Tuhansia suomalaisia sotil.rire nukkuu myös paikoissa, jotka ovat tuntemattomia heidän omaisilleen. Tällainen on sodassa tuonelan
Taistelut .jatkuivat taukoamatta, multa kohdaltamme ne siirtf ir'ät pohioisemmaksi ia huipentuivat Kuhmon Sauna järvelle. Siellä käyty "mottitaistelu" nieli
sotilaitamme niin kuin pesusieni nielee vettä itseensä.
Tuli vainaiia puolin ja toisin. Mutta tuli lopulta 13.3.
19{0. jolloin rseet vaikenivat
Å lett i i n har.lr'oida ei-kenenkään -mdata, lin joj en välimrrstor. Täältä löytyi tunnettuja ja tuntemaltomia sotil.rsvein.rlir. Sieltä löysin minäkin veljeni, korpraali
\'1inö Pirhosen ja monta muuta hyvää naapuriani ia
Irpsuuden kaveria.

\rt oli tulossa uusia sankarihautajaisia. Sellaiset
pideitiin mvös huhtikuun 7. päivänä kotipitäjäni Tohmrjlrren kirkolla, jossa olin saapuvilla. Mietin itsekseni. oliko tässä tilaisuudessa mitään eroa ennen koetruun hautaustilaisuuteen verrattuna. Asetelma oli mielestäni sama vainajien ollessa kahdessa rivissä. Eräs
erotus oli kuitenkin huomattava. Kun vanha rovastimme K. Kalke puhui näiden kaikkensa uhranneiden
Tohmaiärven poikien muistolle, hän lausui:
"Olette tehneet sotilaina velvollisuutenne, ettekä
ainoastaan täyttäneet velvollisuuttanne, r'aan olctte
kaatuneet kodin, uskonnon ia isänmaanne puolesta,
tä1,ttäen myös lein käskyjä, näin maallenne uhrautuen."
Rovastimme puheessa oli jaloa ia sutrrta henkeä- Ja
mieltä liikuttavaa oli tilanteessa rovastista itsestäänkin,

sillä olivathan nämä vainajat Iähes poikkeuksetta

hänen entisiä rippipoikiaan. Totesin vanhan miehen
fyysisen ja henkisen kestokyvyn olevan murtumispistäessä tehdessään viimeistä palvelusta näille nuorille
miehille.

Näin päättyivät Talvisodan kauhut sankarihautajaisiin ja siirryimme välirauhan aikaan.

Prikaati K:n lohto ja kunniakomppania kävivät 20.
7.1941 Vuokkiniemellä v.
1918 kaatuneiden heimosgturien haudalla
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SALMILAISPÅTALJOONAMME, Er.P 8, jatkoi helmikuulla 1940 taisteluaan Koirinojan pysäkin ja Voro.ienkiven välisessä maastossa yrittäen lujentaa Koirin-

ojan-Lemetin tien katkaisukohtaa. Itäpuolellamme
Vorojenkiven ja Lemetin tienhaaran välille oli kuitenkin motittautunut niin vahva vihollispesä, että
hyökkäyksemme jäivät tuloksettomiksi. Sinne kehittyi

kuuluisaksi tullut "rykmentinmotti".
Olimme tunkeutuneet kuin sormi pullataikinaan ja
osune€t kahden venäläisdivisioonan saumakohtaan.

Tiesimme että länsipuolellamme Kitilässä pauhasi
eversti Bondarevin komentama 168.D, johon olimme
tutustuneet jo valtakunn an rajalta, Manssilasta lähtien.
Repaleisella itälaidallamme mesosi kenraalimajuri
Kondrashevin komentama "Jaroslavilainen 18.D" sekä
kenraalimay'uri Kondratjevin komennossa oleva 34.
"Moskovalainen Hv.prik aatl", jotka tunkeutuivat Suomen alueelle Käsnäselän kohdalta, käväisivät Ruokojärvellä, Syskyjärvellä ja Ruhtinaanmäessä, mutta paloiteltiin yhdeksään mottiin Vorojenkiven ja Uomaan
välille. Eivät siis olleet hyvin "pullat uunissa" näissä
yhtymissä, mutta taisteluvoima oli vielä suurin piirtein tallella. Etelässä, runsaan puolen kilometrin päässä
oli meikäläinen majuri Leinosen komentama Er.P 22
Pukitsanmäellä omassa siiliasemassaan, mutta pysyvää
yhteyttä sinne ei meillä ollut, sillä välimaastoa valvoi
vihollinen. öisin yhteys- ja varmistuspartiot kyllä liikkuivat, mutta vaaratonta tämä ei ollut, sillä vihollinen
varmisteli myöskin samaa metsäaluetta. Monia partio137

Voroienkivellä
"rykntentin-

mottia"
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Mitron tiol-

toa joutui

suomalaisten

KoirinoJan

lä olevaa venälälstä kalus-

käslin
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kahakoita käytiin tällä puolen kilometrin levyisellä
"ei-kenenkään-maalla". Toistaiseksi avoin suunta oli
pohjoiseen, Kelivaaraan, jossa sijaitsi Er.P 8:n vt. ko-

siivoa, kun kk. pääsi posottamaan

mentajan, luutnantti Inomaan komentopaitkka.

näen tämän sotaveteraanin seistä nököttävän tukevalla

Res.vänrikki Muurannon johtama

1.K oli

sijoi-

tettu sormenkärkiasemaan vastapäätä Koirinojan pysäkkiä.. Rintamasuuntamme oli pääosin länt€en, mutta

sulloutuneeseen

joukkoon tai pakenijoiden niskaan.
Ikuinen ystävä- päästäni, kun
ni, vanha Maxim ! Vieläkin otan hatun
rautaj alustallaan.

Ihme kyllä, puolustuksemme osoittautui pitäväksi.
Vieläpä onnistuimme kehittämään koko viikon kes-

varmistuksemme etelään ja itaän Vorojenkiven suuntaan. Åsemamme oli äärimmäisen vaarallinen. Olimme
kilometrin pituisella ja noin puolen kilometrin levyisellä maastosuikaleella vihollisten välissä. Johtoportaassa nimittivätkin asemaamme umpisuoleksi. Vaarallinen

tävän asemasodan siinä pysäkin edustalla. Ehkä on nyt
paikallaan kaivaa muistilokeroista esille muutamia silIoisia oloja kuvaavia tapahtumia.

ei meitä kuitenkaan hirvittänyt, sillä emme siitä olleet oikein selvilläkään. Sitäpaitsi pysäkin
edusta tarjosi niin paljon kuultavaa, nähtävää ja tehtävää, ettei suurempiin sotatilanteisiin ollut enemmälti

kaikenlaista toljailijaa asemiemme eteen. Monet olivat

asemamme

kiinnostusta.
Silloisissa oloissa sanottiin miehitystämme komeasti

puolustukseksi, vaikka vain varmistusta tuo taisi pa-

remminkin olla. Impilahden pitäjää oli näes uskottu
haltuumme niin runsas palsta, elteivät vähäiset voimamme riittäneet mihinkään aukottomaan linjaan,
vaan ainoastaan erillisiin pesäkkeisiin, eikä jokaisen
välille riittänyt edes huutoyhteyttä. Mitään yhtenäistä
tuliverkkoa ei tietenkään saatu syotymään, raskaasta
tulesta puhumattakaan. Tulirunko muodostettiin konekivääreistä, jotka 'olivatkin kullan arvoisia niissä oloissa. Olipa etumaasto minkälaista tahansa, niin kyllä
"sr^a" aina lopahti kk:n kohdalla, ja voi veljet sitä

ei oikein ottanut todesta
Niinpä pysäkin puolelta ilmestyi

Ensialkuun vihollinen
tienkatkaisua,mme.

jopa ilman asetta. Pari kertaa ajaa törötti hevosmies
puolellemme. Kerran taas vauhkoutunut hevonen rekineen porhalsi asemiimme ja vähältä piti, ettei se saman tien livahtanut idänpuoleiseen mottiin saakka.
Vaikka maantie oli ps.miinoilla sulutettu katkaisukohdan molemmista päistä, ei yksikään miina rajähtänyt hevosen alla, joten aloimme epäillä koko miinoituksen pätevyyttä. Panssarit kuitenkin pysyttelivät visusti tulppien takana, eivätkä edes tuppautuneet
niiden lähellekään. Ainakin panssarimiehille olimme
onnistuneet loihtimaan miinakauhun. Aurattu maantie
tuntui aina vetävältä, huolimatta siitä, että miinatulppamme kohdalle kehittyi kaatuneiden kasa. Siinä makasi sekä lumista että lumetonta ukkoa, mutta aina
harvakseltaan sitä joku tuli ihmettelemään. Laukaus,
ja uusi möykky lisää, oli seurauksena.
133

joutui vanki päällysmiesten komentopaikalle.
Niinpä meillä olikin sellaisia pikku seikkoja tiedossamme, joita pääkallonpaikoilla 'tuskin osattiin kysyäkään. Monta kertaa hämmästytimme esikun'tamiehet
dy,tetty,

Er.P 8:n

vt. komentaja,
l. lnomaa

luutnantti J.

tiedoillamme.

Varsinkin öisin tavaltiin yksinäisiä hiippaili joita

maantien varressa ja vähän muuallakin. OIi vaikea uskoa niitä tiedustelijoiksi, mutta yliloikkareiksi ne eivät
kuitenkaan il'moittautuneet. Yleisenä selityksenä tuntui
olleen tietämäfltömyys tienkatkaisusta tai eksyminen.
Nämä olivat yleensä säyseitä poikia, jotka va,lehteli-

vat krlkin omalla tavallaan.
Pysäkille johtavan tien varressa sijaitsi eräs kk.ase-

mamme, jonka näköpiirissä riitti tapahtumia. Kuitenkin kk:n käytössä valoisana aikana oli syytä olla varovainen, sillä vihollisen krh.mies oli myöskin kuuntelulla. Kaikki tiesivät että krh. on kk.miehen pahin
vihollinen. Aseman edessä oli ps.miinasulukkeemme,
jota vihollinen yritti purkaa. Tässä nähtiinkin monenlaisia menettelytapoja. Kerrankin tuli neljä miestä ilman aseita lapiot olalla sululdkeen luokse ja alkoi kaivaa miinoja ylös, aivan kuin jossakin harjoituskentäl-

lä. Homman lopettamiseksi tarvittiin neljä laukausta.
Tämä tapahtui keskellä päivää, mutta yöllisiä krapis'te'
lijoita kuului silloin tällöin olleen. Sarja kk:sta tdki
yleensä paikan hiljaiseksi. Eräänä aamuyönä kk.vartio
tars kuuli lähenevää rahinaa ja hetken odotettuaan ha-

vaitsi r-ksinäisen lumimöyriäisen olevan

etenemässä

rykmentinmottia kohti. Vartiomme antoi ukkelin mör'
nätä aseman ohi. hyppäsi kohdalta selkään, ja taas oli

vanki käsissä. Kuulustelussa vanki 'kertoi kuuluvansa

Oman lukunsa ansaitsevat vihollisen polttopuumiehet, joiita saattoi ilmestyä r'älimaastoon milloin tahansa. Siitä kehittyikin useamman "hiljaisen pojan" 11'kelmä. Paksuun lumeen kahlatut jäljet näes vetir'ät
uusia sahureita paikalle. Usein tuli oltua r'äi.jymässä
näitä justeerimiehiä ja tulihan pykäliä lisätyksi kir-äärinperään.
Julmaa, järjetöntä peliä, mutta sitä on koko sotakin- !
Vai luuleeko joku, että vihollinen olisi jättänyt tilaisuuden
käyttämättä?
Erdd.nd, iltapäivänä Pantshun poika hämmästytti koko telttakunnan. Hän toi mukanaan kolme vankia, jo-

kaisella koivunrunko olkapäällä. Hänen kertomansa
mukaan pesäkkeen edestä oli jo pitkän aikaa kuulunut
venäjänkielistä puhetta ja puunhakkausta. He olivat
yhtyneet keskusteluun ja onnistuneet harhauttamaan
nämä kolme puunkantajaa luokseen. Puumiehille oli
pitänyt oirkein seliittämällä selittää, että he ovat nyt
vankeja. Suunnat olivat kavereilla niin paljon sekaisin,
ja uskomattomalta varmaan tuntui heistä sekin, kun

vangitsijat laskettelivat venäjän kieltä solkenaan.
Pantshu kiirehti takaisin pesäkkeeseensä, katsomaan,

saisiko puumiehiä houkuteltua lisää käsiin.
Salmilaispatal joonassamme oli varsin runsaasti venäjänkielentaitoisia, joten saimme vangeilta ensi käden
tiedot jo heti kärkeen etulinjassa. Musta kahvi ja holkki-Saimaa, sekä ystävällinen kohtelu olivat niitä seikkoja, joille sotavanlii osasi antaa an'oa. Heille selitettiin, että ei tässä mitään hätää ole, sota on heidän kohdaltaan loppunut, ja kun melkein joka mies pakisi venä,jää, niin ei vankikaan tarinoissaan turhia pihistellyt. Vasta senjälkeen kun oma uteliaisuutemme oli tyy134

r1'kmentinmotissa olevaan pioneerikomppaniaan. Tienkatkrisu.rikana hän oli ollut komennuksella Kitilässä
ja näin jäänt't joukosta erilleen. Kunnon sotilaana hän
nvt oli pi-rkimässä takaisin omaan ioukkoonsa. Meitä

tietenkin kiinnosti, mitä Kitilässä ajateltiin tien'katkaisustf, ja innokkaasti kyseltiinkin niitä mieliPiteitä.
Vangin kertoman mukaan siellä kovasti moitittiin jaroslavilaisten touhua, kun olivat antaneet saarrostaa
itsensä. Katkaisukohtamme oli sattunut jaroslavilaisten alueelle, joten Kitilän väkeä se ei suuremmasti

huolestuttanut. He oliva't puheittensa mukaan jo joulukuussa olleet auttamassa jaroslavilaisia Ru'htinaan-

mäen suunnalla. Muutenkin tätä pioneeriamme oli kovasti syrji'tty, sillä tupakka- ja vodkaiakoon ei häntä
ol'lut päästetty ja majapaikoistakin oli hätistelty ulos.
Senjohdosta hän oli kaikessa hiljaisuudessa häipynyt

ja lähtenyt yöpimeällä ryömimään kohti mottia. Muutenkin vankimme näytti olleen hvr'ähermoinen sotilas,
sillä heti komppanianpäällikön teltalle päästyään hän
pötkähti lähetfiön r'äliin makaamaan ja kohta kuuluva
voimallinen kuorsaus ilmaisi miehen vetävän mitä sikeintä unta. Vasta t1'ölään herättelt'n jälkeen päällikkö sai alustavan kuulustelun kärnriin.
Helmikuun 15. päir'ästä alk.ren alkoi Kitilän vihol-

Iinen kiusaantua läsnäolostamme. Se alkoi Ilehdä Pieniä

tiedusteluhyökkär'ksiI. prukuneli pikku heittimillä
pitkin päivää. suiautteli suor.1-ammunta'aseilla ja romautti ivkistölläkin ajoittain. Lenlokoneetkin ilmestyir'ät asialle pudotellen pommeiaan iotakuinkin umpimähkään. i{onet pommeista näet rötkähtir'ät heidän
omaan niskaansa. Kyllä kelpasi kuunnella sitä meteliä,

mikä syntyi. kun joku harhapommi mätkähti rykmerrtinmotiiin. Venäiän poika ei tuntunut ddntdd'n säästelevän. Ei niin pahaa, ettei jotakin hyvääkin. Pitkä ja kapea asemamme oli tykkituleen ia lentopommitukseen

nähden sikäli edullisessa tilassa, ettei siihen niin vain
voitu posottaa. Onneksemme vihollisen tykistö joutui
ampumaan kaistalettamme poikittain, joten sekin lisäsi

ammunnan varovaisuutta. Sensijaan krh:t ja suoraammuntatykit tulittivat meltä sitä ahkerammin.
Vihollinen sen kun ärtyi rykmentinmotissa entisestään. Helmikuun 15. päivän illalla se kuului ajavan
tykkejään suora-ammunta-asemiin. Tähtikirkkaassa
pakkasyössä kuului hevosten hoputtaminen sekä rautapyörien ilkeä narina. Kohta kuului läiskettä, kun ammuslaatikoita pinottiin ja, pian alkoivat rautakanget
jyskyä, ja lapiot kirskahdella. Lukija an'aa, että näiden

äänien kuunteleminen ei i.lahduttanut meikäläisiä.
Kk:n epäsuoralla tulella koetettiin karkoittaa tykki-

miehiä, mutta eihän se onnistunut, sillä mäentöppyrää
oli juuri senverran tykkien edessä, ettei tulti l;atu

osuvaksi. Valmisteluista tiesimme, että joku suurempi hötäkkä on tulossa.
Åamuyöllä 16.2. se odotettu hyökkäys sitten alkoi.
Ensin paukkuivat motin aseet maantien varressa, sillä

lumi ei siellä ollut hyökkääjää hidastamassa. Etenemi-

nen tyrehtyi asemiemme eteen, viholliset lakosivat tiel-

tä lumihankeen, jossa sitten nyhjäsi\.ätkin aamun val-

kenemiseen saakka. Rajamies Sulo Iisakki Pulkkilan kk.
piti huolen, etteivät rynnäkkömiehet päässeet alkua pitemmälle. Tulikantana olleet panssarit pysyttelivät iaka-a.lalla ilmeisesti peläten t i em i i noi tukiiamme eivärkä
muutenkaan rohjenneet lähteä paksulumiseen metsään.

Tien suunnalla alkoi taistelu jo hiljentyä, ennen
kuin motin pohjoisempi hyökkäysryhmä ilmestyi ampumaetäisyydelle. Paksussa lumessa kahlaten ja uratta huutaen se mönki kohti Vorojenkiveä. Matkanteko
loppui kuitenkin lyhyeen, sillä pesäkkeittemme tuli
niitti keulan maahan, eikä jälkipää saanut tehokasta
rynnistystä aikaan. Hyökkäys jähmettyi paikalleen täl-

läkin kohdalla. Vihollinen vetäytyi taemmaksi vasta
päivän tultua, mutta lähtöas€maansa se ei vieläkään
mennyt, vaan piti yllä tulikosketusta koko päivän iltasaakka. Kohdallamme näytti siltä, että epäonnistuneen alkurysäyksen jälkeen vihollinen ylläpiti
jonkinlaista junnaavaa hyökkäystä koko päivän. Sa-

hd.mä.rdd.n

manaikaisesti se oli aloittanut hyökkäyksen myös Pukitsanmäkeä vastaan, ja ainakin äänistä päätellen siellä
ei junnattu. Pukitsa onnistui torjumaan kaikki hyökkäykset.

Päivän mittaan venäläisten hyökkäys laajeni myöspohjoiseen Ukonlammin ja Mykrävaaran seutuville, mutta tuloksettomaksi se jäi sielläkin. Vihollinen
lienee ollut koko lailla vahvoin voimin liikkeellä, sillä hyökkäyksiä suoritettiin suurinpiirte;n 3--{ km:n
levyisellä kaistalla. Sellaiselle alalle sopiikin miestä ja
asetta paljon ! Heikko puolustuksemme pystyi kuitenkin torjumaan tämänkin voimakkaan hyökkäyksen!

kin
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suomalaisten saaliina "rykmentinmotista" Vorojenkiven rinteellå
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joulkueen johtajana, adjutanttina ja komppanianpäällikkönä. Er'. Nihtilän seuraavana työkenttänä oli Kadettikoulu, jossa hän toimi kadettikomppanian päällikkönä ja koulun opettajana vuosina 1925-30. Tänä
aikana monet sadat krdetit valmistuivat upseereiksi
oikeudenmukaisen, r'ellollisuudentuontoisen ja alansa hallitsevan opettajan tehokkaan myötävaikutuksen
alaisena.

Sotakorkeakoulun yleisen linian er'.

Nihtilä suoritti

v. 1927-29 ja määrättiin r-uotte myöhemmin

saman

korkeakoulun yleisen taktiikr:: opettajaksi. Tätä tointa hän hoiti vv. l93O-3 r-. Näinl vuosina hän osoittautui päteväksi taktiikan ja opereliilisen taidon taitajak-

si. Monet yleisesikuntaupseerir eir'ät varmaankaan ole
unohtaneet hänen taktiikanopetuksensa selvyyttä, määrätietoisuutta ja asiallisuutta sekä hänen perehtyneisyyttään opetusaineeseensa.
Talvisodan aikana ev. Nihtilä toimi Päämaian op.
osaston päällikkönä, Jatkosodassa Kannaksella IVÅK:n
ja Kannaksen ryhmän esikuntapäällikkönä sekä JR 16
:n komentajana. Johdonmukaisesti ja selvästi ajattele'
vana, kokeneena esiupseerina häntä tarvittiin myös
Päämajassa, jossa hän toimi vuodesta 1942 sodan loppuun saakka operatiivisen osaston päällikkönä. Tässä
toimessa hänen ansionsa ovat suuret selvine tilanteenarviointeineen ja esityksineen tarkoituksenmukaisista

EYERSTI

aa

VALO NIHTILA
70 VUOTTA
KÅNSA TAISTELl-lehden julkaisijan Sotamuisto-yhdistys r.y:n hallituksen puheenjohtaja, eversti V. K.
Nihtilä tiytti 27.4.66 70 vuotta. Hänellä on varsin
merkittävä ura itsenäisen Suomen puolustusvoimieo
historiassa.

Osallistuttuaan Vapaussotaan

ja

toimenpiteistä. Hän ehdotti mm. tilanteen vaatimaa
roimien jakoa kolmen kannaksen sotanäyttämöiden
kesken kevättalvella v. L944, vaikkakaan sitä valitettavasti ratkaisua tehtäessä ei otettu huomioon.
-- Eversti Nihtile kuuluu niihin upseereihin, jotka

ja selkeän ajattelutapansa
perusteella ovat ansainneet kenraalin arvon; hänen
kohdallaan kohtalo näyttää olleen oikukas.
Kansa taisteli-lehden syntysanojen lausujana ev.
Nihtilä oli ensimmäisten joukossa. Pian täyttyvän
lehtemme 10-vuotisen toimintakauden aikana hän on
tiiviisti ja uutterasti ollut mukana yhdistyksemme hal'
lituksessa ja lehtemme toimitusneuvostossa sekä kilpakirjoitusten arvostelulautakunnassa. Kiitollisuuden
määrätietoisen toimintansa

-osoituksena

suoritettuaan ka-

K. L.

dettikoulun hän palveli Keski-Suomen rykmentissä

Seuraavana yönä komppaniamme päällikkö, res.
vänrikki Muuranto joutui pois pelistä. Sattui näet
seuraava onneton tapaus. Luonamme vieraili entinen
rajamiestoverini, alikersantti Sundblom, joka palveli
reserviläisenä Er.P 22:ssa. Hän toimi tällä kertaa yhteyspartion johtajana Pukitsan ja Vorojenkiven välillä
ja oli joutunut vihollispartion väijytykseen, mutta selvinnlt ehjin nahoin. Kolme vihollista oli kahakassa
jäänyt levolle ja niitä "evakuoitaessa" oli löytynyt mm.
Tähti-pistooli. Kun Sundblom Muurannon teltalla

kertoi tohinastaan samalla esitellen evakuoitua pistoolia, niin sepä laukesi ja tietenkin vahingonlaukaus

aina osuu, ja nyt luoti sujahti Muurannon säärestä läpi. Sen arvaa mikä kiroaminen moisesta toheloinnista
seurasi. Sundblom itse harmistui niin, että uhkasi ampua itsensä. Ennenkuin hän ehti sukeltaa teltasta ulos,
136

tästä toiminnasta maalautettiin hänen muo-

tokuvansa, joka merkkipäivänä onnentoivotusten kera hänelle annettiin.
Oesch

nappasi kamiinanvahti häntä kalikalla ranteeseen

sa-

noen:

vita-

Kehno! Ei täs' lisiä'pogoiniekkoi (kuolleita) tar!

Pistooli tipahti havuille, ja vahinko sovittiin. Päälle
fuotiin Okykähvit. Muuranto sai lahjaksi kohtalokkaan

pistoolin.
-

Perhanan punapäällikkö, minkä vielä kuoltuaan'

kin- aiheutti, tuumasi Sundblom ia lähti pahoilla

mie'

lin kohti Pukitsaa.
Muttn rykmentinmotti pysyi vielä lu,iasti eotisellä
paikallaan. Helmikuun 9. päivasta lähtien.olimme olieet sitä tekemässä ja siitä saakka sitä vahtineet, puristaneet ia estäneet sen aPuuntuloyritykset. Nyt emme
vielä aavistaneet, että motin lopputilitys odotti io kah'
(jatkuu)
den vuorokauden päässä, 18.2.40.
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TALVISODAN ensimmäinen vaihe, viivftystaistelut
Rajajoelta Summan kylään, olivat osaltamme päättyneet, ja Kannaksen rajavartioston 1. rajakomppania
oli leiriytynyt Leipäsuon ja Perkjärven rajamailla sijaitsevan metsänvartijan mökin läheisyyteen. Komppanian päällikkö, kapteeni Erkki Paloheimo antoi
miestensä levätä kahden vuorokauden ajan, eikä vihollinen meitä sanottavammin häirinnyt.

Paikka oli ihanteellinen leirialue sodan aikana.
Korkea metsä suojasi sekä ha.ioni oksistoonsa kamiinoistamme nousevan savun niin, että päivälläkin voi
kamiinan päällä kiehauttaa pakillisen kahvia. Lähellä
oli puro, josta sai juomavettä, eikä sitä tarvinout su'latella lumesta, mikä oli vaivalloista ja aikaa vievää
puuhaa. Kirjeitä emme vielä saaneet kotiseuduiltamme, mutta ruokaa saimme riittävästi ja miesten mielialan piristyminen oli silmin havaittavissa.
Aika kuitenkin alkoi tuntua tyhjän panttina olemiselta. Kun alkoi kuulua huhuja, että tarvittaisiin
kourallinen miehiä tekemään väkivaltainen tiedustelu-

retki vihollisen puolelle, minäkin ilmoittauduin vaOlin silloin vielä taistelulähettinä joukkueeni johtajan, vänrikki Norovuoren
komennossa, ja hän epäsi heti pääsyni retkelle.
paaehtoisten joukkoon.

Kieltonsa syyksi hän selitti, että v'drvittyjä rajamiehiä
tulee säästää ja vain reserviläiset tulevat vapaaehtoisina kysymykseen. Hän tarvitsi myös päivittäin tais-

HANNES RISSANEN

ei joutanut yöreissuille. Minusta
kuitenkin tuntui, enä hän tulisi toimeen ilman minuakin, koska tehtäväni oli vain koiran tavoin seu'
rata hänen kintereillään hänen kulkiessaan s€uraatelulähettiään, .ioka

massa asemien varusteluja.

Pian kuitenkin tuli tilaisuuteni, kun komppanian
päällikkö tiedusteli vapaaehtoisia eikä tarvittavia 1J
miestä ilmaantunut. Ilmoittauduin vapaaehtoiseksi, ja
siten sainkin komppanian päälliköltä luvan lähteä
mukaan partioretkelle.
Partiomatkan tarkoituksena

oli suorittaa väkivaltais-

tiedustelua venäläisten joukkojen selville saamiseksi, mistä nämä olivat kotoisin ja mitä yksikköjä
oli meitä vastassa. Kaikki nämä tiedot voitaisiin saa'
da vangilta, joka meidän piti siepata. Useat- partiot

ta

olivat yiittäneet aikaisemmin samaa, mutta tuloksetta.
Ryhmämme johtajaksi tuli Iohkon päällikön, eversti
Polttilan tiedustelu-upseeri ja partiointi tulisi muu'
toinkin suorittaa evärsti Polttila. oh,ieiden mukai'
sesti.

-

Matkalle varustautuminen

oli

iännittävää, sillä oli-

han tämä ensimmäinen tämänkaltainen reissuni. Olimme viivytysvaiheen aikana olleet motissakin, mutta

silloin meitä oli suuri joukko tähän 15 midhen partioon verrattuna. Åseistukseksemm,e saimme nyt viidelle miehelle Suomi-konepistoolit ja toisille kiväärit. Minäkin oonistuin saamaan haltuuoi konepis'toolin. Kun
lisäksi vyölläni roikkui Nagan-pistooli, taskuissani oli
munakäsikranaatteja, lonkalla 21 sentin pituisella terätrIä varustettu rajamiespuukkoni sekä konepistoolin

lippalta olao yli kulkevassa remmissä, niin jo voi sanoa, että olin hampaisiin saakka aseistautunut.
Niinpä silten yön tullessa lähdimme matkaan. Pu-

iottauduimme oman miinakenttämme läpi, ja kun vihollisella ei vielä sodan siinä vaiheessa ollut yhtenäistä rintama-linjaa, niin metsäalueirlla oli helppo kulkea

eteenpäin. Tarkoituksemme oli ulottaa partiomatkamme Läykynkankaalle, missä suuressa Vierustan
hiekkakuopassa lentotiedustelu oli havainnu't aikai-

semmin päivällä suureh'k'on vihollisjoukon. Tämä
ioul<ko meidiin piti tuhota ja jos mahdollista, ottaa
sieltä van'ki mukaamme.

Pettymyksemme oli ,kuiten'kin suuri, kun emme
matkamme aikana havainneet yhtään vihollispaitiota

hiekkakuoppakin dli tyhiä. Aamulla palasimme
kuin selkäänsä saanut koira omien jouk'kojemme luokse. Ainoa, mitä näimme, oli suomalainen sotilas, joka
kaatuneena ma'kasi hangella. Tarkastimme miehen,
ionka taskusta löysimme jääkäri Väinö Salolle, P.,P.P

ia

4, osoitetun kirjeen. Lisäksi löysimme venäläisen kent-

täkaapelin, jooka katkoimme. Joku joukostamme
keksi, että laitetaan kaBkaistun kaapelin kumpaan'kin
päähän käsikranaatti, jonka laukaisunaru kiinnitetään
iohtoon. Kun venäläinen partio tulee korjaamaan johdinta, niin onpahan yksi "korjaaja" vähemmän. Näin
teimme ja se olikin ainoa hyvä teko sinä päivänä.
Mieleeni jäi koko partiomafkasta lattedhko kuva.
Emme kuitenkaan lannistunect. Seuraavana iltana
lähdimme matkaan uudelleen. Partion johtajiksi
eversti Polttila antoi nyt meille kaksi nuorta, innostunutta vänrikkiä, jotka edellisenä päivänä olivat saa-

puoeet rintamalle. Nyt jo alkutaival 'lupasi parempaa
kuin edellinen rdtkemme. Koko päivän oli vihollinen
iauhanut tykistöllään korsujemme välimaastoa, mikä

oli jo kuin

kynneflyä maata. Samaa jauhamistaan

iatkoi matkalle lähtiessämmekin. Juoksujalkaa

se

siinä

sai lapikkailla pistellä päästäksemme rauhallisemmille
maille. Kranaatit menivät kuiten,kin Iiian pitkiksi
päämme yli, mutta sitä eivät nuordt, kokemattomat
vänrikit aluksi 'tajunneet. Kun kranaatti vonkaisi lähelle, he heittäytyivät maahan ja ihmettelivät, kun
jatkoimme menoamme. Neuvoimme silloin heitä, että
silloin kun kranaatti vonkuu, se menee joko yli tai
ohitse. Mutta silloin kun se sanoo vain "suh", silloin
jos ennältää! Pojat olivat
pitää mennä maahan
pian heidänkin korvansa
atluksi hieman noloja, mutta

tottuivat erottamaan vaaralliset kranaatit

vaaratto-

mista.

Onnellisesti pääsimme lopulta pois keskitysalueelta
saavuimme määrätylle paikalle, mistä livahdettaisiin tämänkertaiselle metsästysmaialle. Ohitimme piikkilankaesteen luona olevat vartiomiehet, jotka ilmoittivat meille, että kauempana linjojen edessä olevan
tais'teluetuvartion suunnalta oli kuulunut kiivasta ammuntaa. Vartiomiehet olivat tehneet taaksepäin ilmoi-

ja
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tuksen havainnostaan, ja 'eversti Polttila oli määrännyt
partiomme ottamaan'selvää laukausten vaihdon syystä.

-

Lähdimmekin sitten ensin taisteluetuvartion suuntaan. Perille päästyämme'totesimme paikkoien olevan
sekaisin. Saimme tulta vastaamme ja vain vaivoin
saimme tunnussanan avulla heidät lopettamaan tulen.

oli ollut

liikkeellä ja
olivat
Nämä
yllättänyt pimeässä omat miehemme.
myöskin juuri rintamalle tulleita nuoria miehiä, jotka
nyt olivat olleet ensi kosketuksessa viholliseen. Ihmekös olikin, jos pimeän aikana tapahtu'nut hyökkäys
oli hajottanut miehemme ympäri metsää. Maastoa haravoi,malla saimme heidät onneksi kasaan. Kukaan ei
ollut edes haavoi'ttunut. Teroitimme heidän mieleensä tarkan var'tioinnin tarpeollisuutta, varsinkin taiste'
luetuvartiossa ja näinkin kauas eteentyönnetyssä tukiSelvisi, että viholliseo partio

kohdassa.

Etsimme samalla hyöklkäyksen tehnyttä vihollisparoli kadonnut kuin maan nielemänä.
olivat 'olleet vasta ensi reissulmiehet
Ehkäpä senkin
laan ja mahdollisesti samalla asialla, kuin mekin. Olisimme mielellämme tavanneet partion ja koettaneet,
kumpi onnistuu saamaan vieraan miehen mukaansa.

tiota, mutta 'se

Aikaa oli hukkautunut tässä tilanteen selvittelyssä
niin paljon, että meillä alkoi olla kiire selvitäks€ltnme
tehtäuän suorittaneina ennen aamua takaisin. Låihdim-

me tallus'telemaan ja ylitimme erään tien. Sen takana
tavoitimme jälleen, kuten edelliselläkin kerralla, vihollisen puhelinjohdon. Teimme sille saman ter-nP.un
kuin edillisenäkin yönä asettaen kranaatit lankojen
katkottuihin päihin ja hei'kosti toivoen, että saalis tapaisi ansassamme kohtalonsa.

toJatkoimme taas matkaamme. Olin tunnustelijana
tu'nrtea
aloimme
kun
kanssa,
Lång'in
verini Veildko
kummallista 'tuoksua. Pysähdyimme ja kyselimme takaa tulevilta, olisikohan tämä sitä mahorkan tuoksua. Vänrikkimme haistelivat ilmaa ja tulivat siihen
tulokseen, että se oli sinappikaasun tuoksua. Oli miten
oli, me kuitenkin lähdimmt palaamaan nyt entisiä jälkiämme takaisinpäin. Kun saivuimme lähelle sitä paikkaa, missä äskeå olimme taPsdia pätkineet, kersantti

Vähämäki oli tunnustelijana edessämme. Silloin siinä
räsähti. Konepistoolit alkoivat laulaa molemmin puolin nopeita iarjoja. Toinen vänri'keistämme huusi:
Hän halusi siten
Komppania hyökkäykseen !
- Mutta "komppa- vihollista lukumäärällämme'
hämätä
niamme" oli jo silloin hyökännyt. Olimme kuin kärpät ketjussa ja sutena ryntäsimme pientä kumparetta
tohden, mistä olim'me saaneet tulta vastaamme. Nyt ei
vihollinen saisi päästä 'karkuun, eivät ainakaan kai'kki,
sillä vanki meiåän oli saatava. Sinne, missä leimusi
konepistoolin suuliekki, sinne minäkin nopeat sarjani oåitin. Nopeasti piti senjälkeen muuttaa. p1i\ka.a,
jotta vihollinen ei ehlisi amPua aseeni suuliekkiä kohden.

Miten siinä lienee käynyt. Ris'tiin menivät meidän
ouheemme. kun tapahtumaa muistelimme sitten maiataikassamme. Oli kuiterikin totta, mitä näimme silinilla--.. Kumpareella oli kolme manttelia, ia jokai'
sen sisällä oli mies, ia ne näyttivät kaikki kuolleilta'
joku päässyt. pakoon'
Jäljistä päätellen oli ainakin
juoksivat henken'sä
jt
vatmaan
kuusikkåon hävisivät
hed assa-

Kun tarkastelimme kaatuneita vihollisia, havaitsimme, että yhdeltä oli pää ammuttu seulaksi. Toinenkin
oli'saanut mantteliiÅsa runsaasti reikiä, ja mies oli

a
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Leipäsuon

-

Munasuon

-

Perkjärven välimaas-

toa Talvisodan taistelujen alussa

Leipäsuon suunnalla Talvisodassa taistelleen
JR 14:n komentaja, eversti V. F. Polttila

taatusti vainaa. Mutta kolmannessa emme nähneet
kuin yhden reiän lapikkaessa ja.lkaterän kohdalla.

oma mies on myös haavoittunut. Eversti lähefti

Vaikka käänsimme miehen selälieen, se ei hengittänyt.
Joku viisas joukostamme keksi heittää hieman lunta
miehen kasvoille, ja silloinkos srlmäluomet värähtelivät. Olimme sen verran tieroisia. että kuolleet eivät

takaisin hänen korsullaan.
Korsulla haavoittuneet saivat ensi avun. Vähämäki
pääsi kohta jatkamaan matkaa sidon'tapaikalle. Vanki
puolestaao pelkäsi niin, eltä vapisi. Tupakkaa hän veti
ahneesti, mutta ruokaa ei uskaltanut syödä.
Vasta kun vääpelimme joi teetä mukista ja antoi sen
vangille, tämä otti mukin .fa joi. Samalla vanki selitti,
että jos on tarkoitus häntä rääkätä, niin olisi ammuttava mieluummin. Venäjällä häntä vaimo ja kolme lasta
odottivat kotiin palaavaksi. Kun tulkkimme kysyi, mitä vanki tarkoitti rääkkäämisellä, tämd. selitti, toveri
politrutkin sanoneen, että suomalaiset leikkaavat vangit. "Vot, munat pois!"
Vankiamme lähdettiin pian viemään Viipuriin kuuIusteltavaksi. Me puolestamme saimme everstiltä kiitokset, sillä olihan tämä ldhkomme ensimmäinen vankr. Eversti palkitsi meitä myös ruhtinaallisilla, ylimäriräisillä tupakoilla sekä kahvi- ja sokeriannoksilla. Kaikki olimme tyytyväisiä, sillä olimmehan saaneet suoritetuksi meille uskotun tehtävän. Mielestä ,haihtui edellisen yön tapahtumista köyhä partioretkemme, mutta

puhu, mutta eir'är ne myöskään räpytä silmiään. Meil-

lä oli mukana eräs rajamies. joka osasi venäjä. Tämä
selitti "ruumiille", ertä jos et n1t nouse, niin kohta
kuolet lopullisesti. Mies huomasikin parhaimmaksi
herätä kuolleista ja r'ääntäytyi pvstyyn. Siinä meillä
nyt olisi vanki, lohkomme ensimmäinen.
Olimme niin touhuissamme. että emme huomanneet kabsoa, oliko joukostamme kukaan saanut viirneistä nikkeliannosta. Lopulta havaitsimme, että tunnustelijana ollut Vähämäki istui vain kannon päässä ja
mutisi itsekseen ja näytti olevan kovin hiljaisen tuntuinen. Lopulta hän selitti, ertä kun rähäkkä al'koi, hän

sai kovan iskun oikeaan olkapäähänsd. ja se tuntuu
märältä. Virnistellen hän lisäsi, enä silmissäkin kipunoi oudosti. Åvasimme Vähämäen takin ja olihan siellä oikeassa olkapäässä solisluun yläpuolella kaksi reikää melkein vierektkäin, ja rei'istä r'uosi hiljalleen v€rta. Mukana olleilla siteillä sidoimme tilapäises,ti hänen
haavansa.

Van'kimme ei ollut saanut kuin yhden luodin jalkateränsä läpi, ja hartaasti hän pyyteli, että emme häntä tappaisi. Kerroimme, että emmehän me suinkaan
tapa, me vain lähdimme juuri häntä hakemaan meille
kylään, ja niin nyt lähdetään. Teroitimme lisäksi, että

nyt oli pojan jätettävä pulinat pois ja kuljettava hil-

ialleen ääntä päästämättä.
Onnellisesti pääsimme sitten omalle puolellemme.
Ler'ähdimme eräässä tel'tassa ja ilmoitimme eversti
Polttilalle, että meillä on haavoittunut van'ki ja yksi

he-

vosen haavoittuneita vastaan, ja aamuhämärissä olimme

sitä enemmän puhuimme nlit onnistuneesta matkastamme. Samalla juttelimme tekemistämme virheistä
vastaisen toiminnan varalle.

Vai'kka samankaltaisia partiomatkoja teimme myöhemmin useitakin, tämä retki on jäänyt parhaiten
mieleeni, sillä tällä oli oma uutuudenviehätyksensä.
Odo'tuksen jännitystä oli yli vuorokauden ajan, ja sitten kaikki yhdessä silmänräpäyksessä huipentui kiivastahtiseksi toiminnak'si, joka oli melkein vaistonvaraista. Kukaan ei loistanut erikoisella toiminnalla, vaan
jokaisen puuhailu niveltyi lhdeksi kokonaisuudeksi ja
kaikilla oli sama pädmäd'rd', vangin sieppaaminen.
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Vlipurlnlahden såsrlston
kylåt paloivat Talvisodan
melskeisså

ViipuPinlahden

a"mottotnisso

toriunta-

tg,isteluissgl
SUMMÅN rintaman murruttua alkoi

Talvisodassa

Kannaksella yleinen vetäytyminen. Rykmenttimme

JR 11:n eli Ässä-rykmentin tie kulki Hatjalahdesta

Johanneksen kautta Uuraan saaristoon. Saaristovaihe
oli ankaraa taistelukautta. Oli koetettava pitää hallussaan jokaista saarta viimeiseen asti. Sekä irroittautuessa että siirryttäessä aina toiseen saareeo sai har-

joittaa melkeinpä kujanjuoksua. Huolto näissä oloissa
jäi luonnollisesti heikoksi. Lämmintä muonaa emme
saaoeet moniin päiviin. Olimme likaisia, parroittuneita, nälkäisiä ja valvomisesta turtuneita. Huhu kulki,
että tämän saaristovaiheen jälkeen pääsisimme r.eser-

14

viin. Kun pidättelimme vihollista

saaristossa, rannik'

kopuolustui ehditään järjestää Viipurinlahden länsirannalla kuotoon. Jo olisikin aika päästä lepäämään,
ajattelimme. Olipa jo huhkittukin kylliksi sodan alusta lähtien, sillä-meidän ja vihollisen välillä ei koko
sodan aikana ollut mitään muita joukkoja meitä lepovuoroon päästämässä.

Ajattelin välillä mielessäni, että

minkähänlaiset

tokeet siellä rannikolla mahtanevatkaan olla, kun on
ollut aikaa varustella. Siellä saaristossa tuli näet siksi
kauan pidäteltyä vastapuolen ryntääjiä.

Tuli vihdoin aika irroittautua lujasti taiste.llen viimeisistäkin saaristoasemista Suonionsaarelta ja siirt)'ä mantereelle. Kun saavuimme mantereen rantaan,
siellä ei ollut mitään sotilaallisia tokeita, olipahan
vain neitseellisen puhtaat, valkoisen lumen peittämät
rennikkomaisemat. Eikä siellä näin ollen ollut myöskään mitään joukkoja. Eivätkä resen'iinpääsy'huhut
olleet ennenkään paikkaansa pitäneet, se oli tuttua
ennestään. Meidän joukkomme eir'ät myöskään olleet
tähänkään asti saaneet tapella valmiissa asemissa.
Olimme kyllä sodan aikana tehneet sellaisia ja matkan varrella saaneet toisten tekemiä asemia ihailla,
mutta ne oli meidän aina täytynyt 1ättää, ennen kuin
olimme saaneet vihollisen "polvihollille". Sivustamurrot, leikkaukset ja muut "teknilliset taktikoimiset" olivat aina saattaneet meidät luonnon luomiin
asemiin tappelun ajaksi. Meidän sotamme olikin koko
ajan ollut luonnon olosuhteissa kär'rvä.
Komppaniamme lohkolle osui mrös pitkä, kapea
niemi, Niemenlautta nimeltään. \'ilrniemi oli meistä
länteen. Tässä niemessä jouduimme raistelemaan so-

JR 1'l:n joukkoja vetäytymäs-

sä Viipurinlahdella

dan verisimmän taistelumme. Saetu toimintaohjeemme

perääntymiskäskyä ei tule ja vihollista ei saa
päästää nousemaan mantereen r.li-r:.r.1n I Saimme sel-

oli:

vän, yksinkertaisen käskyn taisrellr veikka viimeiseen
mieheen.

Pureuduimme nopeasti asemirn rlhän kapeaan, kal-

lioiseen niemeen, jonka helki kulki korkea harjanne
melkein niemen kärkeen asri. Ehxä nelisenkymmentä
metriä jäi laakeampaa marsio.r xlrkeen. Niemen juuresta noin 100-150 m m.rnrereelle päin oli talo ulkorakennuksineen, joihin kuulu: mr'ös kookas, graniittikivinen navetta. Tässä raloss.r. ainoa muuten

koko alueella, majaili leporuoross.r oleva osa

1.

komp-

paniaamme.

Taistelukäsky toi mukanaan orxeastaan helpotulksen. Olimme jo lopullisesti kvllls:r'neet perääntymisecn. On niin yksinkertaist,r. kun ei enää tarvitse tarkkailla tilanteen kehin'stä sillä silmällä, milloin irroirt-

i'

{t

""& vlÅ

'#

r#

tautuminen alkaa. Ei pelkoa iälkeen jäämisestä eikä
enää tuota kirottua rirvytvsrais:elua ja sen jälkeen

"kieli vyön alla" hiihtämisrl :ri

juoksemista, ,kun

jo ovat joka puolelh lmpärillä.
Välillä eräs humoristinen t.1p.1us. Me kaksi korp-

hyökkääjät

ra,alia, Hyyrynen

ja minä. muodostimme komppaniam-

me koko tankintorjuntaryhmän. Olimme jo
I

oman komppaniamme loh,kolle.
Matkalla komen,topaikkaan olimme ehtineet hiihtää
eräästä metsiköstä parikymmentä metriä pitkin välillä
olevaa aukeaa, kun jouduimme vihollishävittäjän ahdistamiksi. Hävittäiä teki syöksyn tulirtaen meitä konekivääreillään. Meille tuli kiire. Hy'yrynen, joka oli
lähempänä tulometsikköämme, kääntyi f a pääsi sen
suo,iaan. Minä hyppäsin lähellä olevan riukuaidan yli
ja asetuin yksinäisen kuusen alle ojaan. Hävittäjä huomasi minut ja alkoi pitää minua maalitaulunaan. Se
jännitti kovasti, ja sydän Iöi lu jasti. Hävittäjä laski
sarian. ja luodit menivät puolen metrin päästä ohi.
Kaivoin piipun esille ja latasin sen nopeasti. Hävittäiä kaartoi taas kohti, sytytin piippuni ja vedin pitkär savut. Jo helpotti. Hävittäiä tuli kolmannen kerran ja ampui hyvin, luodit upposivat vakona maahan
aivan viereeni. Olin taas täydellisesti hermojeni hermintamääräyksen

I

I
?

kauan

käyneetkin kahden miehen sorae. C)limme välillä olleei toiminnassa luutnantti Durchman'in johtaman
3. komppanian alueella. Nyt olimme saaneet taas toi-

ra. Kyllä tupakka oli hyvä taistelutoveri ja ase. Yritin siltä istumalta kaivaa luoteja maasta, mutta ne olivat painuneet jäiseen maahan liian syvälle. Hävittäiä
meni menojaan, ja me jatkoimme matkaamme.
Vihollinen oli seurannut meitä noPeasti Viipurinlahden ranni,kolle. Se ajoi mainitun niememme ympärille toistakymmentä tankkia, muistaakseni näin 17
kpl. Vastapäätä niemen kärkeä noin 300 metrin. Päässi olevaan saareen se keräsi tykistöä sekä joukkoja.
Yläpuolellamme lenteli yhä kymmeniä hävittäjiä, koko
ajan konekivääreillään tulittaen jokaista näkyvää maaIia. Tankkien ja tykistön amPuessa täydellä teholla ja
lentokoneiden jylistessä yllämme tuntui kuin hirmumyrsky olisi raivonnut.
Kranaatteja satoi niin tiu'haan, että maa tuli täysin
myllerretyksi, ja kallioisessa maastossa sirpaleita sinkoili joka suuntaan. Oli yhtämittainen räiske, vonkuna ja vihlova ulina. Oli kuin horna itse olisi pitänyt
konserttiaan. Viiden jopa kahdeksan tuuman pa'ksut
puut katkeilivat kuin tulitikut' Näin kun kaksi kookasta puuta 'kaatui lähekkäin erästä toveriani kohti.
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Hän yritti juosta alta pois, mutta umpihangessa se
hankalaa. Toinen puu pääsi vähän kolhaisemaan,
mies pökertyi. Kypärä sentään suojasi vähän, joten
hän selvisi siitä. Monet toverit makasivat jo verissään
hangella. Tuossa lääkintämies kumartui sitomaan haavoittunutta, sai osuman ja kaatui sidottavansa päälle.
Tuossa taas eräs ystäväni sai sirpaleen päähänsä, ja
loppu tuli silmänräpäyksessä. Haavoittuneita kuljetettiin kuorma kuorman jälkeen pois.
Upseereista suurin osa oli jo poissa pelistä, kaatuneita tai haavoittuneita. Aliupseerit johtivat joukkueita. Tankit, aivan lähellä tantaa, ampuivat suorasuuntauksella kaiken liikkuvan murskaksi. Vihollisjalkaväki hyökkäsi moninkertaisena ketjuna ja niin leveällä
rintamalla pitkin iäätä kuin silmä kantoi. Meidän poikamme lakaisivat pelkkine keveine jalkaväkiaseineen
silti kaikki rantaa Iähestyvät viholliset jäälle. Ham-

oli

l,

r-

t

masta purren, aivoissa yksi ainoa ajatus: ette

nouse ylös niin kauan kuin yksirkään meistä-keleet,
on pystyssä antamassa tulta. Patruunia tarvittiin paljon.
Aina oli joku hakemassa täydennystä. Onneksi niitä
nyt rii,tti. Åsemestari Mikkola hoiti tehtävänsä edelleen moitteettomasti.
Vastapäätä oleva saari aivan kuhisi vihollisista. Sii-

nä olisi suurenmoinen maali tykistölle. Pyydämme
ammuksial- Olimme myös

keskitystä. Vastaus: ei ole

JR 11:n konepistoolimies taistelussa
Viipurinlahden rantamaastossa

jo

ajoissa pyytäneet tankintorjuntatykkejä, mutta ei
näy niitäkään. Kasapanoksia meillä oli, mutta millä
ihmeen konstilla niitä jäälle vietT Olin käymässä komentopaikalla, jossa myös patruunakeskus sijaitsi.

Silloin tuli iloinen uutinen. Olimme saaneet tankintorjuntatykin. Iloa lievensi kuiten,kin jatkotieto: seitsemästä tykkimiehestä kuusi joutui pelistä pois kaatuneena tai haavoittuneena, ennen kuin tykki ehdittiin
saada edes asemaan. Siemen jäi kuitenkin. Kapteeni
Lahtinen kysyi vapaaehtoisia tykkimiehiksi. Olin heti
valmis nyt entisiä tehokkaamman aseen kimppuun.
Parivaljak'koni Hyyrynen ei ollut paikalla. Ålikersantti

Numminen lähti toverikseni. Hiihdimme niemeen.
Nousimme rharjua ylös. Lähellä rantaa oli jyrkkä lasku. Luoteja viuhki joka puolella. Kranaatteja räjähteli,
sirpaleet ujelsivat. Me vain riensimme hyvää r,auhtia
teräsmyrskyn sekaan. Minä epävarmana hiihtäiänä
menin tapani mukaan alhaalla nurin. Tykki oli rinteen alapuolella. Se oli komea pitkäpiippuinen Bofors.
Sen y,mpärillä hääri jo muutamia miehiä. Me liityimme joukkoon. Olivat jo ampuneet muutamia onnistuneita lau,kauksia. Ainoa jäljelle jäänyt tykkimies toimi
ampujana. Hyyrynenkin porhalsi joukkoomme. Ryhmämme oli taas koossa. Saimme siinä iltahämärässä
tuhotuksi neljä tankkia. Tykkimies väitti jo olevan
liian hämärää. Ei nähnyt tähdätä. Maaleja olisi riittämiin. Uskoimme häntä. Hänen tahdostaan nostimme
tykin rekeen.
Tykin kanssa puuhanneet miehet lähtivät pois. Lupasivat tulla aamulla takaisin. Maisema alkoi todel'la
tummua. Oli ilta. Hyökkäystoiminta laimeni ja tyrehtyi vähitellen kokonaan. Olo tuntui oudolta kokopäiväisen, helvetillisen melun ja räiskeen jälkeen. Tuntui
epätodelliselta tällainen hiljaisuus ja kai'ken pysähtyminen, lamaantuminen. Katselin ihmetellen ympärilleni. Ei ollut enää silmieni edessä neitseellisen puhdasta maisemaa. Aloin kahlailla niemen 'kärkeä kohti.
Yerta ja kaatuneita oli siellä täällä. Aivan kärjessä
avoimen pesäkkeen rintavarustukseen noiaillen seisoi
mies pikakivääri edessään tähystäen etumaastoa. Hän
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oli

alkusodan ryhmänjohtajani, alikersantti Aaltonen.

Kuinka

menee?

- Hyvin menee. Katso tuota etumaastoa I Paljon
on- kaatuneita. Katsos noita nel.jää tuossa erillään.
Makasivat monta tuntia tuolla toisten joukossa. Luulin niitä vainaiksi, mutta äsken alkoivat hiipiä tännepäin. Ånnoin sellaisen suihkun, etteivät enää kummittele.

Aaltosella oli ollut toveri pesäkkeessä. Nyt hän makasi taistelunsa pää'ttäneenä pesäkkeen po,hjalla.
Onko ollut jo kauankin?
- On siitä jo monta tuntia, kun jäin yksin.
-Katselimme ympärillemme ja kuuntelimme. Kolkko, suorastaan kammottava oli tämä taistelutanner.

oli täsollut täysi helvetti valloillaan. Vihollisella oli ollut
lentokoneita, tankkeja ja tykistöä riittämiin. Me taas
vastassa vain keveine jalkaväkiaseinemme. Kaatuneita ja haavoittuneita oli niemi täynnä. Tuossa lähellä
jotkut tankit vielä paloivat pimeässä yössä kuin kokkotulet. Toiset niistä seisoivat mustina, hiljaisina ja
kammottavina paikoillaan. Hyyrynen otti bensiinipullon käteensä. Lähestyi tanta,a, heitti ja sai tankin palaVarhaisesta aamusta myöhäiseen iltaan saakka
sä

maan. Vähän aikaisemmin eräs miehistämme

oli

yrit-

tänyt samaa konstia. Oli lähestynyt hiljaista tankkia,
mutta äkkiä tankintykki syöksi tulta, ja se oli lähestyjän matkan pää.
Jäältä kuului tuskaisia, vieraskielisiä avunhuutoja.

Haavoittuneet makasivat tuntikausia jäälakeudella.
Viimein äänet hiljaa heikkenivät ja vähitellen vaikenivat.

Tällä välin meikäläiset hoivailivat

haavoittuneita

sidontapaikalle. Kaatuneita nostettiin pesäkkeistä.
Myös avomaalta kasattiin heitä yksiin paikkoihin. Pesäkkeet olivat vain lumeen kaivamiamme kuoppia.
Harva oli niistä enää taistelukuntoinen. Aaltosen kumoli noin viisikymmentä metriä seuraavaan elävään mieheen. Hän oli melkein koko päi-

mallakin puolen

kun sirpaleet upposivat puihin. Åluksi taas aamutuimaan tuli mentyä matalaksi. Eihän tässä muuta kerkeä kuin kumartelemaan.

Päätin äkkiä: en kumartele! On tässä tärkeämpääkin tekemistä. Ja onhan tässä tilaa ohikin mennä. Tähtään, nyt ammutaan, satoipa tässä vaikka "tuppeja ja
puukkoja". Menihän yksi Iaukaus vielä. Mutta seuraavaa tähdätessäni kranaatti putosi muutama metri
takaviistoon minusta oikealle. Välähti mieleen, kyyristyisinkö ? Tätä tuumiessani sain voimakkaao iskun
oikeaan käsivarteeni. Oli kuin olisi halolla isketty.
Paiskauduin vasemmalle kyljelleni. "Minuun kävi",
pääsi ällistynyt ääni. Tuntui kuin tämä tosiasia ei oikein olisi tahtonut sopia tyhmään kalloon. Olisihan
tuosta ollut tilaa ohikin meonä, tuumin vielä. Taisi
olla hyvä, etten kyyristynyt. Olisi vielä tullut lykättyä
niska pahaan kohtaan. Käsi tuntui turtuvan. Kävelin
Hyyrysen luo.
Sirpale löi tuohon. Näkyykö verta vai oliko vain

-

täräys

?

se! Kyllä sinun on mentävä sidottavaksi!
-Vuotaa
ei tällä kädellä mitään tehdä.
Noin
Terve! Onneksi olkoon! Koeta kestää! sanon

lähtiessäni
Hyyryselle.

JR 11:n kiväärimies taisteluasemis-

sa Viipurinlahdella

vän seisonut yksin ja taistellur. lauma

hyökkääjiä

sivuilla ei ketään. Jostakin etäämpää vain
kuului omien tuttujen aseiden äni. Eikä aat-os juohtunut mieleenkään jättää paikkaansa. Tavallinen suomalainen työmies, vaatimaton ja hiljainen. Jos joku
olisi sankariksi sanonut, olisi kai pahastunut. Nyt
edessään. Ja

yöllä tuli tänne niemen kärkeen näköjään joukkueen
1'erran miehiä vaihtoa varren. Pääsimme syömään ja
lepäämään kämpälle, taas tupaan r-aihteeksi näin yöllä. Kasvot väsymyksestä harmaina. silmät verestävinä.
Söimme jotain, mutta emme juuri tajunneet mitä. Kyselimme kuulumisia toisiltamme. lloni oli joukostamme poissa. Ensimmäisestä joukkueesta kuului olevan
jdljellä vain johtaja, kersantti Koskinen. Koko ajan
oli ollut niemessä mukana. \/ieläpä liikekannalla.
Ihme että oli eheä. Toisa joukkueet olivat myös uhkaavasti harventuneet. Kaatuneet olivat Hacklin,
Jalonen, Joutsen, Kaven, alikersantti Vilkari, Järvinen. Nämä vain läheisimpien nimiä. Vain niin kauan
kuin meitä tuli riittämään, mutta vain niin kauan,
olisi mantereen ranta tällä lohkolla hallussamme. Eikä
tämä kestäisi kauan, ios tätä menoa jatkui eikä lisähän

väkeä tulisi.

Aikaiseen aamulla painuimme taas niemeen. Ålkoi
jälleen räiskyä, viheltää ja ulista. Ensin harvakseen,
sitten yhä kiihtyvässä tahdissa. Hyökkäysketjut alkoivat jälleen levittäytyä ja liikehtiä meitä kohti.
Tykkimiehiä ei näkynyt eikä kuulunut. Oli jo tunti
kulunut, kun tuli uusi tykki. Pieni, suksille sijoitettu
lyhytpiippuinen.

Heti siis to:mintaan. Jo osui tankkiin. Sen kattoluukku näkyi aukeavan. Juoksin muutaman metrin
sivulle, paremmalle näkyvyydelle. Asetuin polviasentoon. Tässä samassa paikassa oli eilen myös ollut mies.
Paikka oli koko miehen pituudelta punaisena verestä.
Niin kävi siis Sinullel Kuinka itselleni? No, kaikki
käy niin kuin on sallittu. Ammuin pari kertaa liikkuvaan maaliin. Taas räiski joka puolella. Inhoittavaa
suhinaa, räsähdyksiä ja kapsahduksia vain kuului,

Yrittäminen sidontapaikalle tuntui toivottomalta.
Sirpaleita ja viuhinaa. Haavoittuneita ja kaatuneita
joka puolella. Tuossa näin jo toisen lääkintämiehen
tässä niemessä pitkällään haavoittuneena. Siinä pari
toveria aulteli häntä. Otin sukset. Niitä oli nyt valittavaksi asti. Maahan, terveelle kyljelle! Ylösl Suksille! Vähän kerrallaan rinnettä ylös. Maahan pari kertaa vielä. Jo pääsin harjanteelle. Pari metriä alempana
pyyhki latua kk.suihku. Lumi vain pöllysi. Tuosta ei
tainnut päästä ehjänä läpi. Muutakaan tietä ei ollut.
Tähänkään en voinut jäädä. Käsivarsi tuntui puutuneelta. Tunsin veren virtaavan. Menetänköhän paljon
ennen perille pääsyä? Åina räiskyi. Kävi kuinka kävi:
liikkeelle! Lasken läpi pahan paikan. Ei osunut. Haavoittuneita ja kaatuneita oli tälläkin puolen paljon.
Vaikea oli päästä sidontapaikalle. Välillä oli peltoaukea. Hävittäjät liikkuivat alinomaan. Katselin vähän
aikaa. Jo yritin. Ennätin vain pari metriä. Taas hävittäjä! Äkkiä takaisin. Taas kone pään yli! Minä pe-

!

Yhdellä kädellä sauvoen, minkä ikinä vauhtia
oli pirunmoinen. Hyvin meni !
Painuin navettaan. Se oli täynnä haavoittuneita.
Komppaniamme maskotti, parturi Poutanen otti minut käsiteltäväkseen. Leikkasi luvallani hihat poikki.
Sanoi: hyi helvetti. Tämähän onkin iso. Katso itsekin!
Oli se aika aukko, kaksikin sisään ja ulostuloaukko.
rään

sain. Jännitys

Poutanen sitoi hyvin.

Haavoittuneiden kuljettaja neuvoi minua hiihtäen
ylittämään täältä poisvievän aukean. Åvoin tieosuus
jäälle, noin 100 metriä, oli tulituksen alainen. Hiihdin
yli aukean ja jäir:. katselemaan reen tuloa. Tie oli
mennyt huonoksi. Reki kallistui pahasti. Ajomies
juoksi ojan pohjaa pitkin tukien olkapäällään rekeä.
Hikistä oli tämä työ. Nousin ajomiehen viereen. Ajomies, iota nimitimme Isännäksi, kysyi:
Muistatko, kun sanoin sinutkin vielä ajavani?
- Kunnolla olet tehtäväsi suorittanut, vastasin.
kerralla jo haavoittui hänkin. Siinä naveSeuraavalla

talla haavoittui myös komppanian päällikkö, luutnantti Lahtinen. Hänen kaksi lähettiään, Manninen
ja Suokko, kaatuivat siinä päällekkäin.
tällä erää.
Minun sotani oli sodittu

-
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paalassa JR 1:n rintamalla.

Vihollisen taisteluhauta mutkitteli Risukukkulan

rinnettä. Meidän ornamme taas piirteli mutkiaan metsän reunamassa vastapäätä kukkulaa. Taisteluhaudasta
toiseen ei tullut matkaa enempää kuin 60-70 metriä.
Parahi,ksi sen verran, että se houkutteli puolin ja toisin kilpailemaan käsikranaatin heitossa. i(u,mmalla-

kaao puolella ei kuitenkaan ollut sellaista mestaria,
että olisi saanut kranaattinsa lentämään 'toisen taisteluhautaan. Lyhyiksi heitot jäivät naapuriltakin, vaikka
heillä oli huomattavasti edullisempi heittoasema kukkulan rinteellä. Paras suoritus siltä taholta todettiin
erään kerran, kun vihollinen äkämystyi eräästä vartioturkista.

Helmi'kuun pakkanen helisteli yli 30:n miinusasteen voimalla seistessäni keskiyön maissa vartiossa
vastapäätä Risukullkulaa. Kylmä tuppasi kimppuun,
vaikka kuinka kuvitteli mielessään kodin kynbtilöiden
lämpöisiä liekkejä. Puuskittainen tuuli ujelsi pienin
väliajoin taisteluhaudan mutkissa.
Tuiiotin risukkoista etumaastoa ja kopistelin saappaita lämpimikseni. Vasemmalla sijaitsevasta parivartiopesäkkeestä ammuttiin pieni pi,kakiväärisarja. Ampuisinko tuota minäkin hieman lämpimikseni ?
Sain parahiksi poistetuksi varmistimen, kun edessäni olevasta vesaikosta hieman oikealta, kuului oksan
risahdus. Ääni oli melko selvä. Naulitsin silmäni äänen suuntaan, mutta mitään outoa en sieltä erottanut.
Tuuli vain ravisteli taivasta koh'ti törröttävää vesaikkoa. Mielessäni häivähti jänis-pupujussi pakkasessa !
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Ajatukseni ehtir'ät jo vaihtaa maisemaa, kun risahdus uusiutui. Vaikutti kuin se olisi kuulunut jo lähempää. Olin varma, että se oli jonkin liikkuvan
olennon aiheuttama. Silmäsin nopeasti taakseni sekä
molemmin puolin taisteluhaudan pen'k,kaa. Ei mitään
outoa ollut näkyvissä. Sitten aloin oi'kein tosissani tiirata siihen suuntaan, mistä nuo kaksi selvää risahdusta olivat kuuluneet.

Eikä minun tarvinnut 'kovin kauan tiiratakaan.
Erään pensaan vierestä erottui valkoista lii'kettä, ikäänkuin lumi olisi alkanut elää. Sellainen jänis, joka
hiippailee kahden rintaman välisessä maastossa tuulisena talviyönä on 'tietenkin valkoinen, mutta sillä
s^attaa myös olla tuliluikku käpälissään. Ja sellaista
pupujussia minäkin Iähinnä nyt odotin.
Piikkilankacsteitä ei 'meidän loh,kollamme vielä ollut, joten hyvä oli tästä sen puolesta tulla vierailulle.
Eikä ollut valoammuksiakaan suotta säikyttelemässä.

Vieras tulijahan sielltä ryteiköstä lopulta hahmottui.
Valkoturkkinen olento, jolla oli tulilui'kku kainalossaan, kahlasi umpihangessa kohden taisteluhautaamme. Seurasin konepistoolini piipun vartta pitkin miehen lähestymistä. Mies näytti osuvan taisteluhautaamme hieman minusta oikealle. Keskeyttääkseni moisen

hiipimisen karjaisin suustani kaksi vieraskielistä

w

I

sanaa,

joiden piti kuulemani mukaan tarkoittaa: kädet ylösl
Ja totta totisesri I Siinä oli perää !
Pirkään valkoiseen turkkiio pukeutunut yövieras
käännähti kuin kenraalin 'komennosta päin konepistoolini piippua ja nosti samalla molemmat kätensä
kohti taivasta. Käsien mukana kohosi myös puoliautomaartikivääri. Sitten mies konttasi taisteluhaudan
penkalle ja hypähti siitä alas. Vilttitossut vain somasti
töpsähtivät. Olin saanut vangin.
Sellaista puhumisen tarvetta, kuin tuolla n1'r edessäni seisovalla miekkosella oli, en ole sen koomin ihmisellä tavannut. Jo siinä ajassa, mikä minulta kului
hänen kiväärinsä lippaan tyhjentämiseen. mies ehti
nähtävästi kuvata lapsuutensa kaukaiserkin ajat. En
tosin ymmärtänyt sanaakaan koko r-uodetuksesta. Ei
myöskään ainutkaan ihminen ole sen jälkeen niin auliisti tyhjentänyt taskujaan antaakseen niiden kaiken
sisällön minulle. Minä puolesrani sr.säsin niin tupakat', kynät kuin valokuvatkin takaisin ruolle anteliialIe vieraalle ja tyydyin petrkkään kokardiin.
Päästyämme sitten yksimielisylieen siirä, mikä esine
kummallekin kuului, tuli vartionr.eihro kuin tilauksesta. Niin me kaksi pääsimme pakk.rsen kourista korsun
lämpimään. Korsussa pitir,ät r'änrikki j.r kersantti pie-

nen sotaneuvottelun. Pykälien mukran olisi vanki välittömästi kuljetettava pataljoona.rn. IIurta kuka sinne
keskellä yötä lähtisi ja tuollaiseli.r ilmalla? NeuvotteIujen tulokseksi saatiin, että \'.1nki viettäköön yönsä
meidän korsussamme. Nukkukoon I Niin minä sitten
kohteliaasti autoin hänen yltään komean turkin, levitin sen laverille ja kehoitin kansrinr.älisellä elekielelIä naapuria rentoutumaan. \ruolrrn sanatulvan säestämänä hän heittäytyi ty1't1-r'äisenä turkilleen ja nukahti
ke§ken kiitollisuuttaan, mikä näissä olosuhteissa oli
ihme.

Kun saikkahevonen sitten aamulle saapui, jonossa
nähtiin myös vieraan valtakunnan edustaja. Joku oli

antanut hänelle pakinkannen. ,ja siihen kaatoi vieraanvarainen hevosmies reilun annoksen. Leipälaatikos.ta
työnsi joku vieraan syliin ison nipun näkkileipää, ja

niin nautti onnellinen r.anki tukevan suomalaisen

kenttäaamiaisen.

laasti, elehti

Koko ruokailun ajan hän puhui vuo-

ja hosui kuin italialainen

torirkauppias.

Oli todella vahinko, ettei

kukaan meistä ymmärtänyt
häneu tarinaansa. Ei silti, sillä hauskaa meillä oli kai-

killa.

i(un muu.kalainen oli lopettanut ruokailunsa, hän
kumarsi vuoron perään jokaiselle läsnä olevalle syvaan ja kohteliaasti. Sitten olikin aika lähteä hevosmiehen matkaan. Mutta kun vieras al'koi pukea ylleen
komeata lammasnahkaturkkiaan, protestoimme yksimielisesti. Ja Santeri, vanhempaa alokasta vastaava
sotaherra .ia velmu, kävi päättävästi turkkiin käsiksi.
Sitten hän kumarteli ja kiitteli vierasta toivottaen
hauskaa rekiretkeä. Varsin äly'kkäänä miehenä tajusi
vieraamme heti Santerin tarkoituksen ja korsun ovelIe perääntyen kumarteli vielä moneen kertaan jäähyväisirksi. Niin jäi turkki killumaan meidän korsumme naulaan.
Samana päivänä sopotti Santeri 'korvaani erään ehdotuksen. Hyväksyin sen ilomielin. Niin me sitten
ruokailun jälkeen painelimme Santerin kanssa peräkanaa kothti taisteluhautaa. Santeri kulki edellä kan-

taen pirkää seivästä ja minä perässä lah jaksi saatu
turkki kainalossa. Juoksuhaudassa Santeri pisti turkin
seipään nenään, heilutteli sitä yläilmoissa ja huusi
kuin syötävä. Samalla hän kysyi naapurilta, oliko
turkki mahdollisesti tuttu, ja jos oli, niin sopisi käydä se täältä noutamassa..

Naapurin puolella taidettiin ymmärtää Santerin sanat jollakin tavoin väärin, koska siellä syötettiin konekivääriin kilometri'kaupalla patruunavyötä. Vastaus
oli niin epäkohtelias, että Santeri vetäisi turkin kiireesti alas. Eikä siihen ehtinyt tulla ainuttakaan reikaa.

se ennätyksellinen käsi,kranaatti.
jäi vain viiden metrin päähän

Samassa räsähti

Santeri arvioi, että se

taisteluhaudastamme, mutta minun silmäni arvioivat
välimatkan noin viideksitoista metriksi. Ennätysheitto
se joka tapauksessa oli. Sellaiseen suoritukseen kyl.re-

nee innoittamaan vain pois juossut vartioturkki.
Seuraavalla vartiovuorollani seisoin jo lahjaturkin
lämpimissä, ja kiitolliset ajatukseni seurasivat sitä puheliasta velikultaa, joka niin epäitsekikäästi oli ottanut
huomioon joukkueemme tarpeet. Siellä naapurin puo-

lella oli oudon hiljaista. Tuskinpa siellä kukaan viitsi
värjötellä vartiossa ilman'kunnollista vartioturkkia.
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ELETTIIN huhtikuuta vuonna 1942. Awinko oli jo
sulatellut Syvärin Pertjärven metsämaastoot laajoia
pälvialueita. K€vyt osasto L0 suoritti siellä vartiointitehtäväänsä vihollisen ollessa tällä kohdalla saarrettuna mottiin. Åsemien väliä oli paikoitellen vain noin
30 metriä, josta syystä vartioiden vaihto muodostui
aina vaikeaksi. Vartiovuorot olivatkin sen vuoksi tavallista pitempiä.
Korpraali Tauno Partamies tuli eräänä päivänä vartiosta telrtaan. Hän oli pitkällä vartiovuorollaan vilustunut ja otti kenttäpakkinsa aikoen lämpimikseen hakea korvikevettä suon laidalla olevasta lähteestä, jon-

oli matkaa noin 100 metriä.
Käveltyään säkkipim,eässä lähteelle vievää polkua
noin )0 metriä korpraali Partamies huomasi, että aivan lähellä tuli vastaan oudonnäköinen mies, joka oli
tulossa ulos motista. Kun Partamies kysyi häneltä
tunnussanaa, hän sai vain jonkin venäjänkielisen vastauksen. Lyhyestä turkista ja vyöllä olevasta asckotelosta päätellen mies näytti venäläiseltä upseerilta.
ne

Partamies pudotti kenttäpakkinsa ja sieppasi miehen
kummastakin käsivarresta kiinni, koska aavisti hänen
tavoittelevan kotelossa olevaa asettaan. Sidottuaan
miehen kädet Partamies sai kaadettua hänet maa-

han. Silloin mies sai riuhtaistua kätensä irti

ja

syntyi kiivas käsikähmä. Åikansa miehet nyt Painivat

'kummankin yrittäessä sitoa toistensa käsiä ja vuoron
perää ollessa alakynnessä. Kun painia oli kestänyt

noin 10 minuuttia, ,ioutui Partamies kaksi kertaa venäläisen alle ja alkoi olla hätää kärsimässä.
Kummallakin miehellä oli nyt varmaan ajatus, että

vain toinen tästä paikasta elär'änä lähtee. Kun

Par-

tamies alkoi tuntea itsensä r'äsyneeksi eikä ehkä kauan'kaan enää jaksaisi taistella. hän päätti epätoivoisesti irroiftautua. Yrittäessään saada muka vasenta kättään

irti, hän riuhtaisi kaikin voimin

oikean kätensä va-

paaksi ja sai siepatuksi vyössä olevan puukkonsa. Hän
löi sillä umpimähkään jonnekin vastustajansa yläruumiiseen ja tunsi heti, että miehen ote heltisi sekä että
isku oli ollut tappava.
Tämän todettuaan korpraali Partamies etsi käsille

pakkiosa

ja lähti

jatkamaan keskeytynyttä vedenha-

kuaan, mutta äskeisestä viisastuneena äärimmäisen varovasti kulkien. Matkalla ei enää sattunutkaan mitään

yllättävää, ja korvikkeet saatiin keitetyksi, vaikka vähän myöhästyneenä.

Teltalle tullessa toiset kummastelivat Partamiehen
ja repaleista ulkoasua, mutta juttu selvisi
lähemmin vasta aamulla. Kun päivän valjettua painipaikkaa katseltiin, voitiin vaslustaja todeta venäläiseksi kapteeniksi, joka oli varsin rotevakokoinen mies.
Hän oli suomalaista vahvempi, mutta hänelle muodostui kohtalokkaaksi yllään oleva puoliturkki, joka teki
hänen liikkeensä kankeiksi. Tälläisiä pikku kahinoitahan sattui sotatouhuissa useinkin, mutta tämä oli pyviipymistä

syvimmin mieleen jäänyt vedenhakumatka.

PENTTI PEKKANEN

Vedenhakumatkqlla
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Kapteeni lvakon komPPania lähdössä hyökkäYkseen
Pertjärvellä huhtikuussa
1942
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" Kotso,
tässä se jo näkyy!"
Tovoitteemme on omo koti. Jos meidön
olisi sööstettövö koko summq etuköteen,
olisi kotimme vielö hyvin koukono, monen
vuoden pöössö. Mutto kun köytömme
Konsollisponkin sööstöluottoo, sqqmme

loinoq somon verron kuin olemme söösjo omo koti on jo nökyvissö.

täneetkin,

Säöstöluotto vie
puolitiestö perille
Oposvihkosen "Omokotitolon jo
kesö möki n honkintoohleito" soot-

te

Konsollisponkisto.

.
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Haavoittunutta kulietetaan
korpimaastossa purilailla

JÄÄKÄRIJOUKKUEEMME, joka kuului IIITJR
52:een, oli kahden ja puolen kuukauden rintaman
sivustalla olon jälkeen päässyt alkukesällä 1942 komentopaikan lähettyville saunomaan ja puhdistautumaao. Teimme männynoksista vastat, koivut kun olivat vielä lehdettömiä, ja kuinka ihanasti sopikaan tuo
pehmoiseksi haudottu männyn pihkainen oksa täin
puremiin. Kun täit olivat iättäneet jälkeensä kaatuneet ja haavoittuneet, saatiin tämän lystin päälle vielä
puhtaat alusvaatteet. Elämä tuntui ihanalta.
Hiljaiseloamme ehti kestää muutaman päivän, kun
tuli tieto, että on Iähdettävä partioon. Vain sellaiselle parin-kolmen vuo,rokauden reissulle, no, sehän
oli pikku juttu. Saammepa vielä viikon sissimuonan,
sehän sopi mainiosti. Kaukopartio oli kuulemma lähdössä matkalle, ja meidän piti varmistaa sitä jonkin
matkaa ja palata muita teitä takaisin.
Kun muonat oli jaettu ja kaikki oli kunnossa, liityimme kau,kopartion mukaan ja painelimme kenttävartioon. Siellä kiehautimme ensin voimakkaat "soropit" ja työnnyimme sitten erämaahan. Oli puolipäivä, kun lähdimme kenttävartiosta.
Illan suussa kiehautimme jälleen korvikkeet, pistelimme voimaksemme vanikkaa ja lihasäilykettd. ja
jatkoimme matkaa. Aamulla kello 6-7 maissa leiriydyimme jälleen, sillä päivä oli määrä levätä. Emme
paikkaa valitessamme huomanneet korpin pesää eräässä tupsulatvaisessa männyssä, vaan asetuimme juuri
sen juurelle. Korpin poikaset pitivät kyllä huolen
148

Maosto-

iuoksu
Rukaiörven
korvesss
ARVO AHONEN

siitä. että meteliä riitti koko päiväksi. Ampua emme
uskaltaneet ja mäntyyn emme päässeet, täytyi vain

kärsiä. Ehkä nuokin korpit joskus herkuttelisivat

lihallamme täällä Rukajärven soilla.
Illan tullen otti kaukopartio oman suuntansa ja
me omaksemme erään korkean vaaran, jonne taisi
olla matkaa siinä 8-10 km. Pieneltä tuntui porukkamme äärettömässä erämaassa. Meitä jääkäri joukkueen miehiä oli 13, ja vanhimpana toimi jostakin
komppaniasta komennettu ylikersantti. Siis 14 kaikkiaan. Vihollisen partiot käsittir'ät sen sijaan tavallisesti vähintäin 1r0-200 miestä. Toivoimme vain,
ettemme sellaisen kanssa sattuisi vastatusten.
Tallustelimme tavoitteeseemme asti näkemättä merkkiäkään vihollisesta. Kiipesimme korkealle vaaralle,
josta oli mitä ihanin näköala yli koskemattomien kor-

pien. Vaaran päällä

oli vihollisen jättämiä

lentolehti-
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Iskunkestövö kiiltövöpintoinen, nopeosti
kuivuvo olkydimooli sekö puu- ettö
metollipintoihin, sisö- jo ulkomoolouk-

seen, volkoisen
SA-ktoa

lll/JR 52:n partio tiedusteluretkellä

jo

muston lisäksi

36

vörisövyö.

Ru-

kajärven rintamalla toukokuun lopulla
1942

Radiopuhelimella oltiin yhteydesså lll,'
JR 52:n tiedustelupartioon

siä, joissa vangeiksi jääneet meikäläiset lähettivät terveisiä. Näistä löysimme erään joukkueemme Poian,
Erkki Kivistön nimen. Hän katosi eräässä kahakassa
helmikuun lopulla, ja olimme monasti etsineet hänen

ruumistaan taistelupaikan lähettyviltä.

Nyt

saimme

ratkaisun tähän asiaan.
Syötyämme ja levättyämme otimme suunnan kenttävartioon. Nyt oli edessä ylitettär'änä useita soita ia
ainakin yksi joki. Suot olivat ikäviä kahdestakin syystä, ne kun olivat raskaita kävellä ja aika tun'attomia,
jos sattuisi lähiseudulle "naapureita". Mutta mitäpä
siitä, otimme suunnan ja läksimme jonossa painumaan
kohti kenttävartiota. Eräällä pehmeällä suolla tarPoessamme läksi heinikosta hanhi lentää räpistelemään.
I\{enimme katsomaan lähtöpaikl'.aa, ja eikös siinä pesäntapaisessa köllöttänytkin kolme mahtavaa munaa'
Ah, mikä ihana keitto ! Syyttägn poikkeuksellista sotaaikaa rauhoitimme omaatuntoamme ja pistimme hanhenmunat reppuun.

Vihdoin ylitimme viimeisen pehmeän suon ja nousimrfre komealle männikkökankaalle. Kenttävartioon
oli enää matkaa noin 4-5 km. Olimme io kuin voiton
puolella, emmekä olleet nähneetkään vihollista. Pian
päästäisiin korvikkeen keittoon omille linjoille.

Vähän matkaa tuosta viimeisestä suosta oli kankaalla korkeampi, harjun tapainen selänne, jolle nousimme. Emme olleet tätä harjua ehtineet kävellä montakaan kymmentä metriä, kun joku hännillä tulevista
huomasi männikössä jotain salaperäistä ja ehti vain
149

huutaa: "Hei, pojat!" kun koko kangas räsähti hir-

vittävään pauhuun. Ainakin 1)0 konetuliasetta syöksi
piipuistaan kuulaa meitä kohti. Partiomme kuitenkin
pelasti mainittu harju. Syöksyimme sen taakse ia pääsimme siten kuolleeseen kulmaan. Kukaan ei ehtinyt
katsoa, oliko tuliylläkkö verottanut Pientä poruk'
kaamme.
Syöksyessäni

harjulta tunsin, että lakki lensi päästäni. Pysähdyin ja näin lakkini melkein harjun päällä.
Juoksin jo'jonkin matkaa sitä kohti, kun harjulta
ja sen takaa remahti valtaisa huuto ja meteli. Aloin

§

siirrellä saappaitani nopeassa tahdissa toiseen suuntaan. Nyt kuitenkin kantautui korviini takaapäin huutoja: "Älkää juosko, lyökää maihin, antautukaa, turha
teidän on juosta, kuolette te kuitenkin. .." Pysähdyin
taas katsomaan, olivatko ne omia miehiä. Takaa-aiaiat
olivat ehtineet yli harjun, näin selvästi joukon "vanjoja", sillä välimatka heihin oli vain muutama kymmenen metriä.
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Ei auttanut enää viivytellä, jos mieli päästä heistä
eroon. Pahaksi onneksi oli repussani täysinäinen kilon lihapurkki, joka sai reppuun sellaisen edestakaisen liikkeeo, että sen hihnat eivät pysyneet olkapäillä,
vaan putosivat käsivarsille ja haittasivat juoksemista.
Vyössä olevat täysinäiset kp.lippaat taas osaltaan hidastivat vauhtia tuntuvasti. Huomasin kauhukseni, että välimatka lyhenemistään lyheni. Tuli mieleeni hirvittävä ajatus: ne saavat minut kiinni, joudun vangiksi,

ellei joku ympärilläni rätisevistä vihollisen kp.sarjoista vapauta minua siitä. Pudotin repun selästäni ja
löin sen johonkin kiven koloon, sinne menivät lihapurkki ja hanhenmunat.
Hädissäni koetin huutaa tovereilleni, joita muutamia näkyi edessäpäin: älkää iättäkö, ampukaa! Näinkin että pari viimeisenä juoksevaa pysähtyi ja

hetkisen syöksivät heidän kp:nsä tulta takaa-ajajia kohden.
Henkeäni ahdisti, tunsin etten jaksaisi enää pitkään.
Silloin näin edessäni aukean suonsalmekkeen, ehkä
noin )0 metrin levyisen. Siitä sain uutta voimaa, siinä
on pelastus, sen yli on päästävä. Koetin taas huutaa

pojille: jääkää nevan laitaan, tapellaan siinä! Syök.
syin upottavalle suolle minkä jaloista pääsin. Olin on-

nellisesti ehtinyt
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ehkä vähän

yli

puolen matkar\
Kaatuessani

pistin tietenkin käteni eteen, jolloin toisessa kädessäni
öleva konepistooli painui syvälle mutaan. Ehdin kaatuessani nähdä edelläni juoksevan sotamies Kärkkäisen poskesta juoksevan runsaasti verta. Häneen
nakin sattunut.

oli

ai-

Mutta lopulta vihollinenkin ehti nevan laitaan ja
ilkeästi suhisivat kp.sarjat ympärilläni. Oikeata korvaani alkoi kummasti polttaa, koetin kädelläni, vuotaisiko siitä verta, mutta ei, siinä ei ollut kuulan reikää. Kuulat olivat kai kulkeneet niin liki, että men'
nessään kärvensivät korvakalvoja.

Pääsin viimein ylös suosta ja onnellisesti toiselle
rannalle. Siellä oli joitakin tovereita odottamassa, ja
nyt annoimme kp.sarjojen räiskyä yli suon.
Meitä kerääntyi siinä yhteen kaikkiaan viisi miestä. Emme tienneet, miten monta oli jäänyt taipaleelle,
vai oliko yhtään. Poskeen haavoittunutta sotamies
Kärkkäistä ei näkynyt, hän oli jatkanut matkaa. Sitävastoin sotamies Rinta totesi hyvin rauhallisesti: "Minulta on käsi poikki !" Todellakin hänen vasen käsivartensa riippui hervottomana sivulla, kuula oli kyynärpään yläpuolelta mennyt käsivarren keskeltä läpi.
Riisuimme hänet kiireesti raskaista kantamuksista ja
jatkoimme mat'kaa. Vähän matkaa ehdittyämme näimme tulia edessämme. "Niitä on täälläkin" ! oli ensimmäinen ajatuksemme. Lähestyimme tulia varovasti ia
silloin selvisi, että edessämme olikin metsäpalo. Vihollinen oli sytyttänyt kuivat kankaat tuleen saartaakseen meidät. Emme paljon aikailleet sukeltaessamme
läpi tulen ja savun. Arvelimme, että ehkä palava alue
ei ollut vielä kovin laaja voidaksemme hyökätä siitä

i'1,. Olimme kuitenkin

nääntymäisillämme hapen

Fuutteeseen, ennenkuin pääsimme palavan kankaan

ohi. Kuinka ihanalta tuntuikaan sen jälkeen

märkä,

pehmeä neva, johon heittäydyimme makaamaan ja le§ähtämään.

\futta eteenpäin elävän mieli ! Tulimme iärven rantaan, ionka hyvin tunsimme monilta partioretkiltämme. Lammen päästä löysimme tiheää kuusikkoa kasr-aran syvänteen, siellä saimme vasta tilaisuuden si-

Vänrikki Korhosen iohtama kaukopartio (JR
52) palannut viiden päivän retkeltåån
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kun upposin syvälle pehmeään suohon.

#
fl

...sanoo
Olisipa

Hänelläkin
Pohjolan
Asiakas-

Kortti!

enemman

kuin

sata sana,a
Nykyaikainen palvelumuotomme

Pohjolan asiakas-

kortti - helpottaa

sekä va-

kuutus-- että vahinkoasioiden

n

hoitoa; se säästää f'eidät
aikaa vieviltä selvityksiltä
asioidessanne esim:
Pohjolan konttoreissa va-

-kuutusta tai vahinkoa koskevassa asiassa

-autokorjaamossa
koa
selvittäessänne

vahin-

autoliikkeessä uutta ajo-

-neuvoa

ostaessanne,

Pohjola lähettää asiakaskortin kaikille liikenne-ja autovakuutusasiakkailleen

POHJOLAN ASIAKAS.

KORTTI TEIDÄNKIN
HY\IÄKSENNE
VAK

U

UTU SO SAKEYHTIO

POIIJOLA
toa haavoittuneen, joka sanaa sanomatta oli kärsinyt
tuskansa. Täällä teimme myöskin työnjaon. Sotamie-

het Korpela ja Ylätalo lähtivät kenttävartioon saaja paarit hakemaan haavoittu-

dakseen Iääkintämiehia

nutta. Sotamies Topparin kanssa jäimme suojaksi

haa-

voittuneelle.

Kului ehkä tunnin verran, kun kuulimme kenttävartion suunnasta miinan räjähdyksen. Mietiskelymme, mistä tärnä saattoi johtua, keskeytti pari meikäläistä konetta, jotka porhalsivat paikalle ja alkoivat
vimmatusti tulittaa seutua, jossa olimme. Oliko vihollinen haravoimassa yhä näitä kankaita vai miksi he
ampuivat, elleivät nähneet jotain liikettä maastossa ?
Mitä rehdä? Oli kai parasta lähteä yrittämään yhä
kenttävartioon päin.
Nostimme haavoittuneen pystyyn, ja toisen häntä
tukiessa toisen toimiessa tunnustelijana suuntasimme

kulkumme eräälle poluntapaiselle, jonka tiesimme
johtavan kenttävartioon ja jota uskoimme lääkintämiestenkin tulevan paareineen.
Taivalsimme kilometrin toisensa jälkeen näkemättä
tai kuulematta mitään sen enempää omista kuin .r'ihollisenkaan partioista. Mutta kun matkaa oli enää
kilometri tai pari kenttävartioon, löysimme polulta

vihollisen iättämiä lentolehtisiä. Tutkimme niitä ja
tulin.rme siihen päätökseen, että ne oli jätetty sirhen
aivan äskettäin. Mitä nyt tehdä? Olivatko he miinorrtaneet tämän polun, .ja sanantuojatkin olivat .jo menneet ansaan, koska kuulimme miinan laukeamisen. Lr.hyen neu.r.ottelun jälkeen päätimme poiketa polulia
ja etsimme sopivan s1'r'ennyksen, jonka pohjalle asetimme haavoittuneen Iepäämään. Sitten asetuimme
kahden puolen vartioon, niin että hyvin voimme pitää silmällä polkua, nähdäksemme liikkuivatko siinä

o'mat vaiko vihollisen partiot. Vitkaan kuluivat tunnit meidän jännitrvneinä tähystellessä polkua. Mutta

pitkän 1ön jälkeen koitti aamu meidän kuitenkaan
pääsemättä seiville tilanteesta, sillä täysi hiljaisuus
vallitsi koko r'ön.
Parast.l oi: lihtea jälleen liikkeelle. Polkua emme
kuitenkrrn usk:1;rneet käyttää, vaikka se olisikin ollut haavoitruneelle helpompi tie. Hiivimme maastoia
pitkin hrir:.:. kohti kenttävartiota. Åmpumalinjan
päässä tähr:l:nne. näkyikö vartiomiestä, ja tuttu hahmo sielll se:sc.rkin vartiopaikalla. Huusin hänelle, että "äli rr:.:ru. irältä tullaan" ja täytyy sanoa, että iloisin mreirn ;rinuimme teltoille.
Tl.rill xuulimrr.e, että partio oli käynyt meitä etsimi.-ri. mu:ta löytänyt vain puseron hihan, jonka katkr:sr-nne hrrvoittuneelta sitoessamme häntä ensimmlrsessi lelihdyspaikassa. He olivat jo olleet varmoja
mc:ijn ;ään-risestämme vangiksi, mutta sitä suurempi

oir

rllleennäkemisen

ilo, kun

ilmestyimme teltoille.

Oiimme jä1leen kaikki koolla, ketään ei ollut fäänyt
ioukosrrmme.

Tuliaiskorvikkeita siinä juodessamme pojat kertoiposkeen haavoittuneen Kärkkäisen oli
kärnt't. Hän oli uponnut samaan suohon kuin minäkin. ya saappaat jäivät syvälle suon mutiin. Kun niitä
ei ollut aikaa ruveia sieltä kaivamaan, td,ytyi jatkaa
paljain jaloin. Koska hän ei käyttänyt vyötä eikä hou-

vl.:. kuinka

sunkannattimia, housut valuivat

niin

alas, että lahkeet

olivat aina jalan alla. Lopulta oli jätettävä housutkin,
i,i nyt kävi juoksu kevyesti.
Niin oli taas vallalla iloinen mieli, sillä jäihän tappioksemme vain kaksi haar.oittunutta, muutama reppu, lakki, saappaat, housut ja hanhen munat.
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HAKALA

KOOKÅSVÅRTALOINEN, lumipukuun pukeutunut
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sotamies Salmela tunsi mielessään kummallista pelkoa,
vaatan läheisyyttä, noin kymmeflen sekuntia ennen
venäläisten yllättävad, tulenavausta. Hän haparoi konepistoolin selästään ja asetti aseen kainaloonsa ampumavalmiiksi. Mutta hän ei ehtinyt ampua laukaus-

i

takaan, kun edessä sähähtivät pikakivääri ja lukemattomat konepistoolit. Salmela heittäytyi lumihankeen
'.iin nopeasti kuin vain suojautuva sotilas sen voi tehdä. Se nopeus mitataan tavallisesti silmänräpäyksellä.
Mutta tällä kertaa silmänräpäys oli liian pitkä, sillä
ollessaan suojaan heittäytymisen puolir,älissä, hän sai
kaksi luotia jalkaansa, toisen polven yläpuolelle ja
ja toisen polven alapuolelle.
Suomalaisten pieni partio, joka ylitti kapeata
salmea Äänisjärven jäällä, oli joutunut lumituiskussa
ja pimeässä täydelleen yllätetyksi. Venäläisten tulenavaus kaatoi heti partionjohtajan, hänen vieressään

I

miehestä
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hiihtäneet alikersantit, ja Ioput kymmenestä partioammuniin jäälyhtä Iukuunottamatta
- pehmeä lumi oli suojana.
1e. iossa vain

II

S.rlmela makasi suullaan lumessa,

i

PAROTAII

PAilSSARF
MUSEO
HÄMEENLINNASTA 7 km päässä Parolan tunnetussa panssarivaruskunnassa toimii museo, joka on ainutlaatuinen ja ainoa koko Pohjoismaissa
P^NSSARIMUSEO, omistajana Panssarikilta ry. Männikköisellä harjun rinteellä on kolme tasannetta, josta ylimmällä ovat Talvisodan ja keskimmäisellä
latkosodan panssarivaunut. Alimmalla tasanteella on
rivi panssarintorjuntatykkejä. Kaikkiaan on museossa

irroitti

j:lk.rnsa mäystimistä, vilkaisi tovereitaan ja

varovasti

oli juuri
jotakin auttamisesta, kun
hlnelle srmalla selvisi, että heidän partionsa oli tuho:ru. Kukaan ei vastannut tuleen. Hänen vieressään
r.:k.:.avr mies korahteli vielä katkonaisesti, joku nosti
viejä krnkeasti kättään, ja viimeisenä hiihtänyt yritti
;:h:sri haevoittuneena ryömiä poispäin, mutta am:ru:r:in årmotta. Sitten vihollisen tulitus vaimeni ja
e^seissa huutaa lähimmälle

1o;::i k..konarn.
Trälli c.li kaemea hiljaisuus. Tuuli vain tuiskutti

iur:: '.r suh:si ontosti saaren puissa, joiden suojasta
.rlk..r::r: suulua hiljaisia ääniä, outoa kähmimistä.

6 kappaletta erilaisia panssarintorjuntatykkejä. Sisähalli

SrL:rel: mr.*asi liikahtamatta lumessa. Hän tuijotti
eCessila ole\'i..r saarta, joka pimeässä näytti vain must:l:: nöhxäleeltä, elottomalta. Mutta hän tiesi, että
s.r.rri sisälsi vihoilisia, ja hän tiesi, että he tulevat tark.rs:rin.rln uhrejaan. Hänellä oli suunnitelma valmiinr. r'anhr. pal,jon kokeiltu, mutta tässä tilanteessa ainoa mahdollinen. Salmela tulisi näyttelemään kuol-

esittelee yksityiskohtaisemmin eräitä panssarivaunujen

1utra.

moottorityyppeja ja varus,teita. Pddasiana on panssarin-

Saaresta kuului kiihkeitä, matalia ääniä, kuiskauksia. Sitten lumen narahduksia usean kenkäparin alla.

19 panssarivaunukalustoon kuuluvaa näyttelyvaunua ja

torjuntavälineistön kehitystä kuvaava asekokoelma
kömpelöstä pst-kivääristä ja Molotovin cocktailista nykyaikaan. Panssareista mainittakoon mm: ensimmäisen
maailmansodan aikainen ranskalainen Renault, Talvisodan aikainen T-28 eli "Postijuna", joka aseistuksellaan ja koollaan herättää katselijan kiinnostusta.
Jatkosodan tasanteelta on mainittava T-34 eli "Sotka",
joka oli II maailmansodan parhaita vaunuja.
Museo on auki toukokuun 1. päiväsiä lokakuun loppuun. Mainittakoon, että v. L965 oli museossa yli
38.000 kävijää, joista ulkomaalaisia 700, jakautuen 23
eri kansallisuuden osalle.
Museon yhteydessä yleisöä palvelee luonnonkauniil-

la paikalla matkailumaja "Piilopirtti", josta on saatavissa

2-4

dessä

on ravintola kodikkaine takkahuoneineen.
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hengen majoitushuoneita. Samassa yhtey-

Salmela näki pimeässä lähes'tyvän vihollisketjun, joka
lumipukuisena ja synkän, uhkaavan näköisenä aseet
ampumavalmiina lähestyi. Ketjun edessä kahlasi pitkä,

upieerilta näyttävä mies. Salmela näki pimeässäkin
hlnen pälyilevän, tarkkailevan katseensa. Tuossa katseessa oli vielä jännityksen jälkeistä hurjuutta, mutta
osaksi jo voittajan riemua.
Salmelalla oli konepistoolin hihna kädessään. Hän
laski kuluttavansa kaksi sekuntia saadakseen aseensa
ampumavalmiiksi, mutta hän tiesi kuinka siinä tulisi
käymään. Hänet ammuttaisiin tuon kahden sekunnin
aikana.

ammun, niin ehdin kaataa yhden tai kaksi.
- Jot
Mitä
se hyödyttäisi ? Mutta kuinka tulisi minun käymään? Jos ne havaitsevat minun elävän, niin ampuvat
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säälimättömristi. C)tt;rr',rt ehkä r,anciksi . . . Jos sittcnkin avaisin tr:len . . . Ilmaiseksi en silloin kuolisi . .

n H":. ..::::.: rllesten
.

Antautuako suosioll.r... ? Ei jumaliste...l Jalk.rni
tlitaa olla poikki ... Kuolen verenvuotoon ennenkuin sitovrt ja sarttrr;rt hoitoon . . Jor sitovrt . ,

.

C)n sc tietty miten sitor'.rt j.r hoitavat. . . En antaudu
enkä mt-öskri.;in antmu . . . Ehkä eivät koettele, onko
mies k1'lrnri vai lrimmin . . . NaanrrL lumeen varrn, hiljaa ja hengittämättä... I Sydän scn kun jyskäa kuin
onneton . .
Salmela ei nähnyt enää mitään, sillä hän oli pain.rnut krrsvons:r lurneen, muttl hän tunsi vihollisen as.

kelista, että he olivat pysähtyneet muulaman askeleen päähän jäällä lojuvista ruumiista. Kuului mltel.t
iiäni ;e kohta senjälkeen vilkirsta puheensorinarL jokr
puolelta. Joku nauroi villisti, käheästi. Joku karherääninen, nenäänsä honottava mies puhui aivan Salrr.relan vieressä. Hän nosti päätänsä r'arovasti, hvr in r.trovasti ia yritti katsoa mitä ympärillä taprhtui.

Venäläiset när'ttiviit tutkivrn karrtuneiden t,rskuir.
keräsir'ät aseet ja sukset yhteen kasaan. Nä1'ttivät t,rrkastelevan onko kaatuneissa elonmerkkejä. S.rlmel.r
sulki siLnänsä ja painoi hiliaa kasronsa lumeen. silli
hänen taakseen oli astellut kaksi venäläistä. joist.r tuinen astui hänen jalalleen. Salmela pinnisti itsen.ä i;ir'käksi ja elottoman näköiseksi. vaikka ill<eä r'ärinä hänen ihossaan pyrki paljastamaan kohtrlokkr.rn elon-

keskustelevan,

)
.jt

vaikka

;:-.:-.:::::..,: s.rnoja, niin hän arvasi keskustel-

l::.:,:.. r:ses:.rin. Toisella miehistä oli kumea
.,-:.: .:o:seilr kimeä, hiuk;rn käheä ääni. Sar :,-::.:: v:nli,iinen tarttui Salmelan suksiin ;a
:.:. i::::r ne sivummalle ja l.olvisrui hinen
r ::;.itti hengitystään, kun venäläinen tunki
rah,rlt>nr1.akko.
i:nen t.rskuunsa, )"'Jossa oli
--I

!,-riiiet krivautuivat housujen sivutaskuunkin,
Hän kuuli ve'
:ski savukkeita_ ,-ia tulitikkuja.
-_'-_'_'-"'-l-'
\urtrrrirrr j.Jd
K;lLKUllal5crr köhinän
Kaoean, k.rtkonaisen
ilenållr)'KSen, käheän,
:l:-.1:j;:
:..r:s.: hengityksen,
J.t
l:.::s::. i.is;ttämätöntä mutinaa. Se oli tarkoitettu toi'
.:-,: :r:ehelle. r'iercssä seisovalle, joka uteliaana seur::: :',.istötoimitust:r. Yhtäkkiä r'enäläinen iäykistyi,

*.,..,,,

nopeasti kätensä Salmelan taskust;r

::.rr:: huud,rhtacn pystyyn.

I'r

pon-

-- Se tunsi, että olen lämmin... Se tunsi, ertä olen
i,inn.rrn. jyskytti Saln.relan irivoissa.
\-:n;iliiinen siepp.rsi sauvan käteensä. Kuului läpitunkeva mylr':i1's miehen kurkustri, semmoinen, jolla
tehostetarrn lyöntivimmae. J.r s.imalla somPirsauvan
kolmisenttinen piikki upposi Salmelan hartioihin.

puri hampr;tnsa y'hteen estääkseen parkaisun
t,ri kirouksen ulospiiäs1'n. Isku teki sietämättömän kikiroI-.eää. Onneksi se ei sattuntrt luihin. Epäilemättä
ten, ja kovasti riuhtaister.r venäläinen irroitti sauvan.
Salmela
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Tuuli yltyi, tuisku rakenteli nietoksia ja peitteli tapahtumien jälkiä. Kaukana, suurella lumiaavalla, jossa
tuuli lauleSkeli alakuloisesti, hiihti myös toinen suomalainen partio ja etsi yhteyttä tähän tuhottuun partroon. Salmela ei ollut siitä tietoineo eikä osannut sitä
odottaa. Hän oli vain tietoinen olemassaolostaan, elämästään, jonka hän oli säilyttänyt. Hän tunnusteli
haavoittunutta jalkaansa. Se oli kankea ja tunnoton.
Hän katseli ympärilleen. Kaikkialla pimeää, Iunta ja
tuulen pauhua.
pitää nääntyä tänne lumeen, hautautua
- Nytkö
lumeen
verenvuodosta väsyneenä. Jos äsken selviydyin, niin selviydynkö nyt? Omien luo on pitkä matka. Ei suksia, ei mitään. Mutta yrittää täytyy! Kun
säästi äsken, niin säästää edelleenkin. Pois on täältä
päästävä . . . älä lannistu poika I

PHILIPS
PH I LETTA

petkkä u

:l
ii:

LA

(ohjehinta)

Hiljaa, vaivalloisesti Salmela lähti

konttaamaan

taaksepäin etsien ja käsin tunnustellen tuiskun peittämiä suksenlaruja. Ne löytyivatkin, ja niitä seuraten
hän lähti tuskalliselle matkalleen.
Tunnin kuluttua näännyttävän vaelluksen jälkeen
Salmela tavoitti rannan. Hän näki edessään kohisevan

männikön, jonka läpi hänen partionsa oli hiihtänp
kohtalokkaalle jääaukealle. Mutta siitä tun'tui olevan
jo pitkä aika, kun he olivat tästä menneet.
Salmelan ankarat ponnistelut olivat täten johtaneet
lähelle pelastusta. Sen vuoksi hän tuskaisena ja
kuumeisena nyt muisti myös taakseen jääneitä, kaatuneita tovereitaan, jotka siellä jäällä makasivat peitrräkseen pian luminietoksiin.
Suuri metsä ryskyi ja kohisi myrskytuulessa ja kan-

kolmen ULA-aseman pikavalitsin

3,
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hyvä äänentoisto
I

isävarusteena verkkolaite

:
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Salmela makasi jäykkänä ja liikahtamatta. Kasvot pahassa irvistyksessä hän odotti uutta iskua. Toinen i.enäläisistä kuului nauravan ilkeätä, vetelää hötkörystä.
je luultavasti hänen kehoituksestaan toinen survaisr
jälleen sauvan piikin Salmelan selkään. Tämä isku oli
vielä tuskallisempi kuin äskeinen, sillä se sattui jon-

nekin munuaisten lähelle. Salmela tunsi

kuumeisen miehen korviin outoja ääniä, aivan
kuin nälkäisen suden ulvontaa. Oli kuin tuo ärjyvä
hongikko olisi vastustanut väsyneen miehen ponnisteluja eikä olisi halunnut ottaa häntä turviinsa . . .
Vaikka Salmela lopulta epäili kestävyyttään, hän
iaksoi vielä eteenpäin ja saavutti voitoo uhmaavista
I

uon no

nvoimista.

tajuntansa

TIUKAT PA'KAT

sammuvan, mutta ankarilla ponnistuksilla hän kykeni

kuitenkin esittämään kuolleen osaa. Parkaisu oli jo

hänen huulillaan, mutta nuo veriseksi pureskellut huulet pitivät tärkeän salaisuuden.
Salmelan tajuttomuus kesti vain muutaman silmänräpäyksen. Hän oli jälleen vähällä parkaista, taikka
oikeastaan karjaista. Ja y'uuri kun konepistooli siepattiin hänen kädestään, hän oli mielettömän ajatuksen
lumoissa. Åjatus sai lähtönsä kipeistä iskuista, ja hän
päätti kostaa, kostaa, kovasti, ihanasti, temmata aseen
itselleen, ponkaista pystyyn ja antaa aseen soida. Hän
ehti nähdä silmissään hölmistyneet venäläiset, jotka

epätoivoisesti yrittivät suojautua kuolleeksi Iuullun
miehen tulelta, mutta turhaan. Hän ei kuitenkaan tehnyt mitään. Hän makasi liikahtamatta, vaikka joku
ääni karjui hänen sisällään: "Minä tapan . . . minä

tapan . . ."
Taas venäläiset puhelivat hänen takanaan. Nyt siinä oli y'o rauhallisempi sointi. Konepistoolia kuului-

vat

käsittelevän.
poistuivat. . .

Ja sitten useat kahlaavat

askeleet

Salmela nosti päätään. Takaisin näkyivät viholliset
menevän, pimeyteen häipyivät.

1s4

K-{KSI rintamakaveria jutteli levossa ollessaan etulinf .in riukoista oloista.
]Ieillä ne olivat niin tiukat paikat, ettei tahtonut
- sopia, kun rauraromua
tuli niin vietär'ästi, jutsekran
teli Lipponen.
tuntrrvat olleen, sanoi Kakkonen, mutta
- Niinpä
meillä
se vasta ahdasta oli, kun oltiin niin pienessä
korsussa. ettei siellä pystynyt syömäänkään muuta kuin

lettuja.

KUN Ot' RUOKAPULA
SOT^-ÅIKÅNÅ vuonna -43, jolloin vallitsi suuri ruokapula, lähetti eräs suuren talon tytär Keski-Suomesta
tuitavalleen pienen palan sianlihaa ja merkitsi lähe'
tyskorttiin paketin sisältär'än "kirjan". Kun sitten pos'
tivirkailija toi paketin, josta paperi oli hiukan rikkou'

tunut ja sikavainaan ulsteri paistoi reiästä, hän huomautti: "Näyttääpä olevan kiria ia oikein siannahkakansissa."
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oLAVt
'ÄRVELANEN
MÄNTYSELÄN ja Kumsan kylien valtausten jälkeen,

marraskuun 2. paivån aamuna 1941, rykmenttimme
JR 35 eteni Kontiovaaran kylään. Tänne Karhumäelle
suuntautuvan tien varteen jäi II pataljoona, meidän
10. komppaniallamme vahvisteftuna, sitomaan vihol-

lista. Loppuosa III pataljoonaamme sekä I pataljoona
Iähtivät pienelle koukkausmatkalle, kaartaen tien pohjoispuolitse noin 5-6 km. Kärjessä kulkeva I pätaljoona sai tavoitellussa kohdassa kosketuksen tiehen,
jonka vierustoille pieni vihollispoppoo oli kaivanut

joitakin pesäkkeitä ja piteli oiitä puolisen tun,tia

Maisema Karhumäen län-

nenpuoleiselta sotatoimialueelta

Olimme juuri ottamassa asemia haltuumme, kun
vihollinen jo ampui ensimmäiset heittimen ammuksensa tarkasti entisiin asemiinsa. Sen ensimmäinen
kolmen kranaatin sarja olikin täydellinen täysosuma
lähimpänä tietä olevaan kk.pesäkkeeseen, jossa paikalla vielä oleva I pataljoonan kk. menetti kiväärinsä
ja kaksi miestä kaatuneina sekä toiset kaksi haavoittuneina. Samassa ryöpytyksessä sai myöskin pari meidän
komppaniamme miestä sirpaleita pintaansa, ja niin
hekin saivat liittyä I patalioonan lääkintämiesten seutaarl,

Komppaniamme taisteluvahvuus oli sillä hetkellä
vaatimattomat 3 upseeria, 5 aliupseeria ja noin 2)
miestä, vahvistettuna yhdellä konekiväärillä. Kaikki

olivat reserviläisiä.

*

kes-

OIin puolijoukkueen,iohtajan ominaisuudessa kat-

täneen kahakan ajan hallussaan. Pataljoona pääsi tielle

somassa Paavo Vahlstenin pikakiväärille sopivaa

olevat kymmenkunta potetoa ja Ievittäytyi puölustukseen tasaiselle, pieniä männynalkuja kasvavalle kumpareelle. Meistä vasemmalla oli pienehkö suo ja sen
takana toinen ylänne, jonne 9. komppania asettui asemiln.

ampumapaikkaa aivan komppanian vasemmalla siivellä,
kun tuli seuraava kranaattiryöppy. Ensimmäiset kranaatit iskivät nytkin aivan tien varressa oleviin pesäkkeihin, jotka nyt kuitenkin vahingosta viisastuneina oli jätetty tyhjiksi. Sen jälkeen tulla tuoksahteli
seuraavia kranaatteja jo solkenaan joka puolelle pitkin miehitettyä linjaamme.

ja aloitti etenemisen rykmentin pääosaf kohden.
Komppaniamme otti haltuunsa tien pohjoispuolella
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HUNTEB ON
HINTALUOKKANSA AINOA
TAYSPITKA SAVUKE!
HUNTERISSA ON ENEMMAN
TUPAKKAA,
HUNTER ON BEILUMPI!

t\
Mies ja miehen

lil

Polta

I

r\

mintaa . kritosta la
lepotuokion na-,t'tona

t\

Hunterin miehenm ttarset
savut

1to

koira.

Tänne! Seis! Hae! Tiukkaa koulutusta... selvia
käskylä nopeaa toi-

HUNTER

I

taysP tkä laaHunter
- tos tupakkatusavuke
miehelle Sen soiakkuus
tuntuu '"'a n edullisessa

hinnassa
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Vuoden 1966 kirjoituskilpailuumme oli osanotto tyydyttävän vilkas
Kansa taisteli.lehti .luli,rti viin:e rnarraskuussa Talvisodan
ia Jatkosodao sotakokemuksia koskevan kirioituskilpailun
tarkortukseoa koota talteen fa iulkaista sekä tuleville sukupolville säilyttää kertomuksia !a kuvauksia lukemattornista
teoista. jotka vielä elävät mukana olleiden muistossa.
Krlpailuuo osallistui 248 kir.ioitusta, ioten osanotto oli erittäin vilkas ia ansaitsee osanottajille parhaat kiitokset. Neljä
parhainta kirioitusta todettiin niin ta,savertaisiksi, ateivät ae
erottautun€et yh!ä2il toisistaan. Tämän vuoksi palkintolautakunta iakoi niille samansuuruiset ensimmäiset palkinnot käyttäen tähän pääpalkintoien yhteissummaa.

Kaikista julkaisukelpoisista kirjoituksista, joita palkinnon
oli suuri joukko, iaetaan julkaistaessa aikanaan kirjoituspalkkio. Mukana olevista valokuvista suorite-

saaoeiden lisäksi

)0:50:50:-

Toivo Pyykkii, Kausala, "Jääkäriioukkueen

vasta-

hyökkävs"
Veikko Savolainen, Savonlinna, "Kiusaa se on pieni'
kin kiusa"
Ale Rivinoja, Rovaniemi, "Mottisotaa Kuhmon Löytövaarassa"

Seuraavat kirjoittaiat saivat lehtemme vuosikerran lahia-

kortin:

Lauri Leikkooen, Virolahti, "Kiireellä l(ollaalle"
Unto Kumpulainen, Sonkaiärvi, "Ensimmäinen vihollinen"
Onni Kuuluvainen, Lohia, "Hiliaz ja matalalla"
Tauno Laakrc, Lahti, "Tyriän läPimurtotaistelu"
Erkki Kemppi, Parkano, "Sotamiehen sotaa"
Irene Rivinoja, Rovaniemi, "Lääkintälottana Kannaksen tulivyöryssä"

taan myös korvaus.

Vilio Hyyrynen, Toijata, "Konepistoolimiehen sotaa Pusku'

Palkinnot jakautuivat kirioituksista seuraavasti:
25O:- Urho Hyvärinen, Jyväskylä, "Kylmän sodan päiviä"

sel ässä"

210:- Veikko Hyytiäinen, Turku, "Yöllinen

lähitaistelu

merellä"

2)O:- Lauri Leikkonen, Virolahti,

"Kalastajasaarennon

kallioilla"
2)O:- Kaarlo Valkonen, Rautavaara, "Kuolema väiiyi millimetrin päässä"
)O:- Tauno Pukka, Kaiaani, "Sissiprikaatio takaa-ajoa
erämaan selkosilla"

10:- Väinö Hahtela, Kumpuranta, "Tivg-järven

metsä-

taistelut syystalvella 1941"
Väinö Lemola, Lempäälä, "Rykmentin käriessä"
Jorma Vennola, Hämeenlinna, "Vaihtoa ei tullut"

50:50:10:- Siimon Viitasaari, Karvia, "8 tuntia

kolmisin

motissa"

so5O:- Onni Kuuluvainen, Lohja, "Oppia ikä kaikki
dassakin"
5O:- Unto Kumpulainen, Sonkaiärvi, "Eräs viimeinen
ta isto

"

Pienen hengähdystauon jälkeen kuulimme taas pahanenteistä suhinaa aivan yläpuolellamme ja salamana painauduimme maahan, lippaankantaja P. Rajamaa
mukana, aivan kylki kyljessä tasaiseen kanervikkoon.

voimistui
pian vihelsi pirullisesti
yltyi
- Ioppu ja-samassa räiskähti kolmasti
nyt oli tuleva
-aivan keskellämme, parin metrin etäisyydellä meis'tä
ja kolmas löysi kohteensa, sillä väliskummastakin
- kunnon Vahlstenin selän kes'kellä
sämme makaavan
räjähti kolmas kranaatti tehden hirveätä jälkeä. Räiähdys oli kuin valtava humaus, korvia huumaava.
Veri alkoi kohista päässäni
sitä alkoi valua myös
vain hei'kosti
nenästä ja
turtuneena sekapöhkönä,
- kohtalon, nousin ylös ja aloin hurjas'ti
tajuten toverini
iuosta taaksepäin huutaen lääkintämiehiä. Juoksin
päin puita ja pensai,ta, kompastuin mon,ta kertaa kiviin ja kantoihin ja lopulta tupsahdin nenälleni johonkin notkelmaan 3O-4O metrin päähän asemien
takana
Kaivoin esille savukerasian ja aloin pääni
Suhina

kiihkeästi irneä karvaisia pöllitupa'koita
selvennykseksi
toisensa jälkeen

- kulkevan ohitseni pää kääreessä,
Näin Rajamaan
oli saanut sirpaleen otsaansa. Näin lääkintämiesten kantavan pois Vahlsten paran mitättömiä iään-

Väinö Taivairrcn, Tukholma, "Pommikone syöksyy rintaman
taakse"

E. Tulonen, Loimaa, "Panssarikauhu"
Veikko Savolainen, Savonl inna, "Yl lätys Jäoisi oella"
Väinö Lemola, Lempäälä, "Viimeiseen mieheen"
Kalle Sistola, Porlammi, "Helmikuun seitsemäs"
E. Holkeri, khti, "Tuskien tie"

Yriö Granlund, Tlpiola, "Sain oppitunnin Ravansaaressa
1940"
sillanpääasenran valtaus"
Ecro Suna, Tapiola, "Yti Syvärin
Sevastopolista SiiManti J. Oinonen, Sulkava, "Vetäydyimme
ranmäkeen"

Esko Sauli, Mikkeli, "Kolme valopistoolin Patruunaa"
Pauli Lehikoinen, Nunnanlahti, "Se ensimmäinen partio"
Lauri Pitklinen, Helsinki, " Jumalan varielus"

Alvar Ryiidi, Vampula, ''Siellä on nähty myös

hyökkäys-

vaunuja"

Uuno Miettinen, Kuhmo, "Yriö"
Heikki E. §7illman, Helsinki, "Kun seitsentoista vuotisna hän
astui rivihin"

Olli, jonka kanssa muinoin kotitanhuvilla
- joskus tapeltiinkin
telmittiin,

kaveri

on?
Hei, Järveläinen, mikäs sinun
- sinä haavoittunut?
-Hei
- Oletkos
Ee
en minä tiedä
- sinua tutkineet äsken?
- Eir'ätkös
lääkintämiehet
- !^^, taisi kyllä, en minä muista
- Mene tuonne
- Kuule, mitä sinä täällä yksin istut?
-.
Iääkintämiesten luo, ne ovat tuolla, takanapäin. Tai
tule mukaan tuonne eteen, siellä koh'ta tarvitaan.
heitättää
korvissa suhisee
en minä tiedä
-.enEi,
taida vielä pysyä -Pys't)§sä. Minä olen- tässä vielä

-r'ähän aikaa, kyllä se siitä ohi menee

- makasin paikalVihannon palattua jälleen asemiin
lani vielä jonkin aikaa polttaen savukkeeni loppuun ja
katsellen taivaalla vinhaan'kiitäviä pilvenhattaroita.

oli levätessäni vähentynyt, mu'tta sen
sijaan alkoi asemista airka ajoittain kuulua vihaisia konetuliaseiden sarjoja yksittäisten kiväärinlaukausten
myötäilemänä. Kun huimausta tuntematta jälleen voin

Kranaattien tulo

hän

nousta pystyyn, aloin vähitellen hivuttautua asemiin
päin, joisa Vihann'on Poterosta sainkin 'tilaa itselleni

miimin savuketta
turtana
- tajuamatta,
- ympärilläni tapahtui.
tä todella
Joukkueemme iohtaia, koulutoverini, vänrikki Vihanto tuli iostakin ludkseni. Hän oli en'tinen kunnon

lilkkeissään. Sillä 'tänä aamupäivänä emme siitä vielä
olleet kerjenneet näkemään takin lievettäkään. Mutta

nöksiä

ja voin

taas selvenevin jäqienjuoksuin alkaa seurata
tilanteen kehitystä.

Vihollinen olikin tällä r'älin tullut alktiivisemmaksi

157

I

Lännestä päin Karhumäelle

johtavan tien varrella olevaa
maastoa
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Hön on innostunut
sillö hön on

oEl

UITO
Mqqhoniuojo
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raamassa taistelevia joukkoja
Kontiovaaran kylän kautta Karhumäkeä kohden marraskuulra
194'l

etumaastossa

olla Iiikettä, milteipä liian

kanssa. Kohtalaisen röyhkeänä ne, noin parin sadan
metrin päässä olevan vahvemman metsän suojassa hiippailivat sinne sun tänne, puulta puulle
komentoja
kuului ja väliin vastattiin jokusella kir.äärir:
laukauksella häirintäämmekin. Heitintuli oli suurin piirtein lakannut. Sensijaan kaukaa takaamme kuului jafkuvaa
taistelun n.relskettä, kranaattien räjähtelyä ja jalk.rväkiaserden pauketta, kun toiset pataljoonamme pistir,ät
maantien suunnassa vihollisen viivytys,joukkoj;r puristukseen.

Äkkiä alkoi jostakin tien toiselta puolelta viholliscn
konekivääri ampua päitternme ylitse, ja sirmassa \.asta-

rlkoi aivan kuin

ko'konaan liikkua meitä
kohden, kun vihollinen a;rltomaisissa ketjuissa, toinen
toisensa perään, lähti hyökkäykseen . . . Kiväärimme
alkoivat laula;L . . . Ammuin ja täytin ja ammuin puoliautomaattini tyhjäksi niin nopeassa tempossa kuin
suinkin. Pauke oli sanoin kuvaamaton, ja edestäpäin
syöksyi järkkymätön muuri meitä kohden huutaen,
molottaen, ampuen . . . Molemmat pikakir,äärimme si-

päinen metsä

Nyt on komerosso ORWO

vormo filmi. Siinö on
-iotoin
uutto, sen nökee
kuvisto. Sövyt kohdolloon,
vörit poikolloon. Kyllö
on filminteko kehittynyt!
Vqihtokoo Tekin nyt komeroonne ORWO
tulokset nökyvöt heti. -

A-lwa

Kevyiden joukkojen huolto seu-

nyt alkoi jo

Filminvoihto sen rotkgisi.

vustoilla pelasivat levyjään tyhjäksi niin taajaan, kuin
r-ain voivat loksuttaa
Mutta Laakson Antin konekivääri vieressäni olevassa
montussa pysyi mykkänä.

Syrjäsilmällä näin, kuinka Antti hikipäässä renk'kasi
painoi nappia pohpelinsä kanssa, syötti ja kiskoi
jaan
mutta paurkkuakaan ei-kuulunut. Åntti nosti
,,varsinaisen" pois jalustalta montun poh jalle, josta
r'ähän aikaa kuului puhinaa, ähinää ia turäpäitd, ja
sama tulos. I(aksi miestä hikoili ja
taas yritettiin
sadatteli
turhaan
.fa juuri heidän aPuaan tässä jännittär'ässä- tilanteessa olisi kipeimmin tarvittu.
Komppaniamme päällikkö, vanttera vänrikki Kaunisto juoksi pystyssä päin aivan selkämmc takana f.itkin lsemr.r. hurjasti paukutellcn pistoolillaan lähimpiä
päällekarkaajia ja huutaen kehoituksiiran meille:
Ampukaa, ampukaa, hyr'ät pojat! Ne ovat kohta
Samassa hän kaatui voihkaisten tanniskassamme!
reidet konekiväärin suihkun
tereeseen, molemmat
murskaamina.

Lääkintämiehet, lääkintämiehet, parrit, r'oi poi.rt,

nyr- kär'i surkeasti. Pitäkää pintanne, pojat, älkää pä'isEikös se ltoneampukaa
täkö läpi
- ampukaa
ala toimia -- ai, -ai, kun koskee
kir'ääri ollenkaan
varovaisesti pojat, nostakaa varovaisesti

!

-

Kuulimme hänen vielä huutelevan, kun lääkintämiehet nostivat hänet paareillc, ja pitkä, vaivalloinen
kohti koti-Suomea alkoi.
Vihollinen painoi yhi päälle kuin verokarhu. Enää
ei ollut edes kolmeakymmentä metriä lähimpiin hyökkäsikranaatteia lensi .fo puolin ia toisin fa
kääjiin
- räjähtelivät asemissamme
asti. Silloin Antti
lähimmät
taas kerran nosti konekiväärinsä montusta ja paiskasi
n.ratka

sen tällä'kertaa edessään olevalle kaatuneen Puun run-

golle. Hän nousi itse polvilleen montusta sen txakse

1s9

I

ja aivao koholla, ihan selvänä maalitauluna hyökkääjälle, alkoi laulattaa asettaan
ja nyt kk. lauloi -* Se
oli ihaninta musiikkia kaikille- meille sen rinnalla ole.

+

ville kuulijoille sillä hetkellä.

Ta
ta ta ta taa - se lauloi eikä se ollut sarjaa,
- vyötakerrallaan
vaan
meni päästä päähän. Kun ensimmäinen vyö päättyi niin toinen päälle yhtä perää ja
kolmas samoin. Suunta oli vasemmalta oikealle ja oikealta vasemmalle ja kaikkialle, missä yksikin hyökkääjä
kompuroi. Se teki selvää jälkeä, miestä lakoili kuin
kypsää ruista kaatosateessa, ja koko vihollisroikka yltyi
silmittömään pakokauhuun
Konekivääri lauloi yhä
- pyöreä, punakka,
vyön toisensa perään, ja Antin
lakiton pää hymyili koko naamallaan kiväärin takaa, toir.otellen hyvää matkaa naapureille. Samalla me muut
jo helpotuksesta huokaisten aloimme oikoilla puutuneita jäseniämme

-

I

lSANxAa hC,'
Al,\I
VAPAUS OL
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*

Parin tunnin hiljaiselon jälkeen saavutti tiensuunnassa etenevä rykmenttimme meidät. Se pystytti telttansa äskeisten asemiemme eteen keskelle kaatuneita
vihollisia. Me teimme leirimme siihen, missä olimme.

Teltat pystyyn, tuli kamiinaan ja saikat sen kannelle
kiehumaan. Havuja haalittiin kyljen alle, ja niin kamii.
nan hehkun vähitellen suloisesti lämmittäessä kehon
päällyskuoria ja saikkojen kuumentaessa sisuskalu ja,
reppuun nojaten oli hyvä olla
Varsinkin kun tieltä
alkoi kuulua jatkuva marssivien- rivistöjen ja kuormastojen töminä, takana olevien joukkoj en vähitellen siirtyessä vuorollaan eteen.

Kanslkuva: Talvisodan sankarihauta Oulussa
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Heikki Laulajainen:
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Roikkoosli poreilevo Urodonol edislöö elimislön oineenvoihduntoo jo ehköisee lii kokilojen muodostumisen.
muutloo kolesterolin liukeneviksi
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Erkki §feho:
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144

Penni Pekkanen:
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Jussi Hakala:
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Kösikirioitukset poloutetoon voin
postimoksun seurotesso
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Tuokaa
pöytään
suomalainen
silmänruoka.
Siitä kelpaa
ylpeillä.

Helppo on kauniisti kattaa, kun on kaunista millä
kattaa. Arabian astioita. Finel-emaliterästä. Nuutajärven lasia. Niiden muodot ja koristelut hivelevät
silmää. Kirkasta lujaa lasia. Posliinia ja kovafajanssia, joissa on se luotettava lasitus.
Yli neljännes tuotannostamme menee vientiin. Tuotteitamme myydään jatkuvasti kaikissa maanosissa.
Tapaatte niitä siellä, missä myydään maailman
parasta keramiikkaa, emalia ja lasia arkeen ja juhlaan. Lähes kaksituhatta työntekijää Arabiassa ja
Nuutajärvellä hoitaa valmistuksen. 28 taiteilijaa
etsii ja luo koko ajan uutta.

W'ARTSILA

AMBIA NUUIAJÄRVI.

FINEL

KENNA VEIKKO
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ko rkea laatu ista tu Pa kkaa

näin edulliseen hintaan

Tupakka-Kilta syntyy aina, kun
piippumiehet tapaavat toisensa,
sillä useimmat heistä polttavat
Kiltaa. Yhdessä he muodostavat
Suomen suurimman PiiPPumiesten veljeskunnan
- Kilta
on Suomen ylivoimaisesti
' suurin piipputuPakkamerkki.
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Eikä ihme: onhan se korkealaatuista tuPakkaa, oikein
leikattua, mukavasti maustettua'
hwältä maistuvaa ia miellyttävästi
tuoksuvaa. Ja hinnaltaan edullista!

Liittvkää Tekin Kiltaan
ladaikaa piiPPuunne KILTAA!
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