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ALBERT KOKKONEN

JtlUTU
SAAPU I RINTAMALLEKIN
TÅLVISODAN taisteluja oli [<äyty jättiläisarmeijaa
\'.rst.rf,n jo kolmisen viikkoa. Joulukuun 14-18. päi-
rrni oli vihollinen hyökkäillyt toisin a,ioin kiivaasti-
kin JR -{:n asemia vastaan kymmenien hyökkäysvau-
nujen voimalla, mutta ne kaikki oli toistaiseksi jak-
settu torjua. Tämän jälkeen hyökkäyksen painopiste
keskittyi Kvvrölän kannakselle, missä yhteenotto oli
mi'ös toisin ajoin kiivasta, jopa niin, että kerran ase-
mat vaihtoivat omistajaakin, mutta vastaiskulla ne val-

Joulupaketit ovat
saapuneet sinne
jonnekin

lattiin takaisin. Näin pysyivät kaikki asemat Kyyrö-
län-Muolaanjärven linjalla rykmenbtimme hallussa
helmikuun puoliväliin saakka.

Joulun aluspäivinä komppaniamme oli asemissa
Kyyrölän kylän läheisessä maastossa. Varmaan ryk-
menftimme komentaja, everstiluutnantti Lasse Lean-
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der halusi, mikäli olosuhteet vain sallivat, että hänen
rykmentissään jokainen saisi viettää vaikka pienenkin
jouluntuntuisen hetlken poissa taisteluhaudoista. Mei-
dän II pataljoonamme oli määrä täten päästä joulua
viettämään Joulupäivän iltana. Åattoillan kuitenkin
jouduimme vielä olemaan asemissa taisteluhaudoissa.
Onneksemme jouluyö oli lohkollamme rauhallinen.
Vain muutama korohoron ja tykin ammus rikkoi
ujelluksellaan jouluyön rauhaa.

Sanotaan, että todellisuus voi olla joskus taruakin
ihmeellisempi. Sitä se oli ainakin verrattaessa lapsuus-
ajan joulua todellisen sodan jouluun. Siinä kuutamos-
sa ja tähtikirkkaassa pakkasessa yksinäisellä kuulovar-
tiopaikalla jouluyönä vuorollani vartiomiehenä sei-
soessani tulivat monenlaiset ajatukset ja muistot elä-
vinä mieleen. Ennen kaikkea koti, perhe ja lapsuuden
muistorikkaat joulut kuusineen, kynttilöineen ja. lah-
joineen. Mutta se sanoma, joka lähes kaksituhatta
vuofta sitten enkelten kaiuttamana kiiri yli maanpii-
rin: "Maassa tau.ha ja ihmisillä hyvä tahto" oli nyt
muuttunut juuri päinvastaiseksi. Maassa oli sota ja
ihmisillä paha tahto toisiaan kohtaan. Viisastuneeko
ihmiskunta sitten tässä asiassa koskaan ?

Jouluiltana kello 18 tuli vihdoin vaihto. Marssim-
me kolme-neljä kilometriä rintaman taakse, sillä pa-
taljoonamme siirtyi nyt reserviin lähes kuukaudeksi.
Pystytimme telttamme koskemattomaan kuusipuiden
tälttämään korpeen lähelle Sudenojan kylää ja lkan-

Rintamakorsussa uurastettiin
viihde§önä lahjoja jouluksi ko-
tiin

noimme runsaasti kuusen oksia telttamme maapohjalle
pehmikkeeksi.

Aika oli vierähtänyt jo sivu puolenyön, kun pää-
simme pitkästä aikaa nauttimaan kamiinan antamasta
suloisesta lämmöstä ja tuoreiden kuusenhavujen pih-
kaisesta tuoksusta. Tuntui oikein joululta ja tunnelma
yhä tiivistyi.

Telttamme oli puolijoukkueen eli kahden ryhmän
teltta, ja kun joukostamme oli kolme rniestä mat-
kalla, olivat meillä kohtalaisen hyvät tilat.

Melkein kaikki miehet olivat saaneet paketin jou-
luksi kotoaan ja lisäksi jokaiselle oli tullut pieni tun-
t€mattoman sotilaan paketti. Kaikilla oli suurempi tai
pienempi kynttilä lisäämässä joulun tunnelmaa.

Kun korvikkeet oli keitetty ja juotu kotituliaisi-
neen, nousi joukossa kuin yhdestä suusta halu laulaa
jouluvirsi. Vaikka tässä kohden ryhmän porukassakin
oli monenlaista mieltä politiikasta, uskonnollisuudesta
ym. seikoista, niin ihmeelliseltä tuntui, kun joka mie-
hen repusta tai taskusta löpyi virsikirja til uusi tes-
tamentti. Ne olivatkin sodassa hyvin tärkeitd ja tar-
peellisia aseita. Niin kaikui jouluvirsi joulun henget-
tären herättämänä voimakkaana ja sydämen poh,iasta
lähteneenä tuhansista teltoista Suomen salojen rinta-
milla sotajouluna 1939.

*********** ***** ********** ********* *** **** *** *
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ÄSKETTÄIN on Kirjayhtymän kustantamana ilmes-
tynyt norjalaissyntyisen kanadalaisen professorin
M. P. I(rosbyn väitöskirjasta suomennos Nikkelidip-
lomatiaa Petsamossa L94O-194t - selväpiirteinen ja
larjaan lähdeaineistoon perustuva tutkielma, joka hy-
vin läheisesti liittyy Jatkosotamme syihin ja syntyyn.

Talvisodan jälkeen Petsamo jäi Suomelle. Mutta
kun Saksa kevään ja alkukesän kuluessa 1940 oli mie-
hittänyt Norjan, oli kaksi suurta voimakenttää Pet-
samon naapuruudessa tullut lähelle toisiaan ja jänni-
tys alkoi kasvaa. Kun Molotov kesäkuun lopulla kut-
sui silloisen Moskovan ministerimme Paasikiven pu-
heilleen neuvottelemaan Petsamon nikkelistä, kerro-
taan Paasikiven hämmäst)'neen. Krosby sanoo häm-
mästymisen olleen an'oituksellista, sillä hämmästyttä-
vämpää olisi ollut, ellei rällaista esitystä Molotovin
puolesta olisi tapahtunut. Pohjimmaisena syynä neu-
votteluun nikkelistä ei ollut nikkeli, vaan kahden so-
tilaallisen voimakentän liiallinen läheisyys. Tästä sa-

noi prof. Å. Korhonen jo v. 1961 julkaisemassaan
Barbarossa-suunnitelmassa: "Kysymys Petsamon val-
vonnasta olisi vuoden 1940 tilanteessa otaksuttavasti
tullut päir'äjärjestykseen, vaikka alueelta ei olisi ollut
saatar-issa mitään muuta kuin poronjäkälää."

Kun kauttakulkusopimus Veltjensin Suomessa käyn-
nin yhteydessä tuli esille, toteaa Krosby aivan oikein,
ettei tilanne Suomessa suinkaan ollut normaali. Suo-
mea uhkasi Baltian maiden kohtalo, sen johtajat
etsivät epätoivoissaan pelastusta sieltä, mistä se yleen-
sä oli mahdollista löytää, eikä heillä ollut muuta neu-
voa kuin hakea sitä Saksasta. Tässä yhteydessä Suomen
ruotsalaisen kansanpuolueen edustaja C. O. Frietsch

salaiset yhä suurempaa mielenkiintoa samaa;r aluee-
seen ja tukivat Suomen näkökantoja neuvotteluissa.
Tästä rohkaistuneena Suomen ulkoministeri Witting
esitti USÅ:n Helsingin edustajalle käsityksenään, että
jos Suomi Talvisodan jälkeen olisi noudattanut Neu-
vostoliittoa kohtaan "velttoa sovittelupolitiikkaa",
tilanne olisi sen kohdalla nyt sama kuin Baltian mais-
sa. OIi siis selvää, että Suomi ei tulisi vastaisuudessa
toimettomana taipumaan.

- Kun oli edetty ajassa huhtikuun puolivälih 1941
ja Saksa Barbarossa-suunnitelmansa mukaisesti oli jo
keskittänyt joukkojaan melkoisesti itään, alettiin jo
uumoilla Hitlerin mahdollista hyökkäystä Neuvosto-
Iiittoon. Saksan äskeise( suuret menestykset Balkanilla
antoivat ilmeisesti aihetta Neuvostoliiton johtajille
olla tekemättä mitään, mikä ehkä ärsyttäisi Saksaa.

Kävipä niinkin, että itse Stalin saapui saattamaan Ja-
panin ja Neuvostoliiton puolueettomuussopimuksen
juuri allekirjoittanutta Japanin ulkoministeriä, jolloin
hän tiesi tapaavansa Saksan suurlähettilään Schulen-
burgin. Tämän löydettyään Stalin syleili häntä ja sa-

noi kaikkien kuullen: "IvIeidän on pysyttävä ystävinä
ja Teidän on tehtävä kaikkenne sen hyväksi:" Tä:mld'

harkittu ele ei tietenkään jäånyt keneltäkään tilaisuu-
dessa mukana olleelta huomaamatta.

Kesäkuun 22. pd'ivån koitettua ja Saksan alettua
hyökkäyksensä Krosby mainitsee prof. A. Korhosen
kirjoittaneen: "Aivan mahdotonta on esittää enempää

kuin epävarmoja mahdollisuuksia kehityksen kulusta
siinä tapauksessa, että Neuvostoliitto ei olisi 21.6. teh'
nyt ilmahyökkäyksiään Suomea vastaan." Tämän käsi-
tyskannan vastakohdaksi asetetaan Uptonin "Välirau-
hassa" esittämä näkemys, että ilmahyökkäyksistä riip-
pumatta tapahtumicn kulku olisi ollut olennaisesti
muuttun'raton. Mutta omana käsityksenään 

"Krosbylisää, että Neuvostoliiton painostettua Suomea viiden-
toista kuukauden ajan oli täysin sopivaa, että hyök-
käyksen taakka oli näyttänyt langenneen Neuvostolii'
ton niskoille.

Teoksensa päätteeksi Krosby esittää vielä erään hy-
vin merkittävän lausunnon. Koska on esitetty, eftä
puolueeltomuuspolitiikka oli vielä mahdollista Suo'
melle keväällå l94r (A. Upton: Välirauha) ja että

Suomen johtomiehet tekivät kauhistuttavan virheen
kesäkuussa 1941, saattaa olla mielenkiintoista kiinnit-
tää huomiota Hitleriä lähellä olleen miehen, kenraali
\farlimontin, sodan jälkeisiin mietteisiin. §?'arlirnont
sanoo: Hitler ei olisi kunnioittanut Suomen puolueetto-
muusjulistusta, koska Petsamon nikkelialue oli kor-
vaamartoman tärkeä Saksan sotataloudelle. Suomen
puolueettomuus olisi merkinnyt sietämätöntä uhkaa

Saksan asemalle Norjassa, mikä seikka olisi pakofta-
nut sal-salaiset nopeasti miehiftämään sen osan Suo'
mea, joka jää Kalastajasaarennosta Pohjanlahden poh-
joispäähän vedetyn linjan pohjoispuolelle. rJ?'arlimont

jatkar, ettei Hitler kauan olisi sietänyt muun Suomen
puolueetonta tilaa, sillä Leningradin nopea valtaamis-
luunnitelma olisi vaatinut vahvoja saksalaisia voimia
pitkin koko Suomenlahden etelärantaa, mikä olisi
iaattanut Suomen taloudelliseen kuristukseen ja lo-
pulta näännyttänyt suomalaiset alistumaan. Barbaros-
lan lähdettyä liikkeelle ei täysin voimin suoritettu
hyökkäys Suomeo kimppuun tullut kysymykseen, mut-
ta §Tarlimontin esi,ttämällä taloudellisella kuristuk-
sella olisi todellakin ollut hyvät mqnestymisen mah-
dollisuudet, pdät|.än Krosby esity'ksensä.

K. L. OESCH

PUOTUSTUS.
TAISTELUIUIITIE

SYIDEil

SETUITTETYA
ta

saa Krosbyltä melkoisen tukistuksen. Frietsch nimit-
täin hyväksyi muistelmissaan sotasyyllisyysoikeuden
syytekirjelmän väittäen, että Suomen joutuminen Saksan
puolelle sai alkunsa kauttakulkusopimuksesta. Krosby
sanoo F:n kääntäneen asiat ylösalaisin, sillä hän jätti
mainitsernalta, että kauttakulkusopimus ja kaikki mikä
seurasi sen myötä, johtui suoraan Neuvostoliiton po-
litiikasta kesällä 1940. Jopa amerikkalaisen historioit-
sija Lundinin, joka uskoi vahvasti Frietschin vilpit-
tömyyteeo, oli tehtävä se johtopäätös, että "Neuvosto-
liiton johtajat olivat itse huomattavassa määrdssä vas-
tuussa Suomen onnettomuuksista pakotebtuaan sen
itse asiassa läheiseen taloudelliseen yhteistyöhön Sak-
san kanssa".

Neuvottelut Petsamon nirkkeliyhtiön kohtalosta jat-
kuivar sitkeinä yli koko talven 1940---4f . Vaihdettiin
oootteja Helsingin ja Moskovan välillä, Suomi lähetti
Moskovaan neuvottelijoi'ta, iolka viipyivärt siellä viik-
koja, jopa kuukausiakin. Molotov pyrki Neuvostolii-
lsll6 5aamaan ratkaisevao vaikutusvallan nikkeliyh-
tiössä saadakseen siten Petsamon alueen valvontaansa,
mutta sitä mukaa kuin Hitlerin Barbarossa-suunnitel-
ma kehittyi ja lähestyi valmistumistaan, osoittivat sak-
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SYKSYLLÄ 1943 sai Päämajan kaukopartio tehtä-
väkseen tiedustella vihollisen sotavoimia Sallan suun-
nalla. Matkustimme Rovaniemelle, jossa saimme ns.
pohjoisesta tiedusteluosastosta avuksemme parikym-
mentä miestä. Oli tiedusteltava Ålakurtilta Muurman-
nin radalle johtavan haararadan liikennettä sekä vihol-
lisjoukkojen sijaintia ja yleensä kaikkea, mikä oli huo-
mion arvoista. Venäläisillä oli täällä rautatien suo-
jana varsin vahvat voimat, joten partion ei ollut suin-
kaan helppo liikkua selustassa tulematta huomatuksi.
Tämän olivat Osasto Paatsalon miehet kokeneet jo
ennen meitä, kun olivat vihollisen selustassa pyrkineet
tavoitteisiinsa, mutta kerran toisensa jälkeen saaoeet
sieltä äkkilähdön. Venäläisillä oli nähtävästi monin-
kertainen varmistus rintaman syvyyssuunnassa, jonka
vuoksi partio tuli aina huomatuksi, ennenkuin pääsi
riittävän kauas selustaan. Meidän oli nyt vuorostam-
me yritettävä päästä tämän varmistuksen läpi. Retkeä
varten suunniteltiin Osasto Paatsalon miehistä muo-
dostettavaksi kaksi partiota, kummassakin 10 miestä,
kuten meidänkin partiossamme. Kaikkien kolmen
partion oli edettävä yhdessä siihen saakka, kunnes
huomataan venäläisten keksineen partiot ja ryhtyneen
takaa-ajoon. Tällöin noiden kahden apupartion oli
ryhdyttävä taistellen vetämään takaa-aiajia peräänsä,
ja me jatkaisimme itään, kohti tavoitteita. Koko poru-
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Partio erämaamatkallaan Sallan
suunnalla Talvisodan aikana

*&, t

Partio aloittaa taistelun
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kalla matkustettiin siis ensin junalla Alakurtin ase-
malle, joka oli - kuten koko täkäläinen rintamaloh-
kokin - saksalaisten miehittämä. Ålakurtilta jatket-
tiin kuljetusautoilla matkaa kohti pohjoista sivustaa,
jossa rintamalinjat ylitys piti suorittaa. Kun kulku-
neuvoa oli vielä kerrao vaihdettu, tällä kertaa moot-
toriveneeseen, ja päästy erään pienen järven pohjois-
päähän, jossa oli saksalaisten kenttävartio, oltiin'kin
jo niin pitkällä, että matkan teko saattoi jatkua jalan
kohti venäläisten hallussa olevaa aluetta.

Yövyttyämme kenttävartiossa, jonka kimppuun ve-
näläiset olivat joitakin päiviä sinen hyökänneet, jat-
koimme aamulla matkaa. Saksalaiset eivät tuntuneet
tyytyväisiltä retkeemme, he kun arvelivat, että me
vain käymme härnäämässä venäläisiä, jofka taas voi-
vat tulla uudelleen ja niin suurin voimin, että heidän
kenttävartiolleen käy hullusti. Ånnoimme saksalaisille
vain sen neuvon, että "älkää nukkuko vartiossa lähim-
pien vuorokausien aikana, sillä jos me joudumme tu-
lemaan kesken kaiken takaisin, niin kyllä jotain räti-
nää kuuluu jo paljon ennen kuin olemme tänne eh-
tineet palata". Niinpä siis lähdettiin kohti itää.

Kulku oli vaikeaa, sillä tuntureilla olivat kalliot
niin liukkaat, että kumipohjaiset kengät luiskahtelivat
ja vaikeuttivat yhä enemmän liikkumista. Jollain ta-
voin sentään päästiin Mikkelitunturin yli ja kumi-
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Näkyma tuntureilta itäisille korpialueille

veneellä Tun.tsajoen yli. Vielä toinen pienempi joki,
ja niin mentiin yli vanhan valtakunnanrajan. Yöpy-
mispaikoissa tuntui turvalliselta, koska vartiomiehiä
voitiin pitää useampia. Eraana yönä sattui kuitenkin
tapaus, joka aiheutti tehtävällemme yllättävän ikään-

teen.
Puolenyön maissa laukesi erään vartiomiehen kone-

pistooli vahingossa. Jokainen oli heti pystyssä ja sa-

man tien poissa nuotion valopiiristä. Siinä jos mis-
sään olisi ollut nähtävää sivustakatsojalle. Kun laukaus
räsähti, ei kulunut monta sekuntia, kun jokainen oli
jo ase kädessä ja re;rpu selässä valmiina ottamaan vas-

taan unen häiritsijät.Tämänkertaisen "pissaherätyksen"
jälkeen jokainen kuitenkin pian palasi paikalleen ra-
kovalkean ääreen, toiset kiroillen, toiset naureskellen.

Jatkettiin sissien "koiranunta", jossa nukutaan vain
toinen silmä kiinni.

Valkeni kaunis, kuulakas aamu. Kello 6 maissa ol-
tiin liikkeellä. Yhtenä jonona taivallettiin itää kohti.
Sattui kuitenkin niin, että seuratessamme pienen vaa-
ran rinteellä olevan aukean laitaa emme huomanneet
alhaalla olevia rakennuksia, ennenkuin etumaiset mie-
het aivan aukealle tultuaan antoirat plsähtymismer-
kin. Olimme menneet pahki vihollisen tukikohtaan. Ei
ehditty kunnolla edes pysäht1'ä, kun rakennuksista
suuntautui meitä kohti kiivas pk-, kp.- i" ki\'äärituli.
Missä lie ollut vihollisen vartiomies, joka oli meidät
havainnut ja suorittanut hälytyksen.

Luutnantti Määttänen, joka toimi koko porukan
.lohtajana, antoi käskyn, että etumaisena kulkenut par-
tiomme jää paikoilleen .ja tulittair rakennusten itäpuo-
lella olevaa aukeaa, etter vihollinen pääse pakoon sekä

että kaksi jälkimmäistri p.rrtiota kiertää nopcasti oi-
kealta pitkälle eteenpäin tulittaakseen rakennusryhmän
itäpuolta. Muodostui siis,ionkinlirinen hevosenkenkä,
jonkr keskelle vihollinen jiii. Kun oikea siipemme oli
metsän suojassa kiertänyt riittävän pitkiille,.rvrsi se

tulen rakennuksia ja niiden ympärillä olevia vihollisia
kohti. N1,t tuli venäläisrllc hätii, sillii hc huomasivrt
olcvansir sirtimessr, josta ci ollut rnitään pelastusta.
Tulemme oli niin nrurha.rva.r, ettii sitii n.rukaa kuin
miehiä hylrpi rrkenntrsten ikkunoistr ja ovista ulos, he

kaatuivat siiherr paikk,r.rn. Välillä huurlettiin vihol-
lista antautunrrlan. nrLlttir vast:ruksena oli vain entistä
kiivaampi tulitus. Meidiin oli n:iin ollcn.iatkettava
taistelua loppuun asti. Kun vcr-r:iliiisten tuli heikkeni,
lähdimme "hevosenkengän" keskust:rsta etenetnään
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erään varastorakennuksen suojassa f.of,ti ,uu,irrt'I il-
kennusta, josta meitä harvakseen tulitettiin. Varasto-

rakennukselle päästyämme jäimme sen suoiaan siksi

aikaa, kunnes iukean molemmin puolin oleville par-

tioille ehdittiin antaa käsky tulittaa jatkuvasti raken-

nuksen ikkunoita, jotta meidän partiomme pääsisi ra-

kennuksen luo ja heittäisi 'käsikranaatit ikkunoista
sisään, elleivät viholliset muuten antautuisi.

Kun ensimmäiset miehistämme syöksyivät ]0-4o m

levyisen aukean yli, me muut olimme valmiina anta-

maan tulta. Muita sitä ei tarvittu, miehet pääsir'ät

ilman muuta rakennuksen seinustalle ja kehottivat ve-

näläisiä antautumaan uhaten muuten panna talon tu-

leen. Vastausta ei kuulunut, ia käsikranaatteia alkoi

lentää ikkunoista sisään. Kun viimeiset kranaatit oli-
vat räjähtäneet, r'allitsi täysi hiljaisuus- Koko keskus-

tapartiomme eteni tässä vaiheessa talon seinustalle'

Jaimme siihen katselemaan kaatuneita vihollisia' i(ur-
Listimme rakennuksen taakse emmekä sielläkään ha-

vainneet ketään elossa olevaa. Sitten tutkittiin raken-

r:ukset sisäpuolelta siltii laralta, ettei vain joku olisi

piiloutunut ja aiheuttrisi )'llät)'ksiä.. Tavattiin vain

yksi venäläinen aliupseeri, joka oli haar t-rittunut kä-

ieen eikä pidätettäesiä tehnyt lainkaan vastrrint'ra'

Varmistus asetertiin joka t.rholle' ettei uutta yllä-

tystä enää pääsisi tapahtumran. ja sitten ryhdyttiin
kLrulustelemaan ',,.,rnkia. Hän selitti. että heidän tuki-
kohdassaan oli kuultu täältäpäin l;ruk'rus, ja heidät oli

heti lähetett)i ottamaan asiasta selr'ää He olivat tul-

Ieet p.rikalle riko)a ennen mcitä, i'r vartiomies oli

täällä huomannut lähest1'misemme sekä hälyttänyt'

Lisäksi r anki kertoi, että heidan tukikohtansa siiaitsi

noin J km päässä. ja siinä oli kokonainen Pdtaljoona'
Tnsta selvisi *.ill", etternme enää voineet ,iatkaa

tehtär'äämme pitemmälle, i aan oli kiireesti palattavir

omille linjoillåmme. OIimme varmoia siitä,. että pian

tulisi tääliä vihollisia vall.rn vilisemään, sillä kuulak-

kaana aamuna tapahtttnecn taistelun ääni oli vilrrnaan

kuulunut ties kuinkir kau'ts.

Ih-..n vähin tappioin me tuosta taistelustir selvi-

simmc, sillä vain [,iksi miehistämme huravoittui' toi'
,r.n lraanan ja toinen käteen, ja kumpikin pystyi

kulkei.naan oniin voimin. Vetäyt1'cssii miinoitin'rme so-

pir i.t kohtirr jäliillemrnc ia.cnerrlrlrittä t;risteluittl s'rrr-

rtttmmc t.rk.tisin kc.llttä\'Jrtl('()n'
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i,
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VENÄLÄINEN raskas tykistö ampuu yli niittyaukean,
jonka laidassa kyhjöttää harmaa lato. Ympärilläni on
miehiä, joiden ilmeet ja koko olemus kuvastavat väsy-
mystä. On taisteltu yötä päivää, hermot ovat kireällä
monien vuorokausien valvomisesta. Joukot ovat pahas-
ti harventuneet. Jokaioen metri mikä on vallattu on
vaatinut raskaat uhrinsa. Miesten käytös on rauhaton-
ta. Noiden likaisten, parroittuneiden miesten silmissä
on outo palo. He näkevät ajatuksissa kohtalonsa sa-

manlaisena, kuin se jo monen kohdalla on ollut. Jou-
kostamme puuttuu monta sellaista, joihin on opittu
luottamaan, ja yhteinen vaara on luonut lujat siteet
aseveljiin, joiden kanssa on monet vaarat kestetty.

Mitä nämä miehet odottavat ?

He odottavat pastori Mäenpäätä, joka tulee jaka-
maan Herran ehtoollisen näille miehille. Edellisen
kerran on polvistuttu kotipitäjän kirkossa. Juhannus-
aattona oli Jalasjärven kirkko täynnä harmaapuseroi-
sia miehiä. Emme silloin aavistaneet kohtalon kulkua
sellaisena, kuin se eteemme astui. Silloin mooi poika
rukoili sisimmZissään suojelusta sodan vaaroilta, ja ko-
tiväen hartaat rukoukset saattelivat meitä, kun iki-
muistoisena juhannusyönä alkoi marssimme.

Nyt olemme Sortavalan liepeillä. Paljon on kerin-
nyt tapahtua. Salainen toiveemme, ettei sota syttyisi,
ei toteutunut, vaan taistelumme alkoi. Siitä ei muo-
dostunut myöskään helppo tehtävä. Sodan vaikeissa
vaiheissa ja vaaroissa ihminen tarvitsee tukea, omat
voimat eivät riitä. Tarvitsemme suurempaa suojelusta,
ja kuinka usein kovassa kranaattisateessa rukoilimme-

ANTTI KAMONEN

Baskaan §kistön mlehet
ehtoolllsålla Tohmajår-
veltå Jatkosodan alugsa

kaan pelastusta hätäämme. Me olimme valmiit astu-
maan Herran kasvojen eteen miehinä, joiden herättä-
jänä on ollut kuoleman pelko.

Miehet ympärilläni ovat tuttuja, olemme kaikki
ulkonaisesti samanlaisia, harmaapukuisia sotilaita.
Mutta silti me ihmisinä olemme kaikki yksilöitä omi-
ne tuskinemme ja murheinemme.

Tuossa vierelläni on Martti Hongisto, kolmen lap-
sen isä, jonka maailma on aina ollut Jumalaan luot-
tava ja turvaava. Kuinka usein ennen taisteluja, kun
joku kavereista kiroili, hän varoitti ja lausui toivo-
muksia, että yhdessä päättäisimme välttää kirosanoja,
koska tulevaisuus on edessä vaaroja täynnä eikä tiedä,
milloin tilinteon hetki tulee.

Hänen vierellään on Väinö Suomela, joka ei enää
ole pahimpia kiroilijoita ja pyhän sanan pilkkaajia.
Kuinka hän on joukossamme odottamassa Herran eh-
toollista? Hänestä on ttillut mies kahden taisteluvii-
kon aikana. Uskon, ettei mikään kasvattaja olisi pys-
tynyt muuttamaan hänen maailmaansa. Mikä sen sitten
teki? Kuoleman läheisyys ja se, että hänkin näki ihmi-
sen pienuuden hädän tretfene.'Hänkin nikoili suures-
sa hädässään Jumalaa, jonka nimeen hänetkin oli kas-
tettu. Täten sota ei ollut kokonaan kielteistä, vaao
vaatat ja kuoleman läheisyys toivat ihmissydämessä
esille arvoj4, joita ei ollut ennen tuntenut. Siksi jou-
kossamme on myös alikersantti Suomela.

Tuolla istuu toisista hiukan erillään Väinö Hauta-
luoma. Mikä hän on miehiän ? Onpahan vain sivii-

ull ilt ElltElt EHT00tu ltElt

35'



3

I
I

lissä mylläri ja suuren perheen huoltaja, mies, joka
piti yllä huumoria, ettei mieliala pääsisi laskemaan.
Olemme vieläkin hänelle kiitollisia siitä, että hän jak-
soi vaikeinakin hetkinä tuoda esille sellaista, mikä sai
mielialan nousemaan. Vakavissa asioissa Väinö oli
mies, jonka suusta ei koskaan kuultu mitään rumaa
ja siksi hänkin on joukossamme. Mutta miksi hän on
mennyt erilleerr muista? Ehkä hän ajatteli perhettään
ja yksinäisyydessä halusi lähettää palavan rukouksen-
sa, jotta saisi palata terveenä joskus kotiin perhettään
huoltamaan. Väinö pääsi sodasta ehjänä ruumiillisesti,
mutta henkisesti hän paljon muuttui.

Vastapäätä minua istuu ladon kynnyksellä Einari
Koskela, Ilveskylän poika, hiljainen ja itseensä sul-
keutunut mies, sotilaana hiukan arka, muttei pelkuri.
Hänessä on nyt jotain rauhatonta, ottaa usein maasta
heinänkorren ja pureksii sitä. Onko hänellä aavistus
tulevasta kohtalostaan? Vaikea sanoa, mutta jotakin
levotonta on hänen olemuksessaan. Näin saattaa suo-
malainen mies suorittaa oman taistelunsa siten, ettei
sitä toisille näytetä. Se on meidän vikamme. Olisi
paljon helpompaa, jos voisimme joskus avautua ja
paljastaa omat tuskamme toiselle, jota pidämme ystä-
vänä. Mutta näin ei ole. Kolme tuntia sen jälkeen, kun
läksimme ehtoollistilaisuudesta, Einaria ei enää ollut.
Hän tapasi kohtalonsa Okanmäen rinteillä hyökkäyk-
sessä, iossa joukkueemme yritti sivustasta käsin yllät-
tää vihollisen. Konekiväärisuihkuun päättyi Einari
Koskelan maallinen taival.

Pastori Mäenpään saapuminen paikalle herättää mei-
dät omissa maailmoissamme hetken taistelleet ja itse-
tutkisteluun vaipuneet miehet. Järjestäydymme riviin.
Päät paljastuvat. Siinä seisoo miehiä, jotka ovat läh-
teneet erilaisista oloista ja omanneet hyvinkin erilaisia
ajatuksia sekä olleet yksilöitä, joiden maallinen vael-
lus ennen näitä koettelemuksen päiviä on ollut eri-
lainen ja monivivahteinen. Siinä seisoo kauppiaan poi-
ka rinnallaan vakaa pohjalainen talonpoika. Joukossa
on kansakoulunopettaja, luutnantti, joka on opettanut
lapsille elämän parhaita arvoja, kodin, isänmaan ja

Jumalan rakkautta. Onko opetus langennut hyvään
maaperään, se jää yksilön asiaksi.

Nämä miehet eivät siinä seisoessaan tarjoa ulkonai-
sesti kauneinta nähtävää. Tukka hajallaan, parta pit-
kdnä ja likaisissa vaatteissaan he ovat kaukana entisistä
rippikoulupojista, joita hekin kerran ovat olleet.

Eivät soi kotipitäjän kirkon urut, soitosta huolehti-
vat. kranaatit, jotka ujeltaen pyyhkivät yli kenttäaltta-
rin. Miehet katsovat synkkinä eteensä niinkuin vihai-
sina jollekin. Se on suomalaisen sotilaan tapa ottaa
kenttähartaustilaisuudessa vastaan sanaa. Eivät he ole
vihaisia, he ovat nöyriä, mutta tapa on sellainen, että
outo vavahtaisi, ellei tuntisi näitä miehiä. Pastori tun-
tee, he ovat olleet tuttuja jo siviilissä.

Virsi kaikuu miehekkäänä ja hartaana kesän hämyi-
sessä illassa. Siinä on jotakin alkukantaista voimaa, ei

kaunista, mutta kuitenkin vaikuttavaa.
Puhe, jonka kuulemme, tulee kaukaa, aivan kuin

kirkosta. Ympäristö häviää, elämme vain tämän het-
ken tunnelmissa, jotka ovat voimakkaat oman hätäm-
me ilmaisuissaan.

Otamme vastaan ehtoollisen. Mitä ajattelemme tuo-
na hetkenä7 Ehkä jokainen ajattelee eri tavalla, mutta
uskoisin, että suurin osa ajattelee tulevaa kohtaloaan.
Vapautunein mielin palaamme jälleen elämän arkeen

- taisteluihin.
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YEIKKO PARKKONEN

KUN JR 37 syksyllä 1941 hajoitettiin ja nuoret rkä-
luokat siirrettiin naapuriyksikköihin, jouduin JR 16:n
Vasaman pataljoonaan Kivennavan Ronnunkylään,
jossa pataljoona odotti täydennystä. Siellä sain kone-
pistoolin aseekseni, jonka numeron 4007 aina muis-
trn. Luotimme toisiimme, ja meistä tuli hyr'ät ystävät
p.rtaljoonan järjestämillä kp.kursseilla. Joulukuussa
siirn'imme \[etsäpirttiin, jossa vietimme etulinjan re-
serr.inä ikimuisrettar-an joulun teltoissa kovassa pak-
k.rsess.r. ilman lämpöisiä r,aatteita. Täysi rauha kuiten-
kin rallrtsi.

P,iäsin lomalle Uudenvuoden aattona ,ja palasin yk-
srkiööni Loppiaisiltana. Yksikköni oli siirtynyt loma-
nr .rikana linjoille ja komppanian kirjuri, naapurin
poika siviilissä, vei minut henkilökohtaisesti yöllä sii-
hen korsuun, josta tuli silloinen kotini. Korsu sijaitsi
"Tanskan" tukikohdassa, joka oli tehty navetan virt-
s.rkellarista. Navetta oli tietenkin päältä palanut. Si-
sässä oli tuttu porukka, mutta vaitelias ja väsynyt.

Ryhmänjohtajamme, "ryhmyri" Uuno oli tyytyväi-
nen kaivattuun täydennykseen ja sijoitti minut vartio-
listalle kaveriksi uudelle miehelle, jonka kanssa en ol-
lut sanaakaan vaihtanut.

Uunon kanssa käytiin sitten keittämään tuliaiskorvi-
ketta. Minä kertoilin kotipuolen kuulumisia, ja hän
muisteli viikon tapahtumia "nestekellarin" uusista tu-
lokkaista ja vartiotehtävistä. Meidäo liniamme olivat
noin 200 metriä eteenpäin loivar rinnettä alas. Siellä
oli pusi'kkosaareke, josia oli muutamia suurempia pui-
ta joukossa. Päivällä ei ollut näkösuojaa, kun vartion
vaihto suoritettiin. Silloin oli kuulemma kiusallista
olla naapurin maalitauluna. Yöllä oli hälytyksiä ja
päivällä suojahautojen tekoa paksusti routaantuneeseen
maahan.

Harminsa siis'kullakin, mutta minulla oli mukavam-
paa kerrottavaa. Muistelin kuinka siviilissä "lomalla"
nukuttiin yöt rauhassa ja ihmiset olivat. iloisia, huo-
lettomia ja huvittelivat elokuvissa, ravintoloissa ja ko-
tikutsuissa.



Jonkun aikaa oli täten kulunut rupatellen, kun hä-
lytyskello alkoi päristä seinällä ja katossa oleva kypärä-
hälytin takoa: Apua - apua - tulkaa pian - tulkaa
pian ! - Korsun laveri alkoi elää. Luontevan nopeasti
ja hil.laisen ty'ynenä tapahtui miesten pukeutuminen.
Jokainen tiesi, että on mentävä ottamaan vastaan öiset
tunkeilijat.

Kysyin: -- Ketä on vartiossa? - Tolmonen kuului
yksin olevan.

Uuno lähti edellä juosten hämärään pakkaseen. Ha-
raisin jonkin kiväärin telineestä käteeni, koska kone-
pistoolini oli vartiopaikalla, ja juoksin Uunon peräs-
tä. Vilkaisin taakseni ja huomasin toisten poikien
juoksevan yhtenä jonona perässämme himmeässä kuun-
valossa. Pakkasta oli yli 40 astetta, ja lumi narskui jal-
kojen alla sietämättömästi.

Kranaatteja tuli polun molemmin puolin, mutta ei
varsinaiseen tukikohtaarmme, jonne pääsimme tappioit-
ta. Siellä vartiomies Tolmonen tähysteli kaikessa rau-
hassa eteensä. Suhisin hiljaa Tolmoselle ten'eisiä si-
viilistä.

- Mitä sinä hälytät rauhallisia ihmisiä keskellä yö-
tä kiljuvaan pakkaseenT

Korsun kaikki pojat asettuivat omaan poteroonsa tä-
hystämään, kun Tolmonen hiljaisella äänellä oli selos-
tanut tilanteen. Edessä piikkilangan toisella puolella
oli vihollisia ainakin komppania. Puolisen tuntia oli
siellä ollut kovaa liikettä, 1'skimistä, ja ahkioita oli ve-
detty. Ryhmyri koveni, miksi hän ei ollut aikaisem-
min hälyttänyt, mutta Tolmonen sanoi, ettei sieltä nyt
juosten tulla, niin kuin me tulimme.

Jännittynyt odotus alkoi - mitään ei kuulunut,
kaikki oli haudan hiljaista. Odotimme tunnin, ei'mi-
tään vieläkään. Pakkanen oli armoton, kuutamo valai-
si kivettyneitä kasvoja, ja sotilaat odottivat tyynesti
toiminnan alkamista. Pikakiväärimies Toivo lipsautteli
tunnollisesti liikkuvia osia, ettei ase pääsisi jäätymdän.
Uuno kävi jokaisen miehen luona ja kehoitti heitä
vuorotellen menemään korsulle lämmittelemään. Ku-
kaan ei lähtenyt. Veri virtasi lämpimänä suonissa, kat-
seet tähfilivät puskia kasvavaan etumaastoon. Patruu-
natäydennystä haettiin korsulta. Käsikranaatit jaettiin
jokaiseen poteroon ja vajaat lippaat täytettiin.

Vierähti kaksi pitkää tuntia - ei mitään kuulunut.
Uuno tuli luokseni ja kysyi:

- Voisitko jäädä vartioon, koska pojat ovat io
'r,alvoneet viikon? Sanottavasti ei ole ollut nukkumisel-
le aikaa ainaisissa hälytyksissä.

-- Olet ymmärtänyt oikein loman piristävän vaiku-
tuksen - kiitos, sehän sopii,

Uuno vei ryhmänsä nestekellariin Iuteiden syötä-
räksi. Tolmosta harmitti koko hälytys, kun oli ar-
meijan sotilaita ja niin väärin oli tilanteen arvioinut.
'Täimme vartioon.

\[enin tekemään tuttavuutta toisen vartiomiehen
krnssa. j,rkr kertoi tulleensa autojoukoista eikä ollut
tortunui tällaiseen touhuun.

-- P:rn tIhän tottuu, lohduttelin. Nälkä täällä pirul-
lisinta on. - Krveri sanoi saavansa paketteja, ettei sii-
tä hänellä ole laikeuksia. - Tunnet varmaankin hä-
lytyslairreet i'

- Tuosse on sähkönappi ja tässä vetohälytin.

- Seh'ä. Kuinkl kaukana on seuraava vartiomies?
-- Tuossa mäkitövräässä oikealla peltoaukean taka-

na 2OO m päässä ja vasemmalla tuossa koivusaarek-
keessa noin 100 m takaviistoon.
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Taisteluhautaa kaivetaan
Kannaksen pohjoisella
rintamalla
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Haupitsi tuliasemissa
Metsäpirtin rintamalla

Kiisrtrn heti, että olrnu»c eteentyönnetyssä tuki.
kohclassa, ia siitä sy1'stri korsu oli niin kaukana.

Oletko iulrpunut pk:lla / Sinun pitää se op1>i.r.

katso kun nä1,tän I Vedi liikkuvat osat tästä näin ta.ik-
sc niin pitkälle kuin jaksat. Tristä irtoaa lipas, kun
vaihdat.

-- Kun sersot tässä pk-vartioparkalla ,ja hälyttimet
ovat takanasi, niin suorita hälyt1's heti, jos avaan tu-
len. Tyhlää en räiski. Tältä suunnalta tietenkin sinä
harkitset hälytykscn suorittamishctken. OIemme j.rr-
kuvasti vartiotovereita, irr tukikohtamme on pidettävä
hallussarnrne ainakin niirr kruan kuin pojat ehtivrit
korsulta avuksemme.

Lähdin omalle paikalleni tähystämään ja pinnrstin
kuuloni herkirnmilleen. Välillä rina lapsutin kp:n lrik-
kuvia osia ja tretenkin poistin lippaao ensin. Kun-
nossa tuntui pysyvän, pakkasesta huolimatta.

Puoli tuntia ryhnrän lähdöstä oli kulunut, kun olrn
näkevinäni, kuin lumessa olisi kontattu noin 100 met-
rin päässä oikeanpuolcistcn tukikohticn välissä taka-
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viistoon vartiopai{<kani ohi. Talkistin vielä kerran,
olinko nähnyt oikein ja pääsin samaan tulokseen. Tu-
kikohtamme saartaminen oli siis täydessä käynnissä.
Hitaita olivat vihollisen liikkeet paksussa koskemat-
tomassa lumessa, siksi jätin miehet konttaamaan. Kun
katsoin tadkasti eteeni piikkilankaesteiden läpi, en siel-
täpäin tehnyr mitään hälyttävää havaintoa.

Käännyin konttaajia kohti, jotka tekivät taivalta pa-
rem,minkin uiden lumessa. Otin heistä takimmaisen
ensin tarkasti tähtäimelle ja noutaja tuli, ei päässyt
tehtävää suorittamaan. Puristin liipaisinta - Iyhyt
sarja, toinen, kolmas - piippu sylki tulta ja maalien
takana lumi tuprahteli. Näkyvissäni olevat konttaajat
kääntyivät kupeelleen tai selälleen jääden liikkumatto-
mina katselemaan himmeää kuuta, heidän matkansa
pohjoiseen oli päättynyt.

Samalla hetkellä oli yön hiljaisuus poissa, - hor-
nankattilat räjähtivät kiehumaan -. Edessä rintaman-
suunnassa tapahtui valtava räjähdys. Painauduin pote-
ron seinää vasten, mielessäni välähti ajatus, että telki-
vät reiän piikkilankaesteeseen ja siitä nyt painuu sisälle
se komppania, jooka Tolmonen väitti olevao edes-
sään. Nousin silmänräpäyksessä ampuma-asemaan ja
suuntasio kp.tulen räjähdyspaikkaa kohti. Mutta
edessä noin 100 m päässä näin leveällä alueella sa-
manaikaisesti aseiden suuliekkien syttyvän, ja sain val-
tavan tuliryöpyn hautani penkkaan, joka sähisi kipinöi-
tä, kuin palava kilaja. Samalla sain podkeeni kirvele-
vän iskun. Olin haavoittunut kerran aikaisemminkin
ja tunsin samoja oireita. Putosin poteron pohjalle, jos-
sa hieroin lumella poskeani. Siitä ei vuotanut verta,
joten varmaankin vain kiven ja roudan kappaleet is-
kivät kohmettunutta posk,eani ja siitä kipu, joka hil-
jalleen lieveni.

Olin valmis taistelemaan sisukkaammin, mutta har-
kitummin. Heitin poterossa olevat käsirkranaatit kohti
olettamaani esteessä olevaa aukkoa, otin kp:ni, vaih-
doin asemaa ja ammuin pitkiä sarjoja. En voinut nos-
taa päätäni haudan yläpuolelle, vaan pidin vasemmalla
kädellä kp:n perästä ja oikealla kädellä puristin liipaisi-

lll/JR 16:n upseereila
Metsäpirtisså (vasem-
malta): luutnantli Aimo
Kortesmäki, luutnantti
Aarne Tanhua, luutnantti
Lauri lnkinen, majuri ll-
mari Louhia (komentaja),
luutnantti Ville Pernaa ja
luutnantti Kalle Savioia
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JR 16:n lohkon papisto Metsä-
pirtissä neuvottelutilaisuudessa
rykmentin komentopaikalla. Va-
semmalta pastorit Toivo Lehto,
Erkki Karikoski, Antero Levanto,
Veikko Tommila ja Pentti Hissa

mesta, kuitenkin niin, että luotisuihkut suuntautuivat
maanpintaa pitkin. Hypin poterosta toiseen, vaihdoin
lippaan toisensa perään ja paiskin yhä käsikranaatteja.
Pidin silmällä selustaani ja kaipasin poikien tuloa. Oli
outo tilanne, koska päätä ei voinut nostaa tähystyk-
seen, sillä koko ajan kuulin luotien iskevän routaiseen
sorapenkkaan jatkaen matkaansa surkeasti valiltaen.
Kauempana pauhasi lähtölaukauksien tuttu ääni. Juok-
sin vartiotoverini luo, kun en kuullut kertaakaan hänen
ampuvan. Pelkäsin että hän oli ensimmäisestä ryöpystä
saanut osuman ja oli avun tlrrpeessa.

Tapasin toverini montun pohjalle painautuneena
ja äänekkäästi voihkien ja rukoillen Jumalaa.* Oletko haavoittunut? - Järjetöntä soperrusta,
josta ei saanut selvää. Suoritin hälytyksen. Vedin kar-e-

rini ampumapoterosta suojahaudan pohjalle. Kysyin
oliko hän haavoittunut? - Kieltävä vastaus.

Å jatuksissani mittasin matkaa montustil korsulle.
Kestää monta minuuttia, ennenkuin uninen r'äki on
täällä. Olin silmittömän vihaincn. Huusin kaverilleni:
-- Nyt ei Jumala auta, \'aan pitää toimia ! IvIcidän teh-
tär'ämme on tapella, pappien tehtävä on rukoilcminen.

Ivfuistin, että pikakir,äärissä oli Iippaita. Asetuin sen

taakse, puristin liipaisinta, se rupesi sylkemään tulta,
niin cttä olkavarttani suloisesti nytyytti. Tuntui tehok-
kaalta aseelta. Naapurinkin puolella alkoi suuliekkien
Iuku vähetä, joutuivat nekin etsimään suojaa. Innos-
tuin työhöni, lipas vaihtui toisensa perään. Kun naapu-
rin puolella seurasi tulitustauko, en ampunut minä-
kaan.
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Pidin silmällä myös selustaani, sillä odotin apua. Vi-
hollisiakin saattoi olla takana, koska edestä tulitus lop-
pui. Nyt huomasin takana tulijoita. Kp:ssä oli viimei-
nen lipas. - Nopeita liikkeitä pitkin polku.r, - musta
v1'ö näkyi lumipuvun päällä - omien merkki. Jo
kuului Uunon tuttu ääni. Samassa pojat olivat mon-
tussa ja jokainen omassa poterossaan.

Vihollisen tuli räjähti laulamaan. Toivo sanoi:

- Onko niitä noin kamalan paljon ja meinaavatko
ne rulh räkisin?

- Eir'ät tule, vakuutti Uuno. - Olisittepa pojar ol-
leet IIärkä.1ärvellä, siellä niitä oli paljon.

Selostin Uunolle tilanteen, että meidät aiotaan saar-
tae. Ifutta kunnon ryhmyri tiesi tilanteen, sillä
oikeanpuoleisen tukikohdan vartiomies oli tuonut jo
tiedon ennen meiltä tullutta hälytystä. Hän oli toi-
minut tarmokkaasti, hälyttänyt reservikomppaniasta
ioukkueen valmiustilaan ja pyytänyt tykistön sekä
heittimien tulta, ennenkuin lähti korsulta tukikoh-
tarmine.

Samalla repesi pohjoinen taivas palamaan. Oma ty-
kistö pauhasi - kymmeniä porsaita ilmassa - lisää
ja lisää, ja heirtimet löivät putkeen - lisää ja lisää al-
koi paikalle sattua. Ulina ja ryske sekä valtava myller-
rys peittivät tienoot, joistapäin äskettäin niin voi-
makkaasti meitä tulitettiin. Tykistön tuli-isku oli an-
kara ja tehokas. Tykistö jatkoi yhä. - Tulta perseel-
Ie, jotta paremmin tossu nousee, huusi joku.

'Tuli-isku loppui - hiljaisuus ia rauha palasivat tu-
kikohtamme eteen - myös pakkasen ansiosta.

Astellessani korsulle mietin kaikkea tapahtunutta -kuinka täällä elämä olikaan vaihtelevaa. Vartiotove-
rini ei tottunut sotaan - 

joutui sairaalaan samana
yönå, ja kaksi muuta meidän korsumme miestä teki
seuraa. Tappiomme tällä kerralla siis kolme haavoit-
tumatonta miestä.
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JOULUKUUN 3. päivä hämärtyi illaksi. Sotavanki
Kale vietiin ulos kolmen vartiosotilaan saattamana.
Hän tuumaili, että kuljettaisivat edes päivällä, jotta
näkisi jotain ympäristöstäkin. paikka, johon he oiivat
menossa, selvisi hänelle pian. Saattue tuli puiseen har-
maaseen rakennukseen meren rannalle.

Kale huomasi tulleensa suureen vajaan, joka oli
voinut aikaisemmin olla varastosuojana. Vajan sisä-
seinässä oli toinen ovi, joka johti pienempään huo-
neeseen. Oven pielessä oli hellauuni, jonkä oikealla
puolella oli pieni pöytä ja ikkuna. Pöydällä oli kenttä_
puhelin, joka oli paikalla olevia vartiosotilaita varten.
Huoneen perällä oli pöytä ja kolme tuolia. Sänkyjä
ta-i lavereita ei näkynyt. Kale istuutui tuolille pOydan
ääreen sotamiesten vartioidessa häntä kivääreineen.
Vajarakennuksen ulkopuolella vilahteli ikkunan taka-
na myöskin vartiosotilas; joka ehkä vartioi toisia so-
tilaita,. etteivät -poistuisi vartiopaikaltaan. Kalea pii-
ritti siis moninkertainen varmiitus. Ei ollut mahäol-
lista, että yksikään vartiomies erehtyisi Kalen kanssa
mihinkään juoneen.

- Miksikähän mahtanevat vankiaan luulla, kun
niin paljon kuulustellaan ja vartioidaan, tuumaili Kble
itsekin.

Tällainen epäluuloisuus kaiveli Kalea. Hän är-
syyntyi yhä enemmän vartiomiesten kävelystä. Kirgii-
sin näköinen sotilas jäi usein ikkunan taakie tarkkalle-
maan häntä.

-Kale seisoi pöydän luona ja piti tuolin selkänojasta
oikealla kädellään kiinni. Hän aikoi siinä tuokiossa
humauttaa tuolilla ikkunan takana tirkistelevää kir-
giisia ja nosti jo tuolin lattialta, mutta oven lähellä
ollut vartiosotilas ennäfti hänen lähelleen, joten aiko-
mus jäi l'ritykseksi. Hän säästyi yrityksensä seuraa-
muksista rällä kertaa, sillä vartiossa ollut aliupseeri
oli ukrainalainen. Kale tuli myöhemmin kokemaan,
ettei ukraioalainen enempää kuin kirgiisikään pitänyt
aseveljistään, joita he joutuivat palvelemaan.

Vartijat vaihtuivat neljästi vuorokaudessa, ja yhtenä
heistä oli aina ukrainalainen. Sisällä oleva vartija soirti

usein puhelimella päävariioonsa, varsinkin öiseen
aikaan. Ehkä nukkumisen pelosta vartiomiehiä koe-
tettiin pitää puhelimen avulla valppaina.

Kale koetti kysellä ukrainalaiselta, mihin tääLLä pää-
see nukkumaan, vaikka hyvin arvasi, eftei mitään
vuodetta tulisi saamaan. Vartija pääsi selville vangin
kyselyistä ja sanoi, ettei petillä nukkuminen täällä
käynyt päinsä, r,aan vangin oli nukuttava pöydällä.
Kale kipusikin sitten pöydälle, tähän erikoislaatuiseen
sänky1'n.

Kale ajatteli kääntyillessään pöydällä, ertei hän aina
ennenkään olltrt makuuvaatteita tarvinnut eikä hän
muutenkaan ollut mikääo hemmoteltu mamman poi-
ka. It{onilla ei ollut tällaistakaan makuupaikkaa kuin
nyt hänellä. Eihän tähän satanut eikä tuullut. Vaikka
eipä tässä vielä tiennyt, miten kauan tästäkään lepo-
puusta saisi nauttia.

Niin Iepäsi vajan pöydällä Talvisodan ensimmäinen
sotavanki, mutta tuskinpa hän olisi nukkunut niin
rauhallisesti, jos olisi voinut aavistao., mitä hän saisi
kokea saman pöydän ääressä seuraavina päivinä ja
olna.

Viimein vaaleni joulukuun 4. päiväa aamu. Kale
ihmetteli hetken, missä hän mahtoi olla, kun oli nous-
sut pöydälle nukkumaan. Ihmettely katosi äkkiä, kun
hän näki jälleen ikkunan takana kirgiisin tirkistele-
mässä. Todelliset painajaisnäyt hän saikin nähdä vasta
noustuaan makuulta.

Kale löysi jostakin sopesta piirustusnastan ja alkoi
vartijan huomaamatta raapustaa suojeluskunnan mer-
kin takasivulla olevia merkintöjä pois. Merkki oli jol-
lakin tavalla unohtunut hänelle. Se oli ollut hänelle
muisto menneiltä ajoilta, eikä hän raaskinut sitä pois-
kaan heittää. Hän ennätti suorittaa kaiverusten tu-
hoamisen ja kiinnittää merkio asetakkinsa rintapie-
leen, kun äkkiä astui neljä miestä ja heidän tulkkinsa
huoneeseen. Kaksi sotilasta kantoi heidän jäljessään
tuoleja.

Tämä valmistelu näytti pahanenteiseltä, koska var-
tiosotilaiden oli poistuttava huoneesta määräajaksi.
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Kale ei pitänyt siitä, että kuulustelijoilla oli muka-
naan r,ähemmän naisellinen tulkki, joka osoittautui
kiukkuiseksi,ja harvasanaiseksi propagandamyllyksi,
oikein aivojen pesijäksi.

Kuulustelu pääsi kohta h1'r'ään vauhtiin. Henkilölli-
syyttä koskevat tiedot käytiin jälleen läpi, ties kuinka
monennen kerran. Kuuiustelijat huomasivat vangin
asetak issa suoj eluskuntajärj estön harrastusmerkin,
mistä johtuen kuulustelu luisui merkkiä koskevaksi.
Muut asiat jäir'ät nvt toisarvoisiksi. Ryhmän puheen-
johtaja alkoi kär'ellä lattialla edestakaisin tärkeän nä-
köiseni jr teki tulkille käännettäväksi kysymyksiä,
joita tämä kuivalla äänellään toisti vangille.

Eräällä kuulustelijalla oli suurennuslasi, jolla hän
tutki Kalen merkkiä. Pöydän lähistöllä kuohui kuin
pyörremlrsky. Kuulustelijat puhuivat kiivaasti ja uh-
kailivat.

- Mikä tämän merkin nirni on 7

- Sellaisen metkin saa kuka tahansa kuulumalla
suojeluskuntaan. Ei sillä ole mitään varsinaista mer-
kitystä eikä nimeäkään, Kale vastasi ja ajatteli pysyä
jatkuvasti äsken antamassaan selityksessä, tuli mitä
tuli. Merkin nimeä eivät ainakaan minulta tule tie-
tämään.

- Vai et sano sen oikeaa nimeä ! Jos valehtelet,
niin saat maksaa kalliin hinnan, et ikinä tule Suomeen
pääsemään !

- Johan sen äsken sanoin, kun on tarpeeksi kauan
suojeluskunnassa, niin saa sellaisen merkin. Eikä oie
kysymys ajan pituudestakaan, riippuu osaksi suojelus-
kunnan varallisuudesta, mitä kulloinkin antavat. T.ie.
dän tästä asiasta vain tämän. Olen puhunut teille
kaikki.

- Kyllä sinut pannaan tietämään ja puhumaan,
huusi puheenjohtaja. Ensin sinä hyökkäsit Neuvosto-
liittoa .ja nrahtavaa puna-armeijaa vastaan ja sitten
vielä yrität valehdella. Kyllä sinut vielä valistetaan,
niin että huomaat ajatella omia etujasi etki vain Man-
nerheimin, Rydin, Paasiki'r'en ja Tannerin rosvokop-
lan etuja. Neuvostoliitto on rauhaa rakastava maa ja
täällä pidetään huolta köyhistäkin eikä vain hallitse-
van luokan eduista.

Kalelle välähti kuulustelun aikana mieleen, että oli-
han olemassa kansainväliset sotavankisäännötkin. Siksi
hän kysyi kuulustelijoiltaan, minkä vuoksi häntä nyt
niin ankarasti kuulusteltiin, vaikka hän on vain taval-
linen sotavanki. Ei hän edes sodan alussa ehtinyt
tehdä vastarintaa eikä ole heitä kohtaan koskaan teh-
nyt mitään rikollista.

Tähän puheenjohtaja vastasi: - Kyllä mekin tie-
dämme, että kansainväliset säännöt sotavangeista ov3t
olemassa, mutta me teemme katsantokantamme mu-
kaan tässäkin kohden. Sano sinä r,ain, mitä merkin
taakse oli kaiverrettu, äläkä puutu mihinkään kan-
sainvälisyyksiin I Puhu, mitä kysytään eikä yhtään
muuta !

Synti'neessä pakkotilanteessa Kale ilmoitti, että
sinne oli kaiverrettu vuosiluku L917 eikä mitään muu-
ta. Tällöin kajahti jälleen kuulustelijan nyrkki pöy-
tään:

- Sinä valehteletl Jos et ilmoita täsmällisemmin,
rnitä oli kaiverrettu, niin tiedä, että sinun käy huo-
nosti,

- En voi sille mitään, että ette usko puheitani.
Kale ol.i kiusallisen tunnelman vallassa. Kaikki ym-

pärillä huiskivat kasvot loistivat punaisina ja ivalli-
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sina. Tulkki näytti eniten olevan hyvillään saadessaan
krusatr Kalea or elilla kysyml'ksillään ja uhkauksillaan.
Piin.rllinen kuuiusrelija teki Ka.leen mitä katkerim-
mrn vaikuruksen. Ki'svmvksiä sateli vaikka minkä-
l.::si:. Ka.le xoe:ri keksiä niihin vaarattomia vastauk-
sra ja lucvj.:, r'r:keassa risliiulessa. Kuulustelijat eivät
hr'ölvr:ee:xiäi hänesrä sen enempää. Hän uskoi, ettei-
r'ä: i':-:i::s:e.l::a: r'oisi hänen toimintaansa käyttää
hänti r..is:-rrn. Hän luuli pääsevänsä vielä kerran ta-
kris:i S:.rneen eikä pakkotilassakaan halunnut puhua
liikaa. \ir:r klselyjen tulva jatkui yhä.

- E:: :iedä sotilaallisista sijoituksista sen parem-
min k:in muistakaan sellaisista asioista, sillä olin ollut
rajalla.rin ,1o siksi kauan.

Puheenjohtaja katsoi nauriin näköistä taskukelloaan
je pääs:i karkean manauksen. Kello oli hänen mieles-
rään liian paljon. Hän sanoi kuulustelun päättyneen
sillä kerraa, keräsi paperit pöydältä mustaan salkkuun-
s.r j.r orti Kalen merkin mukaansa.

Kuulustelijat poistuivat ja jättivät tuolit huonee-
seen. Kovanaamojen teatteri oli siten taas päättynyt.
Varriosotilas palasi ovensuuhun. Kaielle tuotiin ruo-
kaakin. Hän näki ikkunan takana jälleen kirgiisin as-
telemassa edestakaisi n.

- Voi Perkjärvi sentään I Tässä on teille vakoilijaa
kerrakseen. Ennemmin antaisin Iyödä itseäni oikein
reilusti, kuin olisin GPU:n seurassa. Kunpa olisivat
sattuneet ne Iuodit aikanaan. Täällä menee hermot ja
muukin terveys, ellei kohta mitään muutosta tapahdu!

Vartiosotilas vastasi jälleen puhelimeen: - Da daa!
Joulukuun 4. päivä oli jo illassa ja Kale ajatteli,

ettei enää ennen aamua tulisi muuta ohjehnaa, saisi
olla edes yhden yön rauhassa. Toive rauhallisesta
yöstä ei kuitenkaan toteutunut, sillä vartijat tulivat
taas noutamaan häntä. Tämä ei enää tullut Kalelle
yllätyksenä, sillä hän oli jo tottunut niihin. Keski-
yöllä hänet vietiin erääseen lähellä olevaan isoon ra-
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kennukseen. Talo muistutti kotimaassa olevia seurojen
taloja, ja sellaiseen tarkoitukseen se lieneekin raken-
nettu. Vartijat veivät hänet erääseen sivuhuoneeseen.
Hän kuuli sanottavan:

- Leningradin komendantti, eräs kenraali, tulee
sinua katsomaan ja tervehtimään.

Kenraaliksi tervehtijä osoittautuikin. Nimikin esi-
tettiin. Huoneessa oli muitakin politrukkeja ja tie-
tenkin GPU:n miehiä, koska oli kysymys vangista.
Komendantti oli tällä kertaa suurin arvoltaan. Kale
seurasi korva tarkkana, vaikka hän osasi vain hiukka-
seo venäjää. Hän tunsi olevansa kuin mikäkin näyt-
telyesine vieraalla maalla vihollistensa keskellä. Häntä
tervehdittiin tällä kertaa kohteliaasti ja ystär.ällisessä
hengessä. Kaiken taakse oli kuitenkin kätkeytynyt
näkymätön salamyhkäisyys. Tervehdysten ja kohteliai-
suuksien jälkeen tuli Leningradin komendantti ihaile-
maan Kalen pukua. Tätä malli-39:äd hd.n ei ollut
kauan pitänyt, se oli kuin uusi aselajiväreineen ja
merkkeineen. Kale vaistosi, ettei tämä puku tullut
olemaan hänellä enää pitkään, vaikka se olikin oma.
Puvun katselemisen ja koettelemisen jälkeen toivotel-
tiin h1'r'ää jatkoa puolin ja toisin. Ja niin sekin ainut-
laatuinen tapaaminen päättyi. Entinen epävarmuus jäi
yhä kaivelemaan mieltä.

Kale pääsi uneen myöhään sinä yönä. Hän kipusi
pöydälle, käänsi .r,artiomiehille selkänsä, asetti lakin
päänaluseksi ja odotteli unen tuloa. Jonkin ajan kulut-
tua hän nukahti, mutta hänet herätettiin kolmen soti-
laan voimalla jo kello 3 yöllä.

- Paidjom! Paidjom! huusivat herättelijät.
Oli lähdettär'ä unisena miesten mukaan, jotka vei-

vät hänet pihan yli ja kantoivat mukaan kammesta
veivattavia dynamolamppuja. Kalen edellä ja jäljessä
käveli konepistoolimies. Nyt kai jo lopultakin vievät
hänet ammuttavaksi, kun ovat tarpeekseen kuulustel-

Kuulustelijat huomasivat
vängin takissa suojelus-
kuntajärjestön harrastus-
merkin

leet eivätkä ole saaneet tietoja itsepäiseltä jukuripäältä,
iumaili Kale. Tuskinpa siis enää näen seuraavaa päi-
vää. No tapahtukoon mitä hyvänsä ! Jumala minua
auttakoon ! lohdutti hän itseään.

Lyhyen kär'elymatkan jälkeen Kale huomasi joutu-
neensa tutulle Smolnan talolle, jossa oli jo edellisenä
iltana saanut käydä visiitill:d. Tällä kerralla hänet vie-
tiin kellarikerrokseen, jossa oli jo odottamassa kolme
siviilipukuista politrukkia. Heillä oli jälleen salamyh-
käinen hymy kasvoillaan. Huone oli ilmeisesti jokin
varastosuo.ja. Siellä oli hämärä valaistus ja ilma tuok-
sui homehtuneelta. Mieli oli ennestään matala ja se

kär'i sitäkin matalammaksi, kun hän näki epämääräi-
sen va.rtekrsan huoneen lattialla. Hän alkoi ajatella jo
pahinta j.i muisti edellisen illan keskustelun kerrosta
ylempänä. Eräs miehistä nosti kasan lattialta, heitti
sen hlnen ereensä ja huusi:

- Ju655a ovat vehkeet, vaihda ne päällesi, omiasi
et tule ikinä tarvitsemaan!

Tämä herki tuntui Kalesta aivan katalalta. Hän kat-
seli tuokion harmaata räsykasaa ja ivallisia politruk-
keja. År'uton Suomen kansalainen oli tässä tavallisena
sotavankine menettämässä ainoan omaisuutensa, ase-

pukunsa. Hän oli aina kunnioittanut rajan koskemat-
tomuutta eikä naapureita ollut loukannut muutenkaan.
Mutta ntt oli politrukeilta naapurin kunnioitus jää-

nyt.

- Saanko pitää saappaani ja lakkini, olenhan vain
tavallinen sotavanki?

- Ei mitään, kuului vastaus. Etkö jo ala vaihtaa
vaatteita, vai pitääkö ne ottaa pois väkisin ja viedä
sinut sinne, missä et tarvitse omia etkä vieraita vaat-
teita.

Kale alkoi vastenmielisesti riisua vaatteitaan ja tunsi
itsensä häpeällisesti nöyryytetyksi. Vaihdettuaan vaat-
teet hän muuttui venäläisen reserviläisen näköiseksi.
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Hän tunsi katkeruutta katsellessaan, kuinka politrukit
koettelivat hänen asepukuaan itselleen. Nämä rnuuta-
mat hetket tuntuivat Kalesta elämänsä raskaimmilta,
sillä hän joutui luopumaan viimeisestäkin oman ar-
meijansa ulkonaisesta tuntomerkistä ja oli pakotettu
vaih'tamaan ylleen vihollisen sotilasasun.

Kalesta tuntui oudolta lähteä bolshevikkisotilaiden
mukana muutetussa asussa ja mustissa siannahkaisissa
patineissa. Kengät olivat varmaan pakkasilmalla kyl-
mät, mutta olivat kuitenkin niin suuret, eftä niihin
mahtui parit jalkarätit. Edellisten lisäksi hän sai kel-
lertävänvihreän kesäpuseron, toppahousut ja kesäla-
kiksi tarkoitetun piippalakin, jossa oli punainen viisi-
sakarainen neuvostotähti. Tähdery hän tahtoi oftaa
heti pois kävi kuinka kävi. Itse hän sai pitää vain
oman puolipitkän sadetakkinsa, josta ei kuitenkaan
talvella ollut apua. Tuntia myöhemmin Kalea kella-
rista noutamaan tulleet sotilaat säpsähtivät, kun näki-
vät Kalen erilaisessa asussa. He eivät varmaankaan
olleet samaa mieltä vaatteiden vaihdosta politrukkien
kanssa.

Mutta Kalen mielessä soi yhä komennus: 'Etkö ala
jo vaihtaa, vai pitääkö ne ottaa värkisin päältäsi pois
ja viedä sinut sinne, missä et tarvitse omia etkä mui-
den vaatteita.' Toivottomampaa hetkeä Kale ei ollut
ennen kokenut. Äskeinen tapahtuma näytti vieneen
häneltä kaiken toivon, eikä missään näkynyt lohdu-
ttlksen hiventäkään. Hän tajusi siinä pöydän päällä
loikoessaan, että hän oli ensimmäinen vanki, mutta
tuskinpa viimeinen. Mutta missä olivat toiset vangit?

Jumala suojelkoon kaikkia suomalaisia, hän mietti
yksikseen ja nukahti.

Sotavanki Mannisella mukana ol-
lut sk.låriestön harrastusmerkki,
ioka aihsutti tarkkoia kuuluste-
luja

KAIVOt
IOS'SSAAN

TAISTELUHAUTAA

OLTIIN reservissä olon aikana suorittamassa yöllä
tukilinjalla'kenttävarustelutöitä, kun esimies huomasi,
että korpraali Mäki, joka ei ollut innokkaimpia työn-
tekljöitä, pisteli taisteluhautaa tosissaan. Esimies ei
'malttanut olla kysäisemättä:

- Mitäs se korpraali n/t noin innokkaasti tou-
huaa? - Vastaus tuli kuin apteekin hyllyltä:

- Mä yritän, että multa menis kuves puhki !
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Suomalaisten korsualuetta Löytövaaran maastossa

KUUSIJOEN helvetti oli Kuhmon ilnttmalb 1.3,4o
siirtynyt Löytövaaralle. Kuusijokilinja oli täyttänyt
tehtävänsä ja sen turvin oli Löytövaaraan rakennettu
kestävä puolustusasema. Me tiesimme, että tästä emme
voineet enää perääntyä. Mutta myös vihollinen tiesi,
että tämän linjan murtaminen merkitsisi sen takana
olevan venäläisen )4. divisioonan pelastusta. Jokaisen
miehen mieleen oli syöpynyt tietoisuus tästä sekä siitä,
että olimme pakkopuolustuksessa. Tällainen tietoisuus
oli äärimmäisen raskas,- mutta samalla se pakofti kes-
tämään. Oli kestebtävä, koska toinen vaihtoehto oli
selvä.

Tämä toinen vaihtoehto eli kuolema tuli kuitenkin
joka päivä kymmen.ien miesten osalle. Jokaisena iltana
lepäsi vaaran laella, pienessä suojakulmassa pitkä rivi
miehiä kuusenhavu kasvoillaan. Me katselimme heitä
illalla taistelujen hiljennyttyit, ja jokainen toivoi, ettei
hän itse olisi seuraavana iltana tuossa rivissä ja oli
ehkä iloinen siitä, että ainal<in yhdellä yöllä oli kuo-
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lcnrit taas siirtynyt. Mutta kestäisimmekö enää huomi-
sen, ajattelimme siinä kangistuneita veljiämme katsel-
I essa.

\Iutta Löytö\,aara l.iesti. Se kesti päivän kerrallaan.
Se olr kestänyt jo kymmenen päir,ää. Oli tullut

maalrskuun 12. ja 13. päivien r'älinen yö. Olisin ha-
lunnur nukkua. sillä olin äärimrnäisen r,äsynyt. Päir'ä
oli ollut rrrs hr\ in 'levoton". Muonantuojan mukana
tuli tars sirl lur.rirur tä)'dennystä. Tuohon rnatalaan
katettuun ntrrkuopp.ran.rme työntyi hintelä, kalpea-
kasvoinen. kesir.ikää lähenteler'ä miekkonen. Muo-
nantuo,ja vrrnisri jr srnoi:

- Siinä on sirtcn ters sirä täy'dennystä.

-- Niin näk1'y oier rn. todemiin korsussa pisteliäästi.

- Osaatko ampu.r lionekir äärillä ? kysyin.

- Ee-enhän minä 
- - olr ,rrk.r vastaus.

..Hm.
]äin katselemaan tuota miestä. joka kyykistl,i or i-

aukon suojana oler.an huovan eteen pienenä ja avut-

l(uusiioki
muntui

-LöytöYadrd
kesti
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tomana kuin Iinnun poikanen eikä osannut ottaa edes

reppua selästään. Hänen kasvonsa olivat pienet ja
avuttomat ja silmistä kuvastui pelko, jota hän ei voi-
nut eikä edes yrittänytkään salata. Häntä katsellessa

tuli mieleen tunne, jonka voi määritellä vain yhdellä
sanalla: säälittär'ä. Sain äkkiä mieli.iohteen, ottaa
hänet hoiviini. NIenin hänen luokseen, löin häntä
teennäisen reippaasti olalle ja sanoin:

- Taloksi varn ja reppu pois pykälästä! Lähdemme
kohta katsomarn poteroa ja kuuntelemaan kaunista
slaar-ilaista musiikkia I

- lt{itä? Slaavilaista musiikkia? hän mumisi eikä
ilmeisesti tajunnut, että tarkoitin totta, sillä ulkoa
kantautui jo vaimeana tavanomainen "öinen serenaa-

di", vihollisen kovaäänismusiikki. Hän tarrautui mi-
nuun katseellaan kuin olisin ainoa apu ja pelastus
hänelle ja mutisi jotain:

- Voi hyvä Jumalal Aikoihin on eletty, kun hä-

nenkin Hän mainitsi usein sanan Jumala.
Läksimme pian pesäkkeeseen. Oli melkein keskiyö.

Kovaäänislaitteet oli viritetty ja musiikki k'rikui rais'
katun erämaLvaa,ran yllä. Balalaikka soil Se oli kiel-
tämättä somaa kuulla. Hämmästyneenä ja mvkkänä

kuunteli täydennysmiehemrne tätä. Kun selitin hänelle
tä'ssä vartiomiehen tehtäviä, näytti kuin hän ei olisi
kuullut taikka tajunnut mitään. Sitten musiikki tau-
kosi, kovaääninen räsähteli ja vinkui. Tiesin, että nyt
tulisi puhe. Tuli kovaa tekstiä ja pienellä jännityksellä
odotin, minkä vaikutuksen tämä tekisi nostomieheem-
me.

Mutta se teksti, rnitä nyt tuli tekikin erikoisen "vai-
kutuksen" minuun, sillä heti alkuun kuulin kovaääni-
sestä oman konekir,äärini miehen nimen:

'Suomen armeijan sotilaat ja kersantit kuunnelkaa,
mitä meille antautunut toveri Kautiainen kirjoitta.r
teille - Näin alkoi esitys. Ja sitten seurasi hänen
"kirjeensä", jossa selostettiin toivotonta taisteluamme,
kehoitettiin antautumaan ja tulemaan puna-armeijan
riveihin puolustamaan työläisten ja talonpoikien asiaa
ja sanottiin: 'Minun, Kautiaisen, on täällä hyvä olla.
Asun valoisassa korsussa ja syön hyvää ruokaa.'

Vai niin, r,ai Kautiaisen ne nyt ottivat puolestapu-
hujakseen, ajattelin. Muistin, kuinka hän muutamia
päiviä sitten tunnustelijana ollessaan karautti suksil-
laan alas Silmälammen suolle ja joutui vihollistuleen.
Tuli oli kiivasta, ja meidän piti vetäytyä kiireesti suon
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Tykki asemissa Löytövaa-
ralla. Etualalla raivattua
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Erään taistelun päätyttyä Löytö-
vaaralla

Iaidasta metsän reunaan, suojaan tulelta. Me pääsim-
me, mutta Kautiainen ei palannut. Olimme sitä miel-
tä, että hän 'kaatui, mutta sittenkin hiipi mieleeni aja-
tus, että entäpäs, jos hän jäikin vangiksi?

Tämän jälkeen ilmoitettiin kovaääoisestä, että an-
tautumiseen on enää vähän aikaa, sillä aamulla alkaa
rumputuli, jollaista ei ole ennen nähty ja että höyry-
jyrä tulee tekemään meistä selvää huomenna.

Tämä oli varmaankin kovaa tekstiä täydennysmie-
hellemme. Tuolle mies-paralle, jolle sota oli täysin
outoa ja joka tuskin oli asetta kädessään pitänyt.

Jätin hänet kuitenkin asemaan. Kun menin kor-
sulle, hän tuli hetken kuluttua hengästyneenä ja silmät
pyöreinä korsuun ja piteli toista, vertavuotavaa kät-
tään hokien: ampuivat, ne ampuivat!

Katsoimme hänen kättään. Siita oli yLsi sormi pois-
sa. Minua säälitti. Koppasrn hänen lapasensa ja tein
siitä nopeasti johtopaätökseni. Mies vietiin pois, en'kä
kuullut hä'nestä sen enempää. Minulle hän jäi tunte-
rnattomaksi sotilaaksi, joka hänkin oli - sodan uhri.

Meidän oli vielä koettava nraalskuun I l. päivä,
jonka aamutunnit olivat vielä kymmenien meidänkin
tukikohtamme miesten kuoleman tunteja.

Vastusta,ia piti lupaukscnsa. Åamu alkoi 'heti 'hel-

vetillisellä tulella. KaikLi putket jauhoivat asemiammc
yhtämittaisel.la rumputulella. OIin mennyt asemiin jo
ennen tämän kaaoksen alkamista ja olin kyyristyneenä
poteron seinää r,asten. Äkkiä vingahti ja räjähti aivan
pääni yläpuolella ja kun vilkaisin sivulleni, oli pesäk.
keeni vieressä ollut puu tipotiessään. Mutta samalla
sai myös vieressäni ollut pesäke täysosuman. Taisi tul-
la selvää sielläkin, ajattelin. Maataistelukoneet ja

pommittajat olivat jatkuvasti päällämme jr pudottivat
pommejansa. Samanaikaisesti saatoimmc havaita vihol-
lisen etenemisen tulen suojassa ja joskus sen keskellä-
kin. Olisi tehnyt mieli mennä katsomaen viereistä pe-
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säkettä, mutta ei voinut. Nouseminen poterosta olisi
tiennyt varmaa menoa. Olikohan Korsu-Järvinen vielä
siinä? ajattelin. - Ei ollut, kuten sitten kuulin. Hä-
nen kohtalonsa oli antaa henkensä vasta muutamaa
tuntia myöhemmin. Suutariksi jäänyt ammus surmasi
hänet, kun sota oli ;o ohi.

Tunti tunnilta jatkui melske. Vasemmalta tuli tieto
asemiin murtautumisesta. Nyt oli pidettävä silmällä
myös sivustaa .ja taustaa. Meillä oli pesäkkeessä myös
konepistooli, jonka tuli ampua tarvittaessa taaksekin.
Sitten tuntui tuli hieman hellittävän. Läksin juokse-
maan korsuun tuota muutaman kymmenen metrin
"tuskien tietä", jolle niin moni mies oli tuupertunut.
Kun ol.in ennättänyt korsuun, juoksi Paavo Isoaho pe-
rässäni ja huusi:

- Mitä me teemme? Vihollinen huutaa edestä, että
'älkää suomalaiset ampuko enää, on tullut välirauha'
ja he nostavat valkoisia lippuja ihan edessämme.

- Mitä, nostelevat valkoisia lippuja? Joka mies ase-

miin! Nyt on jokin kou'kku kyseessä! Juoksimme ase-

miin huomaamatta, ettei yhtään ammusta enää räjäh-
tänyt. Syöksyin poteroon, kuten tavallisesti tulen alla
ollessamme ja siinä totesin, että valkoisia lippuja oli
noussut pari kolme eteemme ja siellä huudettiin:

- Suomalaisetl Miksi ette nouse pois asemistanne?

Jossa'kin pärähti vielä konetuliaseen sarja, jota seu-

rasi vasemmalta huuto:
-- Piruako te vielä siellä tien varressa räiskitte.

Ettekö tiedä, että on tullut r,älirauha. Samassa ilmestyi
pesäkkeemme luokse nuori r'änrikki. Hänen poskes-
tran valui verta. Hän vakuutti, että tieto on tosi. Me
kömmimme pois pcsäkkeistämme. Tunnelma oli ih-
meellinen. Hil.jaisuus oli vaaralla käsittämätöntä. Ve-
oäläiset nousivat haudoistaan edestämme. Etumaiset
heistä vain parin-kolmenkymmenen metrin päästä. He
huusivat meille:

-- Miksi te ette nouse kaikki pois asemistanne2

ls
ä

- Me olemme kaikki jo nousseet? huusimme vas-
taan. Mutta he pyörittelivät päitään ja viittoilivat toi-
silleen epäluuloisina. Heidän oli todellakin vaikeaa
uskoa, että tätd. vaaraa oli puolustamassa niin vähälu-
kuinen joukko. Vain mies siellä ja toinen täällä. Mut-
ta vihdoin he uskoivat ja tulivat asemiimme. Vilkai-
sin kelloani, ja se oli 5-6 minuuttia yli rt. Me olim-
me siis saaneet tiedon rauhasta vasta pari-kolme mi-
nuuttia rauhanteon jälkeen. 

- Tämä iohtui siitä, että
kukaan ei päässyt v^atan laelle näinä aamutunteina tu-
lemaan, ja kaikki yhteytemme olivat tietysti poikki.
Viimeinenkin sanaa tuomaan lihetetty vänrikki sai vie-
lä haavan kasvoihinsa.

Mutta sitten naapuri keksi jälleen aiheen huomaut-
tamiseen I

- Miksi ette nosta valkoista lippua? he huusivat.
Niin tosiaankin! Mutta eihän meillä sellaisia ollut.

Pirn kuitenkin keksi eräs muita nokkelampi mies
r:rsu.r päältään lumipuvun takkinsa ja niin hulmusi
sohtr meilläkin ,,valkoinen lippu". Toisin sanoen li-
k:rnen i.r risrinen lumipuvun takki jostakin siepatun
,<e::r nenässä. Se sai kuitenkin nyt välttää. Sen hyväk-
s)'\'r: n.rlpurirkin, hymyillen.

\:::..1r tullut rauha Löytövaaralle. Se oli tullut
sen l:e.l: muutinriir minuutte.ia myöhemmin kuin
n -: -::-l:

P:.:iis::-.:re vmpärillä seisoi joukkueen verran
n:l::::: s-.::l:::.r. He olivat nuoria miehiä puhtaan-
.:ji:,s,:.: :--::.:::ieiss.ran ja ihmettelivät, miksi me
i.i.:.:ir :.:::::g-::::. r rnhoi,r.

T-':....x::. \-.:.hoi:. Krtselimme toisiamme. Me
h'::::.:s.:::.: :-e'.':::::e rodellrkrn keski-ikäisiä hei-
l:: i i:::::-::: Kc l:.e kuuxautta jatkuvaa taistelutoi-

\'ås'-ee: <c"ekiväårimiehet nousseet
--r ieså<(eeståän 13.3.40 kello 11.03
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mintaa vailla lepoa ja ilman peseytymismahdollisuuk-
sia ja melkein koko ajan jatkuvasti tulen alla. Niin,
siinä vanhenee mies I

Jokin upseeri tuli pesäkkeeni 'r'iereen. Hän nosti kä-
tensä tervehdykseen ja kysyi:

- Eikö täällä ole yhtään upseeria?

- Tulee kai, kun ennättää, vastasi joku.
Upseeri naurahti ,;a kysyi:
Ir{ita piditte tästä meidän viimeisestä tykistökeski-

tyksestämme ?

- Siinähän tuo meni paremman puutteessa, tuu-
maili jokin jermu.

Upseeri räjähti nauramaan ja kertoi vastauksen
muille ja koko joukko nauroi. Se oli vapauttava nauru
meille kaikille. Sitten hän sanoi, konekir'ääriä osoit-
taen:

-- Teidän konekir'äärinne ampuivat pirullisen tar-
kasti ! Meillä oli hyvin paljon tappioita teidän kone-
kivääreistänne.

Tämä oli tunnustus, jolle osasimme antaa arvoa.
Upseeri astui täysosuman saaneen pesäkkeen vie-

relle ja pysähtyi siihen. Hänen kasvonsa saivat vaka-
van ilmeen. Hän nosti kätensä ja teki kunniaa, nyökkä-
si meille ja lähti astelemaan tietä kohden.

Muukin joukko hajaantui. Mutta vielä seisoi eräs
mies pesäkkeeni vierellä. Hänellä ei näyttänyt olevan
kiirettä. Kun muut olivat menneet etemmäksi, hän tu-
li luokseni, löi kädellä olalleni ja sanoi puhtaalla mur-
teettomalla suomen kielellä:

- Toveri, oletko kommunisti ?

- En ole, vastasin. - luulen, että heitä on tällä
hetkellä Suomessa hyvin vähän.

Hän katsoi minua totisin silmin ja nyökkäsi. Sitten
hän jatkoi:

-- Miksi me oikeastaan tappelernme? Eikö se ole
mieletöntä? Meillähän ei ole mitään vihaa.

- Myönnän, että näin on. Tämä kaikki on miele-

*;)

töntä sinänsä, mutta meille tämän tappelun tekee mie-
lekkääksi se, että te seisotte maamme kamaralla ja
ammutte meitä. Jos te ette osoittele aseillanne tänne
päin, niin emme mckään ammu.

Hän oli vaiti. Katselin häntä. Hän oli jo vähän iäk-
käämpi sotilas. Ehkä hän oli karjalainen taikka inkeri-
Iäinen eli sitten myöhemmin Suomesta muuttanut
"aatteen mies". Puhetavastakin päätellen ilmeisesti
juuri viimeksi mainittu. Ä{itähän hänen mielessään
mahtoikaan nyt liikkua? Hänhän oli saman kansan
jäsen. Veljeni tavallaan. Minusta tuntui kuin hän olisi
halunnut puhua paljonkin, mutta se oli hänelle vai-
keaa, eikä hän löytänyt sanoja.

Kuukausia kestänyt jännitys laukesi. Monet jaksoi-
vat vielä katsella tienoota, joka oli aivan perusteelli-
sesti muuttunut näinä päivinä. I(utta minä uuvuin
pian raskaaseen uneen korsun haluille, ja sitä unta
kesti yhtä mittaa seuraavaan iltran. Kun heräsin, sain
kuulla, että toverini olivat nostaneet minut pari ker-
taa seisaalleenkin, jotta heräisin syömään, mutta tur-
haan.

Nyt olin kuitenkin ihmeellisen pirteä. Nousin suk-
silleni ja lähdin hiihtelemään vaaralle. Kaatuneemme
oli kerätty tavanomaiseen paikkaan, ja myös Kuusi-
joen uhrit oli tuotu samaan suojaisaan kulmaan. Heitä
oli pitkä rivi - liian pitkä. Siinä oli myös joukkueeni
johtaja, vänrikki Esko Norri.

Laskin mäkeä alemmaksi Silmälammelle päin. Siellä
oli 400 miehen venäläisosasto myös hautaamassa omia
kaatuneitaan. Sieltä Iöytyi suolta myös kunnon soti-
laan Kautiaisen ruumis taistelussa kaatuneena.

Yaaran rinteellä r,allitsi todella kuolemanhiljaisuus.

Venälåiset (vasemmalla) ovat 13.3.40 heti tulen la-
kattua tulleet suomalaisten asemiin neuvottelemaan.
Edessä kertomuksen kirjoittaian juuri täysosuman
saaneen aseman jäännöksiä
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OLI sateinen ja pimeä syysilta 1943. Joukko Sisätön
kylän poikia oli kokoontunut ulos vaihtamaan ajatuk-
siaan. Kun samalla kuului läheltä lentokoneen hurinaa,
pojat alkoivat arvella, mahtaisiko vihollinen pudottaa
n1t desantteja tänne kauas sisämaahan Ikaalisten seu-
dulle. Åsiaan ei sen paremmin kuitenkaan kiinnitetty
huomiota.

Kului muutamia päiviä. Olin pellolla niittämisteh-
tävissä, kun huomasin metsän laidassa aidan takana
seisovan jonkin tuntemattoman ihmisen. Aloin kat-
sella häntä pitkään ja ihmettelin, kuka hän voisi olla,
kun vain noin tulee metsästä. Ilmeisesti hänkin heti
huomasi minut, koska tuli suoraan luokseni.

Totesin tulijan lähemmäksi päästyään naiseksi. Kun
hän enempää puhumatta tiedusteli minulta valtrti«i.
neuvoin hänelle, millä suunnalla on maantie. Nainen
lähti kär'elemään sinnepäin, ja minä jatkoin työtäni
jonkin aikaa. Samalla kuitenkin ajattelin, mahtoiko
tuo olla rehellinen kulkija. Löin viikatteen peltoon
ja päätin lähteä ottamaan asiasta selkoa. Olihan mi-
nulla 13-vuotiaana sotilaspoikana siihen velvollisuus.

Kotiin tultuani otin polkupyörän ja kerroin isll-
leni, että Iähden seuraamaan epäilyttävää naisrr. So-
vimme myös, että hän heti soittaa poliisille, jolleis.nr
silloin toimi Luhalahdessa jääkärivääpeli K. V. \'isr-
mäki, ja pyyån häntä tulemaan ottamaan asiestr l.r.
hemmin selvää.

Seurailin tuota naista välillä pyörällä hänen ede,-
lään ajaen ja taas jääden jälkeen useita kilome:re i
Tuli sitten eräs sivutienhaara, ja seurattavani lährrit:::
kulkemaan sivutietä. Tämän vuoksi poikkesin he:
lähellä olevaan taloon pyytämään talon väkel sro-
maan perässä tulevalle poliisille, että hän poikke::s:
sivutielle. Lähdin itse taas seurailemaan naista.

Kovin pitkälle ei tarvinnut mennäkään, kun pol:rs:

la isäni tulivat naisen luokse ja pyysivät nähtär.1is:
henkilöllisyyspaperit. Nainen näytti heti p.rperic.r.
joita tutkittuaan poliisi sanoi, että näillä papereii^-:
saa kyllä mennä minne vain, kunhan ei tee mitrrn
pahaa.

Minä seurasin papereiden tarkastuksen aikana nri-
sen liikkeitä ja huomasin hänen matkatakkinse trs-
kussa pistoolin. Menin poliisin viereen ja kuiskasrn
hänelle tekemästäni havainnosta. Poliisi kaatoi heti
polkupyöränsä ja tarttui naisen taskussa olevaan kä-
teen. Vedettäessä kättä taskusta ulos tuli siinä mukaor
ladattu automaattipistooli. Poliisi suuttui, ärjäisi nai-
selle, että hän on koko ajan valehdellut, hän on
maanpetturi. Tähän nainen vastasi:

- Niin olen, mutta ei saa kuulustella eikä kovistaa
näin maantiellä, sillä sen kieltaa kansainvälinen
laki.

Tarkastimme naisen taskut perusteellisesti ia läh-
dimme kuljettamaan häntä ison maantien varteen. Isä
ja minä lähdimme kotiin ja poliisi lähti viemään de-
santtia Luhalahteen päin.

Kotiin päästyä soitimme tapahtumasta heti Ikaalis-
ten nimismiehelle. llän lupasikin heti saapua eikä
kauan kulunutkaan, kun hän jo oli kodissamme mu-
kanaan is.miehiä ja mainittu desanttinainen.

Naiselta tiedusteltiin, miksi hän ei ollut ampunut
heti poikaa, jonka huomasi pyörällä häntä seuraile-
vanT Nainen selitti tätäkin ajatelleensa, mutta oli tul-
lut päätökseen, että ampuminen herättäisi enemmän
huomiota, jcs poika pian löydettäisiin ja hänet outo'
na liikkujana kenties saataisi'r heti kiinni.

374

Desantteia
aa

K: skr .rn'eltiin desantteja olevan liikkeellä ties
i j::..<r ;rljon, lähdettiin heti tarkastamaan lähimaas-
::'s: l::-.ir. I{inullekin annettiin konepistooli, vaik-
s:,-..:..:in vielä aivan poikanen. Desanteista emme
::'. r..:..<: llkelkään.

T:.--: rrlin oli nimismies kuulustellut naisdesant-
:::. .: ::::.: ol: tunnustrnut, että heitä oli ollut vain
s:.is.. : - .:.::: ::i:;s::.,1:aen. T:hln ei kuitenk.ran täy-
s:: .-::=::-. : :.:.::e::::: .:::::: sgur.rrlaksi yöksi
::..:.:.:::... 1::::-- \.=.;:::.s iih:: :in-iln vuoksi Ikaa-
,:s--:. : .-:.1::::. .::::::.:s:: ru:okuormållisen is.mie-
h:1 ::-::==:

\'.:.;11g.i;,.;.' : :.:::si.:n:te jrettaessa tuli joku ker-
Itri'nrf ri ..:,....:.,. .-. ulon miehen kulkevan maantietä,
repp'.: selissie:. Oi: mr-öhäinen ilta, mutta kuu va-
llisi seutur. Srllorn tuli trloon kova hälinä, kiväärin
lukot helisir'ä: ja p.rtruunat lentelivät Pitkin lattin,
kun miehet l.rt.rsir'.rt aseitaan. Lähtö miehen perään
tapahtui nopersti. Leipuri Roine saavuttikin kuuta-
moisella tiellä pyörälid ajaen ensimmäisenä desantiksi
oletetun miehen. N'fe toiset juoksimme hänen perään'
sä. Kun Roine pääsi miehestä 5-10 metrin päähän,
hän karjaisi miehelle komennon "kädet ylös!" Mies
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nosti heti kätensä, ja Roine huusi pojille, että meni-
sivät kulkijaa tarkastamaan. Mutta kun mies samassa
laski oikean kätensä takataskuun, Roine ampui varoi-
tuslaukauksia konepistoolilla. Koska mies ei näistä-
kään välittänyt, ampui Roine sarjan häntä kohti. Mies
kaatui heti paikalle.

Nvt mies tarkastettiin ja oikeasta takataskusta Iöy-
rri prsrooli. Roine siis säästi henkensä, kun kerkesi
.lmpur ensin. Meillä ei ollut enää epäilystäkään, kuka
mies ..1i. Hin oli desantti ja maanpetturi, koska oli
suom.:hrr;n j,r sod.ln aikana siirtynyt vihollisen pal-
velukseen. Re;usr.r löytf i paljon. suomalaista rahaa,
leipää rr s::sl:.:krkku.r. josti minäkin sain aikamoisen
palasen. S:lic:::hrn ei karamellel'a saanutkaan. Rahat
luol'uterri in r'-:l::o.lle.

Käytiin ne:r\ Lr::elul mihinkä ruumis laitetaan ?

Joku ehdorti i.uo;,rr:rr-rksi siihen paikkaan, toinen
ved.että'räksi rien penrkrrn. Siihen' se r.edettiinkin,
takki heiterriin pif lle. ia siinä s.ri pemuri ler.ätä
aamuun asti. Kaikki srir-rr poistur

, MinulJe. nuorelle pojalle tämä oli melkoinen jär-
kytys tai kuinka sen n)'t r-oisi sanoa. Uni ei oikein
hyvin tullut. Aamulla iun heräsin oli kuorma-auto

pihallamme ja miehiä ainakin kaksi kertaa niin pal-
jon kuin edellisenä iltana. Nyr he olivat desanltia
kuljettamassa ja tunnistamassa. Nokialta sanottiin
miehen olevan kotoisin.

Kului muutamia päiviä, kunnes taas tuli meille vir-
kamiehiä naisdesantti mukanaan. Alkoi kuulustelu,
mihinkä tämä oli ollut menossa, mistä oli ollut tu-
lossa ja mitä tekemässä. Poliisit kuljettivat naisen sa_
maan suuntaan metsään, mistä oli tullutkin, ja sieltä
aina silloin tällöin kuului, mitä siinä tilanteessa kuu_
lua saattoikin

Åsiat selvisir'ät odotettua nopeammin. Valtion met-
sään suurelle Susinevalle oli desantit lentokoneesta
pudotettu. Sieltä Iöytyir'ät myös laskuvarjot, radio-
lahetrrnter J-1 -\..isrl.1nottimet. Heillä oli joku paikka
Nokialla, mis.j olisir-at lähettäneet tietoi; ve;äiälle.

Entiseen tapaan kävin jä1leen sorilaspolkaharjoituk_
sissa .ja toimittelin virka-asioita pitkiakin matkoja.
lluutf,man päir'än kuluttua pyydeltiin minulta vaio-
kur-aa y,nnä mu:t:. henkilötietoja. Tulin myös puuhis-
tani palkituksi saadessani vuonna 1944 Suomen mar-
salkka Mannerheimin minulle myöntämän II luokan
vapaudenmitalin.
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TÄSSÄ kirjoi'tuksessa puhu'taan Kenttätykistöryk-
meotti 1:stä muodostetun suojajoukkopatteriston hau-
pirsipatterin perustamisesta ja toiminnasta YH:n ia
Talvisodan aikana. Haupitsipatterin sisarpatterit olivat
kanu:rn:.pattereita ja niillä oli lempinimetkin, "Kööri"
ja Osiun patteri". Näiden lisäksi kuului samaan
jouk.ioc: r'ielä Viestipatteri, joka tälle sotarerkelle
lähdc:aessä koki muodon rnuutoksen ja sai nimek-
seen Esik'::::apatteri. Vaikka sillä ei ollutkaan yhtään
putke4 se s:.: <anraa patterin nimeä, koska se oli niin
tärkeä apur'ä-i::e ranhemmille sisaruksilleen kanuuna-
pattereille. Tänä sisarparvi kulki sitten yhdessä koko
YH:n ja TalvisoCan ajan. Kirjoituksessa on käytetty
haupitsipatteri nl::rirlsrä, koska se näin vanhasta
haupitsimiehestä runruu vähän kotoisemmalta. Tämä
vain 4iinkuin selvennvkseksi ja sitten asiaan.

Oli torstai-ika 5.L0.39. Hämeenlinnan Suomenka-
sarmilla olevalla haupitsipatterilla oli saunailta ja sen
miehet ottivat löylyjä saunan lauteilla minkä kunkin

selkänahka kesti. Peseyty,misen jälkeen oli sitten pu-
kuhuoneessa jokaisella miehellä sellainen hyvänolon
tunne, joka sai jutut luistamaan. Åiheitakin oli, koska
noin kuukausi sitten kotiutetut res.aliupseerit oli kut-
suttu takaisin palvelukseen, jota kutsuttiin "ylimää-
räisirksi harjoituksiksi". Jokapäiväiset harjoituksetkin
olivat siirtyneet kasarmin kentältä maastoon, niin että
hartiat saivat tehdä tuttavuutta tornisterin kanssa
melkein joka päir'ä. Lomatkin oli keskeytetty, joten
kaikki miehet olivat kuin käden ulottuvilla. Jortain
erikoista tuntui olevan tulossa.

Vähän ennen iltahartautta tuli haupitsipatterin
päällikkö, kapteeni Tirronen patteriinsa. Hän-vilkaisi
ensin ovesta miehistötupaan ja meni sitten patterin
toimistoon, jossa r'ääpeli selaili joitakin papereita pöy-
dän kulmalla ja järiesteii miehiä lähestyviCn ratsastus-
kilpailujen eri tehtär-iin. Nähryään mitä vääpeli puu-
haili, sanoi Tirronen: - Ratsastuskilpailuista ei tule
nyt mitään. Meille tulee muita r'ähän tärkcämpiä teh-
täviä. Tarkistetaan tuo kokoonpanotaulukko, joita se
olisi kaikin puolin ajan tasalla. - Hän kutsui sitten
patterin päivystäjän toimistoon ja käski tämän ottaa
patterin riviin sekä lähettää lähetin hälyträmään pat-
terin upseerit ja aliupseerit paikalle. Päivystäjänä ole-
va alikersantti Paala, joka oli myös yiimääräisiin har-
joituksiin kutsuttu, aavisti asian vakavuuden ja pisti
toimeksi. Patteri oli nopeasti rivissä viimeistä miestä
myöten. Vain alokkaat saivat luvan jäädä omaan ker-
rokseensa, koska asia ei vielä koskenut heitä.

Päällikkö astui nyt viimeisen kerran patterinsa
eteen ja selitti lyhyesti, että huominen palvelusohjel-
ma peruutetaan ja patteri lähtee aamulla linnoitustöi-
hin Kannakselle. Kaikilie tulee punaisen lapun mu.
kainen pakkaus ja varustus - luutnantti Yrjö-Kos.
kinen tulee parrerin päälliköksi ja hän anraa tarkem-
mat määräykset. - Niin sanoi patterin päällikkö ja
lähti toisiin tehtäviin, jotka oli hänelle itselieen tilan-
teen johdosta määrätty.

Nyt alkoi tuvissa kiireinen toiminta. Mutta kum-
mallista, että melkein jokainen mies ersi ensin käsiinsä
kirjoitustarpeer ja alkoi kirl'oittaa kirjettä. Lyhyeksi
taisivat kuitenkin kirjeet jäädä, sillä aivan pian oltiin
jo pakkauksia laittamassa. Ei ainakaan se Ruovedelle
lähetetry kirje monisanainen ollut, koska kirjoittaja
ei osannut siihen muuta pistää, kuin että nyt se alkaa
ja huomenna lähdetään.

Luutnantti Yrjö-Koskinen oli näistä asioista tiedon
saatuaan kiiruhtanut rykmentin esikuntaan, jossa kun-
nioitusta herättänyt rautainen arkistokaappi oli nyt
kerrankin auki. Ye-upseeri työnsi sieltä hänen kou-
raansa paperikäärön, jossa oli määrätty kaikki se mi-
tä hänen ja haupitsipatterin oli siitä hetkestä lähtien
tehtävä. Tultuaan patteriin hän tapasi sieltä poisläh-
dössä olevan kapteeni Tirrosen ja sai tietää, mitä käs-
kyjä hän oli patterille antanut ia että siellä tehtiin nyt
niirtä punaisen lapun mukaisia henkilökohtaisia pak-
kauksia. Yrjö-I(oskinen meni patterin toimistoon, jos-
sa avasi tuomansa käärön. Se sisälsi määräyksen sota-
vahvuisen haupitsipatterin perustamisesta kaikkine tar-
vittavine luetteloineen ja aikatauluineen aina tunto-
Ievyjä myöten. Vain miesten ja hevosten nimet oli nii-
hin lisättävä. Ne saatiin toimiston seinällä olevasta tau-
lukosta, ja patterin kirjuri alkoi niitä nyt kiireesti kir-
joittaa.

Tämän jälkeen saivat patterin alijohtajat oman osan-
sa valmiista papereista ja ryhtyivät niiden mukaan toi-
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mimaan. Varastojen ovet avattiin, tykit vedettiin ulos
ja varustettiin tarpeellisilla vdlineillä, ajoneuvoja kuor-
mattiin ja koko patterin alueella oli kaikenlaista vils-
katä. Kenelläkään ei ollut aikaa, elkä tullut mieleen-
kään vilkaista, miten pirkälle sisarpatterissa oli näissä
valmisteluissa päästy. Patterin alokkaat saivat olla
rauhassa omassa kerroksessaan ja vedellä unia, mikäli
niihin käsiksi pääsivät. Muutamat heistä olisivat tul-
leot mielellään mukaan ja tekivät a-tilauksia, jos sat-

tuisi paikkoja vapautumaan.
Pikkutunneille mennessä oli suurin osa valmisteluis-

ta tehty. Vain se osa, johon oli saatava tarvikkeita pat-
terin ulkopuolelta, oli vielä kesken. Åi'kataulun mu-
kaan sillä oli vielä aikaakin päivän koittoon saakka.
Sitten kello 6 avautuivat Åhveniston mäenrin'teessä
olevan ammuwaraston ovet ja ammusajoneuvot haki-
vat sieltä kuormansa. Samaan aikaan itoivat ymPäris'
tön talojen isännät tarviftavat lisähevoset. Heidän
kanssaao oli alkaisemmin tehty sopimuksia luovuttaa
tarvittaessa hevosia patterin käfttöön. Nyt he täytti-
vät sopimuksensa viimeistä piirtoa myöten.

Sotavahvuinen haupitsipaöteri oli valmiina lähte-
mään Kannakselle "linnoitustöihin" ja vähän muihin'

kin tehtäviin, jos tarve vaaltisi. Ylcinen tilanne ei ol-
lut vielä aivan selkiintynyl, ja lähtö lykkääntyi vuoro-
kaudella. Aamulla 7.10.39 tuli lähtökäsky ja patteri
marssi Hämeenlinnan asemalle. Matkalla Rantatorin
sivua pitkin katselivat ihmiset pitkään patterin menoa,
ehkä pahaakin aavistaen. Siellä toisten joukossa oli
Yrjöläkin, hämeenlinnalaisten tykkimiesten hyvin tun-
tema, oikea tykkimies kautta aikojen. Hänkin katsoi
pitkään. Vilkutti sitten kädellään ja huusi:

- Hei - hei - pojat, perässä tullaan I

Tulivathan he ja hyvällä joukolla tulivatkin tyk-
kiensä kanssa. Tuli paljon muitakin. Tuli jalkaväkeä
ja tykkiväkeä. Toiset hy'r'in varustettuina, toiset omissa
kamppeissaan, kun varastoissa ei ollut heille antaa
muuta kuin nahkavyö ja sinivalkoinen kokardi. Pat-
terin kuormaus junaan tapahtui häiriöittä, joskin va-
rovaisesti. Sen jälkeen rykmentin komentaja kulki
vaunulta toiselle toivottarnassa lähtijöille hyvää mat-
kaa. Kyselipä sitäkin, mitä miehet tiesivät ja arveli-
vat tilanteesta sekä tulevista tehtävistä. Mainittiin
myös, että sanomalehtiuutisissakin oli ollut ainaki'n
7) /c täyttä totta. Tämä tuntuikin pitäneen melko hy-
vin paikkansa.

Haupitsipatterl
miSsa
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Lelpäsuon talateluasemla.
Kuva otetiu Jatkosodan
alkana
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Kauan ei viivytelty asemalla. Juna lähti liikkeelle
kohti Riihimäkeä ja siihen oli haupitsipatterin lisäk-
si rkuormattu patteriston esikunta ja eslkuntapatrteri.
Sisarpatterit "Kööri" ja "Oskun patteri" tulivat toises-
sa kuljetuksessa pari tuntia myöhemmin. Ivlatkan lop-
pupäästä ei lähtiessä ollut muuta tietoa kuin se, että
purkaminen tapahtuu Nurmin asemalla lähellä Viipu-
ria. Sinne oli edellisenä päivänä lähetetty upseeripartio
suorirtamaan erikoistehtäviä. Kouvolassa saatiin tietää,
että juna pysähtyy vasta Viipurissa, kuten rkävikin.
Koko kaupunki oli pimennetty. Ei valon pilkahdusta-
kaan näkynp missään ja koko asemanseutu'tuntui au-
tiolta. Täällä sai kuljetuksen johtaja, majuri Mandelin
käskyn, että kul jetus puretaan Leipäsuon asemalla,
josta välittömästi marssitaan Muolaan pitäjän Kangas-
pellon kylään. Juna jatkoi matkaa ja saapui vähää en-
nen puoltayötä Leipäsuon asernalle. Purkarninen suori-
tettiin täydessä pimeydessä, noin vaan haparoiden
ja käsituntumalla. Päästiin kuitenkin maantielle ja
matkan alkuun, kun sisarpatterien juna jo tulla kolis-
teli asemalle. Hyvä oli, että päästiin alta pois.

Marssi jatkui läpi yön, ja aarnun valjetessa 8.10.39
saavuttiin Kangaspellon kylään. Täällä oli vain lapsia,
naisia ja vanhoja ukkoja suorittamassa askareitaan.
Kaikki miehet oli kutsuttu ylimääräisiin harjoituksiin
tai menneet sinne vapaaehtoisina. Meillekin tulevat
kuormastokolonnat oli muodosteftu näistä Muolaan
pitäjän rniehistä, jotka omine hevosineen ja ajoneuvoi-
neen olivat tulleet palvelukseen ja liitettiin nyt eri
yksikkönä patteristoon.

Kangaspellon kylässä ei viivytty kauan. Mutta eh-
dittiin siellä kumminkin tarkastaa ja korjata yhtä jos
toistakin, mikä lähtökiireessä oli jäänyt tekemätttä.
Vieläpä harjoiteltiin panssareiltakin suojautumista.
Siinä ci suurta konstia ollut. Lapiolla vaio potero
maahan ja mies siihen rkyykkyyn tai pitkälleen, niin
panssarivaunu sai ajaa vaikka yli, voimatta miehelle
mitään. Eri asia sitten oli, oliko kuoppa siinä valmii-
na jos sattui joutumaan panssarivaunun kanssa 'ras-
tatusten. Se siitä asiasta. Jotakin oli tehtävä, kun se
henkikultakin on niin kallis.
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Leipäsuon maastoa tykis-
tötulen ja ilmapommituk-
sen jäljiltå. Kuva otettu
Jatkosodan aikana

Palterille annetut tehtävät veivät sen yhä lähemmäk-
si rajaa. Kangaspellon kylästä l2.lo39 lähdettyä se

monien vaiheiden jälkeen saapui Kyyrölän, Viholan
ja Oinalan kylien kautta Kivennavan Pihlaisiin, sekä
tulenjohtueet aina Ahijärvelle saakka. Välillä tehtiin
matkan varrella erilaisia Iinnoitustöitä,'tai auteftiin
paikallisia asukkaita syyskynnöissä. Tykkihevosista
tulikin sopivia pareja auran eteen, eivätkä Ruoveden
pojat epäilleet sen kurkeen tarttumisla. Sotaa ei ku-
kaan uskonut tuievan ja elämän piti jatkua vielä seu-
raavanakin kesänä, ja siksi oli pellot kynnettävä. Mut-
ta toisaalla taas harjoiteltiin pahimman varalta. Saa-

tiin uusia aseitakin. Ne tosin olivat vain tyhjiä limo-
naadipulloja, jotka piti täyttää tervansekaisella pen-
siinillä. Nämä olivat niitä polttopulloja, joiden kanssa
piti käydä panssarivaunuja vastaan. Saattoi silloin mo-
ni mies kuvitella, miltä tuntuisi kyyristellä 'pensai-
kossa tai jonkun mältään takana polttopullo kädes-
sä, kun vastaan syöksyy kaikilla aseillaan ampuva
teräshirviö. Ehtisikö siinä käyttää 'tätä pulloa vai jrii-
sikö se irtoamatta kädestä miehen tuupertuessa maa-
han. Näitä molempia tapauksia sitten aikanaan sattui.

Tuli sitten niiden tunnettujen Mainilan laukausten
aiheultama hä|y ja siinä tohinassa siirrettiin haupitsi-
patteri sisaruksineen kauas taakse. Marraskuun 26 2-.
välisenä yönä suoritettu noin 50 km marssi vei par-
'terin Heinjoen Kopralaan. Tuskin oli saatu majap.ri-
kat järjestykssen, kun taas lapio käteen ja kuoppia
kaivamaan. Nyt tulivat jo tosipaikat eteen, sillä r'ihol-
linen työntyi 30.11.39 rajan yli. "Oskun patteri" oli
silloin vielä alistettuna rajalla olevalle Ryhmälle ja sai

tilaisuuden tarkistaa tykkinsä, jonka se tekikin ampu-
malla nyt päälle tuppaavaan elävään maaliin. Sen
jälkeen se palasi takaisin omaan parveensa. Tuli Itse-
näisyyspäivä, yhä kaivettiin kuoppia - kuoppia ia
pyrittiin maan alle suojaan. Mentiin Ristseppälän ase'

mallekin, jonne olivat saapuneet Patterin talviajoneu-
vot, r,aihtamaan kärrypelit niihin, koska luntakin oli
jo maassa rekikeliksi asti. Mutta tästä vaihdosta ei
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tullut mitään. Patteri sai iltahämärissä hälytyksen, ja
t:.lviajoneuvot 1äir'ät junaan. Kiireesti takaisin Kopra-
iirn ja siellä olevat r'älincet rnrrkaan sekä edclleen
uusiin tehtär iin. Ei ollut ;rikaa nrennä k1'län koululle
.-,::ren Itsenriisi'yspäir'än kunni.rksi,iärjestämiin juh-
i:::xr.rn. r.rikkr se oli näitä p.ittereitir rarten iärjes'
:e ::i. Lo:rt err.ir kuitenk.r.rn jl;ineet neuvottomiksi,
'. l:: i-,s! ':r.:.t k"rlcn suuhunpantavaksi tarkoitetun
:t'. ":: ::i.::;:h:n ;r ser\ iiri\'lt ne siitä ohi ajaYan
::::::r:- :.:.-\.i,:h:n jr tlkkien laveteille poikien
i ^ ---.s:;':.:::i.:.S. >iti\es:i trl.risuudessa, sekä päälle päät-
:i..li: ,.-,.e:: ijJen vilkutus pojille niinkuin- hy-
1:S::"-i.

H.-::::s:;ii:err sisarpattcreineen oli taas öisellä
::.:.si.... ::inkuin monta kertaa aikaisenrminkin tä'
;:::: s;isln .rikana. Mutta nyt oli tosi kysymyksessä,

::.1: r:lr'rllinen oli päässyt rtyöntymään Muolaanjärven
'-.r.iu:.itien välillä pääpuolustuslinian eteen ia kävi
iurr.rsii sitä puolustavan jalkaväen kimppuun' Tänne
..irvrt nyt patterit kiireisellä matkalla, auttamaan Pa-
h.r.rn pinteCseen joutunutta jalkaväkeä. Tiedusteluryh-
nfu riensir'ät edellä, etsien sopivia tuliasema- ja tulen'
iohtopaikkoja, joihin patteri voisi heti ajaa saavuttuaan
.rsema-alueelle. Käännyttäessä Leipäsuon asemalle joh-

tir alta tieltä etelään päin vähän piencmmälle tielle,
oli siinä tien varrella pieni autioksi iäänyt torppa.
Sen ovi oli raollaan ja sisällä PöIdällä puolillaan ole'
vat lautaset, sekä valmista perunakeitto.r hellalla ole'
vassa padassa. Kaikki näytti siltä, että talonväen ruo-

karauha oli pahasti häiriintynyt.
Päir'än ualjettua 7.12.)9 oli patteri asemissaan am'

pumavalmiina ja tulikomentoja odotellessaan pojat
istuskelivat t)'kkiensä r'ieressä. LIörpittrin siinä toi-
mitusjaoksesta tuotua teetä ja lioteltiin kivikovaksi
kuivunutta reikäleipää, jota kotialueen naiset olivat
YH-töikseen leiponeet ja paistanett' Äkkiä jokainen

höristi korviaan. Kuusen latvoissa kuulur kummallinen
ulvahdus. Eiköhän siinä r'ain tceriparvi lentänyt aamu-

syönnöksilleen, huomautti joku. Mutta samassa kuu-
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lui sieltäpäin kovia räjähdyksiä. Syöminen ja juominen
loppui heti, samoin tavanomainen viisastelu ja lei-
kinlasku. Kaikki kiiruhtivat paikoil.leen. Tuli muu-
tamia tulikomentoja. Haupitsien purket alkoivat uh-
kaavasti kohota. Jo lähtir,ät valmiusilmoitukset tykeil-
tä. Sitten - yhteislaukaus - huomio - tultal Kuu-
lui valtava jysäys, tuntui kuin maa olisi revennyt, kun
haupitsipatteri ampui sodan ensimmäisen yhteislau-
kauksensa. Samalla se oli kiukkuinen vastaus sille äskei-
sen "teeriparven" lähettäjälle. Vielä pari samanlaista
Iisää ja sisarpatterien antaessa saman verran, niin se
riittikin näin aluksi. Hyvä näinkin. Saatiinhan siinä
tykit kunnolla tarkistetuksi, eivätkä ammuksetkaan
menneet aivan hukkaan. Haupitsipatteri oli nyt joutu-
nut sotaan. Sitä todistivat vielä ohikulkevassa ajoneu-
vossa hervottomana nytkähtelevät miehen jalat ja pe-
rässä nilkuttava, verta vuotava hevonen.

Vihollisen hyökkäykset pääpuolustusliniaa vasraan
tällä kohtaa vähäksi aikaa taukosivat, kun se huomasi,
että sitä oli puolustamassa sellaisia miehiä, jotka eivät
aikoneetkaan siitä luopua .fa heidän takanaan oli pat-
teri, jonka ammukset tulivat aina oikealla osoitteella.
Sc alkoi järjestellä joukkojaan uutta yritystä varten
ja tällä aikaa oli patterilla tilaisuus käydä lopultakin
vaihtamassa ajoneuvonsa, mutta nyt Hein joen ase-
malla. .ionne niitä tuoneet vaunut oli siirretty.

Saatuaan ajoneuvonsa vaihdetuksi patteri lähti
10.12.19 illan hämärtyessä Heinjoen asemalta ja ajoi
tuliasemiin rautatien länsipuolelle, Leipäsuon asemalta
etelään. Täällä ei ollut mitään valmiita asemia, joten
kaikki r-arusrelut ja kaivaukset oli alettava alusta al-
kaen. Onneksi maaperä oli pehmeää hiekkakangasta,
joten kaivaustvöt kär'ivät nopeasti. Päätehtävä oli tie-
tenkin tulitoiminta, ja patterin tulta tarvittiinkin
paljon pääpuolustuslinjan eteen, iossa vihollinen lak-
kaamatta koetti päästä pureutumaan kiinni linjoihim-
me. Multa niitä puolustamassa oleva jalkaväki teki
sen yritykset monta kertaa tyhjäksi, saaden apua takaa
ampuvalta parterilta. Sen tulta olisi tarvittu pal jon

:4
(A LIA

Leipåsuon taistelumaas-
toa esteineen

enemmänkin, mutta ammustilanne oli niin heikko, että
täytyi ampua hyvin säästäväisesti ja vain vaarallisim-
piin maaleihin. Tuntuikin siltä, että ammuttiin vain
sen verran, jotta vihollinenkin huomaisi meillä olevan
tykistöä. Mutta toisin oli vastapelurilla. Siellä ei sääs-
telty. Sen huomasi lääkintäryhmäkin, kun sen ammat-
tityötä tarvittiin joka taholle, sillä miesten menetyk-
siltä ei voitu r,älttyä. Puhelinyhteydet katkeilivat tyk-
kitulesta yhtenään, ja kun radiokoneita ei riittänyt
tuliasematoimintaan, niin täytyi vikapartiointia suo-
rittaa paljon, jolloin viestimiehet olivat usein vaaral-
le alttiina.

Jouluun mennessä oli varustelutöissä päästy niin
pitkälle, että tykeillä olivat jo katetut asernat, niihin
liittyvine miehistökorsuineen. Toimitusjaoksessa, .joka
oli tulipatterin välittömässä läheisyydessä, oli myös
kaivauduttu maan alle korsuihin. Vieläpä hevosetkin
oli saatu mäenrinteeseen kaivettuihin ja katettuihin
suojuksiin. Työtä näissä oli ollut, eikä taisteluvalmius
saanut näiden takia hetkeksikään herpaantua, vaan
tulta piti antaa aina, kun sitä pyydettiin. Samaan
tapaan toimi keittiömies Kuula, jonka tärkeimpänä
taistelur'älineenä oli iso soppakauha. Sitä hän käytti
vanhan venäläismallisen 4-pyöräisen "soppakanuu-
nansa" r,ieressä kaikissa tilanteissa, välin 30--40 as-

teen pakkasessa, välin pommituksen alaisena. Sai siinä
Kuula lyödä itsensä monta kertaa matalaksi lumihan-
keen ja taas nousta hämmentämään kiehuvaa rokka-
pataa. Korsun nurkassa kyyhöttäjät vitsailivat pahem-
man pommituksen aikana, että tämä tällainen antaa
"patakarhullekin" liikettä. Niin antoi, mutta jollei
tämä patakarhu olisi Pysynyt soPPakanuunansa vie-
ressä, niin huonosti olisivat asiat olleet haupitsienkin
takana. Tyhjä vatsa kun panee kovanaamaisenkin mie-
hen matalaksi, ja silloin olisivat haupitsin putket voi-
neet jäähtyä liikaa. Lopulta'sai Kuulakin soppakanuu-
nansa mäenrinteeseen kaivettuun syvenny'kseen, jossa

oli suojaakin ainakin sirpaleita vastaan. Pakkanen oli
kuitenkin valtaherra ja teki usein omia merkintöjään
moneen mieheen.

381



Suoritetut kaivaukset ja varustelutyöt antoivat pal-
jon suojaa, mutta miesten ja hevosten menetyksiltä
ei voitu kokonaan välttyä. Eihän ihminen voi aina
olla maan a.lla, vaan silloin tällöin oli noustava maan
pinnalle jotain tekemdän ja tällöin saattoi kohtalo
pistää sormensa odottamatta peliin. Kerrankin tuntui
kaildki hyvin rauhalliselta, ja joukko miehiä nousi
kuopistaan ylös jatkamaan kaivauksia. Äkkiä kuului
korvia vihlova ujellus ja muutamia räjähdyksiä puiden
oksissa ja maassa. Silmänräpäyksessä hyppäsivät mie-
het kuoppiinsa, mutta mahtoivatko ehtiä ajoissa? Het-
kisen kuluttua kurkotti eräs tykinjohtaja päätään ylös
kuopasta ja huusi: - Sattuiko kehen? - Seurasi het-
ken hiljaisuus. Silten kuului joku sanovan tukahtu-
neella äänellä: - Mi-minuun. - Muutamia miehiä
syöksyi heti ääntä kohden ja ylikers. Ahola vedettiin
verisenä poterostaan ylös. Lääkintäryhmä sai taas am-
mattiaan vastaavaa työtä.

Sattui välillä toisinkin. Patterin ajomiehet olivat
hakemassa täydennystä ja joutuivat paluumatkalla
ilmapommituksen kohteeksi. Kiireesti kolonna hajalle
ja tieltä pois metsään, sinne tänne puiden alle ilma'
suojaan. Mutta ruoveteläinen ajomies Tuominen istui
kaikessa rauhassa kuormansa päällä ja. ajoi edelleen
niin'kuin mitään ei olisi tapahtunut, vaikka lentokone
koukki puiden latvoissa pudottaakseen pomminsa sa-

maan joukkoon ja toinen pyyhki konekiväärillään pit-
kin tietä. Tuominen ei ollut milläänkään siitä, sanoi
vain toisille, ettei tämä Musta pelkää lentokoneita
lainkaan. Hän toi sitten kuin toikin mustalla hevosel-
laan kuormansa patteriin, paljon ennen toisia.

Vääpelikin joutui tekemään täällä tiliä elämästään.
Hän oli tulossa tulipatteriin, kun huomasi takaa lä-
hestyvän joukon vihollisen pommituskoneita, ia lä-
hemmäksi tultuaan ne tyhjensivät siipiensä alustan'
Irtaantuneet pommit lähtivät leijailemaan vinosti rrr-aa-

han. Suunta näytti olevan tulipatteria ja sitä lähesty-

vää vääpeliä kohti. Mitäs nyt? Vääpeli heittäytyi maa-
han, painoi päänsäkin lumeen, syvälle - vielä syvem-
mälle takoi hänen ajatuksissaan. Vilkaisi vielä tai-
vaalle. Tuolta ne tulevat - pommit - 

ja kuolema
niiden mukana - 

jo ovat melkein puiden latvoissa.
Samassa kuului räjähdys - 

joko se nyt tuli - ei vielä,
takoi hänen ajatuksissaan. Kuului toinen - kolmas

-- sitten useita räjähdyksiä samanaikaisesti. Tämä aika
tuntui iäisyydeltä, vai,kka sitä tuskin oli paria sekun-
tia enempää. Viimein tuli hiljaisuus. Mitenkä tässä
oikein kävi? Pää liikahti vähän - ei tuntunut kipua.
Sitten syvään hengitys - oikein huokaus - hyvin
kävi sekin. Hän nousi polvilleen ja katseli ympäril-
leen. Takaa aivan lähellä oli muutamia puita mennyt
sirpaleiksi, syviä kuoppia siellä tänllä ja mullan tah-
rimaa lunta kaikkialla, hänen päälläänkin. Nyt oli
kaikki ohi ja vääpeli jatkoi matkaansa. Koko pom-
mitus oli mennyt vähän yli. Pommit oli irrotettu
kiinnikkeistään liian myöhään, ja tulipatteri säästyi.
Luojan kiitos.

Tällaiset kehykset olivat haupitsipatterilla sen tu-
litraessa rautatien ja Munasuon välillä pääpuolustus-
liniean tuppautuvaa vihollista. "Oskun patteri" jys-
kr-tri oikerlla puolella ja ulotti tulensa aina Merkin
lohiolle sr.rkka. Samaan aikaan "Köörin" tulenjoh-
:.rie. R.::i:n Yaltteri, parkkeerasi rautatien suunnassa
hrr'ålii Lr:rel:r.rn joukon päälle vyöryviä panssareita
liikku::r:::omrksi sinne etumaastoon. "Kööri" sai
räälli sähliksi a:s.rr kä1-ttöönsä oikein pitkäputkisia
trkke,ä. r'inrviivrisine ammuksineen, joilla se ampua
tärskr::eii r::a Perkiärr-en srntakuopalle asti j^ p^-
koni siel:ä \'ri;urir arnpuneen "aavetykin" olemaan
hiliae.

Tälle:s:a rohinaa kesti 26.L.40 saakka, jolloin
hr::;i:sr.-r:terr siirrettiin taemmaksi valmistelemaan
uu::r esemÅa ja samalla r'ähän lepäämään. Sisarpatte-
reille tehtiin samoin kahtena seuraavana päivänä.

EI AIYAN

ERÄS komppanianpäällikkö oli tunnettu siitä, että
hän ei antanut lähetilleen, sotamies Puustiselle aikaa
joutenoloon. Puustinen oli taas tunnettu rauhalliseksi
mieheksi, jolla ei lie ollut 'tarpeeksikaan sitä järki-
hyväi.

Jouduttuaan kerran ankaran päivän jälkeen peit-
tämään täyttynyttä "tiputuspaikkaa" ia kaivamaan
uutta kuoppaa Puustinen palasi vihaisena joukkueensa
korsuun ja ryhtyi purkamaan patoutunutta kiukkuaan:

- Se on sitten paha mies tuo kapteeni. Se on piru
miehekseen.

Selitertyään Da;rr a punaisena koko päivän ohjel-
mansa Puustinen lisäsi vielä ikäänkuin loppupontena:

- Se on niin paha mies, ettei löydy seitsemännestä
helvetistäkään pahempaa.

Asia tuli aikanaan tiedoksi ,kapteenille, joka ei siitä
sen enempää välittänyt. Mutta 'keinipä hän eränä
päivänä herkullisct leivoskahvit ja kutsui Puustisen
vieraakseen. Siinä kuin ohimennen kapteeni kysyi:

- Vieläkö se Puustinen minut sinne seitsemänteen
helvettiin lähettäisi ?

- No, enhän minä nyt sinne saakka, herra kap-
teeni.
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- Vai ei ? No, mihinkäs saakk,a sitten? - Puusti-
nen ei r-astannut ia kapteeni jafkoi:

- No, Puustinen sanoo vain. Ehkä neljänteen tai
siidenteen ?

- Ei, herra kapteeni, ei nyt toki sinne asti.

- No, sanokaa pois, Puustinen. Ehkäpä pääsisin
vielä helpommalla. Jokohan tuo toinen tai kolmas
riittäisi 7

- Eiköhän tuossakin olisi vähän liikaa, herra kap-
teeni. - Kun ei selvää 'tuntunut tulevan, kapteeni
kysyi lopulta:

- Jokohan pääsisin peräti taivaaseen) - Silloin
Puustinen ikäänkuin säpsähti ja vastasi:

- Ei nyt toki sinne, herra kapteeni, mutta jospa-

han siihen rajaportille! Tehköön Pietari sitten mitä
tahtoo !

A§E,VTO AIArr,d.N
ERÄÄNÄ talviaamuna säikähtää pari vasta silmiään
aukoilevaa Kiestingin suunnan sotilasPaPPia, kun he
näkevät kenraali Siilasvuon valkean turkislakin ilmes-
tyvän oviaukkoon. Housuja ialkaan nyhtäessään to'
kaisee toinen soti'laspastori:

- Herra kenraali ! Kyllä tässä asentokin kehinyy,
kun kerkiää.



Oli syyskuu 1941. Joukko-osastomme oli ryhmittynyt
aivan Rukajärven kylän tuntumaan. Kylää ei vielä ol-
lut vallattu, mutta tarkoitus sellaiseen oli val<ava. Kun
edessä oli kumminkin vastaanpanijoita, etereminen ei
käynyt aivan noin vain. Koukkauksilla oli yritetty ky-
lää vallata, ja sen tiimoilla maleksi esikuntaportaam-
mekin eräässä melko tavalla suota muistuttavassa
maastossa.

Kaikille oli annettu ankara käsky kaivaa itselleen
suojapotero, kaikenlaisen ilmasta mahdollisesti tulevan
rautatavaran varalta. Poteroita kaivettiinkin, vaikka
tuo tunn€ttu laiskuuden tauti tahtoi vaivata, kun ei
tiennyt kerkiäisikö sitä kuoppaansa edes käyttämään
hyväkseen, ennenkuin siirtyminentoiseen maastoon
olisi edessä. Olihan se henkikulta sentään kallis jo-
kaiselle. Siinä ohes§a puhutt'iin myös paljon partiovaa-
rasta, eikä se aivan tuulesta temmaftua juttua ollut-
kaan. OIihan selustaan jäänyt kokonainen hajoirtettu
rykmentti rajanaapureita" eivätkä heistä läheskään
kaikki olleet päässeet omalle puolelleen. Heillähän oli
tilaisuus kokoontua ryhmiin suunnaltomilla saloilla
ja aiheuttaa meille kiusallisiakin tilanteita. Ja tulihan
aina r'äkeä edestäkinpäin

Mutta suojapoterojuttu jäi vähän kesken. Eräs mei-
dän raavaista miehistämme oli tehnyt hyvää työtä po-
teronsa hyväksi. Koska oli kookas mies ja asiaa eteen-
kinpäin aiatteleva, hän oli tehnyt ison poteron. Sy-
vär^ ja tilavan. Olipa vielä katkonut suuresta korpi-
kuusesta tuuheita oksia ja kattanut poteron vedenpi-
täväksi. Ilmojen haltija oli näet viikkokaupalla riputel-
lut vettä vuorokaudet umpeensa niin, että poteron kat-
to hyvinkin saattoi maksaa siihen uhratun vaivan. Ei-
hän koskaan tiennyt, kuinka kauan poterossa saattoi
joutua kyykistelemään.

O. H. VEPSÄLÅINEN

Nyt tulenkin sitten pääasiaan. Oli taas märkä ja pi.
meä syysyö. Joukko nukkui teltoissaan, sillä kukapa
niihin poteroihin ilman pakkoa menisi kyyröttämään.
Olihan vartiokin asetettu, eikä turhaan. Silloin vartio-
mies teki hälytyksen. Pinkaisi keskiyöllä lähi,mpään
telttaan ja kuiski, että nyt on varrnaan kutsumatto-
mia vieraita alueella, sillä askelia ja loisketta kuuluu
tuosta suuresta katetusta pote(osta.

Niinä hyökkäysvaiheen aikoina ei juuri vaatteita
riisuttu ja teltassakin oleskeltiin ase käden ulottuvilla.
Niinpä siinä heti hälytyksen tapahduftua oli miestä
menossa ulos teltasta jos toisestakin itsekullakin mu-
kana vähän kättä karkeampaa.

Potero piiritettiin laajalla ympyrällä. Poteron omis-
taj4 kova ja vääjäämätön soturi muutenkin, koroitti
hieman ääntään ja vaati'kutsumattomia vieraita tule-
maan ulos kuopastaan. Tosin potero oli vieraan maan
kamaraan kaivettu, mutta se oli hänen hartiapankis-
taan muotonsa ja rakenteensa saanut. Oi'keus siihen oli
hänellä ;'a vain hänellä. Niin itsekäs saattaa ihminen
olla määrätyissä tilanteissa.

Mutta ei tullut vastausta esitettyyn vaatimukseen.
Kukaan ei astunut ulos. Vain hiljaista, liikuskelua
muistuttavaa ääntä kuului. Silloin miehemme piltaan-
tui. Hän astui pari askelta lähemmäs poteroaan ja
komensi karskilla äänellä:

- Tule ulos sieltä, taikka ammun ja "rukiveer" !

Ei vieläkään tulosta. Silloin pamahti, pamahti
useammankin kerran. En muista, latkkasiko ääni kuu-
lumasta. Kun poteron omistaja oli saanut jostakin
sähkölampun, hän suuntasi sen valokeilan kohti pote-
roa, ja sitten rynkäisi poteron ympärille useampia mie-
hiä. He riistivät poterolta sitä suojaavan havukatoksen
ja kurkistelivat sisälle.

Näky, mikä heitä kohtasi, ei ollut niin synkän
'karmaiseva, kuio he olativat.. . Asia oli niin, että
kuoppaan oli mehinyt v€ttä kosteasta maas,ta mel'kein
kuopan täydeltä ja sinne oli mennyt sateen suoiaan
valtavan suuri rupisammakko, joka piti siellä öisiä
uimaharjoituksiaan.

Meiltä päiisi vapauttava nauru.

r-
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