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VUOSIKERTAA

TOI NEN VUOSI KYMM EN ALKAA

Sotamuistoyhdistyksen julkaisu "Kansa taisteli -miehet kertovat" on vuoden vaihteessa alkanut elää
toista vuosikymmentään, toisin sanoen lehdellämme
on takanaan kymmenen vuosikertaa. Tosin ensimmäi-
nen vuosikerta - näytevuosikerta v. 1957 - oli alku-
taipaleen hankaluuksien ja vielä raivaamattoman tien
vuoksi sivumäärältään laihahko sisältäen vain 4 nume-
!oa. Toinen ja kolmas vuosi,kerta, vuodet l9r8 ia
1959, sisälsivät jo suunnitellut 12 numeroa - niistä
tosin kaksi kaksoisnume mutta vuodesta 1960
alkaen ovat lukijamme joka vuosi saaneet luettavak-
seen täysimittaisen vuosikerrao eli numeron säännölli-
sesti joka kuussa. Toivomuksemme on, dttä lähivuo-
sien aikana julkaisumme ilmestyminen tulee jatku-
maan.

Kymmenvuotisella taipaleellamme olemme jatku-
vasti saaneet lukijoiltamme ja kirjoittajiltamme myö-
tätuntoa ja voimakasta vastakaikua ohjelmallernme ja

päärnäärällemme koota talteen ja julkaista niin paljon
kuin mahdollista sotiemme tapahtumista niin rivimie-
hen kuin päällystönkin kertomina.

Kahta eri tietä on toimitukselle tullut runsaas'ti kir-
joituksia, kuvauksia ja ns. sotakaskuja. Suurimman
saaliin eli parhaimman tuloksen ovat antaneet kirjoi-
tuskilpailut, joita tähän mennessä on pidetty seitse-
män kertaa. Kun jokaisen kilpailun parhaat on pal-
kittu, ne ovat yhteensä tuottaneet lähes tuhatviisisataa
(1487) kuvausta, kertomusta tai historiikkia maalta,
mereltä ja ilmasta alkaen taistelukuvauksista aina
huoltoon, haavoittuneihin, lottatyöhön, sotahevosiin
sekä sot,avankeuden vaikeuksiin ja kärsimyksiin saak-
ka. Ns. Iähetettyinä kirjoituksina - osittain myös ti-
lattuina - on tullut pilkälti yli tuhannen (n. 1140)
samoilta aloilta kuin kirjoituskilpailuissakin. Monet
kuvaukset ovat korutonta kertomaa. Niihin sisältyy
valtava määrä niin miesten kuin ryhmien sankarite-



koja, uhrautuvaisuutta, epäitsekkyyttä ja päättäväi-
syyttä. Joukossa on paljon arvokasta ainesta tuikijain
ja sotahistorian harrastajain käyttöön.

Kymmenessä vuosikerrassamme on paljon ollut kor-
keatasoisia kirjoituksia, runsaasti toinen puoli on ta'
soltaan ollut hyvää tai erittäin tyydyttaväi. Kaikkiaan
on tähän mennessä julkaistu yli 1000 kirjoitusta. Pu-
laa kirjoituksista ei koskaan ole ollut, pikemminkin
on ollut runsauden pulaa, jonka seurauksena monet
kirjoitukset ovat joutuneet odottamaan julkaisemista
jopa useitakin vuosia. Kaiken tämän lisäksi mainitta-
koon vielä, että varastossamme on tällä heikellä jui-
kaisukelpoista ainesta noin viideksi vuodeksi.

Lehtemme sisältö on ollut omiaan herättämään lu'
kijakunnan kiinnostusta, jopa jatkuvasti kohottamaan
sekä kiinnostusta että lukijakunnan md'd,rdd. Tästä pu-
huvat selvää kieltä seuraavat levikkinumerot, levikin
kasvu:

v. 1918 oli levikki n. 30.000 kPl
1960 ,, ,, 46.939 .,

lg62 ,, ,, 47.391 ,,

796' 61.468
lg66 ,, ,, 70.652 ,,

Sisällön lisäksi on mielenkiinnon jatkuvaan kasvuun
julkaisuamme kohtaan varmaankin huomattavasti vai-
kuttanut Sotamuistoyhdistyksen jo toiminnan alkuvai-
heessa omaksuma kanta, että mahdolliset voittovarat
pyritään käyttämään sodasta enimmän kärsimään jou-
tuneiden hyväksi. Mielihyvin voidaankin todeta,
että tähän mennessä on ylijäämävaroia voitu jakaa
40.000:- markkaa (a mi\. vanhaa mk.) sotainvali-
dien, kaatuneiden omaisten ja jääkäreiden puutteiden
ja kärsimysten lieventämiseksi.

Toimitukselle on usein joko suullisesti esitetty tai
kirjoitettu "meidän omasta lehdestämme" ja tuotu
jutki lukijain tyydytys, että on saatu aikaan julkaisu,
jossa kerrotaan miesten omista teoista. Tietämämme
mukaan "Kansa taisteli - miehet kertovat" on'kin
ainoa lehti koko maailmassa, joka on omistettu yksin-
omaan rintamamiesten omien sotakokemusten, heidän
jännittär'impien elämystensä kuvaamiselle ja ikuista-
miselle.

Julkaisumme tarkoituksena ei ole ollut eikä tule
olemaan sotaisen hengen ja mielialan lietsominen. Jo-
kainen suomalainen on sotaa vastaan. Emme ole tah-
toneet sotaa emmekä tahdo sitä tulevaisuudessakaan,
olemme halunneet ja haluamme vastaisuudessakin elää
rauhassa. Mutta vdkaumus maan puolustuksen tarpeel-
lisuudesta on suomalaiselle pidettävä selvänä ja tin-
kimätrtimänä, niinkuin se viime sodissamme oli hänen
oikeutensa ja velvollisuutensa. Suomalainen sotilas oli
tietoinen siitä, mikä hänen isänmaataan uhkasi. Hän
tiesi, minkä arvojen puolesta hän 'taisteli henkeen ja
vereeo asti Taipaleen, Tolvajärven, Suomussalmen ja
Talin-Ihantalan sekä monien muiden voittojen saa-

vultamiseksi. Emme Jatkosodan viimeisessä vaiheessa
olisi pystyneet aseftamaan pitävää sulkua emmekä olisi
saavuttaneet ratkaisevaa torjuntavoittoa, elleivät so-
tilaamme olisi olleet tietoisia siitä, mikä olisi ollut
vieraan kansan miehittämän nraan kohtalo. Taistelum-
me ansiosta elämme vapaassa rnaassa, jonka uudesta
poliittisesta suuntauksesta huolimatta meidän on kun-
nioitettava raskaimman aikamme historiaa ja mennei-
syyttämme.

LEO A. SÄKKINEN
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OLI kaunis pakkaspäivän aamu joulukuun alkuvii-
kolla 1939. Silloin meille annettiin määräys mennä
Piitsoinojalla olevan kaupan luo liittyäksemme ryk-
menttimme JR 36:n 2. komppanian mukaan etuvar-
tioasemaan varsinaisen tuliaseman eteen. Paikka oli
meille ennestään tuttu, sillä siellä oli meidän omin
käsin tekemämme konekivääripesäke. Se jäi vielä vä-
hän keskentekoiseksi, koska meidän täytyi kesken kai-
ken lähteä ottamaan vihollista vastaan rajalle päin
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Suomalaisia vetäfi-
mässä Suvilahden tiel-
tä

Suvilahden itäpuolella. Sinne meitä ei tosin kelpuu-
tettukaan, vaan eräässä paikassa tuli luoksemme mai-
nitun 2. komppanian päällikkö, Iuutnantti Otto Pit-
känen ja sanoi:

- Emme lähdekään eteen, vaan jäämme reserviin.
Toiset miehet ottavat rintamavastuun. Olette minun
puolestani vapaat. Kiitän hyvästä yhteistoiminnasta
edellisten tilanteiden aikana!

Olimme olleet jo pari kertaa alistettuina viivytys-

tehtävissä samalle komppanialle mm. Paperon pysäkin
luona edellisenä iltana. Siellä saimme tuntuman jo
panssareihinkin ja tiesimme, että äkäisiähän ne ovat.

Hyvillä mielin menimme siis takaisin majoitus-
alueelle. Siellä oli tällä välin pistetty teltat kasaan.
Samoin käskettiin meidänkin laittaa konekiväärimme
ajoneuvoihin ja asettua paikoillemme marssirivistön
kärkeen.

Tielle tultua oli pataljoonamme melkein kokonaan
paikoillaan siirtyäkseen reserviin. Niin alkoi marssi
heti. Mutta samassa alkoi myös kuulua ujelluksia il-
masta ja aivan rivistömme viereen putosivat ensim-
mäiset tykin ammukset räiskähtäen kenttäkeittiön ym-
pärille.

Pussisen poika tuumasi rauhallisesti, kun nosti
maasta pdätdd.n:

- Meinaakohan tuo tappae- nälkään näin ensi hä-
tään, koska se tuota "huoltotykkin" hätyyttääl

Ammunta loppui pian ja marssi kohti Hähniojaa
jatkui. Siellä siirtyi komppaniamme Hähniojan ase-

man tienhaarassa vastakkaiselle puolelle metsään suur-
ten puiden juurelle tilanteen kehitystä odottamaan.

Nyt tuli vastaamme ankara keskitys, se oli kova
isku kerrassaan. Tuolla räiskähti paksun petäjänrun-
gon keskivaiheille, ja latva putosi pystyyn puun juu-
relle upoten niin syvään, että jäi pystyasentoon erään
miehen pään viereen. Jos olisi sattunut muutamaa
senttiä toiseen kohtaan, olisi erään kaverin sota ollut
ohi. Mutta kaikilla oli onnea. Vaikka oli niin kova
keskitys, ei kukaan edes haavoittunut, vaikka kes-
kityksen aikana tuntui, eltä ei siitä kukaan elossa sel-
viä. Naapuri kai haravoi sitä tienristeystä. Kun se

napsi pitkin päivää yhä siihen samaan metsikköön,
me siirryimme asemalle menevälle tielle ja värisimme
sitten siinä lämpimiksemme ja seurasimme Piitsoin-
ojalta kaikuvaa sot^^, enimmäkseen harvaa napsetta,
joskus taas konetuliaseiden pitkiä sarjoja. Tätä me
siinä pitkin päivää kuuntelimme ja tuumimme keske-
nämme, että onneksi on Piitsoinojalla pojillamme
aika hyvät asemat, tämän rintamasuunnan varsinaiset
puolustusasemat, missä sopi ottaa vastaan tulijoita eikä
tarvitse taistella lumikuopissa.

Illan alkaessa hämärtää tuli komppaniamme pääl-
likkö, luutnantti Virmakoski'luoksemme ja sanoi:

- Menette tuohon maantien varressa olevaan. hiek-
kahautaan asemiin. Alikersan'tti Lipponen ryhmineen
asettuu hiekkakuoppaan jr alikersantti Ikonen siitä
vasemmalle metsäniemekkeeseen saakka. Puolijouk-
kueenjohtaja Rantonen jää Lipposen konekiväärille
j^ pytyy siinä tulipa mitä tahansa.

- Onpas avarat asemat, lausui sotamies Pussinen,
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kun laskeutui hiekkakuoppaan. Siitäpä on Heikki-
Eemelin hyvä posottaa. Siinä on kaikki, mitä hyvältä
asemalta vaaditaan. - Mutta mitäs on tuolla edessä

tapahtunut, kun meidät tähän asetettiin näin kiireesti?
Tästä Rantonen ei ollut tietoinen, vaan arveli:

- Eiköhän siellä liene murtuma, niin että varmis-
tavat kaiken varalta.

Samassa tulikin asemaan pataljoonan komentaja,
kapteeni Väinö Partinen seurassaan luutnantti Virma-
koski ja sanoi:

- Pojat, pysykää Te rauhallisina ! Tuolla edessä on
syntynyt pakokauhu, mut'ta Teillä ei ole tässä mitään
hätää. Jos sieltä tulee hyökkäysvaunuja, niin antakaa
niiden vaan mennä ohi ja tulittakaa jäljessä seuraavaa
vihollisen jalkaväkeä. Nyt sieltä aluksi tulee pian
omia pakokauhuisia miehiä, jotka yritämme pysäyttää.
Ehkäpä tässä pysähtyvät, kun näkevät, että täällä ovat
miehet asemissa-

Upseerit siirtyivät maantielle, johon heitä oli ko-
koontunut jo useampiakin. Siinä he seisoivat ja kuun-
telivat, kun edestäpäin kuului jo hämärtyvässä illassa
kuin keväällä tulvivan kosken pauhu. Tiellä näkyi yh-
tenäinen harmaa massa, joka läinehti kuin myrskyävä
vesi. Se lähestyi nopeasti ja oli sellainen voima, joka
sieppasi kaiken mukaansa.

Ensimmäiset osastot olivat tiellä jo kohdallamme.
Hevosilla olivat reet miehiä täynnä. Ne eivät enää
nelistäneet, vaan kiitivät eteenpäin yhä kiihkeämmin,
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kun ajomiesten remeliohjakset räiskyivät eläinten lau-
tasilla aina vain sakeammassa tahdist" - 5aksammin
kuin hevosten jalat tiehen. Vaahtoa lennähteli hevos-
ten kyljiltä ja miehet huusivat täyttä kurkkua:

- Hyökkäysvaunut tulevat ! Hyök&äysvaunut tu-
levat !

Kauhu loisti miesten katseista. Silmät olivat luon-
nottoman suurina aivan kuin päästä ulkona ja suut
vääntyneinä kauhun täyttämään itkuun ja hillittömään
huutoon.

Lopulta alkoi tulla miehiä voimattomina läähättäen
ja pakahtumaisillaan juosta puuhkuttaen. Näkyi vain
samoja tuskaisia kauhunilmeitä ja kuului samaa huutoa
hyökkäysvaunuj en syöksystä.

Kauheaa oli seurata tuota menoa, jota yhä jatkui.
Siihen eivät vaikuttaneet mitään upseereiden rauhalli-
set puheet eivätkä uhkailutkaan. Heidät oli sysätty
tien sivuun, ja siinä he voimattomina katselivat jayrit-
tivät selvittää:

- Ei ole mitään hätää! Katsokaa, tässä ovat meillä
miehet asemissa I

N{utta kaikki kaikui kuin kuuroille kon ille. Pako-
kauhu vain jatkui. Se tarttui kaikkiin. Nyt se oli jo
meidänkin montussamme. Tämä oli paha paikka. Kes-
täisivätkö meidän kaikkien hermot. Jos yhden pet,
tävät, silloin pettävät kaikkien. Tunsin jo, että
jalat tahtoisivat juosta ja kädet vavahtelivat enkä
uskaltanut sanoa rkavereille sanaakaan. Olin varma
siitä, että ääni kavaltaisi näille, mi,ten poikaa pe-
lotti vallan hirveästi. Jalat vaativat pakoon ja pakoän,
mutta järki riiteli vastaan: ei ennen kuin käsketään,
ilman käskyä emme lähde, satakoon vaikka kirveitä I

Katselin kavereita. Kalpeita olivat heidänkin kas-
vonsa, mutta ilme oli päättäväinen ja rauhallinen.
Jopa laukaisi kersantti Rantonen tilanteen sanomalla:

- Se on vientiä tuo eikä nykytystä! 
- Tähän taas

Pussinen:

- §265 nähä, seisattuvatko ennen Sortavalaa. Nyt
jos iipat tulevat jäljestä, niin tulee paha revohka. Ei
tämä porukka sitä montakaan päivää pitele.

- Miten sinä niin arvelet, kysyi Heikki-Eemeli.
Kyllä ne pysyvät tuolla aukealla ja aukean takana,
jos-. patruunat riittävät ja jos keretään ampua niin
paljon kuin niitä sieltä tulee. Vaan sittenpähän näh-
dään, kun se aika joutuu.

Pahin ruuhka maantiellä oli pian ohi. Tien täyttävä
joukko oli jo venynyt nauhaksi, ja mukana oli jo sel-
laisiakin miehiä, jotka kävelivät ilman suurempaa kii-
rettä. Tuolta tuleva mies näytti yrittävän puhua järkeä
ohijuokseville, mutta tufhaan. Hän huomasi meidät
siinä tien sivussa, tuli luoksemme ja lausui:

- Kyllä ne ovat hulluja nuo kaikki miehet, kun
lähtivät laukkaamaan, vaikka ei ollut miiään hätää.

- Murtautuivatko ne hyökkäysvaunut läpi ?

- Ei ole näkynyt koko vaunuja.

- Mikäs siinä sitten meni vikaan?

-Väärin'käsityksestä 
yarmaa,n joku arkalainen

lähti juoksemaan taaksepäin ja toiset heti perään.
Vielä tulee muutamia miehiä aina pitkien väliaiko-

jen perästä ja me siinä asemissa illan jo pimentyessä
alamme kysellä:

- Vieläkö sieltä tulee omia ja kuinka paljon meikä-
lairia ri"lle vielä on tulossa?

Jokainen tulija sanoi olevansa viimeinen, ja näitä
viimeisiä näytti riittävdn aina loputtomiin.

Huhuja ja perättömiä uutisia etulinjasta tuli jos
minkälaisia. Olisi menetetty koko edessä olevan patal-
joonan esikunta viimeiseen mieheen. Yksi ja toinen
tunnettu upseeri olisi kaatunut tai kadonnut. Mutta
tosiasia kuitenkin oli, että mainittu esikunta pelastui
radalla toimineeseen panssariiunaan, ja nuo toiset mu-
ka kaatuneet tai kadonneet upseerit myös ilmestyivät
myöhemmin kuvaan. Todellisuudessa ei tietämäni mu-
kaan koko kahakassa kadonnut kuin yksi mies, joka
lien,ee joutunut miinaan tai eksynyt.

Kellon lähestyessä puoltayötä ilmestyi näköpiiriin
suurempi tumma joukko ja lähestyi nyt tietä myöten.
Katseemme terästyivät. Tuleeko sieltä jo venäläinen
vai onko vielä omia? Pian ovat jo lähellä. On niin
pimeä, ettei enää näe pukuja eikä arvomerkkejä, ovat-
ko omia vai vieraita. Jännitys'tiivistyi. Kysyin lopulta:

- Mitä miehiä? - Joukko pysähtyi ja 1&si ääni
pimeän keskeltä laukaisi jännityksen:

- Omia ollaan! - Kysyin vielä, mitä poruikkaaT

- Vastaus tulee:

- Pioneereja. - Kysyn taas:

- Vieläkös siellä on omia miehiä?

- Ei siellä ole eikä tätä tietä enää pääsekään, koska
tie on tätä myöten miinoitettu.

- Hyvä on ! Siis tämän jälkeen tulijat ovat kaikki
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Koettuja ihmeitä ker-
rotaan Kollaalla

vain vihulaisia. - Välitän saamani tiedon hiekkahau-
dan takakulmassa olevalle konekiväärille .ja saan sieltä
vastauksen:

- Hyvä on ! Ole nyt siellä tien laidassa tarkkana !

Hiljaisuus vallitsi kaikkialla. Ei kuulunut mistään
mitään. Piitsoinojaltakaan ei kuulunut minkäänlaista
ääntä. Tuntui kuin kaiken pauhun ja melun jälkeen
olisimme yksin maailmassa. Mutia sitten höristin kor-
viani, sillä pimeästä kuuluivat yksinäiset askeleet, jolka
tahdikkaasti polkivat miinoitettua tietä vihollisesta
päin. Tein taas kysymykset, joihin mies vastasi:
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- Jättivät yksin. Olin sivustalla enkä saanut sanaa

poislähdöstä. Koska sieltä olivat kaikki hävinneet, niin
tulin minäkin pois.

Pian tämän jälkeen meidänkin käskettiin vetdytyd'
tilapäisistä asemistamme. Siitä siirryimme ensin Kollas-
joelle, johon nyt syntyi kestävä rintama, ja vähän
myöhemmin meidät heitettiin muualle. En rupea väit-
telemään, kenen oli syy kerrottuun pakotapaukseen.
Syytä voi olla miehissä ja voi olla upseereissa. Suurin
syy oli ehkä siinä, että uusi, kokematon joukko joutui
äkkiä kovin raskaaseen vastuuseen.
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lmpilahden - Mursu-
lan alueen korkeita
saaristoniemekkeitä

Vain pihavartiomies valvoo, tuijottaa pimeyteen
Sumerianlahden suuntaan, katselee taivaan tähtiku-
vioita ja kuuntelee taistelunääniä etulinjasta.

Eivätkä kaikki muutkaan sentään nuku. Partiomies-
ten kämpässä on alikersantti Valtteri Laamanen kään-
tänyt kylkeä kerran jos toisenkin. Ajatukset pyörivät
kummasti kotiasioissa, ja parhaan kaverin, alikersantti
Eero Sirkiän - Viipurin maalaiskunnasta - kohtalo
askarruttaa mieltä. Että pitikin Eerolla ja Krasilni-
koffin Yrjöllä - Salmin poikia - olla niin huono
tuuri. Eikä edes heidän ruumiitansa pystytty saamaao
pois vihollisen nenän alta. Että meidän pitikin tulla
yllätetyksi vieläpä metsän keskellä. Edessä hiihtävät
mi,ehethän ne aina tahfovat saada ensi ryöpyn. Hyvä
että vänrikki - Kauno Miettinen (Iisalmelta) - pääsi
hivuttautumaan pois eturinteelrtä. Pitkäänhän me siinä
taisteltiin, oikeastaan partiona liiankin pifkään, mutta
tyhjin toimin oli vain tultava pois.
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SYVÄ hiljaisuus ja rauha vallitsee Sumerian rauta-
tiesillan.eteläpuolella Jokivarren italoryhmässä, missä
pesäpaikkaansa pirää Ryhmä Olkkosen ja Laatokan
Meripuolustukseo saumaosastoksi siirretty, vapaa-
ehtoisista muodostettu Er.Os.Elomaa, päällikkönä
luutnantti L. Elomaa. Yksi sen joukkueista on ase-
missa Pulkalinniemellä, osa pojista koulutettavina
I;äskelässä, mutta pääosa pitää majapaikkaa tuon talo-
ryhmän taloissa.

Iltahämärissä on asemissa suoritettu .1'oukkueen vaih-
to. Kun tulijat ovat kuulleet, että yöllä lähtee vahva
upseeripartio Mursulaan, on syntynyt kiivas väittely
partioon pääsypaikoista. Asemista palanneet ovat
kiukkuisia siitä, etteivät he ole pitkään aikaan päässeet
mukaan mihinkään. No - pakkohan heitäkin oo mu-
kaan kelpuuttaa.

Nyt nukkuvat partioon valitut miehet omassa ta-
Iossaan - ei haluttu kaikkien heräävän lähtöhälinässä
aamuyöllä. Osaston lotat - Yrjö-Koskinen (Helsin-
gistä) ja Liisa Ljokkoi (Åla-Uuksusta) ovat saaneet
iltavalmistelunsa aamuyötä varten valmiiksi, ja osaston
"lääkintämies" lotta Leminen (Impilahdelta) käskyn
saapua aamulla asemiin partiota vastaanottamaan.



lmpilahden rintaman hyök-
käysvau nuesteitä
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Nyt on jo taas poissa yksi joukkueenjohtajistakin.
Kuopiosta kotoisin oleva vänrikki Erkki Mielonen
haavoittui heti seuraavana aamuna Anttilan aukeitten
reunassa, eikä vänrikki Åarne Paasikivenkään selviä-
minen "Mökki"-maastossa ollut kuulemma muu kuin
ihme. Ja nyt lähtee sitten partioita vetämään itse
päällikkö.

Valtteri vääntäytyy istumaan. Kaikki muut näyttä-
vät nukkuvan. Joku tuossa vain unissaan ynisee, puhua
polottaa aina väliin epäselvästi. Taytyypä käväistä
vähän ulkona.

Pihalle saavuttuaan tähyilee Valtteri taivaalle. Ei
ainakaan hiihtokelissä ole moittimista. Pakkasta riittää.
Ja sotaa tunnutaan käytävän yölläkin, koska aina vain
kuuluu jostakin laukaussarjoja ja hajanaisia laukauksia.

Samassa narahtaa päällikön talon ovi. Näyttää luut-
nanltiakin vaivaavan unettomuus, vai muutenko lie
asioilleen lähtenyt.

- No - kas - mitäs sinä nyt vielä pystyssä kuh-
nit, sanoo hän Valtterin nähdessään.

- Ei tahdo tuo iltainen kahvi oikein sisällä pysyä.

- Kun nyt kerran olet 'hereillä, niin tulehan vil-
kaisemaan vähän karttaa. Olen tässä miettinyt pääni
puhki, löytääkseni parhaan, mieleiseni menoreitin.

Miehet siirtyvät sisälle, pois vartiomiehen näkö-
piiristä, ja kuuluvisra.

- Tällä kertaa mennään sisälle tuolta Kuoretsaaren
eteläpään tasalta, selostaa päällikkö ja osoittaa sor-
mella kulkureittiä. Sinä kai jälleen aukaiset latua ?

- Valtteri nyökkää päällään.

- Pysähdymme saareen tulitueksi, ja sinä jatkat
matkaa parin-kolmen pojan kanssa, etsit sopivan nou-
sukohdan ja pysähdyt vasta jossakin tuolla kumpa-
reella. Me hivuttaudumme sinne sitten perässä. Jat-
kamme matkaa itäsuunnassa, pysähdymme jälleen
näillä main ja sitten hajaannumme tiedustelukohteisiin
eilisen käskyn mukaisesti.

Alikersantti tutkii karttaa suurella mielenkiinnolla.
Vai tällaiselta se maasto näyttää kartalla. Kyllähän
hän sen myhkyrämaaston tuntee luonnossa, on kolun-
nut sen monet kerrat. Mutta ei siellä kartasta ole apua.
Kompassiin on vain yksin ,turvauduttava.

Verkkaisesti nostaa Valtteri päätään, katsoo rau-
hallisesti esimiestään silmiin ja sanoo: - Onko vält-
tämätöntä, että herra luutnantti lähtee mul<aan täl-
laiselle retkelle? Eikös me pystytä hoitamaan tällaiset
tehtävät - emmekö me aliupseerit siihen kelpaa?
Eihän meillä muutoinkaan ole tarpeeksi upseereita,
ja jos nyt tällaisella retkellä jotain sattuisi, mihinkä
nuo pojat silloin joutuvat. Eihän tässä ole kuin pari
päivää siitä, kun vänrikki Mielonen haavoittui, ja
tilalle tullut vänrikki Reino Vauhkonen (Suonen-
joelta) kertoi, ettei Läskelässä ole enää muita upsee-
reita kuin Leo Kannin (Räisälästä).

- Ei me tässä nyt tuollaisia mietitä ja ajatella.
Ei meille siellärkäy sen kummemmin kuin "ylhäältä"
on kohtaloksemme määrätty. Ja kaikkien meidän elä-
mämme on samanarvoinen maatamme puolustaessam-
me. Ja eikös se ole turvallisempaa, kun minä tai joku
muu upseeri on matkassa. Meidänhän on silloin vas-
tuu.
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- Eikä ole turvallisemp^a, vaar. päinvastoin. Eikä
meillä siinä mitään vastuuta ole. Me yritämme vain
tehdä parhaamme saamamme käskyn mukaisesti. Ja
jos meistä joku kaatuu, astuu aina toinen mies tilalle.
Mutta jos päällikkö kaatuisi, kuka silloin astuisi tilalle ?

- No mitäpäs me tässä tuollaisesta. Mennään jål-
leen yhdessä, niin sitten jälkeenpäin on molemmilla
hyvä mieli. Minä haluan nyt tarkemmin tutustua toi-
mintamaastoon, sillä me kyllä pannaan se kylä mata-
laksi lähipäivinä. Ja kuten jo illalla sanoin, ei suin-
kaan ole tarkoitus ryhtyä siellä tappelemaan.

- Eihän siellä ole tarkoitus ollut ennenkään tapel-
la, mutta melkein joka kerralla on kuitenkin joudu'ttu
taistelemaan ja useimmiten yllätettyinä.

- Mennään nyt vain nukkumaan, jotta aamuyöstä
ollaan pirteitä poikia. Hyvää yötä !

Pitkään valvoo päällikkö r'ielä Valtterin mentyä.
Hänellä on jollakin lailla kovin hyvä mieli. On siinä
pojassa kerrakseen sotilasta. Todellinen isänmaansa
puolustaja. Katse on avoin ja valpas, käytös aina rau-
hallista kiivaimmissakin taistelutilanteissa. Illneisesti
hän on luonut ryhmäänsäkin jonkinlaisen turvalli-
suuden tunteen, koska jokainen mies ryhmästä pyrfl<ii
aina Valtterin matkaan partioon lähdettäessä. Ihailla
täytyy tuollaisia aliupseereita. Varmasti hän oo eräs
parhaimmista aliupseereistamme. Vaikka - eipä nuo
heikkoja ole kyllä toisetkaan, sillä kaikkihan ovat
pyrkineet tänne vapaaehtoisesti.
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Aamuyöllä partio sitten lähtee. Nousee onnellisesti
jäältä maihin ja hiihtää määränpäähänsä suunniteiman
mukaisesti. TCällä hajaannutaan kolmeksi partioksi,
mitkä kukin suorittavat tahollansa oman tiedustelun-
sa ja havaintojen tekonsa, kokoontuvat jälleen mää-
räpaikkaan ja 

- hil jaisesti lähtee miesjono solu-
maan kohden omia linjoja. Nyt on paluureitiksi va-
littu pohjoisempi metsäalue - varmuuden vuoksi.

Valtteri, joka poikinensa on tulomatkalla hiihtänyt
keulassa, hiihtelee nyt vuorostansa peränpitäjäna, jäl-
kivarmistuksena. Ja keulassa on nyt vuorostaan ali-
kersantti Sulo Latvanen, Pertunmaan poika.

Matkalla su juttelee Valtteri yllättäen päällikkönsä
rinnalle: - Tuossa äsken me ylitettiin juuri latu,
lota pitkin me hiihdettiin silloin kun Eero ja Yrjö
,jäivät. Saanko minä kär,äistä katsomassa, jos saateisiin
pois heidän ruumiinsa?

Tr.rkoittrksenmukaista ei ole tällä kertaa antautua
taisteluun - miettii luutnantti. Mutta .jospa pojat
alkaisivat pian tuntea, että noin välinpitämättömästikö
heidätkin jiitettäisiin vastaavassa tapauksessa viholli-
scn käsiin. Tämä ajatus pakottaa antamaan suostu-
r.nuksen, semminkin kun viercltä kuuluu Valtterin
\ ctoomus, ettii Eero oli häncn paras kaverinsa. Ja
onhan poika sitäpaitsi jo niin tottunut noille retkil-
lcnsri, on tarkka ja varo,r,ainen. Partioitten tappiothan
,rvar ollc<'t .iärilnmäisen Iienct.. No. ot.l ryhmän verrxn vapi.rehtoisia mukaasi ja

mene vain. Multa olekin varovainen. Tappeluun et
saa antautua I

Jonon jälkipää pysähtyy. Valtteri valikoi kätensä
nostaneista - merkki vapaaehtoisuudesta - ryhmän.
Valitut pojat kääntävät suksensa tulosuuntaan ja läh-
tevät, Valtteri keulassa, viillettämään takaisin kohden
ladun ylitvskohtaa. Muu jono jatkaa edelleen mat-
kaansa omille Iinjoille. Luutnantti ja hänen mukanansa
pysähtyneet pojat lisäävät vauhtia saavuttaakseen Par-
tion pääosan.

Murta ei ole ehditty hiihdellä vielä pitkääkään mat-
kaa, kun Valtterin partion suunnalta alkaa kuulua
kiivasta ammuntaa. Konetuliaseet - niitä oli useita

-. laskettelivat sarjan toisensa jälkeen. Tuntuu kuin
käynnissä olisi parempikin metsätaistel,.r.

- Joukkue seis - takaisin - takaisin nope;rsti
Laamaselle avuksi ! kuuluu hätäinen käsky.

- Seis - takaisin .-_ 5si5 - takaisin ! alka,r mennä
käsky mieheltä miehellc. Asian ja syyn jokainen 1,rn-
märtää. Poika toisensa jälkeen pysähtyy, kääntriä suk-
sensa ja alkaa hiihtää takaisin tulosuuntaansa.

Etumaisena, joukkueestaan r,älittämättii, viillcttää
luutnantti Elon.raa taistelulähettinsä kanssa kohden
taistelupaikkaa. Sc ei tunnu olevan kaukana. Ilmeisesti
pojat on jälleen yllätetty. Metsä on niin arvaamaton.
Mutta sie llä on nyt kyllä syöksytty yhtecn aseman
eikä minkään pesäkkecn tai prrtion kanssa.

Äkki:i hiihtäiät hätk:ihtävät. Ladulla konttrra heitä



Mursulasta kuljettamassa
haavoittuneita Sumerianlah-
den yli lmpilahteen

vastaan mies. Ei - ei hän oikeastaan konttaa. Hän
vetää puolittain istuvassa asennossa itseänsä käsillä

ia toisCn jalkansa avulla eteenpäin. Sortavalan poika
L. Pirinen, siinä tarpoo eteenpäin epätoivoisesti, ilman
suksia, ilman kivääriä.

- Odota tässä, joukkue tulee sieltä perässä kohta!

- Älä mene, älä hyr,ä veli mene sinnel Kaikki
pojat ovat kaatuneet, huutaa Pirinen luutnantin jäl-
keen.

Mutta Iuutnantti menee. Vastaan ilmestl'y' nyt yksi-
näinen hiihtäiä. Vaivalloisesti i'hdellä sauvalla itse-
ään tukien hiihtää siinä kumarassa alikersantti Akseli
Periaho (Töysästä). Hän on haavoittunut useista luo-
deista, mutta sisulla pystyy vielä jotenkuten liikku-
maan.

- Vihollinen on asemissa tuolla vähän matkan
päässä mäentöyräällä. Se yllätti meidät täydellisesti.
Valtteri ja Jal'kasen Aimo (Värtsilästä) kaatuivat. Jal-
kasen Viktor (Salmista) ja Kiiskin Aaro (Sortavalas-
ta) jäivät sinne asemiin tulittamaan, jotta minä saisin
hieman etumatkaa. Viktor antoi minulle nämä suk-
sensa, sillä minun sukseni jäivät sinne vihollisen puo-
leiselle rinteelle.

- Älä mene sinne, ei siellä ole mitään tehtävissä.
Siellä on vihollisella täysi miehitys, konekivääri ja

pikakiväärejä vaikka kuinka paljon. J^u - tuokaa
sentään Viktor ja Åaro sieltä pois! huutaa alikersantti
vielä perään.

Taistelun äänet ovat nyt lähellä. Ne ovat jo rau-
hallisia, jokunen sarja - tauko - sarja - yksinäisiä
laukauksia. Puissa napsahtelee jo Iadun varrella. Se

tikkar nyt ladun suuntaan, ja syy siihen selviää pian.
Sieltä rämpii vaivalloisesti kaksi hiihtäjää. Kummalla-
kin on kivääri selässä, toisella vain yksi sauva, ja
molemmilla vain yksi suksi. Siinä tulevat vastaan Par-
tion yksinäiset "viivyttäjät". Merkkiäkään ei pojissa
ole havaittavissa hätääntymisestä taikka pelosta.

- Piru kun ampui minua takapuoleen, sanoo Vik-
tor rauhallisesti. - Ja todellakin - Viktorin kivää-
rintukki on hajalla. Hiihtämään lähtiessään oli poika
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pannut kir'äärin selkäänsä, luoti oli tavoittanut tukin
ja reiden, vaikka poika epäilikin sen sattuneen taka-
puoleen.

- Ei tästä kannata mennä eteenpäin, toteavat po-

iat. Valtteria ja Åimoa ei sieltä asemien edestä ota
pois millään voimalla. Ja muita kaatuneita siellä ei
olekaan, koska me ei nähty. Tuo Jalkanen antoi suk-
sensa Periaholle. Hän ainakin on hengissä.

Joukkue saapuu perille ja pojat istahtavat käskystä
suksillensa. Alikersantti Latvanen ja päällikkö kä-
väisevät tähyilemässä etumaastoa ja vihollista. He saa-
vat tarvittavan luotiryöpyn vastaansa uskoaksensa
asian ja palaavat joukkueensa luokse.

Seuraa käsky - joukkue kääntyy ja lähtee hil-
jalleen hiihtämään uudelleen kohti omia linjoja. AIi-
kersantti Periaho ja Jal'kanen hiihtelevät joukon mu-
kana, kun nyt joku terve kaveri luovuttaa Viktorille
toisen suksensa. Vain vaslamäissä heitä autetaan. Piri-
sestä ei kuitenkaan ole hiihtäjäksi. Mutta eräs tanakka
kaveri roikottaa häntä selässään koko metsätr.ipaleen.
Sekin oli miehen ja myöskin voiman näyte!

Häiritsemättä saapuu joukkue rantatörmälie, mistä
sitten alkaa tavanomainen kilpahiihto jään yli vihol-
lisen kranaattisateen saattelemana.

Purkalinniemellä saavat haavoittuneet vasta varsi-
naisen ensiavun. Siellä terveyssisar, lotta Leminen
sitoo sekä Periahon että Pirisen haavat ja poistaa
Iisäksi Jalkasen Viktorilta suuremmat tikut reidestä.
Sen jälkeen pojat kiidätetään hevosella Impilahden
kirkolle.

Kuinka suuri onkaan sotilaan veljesrakkaus! Emme-
kö me aliupseerit siihen kelpaa, kun kaveri on saa-
tava dmalle puolelle vaikka - ruumiina? Sanotaan
vain, että mene sinä näillä suksilla etukäteen, me
tulitamme sinulle aikaa. - Kyllähän me terveet mie-
het täältä pärjäämme jalkaisin 

- vaikka ollaan pit-
källä vihollisen linjojen sisäpuolella, lunta kainaloi-
hin asti. Löytyykö suurempaa rohkeutta?



SOTå.VANKI Kalen päivät kuluivat uusissa kuulus-
teluissa ja menneitä aikoja muistellessa. Erään kerran
hän myös muisti, että kotimaassa vietettiin sinä het-
kenä eli joulukuun 6. piivänä itsenäisyysjuhlia, joissa
hänkin oli suojeluskunnan riveissä ollu't mukana ja
antanut kerran sankarihaudalla myös suojeluskunta-
Iupauksen. Tämä vaiku'tti nyt kuulusteluissa annetta-
viin mielipiteisiinkin.

Kalen mieltä painoivat vankina kärsittävät olot ja
olosuhteiden selittelyt, joilla yritettiin kääntää mieli-
pr:eet ylösalaisin ja suorittaa ns. aivopesua. Uskoteltiin
myö' Suomen hyökänneen Neuvostoliittoa vastaan,
jota hän piti mahdottomana tuntiessaao Suomen vii-
meaikai,;et rajaolot.

Mutta siihen loppuivat 'taas sillä keralla Kalen
miettimiset, sillä punasotilaat tulivat jälleen häntä ha-
kemaan. Lähtö vankivajasta kävi sujuvasti, lakki vain
päähän ja sen kun kär,elemään.

Nyt mentiin poliittiselle kerhotalolle Smolnaan,
missä oli saanut olla kerran jo t<enraalinkin visiitillä.

Seuruetta saapui kerrakseen kerhotalon katsomosa-
Iiin, mm. politrukit, vartiosotilaat ja vihainen tulkki-

joelta. Hän tarkoitti GPU:n asiamiestä Jussi Koukkua
ja enneo Talvisotaa Suomessa tuomittua, kärsimässä
olevaa Toivo Antikaista, joka kavereineen oli käristä-
nyt erään suojeluskuntalaisen Vienassa nuotiotulella.
Elokuvassa oli nyt syyt jL seuraukset kuvattu suoje-
luskuntalaisten tilille.

Kale huomasi, että elokuva oli tarkoitet'lu propa-
gandaksi hänelle ja katsojille. Heikäläisille se oli ajan-
kohtaista, koska oli sota käynnissä Suomea vastaan,
jossa nuo suojeluskunnat yhä toimivat. Vanki tunsi
itsensä niiden joukkoon kuuluvaksi. Nainen luennoi
Kalelle yhä, kuinka suojeluskuntalaiset tekivät ryöstö-
retkiä polrtaen ja mellas'taen Vienan-Karjalassa.

Hirveintä elokuvassa oli erään torpanväen tappa-
minen kirveellä ja erään bolshevikkiso,tilaan kärven-
täminen metsässä nuotiotulella. Esityksen mukaan näi-
hin mielipuolen tekoihin syyllistyi joukko suojelus-
kuntalaisia. Kalen mielessä välähti, että jos jostain
syystä tulkki alkaisi maan kielellä selostaa huoneessa
olijoille hänenkin olleen innokkaan suojeluskuntalai-
sen, niin mitenkähän kävisi.

Elokuva, jota Kale joutui seuraarttaan, oli bolse-
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nainen. Väkeä oli huoneen täydeltä ja kaikkien kasvot
olivat suuntautuneet näyttämölle, mutta kun heidät,
sotilaat vankeineen huomaftiin, kännyttiin katsomaan
vankia. Vanki olisi saanut varmaan huomiota enem-
män, jos hänellä olisi ollut oma asepuku. Punasoti-
laat ohjasivat hänet istumaan näyttämöä lähellä ole-
valle penkille.

Ohjelmaa odoteltaessa Kalen vieressä istuva nainen
alkoi selostaa hänelle kohta alkavan elokuvan aihehta.
Näytelmässä esiteltäisiin, minkälaisia ne suojeluskun-
talaiset olivat olleet retkeillessään L9L9 Yienan ja
Aunuksen Karjalassa. Toivo Antikainen oli pänäyt-
telijä alkavassa näytelmässä. Nyt nainen selitti, ettei
Suomessa pian enää ole sankari Mannergeimia, vran
Toivo Antikainen Venäjältä ja Jussi Koukku Raja-

viikkien 'r'almistama ja se oli tehty talviolosuhteissa
Vienan-Karjalassa. Kun kuva oli esitetty, sotilaat Iäh-
tivät viemään Kalea vankivajaan, ennen kuin kukaan
muu oli poistunut huoneesta.

Perjantaina 8. päivänä joulukuuta vartiosotilasosas-
ton toimesta partio nouti Kalen ulos. Mutta ulos-
lähtö oli hänelle karvaissa oloissa tällä kertaa myön-
teinen, sillä hänet vietiin yleiseen saunaan.

Matkalla sinne hän sai katsella kaupungin taloja ja
kauppaliikkeitä, jotka olivat toisenlaisia kuin koti-
maansa kaupat ja näyteikkunat. Puuttui vapaa kilpailu
ja yksityisyritteliäisyys. Ihmiset olivat harmaissa vaat-
teissa ja köyhän näköisiä, eikä yleiskuva vaikuttanut
iloiselta.

Saunassa toinen vartiomies vartioi hänen vaattei-

VILHO MANNINEN
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taan koko ajan, jonka hän viipyi saunan puolella. Eh-
kä he pelkäsivät, eftä vanki oftaisi jonkun siviilivaat-
teet ja hyppäisi ildkunasta ja karkaisi. Kale oli mie-
lissään, että sai laittaa omat alusvaatteensa ylleen.
Sotilaat määräsivät saunassa olevan parturin ajamaan
vangin pitkäksi kasvaneen parran. Parturi oli saunassa

yleisöä varten, jos joku halusi ajattaa partansa tai
leikkauttaa tukkan'sa. Kalesta tuntui kuin parturi olisi
heilutellut veistä sadistisesti hänen kurkkunsa ympä-
rillä.

Kun parta oli ajeltu, Kale kiitti par.turia ja soti-
laita poikkeuksellisessa olosuhteessa tapahtuneesta ys-

tävällisyydestä. Hän totesi, että saunareissu oli järjes-
tetty vartio-osaston taholta. Siksi hän tunsi nyt pa-
remmin arvonantoa vartiosotilaitaan kohtaan.

Päivän 'valjetessa Kale näki vajan ikkunasta, että
pihan poikki asteli vajaa kohti neljä GPU:n miestä ja
heidän naistulkkinsa. Tukala tunnelma alkoi jälleen
puris'taa hänen mieltään.

- Dobra utra, kuului kuulustelijoiden tervehdys.
Kyllä teidän hyvät huomenenne tunnen. Jos olisi-

kin hyvä huomen, niin hyvä olisi, ajatteli Kale. Oven
suulla oleva vartiosotilas vastasi tervehdykseen ja Ka-
lekin hömähti iotakin.

Tulkki oli tummassa kävelypuvussa. Miehillä oli
puolittain sotilaspukimet, päällystakit ja karvahatut
päässään. Kahden kuulustelijan takin hihan suissa oli
kullan värisellä langalla kirjaillut noin 5 sentin pi-
tuiset, käärmemäiset koukerot. Heillä oli myös puolen
sentin levyinen punainen nauha talvilakin ympärillä.
Kuulusteli jat sovittautuivat pöydän ympärille istu-
maan ja käskivät vangin istua tuolille. Tulkki aset-

tautui istumaan vastapäätä vankia ;'a hänen viereensä
puheenjohtaja.

Kuulusteluja suorittavalle joukolle ei kannattanut
hymyillä, sillä se otti asiat vakavasti ja tunnontarkasti.
Kerran hän oli nauranut kuulustelussa, mutta silloin
kaikki oliVat suuttuneet silmittömästi, ikään kuin so-

tavangilta olisi nauru kielletty. Parasta oli olla totinen
heidän seurassaan ja vastailla kysymyksiin. Kuuluste-
lijain näkökanta oli aina jyrkkä ja taipumaton.

Kuulustelun välissä eräs herroista teki kysymyksen,
johon oli vaikea vastata. Hän kysyi: - Sanotaanko
Suomessa todella yhden suomalaisen vastaavan kym-
mentä heikäläistä?

Kale hämmästyi. Hän tunsi kyllä vastauksenkin,
mufta hän ei ollut olettanut, että sitä kysyttäisiin juuri
häneltä. Ilmeisesti tuo vertaus oli yleisesti tuttu. Mie-
tittyään tuokion Kale sanoi kuulleensa sen.

Kysymys oli naurun arvoinen, mu.tta siinä tilan-
teessa ei vankia naurattanut. Hetken 'kuluttua toinen
GPU:n mies kaivoi taskustaan suurennuslasin ja alkoi
tutkia Kalen suojeluskuntamerkkiä kuin mitäkin aar-
retta. Tulkki intoutui kysymään: - Mikä tuon merkin
nimi olikaan ?

Kale pysyi aikaisemmalla kannallaan ja sanoi: -Ei sillä erikoista nimeä ole. Se on vain suojeluskun-
nan merkki. Sen saa, kun on kuulunut suojeluskun-
taan.

Tulkin jatkaessa sät'timistään Kale ei puhunut sen
enempää. Pöydän vierellä istuva mies Iöi nyrkillään
pöytään ja kirosi raivokkaasti. Jos vain valehtelet, niin
tulet kokemaan seuraukset ja tiedät lähteneesi Man-
nergeimin rosvokoplan pöngittäjäksi. Sen jälkeen seu-
rasi sarja erilaisia kirosanoja ja välillä puhuttiin kä-
silläkin:
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- Jor et puhu totta, niin totisesti saat tuntea sen
nahoissasi, etkä koskaan voi kertoa, miten sinua ran-
gaistiin. - Heidän onnistui saada vanki totisen ja
masentuneen näköiseksi, sillä kuulustelusta oli leikki
kaukana. Kale puhui vähä,n ja keksi olemattomia ni-
miä henkilöille:

- En ole välittänit politiikasta, kertoi vanki. Olen
harrastanut elämässäni vain sellaista, joka ei ole va-
hingoittanut kenenkään elämäd, vielä vähemmän rajan
takana olevia naapureita. En edes ehtinyt rajalla am-
pua yhtään laukausta. Olisin kuollut silmänräpälk-
sessä, jos olisin kohdistanut aseeni teikäläisiin. Pääni
ohi kiiti jo luoteja, ja on todella ihme, että olen nyt
tässä.

Tulkin puheen pöpinä hukkui miesten kiroilemiseen
ja uhkausten sotkuun. Tilanne oli kuohuftava, sillä
ympäristö oli täynnä uhkaavan näköisiä naamoja.

Kun kuulustelijat olivat lähes kolmen tunnin ajan
inttäneet mainitusta merkistä ja muista asioista, he
kokoontuivat viisaan näköisinä toiseen päähän huonet-
ta tekemään uutta suunnitelmaa. He olivat sitten taas
tärkeän näköisiä, kun olivat sopineet jotain Kalea vas-
taan. Eräs heistä kirjoitti suomenkielisen kyselykaa-
vakkeen, jonka hän tömäytti Kalen eteen pöydälle ja
sanoi 'tiukassa ään,envivyssä: - Jos ot ole kahden seu-
r^avan tunnin kuluessa kirjoittanut näihin kysymyk-
siimme todenperäisiä vastauksia, niin seuraukset tu-
levat olemaan varsin ikäviä. Muista, ettet valehtele,
senkin !

Yajaan p,alautui jälleen hiljaisuus. Kyselykaavake
näytti pirkältä. Kale luki sen kysymys tkysymykseltä,
joita oli kaikkiaan kaksitoista. Hän oli selin scvtilai-
siin, etteivät he näkisi hänen kasvojensa ilmeitä, kun
hän mietti vastauksia kysymyksiin, joista muutamat
olivat varsin hankalia vastattaviksi. Kaikessa oli oltava
varuillaan, sillä vastapeluri ei säälinyt vankia kovis-
taessaan hänel'tä tietoja. Kysymykset olivat henkilö-
kohtaisia, poliittisia ja sotilaallisia.

Jos revin paperin, niin minulle scuraa siitä var-
maan pahempia ikävyyksiä ja olen merkittyjen jou-
kossa. He luulevat varmasti, että minulla sittenkin
olisi jotakin vakavaa salattavan,a, ja kuulustelut tulisi-
vat yhä vai,kean:miksi.

Kale päätti, cttä hän vastaa kyllä kysymyksiin, mut-
ta tekee sen omalle maalleen vaarattomasti. Neljään
ensimmäiseen kysymykseen sopi vastata "en tiedä".
Henkilötietoja koskeviin kysymyksiin saattoi vas'tata
asiallisesti. Loput kysymyksistä koskivat poliittisia ja
sotilaallisia asioita. Näihin kysymyksiin tekaisen jon-
kin vastauksen ja keksin olemattomia johtajien nimiä,
jotka kysyttäessä olisi muistettava myöhemminkin.
Kirjoitin nimet pöydän syrjään ja opettelin ne ulkoa.

Kale kirjoitti vastauksensa niin huolimattomasti,
että niistä oli vaikea saada selvää. Hiki virtasi pitkin
niskaa ja mieli oli pelokas, sillä kysymykset olivat to-
della ovelasti tehtyja.

Tuntui uskalletulta keksiä uusia nimiä henkilöille,
jotka hän tunsi oikeilta nimiltään, sillä kuulusteli-
joilla saattoivai jo olla nimet tiedossa: - Jos kysyt-
täisiin, minkä 'r,uoksi olen kirjoittanut näin huonosti
vastaukset, sanon saaneeni koulussa huonon numeron
kirjoitustaidossa, eikä se taito ole myöhemmin paran-
tunut. No, eipä tästä listasta pal jon selvää saanut.
Huono kirjoitustaito oli hyvä konsti tiukan paikan
tullen. Sittenhän eivät kirjoitustöitä mdåÄd. liian
usein, hän tuumaili.
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Sotavanki parturin kyn-
sissä

Saatuaan juuri ja ,iuuri selvän omasta käsialastaan
hän laski listan pöydälle ja jäi odottamaan GPU:n
oikeuden kuulustelijoita istuen tuolillaan. Pian alkoi-
kin parakkiin tulla kuulustelijoita. Kale esiintyi höl-
mön näköisenä. Kuulustqlijat eivät vaivanneet häntä
kuiten'kaan pitempään, vaan poistuivat tyltlväisinä
saatuaan paperin.

Kale käveli vajan lattialla rauhoittaakseen miel-
tään. Hän tunsi pelkoa, mutta koetti salata sen vartio-
sotilailtakin, sillä heistäkään ei tietänlt mitään var-
maa.

Keskiyöllä joulukuun 9. päivänä vartiomies herätti
Kalen. Hän kuuli punasotilaideo sanovan: - Poidjom
(- mennään). - J^ niin vankia lähdettiin taas vie-
määo. Kale huomasi, että kolmella punasotilaalla
olivat kiväärit ampumavalmiina. Astuttuaan ulos hä-
net komennettiin nostamaan kädet ylös. Yksi soti-
laista näytti käsilampulla valoa, toiset kävelivät ta-
kana. Pakkaslumi narskui jalkojen alla. Kalen kädet
vaipuivat vähitellen pään päälle, sillä hän oli heikossa
kunnossa. Matka suuntautui jälleen Smolnan taloa
kohti. Jotain erikoista oli tekeillä, koska hänet näin
pian noudettiin. Talon läheisyydessä seisoi vartiomies,
joka varmaan tiesi etukäteen tulijoista, koska ei ky-
synyt tunnussanaa. Ensin tultiin iuhlasaliin, jonka Iäpi
sotilaat ohjasivat Kalen pienempään sivuhuoneeseen.
Vanki näki tuttuja kasvoja. Kuulustelijat istuivat suu-
ren pöydän ympärillä. Pöydälle oli Ievitetty punainen
verkaliina. GPU:n puheenjohtaja ja viisi muuta miestä
istui pöydän ympärillä. Naistulkki ei ollut paikalla.
Huonetta valaisi pari voimakasta öljylamppua. Punai-
sen pöydän toisessa päässä oli paperinippu, joka ar-
vatenkin sisälsi siihenastiset Kalea koskevat kuuluste-
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lupöytäkirjat. Hetken kuluttua joku toi tuolin van-
gille. Toinen pöytälampuista sysättiin häntä lähem-
mäksi.

Kuulustelujen puheenjohtaja istuutui paperinipun
kohdalle. Eräs miehistä asettui hallitsevalle paikalle
ja ryhtyi tulkiksi. Paperinipun takana istuva komi-
saari julisii istunnon alkaneeksi. Pienen hiljaisuuden
jälkeen alkoi viereisestä huoneesta kuulua kiväärin
lukkojen naksuttelua, jonka tarkoituksena oli nähtä-
västi tehostaa kuulustelua.

Komisaari aloitti: - Nämä ovat muistiinpanot kai-
kista tähän asti toimitetuista kuulusteluistanne. Kaikki
antamanne tiedot ovat ristiriitaisia. On aivan turha
kiertää totuutta. Olette kaikessa puhumassanne valeh-
dellut, nyt on viimeinen tilaisuus tunnustaa kaikki !

Olette meidän sotavankimme ja lakimme alainenl hän
sanoi.

Kale pysyi piittaamattoman näköisenä, hän kuun-
teli kuin kuivaa luentoa. Hän ei suonut voiton tuo-
maa vahingoniloa kuulustelijoille. Niinpä hän vastasi:

- On aivan järjetöntä syyttää minua valehtelemisesta,
sillä en tiedä mitään arvokasta enkä sotilaallista. Täl-
löinhän sanani ovat samantekeviä. Aikanne on mennyt
hukkaan minua kiusatessanne, kun tämänlaista tietä-
mätöntä sotavankia näin paljon kuulustelette. Kaa-
patkaa rintamalta tietävämpiä 'herroja, niin voitte ky-
sellä heiltä. Siitä on teille parempaa hyötyä kuin mi-
nun kuulustelemisestani. Vastaus sai aikaan jonkinlai-
sen ristiaallokon kuulustelijain keskuudessa, ja vierei-
sessä huoneessa naksuteltiin kiväärien lukkoja tiuhassa
tahdissa.

Komisaari löi nyt nyrkkinsä pöytään' saadakseen
hiljaisuuden huoneeseen. Tuo mitä puhuitte on hyvin
puhuttu. Paljastitte vain järkevyytenne, ettette ole
niin,kään tyhmä, kuin millaisena olette esiintynyt.
Olette pyrkinyt salaamaan viisautenne meiltä !
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Kaksi suomalaista - sotavanki
Kale ja puna-upseeri Mäkinen -
sulavassa keskustelussa maail-
man menosta

Vangille nousi tuskanhiki ohimoille hänen odot-
taessaan vastausta komisaarilta. Joku ehätti jo sano-
maan heikolla suomenkielellä vangista' - Tämä to-
veri, rehelline toveri ! - Taas kävi ristiaallokko puo-
lesta j,a vastaan kuulustelijain keskuudessa.

Olkoon menneeksi, tämä rehellisyydennäyte
helpottaa suuresti, koska ette kieltänyt asiaa. plisi
ollut hyvä, jos olisitte tietänyt aamulla 30.11. niistä
miinoituksista Rajajoella. Siitä olisi ollut meille tosi-
hyötyä, eikä olisi sattunut niin paljon ikävyyksiä. Sil-
loin olisitte ollut todella hyvä toveri, jos olisimme
saaoeet teiltä ensikäden tiedot. Täytyry varmaan uskoa,
ettette niistä miinoitushommista mitään tietänyt.

Kale myönsi ja ajxteli, että oli se hyvä, että oli
uskaltanut todellisen asian hetkellä kieltäytyä ilmai-
semasta miinoja. Pikkutärkeissä asioissa ei kannata
valehdella. Niissä olosuhteissa Kalen mieltä lämmitti,
kun sai kuulla, että vihollisille oli jotain sattunut
aamulla 30.11.

Komisaari meni sivuhuoneen ovelle ja antoi pysäh-
dysmerkin kiväärien napsuttelijoille. Hän istuutui jäl-
leen paperikasan taakse ja kysyi vangilta:

- Minkä tehtävän olitte saanut tuona aamuna?

- Olen sen sanonut, monesti, ettei minulle koskaan
annettu mitään erikoistehtäväi, vaan keskiviikkoiltana
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- En ole pyrkinyt salaamaan teiltä totuutta. Olen
mielestäni mitä yksinkertaisin sotilas, en ole edes korp-
raaliksi kelvannut.

- Olette kuulunut kotimaassanne isänmaalliseen
kansanliikkeeseen, joka aikaisemmin oli Lapuanliike,
ainakin vuonna L932. Er'idssä herraskartanossa olette
järjestäneet illanviettojanne laulaen ja runoillen. Pys-
tyttekö tämän kumoamaat?

Kale mietti asiaa, ennen kuin vastasi komisaarille.
Hän kuuli tästä syytöksestä nyt ensi kerran. Jos sanoi-
sin sen olevan valhetta, olisi se suurinta uhkapeliä,
vaikkei elämä muutenkaan tuntunut olåvan kovin ar-
vokas näiden tähtien alapuolella. On paha sanoa sitä
ja paha sanoa tätä, kun tuo liike leimataan täällä po-
liittiseksi liikkeeksi, hän tuumi.

Kale päätti viim,ein sanoa ajatuksensa julki, jotta
hän kuulisi, minkä kannan ko,misaari häneen ottaa:

- Koska mielestäni ei ole minkään rikoksen tunnus-
tamisesta kysymys ja vail<ka olen'kin vieraalla maalla
erilaisen yhteiskuntajärjestyksen keskellä, niin haluan
siitä huolimatta vastata kysymykseenne, kun on to-
tuudesta kysymys. Jos sitten uskotte sitäkään, kun
ette minun puheitani millään tunnu uskovan. Jos se

on vale, että olen kuulunut siihen järjestöön, niin en
voi sille mitään, mutta jos se on tosi, niin en voi sil-
Iekään mitään, jos sen trskotte!
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käskettiin Rajajoen siltavartiolle tavalliselle työvuorol-
leni, jonka te herrat, hyvin tiedätte.

-- Olefte tavallista itsepäisempi tyyppi ia kerrotte
asiat aina samalla 'tavalla. Meillä on kyllä paljon kei-
noja jäljellä saada vangilta totuus ilmi, komisaari sa-

noi.

- Olen tietoinen, että haluatte totuutta, siksi olen
kertonut sitä, jotla pääsisimme näistä jatkuvista kuu-
lusteluista eroon, vastasi Kale.

Kale huomasi että kirjurina toimiva mieshenkilö
kynäili hänen takanaan pienen pöydän ääressä.

Muutamat kuulustelujoukon jäsenet alkoivat kä-
vellä pöydän ympärillä ja puntaroivat vangin vastauk-
sia ja sanoivat joskus jotain toisilleen.

Kale koetti salata kiukkunsa ja istui vaiti. Viimein
hän sanoi:

-- On se pirullista näin vankina ajatella ja todeta,
että toiset vain linjoilla ja niiden takana amPua naP-
sivat puna-armeijalaisia lentokoneita alas ja hyökkäys-
vaunu.ia tuleen, eikä heitä kuulustella eikä syytellä
siellä eikä täällä. Minua vankia syytellään sotimisesta
Neuvostovenäjäå ja voittamatonta puna-armeijaa vas-
taan, vaikka en ole tehnyt yhtään murhaa, enkä ole
aikonutkaan tehdä. Tämä on kuin kohtalon ivaa.

Vangin viimeiset huomautukset saivat eräät kuulus-
telijoista punastumaan, sillä muutamat sentään heistä
ymmärsivät vankiakin eivärkä vain hänen kiusaamis-
taan. Monet heistä tulivat vaiteliaiksi, paitsi komisaari,
joka säilytti rutiiniotteensa vankiin ja apulaisiinsa.
Hän käski heitä kaikkia istumaan paikoilleen. Samalla
hän huomasi yön kuluneen pitkälle. Katseltuaan het-
ken edessään olevia papereita, hän nousi arvokkaan
näköisenä, kuten oikeuden miehelle sopi ja viittasi
toisia vielä istumaan.

Vanki ajatteli saavansa lopullisen tuomioo, sillä
tuskinpa kuulusteluja voisi enää jatkaa. Å jatukset
kieppuivat edestakaisin. Komisaari )'ritti viivyttid rat-
kaisua jonkin aikaa, ennen kuin hän päättäisi kuu-
lustelun. Sitten hän jyrähti puhumaan:

- Sen minä teille sanon, että pitäkää suunne kiin-
ni, mitä tänä yönä on täällä kuultu ja nähty. Vangin
poispääsy riippuu sodan tuloksista ja sopimuksista ja
siitä, miten te täällä siihen menoessä olette käfttäyty-
olt, jollei tapauksenne anna aihetta tuomita teitä
kuolemaan tai pakkotyöhön Siperiaan. Mielestäni teil-
lä on aikaa jäädä meidän maahamme, jolloin tulette
huomaamaan, että meillä on paremmat elämisen olot
kuin kapitalistisissa maissa, sillä tilaa, Ieipää ia työtä
löytyy vangeillekin toisten toverien joukossa.

Komisaari sulloi paperit salkkuunsa ja pyysi tuo-
reimmat muistiinpanot sivupöydän luona toimineelta
kirjurilta. Kaikki nousivat seisomaan. Perähuoneesta
Kalea tulivat hakemaan samat puna-armeijalaiset, jot-
ka olivat hänet tu,oneetkin. Komisaari sanoi lähties-
sään kaikille: Poidjom!

Kaikki poistuivat Smolnan talosta. Punasotilaat kul-
jettivat Kalen takaisin vankiparakkiin. Pakkanen oli
yhä kiristynyt. Kale tunsi itsensä väsyneeksi, sillä tä-
mäkin kuulustelu oli ollut rasittava.

Tilanne jatkui Kalen kohdalla ennallaan. Ruokaa
oli vähän, mutta kuulusteluja, uhkauksia ja propagan-
daa sitä enemmän.

- On hyvä asia, ettei ole ajatusten lukija, hän tuu-
mi noustessaat vajan pöydälle makuulle. Hän asetti
valtion lakin päänsä alle ja odotti unta.

Maanantaina 11. päivänä joulukuuta kello 15 Ka-
lelle tuli vaihtelua kuulustelujen välillä. Vartijat vei-
vät hänet pienikokoiseen puutaloon, joka oli Smolnan

lähellä. Hänelle esiteltiin siellä tamperelainen puna-
upseeri, majuri Mäkinen. Kalen hämmästykseksi huo-
rräer..r, ei jäänyt ketään muita, ei edes tul'kkia. Kale
kuitenkin ajatteli, ettei sovi hänellekään puhua va-

paasti. Huoneessa saattoi olla viritettynä kuuntelulait-
[eita seinäpaperin alle. Jos puhe poikkeaisi jokapäi-
väisistä asioista, niin punaupseeri saattaisi kertoa ne
GPU:n miehille, vaikka kuuntelulaitteita ei olisikaan'
Siksi täytyi pitää mielensä ja puheensa kurissa, ettei
saa aikaan lisää vaikeuksia, Kale ajatteli.

Punaupseeri Mäkinen vaikutti kuitenkin Kalesta
hyväntahtoiselta mieheltä. Lieneekö sitten aina ollut
oloissaan samanlainen. Suomalainen ei ollut mi'kään
toiveajattelija, ei myöskään sotaan nähden. Hän ei

Kalen mielestä kysellyt mitään turhia ja yhäti toistu-
vasti kuten GPU:n miehet.

Majurin huoneen seinällä oli Suomea esittävä väri-
kartta, joka ilmeisesti oli sotilaallisessa tarkoituksessa
siihen asetettu. Näytti kuitenkin, että se oli ollut sei-
nällä jo kauan, sillä se oli kovin haalistunut.

Kale ajatteli, että majuri sittenkin saattoi tuntea
koti-ikävää. Luultavasti majuri Mäkinen oli kansan-
armeijan johtajia. Tätä armeijia Kuusinen paraikaa
perusti, ja Neuvostoliiton toimesta organisoitiin hä-
nen käyttöönsä värväten miehiä sotavangeistakin.

Majuri oli omalla tavallaan isänmaallinen. Elämä
monine vaiheineen oli iättänft hänen kasvoilleen
myös oman leimansa. Tuskinpa hän oli elänyt missään
hymyn maassa, koska piirteistä ja jäyhästä olemuk-
sesta päätellen kaikki oli ollut enemmän karua todel-
lisuutta. Hän oli iältään lähellä neljääkymmentä ja
mitaltaan keskikokoinen. Majuri oli joutunut vetäy-
tymään Vapaussodassa rajan taakse ja jäänyt si,tten pu-
na-armeijan palvelukseen. Mäkisen huoneessa molem-
mat miehet olivat vakavia. He kes'kustelivat'keskenään
ja olivat kiinnostuneita toisistaan. Kale olisi ollut ha-

lukas enemmänkin keskustelemaan hänen kanssaan

Suomesta ja sen oloista, mutta hän oli kuulustelujen
aikana oppinut karttamaan kaikkea, vaikka olikin
nyt kahden kesken suomalaisen kanssa. Molemmat
heistä olivat erilaisen yhteiskunnan jäseniä ja vieläpä
eri katsantokantojen leireistä. I(alen vapaus oli rajoi-
tettu niihin muutamiin minuutteihin, jotka hän oli
nyt saanut käytettäväkseen. Maiuri ilmeisesti tahtoi
ymmärtää häntä enemmän kuin nuo toiset, mutta se-

kään ei tuonut lopullista ratkaisua asiaan. Tilanteen
lavastuksesta ei voinut olla varma. Tuskinpa majuri-
kaan oli varma otnasta vapaudestaao. Kenties hän-
kin oli epävarmassa tilassa. Syy oli pikemminkin olo-
suhteissa. Kumpikin heistä oli sotilas ia ajatteli toi-
siaan enemmän harhaanjohdetuksi kuin itseään. Tam-
perelainen punaupseeri Mäkinen oli valinnut oman
vakaumuksensa mukaan isänmaakseen Venäjän.

Kahden suomalaisen miehen tiet yhtyivät nyt vie-
raassa maassa. Majuri ei puhunut mitään propagandaa,
ja se miellytti Kalea. Hän tiesi kuulustelijain tavat ja
katsoi oman propagandansa tarpeeltomaksi. Molem-
mat tunsivat sääliä toisiaan kohtaan. Suomalaisen pu-
naupseerin keskustelu jäi Kalen mieleen vakavana ja
asiallisena. Keskustelijat puristivat Iopuksi toistensa
kättä, ja tuokion kuluftua Kalea tultiin hakemaan
omlan vankityrmäänsä.
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OLI joulukuinen pakkasilta. Kursun laajan kyläau-
keao takaa, kaukaa idän suunnalta, kuului taistelun
melske. Siellä kävivät harvalukuiset rajajoukkomme
viivytystaistelua Sallan kautta rynnistävien vihollis'
joukkojen kanssa..Ties monennenko kerran jo isket-
tiin yhteen, vaikka joulukuun 1939 alkuviikot olivat
vasta kulumassa.

Tornionjokilaaksosta koottu LLRv:n komppania
Mure oli heitetty kiireisesti autokuljetuksin Rovanie-
meltä Sallan Kursuun, jossa se kyläaukean laidassa
olevalla harjanteella kaivoi nyt asemiaan lumeen.

Lyhyt talvinen Lapin päivä oli aikoja sitten kiertr-
nyt tummaan iltayöhön. Kuitenkin tuo tummuus pian
vaihtui kuin kirkkaaksi päiväksi, kun koko Kursun kr--
lä sytytettiin tuleen. Yksinpä heinäladotkin loimusi-
vat tulessa. Vain taivas kylminä kiiluvine tähtineen
erotti illan päivästä.

Tulen loimussa näytti kaikki olevainen aavemaisel-
ta. Kuin aavekomppania kaivoi myös luutnantti I[u-
reen miehistö asemiaan, suuntasi pari konekir'äd,ridd,n
kaikkien sääntöjen mukaan asemiinsa ja oli pian tais-
teluvalmiina ottamaan vastaan tulikasteen.

Harjun rinteen alla, tien vieressä paloi Tuokkolan
kauppakartano ja oikealla, varvikon Iaidalla tiiraili
komppanian tähystysalikersantti kuin joukon tuoto-
sarvena oikealle. Alikersantin tähystysasema oli vali-
koitu juuri sen takia, että varvikon kautta tulisivat
aukean takana taistelussa olevat viivytysjoukot vetäy-
tymään luutnantti Mureen komppanian asemien läpi
taakse, jolloin hän olisi ohjaamassa niitä oikeaan suun-
taan ja hiihdetyille laduille. Myöskin asemasta voitiin
valvoa, yrittäisikö vihollinen käyttää varvikkoa eduk-
seen.

Käskyn mukaan tuli alikersantin vetäytyä komppa-
nian viivytysasemiin heti tilanteen alettua. Myöhem-
min oli tähystysasemasta vaikea vetäytyä satakunta
metriä takana oleviin asemiin, koska harjun rinne kas-
voi hyvin harvasti puita, näkösuojaa oli vähän ja tuli-
palojen seurauksena iltayö oli kuin kirkas päivä.

Tunnollisena sotilaana, tinkimättömänä tehtäviensä
täyttämisessä, alikersantti suoritti työnsä miehen ta-
voin. Annankin hänen tehtävä'krseen itse kertoa ko-
kemastaan tulikasteesta. Sanat sattuivat peräpohjalai-
sen jäyhästi näin:

- Kuuntelin aukean takana käytävän taistelun ää-
niä. Se oli leimahtanut täyteen valtaansa äkisti, mutta
tunnin tai parin kuluttua se jo sammui. Vain hajanai-

Kursun kyläaukeaa Joutsijär-
veltä päin nähtynä

sia laukauksia kuului enää. Pian tämän jälkeen hiihti
lumipukuinen suomalaisten joukko yli aukean ja si-

vuutli asemani, jolloin kysyin miehiltä, tulisiko vielä
muitakio? Sain vastauksen'- tulee - 

"auttajia".

- Joukon kadottua harjun taakse tähyilin tarkka-
na aukeata, mutta en huomannut vielä mitään liikettä.
Kuulin vain ketjussa olevien miesten takai'rani huute-
levan toisilleen: - Tankkeja - tankkeja tulee!

- Tosiaankin, pitkin tietä ajoi tankkeja kaksi tai
kolme kappaletta. Nopeasti ajoivatkin ia aukealla ne

räiskäyttivät lyhyen kk.sarjan, joka rätisi harjun puis-
sa ja varvikossakin.

- Tankit ajoivat vapaasti asemien ohi ja vasta
kaukana takana purolinjalla ne tuntuivat pysähtyvän.
Siellä niiden ilkeänpitkät kk.sarjat ilmaisivat saaneen-
sa murhaamiskohteekseen äsken vetäytyneen komp-
paniamme. ja puron yli johtavan sillan vartioston.

- Meitä ne eivät huomanneet. Olihan luutnantti
Mure antanut käskyn olla näkymättömänä, toimia yl-
lättäen, iskeä äkkiä ja irroittautua salamyhkäisesti, ku-
ten hän sanoi: - Helvetti pojat, yllätys ia nopeus on
valttia. - Toistaiseksi tankit saivat rehennellä mielen-
sä mukaan, ja meidän piti olla piilosilla niiden kanssa,

että hävetti.

- Hetkisen kuluttua näkyi tien suunnalta muuta-
kin liikettä. Sieltä lähestyi vihollinen suurena massa-

na. Ilman lumipukuja ja tien täydeltä näin aukealla
lumessa kahlaavia miehiä tulevan. Palojen kelmeässä
valossa ne näyttivät toisiaan tyrkkiviltä poroilta.

- Kyyhötin lumikuopassani ja seurasin näytelmää.
Katsoin taakseni ja muistin luutnantin käskyn vetäyty-
misestä omiin asemiin heti tilanteen alettua. Mutta
laukaustakaan er vielä ollut ammuttu, ia kun pelkäsin
hurjaluontoista esimiestänikin, niin arvelin, ettei ti-
lanne ollut vielä kovinkaan huolestuttava. Siten jäin
edelleen asemiini.

- Tulen avaaminen oli annettu tehtäväksi lähinnä
tietä olevan kk.ryhmän johtajalle. Nyt olivat etumai-
set joukot jo Tuokkolan kaupan palavien raunioiden
tasalla minun asemieni kohdalla. Aukealla rämpivät
joukot olivat kuitenkio näistä vielä paljon jäljessä.

- Jor nyt lähtisin asemastani, minut varmasti huo-
mattaisiin. Siksi päätin iäädä toistaiseksi paikoilleni.

- Näin vihollisen itsevarmana, vailla minkään-
laista järjestystä, pyörivän Parvessa kuin pulmuset ke'
väällä, liekehtivän rakennuksen ympärillä, vaikka sa'

manaikaisesti ehkä vajaan gadan metrin päässä olevalla
harjanteella jokainen aseemme oli suunnattu kuin ttuo-

miota varten tätä massaa kohti. Ehkä hirveät kk:t
ikäänkuin kehräsivät tyytyväisyydestä tietäen herkulli-
sen saaliin olevan pian tarjolla.

- Mutta tulenavaus viipyi. Missä se viipyi?

- Pitikö linjojemme eteen kerätä koko aromaan
pojat kuin teuraskarjaksi? Tulenavauksen tehtäväk-
ieen saanut ryhmänjohtaja leikki kovanaamaa ja ollen
itse kk:nsa takata hän apulaiselleen sopatteli: - Tul-
kaahan pulmuseni - tule sinäkin valkoturkkinen !

I
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Manalan portilla on pian huiske ja vilinä - hää -tulehan porukka - I

- Luutnantti Mure oli saanut tiedon vihollisen
toiminnasta ,ja Iämmittelystä. Hänkin odotti jo her-
mostuneena tulenavausta 1a lähetti lähettinsä ottamaan
asiasta selkoa, mutta ennenkuin Iähetti ehti ryömiä
perille, kiiri pakkasilmassa komento: Tulta!

- Samassa räiskähti yhteislaukaus harjun laelta.
Konekiväärit kirnusivat kaamean pitkiä sarjo;aan. Vyö
vyön perään ne naputtivat hätäisesti. Tuntui kuin niil-
lä olisi ollut kova kiire, ettei vihollinen ehtisi suojau-
tua tappavilta luodeilta. Koko harjun laella oli sytty-
nyt kiivas sota, ja Tuokkolan kaupan ympäristö hilje-
ni tämän tuli-iskun vaikutuksesta. Kaatuipa jokin läm-
mittelijäkin tuleen.

- Jo jvrisir'ät tankitkin takaa apuun. Ne pvristcli-
vät koko ajan asemiemme kohdalla, mutta pysyir'ät
tiellä ja liikehtir'ät edestakaisin kuin vihaiset pässit.

- Näin paisui Kursun kylän viivytystaistelu täv-
teen voimaansa. Aukeallakin etenevät miehet tuiskah-
tivat lumeen ja ryhtyivät tulittamaan.

- Olin edelleen asemassani, eteentyönnetyssä tun-
tosarvessa. Taistelun räsähtäessä täyteen voimaansa
unohtui lopulta vetäytymiskäskykin. Innostuin tuli-
taisteluun, sillä vilisihän aukea täynnä mitä selvimpiä
maaleja.

-- Lumipukuni ja jonkinlainen asemxn nlamiointi
suojasivat näkyr,äisyydeltä, ja harjulta räiskvr'ä tuli ve-
ti vihollisen kaiken huomion puoleensa.

- Sanotaan, että taistelu huumaa ja kiihoittaa. ja
niin kai se teki minullekin tässä ensimmäisessä sodan
leikissäni.

- Aikaa oli vierähtänyt ties mink.i terran. kun
huomasin tulituksen harjulta loppuneen. Nvt vrsta ta-
jusin, että komppaniani oli irroittautunut t.ristelusta.
En ollut saanut siitä sanaa - kukapa sitä olisi voinut
minulle tuodakaan, sillä r'iholliseen päin viettär-ä rin-
ne olisi koitunut sanantuojan surmanloukuksi. Olin
siis oman f ääräpäisyyteni uhri.

- Hätäisesti silmäillessäni ympärilleni näin taka-
vasemmalla tien suunnassa koko mäen rinteen kuhise-
van vihollisia, jotka varovaisesti kipusivat vlös mäkeä.
Aukealla ja van,ikon suojassa kompuroi taas sekalai-
sessa järjestyksessä etenevä joukko. Kuitenkin se oli
vielä ehkä sadan metrin päässä minusta.

- Nyt olisi'r,at hyr,ät neuvot tarpeen. Olin jo val-
miina passissa, sillä arvasin harjun laelle päässeiden
vihollisten levittäytyr,än tien suunnasta sisemmäs met-
sään. Jos hyppäisin suksilleni, minut huomattaisiin
pian ja siihen loppuisi matkani teko. Vangiksi joutu-
minen tuntui kuolemaakin pahemmalta.

- Minut valtasi hätä ja kuoleman pelko. Tätäkö
varten olin syntynyt, kasvanut ja elänyt? Hyppäisinkö
sittenkin suksilleni ja hiihtäisin pois vai peittäisinkö
itseni lumeen ja vasta kaiken hil jennyttyä hiipisin
pois ?

- Päätökseni syntyi äkkiä. Kuvittelin vihollisen
olevan voittonsa huumassa ja takaa-ajossa niin, ettei
se huomaisi yksinäistä miestä keskellään.

- Samassa jo hivuttauduin suksieni päälle vatsalle-
ni. Jo poterossani olin sujuttanut pystykorvan selkää-
ni ja sauvat tuikannut nahkaremmeistä ranteisiini.
Niin alkoi taival taaksepäin ja pois tien suunnasta.

Jos onnistun pääsemään rinteessä kasvavien puiden
varjoon, rriin olen pelastunut.

- Vedin itseäni pois vaaranpaikasta. Valkoinen
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lumipukuni sulautui hyvin naamioksi valkoisella lu-
meila, vaikka tarkkaava vihollinen olisi voinut sitten-
kin liikkeeni huomata. Näin vedin itseäni henkeni hä-
dässä, vaikka sukset allani harittivat lähteäkseen aina
eri suuntiin ja pystykorvani piippu tarttui jokaiseen
pieneenkin varpuun. Metri metriltä ryömin poispäin,
mutta aivoissani myllersi yhtenään kolkko ajatus -milloin minut huomataan - koska kirotut tulipalot
tekisivät yöstä päivän 7

- Olin jo aivan rinteen alaosassa ja tieltä ehkä pa-
risataa metriä sivussa. Yritin tähystää ympärilleni ja
kuulostella. Painoin hikisen otsani lunta vasten ja olin
kuulevinani jotain liikettä. Selvästi kuuluikin rahi-
naa ja jäisten varpujen napsahduksia niiden katketes-
sa. Päättelin vihollisten etenevän nyt lähelläni varvi-
kon suojassa. Ja minä vain makasin toimettomana, vä-
syneenä ja toivottomana.

- Näin harjun rinteen edessäni. Puiden 'r,ar.jot
leikkir'ät palojen kellertävässä valossa. Sattumalta olin
tullut jo päivällä sivustalle hiihdetyn varmistusladun
kohdalle. Veikeästi se kiemurteli ylös rinnettä.

- Jor pääsisin tuon harjun taakse, kun oli valmis
latukin olisin pelastunut. Hetkessä kompuroin
ylös, tuikkasin lapikkaani kärjet suksien siteisiin ja
kipitin latua pitkin ylös mäkeä. Pian tunsin harjun
laen suksieni alla ja toivo pelastumisesta siivitti sukse-
ni lentoon. Hyr.ää vauhtia ly'kin alas harjun takarin-
nettä, joka oli jo päir'ällä omien joukkojen ansiosta
polkeutunut melkoisen kovaksi. Mutta nyt huomasin,
että olin tullut ojasta allikkoon. Takarinne aivan ku-
hisi vihollisia, ja rinnettä 'r'alaisi palava mökki.

- Lumipukuisena olin tullut huomatuksi - olin
kuin orpo vasa susilauman keskellä. Sydän tuntui nou-
sevan kurkkuun ja elämän kipinä sammuvan.

- Vauhdissa käännähdin vasemmalle - kohti kor-
pea ja siinä tohinassa meni pari tai useampikin tossu-
mies nurin. Jos olin yllättynyt itse, niin viholliseni
oli sitä varmaan vielä enemmän.

- Elämisen halu ja kuolemanpelko antoivat Iisää
voimia. Olihan elämäni n1't palkintona tässä pujotte-
luhiihdossa. Se kiidätti yhä hurjempaan menoon. -Hiuu - hiuu - hiuu - suhahtelivat pian valojuovat
ympärilläni. Niiden pirullinen tanssi pyörähteli ja su-

hahteli kuin tulikärpästen vihainen polkka lähelläni.

- Hiihdin ja puikkelehdin puiden ja toppatakkien
välissä kuin hätääntynyt jänis. Menoani jatkui arvaa-
mattoman kauan, kunnes tajusin tarpovani uPottavas-
sa lumessa ja ympärilläni oli sysimusta yö. Hengästy-
neenä istahdin lumihankeen, pyyhin lumipukuni hi-
haan hikisiä kasvojani, ja vaistomaisesti toinen käteni
haparoi leipälaukkuani, josta vapisevat sormeni löysi-
vät leipäpalan. Mutta väsymys oli vielä suuremPi. Is-

tuin raukeana, tylsänä ja silmäni olivat erottavinaan
yön tummasta vaipasta milloin valon tuiketta, milloin
taloja, kirkkoja tai ihmisiä.

- Vain kaukaa idän suunnalta kuului sodan ääniä
ja taivaan korkeuksissa leijui punertava palojen kajo.
Hiljainen tumma yö, luminen korpi ia kylmän kelmeä
tähtinen taivas oli nyt ympärilläni todistamassa, että
olin pelastunut tulikasteeni sotkusta, mutta Lapin jäi-
nen pakkasyö voisi hiliaisesti Pakottaa minut kuole-
man käärinliinoihin, sillä yör'äsymykseni tuntui val-
mistelevan hiljaista antautumista sen pauloihin.

- Heräsin kylmyyteen - kankeana kömmin ylös.
Tajusin tilanteeni vaarallisuuden, .jotain oli tehtävä.
Tulitikkuja oli - tekisinkö nuotion? Åloin tarpoa lu-
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messa ja pimeydessä suuntaa vailla. Hoipuin ja kom-

Purorn.

- Tunnussana - ? Yön pimeydessä narahti tämä
kuiva kysymys.

- Tunnussanaa en tiedä - olen suomalainen.

- Sopersin sen jotenkin. Kaikki oli yhdenteker'ää.
Vain koneellisesti liikkuivat jäseneni. Huomasin sei-
sovani tiellä, ja edessäni seisoi lumipukuinen mies.

- Niin osuin suomalaisten sivustavarmistajien ma-
japaikkaan Joutsijärvelle johtavan tien varteen. Pimey-
destä pilkisti heikko valoviiru, jota kohden kompu-
roin. Tuuskahdin mökkiin sisälle ja piat olin unten
mailla lattialla makaavien miesten keskellä.

- Patin vuorokauden kuluttua löysin oman komp-

paniani viivytysasemista Joutsijärven edustalta. Luut-
nantti Mureelle ilmoittautuessani hän yksivakaisesti
kivahti: - Sinähän elät - I

- Niin elin silloin, vaikka retkeni seurauksena
keuhkokuume yritti viedä hengen Muurolan paranto-
lassa.

- Kertomani tulikaste oli sittenkin osoitus jonkin-
laisesta sisukkuudesta, peräänantamattomasta henges-
td, joka teki Talvisodasta kummallisen 101 päivääkes-
täneen ihmeitten ihmeen.

Neuvokkuudella sodan rähinässä selviää kiperistä-
kin paikoista. Sitähän se oli luutnantti Mureen komp-
panian tähystysalikersantinkin seikkailu. Tunnustuk-
sena alikersanttimme sai komppaniansa ensimmäisen
mitalin ja maininnan ylipäällikön päiväkäskyssd. n:o 6.

t:

Joutsijärven Kursun
Märkäjärven Sallan tie-
suunnan taistelijoita Talviso-
dassa
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ELIMME niinsanottua YH-tilanteen aikaa myöhäis-
syksyllä 1939. Seisoskelin Uudellakirkolla Kuntun kau-
pan rappusilla hiljaisena sunnuntaiaamuna ja odotte-
lin RPr:n komentajaa, kenraali Palmrothia tavanomai-
selta aamukävelyltään. Seisoskelin siinä siksi, että sai-
sin tehdä kenraalille asennon, ja pian näinkin tutun
hahmon lähestyvän. Aloin luonnollisesti jännittää jo
kaukaa, mutta asennon tein, kuten kuuluu. Ihmeekseni
kenraali ei mennytkään ohi, vaan tuli luokseni, ojensi
kätensä ja sanoi:

- Hyvää päivääl - 
johon vastasin ääni väristen:

- Hyvdi päivää, herra kenraali !

- Kuinka vanha olet ?

- Viisitoista vuotta, herra kenraali. - Hän taputti
lähtiessään minua olkapäälle ja sanoi:

- Niin sitä pitää. Hyvää jatkoa!
Ihailin hänen ryhtiään ja kämmentäni poltti hänen

kätensä luja puristus. Olin ylpeänonnellinen siitä, että
minut oli huomattu. Lähdin juoksemaan kotiin, jossa

kerroin kenraalin kättelystä.
*

Tilanne jatkui entisellään, kuljeskelin eskadroonan
poikien mukana ja kär,in heidän kanssaan juottamas-
sa hevosia. He olivat hausko.ja sotilaita, eikä sodan
läheisyys tuntunut heitä painavan. Vapaaehtoisessa
evakossa olleetkin palailivat kotiseudulleen ja elämä
tuntui asettuvan entisiin uomiinsa.

Marraskuun viimeisen päivän aamuna heräsin hä-
linään ja huomasin ihmisten kasvoilla .iärkyttyneitä
ilmeitä. Sota oli alkanut ja Vammel,ioelta kuului tyk-
kien jylinää. Ihmiset olivat jännittyneitä, mutta ku-
kaan ei tahtonut tunnustaa sotaa todellisuudeksi. Pak-
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ko se viimein oli kuitenkin uskoa, kun rajan kansaa
alkoi virrata puolipukeissaan Uudellekirkolle. Heille
olivat kranaatit antaneet aamuherätyksen. Kädet tyh-
jinä, silmät laajentuneina kauhusta, naiset ohjailivat
sinne lapsiaan epätoivon ja hälinän keskellä.

Ensimmäiset lentokoneet lensivät ylitsemme kohti
Viipuria, ja puiden latvat tuntuivat taipuvan niiden
synnyttämd.stä ilmanpaineesta. Sotilaat räiskivät niitä
kivääreillään, mutta ne jatkoivat vain menoaan mis-
tään piittaamatta. Minulla oli hätä, kun en voinut
ampua, sillä en ollut vielä saanut kivääriä, vaikka olin
sk.komppanian lähetti. Illalla kuitenkin sain kiväärin
ja olin onnellinen, kun minun ei tarvinnut lähteä
evakkojen mukaan. Evakuoimismääräykset kulkivat ta-
Iosta taloon, ja illalla piti Uudenkirkon kirkonkylän
väestön kokoontua Patrun parantolaan, mistä sitten
lähtivät kohti tuntematonta päämdd.rdd.nsd.. Isäni oli
mennyt ties minne oman porukkansa mukaan, äitini
lähti nyytteineen Patrulle, sisareni oli lottana ja itse
olin jäänyt kotiin.

Luotin kivääriini ja yleiseen mielipiteeseen, että voi-
tamme sodan ja että parin viikon perästä olisi kaikki
ennallaan. Laskeuduin rauhallisena vuoteelleni, sillä
lapsen mieleeni ei mahtunut, että olisi iätettävä koti
ja nämä rakkaat kunnaat. Otin kiväärin viereeni sän-
kyyn ja nukahdin luottaen aseeseeni.

Seuraavana aamuna heräsin valtavaan moottorien
pauhuun, tempaisin kiväärini ja syöksyin pihalle. Kym-
menittäin lentokoneita oli päällämme ja kaikki niin
alhaalla, että ilmavirta oli viedä lakin päästä. Juok-
sin ulkorakennuksen kulmalle ja aloin epätoivoisesti
ampua koneita. Viestimiehiäkin oli ulkona, ja he-
kin ampuivat piiput kuumina. Eräs nelimoottorinen
alkoi kaartaa Mäkienmäen suunnalta meitä kohti. Jat-
koimme seisovillaan ampumista, eikä tullut mieleen-
kään etsiä suojaa, vaikka maantie takanamme ryöppy-
si konekiväärien luodeista. Eräs kone tuli meitä kohti
niin alhaalla, että näimme melkein lentä.iien silmän-
valkuaiset. Viimein se kuitenkin alkoi kaartaa kohti
itää, mutta samalla pöllähti savua ja tulta sen moot-
torista. Olimme haltioissamme ja hurraa-huudot kai-
kuivat. Kone putosi Riivinlinnalle pelkän kivääritulen
ansiosta. Kaikki olivat innoissaan ja jokainen oli var-
ma siitä, että ,juuri hänen ampumansa luoti sen pu-
dotti. Koko päivän lensivät koneet tämän iälkåen
edestakaisin ylitsemme, mutta eivät enää pommitta-
neet. Hälytyssireeni oli tarpeeton, sillä ei ollut het-
keäkään, ettei koneita näk) nyt.

Esikuntaeskadroonasta lähti partio ajamaan alas am-
mutun koneen miehiä takaa ja partion johtajana toimi
luutnantti Gallen-Kallela. Eräs lentäjistä oli piiloutu-
nut heinälatoon. Partio saarsi sen ja luutnantti lähti
rohkeudessaan kiellosta välittämättä kohti latoa, tem-
paisi oven auki ja sai heti surmansa lentäjän ampu-
masta luodista.

Kun saavuin esikuntaan, siellä oli pakkaushommat
täydessä käynnissä. Saatuamme kaiken kuntoon läh-
dimme ajamaan pyörillä kohti Viipuria. Tykkien jyly
säesti lähtöämme, ja ajoimme yhtämittaa Kaukjärvelle
saakka. Idän taivas oli punaisena tulipalojen loimusta.
Nyt tiesimme, että jos voisimme joskus tänne palata,
kotimme olisivat tuhkana. Vanhojen miesten hampaat
narskuivat, ja jotkut kuivasivat hihallaan poskillä ti-
pahtaneen kyyneleen. Heille lähtö oli paljon vaikeam-
paa kuin meille nuoremmille, sillä he jättivät sinne
koko elämäntyönsä eivätkä voineet nostaa asettaan

Ratsuväkiprikaatin komentaia,
kenraalimajuri G. F. Palmroth

kotokontunsa puolesta. He olivat liian vanhoja ja me
toiset liian nuoria. Olen kuitenkin varma siitä, että
jokainen meistä olisi ollut valmis kaatumaan kotipi-
halleen, puolueeseen ja varallisuuteen katsomatta.

Jatkoimme matkaa Kämärän, Karisalmen, Kavant-
saaren ja Talin kautta Viipuriin. Tulimme vihdoin
Papulaan Karjalan Kaartin kasarmeille ja meidät lii-
tettiin Viipurin vartiopatal joonaan. Suoritimme tär-
keiden kohteiden vartiointia, ja ilmahälytysten ajaksi
juoksimme Pilipuun läheiseen metsään suojaan. Kat-
selimme ilmataisteluja Suomen pakkastaivaalla ja näim-
me usein vain parin meikäläisen hävittäjän käyvän
kymmenien viholliskoneiden kimppuun. Emme sääs-
täneet silloin äänijänteitä, kun viholliskone syöksyi
palavana alas. Tuntui kuin Pilipuukin olisi yhtynyt
riemuumme päätään muita pitempänä.

Linjat alkoivat vakiintua Summassa ja mielemme pa-
loi sinne. Eräänä iltana, kun olimme aikeissa karata
linjoille, jouduimmekin muuttamaan Sorvaliin Viesti-
rykmentin uusille kasarmeille ja sieltä karkaaminen oli
paljon vaikeampaa. Nämä kasarmit olivat viihtyisät
ja entinen toimintamme jatkui sielläkin. Kävimme
Rautakorvessa ampumaharjoituksissa, ja juoksentelin
kaupungilla lähetin tehtävissä hälytyksistä välittämät-
tä. Oikeammin sanoen hälytysten välejä ei ollut, sillä
kun toiset sireenit antoivat hälytysmerkkiä, toiset huu-
sivat jo vaaraa ohi.

Kerran ollessani läheisessä metsässä ilmasuojassa al-
koi oma sireenimme antaa "ohi"-merkkiä. Kovan
pakkasen nipistellessä kehoani aloin juosta lämmitte-
lemään. Ehdittyäni kasarmin portaille rappaus alkoi
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lennellä seinistä, ja näin kolmen koneen tekevän syök-
syjä kohti kasarmia. En osannut pelätä, mutta juok-
sin kuitenkin takaisin suojaan ja tapasin siellä vielä
nuoremman soturin kuin itse olin. Hän oli 13-vuo-
tias ja erään alokaskomppanian lähetti. Tapasimme
tämän iälkeen usein, sillä olimmehan kaksi "sotavan-
husta", joiden mieli paloi rintamalle. Hän pääsikin
myöhemmin komppaniansa mukana ja ihmettelin sitä,
että minä en päässyt, vaikka olin viisitoista täyttänyt.

Olin omaisista huolissani, mutta oma kohtaloni sen-
sijaan ei lninua huolettanut, sillä olinhan isänmaan
asialla niinkuin toisetkin fa elin toivossa, että pää-
sen ottamaan miehistä rnittaa Summaan. Erdd.nd. iltana
meidät hälytettiin ja luulimme pääsevämme linjoille,
mutta siirryimmekin vain Tervaniemelle. Tehtäväm-
me pysyivät entisellään, ja kuulin usein poikien olleen
yöllä suojassa, kun aavetykki ampui, mutta minä nu-
kuin sikeästi enkä juuri koskaan herännyt. Päivisin
jouduin toisinaan hyvinkin lähelle kranaattien putoa-
mispaikkaa ja meille kerrottiin, että aavetykin tulen-
johtue toimi Viipurissa ja kirosimme niitä raukkoja,
jotka ovat valmiita myymään isänmaansa muutamasta
kympistä.
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Tervaniemellä sain tietää sisareni osoitteen ja pää-
tin anoa lomaa käydäkseni tapaamassa häntä Vuok-
senrannassa. Loma myönnettiinkin ia ensimmäisen
yöni vietin Räisälässä. mistä jatkoin Myllypellon kaut-
ta Konnitsalle. Sieltä tapasin esikuntaeskadroonan,
joka oli ollut majoitettuna kotikylässäni. Pojat pitivät
minusta hyvää huolta ja samalla muistelimme men-
neitä ?

Kun sisartani en matkallani tavannut, lähdin pa-
Iailemaan kohti Viipuria. Menin tien Iaitaan odotta-
maan autoa päästäkseni Myllypeltoon. Pian tulikin
eräs korkea kuormavaunu ja kuljettaja käski minun
hypätä lavoille. En ehtinyt kuitenkaan kunnolla la-
valle, kun auto oli jo kovassa vauhdissa ja jäin roik-
kumaan kainaloitteni yat^an. Lavat olivat tyhjät, mut-
ta en päässyt ylös, vaan muutaman kilometrin roikut-
tuani hyppäsin eräässä alamäessä autosta. Hypätessäni
en edes kaatunut liukkaiden saappaitteni ansiosta, mut-
ta olin jäänyt yksin keskelle metsää.

Nyt tunsin ensi kerran hiukan pelkoa, kun edelli-
senä yönä oli vihollispartiö liikkunut näillä tienoilla.
Otin kiväärio selästäni, r'edin panoksen piippuun ja
tunsin olevani turvassa. Hetken käveltyäni alkoivat
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Yleiskuva pommitetun Viipu-
rin vanhastakaupungista
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takanani vilkkua auton valot, nostin käteni pysähty-
misen merkiksi ja pyysin kyytiä. Pääsin auton etupen-
killä istuvan everstin syliin. Åutossa ihmeteltiin nuo-
ruuttani ja äskeistä kuorma-auto kyytiäni. Tulin Mylly-
peltoon hienossa seurassa, johon kuului kolme evers-
tiä ja kuljettajana ratsumestari. Palasin onnellisesti
Tervaniemelle ja jatkoin entisiä tehtäviäni. Tapasin
seurakuntamme pastorin, joka oli huolissaan minusta
ja sanoi, että eikö olisi parasta mennä äidin luokse
Ristiinaan? Sain pastorilta äitini osoitteen ja kuulin
isäni olevan jossain Tienhaarassa. Täten tiesin kaik-
kien olinpaikat ja tuntui kuin perhe olisi ollut jäl-
leen koossa.

Näihin aikoihin riehuivat Summassa kovat taistelut
ja venäläiset alkoivat edetä kohti Viipuriniahtea. Sil-
loin eräänä aamuna luutnanttimme työnsi minulle lit-
teran kouraan ja käski lähteä Ristiinaan. Koetin puo-
lustaa jäämistäni Viipuriin, mutta mikään ei autta-
nut, ja niin nousin junaan. Lomatodistukseni oikeutti
menomatkaan, mutta sillä ei voinut palata Viipuriin.

Olin katkera osakseni tulleesta "r,ääryydestä" ja tu-
lin Mikkeliin mittarin näyttäcssii 4) astetta pakkasta.
Minulla oli jaloissani kumiteräsaapplat ja niissä yksi
ohut sukka. Niinpä sitten trrllessani Ristiinan kirkollc
olivatkin molemmat jalkani umpijäässä. Menin sisälle
erääseen lottalaan, jossa lotat hieroivat lumella jalko-
jani, ja sain heiltä myös sukat ja päänsuojuksen.

Kahdeksan tunnin kävelyn jälkeen olin viimein äi-
tini luona Hangastenrnaalla. Jalkani olivat jäätyneet
niin pahoin, että niistä vuoti vettä sekä visvaa ja näin
.iouduin kävelemdän pari viikkoa keppien varassa.
Mikkelistä minulle luvattiin Iähettää komennustodis-
tus Viipuriin paluuta varten, mutta ne vain lupasivat
sen kai siksi, että pääsisivät minusta eroon. Sota kui-
vui kohdaltani näin ollen loppuun tuloksetta, vaikka
yrityksen henkeä ei ollut puuttunut./t

Viipurin paraatitori ja taus-
talla Keskuskasarmi
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SA-hna

Suomalaisia veneitä toi-
minnassa Hangon saaris-
tossa
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LENTÄVÄ lause "Sattuma korjaa satoe" fätee erikoi-
sesti sotatoimissa. Tässä kertomuksessa kur.ataankin
erästä partiomatkaa, jonka onnistumrseen vrikutrir.at
monet sattumat.

Oli vuosi 1941, ja tämän kirjoittaja kuului silloin
21. rajakomppaniaan, sijoituspaikkana Porsö'n saari
Hangon rintamalla. Tällri Broman'in pitijään kuulu-
valla saarella oli melko vahva tukikohta. lliehitr.k-
senä oli 21.RajaK:n pääosa ja alistettun.r : lrir.rti.k.
kiä, yksi trladsen-pikaiykki, yksi 2O millin raskrs kone.
kir'ääri ja tvkistön tulenjohtue. Nliehirvksen r.rhr.,rr.is
oli noin 200 miestä, päällikkönä luutnantti \u. Hase-
nen. Ra.jakomppanian vakinainen päällikkö. kapteeni
Å. V. Rautasalo oli sillä kertaa nimettr-nä Bromarvin
Iohkon Breclvikin alalohkon komentaja'ksi.

Iltapäivällä 2.9. saapui kapteeni Rautasalo Porsö'hön
ja antoi kertojalle tehtä\'äksi tiedustella Kuggholman
saaressa olevan r.ihollisen miehityksen vahvuutta je
konetuliaseiden sijoitusta. Tehtär,ä oli suoritettava seu-
raavana viinä.

Rup65in heti kt'selemään valrarrehtoisia partiomie-
hiä, ja löytyihän niitI. Toimintasuunnitclmilni ntu-
kaan suoritettaisiin all<untatka Dor.aholmaan saakka
moottorivcneellä ,;a P-saaren lähestyminen soutuvc-
neell ä.

Nrin sitten 2.9. iltaytill;i lähdettiin matkaan. Oli
noLrscvir lounaismyrskl', r'esis;rcle ja pimeä. Äjoimme
n'Ioott()rivcneellä Dor'.rholm;rn s:rrrren länsipäähiin, jo-
hon jätinrnte tämän vcnecn jl siirruiruntc \()utulcnec-
seen. trloottorivencen kuljett;rja sovitti vcnecn perän
rlnt,rkilien r äliin j.r jäi venccllensä. Jritin korpraali
Toiro Virkin yencen luokse, tehtri\'änä estriii vcneen
l:ihtö enuen l)irrtion p.rluut;r. Aikaisernmista l<okemuk-
sista viisrstLureenir tiesin tärtrrin tarpeclliscksi.
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Käskin pikakivääreillä aseistetut varmistajat, Laiti-
sen, alikersantti Jääskeläisen jr rajajiakäri Ylösen me-
nemään Dovaholman saaren etelärantaa kahlaten
sen itäpäähän, jossa oli tehtä\'iinä tulittaa Kugghol-
man vihollispesäkkeitä senjälkeen. kun venel.artio on
saanut sinne tulikoskeruksen. Ilatka oli tehtär'ä kah-
laten rantavedessä. kosk.r jo 1-{.S. olimme miinoitta-
neet ko. saeren.

Soutulcncemme lähestli Kuggholman länsirantaa.
Veneen keulassr oli kersantti Ilmari Lautsio, souta-
jena rrlikers.rntti \'äinö Nisu ja kertoja perässä. Olim-
me käärincet eiroihin .ja hankaimiin rättejä, jotta sou-
dun iilni ei kuuluisi. Kohta alkoivatkin Kuggholman
r.lnnrn riäriliitat selvetä ja aloimme katsclla, mihin
prikk.rln rantautuisimme.

Silloin räsähti pk.sarja r-ascmmalta. Fluutoien ja

aseiden sekä \.arustciden kalinaa alkoi kuulua koh-
daltamrne. Kuggholman eteläkärjessä olo'a kk.bunk-
keri alkoi syytää tulta pitkin rantlliivaa. Saaren poh-

ioiskäriessä oicva kk. py'yhki rantirvettä. jättämäni var-
mistajatkin kuuluivat päriyttclcr'än Dovrholnran itä-
päästä sarjo)aan runsaasta lipaslrrlstostaan. \/eneem-
me oli totlella valo juovien terkossa 

- 
totcsimme ,

että'r'alojuovaluoti antaa lärupimiin henkiiyksen sil-
loin. kun se ohitt;re kasvot I,iheltä.

Viholliscn n.rielenkiinto tuntui käänt1'r'än ny't vlr-
mistajiin, ja lrloliivlt ristcilivitkin jo l)ovaholntan
kivil<ossa. Tiitri hyr äksi krilttiicn sekä hcti tuliverk-
koon joutluttu.urnle rul.esi Nistr kriäntrimään venettä,
sillä sarrrecn ei ollut menemistii. Kriäntrirrirtcr-r kovassa
aallokossa ei oikein onnistunut, irr siinä höt.iktissii Pu-
tosi Nisult;r toinen airo vctcen. i\{ikä nyt rrcuvoksi ?

Åallokko painoi vencttätr.ttne 1:riin vihollisen ralr-
tea. Vllojuovat ristcilir'ät l.riitter.r.rnte )'mfririllä. Oh-
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jaamaton vene saattoi kaatua aallokossa milloin ta-
hansa. Paluusta vastatuuleen ei ollut puhettakaan. Sil-
loin kuului veneemme laidalta heikko kolahdus ja
kohta toinen. Arvasimme heti, että siinä se pudonnut
airo oli. Årvauksemme piti paikkansa. Meille myötä-
mielinen tuuli oli kuljettanut airon veneen kylkeen.
Mitkä mahdollisuudet sillä olisikaan ollut ajautua
ohi !

Saatuaan airon käsiinsä Nisu käänsi veneen vasta-
tuuleen, ja heti aloimme pyrkiä Dovaholman suojaan.
Vihollisen tulitus oli yltynyt. Kranaatinheittimet paah-
toivat Dovaholmaa täyttä päätä. Valojuovasuihkut

leikkasivat aaltojen harjoia. Tässä tulikattilassa kolme
miestä nyhti soutuveneellä kohti omaa tukikohtaansa.

Jonkin matkaa soudettuamme vene karahti karille.
Lautsio ja Nisu astuivat ulos veneestä ja irroittivat sen
kiveltä. Tuskin he olivat päässeet veneeseen, kun valo-
juovasuihku räsähti kiveen, josta juuri oli päästy irti.
Olimme kaiketi niin lähellä, etteivät kimmokkeetkaan
osuneet.

Åmmuin sovitun valopistoolimerkin, ja varmista-
jat lähtivät vetäytymään Dovaholman itäPäästä. Saa-

vuimme vihdoin moottoriveneen luokse, jonne var-
mistajat olivat jo saapuneet. Heti kun moottori sitten

Hangon motin lännenpuoleista saaristorintamaa
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Suomalainen rautatietykki
Hangon rintamalla

S A-Lua

rupesi käymään, alkoivat krh:n tuli-iskut takoa Dova-
holman länsipäätä. Niitä posahteli veteen pitkän aikaa
perässämmekin. Loppumatka sujui tavalliseen tapaan

- raskaan tulen saattelemana.
Missä kohdin tässä sitten oli niitä alussa mainittuja

hyviä sattumia? Sellaisena oli pidettävä sitä, että

- vartiomies huomasi meidät niin lähellä Kugg-
holman rantaa, että jäimme suunnitellun tuliverkon
sisäpuolelle,

- vihollisen tuliaseet oli sijoitettu niin korkealle,
että ne joutuivat ampumaan alaspäin,

- tuuli toi pudottamamme airon takaisin,

-- vihollinen ei käyttänyt valoraketteja,

- korkea aallokko piti venettämme puolet ajasta
aallonpohjassa, jolloin tuli ei ylettynyt veneeseen,

- luodeille jäi vain vähäinen pyyhkäisyvaikutus,
koska ne sattuivat aallonharjoihin,

- vihollisen aseet ampuivat kukin omaa sektoriaan,
eikä veneemme sattunut päätulialueille,

- pääsimme irti karilta 10-20 sekuntia ennen ka-
riin kohdistunutta tulisuihkua,

- vihollisen krh.iskut olivat 20-50 m liian lyhyitä,

- sattui sellainen venemoottori, jota ei tarvinnut
houkutella käyntiin, ja ennen kaikkea oli sattumaa,
että ympärillämme risteilevät Iuodit eivät meihin osu-
neet.

"KUOLEMÄN PORTILLA"

ETULINJOILLA taistellut suomalainen sotilas kertoi
kokemuksistaan. Hän oli ollut kolmasti "kuoleman
portilla", mutta pelastunut aina kuin ihmeen kautta.

Kerran tupsahti vihollisen kenttäty'kin kranaatti ai-
van miehen 'r'iereen, mutta se oli vain räyähtämätön
"suutari". Kiväärinsä suomalainen kuitenkin menetti,
sillä kranaatti osui kir,äärin piippuun iskien sen vää-
räksi.

Myöhemmin soturimme oli etuvartioasemissa ja'

pauku'tteli vihollista suuren petäjän suo.iassa maaten.
Yht'äkkiä kranaatti iski puuhun, jonka juurella hän
oli. Kymmenen tuuman vahvuinen petäiä katkesi noin
metrin korkeudelta, mies sai puunsirpaleista lieviä
vammoja. Ne sidottiin kenttäsairaalassa jr mies pääsi
jatkamaan sotaa.

Kolmas "kuoleman portilla" käynti tapahtui uuden-
vuoden yönä. Miehemme oli parhaillaan-matkalla var-
tiopaikalleen, kun vihollisen partio ampui häntä kohti
konepistoolilla. Ennenkuin hän ehti heittäytyd maa-
han, sattui kuusi konepistoolin luotia reppuun. Kuu-
lat eivät kuitenkaan tehneet suurempaa vahinkoa, rik-
koivat vain repussa olleen termospullon ja pari säily-
kerasiaa sekä musersivat kuivan leipäannoksen pie-
niksi muruiksi.

- Neljännellä kerralla saivat sentään osumaan,
haavoittunut tuumaili. Puolen kilon painoinen kra-

naatinsirpale pyyhkäisi vasemman käteni melkein irti,
mutta jäihän onneksi oikea käsi, ja sillä kykenee vielä
kivääriä laukomaan.

YUOTAYA SÄAPAS SEK'N

JATKOSODAN aikana päätti eräs rouva yllättää
miehensä jouluna ja lähetti hänelle postipakettina
pari pulloa "Jallua", mutta ei huomannut niitä tar-
peeksi hyvin pakata. Pakettikorttiin oli merkitty Pa-
ketin sisällöksi saappaat. Joulun jälkeen paketti yl-
lättä\'ästi palautettiin ja pakettikorttiin oli punaky-
nällä kirjoitettu: "Toinen saaPas vuotaa". - Paketti
oli mennyt matkalla rikki eikä ollut vaikea erehtyä
sen sisällöstä.

S'NUNKAUPAT

VOSNESENJASSA saapui upseerikurssien päättäjäis-
tilaisuuteen eversti Paavo Palletvuori ja tervehti kä-
destä kaikkia kurssilaisia. Vänrikki Olli Jorman esi-

tellessä itsensä "Jormaksi" eversti vastasi: "Paavo".
Kun hän oli tervehtinyt kaikkia, tuli hän Jorman luo
ihmetellen, kuinka vänrikki nyt oli esittänyt sinun-
kaupat. Jorman selitettyä sukunimensä olevan Jorma,
eversti vastasi:

- Minkä sanoin, sen sanoin, minä olen Paavo ! -Tapaus vahvistettiin kädenpuristuksella.
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Tukkikuormaa tehdään
rintaman takana

SA-Lna LAURr ALA-,ÅÅSK|

Tunsin hänet jo siviiliajoilta. Harvapuheisen rote-
vatekoisen työmiehen. Ei hän saavutuksillaan kerskail-
lut, puhui vain silloin, kun oli aihetta. Eikä aina sil-
loinkaan. Teodor Ålatalo oli hänen täydellinen nimen-
sä, mutta "Teudoorina" hänet varmemmin tunnettiin.

Talvisotaan lähdettäessä jouduin hänen kanssaan sa-
maan konekiväärikomppaniaan. Koska hän oli jo nuo-
resta pitäen tottunut talvisissa rahdinajoissa käsittele-
mään hevosta, niin hevosmiehen vakanssi kuului hä-
nelle sotahommissakin kuin itsestään selvänä asiana.

Osasto B:hen kuuluva Hallbäck'in pataljoona, johon
konekiväärikomppaniamme kuului, saapui joulukuun
1). päivän iltahämärissä 1939 Summan rintamaloh-
koon kuuluvalle Merkin alalohkolle. Se miehitti seu-
raavat^ päivänä etulinjan asemat mainitulla Munasuo-
hon rajoittuvalla lohkolla.

Olimme siirtyneet rauhan päivistä sodan karuun ar-
keen. Karuuden tuli tuntemaan muiden muassa se osa
konekiväärikomppaniastamme, joka majoittui telttoi-
hin, etulinjan läheisyyteen. Kovin turvattomalta tuntui
teltta tykistökeskityksen armottomassa kentässä. Mutta
kenties elämän epävarmuus oli omiaan innostamaan
meitä korsun tekoon, sillä lapiot heiluivat rivakasti,
silloin kun saimme niitä keskitysten lomassa tilaisuu-
den heilutella. Itsesäilytysvaisto oli sellainen tekijä, jo-
ka määräsi työn tahdin.

28

Häirinnästä huolimatta korsun teko edistyi lopulta
niin pitkälle, että seinätkin olivat pystyssä, puuttuivat
vain tukevat hirret kattoon. Lähitienoilla kun ei ollut
sopivan laatuista puutavaraa saatavissa, eikä majoitus-
aluetta suinkaan voinut "siemenpuuasentoon" hakata.
Saimme luvan kaataa tarvittavan mdird.n järeätä puu-
ta Munasuosta pohjoiseen jatkuvan Valosuon eräästä
saarekkeesta. Ålue oli valtion maata, noin kaksi kilo-
metriä etulinjan takana.

Valmistauduimme neljän miehen voimalla hankki-
maan tuon puuttuvan materiaalin. Kaksi kaatomiestä
tarvittiin sekä hevosmieheksi tietenkin Teudoor, jolla
jo ennestään oli kokemusta tukinajossa. Korsutyö-
maamme "työnjohtajan" ominaisuudessa päätin lähteä
mukaan mittamieheksi.

Päivän valjetessa eräänä aamuna valmistauduimme
matkaan. Ehdittyäni teltasta ulos Teudoor oli jo hevo-
sineen odottamassa. Naapuriteltasta saapui mukaamme
myös eräs kotipitäjän poika, joka oli kotoaan saanut
uudet tallukkaat. Hän käyskenteli "kippurakärkisi-
neen" vasta sataneella lumella ja vaikutti kovin tyyty-
r'äiseltä. Teudoor katseli naapurinsa tallukkaita miet-
teliäänä, ja koska arvelin hänen antavan niistä lausun-
non, niin en kiirehtinyt vielä lähtöä. Pian hän lausui-
kin verkkaisesti kääntäen pdätään puoleeni:

- On siin miähel tallukkaat, kun jäletkii tulee kuin
hin,en makooksii !



Päivä oli jo ehtinyt valjeta saapuessamme Valosuol-
le. Siellä oli ylitettävä parinsadan metrin levyinen avo-
suo mennessämme saarekkeeseen luvattua "leimikkoa"
kaatamaan. Unohdimme silloin suota ylittäessämme
erään tärkeän seikan, nimittäin vihollisen tähystyspal-
lojen olemassaolon. Sellainen kun oli yleensä päivän
aikana ylhäällä Munasuon eteläkärjen tienoilla. Että se
oli jo tänäänkin päästetty ylös, sen tulimme aivan pian
kokemaan.

Jopa olikin komeita mäntyjä valtion maalla. Niistä
oli kaksi ehditty vasta kaataa ja katkoa, kun ensimmäi-
nen kranaatti jo iski saarekkeeseen, vain satakunta
metriä pitkänä. Ensimmäistä seurasi toinen, kolmas -ja kotvan kuluttua keskitys riehui saarekkeessa kuin
ukkosmyrsky.

Tulomme oli havaittu. Olimme tehneet virheen sii-
nä, ettemme tulleet jo hämärän aikana, mutta katumi-
nen ei tässä vaiheessa enää olemassaoloamme helpotta-
nut. Kaatomiehet hävisivät kuin maan nieleminä, mut-
ta ihmeekseni Teudoor touhusi vain rauhallisena kuor-
man teossa. Touhusi, kuten oli jo tottunut vuosikaudet
Kaipiaisten kankailla tekemään, tosin sillä erotuksella,
että nyt oli kuorman teko äärimmäisen vaikeata, he-
vosen vauhkona riehuessa ja reen ollessa jatkuvasti
edestakaisessa liikkeessä. Ohjakset oli onneksi tuke-
vasti kiedottu puun ympäri, ettei polle karkuunkaan
päässyt. Teudoor yritti kangeta kookasta tlveä rekeen,
mutta ratkaisuvaiheessa hevonen kiskaisi rekeä hrpä-
tessään takajaloilleen pystyyn ja tyvi luiskahti jälleen
alas.

Teudoor vakavahenkisenä miehenä ei edes kiroillut,
vaan lempeästi haasteli hevoselle, että "mitäs sinä nyt
tällaisestä hermostut". Mutta hevonen vain jatkoi tans-
siaan, ja niin olisi mikä tahanst eldvd. luontokappale
tehnyt. Käytiin kahteen mieheen käsiksi toivottoman
tuntuiseen kuorman tekoon, mutta juuri kun olimme
saaneet kangetuksi kookkaan tyven rekeen, iski saman
mngon latvukseen kranaatti. Latvuksen alla oli jon-
kinlainen syvennys, joten sirpaleet eivät kohdallamme
pyyhkineet pitkin maan pintaa. Saimme vain lunta ja
oksia niskaamme, mutta hevonen oli kuin tulessa. Tyvi
oli jälleen pudonnut reestä, ties monennenko kerran.

Sanoin Teudoorille, ettei ole järkevää myydä hen-
keänsä tukkikuorrnasta, vaan mennään pois, kun vielä
päästään. Tapansa mukaan hän mietti hetken, levitti
jalkansa haara-asentoon saadakseen näin tukevan poh-
jan sanoilleen ja kohta kuuluikin näin:

- Jos se sattuu, niin se sattuu siäl' korsullakii, ei
myä siälläkään sen paremmas' turvas' olla. Mut' jos
meitil' on suojelusta, niin myä ollaan täälläkii turvas'.
Ei se meitin käsis' ol' tää elämämme I - Näin haasteli
Teudoor vakavissaan, mutta hetkessä hän keventt'i sa-
noen: - Jos myä mennää tyhjäl' reellä takasii, niin jo-
haa ne nauraa siäl' korsul' meittii, että aikamiähii ovat
jo eikä saa viäl' kuormaa pois mettäst'!

Olisi hän varmaan laajemminkin selostanut käsi-
tyksiään, kun oli sitä varten tukevan asennonkin otta-
nut, mutta ajan voittamiseksi katsoin parhaaksi taipua
hänen tahtoonsa, vaikka käsitin, että on täysin jd,ije-
töntä kaupata ainoata henkeään yhdestä tukkikuormas-
ta. Tunsin näet hänen luonnettaan jo sen verran, että
olisi ollut turhaa yrittääkään saada hänet lähtemään
ilman kuormaa takaisin. Minkä hän oli päättänyt, siinä
hän pysyisi, vaikka saareke ylösalaisin kääntyköön. Ja
näytti todellakin siltä, että suon saareketta oltiin pir-
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haillaan kääntämässä ylösalaisin. Siksi voimakkaana
keskitys raivosi ympärillämme.

Olisimme Teudoorin kanssa kahden vielä jotenkin
sopeutuneet siihen hornankattilaan, mutta hevosen hil-
litseminen tuotti kokeneellekin ajomiehelle vaikeuk-
sia - puhumattakaan kuorman teosta, reen liukuessa
hyppivän hevosen mukana. Vaikeata, ylen vaikeata oli
sovittaa tyven jurrikkaa liikkuvaan rekeen. Tulimme
Teudoorin kanssa tällaisenkin seikan huomioineeksi.
Kun se sodankäynti on näet niin monipuolista puu-
haa.

Tähystyspallon tulenjohtaja kai oletti, että saarek-
keeseen oli yön aikana saapunut enemmänkin jouk-
koja, möykyttäessään saareketta laidasta laitaan. Ase-
mamme ei suinkaan ollut miellyttävä, ja keskityksen
edelleen raivotessa saattaisi ammus minä hetkenä hy-
vänsä iskeä vaihteeksi tyvipäähänkin puuta. Mutta et-
tei meidän saamattomuudellemme naurettaisi, oli tie-
tenkin pyrittävä siihen, että kuorma viedään perille.
Mikä on tuleva kuorman hinnaksi, niin sehän oli jo
sivuseikka.

Meillä oli todella suojelusta, kuten Teudoor vais-
tosi. Ihailin hänen rauhallisuuttaan, minkäänlainen
ilme hänessä ei kertonut siitä, että olimme tukalassa
tilanteessa. Luottavaisin mielin hän sanoi:

- _ Jos meitin elonpäivät ei viäl' ol, luvettu, niin
kyl' myä täst' selvitää! - Niinkuin selvittiinkin. ym-
pärillämme riehunut teräsmyrsky alkoi vihdoin osoit-
taa laantumisen merkkejä. Teudoorin puhuessa lem-
peitä sanoja hevoselleen tämäkin alkoi iauhoittua. Ih-
meeksemme ei edes hevonen saanut sirpalettakaan,
vaikka oli pystyssä koko ajan.

Saimme kuin saimmekin kaksi huikeata tyveä re-
keen, joten nyt kai voimme ajaa korsulle tarvitse-
matta pelätä joutuvamme naurun alaisiksi. Kaatomie-
het, jotka häipyivät tilanteen alkaessa, olivat jo ehti-
neet korsulla levittää tietoa, että "toiset jäivät sinne,,.

Jouduin sodan myöhemmissä vaiheissa vielä koke-
maan Teudoorin luotettavaisuutta. Vaikeissakin tilan-
teissa oli omiaan antamaan tukea tietoisuus siitä, että
mukana oli mies, johon kaikissa olosuhteissa voi var-
masti luottaa.

AARNE E. YILLANEN

EI

SAÅTUÅ,NI toukokuussa 1939 käskyn suorittamaan
asevelvollisuuttani minut määrättiin palvelukseen
Rannikkotykistörykmentti 2:eeo, johon kootrtiin lyk-
käystä saaneet koululaiset. Meita koulutettiin siften eri
tahoilla, annettiin mm. aliupseerikoulutusta siihen
saakka, kunnes alkoi sota.

Sen jälkeen osallistuimme helmi'kuussa l94O täyden-
nysjoukkona taisteluun Viipurinlahden Pullinniemellä
Köörinkankaalla Vatnuorin kylässä, josta puolet oli
meidän ja puolet vihollisen hallussa. Kuuluin kapteeni
Häyrisen pataljoonan konekiväärikomppaniaan.

Kapteeni Häyrinen käytti minua monissa luottamus-
tehtäviisä. Kerrankin häo läheni minut rykmentin esi-
kuntaan viemään jotain tärkeää tietoa. Mukaani sain
ottaa erään porilaisen sotamiehen. Matkalle tuli lähteä
vähän enneo puolta yötä tuohon esikuntaan, joka oli
muutaman .kilometrin päässä etulinjalta. Lähtiessäm-
me antoi Häyrinen meille uuden tunnussanan seuraa-
vaa päivää varten, koska se olisi tärkeä tietää.

Niin lähdimme hiihtamaän kauniina niuutamoyönä,
minä edellä ja porilainen aivan kannoillani. Loppu-
mattkalla teki fie erään talon luona äkkimutkan, kuten
Häyrinen oli selostanutkin. Siinä oli jonkun maalais-
talon aita ja pääportti, jonka luona seisoi vartiomies.
Tulla tupsahdimme aivan miehen eteen, hänestä tus-
kin kymmenen metrin päähän. Heti pysähdyimme
tielle sii'hen pai'kkaan, kun mies kysyi tunnussanaa.
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Mutta silloinpa en muistanutkaan kapteenin antamaa
uutta tunnussanea, vaan ilmoitin vanhan, Heti vartio-
mies nosti kir'äärin poskelleen, ja me jähmetyimme
kerta kaikkiaan pelosta. Pikaisesti syöksähti kaiken-
laisia ajatuksia mieleen siinä seisoessamme ja kuun
paistaessa kirkkaasti taivaalla. Niikyväisyys meihin
päin oli hyr'ä siinä ollessamme perätysten suksilla, ki-
väärit hihnasta seld.ssämme.

Kysyin heti Porin pojalta, muistaisiko hän tunnus-
sanan, mutta ei hänkään muistanut. Silloin arvelin,
että mitähän, jos tämä vartiomies olisikin pairkka,kun-
talaisia, ja koska kotini oli vain noin 30 km päässä,
hän ehkä tuntisi I'elieni. Kysyin tunteeko hän van-
hemman vel.)eni ja sain myöntävän vastauksen. Kysyin
vielä 4 vuotta nuorempaa veljeäni ja hän vastasi tun-
tevansa tämänkin. Nyt tieduslelin, oliko hän kuullut,
että heidän veljensä tuli keväällä Suomeen ja joutui
sotaväkeen, ja taas tuli myöntävä vastaus. Sanoin tä-
män jälkeen vartiomiehelle, että minä dlen juuri se
mies, ja jos haluaa niin vetäisköön nyt liipaisimesta,
mutta minun on kylläkin päästävä everstin puheille
viemään salaista tietoa.

Vartiomies laski kiväärin hiljalleen poskeltaan alas
ja käski mennä portista, mutta varoitti enää tunnus-
sanaa unohtamasta, sillä muuten tulee kuula kalloon
ehkä joltakin toiselta. Samalla hän antoi minulle
uuden tunnussanan. Kävimme pikimmiten esikun-
nassa ja palasimme kiireesti sarnaa tietä hiihtäen
uudelleen vartiomiehen ohitse ja sanaakaan sanomatta
riensimme takaisin rintamalle päin.

Vasta nyt paluumatkalla kysyi Porin poika, mistä
minulle johtui mieleen tiedustella vartiomiehel,tä vel-
jistäni, sillä jos en olisi niin pikaisesti toirninut, oli-
simme nyt kylmiä poikia. Hänellä olivat polvet alka-
neet jo vapista lujasti. Sanoin vain, että umpirnähkään
arvelin vartiomiehen olevan kenties paikkakunnan
poikia, joka tuntisi veljeni. En vielä tänä[<ään päivänä
tiedä, kuka tämä vartiomies oli, koska en valitetta-
vasti tullut kysyneeksi hänen nimeään, mut'ta var-
masti hän oli tuttu rnies.



K. L. OESCH

pi), URR:n kom:n, joidenkin muiden komentajien ja
vänr. Tommolan kertomukset.

Toisaalta on 'taas todettava, että joidenkin henki-
löiden (mm. erään everstin) lausuntoja on mielival-
taisesti karsittu. On jätetty pois tiettyjä toimenpiteitä
arvostelevia kohtia sekä perusteluja, jotka ilmeisesti
eivät ole sopineet kirjan 'tekijän ennakolta suunnirte-
lemiin omiin piirustuksiin. Tällaiset puolinaisiksi jä-
tetyt lausunnot menettävät merkityksensä so,tahisto-
riallisina välähdyksinäkin.

Sotilaiden äänet muodostavat kokoelman katkelmia,

fotka eivät ,anna kokonaiskuvaa tapahtumista; se on
kuin palapeli, jossa on paljon puubtuvia paloja ja,

paljon aukkoja. Esim. Viipurin puolustuksen murtu-
misen yhteydessä ei ole löydetty aiooatakaan ääntä,
joka olisi maininnut, mistä puolustuksen repeäminen
todella alkoi, mikä seikka esim. L. Jäntin kirjassa
(Viipurin viimeinen päivä) on selvästi kerrottu. Tais-
telupaikkojen ja -tilan'teiden mukaan äänet on tosin
ryhmitelty luvuiksi, joille on annettu kauniilta kals-
kahtavia nimiä, kuten laulu kranaatti- ja hiekkamyrs-
kystä, laulu kitapuista jne., mutta komeista nimistä
huolimalta esi,tystapa tekee kuivahkon ja pitkäveteiseo
yleisvaikutelman.

Kirjan esittelyn yhteydessä maininiin teoksen pyr-
kivän oikaisemaan eräitä yleiseen tietoisuuteen levin-
neitä harhakäsityksiä, mm. eräässä tulkielmassa (Suo-
men kohtalon ratkaisu Kannaksella 1944) esitettyä
väitettä, että lO.D:n ja siihen kuuluneen JR 1:n tais-
telumoraali olisi ollut hei,kko. Rintala puoles'taan väit-
ti, että nämä kootut äänet eivät sirtä osoita. Rintalan
olisi kuitenkin ollut syytä olla varovaisempi ja tutkia
asiaa hieman lähemmin, mm. eräitä sotapäiväkirjoja,
jotka kertovat ko. joukoissa hiippailun alkaneen jo
9.6.44 iltaoa ja jatkuneen seuraavan yön aikana.
Sotapoliisin "äänet" 

- 
jor niitäkin olisi vaivauduttu

nauhoittamaan - olisivat varmaankin kertoneet mie-
histä, joita pidätettiin Viipurin seuduilla jopa Lap-
peenrannassakin. Lisäksi on otettava huomioon, että
kootut äänet ovat v:sta L944 muuttuneet ja useissa
tapauksissa tarkoituksellisesli kaunistuneet vuoteen
1966 mennessä, siis 20 vuoden kuluessa. Sehän on
yleinen inhimillinen ilmiö. Kysymysten asettelullakin
voidaan ohjailla lausuntojen sisältöä 'tiettyyn suun-
taan. Sopii todellakin kysyä, Iuuleeko Rintala pysty-
vänsä tudmariksi tässä hänelle täysin vieraassa asiassa?
Vai johtavatko tämän tehtävän jäljet sylttytehtaaseen?

Rintalan kokoamat "äänet" päättyvät eräässä suh-
teessa keskeneräisinä. Kun pyritään antamaan väläh-
dyksiä tietystä operaatiosta, on kuvaus - minkälaa-
tuinen se sitten onkin - ulotettava operaation pää-
tösvaiheeseen saakka. Kuten tunnettua Kannaksen
kahden aseman mumuttua suoma'laisten joukkojen ve-
täytyminen pääftyi VKT-asemassa, joka tosin taipui
mutta ei taitfunut, selvään ja meille ratkaisevaa laa-
tua olevaan torjuntavoit,toon Ihantalan korkeudella.
Neuvostoliittolaiset sotahistorioitsijat ovat itse myön-
täneet, etteivät heidän joutkkonsa saavuttaneet niilli
määrättyä tavoitetta, Saimaan rantoja ja Kymenjokea

- 
jor olisivat saavuttaneet, niin jatkoa varmaankin

olisi seuranout. Tämän päiimäärän saavuttamisen es-
tivät suomalaisten joukkojen sitkeät torjun'tataistel,ut,
joista kokonaiskuvan saamiseksi olisi ollut syytä tntaa
ainakin yhtä laaja äänistrja kuin "Viipurin parnauk-
sesta" eikä tyytyä vain epilogissa esitettyyn pariin
puheenvuoroon.

soTttAlDEl{
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SISSILUUTNANTIN kirjoinaja Paavo Rintala on ku-
luneena syksynä \7'eilin & Göösin kustantamana, s^at-
tanut julkisuuteen jälleen uuden viime sotiamme kos-
kevan kuvauksen: Sotilaiden äänet. Nämä äänet te-
kijä on koonnut suunnittelemiensa haastattelujen pe-
,rusteella Yleisradion ääniarkistoon kootuista ääniniu-
hoista. Haastateltavina on ollut Länsi-Kannaksen ase-
mien murtokohdissa taistelleita sotilaita - upseereita,
aliupseereita ja miehiä - aluksi Valkeasaaren 10.D:n,
sitten VT.aseman JR 53:n, URR:n, l/IR 49:n ja lo-
putksi Itä-Karja.lasta tulleen JR 2i:n ja Viipurin puo-
lustuksesta vastanneen 20.Pr:n sotilaita. Kalkkiaan on
haastateltu noin 100 henkilöä ja saatu kokoon noin
350 sivua.

Yleisvaikutelma tuntuu myönteisemmältä ja ymmär-
täväisemmältä maanpuolustusasiaa kohtaan kuin Sissi-
luutnantin sivuilta huokuva henki. Tällä melkoisella
työ- ja sivumäärällä ei kuitenkaan ole saatu kokoon
mitään sotahistoriaa. Sitä ei tekijä liene tarkoittanut-
kaan, eikä hänellä siihen olisi ollut mitään edellytyk-
siäkään. Pyrkimyksenä näyttääkin olleen koota joukko
sirpaleita tietyistä taisteluvaiheista, antaa välähdyksiä
sekä rivimiehen että rintamapäällystön näkökulmasta
taistelun kovuudesta, armoltomuudesta jopa toivotto-
muudestakin.

Tasapuolisernman kuvan Iuomiseksi olisi kuitenkin
ollut tarpeen kuulla myös muiden yhtymien, kuten
esim 2.D:o joukkojen koviin taisteluihin osallis,tunei-
den sotilaiden ääniä, joista olisi kuvastunut taitavam-
paan taktiikkaan perustuvaa sitkeääkin vastarintaa.
Tällöin olisi teoksen Iiiallisen paisumisen välbtämi-
seksi monet, suorastaan mltään ianomattomat tai si-
sällöltään kertautuvat äänet voitu iättää kokonaan kir-
joittamatta. Totta on kuitenkin, että joukossa on mo-
nia valaisevia ja selviä puheenvuoroja, jotka kwaavart
silloisia horjuvia, 'kiperia ja jännittäviä tilanteita, ku-
ten esim. kenttäpapin resitatiivi (miksei käytetä sanaa
kertomus, joka monelle Iukijalle olisi yrnmårrettävärn-

!a

31



I

TALKAYÄEN yUOSTKTR A

on ilmestynyt nyt kuudennen kerran jalkaväkimiesten
yhdyssiteeksi.

Vuosikirjassa on nykyisen puolustusvoimain komen-
tajan, kenraaliluutnantti Yrjö Kei nos en ajankoh-
tainen kirjoitus "Johtaja 

- 
joukko", jossa käsitellään

tärkeätä johtajan ja joukon välistä moninaista suhdet-
ta kaikkia kiinnostavall a tavalla.

Uusista aihepiireistä ovat esillä tällä kertaa mm.
jalkaväen pataljoonien ja niiden komentajien asema
ja tehtävät nykyaikaisessa sodassa, panssarihyökkäys-
ten torjunta suomalaisella maaperällä, jalkaväen ilma-
torjunta, pataljoonien pioneeri- ja viestitoiminnat sekä
kuntourheilu puolustuslaitoksessa.

Jalkaväen historian VI osassa käsitellään Talviso-
dan tapahtumia Karjalan kannaksella erityisesti Sum-
man ja Taipaleen osalta.

Kiltatoiminnan osalta ovat mukana Joukko-osasto-
killat ry, JP 1:n - PohmJP:n - LapJP:n sekä Uud-
JP:n kilta.

SU/U/T,IAN SÄNKARE,IÄ

KUN luutnan'tti E. Virolainen ja vääpeli O. Menrula
olivat Jatkosodan aikana Iomalla Lahdessa, tuli heitä
vastaan kadulla kaksi jermua, joiden lapa ei jaksanut
nousta.

Tästä poikien rehvastelusta luutnantti huomautti
kuin ohimennen:

- Sotilaat, mikä teiltä jäi tekemänä?
Ensin pojat hieman ällistelivät, mutta sitten he ru-

pesivat hyvin epäsotilaallisesti selittelemään minkä
mitäkio. Lopulta he vetosivat siihenkin, että he ovat
muka Talvisodassa taistelleet Summassa.

Kun tämä "viimeinen valtti" oli poikien puolelta
lyöty pöylään, rupesi luutnanlti Virolainen mittele-
mään näi,tä "Summansankareita" päästä kantapäähän.
Sit-ton hän kääntyi vääpeli Mentulan puoleen ja lau-

- No, en minä nyt enää ihmettele, minkä takia se

Summa murtui! - Menkää!

oo
78OO LAATIKKOA KULTAA SIAI.'N'T.LE

LOKAKUUN 22. paivi.n iltana L936 alkoi Cartage-
nan satamakaupungissa Espanjassa huippusalainen
lastaustyö. Kaupungin ulkopuoletrla olevasta suuresta
ja tarkoin vartioidusta luolasta kuljetti 20 kuorma-
autoa kolmen päivän ajan puulaatikoita laivoiihin.
Laatikot olivat raskaita, sillä ne olivat täynnä kultaa,
jokaisessa 65 kiloa kultaharkkoj a ja -rahoja. Merkil-
lisin'tä asiassa oli kuitenkin se, että töitä valr.omassa
oli neuvostokenraali ja että arvokas lasti oli matkalla
Moskovaan.

Entisen neuvostokenraalin hämmästyftävä selostus
historian ehkä suuri,mmasta kaappauksesta, joka mer-
kitsi Iähes kahden miljardi,n markan suuruisen kulta-
erän siirtymistä Espanjasta Stalinille, on julkaistu Va-
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MAANPUOLUSTUSTEHTAVISSA vv. 1939-1940 io 1941-1945
toiminut Suomen mies jo noinen.

Alkovo vuosi on Suomen itsenöisyyden 50-vuotisjuhlovuosi. Huolehdi siitö, ettö juhlo-
tiloisuuksisso konnot juuri Sinulle kuuluvio Suomen sotien 1939-1945 muistoristejö. Honk-
kimollo muistoristin tuet somollo sotoinvolidiveljiö.
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Muistoristeistö suoritetoon lunostusmoksu, jonko ylijöömö köytetöön sotoinvolidiemme huolto-
työhön. Muistoristihokemukset osoitetoon Sotoinvolidien Vellesliitolle, muistoristitoimisto, Ko-
sormik. 34 Helsinki 13. Hokemuksesso on moinittovo nyk. siviiliorvo toi -ommotti jo postiosoite,
jo siihen on liitettövö oikeoksi todistettu ote sotilqspossisto: henkilötieto-oso sotilosorvoineen,
sotien oikoisio polvelussuhteito koskevot kohdot, kuten joukko-osostot jo polvelusojot pöivci-
möärineen kussokin erikseen, tehtövöt sekö toistelupoikot toi yksikköjen sijoituspoikot. Myön-
netyt ristlt löhetetöön posti en n okkon o.
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!rtonumero 1:- (sis. lvv.) Helsinki 1967 - SANOMAPAINO


