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KÄYMIEMME puolustussotien historiallista taustra ja
syy-yhteyksiä selvitellään äskettäin Ota.r'an kustannuk-

sella julkaistun Årtturi Tienarin ,,Tekojen aseveljeyttä" esittelevän kirjan johdantoluvussa, jonka on
Iaatinut Lauri Santamäki. Tämä luku on selkeä, .r'akuuttava ja paikoin kärkeväkin esitys kohtalonajoistamme ja siihen liittyvistä suurpolitiikan viidakoista.
Alkusanoissaan kirjoittaja toteaa, että Suomen silloista politiikkaa arvostelevilla tahoilla esiintyy käsityksiä, että sotien edellä ja aikana olisi voitu ajaa
sellaista politiikkaa kuin nykyisin, siis ns. Paasikiven
linjan mukaista. Edellytetään, että Suo-Kekkosen
men johtomiesten ratkaisuja tehdessään olisi pitänyt

Aseveli- ia
maanPuolustus-

henkea
K. L. OESCH
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tietää, miten sota päättyy, ja meneteltävä sen mukai-

sesti välittömistä seurauksista huolimatta. Olisi siis
pitänyt alistua ilman taistelua hyökkääjän vaatimukjoista seurauksena olisi ollut uusia vaatimuksiin

Mainittakoon edelleen varsin oikea toteamus. Puolustusnihilistinen nykypolvi pitää jonkinlaisena,,musertavana todistuksena 30-luvun puolustustahtoisten

sia,- kun puolustustahto ensimmäi.
sen vaatimuksen edessä olisi tullut
murretuksi. Kuinka kävikään Baltian maissa,

suomalaisten kaistapäisyydestä" silloista käsitystä, että
Neuvostoliittoa vastaan yleensä voitiin aseellisesti puo-

mitkä olivatkaan siellä seuraukset aste asteelta?
Edelleen todetaan, että ainoa oikea tarkastelu- ja
arvostelunäkökulma on historiallinen, johon ei jälkiviisaus kuulu. Asiat on sen mukaisesti nähtävä niissä
yhteyksissä, joihin ne kuuluvat. Kun ajatellaan, min-

että sodan alussa vallinneet toivottomat ulkopoliittiset olosuhteet ennättivät muuttua sellaisiksi, että itsenäisyyden säilyttävä rauhanteko kävi mahdolliseksi.
Ilman tätä saavutusta Terijoella pystytetty Kuusisen
nukkehallitus olisi päättänyt
Baltian maiden vas- Suomen tulisi liittyä
taavien hallitusten tavoin
että

kälaisen maailmanmyrskyn Suomi

ja kuinka siinä monen

-1945 vain todeta,
voidaan

kulki vuosina I9i9

pienen maan kävi,

ettei perustavanlaatuisia virheitä

tehty, koska säilyimme itsenäisenä ja vapatna kansakuntana. Tätä saavutusta silmällä pitäen ei sodan
aikaisista politiikan harioittaiista voida käyttää nimeä ,,höyrypää" eikä ,,kaistapää", joilla nimityksillä
kokonaan muuttuneissa oloissa harjoitettu politiikka
koettaa kullata kannuksiaan. Sotien aikainen puolustustahto ja aseveliliike olivat kansamme elämisentahtoa ja elinvoimaa. Kansaa, joka kääntää niille selkänsä, eivät pelasta sadankomiteat eikä kriisitutkimus,
sillä ilman elämäntahtoa ei kriisejä voiteta, kun valtakunta niihin joutuu.
Kirjoittaja palaa sortovuosien aikaan, jolloin passiivisen vastarinnan (maaherra §Tibeliuksen laillisuus-

periaate) vastakohdaksi muotoutui toinenkin perinne: myöntyväisyyssuunta. Sen mukaao kansakunta
voitiin pelastaa taipumalla Venäjän intressejä ,,ymmärtäen" poliittisiin myönnytyksiin. Mutta tämä Yrjö
Koskisen-Paasikiven linja ei voinut edes hidastaa
Suomen venäläistämistä, kun siitä oli keisarikunnassa
tehty ohjelmallinen päätös. Ehkä muutosten toivossa

toi tämän perinteen vuoden 1939
synkän syksyn neuvotteluihin. Mutta sillä ei ollut

Paasikivi kuitenkin

lainkaan pohjaa yleisessä mielipiteessä, koska se ei
ollut valmis minkäänlaisiin alueluovutuksiin. Suomen
taipumattomuus syksyllä 1939 oli runebergiläis-perustuslaillisen perinteen mukainen. Tämä perinne ja
sen mukainen asenne ei suinkaan johtunut ,,ryssäovihaisesta" natsionalismista tai vielä vähemmän fashis-

mista, vaan lain

inhimillisyyttä

ja

ja

oikeuden pyhyyttä korostavasta,
moraalista politiikkaa vaativasta

ideologiasta.

Hitlerin poliittinen peli ja hämäystaktiikka Miin-

chenin sopimuksesta Prahan kautta Danzigiin saakka
on esitetty lyhyin ja sattuvin toteamuksin. Kun Saksaa saartavan liittokuonan jäseneksi haluttiin saada
myös Neuvostoliitto, oli hintana välivyöhykkeessä olevien valtioiden luovutus Neuvostoliiton puolustusjärjestelmän osaksi. Tähän suostui niin itä kuin lopuksi
länsikin, mutta Saksa tarjosi vielä tämän lisäksi
Neuvostoliitolle mahdollisuuden jäädä puhkeavan sodan ulkopuolelle,,nauravaksi sivustakatsojaksi", millä
länsivaltain myönnytykset tulivat mitätöidyiksi. Danzigin luovutuksesta Saksalle ei tässä vaiheessa enää
edes keskusteltu. Mutta juuri samoin suhtauduttiin
Suomessa Neuvostoliiton vaatimuksiin, Kannaksen
osien ja Hangon luovutukseen. Nykyisen jälkipolven
näyttää olevan vaikeata tajuta sitä levollista päättäväisyyttä, jonka vallassa Suomi astui Talvisotaan ja
taisteli sen 105 kunnian päivää. Näin menetteli kansa,
joka tunsi taistelevansa samalla kertaa sekä olemassaolonsa että ihmiskunnan ikuisten arvojen puolesta.
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lustautua. Mutta ennakkoluuloton tarkastelu osoittaa
selvästi, että Suomi pystyi puolustautumaan niin kauan,

Sosialististen Neuvostotasavaltojen

Liittoon. Mutta

puolustuksemme sitkeys teki tehtävänsä: Terijoen hallitus tuli Neuvostoliitolle arvottomaksi pelinappulaksi. Rauhanteon toiseksi osapuoleksi oli tunnustettava Helsingin, koko Suomen kansan luottamusta

nauttiva laillinen hallitus.
Oikeaan osuvana on pidettävä toteamusta välirau-

han aikaisesta itsesuojelusta. Suursodan lopputulokseen perustuva jälkiviisaus pitää välirauhan tasapainoittamisl'ritystä jatkosotineen epärealistisena ja turmioon johtavana politiikkana, mutta se unohtaa, että
sen arvostelu kohdistuu vuoden l94O elkä sodan jäl-

ja että sen
hyvänä pitämä menettelytapa ei niissä olosuhteissa
olisi ollut politiikkaa ollenkaan, vaan politiikan loppu:
ehdoton antautuminen. Ja johdantoluvun päätteeksi
toteamus: Sellainen käsitys, jonka A. F. Upton (kirjassaan Välirauha) on esittänyt, että Suomi olisi voikeisissä olosuhteissa toimineisiin ihmisiin

nut säilyttää puolueettomuutensa säätelemällä Saksan
apua tarpeittensa mukaan kuin vesihanasta r'ääntäen,
oli Suomen mahdollisuuksien ulkopuolella.
Esiteltävänä ole'r'an. noin

li0

sivua käsittävän teok-

sen, Tekoieo asevelje|ttä, pääosassa annetaan erittäin
selvä ja valaiseva kur-a Åseveliliiton synnystä, sen
aatteellisesta pohjasta- toimintamuodoista, aseveljien
ja heidän perheittensä auttamisesta, yhteisvastuusta

ja

suuria tuloksia aikaansaaneesta talkootoiminnasta

Tampereen aseveliyhdistyksen toiminta-alueella. Sivu
sivulta käy teoksesta ilmi, kuinka mittaviin tuloksiin
epäitsekäs ja uhrautuva toiminta vaikeuksiin ia hit:iän
joutuneiden aseveljien ja rintamasotureiden perhei-

den hyväksi saattaa johtaa. Erityisenä saavutuksena
mainittakoon asevelikylä, joka pystytettiin pääasiassa

talkootyövoimalla ja lahjoitusvarojen turvin. Siinä sai
asunnon 26 joko kaatuneen tai sotavammaisen ase-

veljen perhettä, kaikkiaan 46 aikuista ja Ll2 lasta.
Esimerkillistä oli myös asevelirenkaiden työ, joka kohdistui 282:n sankarivainajan perheen (yht. z6) perheenjäsentä) huoltamiseen.

Voidaan todellakin yhtyä eräällä kirjan sivulla mainittuun ajatukseen, että ei voida muuta kuin valittaa
että Aseveliliitto, jonka yksinomaisena tehtävänä oli
yhteiskunnan kovaosaisten auttaminen

ja

sosiaalinen

huoltotyö, kaikkine järjestöineen lakkautettiin. Sen
tehtäviin ei sisältynyt minkäänlainen sotilaallinen harjoittelu ja kaikkein vähimmin minkäänlaisen aseellisen toiminnan tukeminen. Epäröimättä voidaan myös
yhtyä siihen toteamukseen, että paitsi avustustoimintaa Åseveliliitto paljolta myös vaikutti siihen, että
maassa säilyi henkinen ryhti ja järjestyneet olot rintamilla koetuista vastoinkäymisistä huolimatta. Tekojen aseveljeyttä on suositeltava kirja, siihen kannattaa tutustua.
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Miehet odottivat taisteluhaudoissaan jännittyneinä tulen loppumista

ALE RIVINOJA

Tttli lakkasi

yhteys otettiin
TALVISODAN viimeisen päivän aamuna tl.3.4O
tuli divisioonan esikunnasta rykmentin portaaseen lyhyt puhelinsanoma, missä ilmoitettiin: "Vihollisuudet
lakkaavat tänä päiränä kello 11. Tarkemmat tiedot
tulevat myöhemmin, mutta tämä on saatettava heti
kaikkien joukkojen tietoon."
Koetettiin saattaa,
vaikka taistelu riehui vielä kuumimmillaan.
Kuhmon suunnalla tilanne oli sikäli "kiinalainen",
ettd' rajan

yli edennyt vihoilisdivisioona oli motitettu-

na rajalta noin 40 kilornetrin päässä olevaan RastinSaunajärven suurmottiin sekä muutamiin saman tien
varrella oler,iin pienempiin motteihin varsinaisen rintamalinjan ollessa Löytövaaran linjalla kymmenkunta
kilometriä rajasta länteen.
Saman puhelinsanornan yhteydessä tiedotettiin,

että parin upseerin oli otettava yhteys viholliseen tulen lakattua. Yhteyden ottajiksi määrättiin luutnantti
Turtiainen ja tämän kirjoittaja, jotka kuuluivat eversti
Mäkiniemen komennossa olevaan JR 27:ään. Tämä
rykmentti oli osaltaan vihollisen motittajana sekä osin
Löytövaaran linjalla ns. "itärintamalla" taistelussa.

viimeisiä kranaatin räjähdyksiä, mutta lopulta oli ihan

hiljaista. Kaikki tuo tuntui oudolta, uskomattomalta-

kin. Täällä oli oltu lujilla lähes puolitoista kuukautta,
isketty ja saatu iskuja, mutta linjat eivät olleet paljon
heilahdelleet. Luja oli vastustajakin, se oli todettu, ja
sama outo ja kummeksuva tunne näytti olevan vallalla toisellakin puolella.
Vähitellen kohosivat päät linjan kummallakin puolella, noustiin täyteen pituuteenkin ja silmäiltiin yli
linjojen, jotka paikoin olivat huutoetäisyydellä. Odoteltiin, katseltiin, kuullosteltiin. Ei rynnätty heti tervehtimään puolin eikä toisin, jurotettiin vain. Kaipa
tämä hljaisuus sitten totta oli?

Tällaiset olivat tunnelmat linjoilla ensi hetkinä tulen lakkaamisen jälkeen. Vähitellen sentään edettiin
puolin ja toisin, vaikka varoen, sillä olivathan välimaastossa vielå vaanlliset miinat. Vaihdettiin ensimmäiset tupakatkin, mutta siihen seurustelu aluksi ra-

joittui.

Ilmoitettuna mdård.aikana rauhoittui tulitaistelu vähitellen Löytövaarassa. Sieltä täältä kuului vielä muu-

Pari tuntia oli kulunut tällaisissa ensi tunnusteluissa, kun me yhteydenottajat lähdimme jälleen pyrkimään 1,li linjan. Pitkälle ei tarvinnut mennäkään, kun
luoksemme ilmestyi kaksi luutnantin arvoista venä-

tamia konetuliaseiden sarjoja, yksittäisiä laukauksia ja

Iäistä upseeria.
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Terveeksi, olemme odottaneetkin jo teitåi, pu.
- meitä toinen
hutteli
upseeri pehmeiisti ääntyvällä suomen kielellä. Kun katseemme oli kai hieman ihmettelevä, hän selitti olevansa Karjalan brihoja ja osa*
vansa suomeakin. Tarkastelimme toisiamme. Meillä
olivat yllämme nuhraantuneet lumipukumme ja vyöllämme heiluivat pistoolikotelomme. Leuassamme taisi
olla parransänkeä. Heillä oli yllään pitkä päällystakki
ja jaloissa huovikkaat kumiupokkaineen. Heidäo leukapielensä olivat puhtaat. Ystävällinen ja puhelias
poika tuntui olevan tuo karjalainen luutnantti.
Lujia poikiahan te olettq hän tuumiskeli
Vastavuoroisesti
annoirnme heille saman tunnustuksen.
Mihin tässä olisi nyt ruvettava, arvelimme.

Vastaanottajamme
ratkaisivat asian selittäen, että heillä on mukanaan maastoautoja, parasta ajaa heidän
komentajansa luokse, sillä hän tietäisi asioista paremmin. Niin ahtauduttiin autoon ja ajettiin nelisen kilometriä Riihivaaraan, jossa sijaitsi rintamankomentajan
olinpaikka.

Siinä oli nyt se Riihivaara, johon aikaisemmio oli
partioilla yritetty. Näki heti, etteivät siihen tylsät kynnet pystyneet, sillä siksi Iujasti varustettu se
näytti olevan. Meidät, neuvottelijat, johdatettiin siellä
uusien vastaanottajien toimesta sisälle Iujaan komentokorsuun ja siellä tämän rintamanlohkon komentajan,
eversti Bogdanovitzin luo
kuten nimi kuulosti.
Juron tuntuinen mies.

Käytiin heti asiaan, ja hän tiedusteli valtuuksiamme. Niitähän meillä ei juuri ollut, vaan selitimme
tämän olevan vain ensi yhteydenoton. Ei hänelläkään
ollut vielä lopullisia tietoja sopimusten yksityiskoh-

Löytövaaran puolustusta viimeiseksi menestyksel-

lä johtanut majuri Kalle Hyvärinen

tetyt" joukkonsa, ja ryhdyttävä toimiin niiden nopeasti kuljettamiseksi. Kaatuneiden kerääminen lin-

tarkempia tietoja yksityiskohdista ei ollut kummallakaan puolella, sovittiin, että uusi yhteys otetaan seuralvana päivänä kello 11 Löytövaarassa. Mainittu karjalainen luutnantti toimi meillä tulkkina.
Näine eväinemme palasimme takaisin ja meidät heitettiin samalla maastoautolla linjoillemme. Rintama-

saatava molemmin puolin nopeasti toimeksi
vastapuolten oli mahdollisesti osoitettava niiden
paikat, koska linjat olivat vähän heitelleet. Nyökyttelimme päätämme, että aivan oikeinhan tämä on. Kun

leen Siilasvuon esikuntaan.

dista, vaikka hän kyllä tuntui tietävän tehtävänsä. Hän
selitti, että ensimmäiseksi on saatava tie selväksi Losoon sekä edelleen Rastiin, jossa ovat heidän "piiri-

joilta oli

ja

vastuu Löytövaarassa oli majuri Kalle Hyvärisellä,
jolle alkuun selostimme toimenpiteemme, samoin sen
jälkeen JR 27:n komentajalle ja hänen kauttaan edel-

Ensimmäinen yhteydenotto Löytövaarassa "Kylmän" kenttävartiossa venäläisiin, joille opastettiin kaatuneiden paikkoja

Tulen lakattua Löytövaarassa

miehet

nousivat kuopistaan ,ia ihmettelivät hiljaisuutta

Seuraavaan aamuun mennessä oli rykmentin portaaseenkin jo tullut puhelinsanomana tarkemmat tiedot sopimuksesta, mitä linjoilla on tehtävä. Yhden

Venäläiset yhteydenottajat saapuivat
taistelulinjojen

yli

Löytövaarassa tulen

lakattua

myönteli Hyvärinen

tulikin

ja niistä sovittiin. Mutta

kysymys, joka

sitten

ei ollut yhtä selvä. Keskustelu

jatkui:

kilometrin levyinen puolueeton vyöhyke määrättiin
joukkojen r'älille ja joukkojen vetäminen rintamalla

Politrukki:
Piiritetyt motit on meidän
- viime aikoina lentokoneiden toimestamme ruokittu
avulla.

Lieksasta pohfoiseen alkavaksi 16.3. Venäläisten joukkojen oli siis täällä r'etäydyttävä vanhan rajan taakse.

Miten asia nyt ratkaistaan, etteivät joukot kuole näl-

Majuri Hyr'ärinen määrättiin Löytövaaran uudeksi
yhteydenottajaksi, ja tämän kirjoittaja komennettiin
hänen mukaansa. Valtuudet rajoittuivat lyhyeen sopimussanomaan, joka meillä oli käytettävissämme.
Tulimme Löytövaaran linjalle määräaikana ja siellä
ilmestyi paikalle myös vastapuolen yhteydenottaja.
Uusi mies selvisi poliittiseksi komentajaksi, ja hänellä
oli uusi tulkki mukanaan. Jonkinlainen tulkintapainen oli meilläkin kaiken varalta.
Majuri Hyvärinen, jolla rintamavastuu Löytövaarassa oli ollut kuukauden päivät, oli muutamanlainen
jurrikka hänkin ja luonteeltaan aika juro mies, joka
ei liikoja löpissyt, vaan sanoi aina vain painavat, jämerät sanansa. Hän viittasi kädellään kuusen juurelle
ja lisäsi, että istutaanpa tuohon ja kuunnellaan, mitä
näillä naapureilla on sanomista. Minä koetin olla kirjamiehenä ja panin ylös keskustelut, ja silloin töherretty konsepti löytyi vieläkin vanhoista papereista.
Poliittinen komentaja tuntui olevan määrätietoinen
mies ja alkoi selittää vaatimuksia. Tärkein ja ensim-

Tämä ei kuulu meidän ratkaistaviin
asioihin. Ainoastaan
välimaastokysyrnys on nyt esillä.
Politrukki:
Meille on annettu valtuudet kaikista
Kuhmoniemen- rintaman asioista.
Hyvärinen:
Rintamahan on tässä eikä selän takana eikä siis -kuulu meille, vaan piiritetyt varuskunnat ovat eri asia.
Politrukki palasi tähän asiaan useamman keman,
ja niinpä sovittiin uusi kosketus otettavaksi vielä sa-

oli saada tie selväksi Löytövaarasta
ja edelleen Rastiin, jotta siellä olevien motitettujen joukkojen kuljetus järjestyisi mahdollisimman pian. Tiellä olevat miinoitukset oli tämän vuoksi
mäinen tehtävä
Losoon

purettava. Pioneereja oli asetettava käytettäväksi ja
tie aurattava autokulkuiseksi.
Kuka auraa, töksäytti Hyvärinen, sillä Tehän

- tietä ensin tarvitsette. Tästä kyllä sovitaan, pääsitä
teltiin lopuksi.
Politrukki selvitteli edelleen vaatimuksia: Komentajat ovat vastuussa, että tiejuttu ei missään tuota
hankaluuksia ja viivytyksiä, sillä kuljetus heillä alkaa
heti, kun tämä asia on selvä. Saattajia kuljetukselle
ei tarvita eikä kuormien tarkastusta sallita. Tien ulkopuolelle on asetettava hiihtopartiot, jotka valvovat,
etteivät meikäläiset tule kuljetuksen aikana tielle. Löytövaaraan asetetaan kontrollielin sekakomiteana vahvuudeltaan L + 4 valvomaan kaiken tämän sujumista
ia tarvittaessa asiaan puuttumista varten.
Eiväthän nämä kohtuuttomia vaatimuksia ole,

-

kään

?

Hyvärinen:

mana päivänä kello 21, johon mennessä siitäkin asiasta saadaan tarkentmat ohjeet.

Keskustelua aiheutti lisäksi kysymys kaluston kul-

oli sitä mieltä, että sopimukr.ain rintamalinjasta ja moteissa oleva
sotakalusto on siis sen ulkopuolella, joten sen kuljettaminen pois ei ole niinkään selvä asia. Tätä vastapuolen edustaja taas piti aivan selviönä. Asia liittyi
siis samoihin "piiritettyihin varuskuntiin", eli motteihin ja yhteisymmärrykseen pääsemiseksi sovittiin, että
vastaus siihenkin asiaan annetaan kello 21 tapahtuvassa neuvottelussa. Vastapuolen taholta palattiin yhä
uudelleen kysymyksiin tien avaamisesta ja kaatuneiden
keräämisestä. Me puolestamme totesimme ne asiat jo
sovituiksi. Oli päästy jälleen eteenpäin ja voitiin ryhjettamisesta. Hyvärinen

sessa puhutaan

tyä toteuttamaan näiden kysymysten käytännöllisiä soveltamisia. Kun taapersimme tiestä sivulla olevalle
Hyvärisen vaatimattomalle korsulle, hän murisi:
Kaikkeen pahukseen tässä vielä joutuu kun diplomaattisoturiksikin.
Tiedotukset neuvotteluista annettiin jälleen ylempiin portaisiin, ja kun Siilasvuon esikunnan portaissa
näistä asioista oli paremmin selvyyttä ja päätäntävaltaa, saapuikin sieltä kello 21 Löytövaarassa sovittuun
yhteydenpitoon majuri Veijola.
Åsioista päästiin lopullisesti yhteisymmärrykseen ja
pian alkoivat autokolonnat valua "piiritetyistä varus-

kunnista" Loson ia Rastin-Saunajärven moteista.
Kaatuneiden keräys suotitettiin molemmin puolin.
Loppuselvitys Kuhmon rintamalla oli täten saatu suoritetuksi.
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SLIMNIAN kl,lrin alueellrr r.rivosir'.rt tLrnncttrksi trrl,
lcct .rnkrrrrt tristelr-rt, jotk.r elkoir .rt I r. I l 1gl9.
Konrp1.1111i.11nnre 1.,, Iir.l'] 3, jonk.r p:iiilikkönri toimi
krrpteeni Leo P:rloheimo, oli sijoitcttur.r.r \/iipurista
Summln kyliirin johtlvar-r päiitren \'.rrteen suok.rlreikon
tlaksc rcserviin. Scn teht:i\'änä oli \'trrrutu.r p.rns:.rriIähitorjuntairn tien si.runr-rassa, jos [.;iäascnt,rn lripi \/iiI'rrri;r kr,hti rnrrrt.rtrtrrisi lr.rrrss.rrir.rrrnuj.r.

Joulukrrun 1u. iltapriirrillri ilntoitti joukkr-reenrnte
johtaja, ltrutnentti Olavi Thus[.erg, että n]'t sriamnre
lrian niit:i trihän saakka htrhuptrheissa m,rinittuja "sa-

lrrisi;r escrtir", .joilla on m.rhclollisurrs rä jri1'ttää ja polttaa kaikki liholliscn \'nr.urut. likä kultrnutkaan kauan.
kun tuo luptus triytty,i Niit;i toivat paikalle kovalla
kiireclle Iuutnantti Vilkki ,;a komlrplnian aliu;rseeri,
alikersentti Hernranni Kakko. Åltrksi saimme vain
lrihriisen määrän kasalran6[5ix, ntutta sensijaan enemnrrin räj:ihdysrrinctta trotyy'likappaleina. tsensiinipul-

lot sairtiin jotenkin käyttöliuntoisina. N1't alettiin valnrist:rl kovllll kiireellä panoksia lisää. Yksi ja toinen
kokosi 100-1000 grarnman troty'ylikal,paleitr j,r sitoi
niitä rautllangalll lujasti suornalaisen varsikäsikranaatin ympärille. Näin sairnnte kokoon 2---l kilon kasa102
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panoksil sopivan määrän. NIyöhemmin saimme

pa-

ranneltr.rir penoksia ja ns. "Molotovin cokteilpulloja".
Harrnitti kuitenkin, kun vähistä aseistamme oli tulo-

rn.rtkalla yksi hevoskuormallinen hajonnut vihollisen

kranr.rtin

osurrrasta.

AemuvöilC. 19.12. kiihtyi vihollisen tykistökeskitys
r:rltavrksi 1'htämittaiseksi jyrinäksi ja pauhuksi Summ.rn ki'län pääasemaa vastaan. Se oli kuumimmillaan

juuri aamun

sarastaessa.

Tuntui kuin koko

Summan

kvlän alue hajoaisi olemattomiin. Tuo jyrinä ja pauhu
ikäänkuin aaltoili edestakaisin heittäen varjojaan meidänkin ylle. Nyt tiesimme ja tunsimme, että tänään
voi tulla meidänkin vuoromme käyttää noita saamiamme "ihmeaseita", joita saimme nyt viime tingassa.
Joukkueemme siirrettiin kiireesti lähemmäksi kylää
ns. suokapeikon maastoon, jossa parantelimme lähitorjuntakuoppia molemmin puolin tien vartta. Pian

tuli

komppaniamme päällikkö katsomaan meitä ja
ilmoitti, että vihollinen on aloittanut suurin voimin
hyökkäyksen pääasemaa vastaen seki että kyläalueella

on panssarivaunu.fa murtautunut asemiimme. Taistelut olivat yhä ankarina käynnissä, mutta varmuutta

ei vielä ollut, oliko jalkaväkeä päässyt läpi vaunujen

mukana. Hän antoi ohjeita toimintaa varten fa kehoitti meitä olemaan varuillaan ja valppaina. Oli valmistauduttava kohtaanraan vihollinen milloin tahansa.
Kello 10:n ja 11:n välillä ryntåisi yksi raskas vaunu
esiin edessä olevan tien mutkan takaa, ajoi kovaa

ja ampui kiihkeästi tykillä ja konekiväärillä
tien suuntaan. Välillä se käänsi tykinputkea ja rcvauhtia

jautti laukauksen metsään.
Olimme painautuneina kuoppiemme pohjalle, vain
kypärän reuna lie ollut näkyvissä. Pidimme panosten
sytyttimen nuppia sormiemme välissä vetovalmiina.
Vaunun ajaessa röyhkeiisti yhä eteenpäin heittivät jotkut meistä panoksensa vaunua kohti ja sen eteen. Ne
räjähtelivät eri aikoina kovalla jytinällä. Hölmistyimme, kun vaunu ajoi yhä eteenpäin suokapeikkoon
saakka. Siellä se kuitenkin kääntyi hyvin hätäisesti
takaisin ja ajoi takaisin tulosuuntaansa entistä kovemmalla vauhdilla. Se ikäänkuin leikki meidän poloisten
kanssa. Ja niin kävi, että hyvästä yrityksestämme huolimatta vaunu pädsi tästä satimesta takaisin kylälle
päin. Tämä epäonnistumisemme johtui joukkueen
johtajamme päätelmän mukaan siitä, ettemme vielä
osanneet an'ioida oikein panoksen sytyttämisaikaa
vaunun nopeuden suhteen. Tietenkin vaikutti tähän
sekin, ettemme olleet aikaisemmin olleet noin röyh-

:i-_

keän ajajan kanssa tekemisissä. Tämän jälkeen alkoivatkin tapahtumat vyöryä nopeana sarjana.
Ei kestänyt kauan, kun kylän ja tiekolmion välisestä maastosta kuului kovaa ammuntaa ja vaunujen
jyrinää, joka levisi länteen huoltotielle ja vasemmalle
pienen peltoaukean suuntaan. Nyt saimme edestä lisää
tietoja, joita toi komppanian päällikön lähetti, aliker-

santti Leo Rimppi. Tilanne pääasemassa oli nyt sekava. Panssarivaunuja oli murtautunut kapteeni Kuirin komentopaikkaan saakka ja se oli saarrettu. Niin
ikään useita vaunuja oli tulossa tien suunnassa.
Joukkueen johtaja määräsi minut kiireesti selvit-

tämään edessä tiensuunnassa lähestyviä vauouja. Lähdin ja sain alikersantti Vilho Iivosen mukaani. Joukkueesta lähti osia muihin suuntiin, mutta pääosa jäi

entisiin asemiin.
Etenimme tien oikeaa puolta tiekolmion maastoon.
Huomasimme, että päätiellä oli pysähtyneenä kaksi
vaunua miltei peräkkäin tulosuunnassa. Ne ampuivat
kiihkeästi tien suuntaan. Etumainen vaunu oli suurikokoinen, raskas vaunu, peräti sama vaunu, joka oli
aikaisemmin päässyt "tunarointimme" jälkeen pakoon
pelkällä säikähdyksellä. Onneksemme iltapäivä alkoi
hämärtyä, joten pääsimme ryömien vaunuista noin 10
metrin päähän. Tarkastelimme niitä hyvin tarkkaan
ja suunnittelimme, miten ne parhaiten voisimme vaimentaa. Meillä oli kyllä mukana sellaisia panoksia,
joilla vaunun pitäisi hajota, jos vain pääsisimme niin
lähelle, että voisimme ne sopivasti heittää arimpaan
kohtaan. Vain silloin tällöin kimahti meidän suuntaamme tykin laukaus, jonka suuliekin paine oudosti
pyyhälsi ylitsemme. Suunnitelma oli valmis ja nyt toi-
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Venäläisten hyökkäysvaunujen
murtautuminen Summan rin-

taman läpi

mintaan.

Sovimme Iivosen kanssa, että hän jää paikalleen
tälle puolen tietä ja varmistaa olomme, kun hänellä
oli kiväärikin mukana. Minä taas lähden ryömien ja
kierrän etumaisen vaunun vastakkaiselle puolelle ja

yritän sieltä käsin heittää panokset. Silloin kun pauk-

ku räjähtää, niin Iivosen tulisi yhtyä leikkiin
tien ja heittää panoksensa.

Niin

erosimme toisistamme. Aikaa

kului

saman

kosolti,
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Kasapanoksella Summan pohjoispuolella tuhottu 45 tonnin hyökkäysvaunu

sillä nyt täytyi olla tarkka, äänetön ja harkitsevainen.
Pääsin viimeinkin perille. Sain riittär,än suojan paksun männyn takaa, joka oli vaunusta vain noin kolmen metrin päässä. Kurkistelin ja kuuntelin. Ihmeekseni huomasin, että vaunun leveä, paksu telaketju oli
poikki. Sen toinen pää lojui pitkänään tiellä. Edes-

säni olevasta vaunusta kuului kovaäänistä puhetta ja

jonkinlaista kilkutusta rautaesineeseen. Välillä repsahti ohjaajan ajoluukku auki, samoin nousi tykkitornin yläkansi pystyyn, ja siitä kurkisteli tumma hahmo. Tällöin oli kammottavan hiljaista. Lienevätkö
aavistaneet tai havainneet tuloni. Olin jännittyneenä
siitä, miten selviän. Kuitenkin rauhoituin pian, kun
tykin putki kääntyi hiljalleen tien suuntaao ja jyräytti
laukauksen. Ja lisäksi konekiväärikin päästi pitkän
sarjan samaan suuntaan.

Nyt heti syöksyin vaunun viereen heittäen samassa
panoksen tykkitornin ja ohjaajaa kennen välille ja
salamana hyppäsin takaisin männyn taakse. Panos kuitenkin vieri alas ja räjähti ennen maahan tuloa. Kun
enimmät savut ja palaset olivat kaikonneet, hyppäsin
uudelleen ia heitin "cokteilpullon" vaunun etuosaan,
joka syttyi palamaan ja valaisi lähialuetta.
Männyn takaa huomasin, että toisesta vaunusta
hyppi miehiä alas alikersantti Iivosen puolelle metsään, joka suunta oli pimeää. Pian kuulin laukauksia
ja Iivosen avunhuutoja. Olin sellaisessa tilanteessa,
etten voinut nyt lähteä kaverini avuksi. Oli seurattava
tarkoin, miten edessä olevalle vaunulle oikein käy ja
yrittäisikö sieltä miehiä ulos, jotta olisin voinut heidät vaimentaa. Vaunun bensiinitankkikaan ei ollut
vielä syttynyt.

Mutta "kun hätä on suuri, on apukin lähellä" ja
niin onnellisesti kär,i meillekin. Takaa oli lähetetty
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apua. Maatessani tuon suojaavan männyn takana kuulin joitakin ääniä. Pian ilmestyi minun Iähelleni ryömien sotamies Pentti Nuora, 17-18-vuotias nuoru-

kainen, joka isänsä rinnalla taisteli vapaaehtoisena

oli vielä tulessa
ja valaisi meidän paikkamme, olimme hyvin helposti
havaittavissa. Ja niin kävi, että pian tykkitornin yläkansi työntyi pystyyn syrjälleen ja torniaukosta heitettiin ulos munakäsikranaatteja, jotka vierien pitkin
komppaniassamme..Kun vaunun pinta

vaunun sivua putosivat maahan ja räjähtivät vaarallisen lähellä meitä. Nyt ymmärsimme, että tuollainen-

kin toiminta oli vielä

vaunussa olevien miesten puo-

lustuskeinona.

Olimme juuri valmistautumassa uuden panoksen
heittämiseen vaunun päälle, kun äkkiä lensi peräkkäin useita kranaatteja alas vaunusta. Tällöin niiden
sirpale osui Nuoran päähän niin pahoin, että hänen
oli siirryttävä taaksepäin ja edelleen hoitoon. Ei kulunut kauan, kun taakseni ilmestyi vuorostaan luutnantti Verneri Saarinen, joka oli tullessaan tavannut

Nuoran ja saanut häneltä tiedon tilanteesta. Odotimme vaunun rauhoittumista antaaksemme sille uuden
iskun. Sitten syöksyi Saarinen vaunua kohti ja täydensi alkanutta kituvaa paloa kahden "cokteilpullon"
voimalla ja ndin saatiin lopullisesti tämä vaunu sisältöineen palamaan. Toisesta vaunusta olivat, miehet
livahtaneet aikaisemmin karkuun metsän pimentoon.
Siirryimme Saarisen kanssa taakse suokapeikon
maastoon, jossa joukkueemme johtaja oli saamassaan
tehtävässä. Tänlld kuulin, että toisen vaunun karkulaiset olivat törmänneet Iivoseen, ja siinä kilpailussa hän
oli saanut luodin sääreensä, mutta päässyt omin voi-

min taakse hoitoa saamaan.
Sain levätä vähän aikaa pystytetyssä teltassa. Pian
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Kasapanosta kunnostetaan

kuitenkin

tuli lähetti, joka vei minut

komppanian

päällikön komentopaikalle. Siellä päällikkömme määräsi minut uudelleen tuhoojary'hmän johtajaksi ja sanoi, että oikealla huoltotiellä on vielä 1'ksi elär'ä r'au-

nu, joka ammuskelee paikallaan tien suunnassa ja estää
liikenteen oikealle oleviin naapurijoukkoihimme sekä
että vaunun lähellä on toinen \raunu, joka on saatu
aikaisemmin tuhotuksi.
Sain mukaani korpraali Einari Porkan ja sotamies
Viitasen sekä kaksi muuta miestä. Lähdimme kello

2L tienoilla

käskettyyn paikkaan.

Lähestyessämme

tienhaaraa kuulimme heti pitkiä konekiväärisarjoja ja

välilla tykin laukauksia. Ampumasuunta näytti olevan suoraan tien suuntaan. Samalla huomasimme aikaisemmin tuhotun vaunun lähellä tienhaaraa.

Siirryimme huoltotien vasemmalle puolelle suojaan.

Kun olin jo aikaisemmin ollut tekemisissä samanlaisessa tilanteessa, päätin vaimentaa tuon vaunun entisin keinoin. Sovimme niin, että Porkka jää pääosan
kanssa varmistamaan taemmaksi

ja on

varalla, jos

epäonnistumme.

Lähdimme sotamies Viitasen kanssa matkaan ja hii-

vimme tien vasenta puolta n. 10-15 metrin päähän
vaunusta. Olimme hyvin varovaisia, sillä epäilimme,
että vaunusta voi olla miehiä sen ulkopuolella suojana. Tässä sovimme Viitasen kanssa, että hän kiertää
ryömien vaunun taakse takaviistoon vasemmalle ja
heittää sieltä käsin panoksen vaunun alle sekä että
minä ryömin suoraan vaunun sivua kohti ja heitän
panoksen katolle. Näin paikansimme heittokohdan,
ettei pääse pimeässä syntymään vahinkoa itsellemme
toistemme panoksista.
Polttopullon käytöstä alktrvaiheessa luovuimme. Sovimme vielä, että kun tykin putki kääntyy jomman

kumman suuntaan, silloin vastapuoli toimii, ja siihen
toinenkin yhtyy. Niin erosimme ja Viitasen jälkeen
jäi vain lumeen muodostunut ura.
Lähdin etenemään lähemmäksi vaunua, sen sivua
kohti. Pääsin hyvin n. 3---4 metrin päähän siitä. Onneksi minua suoiasivat kaatuneen kuusen oksat. Kuuntelin ja katselin hyvin tarkkaan vaunua. Ihmeekseni
totesin, että se on huomattavasti matalampi kuin aikaisemmin näkemäni. Sen tykkitornin ja ohjaajan yläkannen r'älillä näytti olevan tasannetta. Päätin heittää
panokseni sinne.

Åikaa oli kulunut

jo melko pitkään siitä, kun Vii-

tasen kanssa erosimme. Välillä tuntui kaamean hiljaiselta, kun vaunukaan ei ampunut. Silloin yritti tulla
epäilys, että vaunun ohjaaja on kuullut tuloni, kun
sen etuluukkukin usein avautui. Vihdoin kuitenkin
taas konekivääri päästi pitkän sarian tien suuntaan ja
tykin putki liikahti ja kuului jyräys. Samassa myöskin
Viitasen panoksen räjähdys kuului vaunun takana.
Heti kun suurimmat raudan kappaleet olivat kaikon-

neet, syöksyin vaunun vierelle ja heitin panokseni
katon tasanteelle tornin viereen. Ehdin juuri heittäy-

tyä lähtöpaikkaani, kun panos räjähtäessään lennätti
koko tykkitornin melko lähelle minua takaviistoon
maahan. Kyllä siinä vähän aikaa metallikappaleet vinkuivat ja vonkuivat korkeuksissa. Samalla nousi myös
tuhoutuneen tykkitornin isosta aukosta savua ja käryä,
samoin myös ohjaajan avoimen yläkannen aukosta.
ei kuulunut enää elonmerkkejä, se oli hiljentynyt. Viitanen ja Porkka kiirehtivät paikalle ja

Vaunusta

heidän kanssaan tarkistimme lopuksi, ettei tämä urhea
vaunu ole enää kiusanamme. Samalla päättyivät myös-

kin meidän pienet

osasuorituksemme tämän päivän

osalta, tuona ankaran raskaana päivänä.
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NUO sanat luettiin monta kertaa Käkisalmen

Sano-

mista pyörein luvuin kolmekymmentä vuotta sitten.
Koneiden lentoa katseltiin myös Pyhäjärven Alaky.
lässä. Kun oli kulunut joitakin päiviä, sanomalehdet
jälleen kertoivat koneiden olleen "eksyneitä" ja joutuneen rajan yli.
Päästiin vuoteen 1939. Kesä teki tuloaan ja luonto
kauneimmillaan. Mutta kesä toi murheita tullessaan. Maailman tilanne kiristyi. Meilläkin alkoi se
niin sanottu lapiojääkärien aikakausi. Omalta osaltani se työ jäi suorittamatta, sillä sain kutsun muu-

oli

alle.

Oli syyskuun lO. päivä ja sunnuntai. Lähdin matkaan päämääränä Sortanlahti ja perillä kaksi viikkoa
kestävä RT 3:n kertausharjoitus. Siinä menivät viikot.

Päivät kuluivat kertausharjoituksissa ja illat ajanvietteen merkeissä. Åloimme sitten ihmetellä, kun meni
kolmaskin viikko, eikä kotiin pääsystä puhuttu mitään.

Sitten tuo odotuksen jännitys laukesi, ja mielet
jännittyivät entistä kireämmälle, kun jouduimme

everstiluutn. Rikaman puhutteluun. Siitä jäivätkin mieleeni muutamat sanat, kun hän sanoi: Te Karjalan miehet olette saaneet suuren kunnian. Olette saaneet astua

ensimmäisinä riveihin, jotka joutuvat puolustamaan
isäimme maata sodan vainolta, joka tällä kertaa näyttää olevan väistämätön.

ARMAS PAAJANEN

Sitten lähdimme liikkeelle. Taivas oli sateisen harmaa-ja pimeä. Mieliala synkkä ja musta. Ohitimme
Konevitsan ja jatkoimme matkaa. Metsäpirtti näkyi
jo palavan ja kaikki oli siellä yhtenä tulimerenä.
Aloimme kysellä päällystöltä, mihin oikein olimme
matkalla, kun Saaroisten kylä näkyi noin kaukana
selän takana. En tullut koskaan tietämään, missä
saakka kävimme. Sen vain kuulimme, että olimme
a.ianeet tunnin velran harhaan.
Tilanteen selvittyä laivan päällikkö antoi kåiskyn

ja ottaa koneista kaikki voima irti.
Itse hän oli naamaltaan kalpea kuin aave pimeässä
yössä. Pian "Yrjö" halkoikin Laatokan vettä koko
voimallaan, eikä siinä tunnettu mitään nopeusrajoja.
Hyvä onni kun oli, niin saimmekin miinat Laatokkaan, vaikka kolme tuntia menikin "harha-askeleihin". Ensimmäisenä päivänä joulukuuta kello 7 maissa
olimme jälleen onnellisesti Sortanlahdessa, ja jänni.
tys oli ohi.
Joulukuun 2. päivänä nousimme autoihin ja lähdimme liikkeelle. Ohitimme Saaprun ja jatkoimme
matkaa Sakkolaan päin. Siellä olivat vastassa hevoset ja oppaat, 1'otka veivät meidät Taipaleenjoen rantaan Kekkilänniemeen. Sinne oli rakennettu tykkikorsu, ja siitä oli hyvä näkyväisyys pitkin jäätä molempiin suuntiin. Siitä voi ampua suoralla suuntauksella
Patoniemeen ja toisaalla Sakkolan kirkon luona olekääntyä ympäri

VIERAAT KONEET

Seitsemäntenä päivänä lokakuuta alkoi tulla miehiä
lisää. Ryhdyttiin rakentamaan tykki- ja konekivääripesäkkeitä. Kun miehiä oh kaikkialta Suomesta, kuului siinä monenmoisia juttuja. Tuntui olevan muutamia aika rohkeitakin sotureita, Jotkut tekivät selvää,
miten sotaa käydään. Pistin kuului olevan aivan turhaan keksitty. Ei sitä sodassa tarvita, annetaan va.inolaisen tulla lähelle. Mieheen kiinni vain ja sillä selvä.

Mutta sitten se todella alkoikin. Oli kohtalaisen

lämmin marraskuun 30. päivän aamu. Kello 6 maissa
oli tykillä juuri vartion vaihto. Toinen mies tuli ja

minä lähdin. En kerinnyt ottaa montakaan askelta,
kun kaveri huusi:
se
alkaa ! ,Kuuntelimme yhdessä henkeä
- Nyt jataisi
pidätellen,
totta oli, että tykit lauloivat rajoilla
omaa ankaraa kieltään.

Miehiä alkoi saapua tykeille. Jokaisen suusta kaikui-

vat sanat: Nyt se alkoi. Joku kuului sooovåi,: Nyt
päästiin miesten töihin.

Sinne tulivat myös nuo rohkeatkin soturit, vaan
rnitä näimmekään. Heillä oli kiväärin piipurr päässä
pistin ja patruuna piipussa. Kehoitimme heitä pistämään pistimen tuppeen, vaan saimme vastauksen: Jos

ne kuitenkin

nousevat maihin. Ihmetellessä meni

vain vakavia
slin käskyn mennä toimistoon, jonne
tuli toisiakin. Saimme lähteä laivalle, jonka nimi oli
,,Yrjö". Jouduimme Laatokalle miinoja laskemaan.
ensimmäinen sotapäivä, kaikkialla näki

kasvoja. Illalla

Kiviniemen - Taipaleen rintama Talvisodassa

Ensimmäiseksi laivan päällikkö peloitteli meidät pahanlaisesti. Hän alkoi selittää: Nyt me joudumme
vaaralliseen tehtävään. Vetäkää nyt tupakat, ne voivat
olla meille viimeiset. Tuskin me enää tältä reissulta

Pojat Kekkilän kasematin katolla. Vänrikki Tikka istuu ka-

palaamme.
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sematin aukon päällä

valle niemelle päin. Tämä niin sanottu kasematti oli
lujatekoinen, isojen mäntyjen ympäröimä linnake.
Päällikkönä meillä oli vänrikki Tikka, joka oli Sor-

oli rehti upseerina sekä ihluottaa joka tilanteessa, kuten

tanlahden poikia. Tikka

lnisenä, johon

voi

kaikki huomasivat.
Tykkikorsun vieressä oli miehiä varten huoneita,
jotka ovi vain erotti. Toisessa päässä asui sisämaan
miehiä ja sieltä tuntui joskus huokuvan niin kuin

"Tiltun"

henki.

Joulukuun

9. päivänä tuli

paaehtoisesta, joiden

tiedustelu kolmesta va-

tuli lähteä tuntemattomaan paik-

kaan. Meitä olikin kolme tarjoutumassa, mutta ehdolla, että saamme yhdessä lähteä nim. Olavi Pärssinen, Erkki Nokelainen ja allekirjoittanut.
Niin pääsimme lähtemään. Kuljimme pimeässä
yössä l(iviniemeen päin ja Sakkolan kirkon luota rantaan. Siellä

oli

oli

samanlainen kasematti. Tehtävänämme

opettaa miehiä tykkien käsittelyyn. Päällikkönä
oli siellä joku r-änrikki, josta en koskaan tullut tietämään, mikä hän oli miehiään. Päivät hän luki romaania

ja iltaisin hiippaili

Mikä mies hän oikein oli,

jossain lumipuku yllään.

se ei selvinnyt. Hän

kylläkin

häipyi eräänä iltana, eikä kukaan tiennyt, mihin ja
minkä tähden.
Olimme Sakkolassa vain kolmetoista päivää. Seurasimme vainolaisen liikkeitä virran yli. Se tuntui liik-

kuvan aika vapaasti, aivan kuin meikäläisiä ei olisi
ollutkaan. Eräänä päivänä se lähetti kaksitoista miestä
keskellä kirkasta auringon paistetta meidän asemiimme. Siihen kyllä keskeytyi heidän matkansa. Meidän
tarkka-ampujiemme kiväärit katkaisivat heidäd elämänsä.

Joulukuun 22. päivä

oli kulunut iltaan.

Olimme
aioimme vähän levätä, mikäli vainolaiselta saisi rauhan. Silloin
puhelin kilahti ja tuli määräys, että Kekkiläo miesten
oli heti lähdettävä kamppeineen maantien laitaaa,
jossa auto odotti. Siihen jäi lepomme ja tämä vei
mielen matalaksi. Autossa kuulimme kuitenkin, että
pääsemme Sortanlahteen lepoon, jonka vuoksi sitten
taas mielikin kirkastui.
majassamme saaneet kaiken kuntoon

ja

Joulu meni ohi. Saatiin olla joulunpyhät kotona,
vaan eihän siellä mitään juhlan tuntua ollut, kun
omaisetkaan eivät enää olleet paikalla.

Kylällä oli yhteinen ruokailupaikka, jossa minäkin
sain käydä syömässä, eikä se maksanutkaan mitään.
Kaikkihan oli silloin yhteistä. Vuosi vaihtui ja taakse

jäi Loppiainenkin.

Tammikuun 11. päivänä 1940 alettiin taas valmistella lähtöä Kekkilään. Samalla tuli kysymys vapaaehtoisesta lähtijästä Patoniemeen. Ilmoitin olevani valmis lähtemään, että näen senkin paikan. Mutta siinä

t!
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Tykkien kuormaus

ja lähtö Kek-

kilänniemestä 13.3.40

Rauha on tullut Suvannon reunalle. Pojat ja "suutarit" sovinnossa 13.3.40

nousikin seinä vastaan, sillä kuulin vänrikki Tikan
sanovan: Paajanen ei mene sakista toista kertaa. Meitä
ei edes vihollinen erota. Ja niin menimme Kekkilään.
Olen usein ajatellut noita sanoja. Kuinka suuri luottamus voi toisella ihmisellä olla toiseen. Myös elämään

ja

tulevaisuuteen.

Pdivät ja yöt vaihtuivat. Kranaatteja tuli kasematin
katolle kuin satamalla, joskus taas naapuri toi koneilla pommeja joukkoon. Silloin ei ollut ulos menemistä.

Yötlä olivat vartiopaikat keskellä Suvannon jäätä.
Muistan erään yön, kun makasin jäällä toista tuntia.
Niemeen tuli rautaa sillä mitalla, että sen joukkoon
ei tehnyt mieli mennä. Se katkoi puita ja murti
jdäta. Jäehileitä tuli niskaani, pakkanen puri varpaita. Siinä jo tuntui luottamus elämään melkein
katoavan. Kun keskitys vähän harveni, yritio juosta
takaisin niemeen, mutta juoksusta ei tullut mitään.
Kamppeet olivat jäässä ja ialat kylmästä kankeat.
Vaan enhän ollut yksin, meitähän oli tuhansia samassa pakkasyössä.

Tammikuun 15. päivänä "naapuri" piti meille ilotulituksen oikein karnevaalin malliin. Kun ilta hämärtyi, se suuntasi valonheittimet virran takaa meitä kohti
ja ampui valorakette,ia. Lentokoneet kantoivat paikalle palopommeja. Olimme pari tuntia kuin jossain
revontulten maassa.
Sen jälkeen seurasi kolmipäiväinen lentopommitus
ja tykkitulta jatkui joka päivä.
Välillä naapurit yrittivät kantaa meille kuolemaa
jalkaisin, vaan itse he aina retkelleen sortuivat. Kuka
meni miinaan, kuka juoksi päin kuulaa. Siihen he

jäivät asemiemme eteen makaamaan, ja ei kai heillä
enää ollut kylmä, vaikka pakkaslumi heidät peitti.
Erddod. iltana Tiltu selvitti radiossa, kuinka heidän
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uljaat poikansa olivat vallanneet tuon samaisen Kekkilän kasematin. Silloin "sisämaan" pojatkin tunnustivat: Kyllä se Tiltu taas valehteli.
Helmikuun 2. pdivdnå päästiin Sortanlahteen. Toiset miehet tulivai tilallemme Kekkilään. Kahden viikon päästä päästiin lomalle. Kaikki lähtivät omaisiaan
etsimään. Minäkin olin saanut omaisteni osoitteen,
mutta paikka oli ensin tuntematon. Viimein pääsin_perille, vaikka junat kulkivatkin aika hitaasti. Tuo
paikka oli Vähässäkyrössä. Veljeni tuli samaan aikaan
iomalle, ja sitten taas palasimme yhdessä takaisin Kan'
nakselle.

Tulin 24.2. Sortanlahteen, ja seuraavana päivänä
menimme jälleen Kekkilään. Siellä oli entisenlaista

pauketta päivästä toiseen. 29.2. oli suurimma,n .pauk-.
keen paiva. Johtuen aivan pikku seik-asta. Meillä oli
mukana huumormies ja aina avulias, Nestori Huppunen. Kun aamuhämärissä alkoi taas paukkua, Nestori
tuumi: Kylläpä amPuvat heikosti, kun kaikki mene'
vät ohi. Hän- otti valkoisen paidan, sitoi sen seipään
päähän, nousi katolle ja näylti naapu:eille ohi-merkkiä. Mrrtta siitäkös naapuri suuttui. Ei mennyt enää
ohi, kaikki ammukset tulivat paikalle. Kun päästiin

iltaan ja pauke loppui, Nestori tuumaili: En mene

enää sille-hullulle tuloksia näyttämään,

kun ei

näy

leikkiä yrnmärtävän.
Maaliskuun 13. päir'änä tuli aamulla tieto, että
sota loppuu. Ei sitl oikein todeksi ensin uskonut'
Mutta niln vain alkoi tykkien irroitus ja kuormaus'
Vänrikki Tikka ioutui luovuttamaan naapurin neukeskellä virran uomaa' Tikka
vottelijalle
'jdd.lldmiinakartat
määrätyllä keltonlyömällä ia naapurit
eteni
lähtivät toiselta rannalta vastaan. Me jännäsimme rannalla, kiväärit suunnattuina tulijoihin. Epäilimme näet
vielä jymäytystä. Vaan kaikki kävi todesta ja naapurit

TARKASTUSTAPAHTUMIA

Y,,PUR'N RTK/UENI'SSÄ
VIIPURIN RYKMENTIN komentaja piti erädssä
komppaoiassa alokastarkastusta kysellen upseerien
arvomerkkejä, mm. kuinka vänrikki, luutnantti ja kapteeni erotelaan toisistaan. Kun vastausta ei kuulunut,
vaikka läsnä oli kaikkia näitä arvoasteita edustavia upseereita, hän kehoitti pitämään silmät auki ja katso-

maan ympärilleen. Sittenkään ei kuulunut vastausta,
jonka vuoksi komentaja kysyi vuorostaan, tiesivätkö
alokkaat, miksi sotamiehellä on kaksi silmää. Innokkaana viittaili silloin muuan alokas tietävänsä ja kehoituksen s.aatuaan esitti vastauksen:
Sev vuoks' kun ykssilmäiset eivät kelepoo sota-

väkkeen.

Oivallus oli niin nerokas, että kaikki olivat hetken
hiljaa kuin hiiret.

RYKMENTIN komentaja kierteli kerran kello 21 jälkeen tarkastamassa, kuinka tarkoin oli noudateftu iltahuutoa ja pistäytyi mm. sotilaskotiin. Tuskin hän oli
ehtinyt sulkea ovea, kun sotilaskodin liihetti reippaasti käveli hänen eteensä ja teki ilmoiluksen:
Ilmoitan, herra eversti, sotamies Mononen 2.

konekir'äärikomppaniasta
komennettuna sotilaskotiin
naisten käytettär,äksi.

pyysivät meitä vieläpä votkavierailulle, mutta meikäIäisiä ei tässä tilanteessa vierailu huvittanut.

Sinne jäi Kekkilä tyhjine kasematteineen ja nokisine
maastoineen. Parin hehtaarin alalla ei entisestä kau-

niista männiköstä näkynyt yhtään puuta pystyssä.
Ohimennen jätimme tykit Saaprun kansakoululle,
ja iltahämärissä olimme jo Sortanlahdessa. Siellä vasta kuulimrne katkerat rauhanehdot, jotka panivat mielet synkiksi. Seuraavana aamuna pojat kävir'ät tiedustelemassa, pääsisikö vielä kotia katsomaan. Kaikki
saivat kielteisen vastauksen. Minua alkoi harmittaa.

HYVÄ TULKK'
JOUKKO suomalaisia upseereita on Kiestingissä

sak-

salaisten vieraana. Tunnelman kohotessa innostuu eräs
saksaa osaamaton luutnantti pitämään isäntäväelle puhetta. Saksalaiset vaativat tulkkia ja kapteeni K. jou-

tuu tähän tehtävään. Äkkiä luutnantin huomio kiin-

tyy

saksalaisten joukossa olevaan siviilimieheen ja

Menin suoraan vänrikki Tikan asunnolle ja kysyin
häneltä, oliko tilanne tosiaan niin synkkä, miltä se
nyt näytti. Sain r.astauksen.
Ne, jotka olivat kanssani Taipaleella, saavat
- Minä määrään vielä niistä miehistä. Tulkaa
Iähteä.

hän tokaisee kapteenille:

kahden vuorokauden sisällä takaisin, älkääkä Pettäkö
luottamustani. Kaikki Iähtivät ja aikanaan myös pa-

vehdyksen
Saksan kotirintamalle.

Sano tuolle hal.fun näköiselle siviilille, että men- sinne, mistä on tullutkin. Tämän kapteeni
köön
ka nti
Pyydän kauttanne sanoa kunnioittavan ter'.

Iasivat.

Oli maaliskuun 14. päivä kello kaksitoista, kun
menin kotiin. Kiertelin ja katselin paikkoja. Kaikki oli
tyhjää, kaikki poissa. Kello oli tasan 14, kun painoin
oven kiinni, lukon päälle ja avaimen määrättyyn piilopaikkaan. Nousin kotimäelle, ohitin Leppoinmäen
ja saavuin Sirkanmäelle. Siinä seisahduin vielä kerran

ja katselin ympärilleni.
Siellä näkyi Kahvenitsanjärvi jääpeitteineen ia y-päristökylineen, sekä sen toisella puolella kotini lap-

iuusmuistoineen. Taivas oli harmaa, satoi räntää. Pilvet kulkivat alhaalla tummina, aivan kuin nekin olisivat surreet 'I(arjalan kansan kohtaloa. Siinä seisoin
ja mietin. Vaikka poskipäät olivatkin Taipaleen pak-

kasten puremat,

ja

ihmistunteet rajan kirojen ko-

vettamat, jostakin vain vierähti kyynel poskelle, kun
jatkoin matkaani kohti tuntematonta tulevaisuutta.

AIATTELEMATONTA
KESÄLLÄ 7944 kiireellä kodeistaan häätyneitten koivistolaisten mukana jakoi heidän pappinsa seurakuntalaistensa kohtalon. Pastorin poiketessa Sisä-Suomen
tun,allisessa ilmapiirissä erääseen taloon häneltä tiedusteltiin:

Eikö pastori ottanut mukaansa mitään muuta
- polkupyörän ja pati lehmäänsä?
kuin
.- En muuta.

Ai ai, olipa ajattelemattomasti tehty
sitä sentään yhtä ja toista.
taanhan

!

Tarvi-
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Telttamajoitus voi olla
hyvinkin suojattu

PITKÄNRANNAN edustalla Talvisodan aikana helmikuun loppupuolella oli JR 64:ään kuuluva pataljoonamme majoitettuna telttoihin, jotka olimme sijoittaneet parhaimmalla tlalla eri maastokohtien
suomia suojautumismahdollisuuksia hyväksi käyttäen.
Maasto oli kumpuista metsämaastoa, joten leirialueemme oli tässä suhteessa ihanteellinen. Mutta viholli-

j:"J

nen oli ottanut ikäväksi tavakseen häiritä meitä hävittäjäkoneilla, jotka konekivääreillään tulittivat leiriä ja pudottelivat pieniä pommeja. Rintamalinja
kulki niin lähellä leiriämme, että vihollinen ei voinut käyttää pommituskoneita, koska niiden pommit

olisivat voineet osua yhtä hyvin omalle puolelle.
Hävittäjäkoneet tuottivat kuitenkin harmia meille
tarpeeksi, koska ilmapuolustus oli tälla alueella ole-

matonta. Olimme kuulleet huhuja, että jossakin muutaman kilometrin päässä olisi ollut jokin ilmatorjuntakonekivääri, mutta oliko siinä perää, sitä emme varmuudella tienneet.
Helmikuun 2L. päivänä oli vihollisen ilmatoiminta
taas erittäin vilkasta. Pommituskoneita oli liikkeellä,
mutta me saimme olla niiden puolesta rauhassa. Pommit olivat tarkoitetut taempana oleviin kohteisiin.

Kello 10 aikaan

aamulla saapui sen sijaan leiri-

alueemme yläpuolelle taas kaksi hävittäiää, vanhat
tuttavamme, ja tulittivat aluettamme matalalta edestakaisin lentäen. Meitä harmitti kovasti, kun emme
voineet tehdä niille mitään, vaao ne saivat lentää mielin määrin ja ammuskella vapaasti miten tahtoivat.

Ne lensivätkin niin

matalalla, että saattoi selvästi
erottaa lentäjän. Kuvittelimme näkevämme heidän
suorastaan irvistelevän meille. Siinä tilanteessa ei auttanut jäädä telttoihin, vaan oli pyrittävä niistä ulos
mahdollisimman pian, sillä teltat olivat hyvinä maaleina lentokoneille. Olimme tietysti pyrkioeet naamioimaan ne hyvin, mutta kun kylmyyden takia oli
pidettävä tulta kamiinoissa, savu ilmaisi teltat hyvin
pian. Telttojen lähiympäristöstä löytyi kyllä parempia suojapaikkoja. Jos ei muuta ollut, niin saattoi
mennä vaikka puun taakse ja kiertää sitä koneen lennon mukaan. Siten saattoi aina pitää puuta

riitti

useimmiten. Ooneksi taas pommit, joita pudoteltiin koneista, olivat hyvin pieniä.
Ne eivät aiheuttaneet mitään vahinkoa lumisessa ja
suojanaan. Ja se

metsäisessä maastossa.

Kun kiirehdimme ulos teltoista

Sotg,mies

Paiusen
vaikeudet

ihmettelimme,

miksi juuri nyt oli meille suotu tämä epäilyttävä kunnia joutua maalitauluksi ja käsitimmekin mistä tämä

fohtui. Pataljoonaamme
nysmiehiä,

9

aliupseeria

oli juuri saapunut
ja

LO3 miestä.

täyden-

Kun

ryntä-

simme ulos hakeaksemme suojapaikkaa tavanmukaisista kohdista, havaitsimme niissä olevan vieraita mie-

hiä, jotka pelokkaasti maahan heittäytyneinä seurasivat lentokoneitten ammuntaa. Yritimme heitä rau.
hoittaa sanomalla, ettei tästä juuri muuta haittaa ollut kuin, että teltoissa ei voinut olla ja että uni, jota

tuntui riittävän aina kun vain tilaisuutta nukkumioli, häiriintyi. Mutta metsä kyllä suojasi melko

seen

hyvin.

Olin nyt myös itse joutunut siirtymään muualle
oli ollut toi-

tavallisesta suojapaikastani, koska siinä
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nen mies, juuri täydennyksenä saapuneita. Löysin kuitenkin toisen vielä paremman, mutta kauempana teltasta olevan suojan. Tämä oli suuri, parin metrin
korkuinen kivi, jonka leveys oli useita metrejä, siis
melkoinen irtolohkare. Sitä kiertämällä oli todella
hyvässä suojassa konekivääritulelta. Kierreltyäni kiven
ympäri muutaman kerran siten, että lentokoneet aina
olivat toisella puolella ja kivi koneitten ja minun
välilläni, huomasin, että perässäni juoksi joku toinenkin, mutta en heti kiinnittänyt huomiota siihen,
kuka hän oli. Kun lentokoneet olivat siirtyneet hiukan kauemmaksi, käännyin katsomaan, kuka muu oli
hakenut saman suojan itselleen kuin minäkin. Hämmästyin kovasti, kun huomasin tämän sotilaan olevan
tuttavani siviilistä. Hän ei ilmeisesti tuntenut minua,
sillä partani oli muuttanut ulkonäköni eikä na;amatauluni muutenkaan ollut erityisen puhdas. Kun ottaa huomioon sen, ettei hän ollut vasta paikalle
saapuneena tottunut tällaiseen juoksutyyliin, käsittää
hyvin, ettei hänkään joutanut katsomaan niin tarkkaan, kuka hänen "kilpajuoksijansa" oli.
Terve, miksi sinä täällä Pitkänrannan metsissä
juoksentelet?
Oletko tullut jänisjahtiin? kysyin häneltä. Mutta huomasin, ettei hän vielä tuntenut minua.
Vasta kun sanoin:
Älä nyt Pajunen noin ylpeästi

-

kulje tässä, ettet edes viitsi tervehtiä etkä

vastaa

näin, että hänen harhaileviin silmiinsä
hiukan kiinteämpi
katse ja hän rupesi tarkkaile-

kysymyksiin,

tuli

maan mrnua.

En tunne sinua, vaikka sinä ilmeisesti tiedät,
- minä olen, Pajunen lopuksi sanoi.
kuka
Selitin hänelle, etten mitenkään tätä ihmetellyt,
sillä kuka nyt voisi arvata, että me tapaamme erdd.nd.
helmikuun aamuna juoksentelemassa kiven ympärillä
synkässä metsässä Pitkänrannan edustalla. Jos joku
olisi sanonut meille edellisellä kerralla meidän tavatessamme Helsingissä, että Pitkässärannassa tapaatte,

emme olisi sitä uskoneet. Vasta hetken kuluttua Pa-

junen sanoi tuntevansa minut, ja meille riitti naurunaihetta pitkäksi ajaksi.
Mutta juoksumme jatkui vielä hetken. Pajusen ihmetellessä, kuinka kauan tällainen meno vielä jatkuisi, vastasin kokeneempana, että se loppuisi vasta
sitten, kun hävittäjien bensiini rupeaisi loppumaan,

mutta ettei se enää kestäisi kauan. Niin kävikin, ja
me pääsimme palaamaao leirialueelle.
Pajunen ei olisi virkansa takia joutunut rintamalle,
mutta hän oli hakenut sinne vapaaehtoisena. Hänen
mukanaan saapuneet olivat kaikki jo vanhahkoja miehiä ja suurin osa sairaitakin. Heidän tulonsa rinta111

malle

oli ollut vihollisen jatkuvan häiriötoiminnan
oli jo monta kertaa

aiheena. Rautatiekuljetustakin

häiritty. Samoin heidän tulonsa rykmentin esikunnasta rintamalle oli huomattu. Ja vielä. nyt aivan rintaman tuntumassa he olivat saaneet "viimeisen voitelun". Monet tulijoista olivat olleet mukana vuoden
1918:n taisteluissa ja ilmaisivat "tyytymättömyytensä"
nykyiseen sodankäyntiin, koska se ei ollut heidän
mielestään "rehellistä peliä". Toinen puoli kun ilmasta

käsin koko ajan ampui ja toinen puoli ei voinut
tehdä mitään, sanoi eräs heistä hyvin närkästyneeoä
meille. Toista oli vuonna -18, jolloin ei lentokoneita
tällä tavalla käytetty. Mutta me muut olimme jo

toista ikäluokkaa. Emme heitä vmmärtäneet. Pidimme

tietysti vihollisen ilmaylivoimaa hirvittävänä, mutta
olimme jo todenneet sodankäynnin tällaiseksi. Tietenkin harmiteltiin ja kiroiltiin omien ilmavoimiemme
puutetta, mutta siihen se supistui.
Jokaisen ajatukset olivat alati kotiseudulla, ja jokapäivä tarkkailtiin ylilentäviä lentomuodostelmia ja
niiden suuntia. Yritettiin myös arvailla, olisivatko ne
menossa juuri omalle kotiseudulle. Pommituksiin,
jotka kohdistuivat rintama.ioukkoihin tai aivan niiden

takaoa sijaitseviin kohteisiin, suhtauduimme aivan

eri tavalla kuin juuri saapuneet täydennysmiehet tekivät. Mutta opimme heidät tuntemaan pian paremmin ja ymmärsimme myös heidän mielipiteitään. Ilmeni pian, ettei heistä ollut paljoakaan hyötyä täydennyksenä, sillä heidän ikänsä jo painoi. Muutaman
päivän kuluttua he joutuivat palaamaan takaisin samaa tietä, mitä olivat tulleet. Suurin osa heistä kaatui
tai haavoittui tai muuten sairastui siinä määrin, ettei

enää kyennyt mukaan taisteluihin. Onnellisempi

osa

heistä sijoitettiin täydennykseksi esikuntakomppaniaan,
ja siinä he kestivät kauemmin.
Kun osa täydennysmiehistä seuraavana päivänä joutui linjoille, kuulin erään sanovan: "Minulla on niin

paha sydänvika, että voin vaikka kuolla". Sanonta

sai vastaukseksi hörönaurun ja hänelle vastattiin:
"Olet oikeassa, siellä todella voi kuolla". Mies ei
vastannut enää mitään, laai lähti muiden mukana.
Takaisin hän ei tullut kävelemällä, vaan kuolleena.
Yhtään osumaa hänessä ei ollut. Hän oli todella
kuollut sydänhalvaukseen. Meidän puheemme ja ilkeä naurumme mahdollisesta kuolemasta liojoilla loppui siihen ja totesimme itseksemme, etteivät nämä
nostomiehet kaikkea kestäneet. Turha oli ollut epäilymme, että pelko olisi ollut syynä valitteluihin. Ei
ainakaan niissä muutamassa tapauksessa, jotka meidän
pataljoonassamme sattui, ollut kysymys pelosta, vaan
he eivät todella kestäneet rasituksia. Me emme nuorina miehinä heitä täysin ymmärtäneet. Mutta kohta
meidän kävi heitä sääliksi. Oli kuitenkin liian myö-

häistä. Hyvin harva säilyi. Ilmeisesti he olivat myöskin paljon kömpelömpiä liikkeissään, koska he joutuivat helpommin tarkka-ampujien saaliiksi. Viikon
perästä saatoimme jo todeta heidän olleen ja menneen

niitä harvoja lukuunottamatta, jotka olivat jääneet
r,ähemmän vaarallisiin paikkoihin. Ihmettelimme,
miksi eivät taempana olleet joukko-osastot, esikunnat
ja muut rintamantakaiset yksiköt l,oineet käyttää näitä

miehiä ja vaihtaa nuorempia rintamalle.
Vihollisen painostus pataljoonamme rintamalohkoa
vastaan kasvoi kasvamistaao ja vaikka täydennysmiehet toivatkin tilapäisen helpotuksen, majapaikkamme

jouduttiin siirtämään taemmaksi. Yöllä
112
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muutto vajaan kilometrin päässä olevalle uudelle
alueelle ja aamulla oli teltta pystytettynä ja vartiosta
vapaina olevat miehet nukkumassa. Tällöin saimme
todeta, kuinka tarkkaan vihollinen oli seurannut puuhiamme yöllä.

Aamun valjettua ryhtyivät lentokoneet tiedustelemaan joukkojemme yöllisten liikkeiden tarkoitusta,
eikä kestänyt kauan ennenkuin heräsimme pommitus-

koneiden jyrinään ja putoilevien pommien ulinaan.
Olimme nyt tarpeeksi kaukana rintamalinjalta, joten
pommitus oli mahdollinen panna toimeen, kun se
ei enää ollut vaarana omille miehille. Vihollinen käyt-

ti

tilaisuutta heti hyväkseen, ja kaikki kävi äkkiä.

Emme ehtineet tehdä mitään. Ainoana suojanamme
oli teltta, ja kankaasta ei todella ollut paljon hyötyä.
Tunnelma oli sen vuoksi vähemmän miellyttävä. Samassa pommit alkoivat räjähdellä leirialueellamme.
Ehdin vain ajatella: Tämä on loppu! Sen jälkeen
kaikki pimeni silmissäni ja tunsin, kuinka rintani
painui sisään päälleni pudonneista esineistä ja maasta.
Kipua ei tuntunut kuitenkaan missään, ja ihmettelin itsekseni: Tällaiseltako tuntui kuolla? Samassa
totesin voivani liikuttaa jalkojani ja pääseväni kääntymään painon alla. Kuulin myös sotamies Pajusen
äänen vierestä: "Läheltä piti pojat". Olimme siis ilmeisesti hengissä vielä. Pajunen

oli

ensimmäisenä toi-

punut. Suu ja silmät olivat täynnä hiekkaa ja telttamme oli seulana ja lisäksi painunut kokoon päällemme. Kun vähitellen selvisimme pois teltan rippeistä, totesimme, miten suuri onni meillä oli ollut.
Vihollisen pommit eivät olleet aiheuttaneet muita
kuin aineellisia vahinkoja. Koko pataljoonan muonavarasto oli tuhoutunut ja muutama hevonen kuollut,
mutta kukaan miehistämme ei ollut haavoittunutkaan.
Meidän telttamme oviaukon edessä oli syvä jälki räjähtämättömäksi jääneestä pommista. Jos se olisi räjähtänyt, ei yksikään meistä olisi pelastunut. Pari metriä tästä "suutarista" oli taas ammottava kuoppa, mihin oli pudonnut suuri pommi. Maa sillä kohdalla
oli ollut pehmeä, ja pommi oli räjähtänyt meidän
onneksemme hyvin syvällä. Siitä lentäneet sirpaleet
olivat suuntautuneet suurimmaksi osaksi maahan tai
suoraao ylöspäin. Mutta pommin ei olisi tarvinnut
pudota kuin 3 metriä sivuun tästä paikasta, ia sen
vaikutus olisi ollut hirvittävä.

Todettuamme, että tuolle paikalle oli muodostunut melkein valmis korsun sija, päätimme laittaa korsumme näin vaivattomasti avattuuo kuoppaan. Luotimme myös siihen, ettei samaan paikkaan enää lentopommeja osuisi. Kauan emme kuitenkaan saaneet siinä
paikassa olla, sillä vetäytyminen koko alueelta aloi-

tettiin jo viikon kuluttua korsun valmistumisesta.
Eräs hyöty täydennysmiesten tulosta oli tietoisuus,
ettei meitä ollut unohdettu. Heidän tulonsa oli ollut
"moraalisena" tukena meille. Se auttoi muutamiksi
päiviksi luomaan harhakuvan, ettei meitä ollut niin
kovin vähän, kun olimme sentään saaneet miesmääräisen vahvistuksen. Meidän muuten

jo apaattinen

ole-

misemme nousi hetkeksi pohjastaan, ja. miten se
muulla tavalla olisi vaikuttanut kuin tuomalla mieIeemme saunan ja kylpemisen ihanuudet. Emme olIeet kylpeneet sodan alusta lähtien kertaakaan, mutta
olimme jo tähän oloon tottuneet. Kun nyt hetkeksi
tuntui helpottavan täydennysmiesten saavuttua, sau-

Viileässä kinoksessa

löy-

lyn lomassa

Sauna se !as:a
on rintamalle( i

råäkettä

nominen tuli hetkeksi mieleemme.
Olimme havainneet saunan aikaisemmin muutaman
kilometrin päässä leiristämme lähellä Laatokan rantaa. Sitä ei kuitenkaan uskallettu lämmittää, sillä se
joutuisi silloin vihollisen tykistön maalitauluksi. Päätimme nyt kuitenkin yrittää ja suoritimme lämmityksen yön aikana ja varoen, ettei saunasta näkynyt valoa.
Yritys onnistui. Muutaman yön aikana saimme todella kylpeä. Ja kylläpä kylpy maistui!
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Hyödyllistä "kotieläinten" huoltoa

Kerran vihollinen huomasi liikettä saunan luona
ja tykistö ampui muutaman laukauksen saunalle päin,
mutta aiheuttamatta mitään vahinkoa. Olin juuri silloin sotamies Pajusen kanssa saunassa, kun huomasimme tulituksen. Jouduimme melkein pakokauhun
valtaan ja ryntäsimme ulos. Pukuhuoneessa kahmasimme muutamia vaatekappaleita kaioaloomme ja saman tien juoksimme ulos lumihankeen. Onneksi vihollinen samassa lopetti tulituksen. Muuten meidän
olisikin käynyt huonosti. Tuntui hyvin kurjalta seista

lumihangessa alasti ja avuttomana. Säikähdyksemme
päättyi kuitenkin tähiän ja saatoimme hetken kuluttua
saunassa todeta, ettei kumpikaan meistä aikaisemmin
ollut vilvoitellut tällä tavalla. Totesimme sen erittäin

miellyttäväksi tavaksi, kunhan siihen ei vaan liittynyt tykistötulta.
Saunomisemme loppui pian. Se loppui täydennysmiesten loppuessa. Kohta olimme taas jatkuvasti kiin-

ni taisteluissa, ja saunomiset jäivät

rauhan tulon jäl-

keiseen aikaan.

Olimme ennen saunaan menoa havainneet, että
meissä oli varsinkin kaulan ympärillä ajoittain tuntunut kutinaa ja kuvitelleet, että se johtui pesemättömyydestä ja toivoimme saunomisesta olevan siihen
apua. Mutta kutina ei lakannut. Päinvastoin se miltei
yltyi. Muistan hyvin hetken, jolloin ensimmäisen kerran huomasin kutinan johtuvan täistä. Istuin juuri
tarkastamassa villapaitaani ja näin siinä kauluksen
kohdalla täitä. Kutinan syy oli selvä. Niiden toteaminen oikeastaan helpotti. Nyt tiesi syyn kutinaan. Pajunen katseli minua ja ihmetteli mitä minä oikein
haen. Sanoin hänelle:
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vaan omasta paidastasi, niin näet syyn
- Katso
kutinaan.
Tänne sinä tulit vapaaehtoisesti täitten ioukkoon!
Mutta Pajunen ei myöntänyt vieläkään katuvansa- tuloaan. Hän väitti kärsineensä liian paljon
ihmisten sanoista: Mitä sinä, sinä olet sellaisessa toimessa, ettet sinä mihinkään sotaan joudu. Pajunen
ei voinut tätä sietää. Ja niin hän sitten oli meidän
mukanamme.

Ryhdyimme nyt Pajusen kanssa tupakansytyttimellä varovaisesti polttamalla hävittämäåo täitd vnt-

teistamme. Mutta niitä oli liian paljon. Sytytin ei
kestänyt niin pitkäaikaista palamista ja kuumeni niin
paljon, että se yhtäkkiä rupesi Pajusen kädessä räjähdysmäisesti palamaan. Kun Pajunen joutui heittämään sen kädestään, oli l?ihellä, ettei koko teltta
syttynyt palamaan, sillä sytyttimestä tuli tarttui maassa oleviin sanomalehtiin ja pian roihusivat hyvät liekit teltan sisällä. Yhteisvoimin saatiio tuli kuitenkin
sammutetuksi. Muut teltassa olijat kielsivät iyrkåisti
enää hävittämästä täitä tällä tavoin.
Sotamies Pajunen oli niitä harvoja täydennysmiehiä,

jotka kestir,ät vielä jäljellä olevat muutamat viikot
ennen rauhaa, ja minulla oli ilo hänen kanssaan uuden
rajan toisella puolella erään saunao kiukaalla hävittää
vaatteista täit. Sodan jälkeen tavatessamme meillä oli

kuinka yritimme hävittää täitä
niin perusteellisesti, että koko teltta
oli palamaisillaan. Naurua riitti, mutta ei kyllåikään
silloin, kun tuli riehui teltan sisällä ja muut moittivat meitä liiallisesta puhtaudestamme. Voi hyvin ushauskaa muistella,
Pitkässärannassa

koa, että kuulimme suoria sanoja. Suomalaista sotilasta ei sovi "aiheettomasti" häiritä.

VANGIT yrittivät turhaan arvailla uutta määränpäätä.
Pakkanen tuntui kiristyvän. Kalella ei ollut lämpimiä
varusteita, ja hän oli lisäksi ilman käsineitä, sukkia,
päällystakkia ja saappaita, eikä öljysadetakki suojannut
pakkaselta. Hän erottui muutenkin joukosta. sillä hänellä olivat yllään venäläiset asusteet. Piippahatusta
puuttui tosin punainen tähti.
Siestarjoen vankileirin pihalla torstaina 2L.L2.39 iltapäivällä vangit lastattiin avonaisiin kuorma-autoihin,
joihin jokaiseen määrättiin aseistetut vartijat. Vangit
kyyköttivät lavalla ja työnsivät kätensä mahdollisimman syvälle taskuihinsa, suojautuakseen pakkaselta.
Mieliala oli mahdollisimman matala. Jokainen aavisti,
että edessäpäin oli varmaankin lukematon mäfud nldlän ja vilun päiviä. Kuitenkaan ei voinut muuta kuin
odottaa, toivoa ja kärsiä. Kaikki olivat tosin karaistuneita miehiä, mutta tilanteen vakavuus loi kaikkiin
kuitenkin oman leimansa.
Autokuljetus ei kestänyt kauan. Vangit vietiin asemalle ja lastattiin kylmiin härkävaunuihin, jonka jälkeen ovet ja luukut lukittiin. Joku viisasteli, että vaunun seinässä olisi ollut osoitteena Itä-Siperia.
Härkävaunuissa ei ollut liikoja mukavuuksia. Mutta
oli toki kamiina lämmittämistä varten ja tähän tar
vittavia halkoja ja tikkuja, joita sentään oli uskottu
vangeille. Kamiinan ympärille oli laitettu neliön muotoon neljä lankkua istumapaikoiksi. Ennen matkalle
lähtöä miehille oli jaettu neljän päivän kuiva muona,
jonka muodostivat ieipä, suolaturska ja sokeri, Lisäksi oli vaunua kohden ämpärillinen juomavettä.
Niine hyvineen oltiin valmiit matkalle. Viimein juna

alkoi vieriä kohti tuntematonta määränpäätä. Pyörät
kitisivät kovassa pakkasessa. Pimeän vaunun nurkista
kuului huokauksia.
Kalen ja Laurin vaunussa oli raja- ja merivartijoita
ja joitakin aliupseereita. Heidän vaununsa oli jälkimmäinen kahdesta vankivaunusta. Vaunujen kolinassa
ei saanut unta. Kauempana kamiinasta olevilla miehillä
oli kylmä, mutta kamiinan vierellä oli sentään lämpimämpää märistä polttoaineista huolimatta.
Matkan jatkuessa pitemmälle itäänpäin miehet tulivat masentuneemmiksi. Miesten kunto ja mieli joutuivat kovalle koetukselle. Nämä pari härkävaunullista miehiä joutuivat kamppailemaan vilun, nälän,
rasituksen ja hermojännityksen vallassa. Epätietoisuus
tulevista olosuhteista sai mielet mataliksi.
Matkustajat olivat likaisia ja pitkäpartaisia. He olivat nähneet ja kokeneet yhtä jos toistakin, mutta ei
sellaista joulua, joka nyt alkoi häämöttää heille. Tasaarvoisesta kohtelusta pitävät kaikki, mutta se ei saisi

olla huonoa ja ilkeätä, olipa sitten jätkä tai herra.
Härkävaunut olivat kyllä useille miehille tuttuja väIineitä armeijan ajoilta, mutta nyt oli tilanne erilai-

nen. ,,Idän pikajuna" kiskoi heitä perässään. Nauru
ei nyt hersynyt vähällä, vaikka muutamat koettivat
heitellä vitsejä joukkoon.
On se hyvä, ettei äiti tiedä, missä
on ja
- sitä viedään. On se hyvä, että on poika
mihin
näin pimeä.
Nyt ei kukaan näe, vaikka joku itkisikin ! Mutta

kyllä se puna-armeijakin on ahtaalla, kun täytyy pyytää lisävoimia näin pieneltä vankiporukaltakin, kuului jonkun kaverin ääni vaunun nurkasta.

VILHO MANNINEN
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Ulkona oli ankara pakkanen, ja lämpötilojen erosta
johtuen vaunuo seinät tihkuivat vettä ylhäältä, ja
alhaalta ne olivat huurteessa. Kaminan ääressä oli
kova tungos. Isännät eivät avanneet vaunujen ovia
yöllä eivätkä päivällä. Ei myöskään kysytty, tahtoisiko
joukko jotakin lisää tai miten vangit voivat. Kerran
vuorokaudessa vangit laskettiin todettavaksi, ovatko
kaikki mukana. Takamuksia pakotti ankarasti, koska
oli istuttava kovalla permannolla päiväkaupalla. Vaunun permannolla olisi ollut tilaa levätä, mutta sitä
ei voinut kylmän takia tehdä. Käymälänä oli vaunun
lattiaan sahattu 10x20 cm suuruinen aukko ja apuvälineenä halosta veistetty lapio. Tuuletus toimi hyvin, sillä vaunu oli kyllin hatara. Vaunuun tuli valoa
vain silloin, kun kamiinan luukku oli auki. Puhua,
la:ulaa ja torkkua näki toki pimeässäkin. Ruokaa oli
vähän. Samoin puuttuivat ruokailuvälineet juomamukia lukuuoottamatta. Kello oli onneksi muutamilla,
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mutta ei almanakkaa. Miehet koettir'.rt leskea miekuinka lähellä joulua jo oltiin.
Jouluaaton edellisenä iltana krikki muonr oli lopussa. Vasta aattoaamuksi oli ILrtrttu muonatäydenoystä. Aattoaamuna kaverit veisreiir'.rt toisilleen, että
saa nyt nähdä, minkälaisia jouluhhjoja oikein saadaan. Åika tuntui pitkältä. kun luvattuja muonaannoksia ei alkanut kuulu.r. ][uu.rlla maailmassa tähän aikaan alkoi joulutunnelme olla jo parhaimmillaan. Kahdessa härkär'aunuss.lmme odoteltiin kärsimättömästi muona-annoksr.r. ja tunnelma synkistyi
mitä myöhemmäksi aattoiltr kului.
Toista vuorokautta oli tämän jälkeen taas kulunut, eikä r'ieläkään oltu tuotu leipää eikä vettä. Kamiinan lämmitvsaineet alkoivat myös loppua, mutta
juna tempoi yhä pitemmälle itää kohden. Oli vilua,
nälkää, pimeää ja kolinaa. Lauantai- ja joulusaunat
olivat vain menneitä muistoja. Uupuneita ja hiljailessään,

nyt

tässä piinassa. He olivat kuin kaatopaikalle vietäviä iätteitä. Mutta Korkeimman tahdon mukaan nämäkään vangit eivät joutaneet vielä kuolemaan. Hä-

nellä oli vankeja varten varmaan suunnitelmansa,
vaikka nämä olivatkin vain syntisiä ihmisiä. Tästä

ylimmästä esikunnasta seurattiin siten tarkasti lumisella lakeudella eteneväd jtnaa, eikä vangeille pahempaa voinut tapahtua kuin mikä heidän kohtalonsa
jo oli.
Hetken kuluttua kuului hätähuutoja. Vankien mielenkiinto heräsi, kun saatiin tietää, että vartijoiden
vaunussa oli öljy syttynyt palamaan ja vaunu oli nyt
ilmiliekeissä. Veturimiehet alkoivat januttaa, ja juna
pysähtyi nopeasti. Vaunussa olevat vangit olivat kaatua kamiinan päälle. Joku kirosi, ja samassa alkoi
venäläisten vaunuosastoista kuulua molotusta ja huutoja sekä patruunoiden pauketta. Venäjän kielen tai'
toiselta Lainiolta ja rajamies Kuitulta vangit saivat
tietää, että kahdelta vartijasotilaalta jalat olivat katkenneet pudotessaan vaunujen väliin. Moni oli saanut
palohaavoja, ja ainakin yksi oli kuollut vaunussa.

Hetken kuluttua junan etu- ja takapää oli irroitettu
palavasta vaunusta, joka nostettiin pois raiteilta.
Vangeille järjestyivät siten jouluvalot. Syömistä ei
nyt muistettu, sillä oli saatu vaihtelua, kun viholliselle oli tullut materiaali- ja miehistöhukka, jota
varten ei tarvittu suomalaisten toimintaa. Vangit ajattelivat, että ,,ylimmästä esikunnasta" tämänkin sallittiin tapahtua ikään kuin muistutukseksi viholliselle,
etteiväf nämäkään voi k.rikkea suorittaa oman tahtonsa
mukaan. Vartijoita riitti kuitenkin junaan vaikka viisi
jäi nyt vahvuudesta pois. Venäläisten kokeman vaihtelevan jouluyön jälkeen matka jatkui ilman eväitä
seuraavalle asemalle saakka. Sitten vaunujen ovet avattiin ja piikkosäkeillä tuotiin vaunuihin suolaturs-

,,

siksi käyneiden vankien mielessä liikkuivat vain koti,
omaiset ja entiset jouluillat. Jostain kuului heikkoa
hyminää: Siperian lakeus on suuri.
Ikilumi täyt- silkkitukka,
tää aavrn maan.
Sonja, Sonja, musta
vuotes' ei lopu milloinkaan
-jouluyö
1939. Se tuli näille vankimatNiin saapui
kalaisille ilman saunaa, ruokaa, juomaa ia lahjoja.
Matka jatkui pimeässä ja nälässä yhä itäänpäin. Tästä
huolimatta miehet koettivat ajatella kotimaansa joulun
viettoa ja kirkkoa kynttilöineen, saatnoineen ja virsineen. Oli jo se aamun hetki, jolloin olisi pitänyt valjastaa hevoset kirkkomatkalle. Jalkamiesten olisi pitänyt olla jo matkalla. Tähän aikaan oli pihoilla ja
tähtien valaisemilla teillä liikettä. . .
Ajatukset viipyivät yhä joulussa, mutta itse elämä
oli junassa kolkkoa ja epätietoista. Oltiin kai lähempänä kuolemaa kuin elämää. Monikin ajatteli, että

parempi olisi ollut kuolla luotisateessa kuin kitua

kaa, leipäa sekä ämpärillinen junan tenderistä laskettua liuumaa vettä. Merivartija Lainio oli vankien
vanhin, ja hän jakoi muonat miesten kesken. Muonaannosten tuli riittää neljä vuorokautta, ioten niitä
ei sopinut heti hotkaista suuhunsa, vaikka jokaisella

oli nälkä kuin

sudella.

Jälleen juna puuskutti tuntemattomien maisemien
halki. Miesten naamat kävivät jälleen yksitotisiksi.
Jollakin oli vielä mukanaan mahorkkaa, josta vauhajua. Ja niin tehtiin matkaa vuoronuun levisi pahaa
kausi lisää. Kun juna tuntui väsyvän, se pysähtyi

eräälle suurehkolle rautatieristeykselle. Merivartiia
Lainio kertoi matkan varrella kuulemansa erikoisuudet ja tiesi, missä kulloinkin kuljettiin. Asiallisuutensa
ja huumorintaiunsa vuoksi hän saavutti kaikkien luotiamuksen. Hän sanoi, että risteysasema oli Vologda.
Aseman alueella oli vilkas liikenne, ja kovaääniset
ilmoittivat vaunujen ja junien siirroista, lähdöistä ja
saapumisista. Aseman seutu ei sinänsä tarjonnut erikoiita nahtavyyttä, koska kivihiiliveturit tupruttivat
nokista savua'liaikkialle. Mutta oli sekin sotavangeille
tilapäistä vaihtelua, vaikkeivät sitä luonnollisilla sil117

millä nähneetkään, koska luukut ja ovet olivat lukossa.
Juna sai polttoainetäydennystä samalla asemalla.
Vologdan asemalla juna viipyi muutamia tunteja

ja jatkoi sen jälkeen matkaansa itäänpäin.

Tykistön tulitukea odote-

taan Shemenskin vastahyökkäyksess ä 4.4.1942
1

Seuraavana

aamupäir'änä vankijuna saapui pääteasemalle, joka oli
Grazovits. Vastassa ei ollut torvisoittokuntaa eikä kau-

niita tyttöjä kukkakimppuineen, kuten joku oli matkalla leukaillut. Sitävastoin neljänkymmenen punasotilaan 'r'ahvuinen osasto piti vastaanotosta huolen. Saman ve!!an oli asemalaiturilla myös siviilirahvasta,
joka oli enemmistöltään naisia, lapsia ja vanhoja
miehiä. Niistä muutamat huutelivat ja puivat nyrkkiä vangeille. Vaikka vankien vaatteet eivät näyttäneet kehuttavilta, ne kestivät kyllä näiden asukkaiden
vaatteiden vertailun. Armeijan varustautuminen suursotaan oli jättänyt väestön vaatetuksen taka-alalle.
I(eskiviikkona joulukuun 27. päivänä aamulla suomalaisia sotavankeja alettiin kuljettaa asemalta pois.
Kantamukset supistuivat päällä oleviin vaatteisiin, sillä
er'äät oli jo syöty loppuun. Vangit koottiin nelijonoon. Vartijat jakautuivat kahteen pääosaan, ja ne
marssivat vankijoukon sivuilla leveäksi aurattua tietä.
Vankeja tuntui heikottavan. Silmissä säkenöi miltei
jokaisella askeleella. Miten pitkälle heitä marssitetaan, asui peloittavana kysymyksenä heidän mielessään.

Myöhemmin vangiksi joutuneilla oli enemmän voimia
jäljellä, kuin aikaisemmilla. Joukon täytyi usein väsymyksen tähden pysähtyä. Sää oli kirkas. Pakkasta
oli noin 20 astetta.
Grazovitsin kaupunki näytti harmaalta ja hajanaiselta puutaloineen. Se oli ehkä Siestarjoen kokoinen.

Muutamia kolkonnäköisiä asuntoja sijaitsi tien vieenemmänkin eläinsuojia.
Niiden ikkunat olir.at pieniruutuisia, joista jotkut oli
rikkinäisinä tukittu säkeillä ja olkitupoilla. Mönien
talojen katot olivat oljesta.
Muutamat ihmiset tulir.at asunnoistaan katselemaan
marssikolonnaa. Suomalaiset sotilaat olivat nyt keskellä r'ihollismaan lakeutta. Eräästä talosta portaille
tuli tyttö ja poika, joilla oli risaiset vaatteet. Heidän
ihonvärinsä oli kalpea ja laihat jäsenet todistivat,
ettei heille ollut riittänyt ravintoa tarpeeksi. Lapset

rillä, ja ne muistuttivat

olivat arkailevan näköisiä ja nostelivat jalkojaan vuorotellen maasta, sillä pakkanen nipisteli varpaita. Pojan kalossit oli sidottu narulla kiinni. Tytöllä oli
säkit ialkojen ympärillä. Vangit katselivat lapsia säälin
tuntein.

Kaikkialla matkan varrella näkyi harmautta ja rapoli lohduttoman näköistä. Nauru ja iloinen mieli ei tullut kysymykseenkään. Ihmisten katseista heijastui loputon kärsimys. Vapaus ja
tasa-arvoisuus näytti kuuluvan vain GPU:n johtavalle
luokalle. Maaseutuoloihin kuului kotieläimien pitaminen samoissa huoneissa ihmisten kanssa. Vankien näkemys tästä yhteiskuntajärjestyksestä ei ollut lohdullinen. Kaikki ihmiset olivat alistuneen näköisiä ja pelokkaita eir,ätkä tunteneet oloaan turvalliseksi. Tuhansia oli aikaisemmin viety vanki- ja keskitysleireihin.
Sää oli kirkas ja pakkanen nipisteli korvia. Muutan'ran kilornetrin päässä vankirivistö pysähtyi suuren
talorykcln.rän edustalle. Paikka osoittautui vankileiriksi. Noin 100 metrin päässä ;rortista oli tien yli
vedetty piikkilanka-aita, ioka jatkui kauaksi maastoon.
Oikealla puolella leiriä oli turvepehkutehdas. Leirin
lähelIi oli lisäksi srihkölaitos, jost.r leiri sri sähkönsä.
(jatkuu)
peutuneisuutta. I(aikki
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HAMEEI{ ILUI
SYSIPIIIEÄSSÄ rössä siirtyivät JR 23:n I pataljoonan vuonn3 l9ll ja sitä ennen syntyneet ikäluokat
I1.4.1912 .r'::okuljetuksella etulinjasta, Lotinanpellon

lohkolta. Åunuksen kannaksen Lamperoon, missä
JR 44:n I ja III pataljoonan vastaavat ikäluokat odottivat ko:iurrrmistaan. Neekerimäinen pimeys vallitsi
parakeissa. koska kaikki valaisinlaitteet oli jätetty nuoremmille ikäluokille etulinjaan, Syvärin rannalle.
Sa3\'uttuamme Lamperoon 11.4. kello 22 alkoi kotiuttemisen sijasta pahaenteinen tapausten vyöry. Kello 2:.i0 saatiin AK:n puhelinkäsky, jonka mukaan
kaikista edellä mainittujen pataljoonien kotiutettavista
miehistä oli kiireellisesti muodostettava taistelukykyinen pataljoona, komentajanaan I,/JR 23 kuljetuksen
johtaje, kapteeni A. Ojala. Kaikki upseerit kutsuttiin
kokoon, mukanaan yksikköjensä vahvuudet. Toisiaan
numerollisesti vastaavat yksiköt yhdistettiin, jääkäriloukkueet ja osa toimiiusjoukkueita Iiitettiin vajanaisiin kir,äärikomppanioihin. Muodostui pataljoona,
r,lhvuutena kaikkiaan 112 miestä. He olivat Hämeenlinnan i'mpäristöpitäjien veteraaneja, Valkeakosken,
Siiäksmäen, Lempäälän, Viialan, Vesilahden ja Akaan
nriehiä, jotka eir'ät tällä hetkellä r,ielä tienneet, mitä
tulossa oli.

menskiin, jossa oli ilmoittauduttava everstiluutnantti
Roosille. Ihmeellistä, mutta totta.
Kapteeni Ojala otti henkilökohtaisen yhteyden kapteeni Milleriin hänen komentopaikallaan, jossa sukeu*,,.t;+ffi\

.

,1

tui seuraava keskustelu:

ur.d

Terve

!

- Terve, terve
- Tarvitset kuulemma apua!
- En ole pyytänyt apua, enkä ainakaan tällä het- sitä tarvitsekaan.
kellä
!

Kapteeni Ojala otti yhteyden 17.D:n esikuntapäällikköön, jolta oli saanut käskyn ajaa Millerin luö, ja
sai heti uuden tehtävän ajaa pataljoonan kanssa Shemenskiin, jossa oli ilmoittauduttava JR 61 :n komentajan, everstiluutnantti Roosin käytettäväksi.
Yksipuoliseen liikenteeseen avatulla kapealla tiellä,

jota reunustivat yli metrin korkeat Iumivallit, oli
kääntyminen hankalaa. Miesvoimio oli autot käännet-

tävä. Tällöin kolonna muodostui takaperoiseksi. Syvärin kaupungissa oli täydennettävä polttoaineet ja
samalla kolonna käännettiin oikeaan järjestykseen.
Kello 16 oli pataljoona Shemenskissä, jossa myöskin
konekiväärikomppania odotteli meitä.
Hermostunut haukkumaryöppy oli ensimmäinen,
jonka kapteeni Ojala sai päälleen muka viivyttelystä.
Ei siinä selitykset auttaneet, eikä niitä juuri kuultukaan, ja sitten tuli käsky:

J
KSET PURIUAT

Vihollinen katkaissut Saksjärvelle johtavan, ma-

- Rudan pataljoonan huoltotien, jossa kevyen osasjuri
ton osia taistelussa. Avatkaa tie, lyökää vihollinen
itään, tavoitteenanne etulinjan Puro-tukikohta. Partioikaa sen jälkeen itään ja pohjoiseen.

ARVO OJALA

Kello 21.10 tiedettiin jo, ettei suinkaan ole tarkoitus lähteä kotiseutuja kohden, vaan sensijaan oli käs-

kyn mukaao lähdettävä 12.4. kello 5 Vaaseniin 17.
divisioonan kä\'ttöön. Kapteeni Ojalan oli ilmoittauduttava keilo 6.10 dilisioonan komentajalle Vaasenissa.

Yöllä alkoi siapua kuljetusautoja. Luutnantti A.
Lehmuskoski, joka toimi 2. komppanian päällikkönä
sai tehtäväkseen järjestää pataljoonan kuljetuksen
komppanioittain sovittuun maastoon Vaaseniin. Ojala
lähti 17.D:n komentopaikkaan. Meillä oli ollut ja
oli edelleen tulenpolttava kiire, mutta 17.D:n komentopaikalla vallitsi syvällinen pyhäyön rauha -- höyhensaarilla
Ei kiireen häir'ääl Vihdoin Ojala sai
-.
jonka mukaan hänen oli heti siirsuullisen käskyn,
ryttävä pataljoonansa kanssa Pogostin lohkolle ja otettava yhteys kapteeni Milleriin, joka osoittaa pataljoonan tehtävän.

Millerin komentopaikalle saavuttiin kello 10.40.
Tätä ennen oli kait divisioonan esikunnassa herätty
ja havaittu, että meille oli annettu väärä osoite. Pian
saatiin kuulla, että konekiväärikomppanian päällikkö,
kapteeni L Micklin oli Pogostin tiellä saanut 17.D:n
käskyn kääntyä takaisin ja johtaa kamppaniansa She-
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Taistelu Shemenskin tiellä

Aukijärven

eli

Avojärven

seudulla 12-14.4.1942
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Kertomuksen kirjoittaja, kapteeni Arvo

Ojala (vas.)

la

kapt.

A.

Lehmuskoski

ielttansa luona taisteluion jälkeen

23.4.

1942

12.4. kello 16.5J sai luutnantti Huhtala yhteyden
Kev.Os. 4:n taistelevaan komppaniaan ja melkein samanaikaisesti kapt. Ojala osaston komentajaan, kap-

teeni Uusitaloon. Saatiin tietää, että Kev.Os.

4'.n

komppania on taistelussa tien itäpuolella ja Kev.Os.
l9:n yksi komppania etelämpänä tien välittömässä

Kun pataljoonan komentaja toivoi tehtävän rajoit-

tamista toistaiseksi yksinomaan tien avaamiseen, ei
siihen suostuttu. Ei myöskään voitu osoittaa kevyen
osaston tarkempaa sijaintia.

Pataljoonan komentaja asettui ensimmäisen auton
lavalle ja ajo jatkui Saksjärven tietä etelääo. Taistelun
melske alkoi pian kuulua tien suunnasta ja hetken kuluttua luodit viuhuivat ilmassa. Taistelua käytiin sekä
tien varrella etelässä että välittömdsti tien itäpuolella.

oli kaikkialla metsäistä.
Kolonna seeiis ! Pataljoona autoista. 3.komppania- (luutn. R. Huhtala) etenee tien suunnassa, yhteys
Maasto

omiin ja kosketus viholliseen
Muut seuraavat jär- H. Koivula), konejestyksessä 1. komppania (luutn.
kiväärikompp. (kapt. I. Micklin) ja 2. kompp. (luutn.
Å. Lehmuskoski).
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läheisyydessä, kummallakin rintama itään
sen painostus ankara.

ja viholli-

Ånkara oli tosiaan painostus, koska näitä kahta jo
kovia kolhuja kärsinytlä komppaniaa vastaan ryntäsi
kokonainen rykmentti vihollisia, mutta urhoollisesti
taistelivat nämä komppaniat tietoisina siitä, että tien
menettäminen aiheuttaisi Rudan pataljoonan yhteyksien katkeamisen ja mitä suurimman saarrostusuhan.
Kapteeni Uusitalon kanssa sovittiin yhteisestä hyökkäyksestä, jonka mukaan krh:n tulivalmistelu alkaisi
kello 19.4i ja hyökkäys kello 20. Ryhmitys oikealta
vasemmalle oli seuraava: l./JR 23, Ker'.Os. 4:n
kompp. jat2tJR 23. Tavoitteena Åukijärven maasto.
Kello 19.40 aloitti vihollinen voimakkaan hyökkäyksen koko osastoa vastaan. Hyökkäys muutettiin
puolustukseksi valmiusasemien korkeudelle. Kranaatinheitinjoukkue sai maaleikseen torjunnassa äskeiset

juuri

entisissä tuliasemissa.

nähnyt tiellä noin 700 m Shemenskiin päin lyhennetyn kanuunan miehineen. Lehmuskoski sai käskyn
tuoda tykki heti ja kiireellisesti tielle etulinjaan. Ripeästi tykki myös tuli, ja se työnnettiin noin kello
22 tielle 50 m etäisyydelle vihollisesta. Huhtalan
komppaniaa kohden rynnisti vihollinen lujasti ja oli
saavuttamaisillaan tien. Kolme vihollisen konekivääriä
avusti heidän hyökkäystään etulinjassa. Kapteeni

kuiset konepistoolit siirrettiin hämärtyvässä illassa
mustina haamujuovina liikkuvien vihollisten tossuurien päähän ja räiske oli mitä kovin. Mutta uusia
vihollisia virtasi jatkuvasti metsän pimennosta murhaavaan tuleemme. Krh:sta alkoivat kranaatit huveta
ja tilanne näytti tukalalta. Silloin luutnantti Lehmuskoski ilmoitti pataljoonan komentajalle, että hän oli

Ojalan käskystä tykki otti ensi maaleikseen nämä konekiväärit. Ensimmäinen laukaus
kauhea putkivalkea
täysi hiljaisuus
kova vihollistuli
tykin
- helisi toinen
- laukaus hiljaisuus,
ja
suojakilpi
- tykki oli ampunut
- kaikki 40 lausama jatkui, kunnes
kaustaan, ja tilanne oli taas tällä kertaa pelastettu. Yö
oli huomattavasti rauhoittunut. Åamulla selkeni kaatuneiden vihollisten määrä Huhtalan etulinjan edessä,
niitä oli noin 250. Tämän kaiken oli vaikuttanut kolme aikaisemmin mainittua teki.iää, jalkaväen erinomainen aseidenkäyttö, sekä kranaatinheitinten .y'a lyhenne-

valmistelumaalit, koska

liikkui

niissä maastokohdissa

mustanaan vihollisia. Etäisyys krh.-asemasta
viholliseen oli lähimmissä kohdissa vain noin 2)0 m.
Tämä oli sikäli edullista, että tuliasemasta näki maalin ja ampuminen oli nopeata sekä erittäin tehokasta.
Tykistöltä ei saanut minkäänlaista iorjuntatukea tässä
vaiheessa, koska patterit olivat siirtymdssä taaksepäin,

sillä taistelua käytiin tykistön

Sitä tehokkaatnpaa oli kersantti K. Virolaisen johtama krh.tuli. Ilmassa rätisi ja räiskyi, pihisi ja puhisi.
Pataljoonan koko upseeristo oli etulinjassa johtaen
toimintaa. Konekiväärit ja pikakiväärit sekä harvalu-

Kranaatinheittimen takana

12.4.

1942 kersantti K. Virolainen

JR 23:n upseeristoa vasemmalta
lukien kapteeni A. Lehmuskoski,
vänrikki S. Tapola, luutnantti T.
Kulenius, kapteeni l. Micklin ja
luutnantti A. Pulvo
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tyn kanuunan tuli, mutta ennen kaikkea pataljoonan
erinomainen taistelutahto.
Koska en ennen taistelua enkä sen jälkeenkään ole
nähnyt mainitun kanuunan johtavaa kersanttia ja miehistöä enkä edes tiedä mihin ruotsinkieliseen yksikköön he kuuluivat, sallittanee tässä yhteydessä näin
21 vuoden takaa tuoda heille mitä parhaimmat kiitokset rohkeudesta ja uljuudesta.
Yö kului kutakuinkin rauhallisesti. Molemmin puo'
lin paikattiin haavoja ja täydennettiin varastoja sekä
tehtiin uusia suunnitelmia. Niinpä pataljoona Ojalakin sai yön aikana täydennykseksi kaksi kranaatin-

heitintä ja niihin yhteensä noin 3500 kranaattia.
13.4. kello 4.40 aloitettiin

illalla suunniteltu hyök-

käys uudelleen ja tosiaan hyökkäyksenä. Kranaatinheittimet paahtoivat 20 minuuttia suoralla suuntauksella pahimpina vihollispesäkkeinä havaittuja mäenkumpareita ja konekivääriasemia. Ei ollut helppoa
olla sen tulen alla vihollisena. Noin 2000 kranaattia
pudotettiin 20 minuutissa heittimien putkiin ja tarkalleen yhtä monta putosi vihollisen asemiin tehden kersantti Virolaisen henkilökohtaisella johdolla pahoin
kipeää vihollisen massalle. Tosiaankin vihollisia kiehui massana asemiemme edessä, joskin suuri osa oli
menettänyt liikuntakykynsä.
Kello 5 alkoi jalkaväen hyökkäys. Se eteni sekä 2.
että 1. komppanian kohdalla vaivattomasti noin

500 m, mutta 1. kompp. ei päässyt etenemään kuin

noin 100-1)0 m, syystä, että vihollinen oli pesiytynyt entisiin JR 61:n korsuihin eika krh.tuli tehonnut
niihin. Näistä korsuista vihollinen tulitti Rudan huoltotietä joten pataljoonan tehtär'än ensimmäinen osa-

oli vielä

keskeneräinen. Tämän takia pyydet61:stä avuksi panssarintorjuntatykkiä, koska
lyhennettyä kanuunaa ei enää löydetty mistään. Tykki
saapuikin kello 12.05, ja kello 13.30 oli 11 korsua
vaimennettu. Loput kolme vaimennettiin luutn. Koivulan toimesta seuraavana yönä ja komppania pääsi
etenemään muiden tasalle.

tehtävä

tiin JR

AK:n esikuntapäällikkö, everstiltn. llarttinen tiedusteli kapteeni Ojalalta tilannetta ja vihollisen tappioita.
Tilanteen selostuksen f älkeen Ojala ilmoitti vihollisen
tappiot 700 mieheksi. kun et ersiiltn. I{arttinen ei tahtonut ottaa uskoakseen, Ojala kehoitti häntä saapumaan paikalle. Niinpä Marttinen tulikin samana päivänä. Koska pataljoona oli juuri siirtynyt eteenpäin,
olivat kaatuneet viholliset linjojen takana, joten niiden määrä oli helposti todettavissa. Kun sitten oli
arvioitu ainoastaan yölliset kaatuneet viholliset tien
varressa ja ympärillä näkyi kaikkialla kaatuneita vihollisia, everstiltn. Marttinen sanoi leikillisesti Ojalalle: "Olet valehtelija, sillä kaatuneita on ainakin
900."

13.4. kello 14.20 saapui everstiluutnantti M. von
Schrowe pataljoonan komentopaikalle. II/JR 21 oli
tulossa, samoin pataljoonat Lagerlöf ja Vaarnas sekä
panssareilla vahvistettu JP 4, mutta onkin sitten jo eri
asia, mitä ne tekivät.
Samana iltana kapteeni Ojala

istui lähettiupseerinsa

adjutanttinsa ja viestiupseerinsa kanssa Rudan huoltotien varressa olevassa korsupahasessa. Siellä hän intoutui juttelemaan upseereilleen seuraavaan tapaan:

Nyt ollaan jo voiton puolella.

- Kyllä on parta pitkä ja ulkonäkö
sinullakin,
sanoi lähettiupseeri.

^tlIOz

={§}i-.
";r?,fl;it

autovakuutusten

Iaatumerkiksi

P0HJ0ra

Kovat ovat olleet ajat, mutta vielä kovempia
- po.iat. Oikein soturin mieltä lämmitti, kun kerolivat
santti Virolaisen miehetkin kiväärinluotisateessa työnsivät kranaatteja putkiin. Virolainen sen kuin hihkui
aina välillä: 'hyvä, hyvä, hyvää tekee!'
Kyllä oli hyviä heitinmiehiä, mutta miehet tu- aina johtajaansa. Micklin se heilui kuin heinälevat
mies ja konekiväärit olivat aina siellä missä niitä tarvittiin. Kun kk.joukkueenjohtaja Laurilan Åkusti haavoittui, riensin minä sidontapaikalle, joka muuten oli
noin 400 m etulinjasta, katsomaan kuinka hänen kävi.
Akusti käveli juuri JSp:lle ja kun siinä ovenpielessä
odotti haavoittunut vanki vuoroaan, ei Akusti oikein
sitä jaksanut sulattaa, vaan viittasi vanjan astumaan
sivuun ja astrri itse ensin käsittelyyn.
Olisittepa nähnyt Huhtalan Reinon silloin, kun
vihollinen
oli ottamaisillaan tien haltuunsa. Ei olisi
uskonut millä innolla entinen Rovalan isäntä suoritti
tehtäväänsä, tien aukipitoa. Seisten r-ain hän männyn
kupeelta lasketteli konepistoolillaan, kun kymmenkunta vihollista ylitti tien. mutta siihen niiden matka
päättyikin, kun Huhtala miehineen teki mitä käsketty
oli.

* Jot vielä väitetään. että hämäläinen on hidas,
todistan tämän perättömäksi. Ajatella nyt, että vajaas-

sa kahdessa vuorokaudessa voi tehdä tuollaisen urakao melkein valmiiksi. Sellaisia ovat hämäläiset, ja
taas näytettiin miten Hämeen Ilves puri.
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väljähtänyt

PI^N

saatte kokeilla asettanne. Heti päivän
-tua ne alkavat
jyrräämään niin, että hyvää tuuria vain.

valjet-

Oppaana ollut pataljoonan lähetti paineli
-lijuoksua.

HEINO NISKANEN

pois puo-

37 mm Bofors-tykki oli kiskottu kranaattikuoppien
ja kaatuneiden puiden yli Terenttilän aukean reunaan.
Parinkymmenen metrin päässä kulki tie. Vieressä oli
pätkä taisteluhautaa. Nopeasti saatoimme tykin ampumakuntoon ja naamioimme ympäristöä risuilla. Pilvinen päivä valkeni vähitellen. Jännitys kasvoi.
Kun SJR syksyllä 1939 lähti Käkisalmesta Rautuun

suojajoukoksi,

jäi

kasarmille jonkin verran miehiä.

koottiin joukkue, jonka johtajaksi tuli vänrikki Oiva Kojo ja puolijoukkueen johtajaksi ylikersantti Lampinen. Suureksi hämmästykseksemme meille esiteltiio uusi, ennen näkemätön ase,
37 mm:n pst-tykki. Vänrikki Koio taputti tykin putSeuraavana päivänä näistä

kea:

Lähimpänä tehtävänämme

- aseen salaisuuksiin.
uuden

on perehtyä

tämän

Kuorma-autoilla meidät sitten siirrettiin Rautuun,
jossa majoituimme Vehmaisten kylään. Ja

tykkiin tutustuttiin. . . Sen ympärillä oltiin asennossa, oltiin levossa, oltiin rivissä, oltiin jonossa. Tehtiin satayksitoista muuta liikettä. Tykki miehitettiin ja vietiin tuliasemaan, sitä vedettiin, työnnettiin, ladattiin ja laukaistiin. Mitattiin matkoja etäisyysmittarilla. Tykki purettiin. Pyyhittiin rasva pois. Rasvattiin ja koottiin
uudelleen.

Marraskuun puolivälissä

oli

kovapanosammunta.

Siihen oli käytettävissä kokonaista neljä ammusta. Åm-

munta suoritettiin erään pienen järren

vli

suureen

pahvitauluun. Joukkueenjohtaja, tykinjohtaja. ampu.ja
ja vara-ampuja saivat posauttaa. Osumatarkkuus to-

dettiin hyväksi. Näin oltiin valmiit käyttämään ty'kkiä.
Sodan syttyessä 30.11. meitä alkuhämmennlksissä
höykyytettiin paikasta toiseen. Reitti kulki Vehmainen

Monta asem.1.1
-Riiska-Raaju-Riiska-Kiviniemi.
laitettiin. Monta hikeä otettiin. Yhtään panssarivaunue
ei vain osunut kohdallemme. Ääntä kyllä kuulimme.
Kiviniemestä marssimme länsi-Kannasta kohti. Yövyimme Kuninkaanristissä. Aamuyöllä tuli pari kuorma-autoa ja käskettiin heti niiden mukaan. Matka Taipaleenjoelle alkoi.

Voimakkaan tykistön

ja

panssarivaunujen tukema

vihollinen ylitti Taipaleenjoen

itsenäisyyspäivänä.

Koukunniemen kärkeen muodostui sillanpääasema. Kovasti painostaen vihollinen yritti laajentar valtaustaan.
Hyökkäykset ja vastaiskut vuorottelivat rajuina ja kiihkeinä. Åsemat vaihtoivat omistajaa tämän tästä. Tämän
vuoksi paikalla oleva rykmentti pidätti toisen tykkimme komentopaikkansa suojaksi Makkaran tien risteykseen. Toinen tykki jatkoi vänrikki Kojon johdolla matkaa etulinjaan.

Muutamien päivien kuluttua rintama vakiintui ja
tuli vakuuttuneeksi, etteivät vihollispanssarit tule sinne asti. Jatkoimme matkaa Vilakkalan
komentoporras

Kvllö

se

tehoo

lä oli kranaattikuoppia, kiviä, ruhjoutuneita puunrurkoja, lisääntyen sitä mukaa kuta lähemmäksi etulinjaa
tulimme. Ympärillämme ryskyi ja räiskyi, vihelsi ja
ujelsi. Vihollisen aseilla oli täyshäkä päällä.
Päivä valkenee verkkaisesti. Tähystämme joka mies
peltoaukealle. Kiväärimiehet laukovat harvakseen. Kk.
papattaa silloin tällöin. Tummia hahmoja vilahtelee
rantamaastossa. Muun taistelunmelun keskeltä korva
tavoittaa moottorin äänen. Tämä ääni voimistuu. Silloin sävähtää kuin sähköisku läpi ruumiin . . . Panssarivaunun tykkitorni piirtyy taivasta vasten tien mutkan
takaa. Kohoaa pian näkyviin koko vaunu... nyt, nyt,
ammu jo ! Seis, seis, ei ammuta vielä, antaa tulla lähemmäksi, huutaa ylikersantti Lampinen. Toinen vau-

nu työntyy näkyviin. Kolmannen torni näkyy. . . Ku-

luu hetki, toinenkin. Kolme panssarivaunua
asemaamme kohti. Tuntuu
samalla kertaa.

jyrisee

kuin olisi kylmä ja kuuma

Onko tähtäin asetettu, huutaa ylikersantti Lam-

pinen.

On, kuuluu ampuja Einarin yksivakainen,

rau-

hallinen
vastaus.
Kun saatte tähtäimeen, ampukaa!
-Suuliekki leimahtaa. Kuuluu terävä jysäys. Kranaatti
osuu runkoon. Osuma on helppo todeta kranaatissa
olevasta valojuovasta. Vaunu jatkaa tuloaan. Sen torni
kääntyy. Tykin piippu sojottaa suoraan meitä kohti.
Ei kumminkaan ehdi ampumaan, kun toinen laukaus
lävistää tornin. Vaunu liikehtii holtittomasti. Yrittää
kääntyä. Jää lojumaan tien reunaan. Toiset vaunut ryhtyr-ät kääntymään. Toinen vaunu saa kaksi osumaa pitkälle sivulleen ja kolmannen torniinsa. Etenee vähän
ja jää seisomaan. Kolmas vaunu on pääsemäisillään
karkuun.

yli Virstakiveen. Tässäkin paikassa odotimme
turhaan, sillä panssarivaunut liikkuivat vain etulinian

aukean

PUHDETöITÄ

tuntumassa.

Sitten eräänä yönä
tyneenä hälyttämään:

tuli

pataljoonan lähetti hengäs-

Vihollinen hyökkää. . . Nopeasti etulinjaan, ennenkuin
päivä valkenee, muuten sinne on vaikea
päästä.

Lähdimme liikkeelle miesvoimin tykkiä vetäen. Tiel-

KANNAKSEN ryminän alkaessa kesällä 1944 kiiruhti Viipurin katua pitkin länttä kohti lakiton sotamies selässään täpötäysi reppu. Joku vastaantuli ja
heitti vaeltajalle kysymyksen:
Mitä sinulla on repussasi?
- Puhdetöitä, oli
lyhyt vastaus.

-
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Kertomuksessa mainitut pst. tykit

sodan päätyttyä Punkasalmen
kansakoulun pihalla. Kuvassa
kirloittaia

Nyt, nyt se karkaa . . . Einari, ammu,

-Einari tähtää ja laukaisce. Kranaatti

ammu

!

osuu vinosti
torniin. Kimmahtaa ylös, tekee pyörimisliikkeitä. Toinen iaukaus osuu tornin yläosaan lävistäen sen. Vaunu
painuu matkoihinsa ja katoaa tien mutkan taa.

keittiön-, eteishallin- ja kylpyhuoneen
seiniin, kalusteisiin

NASTA
uudenlainen

puolikiilto
Nasta

luo

hyväilevän peh-

Kyllä

se tehoo . . . Saatana,

hyvin lär'istää . . . huu-

- tykinjohtaja, kersantti Heikkinen. Ylikersantti
taa
Lampinen tulee. . .

Hyvinhän se kävi. Oikein ht't'in. Kiitän

I

Nyt

meidän
täytyy muuttaa asemaa. Suuliekki on meidät
paljastanut. Saadaan pian kranuia.
Haalimme kamppeet kasaan ja muutamme tien toiselle puolen. Muutamia miehiä tulee katsomaan tykkiämme.

meän, helmenhohtoisen pin-

Hyr,ä pojat, hyr'äl S.ri se kerrankin siipeensä. Se
vaunu jäi tuonne kumpareen taakse seisokolmaskin

puhtaana ia ioka säilyttää
puolikiiltonsa pesuista huoli-

maan.

nan, joka on helppo pitåä
matta.

O

maalein

SUOMEN
IIÅRI.
.,Ä vEnrlss^IEttDAs oY.
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Kokoonnuttiin tykin viereen. Hymyiltiin. Oltiin

iloisesti yllättyneitä.

Paikka, jossa äsken olimme ,§emissa, on peittynyt
räjähdysten savuun. Kaiken kaliiperisiä kranaatteja

tippuu sinne ja r'ähän muuallekin. Keskitys kestää
iltaan saakka. Viimein kranaattien ääni muuttuu omituisen vohisevaksi. Räjähdysten asemasta kuuluu vain
pieni tuhaus. Lentolehtisiä ja pikku kiriasia leijailee
alas. Kirjasissa oli Stalinin puhe, jonka oli pitänyt jossakin puoluekokouksessa.

TÅLVISODAN tammikuinen pakkaoen oli kiristymdssä. Ajoittain kävi hienoinen tuulenhenkäys, joka
leikkasi kasvoja ilkeiisti. Taivaatratrtalta kuului pom-

TOIVO RAATIKAINEN

mitusretkiltään palaavien veriLäläisten koneiden yksitoikkoinen jurnutus.
Olimme Viipurinlahden jäällä töissä. Minullakin oli
ylläni kaikesta huolimatta vain ohut vaatekerta ilman
välihousuja ja ohuen villapaidan päällä vain puvun takki sekä suojana lumipuku. Vaikka kuinka koetti ahertaa, ei työstään saanut lämmintä.
Edellisenä iltana soavuimme tänne saaristoon täyttämään työvelvollisuutta, jonka sodanjohto oli tehtäväk-

TAtrlKKlTI

ESTE]IA

semme asettanut. Majoituspaikaksi osoitettiin meille
presidentti Stålbergin huvilan kanala Niittysaari nimisessä saaressa. Itse huvilaan meno oli ankarasti kielIetty, sillä eiväthän majoittajamme arvanneet, että po-

roksi oli vielä kaikki palava, niin huvilat kuin kanalatkin. Perusteellisen jynssäyksen ja lämmityksen jälkeen saimme kanalamme siihen kuntoon, että voimme

UIIPURIN.

tAHDELIA

siinä unentarpeemme heikosti tyydyttää. Tukke tosio
tahtoi yöllä aina jäätyä seinään kiinni.
Viereiscsä huvilassa oli ruokailupaikka, jossa pohjalaiset lotat valmistivat suuhun pantavaa.
Poppoo, johoo kuuluimme, oli nimeltään insinööri
Saarisen ryhmä. Miehet oli siihen koottu Kainuusta ja
Savon eri pitäjistä. Työaseina meillä oli jäällä tuurat
ja, jääsahat. Tankkiesteitä olisi pitänyt saada syntymään,
jotta venäjänpoika ei ihan vapaasti olisi päässyt sisämaahan huristelemaan. Nyt tässä sitten tuhrattiin kovan pakkasen kynsissä, mutta alku tuntui kovin han-

Viipurinlahti jäätymässä

Onko Natolla
tulevaisuutta

de Gaullen vaatimukset ovat
aiheuttaneet Natolle valtavan

laajan

ja kalliin joukkojen

siirron Ranskasta. Milä tämåi
ja Ranskan kokonaan rrusi
asenne lopulta merkitsevät
Natolle. millainen on tuleva

yhteistyö Ranskan kanssa ja
millainen koko Länsi-Euroopan tuleva turvallisuus. Näitä
kysymyksiä pohditaan touko-

kuun Valituissa Paloissa.
Kannattaa ostaa.

Valinrt Palaton hyvä tieää

s.
Vilho Manninen

UUNIERAKKO
humoristisia novelleja maalaiselämästä
kuvittanut V i I j o J ääs ke I ä i n en
Sid. 7:50, nid.

5:-

oli määrä saada syntymään kaksi vierekkäistä noin 25 m2 suuruista lauttaa, joiden joka lai-

kalalta. Meidän

dalla olisi huljuva vesi. Mutta miten saada tällaisessa
tulipalopakkasessa pysymään este jdätymättä? Ryhmä
miehiämme oli metsässä hakkaamassa riukuja ja havuja,

joita kuorma-autot ajoivat jäälle. Näideo avulla olisi

peitettävä avatut railot ja luotava vahvasti lunta päälle.
Insinöörimmekin saapui tarkastamaan työtämme ja
motkotti kovasti, sillä kovin vähän oli kuulemma saatu
aikaan. Kuuntelimme korvat luimussa moitteita, mutta
myöntää täytyi, että äkkinäisiä olimme. Eihän tosin

niin vain yks' kaks', ennenkuin oppi kikat ja konstit. Jää oli vahvaa ja sitkeää.
Tuurat kehnon malliset ja sahat tylsiä. Kovin jäi vämikään outo työ käynyt

häiseksi ensi päivän työmme.
Seuraavana päivänä sitten ilmestyikin jäälle jalaksien
päälle asennettu maamoottori, joka pyöritti isoa sirkkelin terää. Terä leikkasi 2/) jäästä, loput sahasimme
kiisisahoilla. Minäkin olin koko komennuksen ajan sahamiehenä ja meille maksettiin 25 penniä enemmän
tunnilta kuin tuura- ja peitemiehille. Yksi miehistämme alkoi töikseen teroittaa sahoja ja tuuria. Nyt kävi
työkin ihan toiseen malliin. Saimme parisensataa metriä estettä syntymään päivässä.

Viipuria vastapäätä oli vihollisen lentotoiminta niin
vilkasta, että jouduimme vähän päästä sukeltamaan lumikinokseen kurnuttavilta koneilta suojaan. Onneksi
ei kertaakaan sattunut meihin osumaa. Tämän tähden
hornma muutettiinkin yötyöksi.
Joka yö kävivät venäläiset kaatamassa pommikuormansa

Viipurin "niskaan". Oli kuin kivikuormaa olisi

kaatanut, semmoinen ryminä kävi. Saimme seurata työ-

paikaltamme Viipurin koko tuhoisan pommituksen ja
katsella talojen öisin palavan raunioiksi. Näimme myös
monta kertaa, kun viholliskone sai osuman meikäläisten ilmatorjuntatulesta ja putosi palavana alas.

Kaukotykin ammuksia putoili jäällekin työmaamme
läheisyyteen. Eräänä yönä tulla hujahti ammus hajallaan olevan ryhmämme keskelle, mutta jäästä tuo tetdsmöhkäle meni läpi että suhahti. Vain poreileva vesi

jäi näyttämään, mistä

se meni.

Eräs työnjohtajamme omisti talon Viipurissa, ja hän
sai päähänsä lähteä eräänä yönä hiihtäen katsomaan
taloaan. Hän palasi sieltä pian järkytyksestä sekapäi-

senä, koska hänen talonsa oli palanut. Ase kädessä
hän etsi joukostamme muka syyllistä tuohon tekoon.
Seuraavan päivän levättyään hän kuitenkin tointui entiselleen.

Taistelurintama lähestyi uhkaavasti ja kauempaakin
saaristosta kuului aseiden rätinää. Omia joukkoja alkoi
liikehtiä läheisyydessämme.

Oli kerran pilvinen päivä, jonka vuoksi päätimme
mennä päiväksi töihin meren jäälle, mutta edettyämme
126
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Pommituksen jälkiä Viipurinlahden rannalla Neitsytniemesså
.

llllARIBURE

SA-krya

uudet
edtrlliset krinnat
lirnoLrsine 6960.
de ltrxe 769o.(v.o.h. kotsostusyorustein Helsingissö)

Uusi Wortburg yllötri tyylikkyydellöön jo uuden-

oikoisello tekniikolloon. Lisöksi:'WnnfSUiCtN HIN_
NAT OVAT LASKENEET. Moksuoiko lg kk; kösiroho
40 /o. Runsoot tilot,4 oveo, tö)rsin ilmostoitu kori
jo tehokos lömmitysloite. 50.000 km:n voiteluvöli.
Suljettu jööhdytysiörjestelmd. Vopookytkin, erillis-

jousitus jo etupyöröveto tokoovot turvollisen ojon.
Wortbu-rg '67
miehen outo, joto noinenkin
-

ojoo mielellöön.
PilRTMYYJIÄ

KAUTTA MAAN.

Moohontuolo:
uIt--<-l==l_J^8

Auto-ososto, Fqbionink. 29 C,

,,,

J

Puh.10741

äå,,

Eslerailon poikkileikkaus

3=

sahattu esterailo 40 cm ja sen päällä ohut jää-

kuori. Koko railoesteen päälle asetettiin havuja tai
luotiin lunta-

Viipurin palo Tervaniemestä nähtynä yöllä 18/19.2.4O

TOIMITUKSEII.E
SÄAPUNUTTA
KrR/At r.,suuTTA
Noel Behm: Kremlin kirje (Gummerus)
Janes Hadlel Cbase: Isojen poikien leikit (Gummetus)
Ian Fhming: Mustekala (Gummerus)
Scppo HJrlifien: Katastroohvi (Gummerus)
Vilho Maminet' Uunierakko, novelleja
Marlti V. ferå: Kesäkuun kriisi 1944 (Otava)
Arltsri Tienari: Tekojen aseveljeyttä (Otava)
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jonkin matkaa saaremme rannasta alkoivat luodit

su-

hahdella ympärillämme ilmassa. Samoin kranaatinheitio alkoi ampua ylitsemme majoitusalueellemme, niin
että huvilan sikala syttyi palamaan. Sillä kertaa jni pnivän urakka suorittamatta.
Toisella keralla jäi niin ikään urakka tekemättä. Sinä
iltana oli pakkanen varmaan ennätyslukemissa ja idästä
puhalsi lisäksi ilkeä viima. Etenimme kilometrin verran pitkin aukeaa jäätä. Silloin huomasin kaverin poskipäiden olevan valkoisina ja huomautin hänelle tästä.
Mutta samoin oli itsellänikin, kuten muut kertoivat.
Kun koetin poskiani, niin jäässähän ne olivat. Rupesimme tarkastamaan paleltumisia. Kenellä oli nenä,
toisella leuka tai poskipäät valkoisina. Tämän vuoksi
palasimme takaisin majapaikkaamme. Nämä olivatkin

ainoat rokulipäivät koko komennuksellamme.
Erään herätyksen muistan myös hyvin. Palasimme
aamuyöllä työstämme ja minäkin kerkesin juuri nukahtaa, kun heräsin konekiväärien rätinään ia hävittäjien
aiheuttamaan meluun. Samassa tuntui, kuin koko asuntomme olisi kohonnut ilmaan, ja kuului korvia huumaavia räjähdyksiä. Pian ympäristömme hiljeni ja menimme ulos katsomaan jälkiä. Kanalamme katolla paloi lumessa kevyitä palopommeja, ja aivan sen nurkilla
oli useamman metrin syvyinen monttu. Löysimme neljä
raskaan pommin tekemää kuoppaa aivan läheltämme.

Sitten meidät siirrettiin vielä Iähemmäs Viipuria.
Åivan kaupungin vastapäätä niemessä olevaan Ronkaisten poikakotiin. Täältä kävimme jalkaisin jäällä työssä
niin kauan kuin omat joukot vetivät konekiväärinsä
niemeen ja pitivät sitä miehitettynä.
En osaa sanoa, kuinka paljon estettä sahasimme,
mutta paljon sitä tuli. Kaikkiaan monta kilometriä.
Olisin vain utelias tietämään, minkälaisen tuloksen
nämä esteemme tuotti\.at. N{ontakohan vihollista on
saanut hautansa Viipurinlahden poh jassa vai onko
yhåän?

Karjalan kannaksen pohjoisella rintamalla

rakennettiin

"espanjalaisia ratsuja" esteiksi.

N U M E R O 5:n K I R, O I T U K S E T
K. L. Oesch:
ASEVELI. JA MAÅNPUOLUSTUSHENKEÄ,,

97

Ale Rivinoja:
TULI LAKKASI _ YHTEYS OTETTIIN ....

99

Tauno Pukka:

PÅNSSÅRIVAUNUJA TUHOÅMÅSSÅ

SUMMAN RINTAMALIÅ

t02

Armas Paajanen:

Lehtemme tlloofille

VIERAÅT KONEET KIVINIEI\{EN YLLÄ . ..

.

Harry §/eckström:
SOTAMIES PAJUSEN VÅIKEUDET

Koska graafisen alan lakko aiheutti sen, että Kansa
taisteli -lehden yksi
maaliskuun
-. numero jäi ilmestymättä, olemme päättäneet
hyvittää tilaa jiamme seuraa-

villa toimenpiteillä:
O Kaikki ne tilaajat,

.joiden tilaus päättyi numeroon l,
saivat .ilman muuta lakon jälkeen ilmestyneen numeron

SOTAVANKINÅ 8. osa
MATKALLÄ. ITÄÄN ....
SOTÅVANKIJUNÅ
RÄ.JAI,IIES

HÄMEEN ILVEKSET PURIVÅT

lykkäytyi vastaavasti.

Toivo Raatikainen:

Edellä mainituilla toimenpiteillä uskomme poistaneemme

tilaajiltrmme lakon aiheuttamat tappiot niin tarkoin kuin

118

727

TANKKIESTEITÄ VIIPURINLÅHDELLA ....

Kirjoittojot vqstoovot esittämistöän
mielipiteistä
Kösikirioitukset poloutetoon vqin
posti moksun seurotesso

se käytännössä on mahdollista.

KANSA TAISTELI
128
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MIEHET KERTOVAT

1r5

Arvo Oiala:

Heino Niskanen:
KYLLÄ SE TEHOO

lauksen uudistuksen yhteydessä 85 pennin hyvityksen saamatta jääneestä .lelrdestä. (Jo tilauksensa uudistaneet ovat
saaneet saman edun lisänumeroina. )

110

Vilho Manninen:

3-1.
O Kaikki ne tilaukset, joiden piti alkaa lakon aikana,
siirrettiin alkamaan vasta lakon jälkeen ja päättymispäivä

O Kaikille niille, joiden tilaus oli voimassa lakon aikana
ja tilaus päättyy numeron I jälkeen, myönnämme ti-

106

Osoitteen muutokset puh.

19217

725

on mukovoo
puuhoillo nöin yhdessö. Nykyoikoinen isö tietöö, ettö roho-osioiden
tqkio ei konnoto juosto poikosto toiseen jo siten tuhloto kollistq oikoo.
Konsollisponkisso Teillci on ystövö,
joko hoitoo puolestonne moksut jo
monet muut tehtövöt. Teille jöö
oi koo horrqstu ksi i nneki n, voitte rentoutuo jo kohentoo kuntoqnne. Kiireisen työntohdin vuoksi on syytö
oino völillö "lodotq okku".

KÄI{ SAI,I.I S. O SAI(E. PAII KI( I
siellö oino ystövö

Vetäkää jolkoonne
moostoon mennessö kestävätrvormot
N O K lA-sooppoot
sekö kevyt jo oino

joustovo VILLEosu. Niissä torvot-

te kuivonq

monen

monto vuotto.
Molli Tukki
Iujo

moosto- jo metsästyssoopos.
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IHMINEN ON YHA PIENI JA TURVATON
Lakisääteiset sosiaaliset uudistukset ovat lisänneet vakuutusturvaa mutta eivät vielä riittämiin. Esimerkiksi sairausvakuutuslain perusteella
ei makseta sairaalamaksuia, ja työkyvyttömyyspäivärahaa saa vain
korkeintaan 300 arkipäivältä.
Siirtäkää tällaiset mahdolliset maksunne vakuutusyhtiö KALEVAIIe. KALEVA täydentää sosiaalisen turvanne sataprosenttiseksi. KALEVA palvelee Teitä nykyaikaisesti. KALEVAn henkilökuntaa ja palvelumuotoja
kehitetään jatkuvasti ajan vaatimusten mukaan. KALEVA vanhin,
varma, nykyaikainen henkivakuutusyhtiö.

(JATIilY,:
l(-sl,lrtllr xEIt vAt(lrlrTllsvHrrö
Mannerheimintie 7 - Helsinki 10 - vaihde 10811
lrtonumero 1,30 (sis. lvv.)
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