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UIHTAUUllNI
ROYAL
aaatiuan
metscistäjän
laatapatruuna

VIHTAVUORI ROYAL on tarkoitettu eri-
tyisesti ajokoirametsästykseen, missä
vaihtelevat olosuhteet asettavat patruu-
nalle tavallista suurempia vaatimuksia.

VIHTAVUORI - siihen voitte luottaa

Keskinopeus V 5: 370-380 m/sek.
Keskipaine:
Haulikoot:
Kal. ja pituus:

650 kg/cm'
4,6,7,9, g, 10 ja 12
12-70 ja 16-70

on mukavaa
pallotella näin yhdessä. Nykyaikai-
nen isä tietää, että raha-asioiden
takia ei kannata juosta paikasta
toiseen ja siten tuhlata kallista ai-
kaa. Kansallispankissa Teillä on
ystävä, joka hoitaa puolestanne
maksut ja monet muut tehtävät.
Teille jää aikaa harrastuksiinnekin,
voitte rentoutua ja kohentaa kun-
toanne. Kiireisen työntahdin vuok-
si on syytä aina välillä "ladata
akku".
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Merkin lohkolla Munasuon reunustalla
olevaa taistelumaastoa Talvisodassa

- 
TÄSSÄ on sitten se lohko, jota meidän on puolustema-

va viimeiseen veripisaraan asri, sanoi luurnantti Toivo
Svrjänen oftaessaan III/JR 13:n 7. komppanian päällik-
h-vden vastaan Muolaan korvessa ison Munasuon laidas-
sa olevassa metsikössä Lampeistenojan varrella lokakuus-
sa 1939. Komppanian I joukkue, johon kuuluin, teki sil-
loin hiessä päin korsuja, taisteluhautoja ja piikkilankaes-
teitä. Joukkueenjohtajamme oli vänrikki Lehtovaara Tu-
ruta. Pataljoonarrurre komentaja, kapteeni Viljo Laakso

vÄINÖ KORKEILA

asui esikuntineen Merkin rorpassa noin 2 km linjan taka-
na.

Laakso tiesi, että pahempaa oli tulossa ja hyvän sotilaal-
lisen kurin ylläpitämiseksi hän osoitti torpan pellon lai-
dassa olevaa mutakuoppaa sanoen:

- 
Ank, änk, tuonne kuoppaan pannaan maanperturit.

- 
Hänen adjutarittinsa, iuutnantti Kontio otti asian vä-

hän humoristisemmin ja sanoi pojille:

- 
Nahkurin orsilia tavataan, jos nahat rinnan joutuvat.

-%.
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"Mainilan laukausten" kajahdettua pataljoona asetet-
tiin neliön muotoon ja sen keskelle asettui pataljoonan
valisrusupseeri, luutnantti (professori) Mikko Juva ja an-
toi viimeisen voitelun sieluillemme.

Pian ruli sitten etuJinjan läheisyyteen rakennettu ko-
mentokorsu valmiiksi, ja kapteeni Laakso muurti esikun-
tineen sinne, kun sotatilaa oli ollut jo muutama päivä.

Taistelun kumina ja pauhu lähestyivät yötä päivää koh-
ti puolustuslinjaamme. Oisin loimorrivat taivaalla sodan
veripunaiset valot. Jo YH:n aikana oli epäilti' sitri. tokko
näitä varustuksia tullaan rarvitsemaan. Niirä kuirenkin
yhä kiireisesti kyhäniin. Ålikersanrti Elias Ojala Ålasra-
rolta tuumaili kerran rurvekasematin tultu,r veimiiksi:
'Tulis nyt vihulain, että saatas koitraa, kesrääkö tämii sam-
malkasematti mitään. Hikeä sen mokoman kanssa on
saanut vuodattaa!'

12.12.1939 lähestyi vihollinen "Sormenkärjen etuvar-
tioaseman suunnasta pehmeän suon yli I maailmansodan
aikana rakennettua kapulasiltaa pitkin. Suonkin oii jo
pakkanen kovettanut. Ne tulivat sutena kohti pääpuolus-
tuslinjaamme. Edellä ajoivat §Tickers-merkkiset hyök-
käysvaunut. Irläiden takana tuli mustanaan joukkoa pis-
timet "vintoufkaan" kiinnitetryinä. Jäljessä rulivat kuor-
mastohevoset. Huomartuaan avomaastossa olevan Sor-
menkdrjen etuvartioaseman vihollinen antoi helvetillisen
kranaattikeskiryksen sitä vastaan. Etuvartio ei voinut puo-
lustautua avoimessa maastossa. Se kihti kiireesti perään-
tyrnään kohti pari kilometriä taempana olevaa pääpuo-
lustuslinjaa. Vartio kävi peräänryessään sitkeää viiryrys-
taistelua. Ilman jalustaa ampuivat alikersantti Ojala ja
korpraali Lassila vuoron perään konekiväärin "varsinai-
sella" milloin kivien milloin mättäiden ja kantojen päältä
perässä tulevaa vihollista. Kuulat iskivät vain tulta taiste-
luvaunujenkin sivuista, kun pojat sahasivat perässä tule-
vaa jalkaväkeä. Lopulta koko joukkueerrlme saapui ase-

miin huohottaen, menettämättä yhtään miestä. Siellä
odoteltiinkin jo vihollista, sillä telaketjujen sirinä alkoi
kuulua io edessä olevalta murrokselta.

Alikersantti Ojala peråänryr ryhmänsä kanssa rakenta-
maansa.kasemartiin. Kiireesri he panivat Lassilan kk:n
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' Merkin lohkolla olevaa
taistelumaastoa piikkilanka-
ja kiviesteineen

jalustalleen ja alkoivat ampua vimmatusti kantapäillä tu-
levia hyökkäysvaunuja. Johtajavaunu ajoikin suoraan
poikien jäljestä samaa polkua pitkin, jota pojat olivat pe-
rääntyneet, n. 20 m päähän kasematista. Suorasuuntauk-
sella ihan vierestä se ruhosi tämän pesäkkeen. Siinä kaa-
tuivat alikersantti Eljas Ojala, korpraali Ilkka Lassila ja

sotamies Lauri Mäkinen, viimeksi mainittu Loimaalta.
Mutta muu joukkue jatkoi taistelua urhoollisesti. Sivustal-
ta pojar rulirtivat pesäkkeistään vaunujen jäljessä tulevaa
jalkar'äkeä. Sitä kaatuikin toista sataa. Mutta vihollisen
panssarivaunujen kanssa oltiin ihmeessä. Niiden iohtaia-
vaunu soitti pilliään kutsuen muita tulemaan perässä.

Mutta jalkaväki oli jo nukutettu pois muonavahvuudesta.
Neljä vaunua yrini nyt ylirtdå johtajavaunun perässä tais-
teluhaudan. Johtajavaunu alkoi yksin haudan vyöryttämi-
sen ja ajoi sen yli edestakaisin. Silloin korpraali V. Leimu
Loimaalta ryönsi paksun koivuhalon telaketjun rakoon.
Kr-rului rutinaa ja halko murtui. Leimu otti rautakangen ia
t1'önsi sen telaketjuihin, mutta kanki oli kuitenkin liian
pieni ja telaketjut löysässä. Johtajavaunu sylki tulta ja
kuolemaa kuin lohikäärme kidastaan. Se ampui edessä

olevaan mänryyn. Sirpaleet haavoittivat turkulaisen Lito-
korven korvan ja posken. Pian alkoi taisteluhauta pu-
noittaa verestä. Tilanne oli mitä tukalin, sillä vihollinen
oli saanut läpimurron jo suoritettua. Silloin kuului luut-
nantti Toivo Syrjäsen ääni:

- 
Nyt pojat, kasapanokset esiinl Missä on Korkeila?

Olinkin siinä samassa Syrjäsen ja vänrikki Lehtovaaran
kanssa paikalla. Kasapanokset kädessä ry'ömimme taistelu-
haudan pohjalla §ykkivien miesten yli kohti johtafavau-
nua tuho mielessämme. Mutta sen ajaja oli viisas. Se pi-
teli ajokkiaan n. 15 m päässä taisteluhaudasta. Heitto-
matka yli kolmen kilon panokselle oli liian pitkä. Luut-
nantti Syrjänen heitti kuitenkin panoksensa vaunua koh-
ti. Samoin teki vänrikki Lehtovaarakin. lrjaia hermostui
tästä ja siirsi hiukan vaunuaan. Minä paiskasin kolman-
neksi ja vaunu sai jo vian. Samassa hätääntyivär jäliessä

tulevat vaunut, kun näkivät tulen leiskaukset johtaiavau-

nun vieressä. Ne yrittivät kääntyä, mutta joutuivat lii-
kuntakyvyttöminä vetelään suohon kiinni. Nyt alkoivat
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Summan-Muolaan rintaman
Merkin lohkon taisteluasemat
ja vihollisen
hyökkäyssuunnat

Jääkärieversti I uutnantti
Vi I j o La a ks o, joka Talvisodassa
toimi IIUJR 13:n komentajana osallistuen
taisteluihln mm. Merkin lohkolla,
Summassa, Lähteellä ja Kärstilässä,
missä haavoittui vaikeasti 4.3.40.
Jatkosodassa hän toimi rykmentin
komentaiana ltä-Karialassa, jossa
iälleen haavoittui. Urhoollisena ia
taitavana upseerina hänet nimitettiin
Mannerheim-ristin ritariksi.

viholliset hyppiä vaunuistaan ulos, mutta kaatuivat vau-
nujensa viereen. Johtajavaunu taisteli edelleen urhoolli-
sesti. Sen miehistö ei antautunut, vaan tulitti joka suun-
taan. Koko 3,1 km ieryisellä puolustuslohkollamme oli
vain yksi pst.rykki. Tämä saatiin nopeasti hinatuksi mies-
voimin, vihollisen huomaamatta, eråan läheisen kumpa-
reen silrrun. Heti ensi laukaus vaimensi tuonkin vaunun.
Sen sisällä olevat rniehet paloivat. Samalla saapui nuoria
rajakomppanian poikia "pensapulloineen" avuksi. Nämä
hiipivät neljän liikunta§vyttömän vaunun luo ja syrymi-
vät ne palamaan. Heittämäni 3 kg trotyylipanos ja sen si-
sällä oleva saksalainen varsikäsikranaatti olivat viedä mi-
nulta hengen. Jouduin näet ilmaryhjiöön, ja se oli reväis-
tä keuhkot sisältäni ulos.

Keskellä kiivainta rähinää saapui joukkoomme "Kylmä
Ville", jääkärikapteeni Vilyo Laakso, joka Jatkosodassa
korotettiin ev.luutnantiksi ja Mannerheim-ristin ritariksi.

- Jatkosodassa ampui vihollinen häneltä Aänislinnan
valtauftsessa toisen jalan nilkasta poikki hv-rykillä. Kun
jalka ei irronnut kokonaan, kerrotaan, etcä Laakso tarjosi
puukkoaan lähetilleen, jotta tämä irrottaisi jalan. Lähetti
ei kuitenkaan uskaltanut tehdä tätä. Silloin Laakso tarttui
itse puukkoonsa, leikkasi jalan pois ja heitti sen mene-
nfd.än sanoen: 'Ank, änk, ei se siihen enää kiinni kasva! '

Lapin rintamilla Laakso ajoi urhoollisesti saksalaisia pois
painuen panssariautolla vain heidän sekaansa. (Laakso on
haudattuna Rengon hautausmaahan. )

- 
Vai tuppaavat vanjat silmille, änk, änk. 

- 
Hän nos-

ti kiikarin ja tähysti: 
- 

Ank, änk, tuolla niitä ryömii
etumaastossa vieläl Samassa nousi kiväärinperä Laakson
poskelle ja laukaus kajahti. 

- Johan lakkasi sen miehen
n'ömiminen, änk, änk, hän sanoi.

Hulsin Olii valitteii Luoman Matille: 'Mikäs piru siinä
on kun se ryömii ja ryömii vaan, vaikka minä kuinka am-
puaisin?' 

- 
Mutta vika ei ollut Ollin ampumataidossa

vaan siinä, että viholliset ryömivät kaatuneiden toveriensa
yli. Tulitoiminnan lakattua oli iso kasa vihollisia nukahta-
neena siihen kohtaan.

Taistelunrytäkkää kesti koko päivän. Vaikka pakkasta
oli yli 30" C, niin hiki vaan vuoti. Eikä ullut nälkä mie-
ieenkään. Padasia vain oli, että saatiin vihollisen hyök-
kdys torjuruksi ja että oli patruunia. IIIalla kun taistelu
vaikeni, etsittiin Rajalaa, Koivulahtea ja Säteriä. Rajala il-
mesryikin pian. Hän oli jäänyt palavan vaunun viereen
erääseen kuoppaan, eikä arvannut ammusten räjähdellessä
vaunussa, nosta P:aätä1ån. Koivulahti pysähryi vasta Kä-
mbåIlå. Hän palasi seuraavana påivänä takaisin. Säteri
pakeni kotirintamalle asti vieden aamulla muonanjaossa
olevat sokeritkin mukanaan. Hän ei enää Talvisodassa pa-
lannut joukko-osastoonsa, mutta Jatkosodassa hän sai
sankarikuoleman.

Jouduin illalla sotamies Oiva Aallon kanssa vielä varti-
oon. Tähystelimme iltapimeässä hyökkäysvaunujen loi-
mussa erumaastoa. Jo ilmestyi hiipien Munasuolta päin
varjon puolelta pari pipolakkista miestä esteille. Molem-
milla oli "torrakat" kiinni "vintoufkan" piipussa. Sil-
Ioin Aalto, joka huomasi nämä, kuiskasi minulle:

- 
l(66e5 kun hiipivät niskaamme. Kohotimme kii-

reesti kiväärit poskelle. Tähtäsimme ja laukaisimme. Uk-
kelit painuivat kasaan esteen viereen. Teimme ilmoituk-
sen tästä seuraavalle vaihdolle. Aamulla 13.12.1939 tur-
kulainen Jerilä menikin sitten näitä evakuoimaan. Hän
ryömi tykkitulessa osittain hajalle ammutun monilankai-
sen piikkilankaesteen raosta kaatuneiden luo. Hän kope-
loi niiden taskut ja heitteli reput omalle puolelle. Samal-
la hän ilmoitti kummankin kuolleeksi. Taisteluhaudassa
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tarkastelimme reppujen sisällön. Sieltä löyryi mahorkkaa,
pikkulasten kengät ja Kannaksen huviloista löydetryjä ho-
pealusikoita sekä "maatuskan kuva", jonka polvella ja
sylissä oli kolme lasta. Tärnän enempää emme kerinneet
penkoa, kun toinen kaatuneista rupesi nostelemaan pää-
raan ja kurkistelemaan ympärilleen.

- 
Idi sjuda, niet strelja tavarits, huusimme miehelle.

- 
Sieltä miekkonen saapuikin pipolakkeineen ja tassut

I'lhäällä. Eräs ra,jakornppanian vääpeli, joka oli venäjän
kielen taitoinen, oli tulkkina. Vanki kertoi pari viikk<la
sitten saaneensa aseen eikä osanneensa soria. Kerroi arn-
matiltaan olevansa leningradilainen suurari.

Pari päivää ensimmäisen tulikosketuksen jälkeen lähes-
tyi laajaa Munasuota myöten asemiamme kohti pataljoo-
nan verran ketjuun järjestäyryneitä vihollisia. Annoim-
me niiden karjuen lähesr1'ä asemiamme sopivan ampu-
mamatkan etäisyydelle. Sovittiin, että kaikista aseista an-
netaan niiile samanaikaisesti tuliryöppy vastaan. Oikeal-
la olevaa joukkuetta komensi luutnantti (professori) Jor-
ma Vallinkoski. Siellä vihollinen oli pääsemäisillään liian
lähelle, jolloin sotamies Virtanen sanoi: 'Annas kun minä
näytän.' Samalla hän tarttui konekivääriin ja alkoi ampua.

Jo loppui vihollisen karjunta. Laaialta Munasuolta kuului
vain itkua ja valitusta. Isot kasat vihollisia lepäsi pian
kuolleena jäisellä suolla. 

- 
Sotamies Virranen oli "luon-

non lapsi" joka työnsä tehryään tuli luokseni ja sanoi:
'Kuules Väiski, kohta minä menen evakuoimaan hyvän si-
kapyssyn siviiliin.' Pian hän käväisikin suolia kaatunei-
den luona ja näytteli nagaania, jossa oli )-kulmainen täh-
ti kädensijassa. Jatkosodassa Virtanenkin sai sankarikuo-
leman.

Tämän jälkeen alkoi vihollisen paincxtus oikealla puo-
len olevaa Kuirin pataljoonaa vastaan. lsot rykinammuk-
set kuin maitotonkat huristivat ylitsemme kohti Summan
ja Lähteen lohkoja. Väliin ne kirnusivat Munasuolla ole-
vaa kaivettua tankkiestettä. 17-18.12. kuului Kaukjär-
ven ja Summan kylän väliseltä rieltä kovaa kar)unta,r.
moottorien surinaa ja tiheitä n'kkien laukaussarjoja. Vah-
va ruudin käry kulkeurui kilometrien päästä nenäämme.
Lähdimme luutnantti Louhennon kanssa ioukkueen voi-
malla partioimaan etumaastoon vihollisen puolelle. Pää-

simme onnellisesti rykkipatterien lähelle, mutta huomar-
tuamme voimattomuutemme tuhatmääräistä ja panssa-

reilla vahvistemua vihollista vastaan palasimme takaisin.
Tulo omille linjoille oli vaikeaa, sillä jouduimme lähitais-
teluun metsässä vihollisen puhelinpanioiden kanssa. Sak-

kimme hajosikin pimerissä yössä niin, että vain yksitellen
pädsimme omaan taisteluhautaamme. Jännirys oli todella
huipussaan ei-kenenkään-maalla. Minäkin iouduin ryömi-
mään monien ruumiskasojen välistä. Väliin tuntui uhkaa-
vissa paikoissa sydän olevan aivan kurkun päåssä ia aia-
tukset lensivät kotiin perhettäni, kolmea pientä poikaa
muistamaan. Vaistoni sanoi kuitenkin joka paikassa: et si-

nä kaadu! Välilän Martti meni palatessamme omaan klo-
raattimiinaan. Hän lensi lähes 10 m ilmassa, mutta säilyi
hengissä.

Talven Vihtori luki päiviistä toiseen "pyhää kirjaa" ja
ennusti kaatumistaan. Jalon Arvo Alastarolta päivitteli so-

dan kauheutta. Jo rupesi myös vänrikki Lehtovaara en-
nustelemaan kuolemaansa!'Poltin nuo saapasvarteni,
mutta en minä niitä enää tämän päivän jälkeen tarvitse-
kaan!' hän sanoi aamuyöllå 23.12. Lähdimme silloin juu-

ri kurjaan Kannaksen vastahyökkäykseen. jossa lähes
2000 miestä kaatui yhtenä päivänä.

Koko komppaniamme meni silloin omien esteiden läpi
ilman rykistö- ja kranaatinheitintukea vihollisen a.le-
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Konekivääri taisteluasemassa
(piirtänyt TK-taitei lija
E. Koponen)

Käsikranaatein jatkui taistelu
viimeiseen saakka

miin. "Aron pojat" olivat juuri silloin syömässä ia tulivat
tavallaan yllätetyiksi. Toiset heistä pitivät tassujaan yl-
häällä antautumisen merkiksi, mutta toiset iuoksivat kii-
reesti tuliasemiinsa'. Mutta meikäläiset pitivät myös osal-

taan kiirettä. Ilanderin Arvi oli rohkea poika, joka pais-
keli sen kun kerkisi käsikranaatteja vihollisen asemiin.
Hänen esimerkkiään seurasi moni muu. Mutta vihollisen
tuli kiihtyi. Jo sai luutnantti Syrjänen osun)an rintaansa.
Toisella kädellään hän painoi haavoittunutta kohtaa ja
toisella ampui käsiaseellaan. Siinä samassa hän sai uuden
osuman päähänsä ja vaipui maahan. Samassa kaatuivat
myös vänrikki Lehtovaara, alikersantti Talvi, Leimu,
Houkka, Tamminen ja moni muu. Hengissä säilyneille
miehille tuli kiire paeta takaisin omiin asemiin. Viholli-
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nen "kirnusi" kranaatinheinimiilä peräämme. Kiireesti
ylitin minäkin silloin viisi tolppariviä käsittävän piikki-
iankaesteen. Siihen jäi kiinni toinen vaimoni läheträmä
villainen käsine, eikä sitä oliut aikaa irroitraa. Henki oli
rakas. Lopulta olivat koko komppaniamme rippeet pe-
rääntyneet takaisin omaan taisteluhautaansa. A-likersantti
Urho Aaltosen, Alastarolta, juuri hypätessä hautaan räjäh-
ti kranaatti hänen vieressään. Mies painui vetelänä ka-
saan. Kranaattituli jatkui yhä kiivaana. Jo sai korpraali
Rasilainenkin taisteluhaudassa, juuri korsun ovella, kuu-
man kranaatinsirun peräpakaroistaan läpi.

Pelkäsimme koko ajan vihollisen läpimurtoa. Sitä vain
ei capahrunut. Vänrikki Silvennoinen otti joukkueen rip-
peet komentoonsa. Oli juuri joulun aaronaarro. Laskim-

me vihollisen asemiin kaatuneita tovereitamme. Heitä
oli 28. Nyt olivat toteutuneet Lehtovaaran ja Talvenkin
ennustelut kaatumisestaan. Jalon Arvo joutui tässä rytä-
kzissä vihollisen vangiksi. Häneltä oli ammunu toisen ja-

Ian reisiluu poikki. Jalka oli jåä,nyr yli 10 cm lyhyem-
mäksi kuin toinen. Hän palasi vankien vaihdossa v.
1940. 

- 
Vihollisen painostus lohkollamme kasvoi. Oli-

han se saanut luutnantti Syrjäsen karcalaukun haltuunsa
ja tiesi tarkkaan pesäkkeemme. Samoin punaupseeri Suo-
mela oli kadonnut vihollisen puolelle. Hänestä tehtiin
monenlaisia arvailuja. Joku tiesi kertoa, että hänet olisi
heiterry desanttina takaisin.

Oli jouluaatto. Kuolema oli korjannut satoaan niin, että
täysvahvasta joukkueestamme oli vain vajaa teltallinen
miehiä enää jäljellä. Pystytimme kankaisen sotilasteltan
Munasuon reunaan surueen lentopornmin kuoppaan. Siitä
näkyi vain pikkuisen kärkeä ulos. Alikersantti Vanha-
Pertrula piti sitten rukoustilaisuutta ja juuri virttä veisa-
tessamme tuli valtava laivatykin ammus kuopan reunalle.
Se kieri jytisten ja sihisten pitkin maan pintaa. Jos se olisi
rqåhtanyt, niin olisi kohtalomme ollut sineöiry.

Linjaa pitivät råna aikana toiset miehet hallussaan pari
päivää. Loppiaisena saatiin jälleen olla linjassa. Rautaa oli
iLna täynnä. Usko Hilden, Voikkaalta, menetti tällöin
kantapäänsä. Kannoin hänet yksin pari kilometriä JSp:lle.
Vihollinen oli käynyt hävyttömän rohkeaksi. Se kaivoi
tankkinsa aivan nenämme eteen. Yhtäkin miestä se huis-
kasi q,killään. Kr.rn Merikiven Ahti, Mellildstä, jäi ihmet-
relemään vihollisen tor.rhuja, jo liikahci tykin piippu hän-
rä kohti. Kersantti Jorma Myllykylä kerkisi kyllä sano-
maan: 'Paina nlt äkkiä pääsi alas, se suuntaa.' Mutta
muuta hän ei kerinnvt sanoa, kun Ahdin pää irtosi harti-
oista. Loppiaisena kuolema vaani kaikkia Mäki -nimisiä
miehiä. Mellilän Mäki ja Metsämaan Mäki kaatuivat ja
Loimaan Mäki haavoittui. Mellilän Mäen ruumis jääryi
käppyrään puoli metriä syvän raisteluhaudan pohjalle ai-
van vihollisen nenän alle. Sen yli ryömimme aina kiirees-
ti tuliasemasta toiseen. Seitsenlapsisen perheen isä, Kalie
Salo, Alastarolta kaatui myös tässä kohdassa. Vaivoin hän
sai sanotuki viimeiset terveiset perheelleen.

Alikersantit Mattila ja Uusitalo torjuivat kahteen mie-
heen vihollisen komppanian vahvuisen läpimurron.
Erään luutnantin kohdalla oli tilanne surkea. Hän oli iso
ja komea mies, mutta ei uskaltanut tulla korsusta ulos ecles

tarpeilleen. Lähetti heitti hänen kuonansa ulos paperilla.
Nyt sai alikersantti Por-rtiainet.r olla luutnantin tehtävissä.
Rehvakasluontoisena miehenä hän rupesi kävelernään
suorana matalassa taisteluhaudassa. Silloin viholiinen
"pruuttasi" kolme konekiväärin luotia hänen päästään Iä-
pi. Por.rtiainen oli naissankari siviilissä. Iso nippu naisten
valokuvia joutui n1,t tulen ruoaksi korsun pesään. Olisi ol-
lut rikos lähettää niitä l.ränen vaimolleen, jolla oli vielä
kolme lastakin.

Sota koetteli l.rermojamme. Heina oli kaveri Poterossa-
ni. Kun liikkuvia maaleja vilisi enrmaastossa, Heinan
hermot olivat pettää. 'Minä lähden taakse tai tuonne vi-
hollisen puolelle', sanoi hän väliin. Kielsin häntä puhr.r-

masta hulluja, sillä jos sinnepäin menee, niin vihollinen
ampuu. Sain hänet aina rauhoittumaan, mutta Karhumä-
en valtauksessa hän ampui itse kuulan ohimoonsa.

Vihollisen kovaääninen ja "Moskovan Tiltu" pölöttivät
jatkuvasti. Väliin poksahti linjan pääliä myös vihollisen
srapnelli hajalleen, sisältäen propagandalehtisiä: Muma ne
eivät horjuttaneet suomalaisia sotilaita, jotka silloin toimi-
vat kuin yhteen sidottu kimppu. Jokainen taisteii kaik-
kien ja kaikki yhden puoiesta suurta ylivoimaa vastaan.
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sr.lLlnnirssil. Siksi soti lasjohto p.iiitvi i«rh.lonn-rukaisessi ti-
lanteenarvostelusslrlrn siihen. etr.i Jtrnrlrsr.rnnrrn suunta
jiii sivustrrrnnaksi, j«rss.i pidertiir.r viihen.rn'riir.r r«xlenniikiii-
senii sr.rurten vhti nrien sot.rtoirril. L.rrrj.rn korpiseudun
puolLlstus r.lskorriin R.rj;rvrrrriosto-os;rst() Ekrllc (RO/Elo,
niinkuin silkrisisra luetrcloist.r selviiiiit. jonka päältikiiksi
rnäärättiin vaprraehtoincrr r.rj.rseurup:rstori, res.viinrikki
Martti Elo. Osrlst«rn viiiifslinii toin.ri rajaviiäpeli Hernran
Heikkinen. Tiirnä iS rniestii kiisittävii osasto rniehitti raja-
virrtioston rlrLrh;urlik,riset virrtiot siten, ettii Hossrrrrn ja

Toravrrirrulrn si jr>iterrii r.r rnolempi in I 0 rniestii, j oisra r:r j ir-

miehiii .1. Hossirrr päällikkiinä oli rajarnies Aarne Alir-aho
ja Toravrrarirssa rirjilkorprililli Paav«r Rtrsula. Piiäosa sijoi-

;l

HENRIK J. VUOKKOLA

Kun
Talvisota

alkoi
Juntusrannassa

SUOMUSSALMEN raisteluien alkuvaiheet ovat jääneer
Talvisorian sutrrtaisteltr jen varjoon. lQiistä viilr trsti.risre-
Iuistrr ja r'äestijn kovrrstl osrlstrl 

- 
jäivrithrin he tlisteltr-

jcn keskelle kirikkine siirii johttrvine kiirsirnyksineen 
-ei ole prljoakrran julkisuudessa kirjoitettu. Näin on nitnen.

omaan soclirn ensipiiivien liririr.
Ruhtinrurnsirlmen Juntusrar-rnan kylä sijaitsee Kirrnra-

,liinen pohj«risP1ii55ii jrr on sinne matkaa kirkon§'liilrii
viitisen peninkuh.naa. Juntusrantaan ei ollut rnaanrierii, j:r

tie kirkonkllästii pohjoiseen päättf i Linnansahnelle, jr>sra

on valtakunnirn rrrjellc nrlrkrrl vli kaksikl'mmentii kil«r-
metriä. Entisten t'ierojen rnukaln ei naapurimlrrn puolel-
la pitäny,t ollrr tällii kohdirllrr kuikukelpoista tietä irli-länsi-
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rettiin Junrusrannan kansakoululle, jonne myöskin rau-
hanaikainen Karcimon varrio siirrerriin. Kuitenkin van-
halle vartiolle jätettiin puhelin, jolla Juntusrannan parri-
ot rajalla partioidessaan saatroivat orraa yhteyttä koululle.
Osasto Elon taisreluvahvuus oli 38 miestä, loput olivat
suojeluskunta-alokkaita ja ikämiehiä. 

- 
Puhelin oli Jun-

tusrannan välille rakennerru rajavartiostojen varrioiden
kautta Kiantajåmen iräpuolitse. Posri- ja lennätinlairok-
sen puhelin (joka noudarteli maantien kulkua) oli Kian-
nanniemellä.

Aseistus oli heikko. Ainoa pikakivääri (Lahti-Salo-
ranta) oli koululla, ampujana soramies Hannes Lauro-
nen. Samoin oli koululla yksi Bergman-konepistooli ja
silloin vielä huippusalainen Suomi-konepistooli. Hossassa
ja Toravaarassa oli kussakin yksi Bergman-konepisrooli.
Rajamiehillä ja osalla reserviläisiä (suojeluskuntalaisia)
oli hyvät pysrykorvakiväärit. Osalla miehistöä taas oli van-
hat maailmansodan aikaiset kiväärit. Radioyhreyttä esi-
kuntaan ei ollur 

- 
yain puhelimilla pelattiin, ja niirä ei

tällä alrreella ollut suinkaan liikaa.
Väestö jäi YH:n alkaessa paikoilleen, näin myöskin

Lehtovaaran väki, vaikka sen lähivartio 
- 

Karrrimo 
-oli siirretry Juntusrantaan. Oltiin kaikesta huolimatta toi-

vehikkaim. Myöskin Hossan jaToravaaran varrior siirret-
tiin marraskuun aikana lähernrnäksi Jr.rntusrantaa. En-
siksi mainittu Haapovaaraan ja jälkimrnäinen Rasilaan.

Torstaina, marraskuun viimeisenä päivänä täällä Suo-
mussalmen pitäjän pohjoisilla osilla s,rtoi lunta. Tavirn-
mukainen elämä alkoi niin r'äesrön kuin Os. Elonkin
kohdalla. Harmirelriin vain sirä. eträ radio oli epäkunnos-
sa eikä kuulru uurisia. Haapovaarasra ldhererriin parrio
(rajamiehet Martri Nurmiranta ia Heikki Kosramor Jun-
tusrantaan ottamaan yhreyttä, Rasiiasta raas ravanmukai-
nen rajapartio (johtajana rajamies Marri Punkari ja yhre-
nä miehenä sotamies Esa Junrunen) Toravaaran suunraan.
Koululta lähetettiin myöskin ravanmukainen parrio Leh-
tovaaraan, johtajana opettaja, korpraali Jarl Tammen-
maa. Kuin tulevia aavistellen antoi Tammenmaa lähties-
sään lompakkonsa pois lausuen: "Orrakaa ruo, errei ole
vastuksenal "

Tuskin koskaan saadaan selville minuutilleen herkeä,
jolloin venäläiset ylittivät valtakunnan rajan Lehtovaaran
kohdalta. Yllättäen he valtasivat kylän itäiser talot ja otri-
vat väestön haltuunsa. Vain Arolan emäntä, Lempi Sep-
pänen lapsineen pelastui. Emäntä näki ikkunasta pellol-
la lähesryvät sotilaar, sysäsi lapsensa (Leena, Eeva ja Lii-
sa) rappujen edessä olevaan vesikelkkaan ja lasketteli alas
Taivaljoelle, josta edelleen Kulmajärvelle ia sieltä koululle
viemään sanaa sodan alkamisesra. Jouducaakseen mar-
kaansa hän jätti lapsensa markan varrelle Peltolaan, josra
kävi hakemassa heidät myöhemmin pois. Myöskin Kul-
majärven taloihin hän vei sanan. Minkäänlaista omai-
suutta ei emäntä ehtinyt onaa mukaansa; evakkorie alkoi
kirjaimellisesti ryhjiistä. Koululle oli annertu kirkonkyläl-
tä hälyrys, joten emännän viesri vahvisri sen, errä myös-
kin täältä oli tulossa jorain. Syväniemen Mari Moilanen
oli lähtenyt aamulla tavanmukaiselle postinkanromarkal-
leen kohti Lehtovaaraa, kun joutuikin yllättäen hyökkää-
jän partion vangiksi. Jostain syysrä venäläiset laskivat
hänet kuitenkin takaisin kotiinsa. Myöhemmin hän jourui
ld.htemään toisten kovaosaisren kanssa Vienan-Karjalaan
Kintismän vankileirille. Murtovaaran isäntä, Jaakko Hil-
runen oli aamulla palaamassa heinänhakumatkalta niitry-
ladoltaan, kun pihamaalla oleva venäläinen osasto peläs-
n tti hevosen...

Tammenmaan partio joutui Lehtovaaran länsipuolella

tulitaisteluun venäläisen kärjen kanssa. Taisrelussa partio
hajaantui ja miehet lähtivät eri teitä hakeutumaan takai-
sin koululle. Tämän kahakan ääner kanrauruivar koululle,
jossa miehet asettuivat ennakolta tehtyihin asemiin val-
miina taisteluun. Hajaantuneesta parriosta ehci ensim-
mäisenä koululle sotamies Gunnar Seppänen, joka il-
moimi venäläisiä olevan paljon ja että he kaatavat puita
Lehtopuron yli. Tieto oli epämääräinen, mutta vänrikki
Elo otti yhteyden esimieheensä, kapteeni Kontulaan (jolla
oli esikunta kirkonkylässä) ilmoittaen rilanreen hänelle.
Neuvottelun tuloksena o[, että vetäydytään Kokkojärven
yli länteen ja koulu polteraan. Rasilaan ja Haapovaaruan
annettiin käs§ irtaantua. Rajavääpeli Herman Heikki-
nen soitti henkilökohtaisesti Rasilaan lausuen tapansa
mukaan jämerästi: 'Kertakaikkiaan, venäläiset ovat hyö-
känneet, menkää suorinta tietä Keträän! Haapovaaran
vartio käskettiin takaisin Hossaan. Kansakoulu syryrerriin
kello kymmenen tuleen ja vetäytyminen alkoi. Väesröstä
pysrytriin ottamaan mukaan vain ne, jotka kykenivät itse
kulkemaan. Ei ollut hevosella asiaa heikf<ojäiselle salmel-
le. Vanhukset ja sairaat jäivät kotiinsa, ja heidän osak-
seen tuli "Kintismäntien taival" vihollisen vankeuteen
Vienan puolelle. Puoleen päivään mennessä oli osasto
Kokkojärven länsirannalla. Mukana ollutta väestöä keho-
tettiin iatkamaan matkaa länttä kohti uusille asuinsijoil-
le.

Hossan tien varrella jäivät asukkaat alkuvaiheessa pai-
koiileen. Rasilan lähitalojen asukkaat ja Kumpuvaaran iv-
aseman lotat (vanhimpana Lempi Luukkonen) lähtivät
lhdessä \'artion miehistön kanssa käskyn mukaan kiireesti
kohri Kerrää. Rajalla olevalle partiolle jätertiin pöydälle
kirjelappunen. jossa kdskettiin tulemaan viipymättä pe-
rästä. Partio saapuikin seuraavana päivänä ja oli juuri tu-
vassa kahvilla, kun lentokone alkoi kiertää vaaran ympä-
rillä. Partio pääsi kuitenkin häiriöttä Keträän. Toisin kä-
vi kuitenkin isännän, Tuomas Moilasen, joka tuli kylältä
kotiinsa Rasilaan. Venäläiset hyökkuisivät juuri samalla
hetkellä vaaralle ja ottivat Tuomaksen kiinni. Vanha isän-
tä oli kuitenkin heidän mielestään toisarvoinen tekilä ja
he laskivat hänet menemdån- otettuaan sukset pois. Ki-
antajärven ylitys hevosella oli rohkea teko, sillä jää painui
jalasten alla ja hevosen kaviot menivät monin paikoin

1äån låpi. TääIlå 
- 

niinkuin muuallakin, missä ehdittiin
pakoon 

- 
jai karja navettaan, ruoka pöydälle ja toisissa

perheissä leivät uuniin paistumaan. Vain välttämätön vaa-
tetavara ehdittiin ottaa mukaan.

Tammenmaan partion miehet saapuivat palavan kou-
lun lähelle yht'aikaa venäläisten kanssa. Synryneen "rä-
häkän" aikana joutui Tammenmaa vangiki. Hän oli
heittäytynyt asemaan riukukasan alle, mistä ei päässyt-
kään ajoissa pois.

Voimattomina katselivat Elon miehet hyökkääjän toi-
mintaa Juntusrannassa. Hannes Lauronen koetti pikaki-
väärillään häiritä "taloksi aikovia". Erikoisesti hän suun-
tasi rulen Päätaloa kohti, mutta rulos oli laiha, koska
marka oli liian pitkä. Venäläiset kimpaantuivat häirinnäs-
tä ja toivat raskaan konekiväärin vastarannalle, iosta
aloittivat "kaksintaistelun" meikäläisten kanssa. Jåån yli
he eivät uskaltaneet hyökätä. Mutta toisaalta he eivät jää-

neet neuvottomiksi, vaan pakottivat Valtalan isännän,
Aatami Junrusen oppaakseen. K'risky oli opastaa heidät
Kokkojärven ympäri ja Hossan joen yli Parhaasta paikas-

ta. Aatami Juntusen oli tehtävä kziskyn mukaan. Kuiten-
kin hän kierrätti venäläiset kaukaa pohjoisesta mahdol-
listaen näin aikavoitolla Kiantajärven iänsipuolisen väes-

tön evakuoinnin.
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Talvisota on pyyhkäissyt yli
rauhaisan Suomussalmen seudun

Haapovaaraste Iähetetn' pxrrio sil.IliLrr iltlhämärissä
Juntusrrrntaarr-r ihmetel ler-r kvliiltii ku ul ur'.i.i koh inrra j rr ttrl i-
palon kajastustrr. Kuitenkin px11i1v meni rrrrrhtlliselrl
niiyträvään Miinnikkii-nirniseen t.rlrron j.r p.iäsi kurkisra-
rnrran lrina tupaiur srrakkrr, ennen kuin ireillc selvisi nristii
oli klsvrnr,s. Puhe ja huuclot 

- 
niihtär'.isti kvsvttiin rtrn-

nrrssanat 
- 

jrr rupr.r rneir-rinki oli sitä l.r.rrLr.i. errii p.rrtio
kirtsoi parl'raaksi kiiiinn'ii trrklisin r.r.re-tsiiiin. Perii.in rrnrutr-
trrt Iarrkrrukset kertoivrrt. errei leikill.i oilut eniiii sijaa...
P:rrtio joutui seikkrrilemaen l-n()ntir \ u()r( )k.iutt.r selkosillrr
priiiq'en viintein viisvneer-rii Trir'.rikoskcn rrelic.

Elon n.rieher kvlhi)ttiviir riel,i i1i.ii1.r K,,kk,ri.inen r.rr.r-

nalll, jonne niikiviir ikktrnoi.lcn r'.r1orr-rrkkser. \'ierrrs
mies siellä nyt liirnrnitreli liinrl.irnrss.i pirrcrss.i. Ilviiskin
tiinnc ktitrlr.ri selviisti nt()ottoroi!li.rn irriikk.i..ii.in kicrrolii-
ke. Niiistii riiinisrii ja leirivtvrnisesrii kr l.i.in i..iiitteli viin-
rikki EIo ver-riiliiisten vahvur,irlen. Sc tttnrr.ri nirss.i,rlostrh-
teissa ultkirrrvilltu verrllttLur,I ()nrJ.u'r \'()iru.r.1rr. Ilit.i rtrtr
hensen nries ja l);lst()ri siir-rii;rjrrrteli je pri,itteli. ei ric-.lctä.

N{ikä oli perimnräinen s\'}' siihcn, ertii hiin p.iiirri L.ihteii
'lsemistnln vrriheessrr, jolkrir-r ei ollut kosketust.r hr iikk.iii-
jiiiinl Yhreyttii esimichecn ei ollLrt, l.ränen oli vksin reht;i-
'r,ri ratkrrisu. Eiviir edc-s rrlrristensl keh«rirukset lähte;i tie-
drrstelcurrran jrr ottrrmarrn sclviiii viiniiliiisren kiertoliik-
kccn lalj rru.lcstil s.rrneet hiintii mu urrrrrnaln ;riiiitiisriiiin;
Ålikersantti Viljrmi Pihlejarna.r r:rrjotrtrri liihterniiän vl-
prurehtoiscsti rictlusrcltrun. Ehkii viinrikki Elo pelkäsi
ktrirenkin heikon osrlstonsx pirsrotrtunrista olernatrromrrksi
kicltiivn'essiiiin elrrisrcnsrr pvvnniiistä. Il trrviistii osasro liiht i
vet'riyn'n-riiän kohti Kcträii minnc saapui nrvriskin Rlsilar.r
rvl.rn.rii. Vriestiiii ki ireh.l i rti in liih remärin ev akkorai lralccl le.

Triäliii päärettiin puolusrrrutur.
Ylliittiir'än nopeasri venäliiiset saapr.rivirr Kerriiiin, joss:r

sitren viillei l/2.12. kär'tiin kovil liihiririsrcluja. Sotamies
Sctti Heikkinen k.rilr.ri jrr sotarnies Jooseppi lleikkinen
ku«rsi. Ltrmipuvutrorniurir hiin hi'1'rpäsi kiviaicicn vli, jol-
krin liihellä ollur veniiliiincn pikakiviiiiri Iiivsi rneelinsrr.
Valrpistoolillrr vcn'riliiiset pitiviit trloaukearr j rrrkuvrrsri r'.r-

l«risanr-1. Irtarrntuntiner-r oli vrrikeaa tiillaisessa loisteess;r.
Taistclua johti tiiiillii rajaviiii|cli Hcrmrrn Heikkinen, kos-
ka viinrikki Elo oli rnennvt Kiirnnannienlelle soitr.rmlar-t
esirniehelleen. Kuinka sr.rtrrcksi Ekr ilrnoitti hvökkririiän
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voiman, ei tiedetä, mlrtta se tiedetäiin, errä hänrä ei uskor-
tu. "Ei sieltä voi tulla niin paljonl" oli esirniehen virsraus.

Jo .joulukuun ensimmäisenä päivänä liikkuivar venäliii-
set ratsujoukot Piispajärven selkoskl'lällä, kiiiinnytellen
pakoon rientäviä asukkaita trrkaisin kotiin. Ehkä tiedot
näistä joukoista antoivat aiheen lähettää sivtrstrvarmistrrk-
seen rajakersantti Leo Karttirnon j<;ukkueen. J«»kkue
saapui autolla Alassalmelle, j«rssa oli vain Janne Lrrukko-
nen paikalla, väki oli liihtenyt evakkoon. Malntiellä trr.

voitettiin kaksi epäilyttävää miestii, jotka kertoivrrt ole-
vansa täällä evakossa. Lyhyessä turkimuksessa selvisikir.r
heiclän "evakkomatkansa" toc.lellir.ren tirrkoinrs. Kun
Karttimolla ei ollut täällä rnitiiän tehtäviiä, niin hiin soitti
Kiannanniemelie saaden yhreyden vänrikki Eltxrn. Ttr«rta
pikaa I(rrttin.rolle valkeni tilirnteen vlkavLrus, ja hrin liihti
omalla vastuullaan Kiannrnniemelle.

Tällä aikaa klivi Elon osisto katkeraa taistelua ylivoi-
rnar vastaan. 2.12. aamuyöstii oli ;rakko irtrurntur Ketriis-
tä ia vetäyryä Linnansahnen liinsipuolelle. TaistelLrpartio
jätettiin pitämään k«rsketustir viholliseen. Linnansirlmella
miehet asettuivat aserniin päättäer-r nlr taistella. Ja he tais-
telivrt. Hyökkää1ii 

- 
joka kär'tti nyt krenaatinheittimiii-

kin 
- 

vritti yhä uu.lelleen vlittää saln.ren. mutta hviik-
käys lyötiir-r verissiipäin trkaisin. Miehiin oli tLrllLtr ttttttl
ir-rtoa, jota vielii lisäsi plikalle salrpuneen kersrrntri Kirrtti-
rnon ioukkueen heittiiy§'rninen taisteluun. Apua rili tul-
Iut, rnurtl se oli saapunut sittenkin liian rnvrihiiiin. Pirrn
venäliiiset tryi)kkiisivät uhkrrr«rhkeasti rirtstrjoukoillerrr.t
LinnlnsalInen eteläpuolella olevln Klul'riusarltrtetr vli 1.1'p-

kien meikriliiisten selustaan. Oli pakko )ättiiä ascnr;rt. ioi-
hin jiii vain rljamies Trrrkkonen su«rjrratnrrrin irr.t.tnrtttnis-
tir. Suorni-konepisroolillaan hän teki sclviiii jilkeii hviik-
kriiijistä. Vaikelsti hrutvoittrrneer.ra lriin jäi taistelukentäl-
le. Rajakersar-rtti lirrttirr-r«r teki iln-u;ituksen kirpteeni
K«rntulel lc: "Hviikkiiiij 

i ri on rrinirkin prlr.rlio( )nrr vahvister-
runa ti'kisttillri jrr kranarrtinheirtin.rillä sekri rrrtstrjoukoil-
la." Tiimii teh<>si. Paikirllc saaptri luutnirntti Air;rnnc. jo-

ka tilrrnteen toivott()rnrrrrden huortlirttr.rrlrln ()tti joh.lor-r

kiisiinsi. Lisiiksi srariin viinrikki Vuoriston joukktrc. mtrr-
ta vlivoirnrllc ei mrrhdettu n.ritiiiin. Miten taistclun kulku
tiirnän jiilkeen kchirq'i, ei krrr.rlu eniiii tiimiin kirjoirLrkscn
puirreisiin. Toclettrrkoon vrrin vrrstir 5.Il. sclvinnecksi, cr-
tä vihollisen voinre kiisittikin tririllii periiti k;rksi rrktlcnr-
riii (fil jt 662) sekii tykistiirvknrcntin (S(r) j;r niinktrir.r
kcrsanrti Kerttirno ilmoitti. r;rtstrjorrkkoje.'l-iirii vIivoinrrrr
vrrsti.rrlll Elor-r ntichet rlristelivar tunnustr.rstrl s.r;int.ltrrl. Viin-
rikki Ekrlla 

- 
riillii PrrPpislil5l'1111rkscn srr:rnee ll.r nr,l()rcll:r

rniehcllii 
- 

painc oli liiar-r suuri. Tclrriivii olisi r';r.rtir-rtrt ni-
rnenomirrrn s()tilrrstrr, jrr sittcnkin t>lisir'.rt Irtrth.lollisuu.ler
olleet lreik,rt. Viisvrreerr j.r rntrrrrrrreen r.ri.rrcrrtrrl..Lst,rrin
eliin.riin kaari piiiittvi .l.ll.i9. \/rst.t cvcrsti Siil.tsvLro .Lrttor

tälle vaprraehroisellc. inronriclisellc is.inm.r.tn vsrär'iillc
tunnusruksen. 

- 
rlruttrl lii.rn ntviilt.i:in.

Hossan vrrrio liihti l.ll. vh.lcss,i viicstön krrnssa selkos-
ten halki Perankrrirn. \reniiiiirser ereniviir Hoss.ir-r tiet,i
Tormtralle ja piriviit väestii.i ir.rllussaan. kunncs Os. Susi
hciclät vapautti. Kirrnnrnjiin'en itiifr.rolelle jäi väestö tär,-
clclliseen rnottiin jrr os;r viciii joutui liihten.riiiin Vienan-
Krrrjalaan veniiliiisren r';rnkin,r.

Juntusrlnnan sLlunniln trrisrelut ovat iiiiineer historilan
epätaslisuukien historilnrr. Tuskir-r rnissiirin nruurrlla rin-
tirrnillamme oli k;rh.len vrrsr.rkkirisen "voiurirrl htniin er(.)

niin vrltrn'rr ktrrn riiälLi. Krriken kaikkilan: riintii .Lntrrr
paljon ajattelenrisen aihertll, ja haluaisinkin piiiittäii kerto-
rnukseni nrrtrll.r lltrseella: "Täii konrtonr' on kcrtoluarr.
se vlrstarn orl svnnvinmual "



Taistelu ltä-Syuärin Särkiiäruen
"bunkkerikylässä"

lLMARI KUKKONEN

OLI varhainen aamu -30. pnä lokakuuta 1941 Syvärin ete-
läpuolella Homorovitsin suunnalla Särkijärven maasros-
sa. Huomiotamme herätti jonkun matkaa asemiemme
edessä tapahtuva liikehtiminen. Pimeän vuoksi emme mi-
tään nähneet, mufta aseiden ja ryökalujen kalahtelu il-
maisi jotain erikoista olevan tekeillä. Panimme merkille,
että konekiväärejä kuljetettiin vihollisen puolella vasem-
malle. Olihan niiden kalahrelu meille perin tutrua, kos-
ka olimme itsekin niitä monia kertoja pimeässäkin raa-
hanneet eteenpäin. Jorain levottomuLlrra pvrki mieleen
kuvitellessamme, mitähän alkava päir,ä -roisi raas rulles-
saan.

Viikkoa paria aikaisemmin oli pilrll,oonrmme. I JR
30:n pääosa vlirtänt't Sr-r'ärin. Joukkueemme viipvi i.
komppanian kanssa toisra viikkoe vrrmisrusrehrär'issä Sv-
värin rannalla, kunnes meidär kuljetertiin laivalla Slr'ä-
rin eteläpuoielle sekä sielrä Homorovitsiin. Täältä siir-
ryimme muuramia kilometrejä erelään Särkijän,en maas-
toon ns. bunkkerikylään. Joukkueeni johtaja, vänrikki
Keurulainen oli sairaana ja niin jouduin ensimmäisen
pLrolijoukkueen johtajana komppanian päällikön A. Mää-
tän käskysrä toimimaan kk-joukkueen johtajana.

Särkijärvellä oli vihollinen aikoinaan rakentanut suuren
peltoaukean laitaan ktrksi betonibunkkeria. Ne <tlivar saa-
puessamme jo vaihtaneet omistajaa, koskapa niiden am-
puma-aukot olivat vikasuuntaan. Ne paivelivar nyr
miesten majoituksessa. Vasemmanpuoleiseen bunkkeriin,
jota nimitirnme tukikohra 1:ksi, ;äi joukkueestani yksi ko-
nekivääri. Toinen bunkkeri, tukikohta 2, sai I koneki-
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vääriä, koska se oli edellisestä tukikohdasta n. 100 m
etuoikealla eteentyönnetrynä. Tässä bunkkerissa maiarli
kiväärijoukkue, ja me kk-miehet saimme ma,iapaikaksem-
me läheisyydessä puoleksi maahan kaivetun teltan.

Jokunen aika oli ollut hiljaiseloa, mufta eräänä päivänä
kuullosti vihollisella olevan jotain erikoista mielessään.

Kun aamu sarasti, alkoivat "vekut" haukkua jossain va-

semmalla. Ga paketeista tuli meillekin, mutta suurin osa

tuntui olevan osoitettu tukikohta 1:een. Pian siellä yhtyi-
vät mvös konetuliiueet leikkiin, .ia kiivas taistelu alkoi.
Silloin yo rrvasimme. rnihin vihoilisioukkoja pimeällä siir-
retri i n.

Tukikohtirmme puhelinkaapeli kulki toisen bunkkerin
kautre. mutra heti aamulla katkesi yhteytemme. Lähettini
Lähri emimään vikaa jl ottamaan tilanteesta selkoa, mutta
iriin ei n.rark.rltean prllannut. Jonkun ajan kultrttua lähetin
markalle toisen miel.ren. muttr hänkään ei tullut takaisin.
Taistelu jltkur kiivaana. ja vaikkrr se ei suoranirisesti koh-
distunutkaan rukikol-rtaarnme, piri se mielemme kovirsti
jännitq'neenä. Niin kului päivä puoleen, iolloin tuli vähi-
tellen tar.rkosi. Hiljaisuus tunttri oikein hyvältä, ja niin
k«rkoonnuimme me vapaina olevat kk-miehet telttaamme
ja laittelirr-rme karniinaankin pikku tulen, jotttr siiisimrne
nauttia jotain län.rmintä, koska ernme sinä päivänä olleet
vielä syöneet mitään.

Siinä hiljaisuudessa oli korvani erottavinrran jostain vie-
raskielistä puhetta. Puikzrhdin ttltts otramairn ruiiutrr sel-

vää. Norstuani telttaa ympäriiiviin n-rultavrllin päälle,

näin )0 rn päässä kolme vihollisrniestii, iotka kovesti po-

JR 30:n varustettua
taisteluasemaa
Itä-SyvärilläI

I
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littaen ldhesryivät telraamme. Minut nähdessään he al-
koivat huudella "Stoi, ruki verhl " tai jotain sinne päin.
Ymmärsin kyllä heidän tarkoituksensa, mutta eipä johtu-
nut mieleenkäin kåydä sitä noudattamaan. Minulla ei ol-
lut asetta ja siksi pudonauduin teltan ovelle, jossa olivat
kiväärimme. Hihkaisin samalla toisetkin aseisiin. Siinä
nyt vieraamme vain tallustivat edelleen aivan pystyssä
päin, mutta eivät enää kauan, sillä useita kivääreitä ojen-
tui yhtaikaa heitä kohden. Muita vihollisia ei ollut näkö-
piirissä, ja aloimme ihmetellä, kuinka oli mahdollista, et-
tä tuollaisia vieraita oli tullut omasta naapuritukikohdas-
tamme päin.

Hetkistä aikaisemmin oli eräällä konekivääriliämme
vaihtunut vartio. Vapauruneet vartiomieher alikersantti
Huuskonen ja sotamies Raacikainen yrittivät tulla teltalle
eivätkä nähneet muuta liikettä kuin nuo teltan läheis11-
dessä rauhassa kävelevät venäläiser. Tästä he tekivät vain
yhden johtopäätöksen: Isännät ovat täällä vaihruneetl Td-
män vuoksi he katsoivat parhaaki ortaa jalat alleen ja
yrittää omiensa luo taakepäin. Aukeaa ylittäessään he
kuitenkin tekivät sen kolkon toteamuksen, että heitä am-
muttiin konekiväärillä tukikohta 1:stä. Alikersanti
Huuskonen suistui pian läpiammuttuna lumeen, mutta
Raatikainen pääsi onnekseen aukean yli, löysi taempaa
toimirusjoukkueen ja kertoi siellä ikävät uutiset tukikoh-
dastaan.

Kun kutsumanomista vieraista selvinyämme aloimme
tarkkailla tukikohta 1:tä, näimme bunkkerin katolla mie-
hiä viholliseen päin olevalla puolella. Tdstä päättelimme,
etteivät meikäläi1et tuolla rinteellä parveilisi, vaan heidän
on täyrynyt jättää tukikohransa. Pahalta rupesi näyttä-
mään! Menin etsimään kiväärijoukkueen johtajaa ja sain
kuulla, eaä hän sekä muutamat miehet olivat jäljellä, kun
taas muut olivat häipyneet. Tunsivat kai tilanteen aika-
naan parenunin kuin me. Lisäl<si alkoi äkkiä tippua ym-
pärillemme heittimen ammuksia. Bunkkerissa olisimme
olleet suojass^, vaan emme r,rskaltaneet sielläkään olla, kun
emme lainkaan tienneer, mistä päin piippalakkeja alkaisi
hiippailla. Erds miehistäni, sotamies Tiirikainen alkoi va-
littaa, emä häneen sattui. Autoin hänet bunkkerin ampu-
ma-aukon edessä olevaan syvennykseen, otin ensisiteen

Homorovitsi n-Särki.järven
rintama lokakuun lopulla 1941

JR 30:n asemissa kranaatinheitin
toiminnassa viholl isen karkoittamiseksi

ja avasin hänen housunsa, kun hän valitti vatsaansa. Sielcä

paljastui ikävä näky, sillä koko vatsa oli revennyt auki ia
sisälmykset valuivar ulos. Sanoin, että täällä on niin paha

haava, ettei sitä voi sitoa pienellä siteellä ja napitin housut
jälleen kiinni. Tiesin hänen kohtalonsa ja samoin tiesi hän
sen itsekin. Apua ei voinut toivoakaan muualta kuin Hä-
neltä, jonka eteen miehen oli pian astuttava. Eipä siinä
sopinut hävetä tovereitakaan, vaan täyryi painua polvil-
Ieen aseveljen rinnalle Ei hän tahtonut kättäni
pädsriä ;a pyysi vain, että emme iättäisi häntä elävänä vi-
hollisen kdsiin.

Tuskin olin hänen luotaan lähtenyt, kun vastaani tuli 2.

puolijoukkueen johtaja, kersantti Jäntti vatsaansa, pidel-
len. Sirpale oli tehnyt hänellekin tehtävänsä.

Varoittelin nyt miehiäni, emei vain kukaan lähtisi yrit-
tämään pakoa, sillä voimme kyllä pitää puolemme iltaan
asti, ja ellei siihen mennessä saavu apua, niin sitten hämä-

rän turvin kyllä päsemme pois ja viemme haavoirtuneet
menneseämme.

Silloin alkoi jälleen kiivas rätinä tukikohta 1:n suunnal-
ra ja koetimme olla varppeissamme odottaen, mitä nyt tu-
lisi. Taistelu ei kestänyt kauan, ja teimme sen havain-
non, että naapuribunkkerin katolta miehet hävisivät.

JR30
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Meikäläiset olivat saaneet lisävoimia ja valtasivat vas-
taiskulla jälleen tukikohdan. Pian sieltä tuli joukko mie-
hiä meitäkin etsimään, mutta ei seisten ja näkyvissä,
vaan jostakin alkoi kuulua huutoja:

- 
Onko siellä suomalaisiai' 

- 
Olipa kovin vapautta-

vaa vastara tähän myönteisesti.
Sen viholliskomppanian rippeet, joka oli aamulla val-

lannut tukikohdan, sulkeuuivat bunkkeriinsa. Pitkät
neuvottelut siinä käytiin ja sekä uhkauksia että lupauksia
tarvittiin, ennenkuin he tulivat ulos. Saalis oli siltä päiväl-
tå 2) vankia,4 konekivääriä ym.

Jäljestäpäin arvioidessa silloista tilannetta nousee pa-
kostakin mieleen pelottavana mahdollisuus, mitä olisi-
kaan tapahtunut, jos vieraamme olisivat saapuneet hiljai-
suudessa ja yllättäen teltallemme!' Ehkäpä he näkivät pa-
kenevia meikäläisiä ja siksi pitivät tukikohtaanme jo
tyhjänä, tai ainakin vaarattoma'n . Näin pahakin koitui
sillä kertaa hyväksemmel

Lähettini, jonka ensin olin toimittanut puhelinkaapelia
tutkimaan, pääsi onnellisesti bunkkeri 1:een, mutta hyök-
käyksen juuri alkaessa ei voinut jatkaa tehtäväänsä lop-
puun asti. Vihollisen päästessä jo bunkkerin sivulle, hä-
nen täyryi viimeisten sisällä olleiden mukana nopeasti
hypätä tykin ampuma-aukosta mahdollisimman pitkälle,
niin että he pääsivät kuolleeseen kulmaan vihollisen tulel-
ta. Toinen lähetämäni mies ei enää päässyt näin pitkälle,
mutra ei myöskään paiannur kertomaan näkemäänsä, vaan
sujutteli jostain itsensä taakse suojaan.

Raskaat uhrit vaati tämä päivä joukkueeltammekin.
trIolemmat rukikohdassamme vatsaan haavoittuneet kuoli-
var haavoihinsa. Samoin kaatui tukikohta l:ssä olleesta
kk-ryhmästä kaksi miestä. Kaikesta huolimatta jäi tdstä-
kin päivästä sellainen tunne, että onni oli mukanamme
onnettomuudessakin.

Korviketta keittivät JR 30:n
miehet mukavasti tuulelta ja
tähystykseltä suoiaavassa
"pistekohdassa"

Toim itukselle saapunutta
Gummeruksen kiriallisuutta

Eric Ambler:
PELON KIERRE

Paul Carrell:
POLTETTU MA,T

Harry Hamm:
KrrNA - 

700 MTLJOONAN
VALTAKUNTA

Jussi T. Lap.palainen:
ITSEN,TISEN SUOMEN
SYNTY

Curzin Malaparte:
KAPUTT

Ladislav Mnacko:
VALLAN M,{KU

Eliot Ness - Oscar Fraley:
LAHJOMATTOMAT

Kalle Päätalo:
NÄLKÄMiiKI

Mauri Sariola:
ONNENSOTURIT

Ernst Trost:
D^ÅVID JA C,OLJAT
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"Onko tämä sopiva
paikka

I
I vai mennäänkö muualle ?"

ANJA rxÄxetnoret

M uistelman kirjoittajan
ottama valokuva Suomen

marsalkasta Päämajan pihalla
Mikkelissä v. 1942

TAPASIN Marskin niinä vuosina monta kertaa enkä mil-
loinkaan unohda Suomen Marsalkan olemuksen ympäril-
leen levittämää tunnelmaa sodan aikana idyllisessä pää-

ma j akaupungissa M ikkelissä.
Palvelin Päämajan tiedusteluosastossa. Olin vain yksi

niistä tuhansista ja taas tuhansista naisista, jotka olivat
rientäneet kenttäarmeijan .ia kotirintaman tehtäviin isän-

maan kohtalon vuosina. Mutta työskentely Mikkelissä
tarjosi nuorelle naiselle varmaankin enemmän vaihtelua ja

työn iloa kuin ehkä jossakin muussa kaupungissa.

Marsalkan oleskelusta ja esiinrymisestä Mikkelissä on
kerrottu ja kirjoitettu niin paljon, että en katso siihen ai-

heelliseksi puurtua. Kerron vain hänen suhtautumises-

taan alaisiinsa, esiinryipä hän sitten miten virallisissa
tehtävissä tahansa.

Kesällä 1942 halusin kerran napata kamerallani kuvan
Marsalkasta, joka melkeinpä säännöllisesti joka päivä tuli
vastaani päämajarakennuksen pihamaalla. Ilma oli säteile-

vän aurinkoinen ia rohkenin plytää Marsalkalta luvan
valokuvan ottoa varten. Sain suorastaan huutaa pyyntöni,
sillä aivan muutamien metrien päässä möyrysivät ia mete-

löivät kadun kunnostaiat porineen ia jyrineen.

- 
Olkaa hyvä, mutta onko tämä sopiva paikka, vai

mennäänkö muualle-/, kysäisi Marsalkka. Pitempää empi-
mättä annoin ymmärtää ottavani kuvan juuri nyt, ,ia niin
Marsalkka antautui rauhallisesti kuvattavaksi.

Pidän tätä näin jälkeenpäin melkoisena harvinaisuute-
na, koska Marsalkka tunnetusti oli varsin pidätryväinen
ja tarkka hänestä otenavien ja julkaistavien valokuvien
suhteen.

Aina kun nyt iälkeenpäin näen Mikkelin kaupungin
vaakunan vapaudenristin ritarimerkkeineen, muistuu

Marsalkan hallitseva ja arvokas hahmo mieleeni kolmen

sodan pädmajakaupungin viimeisiltä poikkeuksellisten
vaiheiden vuosilta.
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Luttojoen Alaköngäs
talviasussa

URHO YLITALO

NIIN ankaran vakavaa kuin sota onkin ja niin hengen ja
terveyden päälle kuin sota vain käykin, niin paljon kuin
se kyyneleitä ja murheita mukanaan tuokin, niin se on
näihin asti vaikuttanut ihmisen kohtaloihin kaikkina ai-
koina. Siten sota aina on tuonut mukanaan joukon unoh-
tamattomia muistoja, niin raskaita kuin kevyempiäkin.

Muistelen aina er'zistä maksniemeläistä vanhaa kalasta-
jaa, suurta ja väkivahvaa miestä, jolla oli tapana muhkei-
ta viiksiän suoriskellen lasketella juttujaan hakolaavussa
nuotion ympärillä istuessamme. Minua hän kutsui aina
"pojaksi", vaikka olir.r hänen ryhmänjohtajansa, nuori ase-

velvollinen. Mutta eihän tuollainen toki mitään ristiriiro-
ja synnyttänyt. Kaikki kävi väliliämme oikein lupsakasti.
Kun vihollishävittäjät kävir,är päivisin joskus ruiskutta-
massa luotejaan ja pommejaan niskaamme ja kun niiden
menryä palasimme laavuumme nuotion vmpärille, suori
kalastajamme taas viiksensä ya alkoi kertoilla nuoruuden
muistojaan, jolloin hän oli muirren muassa toiminr.rt sala-
kuljettajana merillä.

- 
Eihän tämä, pojar, mitään ole, hän ul6i66i 

- 
1'x2n

kun olimme pirtuaikana aavalla merellä moottoriveneessä
ja siihen meitä ammuskeli rannikkovartioston ientokone
ja m<xrttorimme sytryi palamaan, niin se jo jotain oli... Sit-
ten muistelut jatkuivat... Muistelemisen arvoinen oli se-

kin tapaus, kun vihollisluodista jalkaan haavoittunut ko-
mentajamme 

- 
silloinen majuri Pennanen 

- 
ratsasti

rajajåakarillä ;a johti sieltä käsin pataljoonaansa. Se oli ai-
noa käyttökelpoinen ratkaisu rannartoman korpimaise-
man keskellä, missä porukkamme risteiii sinne tänne
neljässä suuntaurassa.

"Herirat"
nukkuivat

Ensimmäinen sotakesä l94l oli eletry vaihtelevalla on-
nella ja oli tulluc sylsy. Takana olivat valoisat yöttömät
yöt Luton .ia Nuorttijoen erämaassa, missä olimme rauhal-
lisina hetkinä nukkuneet niin monen kuusen juurelia tai
hakolaavr-rissa ja kuunnelleet käen kail.romielista kukun-
taa.

Ja nyt oli synkeä syksy. Yöt oiivat oikein "Egyptin pi-
meyaä" 

- 
karmivan läpitunkemattomia. Pataljoonam-

me Er.Os.P oli vetäyrynyt Ristikentän tie4oille Luttojo-
en varteen talvikautta odottamaan. Olimme siis kuului-
san Juho Vesaisen sissijoukon myöhäissyntyisiä jälkeläi-
siä samoilla teillä kuin esi-isän.ur-re ammoin menneinä ai-
koina olivat olleet.Majapaikkamme oli Kuksjaur-nimisel-
lä joen ja järven muodostan.ralla kannaksella.

Ei aikaakaan, kr.rn huomesimnre saaneemme erämaahan
vihoittelevan naapurin. Noin kymmenen kilometrin pää-

hän erään vaaran maastoon oli tullut ja majoittunut vi-
hollispataljoona 

- 
ja niin aloimme metsästellä toinen

toisiamme, niinkuin sodan asiaan aina kuuiuu.
Pataljoonamme vasemmalla sivustalla muutaman kilo-

metrin päässä järvestä laskevan puropahaisen varrelia oli
etuvartiokomppaniamme pahimmalla har.ianteella terveh-
timässä vierailulle pyrkivää vihollista. Koviin verisiin

1'hteenottoihin ei niissä olosuhteissa tietenkään ollut varaa
kummallakaan puolella, siliä tiemömät, satakilometriset
taipaleet rnolempien takana pelottivat. Niitä koluttiin
venheillä mutkallisia ja koskisia jokia pitkin, väliliä ve-
neitä kantaen. Se oli todellinen tuskien taival monille
haavoittuneilie, jotka joutuivat kulkemaan tämän "Golga-

tan tien" sotasairaalaan. Sitä paitsi amPuma- ja elintarvi-

**fr@,"a*:
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kehuolto aiheutti omat hankaluutensa. Mahdollisesta
avusta ei kannattanut uneksiakaan.

Mutta vihanpito kaikesta huolimatta jatkui päivästä
päivään. Enimmäkseen se tapahtui sillä tavalla, ertå. a -

mulla varhain meidän porukastamme pistäyryi parin
joukkueen vahvuinen partio visiitillä naapurin asemien
edessä. Ammuskeltiin ja rähjättiin aikansa ja palattiin ta-
kaisin. Iltapäivällä teki naapuri vastavierailun samoissa
merkeissä tuon puropahasen luokse 

- 
ja sama mereli tois-

tui. Kaaruneet haudattiin kenttähautoihin 
- 

ja siellä le-
pää meikäläisiä vielä tänäkin päivänä.

Naapurin puolelta ilmesryi porukkaamme usein hiippa-
reita, jotka halusivat vaihtaa sotansa vangin rurvarum-
paan eldmään. Tavallisesti heitä tuli kaksittain. He ii-
mesryivät kuin maan alta, äkkiarvaama(a, mikä pani
usein ajattelemaan, kuinka helppoa niissä olosuhteissa oli-
si rohkean vihollispartion yllänää meidät. Usein ounai-
limme suurempaa rynnäkköä pimeyden turvin ja elimme
varovaisina ja jännitryneinä. Jonkinlaisia pesäkkeitä .1a

poteroitakin olimme kaivaneet sitten, kun olimme saaneet
ensin töpinän kaiveruksi turvalliseen maakorsuun, tärkeä
elin kun se oli.

Mutta kuinka voikin olla syksyinen yö niin läpitunke-
mattoman pimeä, emä ei näkisi väistä, vaikka toinen
sormella tohauttaisi silmään7 Käsikopelolla täyryi usein
kompuroida eteenpäin. Jopa §mmenen metrin matkalla
oli usein ekyä. Ylläköstä olisi saattanut helposti kehiryä
tuollaisina öinä sekava kaaos, jossa ei olisi erottanut ystä-
vää vihollisesta. Tarkastelin vuorollani vartijoita joina-
kin tuollaisina öinä, jolloin odottelimme jotain erikoista
tapahruvaksi. Metri metrilrä kopeloimalla kuljin pimeässä
pitkin linjaa. Olipa rrrelkein sarnaa, pitikö silmiä auki vai
kiinni. Ja nuo hakolaavujen savuaukoista loistavat rulen
kajastukset saattoivat toimia pahuksenmoisina majakkoi-
na pimeydessä lähesryvälle viholliselle. Mutta sillehän ei
mahtanut mirään. Vasrailin melkein kuiskaten, krihedsti
tiuskaisruihin kaksiosaisiin runnussanoihin, joita lausuil-
tiin pimeässä toistamiseen:

- 
Muori?

- 
Ätil minä toistin kena roisensa jälkeen vastauksek-

si ja kompuroin pimeäsä.

Ne olivat eräänkin kerran tunnussanoiamme. 
- 

Ehkä-
pä monella aremmalla oli tässä kammottavassa pimeydes-
sä todellakin äitiä ikävä.

Kerrankin, kun rulin kk.pesäkkeelle, en löytänyt vartio-
miestä sieltä mistän. Hänen piti olla pesäkkeen katolla.

- Jokohan on vihollinen kaapannut koko miehen, ajatte-
lin. Sellainen olisi voinut hyvin tapahtua kaikessa hiljai-
suudessa. Ryömin pesäkkeeseen omat aavistukset mieles-
säni, sillä tiesin juuri nyt olevan erään lappalaisen vuoron
olla vartiossa. Haparoin käsikopelolla pimeässä pesäk-
keessä ympärilleni ja kuiskaten kyselin vartiomiestä ni-
meltä. 

- 
Ei vastaustal Vihdoin eräässä nurkkauksessa

käteni osui karhean manttelin kaulukseen 
- 

ja tunsin, et-
rä se sisälsi elävän miehen. Tarruin siihen lujin kourin ja

kiskaisin 1'lös pelosta värisevän ja mykän lappalaisen, joka
oli kerrassaan olematon kuvatus ja ainainen harmin aihe,
enneo kuin hän sai passituksen siviiliin. Niin erinomaisia
erämaasorureita kuin iappalaiset yleensä olivatkin, heistä
joku harva 1'kilö suhtautui sotaan tällaisella hiljaa taisre-
levalla passiivisuudella, jossa ei saanut aina tarpeellista
vasraustakaan, niinkuin sota olisi yhden alikersanrin syy.

Ravistelin miestä nyt h1'vänlaisesti siinä ahtaassa pesäk-
keessä ja lausuin puoliääneen sanoja, .iotka eivät ole pai-
natuskelpoisia, sillä yksin hänen vastuuliaan nukkui laa-

vussaan ruossa lähellä parikymmentä miestä kaikessa
rauhassa. Ei tämä mies ollut nukkunut. Kuinkapas hän
olisi peloltaan saanutkaan unta silmään. Mutta jännittä-
vän odotuksen ja mykän, pimeän yön luoman kauhun la-
maurtamana mies oli vetänyt manttelin päänsä yli )a lyy-
hisrynyt ahtaimpaan loukkoon antaakseen palttua koko
sodalle ja pahalle maailmalle kuin oikutteleva lapsi.

Tärkeimmille paikoille ruon Puron varteen olimme ki-
ristäneet puiden väliin lankoja ja ripustaneet niihin ryh-

listä peltipurkeista tekemiämme helisdmiä. Ne olivat
tietysti heikkoja ja epährotettavia hälyttimiä, rnutta pa-

rempiakaan ei ollut. Vartiomiehet luonnollisesti valvoi-
vat paikallaan joka hetki. Mutta kuinka vaikeaa onkaan
er'zimaan vartiomiehen olla joka hetki parhaalla mahdolli-
sella tavalla valpas ja tarkkaavainen. Siitä olimme kerran
saaneet julman opetuksen, kun yllätetyltä vartiomieheltä
oli viilletry puukolla kurkku auki ja vihollinen päsi teke-

Partio Luton
kairoilla
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mään tuhoja pienessä, erisreryssä porukassarnmg. 
- 

l(s1-
ran kirjoittikin eräs luonamme vieraillut sorakirjeenvaih-
taja, errå siehä kirjoittaisi kokonaisen romaanin roinen
toistaan erikoislaatuisempaa ja jännittävämpää tapahtu-
maa. Sellaista romaania ei vain vielä ole kirjoitetru 

- 
ja

lienevätkö läheskään kaikki tapaukset yksiryiskohdinain
sotapäiväkirjaan vierykään? Jännirtävimmät ja erikoislaa-
tuisimmat aiheer ja tapahtumat kun ovat luonteeltaan si-
rå lajia, ettei niistä näin iiman muura uskaltaisi mennä
mitään kertomaankaan 

- 
yksistään jo siinäkin pelossa,

että kenties ei tiedä rarpeeksi, pysyäkseen totuudessa, mi-
kä on muistelusten kannalta ehdottomasti välrtämätöntä.
Aukkoja ei voi paikata mielikuvirukseila.

Oli taas kerrankin ruollainen sysimusta Egyptin yö.
Olimme nukkuneet 1'ömme rauhassa hakolaavuissamme,
mitkä näin vielä lämpimänä syksyoä olivat oikein muka-
via 4suntoja. Ei mitään härää, ellei olisi oliut sotaa.

Ja kun aamu valkeni ja ensimmäinen mies ryönryi ulos
laavusta, oli häntä ulkona vasraanorramassa kaksi vihollis-
sotilasta vilkkaasti elehtien ja puiisten. Taisi siinä ensin
miehen nenänpää pahemman kerran kalveta, kun hän nä-
ki pusikosta esiin ilmesryvät vanjat. Murta pianpa hän
cointui käsittärrrdän, että miehet olivat aseirta ja vaikutti-
var kovin ystävällisiltä. Aseet heillä tosin olivat, mutta
niitä he osoittelivat rnaassa ja tarjosivat miehemme käyt-
töön, höylisti vaan.

Pian oli hämmäsryneitä silmäpareja useampiakin miek-

Everstil uutnantti
Pennanen sanelee
sotapäiväkirjaan tietoja
osastonsa toiminnasta

Lapin sodassa

kosten ympärillä. Venäjän kielen taitoinen tulkki haet-
tiin paikalle.

- 
Miten miehet olivat saattaneet tänne näin salaa il-

mesryä/

- 
Sehän oli tavamoman yksinkertaista, vastasivat va-

paaehtoiset vangit. Tarvitsi tulla vain läpi pimeän kohti
laavuja kuin majakkaa päin, kunhan vain uskalsi.

- 
Milloin he olivat tulleeti'

- 
Yöllä, yöllä...

- 
Miksi ette ilmoittautuneet hetii

- 
Kyllä kurkistirnme jokaiseen laavuun oviaukosta,

rnurta kun herrat nukkuivar, päätimme vetäytyä läheiseen

metsään odottamaan aamlln valkenernista, ktlnnes herrat
heräävät.

Herrat? 
- 

Niinpä niin. Nämä aron poiat eivät puhu-
tel-leetkaan meitä millään "tavaritshi" nimellä. Olimme
"herroja" 

- 
öhöm!

Mutta mitenkä "herrat" näyttivätkään hetken vakavilta
ja hölmisryneiltä?l 

- 
Aivan selvästi he miettivät erästä

seikkaa 
- 

nimittäin sitä, että kuinka olisikaan voinut
kävdä, jos nämä hiippailijat olisivat tulleet yöllä pahoissa
aikeissa? 

- Ja oli siinä vielä pari muutakin mietcimisen
arvoista seikkaa. 

- 
Mitenkä suurta osaa eräs "onneksi" ja

"tuuriksi " mainitru varjelus eldmässämme näytteleekään,
vaikka sen harvoin todella huomioimme? 

- Ja vielä sirä-
kin, että määräryissä tilanteissa pakeneminen vaatii suu-
rempaa rohkeutta kuin pysyminen paikallaan tai ryhry-
minen hyökkäykseen.
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JR 9:n 2. komppania kävi viivyq'staistelua Åänislinnasr.r
länteen johtavan valtatien suunnassa kesä-heinäkuun
vaihteessa 1944. Perddnnyimme miltei jarkuvassa rulikos-
ketuksessa venäläisiin, jotka "uraata" huuraen pvsvir'ät
riiviisti kintereillämme. VälilE Nuosjän'i-Koiarselkä ei
paljoakaan levätty. Kun emme olleet suorenaisessa raiste-
lussa, teimme itsellemme uusia asemia. \/iin'n's oli ;är-
jestetty niin, että toinen joukko-osasro orri venäläisiä tu-
lisuudelmin vas[aan sillä aikaa, kun roinen pureurui puo-
lustusasemiin edullisiksi katsornrihin maascokohtiin.
Kr,rn vihollisen painostus kävi vlivoirnaiseksi, vetäännyim-
me aina uuden viivytl,slinjan rurviin. Näin peräännyim-
me Kolatselkään, josta taas korpia pirkin vanhan rajan
pintaan. Tässä vaiheessa en rosin ollut 1'ksikköni mukana,
sillä haavoituin' 6. 7. Otaksun venäläisten karkaisseen
maantien Kolatselän eteläpuolelra samana päivänä, koska
vihollisen luodit vinkuivat sairasauton ympärillä, jossa

kul.fetettiin haavoittuneita ja kaatuneira. Joka rapauksessa
löysin yksikköni parin tiikon sairaalareissun fälkeen
Muuannosta.

Nopea perä)'rymisernrne Nuosjärveltä ei suinkaan aina
johtunut venäläisten painosruksesta, vaan usein ehdimme
taistella vasta heidän kärkijoukkojensa kanssa, kun jo tuli
peräänq,miskäsky. Sotilas.lohro näki rilanteen kokonaisuu-
den ja sen mukaan sääreli peräänn'mistä. Raskas kalusto
kulki edellä ja sen turvaamiseksi oli joskus pureuduttava
lujemmin puolustukseen.

Palalahden tienhaaran maasto

Erris rällainen lujempi puolustrs oli määrätry järjestet-
tär'äksi Palalahteen. Seutu oli puolustukseen sopiva
maantien suunnassa. Tie ruli rnetsästä noin kilometrin le-
rtiselle peltoaukeamalle. jota seurasi melkoinen rinne.
Näiden vhq'mäkohdassa oli puro, jonka 1'li kulki maantie-
silta. funteen harjaila oli n'vpillisiä karjalaistaloja.

Olimme asetruneet puoiustukseen mainitulle harjan-
teelle ihanteelliseen asemaan. Edessä olevan aukean ta-
kana oli metsää, jonne ehtisi hlvin vetä1'q'ä, ennen kuin
joutuisi vihollisen tähtäimeen. Vähän sillasta ylöspäin oli
tien varteen sijoiterru konekiväärit hyvin naamioituina.

Viivytystaistelua käyvät joukkomme olivat vielä vuorol-
laan edessämme. Odotimme heidän saapumistaan näh-
däksemme, micen hyökkääjien käy kalpaten. Mutta mei-
dän käskettiinkin lähteä asemista, ja komppaniamme
päällikön, nykyisen puolustusvoimien komentajan Yrjö
Keinosen johdolla siirryimme sivr,rstavarmistukseen va-
semmalle.

Kiersimme sinne rnetsää pitkin, ja komppanian kärki
ehti noin kilometrin päähän aukeaman laidasta, kun py-
sähdyimme ja asetuimrne asemiin tien suuntaan, joskin
siitä vajaan kilometrin etäisyydelle. Nähtävästi oli oletet-
tu: kun vihollisen hyökkäys kilpisryy maantien suunnas-
sa, yrittävät venäläiset kienää aukean lyhyemmästä pääs-
tä ja pyrkivät puoltstuksen selustaan.

Ei ollut montakaan päivää siitä, kun viimeksi olimme
samantapaisessa sivustavarmistuksessa. Silloin näimme

å-.**- !t" ät§
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Kertom uksen kirjoittaian
joukkue Ul.K/JR I

metsän laidasta erän kylän, johon venäläiset saapuivat ia
majoittuivat rakennuksiin. Reppunsa heitetryään vanjat
näyttivät kiiruhtavan kaivoille. Päivä oli helteinen ja kai-
voille muodostui monen meikäläisen sormia syyhyttäviä

ryhmiä. Muna meitä oli kielletry ampumasta ;a pal.lasta-
masta olinpaikkaamme 

- 
toistaiseksi. Tyydyimme vain

katselemaan miten vanjat rauhallisesti liikuskelivat raken-
nusren pihoilla ja makailivat nurmikoilla. Ättia he kui-
tenkin häipy'ivät näkvvistämme ja meitä kohti avattiin
tuli. Luultavasti oii olinpaikkamme saatu tietoon tai hei-
dän tähystäjänsä oii saanut meidät kiikariinsa. Ilman käs-
kyä vastasimme tu.leen. murta miltei heti tuli meille pe-
räänrymiskäsk1'. Kuitenkin vihollisen yllärystuli oli vaati-
nut veronsa: parista aisilpur-lsta ja sotilasvöistä tehtiin no-
peasti hätäpaareja. Niille nostettiin nuori kihararr.rkkai-
nen vänrikki Vuokko, joka oli saanut luodin päähänsä.

Hän oli täysin tajuton, vaikka elikin vielä. kun vuorotel-
Ien kannoimme häntä vaikeakulkuisessx maastossa. Muis-
taakseni tämä hymyilevä ja ieppoisa r'änrikki oli koroisin
Turusta.

Ollessamme sivustavarmisruksessa oli nvr vmpärilläm-
me vain metsää. Makaiiimme mämäiden suojissa ja kai
tunnin kuluttua alkoivat tien varressa oievat konekiväärit
laulaa, kuten kuluneesti sanotaan. Laulun loputtua makasi
tiellä neiirivistö parinsadan metrin matkalla 

- 
kuolleena.

Saattoihan joukossa olla eläviäkin, mutta he olivat toimin-
taky'ryttömiä, haavoittuneita tai pelon lamaannuttamia.
Väijyrys oli yllättänyt pääjoukon; tunnustelijat olivat

päässeet onnellisesti miltei rinteen päälle asti, muffa he-
kin vain sinne.

Venäläiset eivät olleet meikäläiseen tapaan käyttäneet
sivustatunntrsteli.joita, jotka olisivat melkoisella varmuu-
della paljastudeet. He uskoivat voivansa korvata varovai-
suuden miesvoirnallaan, mutta nyt he lepäsivät juoksunsa
päättäneinä tiellä ja tiepuolissa. Kuin paraatissa he olivat
marssineet konekivääriemme sulkutuleen, kuten myöhem-
min meille kerrottiin.

Me sivustassa olevat emme nähneet vanäläisistä jälkeä-
kään. Olimme menneet sinne puolenpäivän maissa ja ol-
leet siellä kai parisen runtia kun ruli käsky asettua porras-
tettuun avojonoon ja palata pois, tämän kirjoittajaa lu-
kuunottamatta. Sain nimimäin käskyn kapteeni Keino-
sen puhutteluun. Hetken hän katseli minua kuin arvos-
tellen ja sitten kvsli:

- 
Osaaneko täältä yksin poisT

- 
Varmasri. herra kapteeni.

- 
Sirren jäätre tähän odottamaan luutnantti Vilantia ja

opasrarre hänet pois! 
- 

Vilanti tulee tuosta sulrnnasta
jonkun ajan kuluttua! Te odotatte tässäl (Kapteenit Y. I.
Keinonen iu K.J. Vilanti nimitettiin M-ristin ritareiksi).

Komppania kulki ohitseni. Miesvahvuus oli silloin noin
60-70 miestä. Kun viimeinen mies oli häipynyt näkyvis-
täni, seisoin ylain metsässä pelkkä kivääri aseenani. Olin
äsken kyllä pyytänyt konepistoolia ainakin tähän tehtä-
vään, mutta vastaus oli: Kyllä Vilandn porukalla niitä
on. Siispä luulin, että se Vilanti tulee sieltä hyvinkin pian.
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Ensirnmäiser minuurir ktrluivat suhreellisen pian odot-
taessani joka hetki tr.rora Vilantia, josta en ollur muistaak-
seni kutrllut puhtrttavankrran. Mierin, rnal.rtoiko hiin olla
jonkin jriäkärijor.rkkueen johtaja vriko kornppanianpääl-
likkö, joka enr.ren meitii oli ollut sivustavannisttrksessa.
MinLrila ei ollut selvää ktrvirir rnuusra kuin ornan joukku-
eeni liikkeistii kulkristenkir ripahrurnien rnr.rkaar.r. Mi-
nulla oli ni'r vain lksi tehtiivii: oclorraa Vilantia ja oprstarr
hänet porukkoirrcen I.ois mers:isrii.

Olin odottanur jo liihes runnin. Kerään ei kr.rulunut tai
näkynyt. Rupesin tulemaan jo levortornirksi. Aloin kävellä
odotertuun tulosnuntrran s.rrrkunt.t metriii jrr takaisin. Toi-

Vilvytystatstelun tte
Nuosjärveltä vanhalle

valtakunnan ra.jalle kesällä
1 944 taistelupaikkoineen

saalta en uskaltanut poistua liian pitkälle oclotuspaikasta-
ni. Siispä istahdin siihen, missä olin ja aloin purnata it-
sekseni: 

- - 
krrn tLrli hlivittyä se kellokin kortilla 

-näkis edes zlikaa 
- 

ky,llii rninä tiiällä varrnasti jo tunnin
olen varronnut. Olis tarvinnut kvsellä paren-rmin siltä
Keinoselta, rnikä «rikein on tilanne. mr.rttl kLrn en uskirltir-
nut. Minulla oli kesken vielä se kah.lerr runnin koven-
nettukin", jonka s:rin Ää.,islinn.,,r t.rk.rn.r siitii karniina-
jutusta 

- 
rnutra kai se on.lnnerrrr jo rrnteeksi taikka

runohclettu.
Kesken mietteitteni heristin korviani. Olin ollut kutrle-

vinani ihrnisääniä. Nousin kar.rla pitkänä seisornaan je

Kolatselän kylää

Ir

I\
t1

-\
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kuulostelin tarkemmin... Kyllä! - Jokohan se Vilanti
vihdoinkin rulee, murra kuinkas se ruolrapäin 

-? vai oli-
sivatko ne rulleer kiiskemään minua pois rältä?

Ääni kuului etuoikealta sen paikan rakaa, missä minun
piti odortaa. Siellä oli pieni kivikkoinen kumpare, joskin
puita kasvava. Lähdin kivääri ojossa kohti kumparetta.
Olin kulkenut viitisenkymmenrä merriä, kun näin puiden
lomassa ihmishahmoja, selvästi venäläisiä. Viisimiihinen
vihollispartio piti siellä neuvorrelua naamar vastakkain,
vain muutaman kymmenen metrin päässä minusta. Kai-
killa oli ruskear puseror ja tiukkasääriser housur, jotka le-
venivät vasta reisien puolivälisrä. Kahdella oli päiissän
suikka, kolmella piippalakki, ja kaikilla kädessään kone-
pistooli. Painauduin niin hiljaa maahan kuin osasin ja sy-
dän runtui jyskyträvän kurkunpäässä. Työnsin,hiljaa ki-
vääriäni ereenpäin, ja raas purnasin: ' Olis se Keinonen
voinut maärirå minulle konepisroolin, kun kerran yksin
jättikin tänne mersään-'

En tietenkään aikonur ,unpua, paitsi jos minut huomat-
taisiin. Kiväärin käyttö viittä konepistoolia vasraan mer-
kitsisi varmaa itsemurhaa. Tyydyin vain seuraamaan, mt-
hin suuntaan partio lähtisi. Ja pian se lähtikin kiertä-
mään kumparetta oikealta.

Kun viimeinen mies etukyyryssään oli häipynyt kumpa-
reen suojaan, tein nopean ratkaisun: Perään vain ja no-
peasti! Kumpare esri aiheuftamani liikkeen kuulumisen,
eivätkä viholliset rodennäköisesti kulkeneer samoja jälki-
ään kahta kerraa.

Korva edellä konttasin vlös. koska mitään hälvttävää ei
kuulunut. Kun pääsin laelie. näin venäläisten kr-rlkevan
pitkin niirä jälkiä, joita komppani4 oli poisruessaan järrä-
nyr.

Kiipesin alas ja kirosin: 'Kytlä tdssä nvr pentele jotain
täyryy tehdä'. 

- 
Päätin lähreä siihen suuntaan. minkä

kapteeni Keinonen oli osoirtanut. Siis tär.sin vasrakkai-
seen kuin vihollispartio. Sieltähän sen Vilanrin piräisi
tulla, jos ollenkaan rulee.

Päivä oli painunur pilveen ja rlma muutrunut tuulen
suunnan vuolsi koleaksi. Valppaana etenin siihen suun-
taan, missä komppaniani oli ollut ketjussa. Nuuskin jäl-
kiä, missä viimeinen mies olisi ollut asemissa. Samassa
hätkähdin. Mersässä oli liikettä. Piilouduin epäluuloisena.
Mutta mersästä ryönryi onneksi omia. Koko joukon keu-
Iassa ku.lki pitkässä manttelissa parrainen, laiha upseeri,
kädet vatsan päällä. Arvasin hänet luutnantti Vilanriksi ja
tein ilmoiruksen. OIin kovasti tärkeää, kun selostin näh-
neeni vihollispartion hetkeä aikaisemmin, ja saavani nyt
joukkoon liikettä. Murra Vilanri sanoi vain taakseen:

- Viisimiehinen vihollispartio lähistöllä. Komppania
varuillaan. Toistakaa.

Aioin asettua oppaan paikalle, siis eteen, mutta Vilanti
käski:

- d5s6uka3 jonoon 
- taaksenil

Kävelin hänen jäljessään. Karmalaukku heilui luutoan-
tin lonkalla ja pistoolikorelon kansi pilkisti esiin silloin
tällöin. Pian lähesryimme sitä paikkaa, missä minun oli
ollut määrä odottaa. Ojensin käteni kohti kumparerta ja
huomautin:

- Tuon mäen ne vanjar kiersivåt ja ovat nyt ruolla
edessäpäin.

- Olkoot vaan, Vilanri vasrasi kuivasri.
Ohitimme odoruspaikkani ja toresin, ertä Vilanti ruli

juuri suunnalta, jonka Keinonen oli osoittanurkin.
Venäläispartiosta ei näkynyt enää jdlkedkään, ja Vilanti

osasi edetä ilman opasrakin. Varmistin vain polun olevan
oikean.

Marski sateessa kalaan
MARSKIN synrymäpäiväksi -42 olivat jermut ra-
kentaneet hänelle kuuluisan "Marskin majan" Ru-
kajärven korpimaastoon järven rannalle. Eräällä
tarkastuskierroksellaan Marski halusi seurueineen
käydä kalastamassa tällä majallaan, johon hän oli
erimäin ihastunut. Seurueeseen kuuluivat mm. ken-
raalit Airo ja §7allden, ev Grönvall, tri Kalaja ym.
korkeita fiskaaleja. Eråånä autokuskina toimi ali-
kersantti Pakomäki, kertojamme.

Illalla olivat korkeat herrat saunoneet sekä vähän
juhlineet, ja aamuvarhaiseksi oli sovittu, että Mars-
ki Iähtee seurueineen kalastamaan. Mutta kun aa-
mu valkeni, olikin sää muuttunut kerrassaan mah-
dottomaksi kaatosateeksi. Siitä huolimatta oli apr.r-

miehistö rannassa veneen kanssa valmiina, ja ih-
rrie ja kumma'. r^fitaan ilmesryi kaksi sadeasuista
miestä täsmälleen sovittuna aikana, Marski itse ad-
jutanttinsa kanssa, vaikka veftä tuli kuin saavista
kaatamalla.

- 
Missäs muur herrat ovar? Mannerheirn kysyi

kelloaan vilkuillen. Tähän ev Grönvall kiiruhti se-

littämään, että todennäköisesti hieman juhlineet
herrat hr.romattuaan sadesään olivat ajatelleet, ettei
tällaisella kaarosateella kukaan hirviä kalaan lähteä,
joten he kaiketi vieiä nukkuvat.

- 
lv[u61n minä lähdenl suutahti Marski. Vai

nukkuvarl Käykääs' heti herämämässä ne uniset
herrat, ja kalaan Iähdetään suunnitelmien mukai-
sesri. sarakoon vaikka kuinka paljon!

Herrar herätettiin ja kalaan lähdettiin 
- 

knns6-
Sateessa.

Pitäisi ymmärtää toki paremmin...
VUONNA 1942 syyskesdllä, jolloin Marskin vaki-
tuinen autonkuljemaja kersanmi Ranta oli lomalla,
joutui alikersantti Toivo Pakomäki hakemaan Man-
nerheimin tämän kantaklubilta Mikkelissä ja kyy-
ditsemään hänet asunnolleen. Marskin mukana oli
hänen nuorempi adjutanttinsa, kapteeni Bäckman.
Matkalla Marski kysäisi:

- 
Kuljettaja, tuleekos tähän autoon myös sisäva-

lot?

- 
Kyllä tulee, herra Marsalkka! vastasi Pakomä-

ki 
- 

tällöin adjutantti karsoi aiheelliseksi sanoa:
No, laittakaas' sitten valot, kun marsalkka pyy-

rääl 
- 

Mutta silloinkos Marski kivahtamaan:

- 
Kapteenil En minä ole valoja pyytänyt, minä

vain kysyin, ruleeko tähän autoon valot! Kyllä kap-
teenin pitäisi toki ymmärtää suomen kieltä parem-
min kuin minä!

Upseeri on upseeri
ERÄÄN kerran oli Marski tapansa mukaan lähte-
mässä joka aamuiselle ratsastuslenkilleen Mikke-
lissä, kun hän havaitsi, että hänen adjutanttinsa,
ev Grönvallilta puunui upseerivyö.

- 
Missäs everstin vyö on? Marski tiukkasi. 

-Everstin selitetryä, että se on jäänyt asunnolle Mars-
ki kivahti:

- 
Vai niin! Eversti kai tietää, että upseeri ei rat-

sasta ilman vyötä! Hakekaa siis vyönne, ennenkuin
tulette ratsastamaan!

Ja tåmån sanonuaan Marski lähti yksin ratsasta-
maan.

|'
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SAKARI ROKKA

ll.ll.l94l päivätty Ryhmä Oinosen esikuntakäs§ voi-
daan sisältönsä puolesra kirey«ää pariin lyhyeen lausee-
seen:

"Ää.,isen niemimaan puhdisrus jatkuu. Asukkaat pää-
asiassa venäläisiä ja ruokaa vähän."

Viimeiseen lauseeseen sisälryi kuirenkin vain puoli to-
tuutta, sillä ruoan suhreen asia oli hieman toisin, mutta
tästä ei vielä oltu tietoisia. Jos ruokaa paikallisilla asuk-
kailla olikin vain vdhänlaisesti, oli sitä Tulvojan niemel-
lä sitäkin runsaammin. Se oli rosin marraskuun 13. p:n
paikkeilla vesillä laivojen uumenissa, murra sirä oli niin
paljon, että se ylitri rohkeimmarkin kuvitelmar. Miren
saada se sieltä pois, se oli jo toinen kysymys.

Jo Uunitsanlahden ylirysoperaariossa saariin esimakua
siitä, ettei Sungun niemellä ole viljan puurerra, sillä erääl-
tä lyhyeltä tienpärkälrä löyq,i ainakin sata säkkiä vehnä-
jauhoja, joita vihollinen oii käyttänyt perääntymistiensä

TIt!

Tulvojan sotilaskoti

täytteenä. Ilmatiedusrelu oli merraskuun alussa havainnut
vihollisen evakuoivan vesirse ran-ikkeitaan, murra rässä
vaiheessa tuskin kukaan uskoi niiden joutuvan vielä
omien joukkojemme haltuun.

Lumi- ja tieolosuhteista johtuen kulkul'hte1'der olivat
marraskuussa hyvin vaikeat. Mutta kun rieto Tulvojan
Iahdella olevien proomujen sisällöstä alkoi levitä, kulku-
vaikeudet olivat kuin poispyyhkäisryt. Kärjen nopean
etenemisen johdosta synryneet pidenryneet etäisyydet ei-
vät olleet esteenä liikkumiselle. Kuorma-auror, kuljetus-
bussit ja henkilöautot selvisivät pitkistä, usein tuiskulu-
men täyttämistä teistä kuin taikavoiman avulla. Tulvo-
jaan, keinolla miilä hyvänsä! oli päivän tunnussana.

JP l:n jdäkårit, joiden eteen saalis oli aserrunur ja ior-
ka sen myös panivat pivoon, haaveilivat muonitushuol-
tonsa nyr ratkaisevasti paranevan, sillä muiden Äänisen
niemillä operoivien .loukkojen tavoin myös he saivat tun-

Sungun niemen valtaus la
venäläisen huoltolaivaston
takavarikko Tu lvojal la

ffi
l.-
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tea huollon vaikeuksia. Jos nyr koitraisivat leveämmän
leivän päivät, olisi se vähinrään kohruullisra ja ansairtr-ra.
Pelko, että saalis kunnian ja maineen jaon esimerkkiä
noudattaen voisi ehkä livahraa parempiin suihin, ei silti
ollut aiheeton.

Saalista oli kuitenkin niin paljon, eträ kun kylään alkoi
ilmesryä yksiryisiä evakuoimisryhmiä, eivät jääkärit aset-
taneet näille jyrkkää porrrikielroa. Lupa myönnemiin kai-
kille, jotka rarpeensa osasivat selvittää, saalishan oli yh-
teistä. Jaetusra ilosra ei saaru kuitenkaan nauttia kovin
pitkää aikaa ja valicertavasri kävi vielä niin, että saaliin
vakaaiat saivat ainakin osirrain jäädä nuolemaan näppe-
jään. He jäivät näet kärkeen taistellen puolustamaan etu-
maisia saaria samanaikaisesti kuin proomut siirremiin rä-
jäytetyä väylää myöten 7-tt km taemmaksi Tulvojan
lahden pohjukkaan.

Tulvojalle saapunur auromme oli ehrinyt sinne sopi-
vaan aikaan. Melkein kaikki proomut oii jo hinattu ran-
taan purkamispaikoilie fa niiden ryhjentäminen oli alus-
saaan. Jåå oli rannassa vahvaa, murra se ryskyi raskaiden
kuormien alla. Peruutimme auromme niin lähelle proo-
mun reunaa kuin mahdollisra.

Oli jo hämärää, kun kauemmaksi niemeen sijoitettu it-
jaos alkoi jumputtaa. Purkamisryössä tapahtui keskeyrys
ja ryömiehet, jotka näyttivät olevan venäläistä siviilivä-
keä, komennerriin alas autoihin näiclen a,jaessa vuorol-
laan rantaan suojaan.

Kuka hvviinsä ei piiässlt evrrkuoimaan lastejar. Meillä
oli kuitenkin komeÅt,rjen lupa . mtrrta tulisiko esre nvr
ilmasta käsin7 Olimme nähneet rarpeeksi nälkää emmekii
keskeyttäisi suinkaan n'örämme ilm.n'l.rr;rn vuoksi.

Kanravuudeltaan errsuuruisi.r liuksir. pro,-rn-ru j..r.. i<tr1 i;r.
hinaajia ja sekalaisia aluksia oii pirkin i.rh..ien r.rnrrr.
Erään proomun kyljessä näkvi merkkejä .rikeisemnrin reh-
dyn ilmahyökkäyksen jaljikä, eräs pnrcmuisr.r oii p.rinr.L-
nut melkein kokonaan veden alle lasreineen. Taistelun

Muonasäkkejä puretaan
proomusta

jäljet osoittivat erään lastin olleen eriryisen arvokkaan.
Vihollinen ei ollut lt«rpunut siitä vähällä.

Saatr-r saalis ei sisältäny't lainkann tavanomaisia sotasail-
listavaroita. Aseet, arnrnukset, ;rs-vaunut, ajoneuvot yrns.
puuttuivat, muttrl muLrten oli valikoima laaja, ilina raclio-
asemista hajuvesipuil«>ihin. Elintarvikkeiden osuus «rli

huomirttavin ja nämä olivat r.ryt tähtäimessämme.

Jatkoimme yritl,ksiärnme päästä säkkeihin käsiksi ja tä-
mä onnisttrikin viimein laivrrmiesten avulla. Proomun
uumenista kömpi näet toppatakkisia partnniekkoja, iotka
hiimrnästykseksemme olivat säkkeineen jo meitä odotra-
mass;r. Nämä nostivat säkit partaalle ja omien miesren
ketju siirsi ne irluon lavoille. Oliko sitten tavara, joh«>n

niin hanakasti iskimme kyntemme, naurintakelpoistai JP
1:n miehille asetettu kieito olla roistaiseksi käyttärnättä
elintarvikkeita ravinnokseen lienee vielä ollut voim.rssa.
Prrasta oli kuitenkin .latkrra ja selvittää rirvintokelpoistnrs

Tulvojan vallanneen JP 1:n
komentaia, everstiluutnantti

R. Wahlbeck (x)la
muuta päällystöä

*#
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myöhemmin. Evakuoimisluvan anranur upseeri arveli, et-
tei proomujen upomamisvaaraa ollur vielä kokonaan eli-
minoitu. Ei oltu saaru varmuutta siirdkään, oliko proo-
muihin asetettu räjäyryspanoksia.

Saatuamme annoksemme, joka käsitti riisiä, vehnäjau-
hoja ja mannaryynejä ryömme keskeyrettiin. Purkamista
valvova upseeri katsoi velvollisuudekseen kiittää tällä ker-
taa avusta. Meidän käsiryksemme mukaan kiiträminen
olisi kuitenkin kuulunut meille. Pojat ehtivät ennen lopet-
tamistaan panna reppuihinsa vielä ummanpunaisra, vä-
kevänhajuista hienosaippua a. T ård olivat käyrtäneer Sun-
gunniemellä jo siviilir, murra nyr tämä villitys levisi
myös suomalaisten joukkojen keskuuteen.

Yksityiset evakuoinnit olivar alkaneer ennen meitä ja
jatkuivat meidän jälkeemmekin. Lopulta niitä oli ryhdyt-
tävä ankarin toimenpitein rajoittamaan, sillä "komenta-
jan ruttavista" alkoi purkajille rulla maanvaiva. Myös
keinotteluyrirykser johtivat useiden-kohdalla rangaistus-
toimenpiteisiin. Työtä valvovalla sorasaalisryhmällä oli
vaikea urakka hoidemavanaan siirä huolimarra, errä sivus-
ta tulleiden verotukset eivät paljoakaan runruneet lukuis-

poltetun Sungun kylän läpi Tulvojalle sekä Kuusirantaan
ja Tipinitsaan. Paikallisren asukkaiden tietojen mukaan
oli vihollisen tehtävänä ruhota perääntyessään kaikki,
minkä se voi.

Marraskuun 9. pdivänä havaittiin Fedotovasta kaukana
ulapalla yhden hinaajan ja 7 proomun pyrkivän jäissä
kamppaillen kohti kaakkoa. Illalla 11.11. sai l.li/JP l:n
kärkipartio Tulvojalla näköpiiriinsä myös muuramia vi-
hollisen aluksia, jotka näyttivät jäähån juuttuneilta. Alus-
ren lukumäärä mainitriin pataljoonan komentaialle lähe-
terl'ssä raportissa 3 hinaajalsi ja 9 proomuksi, mutta lu-
kumäärä kasvoi myöhemmin paljon suuremmaksi. Laivo-
jen lukua ei ensin tiedetry, koska ne olivat yhdessä ryh-
mä§sä. IrIvö Tipiniaassa oli aluksia, samoin yksiryisiä
aluksia muuallakin. Tulisivatko nämä joukkojemme nuot-
taan tak:rruneer s:raliit pysymään käsissämme, sen tulisi-
vat rerkrisem.ran säiirilan kehirys ja nopeat roimenpiteet.

Saarue.rn prrtion tiedonannon JP l:n komentaja,
er'.luurn. §-rhibeck enroi välittömuisti kriskyn luutn. Palo-
nuielle es;ij r'.rhvisretull.r joukkueella laivojen pako ja
sr.ll.rr.:. ne. loukkueen ru.iiruken.r rulisivrt olemaan krh-
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Tulvojan kylää

ten lastien miljoonien kilojen määrässä. Komenraessaan
ins.kapteeni H. Backbergin Tu.lvojalle Rarsuväkiprikaa-
tin esikunta antoi rälle diktatooriser valtuuder johtaa eva-
kuointia.

Tästä alkoivar varsinaisesri tuon suuren sotasaaliin kä-
sittelyn jatkosuoritukset: purkaminen, varasroinri ja kulie-
tukset. Mutta tämän tapahtuman viimeisenä seurannut
loppunäytös kaipaa myös draaman tärkeän alkuvaiheen
selostuksen. Siispä kerrortakoon nyr vuorostaan niistä so-
tatoimista, jotka iohtivat tämän valtavan saaliin valtauk-
seen sekä siinä toiminnassa kaatuneista miehistä, jotka
eivät koskaan pädsseet nauttimaan saavuttzunastaan voi-
tosta.

*
Sotatoimien painopiste VII AK:n rintamalla oli marras-

kuussa 1941 Karhumäen suunnalla, joten Sungun niemi-
maa oli vain sivunäyttämönä puhdistenava. Siihen mää-
rättiin ev.luurn. H. O. von Essenin komentama Ratsuvä-
kiprikaati, johon kuuluivat mm. URR, HRR ja JP l.

Samanaikaisesti kun URR ryhryi erenemään kaakkoon
vallaten 10.1 l. Suurlahden ja Vegaruksen sekä pari päivää
myöhemmin suuren Klimetskin saaren, eteni JP 1 osittain
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joukkueen selustavarmistus ia mukaan otettavat pst-rykki
ja kaksi pst-$vääriä. Lisäksi määrärdin mukaan eriryinen
meripartio.

Nousevista savujuovista ja kiikariheseinnoista päätel-
len laivoissa, jotka olivat t--{ km pdässä mantereen ran-
nasta, oli vahva miehirys. Missä märin ne olivat aseis-
tettuja, oli mahdotonta tietiÄ. Ennenkuin h1ökkäystä lai-
voille voitiin ajatella, oli vallartava niiden länsipuolella
oleva lähin saari, iossa oli, samoinkuin muissakin saarissa,
haj anaisia vihollisosastoj a.

Marssi§nnys oli mantereen puoleirssa rannassa ja H-
hetki 12.11. kello 22. Yark,ka pimeä vuorokaudenaika an-
toikin tähystyssuojan, se ei p1'sn'nyt antamaan tulisuojaa
eikä eliminoimaan etenemistiellä vaanivia virtapaikkoja
ja railoia. Rannikko-olosuhteisiin tottuneen oululaisen
res.vänrikki Ahon kokemusta kdytettiin hyväksi railojen
kulkusuuntaa ja jän pitärrrnä määritettäessä. Jää oli kui-
tenkin paikoin ohuna ja petollista. Jo alkumatkasta meni
pst-rykki jän läpi, ja vaivoin selvisivät rykkimiehet rur-
vaan. Joukon vetäminen alkoi tuottaa hankaluuksia, kun
vastassa olevasta saaresta alkoi tulla tulta. Oli hajaannutta-
va enemmän - 

yhteydet kuitenkin säilyttäen - iu ryh-
dycävä kiertänrjän kaukaa saaren taakse osan edetessä
sinne suoraan. Etenemisen oli tapahduttava äänettömästi



ja varoen paljastamasta itseään viholliselle. Osasto pääsi
pureutrxnaan maihin saaren ranraan ja osinain pakene-
maan päässyr vihollinen lyötiin. Välitavoire, saari, oli lu-
jasti hallussa, murra tilanne ei ollut vielä täysin selvä. Oli
mahdollista, että saarella olevan siviiliasutuksen joukkoon
oli pesiyq'nyr parrisaaneja.

.. Vähäisten jääesreiden takana oli n1,t nä§mätön tavoite,
Aänisen laivasto. Siellä oli houkutin, jonka kimppuun oli
iskemävä melkein saaliinhimon villirsemänä. pimeys, pe-
tollinen jää ja raustalla väijyvä runremaron eivät asetta-
neet iarruia ereenpäinmeneviin ja uhmaavan joukon
vauhdille. Norsupyssyn miehet hikoilivar ja manailivat,
railoissa uineet olivat kohmeissaan jiiätyvissä vaarteissaan,
mutta kaiken rakana hiipi huolel.rriva ,ja rurvallinen vääpe-
li Kalmin lääkinrän'hmä.

Jo ennen hyökkäystä laivoille, ihnoiterriin tilanreesta
luutnantti Lehtoselie, joka sitten ltrpa5i y21ll6s2 proomur
aamuyöstii ylläköllä. Murta patalj<xrnan kornentaja kehoir-
ti odottamaan, kunnes saadaan ty,kistön tukea. Sitä ei ktri-
tenkaan jääq odortarnaan, vaan arrmul,iillä joLrkko saavur-
ti alukset jr Iiihetri taakse lr,lryen rier.lonirnnon: "Laivaka-

mutta ne rajoirtuivat haavorrrumisiin. Hyökkäys, joka uu-
siutui vielä samana päivänä, oli alkuna monille raivok-
kaille yriryksiile ruhota rai vallara laivasro rakaisin.
Hyökkäävät joukot kuulLrivat Stalinin kanavln vrrrioimi-
sesca huolehtivaan JR 1)):een. Ilmeisesti jääkiitiijiri hy-
väksi käyttäen joukot tr.rlivat erittäin l.reikossa jääpeir
teessä olleen Sur:rlahden ylitse aamuyöstä. Vihollisen
kauaskantoinen rykistö oli tätä ennen ampunut lahden yli
muutamia laukauksia, r-r-rutta vailla menestvsrä. pioneerien
räjäyttäessä paraillrran vävlää laivojen liinaamiseksi lä-
hemmäksi rantaa jir siviilihenkilöiden evakuoinnin <>lles-
sa vielä järjestämäträ hyökkäsi vihollinen kahclen komp-
panian voimin proomLrjen kin-rppuun saavLlmaen orrcen
niistä aamun valjeressa. Apujoukkojen voirnin niiden
hyökkäys lyötiin kuitenkin rakaisin, murrrr vasra sitkeiden
taisteluiden .lälkeen illan suussa.

Taistelusta kertomaan jäivär proomujen yrr.rpärille kaa-
tuneet moner meikäläiset samoin kuin lukuisat poiskulje-
teftavat haavoitruneet. Pr«xrrnuissa oleva siviiliväki, joka
oli tottunur näkemäär.r yhtä ja toista, oli nyt r.riitrnyr sil_
Iniensii eclessii veren virt,r.rr',rn. Periiiinrt'rnri:in prrkotctru
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Tulvojan edustalla vallattu.ja proomuja
ja hinaajia

ravaani vallartu, tutkimukset kesken. Saalisra ei luetreloi-
tu.

Tiedonannon viimeinen lause runruu leikilliseltä, sillä
pienelle valtausjoukolle, jolla oli tarpeeksi muurakin teh-
tävää, seraliin luetteloirninen olisi ollur ylivoimainen teh-
tävä. Pitkin laivakaravaania liikkLrva valtausc»asto oli
härnrnäsrynyt paitsi saaliin suumuclesra, myös laivojen
vahvasta rniehiry,ksestä, joka arvioitiin useiksi sadoiksi.
Joukossa oli laivamiehistön lisäksi suuri joukko evakuoi-
tuja siviiieitä, murra toiveer valtar.rsjoukon vastalnottami-
sesta siviilien vapautrajana sai järriiä, sillä vihamielisyr.s
paistoi vasta:rn joka taholta. VLrltaajien onneksi oli laivoil-
Ia vain puuttr.rvx aseisrus.

Evakuoitujen keskuudessa oli rnonia kansallisuuksie,
pohjoismaisia, inkeriläisiä. baltreja. sak.rlrrisia vm. Näiltä
tippui joitakin tietoja, mm. rieto srarilla olevien p.rrris.re-
nien olernassaolosta. Myös takaisinvalrausjoukkoa odotel-
tiin saapuvaksi. Olivatko meikäläiset jourumassa kahden
r'-rlen väliin 1äisellä ulapalla? Tilanne oli pienen joukon
ir:kirrrJcss:r hieman kireä.

lr) S€urrlirvioil ili.llnllna 1 i.1 1. päivän alkaessa valjeta
.,- :irti vihollinen viiden lentokoneen voimalla tseita ma-
:.:.."irvijkkiivksiä kylmäverisesri ornia rnaanmiehiään
i.l nni olevia proomuja vastaan. Trppioilta ei välrytty,

.L .,i'i
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vihollinen vei muassaan kaikki kaaruneensa ja hiravoitru-
neensa. Peräänryvien varmisrukseen jään1'r r1'hmä puo-
lustautui sisukkaasti viimeiseer.r saakka. Joutr.ressaan lo-
pulta saarretuksi se vältn,äkseen antaurumiselra rä.jäytti
irsensä käsikranaateilla.

Huolimatta omiemrne lisääntvneesrä hävittäjä- ja it-
sr.rojasta tehtiin ihnahyökkär'ksiä srrirttuetta vastaan useire
kertoja päivittäin. Mvr)s pienemmät viholiisen tuhooja-
partiot tekivär vritvksiään vail.rrelevalla menesryksellä.
MLrtta rnitä pitemmälle aika kului. sitä lujeurrnaksi muo-
ciostui rneikäliiisten ore slaliisra. Huomioonotraen hyök-
kllsten lukumiiärän vaurior supisruivar suhreellisen vä-
hiiisiksi laivojen lmpärillä olevan jään kerroessa vakuut-
tn'.ra kieltä hr'ökkär'sten ra.jutrdesra. Viikon ajan s.rariin
rr'öskennellä r'är'län avaamiseksi prurmujen ranr,rutrrrntis-
ri vilrten.

Ennen valtausoperaati()til oli proomujen kohtalosta ve-
näläisten taholla laadittu pikasuunnitelma. Heic.län ko-
missaarinsa oli 12.11. maalta kdsin käynyt p«xrmuiss;r jrr
iln-roittanut, eftä ne uporerf,an seurillvanil päivän:i sen jäl-
keen, kun arvokkain lasti on s.ratu turvarn. Suunnitelmtrir
oli rnyöhästyneenä mahdoronra kuirenkaan rorcr.lt:.rrl.

JP 1:n esikunta.ioukkueen ryht1'essä mantereella kunni-
antekoharjoituksiin jatkuivar kiivaar taistelut Tulvojan
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ulkopuolella olevien saarten omisruksesta. Samanaikaises-
ti jatkoi sotasaalisosasto työtään ryhjentääkseen Proomu-
jen sisällön arvokkaasta lastistaan. Tdmä ryö osoittatttui
kaikilta osiltaan erittäin vaativaksi tehtäväksi.

Proomujen sisältö oli koottu pääasiassa Kontupohian ia
Petroskoin sekä myös Sortavalan kaupoista ja varikoilta.
Ne oli tarkoitus eräiden tiecojen mukaan kuljectaa Syvärin
niskalle tai Stalinin kanavaa myöten Vienan rnerelle.
Kumpainenkin tie meni lopulta tukkoon, ia talvi ehti t'l-
lättää laivaston sen pääsemättä irti jäistä. Meikäläisten
nopeat toimenpiteet johtivat laivaston lopulta joukkojem-
me haltuun.

Eräiden tietojen mukaan sotasaalisaluksia olisi Sungrrn
niemimaalla ollut kaikkiaan -11 kaPPsletta. ioisra kolmi-
senkymmentä Tulvojalla. Erirvvppisten alusten ioukossr
oli myös pari kolrne siipirataslaivaakin, jotka sirremmin
aseistettiin. "Amiraalilaivana roimi alunperin'RozaLu-
xemburgin" nimeä kantanut n'kkivene Karhumäki, ion-
ka päällikkyyttä hoiti mm. siviiiissä sataman nosturimie-
henä palvellut, mutta upseeriksi ia komentosiilalle nous-

sut Harald Varpula.
Elintarvikehuollolle oli saalis tervetullut lisä, mutta vai-

kutukseltaan tietysti vain väliaikainen. Junalastir toisensa
perästä siirsivät tavarat talven mimaan Suomen puolelle,
mutta sodan jatkuessa kulkusuunta pian muuttr.ri päinvas-
taiseksi. Vehnäjauhosäkit löysivät lopullisesti tiensä rin-
tamasotilaskotien leipomoihin.

Aänrsen troolarerta

T.risreiu ierr',isri oli Tulvojalla kääntynyt voiroksernme.
Ratsur'.ikipri k.r-rti n .r-:ettuessa i ääryneen Aän isen niem il le
ansaitruun reivilepu>n j,r iäädessä odottelemaan joulun tu-
loa kesrirtiin monis.r peikoissa sen joukko-osastoja sota-
saalismuonalia. trIonenleinen r'.rihtokauppa joukkofen ja
paikallisten asukkaiden r'äli ilä .rlkoi r.r-rvös kukoist aa. E räa-
nä tärkeimmistä vaihtoartikkeleistr oli maito. "mokrka".

Tätä tarvittiin raaka-aineena puurojen j.r vellien keitossa.
Rauhanomaisen elon valmistelu oii svlrä panna alulie he-

ti, sillä sodap loppuminen oli saavutetruien ravoitteiden

f ohdosta näköpiirissä.

Tulvolan karjalaiset suomea puhuvat
lapset tervehtivät kylään saapuvia
JP 1:n joukkoja

I
*L

Saksalaisen sotahistorioitsiian
uusi suurteos

Parl Carellin menesq'steos
'Marssi Venäjälle kertoi OPe-
raatio Barbarossan salamame-
nesryksistä ja musertavasta taP-

piosta. Uudessa teoksesstran

Pultettu ntaa Carell iatkl:r siirii.
mihin edellinen teos ptiiirtvi.
Hänen lähtrikohtanun on nlt
Kurskin rintrrmamr.ttk,rssr kesiil-
I:i l() r i k.ir n r.iistclri. jossr

s.rks.rl.riset trittir'.ir rr.thor.r nelt-
\'()sr()i( )li:ri( )ien pJltsln. murta
:,:lrr..:*x-t iise ir ö.lviksi. Teclk-
scss:,n C.:.reii kärrtriä sarnaa

i:::, .:.r5I({niikkr.i. ioka on jrl
:..:r.. \I.rrssi Venäjälle' -teok-
sesr.r. Hänen käytettävänäiin
.,n,,llur vrlt.risia [ähdeaineis«t-
t:. h.in on kt-nnnut runsiirsri
siiminnäkijäin kuvatrksia. Niin-
pI hänen antamansa kuva Ve-
nJjän tlisteluista on monivi-
vahteinen. Teoksen viisikyrn-
mentä karttaa ja neljäkym-
mentä kuvasivua yhdessä teks-
tin kanssa luovat elävän doku-
mentin roisen maailmansodan
laaj immruta operaatiosra.

(Gummeru.t )

Aänrsen rroolaretta

t,

I
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,,HENKI"

iohdatti pelastukseen
T. LALLUKKA

ELETTIIN marraskuuta 192r1. Hyökkäysrä suorirravar
joukot olivar saapumassa Karhumäkeen, ruohon armei-
jamme tärkeään tavoitteeseen. Joukor olivat suorittaneet
koko etenemisvaiheen ajan jatkuvia hyökkäyksiä. Ne oli-
vat marssineet helteessä ja räntäsateessa, suorittaneet
koukkauksen koukkauksen jälkeen saavurraakseen käske-
tyt tavoitreet ja pådmåårär.

Näin oli myös erillinen sissijoukkoihin kuuluva paral-
joonamme alistettuna aina jollekin jalkaväkirykmentille
saapunut Karhumäen liepeille. Pataljoonamme rivit olivat
monissa taisteluissa harvenruneer, moni urhoollinen soturi
oli saavuttanut sankarikuoleman, jrr vielä usearnpi oli haa-
voittuneena poistunur riveisrii.

H1'rikkäys oli tilapäisesri pr sähry,n1,t lirrhLunäen lähel-
le, kaupr.rngrn jo ollessa niiklvissä. Sissipataljoona, joka
hyökkäyksen jälkeen oli joutunut sravuttamissxan asernis-
sa käyrnään pari vr.rorokautra kiivaita raisreluja torjuen
tänä aikana useita vil.rollisen raivokkaita vastahl,ökkäyk-
siä, vaihdettiin eräänä yönä täysilukr.risempaan jalkaväki-

rykmer-rtin pataijoonaan. Väs1'nyt pataljoonamme siirryi
pimeässä pari kilorletriä erulinjan raakse. Iloisena luva-
tusta parin vuorokauden ievosta se ryhryi pl,styträmään
telttoja.

Kun oli saatu teltat pystyyn ja ruokailtu, alkoi aarntr jo
sarastaa. Monikaan pataljoonrrn rniehistä ei kuitenkaan
liene .jäänyt ihailernaan kuulaan talvisen aamun sarasrusra,

vaan lämmin teltta, jossa punakylkinen kamiina niin hor.r-

kuttelevasti hohti lärnpöä, oli ollut noiden väsyneiden
sotureiden toiveuni jo useamrnan vuorokauden ajan ja nyt
tuo toive oli muodostumassa todeksi.

Kauan tuota onnea ei kuitenkaan kestänyt 
- 

pari tun-
tia vain 

- 
ja sitten runrui kuin hornan meluisirnmat

voimat olisi päästetw valloilleen ja maa olisi alkanut re-
peillä juuri majoitr-rsalueella. Vihollisen tykistö oli aloit-
tanut toimintansa, se ampui kaiken kaliiperisilla aseil-
laan majoituspaikan lähellä olevaan rykistöparterisroon ja
majoitusalueelle. Sirpaleita, maata ja ja kivid, satoi teltro-
;en päälle. Muutama teltta sai rnyös täys«rsuman, rosin
rr-riehistö oli jo sitii ennen niistä poistunut. Alettiin esittää

Kertomuksessa esi intyvä
partio etenemässä.
Toinen partiomiehistä
J. Maksimainen

ky'sl'mlksiii, n.ristii p.rikasta vil.rollinen jol.rtatr tulta majoi-
rusalueelle, koska tr.rlimme 1'öllä tähän utrteen paikkaan,
eikä sen piräisi olla vihollisen tiedossa eikä täl.rystettävis-
sä.

Samalla saapui paraljoonan komentopaikalta jokin up-
seeri tuoden pataljoonan komenta.ian käskyn ryhmittyä
hyökkäykseen oman 11'kisröparteriston suuntaan, jonne jo
vihollinen oli edennyt.

Hyökkäykseen ryhmittl,rnisen aikana selvisi lopullises-
ti, mitä oii tapahtunut. Vihollinen oli yön pimeimpänä
aikana kiertänyt kapean etuiinjaryhmitl'ksen patal.joonan
voimin ja hyökkäsi aamun sarastaessa pataljoonarnme jl
etulinjan välissä olevaa tykistöpatteristoa vastaan. Se oli

I
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tullessaan veränyr puhelinyhreyden ja käyni todennäköi-
sesti sitä johtaessaan rykistörulta keskuuteemme.

Väsymykestä huolimatra paraljoona ryhmimyi nopeasri
ja aloitri aukean maasron yli etenemisen. Sen raisteluval.r-
vuus oli hieman yli 100 miestä, aseina melkein kaikiila
konepisrooli.

Lähellä ensimmäisiä pattereita, ollessamme jo vihollisen
tulen alla, antoi komenraja nopeasti lopullisen hyökkävs-
kiiskynsä. Hyökkäys lähti liikkeelle. Se sai alussa vasraan-
sa vihollisen kiivaan jv.aseiden rulen, mutra ereni jär-
kähtämärrömästi rykistötulen avoimeksi hakka;im;rll.r
kankaalla kohti vihollisra, joka vetär'n'i kiireesri rsemiin-
sa. Pataljoonan avaressa rulen stmanaikaisesri krikiii.:
aseillaan, tuntui kuin voimrkas mi'rsklkeskr.rs olisi pn'h-
käissyr turlle harrvametsiiiselle k.rnkaaile. \'ihollnen. io-
ka ei liene odorranur näin r'11ärrär'ää r'asrarinta.r ja vor-
makasta tulirl'öppvä, käänrvi pekosalle. Sen hrökkär's oli
epäonnistunut. Paksussa hangessa kahlaten ei sillä ollut
suuriakaan mahdollisuuksia pääsrä pakoon 

- 
ainoastaan

kauempana olevat pari kornppaniaa, nekin suuria rappioi-
ta kärsineinä, pääsivät pakenernaan.

Hyökkäys, jolla oli oilut aivan kuin myrs§tuulen rap-
pava voima, kesti vain noin l) minuutria. Sen jälkeen
taistelu, yhtä ylläträen kuin se oli alkanutkin, taukosi.
Kankaalle oli 1äänyt lzihes 100 vihollisen sorilasra kaaru-
neina, varustuksesta pääteilen aivan äsken rintamalle
tuotuja joukkoja. Lähes 20 vil.rollisen sorilasra anraurui
vangiksi.

Patalj<xrnamme ;ralasi ilnan tappioita jatkamaan kes-
keyrynyttä lepoaan 

- 
tosin uureen paikkaan.

Karh umäen vuoristomaastoa

l(atutaistelussa Karhumäessä

Kohta taistelun jälkeen käski pataljoonan komentaja
jääkärijoukkueestaan kersantin luokseen ja antoi tälle ieh-
tävän: "Ajakaa vihollista takaa, kunnes sen tavoiratrel "
Partionjohtajaksi määrätty omi rnukaansa iäLikärijotrk-
kueesta neljä miestä, ioistrr vksi oli erir.rornaiseksi erä-
rnaasoturiksi tunnustettu kuultrisln sr.rurrnetsästäjän Feo-

dor M a k s i rn a i se n poika.
Talvinen päivä alkoi jo hämärrää, kun partio pääsi läh-

remään vihollisen yälyille. Vihollisen lumeen jättärnää ve-
ristä uraa oli ktritenkin helppo seurata. Partion edetti,ii
vihollisen tekemää jotosta noin kolmisen kilomerriii trr.r
suuntautui kahden vaaran välissä olevan aukean keskirse.
Koska partion johtaja arveli tässä olevan jotain luonnoron-
ra, hän lähti tutkimaan aukeaa ja sen lrnpärisröä rarkem-
min. Ar.rkean kummallakin puolell.r oli riheäkasvuinen
sr;rr.r. mitä p;rrhain r'äijlrsp.rikk.r. Åjrrukiss.r.rn hän kä-
veli vksin keskelle .u'oinr;r norkelm-i.r. \'.rikkr mitään ei
ollut nlkvvissf . r;nrui prrrioniohr:jrn kertoman mukaan
kuin henkr triisi hlnelie selviLii llnellä sunonrrt' "Älä
mene rfrf, k:.:rirl Fireii.,.r r'.risromeisesti noudattaen hän
p;rhsi rruhelii:esir p.:rti.rns.r iuo ja lähti johtamaan sitä
kohri riheikrsr''.:isr.r r';rr:.r kiertäen aukean partion levit-
tärn'essä.rvoriviin.

P;rrrion eiertvf noin i0 m kuului sen edessä käsk1':

RLrkii rl r Kiidet t'lösl ). Partionjohtaia,
joka ei nähnlt irr-rut;rjl.r. vaikka ääni tuli aivan hänen
eclestään. pvslihn'r. mutta ei kohottanut käsiään. Ainoas-
taan sormet hiljaa liikkuivat puoliautomaamikiväärin
varmistimella. Hr.rutaja ei toc'lennäköisesti ollut tyyryväi-
nen hitaaseen roimintaan, vaan toisti uudelleen käskynsä.
Tuo toistettu käskv jäi vihollissotilaan viimeiseksi lau-
seeksi.

Silloin, kr.rn huutaja toisen kerran kehotti partioniohta-
jaa nostamaan kädet ylös, käännähti tämän vierellä kul-
kenut Maksimainen hieman sivuun ja ampui kainalosta

$
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konepistoolillaan l0-1) laukauken sarjen suonrn p;rrri-
onjohta.jan eteen, noin 20 m:n päähän puun juurelle. jos-
ta lumen tuprutessa lensi venäiäinen turkisiakki ilmaan.

Nyt alkoivat myös muut partiossa olevar tulitraa vaaran
rinteessä väi.lyksissä olevia vihollisia, jotka käydyn lyhyen
tulitaistelun jäikeen lähtivät pakoon. Paikalie iäi vain
mies, joka niin innokkaasti oli halunnut käsiä kohotetta-
van, pää usean kp.luodin lävistämänä, mutta sormi edel-
ieen jäl,kistyneenä puoliautomaattikiväärin liipaisimelle.
Erämaan sissi oli tässä kaksintaistelussa näyttänyt parem-
muutensa, hän oli huomannut tottuneilla siimillään no-
peasti vihollisen ja oli myös käyttänyt asettaan taidok-
kaasti ja tehokkaasti. Vain tuon nopean aseenkäytön an-
siosta partionjohtaja säiiytti henkensä.

Partio oli siis tavoittanut vihollisen ja palasi takaisin il-
moittamaan komentajalleen tehtävänsä suorittamisesca ja
sen tuloksista.

Kuka oli sitten oih.rt tr.ro ihmeellinen käskijä, joka oli
kääntänyt niin partionjohtajan kuin myöskin koko parti-
on pois tieltä. jossa se olisi varmasti tuhoutunuc viimei-
seen mieheenr Partionjohtaja, joka kertoi partiolieen vä-
littömästi taistelun 1älkeen ja komentajalleen partiost;r
palattua rapahruman. rskoi itse tapahtumassa olleen jo-

tain yliluonnoilista.
Oliko väs1'neessä partioniohtajassa viime hetkellä 

-siiloin kun hän saapui aukeelle 
- 

hgllinn\'s r'äslrnlksen
johdosta tllrtunut ja jo uneen r.ripunur irsesuojeluvrristo.
joka säikähtäneenä aiheutti kiellon mennä ;rukealle nor-
maalista poikkeavalla tavallat Viri oliko niin, että siinä
suuressa kirjassa, jossa lasketaan ihmisten elonpäivät, tä-
män partion kohdalla ei ollut vieiä tävtetry viimeistä au-
keamaai' Aika ei tässä ajallisessa ajassa ollut vielä täytty-
nyt ja partion miehistö haluttiin säästää. Siile sLrotiin ti-
laisutrs jåådå jarkarnaan omaa taisteluaan oiemassaolos-
taan.

W
N

NESTE
suomalaisen
leolllsuuden
uranuurtalla

Nestekaasua
Liuottimia

ensrrneJa
Moottoripetrolia
Lentopetrolia
Dieselöljyjä
Polttoöljyjä
Tieöljyjä
Bitumituotteita
NAANTALIN OLJYNJALOSTAMO POBVOON OLJYNJALOSTAMO

NESTE OY
KAIVOKATU 10 A, PUH. 13 833 HELSINKI 10
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Poiat eräällä
savusaunal la

ir

#hduäii'..'"

-\:X MATKA

'.sAUllA-

SYKSYLLÅ 1919 oli IVJR 38 aloittanut sotatoimet omal-
ta kohdaltaan Lavajärvien kannakselta. Siellä nal.risriin
joku viikko ja tuli ensimmäinen kaatunutkin, eräs vänrik-
ki Pelkonen. Suurempia rappioira ei paraljoonalla viel.i
siinä vaiheessa ollut. Myöhernminhän pataljoonr sen si-
jaan suli melkein olemamomaksi.

Lähtiessämme Lavajärveltä pateljoon.r sei kiiskln kävdä
viivyrystaistelua siirtl,essään asemiin Slsk'iinjoen r-arrelle.
Viirneksi mainitusta paikasr;r sirren so,l.irtiinkin jouluun
asti ja hieman joulun vlikin muun muassa Ruhtinaanmäen
mottia pehmittäen.

Mutttr tällii kertaa minun pirikin kertoa erääsrä sauna-
matkasta. Oli olru asemissa niin kauan, että jouluun oli
aikaa enää koln-re päiviiä. Silloin annettiin iltahärnärissä
käsk1,, emä pataljoona pälsee lepäämään taemmas. Kamp-
peet vaan kasaan ja hiihrämään. Niinpä siten hiihtää
nyh.jytelriin yön aike paukkuvassa pakkasessa ja aamuhä-
rnärissä saavuttiin air-an koskemaftomaan luontoon mu-
kavalle rr-retsäser-rdulle, jossa ei näkynyt ollenkaan sodar-r
jälkiä, sulasvksyllä tehn- jä. lumen pehrneästi kattarnia
hautalinjoja lukuunorramatta. Ifieli oli virkeä, vaikka vä-
syttikin, kun pääsi näin rauhalliseen paikkaan, johon so-
clan äänet vain vaimennettuin;r kuuluivat. Il«rissemrne
potkimme lunta pois katsotuilra relrrojen paikoilra. ja tel-
tat pysryynl Kyllähän sitä soramiehelle rouhr.rrl riirtiiä,
vaikka levossakin oltaisiin. Puoleen päir,ään menrressä sii-
nä sentään ruvettiin selviärnään kiireisimmisrä töisrä j.r
mielessä kuvasteli loikominen lämpimdssä teltass.r tuurei-
den havujen päällä.

Vänrikkin.rrne oli saanut tietoonsa, emä jossakio lähis-
töllä oli syksyllä linnoitustöissä olleiden miesren rakenra-
ma savusaLrna, ja hån oli lähettänyr pari miestä saunaa
lämmittdmään. Illan sur.rssa hän suhkaisi minulle, lähetil-
leen, että nyt lähderään saunomaan. Kylpijöiden joukkoa
oli tiecysti rajoitettava, siliä eihän pieneen saunaan sopisi
yhta atkaa kovin suurta joukkoa ;a meillä oii aikomus her-
kutella saunalla oikein ruhtinaallisesti pitkästä aikaa.
Vaikka vdsi'rtikin, tuntui sailnaan lähtö mieluisalta, sillä
ei koko sotaviikkojen aikana oliut ollut saunaa tarjolla.
Niinpä lähdimme hiihtämään saunaile. Matkaa lienee ol-
lut kilometri, parikin. Mikä ne mackat siellä asumatto-
massa korvessa mittasi.

Saunaile saavuimme, muttaiersiaa lähemmin tutkittuam-
me ilo ei ollut niin suuri, miksi sen olimme kuvitelleet.
Ilmeni näet, eccä saunarakennus kyliä oli hyvä ja raken-
nettu vieläpä pienen lammen rannalle, joren sar.rnomis-

316

mr"IC,lllsiljcer olisitat olleer erinomaiset. Vain pieni
murt.i :-ii.ssr oii. Saunessa ei ollut kiuastal Oii vain sau-
n.rn n:::k.rsse muutamia suurehkoje kiviä i'mpvrässä.
Yuolenlik^r: 1e eikamme niulikuurta ajarellen ei lisäkiviä-
kän olisi ollur helppo saada. Lienevätkö loppuneer teki-
jöilrä kivet, vai muutenko kiuas oli jänvt keskeneräisek-
si. Saunassa oli jopa pari suurehkoa puusankoakin, tie-

rysti peseyrymisastioiki tarkoitettuja.
Pojat, jotka oiivat tulleet lämmirystä hoitamaan, olivat

saaneet käsiinsä pari vähän pienempää kiveä kiukaan te-
keleestä. Näitä kiviä he kuurnensivat nuotiossa, jota ki-
viympyrässä pitivät. Kuumentuneet kivet he sitten pu-
dottivat niihin puuastioihin ja saivat astioissa olevan ve-
clen hieman haalistumaan. Poikien lämmiq'stoimenpi-
teistä johtuen oli saunakin sen verran haaiistunur, että
juuri ja juuri tarkeni riisuuntua ja nousta lauteille, mutta
länrnin siellä ei ahclistellut. Savua saunassa myöskin oii,
kuten savusaunassa pitää ollakin. Tosin savu usein kylpya-
jaksi ajetaan pois saunan sisältä. Tällä kertaa savua oli si-
sällä niin paljon, että täytvi pidätellä l.renkeä väliliä, enei
yksin nielisi kaikkea savLra, vaan sitii jäisi toisillekin.

Pari onnellisra n'pi mainittr,rjen lämrr.ritettvjen ptrtr-

astioiclen veclessä. N{e mLlrrtJrn.lt n()stimme lrrnttnen
avannosta oikerta jäävettä jollakin pesur';rdilla, jollaisia
joku oli varilnnlrt mukaan. Ilutr.r sekin pesu jäi kesken,
sillä kesken kaiken tämän seremonian sröksf i läherti sau-

naen tuoden komentajan kiskr.n: pataljoona välittömästi
Iiikkeellel

Suhina siinä alkoi ja oli naurussa pitelemistä, kr.rn aler-
tiin runkea vilusta hvtisten hyntteitä märän ihon suoiaksi
ja sitten ulos karmeaan pakkaseen. Jokaisen hampaat löi-
vät loukkua.

Kiirehdimme pikahiihtoa leirialueelle ja siellä oli leirin
purkaminen tä1'dessä touhussa. Hyvä, kun rnukaan kerit-
tiin. Minne sitä sitten mentiin seliaisella touhullai Syski'-
änjoen rantamille entisiin asemiin jouluaattona. Samaan

tuttuun jatkuvaan kk:n papatr.rkseen ja mttuhttn rytkee-
seen. Vähällä olivat siis uudet tulokkaat paikkaan kylläs-
tyneet.

Tuo saunominen olikin ainakin minun ja niin lienee ol-
lut monen muunkin kohdalla ainoa yritys nauttia saunan
ihanuudesta koko Taivisodan aikana. Samoin se "levossa"

olo. Kahden yön hiihto ja päivän valmistautuminen le-
poon. Millaiset seuraukset siitä saunomattomr.rudesta oli,
kun ei muitakaan puhdistauturnismahdollisuuksia ollut,
on taas toinen juttu.

I



Saksalaisia lentä1iä
Lapissa 500 kilon

pommeineen

ERKKI ANSA

JATKOSODÅN aikana vaikutti L.rpissa jr Pohjois-Nor-
jassa saksaiaisten Lufrflotte 1, siis viides ilm.r-rrmeijr.
Niin kai se olisi suomennerrava. Siitä ei juuri tavallisissir
oloissa tiedetry paljoakaan. Sen pääasiallinen toiminta-
alue lienee ollut Petsamossa päin, missä sen koneet seurai-
livat Mr-rurmannin ja Jäämeren iiikennettä, pommittivat
ja tekivät muuta herjur.rtta.

Eräänä talvisena iltana, taisi olla vrroden 19l+l syystal-
vesta, veti taas allekirioittaneelle kiinni päivysupseerin
vähemmän haluttu vuoro. Rovaniemen Yhteysesikunnassa
elettiin siinä suhteessa aivan rauhanomaisella kannaila:
hänen piti valvoa vuorokautensa, mikään vuorottelu tai

iärjestely päivystävän aliupseerin kanssa ei tullut kysy-
mykseen.

Koetin illalla lueskella, kiertelin rnorjenstamassr varrio-
miehet päävartion ohjeimen mukaan. Aikaa tunrui ole-
van riittävästi aivan rnihin tahansa.

Puhelin pirahti, ja vastasin siihen. Puhelu olikin epäta-
vallinen. Saksalaisten lentoesikunnan joku tärkeä fiskaa-
li, en muista enää nimeä, taisi olla peräti majuri, kertoi
heillä olevan suuren porunarin lennolla. Sen raclio oii il-
meisesti menn),t rikki, kun he eivät rnillään saaneer sii-
hen yhteyttä. Se oli lentänyt hyvin iähelrä Rovaniemen
kenttää. He olivat vaiaisseet valonheittimillä .ja ampuneet
raketteja, mutta kone ei oilut huomannut niitä. §'t hän
pyysi, että minä olisin ottanur yhteyden meidän iv-ese-
miimme ja jatkuvasti ilmoittanut hänelle, missä kone
lensi, jotta he voisivat antaa siile merkkejä mahdollisim-
man tehokkaasti. Lupasin tehdä voiravani.

Selostin puhelinlotalle tilanteen, hän tiesi ja tunsi koko
verkostomme ja niin pääsin jäljille. Kone kierreli läheltä
Kemijärveä, sieltä poh,yoiseen Pelkosenniernelle ja Savu-
koskeile.

Väliin aina ilmoitin saksalaiselle koneen kultsta. Sitten
kone kurvasi länteen, poikki Sodan§län, kaarsi Kittilään

#fr"

I

EI VOITU AUTTAA...
ja sieltä raas etelään. Lentäjät k<rttivat rehdä parhaansa,
väliin he lensir,ät säännöllistä murtoviivaa toivoen sillä
"sahaamiselia tavoittavansa jonkr-rn kentän. Melkein sii-
nä kartan vierellä voi lukea heidän ajatuksensa.

Välillä kuulin lentävän majurin selittävän, miren pit-
käksi aikaa oli vielä polttoainetta. Mutta huono viuhka
oli koneella. Sen linja kuikirriin mal.rdollisirnrnan kauka-
na niistä paikoista, joita sen olisi pitänyt tavata, erreivär
vahingossakaan mitkään merkit voineet näkyä. Piivipeite
oli sentään talvella niin alhainen, että se vei vielä osansa.
En jaksa mr.ristaa, rnissä se kierteli, mutta myös Rurnualla
se varmaan kävi. Lautiosaaren kentällä paloivat toisinaan
kaikki mahdoliiset valot, kun toivottiin, että kone sirt-
tuisi luiskal.rtamaan sen ulotttrvilie. Mutta ei. ohi meni!

Viimein kuulin saksalaisen keskustelutoverir-ri san()vao:
"Bensin kaput". 

- 
ja viimeinen tieto, minkä voin hänelle

välittää, oli se, että iv-asemamrne oli todennut koneen len-
tävän kohti lounasta, siis Pohjanlahtea.

Sain l,htey,den rnoneen Pohjanlahderr rannikon iv-ase-
rnaan, rnlrtra paluuääniä ei vksikään niistä voinut todeta.
Ilmeisesti kone oli pudonnut mereen bensiinin loputtua.

Jiiät olivat vielii r.riin heikot, etteivät ne ainakaan meren
selällä jaksaneet krrntaa suurta pornmituskonetta.

Kun kaikki oli ohi, sain langan päästä suuret kiitokset
avustani. Sitten ei ollutkaan muuta tekemistä taas siihen
saakka, kunnes ohjeen mukaan piti iähteä kiertelemään
pitkin vartiopaikkoja.

Tekihän se vähän ilkeää, kun ajatteli lentäjiä, ;otka
kamppailivat hengestään vieraan, tylyn talvikamaran
päi'llå. Ja mitä ['re mahtoivat ajatella ja tr.rntea nähdessään
hämärässä aution jäälakeuden, josta he saivat kostean,
tuntemattoman hautapaikkansa.

Mutta eipähän se ajattelemisesta parantunut, sellaista
sattuu sodassa ja rar-rhankin päivinä.
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Muuan h1,vä tuttavani jo lapsutrclen ajoilra oli lievästi
haavoittunut, ja ollessaaan juuri matkalla sidottavaksi hän
kertoi rnir.mlle nähneensii konekivääriii kr.rljettrvan I'revo-
sen prrhrrsti kupeeseen haavoittuneena. Menin n()peilsti
kvsv m iiiir.r eliii nliiäkäri ltii tarken.r pia ner.rvo j r, r'n ite n rnene-
tellä l'revoser.r krnssl. Liiiikärin oh)eiden rnuklirn minun
oli r-niiiirii kry.s11,1rl hevoncn. r-nikiili katsoin sen olevrur ko-
virt p.rlr.tsti lt.L.Lr,,ittLtltLtt.

Otin kiesini. jork.r olin er'.rkr-roinut eriiiistii karjrrlaisestr
kvliistii. jr l;ihJi n t.rvoitr.ri:t.t.Lrr hevostrr. Siinii liihtiessiini
tirp.lsirl r.t-rr-trr.rmi.r k,.,::rpl.:ni.:l:rn-rc n-riehi'ri, jotkrr tiesivät
kerto,r. err.i n'krsrir:r:r.., :: ;..i:::,.r.ik.iri oli tutkinut hevos-
rlr. jrlr.r jilt:ri ,,,::: :l-.s:'. !:.: :r, -.:.,:l'..1.1r1. t.r hiinen Ilttsttt't-
tons.r Irt,:k,:.,:t :rrr',::c::,::: -...: r'iei,i hvvinkin Pellrsret-
t.1\'iSS.:. ;, ,S Sa -tS: S-..,:,. :t :--:S:: -;liX-r-:>i.irr J.ille.

.. :---i:r:,.i::: ir.r', )serl. ()lislrl
-\-::> :l--: !::l .i\ -::l ::ltrIlil'! I:,1 1.1 F,l,l5ai1llvt

.:. ::r-.::.: i-::r ' ,.<-: ..i.ikiri oii ,rllr:r eri ntieltii
:r .-.::;::i::: <,.iIerr.in-t.r;rn sir,i h;r.rvoittlr|rei-
* .<. .:::-.:si.:.i.<.rlie. jonkrr tiesin olevrrn josslr-

a::-- --r:--::: --.r.

P.,-:>: :e. e:ien i.i,ikiirin Irrusunnon kr.rultuani l,ksir-rker-
:.:: :;::: :..r'r g,Listuksen Pelostll roh jennr.rt ry'ht1'ä on'r;rroitDi -

s-sir .:.:rfLurJln lrevosta, oli vielä toinenkin s]'\', iokrl sxi
:r-tinr.rr vrittiimiiiin. Sattuipir nir-r-rittiiir-r r-riir-r, ertii hevoner-r
,rii vrrnhl tuttavani RaikLr, kotoisir.r rneiclär.r kylästii. Olin
kengiträni,t sen lnonet kerrat, .ja tiesin scn l-rarvinaisen h1'-

viilturntoiseksi ja viisaaksi eläimeksi.
Aloin siis prrrrlstrl toivoen krrljettal sitii, mutta enner-r

pitkiiii hu<»r.rasir.r, cttii sc ei tulisi kar.ran cr-riiii kcstiinriiiin,
sillä niin vxikeiltrl sen kulku oli. Se katsoi tninua kosteissir
sihnissiiär.r ruskrrllir.ren ja kärsfuii ilme. er.rkii itsekään I'n-r-
r-r-riirtänvt, n-riksi en voir-rtrt tehr'lii sitii pier-rtii palvelustir,
r.nitii se tuntui minulta kerjiiiiviin.

Matkella osuin-tr.ne kentriipuhelir-rkeskukseen. mistii
soittelin eliii nliiiik i ntiikompprln i.l,ln j.r r.nu Lr.rllekin rierl us-

tellen rrr-rtoknljetusta, mr.rtta vrirlkser olir'.rr rLrrhirr. sillii
rrtrroa oli rnarhdotontr sarde linjoille. Tiiilii ;rikll pireli enis
p«rika hev«rsiani, ja kr-rn palirsir.r puhelinesr.r. oli RaikLr
heittiil,tynyt pitkiikseen rttaahan jrr se [ruohotti raskarrsti
ruskissaxn. Täträn hätään saapui sama nLlrri eliiinläiikiiri,
jokrr oli siuronr.rt piklisen leikkiruksen pelilstirvrur hevosen.
Kerroin hänelle, miksi olir-r ryhtynyt niiin toivottorrtrurn
vritykseen, ja hiin tarrs sxnoi rarkoitraneensa, errii r'.rin pi-
kainer-r toiminta <>lisi voir-rut eniiii irr"rttarr hevostl. ututtrr
r-riiin ollenl'ran ei ollut eniiii mitiirin Ir-rahclollisuuksia ser-t

pelastuniseen.
L<;pptrjer-r lopLrksikin jiii tehtiiväkseni siis Raikun rrm-

1:,ur-ninen. Se runtui trtinustrt nvt kLritenkin viclii vaike-
;1ntrri1lti1, kun olin lrikani krrtsellut sen ePätoiv<tisr.t l.rttt-
nistelr.rrr, jrr pvysinkin mainittua poikaa teken'räiin sen
puolcstnr-ri. Pojasta se oli ntviis vrlstentuielistri jl hrin kiel-
tävtvi, joter-r ei arlttanLrt r-ur-tu. kr.tit't orttrrkiitiscsri rnr.rrr
''ystäviilleni arrnonlirukitus.

Pllatttrani tältii surkealtil lrtrltkilltil olin rrir';ru P')issil ro-

laltani. Ryi)rnin Lankisen penrn.tktrolrpr!r,In. Ittitii lttiehet
olivet pitiineet makuupaikkanrran. ja siellii slin ratthassa
su.lrrtella trrprrhtur-ruttir jir miettiii sodrln n'toltia rlielettö-
rnyy,ksiii. Olen vrrrr-urr, ertii jokrrrnen mies jolttul rltoner
kerrirt soclilssa tekemään tiliii. kuka rninkäkin asian eclessii.

Mintra virivasivar sillii hetkellä er.riren Raikun silrnier.r
rnr.risto. Jos hevonen olisi voinut ecles puhua tai valittrrir
tuskassiran, olisi n.rinunkin olh-rt help<»npi kestää sitii, mr.rt-

tri scn siLnistii paljastuva r-r-rykkii kiirsiml's sai rninut tun-
ternaan itser-ri kykenernättön-räksi rnihinkiiiin h1'värin j.r

kiroart-tirirn koko järkevän ihrnissuvun.

T.i::-..i
ii:::..:r ::

is:l \'-r:1

Ystävykset

MATTI SEPPÄLA

RAIKU
IVIIELEENI on jiiiir.rvr ikäänkuin ihmisen itsekkyvclen .ja
j r-rlnruu.len vertruskuvirnrl lruuiln tirpi.rus, .joka vrrikutti mi-
r-tur-rn voimrrkkaasti kaikcn soclln rarjorrmrrn surkeu.ler-r
keskellii. je joka on mf i)hemminkin trseir.r pi,rkir.l't viliv.r:r-
tnlrirrt ;rjlrtuksilrni.

Elettiir.r hlrjkkiivsvaiheerl xlkui.r vuonnil 19i1. Olinpaik-
klrnrrrt-trne oli Reutjiirvi. Tehtäväkseni olin stirnur huo-
lehtil l-revosisr;r ja kr,urmrastostl. Olen joutuntrt eliin-riini
varrella pLrlj«rn tekernisiir-r l-revosten krrnssrr, ja hiljaincn
hiirnäliiinen ktrn olen, viihclyr-r melkein pxrernrnin hevos-
ter-r kuin il-rr-r-risten parisslr. Mainittrn tel-rtävär-r silrlrLuuti
päätin kaikin kär'tettävissä olevir-r keir-roin pitiiii nelijal-
kaisten ystävieni puolia sodassa.
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TAUNO PIRHONEN
Kaitaiärven

Kostamuksen

Pienoisheitin ia kolme kranaattia
JATKOSODAN syttyessä v. l94l pemstettiin Pohiois-
Karjalan ja Pohjois-Savon miehistä Kontiorannassa Sissi-
pataljoona 1, urhea ja sitkeä joLrkkoyksikkö, joka kirjai
mellisesti sanoen joutui taistellen raivaamaan tiensä, pa-
remminkin sanoen polkunsa, kauas Itä-Karjalaan. Tuo
polku aikoi Ilomantsin Vellivaarasta päätryäkseen vasta
400 km päässä Seesjärven ecelärannalla. Vastassamme oli
koko tuon jalkaisin tehdyn "korpivaelluksen" aikana ma-
juri Vallin komentamia rajavartiomiehiä, puolet suoma-
laisia, ja ne olivatkin totisesti kovia sotilaita.

Käydyistä taisteluista ovat parhaiten jääneet mieleeni
Kostamuksen luona Irstajoella 28.8.41 lähtien käydyt ko-
vat kamppailur. Tuon rajakylän luona menikin patalioo-
naltamme kr.u,rkauden päivär ennenkuin siitä selvittiin.
Monia "konsteja" piti käymää, ennenkuin sissipolkumme
pääsi jatkumaan, ja erään niistä aion nvt tässä kirjoituk-
sessani kertoa.

Olimme saaneet viholliselta sotasaaliina pienoisl.reitti-
miä, käteviä aseita, joiden kaliiperi oli )0 mm ja putken
piti.rns 10 cm. Painoa niillä oli 6-l kg. Tuollainen ase ki-
våårin ja pistoolin lisäksi antoi mielll'ttävän turvallisuu-
den tunteen. Kun sitten komppaniassa tiedusteltiin, ku-
ka osaisi ampLra pienoisheittimellä, ilmoitin siihen pysry-
väni. Olin näet aikaisemmin ampunut keryellä kranaa-
rinheittimellä, jopa rykilläkin. Näin lankesi arpa ilman
muuta Joonaalle. Apulaisekseni sain korpraali Huolmanin
ja aseen ristimme "Pumpuksi". Paitsi meidän 1./SissiP
1:tä sai myös 3.K samanlaisen aseen.

Harjoittelimme päivittäin näiilä uusilla tuliaseillamme
siinä määrin kuin ammuksia oli käytettävissä, ia kun lo-
pulta saimme kranaatteja riittävästi, antoi patalioonan
komentaja meille todellisen taistelutehtävän: Pienoishei-
tinmiesten oli mentävä ei-kenenkään-maalle ja säikäytet-
tdvä vihollinen pois Kostamuksen kylästä. Lttutnantri
Luostarisen saavuttua 3.K:n miesten kanssa olikin meitä
koolla 1-miehinen sotajoukko, joka päättäväinen ilme kas-

voillaan lähti liikkeelle.
Luostarinen haki korvesta sopivan tuliaseman eradtn jo'

en lähettyviltä josta ar.nrnuksernme varmasti kantoivat vi-
holliskylään saakka ja pian olimmekin ampumavalmiina.
Kranaatteja oli 1'hteensä 60 ia tuli piti avata yllättäen mo-

lemmilla heimimillä ja sen jälkeen ryöntää "sukkuloita"
putkeen senkun ennätti. Epäilin kyllä hieman 3. komppa-
nian poikien ripei'ttä, sillä olin huomannut, etteivät he

käsirelleer "pumppuaan" läheskään tottuneesti, mutta ei-
hän asia rninua liikuttanut.

Ammunta alkoi yhteislaukauksella, ja sitten kranaatteja
putkiin minkä ennätti. Olin amPunut ehkä 10 laukausta,

kun huomasin, ettei naapurin heitin paukkunutkaan sa-

massa tahdissa, mutta siitä välittämättä jatkoin edelleen.
Laskin tarkoin panokset, jotka putkeen pudotin ja pidin
myös huolta siitä, että ammus varmasti lähti "lentoon".
Tätä eivät vain 3 metrin päässä olevat kaverini nähtävästi
tehneet ja äkkiä luutnanttimme komensikin "tuli seis! "
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Naapuriheittimen rrn-tpuja valitti, ettii hänen aseessairn

on \'rrrr-nai.ur joku vika, koska ru.nmus ei llihde ulos eikii lii-
oin putoa alas nallipiikkiin. Ja toclellal Vika siinii olikin.
sillii kraniratistl niikli pu()let putkcn ulk«rptxrlella. Katse-
lin l-rien-ran htrolestr.rneena, ktrn kaverit kiskoivnt näkyvis-
sä olevln sukkr-rlan ulos ja sen jälkeer.r kartoivat kok<r
pumpun nurin. Sieltä solahti vielii kaksi kranaattia. Voi
veljet niitii tunteita, jotka )-nriehisen sotajoukkomme val-
tlsivrrtl Käsitirr-rnre rä1'sin tiianteen emmekä hetkeen saa-

neet sanlil suust:unrne. Olimme kaikki lakanan vlaleitir
cnkä nriniikiiiin olltrt k,rns.rn,r.rn tuntenur irseiini niin rvr-
ntistvneeksi kuin tuolkrin. Ellei Sallirltrs olisi ollut rpu-
n]mrre, vrlur putki olisi räjätrränyt, olisi meidät kaikki
viisi pyvhkiiistv p()is n.raan piiiiltä kuin :rkrnar ruuleen ja
Suornen rrrmeijln tappiotilille olisi SissiP l:n osalta kirjar-
tu ) sankerrivainajar lisiiii. Eikii s)'ynä olisi olltrt mikiiiin
Inur.r kuin n-ritä ttirkein huol irn!ttt(»-r'll-rus arnpuian taholta.

Kirikestir hiikellyksestii hicrnirn toivuttuamme en malr-
ranur olll lrrusr.urrrttrr: "Kvllä te kaverit sirisitte vielii
rttennii olrcrrclcrnrrrrr.r hcirinanrrnur.rt.rrr l-rarjoitusPrrtrkLrillrl

Anrnttrntirrr jatkcrtiin 1o1r11111111 s.r.rkk,r. Vrrin vksi Krrr,
r)itiltti. sc Putkcssrt rrlintrn:risenrr olltrt. siiiistcttiin nrLristoksi.
Kostrrtrtukscrr Puolustiriirr ci krritcrrk:ren srrrlru sillii kert.r.r
rr jcruksi xsenr istil:In.

Tuon taplhturnan jälkeen kiivttelin-utte Huolttt.rnir't
kirnssa pr-rmppuarnme j<>skus vlrsin hvviilläkin rnenesn k-
sellä aina siihen saakka, kunnes eriiiillii rirprnrisprik.ril'r
kuorma-auto ajoi sen I'li. Siitii tuli nvr "enrinen pienois-
heirin, enrincn pr.lrnppu.

Palirtakseni vielii noihin Kost.rtlL:ksen koviin trrisrelui-
hin r-uuistan, rniter-r koko f;tt,rlt()()n.uttrue joutui siellä
22.9.+l rrottiin. No, kvlliih;in srrr.i sentiiiin joten krrten
selvittiin, mutta irutot ja teltrrt oli p.rkko jiitrriri. Jos kohta
nuo Vallin ntiel-ret olivilr urhelt.r. niin olivlt sitä sissimrne-
kin. Erin'isen tunnustuksen hllu.ln.lnrlrir rehdille ko-
menrairrllemme, r'r'rajuri Vil jo Kir ikolle. jonka kylmäveri-
:t\ydcstä kerron pienen jtrtrut.

Olin sinii rrrrrlunrr. jolloin I,iirnme mortiin, r'ain noin 20
m päiissä k«rmenrajan teltlstrr j.r ptrntpptr oli vieressäni ttr-
lirser.t'tirssr. Akkiri vihollinen itroksr.rtti konckiviiiirinsii
n.relkein teltan liihitunturn!1;1n i,r .Llkoi ;unPuil telttaa. Siitii
astui r:rul.rrrllisesti Lrlos rnaiuri Kivikko irr kiiveli, miten-
käiin kiirehrirniittä, ltrotisitteessil ltr,rkseni. Heiti np, rrero-

ni reunlan oli iskent't konekiviiiirrn ltrtxlin kirnn.roke ia
jiiiinv t vliiir-r§'necnii, jalkoitr ini. Niivtin sirii me j Lrrille. .iol-
loin hiir.r kvsiiisi, oliko rnintrllr vielii krrrn,urtrcia. Niivtir.r,
ettii olihan niitii vielä Parisenk)'nlnlentii. Nlrrjtrri kiiski r.rvt

rt-tir-ru:r suuntaatrrtrtn trtrkasti tuohon kitrsirlliscen kor-reki-

viiiiriin ja irtr-tpurnrtrn scn Ilatalirksi. Panin heti toir-r-reksi

tnajr.rrin seistessii vierelllini kirtselernmsa l-ronlrrirni j;r 
-vihollisen konekiviiäri liihti sen siliiin tienl Purrrppr.rni pe-

lasri tillntccn, eikä jouclr.rttukaan aivnn lähitaistelttltn
tuon konekiviiiirin nriehistiin kanssa kot-uent«rreltirn lttona.

Jostain ktrr-r vielii saatiin Parin ryhmiin vahvttinen virrrnis-
tusosirsto hralituksi eteer-r, kaikkosivatkin saarrostttsta

l,rittiineet ve näliiiset silrr-riltiin.rrr-re kri t<xn rnaksi.

N1't vastl antoi rrrljurimnte kiiskyn ffltlrtattttlil rtl«rs mo-

tista ja siinai olikin pur,rhar kerrakseen, kLrn vielä kaikki
vl.rteydetkin olivat tieq'sti katkenneet ia liihetit utukana
taistelr.rssl. Joka tirPauksessx stttiin irtaantumiskäsky
kornppanioille selväksi, sarnoin surtnta rnihin oli pyrittii-
vä. 

- Ja kun krpptr on h)'vii, on kaikki rntrtrkin hvvääl

Nyt kerrornanani aikana palvelin Sissi P l:n l. korn;:-
paniassa, jonka päällikktinä «rli ltttttnantti Martti
Kokko. Joukkueeni johtaiana oli vänrikki Raflrel Vtrori.
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KlRlorrusKlLPAILU
TALVI-rA IATKOSODASTA
K.ANJÅ TAISTELI -lehden järjestämien kirjoituskiltrtailujen kautta on todettu

keräjttyaän puolustusaoirnie?rt?t e toiminnasta ja kansammc raskaista kokemuk-

sista Talui- ja latkosodan aikana kaikilta aloilta erittäin araokasta historiallista

aineistoa, Tämän auoksi KäNJ,A TAISTELI -lehti julistaa jälleen leirjoituskil-
pailun, jonka tarkoituksena on koota talteen jajulkaista kertomuksiaja kuaauk'

niistä lukemattomista teoista, jotka aielä eläaät mukana olleiden muistossa.

RAHAPALKINNOT
JAKAANTUVAT
SEU RAAVASTI:

I polkinto Sfi) mk
ll polkinto 3fl) mk
ll! polkinto 2fl) mk
10 polkintoo kukin 50 mk

Årvostelulautakunta pidättä itselleen oi-
keuden jakaa palkintoihin varatun tahamää-
rän toisinkin, jos asianhaarat niin vaativat.

Rahapalkintojen lisäksi jaetaan lohdutus-
palkintoina 20 lehtemme vuosikertaa. Palkin-
tojen lisäksi maksetaan julkaistavista kirjoi-
tuksista kirjoituspalkkio.

KANSA TAISTELI-lehti toivoo uuteenkin kirjoitus-
kilpailuunsa yhtä runsasta osaoottoa, kuin mitä aikai-
sempien kilpailujen osaksi on tullut.

Kilpailuun osallistuvien kirjoitusten tulee olla pos-
tit€ttu toimitukselle, osoite Töölönkatu 35 B 1, Hel-
sinki, viimeistään 28. 2.1968. Kilpailun tulos julkais-
taan lehtemme toukokuun numerossa.

k!-

Kirjoituskilpoi lusso noudotetoon
seuroovio ohieito:

1. Kuvattujen tapahtumien tulee ehdottomasti olla tosi-

asioihin perustuvia.
z. Kirjoituksesta tulee mahdollisirnman tarkkaan ilmetä ta-
pahtuma-aika, paikkakunta ja joukko-osasto (yksikkO)

samoin kuin tapahtumiin ratkaisevasti vaikuttaneiden hen-

kilöiden nimet.
3. Kirjoitusten sopivin pituus on noin 1.)00-3.000 sanaa,

eli 2-4 lehtemme sivua. - 
Kirjoittakaa vain yhdelle puo-

lelle paperia ja koneella kirjoittaessa joka toiselle riville-
4. Kirjoitukset merkitään nimimerkillä. Oikea nimi, sodan-

aikainen ja nykyinen sotilasarvo, nykyinen siviiliarvo, sekä

tarkka osoite liitetään suljetussa kuoressa kirjoituksen mu-

kaan.
5. Kilpailuun voi sama henkilö lähettää useampiakin kirjoi-
tuksia. Myös lottien, sairaanhoitajien ja sotilaskotisisarten

osallistumista kilpailuun toivotaan.
6. Tapahtumiin liittyvät valokuvat tarpeellisine selostuksi-

neen ovat tervetulleita. Niiden julkaisemisesta suoritetaan

korvaus ja pyydettäessä ne palautetaan. Kuvien taakse pyy-

detääo merkitsemään lähettäjän nimi ia osoite.

7. Palkitsemattomat kirjoitukset säilytetään lehden toimituk-
sessa myöhempää julkaisemista varten, ellei kirjoittaja ni-
menomaan halua kirjoituksensa palauttamista. Ne kirjoi-
tukset, joita toimitus ei katso voivansa julkaista, siirretääo
sota-arkistoon.
8. Kilpailun arvostelulautakunnan valitsee Sotamuisto-

yhdistys r.y:n hallitus.
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JUPITER-S-autotall i on elementtr rakenlel-
nån- Sen ovstvtvs ia purkaminen käyvät
helposti ia'nofieästi. Tälli on kylmä ja hy-
vin' ilmadtoitu. tättoin auton ruostuminen
on vähäisintä. Vakiokokoja on kaksi. eri-
koiskokoia tilauksesta. JUPITER-S-mal-
leissa on kippiovi, ioka tekee käytön vai-
vattomaksi.
JUPITER-autotalli voidaan koota puu-.. ki-
vi- tai betonikehykselle. Yksityiskohtalset
kokoamisoh.ieet Seuraavat iokaisen auto-
tallin mukana.
bämasta Droli loidusta URA- levystä valm is-
tetaan mvös henkilöautoille soprvaa parl-
ovilla varustettua JUPITER-kaaritallia
iåinittiiet tiedot myyjiltä saatavassa esit-
telylehtisessä.

S[T]K.SOKOS
OSUUS KA U PAT TAVAMTA I-OT
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