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2. OSA
Välirauhan aika
SOLMITTU rauha ei tuonut tnaaharune rauhaa sanan tavirnornaisessa rlerkity'ksessii. Sotatilan lopettaminen ei
kä1,nyt piiinsii enernpiiii trlkopoliittisista kuin sisäpoliittisistakaan svistii. Suursorir jrrtktri trhkaavana. Jatkuvasti oli
siis arvoirnena rnahdollisuus. että joktr suurvalta katsoisi
turvallisuutensa vaativ;rn Suouren pr-tolueettomuttden
lotrkkaa:nista, mahdoliisesti koko tnaan tai jonkin sen
osan miehittämistä tai valtirrrmista. Sotatila oli piclettävä
voimassa rnl,tis uuden, pitkän jrr suoiartoman kaakkoisrajan varustarnisen, ja demobilisaation jälkeen puolustuslairoksessa suoritettavien uudestijär)este11'jen sekä toisaalta talouseiiirnässä tarvitravan säännöstelyn, liikkumisrajoitusten ym. vuoksi. Talvisodan pään'rr1'ä Suorni oli
puolestaan valmis mukaLltumaan Moskovan rauhan rnää-

räl'ksiin l.rälventääkseen Neuvostoiiiton epäluulot. Muutruneen sotilaallisen asemarnffie, r-rusine hyökkäykselle altidässä kuin Hangon suunnalla, sodassa kärsiryn rnieshukan ja aineellisten tappioiden olisi pi-

tiine rajoineen niin

tän1't olla omiaan ryynnyttämään venäiäisiä.

Siitä huolimatta, että Neuvostoiiitto solminssa rauhasoli saanut Leningradin turvallisuusalueeksi monin verroin enemmän kuin alkuperäisiin vaatimuksiin oli sisälrynyt, sen epäluulot maatamme kohtaan pikernminkin
kasvoivat kuin väl.renivät, mikä puolestaan aiheutti Suomessa epäluuloja Neuvostoliiton tarkoituksia kohtaan.
Lähinnä tiimä ilmeni Neuvostoliiton torjuvassa asenteessa
pohjoismaiseen puolustusliittoon, josta maamme riippumattomuuden turvaamiseksi oli ryhdytry neuvottelemaan
heti rauhan tultua. Ruotsin'ja Norjan myönteinen suhtau-

sa

rtuninen täl-rän Strornen rrioitteeseen oli rnaassamme ktrin
r-;rlonpilkahclus rajurnvrsk)'n jälkeen. Mtrtta suunnitelma
kol'rr.rsi heti vlstustr-sta Neuvostoliiton taholta. Ulkorr-rinisreri Molorov väitti sen olevan .Neuvostoliittotl vastiun
riihcliin'n kosrosodan suunnitte.lua. Här-r vetosi ratrhrnsopirnukseen. jossa sopirnusptrolet sitotrtuivat pidätq,rnään rekemäsrä liirtoa tai yhtymästii liittoutr.rrniin, j«rtka oli tähdiitn roista sopirnuspuoita vrrstelan. Milliirin taholla ei
kuitenkairn voirr-r edes epäilli, että kysyrr-ryksessä olisi ollut
hvökkiivsltnnroinen liitto, vxan sen ainoana tarkoituksena
oli ralre Pohjolan status quo, ioka Suornen osaltil vxstasi
Moskovan rauhan rajoja. Sr.rLrnniteltur.rn pohjoisrniriclen
sopimukseen piti sisältyä nimenornainen sitoutnus olla
r1,l.uyrnättä sotaan, rnikäli ei ollut kysymys yhteisestä puoIustautumisesta hyökkääjää vastaan. Moskovan rninisteri-

ajan muistehnissaan Paasikivi mainitsee The Tirnes'in
kirjoittaneen aivan oikein Neuvostoliiton kannan johdosta: "Puoltrstukseen tähtäävän yhtyrnisen oikeucien kieltäminen on ristiriidassa itsenäisen valtion perusveatimusten kanssa. Jos Neuvostoliiton johtajat vastustavsr sopirnrsta Ruotsin, Norjan ja Suornen väliliä, on siitä tehtävä
se johtopäätös, että venäläiset itse ovat luuitavimrnat
hyökkääjät". Suomi oli siis pidettävä jatkuvasti mahdoliisimman heikkona, jotta sen voisi helposti nieiaista, oli

Molorovin resepti.
Kun Suomen taistelu vapautensa puolesta ralvella 1940
oli ollut koko maailrnan huomion kohteena, joutui se kokonaan pimentoon Saksan aloirtaessa keväällä 1940 salamahyökkäyksen aluki Skandinaviaan ja myöhernrnin
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Marraskuussa 1940 kävi Molotov
Berliinissä neuvotteluvierailulla,
jolloin hän jälleen ilmoitti
Neuvostol iiton vaativan koko
Suomen kysymyksen ratkaisemista
samalla tavoin kuin Baltian maiden
valtioll isten suhteiden järjestäm istä,

mutta Hitler torjui
Molotovin vaatimuksen
.la Suomi pelastui uhkaavasta tilanteesta
Kuvassa vasemmalla
kenraal isotamarsal kka Keitel

sekä ulkoministerit
von Ribbentrop ja Molotov

:i
:

::

r.
,

::::.:.:.8.lt
,, +:

:,

::.:iif.....:r

,,

:8,

ja Norjan n-riehitl,ksen irlkiressl 9.-i. j«xrkrtkaistuiksi llintisistii yhteyksisLänsivaltojen Norjan avustarniseksi toimeenpaneI'riryksen epäonnisturninen ja Norjar-r ;rrmeijan

Iiir-rteer-r. Trrnskrrn

ttrivat Ruotsi ja

tiiiin.
lnan

Sr.ron.ri

jäännösten antiutulninen kesäkuun 9. päivänri vxnuisri
Iänrisen sirartorenkaan. Näir-r s),ntynyt tilrrnne loi pohjoi-

sen suurpoliittisen jännitysker.rriin, joll.r

oli

k;rksinainen

vaiktrtus Suotnen kohtaloon. Toisrrrrir;r s.l;ltroivi.rt veniiläiset n'ht\'ä vastat«rirnenpiteisiin Poirjois-Norjassa olevia
saksalaisia joukkoja vasrr.;rn. ;oiioin Suomen juuri saxvuttarna rauha jouruisi siirä kirsirr.iän. Toisaalta saksalaisten voirnatekijä poirfoisess.l olisi venäläisten rnahdollisten pvrkirnlsten vahvernp,rn.r vastapainona kuin rnihin
Srrc,mi vksin.i.in pr sn isi.
Vaikkrr räss.i pohjoisessl voimakentässä ei purkausta
olisi rrrpehtunutk,r.rn. oli Suomi edellä kuvatun sotilaspoliirrisen ril.rnreen nrrrrlrrrmisen yuoki jourrrnur umpioon, jost;r vain Persirrnon kerrtta öli avoirnena pieni hengin'sreikii j.r senkin kär'ttö ulkornaankauppaan vaxti rno-

lempien sor:1puolren erikoislupia. Tärnä eristyneisl,yclen
epär'arrnr.ruden runne, jota jatkuvasti oli yliäpitärnässri
tnaan sorilairllisen asernan huononturninen, aiheutti Sr.xrrnessl pelon, errä irsenäisyys ja sen koko olemassaolon
|erusteet oliv.tt I'eerrus.t.
Huolestuneisur-rtta rnaan rulevaisuudesta oli orniaan li-

ja

särnään Baltian rnaiden kohterlo kesäkuun kuluessa. Kun
Ranskan puohrstus jo touko-.kesäkr.rtrn vaihteessa oli lii34

E

hellä luhistumistaan ja englantilaiset pakoretru vetäyq'nriän saarelleen, ryhtyi Neuvostoliitto sakalaisten suurten menestysten vastapainoksi rarkaiseviin roimenpiteisiin Baltian maissa, joilla jo edeliisesrä svkq'srä lährien

oli ystävyys- ja avunantosopimuket suruen itäisen naapurimaansa kanssa ja jotka olivar luovunaneer sopimukensa mukaisesti useira sorilasrukikohria naapurinsa käyttön. Paasikivi antaa erimäin valaisevan kuvan poliittisesra kehityksestä näissä maissa esirtäen, kuinka Neuvostoliitto kesäkuussa 19+0 keksi verukkeita ja vdiriå syy-

töksiä näitä pikkuvalroja vasraan. Baltian maiden oli
suostuttava muodosramaan uuder, Neuvostoliitolle ystävällisemmär hallirukser, joiden oli myönnymävä vaatimukseen päärä neuvosrojoukot vapaasti miehirrämään
näiden maiden tärkeimmät keskukset. Viimeisenä vaiheena tulivar uuden kansanedustuslaitoksen vaalit ja äänesos Neuvostoiiimoon liitrymisen puolesta. Ennen äänesn'srä esim. Liem:an seimin jäsenille ilmoiretriin, että "se
joka äänestää liitrymistä vastaan, tulee vastaamaan vrrsu.rstavasta kannanotostaan ei vain omalla vaan myös pcrheensä j:isenten ja Liettuan koko yläluokan hengellä'.
Tällaisen painostuksen alaisena suoritetun äänestyksen tulos

oli etukäteen

selvä.

Baltian maiden lopullinen liiträminen Neuvoscoliittoon
tapahtui seuraavan elokuun alussa. Vastaavissa olosuhteissa sai Romania heinäkuussa luovuttaa Bessarabian ja
pohjoisen Bukovinan Neuvostoliitolle. Tämä oli siis aste
asteelta tapahtuneen neuvocelupolitiikan rulos.
Huolestuneisuutta tässä huonontuneessa tilanreessa lisäsi se, että Neuvostoliitto ei ryytynyrkään niihin uhrauk-

Neuvostoliiton sanomalehdistössä ja radiossa Suomea vastaan kohdistetru propaganda. Esiteryistä uusista vaatimuksisra selviniin kuitenkin pitkillä ja sitkeillä neuvotteluilla Suomen tehdessä rnyönnyryksiä sellaisissa kysy-

myksissä, jotka eivät olleer rneille elintärkeitä. Todettakoon lopuksi Paasikiven sanoihin yhryen, ecä Talvisodan vuoksi Suomen ia Neuvostoliiton välit olivat pahoin
"myrkytryneet" ja eriaäin raskaasti hoidettavat. Eikä nii-

den hoitamista suinkaan helpottanut mitä häikäilemättömin diplomaatti Molotov, josta Neuvostoliiton marsalkka Shukov myöhemmin kä1,tti nimitystä "hirviö".

Saksassa herää mielenkiinto Suomea kohtaan
Eristetty umpioasemamme sekä iatkuva painostus ja
itäisen naapurin uhkaukser tekevät tä1'sin ymmärrettäväksi Suomen halliruspiirien pyrkimyksen saada maan itsenäisyyden säilyttämiseksi jonkinlaista tukea siltä ainoalta
taholta, jossa sitä ehkä vielä oli saatavissa. Tämä taho oli
Saksa, jonka johtaja läntisellä sotanäyttämöllä saadun suuren menesryksen johdosta suoritti uuden tilanteen arvioinnin. Alkukesän sotatoimet olivat johtaneet Ranskan
luhistumiseen, lonka tapahtuessa Englanti oli saanut pelasteruki armeijansa jäännölaet takaisin kotisaarelleen.
Mutra Saksan ylin sodanjohto totesi Englantiin suunnitelIun maihinnousun erittäin vaikeaksi ja vaaralliseksi, koska mm. Neuvosroliitto fäisi koskernattomana selän taakse. Hitler otaksui Englannille rekernänsä ratrhantarjouksen hylkäämisen johtuvan siitä, ettii Englanti toivoi saavansa apua

ei vain Yhdysvalloilta, vaan ennen

kaikkea

päät-

Neuvostoliitolta. Samalla kun hän päärteli. että näin

rymään. Rauhansopimuksen tä1,täntönpano sinänsä oli
jo vaikeasti hoidettavissa, mutta Neuvostoliimo esirti jat-

muuttuneissa olosuhteissa Neuvostoliitto on eusin lyötävä,
hän joutui palaamaan aikaisemman idänohjelnansa lin-

kuvasti aivan kuin liukuhihnalta, tulkiren rauhansopi-

joille.

musta mielivaltaisesti, Suomeen kohdisruneita uusia vaa-

Suomea kohtaan heräävän mielenkiinnon ensimmäisenä merkkinä Saksan taholta oli suoraaq ylipäällikölle elo-

siin, jotka Suomi oli tehnyt saadakseen Talvisodan

timuksia, joiden käsimelystä ja erittäin vaikeasta selvittämisestä Paasikivi hyvin valaisevasri kertoo muistelmissaan. Täsrä muutamia esimerkke!ä. Pohjoismaiden puolustusliiton ty'rmäär:-risestä on jo aikaisemmin mainitru.
Uutta rajaa käytäessä Neuvostoliitto vaati kartalle piirtämäänsä suoraan rajaviivaan Enson kohdalle mutkan vaatien Suomea luopumaan Ensosta, vaikka sen teollisuuslaitokset eivät vaikuttaneet vähääkään Leningradin turvallisuuteen, jonka Molotov aikaisemmin oli vakuumanut olevan Neuvos[oliiton yksinomaisena päämäränä.
Luovutetulta alueelta vaadirtiin jo ennen sotaa ja sen aikana evakuoitua omaisuutta palautettavaksi. Ahvenanmaan täydellinen demilitarisointi kuului myös vaatimuksiin. "Suomen
§suv6sroliiton rauhan ja ystävyyden
seura" herätti provokatoorisella
toiminnallaan ja uuden
sodan uhkailulla Suomen nujertamiseki mielihyvää Moskovassa. Tämä asia vaatikin monta vaikeata oikean tilanteen selvitysrä Paasikiven taholta. Kokonaan rauhansopimukseen kuulumattomana tuli vaatimus kaurtakulusta

Hankoon, johon Suomi, haluamatta kärjistä tilannetta,

pi&ien neuvottelujen jälkeen suostui. Vaatimus Kemijärven
Sallan radan rakentamisesta mäardajassa enteili
strateegisren
tavoirreiden nopeurtamista länteen päin.
Epäluuloisesri suhrautui Moskova puolustuslaitteiden rakentamiseen uusille raja-alueillemme, ikänkuin tahtoen
pitää den vapaana ja*uvalle eteoemiselleen länteen päin.
Välicömäsri presideätin vaalin edellä, presidentti Kallion kuoleman jälkeen, Molotov ilmoitti keitä henkilöitä
Neuvostoliitto ei katso voivansa hyväksyä Suomen uudeksi presidentiksi (Tanner, Svinhufrud, Mannerheim ja
Kivimäki). Kaikkia näitä vaatiinulaia säesti ahkerasti

esitetry tarjous, että Saksa voisi myydä Suomelle
jonkin verran aseita sekä toimittaa Norjan satamista ne
kr.russa

Suomen aselastit, jotka saksalaiset aikaisemmin olivat takavarikoineet. Näissä olosuhteissa rnyönnettiin saksalaisille joukoille kaumakulkuoikeus, jollaisen Suomi vähän
aikaisemmin oli myöntänyt Neuvostoliitolle (kauttakulkusopimus Hankoon) ja Ruotsi Saksalle. Kieltävä vastaus

olisi vain kiristänyt eristyneisyyttämme suostuminen moIempien maiden kaumakuljetukseen olisi taas omiaan hillitsemään Neuvoetoliiton vaatimuksia. Eikö mvös tasapuolisuuden vuoksi Saksalle voitu tehdä sama myöonyrys, jonka Neuvostoliitto Moskovan rauhansopimukseen
perustumattomana oli saanut?
Seuraavana keväänä ei poliittinen ja sotilaallinen ioh-

[ornrne asertunut vasrustamaan saksalaisten joukkojen
keskiryksiä Pohjois-Suomeen, koska sitä seutua oli syytä
pitää uhattuna Molotovin esittäessä vaatimulsiaan Kemijdrven
Sallan radan rakentarnisen noPeuttamiseksi.
Suomen- mahdollisuudet pysyä ivrkästi puolueettomana
olivat silloisissa olosuhteissa olctnattomar. Suomessa tehdyt päätökset eivät tähdänneet rninkäänlaiseen kostosotaan eivätkä ne myöskään olleet kansallissosialististen
aatreiden sävytåmiä. Molotovin jatkuvat uhkaukset ja uudet vaatimukset pakoaivat Suomen rurvautumaan jonkinlaiseen tasapainon hakemiseen puolustautumisensa
tueksi ja selkänojaksi.
Molotovin marraskuussa 1940 Bediiniin tekemän neuvotteluvierailun selostuksesta kävi jälleen kiistattomasti
selville, kuinka uhanalainen Suomen asema Neuvostoliiton taholta jatkuvasti oli. Neuvottelut koskivat tietenkin
35

Pääministeri Rangell
iedottaa eduskunnal le 26.6.1941
venäläisten lukuisista
i lmahyökkäyksistä useita
Suomen paikkakuntia vastaan

t

suurvaltepo.litiikkae, erin'isesti ns. nelivrltasopirnrrsr:r.
N{utte rnäneen kerrl,rn Molsslll pirlrrsi Srromen ll'symvk
sccn todeten sen vielii olevirn r;irkrriselnatrrl ja 1-yl riien
vi.rstuLlsta, o.liko s«rpirnlrs Slurrnen sr.rhteen v iclii voiut.rssrr.
Vitstluksensa rnr.rkaisesti Hirler ei hrrlrrnnrrt sy.nryvän rnitäiin sotan Itiimeren llueclla. Neuvotrclrrn eclelleen jarkucssa Molocov selirri, ettei ollur kysvmrs sodrrste Itänterellii, vaan Suornen kr.syrnt,kser-r rarkaisustrr cdellisen vuoc'ler-r
sopirnuksen puirteissa. Kysftriiessä lähemrnin, minkälaatr.ristir rnenertell,ä hrin tarkoirti, Molorctv sclitti ajatrelevansa salnanliristir ratktrisr-ra kr-rin Bessarabiassa ja Balrian
rnaissa. Siis Suornen liirrärnisrä Neuvosroliirrrxrnl Hirler
torjui jälleen, rnurra Mr>skirvaan palattuaan Molotov il-

Inoitti nelivtrltasopirnuksen hyväksymisen ensirnrnäisenä
ehrona olcvan, että saksalaiset joukot oli viipymärrä poisretti.lv.r Suomesta, joka v:n 19_39 sopimrrksen mtrkaar-r oli
Neuvostoliiton etupiiriin ktnrluva. Jos Saksa olisi suostunlrt tähän Neuvostoliiton riukenruneeseen vaarimukseen, ei olisi vaikea arvara, miten Neuvostoliitto olisi
Suomen kysyn'r1'ksen rirtktrisstrt saaclakseen "rauhan varrnistetr-rksi" Su«trnen alueella. Näin suuri oli idästä SuoInea uhkairva vaara, joka pani alulle Suomen ja Saksan l2i-

36

hcrrrvntiscr-t.
vitri.lil

Oliko Suornella silloin

n'luutrrk;1rln vrrlinnrrn

a

Brrrbarossa-suunnitehn rrn lrr lm istel un vh teytiessii lolrtrl-

liseen iisuunsi.r Slksan korkeimnriss:i jol-rtoesikunnissa
kiintt'v huomio sen ritnnilrr()lruureen , .jollaiscksi Saksan
marrvor nt ien lleises iku nnrn p ;i,ill ikkö Halcler si tii n irni tt i,
koske siinii .irr,,rrr. tuli ver-ri ten ksi Mustasrameresrii Jiiä-

rrereen s,r.rkkl 1a koskr siin;i oli rinnakkain iiiirctrirnrien
etiiisvvksien piiiissii roisisr.r;rn ko.hne strurrir ravoirerr.l jil
satnilnilikrlisesri n-rviis kolme p;rinopisresuunririr. JLruri trirnä Hi rlerin .ri k.r.rns.r.rr.r-l.r suunn itelman rannartomLtrs selirriiä Saksrrn innon veriiii Suorni ja Rornaniir mukiran sen
toterrrtirmiseen. Ja rois;rrrlra Neuvostoliiton riihän aikirtrn
harjoirrm.rrr politiikk.r kovie kokeneita naapureitaan kohtaan teki Sirksalle liirinkin helpoksi onnistua pyrkirr-r1'k-

sissäiin. Suunnitelrnirn sllarrminen ja valmisrelujen harhauttminen saivat aikaan. eträ Suomella ja Rornanialla
ei voinut olla selvää kuvaa siitii shakkilaudasta. jolla ne
joutrr ir'.rt rsirrärnään r,rlonpojtn osaa.
Sur.rnnirelman saarua tämän muodon sen toteurr.rrnisen
edelli'ryksiin kuulr.rivat rnyös ennakkoneuvotreltrt Suornen
poliittisen ja sotilaallisen johclon kanssa. Näistä nelrvorre-

luista, joita toisaalta pidemiin Salzburgissa ja Berliinissä
ja roisaalta Helsingissä, Barbarossa-suunnitelma ja Suomi
professori A. Korhosen teos.

-van kuvan

esimäen

antaa selvän ja valaise-

- vaikuttaneet ykiryiskaikki asiåilin

kohdat. Läpinäkyvänä piirteenä näissä tilaisuuksissa oli,
että suomalaiset olivat kuuntelevana Puolena, eivät sitouruneet mihinkdan ja pitivät tärkeänä maan Pysymistä
puolueeftomana.
Puolueettomuus tahdoft iin säilyttää siitäkin huolimatta,

että Neuvostoliiton strateeginen uhka oli valmiina purkautumaan millä hetkellä tahansa. Syksyyn 1939 verrat'

oli suoranainen kuolemanvaara, ellei Neuvostoliitto ryyrynyt Moskovan rauhassa ottamaansa osaan
Suomea. Kaikesta tästä huolimarta kuitenkin Suomen
runa uhka

kaikkia kansankerroksia elähdytti horjumaton puolustustahto, koska Baltian maiden kohtalo oli varoittavana esimerkkinä. Kesäkuun alussa Helsingin neuvotteluissa saksalaiset tahtoivat saada vastauken kys1m1'kseen, oliko
Suomi valmis lähtr'rnäärr tnukaan Salaan sotaan Neuvostoliittoa vastaan, ja rniti toivornuksia sillä siind tapaukser
sa olisi. T?ilIöin vastattiin uudestaan selvin sanoin saksalaisille, että Suomi ei aloittaisi hyökkävssoraa, muna toivoi Saksalta apua, jos se yksinän jouruisi hyökkäyksen
kohteeksi.

Kirjansa viimeisillä sivuilla prof. Korhonen esittää eräitä mielenkiintoisia ia oikeita afatuksia "ontuvasra Puolueettomuudestafiune". Kun operaatio Barbarossa alkoi,
Suomi jäi siinä auttamattomasti syrjään ja oli siis ainakin
nimellisesti puolueeton. Eri asia kuitenkin oli, mitä mah-

dollisuukia silloisissa olosuhteissa oli puolueettomuuden
säilyttämiseen. Neuvostoliitollahan oli hallussaan Hangon
tukikohta ja rauhansopimukseen kuulumaton kauttakul-

kuoikeus rautateitse sinne ja Saksalla puolestaan kauttakulkuoikeus Pohjois-Suomeen. Molotovin trhkaukset olivat katkaisseet kaikki yrirykset turvata Suonrcn puolueettomuufta hakemalla tukea Ruotsin, toisen Puolueettoman
taholta. Kumpikin suurvalta, joiden välissä Suomi oli, olivat vastustaneet Suomen puolueettomuuden vahvistamista. Kun nämä sitten ttrlivat toistensa vihollisiksi, tuskin
oli jäljellä muuta mahdollisuutta kuin nojautua jompaan
kumpaan. Ja oli kai selvää, että v2ihemmän vaarallinen oli
valirtava, jos tahdoriin välttyä suurimmalta vaaraka, oimittäin maan joutumiselta heti sodan alussa kahden suurvallan taistelukentälai. Paasikivi on tosin otaksunut, että
aiian olemattomia eivät puolueettomuuspolidikan mahdollisuudet olisi olleet. Tämän iohdosta Korhonen huomautraa kuitenkin, että rullakeen edes jossain määrin
rodennäköiseksi tämä otaksuma kaipaa tuekseen useita li-

säotaksumia: 1) että kummallakaan suurvallalla ei olisi
ollur sotilaallista jalansijaa Suomessa, 2) että kumpikin

olisi piränyt etujensa mukaisena Suomen Puolueettomuuden kunnioittamista, 3) että Suomessa Rlnnettu epäluulo
Neuvostoliiton aikeita kohtaan olisi ollut aiheeton.

Hider alkoi

hyökkäyksensä, Barbarossa-suunnitelman

roteuttamisen Neuvostoliittoa vastaan 22.6.41. Samana
päivänä Nl:n suorittamat rajaloukkaukset Suomea vastaan
ja eriryisesti laajat ilmahyökkäykset 2t.6.41 noin 15:lle
Suomen paikkakunnalle aina Turkuun ja Mikkeliin saakka olivat vihollisuuksien avaus Suomelle. Mikään pommituksen alaisista kohteista ei ollut edes sotilaallinen.
Seuraavana päivänä 26.6.41 Suomen pääministeri Rangell
ilmoici eduskunnalle Suomen jouruneen hyökkäyksen
kohteeksi ja puolustautuvan kaikkine voimineen. Eduskunta hyväksyi t'ämän yksimielisesti.

Eräs istumakylpy
PATALJOONAN kornentaja, majuri A. Ylinen (nyt jo

oli tunnettu leppoisuudestaan ja huumorintajustaan. Seuraava on erän sellaisen ilmenrymä.
Pataljoona oli linnoirustöissä Sammatuksessa ja varsinaisella leirialueella Kalajärvellä oli vain komppania vartio- ym. tehtäviä varten. Komentajalla oli tapana käydä
vainaja)

lauantaisin kylpemässä Kalajärven loistosaunassa. Saunailtaa varten oli lähetin suoritettava seuraavat järjestelyt:
Sauna lämmitetty mahdollisimman kuumaksi, pyyhinliinat, virvoitusjuomat ja puhtaat alusvaatteet sentilleen
märiräryissä paikoissa: Lauteilla puinen pymy istumakylpyjä varren ja samanlainen jalkojen hoitamiseksi - - - edellikuumaa ja jälkimmäisessä kylmää vettä.
Kerran kuitenkin oli isrumakylpyastia särkynyt ja korvarru, . ajartelemattomasti §llä, alumiinivadilla. Kaikki

herra majurin paremPaan päähän ympyriäisen renkaan!
Tietenkin odotimme vavisten mitä ruleman pitä, mutta
huumorintajuinen majurimmepa vain käänsi sairaan puoliskonsa meihin päin tokaisten:
Rasvatkaapa pojar.

-Ja me pojat yritimme

JSp:n suosiollisella avustuksella

td:yttaå saamamme käskyn.

sessä

odotri herra majuria määräystenmukaisessa kunnossa,
vain alumiiniastia oli tuotu liian aikaisin lauteille ja kuunEnrunur. Majuri saapui leppoisasti hymyillen ja jo etukäreen ajauksissaan nauttien saunan ihanuudesta. Meno
laureiile ja jalkojen asettelu vatiin sujui kommelluksitta - - istuma-astia aserettiin paikoilleen - - - kuului huokaus jo-

ta seurasi istuutuminen, mutta silloin tunnelma särkyil
Leppoisan lövlynlyöntikäskyn sijasta näimme herra majurin hyppäävän yiös ärräpäitä särkien - - - eikä ihmekään - sillä tuon alumiinivadin tulikuuma reuna oli polmanut

Juoma
ODOTTELIMME postihevosta konekiväärikomppanian
komentopaikalle ja viimein se saapuikin. Heti alkoi hevosmies nostella reestä hangelle 10 liman kanistereira.
Samalla saapui siihen komppanian päällikkökin, joka loihe lausumaan:

Jalkaväen himojuomaa saapui, kun konekiväärin

jädhdyrysnestettä
tuli.
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JOPPE KARHUNEN

paremmatlinnut
2. OSA
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TIIDUSTELL]KONE, piiällikkrini hntrnirnrri Repo. oli
vrturioirrr siulneellir pllaatnassir koria kohclen. Vliiitrcii
N'liinry triljensi 'n,rruhtinsir rniltei rninirniin. Hiin pelkäsi ilrnilvirran repiviin koneen virrrriot yhä pahc-mn-tiksr, jolkrin lento voisi loppua katastrclf-iin. Kaaharessiren .riv:rn
suor-r l-rintrrir viisriien kone tirpasi vrrst,rrrntulij;rn, jota ci oltu ollenkaan osattu odottaa. Vihollisen I-1(r hiivittäjrikone, Rrti1, ruli pintalennossa srroraan kohti. Vihollislentäjri olr lrala.Lmirss,r rinrrrnalinjaltrr tai sen liihisellrstrrn tuliruksesta. kun närnä kaksi konetta sivutrttivat roisensr.

Miintv toivoi viholiisohjaaian katsovan toiseen suuntarln

tai lur.rlevirn heiclän konettaan R->:ksi, neuvostoliitrolaiseksi tieclusteh,rkoneeksi. Mikser.r olhrtkarrn nyt pilvituntr-uni.rss.r vaan tiiiillii pinnassrr vihollishiivittiijiin armoilla
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viiiipelin ajatLrksiin syvträvii totearnus. Meicliit-

lrrin rn:iririirtiin kiivrrärniiiin hiivirr.ijien lrr.rlr.r piivil.r.rrsorr
suojlrn.rnrrlel ir-iirnii sektrnn in ku ntntenes( )jiss.r tillrlhtunecr r'.iiiih.lvkscr eiviir iirrrt.lneer. siliii annoton rotuus oli,
että r' iholl islerrt.i ii h rion-r.rsi l ksi r-riiisen suorn ;llxiskoneen.
Rrrt.rn ohj;r.ri;r sivuLrtti ensin ulrrinsrr niir-r liiheltä, ettii
Männ' 1e Repo lutrlir'.ir sen .rj,rvrrn sLrorlrur piiiille. Nähtiivästi ner-n'osrolentä jä rrhroi rodeta varmr.ruden vr-roksi
kansallisuusnrerkir. HiJ;rs tieclustelukone pintalennossrr
oli sille suuprrlrr. Nlitiirin krirettii .ei olltrt sen hotkrisernii

seen. Rrrr.r k.r.rrroi lrr'ökkärs.iscmeln.

Vliiipelr lvläna' tunsi nvt vastulln koneesta ja sen tälrvsriijäsrä. Hän oli ,rikeastiran pääsvylliner-r, vrrikka koneerr
päällikkönii olikin hrurnantti Repo. Mänti' pii.itri orr,r.t
tiisrii jotcnniin jos
vastrr-l11 kokonaan itselleen. jos
kirr seivirrriisiirr lrerrgissii.
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Kertomu ksen kirjoittaja,
majuri J. Karhunen jakaa ohjeita
lennolle lähdettäessä

Hctkeiikiirin ei ollut hukelrravissa. Mänry ryönsi täyclen

siirä ttrlisikaan päiväktiskyyn! Sankariliisesst ihnaraiste-

kohti rnuutarnan sirdln metrin korkeudessa olevaa pilvi-

likvidoi valkosuornalaisten viirneistä rnallia olevan hyvin

kairslrr.t

piiiille ja veti repaleisen

koneensar kaiken r-rhalll

harsoa. Se oli ainoa pelasrr-rs, siitä h;in oli ehdortornan
varrna. Rata-hävittäjä oli vielii krrarross,un ja Mänry teki
vastaliikkeekseen nousukaarron siren, ettii. jäi vil.rollislentäjän takasekroriin rnal.rdollisin.unrn peljon.

Voitonvarrna vil.rollishär,irräjiilentäjä ei voinut kuvitellakaan, että suomalaiskone oli lährenvt kipuamaan pilviin, joten hänen vaanivar siln.ränsä ersivät sitä ensin pintaiennosta. Kun konetta ei näkvnlr, hän vilkaisi 1,Iös
huornaten strornaltriskoneen l-riraasti läheswvän pilvrkerrosta. Hän päästi huuliltaan pic,nen kirosanan, sillä tuo
viiq,rys ei olh.rt hänen rnieleensä. Kuin salarna hän syöks'rihti suomalaiskoneen.perään ja nousi kuroen unpeen
eriiisvi'rtä uskornarrornan nopeasti. Mitään ei oltu vielä
rllenererr),.

P.rrivaljakko valnistaurui raisteluun. Puolnstussuunniiein.r;r oli valmis; vihollishävirtäjän tullessa tulituseräisy,y:elle ohjr.urjir vetää kaastrn kiinni .1a tekee väistöliikkeen,
iok: rrrioarr täh1,stäjälle tuiitusrnahdollisuuden. Vihollisen
srii:ri nopeus jättää liian lyhyen tulitrrsajan ja. tekee tarkan
rjl'rtjvksen kvseenaliriseksi. Luulravasti se suhal-rtaa ohirse,
ennenk.rin s.rrja on pädssyr kol.rclalleen. Tuo meneteimä

kenries

ei

rarjoii pehsturnisrnahdollisurrden, sillä pilviharso

enäC ollr.rr k.urkana...

Neuvosrolenr.ijä liihesq'i htrirnaa vuilrtia avuronr,r si.luIisr;un. Ohiaej:n huulilla helrneili l.ryrny: ensirnnriiiner.r
ihnrrroirto jo pelinlr';rlrslennolla. Miren kornea rneininrl

Iussa vaarallista suornalaista taistelukonetta vastrran

hiir-r

aseistetun koneen rniehistöineen hetkessä osoiffaen suurra
url.roollisuurta ja taitavuutta... Elärnii oli elärnisen orvoisrx.
Tiitii hetkeä hän oli odottanur kauan. Ohjaajan pää kurnartui läl.rernmäksi tälrräintä. Ilrniusa kelluva suornalaiskone oli pian tähtäinristrkossa. Suon.ralrriskone kasvoi
rähtäimessä yllättävän nopeasti. Neuvostolentäjälle ruli
kiire painaa liipaisimia, jotkir olivat rnekaanisesti raskaat
ja sarntrlla liikauttivat pakostakin ohjaussar.rvaa antaen koneelle keinuvan lisäliikkeen. Sarja rneni valojuovista
päätellen suornalriskoneen ),1; ja aii. Seuraava painallus,
n1't saalis olisi varrr-ra. Ratkaisevalla hetkellä suornalaiskone kiepsautti väistöliikeen ja neuvosto-oh.faajaa kohti
sinkosi vaiojr-rovaryöppy tarkkana. Sarnassa Rata jo sivur.rtti suornalaiskoneen, joka näy'tti pysäl.rtyneen kesken lentonsa.

Ner.rvostolentäjän oli tehtävä ylirnääräinen kaarto päistäkseen uudelieen tuiitusasemaan. Sarnalla hetkellä suornaiaiskone jo jatkoi kipuarnistaan pilviharsoa kohti.

Mänty oli rnestarillisesti hallinnut koneensa ja saanut sen
nousulrn lnenettämättä rnetriäkään kallisarvoisesta korkeudestaan.

Rata kiepsahti jälleen ketterästi saaliinsa kintereille.
Entisrä tarkempi tähräys, nyt ei ollut enää varaa epäonnistua. Suomalaiskone ristikolla, vielä vähän lähemmäksi
cäältä periisinten suojassa ja varovainen painallLrs liipaisimistir, ettei kone heilahtaisi. Laukaisuhetki liihesryi jrr
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ncuvosr( )-oh jrr:rj.r keskirtt'i eliintiinsä ensirnrnäiseen ilntlvoi tt«x»r. Samassrr suontrrlrriskr>ne alkoi l-rärnärtyä risrikol-

l:r ja häipvi kokonarn. N{anirileva hävittäjäohjmja vcti

päänsii tähtiiirnestii todeten vrrrrnan saaliinsa pujal.rter.rccn
pilveen. Ririvoissairn hiin pirinoi koneen periiän pitkiii srrrjoja. Sviiksähti viihiin alemnarksi ja veti koneensa jiillecn
nor-rsr.nrn

rulitrrren pilvirniivkkyjii siellä ja rä1illä. Jospa

se

pirr.r srtrtuisr olernrrrrn kohclalla...

Eipii 51s1r,,.,r.,,. Mänty rny,häili itsekseen ja vähensi koneensil r,auhdin jälleen n.rinirnin raioille. Rukkaskurssiilir" hiin lenrää lekorreli kaikessa rauhtrssir riirtrivän kauas
ornalle puolelle ja sitten hiljalleen lurirellen maanäk1'rr,1,teen miltei ornan jäätr.rkikohransa liepsill[. Laskeutuessar-rn tLrkikohtaan oli laivueenkornentlja r';urassa. Hän oli
katsellut pitkään outoa linrua, joka repaleisin sulin oli taapertanut seisonta;raikalleen.
Kuinka te nvr noin reirtc. r'rnhr rnajuri oli pitkän
jälkeen sanorlr-rr vrirriien saacla kasvoilleen
tuuntailun
rnoirteen ja .rnkartrtr.len s.ivr.i.

Vääpeli lvliinn, jokl oli rnrrjurin vanha lentäjätoveri,
otti ptrheenvuoron rieriien, ertei n1,t kannartanut ryl-rtyii
rnillään tavoin pr.rolusrelernaan, n'ruisri eriiiin sananparrcn
jrr larrk;risi scn esrorrt-lr'nasri:
Herra mairui, se on sillä lailla, että öisin vrikiit lente- piiivisirl parernrnar linnurl
levät,
Nlajuri oli karsonut pirkärin vanhaa vääpeliii j.r sirrer'r
vielii Pitcrnpään konevanhusta. Pariin rninLrtrrriin ei h.in
pulrunut rnitäiin. Viiiipeli eli .lännit1'ksen hetkiLi. sill.i n.iin

sotrr-likanir tu«»llainen sutkaus slatroi olla pi1lt.§r;1. Jos

n.r.r-

juri suuttui, hän

osasi oll.r hiiijr kin. Plrir'iljlkko seisoi
johkinlaisen asennon sliilvttiien j:r virlmiinrr antamaan lisiiseli tvksiä rarvittaessir.
- Kyllii se niin on. Tissii ei rnurr ;rlrt;1 kuin n htyii vksin()nrrr.rn yi)toirnintaan, ,,ollei sarld.r p;rremi.ia koneitrr. Ei
norllr rakkineiila ole rinrrunalinjoille .sr...r.
Mafuri oli pul.rr.rnut. Ja siitä piiir'äsrri eik.ren oli laivue
siirq,nl,t yiitiedusteltrun. Mekaanikot kiirrtiviir N{iinn1,srä
nin-reä
Yökkö.

-

*
Vääpeli Mänq, h1,rnähti. Nyt oli hän, Yökkö, jiilleen
asialla. Divisioonan esikunnasta esirerry tiedustelupvvnti)
oli laivuecn tiedustelu-upseerin toirnesra rnuokarru tiedustelukriskl'ksi, jonka eclellyttiirnän suunnittelutyön jälkeen
Repo ja Mänry olivat lähteneer iiiselle lennolleen.
Suunnitehna edellytri rintarnalinjtrn ylitystä tieduscelukaistan vlsernrnan rajan ulkopuolelta, jolloin vihollisen
selusraan rultaisiin ikiiiinkuin sen ornalta puolelra. Tällöin
voitaisiin harhiruttaa vihollisra, josta ainakin osa luulisi
or.nau koneen olevan h'svmvkscssii. Yleensä niirrii öiset
tieclusrelulennot olivet NIiinnvn mielesrä rtrtiinitchräviä,
muttrr. ln()net nLlorenrm;rt

pitir'.ir r-riirii efriivrrkaisen

*
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sään

i,r .r i k.rn'roisi n,r seikk.ri l Lrr n.r. Kokentrt v iiiipeli h1'rnyili
huonolle s.illle. H.in oli t()munut näillä hirailla koneilla
k.r.rli.r.rrr.i.r..Ln irin j.r plir in. Siiä ei ollut hänelle n.rikään oniclni.r. k..nhen nf,k'r'r'r'rtf, jl korkeutta oii vaadittu rninirn i rn.i.ir.i. Nv rkin ol i lumisadettx, rllutta rintarnal in j allir
r;rk

I

t,,

oli rykistön

sääaseman ilmoimksen mukaan parempi sää.

Rintarnalinja ylitettiin Taipaleen itäpuolirse. Nyt oli
hyvä Lihesryä selustaa Laatokalta päin. Kukaan ei yön pimeydessä pysryisi sanomaan, onko kone suomalaisten vai
oma.

Tiedustelukaistalle tultua alkoi 1,öriedustelu. Repo kesvaarivaan q'öhönsä selvittäen annerur
tiedustelupyynnöt kohra kohdalta. Hän tiesi maajoukkojen tarvitsevan nditd tieroja. Tiedustelulentäjien oli ne
niille hankittava. Yösrä huolimarta koulutetut tiedustelulentäjät näkivär paljon: rykistöasemia, leiriytyrnisalueira,
liikennöityjä teirä, rautarieasemia, junia jne. Palavien ralojen roihur katkeroirtivat öisten kulkijain mieler. Sodan
rnielettömyy's oli näiden öisten lieskojen valossa selvääkin

kittyi tarkkuutta

selvt'rnnä nä nährävissä.

Erään suuren järven ja toisen pienemmän välisellä kannaksella välkkyivät leirialueen lukuisat nuotiotulet. Repo
kurnartui ohjaajansa puoleen huuraen hänen korvaansrr j:r
näytcäen kädellään slrLrnnan. Mänry kuristi moorrori:l pirrernrnin kuullakseen. Koneessa oli mr'ös puheron'i, rrrurta toverukset olivat tottuneer rähän vanhaan koetruuo rapaan. He tunsivat toisensa ja rnur.rtarna sana, ilme tai käden viittaus riitti useirrunissa rapauksissa vhreisl'mmärryksen saavuttarniseksi.
Tuonne vetäisemrne pommirnmel
- Joko sinä taas aiot esiinn'ä namuseränä;, Mänry vas- roverinszr irikornukseen. Se sopii! Kierrän sopivaltasi

le hollille.

-

Väiipeli Männ' veti koneensa aivan pilvirajaan jopa

Tapahtui Summassa 1939
MEITÄ oli taisreluasemissa kaksi kk-miestä

kaivamassa

jääryneeseen maahan konekivääripesäkettä. Siinä ryön
touhussa jäimme seuraamaan naapurin lähettämien kahdeksan tuuman ammuksien mossahteluja noin yhden ki-

Iometrin päässä olevalle suolle.
Keskustellessamme rururinune, eträ milloinkahan rulee
tänne päin. Ei kulunut kuin ly'hyr herki, kun yksi ammus
ujelsi lähellemme, niin että sen tekemän kraaterin reuna
sivusi aivan meidän asemapaikkaamme. Siinä hyvin läheliä maanpintaa ollessamme kuulimme kuumien sirpaleiden sihahtelua h-mihangessa, ja niide,r ryöpsähdys heitti

harteillemme aikamoisen kasan maata. Noin minuutin

kuluttua vierustoverini nosti varovasti päätään, katsoi ylös
raivaalle päin, josta syöksyi alas kaikenlaista maan ja ruudin pölyä, ja sanoi, että eikös tänään aurinko näyttäydykaen.

Mehuako hevosilte
KENRAAII K. A. TAPOLA on tunnetusti rarkka ja perusteellinen herra, joka eräässä Jatkosodan vaiheessa divisioonankomenraiana toimiessaan ulotti huolenpitonsa
alaisistaan kaikkiin asioihin. Sodan alkuaikoina, kuten

mukana olleet muistavar, ,jouduttiin puuro

syömään

useimmiten ihnan höysteitä, mutta myöhemmin huolto-

paikoitellen sen sisäänkin. Kaarrettuaan etelän puolelle
hän lähestyi leirialuetta sen pituussuunnassa jLruri järvien
välisen kannaksen ylitse. Mitä lähemmäksi kone tuli, sitä
enernrnän hän kurisri moottoria. Mänty pyrki yllärykseen
ja onnisrui, sillä vihollisnuotiot loimusivat tdysin liekein.
Mänty tunsi verensä läunpiävän ja mieltä kutkutti my"öisin yököt lentelevär, päivisin paremmat linhäily
nut." -Taitavasti hän ohjaili konettaan mitättömin kierroksin. Tuntui siltä kuin konevanhuskin olisi ollut asiassa mukana ja liiti miltei äänertömänä pahaa aavistamattomien vihollissotilaiden 1'läpuolelle. Repo tähyili tarkkaan pornmitushetkeä ja nykäisi sopivasti sirpalepommisarjan liikkeelle. Ensimmäinen pommi räjähci keskellä
suurta nuotiota singoten palavia puita ja kekäleitä kauas
ympäristöön. Kauhistuneet miehet karahtivat pysryyn joutuen seuraavien sirpalepomrnien ruhjomiksi.
Tähän öiseen häirintäpommitukseen päärryikin senkertainen tehtävä. Yökkö käänsi koneensa keulan kotia kohri. Hän oii ryytyväinen yönsä tulokseen. Muutama valojuova sarja yritti tavoittaa yksinäisen kulkijan taivaka,
mutta ne menivät pahasti sivuun.

Jäätukikohtaa lähesryttäessä sää huononi jatkuvasti.

Lunta alkoi sataa ja pilven alareuna oli vain parissa sadassa metrissä. Vanha vääpeli ei ollut huolissaan. Hän tunsi
maasron ja koneensa. Etuviistoon karsoen hän kurkki ohjaamosta alapuolella olevaa maastoa, joka verkalleen luisui alhaalla jääden taakse tullakseen taas lähiöinä vastaan. Meno ja tulo yö toisensa jälkeen. Sellaista cli yökön
elämä.

miehet saivat aikaan mehukeiton puuron kanssa. Kenraali otti asiakseen huolehtia mm. siitä, että mehua kaikille aina etulinjaa myöten varmasti jaettiin ja niinpä siinä vaiheessa eräs kenraalin vakio§symys miehiään tavaressaan kuuiui: "Oletteko saanut mehuai"' Asia tietenkin
levisi divisioonassa ja miehillä olikin aina vastaus valmiina, kun he kenraalin tapasivat. Eråånå talviaamuna oli
kenraali ratsain liikkeellä ja hd:ntd vastaan ajeli hevoskoIonna. Kenraali pysäytti kolonnan ja §syi ensimmäisessä
vanhahkolta reserviläiseltä:
reserviläiOvatkohevoset saaneet re h u a ?
-Tåhän
uudesta §symyknen, valmis vastaus jo kielellään, mutta

reessä ajavaita

sestä hölmisryneenä:

- Iuu
hua/

emä, herra kenraali,

joko hevosillekkii m e-

Pyjamakestit
RINTAMAKUORO OLI kierroksella koti-Suomessa. Joku kuorolainen oli trankkinut pullollisen äänenselvikettä,
murta kuoron johto oli antanut ankaran kiellon juhlan pidosta ennen kierroksen päätrymistä. Kun kaikki oli kunnialla ohi, kuului eräänä yön hetkenä joensuulaisesta hotellihuoeesta yhden pullon aikaansaamaksi aivan kohtuuton meteli. Se ylryi yhä, kun pyjunaan käärimy pullg oli

varotoimenpiteistä huolimatta särkynyt ja elikiirin itseensä imeneitä pyjaman lahkeita ei oikein riittänyt jokaisen suuhun.
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Viipurissa palaa

TOIPUMISLOMALLA
VIIPURISSA
TUURE ROSSI

PAASIN Kyläpaakkolassa olevasta kenrtäsairaalasra roipumislomalle 13.2.40

ja matkusrin Viipuriin,

jossa oli
kotini sekä myöskiri toimessa oleva vaimoni. Junan pur.rskuttaessa Talvisodan yössä kohti Viipuria mietin, miltä
siellä mahtaakaan näyttäd,, kun riesin kaupungin saaneen
kokea paljon pommituksia. Valopommit liekehrivätkin ilmassa ja tulenloimut kajastivar jälleen Viipurissa, jossa
oli nytkin yöllinen pommitus käynnissä.
Lomapäivät kuluivat jokseenkin sodan tunnelmissa, sillä rintamalta kantautui ränne saakka ainainen rykkien jylinä ja hälytyksiä oli joka päivä, joskaan ei aina pommituksia. Joku päivä kului vähän rauhallisemmin, mutta vihoilinen varustaurui nähtävästi suurpommituksiin ja rintamallakin enrisrä ankarampaan teräshyökkäykseen asemiarnme vastaan.
Helmikuun 11 . päivar, aarnuna menin käymään toirni-

paikassani ja siellä ollessani tuli jälleen hälyrys ja
alkoi myöskin pommitus. Koneet tulivat mereltä päin
kaupungin ylle ja pommeja alkoi sataa. Häikäilemättömäsri hyökkääjät lähettivät lastinsa melko alhaalla lentäen kaikkialle jo ennestäänkin runneltuun kaupunkiin.
Menin toimipaikkani sanomalehti Karjalan talon väes42

tuli pommi. Tosin tämä jäi
suurariksi erään huoneen lattialle väestönsuojan yläpuolelle tunkeuduttuaan sitä ennen kolmen kerroksen liipi. Väestönsuoiassa oli paljon väkeä ;a pelko tieq'sti siitä, että
pommi räiähtäisi vielä siellä. Tuli §'s1'mys siitä, kuka uskalraisi viedä pommin pois. Kysyin vapaaehtoisia auttamaan minua tässä hommassa, ja eräs mies lähtikin kanssani. Ovelta nähtynä se oli aika möhkäle soraläiässä. Nosrimme pommin varovasri ikkunareunuksBn päälle ja varoen kannoimme pommin siitä Salakkaiahden jäälle. Emtönsuojassa ja tähänkin taloon

me suinkaan olleet asiantuntifoita pommien kdsittelyssä,
mutta sinne se nyt kuitenkin jäi makaamaan. Kun palasin
takaisin pommisuo.jaan, isännöitsijä Katila kutsui minut
luokseen ja kiitti rdstä tr'östä. Keskustelin hänen kanssaan
tilanteesta, joka tosiaan oli jo vakava jokaisen kohdalla.
Mitään ei oie pelastettavissa, vaan kaikki on jätettävä s<.rdan jaikoihin.*)
Koitti sirten ilra, ya päätimme mennä vaimoni ja appe
ni kanssa yöksi kotiani lähellä olevaan Talikkalan osuussaunaan, joka oli laitettu väestönsuojaksi ja johon oli majoitettu väestönsuojelumiehiä. Olisihan siellä ttrrvirllisempaa, kun on tiiliseinät ainakin sirpaleita vastaan. Ei

sielläkään nukkumisesta tullut kuitenkaan paljon miriiän,
vaan iscuimme ja torkuimme arunua odotellen. Kun koirri
sunnuntai 18. päivä helmikr,ruta, saapui aamusta lähtien
vihollisen koneita pommilasteineen kaupungin vlle. Koko
päivän istuimme saunassa kuunnellen pauketta milloin läheltä milloin kauempaa ja odorraen vain. rnilioin sattuisi
kohdalle. Jaillalla kello .i rai + aikoina se sirten sattuikin.

Tuli kaksi

palopommia vhtaiker silunan katosta sisään,
mutta onneksemme sen verri.n siruun, ertä putosivat seinän toiselle puolelle eir'ärkä siihen huoneeseen, missä istuimme. Väliseinä j.r osa karroa vain murtui. Pyöriskelimme siinä mvlläkässä kuka mitenkin. Eräs mies sai lohkareen selkäänsä ja ;äi sen alle. Tdysin pimeässä yritim-

me uios saunasta, murta eihän siinä uskalleftu mennä
ktrin ovelle, koska koneita oli yhä taivaan täydeltä. Menin
takaisin pimeään saunaan ja autoin sieltä pois lohkareen
a soran alle jääneen miehen. Sauna alkoi palaa kovalla tohinalla ja me odotimme hetkeä syöksyäksemme ulos ja
pädstäksemme parempaan suojaan. Eikä siinä sirten auttanut muu kuin lähteä juoksemaan ylös mäkeä Toukolan
f

väestönsuojaan, vaikkakin koneita oli yllä kaiken aikaa.
Sinne kuitenkin pädsimme, ja loukkaantuneet saivat siellä
apua ja jokainen vähän lääkettä rar.rhoittuakseen. Sitten jo

kello kuuden ajoissa pommitukset taukosivat, ja me läksimme katsomaan kotiamme, joka oli ehjänä edelleen.
Kokosimme korona kamppeitamme mukaamme, .jri niin
alkoi taivallus pois Viipurista, jossa nyt paloi iok;r puolel-

ia. Junia ei lähtenyt rnihinkään suuntaaan. IhmisjoLrkot
alkoivac kulkea jalkaisin kohti Tienhaaraa, josta sanotriin
junien lähtevän, mutta kuulin jälkeenpäin, ettei niitä lährenyt sieltäkään. Niin vaimoni ja appeni lähtivät jalkaisin matkaan, ja minä jäin Viipuriin jatkamaan tätä "kovin rauhallista lomani viettoa". Olin tällä lomallani
myöskin Viipurin osuusliikkeen väestönsuojassa Kannaksenkatu l:ssä ja silloin tuli senkin talon seinään pommi.
Ne aivan kuin vainosivat minua. Seuraava päivä oli lomani viimeinen ja matka kohri Ilveksen rintarnaa ia yksik-

köäni l.KKI(U{.Pr:ia alkoi. 'Toipumisiornani"

ten lopussa, ja jälleen alkoivar soratouhur

oli

tä-

jarkuakseen

yhtärnittaa ihnan lomia rauhan tuloon saakka.

X) KERROTUSTA LENTOPOMMIN POISTAMISESTÅ OLI M^ININ.TA Aseveli-iehdessä n:o 20 tl.j.19i0
orsikoll.r "Lomalla olevan sotr.rrin touhuja. Ei pelänn1,t
henkeiiän.

"

Kannaksenkatu Viipurissa
pommitusten iälJiltä
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KOKO iltapäivii oli Kollaarr "Tappokukkul;illa kori.rilrr.
aselnia, suoritettu sotlsairliin kokoarnista seki koL;rru :.ris-

telr.ralueelta viirneisen taistelunsa suoritr:rneet .rstr\sirsi
krrljerusta varren kotiin. Tiihän saakkrr rtrsk.rin ii) j., p.iir,i
i /JR i5;p kolr.lalr,r oli r'.rill.rnLrr ilr.r.rrr.
Tr-rkikohdan eclessii olevalll stur;rirke.rii.r h.iäntirrri tum-

rnr kasl vihollissotilaitr, joirlen rvnnrikör

rukikohtru

v.rstaan olivat päättyneet. Kuul».arrio i.ln-roitti kuitenkin
strolta kuuluvan valitrrstir.
Siellä elää vielii joku
pvvräii kai ilpua.
Åliker-

- Trskinen kiirehti k«rrnenrokorsur.rn:
santti
Pojat, irnt.rkrra nopeasti n-rintrlle pul-rdas lurnipukr.r.

- hten pois sen vllitraj.tn.
Minri
Keneltä sinä luulet n}'t s,ravasi L',uhtrran lurnipuvun.
Ei -taicla kaikille olla cnää likaistakaan. Vai sinne sinii vrelä InenisitT Suon lrricliuta iunpuvil.r sinur kyllä kuin ror.rn,
krrn liikettä näke'r'iit. Painu hiiteen, silLi nyt nukutaan!
Patal.joonmsa rävtl'r' ollr edes vksi viihän virlkoinen
hunipukLr,
kele sentäiin
minli haen sen vaikka il-

- rnirn lr.urtipukua.
rniPttku.
-

kar.r,

-

Ja liivrt,ihiin pataljoonasta 1:trhclrs

lLr-

Pojat 'emrna ' ruoh«rn, näyrri Taskinen meelle pai)a te roiset silrniir auki. Jos nriytr:iiä siltä, erten

piiiise-pois, irnt:rkaa paukkua suon toiseen laitarrn niin f.inrsti, kr-rin jaksatte. Minä r1'örnin lurnessa, rnutta ei paukkrrakarn tuon kasirn tiille puolellel
Luntir vasten painautuneenir alkoi alikersantri Taskisen
hiclas etenerninen kohti keskellä suora olevaa tumrnaa liiis-

käri.

Ei

keitä

lr.unessa.

sernaakaan

kuulunut varrnistajien

keskuuclesra.
Vlir.r hengitystii picliitellen seurasi rvhmii johtLrjansa liik-

Pitkien mintutrien kuluttr-ra näkyi vähiiisrä liikettä keskcltä sr-rota. Siellä vedetriin jotirin rnrrinirrrrr rurnrnan kirsrrn t'li. Piirn nejo olivat suojassa roisten tlknna.
Silloin kutrlui su«rn laiclasta liitrtöleukaus, ja häikäisevä- r,alorlkecti valaisi suoalueen hetkeksi. Varrnistrrjat eivär rnencrriineet rnaltriaan, vaan lriljlisuus )arkui vaktn liklna
ia :ten siu.nrnuttua.
Kun silmä oli tottr.rnr.rt pirnevteen, nähriin rumrnan v;1rjon [.ritaasti lähesn'viin rnetri rnetrilrä kohti asemia. VrililLi oli piternpi tar.rko, uturr!1 pxukktrva prrkkanen ,rntoi
44

.-. ::::.. ..:i*cr.)c
i.r niin «rli Teskinen lopultlr talrkkoi:rctr:r i..,..,r..:tior-r- korkcuclella.
^{:-.., c:.::;-r.i r-,r.i.i t.rrvittu. Mies kl,vristi'i jrr nosti haa..,,i::..nis: .<.,.-.r.i,isun. Kirrcir-r askelin he liihesrf ivät
Il\'t

1i(

)::-ie1:' ,i,

r:

j --.:.

Kt,rsL:r-r,)\'::-::--;'.',i!i1rrr.rirki. Hriikiiiscvii pcrrornrrxvrrkr
sokaisi rLrlij.rn srL:r.i: H.in r.rrjosti roiselll kiiLlclliiiin hiukan siLniiiiir.r j.r Lrshi \ .1r( )\ .risesti rrrrrkkans.r olkrpiiältii
korsLrn l.Ltr i;rlle Iiilrrll.i i.irtti rr.,.,.
Perkelc poj.rt. j,rs rr-crrc t.ilie k.n'crillc jorrrin p.rhal,
- tärnä p«rika ei rrr:rrt-rLr eniiii l.rLrk;rtstrkrrrrn.
niin
Hravoittunlrt sorillu lepiisi IiikkurT-r;rtr,r Lrrrielle, kukran

ei lausunur silnaak;riin herken ;rika,rn.
N{itrin se on hlirvoittr-rnura Se on verrnasti paleltu-

nrrt.

lähestyi sotilasta ja tLrtki sitii.

Joku
-Åsetakki
on veressii vatsan kolrtlalta. Pirrrr al-rkio rän-

ne.- Vieclään heti JSp:llel

Korsussrr s1 r.rrv i I iikettii. I-riiik intrimieh iii sairlrrri le i kalle.
oli repussrran neljiinnesl'rLrllo pikkLrkorp- Jollakin
rerrlirr".
Oli siiilvrtrini't sitä jo Iokrrkuustrr alkrrcn pahirn.
rniln \'lrrirlti.l. Kerii virrter-r7 'fiitä r,rrrren. Nvt sirii chkii
trrrvit:rrrn.
KLlLllui korkkirtrtrvin kiriniiii
l.trllo ,nrkesi. Vrrkaat-kiirlet krrrtoir';rt 1--ol tt.rvir;r lienrii -kcr-rrtlimukiin
Viererrn soriliran piiiirii kohorerriin j.r lrilj,r.r v,rlui tilkka
nestertii il\'on;ristcn hurrltcn r iilisr.i sorrl.r,rn surrhuu.

Rrrtrkc.rt silrt-tiit ;rvrruruir',rt hierr;rn
päiinl ii ke etlcs rrrkrrisi r.i

ei h.riu.r _kio-'Sei
tuotiin ovelie.

r,Li 1.tl111.,.,

-

-

rrrskin hutrm.rttiin

ei .rnnerrr lisriä.

Orrrk.r.r kiinni koilo r';rrt;riostl

sllkshx

-

Ah_

seliisrä.

-År'uli:rrrt sorurir. jotk.r r'.rj.rr vuorokausi
sittcn eiviit irnti.Irleet .rrrroil eiriitki sirii pVvtiineet, nostivrrt hllvoitrLroli avattrr hlroprr. S<xills
jrr juoksujalkra' häipyi ehkio pi!r1e)'reen.
Se o.rr riukrrsri minLu'r kiiclestri kiinni. kun rninii n'ii-

neen vihollisen .rltkioon. ;oh«rn

kiiärittiin siihen

- sen luokse. Niiltin sonnellir, ettii hiljla. Se 1'rnn-riirsi.
min
Koko mrrrkan likanrr ei kuulr.rnut v:rlitrrsrir. ci iiiinriikiiän.
kertoi Trrskinen hiljaa.
Vrrrovesti arrkesi korsun ovi. Liiiikintlialirrpsge'11 .rstui sisään:

-

Tmkir.rcr-r,

-

se kuoli nrrrrkrrlla

--- liiäkiiri ttrtki

sen.

Itliinakenttää
etsimässä
EINO LEHTORANTA

ffffÄpÄ III/JR 45:n miehet vielä muistavar

sen pirkäh-

kön pioneerialiupseerin, joka omalaatuisella tavallaan
kulki heidän asemiensa edessä Karjalan Maaseldssä. Jos
Teistä joku lukee näitä rivejä, niin vastaanottakaa syvä
kiitollisuuteni siitä avusta, jora Teiltä sain, sekä siitä myötätunnosta, jolla elitte mukanani toimiessani vaikeissa

Mutta aikakaamme kertomus alusta.
Paivirå en aivan rarkalleen muisra, murra ko roiminta

olosuhteissa.

sattui helmikuun lO:nnen päivän paikkeille 1942, jolloin
UPion.P 22:n päällikkö, Iuutnanmi Niemi järjesti 2 aliupseeria, allekirjoittaneen vanhimpana ja 8 pioneeria kdsittävän komennuskunnan, jonka oli sarrrana päivänä ilmoinauduttava edellä sanorun pataljoonan komenrajalle.
Kokosimme siis "hyntryymme" reppuihin, jotka heirimme selkäämme ja nousimme suksille aamun hämärdssä.
Perille saavutrltarrurte poikkesin komentokorsuun, jossa
tein asianmukaisen ilmoituksen patal joonan komentaj alle,
joka muistaakseni oli kapteeni Kartrunen. Sen jälkeen
hän sanoi:

Te tulette olemaan suoraan minun alaiseni. Tehrä-

- jakautuu kahteen osaan siten, että osalla komenvänne
nuskuntaa te teetäme meille asunrokorsuja ja toinen osa
etsii maastosta esille koko pataljoonamme puolu3tuslohkon käsittdvän miinakentän, joka on kauttaalraan peitrynyt lumeen. Emme tosin riedä, missä ja rnillainen se on.
Siitä ei ole myöskään minkäänlaisra kartraa, joren samalla
piirrätte siitä kartan:
Selvä on, herra kapteeni, sanoin ja roistin käskyn.
- hän vielä lisäsi:
Tähän
Sitä mukaa kuin löydätte miinoituksia ja saarre sel- niiden rakenreen, tehkää niisrä päivittäin ilmoirus
ville
rninulle! Aloitatte ryönne hetil Hyvää onnea matkaanl
Mainittakoon tässä, että 'iniina"-sanan käytössä oli sekavuutta, sillä jalkaväki yleensä nimitti kaikkia sulutuksessa kä1'tettäviä råjährdviä laitteita miinoiksi, jora vastoin me, pioneerir, ainoastaan taisteluvaunujen ja muiden ajoneuvojen esceeksi käytettäviä laitteita. Jalkamiehen esteeksi asetettavia "vekortimia" me kutsuimme ansoiksi.

Jaoin komennuskunnan tehtäviinsä siren, ertä alikersantti Rosendal ryhn'i kuuden miehen kanssa korsujen
tekoon, jalkaväen auftaessa heitä lapioryössä. Pioneerir
Marjonen ja Ailio o'livat olleet rakenramassa nyt ersiträvää
ansakenttää ja, kun kumpikin halusi pääsrä sinne mukaa-

ni, otin heidät molemmat. Itse olin aivan äskettäin siir-

retty komppaniaani, ja tdstä johtui, että nyt olin

tääIlä
menossa asemien välimaastoon ensimmäistä kertaa. Patal-

joonan komentajan antamien tierojen perusteella tiesin
tehtävämme melko vaikeaksi, mutta koska mukana oli 2
kentän rakentajaa, luotin heidän asiantuntemukseensa ja
hiihtelin levollisin mielin välimaastoa kohti.
Marjonen hiihti edellä, Ailio hänen perässään ja itse
suksittelin kannoilla. Näin liukuessamme etulinjaa kohti
pojat kertoivat kentän rakentamisesta sitä sun tätä. Omal-

ta kannaltani mielenkiintoisinta oli se, että

meidän
komppaniamme heidän tietämänsä mukaan oli sijoittanut
kenrtään noin 1 200 putkiansaa sekä epämääräisen joukon
pelkkiä trotlyiikappaleira ja n. 10 sotasaaliina saatua polkuansaa. Viime mainitut olivat sijoitetut putkiansojen sekaan, pääasiassa kahreen maastokohtaan. Edelleen sain

tierää, eträ kenttä oli rakennettu ilman yhtenäistä suunnitelmaa, päckä sinne, toinen tänne, kunnes oli syntynyt
koko pataljoonan lohkon k?isirtävä yhtenäinen ansakenttien jono. Ansoitus oli siis kauttaaltaan sekava ja siten etsijän kannalta mahdollisimman epämiellyuävä. Siihen aikaan ansoitukset yleensäkin olivat sekavia, puhuttiin
vain esirn. kohni- ya nelirivisistä kentistä, mutta mitään
muuta järjestelmää ei ollut. Myöhemminhän kaikki kentät

tehriin carkasti saman systeemin mukaan, joten ne olivat
helppoja |öytää 1a purkaa, jos tarve niin vaati.
Tavoitteemme lähesryessä alkoi navakka pakkanen epämiellyttävän tunkeilevasti kätellä meitä eikä kunnioitellut jalkineitammekaan. Ilma oli kuulakas ja päivä suunnilleen puolessa, kun saavuimme "ei kenenkddn maalla".
Olimme lähellä pienen lammin rarrra; , joka sijaici n. 1,5

km

päässä Maaselän asemalta.
Edellä hiihtävä Marjonen osoitti sauvallansa erästä kan-

toa ja sanoi:

Tuon pitkän ja palaneen kannon luota se alkaal

-Hänen sauvansa ollessa vielä ojennettuna kuului kirpeä
räjähdys, ja hän lyyhisryi maahan. Samassa Ailio voihkaisi
rnyöskin, ja hänkin retkahti vatsallensa hankeen. He kaa-

tuivat, oli ensimmäinen ajatukseni. Heittäydyin maahan,
sillä räjähdys varmaankin herätti vihollisen, niin että oli
odotettavissa sen tulta. Sitä ei kuitepkaan heti tullut, ja
odotin jonkin silmänräpäyksen. Kun mitään ei tapahrunut, nousin ja menin katsomaan, kaatuivatko pojat. Niin
ei sentään ollut käynyt, mutta he olivat haavoittuneet Pa-
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hasti, joten katsoin parhrraksi hiihrää jalkaväen korsulle,
joka oli 200 rn pädssä. sarrc.lekseni aptra poikien ktrljettirmiseen JSp:lle. Sielrä liihtikin heti 2 lääkintämiestä ahkioiclen kar-rssa nout:.1rnil11n heitii. En tiedä haavoittuneic'len
rr-r1,öl-rernn-ristli vrriheisrrr. r:rtrtta komppaniaansa he eivät
koskaan pllrrnneet. Åsiilntuntijat oli siis heiclän orna Ptrt-

kusuuntakaan ei ollut selvillä. ÅlkLrunpääsv oli täten erittäin vaikeata. Ei ollut mitiiiin johtolankaa, vlin musra

kuoppa luniaavikon keskellä.
Tähystin rnyiis j v.vartiorniehiä .iir v rrrtiopesäkkei rä, rnutta n.ritiiän ei näkynyt, niin hy'vin olilar nrrarnioineer pesäkkeensä ja itser.rsii. Trimän vtroksi hiihclin sen vartit.r-

tiesin rnisrri kenrti irlkaa, rnutta tietoja ei ollut paljon, kos-

ka jäljellii oli 1,)-2 krn pituiner.r ia sekava kenttien iono, jonk,r ILrn-ri oli t1'ystin hattdanntrt. I(rrseiin tarkasti

miehen luo, jostl olirnrne n'renneet r'älirnrrrrstoon, .jotta
saisin selville rinramalinjan suunnan. Sen selvirtr'ä päärtelin strurpiirteisen alkusuunnan, ja nvt hiihclin hitaasti
olettarmani kentän sisäreunaa. Samalla katsoin tarkasti, jos
jotakin nä§'isi, rnr.rtta rnitiiän ansoitukseen viitr.rirvaa ei

räjähdvspaikan ympäristiiä, rnutta en nrihnyt merkkiäkiiän
rnsoista. Siinä aikoivat krppua kein«rt, ktrn ansoittrken al-

ilmennvt.
Hiil.rteleminen näin urnpimähk'ään oli vähintään k1'seen-

t pois.
Jiiin trrl.rhrLur.r,rpaikalle yksin ja synkin miettein. Nt't
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alaista, sillä lumi oli kauttaaltaan upottavaa, ioren suksen sattuessa ansalangan päälle olisi varmlsti sellrannut
räjähd1,s, kuren kokemus jo osoitti. En kekinvt muuta
keinoa kuin kaivaa kentän poikittrissLruntaan kapeata uomaa lumeen, kunnes ansa tulee \'!r.st;lan. Kaivaminen oii
äärin.rrnäisen varovaisra lumen siirrorr paljain käsin, jotta
voisi herkästi tuntea ansalangln, kun se tulee eteen. Jo
pelkän varovaisuuden vuoksi eteneminen tapahtui sentti
sentiltä, rnutta lisäksi kolmisenkvmmentä Celsiusta pakkasta asetti omat rajoituksensa, niin ettei siinä menossa
vaul-rclinhurrnaa ollut.
Vihollinenkin oli orettava huornioon, vaikka se tähän
saakka

olikin ollur hvvin 't'mrnärtäväinen". Mutta onko

se rällainen kauankinT .joucltrin ky'symään irselrrini, sillii
mies aavalla kentällii kirkkaan priivän v.rlossa on houkutrelevir rnlali. rnille tiihl,stiijiille tahansa.
Viimeinkin oli rrnsan tultava vastaan, ja noin -l metrin
piirissä se tlrli. Sorr]tni s:.rttucssrl n-retalliin alkoi rinnass;rni
ttrntuir kuin ainrrkin krrki tai k«rirr.re sydäntä olisi lyr)ny't.
Vaara sinänsä oli jo ohi. rnuttl säikäl'rclys siitä, rniren olisi
roinut käy'dä, ikiiiinkuin pain«ri kaasun pohjaan.
Ansoitus tässä arl'ikollri oli siclottu kokonaan kantoihin,
joista sr.rrrrin osa oli lumeen peittl,nyt, siksi ei ollut aavisrustakaan, n-rissä purki rrin.r voisi olll. Tunnetrr.ra oli, errä
sen seudun metsätvöiäiset olivrr olleet jävkkäselkäistri vii-

keä, joten heidän kantoihins,r voi rnrriniosri sitoa pLrrkirnsojakin.
Alussa räjähtäneen ja nrr esiin keivrrr-nani ansirn avulla
sain selville oikean lähtösuunnirn. Kun rinrama jarkui jonkir.r matkira n.relkein suorrnri, voin päiirellä, erteiviit ansoittajatkiurn ole tehneet pahoja r-nutkia jl niin erenin
suorrllln, lini-r vähän väliii tarkistaen asian esiteryn uornaruenetehniin ar.ulla. Näin rnenetellen etenemiseni kiivi
niin irirrr;rsti. että j«rkLr saat«ri p-ritiiä suoritustani saarnarrorn.rn vrin ksenii. Eikii siinä kerskun.rista ollutkaan, rrLrrrrr
en hiipeii rLrnnLlsr;1i.1, ettii sinii päivänä sain ansoitusra selville vrrin n. 100 nr pirtrLrrlelta.
Teltt;rrnme oli konrentokorsun liiheis\t'clessä, j<;ten siitii
oli helppo kävdii rekemiissii iln.roirus k<»r.rentajalle piiivrin
txpirhtrunistir. Ensin'r miirser-r i l n-roituksen tel-rq,äni hän poi krc'n rneneil srä r,rrkoitr.rcn s,Lrroi:
Sellaista sattuu s«r.lrrss,r. Htuxnenna .jatkatte etsintiiiil

-Seuraavana

päiviinii otin kenriillc

r.nukaarni

vain yhclen

Iniehen, koska katsoin tyiin niin vaaralliseksi, errei siellä
rrserrmpi rnies voi toirnia tappioirra. Toistaiseksi ker-rtrii
r.riivtti r>levar.r vraralliscn.rpi kLrin vihollinen, ja siksi rneninrrnc sinne vrrsta piiiviin valjerrr.ra. Eilisrii rnenetrelYrirpirr noudrttren piiiisinrrne ererlernään parisenh rnnrerrtii
nterriii. Mr-rttrr silkrin prunahri, je apulaiseni lensi seliillensii. Hiinen siillrllnsrr viunmirt olivrit lieviii. mutra kuiten-

J

kir-r

*

veiviit rniehen

siririralrur-r.

Piclin edelleen yhtii micstii ruukrrnani, kunnes (r nriestii
oli poissa pelistä ja kcnttiiii selvitetty,n..i00 m, siis rilussa
nrrrinittrn rukeln ylitse. Tyri oli tiilliiin kestänyt 3 päivää,
ioten trrppiot olivat 2 rniestii päivässä. Näin siitii huolin'trrttrl, ettii neuvoin ja varoirin heitii prrrhaan tlironi trtukrrrrn, pakottarnrtra heitii mihinkiiiin. Kentän ersintä kaikilta kotrdiltaan «rli erittäin hrnkalaa ja hermoille kävpiiii
puuhirir, koska lksi air.rurkir.r harhaliike riitti viernäiin miehen nö§'vyn ja plhirnnrassa raPauksessa l-ränen henkensäkin. Joka hetki oli olrava iiiirin.rmäisen virlpperana nähcläkseen ltaiken, rnitä niihtiivissä <lli, jrr viristoar.naan sen,
jrxir ei näk1,ny't. Lisäksi tiilrli olla v;ilmiina kohtairmaan
viholiisen tulen rnill«rir.r tahansa. Timii kaikki väati ennen
rnuuta rartilrallistrr rnielrii ja kylmiiii harkintirir, jossa kuolernankin rnahdollisuLrs oli otetcrva täysin selvänii asianrr.
Kaikkien edellä sanottujen seikko,jen pohjalta arvioin
yhä utrdelleen ja uuclelleen rniesteni rnahdollisuuksia osirllistua etsintäty'öhön. Lopulta päädyin tulokseen, ettei ktrkairn heistä kesrä kentällä päiviiäkäiin .la näin menetykset
kasvavat huolestutravan surrriksi, joten oli parxsrx, että
suoritrrn etsinniin yksin. Mutta tiiruänkään päätöksen teko
ei ollut aivan yksinkertainen rrsia, koska kornppaniastarn-

Miehet vartiopolulla
Karjalan Maaselässä
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me tuli tävdennvsrä niin. errä r1'hmäni p1,syi
vuisena jir niiin rniehiä riirti käytettäväkseni.

täysivah-

Atrkean loputrua ansakenttää jatkui harvassa rnänr)'rnetsässä. noud.lrrren viholliseen päin kaltevia rinteitä .ja
siellä täCllä leikaren melkein aukeita suolahdelmia.
Iv{ersään siirq'twäni muutin etsintätapaani. Siellä oli
lunta lriukan vähemmän, ja siitä johtui että jossakin, tosin
hrnassa paikassa näkyi iskurin päitä senmirnetrin vermn

tai sitä välrernmän. Joissakin tapauksissa rnyös ansalangan
kierrertl' pää pisti hiukan esiin lurnesta kuultaen ol.ruen
lumikerroksen lävitse. Päivän valossa tarkkaan katsoen
voi siis löytää joitakin ansoja, mutta työn vaarallisr.trs ei
rämän vuoksi vähentynyt, koska ei ollut tietoa, mihin
suuntaan siitii ansalanka aina läl.rtee. Monesti oli tavattornan ryölästä päästä tällaiseen lankaan käsiksi, .ja se oli
kuitenkin välmdmätöntä. Täyq'i näet hiukan paljastaa lankaa voidakseen tähystää sen suuntaisesti .ja siren päärellä,

rnihin puuhun sen toinen pää oli kiinnitetty, rnuutoin olikadottanut tuntuman mutkaiseen kenttään. Pitkiä pärkiä räälläkin oli hautautunut, niin ettei niikvnvr kerr.rssaan mitään. Silloin oli mentävä puu puultl kaivren nii.
den ryviä ja siten todettava, oliko niiden vmp:iri l.rnk.r i.r
jos oli, mihin suuntaan se johti. Kun niiin plrin rrenn
puun luo, sattui usein, että oli r,älträmritrii ment.ir'ä eriii-

si

den toisten puiden välistä, joss;r pehimm.rssr t,rp.ruksessa
saattoi my,öskin olla ansa. Täilöin r-llirsin n.rahdollisirnrnan suuren välin ja menin sen keskelrä sammakkomaisen mateleksi kyvrisn'neenri.
Näin edetessäni sattui kerr,rn, ertä putkiansa laukesi,
mutta paksu lumi ohjasi sen sirut 1'liseni, kuren oli tar-

koituskin, ja niin säiivin naarrnuitta. Jännittävää tän.rä
oli, rnr"rtta yritin ry1'nesti kr.rlkea rietäni, jonka Kohtalo oli
kul jettavakseni pannut.

Näin puu puulta ja ansa ansalta tutkien eteneminen käiokseenkin verkalleen, mutta muuta mahdoliisuutta ei
ollut. Alkutaipaleella vihollinen antoikin täyden q'i)rauhan, mutta myöhemmin se tuon tr-rostakin teki 'jnöhläykiä." He räiskivät kivääreillään niin huolimattomilsti, että se alkoi tuntua rauhallisen hiihtiiiän suoranaiselta
vainoamiselra. Siirä huolimatta suoritin ryöni täyclen päivän valossa, paitsi n. 300 m pätkää jossa vih«lllinen näytti
tosissaan tavoittelevan päänahkaani. Sillä alueella siirsin

vi

työni iita- ja aamuhämärien af aksi. Varsinaisena y<iq'rinä
sitä ei voinr.rt ajatellakaan, koska silloin oli mustan kr.ttn
aika ja pin'redssä sieltä ei olisi selviyq'nyt. Eräänä iltana
viivyin työssäni liiirn kauan, sillä hämärä oli io vaihttur.raisillaan pimey,deksi. Silloin vihollinen alkoi juhlia ampurnalla valoraketin. Jotakin sekavuutta mahtoi olla puoleliamme, koska pian sen jälkeen meiltäkin nousi sähisevä
raketti taivaalie. Halkoessaan l.rärnärää iltaa ne toivat juhlavuutta rlluuten karuun arkeen. Vaikka tiesin olevani
molernminpuolisen juhlinnan kol'rde, minusta oli rnieluisinta vetäytyä syrjäiseen yksiq'iseiärnään.
Kun etsinrää oli kestänyt viikon verran ja kadoksissa oli
enää noin 100:n metrin pituinen osa kentästä, komentirja
kdski tehdä ansoitukseen aukon Maaselän aseman luona
olevan larnrninpään paikkeille. Hän ei siis määränn)'t titrkasti paikkaa, \rat1n sain sen itse valita runsaan sadan
rnetrin alueelttr. Kun asemisrarnrle rnääräryile etäisyydelle
r1'hdyrtiin rakentamaan piikkilankaestettä ja ansoituksen
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etäisyys asernistamme vaihteli, nämä esteet tulivat leikkaamaan toisensa niin viistosti, että se antoi ar.rkon pirikkaar-r niihder-r sanotun pelivaran. Ansakentän riviluku
vaihteli l--4t ja tehtävän aukon kol'rdalla se oli .i-rivinen.
Halusin tietenkin löytää siitä l.reikoimman kohdan, tnuttrr
tähystärnällä vain toiselta puolelta näin leveätä ja hirr.rtaurunurta kenttää tuon [.reikon kol.rdan totearninen olisi ollut t1'ölästä. Tärr.rän vuoksi otin korpr. Jtrhavaaran mukaani liihtiessäni aukon tekcxrn ja tietäen ansoituksessa 2rivisen kol'rclan ennen määräpaikkaa pujortelin siitä vihollisen puoleile.
Nvr hiihdirrune rinta rinnrrn, kenttä r'ä.lissätntrte, irukon
paikkaa kohti. Perille saavlrttuilrrulre kun.rpikin tähysti
puoleltrrnsa, l'rvvin hiraasti hiihriien. \'iittoillen ja kuiskien sel<»rimme mirii niiirnn're. ia siten aioimrne löytiiä
sopivimm.rn prrikrrn. Herken hiihdelrr-ämme httotnasin ansojrr mviiskin vihollisl.Lrolell.rni. Olin siis hiihtänyt harl.raan ja nvr seisoin ,rnsakentän sisällä. Katsellessani miten parhriten priisisin oikealle paikalle, vihollisasernisra
kuulr.ri kran;r,rrinheittirnen Iaukaus. Vilkaisin noPeasti vIn-

pärilleni nähdäkseni sen maalin, mutta mitään ei näky-

nlt. Sihränräpävkessii tiesin olevamme sen amrunnan
kohteenr. Olisi piränlt heittäyt1'ä tnaahan, rnutta oikealla
puolellani olin juuri huornirnnut ansalangan kiinnityskohdan, joren sinne ei voir.rur heittäytyä. Kun aioin tehdä
sen vasernrllalla, näin iskusytyttimen pään l.räärnöttävän
hangesra aivln lältelläni.
Kuulin kranaatin tuievan aivan kohti. Jotrrkin oli tehtävä ja nopeasri, ajattelin. Mutta mitäi' Mitä ihmettä teenl'

Moletmir.r puolin oli niikvr.issii selvii vaara. Eclessä tunrernirron ansoirtrs jr pertnirraa ei ehtinyt. Lisäksi venäläisten polkr-ranso.jen roisrrr sijrrir.rrirr selirtäessään Ailio oli srrnonut' 'siirii niikvv Lrmpi. 'Tiistii niikyy rnyös, eh- juuri tissii. nr,resronkuvaus ainakin sopii.
kä ne ovatkin
Saiarnana nämä kaikki seik.rr r,älähriviit rnieleeni. Kaikki karujr tosiasioita. En roinlrr rlsrLli.r eclcs sr.rksilta traahan. Muttrr kranaatti rLrll.r trjelsi viiiijiiärnärtörnäsri kohti,
täl,sosunaa tav«rittaeu. Se

oli jo ,rir'.rn liiheilii, kurllin

äiinestä. Mitään en maht:.lnur

sen

ruleel si'öksiihti rnieleeni kirpeänä kuin -miekln sivallus. Suksillani
seisten k1'1'risrf in nope.lsti niin rnat;rlrrksi kuin suinkin
voin, vaistornaisesti suljin sil-rr-räni ikiiiinkuin se olisi jotain
snoiannut. Silloin kranaatti räjähti, lr'öclen srrvua ja rnulraa
vauten kasvojxni
51111[11pl1i6t
1;i1 5115i11111

enintä multaa silniltiini, nähcliikNopeasti pr')hkäisin
seni rni[-rir-r 'r'ainoojani plttosi. Sen kuopptr oli mnsairn
kal^Jen merrin päässä rninusta, täsrnäileen oikeassa suunnassr vihollisen horisontir-r ntukaan. Huornasin heti
rnyöskin sen, että .'isken r.riikernäni ansirt olivar säi11.neet.
Mutta kuopassa niitä ei enää ole, siinä on suoi:r, syryrri
rninr.rlla. Viilillämrne olevaan rnirahan koskematta hyppäsin suinpäin kuoppaan, joka ryöpp1,si vielii kuin rervapa-

tir mustaa savua jrr mr.rllan pö\'ä. jo lrYpätessäni kuLrlin
toisen kranaatin tulla ujeltavan myöskin kohti. Ei tule sarn:ran kr,roppaan, ajattelin. Mutta suunta un kirotun tiismlillinen, .jospa sittenkin tLrlisil Se rulee, rulee, jysh'tti
l.;iiissiini, ktrn kranaatti oli putoarnaisillaan niskaani. Kor-
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T
via hulrmaava räjähclvs ketkrrisi itseplii56n takornisen. Kiviii jir n.rultarr st'iiksiihti liiiilleni. Krrrnrrrrtin sulrntil oli jiil
leen ihirn oikeir, r,rin I n.rerriii Iii.ir.r pitkä. Hyppiisin nopeasri savtrl-iilliihtllksen sek.1.ur. nvrkään koskemrtta
kuoprpier-r

viiliseen

r.u.r.rh.rr.r.

KoLras .ja neljiis räjiihdys

r.ro-

peassa trrhrlissrr. kolm.rs j.i neljiis hyppi\,s srrr.t-tirssa vrruhclissa. Sirten
k.rikki iriljrel Nostin päätäni .la tähystin.

rriir';rr pudonneet räsmälleen
Kaikki kr;rnrutir

samassir

rrutr.r jokainen pari metriä eclellistii kluernrrrrksi. \'iholirsen lienee ollur helppo srnlnnata, ktrn vä-

suunnrlss;1.

lilliirnme oli esreerön niikiii'htet's.
Olin ttrlltrt kuopasta kuo;,paan hyppicn ansakentiin liivirse. r>r'n:rlle puolelle. Vilkaisin itseäni. Olin lähinnii
nr.rohoojrrn niiköinen, rnuttir ikrinen siitii. ettii vihollinen

oli menettiinvt

pelir-r.

la, vastirsin. Niruroirnrne molemrnar. k«rska kaikki

oli

tairs

hvvin.

Vihollinen teki meille rnelkeir-r vrrhniin errkon, rnutrrr
sen lopulliser.r vaLnistan.risen \,kkäsin iIrlhiimiiriiiin.
Sinä iltana tehryäni ravirnornaisen ilmoirukseni parali, x)n.rn kornenrajllle, lrärr srrnoi:
selviteryssä kentiissä on lutnen plinosr;-L liruennut
- Jon-riinoja, huomenna panetre n.iic.len til.rlle uudet ja
useirr
\';1stlr sen jiilkeen jLrrkatte ersintiiä!
Se oli i'ksinkcrrainen käsky,, rnutta sen roreurrrunisesrir
,rli vksinkertrristrus kaukana. Anslkentän prlrkkilus yleensä
on

prs1i11

rfiildsrä, rnurta sitii se

oli aivan eritvisesti

tässii

r.rp.ruksessl. Kuvar.rksesteni lienee kä1,nyt selrille rrirnän
ienriin erikoisuucler ja n.ruur olosuhteet sillä herkellii, jo-

;sn kiivtiinnön

k«rkeruusrrr on-tililvl

lukijani voinee

r.hq'ä

rp

h

.E

l.i**,:"

V

Sen tr-rlitus kesri vain rnuutalnan sekunnin ja rnir-rullar
ornrrn nal'rkrrr-ri säilyttiirnisessii niin tril,si q'ö, ertcn ehti-

oli

n)'t I)uornioirnaan Jtrhevatrrur menettelvä. Nyt klipasin

häntä, kuuntelin jr katselin! rnurta här-restä ei näkynyt jälkeäkäiin. Vähiin mrrtkrrn päiissä niil'tti olevrrn pieni pätkä

tiristeluhrrural, rncnin sinne ja livirn oikein, Juhavlirnr
rnrrkrrsi sen pe[1jxllx. Hiin paineli otslansi.l, josta vr.urri ver
ra. Ehclin jo vähiir.r peliistl'ä l.rär.ren täl.rtensä, rnutta hairva
olikin vair-r rr-ritärr)n narurnr.r, jonka hiin oli siranut hypiitessiiän hiitiköiclen tiihiin sr.rojlan ja siren sltutranut otsansa.
Minut nähclessiiiin hän r.rarrroi iloisesti ja sanoi:
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Sinä sittenkin ttrlitl

Tulinhan rninä, "naapurin" suosiolliseller avustuksel-

"lsas+,

-LÄlr.tg61 -;- 7

:. ertii tiinr.in i.i.iti: isen n'ön roirnittarni nen alka.r lli;i.i.i inhinrillisen si:oriritskvvy'n rajrn. Esitetl'n kaltrrisissr rrj,,s.:l:siss.r,rn :rirnirr.iin suuri trahclollistrtrs kiiycLi niin. ei:,i qnne nk.rrn r ksi ,lnsir saaclaiul viritery'ksi, yksi rirr i:se.rmpikrn eh:ii irr l.ruera. Tyit ei tiilli)in eclisrv jr
se voi oll.r ::-,i;i:lenkin kohtllokasta. Ktrn htx»-nioidaan
vielä r'.rlp;..r.1r'r.r t.ihi sr.ir'.i vihollinen, oli tiellcni kasrtrtunut r';riker.rksi.i niin. errei ktiskyn vxstaanotto lainkaan
n-rielh-rriinvr. H;rlr-rsin esirtiiä orr-ran näkernykseni ;lsiitstr,
rruttir \';likenin kLritenkin. koska olin tottunut nottclirtt:.rrnaan rnnerrLrja käskvjii ehclottotnan kuuliaisesti. Se oli
sr.rureksi osirksi perintöä asevelvollisuusajan nliupseerikotrlun järkährärnättörnästä kr.rrista, )oka meihin perinpohkiisirvksc-c-r

jaisesti juurrutettiin. Päätin siis ryhryä roteutramaan annettua käskyä, vaikka se tuntui lähinnä kuolemanruomiolta.
Joma itse ansoien asettaminen olisi kär'nr-t hvvin, otin
avukseni erään pioneerin, jonka nimi on unohtunur. Äärimmäistä varovaisuutta noudarraen pujonauduimme
kentän sisään, lauenneiden ansojen paikalie. Vihollinen
oli otettava riimävästi huomioon ja sirä varten yritin katsoa, että vieressäni oli aina paikka, johon voi heicäyryä
maahan laukaisemarra .rnsae. jos vihollinen avaa rulen.
Tätä samaa teroitin mr'ös apulaiselleni, samoin kuin sitä,
ettemme kentCssä ollessamme missään vaiheessa tule roisiamme lähelle. jotra kummallekin jää vapaa toimintarila.
Joitakin parruunoiansa vihollinen tuhlasi meidän vuokserrune, muna ajan kanssa saimme kuin saimmekin suo-

riteruksi paikkaukrn niin vähiin, errä puurrui endd 2 rai
.3 ansaa.

Kenrän alusta alkaen olimme saapuneer sitä paikaten
eiiisen aukon reunalle, johon piti ,§ererraman ansa. Siinä
tarkoiruksessa apulaiseni astui toisen jalkansa sukselta
maahan, mutta heti seurasi räjähdys ja hänen jalkansa katkesi nilkasta, sillä hän oli astunut venäläisen polkuansan

LUKIVAT
KUOLEMANTUOMION
ARV! KUJALA

PROPAGANDA on tehokas ase sodankäynnissä, ja sitä
tietenkin viime sodissamme kä1,rtivär h1'väkseen venäläiset, niinkuin mekin. En tiedä rninkiilarsra r.rhkar.rksia rar
lupauksia meikäläiset lienevät lähetelleet vihollisen puolelle, mutta meille Ulismaisiin kylvi eräänä ryynenä pakkaspäivänä venäläinen lentokone erivärisiä lenrolehtisiä,

päälle.

joihin oli präntätty selvällä suomen kielellä tähän rapaan:

Tällöin oli ansakenrän etsinnän alusta lukien seitsemäs
pälå ja nyt menetety seitsemäs mies.
Kun kentän etsintä taas aikoi, suoririn sitä jälleen yksin. Samanaikaisesti, rär'sin rninusra riippumatromasca
syystä, jo suorittamamme §'ö oli rullur pioneeriupseerien

heimilais-tannerheirnilaista rosvokoplaa vastaan i.re."
Lappusissa kiitettiin kovasti url.roollisuurramme ja kuinka
hyviä tovereita me tavalliset sorilaat itseasiassa olemme

tietoon, aiheuttaen vilkkaita puhelinkeskusteluja. Eräät
komentajat ottivat yhrey'ksiä roisiinsa ja niiden välittömänä seurauksena josrakin vlemmdstä porraasra annerriin
mäårays, jonka mukaan pioneerejä ei enää saanur alisraa
jalkaväen käyttön, ellei pioneeriupseeri seurannur muke-

Tämän määräyksen perusteella meidär kuauttiin heri
"kotiin". Mutta ennen lährö'dmme tunsin suurta iloa epätoivoiselta oäyttävän ryön tulrua siihen vaiheeseen, jotta
saatoin ilmoimaa:

Herra kapteeni, miinakentän ersintä on loppuun

suoritertul

"Suomen urhoolliset sotilaat! Kääntäkää aseenne fiunner-

venäläisten kanssa.
siamme vastaan.

Niin eaä rurhaan me tappelemme toi-

Mutta kehoitus kaikui kuuroille korville, koska sissiroimintamme vihollisen selusrassa jatkui enriseen rapaan.
T'dmä oli tietenkin vihollisen mielestä väärin tehty, koska
erään onnistuneen partioretken seurauksena, jolloin poi-

kamme tuhosivat vihollisen kuljetuskolonnan, satoi jälleen taivaalta pilvenä leiriaiueellemme lentolehrisiä. Täl1ä kertaa ne olivat räikeänpunaisia ja kun luimme niitä,
hdmmäsn'imme pahemman kerran. Lapuissa nimittäin
seisoi seuraava selkäpiitä karmiva uhkaus: "Jollecte te
suomalaiset sissit ja metsärosvot lakkaa tuhoamasra sairasja rr'ökolonniamme, niin jokainen joka jouruu elävänä käsiimme, armotta ammutaan".
Td lld taitaa ruveta olemaan henki vaarassa, ruumi
- johdosta pikakivääriampujamme Sahakangas, peltdmän
käämätön Kauhajoen poika. Lukivat pakanat jo kuolemanruomion!

Ei pelännyt
Pitkäjärvellä Jatkosodan aikana ryhryivät erään joukkueen
miehet lämmittämään ehjäksi jdånyttå saunaa. Paikka oli

kuitenkin vihollisen tähystykelle altis, la niinpä kesken

saunomisen alkoikin saunan ympärille tipahdella korohoron kranuja, joisra eräs vioitti saunan nurkkaa kämme-

nen mentävällä reiällä. Saunassa olijat maastoutuivat aataminasuineen melko vikkelästi läheiseen metsäpuskikkoon. Muuan hieman filosofisesta mielenlaadusraan runnerru mies jäi kuitenkin kaikessa rauhassa peseyrymään.
Sirten hän pukeutui eteisessä ja saapasteli, ammuskelun jo
tauottua, kavereiden luokse. Kaverien ihmettelyyn hän
antoi seuraavan seliryksent
Se on nähkääs sillä ravalla, että viimeaikaiset rutkimukset
ovat osoittaneet sangen harvinaisiksi tapaukset,
missä mies kesken pesua kuolee saunaan.

Hyvä puhe
JATKOSODAN aikana pari italialaista sanomalehrirniestä kävi katsomassa, miten suomalaiset isännöivät uusissa
"siirtomaissaan". Soutjärven aluepäällikkö Orispää antoi

silloin alaiselleen pastori U. Aallolle käskyn pirää puhe
vieraille. Puhe pidertiin ja italialaiset ihmettelivät, kuinka
täältä korvesta oli löyrynyt mitä puhrairnman klassillisen
latinan sujuva taitaja. Heille ei paljastettu mikkeliläispapin kujetta. Hänen terävään päähänsä oli tarttunut pirkät pätkät koulussa luetuista Caesarin gallialaissotien kirjeistä. Kun Caesar puhui gallialaisisra, Aalto puhui
bolshevikeista ja räydestä meni.
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YHDESSAYOSSA

Kaukopartio matkal laan

RESKAN pienen kylän kohclalla Äänisyärvi on noin f-i
krn ievy,inen. Vastarannalla näkyy paljatllakin sihniillii

tiiii olevan varsin suuri, edullisissa olosuhteissa jopa

Peshstsjanojen asutuskeskus. Povenrsiran iohtavan riclr
varteen se on aikojen kuluessa klsvanut leveäki n;mhaksi.
Vihollisen puoleinen rAntl on yylhä jr katrnis. Korkeira
rr-rersiiii kasvavir harjanne nril'ttiiii ulorruvrrn kauas ereläiin
Vodla-joen sur.rntrriln. Ja siunanlainen, .l«rllei vieläkin k<lrke.rmpi, se on katseltaessa lrohjoiseenpiiin. Monesti olen
ihailltrt niiitä nrikymiä. Helreisenä kesripiiivänä Peshstsjanoje tlvallisesti peittyy rrrrtL.reeseen, mutta erikoisesri
syksyllii kaikki yksiq'iskohrlat erottuvrrt selvästi.
Pitkän kyliin keskellä olevallrr puuttornalla kumpareellir
kohrxrii pieni tsl.rirsouna. Vlltatie kulkee sen sivuitse. Liikenne on vilkastr. Tavallisesri rniehiä jir materiairlia kul-

Me tarkkailijat olernrne rniettineet, olisiko vihollisen
tarkoituksena oilur "pelata teatteria" rr-reidän kanss,rtntne
xnraessaan joukkojensa äkseerata Peshsrjanojen pclloilla.
Helpostihan voisirnrne saacla sellaisen käsityksen, että Aunuksen rniehillä olisi jotakin erikoista tekeillä. Ainakin
rietiiisirnn-re siellä sentään oltavan kotona. Jäikkiä sitiivas«rin vil.rollinen ei ollut pitänytkään nriytteiilä, v.rln me
olimrne itsc onkir-reet tieclot ornalla partioinr-rillarnme.
Sr.rornalaisten soclanjohtokin oli selvillä asioista, koskapa

jetetrrnn kolonnissa rnilkrin pohjoiseen, rnilloin etelään.
Kesiiisir.r sakea piily ia tllvisin korkeuksiin ry'öppyiivri lumi peittäviit niiet ajoin tshrrsounan osoitriren ktrljetusten
olevan kä1'nnissä.
Eletään alkuvuotta 19-ii. I{uualia tna:rilmassa sotrrouni
ou alkanut käiinryii akselivalloille vasraiseksi. Eri rint;rman-

osilier ankarat tilistehlt riehuvat vaatien suunnattttmi;.r
uhreja, rnutra rneiciän lol.rk«rllarnrne on ollut hiljaistl. Silloin tiillöin on sattunut kahakoita pienten sissioslsrojen
kanssa tiri on xrnn'ruttrl raskallla tykistrillä Peshstsj.rnojen
tielle. Siinä krikki.
Viirne aikoinir kuirenkin on hiihto-osirstoia nähry vastarannailir [.rarjoiruksissiran, muttir. enner.r kaikkea 1äikkiä,
joitir on ihneisesti pal.lon. Jriikiit eli rnoottorikelkat, jotka
ovirt lentokoneen rnoottorilla vamstetttrja kiitorekiä, ovat
aseistettuja .ja panssrroituja. Ne voivat strcrittaa raistelutehtiiviä tai osirllistuir ku.ljeruksiin. Niiclen nopeus näyr52

100

krn/r.

se eriiänii päivänä läl.retti l,litsemttre lc potnnrikoneen
rnuo,lostelmrrn. Ånkar;r oli jylinä j;r riiiske venäliiisten kvliissri silloin. ja kaurrn

leijaili r.nusrr [.ilvi

Peshstsi,rnojen

yllii.

Piriiisi s.racla tietiiii vihoIirsen .rikornuksist;r l.ihemmin.
Olisi sr.rt.rvr vrrnki. Sell,riscn !.1rve ei r ksin l:oskenr.rt neidän lohk,r.rn.ur1e. \'a;1n se t;li r.leinen. Klikkialla haluttiin
olla selvill.i r'.rsrusrljrn sr.rr.rnnirelmista. Meidän kohdaiLunrne \';rntin srepp.r.urtrr-ten s:1art;lisi käydä päinsä vähin

tappioin.

Srinkin rehriivikseni il;rria suunnitelman sellirista retkeä r'arten. minkä .rikln.r sissiosastolla olisi tilaisuus kaaprrta vanki. Pc.,htiess;rni tehrävään liitty'viä seikkoia rnieltäni askarnrrri edest;rkrrisin tehtävä pitkä jäärnarssi. Meidän pitäisi hiihrää r'hteensä noin -i0 krn. Vain kyrnrnenkunrr kilornetriä kul.letraisiin rnetsiissii. Tämä jr varsinainen taistelutehtäviikin pitäisi saada suoritetuksi 1'hden
yiin kuluessa. Iltahärnärissä olisi lähdettävä, ja airrnun valjetessa pitäisi olla taas ornan rannikon liiheisyyclessä. Väs1'neinä palaillessarnme vihollisen puolelta jäikät voisivat

pirstota joukkomme ja nitistää meidät yksitellen. Sellainen vaara olisi senvuoksi saatava pois laskuista.
Olin ehdonanut yllätystä huoltotiellä, muaa ylemmdllä
taholla toimintasuunnitelma oli muutetru. Sen mukaan
meidän pitäisi oitaa vanki tielle kaadetun puun vaiheilta

varsin kipakka. Meitä vihollisen

ensimmäisen ajoneuvon osunua paikalle. Toppatakkeihin
pukeutuneet mieheimme olisivat raivaavinaan derä ja venäj?inkielen taitoisina esittäisivät osansa öisessä näytelmässä. Suojaosasto olisi metsän kätkössä valmiina antamaan aPuaan

ton kalustoa sekä sieppausryhmän rarvikkeita. Parijonossa mentiin. Vaiteliasra joukkoa runnuttiin oltavan. Joku
vaihtoi sanan tai pari vierustoverinsa kanssa. Siinä kaikki.
Mir?ipä tässä puhelemaankaan. Olihan aikaa ollut jurut ju-

Ammattitaitoa tässä nyt tarvittaisiin. Joukon pitäisi olla
riittävän suuri, jotta se voisi tarvittaessa vihollirn kanssa
tasapäisesti taistellen raivata tiensä omalle puolelle. Sitä-

Retkikunta teki taivalta itää kohti. Suksien suhina ja
reenialasten narske saivat aikaan äänen, mikä muistutri
asemalle hiljakseen puuskahtelevan junan tohinaa. Hänärä oli muutrunut pimeydeki, misrä heikosti erottui lumipukuisten miesten ja hevosten ereenpäin taivaltava jouk-

paitsi tykistön tukea pitäisi käyttää myöskin hyväksi.
Raskas pamerihan kykenisi ampumaan sille kohdalle rantaa, mistä rneidän olisi rultava vangin kanssa jäälle. Pa-

himmassa tapauksessa runkeutuisimme ornan rykistötuIen lävitse.
Rannikon ulkopuolella, siitä noin kahden kilometrin
päässä, olisi re*ikunnan pääosa, nrkiosasto, kolmion
muotoon sijoittuneena. Siellä olisivat ajoneuvot, 3 kpl 45
mm pst-rykkejä, tulenjohtue sekä vähäinen reservi odottamassa niitä, jorka suorirraisivar varsinaisen tehtävän.
P'dämajan kaukopartio-osaston "asianruntijat" lähtisivät
cielle. Rantaviivalle jätemäisiin joukkue varmistamaan paluuta.

Helmikuun 15. päivä alkoi h?imiinää pitki,in kolonnan
soluessa sitten Lindeman

§län

alapuolella olevan tuki-

kohdan kauca ÄänisjZirven jäiille. Se
saan valiojoukkoa,

oli

kokonaisuudes-

kaikki vapaaehtoisia. Lähes

sata mies-

tä oli matkalla. Sä oli usvainen, vaikka pakkanen oli

oli mahdoton havaita

vielä tdssä vaiheessa.

Luutnanci Heikki Toivio joukkueineen

oli kärjessä.

Hänen jäljessään hiihtivät påämajan mieher. Sitten rulivat
muut. Toista§mmentä hevosta rekineen kuljetd tukiosas-

tella aikaisemminkin.

ko.

Kilpailumielessä emme olleet lähreneet liikkeelle. Tasaisen koneellisesti siirrettiin jalkaa toisen eteen. Karse
l
riippui edessä huojuvassa selässä tai vaappui suksenkärkien vaiheilla. Keulassa huolehdittiin suunnasra. Se tähtdsi erääseen kohtaan rantaviivalla Peshstsjanojen pohjoispuolella.

Oma ranta katosi nä§vistä noin tunnin marssin jälkeen. Vauhti hidastui tämän jälkeen silminnähtävdsti.
Silti mentiin tavoitetta kohti. Tiedettiin, ecä venääisten
varmistusladut ulostuivat järven puolivälinkin vaiheille.

Oltiin

tulemassa sellaisille alueille, missä pimeydesrä §aar-

taisi tuntematon silmdpari, jopa useampikin, ruveta pitämään meitä silrnällä.

Matkalla oli oltu muutarna tunti. Edestä alkoi erorrua
vihollisen puoleinen ranta yötä mustempana nauhana.
Yllä§shyökkäyksiä
Aänisen yli
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Yhä korkeammaksi se muuttlri lähestyessiimme sitä. Äskettäin olimme ylittäneet jäällä useita varmisruslatuja.
Nyt oltiin arviolta kahden kilometrin päässä rannasta.
Näille main meidän piräisi jänää tukiosasro kolmion
muotoon. Kello oli tä1iöin I1 vaiheilla.
Pst-tykit sijoirettiin muodostehnan kärkiin ja l.revoser
ajoneuvoineen keskelle. Siellä oli rnyöskin tulenjohrr.re,
rnikä kvkenr johtrrmarn rr,rlra reen liikkuessa. Tvkkien läheisl'vreen. kohnion sivuiksi,

riitti

mnsaasri konetuliasei-

ta. Tiin.riin. noin +0 rniestä kiisirriivän i<tukon rehrävänä
oli ttrkerr mlissx olevan osilsron palutrta ja toirlirr erikoi-

Tähän asti kaikki oli sujunut nrx)tticn mukaan, ehkäpä

siis jatkokin. Ihnan

taistelunnu jakkaa tLrskin Venäjän
mieskään vangiksi antautuisi. Ja jos heirii olisi useirrnpia,

joista hänet pitäisi valita, varmaa olisi. ettii rneteli siitä
svnn'isi. Tarvoirnme eteenpäin paksussa lurnessa. Mahta-

vr. pirneä korpi kätki rneidät. Vähän viiliii

vaihclerriin

rniestii kärjessä. Samaa latua palaisirnme r;rntirrrn, jollei
meilrri rierä katkaistaisi. Ahkio, mil.rin vanki oli rrrkoitus
sijoirteri. oli joukon hännillä.
Os.isnr pvsiihn'i keskiyöllä. Oli tultr.r Povenrslrrn johtrrr'.rlle rielle \'.ritelirrina levittäyclytriin ketjuun. IIr.rrra nri-

scsti rnoorrorikelkkoja v.lsraan. Tarpeen valtiessa, rnikäli
piiäjoukon jäälle pääsernisessä näyttäisi syntyviin vaikeuksirr, sen rulisi tr-rnketrrua ranraviiville ja yhryii rneihin
vangin siepplLrjiin.
Vrrikka rrinnikon rnuoro erorrr,ri selvästi edessiirnme,
emrne eniiä mur.rriurliln kl,mrnenen rnerrin eräisy'ydeltii
voineet niihclä talksernrne jäterq'ä ttrkiosast«ra. Miesren ja
hevosren lun.rivaipat ia valkoinen rekien suojarnLrali kärkivät yhclessii yiin pimeyclen kenssl jiiälle jäävrir. Åivan
kohti olisi vih«lllisen osurrava mieliäkseen löytäii jouk,rn
Vain siinii tirprluksessrl rneikäliiisetkin saisivlt ar';rr.r :r.rie n
Toivion joukkue oli eiielleenkin keulassar. Sirren p.::.
mrrjalaiset, hiukan yli 20 rniesrä. Heidän jol.rt.rj.rn.r.rn :, ,:rni kokenut kaukopartiomies ja sitternmin soriI.rsir;:i-.:-r'..nii kunnostirirtunut luurnantti Eero Nrrapurr. \-...r,,r.,:scs::
hiihcleltiin eteenpäin. Sitten vrrul.r:i hichsrui. j., ,,s,.s: , -

riis r.ir.:r.i ,rli: Oliko meirä sitrenkin odo(amass;r r'äijyrys7
Tienr'.irsr.i.:k roil.r nävtti li ikkurnattornana seiso\'.rn pitkä
rivi ntr ei: r.:. :.:.:si.1.l h i ukan turnrnernpina. Vähiiistä liikeh-

siihq'i. Oli tultu

jollei sitten heti pl,rkisikin taisteluun ja tuhoarnaan ttrlija
riesulun äärellä.
Mutta rnikä oli meiclän tarkka paikkarnme/ Sillii kohdalla, rnissä nyt olirnrne, tie tnu<xkrsti rnrrutamil srtojrr

ij

n-rurrokseen.

Rantapensaikon trrklna oli mrr.rh.rn k.i-',:r::-:'en irL)nkien vyöhyke, an,iolrrr j0 merrin slvlillcn. Orik,, -{lnisjärven ranta kenties nroi5sll.l ,.,r.,1i., r l:s::\ kokonrllln

oli klsvn-rvs. ntik.i er kiinn,,::.:r..i t.ir.i loukkoa.
Pioneerit rekiviit mr-lLlr.1m.r.r .rns.r.r \'.:..rr.iirrrmiksi. rninkä
jiilkeer-r koml'ruroitiin l.itkien k.rnt,rien i;r l-ronkien seassl
suksien kanssa t;ri ilm.in suksr.r creenffin. Kuinka ktrkin
piti parhairnpana. Kolin.r.r r.int.i os.rsro osirsi karrtaa. Nc,
jotka eivrit olleet enrisiii sissej.i. oiir';rt kuirenkin saaneer
suoirrta,

tel'rokkaan koirlutuksen p;rrriorehriivissä rinrunrrlla.

Murros oli juuri jiiiinlr r.r.rksentrne. kun jiilleen pysähclyttiin. Hiihclin kiirkeer.r.
VÅRMISTUSLÅTL' EDESSÄ: kuisk.rrriin rniehestii
rnieheen.
se oli paljon hiihdetrv. svväksi kulunut laru.
- kenties aivan vlst ikiiiir.r kLrlkenut venäläisten
Sitä tietii oli
osasto. Tiesirnrne heidän hiihriiviin vlnnisrtressilln voirr-rakkaina paftioinx.

yir ympiiriii rneiclät. Ehkii eivan läheisyyclessii
sirr.ulr latuir rneirii virstrrrrnorrarni.in liihererry

Sy'simusrrr

oli tulr»sa

.joukk«r. Mei.lät olisi silkrin jossakin vaiheessir jo havaitru.
Näitii rnc ajrrrrelimrne, sillä korpi «rli kovin hiljainen. Jo-

krrisellc alkoi ny't viimeistiiän sclvitä tehtävärnrne. Oli ol-

Iut kylliksi

n.riettirnisrikira.

Me olirnrne nvr viholliser.r

ja vereen. Piar.r
rulisimrnc niikemiiiin, millii ravalla riilLi puolella oltiin valn.raaperiillä, jota pu1ll1156sttaisiin l'renkeen
miir-ra.

Vartnistuslrtu ylitettiin niinkuir-r pitriäkin: ensin etsittiin \'hvt, ltunen painostr nuokkuvir parin metrin mirtainen niire aivln lirdtrn varrestrl. Sen «risella ptrolella piti
olla srrrnrrnllincn, iotta niiden suojaan voitiin lur,rtia ttrkrjrr rnenolaturnme. Aivan rnahdotonta olikin nähclä kenenkii.in r Iirrrinccn veniil.iisrcn v.rrrnisrtrsr:r.
Mäiiräsin Heikki Toivior.r jäämiiän j«rukkueineen rähän

varsin jvrkästi uousevan rinteen keskivaiheille, vennistuslrrdun vliipuolelle. Mietremrne jiiivät synkiin hongikon
suo.ielirn oclorreletniun raprrhtumien kehirn'rnistä. MLru
j«xrkk«r slmntasi kulkunsrr jonossa hiihräen sLroraan itään,
huolt<>rielle.
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timisrj ,,.:::: :::i,lskrn niikeviniiän. Minuutteia kulLri iltnrn e:r.i ::-.::::: :..:.:.hrtri. "Ei ne rnitään rniehiii ole. Pitkil krn:, -:1.-.: ,,i,: Lrukrrisi kovalla äänellä. "Ne on
p.rr:-::,,1:cr: ::;: i,:::-: :,:ii.riksi jrr nuo rnustat on kantoi

.r.

l-r::.:-:'..: -.., -:i:: H::.,..sii l.ihestt'rtiin rietä. Virlta:.:--:::: ^:r ": ::.'"::" < i I :ltetriu leveydeltä. Venä-:::.::" :.-i:-.: r:: '.:' -*sri : .:s.r.*sr sc-s;iisin liikenteen ki-

::tr:-

:::l :S:: ::::e..4-.\'ll. ffEiS.tFj.1()r:.
L.l::.:in Eero Nr.rpurin k:nss.r rielie. _}oku kolmrrs oli

:rlirs mukenernme. Ånnetun rehrir'än muk.risesri nreidär'r
piri er.iässä rnutkasslr klataa puu tien vlitse. trlutr;r metsän
reune oli tiestä kaukana. Olisi äI1'töntä raahata puu tielle,

rnerreiii pitkän suoran. Hiihdirnrne kolmisin satakunta
poh joiseen päin jir palasimme rniesten lr.rokse.
Olimnle keskellä tietä.

metriii

Jtrtrri siIlrlin kuulirnrne vairtrear,r mrrurrorin suriniral, Inikä varsin nopeasti virhvistui. Eteliistä, tien rakaa, purkahti niikrviin hirnmennetty lyhty. Etäisyys siihen saattoi olh sarrr rnetriii. Ensimrnäiseksi välähti rnieleeni ajatus, ettii
vii.rollinen liikkui rnaranreiiläkin moottorikelkoilla. Kenties kolonnarn kärkenä oli iäikkä. Se olisi näppärii tapa
varmisri1i1 ktrljetr.rkser. Kuitenkin Inuuti.unan sekunnin kuIutrul rneille selvisi, että vain kuorma-atrto oli tul«rssa.
Hy'ppiisin.rn.re vikkelästi lurnivallin ylirse. Miehet olivat
ec.lelleenkin ketjussa raiviolia.
Å\'.rrkirr tuli, kun huudan ttrlta! kirrjaisin.
-Sam.rll.r heittäydl,irnrne hankeen pitkäksernrne.- Kaulassa ole\':1 konepisrooli jäi kylkeni alle. Kaivoin sen esille ix
olin r'.rln'riin.r. IvIikään näistii toirlista ei tiipahtunut liian
noperlsri. siilii rruto oli jr> ennättiinyt parinky,rnrncnen rnet-

rin piiiih.in. Kol.rtr räviihtiiisi korven hiljaisuudessa hilliti)n n-rereli. Nluutrlrurl sekunri cnäii.
Tu1trl
§x61ll;1 painoir.r liip.risint.r. Noin kirhdenrulisr-rrhku koh.listui pahaa aakyrnmenen
konepistoolin
vistarrl!1mom.r-rn viholliseen. Kuorm.r-.ruttt karrrtoi oh-

jauskln'rrömInii oikelnpr.rolc-iseen Iumivalliin ,;ääden
siihen. När'rti silri. err.i olinrnrc vlirirtäneer joLrkkojen kuljetuksen kiirjen. Åuton ohi.r.rmoss;r oli kuljettajan lisäksi
kaksi ihmistä jr I.rr'.rll.r riivsi l.uti.
Kesti hetken. ennenkrun vihollinen toipui härnmiistyksesriiiin. Ne. jorka eiviir olieet kairtuneer, yrittivär pakoon
hvppiiiimiilli itur.rivlllin vii hrnkeen. Tulemme oli kuitenkin niin tr.rhoisr. errä rLrskin kukaan ennärri metsän laitaxn.

Yksi heisrä ei kuirenk;ran häkelrynyt. Seisten auton lavalla tärnä venäliiinen avisi .ioukkoamrne vasraan kiivaan
konepistoolirulen. Airiopaikaltaan hän hellitteli lyhyitii,
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Kaksi vartiomiestä
Äänisen rannalla
r.urpeit;i kr-rrruksi;r r.riikemiii.in r'.rrjoj.r kohri. Minii olir.r liiI-rinnä, r'irin muut;ur,ln r-netrin pii;issii. jl luoclit kipur-roi-

vilt vrserlrnalta oike;rll.r. \r't rvöpp| oslri tninuun. Tur]sin rr-ruulinp«rtkun rinn,rss.rr-ri. \',rrsinaista kipr.rir e11 nrhosrani löytän1,t kävclessäni irseni Iiivirse luu lutrlta. Piiiihuomion vei taistelun rnelske.
Jollei haavoittuminen tämän kum-mempi ollut, ei kuolemakaan tekisi kipeätii. MLrrta lLro.lirpir olivirr osrrnccr
kaulalla riippuvaan konepistooliini. Se oli mirgneetin t.rvoin keriinnl,t ltroteja, ja sen vaippa oli lvq'ssä.
Huutaessani tulenirvrruskiisky,n olin miniikin plin.rnLrt
liiplisintrr. Laukaustirklan ei aseestani ollut liihtcnvr.
Mirahan heittiiy'r1'essiini liikkuvat osrrt olivrrt olleet takrrnrr
ja prirnrunapesii oli ti\'rq'n1'r lumella. Kiireessii en enniirtiinyt tirjura, ettii vikir sairroi olla sellainenkin. Virirttott'txn.r irse rrlkoi heilahclellrr rinnallrni. Koncpis«roli «rli IrtinLrt pellrstlnut, ei kuitenkarrn tultl suitsevrrna, v;lrr.n ili\':ul
rintertrxrtrrksi vrrienneena.
Nf rr,i rrfrrhttri pohjoisessai' Taivas «rli sillii tahollrr kirkk.r.uri r'.ri.ristu. Lrrkkarrrnattrr kohosi illoille suuria vrrlo-

t,

j.r.

ru irkii hirrrasti lasketrtuivrrt vrrriojer-rsa vi.Iri.Lssrl
r,rkerre
rltilirr.l k()h.lc-n. NI.rhtava lentokoneitlcn ji'linii kuultri
n-rvöskir-r silr.i si:unn.rlr.r. N{ciclät siis aiotriin h;rrrviir srrri-

meen.

Vihollinen n.ir-rri roinrivirn nl)Pei.lsti. TLrskin olitttrne

,:7-

t'lliittiivän tuletntt.tc, ktrn veniilriisten hii\'n'sjiirjestchnii «rli rlkanr.rt tr>itnia. Vtloraketeillrt Inuttttiren f iit.t
piiiviiksi ja nopeillrr nrrxrrtorikelkoilla strorittrrcn jotrkkoj er-r si«rttelern iscn rrrnrrtvi ivalle vrrsrtrstej rtntrtte oli v iitlcs-

.1\'.rnneet

sii

n-rinLrurissrr rlntrlnut Inallicsirrtcrkin ltoPeirst.t tt-,iltrin-

It.1Stll.

Palur.rtic oli siis urlrlnessrl. Sen tiesitrtrne jatkaessatrttue
tchtiiväri. Heikki Toivion oletnassrLokr n-richinensii vurtnisti.unirssa jutrri siellä, Irrissii ratkaistaisiin n.reidiin päiisyrnme omalle puolellenlne, liimrnirti rnieltiini. Vielä ei scntäiin ktrulunut siltä strr.rnnaltrr raistelun iiiiniii. Schiin olisikin merkinr.ryt sitä, cttii tieltii Pllrltessrunrne venäläiset
ol isivat meitii v rrstaau( )tti.rlni.rssrr.
Tillrnne oli trrskin kestiinyr tlruurrult:Irl Ininuuttilr krrr,tettnin, kun uusi velo niikvi rieu rrrkrur. Sieltii oli tulossrr
kuljetukscn tt>inen a jone uvo. N{iehiii tietvsti siiniikin.
Murtrr cr-rtäpä, jos rnrrtkrllrr olikin hiilvtvsjoukko Pcshstsjrrnojcstrr. Olisiko sc vornrrr piiiistii niiin nopemti/ Eipli si"-

tenkiiän.
Ensintm'riiner-r er.rt«r

oli tuhortu

jrr sutrrin osil sclt lrrstisrir

vinri lruron lrrvella trri tien vicrustrtssa hangellrr. Mtttta toincn ruto oli

ny

t

tukrssa ja scn

lvhrl viiriihteli tictr

;.ir.ttt.tu

Eniiii parikv tnrnentii Inetriii. Si rten sille
kiiv i sarnoi n k u i n e.lcl riij iillecn. LiukLrvrrr jorrrkettien vrtkrssa vllätrrivii rrrlirviil.rpr' oli vicliikin trrrkemlri.
e1'riitirsrristruks iss.r.
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.. Moottorikelkkojen jytinä kuului raukoarnatta alhaalra
Aänisjärven 1äältä. Aiati leijui taivaalla vähintään kaksi
rakettia, mitkä valaisivat tienoon laajrrlti. Ne ammr,rrriin
kaikesta päättäen 1äikistä. Kr.rn metakka huoltotiellä oli
vaiennut, kuulriin Toivion joukkueen suunnasta kiivrutr
konetuliaseiclen ammunr!1;1. Heikki Toivio oli siis joutu.
nrrt rniel.rinensii rrisreluun, sillä tuskin venäläiset lämpi-

"kyynel" -radiomiehille. Olimmehan sopineet, errä rxrvittaessa saisirune tulirukerr rrkisrölrii. H.rlLrsimme nyt
tuli-iskr.rn rantaviivalle ja senjälkeen hiiirinrälaukauksia

mikseen unptrivlr.

Tärnäkö sitten on se paikka, mihin poik.r si.la "onnellisesti
nukahtaa", vääpeli Lanarnäelrii p.i.isi hLrokauk-

Tr.lisesra aurosra orertiin vangiksi mLluan haavoirtunur.

jäikkien raclalle.
Radistit saivat heitetyksi punrrinsr ktrr.rsen lawukseen,
tt-tutta toista antennin päätä he ei.:.it ir.rur,,sruksissaan
sairneet kiinniteryksi.

Kaikesta päiitellen upseeri. Hiinet si.joiterriin ahkioon.
Määräsin. etrrfään liikkeelle". Entisiä laruja oli tarkoitus
q'iinn'ii Åiinistä kohri. Ahkion ollessa juuri pääsemässä sysirntrstlrru rnetsään, kolnas auto sätkytteli paikrrlle. Se

sen.1.

leirnahti liekkeihin.
Eero Naapuri jälkijoukkonsa kanssir suoiasi lähtömrne.
Venäläset avasivat urnpirnrihkliisen ttrlen n-reidän t:rhol-

Reskxan ei saacla yhteyttä, radisti sanoi n.rrr,rll.r vii:j.:::e.er'.illii
äiineilä. M1,öhernrnin voitiin roc'leta Resk.rn
k.....-ci-r'r meiclän kutsrunme hyvin heikkona. NIisräiir.r
:-.--..s:., er ollur saaru selvää. Eihiin se kummallista ollurx....:-.. .ill.i p;ritsi antennista htrono kur.rltrvaisuus .johtui
::i:'. !:: ::-.i iiskin siitä, että oli puhr.rrtava hiljaisella älinellä

lernme.

Osa tel-rtävästä oli suoritettu. Me raahasirnme rnukanrlrnrne vankia ja olimrne plrkimässä rrnnikkoa ja Toivion joukkuetta kohti. Kiivas untntrnta, lakkaarnirtt;r txi-

veralle kohoirvat vak;raketit ja rtnnikon eciLrstalla cclest,rkaisin ajavien jäikkien j1,ly olivat vastassarnme.

Mutta ei siinii §'lliksi. Niin pian kuin Eero Naapuri oli
enniittär.r1't viirneisenä rniehenä n-raanrieltä rnetsään, venä-

liiiset sonnustautuivat takal-aj«xrr.r. Jäljestärnrne, [riukan
oikealta, kurahti konepist«roli, ensin lyiryesti, senjälkeen
kohta pitkästi. "4"
t«rtesin. Välittörniisti taka-kiryain,
v;rsetnmrrltir vilstartiin
sirntirlla tunnuksella. T;irniin tiistii
jiilj ittäjät ihnoirtivat konepistoolillar krrrnuttarnirlla toisilleen sijaintinsr. Me hiihtlirnrne heidän jonojensa välissä.
Olirrune rnatkalla rtntaiur, missä rneiclät rnotitetteisiin
sriäntöjenrnukrrisesti. Siellä olivat veniiliiiset kerjtrna ocl«rttrrlnassil. Ahkio oli rrrskas. Viihän väliä vetiijiii oli vaihclett.rva. Kerralllrn nuorissrr oli k&si niestii. Mersässä lein'rirhreli valorrrkettien kirjo. Äinetri)minä viisyneet rnieher
rchkivät eteenpäin..Kello oli irrviotta kaksi. Meteli kuului
nvt l:ihempää jir oli voirnistunut herki hetkeltä. Nousimrne metsiiä kasvaverlle harjanreell.'. Sen alapuolellir oli
murros jl venäläisren lakkaarnrtta ampuva ketiu, Äänisen
r;rntaviiva ja jäällä edestrikaisin höyliiävät jäikär. Mutra
tiiäIlä tapasimrne rrviis Heikki 'I'oiv:on. Hän ei ollur jotrtr.rr.rut ntiehinensä tlistelrrtrr.r. Olivart olleet h iirenhil jat.
Ollilan nesteessä. Niitä on n1't kaikki paikat täynnä.
- C)vat rirnnassa vitiassa ja ampuvat, Toivio selosti.
Satoja.
Mitä ne ampuvatl Eiviithiin rneidän nriel'ret vain olc
- rantairn/ ky'st,in.
tr.rlleet
Ennätin jo rrjatellir kolrnio-osaston tunkeutuneen rantaviivalle kuultr.raan maistrr ankirrrra amlnLlntila.
Vienalaiset arrlpuvllt sulkrrtulta. Mutra mitris, Vi.lle,

tykkäät
tilanteesta/ Mitenkäs nvr selvitään/
Tuon rennon ja huolettornan rohkean soturin iilinessii ei
kuvastunut pelon hiiivääkiiän. Kvsvipähän paremminkin
itselrään.

Tarkrrstelin tilanncrrrr. Takaa-irjirjamtne olivar r1\'t rllcirliir-r ympärilliirnrne ntuurlrnan kvrnmenen rnerrin Iriiiiss;i
prrven rnlrot(x)n lrscrtr.ureesrlr j«rukosrarnme. Me olimrne
vrrrsin irhtaassil rnotissil. kuin krrrhut kierroksessa. Putrtrui

ettii rneiclät r;lisi

rv vcniiläisille urhe iltrrnersiistiiSetrrasin katseellani jiiikkien Iii
kertii .rlhaall.r Aänisc,n jii:illii. Niitä oli trscira kymrner.riii
ja ne ajoivat jonossa trri |r11ij1.lt,,tta e.lestrtk,Lisin rrrnnikot.r
eclustrrlla el.rkii noin I [«nn mlrkaa. Eräiissii k«rh.lassa ne
siiiinniillisesti när'ttir,ät kiiäntvr iin p«rh joiseen. Se oli jriikvai r.r,

rnyv

jille vrrrtlanir sirrrliinir.

kien raclan ereliiisin pistc. I\Ieidrin olisi siis suunniteltlvl
p,rkore i tt i rnn-re rr.ron piri
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Otetrr.rn lhrevs Reskiran, ktrisk:rsinr me piiiirnrrirn

Nlonessa pirun paikassa sirä on oltu, murr.r klllä rä::r.i- on prrhin. Tästä ei päästä millään, eräs miehistii iihl. ir -\ii5i
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Tuki kohta Äänisen iäällä

pi'ri rniehinesi --kohnion rtrn rin. \iri hr vini
Hetken joukkueensa kanssa kuiskailruaan Heikkr Toivio
lähti jonon kärjessä hiihtäen murrosra kohri. Hän runnusteli aukkoa saanorenkaassa. Se oli vaaraiiinen rehrä.r'I j.r
pahan paikan tullen se merkitsi raskasra uhria.
Kuuntelimme korva tarkkana. Mereli oli kuirenkin entisenlainen. Siitä ei vielä ainakaan erorrunur seilaisia erikoisia ääniä, mistä olisimme voineet päätellä Toivion joutuneen taistelur.rn. Minuutit olivar pirkiä. Tuskin määräaika oli umrnessa, kun jo, rne loput, aloimme hiipiä Toipäiisn'iisi

vion jälkiä aias ranraan. Murros oli rässä kohdassa vieläkin 11'teikköisempi kuin siinä, rnissä olirune nousseer
maihin.
Oli alkanut sataa lunta. Hahtuvia puroili hiljalleen raivaalta. Sen coresimme venäläisessä keinovalossa. Toivion
joukkueen ladut johrivat pienoiseen lahden poukamaan.
Vähin erin koko päämajan joukko oli rannassa.
Vanki oli pakko jättää, koska emme saaneer sitä rulemaan murroksesta, kuiskatriin.
Ei se ollur lainkaan
- terveelle ja rivakalle
kummallista. Tarpeeksi oli tekernistä
miehellekin päästä tuon sekarnelskan ylitse.
Katselimme oman rannikon raholle, länteen. Nelisentoista kilometriä oli sinne matkaa. Vasemmalta, noin
100 m päästä, kaksi vihollisen pikakivääriä ampui vimmatusti sulkutulta lahden jäälle. Oikealla, roisen niemen nenässä, konetuliaseita oli enemmänkin. Valojuovar osoirrivat, minne venäläiset ruiskuttivat. Ristiin ampuivat, näköjään. Ja edelleen oikealle riitti nopeita aseira. Koko
rantaviiva slyti tulra ehkäpä parin kilometrin pituudelta
unpimähkäisesti. Ja tuon tuliseinämän erupuolella.ajeli
noin puolen kilometrin päässä katkearnaton jono rnoorrorikelkkojrr, jorka nekin ampuivar taukoamarra. Murta
r iös öiselle raivaalle rakettejaan.
Tilanne oii siis tällainen. Murta jäällä, parin kilomerrin
piiässä oiisi r-ahva omien "tukikohta". Päästäpä nyt sinne!
Pojat. irse riedärte. rnikä on tilanne ja rnirä on tehtävä.
Nvt on jokaisen hiihdettävä elämänsä ennärys. Noin ne

alnpuvat ristiin, ja ruolla nuo perhanar kääntyvät. Hiihdetään tr-rohon sLlunraan ja pyritään "kolmioon". Annetaan
rnennäl

Miehet ryntäsivär jäälle, ensin ketjuna, sirten parvena
ja vähin erin rnonijonona. Sen näin selvästi, kun tuota pikaa jäin viirneiseksi. Venäläiset ampuivat pimeässä yli.
Korkealla soittelivat luodit, rnutta
alen'rmaksikin.

§lvertiin niitä tierysti

Vihollinen ampui ja oli ampunut taukoamatta yhtä kiivlasti jo pitkät ajat. Moottorikelkat eivät voineetkaan
tierää, rnissä arnmuttiin suomalaisia. Se kaiketi oli pelasruksemme. Me löysimme jäällä odottelevan suojaosasron.
Siellä oli Toivio miehineen ja sinne rnelkein kaikki pääm.rjalaisista olivat juuri hiihtäneet. Muutama oli kateissa.
Takanamme jäikät jyrräsivät rataansa ja rannikon varti-

jar ampuivat srrlkutultaan. Me emme odotelleet enempää.
Ne. iotka olivat rulematta, olivat joko kaatuneet tai eksyksissä. Viimeisenä hiihdellessäni en kuitenkaan ollut kenenkään nähnyt tuupertuneen. Tzissä tilanteessa emme
voineer heidän hyväkseen mitään tehdä. Jokainen näistä
miehistä osaisi kyllä omiensa luo. He olivat konstinsa oppineet ja olivat niissä mestareita. Vaikeita tilanteita etsien he olivac vapaaehtoisiksi kerran ilmoittautuneetkin.
Mieher olivat väsyksissä. Jotkut heistä hiihtivät ajoneuvojen rinnalla silloin tdllöin istahtaen reen laidalle. Jotkut taas olivat heittäyryneet pitkin piruuttaan kuorman
päälle. Verkkaiseti retkikunta matkasi omaa rantaa kohti.
Aamun vaaletessa noustiin jäältä miinakentän välitse tukikohtaan.
Venäläiset olivat tehneet runsaan pataljoonan voimin
retken lohkomme eteläosaan. Hekin olivat juuri sarnana
yönä liikkeellä, jolloin me pitkästä aikaa teimme jotakin.
Tykistömme oli siis senvuoksi ampunut. Merkillinen voimien pyörreliike. Sillä oli negatiivinen kiertosuunta: me
sinne, he tänne. Mutta kaikki meikäläiset tulivat sittenkin
perille, eikä heistä kadonnut ainoakaan.
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Nvtkin oli mitii k,runcilt m.urliskutrn ir:rmtrpiiivii, krrrr
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'f unnusrelijrr niivrti hiihriiviin huolcrtomasti joukon kiir-
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jessä, olimmehan omasra mielestdmme vielä "omilla"
mailla. Minä ja naapurini poika hiihdimme aivan viimeisinä pitäen huolra jälkivarmisrukesta. Puhuimme siinä
hiljaa. miten toisenlaisra olisi olla nyt siellä kotikylässä.
Nuoria kun olriin. niin rahtoi tällaisena kevätkauniina
päivänä väkisin rehdä mielen haikeaksi, kun muisti kaiken sen kauniin ja hyvdn, mitä koti ja sen ympäristö voisi
anta
oli toisin sanoen koti-ikävä. Hiihdimme hiliaa,
- vaipuen omiin ajaruksiinsa. Toverini, korpraali
jokainen
H. Rossi, jonka kanssa olimme haaveilleet koti§lään pääsystä, oli juuri jäänyt jälkeen muiden huomaamatta. Nyt
hän hiihti nopeasti minun suksieni kannoille ja kuiskasi:
Vihollisia! En tätä heti täysin tajunnut, kun kaikki oli
-ollut niin rauhallista. Hiihdimme muun porukan kiinni
ja kuiskasimme saman sanan eteenpäin. Jokainen tiesi, että ne ovat nyt lähellä, kun kaikki on niin hiljaista ja sala-

ei

onneksi pysährynyt tuolla aavalla
Niin tulimme sellaisen
metsäsaarekkeen taakse, jossa olimme näkösuojassa tuiosuunnasta. Siinä Rossi selosti, mitä oli nähnyt.
Vihollinen oli tullutkin l?ihemmälai meidän "aluertamme" kuin olimme osanneet odottaa. Siinä se nyt laittoi
niin innokkaasti asemiaan, effä me, joita se oli jädnyt vaanimaan, menimme huomaamatta sen ohi. Sillä oli kyllä
kieltämämä hyvät asemat, sillä siinä oli juuri sellainen
metsäsaari ja pitkä metsäinen niemeke, jonka ohi lanrmme kulki. Venäläiset olivat varmaan huomioineet jo aikaisernmin latumme, jota olimme useasri käyttäneet hiihperäistä. Kukaan

suolla, vaan jatkoi hiiht2imistään.

täessämme näiden naapurien asuinsijoille.

Me emme sen enempää siekailleet, vaan jaoimme porukkamme kahtia. Alikersantti Urpo Korhonen lähti toisen porukan kanssa iskemän sivustasta vihollista toisen
osaston jäädessä kiinnitrdmään sen huomiota siihen met-

jonka raalce olimme hiihtäneet. Päätimme antaa sille rllaisen iskuq, että toistekin hyvin

sdsaarekkeeseen,

muistaa, kun nyt noin röyhkeästi oli uskaltanut tulla meidän alueellemme vieläpä noin uhkaavissa aikeissa. Korhosen osasto päiisi täysin yllättämään vihollisen sivustas-

ra, ja meidänkin demme

oli tuhoisa.

Saarrostava osasto

yhdet suksenladur taaksepäin ja räsrä arvelimme, että siinä
oli hiihtänyt sananviejä. joka lienee mennyr hakemaan
apujoukkoja. Alikersanrri Koskela jäi vartioon latujen risteykseen, ja muut menir'är mäen päälle odortarnaan suoaukiolle saarekkeesta palaavia vihollisia.

Teimme asernafiIme valmiiki ja odorrelimme vihollisia
tulevaksi edestäpäin. Sukset jätimme asernien taakse, koska sinnepäin oli tarkoitus lähteä. Mutra niin ei käy aina,
miten ajatellaan. Akkiä räsähri rakanamme Koskelan konepistooli pitkän sarjan ja siihen 1'hwi samassa vihollisen
kiivas ammunta. Koskela hiihri luokemme kiivaasti ia

huusi:

Niitä on niin paljon
eträ hän ei niille mahtanut
- Ne rulivar jonossatakana,
ja kun hän jonon erupäärä ammirään.
pui, niin roiset runkivat kaatuneiden ylitse. Samalla jäljempänä tulevat levicäytyivät ketjuun saartaakseen meidät kukkulan päälle. Nyt ei auttanut muu, kuin kiireesti
saada halruunsa sukset, sillä ilman niitä olisi koko joukko
rrrennycä rniesrä.

Olimme olleet muka varmoja vihollisen rulosuunnasta

ja siksi olimme jäaäneet suksemme hieman taaemmalsi
asemisramme ja nyt tämä alkoikin lähesty.ä juuri sieltä,
mistä vähiten odotimme. Avasimme kiivaan tulen kohti
suksipaikkaa hiihtävää vihollista, jolle näytti saalis olevan
niinkuin taaau. Meisrä taas jokainen tiesi, että sukset oli
saarava millä hinnalla tahansa. Vuoroin tulittaen ja syöksl'en ereniuune suksiarrune k<lhti, sillä ne olivar nyr ainoana pelasruksenarune päästä tuosta tuliryöpystä väisrymään.

Vihollinen aloitti lopulta rynnäkön, heimeli käsikra-

naatteja ia "uraara" huumen hyökk2isi kukkulaa kohden.
Onneksi vahva lumi esti heidän noPean etenemisensä, ja
samoin myös oli heidän kranaattiensa teho olematon.
Meistä osa miehistä pääsikin ennen "naaPuria" suksien
luoke. Tyrkkien nyt suksia alamäkeä toisille saatiin lopulta kaikki sukset haltuun. Nyt ei aurtanut muu, kuin
laskea sille suoaukealle, jossa

oli vihollisen

miehimämä

saareke.

Vihollinen oli kuullut saarekkeeseensa, että sille

saapu-

antoi lujan di-iskun, mutta oli pakotemu inaantumaan
nopeasti, sillä vihollisia oli ainakin komppanian verran.
Osastomme pääsikin takaisin, ja niin olivat taas kaikki
koossa. Sen jälkeen avasimme kiivaan rulen saarestamme
ja lähdimme heti saaren suoiassa hiihtämään pois irtauru-

Timän vuoksi meillä alkoi keskenämme huria kilpahiihto,
jossa ei odorettu, kuka on ladun aukaisijana. Vihollinen
ampui sen minkä ehri, ja samassa yhryivät taisteluun

en vihollisesta.

myöskin perässämrne olevat naapurit. Onneksi me ehdim-

Lähömme fälkeen vihollinen kohdisti jättämäämme

saareen kiivaan kranaatinheitin- ja rykistörulen. Annoimme sen ampua kaikessa rauhassa, sillä meillä olivar muut
keinot mielessä. Teimme pitkän kaartoliikkeen vihollisen

raakse, mistä

ne olivat hiihtäneet väijyryskohtaansa ja

iäimme odocamaan niiden paluuta. Arvelimme, emä ne
meiko varmasti tulevat samoja jälkiään takaisin, kunhan
or-at huomanneet meidän häipyneen.
Kiersimme toiselle kukkulalle, vastapäätä vihollisen äsken miehindmaä saarta. Ajattelimme, että kun ne ruolta
saaresta laskevat tähän aukealle suolle, niin annamme niil-

le samalia miraila. kuin niilH oli ollut aikomus toimia
meitä vasraan.
N1't huomasimme, eträ vihollisen saarekkeesta iohtivat

var apujoukot olivat joutuneet kosketuksiin sissien

kanssa aivan heidän akanaan ja avasivat meitä vastaan tulen.

me ftion vihollisten saarekkeen ohi, ennenkuin ne

en-

närrivät rulla tulittamaan meitä oiernen kärjestä.
Lumi tuprusi vain sauvoista ja vihollisen luodeista, kun

iokainen yritti tdssä kujan juoksussa olla ensimmäisenä'
Vihollisen ruli oli kuitenkin hyvin epätarkkaa, ia kuin ihmeen kaupalla selvisimme siitä niin, emä ainoastaan yksi
mies haavoitrui lievästi ialkaan. Kokoonnuimme vähitellen iäheisen metsän suoiaan kamomaan, olivatko kaikki
selvinneet taistelusta pois. Joukostamme olivat koossa taas
kaikki, mutta viholliselta varmasti Puutrui ioukko miehiä.
Ilman alikersantti Koskelaa ja hänen kylmäverisrä rohkeuttaan vihollinen olisi saacanur yllåttää meidät täysin.
Mutta t'ämä sekä sissien ainutlaaruisen hyvä onni saivar aikaan sen, että naapuri iäi rållä kerralla toiseksi.
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VUOKKINIEMELLA
Yö oli

ihmeellisen valoisa. Tähtikirkkaalla taivaalla loimusivat valtavat revontulen lieskat vihreinä, punaisina,
sinisinä, ja kaiken taustana oli musta taivas. Maailmassa
oli jotakin aavemaista, ei tuulen värekään käynyt, koko
luonto tuntui taivaankannen alla lepäävän. Murra kaikki

ohi kiiräviä maisemia
nyt tultiin Raatteen tielle, tiesi
- Talvisodan sankareita kohtaan
ioku s.rnoa. Kunnioitus
noisi ifrimrnilleen. Tien varret olivat vieläkin täynnä tu-

eivät suinkaan levänneet. Kenträvartion yölliset varriopxikat olivat miehiterryinä ja niissä valvoi kolme miestä. Lähelle metsänra,iaa kaivetussa raisteluhaudassa oli kaksi ja
kolmas mies kenttävartion vastakkaisella puolella joen yli
johtavan kapean sillan luona.
Taisteluhaudan pikakivääripesäkkeen penkalla istui
nuorukainen
omasra mielestään täysi mies, murta kirkonkirjojen vääfäiimänömien
numeroiden valossa vasta

Tre :.iurlrnri kuin taikaiskusta rajalla. Ei ollut ihme, et-

lapsenkengissä as[uva 16-vuotias vapaaehtoinen. Suunnil-

leen samaa ikäluokkaa kuin viereisessäkin pesäkkeessä
oleva ja rnyös ne 5-i takana olevassa talossa nukkuvaa
miestä, joiden yörauhaa tii-ssä vartioitiin.
Ihmetellen katseli nuorukainen tuota taivaalla tapahtuvaa äänetöntä valoleikkiä. Koskaan ei taivas ole loimunnut noin, ehkä siinä onkin jotain enteellistä ja uhkaavaa.
Ja siitä lähtevätkin ajatukser pakosta kiertämään niitä pitkiä matkoja ja teirå, jotka olivat pojan tähän pesäkkeen
reunalle tuoneet.

Jo muutamaa påivdå ennen sodan alkua oli

suojelus-

kuntaan muodoscettu vapaaehtoisista komppania, joka
sitten sodan syryttyä oli järjestäyrynyr lähes vakinaiseen
varuskunrapalvelukseen. Innostus oli ollut valrava. Kukaan ei ollut pyytänyt itselleen mitään, kaikki olivat val-

miit antamaan kaiken annettavissa olevan koko

isänrnaan

hyväksi. Ensimmäiset rinramariedot lisäsivät innosrusta
vielä. Tätä historiaa halLrsi jokainen olla rekemässä, murra
sirtenkin rnonesta tuntui, ertä räällä kotirintaman rauhassa
sitä ei voinut tehdä sillä tavalla kuin suorassa taistelussa,
jossa vaaditaan rohkeutra ja sisukkuurtr ja jota jokainen
oletti itsessään olevan rajarromasri.
Kun ensimmäinen tieto vapaaehroisren lähettämisestä
rintamalle tuli, synryi kova kuhina. Poikien vanhemmar
joutuivat lujille, pitihän lährijällä olla holhoojansa suosrumus. Joidenkin kohdalla asiat järjestyivät, ja pian oltiin
matkalla. Näin muodosrerriin vapaaehtoisista Is.K 9t11.
Seinäjoen asemalla vielä lyötiin vetoja siitä, lähdetäänkö
pohjoiseen vai etelään. Ldhtö nrli pohjoiseen. Nyt olivat
kaikki jo "vanhoja rintamamiel.riä", sillä näinhän oli nähty muidenkin matkaavan. Iloisesti huudeltiin "härkävaunujen" ovelta ttri avoirnien kuormastovaunujen lavoilta.
Nyt oltiin rnenossa "sinne jonnekin".
Juna purettiin Hyrynsaimen asemalla. Pari päivää viiryttiin suuressa parakki§lässä, jossa varusteet räydennettiin ia tarkastettiin. Vielä hiukan riukkaa ja nuiärätietoisra
taistelukor.rlutusta. Sitten eräänä päivänä koko kornppania
hevosvetoista kuormastoa lukuunottarnarra
3Lr16jsn
-lavalle ja marka alkoi. Jännirryneinä seurarriin
- auroista
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ho:r'.:r vihollisen kalustoa, metsät raiskattuja ja koko seur'..

*i.:.n

runtelemaa.

t.r r-r'-:,-:niekijä rnr'öhemmässä vaiheessa lauleli: "Röhössä
on T:.::n rie. se murasena kurasena Uhtualle vie". Parin
her:r,'" <:rkurtavan, synkeässä yössä tapahtuneen hälyn's;is.:-.:;xsen jälkeen autokolonna saapui Vuokkiniemei.e .\,:x-:loisen harmaa kylä, joka auttamattomasti
loih:r s:-:::er ereen kalevalaisen yhteiskunnan. Tosin koulu. , ::1. ":1.:.kin osa komppaniasta majoittui, oli uudem;'. :-' .:.:.. nurr.r kuitenkin niin vanha, eftä makeenki:p=:. :-, - .emrhti vasren fulijan kasvoja. Pian oli
mr-ös :,::::-:: i-,=:;rnrrst.r ripoteltu iähitienoon kenttä1'afi1,:,i::a-

i::.<: "n ir ene nuorukaisen joukkoineen
i.i:i-ir-ilef. sirren pirkin Tollojokea, ylös
vuoi-:: i :::::\ - ;renehköJ koske.r lopulta Toliojoen
pient:-:: .c,..::: :.:r:.r:.a. noin ) km Vuokkiniemestä etelän E: -r.-: -{;iissi =onrr raloa. murra olihan kuitenkin
niin :i ;,::. e::.i m:joirumiin ra.loon. Entuudestaan oli kyIis.i ::::.: :-.'rnr-i vrnhia vaftiokuntaa, ioka kuitenkir-r
_f

i r:::. :

aluksr :::-<::.

tär.",i: :r::.'rr.rkeisporukan tullessa jäi edelleenkin paikalleen.

Hi:*jhtäen nuorukainen heräsi ajatuksistaan. Kaveri
na:p.:riprsäkkeestä tuli tervehdyskäynnille. Herkinen
kuiskrilriin edellisen päivän tapahtumista. Olihan se ollut
en:irnfinen 'tosi toiminnan" päivä. Joku oli myös nähnr r ijhellii olevan järven toisella puolella sotilaspukuisen
miehen. Kun omasta porukasta ei ketään ollut poissa, oli
asi.r.r iihdern' turkimaan. Ja niin ylläretriin vksinäinen
mres p.1rÅsr'aikaa kovin intiimissä, r'ksirvisluoncoisessa
rouhusse erään hyljätyn talon katortomasta kävmäldstä.
Mies piäsriin yllärtämään cäydeliisesri. Tuossa l'rän nyt kohenteli housujaan hermostuneesti .ia koetti heikolla suomen kielellä selittää oievansa eksvksissä omast.l joukkoosastostaan. Tomituksen häiritsijät eir'ät kuitenkaan uskoneet suomalaisen asepuvun sisäpuolella olevan asePukua vastaavaa sydäntä. Niinhän asia sitten olikin. Kuulusteluissa kertoi mies tarinansa ia sen, että muu osa Parriosta. johon hän kuului, on eräässä metsäkämpässä jonkun l«'mmenen kilornerrin päässä Tollojoelta.
Illalla vielä suorirettiin tavanomaiset valmisrelut partioon liihtemistä varten ja määrättiin osanottajat. Kaikki
olivar vapaaehtoisia. Nuorten ioukossa oli jokainen innokkaana vairnis lähtemään matkaan, mutta kenttävartiota ei voitu jättää q'hjäksikään. Lopulta saatiin kokoon
tusinan verran miehiä, joista noin puolet oli nuorukaisia,
toinen puoli "vanhoja". Lähdön tuli tapahtua heti aarnun
sarasraessa, ehkä n. kello 1.

Vartiovuoro kuiskurtelijoiden kohdalla alkoi olla lopussa. Kello läheni neljää ja pian tulivarkin vaihrajat synkkinä ja kateellisina, sillä heidän oli jäätåvå paftiosra pois.

Kiireiset valmistelut alkoivat. Parruunavyöt, joihin
mahtui 90 parruunaa, täytemiin, konepistoolilippaat tarkastettiin, käsikranaatit rungeftiin jo muutenkin täysiin
leipäiaukkuihin, kenttäpulloihin otetriin raikasta vettä.
Kaikki olivat ihmeellisessä jännityksessä, joka loisri jokaisen kasvoilta, mutta jossa ei ollur pelkoa. Viimein lähti
lyhyt jono Tollojoen mäeltä asrelemaan läheisen järven
rantaan, jossa pari venertä oli Lihtilöirä odottamassa. Niin
päästiin matkalle.

laskeutui roisella puolella olevalle suolle. Vaarojen suuret
kelohongat saivat osakeen kunnioittavia katseita, sillä
olivathan niiden valtava koko ja vuosisatojen ikä sellaisia
seikkoja, joiden tarkasteluun ei kotipuolessa ollut mitään
mahdollisuuksia. Soiden yli oli polku johdettu muut.unia
pitkospuita pitkin. Vieressä oli upottava, Pohiaton suo,
jonne suistum.inen olisi rniehen ainakin perin pohjin kas-

tellut, ellei olisi peräti vetänyt kokonaan ahnaaseen
imuunsa. Soiden yli lähetetriin yleensä ensin kaksi tunnusteliiaa, ja vasta kun tie oli todetru selväksi, muu osa
jor.rkosta siirryi harvassa jonossa suolle. Mäkeä ylös, mäkeä
alas, kallioisia rinreitä, hiekkaisia kankaita, yhä pitemmäl-

Suomalaisten valtaama
Vuokkiniemen kylä

Partion johtajana toimi kokkolalainen kersantti Björk,
joka mainiolla tavalla oli ottanut nuorukaiset hoiviinsa ja
osasi ohjailla heidän touhujaan pienin äänin ja ilman minkäänlaista kitkaa. Hänen taitonsa tällaisen porukan johtajana oli korkealle arvostettava.
Pian oli soudettu järven äärimmäiseen lahdelmaan, johon vuolas joki toi vettä laajan korven soista ja lähteistä.
Veneet jätettiin rantaan ja lähdettiin tarpomaan heikkoa
polkua, joka kiemurrellen tunkeutui metsän pimentoihin.
Aamu oli valjennur mollaiseksi syksyn kuulakkaaksi ihannepäiväksi, jolloin ilman raikkaus mukavasti piristää
mieltä. Joukko ei kuitenkaan jaksanut kiinnittää ilmaan
palfoakaan huomiota, sillä jokainen oli jo niin paljon totrunut näissä metsissä liikkumaan, että tiesi jatkuvan valppauden olevan elintärkeää. Jokaisen pensaan, jokaisen
kivenrausran, polunmutkan ja rrrdentöyrään takaa voi pali.rsrua vaaniva vihollinen. Vauhti pidettiin kuitenkin hyvinä heti alusta alkaen. Polku nousi vaaralle, josta se taas

le korpeen vei polku kulkijoitaan. Pitkiä taukoja ei pidetq'. Pieni kulaus väliin vesipullosta. Leipäpalaa pureskeltiin kävellessä ja pieni haukkaus mukaan oterusta nauriis-

ra. Tunnista toiseen talsittiin määrätietoisesti kohti etäistä kohdetta.
Hiukan ennen puoltapäivää tuli määräys ehdottomasta
hiljaisuudesta fa tehostetusta tarkkaavaisuudesta. Oltiin
I ähesrymässä mådr i,npädra. T iedet t iin, että metsäkämppä
oli joen rannalla, ioen muodostamalla pienellä niemek-

keellä. Lyhyt neuvottelu, ionka jälkeen ioukko siirryi

hiukan jokivartta alaspäin kapean, voimakkaan kosken
kohdalle. Siitä olisi mentävä yli. Jo muutoinkin jännitty-

neelle mielelle tämä uhkarohkealta vaikuttava yritys tuntui melkein ylivoimaiselta. Kohisten syöksyi vesi koskessa kivien'välistä .ia putosi muutaman metrin matkalla
2-3 metrid alemmas. Mitään ylimenomahdollisuutta ei
näynänyt olevan. Pian löyryi kuitenkin kaatunut kuusi lä-

heltä ylimenopaikkaa. Miehissä raahattiin se rantaan,
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työnnettiin kosken yläpuolella vereen. Tyvesrä hyvin kiinni pitäen työnnettiin lan'us rannasta irti ja virra teki lopun ryrin. Runko r.rlkoi käi.inrlii virran mukana ja lopLrlrrr

tarttui sen larvlrs virran toiselle rannalle kiviin. Sirten
vain yli. Voirnakkrrrrn;r l.,rinoi virtr sf,xPP;ranvartta PuunrLlngon painuessr viirnenijän alla. Muutama jär-rniträvii
sihniir-rräpävs, ,rr ruke\';1 rnaa oli iälleen jalkojcn alla. Kaikki p1iji5iy1i5 onnellisesri r'li.
Nofs;151i järjestertiin harva jor-ro reas ktrntoon jir rnirrkaa jatkertiin. N{elkein säikiihtäen havaitsi silloin tunnr.rs-

telija puiden lomasra pilkottavar-r harrnlarl rirkennuksen.
Merkki rrrk,rn.r rulij«>ille ja iLnoitus kerstr.rtti Bjirrkille havnirtnosr;t.

Hiljarr rnnettiin kornennor siirn'n.risestii kerjurrn je
rnerkki varovaisestl etenemisesrii. Silmii rarkkar-rrr .jl sl,r1än

kohti juoksijaa. Silmät näkivär rapahtuman ja iln.ran tarjunnan välirystä antoivat kziskyn lihaksille: heirrolaukar.rs
kohti vihollista ja sarnaa tietä rnaal-ran. Murrtr maassa ei
voinut viipt,ä ja sarnassa hetkessä anroivirr aivor jo käsk1 n
nolrsra 1,lris matkan jrrtkarniseen. Kiireinen plsälrdys lataa-

varten ja taas juoksuun. R1'nnäkön xlk.lessa oli kerkärnppien väli ollrt hyvin lyhlrja kerurrr ei kestärrt. knn ensirnrnäiser miehemrne io saapuivet pih,ille.
Ilissiiiin ei näk1'nyr enää liikettä, kunnes iikkiä huomat:i::r. ertä kiirnpiissä oli sisällä vielä joku. f'oisterur kehoi:..s:r -:,.r,bt eiviit aLrttaneet sisälläoli jan rulemist;r tLlos. Ta. ;':::irerrriin jr varovainen liihestyminen alkoi. \'hdessä
::...,: :, )\'erins:l ker-rssa siirtl,i nuonrkainen kämpiirr rlrrkse
'.. .:-...: n()peellil sy,öks1,llri seiniin viereile. Varovasri lre 1är-nisr;r

iun

jr

i:;s......ir siirii ikkunaa, joka oli naulatru laudoilla um-

."-+..

Tollojoen kylä

rajusti rinnassa takoen siirtyi joukko hiljaa eteenpäin. Mataiana hiipien, maastokohcia suojana kdyttäen ja laaienevaksi ketiuksi levittäyryen kierryi rengas mecäkämPPien
ympärille. Viiaomalla annettu merkki ilmoitti, eträ ioen

oli joku. Savupiipusta nouseva kiehkr.rra kieli sisällä olevan väkeä. Vielä lähemmäksi ja nyt ryömien. Sitten tuli komento: "Syöksyyn! "
rannassa

Kr.rin taikaiskusta ponnahti joukkomme iuoksuun kohti

taloja. Silloin havaitsivat myös taloissa oiijat uhkaavan
vaaran. Miehiä syöksyi ovesta ulos mutta sarnassa alkoivat
aseemme syikeä tulta ja kuolernaa kohti kämppiä. Hurjassa syöksyssä juoksi myös tässä mainittu nnorukaisemme
kiväärillään ampuen kohti mökin ovea. Ovesta ulos syöksynyt mies iankesi polvilieen pihalle ja ojensi aseensa
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peen. Sitren lyönti kiväärinperällä laudoitukseen, mlrtta
vast.r roinen lyönti

irroitti

yl.rden laudan alapäästään. Ve-

näläisen käsikranaatin nopea heitto tehdystä aukosta sisän. Kuului kumea 1yrähdys. Meni jonkin aikaa ennen
kurn ovi avautui. Mies kurkistr varovasti t-tios, tnutta verävn i rakaisin, kun näki ovea kohti ojennetut aseet. Pian
hän kuirenkin Lrskoi kehoituksia, ilmesryi ovelle ja istuutui rapuille. Ympärillä olijat näkivät heti miehen tilan.
Oikea käsi roikkui hervottomana sivulla, ja kasvot olivat
veressi. Nopea tarkastus osoitti, että käsikranaatin sirpale
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ä

oli karkaissut olkavarren |.run ja aiheurtanut rnuirl
nempiä

N1't vasta nuomkainen l-ravaitsi fitaassa makaajat,

ja
kaul.ru täytti hänen rnielensä. Yksi näymi vielä selvdsti elävän. Tuskaista äänrely.ä kuului rr-riehen korisevasta knrkusta:
Antauuu...unl Antar.ru...Lrnl

-Kauhusta

rnykkänä nuonrkirinen ruijorti r.neassa olijaa.
Miehessä oli ainakin kolme lLrotlin reikiiii. Näkv lrrnautti
hänen toirnirrr.rki kvrr::i. Oli ktrin r r:i11.161go,, viisl rnys

olisi tunkeutunr.rt jokrriseen jiseneen.

Tirnänkrj

Kärnpille sirapturisen ja sielrä lähdrin viiliin ei rnahtu-

pie-

varr.ur-roja.

me

olemme saaneer aikllr-r7
Vasta kr-rn rLrli n.riiiiräys paikan I'armisrlmiseste, 1.ojrr.r
karse käiir-rn'i rnuualle. Samassa hyökkäsi rnvös pel;n valtava ireikko koko hiinen olemr.rkseensa.
Enrä jos ntei-

nut

tur-rtiir piter-npäii aikaa. Pirlr.rr.rrnarka kocretri in stroritraa I'lrtä ripeässä rahdissa kuin menokin. Ilaavorrruneen
rnukirnirolo ei szrnottavlsti hidastanut matkaa. Sirnartomana hiin taivelsi. Kirkkaar veripisarirt tipptrivar käiireirlen
lii;ri polulle. Åir.rorr n.ritii hän oma-aloirreisesri esirti. oli
leipäpalan p)'vnrö. Niilkii olikin ollut hänen porukkansa
pitkäaikaisena vieri.anrr. ja sen niiki siirii innosta, lolla leil-ii lriinen kurktrsr.r.rn k.rrtrsi.

Jono eteni hyviiä r'aLrhtirr polkua pitkin, jällu-en vtraroja .rl.rs. vli soiden ja pitkir.r kankaita.
MLrrta joukorl rnieliala ei ollur srrrnaniainen kuin päinvasteiseen suunrilan herki sirren kLrlkiessaan. Nuorukainenkin havi,itsi jonkin epäm;iriräisen ja perin epiirniellyttiiviin trrnreen, joka ei viiisn r.rlr. N{ielessii oli r.ry.t pelk«;a.
jer.r rir.rteirä 1'ftis

.t

'#".
,t*

.#
*

dät nvt ylläterään samalla ravalla
Vapisevana hän
siirn'i metsään ja heittäyqi puun suoiaan.
yhä kuuir-ri tak,r.r h.r.rvoirrrrncen iiärri
[n6xsp11111un,

:

antau. . . . nun!

-Vasta r'äl.rirellen alkoi todellisuus porrastautua tärke1,sjärjesn'kseen. Kärnppien tarkastus ei vienyt kauaa aikaa,

mutta kLritenkin niin kar-ran, että kaatuneer haudattiin
korven vkinkertaiseen hautaan. Kämpän sisällä ollut
mies osoirteurui porukan johtajaksi, "politrukiksi" ja sai
ensiavun. Häncn kirensä sidoruin ja lasroitettiin truolelli-

sesti, haavar pul.rdisrerriin. Koko toimituksen aikana ei
mies päiistänrr suusraan pienintäkään äännähdystä. Hikikarpaioista orsalla näki, errä rLrska oli valrava, murra sisukkaasti hän puri hampairaan yhteen.

§**i,

$

Aikaisemmat partiomatkat olivar tosin olleet jännicäviä
niissäkin oli ollut pelkoa mukana, mutta tämä oli jotain
roista. Vasta nyt oli mieleen kovakouraisesti tullut selvä
kuvrr siitä, mitä pelättiin. Tämä oli sotaa, raakaa ja väki.ja

valtaista.

otti iltahärnärissä joukon vastaan harja totisena. Oljylampun valossa kertoiltiin sitten

Tollojoen kylä
naana

tapahturnista. nluksi hiukan arasri ja kuin tunnustellen
ehkäpä epätietoisena siitä, miten suhtautua tapahtuneisiin
koken.ruksiin. Lopulta lisääntyvällä itsevarmuudella ja tehosterulla sankaruudella:

Kuule, näitkö, kun rninä..i

- I(s6 minä lähdin hyökkäämään...1
-Nuorukainen oli saanut tulikasteensa.
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Neuvottelua
KUN väiirauha lj..l.t0 kello 11 tuli

voirnarrn, synq'i
Kuhrnon Sirunajän'en kannaksellir osirpuolten kesken neu-

vr-rttcluja.

Kello 1l-ll

vihollinen heilutti Niskan

rno-

tissa valkoista lip;.11.1. l{eidiin asernisrr tel.rtiin sarn«rin.
Pian ihnestvikin niiklviin kohne veniiläistä sotiLuta, iotka
alkoivat hiihriiii .rserni.rmrtte kohti valkoista vaatettir eclel-

leen l.reilr.ut.ren. He pysähtyivät puolivriliin "ei-kenen-

kään-ma;rlle . jl rne rnenimrne heidän ltrokseen sernoiu
valkoisrrr lippLr;r niiyttäen. Mukanirrnrt.re oli rnyiis IIIiJR
(r):n k<>tnentrrjrr kapteeni K.
KeskLrstcltirn riruhrrstir, l-riravoirtur-reicler-r ktrl jetukista,
Iniint>itusten purkatnisestrr 1'rn. Sitter-r veniiliiinen rrpseeri,
I'li ltrtrtr-rirntti, sanoi
Tiissii niiette n-reiclän pu«rlustusrrsernarnrne j:r mie(rniehct olivrrr rulleer korsuisrlan näkyviin;, rnishernrne
sii teidiin asernirnne ja n-riehenne ovrrti
lus55i1 näette yhclen rniehen ja kr.rn karsorte kiikarillir -ruonne, näette siellä toisen, vlstlsi krlrnentarjarnrne.
Tiitri venäläiser sutrresti ihrnettelivät puriistaen epiiuskoisina priitään.
Olivathar.r he luktrisia kertoja yrittiineet rnurtiutua ntotisrir,
rnurta kaikki yritykset oli tehry
:

q,h

Kansikuva:
majurr

jiksi.

Ha^'-

-i 5.
,

komenlaJa.
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Viipur'män
TALVISODAN JÄLKEEN rapasi Lappeenrannan kadul-

la toisensa kaksi Viipurista koroisin olevaa sorilaspoikaa.
Heiclän kesken sr.rkeutui keskusteltr:
Kuule sie, ku Viipur' 11'11i6t

- Niin
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rnän' rnur' rinkelit jiiil -

Tiihän toinen:

NUM ERO 2:n KTRJOTTUKSET
K. L. Ot-:'.
T
-.

\rV r soDÅsTA JATKOSOTAAN

))

l Dj

Joppe. K-:rh.:nen:
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LENTELEVÄT,

P.{I\-ISIN PAREMMAT LINNUT

l.

trsr

Tuure Rossi:

TOIPUNTISLOMALLA VIIPURISSÅ

Niilo S:ikoranta:
H.\.\\'OITTUNUT VIHOLLINEN
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Eino Leirroranta:

}lIINÅKENTTÄÄ

-Ji
Herra luutnanttil Kolme kaatunurta tahtoo lisää ruo-

-kaa ja viisi vankia
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iltalornaa.
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Ån'i Kujala'
LUKIVÅT KUOLEMANTUOMION
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Viljo Nurmi:
\.LLÅTYKSIA YHDESSA YOSSA ....

,2

Mikko

Talven sotaharioituksia

ETSIMÄSSÄ

Savolainen:

ERÄS ''KILPAHIIHTO''

Erkki Kajan:

PARTIORETKI VUOKKINIEMELLÄ
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