
ISBNS&S TTBSSAtr&E
Cr rrriehet kertovat

X:o t 1969

{



fl:o t
21. 1. 1969

13.V UOS I K E RTA . KERTOMU KSI A

JULKAISIJA ta KUSTANTAJA: Sotamurslo-yhdrstys r.y.
TOIMITUSNEUVOSTO: Puheentohtaia K. L. Oesch. kenraaliluulnanlli evp: S. Sundman, kontra-amrraalr evp.

G. Magnusson. eversti evp: V. Nrhlilä, everslr evp.
PÄÄTOtM|TTAJA: K. L. Oesch. kenraatituutnanttr evp.
TOIMITUS: Helsrnkr 26, Töötönkatu 35 B puh. 44 62 42.

Tormilussihleeil E Kuussaari. everslt evp.
Taloudenhollala R Kalervo. everslrluulnanlli evp

TILAUSKONTTOFI: Ludviginkalu 10 puh. 79 08 22 Postisiirtotili 94 941.

VUOOESSA 12 NUMEROA . TILAUSHINTA 16 MK . TILAUKSET PUH.790822. P OSTISIIRTOTILI 94941

[3803 §B tr88 SAtr&B
- rrriehet kertovat

SOTIEMi'E TAPAHTUMISTA

()1

+,

JR 44 " o. n S-eqenovtsina
o-a ?irkinil-si

I j; .j:*ffi.*tiJ

o{9.

Vanginsieppausyritys
Pirk initsissä
Uudenvuoden yönä 1943

EINO KARPP!NEN

OLI uudenvuodenyö ja sen ensimmäinen tunti kulu-massa
Syvärin rintamalla Pirkinitsin kirkonkl'län kohdalla. Vuo-
siluku kirjoitetriin 194.1.

Kellon viisarit näyttivät aikaa nolla ja kolmekymmentä,
kun vääpeli Niskasen sieppauspartio tuli ranrapenkkaan
kaivetulle kuulovartiopesäkkeelle. JR 44:n I erillinen van-
ginsieppauspartio valmistautui antamaan uudenvuoden
lahjansa Isänmaalleen.

Sieppauspartiomiehet ja Isänmaa! Näisrä he eivät tien-
neet kovinkaan paljon. Tämä miehisrö johtajineen kuu-
lui rar.rhanaikaisessa siviilielämässään pohjolan lentojät-
kiin ja etelän lippalakkisiin. Heidän kiertelynsä savorra-
kämpillä ja jokapäiväinen viivytystaistelunsa nälän hyök-
käyksiä vastaan ei liioin ollut karrutranur heidän käsiret-
tään sanasta Isänmaa. Jotakin oli kuitenkin sellaista, joka
voitti heidän puutteellisuutensa. Oli sotilasvala ja senkin
yli menevä käsite: ihminen. Se oli ihminen, jota sosiaalivi-
ranomaiset peräänkur-rluttivat maksamartomista lapsen-
eläkemaksuista, ja sotilas se, joka taisteli mitään kysele-
märrå ja kaikkensa anraen. Näistä palasista oli koortu
Suomen turva, sotilas, joka tietämämömänä kulki päämää-
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räänsä kohti, käskyllä taistella ja voittaa. Sotilas taisteli ja
voitti tai kaacri paikalleen ja tuli Sankariksi. He kulkivar
kohtalonsa viitoittamaa tietä käsittämättä arvokkaita teko-
jansa, joita he aseineen historian lehdille kirjoittivat.

Partio-Niskanen oli pieni osa siitä kokonaisuudesta, jo-
ka rakensi ja särki. Särkiessäänkin he rakensivat ja pön-
kittivät heilahtelevan Isänmaansa tasapainoa.

Raskaasti hr.rokaileva itätuuli ja alas valuva tihkr.rsade
toivotrivat Niskasen miehineen terverulleeksi alkanee-
seen uuteen vuoteen. Niskanen laskeutui alas pesäkkee-
seen. Hän katseli sumun peitränälle yoelle ja jurautti vä-
hätavuiseen tapaansa vartiossa seisovalle pikakiväärimie-
helle!

- 
Miten se naapuri nyt!' Levoton, kr.rin tavallisestikin!

- 
Puhuteltu heitti silmäyksen Niskasen pimeän verhoa-

mille kasvoilie, ja vastasi ilmeettömästi:

- 
No, mikäs sen saatanan. Iltayöstä roikotti, että kor-

sr.rissakin sielur vapisivat. Teillä taisi sattua mr,ruten sä-

kää. Sinne tulivat rauhallisemmat miehet poteroil.rin, kun
peekoot joutavat välillä jäährymäänkin.

Niskanen muljautti rnitään sanomattoman katseensa pi-



kakiväärimieheen. Hän laskeutui matalaksi pesäkkeen
poh;alle, syrytti savukkeen ia sanoi karkeaan trPaansa:

- Ja perkele, jotta säkää. Alä enää ihmettele. Saman-
laista paskaa se on valkoinenkin kananpaskassa, ei yh-
tään parempaa kuin mustakaan. Ei se mies ole muuttu-
nr,rt, jos välillä on jor.rkir.r tunnin nukahtanut.

Alikersar.rtti Simola tr.rli Niskasen luo, kaivoi höpeanrru-
riin |.rnipukunsa alta ja sanoi hiljaisesti:

- 
Näyttää läl.rtörikatr. Joko mentiin? 

- 
Vielä muuta-

rr.ra hiljainen kr.riskaus, josieppauspartio aloitti sille usko-
tun tehtävän toteuttarrlisen.

Harvana avojonona partio ylitti Syvärin joen, joka r-roin

kahdensadan metrin levyisenä virtasi talvisen jääpeitteen-
vi alla. Venäläisten tiheään ampunat valoraketit pakotti-
vat partiomiehet ll,hyin välia.ioin maastoutlrrlaan vesi- ja
ltunisohjoiseile jäälle. Pian miehet olivat läpimärkiä, ja
Iähtöhetkelläär.r valkoiser lumipuvut saivat tummenevan
värin. Suojan pel.rmittämään jäähän kulkurakojaan kaiva-
nur porevesi lirisi epärniellyttävästi kuh.rttamissaar.r rei'is-
sä. Se sai epävannr.rrrden ja turvattomuuclen tunteen ko-
lxramaan öisen matkarnsa aloittaneiden siepparrsrniesten
rnielissä. Tätä heidän runnettaan ei vähentänyt tieto siitä,
että asemien välissä oli puolen kilometrin pitr.rinen oma
jäämiinakenttä.

Yötuuli pieksi k1'lmää kttsteuttazrn miesten kasvoille.
Valoraketit sytq'ivät ja sammuivar. Konetuliaseet takoivat

pitkiä sarjojaan, ja suuliekit leiskuivat sumun peittämissä
vihollispesäkkeissä. Partio otti useita kertoja tunrumaa .io-
en l.ryiseen pintaan, ennen kuin pääsi vihollisen puolei-
selle rannalle. Varsinaiseen tavoitteeseen oli matkaa noin
kolmisensaraa metriä, lukuunottamatta eteenryönnettyjä
venäläisten kuuiovartiopesäkkeitä.

Sieppauspartion eteneminen oli äänetöntä. Useita päi-
viä jatkunut suojasää oli tehnl,t lumen pehmeäksi. Siinä
liikkuminen oli hiljaista, kuin höyhenen puroarninen hei-
näkasaar.r. Sää oli ihanteellinen tehtävän suoritramiseen.
Niskanen eteni noin kolmekymn.rentä metriä edellä parti-
ostaan, ja raivasi tielleen sactLrv:rt miinat pois. Pioneeri-
koulutuksen szranut vääpeli ei omissa partioissaan antanut
tätä tehtävää kenellekään toiselle. Lujahermoisena .ia

l.rerkkäsormisena mieherrä hänellä olikin parhaat mahdol-
iisr-ruclet onnistr.rmiseen tässä ammattitaitoar ja kylmäpäi-
syyttä kysyvässri n'össään.

Ensimmäinen sekan-riinakenttä oli lopulta läpäisty ja ta-
voite läheni. Kohoava ,jänniq's poisti kyimäntunteen. Se

palautti lärnn.rör.r kohrnettuneisiin kehoihin, virirti aistit
äärirnmäiseen toin.rir.rtal.rerkkyyteen. Miel.ret eivät tunte-
r)eet ihoonsa liimautuvia vaatteitaan, eivätkä saappais-
saan lotisevaa vettä. Jännirys huumasi mielet tavalla, joka
rnuisturti .ionkinlaista htrmalatilaa.

Kur.r alkuvaikeudet oli sivuutettu, oli jokaisen miel'rer.r

ajatus kylmä ia selkeä. Aistit olivart vahniina ottalnaan
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picnirnrniinkin cpiiilltriiviin ii.incn. j, rit.r viin l,iInevrlc.srii
huokur,:r ttruli voisi tuoll.r rulless.rrn. Nisk.rncn viiriilrti.
ktrn tLrnsi ilns:lliur{.rn kosketLrksc-u kriJcssiiiin l.it.inrriss.i
ohrrcsse rlrut.r1.Liik,,st.r. [).rrtirrr.t cstucn:i oli It1rli1111ii11111is11-
tiirt toincn lrnsarivi. 5r ,,li .rnkkirroitLr Itt;trtssrr olevirrr
kurrsittrru.t-trriscn anrnruksiin. 1ok.r oli r ksi verriilriisrett sLto-

situinrrtr ista rni inrrkcnttii:or rrrrksist.t. H ik ikrrrprrL >t k«rlro-

sir'.rr Niskascn tLrk;rnr;r jrr.rn. kLrn lr.in runnirsteli ;Insill.ur-

.qrln viritvsjiinnitvst:i. Åns.Ll.iuk.t oli ositt.Lin ltnttcrt 1r,.i-
rossrr, cikii sckiiiin kvcnnvt seh irr,irn.iiin nrinkiil:risr.r st rt -

rysril vihoilincn kiiltti nriinrrkcnrtiinsii vi rirriintiscen. Nvt
Niskescn oli lturrctr.n';r cncnrntiir-t hvi,iiin onlrecnsrr kllirr
.urrlr.rttitirit(x rltsrr. ()nne;r r iiLifcl il [i ol iki n ri i ttiinvt. Kulr
Niskencn tunsi iursirlrrng.rn rolrkicns;L icikkrrutcricn viilis-
sii. hiin [rtrristi niir]en lcrrr.Lt vlrrcen. Hiin sLrlki silrniirrs:i jir

,r.lotti kirk.rst.L litkkiii. jokrr loppui5i t.rl)l).rv I.Ir) riijrihdvk-
sccrr. N,litiiiin srllrrist:r ci kLritcnk,ren ilnrrsn nvt. KLrrrlLri

r';rirt hcikko rt.Ll-srrhr'lLrs. jrt rurs;LIrurk:r oli 1.1;1lil*1 
-l'ic olrsi

nVt \rrrl)rrrrrlrr l)rrftior.t nrrrLrlk'osrrlle, jokrL hcnkeiiiin f.idiitcl-
Icn oli setrrennrrt viiiil.clinsii krunpp;riluir nriinrrkerrriiss:i.
\/lsrrrrrrr rrri i v ilroll iscn Iu()lci ncn nriin.rkcntiin suoiirliulkrr.
Miinrrr':rrtrlt oli sivtttttetrLr jrr N.iskrrrrcnkin voi lri-urkrristrt

lre I1.ottr rr.tcr rt lr.

Niskirncn oli lirskcnrrt sicpp111111115s11 t:tpalrtttvlttr vrtr-
nlenlr in. jos se tchtiiisi in t lircvsh.rrrrlilssrr virrorn.rrto|n.rsri
liikkLrvrrst.r veih.l,rsrrt. cikii pote roiss;rrrrr vrrl1.1.xi11.t scis,,r'i:-
t,r virrrionlieltistii. \'.rrir.i.,rr \.i.rl)r-illlr\.rlk.r r/ll l.r)krttu t:rf-
koin. ;a Ntskirscrr tiir rr isi toirr.tirr rroPc;rsri ehtiiiksccrr telr-
.lii omar valmistclLursrr vihr>llisvrrilrdr)u \':rstlliulottamisck-
si. Kellon viis;rrit r;rvoirrelivrrt nriiiiriirrikrr;r. cikii n-rinurrr-
rcjrr ollur hrrkett,rvrLksi. Niskrrncn lrrskeurrri ripciisti vh-

te)'shrrudan pohjrllc ja irsetti sinne polktur.riinirn, jolla oli
tarkoittrs tirinnuttrur vxnåaiksi otert.rva viholl issotilas. Tiitii
virrren miinir oli vxrustettu vcros)'r)'trin'lelLi, j«rka laLrkrris-
taisiir.r langasta vetäm;illii, kr.rn saalis olisi tr.rllLrt kaivan-
non lxrhjallrr olevan r-uiinln kolrclalle. Kur-r Niskaner-r sei
r.ni inan prrikrrllccn j a viri ccrty'ii, krr Lr I u i viholl iskorsulti ko-
vlrr ;rulirrra. Yhrel'shaudastrr kuului ilskeltert rahinrte, jo-
ka kertoi oclotuksen lopprrneen.

Otrto kr.rtina kulki Niskasen seliissii, kun hän yrirri
nor.rstrr pois I'l-rteysh ar,rclasta. Reipprlxst i kaksi n-r etr iii syviin
kai'r'annon relrnrrt ol ivirt moni päiviiiser-r suojrsiiän johdoste
jäiiq'neet vahr':.rn jiiäkerroksen peittrxrt.t. Jalan- tai käclen-
si.jan löyrämiuen tuntui toivottomaltrr ruostil |cilinrusxi-
scstr jääpinnasra. Vaihdor.r askeleiclen rahir.ra kr.rr-rlui .jo
ensimräisen rnLltkarl takaa, ja miettirniseen ei eniiä ollur
rrikaa. Niskar-ren tcki viirneisen c;'riir«rivoisen t riti'ksc nsii
piiiistä pois kaivannon p«rhjalta. Hiin ponnisti sileiiii reu-
r-rarr 1'lris, muttl putosi iakaisin 1'htc1'shaurliu'r ir«rhjallc.
Hiir.rcn vrrlpas ajatukscnsa s:rneli kiiskyt 

'rivoille, .joir.r rrrLr-

n-riir-r jäsenet rups5iyxl vaistouvaraisesti tär'triirniiiin. Nis-
kar.ren kyvrisrl,i yhtevshau.hn p«rhjellc, .jl tl'iinsi koncl.is-
ttxrlinsa vannistirnen eteen. Hänen irjattrksensa roimivlr
kirkka:rsti jrr hiitiiilemiittä. Ainainen vrrrran liitreisyys oli
kehittiiny't il,iiltuskoneiston .jrr seu käskyvallassa ole\':.ln nie-

hon roirnimairn jo cnncn kLrin niitlen omistljl oli tiil'sin
tictoinen itsciiän uhkirru,astir vrrr.rrr.r.stir. Aika.r ei jäiinyt hu-
kartrrvaksi. Kuitenkin Niskanen ajrrttcli jr ajrttelikin
kuumciscsti. Hrin krisitti scn, ettii siepparrs oli epäonnistu-
rnaisilllln, jrr vangir-r srru.t-tir-rcr-t 1'ksinr»nlrrn hiincn toi-
rnintt>jcnse vlrruss.r. Virrr-r-ristlrlrkseen viurgin sicpp111]i5s11.

hrinen riiytyi v«ritrrrrr onra Pclkor-rsrr jrr osrrta runpLlil liihinrii
vcniiLiistii al,rrarijoihi n. Sen jiilkccn vr >i trtisiir.r alikersenrti
Sin'rolan kar-rssa huolehti ir vuihtlou IoPl-rul'1111',,r.,.1esta. En-
nekkotietojen rnukrrrru lriti r,ihollisl'eilrclossa olle r,:tin
krrksi rnicstii.

V.iikkr Nrskeselle ei ollrrtk;ren til.risrrrrtt.r l;rskca vailr-
tlon vrrhvrruttrr. hiin ricsi. cttii vrrilrrlossrr oli .rinrrkin kurrsi
rricstii ehkii encnrnriinkin. Inncnktrin sutrnnitclnr:r elrri
k1 psyii. hiin jo toinri. Koncl.istrxrlin srrtr IrrskeLrtrri vihollis-
rcn rinniur korkcu.lclrrr, j;r ost>itti niii.iert al,rrrej«rjrr. Sor-
Itti Ptrrisri liil.rrisintrr ju vcti scrt r:rrrksc. \/.t|.11ttt.u:lrt liirr-
niin sijrrsrn kLrtrlLri r';riurcx rrissirh(lus. koucl.istooli ei toi-
nrinLrr. Viiiil.cliu rapcllcssrr ntiirtojcu k.rnsse oli irsecl) nrlrl-
nriointiin I:iiltctrv velkoirrcr-r vi.rirtc tur)kcurunur r iritt s-

tirnr:or) iiiliin jrr csrr Iiil.krrvirr osirr Iviimiistii lr,rtrL,urr,rtrr.r
itsr i .

Nvr k;rikki rrrlrllII1I1 r,Listorrver:riscsti, Niskrrscn irscs.ii
ivtvsr'.riston nriiliriit,.r.i t.Llr.LIrtrrm;tirt kttltrst:r. Nvr hiincll:i
ci olltrt lsiirrnrrLrrt.t erkii Lrskonto.L. ci rohkcLrttrr cikii lrclkLr-
nrutrir. C)li Yrrirr r.rrnrr cliinriinsii j,r sen s.iilvrtiinrnun..iil-
Ircrru tclrtiiviinsii jir scn 1'.i.it,rk:tLlr \ r!llull(rt. Perrrbci-
Irrnrlristooli ilrnr:srvi Nviskirscn oikc.r.rn kiitccn, jrL hiin .urt-

f.tri lLrodirt vertiiliiiserr vriitririin korkcu.lclle. -l'trsk,rn

htruto l.rrrkrrrrtui vlliittvneen vcn'riliiiscn sr.nrstrr. ktrrt lLrorr

[)()r'rrsi virtsiln liipi Hiin lrLritoi kiisrl]iiin vrnpiirillccn jrr

r ritti siiilr ttii.i r,rs.rlr,rinorrs,r. nr.lttir rojrrhti hiintii :lnrl)ulrut-
trr sic|1.;1p1s111icstii r'.rsrcrt. NiskrLncn ci strnrcillut. Hiir-r

o iinsi svrjii:in |:iiillccn krr,rtrrnccrt vilrolliscn, jrr oli j,r scl-
vir.rr.tvt nrrttttltr.t-tltn scktrnnin kvr.nrttcrtcsoslrrt L.cst,inccsrii
Iiiinrnringistiiiin. Hiin rtrnpLri hrrrk iren je t;uk;rsti. piLkr>rti

tulcli.urn vilrolrscrt |cr.iiintlnriiiin t'htcvsh;rrr.lrur urtrrkrtt.l
sru>jerrn. Vihollincn ci ollrrt \':Iritutr.urut r lliin ksiirr ()tttis5.1

trrrvrrllisina piriimissiiiirr krivrtntroissrL. Hcicllin r'.rsr,rroi-

nrcnpirccnsii nrf iihiistliviir jrr tiirnii antoi Niskirsellc scn

ejen, jonkrr hiin tervitsi selvivtt iikscen eliiviinii t htccrttiir-
miivksr:stiiiin.

Syväri talvisessa
1ääpeitteessään
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JR 44:n päällystöä,
keskellä rykmentin komentaja,
eversti Y. Tuompo
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Alikersantti Simola, loka oli yhteyshaudan reunalla
Niskasesta viholliskorsuun päin, näki parrior.rjohtajan
avuttoman aseman. Hänkin oli avuton autrarnaan pulaan

.joutunutta Niskasta, joka oli sa.rnalla ampumalinjalla vi-
hollisvaihdon kanssa. Hän ei uskalranur iunpua kaivan-
non pohjalla näkyvään sekaiseen ihmisrykelrnään. Yksi-
kin ampumansa sarja voisi olla kohtalokas reippaalle par-
tionjohtajalle. Hän ei voinut mr.ruta kuin odottaa, että ry-
kelmä hajaantui ja hän saisi tilaisuuden käyttää aserraan.

Kun kolme venäläistä oli kaatunr.rt Niskasen pistoolin
luodeista, rupesivat loput peräänrymåån ja rajusri tr.rlitta-
en vetäänrymään korsulleen. Niskasen ääpa kirahti kui-
vana, kun hän huusi Simolalle:

- 
§a3gnn2, anna soittaa! Joudutaan pian suopatehtaal-

le, jos tämä meno jatkuu. 
- 

Simola tulitti veräänryvää vi-
hollisvaihtoa ja varmistustehtävissä olleet sieppausmiehet
riensivät kiireesti paikalle. Vain muutama minuutti oli
kulunut siitä, kun Niskanen törmäsi vihollisen vrrtion-
vaihtoon yhteyshaudan pohjalla. Valoraketit kohosivat
venäläisten ampumina taivaalle, ja sieppausmiesren olin,
paikka kylpi niiden räikeässä valaisruksessa. Hiljaisuu-
den verhot repesivät ja putosivat alas. Aseiden rätinä
rikkoi uneliaan uudenvuodenyön hiljaisuuden, joka mr,rut-
rui kuoleman ja voihkinan täyttämäksi. Tilanne oli tuka-
la. Kuolema kynti ratojaan valojuovasuihkuissa, kun vi-
hollinen keskimi voimakkaan tulensa sieppausparriorr
kohti. Rauhallinen Niskanenkin hääänryi. Ei oman icsen-
sä vaan enemmänkin partionsa jäsenten puolesta. Hänen
sanoissaan kuvastui se suomalaisen rintamasotilaan uskon
lujuus parhaiten, kun hän karjui hätäisesti:

4

- Jos Jumaia olet olemassa, niin auta meitä .ia pelasta,
suojelel 

- 
Se oli ryypiliinen rukkijätkän rukotrs, epäilevä

jl kuitenkin apua huutava. Ihminen tunsi pienr.rutensa ja
huusi hätäänsä korkeuksiin. Se oli ihnrisen vilpitön hätä-
huuro, korkeimpaan uskova, mutta epäilevä olisiko hän
kelvollinen korkearnrnalleen. Niskasen häräännys katosi.
Vaikka rukous olikin omaperäinen sanamuodoltaan, oli
sanojen takana il.rmisen usko kaikkivoipaan. Hän oli täy-
sin rauhallinen, kun kumirrtui kaatuneen vihollisen yli,
ja runnr.rsteli tämän valtin-roa. Puheessa särähti entinen
kuivuus, kun hän karjaisi tulittaville rniehilleen:

- 
Vetäkää helvetissä pois. Ei tuosta ole vietäväksi, §l-

mä se onl 
- 

Ihminen väistyi sotilaan tieltä. Niskasen pu-
he oli kylnän asiallista, kun hän pistooliaan ladater.r sa-

noi:

- 
Tuli vesiperä. Vetäärrnytään rul«rjälkiämrnc takaisin.

Kukaan ei poikkea polulta pois.

- 
Siiver selkään ja pyrsrö pyllyyn, iisäsi lipastaan vaih-

tava, rauhallinen Simola Niskasen sanoihin. 
- 

Hän am-
pui lyhyen sarjan, ja puhui olkapäänsä yli Niskaselle.
Siinä oli miehen pää suihkun lentoradalla. Katosi se line-
kin, vaan uutta nousi tilalle. Alikersantri Simolan rauhal-
lisuus tuntr.ri järkkymättömältä. Hän tr.rlitti poivelta, ja

puheli konepistrxrliaar.r peukaloivalle Niskaselle:

- 
Qs61x2n[e ttro ukko rnuistoksi mukaan? Näkevät-

hän sirten, ertä on einekin 1'riretry.

- 
Mitäs, ei kannata, Niskanen vastasi. On rietärnistä

kr.rn mr-rutenkin selvitään. Uskoo rnajuri ilman todistuksia-
kin. Vie sinä pojat rantaan. Minä jään jiilkivarmiscuk-
seen.



Irroirttrtuminen ei ollLrr niink;iiin helpporr. Vihollisruli
lakaisi 1'htet'shluclrrn reuno;.r j.r prkotri pirrtion etsimiiiin
ttrlisr-rojaa sen jään neiJcn Irunipenkkojen rlkaa. Niska-
nen perrkaloi rrsettiriur. Kirosi jr rukoili. If{ikään ei irurrr-
ttur. Koltepistooli P1-5yi ntr kk.in.i uusiiurr.tvistr peLrka-
loinneistaun huolimrtta.

- 
Kaikella on omr. joh,letukserrs.r. sanoi Niskanen jäl-

kcenpäin. 
- 

Ehkä pirrtiomiesten Lrel;rstus ruholta oli Nis-
kaser-r epäkuntoon rnenneessii kor-refiistrxrlissar. Joka tl-
pauksessrr hän näki kaksi parriorrs.r selkiipuolelle kierrä-
nvrtä r,ilrollistrr, jotka surrnrrsi\'.1r pik.rkivääriään pahaa
airv istam att«rn-r ier-r sieppausm iesren se I käii n. Aiinessä so in-
ruhti sisäinen hätii, kun hän kiirjarisi k;rrkor.raisesti liihin-
nii olevalle korpraali Ketolirlle:

- 
Hei Mattil Kaksi ruossa rirklnrr. Åntmu perkeleen

äkkiä. 
- 

Korpraali Ketolir, isokokoinen Ievollinen hiin.rii-
läispoika oli urpur"rut prrruur.ralippaansa rvh.jiksi. Häriii-
len.rättä l.rän irroirti lippaan Niskasen iseesrl. Liii lippaur
konepisttxrl i insa, jrr sirnoi:

- 
Tiukalla pitiiä. Saa r.rähdä, rnissä rärnän reissr.rn krp-

pr-rtutkinro suoritetaan. 
- 

Konepist<xrlin musta sLlLl ltoLl-
si. Kun ser-r .jyvä liiysi rulenavaukseen valt-ristr.rneer veni-
Iiiiset, ettrsonni puristi liipaisinra .ja luotistrihkLr nuollisi
vihollisen pikakiväärimiehiä. Silrä taholta vaara oli torjr.rr-
tu, ja Niskaner.r karjaisi vetäänryrniskäskyn partiolleen.

Vihollistuli voin.ristr.ri jatkuvasri. Näytri kyseenalaiselrr,
pririsisikö prrrtio iLnan rlskaita nriehistritappioit:r jtrn
rantaur. Vihaisesti sirahtelevat luoclit iskivät virarallisen
lähelle peräänq'viii siep;rausmiehiä, kun kl,mmenien sei-
cier.r strihktrt etsiviit heidiin jännitl,ksestii väriseviä kelxr-

jrun. Rvhmiinsä r,iimeisenä rvijmivii Niskanen ;relkäsi,
kun näki lyijyn roiskLrttavan lurnihl'yhniää joelle kiirehri-
vien miestensä välissä. Tirklnl jvlisi veniiliiisrykistiin läh-
tiilauker-rsten kumu. Rautapeite Iurosi suornalaisirserniin
ja kirkkaat riijähdt'slieki r lei rrahtelivrt suurun peitriin'r issä

pcsiikkeissä. Jos yksikin kranrrrrtti prrroiisi jiiällc, se riiliil'r-
tiiisi jäiirniinrrkenriin .jtr sie1.1.1115111icstcn :rinoa paltrtrtie
«rlisi k:rrkenntrr.

Niskanen tunsi itser.rsii pieneksi ja rrvuttr>maksi, kun nä-
ki ranrrrmaestoa kuokkivan tvkisiiikcskirvksen l,oiurirn.
Hiin ei Llskonr-rt ihmeisiin. eikii odorranur rurhrran. Niiiclen
nr tr Lrtru.n ien hiitlän tiivttiinr icn n-r intrurrierr riikrrnrr hän raj Lr-

JR 44:n
kun nostautu nei I I e
jaetaan
kun n iamerkkejä 

*rr,1lr1"1:

si Korkeinrman voirnan ja scn, kuinka liihellä rrr«r voimir
oli sotilastakin. Hän rniehineen ei ollut yksin vihollisttrlen
armoilla. Hän uskoi .ja luotti, ertä Jur-nirla veisi r-rntansa tä-
miinkir-r tr.rlikasteer-r läpi vehingoitturn.rttomanil. Rukous,
joka k«rhosi hiinen rinnasrrran ei enää ollut epäilevä, vaan
kaikkivaltitraseeu voirnrran luottava. Ihme tapahtui. Ilman
nrer-retyksiä «ri väiipeli Niskanen parrionsrr ornien taisrelu-
ascmien kaivantoihin.

Uudenvuoclenyi) tuharyhdeksänsaraa r.reljäkymrner.rrä-
kolne siirtyi rnuistojen j<xrkkrur. Tänlän yön rnuistlvirr
vrrrmirsti kaikki ne yksi«rista r.r.riestri, jotka silloin olivat
mukanrrni kuvailemassani sieppausl'rartiossrr. Ne, jotka
heistä vielä elävär. Miesten viimeisiä vaiheitr en runne.
Elrkä heistä kaikkikin antoivat viirneisensä Isäurn,r,rnsa
vapauden hir.rtana. Usko auttoi silloir.r ihmistä kestänrään,
ja se auttzra vieläkin pitämäär-r Isänmrramr.ne vapl;rna jrr it-
senäiserrii. Klrn sotilaan ase, johorl hiirr on oppinut luotta-
maan pettää virikeassa ti.lantecssa, tunrcc tärnii itscnsä
pieneksi ja avr.rttomaksi. Kaikki tur-rtr-tr karrtuvln je r<t-

rnrrhtavirrt, valuvan ;rettiir-reen aseen mukanr sravLrtta-
mattomiin. Tän-rär-r tajtraa vain sellainer-r il-rminer-r, .joka
on joutur-rut seisomaln i.rseertolnana syvän viholliskaivan-
nor-r pohjalla kasvorustert rohkean vihollismiehen kanssa.

Tiimän pienen tapahturnan olen kertonut siksi, eträ ai-
nrkin nyt jälkeen;riiin voidaan käsittiiä ne vaikeLrdet, joi-
ta rinkirnättrirnällä vääpeli Niskasella tällii partior.natkal-
lirirn oli. TLrskin sitä silloir-r räysin y,n-rmärsivät hänen omat
esimiehensäkäiin. Parhaansa tehnyt vääpeli sirattoi saada
j<4ra r-rurjar-rkin ajatuksen «rsakscert, kun oli epiionn.istturut
t,rr',ritterns.r tiirkeirnrnässii os:Lss.L.
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ÅGI-AJÅRVEN kyliin laitrunrll:L oli ER.P 9 r'ierriinrr
useiril rervetulleita lep<4riiiviii. Tirkana olivrrt rrrskarrr Tol-
vajiirven ja Agliijiirven t:ristelur, j<>issa 2./l3r.P 9 oli hu-
velur.rt n-riltei puoleen rrlkuperiiisestä vi.rhvLludesti.ri.ln.

Trrrnnrikuurr i. päiviin iltana meidiir ravoirti kiiskv siirtt'-
lriscstii hu<lrniseen nrenltessä Viirlrvalran ntairstoolt. Ni-
nri viittirsi jonnekin Raja-Karjalan eriinraahrrn, siellä-
hiin niitä varrroja riitri. Komer.rrorelran öljyruikurr virlossir
lör'tvi kertrrlrrr kaksikin Viitrverrraa, trrinen koh.nisen kilo-
metriii Airt()ioen sillirsrir p()hjoisccn jr roiner.r, ltii-Viitrr-
varrraksi rnrrinittu. siirii kiknetrin verrrru koillisecn. Vii-
t;.rvrrrrrojen viilissii oli Aittoiokeen lrrskevrr Vegarusjoki.

Sinr.re siisl Krxnppania hiitrtcli viihin iiiinin trrlvikr.ru-
Iaassrr i'össii. Pakkirstir oli rrrlven normaalilukemxr, kol-
meltkvnlmenen hujakoilla. Mirii mieheni ajattelivrrt eclcs-
sä olevasra, siirii hc vrrikenivat. Viitrrvllrat «rlivrrr sr,r ver-
ran pohioiseen Sturjiin,elle johtavasrrr tiesrii, eträ kuvitte-
lir-r tehtäviirnn-re liihinnii lcppoisrrksi sivusravarmisruksek-
si ia prtrtiotouhuksi. Viinrikki Rcpo, krh.osrrston johtrljrr,

6

«ri jtrlki aivan [riiinvasraistrr: Nvt nrenniiiin sellrriscen
krLrkkoon että siellii krrikki haar,«rittuvrLt. '

Pliivii oli jo valjenntrt, kun olimrnc pcrillii Lutrtn,rnrri
Vesrerisen koml-rlrrrr-rir, l ./Er. P 9, liil-rri vrrprrutr;urrran I tii-
Viitrrvarrrassl olevan Lirurosen kornppiirirur, joka oli suo-

,jiin,eläisestri Er.P L0:stii. K«»npp111i1111r.ne sei vilstirtrlk-
seen Veganrsjoen Iiinsiranti.lil ltolidirrt;rvilsril PiiäPLrolus-
tuslinjrsta ja soanlal'rtelrrisistrr kootun .l. k«l-nppanian tuli
hoiclella sivtrstoja.

Ensimmiiinen piiivii Länsi-Viirirviurrrrss.r särki kaikki
kLrv iteln-rrrt hilj rriselosta. I tä-Vi i tavarrrrrsrx lepoorl siirtyvril-
tii kon-rpIanirrlta tic oli lrrrnttr trrkkoon Vcgarusjoen txkai-
scllir hirr.jrrnteellrr. Hetkcn sieltii kLrului konetLrliaseittcn

Piirinäii, muttrl sitten ttrli luutnerttti Lrruronen tliehinccn
risken kiii'dyn kiivrran kahrkan rnerkit vielii kasvoillrran.
Trromisina heillli oli hevoskrr«rrntrllir-ren rseita. Nrrori

fäällikk(, ke r«ri, kuir.rka lrätrerr lr1,txrt1 kiirehtivii kornl.prr-
niansir oli tietii rtrkkrxrn vritriiviille villrlliselle l.rankrrlrr

virstllstriix. Meil le, jotkrr iiiinime kanrrrrttiurn v;rstr-[ltir eru-



linjasta, valkeni pian ltä-Viitav^ ran säilymämisen han-
kaluus. Näimme, että venäläisillä oli jatkuvasti halu kat-
kaista helposti häiriyryvär yhreytemme Irä-Viiravaaraan.
Merkitsihän olomme tuolla laakealla vaaralla iatkuvaa uh-
kaa heille tärkeälle Vuonreleerr-Naumarajakon-Ve-
garuksen huoltotielle. Salotaipaleen kahtia jakava nimi
Naumarajakko oli tässä lähinnä kiehtovan omaperäisyy-
tensä tähden.

Toisaallakin rapahrui päivän kuluessa täällä, kuren Irä-
Y iitavaaran liepeilläkin. Puolilta päivin lähri 3-miehinen
partio otramaan yhteyttä etelään Aitrojoelle. Ensikertalai-

2./Er.P 9:llä on sota vielä
edessäpäin. Pyörää taluttava on
Kollaalla kaatunut lähetti Pieviläinen

äsken vartioon lähtenyt mies ryyräili oviaukosta telraan
venäläistä piippalakkia. Astuessaan polkua meikäläinen
oli tokaissut näreen varjossa seisovalle miehelle: "Palelee-

ko vartiomiestäi"' Kun vastausta ei kuulunut, kysely jat-
kui: "Taidat olla tavaritsiT" "Tavarish, tavarishl" kuului
vastaus. Leikki olikin totta. Pian selvisi, mistä vihollinen
oli joutunut aivan komentoteltan nurkille. Aamulla juuri
ennen tuloamme oli keskellä jaoitusaluetta käyry kahakka
ja siinä vihollisen 9-miehinen partio ruhotu. Miehiä oli-
kin ollut 10 ja kun ainoa henkiin jäänyt oli nähnyt kump-
paneittensa kohtalon, hän oli kaivautunur lumeen, muma
vilu oli nyt ajanur hänet esiin kylmästä piilostaan.

Vanki kävi käskystämme taloksi, riisui jäiset röppösen-
sä, sai mukillisen kahvia lämpimikseen, voileivän kou-
raansa ja oli kohra kuin koronaan. Periaate "kirjeet vas-
tataan kirjeillä ja valokuvat valokuvilla" toteurui omalla
rav allaan, kun muukalainen kaivoi repusraan lihasäilyke-
purkin. Se avattiin ja syötiin vieraamme sodan loppumi-
sen kunniaksi. Aikanaan venäläisryttämiskoulua käyneet
Suistamon mieher eivät ole kokonaan unohraneer lapsena
oppimaansa ja niin saimme kuulla telaakumppanimme
vaiheista. Hän oli moskovalainen metalliryömies, hiljat,
tain rintamalle rullut. Tämä näkyi hänen käsistäänkin,
jotka eivät vielä olleet avotulen ääressä pintryneet mustik-
si.

Vilkas lähettini Heikki Pieviläinen oli hetken tuurnaa-
vaisen näköinen ja laukaisi sitten:

- 
Sie Vasili, rupia meille kipinämikoksi. Ei liikaa pui-

ta, ettei savua, mufta sen verran sentään, ettei tuli sam-
mu. Silloin mlee holotnal

- 
Da, da! ruumi töppiisiään sulatteleva vanki ja jatkoi

sitten vuolasta venäjåd. 
- 

Otir-r kaiken leikiksi, mutta he-
räsin yöllä siihen, että koko telttakunta nukkui ja Vasili
vain oli valveilla pisräen silloin tällöin pilkkeen tulen ruo-
aksi. Koiran uneksi aamuyöni meni, mutta jätin Pieviläi-
sen siihen luuloon, että hänen keksintönsä ansiosta teltta-
kunta oli saanut tavallista pitemmät unet.

Aamulla oli kipinämikkojärjestelmämme kantautunut
pataljoonan komentajan kuuluville, ja sieltä tuli kipakka
käsky vangin lähettämisestä viipymäaä pois. Vasililla oli
ruomisiksi takaportaaseen myös pinkka joltakin kaatu-
neelta venäläiseltä upseerilta tavattuja papereita. Vanki
ei halunnr,rt niitä kainaloonsa, mutta rauhoitrui, kun saat-
tomies taputti häntä olkapäälle ja tokaisi: 

- 
Niet polit-

rukl
Pian oli meillä muuta ajareltavaa. Kaakosta Vuonteleen

suunnasta alkoi ujeltaa kranaatteja. Niitä putosi erikoises-
ri Länsi-Viirav^aran taloraunion vaiheille. Talon oli sota
pyyhkäissyt savuksi taivaalle jo joulukuun alussa, mutta
kellari tarjosi oivallisen suojan, kun ilmassa vinkui. Lie-
neekö vastapuolen tiedossa ollut ralon kaivo, koska veden
noutajilla oli usein kiire ja pakillinen vettä alkoi olla rahan-
alaista tavaraa. Kerran oli taas jollakin tienuu mieles-
sän ja hän pujocti käsivarteensa kolme täyttä pakkia. Sa-

massa vihelsi, mies heittäyryi maahan, mufta piti kallista
kantamustaan koholla. Sirpale helähri läpi kaikkien pak-
kien miehen saamatta naarmuakaan.

Itä-Viitavaarasta oli päivän mitraan kuulunut taistelun
ääniä, mutta päiväkirjaani ei siltä päivältä kerrynyt ih-
meempää. Illalla saimme telttaamme jälleen vieraan.
Korpraali Aleksanteri Vuorinen palasi toipumislomalta
yksikköön enkä päästänyt häntä pimeästä, tuntemattomas-
ta maastosta etsimään omaa telttaansa. Kuuden lapsen
isän kasvot olivat totiset ja selvästi näki, kuinka hänen
ajatuksensa olivat kaukana evakossa olevan perheen luo-

il.§:Viilaiaana

Aittojoen-Viitavaaran rintamaseudut

set erehryivät käyttämään maantietä, joka olikin ei-ke-
nenkään-maata. He yllättivär venäläisen tulenjohtueen ja
toivar henkiin jääneet, 4 tiukkailmeisrä vankia. Yhdellä
oli tapsikela vielä selässään. Partio Iähti uudelleen liik-
keelle suorittaakseen loppuun tehtävänsä, m tta nyr sille
selvisi, ettei täällä passannur missä tahansa hiihdellä, vaan
maasto Vegarusjoen yli johtavan punaisen sillan rakana
oli hengen päälle käypää. Komenrajamme, majuri Malka-
mäen mielihyvä äsken pois pelistä jouruneesta tulenjoh-
rueesta vaihtui huoleksi partion kohtalosta, sillä venäläi-
sen pikakiväärin pärähdyksiä alkoi kuulua suunnasra, jo-
hon partio äsken häipyi.

- Juonimiehiä! Kyllä Soanlahden miehet selviävätl
vakuutti joku. Niin todella kävi. Kärjessä hiihtävä huo-
masi väijyksissä olevan pikakiväärin piipun liikahduksen
ja se pelasti viime hetkessä maahan heittäyryvien hengen.
Yhteys etelään JR 16:n miehiin hoidettiin sirten turvalli-
sesti lännempää.

Illalla tapahrui vielä. Olin jo painumassa havuille, kun



Komppaniastarnme liihti aan-ruyöllä rajakersantti Nirk-
kosen jol.rrarna parrio pitkin Vegarusjoen länsirantaa
kohti pohjoista. Sillä suunnalla oli saarrostusvirirra uhkrrr-
massa, ja pariai viikkon r.nl,iihernr.r.rin laukaisikin sramava
vastr.rstaja koko Viiravaaran puolusruksen.

Ky'r.nntenen nraissa venäliiinen tykistii oli jälleen :iänes-
sä. N1't oli erikoisesri Itä-Viitrrvaara saamavuorossa. Puo-
ler.r päivän n.raissa .iyrräsi pari venäläisrä panssariir I'un:ri-
sen sillan eteläpuolelle. Meilli oli konekivääri xsernissrr
hiekkakuopassa sillar.r pohjoispuolella. Mieher olivat tril-
,laa. Heitä ei huomattu. Ehkii n.riin«rirusra pelären panssil-

Talvisodan asemia
Aittojoella

venäläisten voimakas uraa miltei kitketunrrttomana. Siellä
on useita minulle läheisiä miehiä. Ttrnsin, ktrinkrr htroli
saarretusra kon'rppaniasta hälvensi hyrikkäystehtäviiän liit-
ryvän vaaran. Saavutimrne "ttrlparr" mirastoll. Siinä lojLri-
vat rekien eteen lrmmrrtut hevoset. Etenimrne ääneti mel-
ko tiheiissä ketjussir. Metsässä oli j«r pimeää. Santassl huo-
ruasimtne joukor-r lun-ripukuisia rr-riehiä rrivan eclessiinrme.
Vicrelliini <>li pk.n-ries ntalttarnartornana aikoen avilta tu-
len, n.rutta cstin sen, sillä pelkäsin miesten olevar.r r.neikä-
läisiä. Tunnussanan huutaminen .liii vaille vastrlustrr. Yl-
lättävän verkkairsti alkoivat edessämr-ne olevrrt lurnii'ru-

Vähiin huvennut
lll2.lEr.P 9 Viitavaaran

taistelujen iälkeen
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rir eivät Lrskaltaneet yli ja pärräsivät pian näkymättö-
miin.

Itä-Viiravaarasta kur.rlui yhä huoiekkaampaa. Rajaker-
santti Jantunen kuului kaatuneen ja useita konekivääri-
miehiä oli l.raavoittunut. Kello 1.i tuli ilmoitus: "Venäläi-

set kahlaavat ltä-Viitavaaran sivustaan." 
- 

Kello 14.50
ilmoitti luutnantti Vesterinen: "Ver.räläiner.r painaa kovas-
ri päälle." 

- 
Kiitos yhä säilyneitter.r puhelinyhteyksien

rakana pysytriin täten tilanteen tasalia. 
- 

l(ulLri 111n5a5

ptrolittrntinen ja jälleen huono.ia uutisia: "Vegarus.joen ra-
kaisessa tienhaarassa, josta toinen rie käänryy Itä-Viita-
vailraan ja toinen venäläisten l-rallussa olevaan maastoon,
on tien tukkeena ollut tulpaksi nimetty varmistus. Nyt on
tulppa pertänyt ja samalla on rnenetetty .1 hevosta ja kone-
kivääri." 

- 
Viimeinen kello 16.25 tullut tieto oli säp-

sähdyttävä: "Meikäläisten teltoilla taistellaan jo." Sitten
yhrel,s katkesi.

Minulle kiidätettiin käsky lähteä vajaalla komppanialla
avaarnaan 1./Er.P 9:n ympärille kiertynyt saartorengas.
Kun yiitirnnle Vegarusjoen, kantautui Itä-Viitavaarasta

o

kuiset asruii lähellä olevaar.r ril.reikköön. Nvr rätisivät jr,r

aseemlne, mutta tulemrne oli epätarkkaa tavoirtaen vain
pari pakeni.jaa. Vasemmalla etenevä rajakersar.rtti Nirkko-
sen joukkue oli myös jo saanut koskerr.rksen vil.rolliseen.
Sieliä olivat saartajar selin n.reikäläisiin kiinnittäessään
kaiken huomionsa saartotehtävään, ja niin muodostui
Nirkkosen miesren ulenavaus venäläisille tuhoisaksi.

Etenimme nyt kiireesti joka miel'ren huutaessa keuhko-
jen täydeltä. Se kuului varmasti Vesterisen ja kurnppa-
nien korviin, jos vielä olivat kuulemassa. Edessä olevalta
kumpareelta avasi konekivääri äkkiä tulen. Näin, ktrinka
Iuotisuihku tuprutti lunta pienen mättään taakse painatr-
tuneen kersantti Nirkkosen niskaan. Minun kohtani ket-
justa jäi käsirtelernättä, mutta toiselta puoleltani kuulin
voihkaisur.r. Siellä sai mies luodin hartioihinsa, mutta sel-

visi omin voirnin taakse suojaan. Huusin Nirkkoselle, io-
ka makasi aivan liikkumattomana: 

- 
Vieläkö eläti' 

-Lumiset kasvot kohosivat l.riukan, käänryivät minuun päirl
ja kuulin reippaan sanan: "Vielä, vielä." Samassa kuului
kauempaa huuto: "Yhte)'s Vesteriseen saatul " 

- 
Verär'-
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dy irl.rme hiukar.r taaksepäin jäärnättä ocl«rrramrau rltaasroir
hallitsevar.r konekiväiirin uutta suihkua.

Lähclin ersimä1in snarroksiin jotrruneen kornppanirn
priällikköä ja ravoitin häner su«rjrrisesta notkelmasta. Rei-
pas metsänhoitajrluurnantti oli kahclen p1'tireän taisrelu-
vuorokauclen uuvuttarnil. Sen saimme kuulla, että äskei-
nen huuromme oli soinur kr.rin enkelten laulu irhtaaseen
painrrnteeseen ttrngettuien meikäläisten korvissir.

Tehtäväni oli stroriretru, ja samalla alkoi mieltä painaa
varmistrmirttornrrksi .jiiänyr tLrlPan tienoo. Pian saattoi
oma kon-r1'rpanilmme ollir srurassa r1'sässä kuin äskeiser

t)

irrrtettavirmn'le. Lähetti liihri kii.liirtiimiiiin patrrljoonairr-r
tietoa nrnsarrr-r puolituntisen kestäneen nsiil'ksemme on-
nistr.uniscstrr. Minr.rsra tunrui rlielertiintiilrä jäädä uuclel-
leen lrukeavaan loukktrun, murrir läherri viipyi n-ratkalla.

- 
Hr'<ikkiil's on prrras puolustus, ajatelriin kornertrol.,ri-

kirlla. Sair.r kiiskyn jarkaa hyiikkiiysrii. trii-Viimvrrrrra oli
vallrrrtrrva takaisir-r. Tiihiin asti trrppi«rron trristelrrmme voi
kriiinryii r.r-riksi tahunsa.

Askeir.rer.r riehakas piiällekr\'misen her.rki rnurrttui nyt
varovaisuuclcksi. Vrrstustajalla oli ollut aikaa tointu:r siii-
kiihclyksestriiir.r. Vastikiiiin r.neitä kurittantrr konekivääri
oli vetä1't1'nyt tarrksePiiin jir srirnrne kun-rlrareen rlisrelurra
hirlturrr-r-rr.ne. Meitä ryiimi 5 nriesrii kukin rxlaa rlraansa
rnr'öten kohti kuusikkoa. Silloin suuren kuuscn alloksicn
seasta sylkiiisi k«rnekiviiiiri strihkunsa hivenen vlitsernnte.
Aivan erlessiirnme «lli ehkii rnetrin korkrrinen luurivalli,
j«».rkrr tarrksc kirikki onnellisesri priiiisirnme. Meillii oli
nrur.r tilrni.r. kiisikranarrtti muassilmnte. Ensirnntiiinen r-n in un
heittiin-riini 1'ronnrrhti krrusen «rksasta tlkaisin. Toisen hci-
tin kaariheitr«rna korkerllc kuuseen. Sieltä se tuli alas

kuin orava oksalta oksalle, ja lumi pelnahri konekiväärin
suuliekin vaiheilla, mutta ampuja pysyi yhä hengissä. Vie-
reller.ri oli ry'öminyt korpraali Niktr Parrikainen, pesäpal-
loker.rtältä ja hiihtoladultrr löyrynyt ystäv1i, jolla nyr oli
vuoronsa y,rittliii. Tr.rkien pikakiväärinsä puun kupeese,en
hän tyhjensi kestotulella koko lippaallisen kuusren juurel-
le. Henkeä piciätellen seurasin, "kuinka äijän käy". Vas-
tlustajir oli suihkun rrjan hiljaa, mutta Prrtrikaiserr pxi5-
kautuessa s1'vään huokaisten vierelleni lurnivallin rrrir,
sr.ril.rku pyyhki lurnen pintaa irivan hänen päänsä yläpuo-
lella. Nyt krtsoi vasenrmalla puolellani oleva alikersantti

-§"
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Krrtrkolahti, Stristrunon tiemestrri, ettii oli häuen vuc»on-
sa. Miitei lurnen sisiissä ry'rin.rier.r Kaukolahti lähesryi ve-
r-räläisten miehittän'rää riippuvier-r kuusenoksien muodos-
rlrntlra kotaa. NoPsirsti kurkistaen totesin miehen uskaltir-
van rrivrr.n liian lähelle. Hän ei lurnessa ryiin-rien huorniin-
nut. ertii ver-riiliiisiin oli eniiri rnatkira vain rnuutml met-
ri. Ätt<iii Kaukolahti hvpprisi p)'sr)')'n, sohaisi käsikruraa-
tin eteer.rsii ja juoksi pitkin äsken s),ntyn),ttä uraa takrisir.r
ja ihme kyllii, aivan eheiinä. Jiilleen «rli kovekivääri äänes-
s:i ja tällä kertea oli Kaul:ohlrr-len vuo«r siradrr Iuntrr nis-
krrirnsrr. Merkillistii, etteivät nofclt heimolrnrkrrtrksemrne
osrrneet v ikkelänrippiseer.r konekiviiärin.richccn.

Meistii viiclestä iiiirirnnräisenä «rikeella olevr konepis-
trxrlinries piiiitti nyt tehclii leikistii loptrr.r. Hiir.r liihti n'ij-
mirniiiir.r oikcalta kiertäen kohti Pesiikettii meicliin si«rs-
slimme hcitrolaukrruksillir virstustrrjan hLr<»lion puoleern-
rre. Ehclitq'ään pesiikkeen vicrelle kor.repistoolirnies

P()nn:1hti P)'sty)'n .jrr 
"htriskrrutettuaaln muut:.rrnrtn luoti-

ryripyn hutrsi kr.rin jiiniksen tlpossa: "Sclvä on! " Etnme
eniiä ihrnetelleet kk.an.rpujan sitkeähenkisyyttii, sillä pe-
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säkkeessii oli kaikkiaan .l konekiviiiiriii viuhkan mLrotoon
ructetttrina ja niitten taklna I I nriestä, joukossa i Lrpseeria.
Poisrnenojälkiä ernme hrromirnneer ensinkiiiin.

Olimnre jo aivan Itä-Viitr.rvairran peltoaukean liihel[i.
Oikealla meistä oli illan r.r.rittaan n.ryös rätissyt. Päävirsra-
rintl-ruernrsta oli kerätty rnichiä avuksemme ja heiddn-
kin etenen-risensä oli ollut n'rcnesq'ksellistä. Kesken kai-
ker-r tavoitti mir-nrt kipeä tieto: Teltassan-rme erlellisen pi-
n-reiir-r yiipvr-ry,t k«rrpraaii Aleksanteri Vuorinen oli saanut
kr.urlettavan sirpaleen selkäänsii.

Siinä se häämiitri cdessiirnrne ehkä pu«rler.rtoista sirdan
merrin pituinen peltoaukea lrelposti kierrettävänä ja vrii-
keasti pr.rolustettavan:.1. Olin erottavinani pieneu kutn;,rr-
reen peltoirukean keskeltii. Siellä asui irikanaan tärnän
piener.r viljehr.rän isäntä. Olisipl hiin rakentanut kivirritan-
sa tänne pellon liinsilaitaan eikä tLronne etelän pLrolelle,
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olisimnre Prrremrnin su«rjassrr .rukellle pesivrvneeltii vih«rl-
liseltrr. Kuulinrrne lurnisest;r nt.riscttt,tst,r nrelko läheltii
selviisti pulretta, vrrikka aseet olir'.rrkin riillä hetkellä vaiti.

KLrn kiisky cdcssä olevar-r aukc,rn vrr.ltrramisestir vhii oli
voirrrrssa, liil-rrlimn-rc liikkeelle pelro,r oikcalla rajoitr.rv:rn
kiviaiclan suoirrssa. Oliu-rrre eclenneet sitrsell rnetriä kr.rr-t

srrin sellrrisen tunnun. ertä rnersii n-reistä oikealle oli kuin
ti\'r.u.rä äänetijntä uhkla. Lähetin kersrrntti Lape Krrusimä-
en 11'lrrnii n-riehiä r'nurlssa.lll r'rrrrnistrrn-tlrur oike.rrrr sivtrs-
taamme. Sill<lin riivähti. Siellii oli useitir konetuliaseita
iiiinessä .ja kiviaira vierellärnn.re kipinöi. Sarnrr matka, .jon-
ka äsken lstr.rirnme rohkeasti pVstyssä, meiclär-r oli n1,r

ry«imirtävii takaisin nenii lunta viistäer.r. Loukku oli .jiilleen
latrkearnassr. Sille tielle ei rlr.rneksi kr.rkaar.r iäänyt, vlikka
joku «rlikin sliulllt osLurlan.

Palatessarnrne taklisin lnirastool'r, .josrir jutrri lähclimme,
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tapasin komentajamrne, majuri Malkamäen. Hänellä oli
päällimmäisenä ikävä uutinen. Vasrikään oli kranaatin-
heitinosastomme johraja, vänrikki Repo rullut aukealla
vallitsevan hiljaisuuden pettämäksi. Hän oli lährenyr kä-
velemään kohri talorauniota ja tuolla makasi nyr rumma
möykky liikkumattomaria.

Sain käskyn miehittää saavuterut asemar. Meille alisret-
tiin 4 konekivåårid. Muitten yksikköjen mieher majuri
vei mennessään. Hänen viimeinen käskynsä runtui vaike-
aka räytråä "Taivas näkyy menneen pilveen. Pian tulee
ehkä pyry. Sen turvin toimitatte tuon poisl " Käskyn var-
mennukseksi viittaus kohti Revon ruumista. Puhelinsoir-
ro aamuyöllä vapautti minut ylivoimaisen vaikeasta teh-
tävästä. Vänrikki Revolta jäi kolme pienä ryttöä ja run-
rtri, kuin olisivat omien kolmen pienen rymöni käder pi-
dättämässä minua tuijotraessani likainen lumipuvun resu

Talvisodan asemia
Viitavaaran suunnalla

ylläni kohti kaatunutta. Vuorokautta myöhemmin. Revon
rurunis yhtäkkiä toclettiin häipyneeksi. Itä-Viitavaara pi-
tää omansa.

Nukkumatta silmäntäyttä kannoin vuorokauden vas-
tuuta asemiemme säilymisesrä. Tulpan suunnassa oli kui-
tenkin rauhallista. Komentoryhrnä keräsi haltuurnme jää-

neestä maastosta päivän mittaan kukkupään kuorrnalli-
sen aseita.

Illalla olivat komentaja ja luutnantti Vesterinen .jälieer.r
Itä-Viitavaarassa. Majurilla oli tuomisina tiukka käsky:
"Koko Itä-Viitavaara on nyt vallattava! " Tehrävä tuntui
näin väl.rin joukoin minusta aivan n.rahdottomtrlta. Valla-
tun, kolneltzr suunnalta tulitetrirvissa olevan ar-rkean hal-
Iussapito tur-rtui sitäkin mahdottomamnraltir. Huomlutin
r.najurille annetun tel'rtävän ylivoimaistrutta. Karskin jää-
kärimajurin lyhyt "käsky on käsk1," vaiensi vasraväir-
teen. Mieleer.ri hiipi epäilys: siellä, missä käsky annerriin,
ei tunnettu olosuhteita.

Lähdirnme käskynjaolta luurnanrti Vesterisen kanssa
peräkkäin astuen odottavien miestemme luo. Vesterinen
oli yön levär.rr.ryt ja reipru, minä kr.rin puhti pois puhrllet-
tunt.

Miel.rernme olivac ketjussa. Vesterisen vähiin huvennur
komppania oli jo aukealle eder.rneenä, mutta vielä kuol-
leessa kulmassa taloraurliostir ammtrtulta tulelta jrr ornar
n-rieheni osittain vielä metsän suojassa. Vesterisen kohot-
trrrna kehoitus yrittäii eteenpäin jäi här.rer.r viimeisekseen.
Vaimea: _ {g66x[xi1r _ ja siihen katkesi urhean luur-
nantin elärnä. Hän sai viereltään heti saattorniehen viime
matkalleen ja kun hyökkäys atlttamattomasti pysähryi, pa-
lasin komentopaikalle. Sinne tuotiin Vesterisen ruurnis.

- 
Kuinka kallis onkaan vapalrtemme hintal' kuulin

rnajurin sanovan. 
- 

Hän polvistui ahkion viereen, liitti
Iuutnanrin sivulle retkahtaneet kädet yhteen. 

- 
Olit hyvä

mies! huokaisi majuri. Näin hänen kasvoillaan kyyneleitä.
Samassa kiirehti viestintuoja paikalle. Venäläiset olivat

hyökänneet tulppana olleen varrnistusosaslon kimppuun
ajaen sen pakosalle, ja tie taakse oli poikki. Sain käskyn
avata tukkoon menneen tien ja tehtävän tultua suoritetuk-
si pääsimme teltoille.

Siellä oli venäläinen todella jälleen tulppamaaston isän-

tänä. Kaksi konekivääriä piiskasi paluutietämme. Tien
avaus onnistui tappioitta. Häirintätulta kiinnittämän ko-
nekiväärien huomion tien suunnalle ja samaan aikaan
parin ryhmän koukkaus sivulta. Muutama kumea käsikra-
naatin tömähdys konekiväärien vaiheilla, ja ne vaikeni-
vat. Olimme tämän yön osalta vähintäin tasoissa, sillä
kaatuneitten joukossa oli kaksi upseeriakin. Kaksi oli
mennä meiltäkin, sillä ääneni oli mennyt aivan tukkoon.
Kierroksellaan myöhäsrynyt meikäläinen ojensi pimeässä
kiväärin kohti rintaani: "Mikä. miesi"' Kurkustani kuului
vain pieni pihaus. Joku tajusi tilanteen ja parkaisi pelasta-
van huudon viime tingassa.

Kotona odotti lämmin teltta, polttava kahvimuki ja ry-
kistökeskirys, mutta uni armahti minut sen kuuntelemi-
selta.
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A. ANNALA fÄUÄ tapahrui vuoclen l9 +0 rrlkuviikollir Taipaleella
Makklrln tukik«rhdassa. Tryahtrrma ci sinänsii oilut rni-
kiiär-r n-rerkittävä. eikä vrrikuttlnut roisen maailmrrnsodan
eikä ctles Suorneu Tllvisoclan kulkur-rn rlillään ravallrr.
muttl kutt se on kerrrrn rnielecn jiiän1 t, niin tu.lkrxrn ker-
r«rtuksi.

Olin ollut mLlutiulrrrn päivän kr»nenntrksella 7.D:r-r esi-
kunn:.lsslr SailPnlssrr. Kornennukseni tarkoirus on rninrrlle
vielä tiiniikin l,iiiviinä epiiselvii. jrr niin se oli 7.D:n "opc-

ratiivillekir-r", jolle s:r:rvurrururi ilmoittrrucluin. Komen-
r.u.rstani cn n.rillään tavrrlla pahr>ircllur, sillii paral j«rnirm-
rne oli jtruri siirretn' kaksiviikkoisten veristen Joultrtlis-
telLrjer.r jälkeen Mtrstano.j:rn ja Terenttiliin rukikohclisra
lepovrror<xrn Putkinr>tkoon. 'I'rrntrri mukavrrlrrr s1 iiclii pir-
kästä rrikra pirvdiissä je lrrutaselta lortien valnrisrurllrrrr
nurkaa sekii ntrkkr.ra viinsii län-rmitetl'ssä huoneessrr oikeirl
patjirlla iL'nan, ettii vetrii ja pihkarr tippui silt.rille.

Pari piiiväri kului nriissii rnerkeissä. Sitren saa1.11i 1-1115-

sarirniehiä Härleenlinnrrstil n-rtustr-ulliliilt Taipaleen rnai-
serniin. Trirkoirtrksena oli niiet tuotl:r ikiiloput Renault-
pnnssarivrrrrnut etulinjlrrn jrr krrivrra ne r-nairhan kiinteiksi
ttrlipesiikkeiksi. Jouclrrir.r 

"prrnss:rrihcrrojer.r " o1',peaksi ja
heidän kanssaan ajelin pari l.iiiviiii autollrr 1:,irkin Itä-Kan-
r-rasta Taipa.leen iokisuulra .iinrr Slkkolrrn kirkolle asri.
Tieclusteltrmatkarnrne rrikana eiviit viholliscn hiivittäjiit
nreirii pirhemrnin ahclistelleet, vaikkrr olimmc kuulleer atr-
to- jrr hevosmiesten, jopa i'ksin isren jelkrrmicstenkin ol-
leen'lienressii" r-riiden kirnssrr.

Tehtäviir-r rulti.rir srroritetuksi pllasirnme -.D: n esikr-rr-r-

ta;rn. Sinne oli tiiliii r'älin srupr.rnut kirjrili.l.r K.rlle Väri-
niinen, ioka tLrnnetriin rnyiis'K«rrstrkolportiiörin tirte-
lillä. Hänen tarkoitukseniran oli mennä pitäm,iiin nrLrr-

lreentorjr.rntltilaisuuksia TaiPirleen korsuissa. Jor-r.lr.r imrne
Satrp111551 siunlliln rlr.lt(x)n r-niItk:rrt-u'ne Piiiin-riiäriinii Iatal-
j«xrnani Il[R 2i:n hlurltoPorrrrs Taipirleen Mrrkkrrrrrssa.

t(orsukol-
portÖörin

kanssa
luoti-

sateessa
Taipaleella
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Matka sujui l.ryvin aina Vilakkalan Myllyn tienhaaraarr
saakka. Silloin kuljettajan-rme, joka ilmeisesti kokemr.rk-
sesta piti tarkkaa vaaria myös selustasta, löi äkkiä jarrur
päälle ja karjais.i sota-ääneilä:

- 
Ulosl 

- 
Åkkäsin kyllä heri, misrä oli kysymys ja koe-

tin selvittää irseni n-rahdollisin-rn-rar-r nopeasri auron ul-
kopuolelle. Väänäselle tilanr-re lienee ollut väl.rär.r oudorr-r-
pi, sillä kesti tovir-r ennenkuin hän virhvoissa rrrnineis-
saan, kovasti hoptrtettuna pääsi rr-raantielle.

Tämä ei tapahtunut hetkeäkään liian aikaisin, sillä pari
"Tsaikkaa" oli jo loivassa syriksyssä tr.rlossir meitä kol.rti.
Painelin.rme metsään sen kun kukin jaloistaan kykeni. Pit-
källe en-rme ehtineet, kun iln.ra oli jo valojuovilla .1a räjäh-
tävillä kyllästettyä. Maahanrneno tapahtui ainakin rni-
nulta litrkkaar-nrnin kuin ennen SVK:n Vöyrin Kouluss;r,
jossa sitä aikoinaar-r kovtrsti lrarjoiteltiin. Koin kääntää ky-
pärätöntä päänuppiani tulittavia kor.reita kohti n.rielessä

ajatus, että olisipa kohtaion ivaa, jos tässä nyt silrtuisi, kun
on .fr-ruri selvinnyt ehjin nahoin Terenttilän tulikirnusta.
Näirr miter.r Kalle Väänänenkin koki ollar lirteänä kuin ]u-
tls 

- 
5s11 minkä härlen ruumiinnruotonsa je pirkkasvir-

rustus antoivat myöten. Metsä oli l-rarvaa ja matalas män-
rymetsää eikä antar.rr,rt edes r.räkösuojaa näitä koLnanner.r
ulottuvuuden sotakoneita vast.ian. Tuntui vähän siltä kuin
olisi .ior.rtr-rnut ilkialastomrlna slrLrren yleistin eteen eikä
missään ollut paikkira, johon olisi piiloittalrtunut. Koneet
vetivär ulisten nousukaarrroksensa ja olivat tars pian nok-
ka meitä kohti. Olirnme tämän lIhyen tulitauon aikana
pyrkineet saamaan itseller-nme plremmat asemrrt, siinä
kuitenkaan sltrresti onnisturirtta, sillä n-raasto oli sarnan-
laista .joka prxrlella. Taas irlkoi lentää "sähikäisiä", ja

eräskin tällainen ryöpp)' pölläi'tti lLrnta parinkl,mmenen
sentir.r piiässä koirankarvarr.rkkesella verhotusta kädestäni,
jonka sieppasin äkkiä pois. niinkuin se sitten olisi enää
rr.ritäär.r merkir.rnl't. I{angessrr kuulLri sähinästä pääreller.r

vielä jokLr valo.juova kauan aikaa purkavan sisuairn. Ei
kahta ilman kolmatta. Taas ttrltiir.r kohti siivet ujeltaen.
Tarkoitukser.ra oli eclelleenkin rneille itsekullekin niin
rukkaan persoonarnme poistaorinen muonirvahvunksistl.
Ruminasta pääteller-r tuntui olevan rnairlitairlunir r-ryr myi)s
tiellä seisova 2-rLrtornrne, joka täter-r vähensi meiciän rrnnos-
t.rmme, koska meitä kol-rti tuli hllomiittxvasti vähen-mär'r
"kekäleitä" kuin aikaisen-rmissa hy'ökkäy,ksissä. Sitten kai
poikair.r "porohkat" loppuivat, tli lur.rlivart ker-rties meidän
saaneen j«r tarpeeksi, koska kor.reet kiiänty,ivät pois ja hävi-
sivät piar.r lrorisonttiir.r.

Kerääur-ryirnme hiljakseen auron luo ja totesirnme kaik-
ki olevamme vielä hyvissä her.rgissä. Kuijettaja rurki au-
ton saamat vaurit-lt, jotka osoittautuivat odottamarroman
vähäisiksi. Pari, kohne rcikää peräpeilissä, reikä katossa ja
trrr-rlilasissa. Siinä koko vammat. "Keksir.rtö" lähti käyn-
tiir.r er.rsi yriträmällä ja r.riin ryhdyimme irrtkemaan kes-
keyq,nyttä matkaamfile. Ei tur-rtuntrr olevar-r "Kolportöö-
rikään" erityiser.r puheliiirlla päällä. PLrtrisi vain itsek-
seerr ja pyyhki huurua laseistaln. Oli tainnut tulla hiki
itsekullekin siinä hangella maaressa. Korsuun pääsq'äni ja
riistressirni koirar.rnahkarukkasta siitä putosi vrlojuovaluo-
t!in kuori, jonka olen-rassaoloa en ollur aikaisemmin huo-
nannut. Lienee jossakir-r vaiheessa sinne joutunllr, murra

oli jo silloin kLrluttanut vr>imensa ja virlor-rsa niir-r loppuun,
ettei ollut piternr.r-rälle iaksar-rut.

Seuraavana päivänä kävi Väänäs-Kalle sitrer-r "kolpor-
teerailrnassr.l" rleidänkin korsussarrrrne. Silloin olivat ju-
rutkin io rnehevirnmilläär-r kuten asiiran kr.rr.rlui.

Kaikki eivät selvinneer tällaisisrir rapauksisttr yhtä vä-
hällä kuin rne. Pari viikkorr ntyril.remmin arnpuivat vihol-
lisen hävittäjät rl,krnenttin-rn-re III P:n kornentajan, kap-
teeni Korhosen ja hänen autor-rkuljettajansa korpraali
Takalan autoonsa sarnalla tiellii.

S.\ ln t .t

Professori
Aukusti Tuhkan
Taipaleen rintamaa
kuvaava maalaus,
joka on säilytettävänä
Helsingin KOP:n
pääkonttorissa

Kirjailija
Kalle Väänänen

korsu kolportöörinä
(siviilinä)

esiintymässä
rintamalla
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Nuoraan lahti

ALVAR
;'n*ffiffiäl fr

RYöDI

TAISTETU ETUUARTII|SSA
UIIPURI]I ]IUtlNAAttA
Viipurin eteläpuolella oleva Nuoraan alue

OLIMME Strr.r-tr.n;rsrir Periiiir-rn nrisen jiilkeen siliUrurtee t

Viiptrriir.r .ja helmiktrrrn loprrllrr mrr.joittunect Pihlejrrnie-
nren trrkrihin, joissrr ci ktrircr-rkirrrn silr.rr.l ollrr ktrin lksi
Piiivii, kun j«r srritnr-ue kiiski'n liihtcii trrisrelttetttr'.trtitx,tt
NLr«rr:rrrn ltsemallc.

Hrurlto trrli hakemaan paHi11,pt", jrr nruur vlirniiiiriiiser
vilrlrsreet, meille jiii vein leiprilaukku ja joillekir.r n.r.rhdol-

lisesri hturpir, sckii lu«rr-rr-r«rllisesti;rseistrrs. S.rimrtre l.;trilt
Iriiiviin kuivan nlLronan ja lähclimrne ill.rn hiim.irtr essii

liikkeclle. Kon-tpPxsi1111rne 9.K vrrltvutts oli silloin suurr-
nilleen r0 miesrii je sc meni Nuortrrsccu .rsti. -. korttP-

1r.rrti.r jäi He\'()ss.t.trecrl .lsenliil \'.trtrst.trtt.t.tr).
Piiiisin-rnrc perille enr-ren l)r.roltrrvi;rii. j.r komentoryhn-rii,

johou n-rir-riikin ktruluir-r tiihvsrvs.rliLrpseerirrir, m.tjoitrLti
escm:rrakennuksen ctclii1.trolella olevrtrn betotriseet't
kk.Pesiikkeeseen. Muu kontPp;r11ix ntiehitri rselrrrt lrto-
lernn'rir-r puolin r:rrrrir srrr-rnnillcen i.lsemiln tasrrlla.

Melkein heti sarrptrn'tisenrme jälkeen kr.ttsui kont1.p111i-

.u-rpiiiillikkri viinrikki Kannrr.jrr rrinut lrrokseen ja käski
rt-tir-tur-t ottrrrr pari r-niestii vaikkrrprr I j«rukkueestir, koskrr
t»-r-ran r1'hmiini miel'rer olivat kirikki haavoittuneer Sum-
mlssir, sekä liihteä tieclustelr-rprrrri«rott lnurlrrunrl siltrl
nretriii aser-nalta rautatien I'littiiviin rnlantien suturni.lssil
krirkk«x>n piiin. Tehtiiviir.rä oli ottaa selville tnitcn kar.tklnit
vihollir-ren ()11 tärriin tien suunnlissrr.

Sain miehet vapruehtoisesti, en kuirelrkaar-r enää muisrrt
heitliin nin.riiiän. Liihtl in'ure välitti)mästi liikkeelle, meis-
ruksetra kaikilla kolmellir vain kiviiärit. Yö oli pimeii, ei-
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kä kuunvaloa ollut, mutta lumi valaisi kuitenkin sen ver-
ran, että kulku kävi vaivatta. Menimme rataa pi*in riel-
le saakka ja sitten sitä myöten kaakkoon. Käytimme ere-
nemiseemme tietä, koska emme osanneet pelätä mitään
väijyrystä. Kulkeminen tien sivuilla olisi paksun lumen ta-
kia ollutkin vallan vaikeaa jalkaisin ilman suksia.

Olimme kulkeneet noin pari kilometriä, kun törmäsim-
me tien poikki hakatruun murrosesreeseen. Sen takana
näkyi pieniä nuotiorulia ja kuului melkoista pr.rlinaa, jon-
ka heti erotimme venäjän kieleksi. Emme havainneer
murroksella vartiota, mutta emme menneer sen yli emme-
kä muutenkaan ilmaisseet irseämme, koska reirrävämme
oli vain ottaa selville miten kaukana vihollinen oli. Karse-
limme ja kuuntelimme murroksella jonkin aikaa, ja minä
panin maastokohdan niin tarkqin mieleeni, emä osaisin
sen näyttää kartalta.

Lähdimme paluumatkalle ja pääsirnmekin kaikessa rau-
hassa rautatielle asti, jossa kuitenkin vasemmalla näim-
me vanjojen saapuvan samanaikaisesti risteykseen tataa
myöten rivistössä marssien. Yllärys oli melkoinen molem-
min puolin, emmekä heti edes rajunneet, mitä olisi teh-
tävä. Kiskoilla kulkevilla oli kuitenkin eruoikeus ja niin
oli tässäkin, sillä ei kolme kivääriä paljon tehonnut niin
suureen joukkoon. Jouduimme kinokseen ja saimme pe-
räämme muutarnan laukauksen, mutta selvisimme kui-
tenkin hyvin komentopaikalle selosramaan vihollisen ole-
van tien suunnassa vielä kaukana, mutta radalla jo aivan
nenämme edessä.

Viholliset eivät hyökänneer sen yön kuluessa mainirra-
vammin. Meikäläiser taas syryttivär rarapihalla olevat pa-
ri kolme rautatievaunua tuleen, ja ne valaisivat ympäris-
töä senverran, että tulitaisrelu ei ollur aivan umpimäh-
käistä. Palavat vaunut olivat meidän ja vihollisten välis-
sä, joten vanjat joutuivat valonkajoon meirä lähesryes-
sään suoden meille tilaisuuden tähdätryyn tuleen. Aamul-
la päivän valjettua tulitaisrelu kuitenkin kiihryi viholli-
sen yrirtäessä moneen orreeseen pienemmin voimin hyö-
kätä asemiimme, siinä kuitenkaan onnisrumatra.

Puolenpäivän maissa olin alikersantti Jokisen kanssa
asemakorokkeen päässä pikakir,äärillä tulittamassa vaunu-
jen jäännösten välissä hiippailevia vihollisia. Näimme
kyllä vanjojen etäämpänä aserravan piiskaa asemiin, mut-
ta emme arvanneet, errä he suunraisivat sen ensiksi mei-
hin. Ensimmäinen ammus suhahti kuirenkin vain muuta-
man sentin ylitsemme ja råjåhri pari§'mmentä merriä ta-
kanamme. Emme jääneer varrromaan roisra laukausra,
vaan vaihdoimme asemaa ja jätimme vanjar siihen us-
koon, että he olivat tuhonneet piiskamme. Piiska ampui-
kin sen jälkeen erupäässä asemarakennukseen, saamarta
sitä kuitenkaan tuleen.

Taistelu jatkui koko päivän, ja meidän tilamme alkoi
kiydä tukalaksi, koska vihollisia eteni myös sivustojemme
ohi, sillä meidän ketjumme ei ulottunur kauaksikaan
kummallakaan puolen rataa. Komppanian päällikkö an-
toikin irtautumiskäskyn heti pimeän rulrua. Irtaantumi-
nen onnismi hyvin ja viimeisenä lähri komenroryhmä
kk.pesäkkeestään. Pesäkkeeseen oli jo aikaisemmin varar-
tu rynnyri rykkiruutia ja muutama metri tulilankaa, jon-
ka viimeksi lähtenyt mies sycytti. Samoin syrytettiin
myös asemarakennus ruleen.

Kun olimme päässeet mesän suoiaan, kuului melkoi-
nen jyräys bunkkerin räjähtäessä. En kuitenkaan osaa sa-

noa ehtivätkö vanjat bunkkerille ennen räjähtämistä.
Perännyimme vajaat pari kilomeriä Viipuriin päin ra-

dalla olevalle kallioleikkaukselle ja otimme asemat mo-
lemmin puolin rataa oleville rinteille. Minun asemani oli

radan itäpuolella, ja lumessa suojanani oli vähäinen kanto.
Siitä oli päivällä hyvä näkyvyys radalle.

Vietimme yön aamupuolelle asti pääasiassa hyppien
asemissa, sillä pakkasta oli liki 30 astetta. Mäessä oli kui-
tenkin yksi talo, jossa saattoi käydä välillä suojassa.

Aamulla pari tuntia ennen päivän valkenemista alkoi
radalca kuulua askelten rapinaa ja arvasimme, että viholli-
nen jatkoi marssiaan radan suuntaan. Lähinnä rat^ oleva
vartiomies hermostui ja avasi tulen ehkä vähän liian aikai-
sin, sillä vihollinen oli vielä meistä 150-200 merrin
päässä ja länsipuolella rataa olevista meikäläisistä vieläkin
kauempana. Tuleen yhryi pian koko komppania. Radalta
kuulni muutama komentosana, ja sen jälkeen sieltä alet-
tiin vastata tuleen. Tällöin oli vielä niin pimeä, ertei mie-
hiä erottanut. Tulitaistelu jatkui melko kiivaana, mutta
harveni sitä mukaa kun päivä valkeni, ja kun päivä oli
valjennut niin paljon että radalle saattoi nähdä, näimme
radan kahta puolta ratavallilla olevan noin komppanian
vahvr.risen vihollisosaston ja kauempana noin 500 metrin
pässä puolta pienemmän osaston. Miehet olivat kaivar,rtu-
neet lumeen, mutta ilman lumipukuja erottuivat selväsri.

Radalta ammuttiin meitä kohti vielä muutamia lau-
kauksia silloin tällöin, olimme kuitenkin vanjoihin nähden
siksi hyvissä asemissa, että aina kun joku liikahti tai am-
pui, laukesi sitä kohti useampi kuin yksi hyvin tähdämy
kiväärinlaukaus. Vihollinen lopettikin päivän lopullisesti
valjettua ampumisen kokonaan ja miehet makasivat rata-
vallilla liikkumatta kinoksessa, sillä pienikin liike ai-
heutti heti laukauksia puoleltamme. Jatkoimme kuiten-
kin maaliinammuntzur harvakseen ja olimme siinä käsi-

ryksessä, ettei vihollisista kukaan enää kykenisikään läh-
temään liikkeelle.

Hain edellä mainitusta talosta vanutäkin ja sen päällä
oli paljon parempi maata asemassa kuin paljaalla hangel-
la. Mukavuus kostauiui kuitenkin pian, sillä olihan jo
valvottn kaksi vuorokautta yhteen menoon. Nukahdin he-
ti, mutta heräsin ehkä parin tunnin kuluttua ja palelin,
sillä pakkanen ei ollut hellittänyt. Ankaran hyppimisen
jälkeen sain kuitenkin ruumiinlämmön joten kuten palau-
tettua.

Puolenpäivän maissa ajoi neljä hyökkäysvaunua ase-

miin radalle, vastakkaiseen metsänreunaan, jonne oli
matkaa noin 600-700 metriä. Silloin alkoi tapahtua
kummia, sillä meidän jo kuolleiksi ja paleltuneiksi luule-
miurme radan penkalla makaavat viholliset nousivat ylös
ja lähtivät omiensa luo, eivät sentään kaikki, mutta kyllä
ainakin puoler meni ja kauempana ollut porukka melkein
kokonaan. Ei ole helppoa maata puolta päivää hangessa
liikkumatta kovassa pakkasessa ja sen jälkeen vielä §etä
liikkumaan, mutta niin vain kävi, että osa vanjoista meni.

Hyökkäysvaunut ja niitä seuraava jalkaväki alkoi kaar-
taa vasemmalle sivustaamme, ja heihin yhryi myös pellon
yli oikaisten osa radalta lähteneisrä vihollisista. Pian oli-
kin peltoaukea jokseenkin tdynnä vihollisia ja jatkuvasti
ruli lisää vastakkaisesta metsästä miehiä pellolle. Lunta oli
siksi vahvalti, ettei kivääritulemme juuri tehonnut han-
gessa oleviin miehiin ja syöksyviin oli vaikea osua. En
tainnut aikaisemmin mainita, ettei meillä ollut yhtään ko-
nekivääriä, eikä myöskään rykistötulta ollut käytettävis-
sä. Aärimmäisenä vasemmalla oleva pk. ampui kyllä sen

kun ehti, saamatta kuitenkaan etenemistä pysährymään,
ruskin hidastumaankaan.

Tilanne alkoi näyträä toivottomalta, sillä viholliser pää-
sivät jo aivan asemiemme eteen ja ketjumme lyhyydestä
johtuen heitä pääsi myös suurin joukoiir vasemman sivus-
tarnme ohi alkaen uhata meitä myös selkäpuolelta. Siir-
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ryimrnekin vähin iiänin radarr oikealle eli Iänsipuolellq,
jossri toinen ptroli komppaniaa oli. Nyt alkoi myös viholli-
sen tykistö toin-rintans:.r, tähär-r irsti olimrne si.rlrneet ase-

miimrne vain piiskan unmuksia, ja ni'tkiiiin ei k1'llä tLrl-

h-rt j-tuun-raista jiireiir-n;rää, sekin sur.rrimr-uaksi osaksi
srapnelleinir.

Vihollir-rer-r miehitri mäen, iosta me äsken olinrme [.ois-
tuneet. He eivät kr.ritenkaan tnlleet rrivau raclan liihelle,
j«rter.r tr.rlitaistelu radirn yli jäi vrihiiiseksi. Pelkrlla olleet
h1'ökkii1'svlLrnut irjoivat takaisin rrrdirlle vrrstrrkkaiseet.t
rnetsänreunairn. Rlrtlur rny'irten r.nlrssi sirrttl.rn ;rikaan .iat-
kuvasti miehiä nelijonossa, kääntven metsänreunir:l rn)'ii-
ten oikerrllc, ja rivistiitir.r liittt'ir,ät myös äskeiset hf i)k-
kä1'svaunut. Me ernme voineet uuutl kuiu katsella, rli-
ter.r vihollisrivistci jirtktrvrrsti piteni .je jonkLrn. ajar.r kulr.rt-

tuir irrvioirnmekirr olevan näkyvissä noin 1i00 r.niestii .irr

edellämrrir.ritut -i h.r,rrunua. Näkv oli joilakin tavrrlla hr.tvit-

tavn, sillä harvoin sodassakaan niikee niin lralion viholli-
sia srrrnalla kertaa voimattl tehrlä heille n-riräiin.

Kun koko rivistö oli näk1,vissii, sc tekikin tiiyskiännök-
sen jl alkoi ecletä vlsemmalle sekii eclelleerr meiclär'r r1'h-
jer.rtiin.riir.r.rr.r.re tukik rl.rclirr.r «>hitse Viil'ruria kohti. Nähtä-
västi he vair.r hirlrrsivat niiyttiiii meille, miten prl.ion heitii
tr.rsiaur oli, jir olihar-r silliikin j<;nkinlainen moraalinen viri-
kutus, sillä tiesir-r-rn-rehär-r joutlrvlmme heidän krurssrr:rr-t

vielii tekenisiin.
Tälli)in alkoi jiilleerr ilta liämiirtiiii, jr viihiiistä tulitaiste-

Itrrr sy'ntf i rac'lrur toiselll puolen r-riiyttiiyq'vien vihollisten
kanssrr. Olimn're jo salneer 1'lempiiii viiiipeli Rintrrlirn tuo-
n'ranrr käsky'n jättiiii rrsemat heti pir-ne'rin tulttrrr jrr nr.rrssirt

trrhaisin Viipuriin. Piiivällä «rlisikin takanarrrrne olevan
;urkeln y'li11 s ollut uskrrlletrurr, sillii venjat hrrllitsivat sitii
jo vlsernr-nlltrr tr-rlellarrn.

Sarrvuin-rrne Viip111i111 er-rtisiir-r majaplikkoihimme vä-
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hiin ennen puolra viitii, liin.rnritintn're kiimpär, keitirnrlc
kahvit jl aseruimmc nukkumrrrrn. Olin'rn-re c,vt)'viiisiii,
koska sairnme levärä kollen jatkuvasti v,rltottrn vuoro-
kr.Ltr.letr jälkeen. SitäPritsi olilran 7. kt»npPania jiiriny,r
Hev«)ssairreen ja oletimrne sen pitäviin vihollisr;r lisoissrr
srrtnau ajltt kuir-r n-rekin. Le1.rv 6.1 kuitenkaan mr,rollosl.rir.rr
pitkäksi, sillii arur.rulla kello 7 tuli häly,tys. Oli nope:rsri
rnenriivii aselniiu Hrrlrri,rlrrrn. Vanirrr olivrrt rulleer ohi He-
vossili.lrcrt ia r. kr»lr1.1raniln <>li ollrrt Pakko jiiträä;rse-
lnallslr, koskrr se mr.ruten olisi jiiänvr vihollisen selkäptro-
lelle. Miesten mielipirleilnuisut, minun sen l)ilremnrilr
kr.rir-r rtruidenkrran, eiviit olleer l)irinrrruskelpoisra, sillä nyt
käytertiin l,ksinorniran kovia nirniä.

Joka tapauksessa ilsemr.lr miehiterriin .jl Huhrialar-r trris-
telut olivrrtkin vrl.lan roisra luokkaa kuin Ntrorir.rn trrisrc-
Iuetuvarriossrr, eunen kaikkea verisiii meillekin eiviirkii
i'ksinonraan viholIisellcmrne.
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Havin tehdasalueen raunioita

Taistelut käynnissä
Viipurin itälaidalla
Talvisodan lopulla

- Näittenkin housujen sisällä sykki isänmaallinen
sydän, sanoi alokas, kun liian suuret housut sai.
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SISSITOIMINTAA
l(oRPI.KAINUUSSA

TALVISODAN

VILHO NENONEN

- 
f'ÄNÄÄN ()n vrrstr lolrl,irrinen, tuumi liihelliini olevrr

rrl ikersantti itseksecn. Kylliipii rr ikrr kul uLr h i trrasti. Tuntu r.r

kuin t>lisi riiiillii Srr<»nussillnen sr,runnrrllrr oltu jo kuuk,rrr-
sia.

Alikersantti seisoi rrsemapaikkursa ulkopuolella, nosti
kiikrrrin sihr.rillccr.r ja tähysti krrurrs...

- 
Vilrollisen f.iräisi jo rrrll:rl Je rotta t<>tisesril Tuolla

niitii onkinl Niitii on paljon! Kunhan piiiiseviir liiheut-
ntiiksi, r-riin srr:ullnre rairs nrml)utr.rlta. Niillii kLrn ei ole
n-ritiiän tolkktra runnlustensi.l tuhlaar-nisessl.

Liihclinrrne frrrtiointiin. Vihollisen pitiiisi luLrlornme
nlukrliur ollrr viclii krrukrura. Mrrttrr nrenee viisrrskin vi|tr-
hun. Eriiiissii nretsiisrrirrckkeessrr jouduimme äkkiarvrrrr-
rnltra vihollisen vllätlstulecn. Onneksi meui\'är viuheh-
televat Iuorlit korvia hipoen ohitse. Pääsirunre rrselt'tiin.
Muttr krrlperrra ikrrr sckin oli. Saimnre n'raata sil-niit je kor-
vat tarkkoir-rrr lritkiit ajat kinoksissa tuliPakrPrrkkasessir.

Jossekin liihcttlvillä kulki vihollisen hyiikkiiysvatrnujrr k«r-

valla rvtir.rällä erecnpiiin. "Krrsirkan piiskat" riijiihtelir,är
jo rrivan vieressiikin. Årur-tu vtrlkeni hitrrasti...

- 
Hci, pojat, nyt tiihtlctiiiin länipimiksemme tuorlrlc

Hatrkilrur lri.rirst(x)n: Tuotl rinnetrii vain vlöspiiinl Marsl
Marsl

Se «rli mieluinen rniiiiriivs prrkkirsaamuna. Sicllii jo toiset
huhkivrrt rä\'dellii hör'ryllii kuin hciniitiiissii. Mutt;r ci sen-
tiiiin lcikiten. Vihollisellrr ol ivat ur;rantien vrrrressa h1'viit,
rniurhlrn kirivetLrt irselrat konckir'ääreineen. "Ptrhclistus'

r'.r:tti mciltii n){)ntir kulllr()lr t()\'(riil.

- 
Toinen kornpplrlil ereenp:iinl kLrulin sivustrlte.

- 
Alkiiii rr.rl.kri, toinen kon.rpprrnirrl Tiiiillii on suomalrri-

sirri lrrru.lertiin e.lestiipäin.
Hiuk.rn tuo pLrhe cnsin höLnist)'tti, rnuttrl sitten arvi.r-

simure rrsian. Tietl,sti siellii oli joku suomea puhtrvakir.r

.jorrkossa. Muta sellaisille mc v;rsr.rsiurme v.rin so.lln ankrr-
ralla kielelli.

Vrrsernmalla puolellani voihkaisi toveri ja vaip11| 111.1,,-

han. Itse pyrin läheisen näreen suo.iiran.

- 
Siellä on iiijiil htrtrsi t«rveri takanani.

Siln.ränräpä1'stä rrikriisernrnin ehdir.r kuirenkin laLrkaista,
ja selr,ä ruli. Päaisimme n),t Suomussalmen-Raatteeu
rraantielle, rrissii liikkuvia r.narrleja lrakeni edessär'nme
pitkir.r tietä .la ojissa r1'ön.rier.r. Puhdistusryö oli kovaa urak-
kaa. Miestii r.neui r.nolemmin puolin. Kor.rekiväärisuih-
kussr kaatui rrivan liihelläni mm. I joukkueen 2. ryhrnän
jolrtrr.j.r.,rlikcrs.urrti Åhlqvist.
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Serlri.lilvilni.r arulrLlna jatktri pulrtlistusr)'ii tnolet.t'tt.ttit-t

pLrolin rietii. Se oli trrrkkarr puuh:rrr. Viholliner.r p1's1'ttcli it-
sepiiisesti k«rrstrissrrrrn. Eriiskin rcserviliiinen, Paitrlahti
nin-relräär.r, jotrtr.ri kovaan käsikiihmiiän venäläisen kaptee-
nin klnssa. Se oli melko tasaviikistä ottelua, rnutte hätiiiir-r

kerkisi kersrrntti Larnl-ronen. Kur-r sirnä rytrikässä Lrtn-tpo-

sen konelristrxrlir.r perii katkesi kalrteenin piiähiin, niin
oli kapteenikir-r päiissy'r sinnc. n-risrii pllirutir ei ole.

Vierciscssii korsussrr kohtrsin seirsetnän uitrrfurimrr.trl

1-oikaa. Kiiskin heitä ulos, mutta miehet eiviit liikahta-
r1cetk11i,ln. Minrrn täy'q'i näyrtää olevani r«tsissani je lrrs-

kettelin lvl-ryen sarjan korsutt seir-riin, j«rlloin r':tsrrr sain
miehet ul«rs. Muttl sitter-rkin vielä sattui erimielisyvksiä ja
rap|s111h,1,1 siitii si'nn'i, jolloin irrt.t.tort ei Pyydettl' eikii rtn-

rlettLl.
Olin.rn.rc mLrstirr kuin nuotiossr hiilryneet kekäleet ja jos

fartr on miehen kunnia, niin sirii "kttnnila ' meillä oli
my<iskin mvvtiiviiksi asti. Niin paljon vr>i pari viikkorr sae-

.lrr rrikrrrrn. N1't t>lirnme .jo kolnatta vtlorokrtrttrl olleer il-
mirn telrr.rekin, ja liimmin ruok:r oli jor-rkinlaista ttttelntrrr.t.

Murtrr rintrrnmc oli ra\'rllista k«trkearnmallir. sillii olihar.r
rvkmentin komentrr)a iultilltLrt sisseille kiitoksert Itvviistä
q'ösrii.

Olin'rnrc rrras teltassrr. Oli strloisen lärt-rn-rir-r j.r lupx 1111[-

kr.ra iliirn koko yti. Ah, tiimii eliin.rii on ktrin silkkiii. Jr aa-

rr-lrlla piiiisernrne verrl'ttelenriiän .iiiseniän-rn-re hiihtoret-
kelle raja.r kohti.

- 
Hei, Inies: Avirrrllrs vähiin silmiäsil Herkisrähär.r vä-

hän kuukrasikinl No. hoi...l
Raotin sihniiini... Pari tuntiir liener-r ntrkkr.lnLlt, llttrtt.t

nyt herätettiin tnit'tut 1o ylris.

- 
l(615n1115i Lrrtlpttst;t ;trttntLtttiilt rctteen ertiiistii kor-

susta. Hänet oli vierävä ahkiolla kenttäsairrrirlaan. LLlLlt-

nillltti on rniiäränr.ryt sin rrt koston' hn.rän j ol.r ta j aksi.

Joku puhui korvani itruressa närnä sauat. Ja mikiis siinä
,Lrrttoi kutr p1 sq 1n r';rirr.

Lähdin viiden miehen klnssa ottiurllan selvää korstrsta
ja salaperäisesrä arnpujasta. "Eviiäksi" otimme tnttkrrrm-
rtte ntutrtrrmil käsikran:ratteja.

Läl.resryirnn.re hiljaa ja äiinettön.rinä kuin aaveer korsu:r,
josta salrr-ampuja oli antanut tulta kersantti Larnposelle.
Mutta rneiclän tulomnte htromattiin pian. Luoti viuhahti
sieltä taaskin ja «rsui eriistii sissiiirnr.ne vatsiriur. Hän kuoli
rnyöhenrrnin.



Painuimr-ne nyt viereiseen korsur-rr-r päiistäksen'rme sitii
karrttir tunkeutumilun faremrnin srrla-arnpujan kt>rsuur.t,

rr.r utta siel lii trrpasin.u.r.rek i n v l l än' kscksen.ure r.rel j ii l aLrhke-
ata P1;i[111. jotkil iurtril.rtr.rivrrt I-reri vrrngiksi. N1't )rronirrc-
limr-ne siten, että liilietimme vhclen näistii virngeisti ncu-
votrelernaan naapurikorsur.rn tr.ron itsepiiisen rnr;r11.j.111

kanssrr lntrrutumiseste. Venkirnnre ei kuirenkaan palan-
nut, sillä ar.npujx oli rrnt.rnut hiinellekin r.rikkeliterveh-
cl;'kscn. I-iihcrilnme toisen vangin sirmrrllc asirllle, rnuttx
siunoin ruloksin. Tiiniii oli rnielestiini jo liian rirakla teu-
rastustr.r, ja niir-rpä otin n\,'t itse kolme varsikiisikran:rar-
tia, sicloin ne vhreen .ja liihesrvin korsua. Päiisrväni rar-
peeksi liihclle I'reitin tuor-t'tiseni korsur-t krrt«rlle jrr vrrrmur-r-
.len vu«rksi vielii joitlkin lksitf isiiikin munirr, jotkrr lLurn-
nollisesti rckiviir scllrristrr jiilkeä, etrei irm[)r.r.irrst.r eniiii ol-
Irrt haittrrrr.

Sittenpiihiin sitii trrrrs lriiiisriinkin jatkunrran keskey'ry-
nvttii irrurtu-r.lntrr reltrrn liintpinrissli. ArLntullrr Itcrätq'iini
srrin johtlettavakseni I joukkLreen. sillii viinrikki Kallio oli

jolrtunut slirrralarrn. Sarnalla rLrli rniiäräi's, että kon-rppxni-
en ttrli olla liihrijvalmiina )onr.rekin.

Vasta kello 11 ttrli lähtrikiisky. Ja rnielelläänhär.r pojat
ti1.ls prurivilt tripinäksikin, ktrn oli lähc'lettiiessä syiity ttrke-
val p«rronpaistia ja yi)kin oli srlirtu nukkua ihr-uisten tir-
vrrlla. Markan.rnle kulki KuivlsaLnelta Haukilaar.r ja siel-
tii edelleen Ktihmon tietii lähelle Lapinlampia, Ii tuntritr
hiih«r puckrtteli kyllä liiat kilot 1.rois, rnrrttir sittenpähän

;rääsriinkir.r rrras sisiin.rajoitukseer.r kahteer.r autioksi jätet-
q 1'n trrlxrn,joissa olot .liirjestettii n kerrrrssrrrln rrrh ri nerrll i -

selle kirnnalle.
Mutra eipähiin hvviiii mrrlran tiivdelrii. J«r rramullrt var-

hrrir-r jotrtlr.rilt yhtet'sprtrrirln j6htajaksi 
- 

v1[1v11115 l ] 1

- 
111v1vi166611lrmme Rrrirtevaarallr olcvrr Osesto Kari. Lun-

trr oli tullut oikein rutkasri ja tuo lf kik»netrin teivrl oli
tun-rpikelissii hikinen koerus. Muttrr hyvinhiin se suunnis-
tertiin, ia perillä tirrjosi majuri Kari hyviit kal.rvit. Osasro
K. oli etlellisenii piiiviinii ajrrntrt pii1.1:,olakkiser rtrjan trrrrk-
se. Kur.tprr Pvsyisiviitkin sielliil Sellaiseen toivonruksecrr
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Raatteen tie
venäläisten
mottien
vallassa
Talvisodan
alussa

nukuirnme talon lärnpriisessä pirrissä irltmur.ln sirakka.
Elärnä oli ollut kuin joulual Palattuan-une tarjosi komp-

panian päällikkö, iuutnantti Raira, n.reille sikarit mie-
[,eer-r ja kiittr suorituksesta. Tal«>r-r sirtrna lämmitettiin .,ir

sienkinkkuakin paistertiin.
Mutta sissipataljcxrna ei ole nirnensä mukainen, ellei se

olisi alituisesti liikkeellä. Tammikuun 12. p:nä kello
18..ii lähdimme jälleer.r matkalle suunrana seilaiset seu-

dut, joissa oli nähq' vihollisen tossuniälkiä. Hiihdettävä
matka oli pitkä, rnutta välillä levähdertiin ja ruokailtiin
eräässä Pussila-nirnisessä autiossa talossa. Tavanmukainer-t
iitahartaushetkikin pidemiin, vaikkakran tarkoituksemrne
ei ollut jäädä taloon yiipuulle. Tuollaiset l.rartausl.retket vi-
rittivät aina mielemme levollisiksi, olipa sitten edessä-

päin mitä oli. Tulir.r useinkin näkernään ja kokemaan, et-
tä juuri tuollainen sisäinen voima, lrenkinen eväs, vaiktrt-
ti ratkaisevasti monessa tilaisuudessa, jolloin ruumiilli-
nen voima oli klpen uupunut ja kaikki näy'tti tr.rivotto-
malra.

Åamtryöstä, serrra.i.lvana priivänä, -i2 l«n hi ihdettl'ärn tne
ruetuimme telttarnajr>itukseen. Päivällä jatk«lirnme yhä m-
jalle päin, jonne ei ollutkaan enää kuirr j-5 kilometriä.
Perille tultuamrne olimme silnät kovana ersirnässä jälkiä,
n-.trrre vihollisen jäikier.r sijasta näirnme vain hirvenjälkiä.
Maa oli autio ja ryhjä.

Jalkani oli kipeä ja kuume puistatteli mrrnistani. Har-
mitti, jos tilani vielä pal.renisi, mtrtta kivuista huolimatta
hiihdin partiossa rirjan toiselle puolelle J kilometriä.
Nftrutir passia ei ollut kuin konepistooli, muttir ei iln.raan-

runut passin tarkasta.jiakaan.
iltapäivällä se vastil myrkyn lykkäsi. Jalassa olikin pa-

l.rempi vaiva kuin lur.rlinkrran. Vastaan mukiserniseni ei
r.rLrttinut. Lääkäri määräsi siriraalaan, kauas rintaman talk-
se. Krrinkahan siellä t«rimettomuudessa kuluu aikai, MLrt-
ta ehkä pääsen piar.r ti.rkaisir.rl Kaikki toverit olivirt täällä
tulleet kuin veljiksi. Kaikki oli yhdessä .iaettu, ilot ja str-

rut, \'xarat ia vaivat...

l-"
:'.'\

.t,.|I

Suomus-
salmella
yhä vain
itään päin
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Helnloen
desanttlsota
tammikuussa

rg40
SULO PASANEN

SOTÅKRONIKOITSIJAT ovat unohtaneet kirjoittaa
Heinjoen desanttisodasta tammikuussa 19,i0 tai sirren en
ole sattunut lirkemaan tapausta koskettelevia kirjoitulsia.
Yhtä kaikki kronikoirsijat ruskin ovat malttaneet paneu-
tua tapaukseen sillä tavoin kuin kuuluisi, vaikka olisivat-
kin kirjoittaneet. He tekevät paremminkin tilastoa ktrin
tarinoita, näkevät tapaukset sullrerrrmasta perspektiivistä,
jolloin rrseir-r hvvin olennaiset pikkuseikat jååvåt vaille asi-
anmukaista huomiota.

Tässä paiklllisessa pikkusodassa, joka kenties mlruta-
mien sr.rojelr-rskuntrpoikien rohkeuden ja tarmokkuuden
ansiosta esti ehkä vihollisen suurin.rittai enkin ilmamai-
hinlaskuopera;rtion suoriruksen, kaatui kaksi Heinjoen
suojeluskuntrpoika.r. Krrlen'o Siki<i ja Gunnar Taponen.
Ettei heidär-r tekonse [rrut,ruruisi ur.rohduksiin, esitän tässä
tarinan selh.isena kuin sen kr.rr.rlin kerrottavan.

Oli tammikuun 29. päir-än ilta 19+0. Matti Sintonerr,
joka asi,ri yksinäistalossa.rn K,rlroveclen rannalla Lehmi-
nientä vastapäätä, päätri lähteii slLrnomaan kotitaioonsa
järven toiselle puolen. Oli pilvir.rer.r pakkassää, ja koko
maailma näy,tti lavean jän'er.r lli katseltuna autiolta ja
kr.rolleelta. Ennen olivat vsrär'älliset valor ruikkineet vastir-
rannan raloista, nyt oli i'liler.rtiivien viholliskoneiden tau-
koamaton surina irinoa elonmerkki.

Matir.r talo, Rönö nimelrään. oli lksinäistäkin yksinäi-
sernpi. Tarktrr.ra oli lähes per.rir.rkulrr-reir.ren, Käänq'r.r-rälle
sazrkka ulotttrva korpi, edessä .rutio 1ärvenselkä. Lähin
naaptrri kirkonkylän suuntxan sijaitsi tiertömän raipaleen
takana. Kesällä ei ollnt lainkaar.r maryhteyksiä rnuihin il.r-

rnisiin, ja talvisir.r ajettiin jäitse. Ei siis ihme, että juuri
tär.rä iltar-ra Mattia jollakin tapaa kauhistutri hänen seisres-
säär.r lumiselia pihnllaan lähtöä punniren. Oli oliut paijor.r
pr.rhetta desanteista, joita viholliner-r pr"rclotteli rintrrman
taakse, ja juuri äsken oli Matti nähn1't vieraat, r.rhkaavat
jäljet ikkunansa takana. Hevonen teutaroi kumman kau-
histukser.r vallassa tallissa ikäär ktrin sekin olisi kokenr.rt

.jotakin pelottavaa.
Matti valjasti tarnmansa puhellen sille raulroittavasti,

mutta se tunnri pelkäävän yhä enernmän ja enemrnän. Ja
eläimerl kauhu tarttui väl.ritelien Mattiinkin. Tuvassa oli
kolme avutonta ihmistä, vain-ro ja kaksi lrrsta, joiden elämä

oli Matille kailii,-rpi kuin hänen omansa. Takana kohoava
musta metsäseir.rämä tuntui kätkevän sisäänsä kaikki mah-
doliiset vaarat ja uhkat.

- 
Nopeasri! huusi Matti eteisen ovesta saattraan taut-l-

n-ran valjaisiin.
Perhe ttrli trlos, lzrpset iloisesti hälisten, vaimo hieman

hiljaisempana, sillä hevosen säikähtynyt teutaroiminen ei
tiennyt hyvää. He asettuivat rekeen. Matilla oii hevosessa

pitelemistä. Se tahtoi ryöstä1'ryä matkaan ennen aikojaan.
Lopulta päästiin liikkeeile ia jäållä antoi Matti elukan r.re-

listää valtoimenaan.
Kotirannasta Lel.uniniemen kärkeen oli vähän päälle

kilometrin. Talvitie ohitti niemen parinsaclan metrin
päästä. Lähellä nierneä hevontn äkkiä hellimi jr"roksusta ja

alkoi korskr.ra. Se käveli vielä muutaman askeieen, mtttta
viskoi päätään ja alkoi ottaa sivuaskeleita. Matti piteli oh-
jaksia lulin käsin ja kerti tähystää nieineen. Välillä oli
harvaa, paieltunutta kaislikkoa. Yksi tummir kivi näytti
olevan keskellä, sitä hevonen juuri pelkäsi.

- 
Oletkos siinä, mokon.rakinl Matti ärjf i ternpoillen

ohjaksia. 
- 

Mikä sinua tänä iitana oikein... no, katsohatl
nytl Jo nyt on perrr..!

Tamma heittäytyi äkisti vasenta aisaa vnsteu, sli reen
käänryn-rään kovaksi tallatulla tiellä ja ennen kuin Matti
enr.rätri tehclä mitään, horiahdettuaan polviasennostaau,
oli reki ympäri ja hevonen täyttä lentoa palaarnrssa omir
jälkiään kotiin. Sen pää oli korkealla ja silmät zuntnottivrtt
kauhtrn laajer-rtarr-rina. Matti sai tieran otsaansa ja näki
tähtiä, kunnes jälleen pääsi tasapairroon. Mtttta eläintä ei
enää hallinnr-rt mikriän. Se ei uskaltanut järven poikki, nyt
se pelkäsi palata pihaan. Ainoa suunta, mihin se rneni ha-
Iustir, oli kirkonkyli, ja sinne se karkasi heti, kun ohjak-
set hiukankaan hellittivät. Juuri sillä hetkellä Matti
muisti kiver.r Lehmit'riemen kaislikossa. Siinä kohden ei
pitänyt ennestään olla n"ritään kiveä. Sitä lrrritsi tämä kivi,
vaikka s,' r.ryt olisi kivi ollutkin, oli ilmtrr.r lunta. Se oli pal-
jas, rnusta ja uhkaava ja se saatt«ri yhtä hy'vin olla rrtahal-
liran makäava il'rminen.

Ei ollut enää puhettakaan sen paremmin kotiinpaluusta
kuin uudesta yrityksestä vanhaan kotitaloon. Matti rntoi
hevosen r-relistää kirkonkylää kol'rclen. Vielä kahdesri se
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salmien kohdalla karkasi tieltä vauhkoillen musrana kohi-
sevaan metsään, mutta vauhri vei sen ohi vaaranpaikko-
jen, ja pian he laskettelivat talojen näkyvissä. Suoraan
suojeluskuntatalon pihaan hän lasketteli joutuakseen siel-
lä heti haastamelun kohteeksi. Hän kertoi, mitä oli näh-
nyt ja mitä uskoi hevosen vainunneen. Järvellä oli rekeil-
Iä jotain, hänen hevosensa ei ollut siihen asti koskaar.r
vauhkoillut, pairsi kerran Viipurissa, kr.rn uuli lennätti
paperipalan sen jalkoihin.

Pihassa oli suojeluskuntapoikia, jorka vastikään olivat
l.riihtäneet parriolatunsa Kaltoveden rannoille. Silloin ktrn
paikallisesikunnan mieher hieman ivallisir.ra kuuntelivat
Matin kerromusra, pojat ryhtyivät oma-aloicreisesti ner,r-

vottelemaan asiasta. Ehkäpä järvelle sittenkin oli pudo-
tettu desantreja. Koneita oli ilmassa yhter.rään. Oikeas-
taan ei ollut hetkeä yöllä eikä päivällä, jolloin ei raukoa-
maton surina olisi kuulunut .ioltakin ilmansuunnalta.

Vain pojat uskoivat Matin kertomusta, ja vaikka tre
jnuri olivat palanneer kierrokselraan, [.re olivar valmiir

lähtemään uudelleen. Matti ajoi nahkuriin perheensä ja
vietti yön kirkolla jääder-r tosin ilman saunaa, mlrtta saa-

den sen sijaan ja nimenomaan hevosensa ansiosta aikaan
paljon enemmän muuta. Puoli tuntia myöhemrnin kajahti-
vat nirnittäin ensimmäiset kiväärinlaukaukset ja råjähri-
vät ensimmäiset käsikranaatit Kaltoveden rannalla. Kak-
si alussa mainittua nuorta suoieluskr,rntapoikaa kaatr.ri
taistelussa kotipitä;änsä pr.rolesta. Pojat olivat törmänneet
suoraan desantteihin.

Nyt alkoi todellinen takaa-ajo, ja seuraavan päivän il-
taan rnennessä oli kaikki alueelle pudotetut kur.rsi desant-
tia tuhottr.r yksitellen ja kiivaiden kahakoiden iälkeen.

Nämä miehet oli pudoterru ympäri Kaltoveträ. Jokai-
nen heistä oli rnahdollisimman hyvin varustettu sekä lii-
kuntavälineillä emä merkir.rantolaitteilla. Heillä oli suu-
ret, tehokkaat vilkkulamput ja iumipuvut kasvoharsoi-
neen, jotka saattoi kiertää ylös rullakaihtimien tavoin.
He olivat leppymätöntä, fanaattista joukkoa, jolle antau-
nrminen oli tuntematonta. Heidäc arnmuttiin sinne tän-

Heinjoen
pohjoispuolella oleva
Kaltoveden seutu desanttien
toiminta-alueena

Näkymä
Kaltovedelle

Näköala Heinjoen
ki rkontorn ista

Kaltoveden
lännenpuoleisiin

erämaihin päin

-§.-1'{arr

Painovirheoikaisu

Lehtemme nurlerossa 12168 on kirjoituksen "Häirinrää
Hanhiselässä" kirjoittajaksi merkitry virheellisesri
Heikki Lappalainen, vaikka kirjoitraja on kapreeni
evp. Heikki Laulajainen (Mersolankatu 3318,
Lohja).

Heinjoen
suoiel uskuntatalo

;
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ne lähimaastoon takaa-ajon .iälkeen. Yksi joutur saarre-
ttrksi latoon jir l-ränelle terjotriin xntaLrtumistx, rnutta häu
vastasi luodeilla, ja niin oli lato amrnuttavir valojuovap,r-
r.roksilla tuleen, sillä sota on säiilimätöntä.

Ei ole tiedossani, rnillä tavoir.r korkeamnralla taholla
mlkittiin desanttien hallusta tavatlrt vilkkulamptrt, en
tunne ainuttakaan viskaalia, joka olisi minulle tai mr.rille
asiasta kiinnostuneille valaissnt tätä puolta. Kaiken rninkä
nyt olen kertor-rut, olen muovannut niider-r tosiasioiclen
mukaan, .ioita tietoor-ri slir-r, sekä sen mukaan, mitä tapah-
tr-ri iLnassa seurilil\'ine eli talnlniktrtrn .3 1. päivää vasten
yöilä.

Sinä yönä oli ilmassa enernrnän raskaita ler-rtokoneita
kuin koskaan aika.isemrrin yhdellä kerraa. Niillä oli tietty
ratansa, kun ne tulivat ja n-renivät, eivätkä ne pornmitta-
neet. Ne lerlsivär Kaltoveden pitur.rssuuntaan etelästä
pol.rjoiseen )ir takaisin, kerta toisensir jälkeen, ja selvääkin
selvemmin odottivat merkkejä maasta voidakseen laskeu-
tua. Ja on varmaa, etteiviit nämä k<»reet olieet tyhjiä.

Koneita oii air.rakin parikyrnmentä, ,ja ne saaptrivrr linrr
aalloittain suorittaen lukemattomia lentoja ja lentääkseen
trras turhan ohilenr.ron jälkeen pois. Ilmeisesti oli viholli-
ser.r tarkoituksena laskea rnaahan ler.rtokuljetusjoukkttja ja
avata toinen rintamzr varsinaisen kiinnijuuttuneen rinta-
man tirkana. Mitä tällainen joukko rintlrnan selustassa
olisi r.r.rerkinn1,t7 Hy,vin ja pätevästi johcletturu se olisi eh-
kä riittänyt romahcluttarnaan koko puoltrstusslnrnnitel-
mamme. Mene, tiedä.

Ro<>rnan pelastivat rikoinrran [ranhet. Voitirisiin senoe,

että Talvisodarr eräär-r vaiheen pelasti Matti Sintosen he-
voner-r Heinjoelta. Miten lienee, ,joka tapurksessa on vir-
rnila, että tär-r-rä liinal-rarjainen suomalainen hevonen on
unohdettu. Niinkuin Pietari Pietarinpojalla, Ståhlhanc'ls-
ken l.rtkkapeliitnlla, oli hevonen, joka osallistLri taiste-
Iur-rr.r kavioin ja han-rpair.r, niin teki tämäkir.r kyntöhevo-
nen or-nalla tavallaan osansa saclanviic'ler-r kur-rr-riarr-r päivän
taisteltrssa.
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AARNE SEPPÄLÄ

JOULUKUUN 1(r. piiir'änä 1919. tu(xrir ikirnLrist()iselrr

.)«rLtlukuisenir iltrnrr. sirrrpui sotilrrsjtrnrr Kemijän'en rrse-

lrrllle. Kilurut ei aikurr krrlunut jirnan furkamiseen, kuor-
mrlsto ja sotililrrt oclottivirt pirrn nrrrrssivrtll iinrr liihriikiis-
kyii. Mikii oli nriiärärrpiiä, ser.r tiesi ehkii vain ktrljettrsLrl.-
seeri sillä hetkcllii.

Pirkii ei rnarssimme <;llut. sillii majoitrrinrme Kemijiir-
\ren Hrllosenrrrnnan ta.loihin. Siellii meillc selitertiin. ettii
lnirj()itr.rm me sin ne joksikin aj aksi jr >Lrkkojen korrl trtustrr j rr

.jiirjestelyii v.rrten, sillii jotrkk«xrme on vi.rin j«».rkir.rlainen
"porukka", jonka 'rrlktrtekiji)itii ' oli liihdettl' :rlkrrrrar.r kr-rl-
jetrru-niran Kirnkaanpiiiistii Ni inisrrlostrr Porill ktutta kohti
Lrrpp, irr. Tiiy clcnnvstä sarrti ir-r pitk in nrxtkirir, nristii minki n

surrnrinen riliesr)'hmii.
Suurir-r tiivdennvs tuli Orrlrrsre, joss:r oli mviis jonkinlrri-

llelr vxrustii\'.lenr-r1's. Pliiiasirrssrr siviilivartteirrr jrL kokrrr-
rleja. SorilaspukLrja oli 1'.i11 11111'11r'1'oit.r -+()-+lij siis n-rclk<r
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Pelkosenn iemen kylää

f.ier.riii kokoja, jorka vain henoille k.r\r.reilic nr.rhrriir'.rr
ylle. Irsc <>lin sitii 'keliilrcrirr". crrii s.1in lLrtc'nkrn itseni
mrthtrur.trtttt noidcn vetillr ie n sisiiiin. Ont,rrr.lr\ ()nrunr()il
rtosti irikrrlailla, kLrn kiivcli OrrlLut k.trLLl.r Lri()Lru(lcssil soti-
sovrlssrl jrr kun oli nirori sekii riir nn.i pr h.i.i rrrt,rrr, r'ai liekii
ollut poikrrnrrristrr korskcutt.r.

Halosctrranu;tlllt rtloinrntq nt.tj,,1111,.1 l.llgllrpiirikrrista
llsulnistlr \/i.rrtcn. koskrr oii 5.r.n()rtu r icr.riltrnrnre kestiiviin
pitkiiiin. Kiivimnrc sirLrr).rss.r j,r .rir'.rn kuin rcnroLrrluinrmc
pitkiin mtrllivrlunum:1tk.r.n j;ilkcen. S.rrr-t.rnrr ilten,r lrl.see-
reille je aliu|seereillc nrrLksctriiu ensimnliiinen "tilikin 

,

se tili, jonka rahet |olttir'.rr t.rskLrss.r kLrin hclvctin rtrli,;rr
siririicu sr.lut siri stt riirriiiin nlnrien s,ul()jell rtrlvan krrrrsrrn-
j«rhrrrjien tvhrnvvtrii koirtrr;rrr. NI.ikstrn niiet pirr tirl)rrl)trrrr
niir-r salrrssrr, cttci nrichisrir:.risi ricr.iii siirii rnitiiiin. sillii
heille ei tiliii rrrrksettu. Sal,risrrrrs ruli kLritcnkin jrrlki. ku-
tcn luonr-ulllistrrkin niissii oloissrr. Krrtkcnrus «rli suur;.
sen r'oi jokaincn jiirkevii ihrninen \ mr)riirriiii, kun ujrrttclcc
tiirrtrnetta jir ttlosuhteitrr jlr vrllitsevrrrr n-rielialarr. 1'trnteer jrr
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puheet olivat sekavat koko porukassa tän.rän "n.röhläi,k-

sen" ansiosta ia vielä sekavrrmr.nlksi ne tr.rlivat, kun puo-
lenyön n.raissa tuli hälyq's 

- 
no1'rs151i vlös ;a liikkeelle

kol'rti Pelkosenniemeä, koskrr siellä oli vihollinen lrääse-
rnässä väsyneiclen )a loppuunajettujen, viihältrkuisten
puolustaj ien :rsenrien li1ri.

K1,llä silk>in meidär.r rnonen "nokkapää" taisi rnennä
valkoiseksi, kun riesimrne, r.nill,riset meillii olivrt rrseet.

Noille raLrhanajrrn "messinkivaippaisille", konekivääreille
ja rautalangastir roikoterraville jr,.kivääreille olirnme kok«r
vaelluksernrne irjan naurirneer .ja vitsaillcer, tietiien niiden
olevan pelkkää romurr. Entäs ny't 

- 
meidän tuli käydä

näillä aseilla raisreluun rnoninverroin lukuisirn.tpaa, pans-
sareir.r ja n'kein varustettua vihollista vrrstluln. Leikki oli
rnullttlrnut enerunän kuin «rdeksi. Onneksi oli sisu tallel-
la eikä riil'nrpunut rautalangln varassa.

Niin lähti "Perksalon r1'krnentin" eli JR l0:n II pirtal-
joona kapteeni V. Saarelan j«lhcblla liikkeelle ensirnnräi-
sillä pikkLrtunneilla 17. 12. kohti Pelkosenniemeä. Mes-
sinkivrripat olivirt ampumirvalmiina jr>kaisessa kuorma-
autossir. sillii ei ollut virnnirrr tietoir, missii vilxrllinen olisi
tulossa.

I ja III P:n käsittävii tiristelu<-rslsto Perksakr rr'lunitn'i
tien länsipuolelle, josta se aloitti etenemisen lirrnuvirrhai-
sella.

Vihoilistri ei «rllut vielä tlvattLr Kemijoer-r länsirannalltr,
se ei ollut ylittänyt Kitisen lossipaikkaa. Ensimn.riiisen
päivär-r vietirnme Pelkoseunien-ren kvlässä, kuten osa r.uuu-
takin pataljrxrnrra. Jännirvs kohosi lhä korkerur.rrnalle sitä
mukaa kuir.r piiiviikin kului ilrrrrr kohti. Årrr.nuvirrl.rlisellrr
sytq'neistii taistel uistir rrlkoi hrun'oittr.rneirlkin rul la pirkin
päivää. Heirii sidortiin JSp:llii j;r kuljerettiin crlelleen koh-
ti Kernijärveä. Eräs komppx11ix1l1me r'ääpelikin oli saa-

nut jor-rkin pikkr.rn.r;rrnrr.rn kr,r1r1r,11115,1 jl oli r-riin hertno-
na, ettei rrllrtonur rrlhkoihins.r sopi.r. koska Irär-r oli pu-
heistaan päätel len .r ir'.r n korr',r;rnt,rron.

Illan pimerissii l.ihJimme kohri Kitisen lossipaikkaa.
Lähtiessän.rnre s.rimme sell.risen rie,lon. erreivät viholliset
olleet llirrineer lossie .rinrkr;rn sur,rrernmilla joukoilla.
Vänrikki S. Pesun johdolh erenimme pitkin rnaar.rtietä
kansakoulun rnäkeen asri j.r siirä jo varovlisemmin avojo-
r-rossa pitkin mersää maantien runrun'rassa. Mutta vähär-r

ennen kuin maantie rekee murk.rn oikerlle, kolrti lossiran-
raa, oli tienvarressa melko t;raj.r p.rju- ya koivupensaikko.
Tuonne ei tehnyr mieli rnennä ränrpimään, kun oli muka-

Lumikuoppien suojassa torjuttiin vihollisen hyökkäykset Pelkosenniemellä

vamp.i kävellä vähälumisella mrrautiellii. Niin lähtikin
koko ponr kkarr-rme p i tk i n tietii v itrom:rttotnast i eteeltpiii l-t,

irivan kuir-r vilrmiurll siitä, että r'ihollir-ren ei ole jtlkea vlit-
tiinvr. Murtir ktrn rrloitnme liihesnii trtainitttta tn,trtttriett
rnutkla, tuli lht'iikkiii selhinen luotirvi)ppr' \'rrstiliuttme,
crrä siinä elämiinsii ensin-rn-riiisen'tulikrrstccn saaville
"isärunaan r«>ivoille" oli kastettir kerritkseeu. Kylli ;okai-
r-rcr-r osirsi nt'r rnirirlrann-rcnon ilman k«rtueurorr, chkii ilmrur
vrriheitakin, iir nolrcutta k1'lLi oli liikkeessii.

Mutta ktrten rrrvirllisra, niin tässiikin kahrrkrrssl, pinreiis-
sii aina ammLrtrlirn liiln ylris. Vihollisen luotlit vihelsiviit
korkealla piiitternn're yläpuolelll jrr san'toin omru-nnte, kos-

kir osurnia emlne tlvanneet. Selvisir-unre ilmlr-t n-rinkäiin-
laisia tappi«ritr, rrsetuir.nme siihen mlrlstooll rrsertriin j;L

pidirnme varrunme, ettei rleirä eniiii päiisrii vlläträmiiiin.
Aan-rr.rhär-r-rärissii piclin-rrnc netrv«rttelun siirii, n'rihirr

nrirtstokohtaan nreidän on plrrxs prlreutuil lruolrtsttts,rse-
miir-r, sillä :rrvasirnme hyökkävksen olevrrr-t tulossa. Vlih-
roehroja oli kaksikin, nirnittäin j<rn rrrntalitrjir lossipai-
kalla tai sitten taeml>arna olcvir kirnsak«xrlun rniiki. Vii-
rneksi rnainitun katsoirnme pirremnraksi. je niin vetiiv-
.lf ir:rn-re kansakoulun rnäkeen, :rl«rimn-tc rakent;r,r Jsemirl
ja suunnirella puolustustl. Tiimä oli viimeinen mllrtlolli-
nen prrikkir ennen Pelkr>sennietnetr k1'lää, jossrr nreilli oli-
si n.rahdollisuus toriua tulevrrt hyiikkiivkset. Otirnr.ne krrik-
ki mahdollisuudet huornioon, sillii riesimtne, cttä tiimiirr
plikan täyty'i kestiiii, olkoon frinostr,rs kuir.rka suuri tahau-
sii, rrri muuten htrkka rleiciiir pcrii. Alrntrtunneilla ttrli
sitten miestcr-r vaiht«l aserniin. N1'r rulivatkin jo vrrhvenr-
mat os.rstot ja r'ähän plrernt-ttin aseistettutrrrkin kuin Ine

olimrne. Me siirryimnre lepovuor«xrn kyläiin.

Jo irirrnutunneillir kuulimme hYvitr kiivastir paukctta
linjrlta. Tiesirlrne vil.urllisen tulleen kansirkoulun pohjois-
puolella olevar-r l'reltoaukean reunrtatr. Mutra siinä rulikirr
p1,sähd1,s, sillä pojat asemissa pitiviit huolen, että j«rkainen
"piippalakki" joka ihnestl.i aukealle, rapalsi siitä kohtalon-
sa. "Uraa"-huut«r lakkasi kuultu-rrlsta hiinen kol-rdallaan.
Yksi hyökkäysvaunukin oli päässyr itrn 1'li ja tuli kuin jo-
kin voittan-ra«rn .jättiläinen linjo)en välimaastoou k<rcrta-

er.r siitä tykillään roiskia asemiamrue. Lyhl'een sen uro-
q,ör kuirenkin loppuivat. Vänrikki Pesu tuhosi sen kasa-

panoksella. Rohkeana rniel.renä hän meni liian lähclle ja

sai sirpaleita niin paljon, että joutui saimalaau.
Tärnä 18. päivä oli Pelkosenniernetr kohralcln päivä Ino-

nessirkin mielessä. Jo aamuvarhaisella levisi sotilarirren

1
I

I

i

I

${-

75



keskuudessa huhtr, ettii kapteeni Levänen on yöllii rnarsslt-
ranur k<>rn1.par-rinr-rsrr viholliser-r pu«rlelle ja ta;rpelee nyt
rneitä vastaur. Tilrrr.rr.re tur.rttri kriitilliseltä, siltä joukossa

oli n'ronirr sotiliitil jotka katsoivat tlistelun niiin <;ller-r tur-
haksi. Jopa kLtrlui kuiskeitrr, ertä on parastrl heittäii rseet
ja rrntautua vihollisen anroille. Kuu tuusin rrsevelvollisr.rr"rs-

ajaltani kapteeni Leviiser.r, piiiitin heti otta;t selviin irsias-

rrr. Olin jtruri läl'rcliissii hiiner.r rnajapaikkrrirnsa, ktrn näin
ikkLrn:rst;r k.rl.reerri Ler'.isen. seur.rss.r.r.u nttrur.un i.L upsec-
reita, ktrlkevan pitkir-r mrlirntietii kor-nenropeikelle päin.
Niiin tuli selvitettyii ja 'likvicloitrra" ilkeii huhu ennen suu-
rer-npia hiiiririitii. Tosiasiassa oli här-ren pataljoor-rrursn

VIII/KT-Pr. j«r l). 12. Iiihtien tiiisteller-r vetä1'tyn1'1 p6llio-

senniemeii kohti.
Muttrr sallperiiiscr voimat toitr-tivrtt, ja tiir-r-rii oli vrrstrr rl-

JR 40:n komentaja,
iääkärimaiuri A. Perksalo (kesk.)

läheistensä kanssa
Talvisodan koi ll isrintamalla

Lentopomm ituksen
jäljeltä tuli valloillaan

Kem ijärve llä

rrinkii srrinrn-re so1'rit-ttaatt ja l:ihJinrnlc k,,hri iirl j.r.r. Hevos-

n'ries oli aluksi viihiin toistrr n-rielt.i. rnLrrr.r j.irkiir-rsii härl-

kin ser-rtiiiin ttrli. Patrkc ktrtrlLri rlleikt-, kiir';ranrr, ktrn

rrloir-t'ttue liihes§'ii r1ser1ti.1. Niiirl'rnre j,r ketrk,r,r, etrii pojat
(, i\':rr cnl isiss.i .rscltr issr.

Jiitimrne hct'osett kr'torrllitleetl ctttl.ru ktllt-tPlt,ttl i.rtltt'ttc

Pairuul-rrrtä)'rler-rtrvsl-irikk.urtl, joss.r oli prttrLttrtloitr melktl
nurslursri vielii jiitjcllii. KLrljin-ln-re sitten joka korlrl-1'.111i.111

täyrlenrty'spaikat j rt niiinlrrlc k.rikiss,r olevlu pirtruttturli r.r

riitriiväsri. Kevl't koroht)rolttrrte Pxtrkurtel i n-rvi)s n'relko ti-
hciiiir.r, rehtlen ltyviii jiilkeii .rLrke.rn toisella ptrolelle irr hil-
liren 'urira"-huLItoja. Totcsimtrle rlvr, ettii klliiiin ttrlltrr
hlrutrrja oli vrrlehclellLrt joko trthalLulll tili herrnojensa heik-

kotr.lessa. Hert.tlorot.tlrrhcltrksiir tLif'ahttrikirl rlrclko trseitir'

Toisct irlkoivrtr "tuijottitrr" \'hteell ktlhclen iir toisct [ttrltttrt
liirli ittriii a i vrr n käsi ttiirniittii nr iii hiipirtv ks i ii.

Jiiinm-re Irvt liniiru trrrtkse tietl st-lLthtttt rti'r'rrtl kLritl vrlr-

. '
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kua. lltapiiiviillii noin kellr t) rrikarrn ttrli taistelulinjaltrr
piiir.r Pelkosenniemen kvliiiin pitkin rriirlntierii l.Lroli juok-
surr joktr "iiijiinkur,arus" (cn nir-nittäir-r voi siurox, oliko
hiir-r sotills, sillri hiin oli tiivsissii siviilivrrrrtteissa, kutetr to-
sin oli sr.luriu osir koko Perksrrkn 11'kmentin miehistii
vielii siihen eik:ran) ja hLrtrsi ktrir.r her.rgenhä.liissii: 

- 
Lir.r-

jrrssa ovet at'tttnukset i,, lrtttr.,r.,,,,rt kaikki, ottlrlt .ioukot
<>r'rrt pe riiiinn neet krursilkotrlun nriiestii .irr vihollinen <>n ne

i.rselnrLt vrrllrrnnut je etcncc jatkuvasti, on kohrrr tiiiillä kv
liissii. 

- 
Mur.rta ei tarvittr.r. Hcvosmiehet alkoivat kii-

reesti virliilstirir hevosia;rn ja ne. jotka olivat valjaissrr, liih-
tiviit yleisen sekasor«rn r',rlless,r kohti Kemijiirveii. Sln-
11 i «rclellinen katasrrofltilrrnnc. Klurrmil kaarui kiirccssii
«>jiin .le kiviiLirit parrkkuivrrr herm«rstuneissrr kiisissii. Vein
picni hcrki. jr kvlä oli rlhjii risukk;ristrr. Yl.rclen hevosett
irja1ineen, kovi,r sanoja kiivttiien. srritntne pitlcttf ii kiisis-
siirnrle. Lritoinrnre rckeen k,rksi kk:rrr ja lr;rtruLttt,rit.t.

26

!":,
*ft



'{=?'
,ll

rristi.unillur, ettei trristelevier-r soril.rittcn tieroorr |riiissyr
kukrrirn vierniiiin tieroa kvLissii t.rl..rhruneestrr. Liiiikintii-
kersar.rtti Paitr,rla ihrnetreli kovasti. kun ruli kt liistii siclc-

ti\'clenr-r1'stä noutirmasta, kvlän .rut i rrrr.r. Ei s:rnonut liiytii-
r.reensä sieltii ketiiän. Selirirnme hiinelle tilar.rreen ja ke-
Ixritinrrtrr. pirämään onlirnr ticr()n.rirn.

Enr.ren Pakokiruhua oli ehclittt läherriiä t.iisteltrir;rrrio vi-
hollisen sclustirirn Kemijoer-r sur.lnn;1lrl. Se sli vaikeasti
kuljertavasta rlrairstostl huolimirrrir kosketuksen vihollisen
ku()rrnirst()- ja hr.roltoportrnseen siiuä kello l7-lli aikoi-
hin. Kun vil-rolliset irlkoivat krrulla arnmunraa selusrirs-
taan loppui heidän iunmlurtrursir kuin nrrulankrlutrriur.
KuulLri vain koval pulinla .ja rvrinäii, kun he irlkorv,rr pe-
räär'rryä. Tämä oli meiclän k<>rvillemme kuin sukristr sorr-
tol. Jonkin ajan kuluttua lakkasi iurlnunril kuulurnrrsra
sieltii parriomnre suLurtrlstakin. Jännitq'neinii orkrrir-nnte
partior.r 1:,altrr.rta )a rie«rja siirii, mitii olivat r.riihneer jrr s:r:r-

I' st''

{&.

neet irikaan. N{eille oli tiedoitertu parrion pirlatessirrul
ylirtlivär-r Kenri joer-r jtruri irsemien-rme kohcllltl, varoirtl-
en, etternrnc avirisi tulta joelta liikettä havaitessarnme.

Pirrtiota .ja tilarnteer-r rnuutoksen aiher.rttirnr ia käsky jri
trlotellessarnme Lapin paukkuvass:r pakkasessa kr,rulirnrne
sellaista, rr-ritii n-reistä kuk,ran ei aikirisen-rrnir-r ollut kuulh-rt,
nirnittiiin sLlsien ulvontaa. Veren haju oli kai niider-r rna-

kuhern"roja alkantrt kutkuttlir, ktrrr niin haikeirsti trlvoi-
virt. Rrrt)kair niiile oli partiornrle jiirjestänytkin melkoi-
sesti Pelkosenniemen-Siivtrkosken marnrien räycieltä ja
liil-ririer.urilta. Vielii samana ilrana lähdimme vih«rlliser.r ra-

kla-aj<xrn kohti SrvLrkoskea, mutta emrne sitii ravt-rirt,r-
rleet.

Savukoskelta osr joukoista kLrl.jetettiin Ken.rijärver.r
ls<xrnkyliiän jr>Lrlua viettänräiin. Siellä saimrnekinjoulun
viettää rnuh:rssa, aivar-r kuin joululahjana hyvir-t suoritenrs-
ta työsrä.
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PUHUI\AT KIRJAILIJOILLE
HEIKKI SEPPALA

Miehet tähystämässä
mitä vrhollinen tekee

V Ål-l- ILÅN rvktreuttt s.r.rprr i T.r i1..r lcctr K()u k Ll nlllemcctt
rirnl)tikuuss.r l() lO. Lutttrr.rrrrri Åstriinritt koltt.1.1',s111.1.111

kuuluneessrr korncrti von Brrghitr jotrkktreessa palveli'''rrr
sotruriel-rinä nrm. kirjailija Hosia jrr trrainostoimittail Sep-

piilii. Yöllii korsuunsa lnrl,oitr.ltn lilrur he rrrrrnr.lrt vrrl jeressa

joutuivrrr vhdessii raisreluh:rurlrlll vi.rrtiooll.

Jocn trrklinen rri.Iiscnril oli sillii kertarr hiircr-rhil.iairten.
Lisiiksi olivlt aseveljer s\'\'entvucct I-riin innokkarrseen kes-

kustcltnrn. etteir'är Iie lrrirtk,rtn tnr.tist:ruect tilrrnreetl rär-
ke1'rtii. Kaivantoor.r piiiistviirin hc jäiviit si ihcrr nokittrsten
seisorraan, r'rtjrtru't tuetrin piiiihiin roisistlan.

H<>sia ;atkoi esitelnriilnsii kirjailija Flrrtrbertin ty1'lirr
hienouksistrr ja Iiiinen suLuruilttonlr.Ista itsckritiikistaiiin.
Kerrankin hiirr erurtupiiivrillii pisri vein pilkLrr.r eriiiiseen hi-
onnrrn rrlaisena ollccsecn novelliin ja iltapiiiviillii orri sen
jiillccn pois...

Scppiilii puolestxirn, jokrr itsckin jt> oli srr.rnr.rt esikois-

)8

ASEET

\

\
\

t

,-,c:j:illi:|;"1]ta 
Jtrttu-1'up:r,ur. kuuutt lt L.rrr.r.rtr.r,,;.1.,-

Pukslll
Piiskatvkinar-r-rr-r'rus upposi t.ristclr:h.tu.lrn jäiseen

rakascir-riimään viuhahtlctturr;rn kr-rmpf.rn1151sn piiicier-r
viilistii 

- 
ja ilmeisesri ktxrkkerrseen. upseerin niiki;i-

scen Hosiaan tirrkoitetturre.

- 
Mikris piru sc oli/ er.rsir.nn.riiistii kertrrr ttrlilinjoilla

oleva Hosirr ttrhahti, lttuttrl keik.lhti siunrrssir nttritl roiscn

tuuPPl.1ilrll lulll.
Näin välttf i Hosirr pieuen tiihtiivsvirheen vtr«rksi rtthti-

nas Dolgorlrkin kohtrtloltrr 
- 

jotra krrnttttnrrltkttltlrr vci
piiän Kol jonv i rrirn trrisrel r-tss.r. NIor-risra seikkrri ILr isterrn c-lr -

jiinä selvirtviiiir-r Hosirr sittcn srtattoi kirjoittee rotlrt,tttitt-
sir "Tulih6lyi6 llla ' 

- 
jol-r61 srunlssrr 6'hruässii falvellut

reitci I i ja, sotlu)r ies Nop51111s11 p i irsi kansiktn'art.

.



JR 8:n rintamalla näkymä
ei-kenenkään-maalle

ir

I.lr-
rl

Syöpäläissotaa""'NEM

la"tuuri n"
tynkää Klmfäruellä
ON vuosi l9r.i. Olen.rme lähirorjunt.rjttukkueer.ra JR 8:n
q'kkikon.rppirniasta, ptrolijoukkueirrain vr.rorotelleet eclel-
lisestä syksl'stä läl.rtien linjirssa I P:n lohkolll Kimjärvel-
lä. Muutirmnn kilometrin päässä trrkirnirntlle on Homoro-
vitsin kylii .ja vielä pol.rjoisemprrrra Svviirir.rjoki.

Päivät jonoutuvat kohdailamme tapahttunaköyhinä pe-
räkkäin. Vartiovuoroissa oloa ja pesäkkeissii seisoskele-
rnista sekii rlihvstelyä ja kur.rnreltra. Olosuhteiclen saman-
kaltrrisuus ja tirpalrturnieu roisruvur,rs voivar q'lsisq'ttiä

- 
kohtalokkaastikin. Oisin, pirneän lik:.rnl, amrlllraan

silloin tälliiin konepistoolisarja järver.r rar.rtalepikkoon tai
valorakerti, joka ieijuu hitairsti lirskuvarjonsa varassa va-
laisten erumaasroa kirkkaaksi. Tuulen kuljettaessa raker-
tia vakr jrr varjot tirnssivirt hätkähciy'ttäväsri erur.nirirstossir.
Ircesäilyq'svais«rn ohjailerna mielikuvirus v«ri rä1'clentäii
Iiikkuvat vurjot vil.rollishahmoiksi ja tikkakoskelainen al-
kaa osoittaa pahoinvoinnin n.rerkkejä sy,iisten repiväsri

ratrtaa kohri olematonta. 
- 

Raketti saattaa Ieijua omalle-
kin puolelle, pesäkkeen taakse. Silkrin saadaan sen var-
josta silkki tunter.nartomalle lornarnorsiamelle vieräväksi.

- 
Kujeilu .ja lapser.rmieiisyyskin pilkistävät esiiu. Kiväii-

rin piipurr päähän kiilataan hylsy,, j«rka ammuttaessa ujel-
taa tavallisuudesra poikkeavasti, ia piipun pää h:rjo;u lrai-
neesta rautaviuhkrrksi. Välillä on taas ilotulitusta viholli-
ser.rkin puolelta öisin. Konetuliaseiclen valojuovrrsuil.rku-
ja, räjähtävien luotien lätkährelyä puissa ja sairtt«rnir kii-
rii perässä h«-rr-xrttavanomainen lähtiiltukatrssarjan ääni.
Raskaiden aseiden vuoropuhelu on vähäistä.

Aistit lukevat helposti asemirsoclan "l'l-rteiskunnar-r" va-
kiir.rtuneiden äänien merkitysrä. 

- 
Naapurikorsussam-

nle majailee jv.kon.rppanian poikia tehtävissään. Korsun
ulkonurkalla or.r heillä kä1,tössä sotasaalisnaku, kraniratin-
heitin. Sen atnnluntirlukemir on ainl sarna. Tiecletään, et-
tii kun korsusta joku kä1, tarpeellairn rnenee kritr-r:rirtti pur-

)9



keen ja kuuluu: klop! Jos sarruu olemaan hil.iaisra, sanoo
vartiomies pesäkkeessii toiselle kuulruaan lähölaukauk-
sen: "Jv.kornppaniar.r niies kävi vesiä l.reittämässä. Tuli
varmaan reikä 

- 
lumcenl"

Nuorten miesten n-rielissä on hitrasti, pienin rirvoittein
etenevää elärnäntal.rt«ra, vaikka "hiljaisia" kuljetetlln jos-
kus korsur.r.rr.r.re ol.rirse kohti JSp:aa ja lumelle jää p1111x1t1*

viirr.rja. Tapal-rrur-rien ruomar mielikLrvat ja vaikutelmrrt
krtrtoittavar vielä tuoreirir elärnyskenttiä, kunkin alitajun-
nassa lähtemättörnästi. Ajan kLrlkur ankkuroicliran nii-
hinl "Se oli kohta silloir.r, kun Mäkelä meni räy'sosumas-
t3. "

Helmikuinen, lnnta rupnlrrilva rrruru. F(irj«rir rLrlee si-
sään jo ikkr.rr-rlsta. On irrrmuaskrrreen aika korsussamrne,
entinen lsuinrakennus 

- 
kenries kotoisin Hornorovirsrrs-

ta. KarbiiclituijLrr.r kelmeä valo liiikehtii jostakin priydiil
tä. Tuli riiiskyl' kar.niinassa, jonkrr päiillii virkuirnpien
saikkarörnpsät jo «rdortelevar kiehumistran. Se lämmittää-
kin ratrkrisevasti. Joku pojisrir runnelnoi: "KyyläkeinLrl-

la kuuram«rssa, rne kaahren isr.rimmee'
Aan.ruy,tistä varriossa r>lleet vetävät vielä sikeirii rirseil-

lään. Heiclän pakkinsa ovat seinälrrudalla, ornallir pirikirl-
laar-r. Torakoitten siirna-lnrennir harovat niiden llicloiltrr
aamueinettä. Korrinpeluukel-rä or-r hrrjonnut rirseilleen, ta-
vln mukaan vasta irikeisin alrnullrr. KehäkettLr.jrr väsyt-
tää. Mantteleita vecletiiiir.r yli pään. tl.ri maistuu heille
rnlkealtir. Kur.rluu ynähd1,ksiä, jotka vlihruvi.lr suun rni.rs-

strLteluksi. Eräs hu<>no-onnisir-r, rnr.rtra silri aina ir-rnokkain
pelr.rri on krritenkin etlelleen valveilla. ALrkeni yiillii pliivä-
rahoistairn, jatkoi sitter-r takapiruna iriurr.rLul. Nvt hiin ve-
täii "ver.rttiä" 

- 
yksinään. Kiidet f urisravrrr korcreja

kiihkeästi. Hiin cliiä k«rko irsteikon n«tllrrsra kirhrcenkvrn-
meneenl'htccn, 1li senkin. Venttejii tulee kait enemnän
kr.rit.t rnenee, k«rska ritsiltä kuuluu hyväks1,viiii, iloiseksi
vksinpuhel uksi tlrkoitettLrrr rnutiurrr.r: "-kclc, ol isi Prr m trlla

ollur yt)llä tär'r'tr.ni)nen 111111ir 
- Joku säälii korttejal "An-

nahan 1',akan jo huilaral " Leikillinen hturmautrrs palrrut-
taa peliviluisen miel-ren rodellistruteer-r.

Jo ryystiii'r1'vät ioirter.rkin ritsien reunarnilla ensirnmäi-
set saikkatilkat sr.rihin, menorielleen, kun srmrrssa korsur-r
rnatala «rvi rrvautur.r. Sisään q'iinq,y ehdan valkoisessa lr.r-
rnipuvussir, kenties viisissäkyrnmenissä olevl srrlskea ja
kasvoilraan ikäisekseen silngen vähäjuonteinen rnies. Tu-
lijaa yritetiiär.r tiirailla tr-rijun valossa eri puolilta korsurr.
Lr.rmipuvtrn 'kaultrs" on hiemrrn atrki. Voirnnre havlitr
kirr-rllrslaltoissa seisovnt leijonat. Nukkuvat heräteriän ja
irrvomerkkien iriheuttlma ylläty's antaa tilanteelle hieman
harnuilunornirista sävyä keskuuclessamrne. Jrlukkueenjoh-
rajarnme, viinrikki Kusti Hrimiiliiiner.r tekee asirankuulu-
vrrn ilrnoittrkscr-t.

Ylliittiijä, serrnre mukanaan, on clivisioor-ran konreur:rja,
kenmalin'rirjuri K. A. Heiskirnen, "Kl'h.r.rä Kalle", jolla
trurstlnimellii hiinet 1-roteroi r;r rryi)rcrr tu n nctirirn. H ;rhmon
henkiliillisyts selviiili nrcille useimnrrille vasta tilrrnteen '

.lälkeen. Kiisite ,la nirni, .loista olerrme kuulleet ou nluLlttr.l-
nLrt kahclella jalalla kiiveleväksi. Otettuiran ilmoittrksen
virstiran kornentrr.jrr tierlustelee harvrsanaisella pLrheraval-
Irran: Onko tässii korsussa syi)piiliisiä/ 

- 
Vrrstatrs «rlr

nr1'tinteincn. Korkea, porras haviritsec scn hclfosti itse-
kin, sillä rorrlkoitrr .ja lutcita on liikkeellä joka vuo«rkrrr.r-
den aikrrn,r seir-rillii .ja katossa kosolti. Tarkastrtjien kys)'-
rnvsten aiheet siirtyviit "kotieläirnistä" rrrut:risenrpiilr
kohreisiin. Vihcl«rir-r scurrril asel-nicmrne tarkrrstlrs joukku-
een.johtajanrn-re opastuksclla. Me .jirtkirrrmre srrik.rn juou-
ria. 

- 
'Kcirii ne olii" kysi'y joku pakinkannen trrkair.

"Vhisklmiehiii, vhiskymiehiä, krrn näkf i olevrrn etikerin-
kappxlgilx krrultrsla.rt«rissir", virlistrrir toinen, r'rrrtltentrttrrlt
ikiilLr«rk:rn n-rics. Sitren hän selirtiiii asirrn oikean liri.lirn.

Seurrravrrn l-ruhtikur.rr-r |trolivälissii siirrl,mrnc tilafiiisesti
telttrrmrrjoirrrkseen. Rl knrcnristii on tieriimiin ulrkrrrrn ru-

i
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lossa kss.ryhrnä, joka panee myrkyr sisään ja korsun ka-
miinan kuumaksi. Tarkoitus on savusraa lureer ja torakar
pesäänsä. 

- 
"Nyr tarvirtas kuivia leppähalkoja 

- 
rulis'

palvauslihaan hieno savun maku", kompaillaan varusteita
telttaan siirreträessä.

Syksyn ja talven kuluessa ovar lureille maukasverisim-
mät kaverit "häiriinq,neinä" suunnitelleet vanhan kons-
tin käyttöön otramista. Tervaraan ritsien jalat alapädsta ja
katkaistaan "pikku Sorkien" hyökkäysrie. Muuramat härs-
kiverisimmät, jorka eivär kelpaa lureille, tekevär kiusoi-
tellakseen yöliisten hvökkäy,sten kohteira, kuirenkin
suunnitelman ryhjäksi. - 

"Katosl Lude on laskuvarjo-
mies. Se pudomaa itrensä katosra petis' kotrdalla. Sirten
se vasta pirua on, kun se leijuu suoraan sun sieraimees' ja
kuorsatessas' horaset luteen palkeisiis. "

Ml,rkyrysryhmä saapuu ja tekeekin perusteellisra työtä.
"Kotieläinten" häätämispäivän iltana loimuaa korsumme
kokkona. Muutamat mllurossa alapetien alle unohtuneet
täysinäiset kiväärinpatruunalaatikot anravar kesrotulta ko-
kosta. Joitakin käsikranaarrejakin tomahtelee lennättäen
kipinöitä ilmaan. Liekir loir.nuavar korkealle ja niiden ka-
jo näkyy kauas hiimärryvässä illassa. 

- 
Yllärys kohtaa

rneidät täydellisenä ja epärniellyträvär.räkir.r. Palon loin-ru
on selvä ke§kiryksen tilaus niskaamrne. Sirä ei voi mennä
sarnrnuttalnaanklan, sillä se on eliir'ä pesäke, jostir voi sari-
da nal'rkaansa. Väl.rirellen kuirenkin liekit laanruvrrt jr
patnrtrnoiden pauke lakkaa raunioillrr. Sirvu vielä pussah-
telee ilmoille. Kraniratteja ei kr-rulu rulevan onneksem-
rne. Hieman apeir-ra vetävdlmme kuirenkin telttaan, ku-
kin havuilleen. "Kerro onko Sr.rlle nkkaharnpi roinen",
Harmor-ry' Sistersir l.rulrn'ar. R.rtlio nlpsaureraall kiinni.
Tapahtr.rrnat eiviit kLrirenkr;ln esrii piiir.ärahojen ikiliikut-
tarn ista viidelläklmmenelliik;rhilell.r lehdellä.

Kulr.m parisen viikko.r. ÅLl.rn.rkrrn mukairn «rn hultti-
kurrn viirneiset p.iir.ir k.isill.i LLrnti on sulrrnur viihiin ja
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Homorovitsin-
Kimjärven

rintama 1943

Kimjärven jää puikoille. Vartiopesäkkeemme on ranllan
ja sitä läheltä rr.ryötäilevän, Homorovitsiin johravan tien
välissä, noin 110 m järverr itäisestä pohjukrsta oikealle.
Meisrä vasemmalle alkaa I P:n lol.rko. Linjan järviosuutra
oikealle, jossa ei ole täydellistä miehitysrä, varmisreriran
määräaikaisilla yhteyspartioilla JR 50:nen miesten kanssa.
Etuoikealla Kimjärven takana, vihoilisen puolella kohoaa
Hopeakukkula. Jossakin vmernmalll, ei kuitenkzran näkö-
etäisy1'dellä on Pirunkukkulrr. Vihollisasernar kohdallan.r-
me ovat parinsldan metrin päässä. Järvr:n päässä suolla
vasemmalla välimaastossa lojuu jo ruosteesra ruskerrunut
hyökkäysvaunlrn romu. Ltunen irlta, vaununjätteen lähis-
töltä, on kevät paljastanut epärrääräisiä, kankrran verhoa-
mia möykkyjä. Eräiden viimeisten syöksyjen ja niiden re-
kijöiden päätepisreitä. Korpitkin alkavat koikkua.

On ilta. Hän.rärtää. Ensimmäir.ren parivarrio yörä vasren
saapuu pesäkkeeseen. Jätän sille evääksi ravanonlrisen sa-

nan: "Ei mitään erikoistal ' ja suuntaudLrn kol.rri telt-
tiamme. 

- 
Matkalla 1,hdytän uaapurimme, tykistön tu-

lenjol-rtueer-r miehen. Hän seisoskelee Hontorovits;urn
johtirvalh tiellii ja kelluu h1'värutlonmnreessa. Pullon kiru-
la ja puir.ren korkki pistää esiin rzrskusta. Kerrcxr rulleen-
sa juuri lornaltl, jorrka muisrot pul.rkeavat hänessä lrru-
luksi: "Oi donna bella, kun Sintrt kedolla näin". Emrne
kuitenkaan saa vhte)'ttä keskusteltrr.rrn-rr-re, si.llä rninulla ei
,rle samoja vaikureLria. Jatkan markaa, murrr en pääse
kuin muutaman askeleen ereenpäin, kun ruo naapurini al-
kaa hetken rnielijohteesta pr<lpagrr-rdalähetyksen yii Kirn-
järven kä1'ttäer.r siihen koko ver.rä.jänkielisen srnav:.1ras-
tonsa. Laukaustenvrriirroa ei liihitienoilla kuirenkaan s1 n-
t.ty. Lähety's n.renee perille ja sen lopurtuir esiträjä karoair
tienpenkassa olevaan rulenj«rhtokorstrun.

Seuraavana irrr.r.ruyiinä klo .l tienoillir meitliit heräträä
reltassar-t-une vihollisen puolelra kanrrluruvrr, j atktrva j a kii -

vas kivääri- ja koneruliaseiclen rätinä. Se rulee nruhana

JR 8:n tykkikomppanian
miehiä esteiden
rakennustöissä Syväri n
maastossa. Keskellä
läh itorj untajou kkueen
johtaja, vänrikki
K. Hämäläinen,
joka kaatui myöhemmin

Joukot lähdössä
esteiden läpi

vihollisen
puolelle Kimjärven

rintamalla
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vasemrlalta läl.reten ja voirnistuen. Teltassamme ei sillä
hetkellä tunnu olevan tilan ahtautta. Jotenkin lö1'dämme
kukin jalkineemme ja jalkarättimme. Valon kajoa ei vielä
taivaalta juuri nä1,. Unenpöpperössä poukkoillen etsimrne
käsiaseitarnme. Joukkueenjohtajamme, joka talven rikana
on vaihtunut vääpeli Saastamoisen hahmoksi, on tulossa
lähistöltä omalta teltaltaan. Rätinän lomitse kuuluu hänen
runenkarhea äänensä käskynä asemien miehittämiseksi.
Vaikka olemmekir.r lähitorjuntamiehiä, meillä on tykki,
jonka suoja-asemasrrr löydämrne itsemme vihdoin coimin-
taan heränneinä. Kiskomme Boforsin kohti ylämäkeä
xsemaan, joka on kirivettu Homorovitsan tiehen. Jo mat-
kalla suoja-asemaan on viholliseir korohoroja ,;a q'kistöä
I'hq,nyt tulitukseen. Räjähdyslieskat valaisevat maastoa.
Saamme q,kin asemaan ja levitämme lavetin haarar. Kan-
nukset yritetään painaa maahan, joka on vielä jäässä.

Jostakin vasemmaltir, omalta puolelta nousee vihreä raket-
ti sähisten ilmaan. Omat raskaat aseet yhryvät pakerrierr
lähetykseen. Vihollisen culi tuntuu entisestään kiihtyvän.

Yritärnme härnärässä tähystää rykin surjakilvetl sivuitse
ampuma-aukosta eturnaastoa, Kim.lärven lahden penrk-
kaan. Mitään liikertä emme kiritenkaan voi havaira. Aja-
nrksenkulku on paineen alla kuin litistynyr lahna poh-
jaan asti .jäätyneessä järvessä. Elemenrti on kuitenkin
paljon kuumeisempi. Siinä on peruuttamattomuuden eh-
dottomuutta. Toiminnalle ei löydy vaihtoehtoja. Kope-
loin kranaattilaatikon auki. Sirpale 

- 
vaiko panssariam-

n-ruksia, sitä en vielä pimeässä aamu1,össä havairse. Luk-
ko auki ja ammus putkeen. Tykkimme on ampumaval-
rnis. Hanikoita hoitelee Niilo Airaksinen, Juvan poika.

Samalla kun "pulla menee uuniin", rutistaa asernassa

olevia voimakas ilmanpaine. Räjähdyskaasun aiheuttama
katku tunkeutuu tajuntaan. Ampuja vääntäyryy rajLrsri
taaksepäin. Suu avautuu voihkaisuun, jota en kuitenkaan
räjähdyksen seassa voi kuulla. Krisi tapailee selkää, johon
sirpale on iskeyrynyt. Irse runnen voimakkaan ,ia kuuman
vihlaisun vasemmalla puolelia päätäni. Karvalakin sarnan-
puoleinen, alasvedetry läpsä tuntuu menneen riekaleiksi.
Poski on verestä tahmeana. Kranaatti on tullut viirtä vail-
le asemaan. Tuli tuntuu siirryneen jonnekin kauemmaksi.
Ilmanpaine on tukkinut korvat. "Humalaisina" paineesta
javerta valuvina yritämme kekkuloida ja kontata pois ry-
kiltä, taaksepäin pitkin aseman kdydvdä. Mutkan takana
tapaamme Vaito Valkeisen ja Aarnion, joukkueemme po-
jar, myöskin haavoittuneina makaamassa käytävällä.
Tykki jää asemaan ladacuna. Vihollisen aseitten nrli jat-
kuu. Sen syvyys on parisataa metriä. Muutamien kaverei-
den avustamina ja hyvällä onnella läpäisemme "vyön" ja
pääsemme JSp:aan, joka ottaa meidät, kuten monen
muunkin sinä aamuyönä paikattavakseen.

Sotasairaalasta otiunme yhteyden kirjeellä joukkuee-
seemme. Vastaus ttrlee sitten aikanaan: "Tilanne kuivui
aamulla, eikä vihollisen jalkaväen liikehdintää tai hyök-
käystä tullut."

Tilanteen jälkeen paikalla olleista ei kukaan voinr.rt tie-
tää piiskan jääneen asemaansa ladatnrna. Suoja-asemaan
vedettäessä se laukesi jostakin syystä itsestään. Putken
edessä, joskaan eivät aivan kohdalla, olivat komppanian-
päällikkömme, luutn. Helge Laiho ja vääp. Saastamoi-
nen. Kranaarti meni heidän välitsensä iskeyryen aseman
seinäpuitokseen. Panssarikranaarri ei onneksi räjähtänyt.
Pimeys ;a siitä aiheutunut tykin lataajan väärä ammuksen
valinta pelasti. Niinpä, niinl "Tuurin ryngäksi" meidän
poppoossamme sanottiin tilanteista selviyrymistä.
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