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Taipaleen Terenttilän
tukikohta n:o 5 11 .2.1940

Mannerheim-linla
Talpaleella

lcsti

siinä sanat, jotka vuosrna
MANNERHEIM-LINJA
rnaailman. Olihan tosin
L939-40 oiivat kuuluja kautta
tärä ennen, tilanteen Eu«xrpassa ollessa kärjisryneenä,
rel.rty

T. H. LANKINEN

rajojemme läheisyydessä vapaaehtoisin talkoovoim i n

linnoitustöitä. Noiden töiden merkiryksen sodan syryttyä
jokainen cietää, joten jätämme ne omaan arvoonsa. Mieleer.ri on vain jäänyt eräs muistorikas päivä, jonka iou-

duin viertämään tuon linjan eräällä sotiemme verisimrnäilä osalla.

Oltiin TaipaleenlTerenttilän linjalla tukikohta "viito-

sessa" ja muistojen päivä oli helnikuun yhdestoista.
Taisteluhautana oli viemärio.ia. Asur.rtoina olivat talojen
perunakuopat sekä viemärin sivr.ril'rin kaivetut poterot.
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Vaikka kukapa sodassa "asui", ei ainakaar.r etulinjan sorilas. Aserlien edessä oli jokunen kiireessä vedetry piikkilanka. Mikä sitten rnuodosti tuon kuuluisan linjan? Parroittunut sekä turtumukseen asti väsynyt Suomen mies,
liittolaisenaan pakkar.ren ja aseenaan tarkkaakin rarkempi
pysrykorva. Siinä ti-ron linjan ainekset. Ei teräsrä eikä petoonia, vaan usko oikeuteen, ja luja luottamus Korkeimman jol.rdatukseen.
Sain 10.2.40 käsk1,n siirryä ryhmineni Koukunniemesrä
Terenttiläär.r. Yö kului melkein kokonaan rlrohon markaan. Mikä lol.rduron näky avautuikaan eteemrne katsellessamme tuota rulevaa "savottaa". Metsä oli krrin poispyyhkäisry. Pitkät kannot seisoivat ryteikköjen keskellä
rn

uistona kaur.ri ista rlänr-riköstä. J atkuv at arnmusten räj äl.r-

telyt, joita pirkät konekiväärien sarjat ikäänkuin rarrsran-rusiikkina säesrivär, kertoivat karua kielrä todellisLrudesta.

Oppaaksernme lähetett1, sotamies selitri, ertä olisi parasta siirtyä l.reti ereen niir.r kauan kuir.r on l.ril.irisemparr
ja vielä pirneää. Lähclirnmekin rniesvoirnin kiskomaan

rykistötulikin, muuttlren päivän valjertua rr.rmputuleksi.
Vakavina ja hil jaisina seisoivat tähystäjät paikoillaan.
Edellisenä päivänä kaaruneita lojui vielä haudan pohjalla,
koska yl.rtel,sl'rautaa taaksepäin ei vielä oilut. Musret rnö1,§t pell«rlla ja esteillä kertoivar, että vihollinen oli yrittä-

nyt

sisäär-rmirrroa,

mutta se oli rul-rottu asemien eteen.

Erään jalkaväkiryl-rmän ,johraja, alikersantti Rantala oli oikea kyttä napsirnaan hyökkääjiä muonilta. Hänen kiväärinsä perää korisri 54 viivaa
varmoja tapauksia.
Kantamiehistö oli eteläpol.rjanmaan
poikia, jäyhää pomkkaa. Eräästä sr-rojapoterosta kuului hil.laista laultra.

Erotin sanar: Hän aseemme on kiipemme, ajalla vaaran
vaivan." Åjatrelin: rämä tukikohta kestääl Tuntui turvaliiselta olla tuossa joukossa.
Tykistöruli kiihtvi kiihrymistään, ei ollur sy,yrä nosrae
päätä uteliaisuudesra. Tosi teräsmyrsky peitti rienoon. Räjäl-rdysaineiden palan.risjätreet sekä rnaasra ihnaan kohoava h.uni .ja hiekarr pölr' f.in-rensivät uousevan auringon.
Vihollinen alkoi liikehriä. Pärssisen talon raunioider-r
tienoilta kuLrlui hr.rLrroj;1 sekä rroomoreiclen jyminää. Olisi-
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Taistelu käynnissä Taipaleen Terenttilän asemissa
tr-rota

puoli tonnia painavaa rykkiämme läpi

murr«rsten.

Paidat hiestä märkinä, välillä puita edestä pois rrrivaten j.r

alnmusten tekemiä kuoppia koluten pääsin-rme senrään
tappioitta eteen. Katsoimme eräästä kranaatrikuopasra rykillernn-re ase.rlan, sillä siitä sen sai helpollti ja vähällä
kaivarnisella. Sair.nme kannusren väliin rlyös itsellemme
suojaktropan. Kun asetin rl,kkimme kl,mmenisen metriä
.jalkaväen linjan taakse, sair.r I'reiltä tästä kovar haLrkkun-riset, samoin r.r-ryös ttrkikol.rdan päälliköltä. Tykki olisi pitär.ryt vieclä l.reidän rnielesrään asemien eteen pellolle. Pysyimrne kuirenkin päätöksessän-rme, kaiv«rir-nme lurneen
yl.rteysl.rauclan, .joter pitkin ryörnier.r piiäsi näköstrojassr vil-rolliselta varsinaiseen raisteluhautaan.
Asemastamme oli esteetön ampula-ala pellolle .la vastapäätä olevaan Pärssisen metsikkriön, jossa oli viholliner-r. Valitsimme taistelul.raudan ja sielrä paikkamme, sillä
silloin, kurr ei ollut pirnssarivaaraa, raisrelimrne kiväärimiel'rinä jv.r-niesten mukana.
Sitä mukaa kuin päivä alkoi sarasraa, kiihtyi viholliser.r
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pa edes parik)'mmentä kranaattia tuonne

metsikköör-r,

l.ruokasi q'kkimies Hakala, rnutta ei ollLrt. Vihollinen sai
kaikessa rirr.rhassa valrr-ristella hyökkiiystäär-r. Ainoastean
jokunen kiväärin lar-rkaus kuului puoleltarnme.
Sieltä tulivat sitten panssirrit
Asemien viiliii oli vain
- oli aukeir pelto ja se,
parisataa metriä, mutta etunamme
että olirnrne edes jonkinlaisessa krivannossrr. Syöksyimn.re
rykillemme. Taas sairnrne har-rkkrur.risia, koska err-une l.reti
paljastar.reet itseämme ja alkaneet tulirtaa var.uruja jo pel-

lon reunaan.

Kyllä tän.rä panssarintor)ujan homma on
r.roi q,kkin.ulre sr.runtaaja, korpaali Markkula.

-

Panssareita seurasi jalkaväki

ja

kurje;r, sl-

vaunr.rjen päällä oli

rnyös pipolakkeja. HuLrsin Rantalalle:
Pitäkäii te vair.r huoli jalkar,äestä, rre hu;lehdirnme
vaut-ttristal
Päästin-rme ensirnrniisen vlr-ulLul puolivä-

liir.r peltoa-ja r-ryt pul'rui "1'riiskamme" kovtra kieltään.
Kaksi laLrkausta ja var.rnr.r oli liikunta§v1'rön. Mutta mei-

dät oli huomattLr

-

Metsikrin oikeassa laiclassa «rli vihol-

lisen "piiska"
kumpi oli tarkerr.rpi, se sai elää tässä ieikissä vielä toistaiseksi.
Ammukset iskeyryivät .jäiseen

yrnpärillemme. Markkulan sihnä oli tarkka ja käsi
vakava. Saimr-r-re oslunan piiskaan. Korkealle sinkoava valojuova todisti, eträ olimme voitraneet.
Tällä väiin oli eräs valkoiseksi maalattu vaunu päässyr
ruraahan

asetniemrne eteen. Se oii varustettr-r Iiekinheittimellä.
Meinasiko tuo polttaa miel.remn-re elävinä asemiin? Saimn1e osuman vallnuun, ja se syttyi tuleen. Tornilr.rukku
ar-rkesi, ja sieltä nousi rnies käder ylhäällä, murra retkal.rti
heti ja yäi roikkumaan yläruumis tornin r.rlkopuolelle. Tulenliekit ja sakea savn peittivät kaamean näkyrnän. Iln-raan sekoittui palavarr lihan käryä.

Tykistötuli oli siirtynyt l.rieman raerrrmas, ,;a nyt näkyi,
että äsken vielä niin l.riljaisessa taistelul.raudassa oli elärnää. Konekiväärin-ure l,trtyivät leikkiin, tosi sota oli alkanut.

Pellolta kuului haavoittr.rneiden l.mutoja. Joku huusi
avuksi Stalinia.
Meitä oli vain kolme n-riestä tykillä,
ja n.rinä, toiset olivat asernissa kiMarkkula, Tirkkoner.r

kulan kanssa cykiltä taisteluhautaan. Rantala kokosi mie-

hiä ja lähti vyöryttämään har.rdan sitä osaa, jossa vihollinen oli sisällä. Löysin tykkimiehet Laitiser-r ja Hakalar-r.
Haavoittuneita virui poteroissa, kr,rkaan ei jor.rtanut auttamaan. Löysimme reservikonekiväärin eräästä poterosta ja
sairnme sen penkalle. Se alkoi laulaa kuoleman virttään
vil.rollisen joukkoon, joka
vien vaunujen suojaan.

oli pysährynyt lähimpänä

ole-

Rantala oli saanr.rt asemiimrne päässeen vihollisen tuhotuksi,.mutta omia tappioitakin oli ollut. Oikealla oleva

konekivääri oli saanut täysosuman, arr-rpuja ja sy<ittäjä olivat kaatlrneet. Taas siirryi tykistön tuii asen-riirnme. Tosin
omakin tykistö oli 1o yhrynyt leikkiin, samoin omat heittirnet. Pyysin Laitista hakemaan tykiltämme käsikranaatteja, rnutta l.rän palasi pian. Tykkiä ei ollut enää, kilvet oli-

vat kaukana hangella ja putki sojotti kohti taivasta.
Olirnme poistuneet oikeaan aikaan rykiltämme. Tirkkonen sai hauclan tykir-r vierellä. Raskaan heittimen arlmus
oli osunut tykkiirnrr-re. Päivä alkoi l.rän.rärtyä, hyökkäys oli
torjr-rnu. Jäljellä oli enää pellolla olevien vihollisten tuhoa-
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Osuman saanut korsu Terenttilässä

vääreineen. Vasemmalh olevan rr-retsikör-r suojassa oli eräs
panssari päässyt esteelle, johor.r se oli pysähq,nyt j.r arnpui
kaikiila aseillaan. Meidän tiiy'q'i saacla rykki käännewksi
ennenkuin pysryirnrle sen rrilroarnaan. Tykkimies Tirkko-

rninen. Meitä oli tukikol.rdassa jäljellä 18 jalkaväkimiestä
ja rne panssarimiehet. Upseereita ei r>llut yl.rtäär.r, joukkueenjohtaja oli myös kaatunut. Nostin kiväärin haudan
penkalle ja hain l.rämärryvässä illassa maalia. Tunsin sil-

nen käänsi rykkiä oikeasta pyörästä. Sunassa kur-rlui
voihkriisu ja Tirkkonen vaipLri p1,örän päälle pää luodin
lävistän-ränä. Saimrne q'kin kuirenkin käännetyksi, ja hyppäsin suuntaajan t11'nyile. Näin kiikarilla, kun vaunun
torni kääntyi, ja putki pysähtvi päir-r kiikariar.ri. Veräisin
laukaisijasta
panssariarnmus iskeyryi rornin
- edelleen lataajana. Toir.rer.r ar.r-rn-ms.jur.rreen.
Markku.la toimi
läpäisi
vallnun oh jaajan puoielta. Sarnalla ler-rsi vaunua kol-rti
polttopLrlloja. Moni ihmettelee, rr-riten teräs palaa, muta
§11ä se komeasti paloikin saaruaan tulen sisuksiinsa :rlrkoista, joista moottori irnee iLr-raa.
Vedirnrr-re Tirkkosen suojaan kuoppaamme ja peirimme
kyimentyvär.r aseveiien-rme mumiin manttelilla. Sarnalla
kuulLri oikealta huuto, että vihollinen oli jo asernissal
Komppaniar.r päällikk<i oli kaatunut. S1,öksyimme Mark-

loin kuin rnotrkarin iskun

päässär-ri,

tuli pimeä, vajosir.r

tuohon pin-reyteen

-. ravistuksen. Joku sanoi:
Tunsin olkapäässäni
jo,
Herätkää
olette nukktrnut toista vuorokauttal

- silmäni, mutta side peitti oikean siln-rän. Olin isosÅvasin
sr salissa
vierelläni vaikopukuinen hoitajatar.
- Kirvussa kenttäsairaalassa, selitti hoiraja.
Oiette
Samalla
kr-rului radiosta Päämajan tilannetiedotr-rs: "Vihol-

linen hyökkäsi Kannaksella panssarien rukernana erästä
tr.rkikol.rtaamme vrlstaan Taipaleen lohkolla, hi'ökkäys torjuttiin, vihollinen menetti noin 200 n-riestä kaetuneinir,
r-relj ä panssaria tuhottiir-r. Omat tappiot n-ritättömät. "

Hyrnyilin

ja nukuttikir.r kovasti. Se Mar.rnerheirn-lin-

ja kesti sittenkin

-.
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Taistel uosastoj en komentajat,
everstit K. Vilianen (vas.)

ja A. O. Pajari Tolvajärvellä
taistelujen jälkeen

Toluafäruen
taistelun kokemuksia
PEKKA YLINEN

OLI lokakLrun

1.3.

päivä 1939. Olin ryössä

Kadrrur-räen

veljeksillä Kuorevedellä, kun sain käskyn lähteä ylimääräisiin kertausharjoitr.rksiin, eikä siinä rnuu auttanut kuin
lähteä. Kokoonnuimme Tarnpereen tyrrökoululle ja täällii
saimme varusteet sikäli mikäli niitä oli. Jotrduimme Paja-

rin

porukkaar.r JR16:eer.r ja minulla kun

oli erikoiskoulu-

nrs taisteluläl.reminä, jotrduin Kapreeni Leimun lähetiksi.
Olimme Tampereella pari päivää ja sieltä lähdimrne
kohti Luurnäkeä ja Taavettia. Leiriydyirnrne lähelle Taavettia, jossa pistimnre celtat pystyyn. No, täällä rneni pari

kuukautta. Teimrne reirä

ja

tankkiesteitä, kunnes tuli

marraskuun .i0. päivä. Sinä päivänä näirr-rme ensirnmäiser.t
vihollisen pomrnikoneen. Se lenteli hyvin matalalla ylirsemme emrnekä aluksi osanneet aavistaakaan, että se olisi
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vihollinen, kunnes se käänryi takaisin ja alkoi pudottarr
pon-uneja. Meillä oli 12 konekivääriä, kiihdyttäjällä vartrstettuja, iitee-asemissa Taavetissir jn ktrn tärr-rä kone tuli
päällemme, niin siinä alkoi tavallista koven.rpi rätinä. Valojuovat lentelivät ja pomrnir räjährelivär, mutta eivät
onneksi tllottaneet rnitään tuhoa. Me sensijaan seirnrne
kuin saimmekin alas mainitun koneen.
Nyr sircen riesimme, ecrä oli syrryn)'t sota ja että oli tosi
edessä. Saimme välittömästi tärnän ,lälkeen käskyn lyödä

teltat kasaan ja lähteä asemalle, rnissä nousirnrne junaan ja
niin alkoi matkamme kohti rinramaa. Menimme junalla
Värtsilään ja rååhd jatkoirnrr-re marssien kohti Tolvajärveä, jossa vihollinen ahdisteli meikäläisiä pahernman kerran. Marssimrr-re yör ja olimme päivät ilmasr.rojassa. Kur.r

Ineillii oli kiire rrpuun, saimrtte onnikoirrr, )oilla .jatkoimme m;rtkrrrr Tolvajiirvelle ja jo oli aikakin, sillä venäläiset olivlt j«r miehirtär-reer Tolvrrjiirveu eclusrallrr olevan
Korisalrren.
Kun liihcstl,in-rme Tolvajärveä, r-riir-r slimrne visrasrrune
heti q'kistiitultir, joten rr.rtot oli .liircttrivii .ia n.rirrssien .jrrkettrrvir, rnurra olimnte jo rrivan lähcllii, niin ettii päiisinrrne nopcrrsti perille. Nyt ei ollut rrikarr lruklrtirvirna. Liih.limnrc hcti Krptecni LeimLrn kanssa uscnrrtieclusteluun.
r-u iten saisirnn-rc konckivääri n'r n're ecl ul l isinr p i i n ilsenri in.

Meninrnrc Tolvajiirven rrlnti.l:.1r) vastrrpiiiitii Kotisl;rrtrr jrr
päiitin-rrne sijoirtaa kk:t tiinne ja mahtkrllisimman salaa,
sillä vihollinen oli saaressa, jonne ei olltrt pitkästi markaa.
Oli onneksi jo rrike rnv«ihiiisrii .ja pian rulisi pimeiikin joten pojrrr sai'r'at kiviiärinsii rrsentiin ntukrl,lsri.
Sitren liihclettiin katselemaan r.nejoituspaikkaa. Olitran
täällii tll«rja, rnLrttrl ne olivar aika vaarallisia, koska viholliuetr oli niin liihellii. että krilr'rrrrrttittrlra tuli jrrtkuvrrsti.
Murtir cihiin sirnii nrrrtr auttlllr.rt kuin niihin v:rin sij,>itturr.
Liinrnrirtriri ci kr llri uskrrlr.rrrrrt n.trrtrlkrin krriu iiisin. Niin

rrscmirl rrivar.r ti.ipiniin seliin trrk:rna ja ktrn

ilta tuli, silkrirt

tuli hyiikkils.

Vih«rllinen vlliitti riipinän tiit'clclliscsti.
Meiltrikin rrmmuttiin kcnttiikeirrii) ,rivrn seulaksi jir kuor-

mista vietiin kaikki ti.rvirranrne. Minultakin rtrcr-tiviir
kaikki vrrrLrsteet, paitsi rnitii priiilleni jiii, eikii rrinrrll:r olIurkalrn kuin aserakki ja piener rronot .jallrtssiuri. Kun lninullrr olivirr kiintositcct jrr lrrrkka.t'r «ili yli i0 ilstetrir, kcn-

kiiikiiiin ei uskaltrrnut otraa pois jirkristrr hcrkcksikiiiin,
sillä niitä ei olisi sianut takaisin tr.rrvonneisiin jalkoihin.

Olimn're nyt tlivclellisesti nrotissir jr Kirpteer-ri Lein.ru oli
hennonrr. Hiin oli .jatkuvasti puhelimen vieressii ja <l.Lrrteli tic«rja trkair. Sicllii oli cversti Prtjari sarrnLrt ktxrruksi
porukrrn, .jolla hrin sei rrjc'rrrrrr viholliser pois koko liin r.r-

lrcltuarrn. Åamulla sittcrt Leirtru

saartovritl ksestii, ja nrinrrn

kirjoitti rirPortin

piri vieriii

r.ist.i
se eversti Pejurrllc.

Mcillii ci t>lltrt minkiiänlrrisrrr tieroe, miten siellii

trrkan:r

olivat. muttrr ei irutti.ulLlt trtrrtr kuir-t hiihtlellii vain hil.jallecn .ja odottaa rnitii tr.rlernan pitäii, ja siinii hiihdcllcssiini <llir-r r-riin jär-rnittyr-r)'t etten yhtiiiin huorniurnrrt, ktrlr
kranrrrrtti trrlle n'ssiiliti rLivrur vicrccni ja nrinii lcnsin ilrLsirrt

§1

llaltcailumlFr

,.I
Tolvajärven

taistelu 12-14.12.39

§

r r-l

$.Y

ffi5ä
Majuri J. Leimu

i1

1

tiissii sitterr nrer-ri prrri p:iiviiii. Kr:rnaatir-rheitintultrr trrli jrrt-

kuvasri nlrlcmmin puolin. Nleillii ei kvllii olltrt trtppi1vi1.,,

oli liikuttlvir. sillii sieltii olr tirrkke-.rnr1.rrji.r,
jotka anrlruivrrt heti, kLrr.r viihiinkin niikiviit liiketrä. Kolmiumcn Piiiviin iltana ruli vihollisclra cner.nrniin liiketrii.
rDrrtt;r srrlilrr

Prrrtioita tuli jrrtkrrvasti linjojenrrne liipi, niin etrii mcitliin
Iäherrienrnrc oli virarallistir liikkLra. Minultakin urerti urt-rlemnrat liihetrikaverit heti illrrlla. Vihollinen 1'rirti s:r,rrtirirkin n-rei.liir oikerrltrr, mLrrtrr tiiiillii oli 9. k<»rplriuriir v.t-

ruillaan ja se srri torjutttrr tiimiin rt'nniikiin. Siitii tLrli viihiin sr>rrrs:rrrlistrrkin n'rrr.t. I (r konekiviiiiriii je kiviiäreirä.
MLrttrl sen jiilkeen tuli hiili'triiviii uutisirr. Vihollinen oli
hviikännyt n-reiclän kuornrasron-ture kimpl'ruun, joka oli viil'riilt tircrnpaua. Se oli koko piiiviin silxnut kilivira rirLrhi.lssrl

',\'"
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JR 16:een kuuluvan konekiväärikomppanian henkilöstä
manpaineesta ainakin viisi metriä sivulle hankeen. Kuin

ihmeen kautta ei tässä käynyt hullummin. Korvissa vain
humisi kun ja&oin markaa. Pajari oli saanut puhdisrerrua
takamaaston ja minä sain vietyä raportin perille. Sain Pajarilta kiitokset ja niin lähdin hiihrelemään takaisin. Oli
se ollut kova kahakka, sillä siellä oli rraapurin poikia kaatunut juustopala kourassa, he kun pääsivät meidän muonavarastoillemme ja heti syömään.
Minä kun pääsin takaisin komentopaikalle, niin melkein heti sai Leimu sanan, errä rintama on murrtrnut ja
käskettiin peräänrymään. No, rästähän hälinä synryi. Oli
lähdettävä kiertäen yrirtåmään pois, mutta vähän matkaa
hiihdetryiimme Leimu alkoi epäillä perosra ja hän määräsi
kääntymään takaisin. Nyt oli edessä jämerät paikat, kun
emme tienneet, oliko vihollinen huomannur peräänrymisemme

ja miehittänyt asemamme. Takaisin siis vain ja

nyt vasta olivat huomanneet, että vastaranta on ryhjä. Nyt
se oli kuitenkin myöhäistä, sillä saimme kk:t asemiin. Silloin venäläiset hyökkäsivät, mutra sehän oli nyt heille roivotonta, keskellä päivää avoimella jäållå, kun vastassa oli
12 konekiväärid ja he tulivat vielä yhdessä laumassa. No,
tästähän tuli suoranainen teurasrus. Pojat niittivät kuin
heinää päästetryään naapurit ensin keskelle jäätå. Minä
luulen, että tästä porukasta ei pelasnrnut yksikään sielu.
Sitten illalla mekin vnorosraan yritimme hyökkäystä, mutta se epäonnistui. Eversti Pajarikin väsyi niin, ertä hänet
oli kannettava pois. Tässä meni taas joku päivä ainaisessa
jänniryksessä. Vihollisen partioita liikkui jatkuvasti linjojemme takana. Sai olla alituiseen varuillaan, ettei törmännyt niihin, sillä minäkin jouduin liikkunaan paljon
kun olin vielä yksinäni lähettinä. Nukkumaan ei tähän ai-

kaan kerinnyt ollenkaan, niin että jouduin valvomaan
viikon yhtä mittaa. Mainittakoon, että Tolvajärven varsinainen taisteluvaihe kesti 12-14.12.
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Koitti sitten jälleen se päivä, että hyökkäämme kovan
kranaattikeskiryksen yälkeen. Kun hyökkäsimme vihollisen oli väisryttävä. Valtasimme Kotisaaren ja ajoimme viholliset pois.
Kyllä oli ka.malaa jälkeä täällä saarella. Erääseen rakennukseenkin Leimun kanssa mentyämrne .ja aukaistuamme oven olin lentää selälleni, sillä lattia oli niin liukas,
koska siinä oli hyyq'nyttä verta aivan paksulti. Yhteen
nurkkaan oli pinotnr valtava läjä haavoitttureita. Eräskin
nuori poika oli vyötäröitään myöten toisten aila ja valitti
ja huojui siinä. Nyt Leimu antoi määräyksen, että haavoittuneet oli sidottava ja vietävä JSp:lle.
Minä sanoin nyt Leimulle, että eiköhän nyt olisi aika
saada vähän rorkahraa, mutta Leimu sanoi, errä haravoimme ensin tämän saaren jos olisi puskavarnjoja ja niir.r sitä
kahlattiir-r lmpäri saarta. Palattlramme sieltä sanoi Leimu,
että n)'t saat pari tuntia nukkua. No, rninä iähdin karselen-raan paikkaa, n-rissä torkahtaisin. Löy,sinkin erään rakennuksen ja siinä oli seinässä pieni luukkLr, josra ryömin sisään. Siellä oli aivan pimeätä, murra runsin kopeloimalla, että oli toisiakin. Ei muuta kuin väliin vain, eikä siinä tarvinnut unta odotella, olinhan viikon valvonut.
Heti siinä nukahdin. Herätryäni oli jo valoisaa ja näin vähän ympärillenikin. Huornasin kenen seurassa olin
maannut. Nämä olivat kaikki "kylniä poikia", jotka olivat tämän viikon aikana kaatuneet ja tuotu tänne. Eipä
siis mitään, minä lähdin pois ja löysin kapteeni Leimun ja
me lähdimme Tolva.iärvelle.
Saimme tässä hyökkäyksessä sotasaalista toistasataa laihaa hevosta ja suuren joukon aseita ja ammuksia sekä
vankeja. Tästä hyökkäyksestä sai everstiluutnantti Pajari
everstin natsat, kapteeni Leimu majurin natsat ia minä
korpraalin arvon. Hyökkäyksemme jatkui kohti Aittojokea.
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Partio palaamassa retkeltään

TOIVO KURKINEN

KESKEYTYNYT
]%RTIORETKI
KESKITALVEN aamuöinen hämärä vallitsi

luonnossa,

kun Kollaan korpisorureista, etupäässä 7./JR 35:n reserviläisistä koottu n. 20 miehen vahvuinen sissipartio reservivänrikki Hannun johdolla lähri loppiaisaiununa (-40) lumisen erämaataipaleen halki suorittamaan saarraansa
tehtävää. Paniorr oli ederrär,ä aarnuhärnärän turvin Suojärven Kotajärven k1,lään, jossa venäläisellä sotaväenosastolla oli majoituspaikkansa, ja jonka kautta kulkevaa

maantietä nämä käyttivät huoltaessaan Kollaalla meitä
vastassa olevia joukkojaan. Tämä tie oli partiomme miinoitettava seuraavana ihana ja jdÄtdvd' väijyryksiin odottarnaan, mitä ciellä tapahtuisi.
Hiihtelimme siis koskemattomassa paksulumisessa korvessa eteenpäin pitäen miehestä mieheen näköyhreyrtä
vänrikkimrne huolehtiessa oikeasta suunnasra kartan ja
kompassin avulla. Vihdoin aamun valjetessa saavuimme
pienen peltoaukeaman ylitettyämme Kotajärven kylän laitamalla sijaitsevaan autioon metsänvartijan taloon, johon
majoituimme päivän ajaki. Kylälle ja maantiehen oli vielä matkaa ehkä noin kilometri, mutta välillä oli metsä-

maata, niin ecä tähän metsänvartijan taloon ei näkynyt
muita kylän asumuksia. Järjestimme heti talosta kylään

johtavan tien suuhun parivartion, etteivät venäläiset pääsisi meitä yllättämään. "Naapurien" däniä kuulimme
jonkun matkan päästä, kun he kaikesra päätellen olivat
hevosella hakemassa heiniä lähiladoista.
Tullessani vartiovuoroltani sisälle olivat vapaana olevat
paftiotoverini syryttäneet tulen isoon takkauuniin, josta
levisi huoneeseen miellyttävän raukaisevaa lämpöä. Ulkona oli pakkasta arviolta ainakin
Partionjohta-20oC.
jamme, vänrikki Hannu oli taistelulähettinsä,
soramies
Ollaksen kanssa ottanut lauktrsta esille useita pienempiä
räjähdyspanoksia, joita he olivat alkaneet yhdistää voimakkaaksi miinaksi edessään olevalla pöydällä ur.rnin lä-

hellä. Toiset sotilastoverini loikoilivat sängyssä ja penkeillä ja kaksi miestä oli ulkona vartiossa konepistoolein
varustettuina.

Koska olin hieman kylmissäni vartiosta tultuani, en
kauan viitsinyt seurata miestemme puuhan edisrymistä,
vaan istahdin vänrikin viereen penkin pärihän aivan uu39
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Partio korvessa
sr.run eteen, asetin kyynärpääni pankon kivelle ja nukahdin siinä tulen loisreessa. Yhtäkkiä heräsin kauheaan
rä.jähdykseen, siLnissäni kieppuivat sateenkaaren värit ja
luulin tukehtuvani pölyyn ja rikin sekä ties minkä l.rajuun.
Aioin vaistomaisesti pyrkiä sinnepäin, mistä näkyi valon
kajastusta, ja tällöin näin kompuroidessani kaiken puu- ja
kivimurskan alta käsiä ja jalkoja, joten tiesin, että huonommin oli joillekin toisille tovereilleni käynyt. Räjähdyksen syytä en silloin kyennyt itselleni selvittämään.
Ulkona pihamaalla olivat toiset roverini, paitsi vänrikki
Hannu ja lähetti Ollas, jotka olivat saaneet surmansa mii-

nin

nan räjähdetryä heidän käsissään.
Aloin siinä pakkasilman selvittämänä tarkastella, kuinka itselleni oli käynyt. Räjähdys oli repinyt housut jaloistani sekä takkini kauluksesta saappaanvarsiin asri aivan

riekaleiksi. Oikea reiteni oli silpoutunut, vasen käsi oii
verinen ja nenästä vuosi verta. En koskaan enää näe omaisiani, välähti mieiessäni ja
en häpeä tunnustaa, että itku pääsi valloilleen.

Kuulin toverieni neuvottelevan tilanteen johdosta.
Meillä ei ollut al.rkiota mukana ja sidontapaikkaan oli
noin 15 km korpea. Tienä oli paluuta varten vain omat
suksen jäljer. Kun kuulin sivusta, että heillä oli aikomuksena peittää minut lumeen .ia hakea seuraavana päivänä

ahkiolla pois toisten ruumiina olevien toverieni keralla,
rukoilin heitä vaikka kantamalla viemään minut pois sieltä. Silloin kotipitäjäni Punkaharjun poika, sotamies Pekonen riisui lumipukunsa, ja se puettiin ylleni. Sitten
miehet valmistivat suksista lautan, jolla vetivät minut peltoaukeaman yli korven laitaan, josta alkoi paniomme tekemä suksilatu. OIi kiirekin, sillä vielä oli olemassa sekin
vaara, ettå venäläiset olivat kuulleet räjähdyksen ja tulisivar orramaan selvää, misrä se johrLri.
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Siinä korven relrnassa tuli taas uusi pulma ratkaistavak-

si, miter.r tästä eteenpäin matkaa jatkettaisiin. Tuloksena
oli se, että minut nostettiin omien suksieni mäystimiin,
sauvat annettiin käsiini, kaksi roveriani ryhryi tukemaan
kupeilta ja yksi takaa sekä lisäksi yksi edestä sauvoista vetämään. Niin se korpivaellus sitten alkoi. Toverieni syöttäessä minulle sokeria ja pyyhkiessä jådtymäd,n tuppaavia
silmäkulmiani sekä nenänpäätä saavuimme vil.rdoin sarnan loppiaispäivän ilrana hevostielle. Sitä myöten tuli

hevosella reen kanssa vastaan oman pataljoonamme komentajan, rnajuri Ahteen läl.rettämä l-revosn.ries. Tässä
reessä minut vietiin sidontapaikkaan, jossa kuumea teetä
juottaen ja jalkateriäni lumella hieroen ja pahimpia räsyyä
silpoutuneesta reidestäni poistaen tutut lääkintäaliupseerit antoivat ensiavun. Joku heistä kuu.lui sanovan: "Kylläpä sinulle, Topi parka, on käynyt huor-rosti!" Muut kuu-

si partiotoveriani, jotka haavoittuivat sarrassa räjähdyksessä,

olivat saaneet niin lieviä vammoja, että olivat pys-

tyneet omin avuin hiihtämään sidontapaikkaan.
Sen jälkeen olin aina silloin tällöin valveilia ja huoma-

sin, ertä minut oli täältä Loimolan kenmäsairaalasta siir-

retty ambulanssiautoon joka oli matkalia

Sortavalaan.

Sinne saavuimme seuraavana aamuna, ja siellä, Sorravalan
Diakonissalaitoksen sairaalassa vietin kaksi viikkoa. Sitten tuli taas lähtö ja rilld. kertaa Sotasairaala 7'.n hoiviin

Porin kaupunkiin. Nyt todettiin, että tuor korpitaipaleen
aiheutramat paleltumisvammar rajoirruivat ainoastaan oikean jalan kolmer.r varpaan poistamiseen ja kaikkien jaloissani olevien kynsien irtoamiseen.
Porin sairaalasta pääsin elokuulla (-40) koriin kuukauden toipumislomalle. Sen jälkeen tapahtuneet lykkäykset
aiheuttivat sen, että ehti tulla rauha ennen kuin minun
kohdalleni ttrli lopullinen paraneminen.

,_Hämäystä suorittamassa
KAARLO ESKOLA

ELETTIIN Talvisodan vaikeinta aikaa helmi-maaliskuun
vaihteessa 1940. Toistakymmentä miestä käsirtävä osastomme oli saanur tehtävän, josta olimme täysin yksimielisiä, mutta josta ei ollut minkäänlaisra toivoa pelastua.
Kumma kyllä, olen vielä tärä kirjoittamassa.
Summan rintama oli murtunut ja olimme peräänryneet
sieltä Ylä-Sommeelle. Osastomme oli alistettu Porisra ja
sen ympäristöstä koottuun rykmenttiin. Kävimme katkeraa taistelua hätäisesti tehdyissä asemissa, jorka saattoivar
vaihtaa omistajaa monta kertaa päivässä. Taistelujen kestäessä puolustajain rivit alari harvenivar. Lopulta asemamme tulivat täysin kestämättömiksi ja saimme eräänä
iltana käskyn harhauttaa pääjoukkojen irtaantumista.

Tehtävään määräuiin yksi kulunut konekiväärijoukkue
sekä meitä panssarintorjuntamiehiä viisi. Irtaantumisen
oli måärå alkaa kello 22 ja se myös sujui suunnitelmien
mukaisesti.
Tehtävänämme oli neljän kilometrin levyisellä lohkolla
pitää hämäystarkoituksessa niin kiivasta tulta, kuin se pienelle porukalle oli mahdollisra sekä irrottaurua kello 5 aikaan aarnulla siten, että oikealla siivellä taistelevat lähtevät ensiksi ja sitä mukaa kaikki aina puolen minuutin väliajoin. Irtaantumisen merkiksi olimme pääräneet käyttää konepistoolin ampumiskieltä: kolme lyhyttä sarjaa ja

yksi pitkä. Kokooncumispaikaksi sovittiin lohkomme keskikohdalla oleva pieni mäennyppvlä.
Yö sujui sen kummempaa tapahrumana. Meistä varmaan joka mies ampui ruona yönä paljon luoteja ilmaan,
ja måärårylld. kellonlyönnillä olimme sovitulla paikalla,
jossa alkoi tehtävämme toinen vaihe. Oli näet suojarrava
SA-ltr
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osastomme marssr uusirn asemiin, mutta siihen oli jo niin
paljon tullut esteitä, ettei tehtävän suorituksesta rullutkaan mitään, vaan pääjoukoista oli irroitettava avuksi pal-

jon voimia.
Niinä yön tunteina, jotka olimme hämäämässä vihollista, vihollinen hämäsikin meitä. Se oli vastoin tapojaan
hiljaa hiipinyt sarnan kangasnyppylän taakse, johon me
kokoonnuimme. Minulla ei ole koskaan ollut minkäänlaista käsirystä siitä, minkälainen vihollisosasto meitä ympäröi, mutta ylivoima oli mahdoton. Meidän liikkuma-alueemme oli arviolta 100 metrin pituinen ja ehkä 30 metrin levyinen maastosuikale. Tä11ä alueella me 1l-20
miestä puolustimme omaa henkeämme eikä siinä paljon
puhuttu. Totesimme vain yhden asian, ettei kranaatti putoa samaan kuoppaan kahta kertaa peräkkäin. Ja jokainen, joka ei suorittanut siirrymistä tarpeeksi nopeasri rai
teki sen vddrålId sekunnin murto-osalla, häntä ei enää ollut.

Tämän taistelun ja toiminnan yksiryiskohdista minulle
ei ole jäänyt mieleen kuin kaksi tapahrumaa. Toinen on
se, että me näimme oman osastomme miesten yrittävän
tehdä vihollisketjuun reikää päästäksemme irroitratrtr.rmaan, ja me koetimme omassa rajoitetussa asemassamme
auttaa heitä. Ja toinen tapaus on tavallaan ihme. Kun kolme konekiväärimiestämme veti samasra narusra ahkiolla
konekivääriä, heistä keskimmäinen sai täysosuman ja kak-

si hänen toveriaan eivät haavaakaan. Saimme synrymään
nyt pienen raon, josra pääsimme pois omien puoleile.
Tämä oli Talvisotaa, joka ei unohdu koskaan.
Summan asemien miehitystä Talvisodassa
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RENOHUUSKOERAS
TAHTIEN vxlon s)rrvessii tirivrrellc jrr vilrolliser.r häirintiikranaartier-r hirn'akseen u jelrlessa vrnpiirilliinuie. j, rskus .jolr:r y'lqen nrelko kiivaaksikin n'i)pyksi, valmistlr-

cluilttntc ()tti.urtili.u) scuriri.r\';.li.r yi)tii jiillccn vrrst.lrln tehtiivir-recr-r .ja uusine ylliiq'ksineen.
Olin'rn.rc jo hyvin t()tnurcet krrikkeen s«rclan viiäjiiiirniirttirrtiiiin kLrlklu.rn l)Lr()lustrressi.lnrrne nrcillc rrnnettue Lrlr
koir Tlrlviso.lissir Muolrrrur järven Strrrrsir!rressi.1. 2. prikrr.rrin r-rcljiinnestii kr»lIPanirr-sta järjesrettv t>srrstomrle, j,rh<l-r kur.rlr.ri I joLrkkuc luurnirntti Arrrrn johrlolla si.lilrcrl
pohjoiskärjcssri, II joukkuc viinrikki Riinnl'r.r jr>hclolla scrr

III loukkLre trrrrs reservissii lnrurviinrikki Kouhe lrr. Siellii oli Inviis

ctcliikiirjcn nultumilssrl ja

tercclla,

.j«rhtir

jar.ra

kotlP[.aniirn komenttlraikka lr.nrtnantri Strihkosen jtihdolla. Ascrnrunn-re r>li sikiili rukala, errii kon-rppruri.ulmc
piiiil

likkii. lur.rtnrrntti

Su

ihkoncr.r mielcsrii nrnre jouru

i t.iten

liian etiiiille, sarnoin kornpp111ix111rne viiiipcli Sallanko ti)pir-röineen. Olisimnrc toivoneer näitter-r r«thkeitten micsten nrukanrr oloa liihenrlriir-rii, rntrttl hei.liin oman telttiiviinsii erikoisuus rrilreLrrri pahirn lukon, jonke hut-nresimrne \';rstir jiilkeen priin. Valrvistuksena «rli konekivriiiri
kLunn'rallakin joukkucclla.

Vi olisi ollut slmrrnllinen. klrtcrr rriin rn<>ni sitii eclcltiinyrkin, lnurta nYt r>limme kuitenkin c['rkii toin'rintrrvalrr-riin-rpia jrr enernrniirt vrrruilllnrtre, k«rska vihollincn t>li
os<littanut toiminnallaan jotair-r olevan rukrsslr.
I ltav<i kLrlui varti()ssir sckii vrrrrn istr,rs- j rr yh tevsprrrt ioissa, j«rira vuor«rtrelimmc n-rehciollisurrksicn Intrkaun. Yiin
tunnit hiipiviir sitcn mcnojirln vuo«rir.t srraclessatntuc kchrxnrrne liimpöLi parriomxrkoillrr, vrrriroir-t vilur-r hytisyttiiessii rniestii vlrtiossa.
Mrrol :rrrr.rfirven srl:.rret oli vr.r-rpiiriii§' p i i kk il rrnkaesrci l lii.
joirlcn eclustoia lrr vhkiviit konekiviiiirit r.rotti.len hr iikkiiii

ville vihollisille raskeitrr tapl.ioirrr. Srtcn viholiinen Incnerti esirr. 1-t.l. t0 Suursrr:.rreu itiiranrtall.r kaetrnrcrn.L j.t
haavoirtuncinir noin l0()0 miestii.
VrLrtiolrrr ikkamn'rc si j ai tsi RLul rrkoira n inr isessii l uo.I.rss.r
serLrcn i tiiPuolell e. A I lcki r jo irtrurut j rr sorrur ies Puskrr vrri h-

toivat siir.rii vrrtion kcllo k«rlme. Kellon kiiyclessä r,iirlettri
alkoi vt)llisellä jiin'cllii hiiiirnijmiiii r.r.ricsten silhuetteja. SeLrresin kulkuertr ;ln'cllen. olisiko siinii nrcnossrl rescn'iss.i
olcva r'änrikki L<>rrhclrrn ryhmä, sillii heidiin tehtiiviiniiiin
«rli piikkilankirestei.lcn rcko iiisin. Micstcr.r cdelleen liihestl,cssii alkoi niikyii heirliin krrlkruluotorrsrr, joka oli j«rno.
Trrrrrrrrsrclij.r krrlki t',lcllii.
Vilrrl«rin hut.rnrlsirr, rnistii oli kvsvmt's .ja rrloin heriircllii
sotrlnties Puskarr. joll.r oli tirpanrl nLrkkuit Inor)tr.ln polrjallrr.
Srrnoin hiinelle. etrii tLrlce vierlital llur,rsin sanralla turtnussrrnr.r.r, joh«rn

v

ilroll r ncn v astrrsi or.rtl«rsti s«rinnrrh tirvell

u

riäncllii: "Omirt, onriit: ' Hutrsin lisiiksi, cttii jos or,,rt ,rnti.r,
puhuk(x)t n-tuut:rkin. N{uttrr mirään ei krrrrlunut .jrr nricher
ket ju

unruivrrt.
nnre olcvru.nrne tckcm

Å n':rsir
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koien kanssa. Al<;irimmc hcti rulituksen, iil .rr'nnlLlinrnrc
val«rrakerilla hiilvq'ksen.
S:.rm:.rirrr :rrk,ran virisi raistclut<>imintil Llserlss.r kohc'ler-r
saarellrr rnliis tiLkanamnrc- Omen r1'l-rn'riinrn'rc lrirriiess.i
ryhmiinj«)h trj a Mähirsen johrlol l a tullir v irrtiolrrr ikal lem mc

i srrln-rcssrr trlkilnrlnlnrc lrIrvt, kiivrrs raistelr.r. Vihollisielrii kuitcnkir.r feriiiinrvi, jrr pojat piiiisiviit lrroksemme. Searcstrr kiisin irlkoi pian kovrr tLrlitus jrr vrutiohrotomnre joLrrLri sekii omrcn konckiviiiirien crrii vih<>llisen
rrseiclen ristitLrlcer-r. Ålikcrsirntti Miihiincn h,riLvoitrui.
r-r-ructe kuin ihn'reen kaLrprlla nrc toiset siiilf imnrc tcrvcinii,
vlikka ympiirillii «rler':i vilrollincn tunkeutui rannalle kivien suoj;ran jrt Lrlkoi k,i1 rtiiii kiisikrenerrtrcja. Vihollisen
heitri.iessii krrurruri n mviis t >l i nPaikkaan i hiincn k i ntrrirnsrr
s1

tt1

ner.r

nrtrktrn;r l)u(loterl kc-r r.sri ner-riini ctccn, n)r.lttir krrnlrlltti nreni VIi.
Kon'irr repivii pirLrlrrr piirisr vLrlloillccn n-tf iis StrLrrsrrrrrcn
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MUOLAANJARVELLA
IiinsiIu«rlclla. Sicltii kuLrlui eräiinkin kcrran miehen kovrr
hur,rto. Huutrrja, kr-rten jälkeen piiin selvisi, oli sotrmies
Mikkonen, jotrr viholliner-r oli pisrelll't uscira kerto.ie pisri-

jolla lriin niittorniehen lailla kiiyrteli konepisroolirr.rn, rrlkoi viihitellen tu()ttx1r ruloksiil. Hur)mr'LttuiLrn t(ri\'()rr()mr.rutensil vihollinen puolustxrlrui viinreisecn michccrr.

mellii.
Piiiviin alkacssr valjera ja niikvvll,rlelr pirranlrrurLlrr r()resinmrc tilirutcen, .iossa olintntc ollect. Vilrollinen oli pinreiin tun'irr lrviikiinnyt silareen rnaihir-r. Olin-rnre kehclessrl nrotissir siten, etrii I jotrkkue oli srrrrren ctcliikrirkcen jrr
ll .jorrkkrrc pohjt>iskiirkeen erisrctri,nii. Priiviin riivtlelleen
vrrljctcssrr r.naissrr oleva .l(r miehcn sutrnrincn vih<tllisosesro, jolrtrr jerrrrxn i()kin luutr-rirr-rtti, \,criivn i rrlnltilssit ()lc\';Iiur n()rkclnra:rn. Silloir-r r.iinrikki ltiinn j,r I joukkuecn
vrrrajohtej:r, l lrkcrsirnrri Virtrtkoski Irviikkrisivät joLrkk<>ineen vilrollisosrrston kinr1.1.111111. Vilr,,lliscn kt,neruliaseir-r
vrrrustcttLr r':rliojotrkko sekä nrcillc ePiiecltrllinen mirr.rsr()
rtilrcuttir,;rt t:ristclustrL katkerar-r, rlutr.r Icriksi ei lrrnerrrr.
Sotrur ies K iv i.rlron kv Lt-riivcri ncn It.r rk i u r.r j,r lrelotron-r trus,

luruttrr iriheLrtti meil.lekin karvlran siiriin rivien-rrre han'crcssrr krratuneinrr ja harrvr>ittur-rcinrr. Mielrenrnrc Sirviii.
.jir Tervalarnuri kaatrrivar, nrainitrrkscui r'1lrrut.rn.ria l.rcistii. Joukkuec.nrnre j«rlrtrja. viinriki Riinq , kersxnrti Nicllri je sotrulrics Hrrnnrrle nrrrrssivlrt urrritlcn hrrrr-

Jiin'inen

voitttrncitlen

joLrkossrr.

\/lrstrrrinn.ur nrLlrrllrtur .u)rtutui 1'ksi hrrrn oitrtrnrrr r ilroll incn \',u1giksi. Irtrh.lisrimnrc jiiiilrii teistcltrn jiil jct vik.Llriilvrvksen estiimiscksi. Sitrcn tilentccn kchinsrii pr>hticn vctiivcllimn-re lscrniirlmc. YIrtii kokemtrstrr rikirr mc korsrr i h i n j,r ryh.ly immc hrrin'oitttrneita lroivarrrli.r;.rrt Purhluuttnrc rttuklurrt. Niin oli criis vii
Trrlv is«rcl rrssl tiunlr i-helrikurr u vrri htecssa jiilleerr si rrr rr1' r
k.r,un lr,rrr rr :lsetu

r

nruistoksi.

{t"^yossaari
o

\!uPolu't'u
Rumakoira

ö

Suursaari
Muolaanlärvessä

fftffi-§6"

!
'li'.i

Näkymä Muolaanjärven

Suursaaren kaakkoiskär.iestä pohjoiseen

päin. Kuvassa Rumakoiran saari taustalla
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Erään maaseutu kaupungin

maanpuolustushenkeä heh kuva
pikkupoikien komppania

AARNE TERAVAINEN

PI|IKIE]I TALUISI|TA
SE talvi oli kova, mutca kunniakas. Sellainen se oli meille
pojillekin. Henki oli päällä. Tuumaakaan ei periksi. Maailmanhistorialliset piiskansivallukset ruoskivat meitäkin

yträ päättäväisempään vastarinraan.
Asuimme Talvisodan aikana Matkaselän risteysasen-ralla, aivan asemalla. Meistä pojista se syksy oli kiehtovan
jännimävää aikaa. Koulu ei rnaistanut. Läksyt jäivät luke-

matta, mutta kai se opettaja Kaisila sen ymmärsikin.
Laiskoja me emme toden rotta olleet, kun vain olisivat
ymmärtäneet ahkeruutemme lähteet. Meille kävi niinkuin

oli saattaa vakoilifat turpeen alle. Siksi
kannoimme taskussamme aina kynää ja paperinpalasta.
tavoitteistamme

Melkein poikkeuksetta se pettureiden metsäsrysuho asemalle menryä kuitenkin unohtui. Siellä kun oli niin paljon nähtävää, kuultavaa ja touhuttavaa.
Meidän oli pakko julistaa muutamia krrolemantr.romioi-

ta, niin murheellista kuin se olikin. Toivoimme tierysri.
ettei yhtään petturia koko Sr.romessa olisi, mtttta valitettavasri, vaiitettavasti.

Ensimmäinen tapahtui ennen sodan alkamista. Kuusi

koko Suorreile: aseistuksemme oli puutteellinen. "Ritsat"

rintamakarkuria kul,jetettiin asertalta

tosin olivat valmiir ja käytännössäkir.r tel.rokkaiksi osoittautllneet, mutta raskaampi aseistr.rs, kuten kaaripyssyt
olivat surkeasti keskeneräisiä, kun kol.rtalon nyrkki mäjähri. Samoin ampumatarvikkeista oli huutava puute siitä-

Niillä oli kädet ylhäällä ja kaksi suojeluskuntalaisra osoirti

kin hr"rolimatta, että näppärär sormet niitä jatkuvasti valrnistivat, n.rikäli vain muilta kiireiltä joutivat. Mutta henkinen'rnaanpnolusruksemme oli raudan luja. Sitä meillä
ei ollur varaa laiminlyödä.
Risteysasen-ralla oli vilskettä ja melskettä. Socilaat, rykit,
hevoset matkasivat rajalle. Ei niitä voinut jättää karsomatta. Ei. Oli myös tarkoin kutrltava rnitä sotilailla oli sanottavaa. Ja yokikinen sana talletetriin varmaan muistiin. Ja
niihin myös uskottiin. Jos .ioku höhnö siviili rohkeni
epäillä, niin l.räner armorra ,ja voitonriemtrisesti murskattiin sanomzrlla:
Sotilas sanoil
Se oli toki tuolle epäi-

rnaahan luotuna, rnarssivat rn1'ös karkurit. Silloin eräs vieAmpuisivat tuor-r koijaressämme oleva mies sanoi:
rinl Se ois' just' sitä vaillel - Hän osoitti nuorempaa,
ase kädessä olevaa suojeluskuntalaista. Samassa tertrlraisit-t
ja
miel.ren nimen. Kirjoittasekä
kiryoitin
paperin
§nän

li;äilekin niin l,livoimainen

rodistr.rs,
ertei l.ränelle jäänyt

enää varaa protestiin.
Aser-narniel-ret joutuivat toivottoman tehtävän eteen.
Kyllä he velvollisuurensa tur.rnollisesti täyttivät, kun hätisrelivät n-reitä auelnllta. Mtrtta asia r.r1't oli kerta kaikkiaan

niin, ettri rneillä olivat omat. luovutralnattornat velvollisur.ltemnre isänmaata kohtlan, emmekä voineet siinä tin.

kiä. Aseellisen Puolustuksen ohella, eräs tärkeimmistä
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härkävar"uruun.

aseellaan niiden selkään. Se oli vavahduttava näk1'. Tunttri

kuin kuolerna olisi aineellistuneena ollut läsnä. Asen-ralla
oli pal.ion ihrnisiä. Kaikki' he oiivat hil.laa. Vaiti, katse

mattakin olisin toki muistanut häner, nttrtta tämä tunttri

ajan hengen mukaiselta. Miksi tuo mies tahtoi amPrta strojeluskuntalaisen, siitä minulla ei ole vieläkään tietoa.
Sotaoikeus, johon kuuluivat itseni lisäksi velieni, Stturarin Matti ja Hakuliser.r Veikko, istr"ri meidän salrnassa.
Esitin syytteen sotilaan halventamisesta. Päätös, kuoiemantuomio ampumalla, oli liikuttavan yksimielinen.
Myöhäisestä ajankohdasta l'rr"rolimatta pääös panriin

toimeen heti. Jokainen nouti henkilökohtaisen aseensa jrr
sitten sitä mentiin. Ja rninkälaista se meno sitter.r olii' Kukapa sitä pysryisi ktrvaamaan!
Näin jälkeenpäin tr.rntutr siltli kr-rin kaikki Telvisodan
aikaiset pakkasyöt olisivat olleet kur"rtarnoisia. Ktrutarnoinen oli tämäkin ikirnr.ristettava ilta. PLriclen pitkiit, liikku-

mattomat, mykät varjot kätkivät taakseen tuhannet kivååriåan osoittelevat desantit. Risut räsähtelivät jalkojemme alla, vaikka liikkuessa olimme tnriaaneja rairavampia. Tinkirnätön velvollisuutemme pakotti meidät
kuolen-raa halveksuen jatkamaan matkaamme teloituspai-

kalle, jona oli tiheän kuusikon ympäröirnä aukio.
Sotaoikeuder.r puheenjol-rtajan ominaisuudessa

luin kuo-

iemaantuomitulle vielä tuomion. Mutta sitä l.rän tuskin
kuulikaan. Hän oli kaiken ryhdin ja arvovallan menertän1, t il.rrn israunio. Sen .iälkeen kysy in kuolemaantnom itulta
viimeistä toivomusta. Ei tullut vastalrsta. Teloitus saattoi
alkaa.

Matti, Veikko ja veljeni ottivat aseensa ja latasivat. Ennen teloitusta kajautimme reippaasti kuorossa:
Desanfti ei kanan Suomessa haise!
Sitten l.ruusin: - Tul-

-

tal

-

Ritsat sinkosivat vihaisesti kolme kiveä isän vanhaan
pomppaan. Petturi

oli saanut palkkansa. Veikko otti vai-

najan ja heitti kuusikkoon. Heittäessään l.rän huusi'
Sinne siunaarnatromaan maahanl
Aamulla äiti käski
hrkeruaan vainajan pois.
Sitter.r alkoi
sota, jota me yrlmärtämättömät pojan
r.rappular niin -kiihkeästi olirnrne odomaneerkin. Tämä
kaikkien aikojen pojille ominainen viecti sr-rotakoon anteeksi.
Isä ruli asemalta ja sanoi:
ry*nyr.

-

Tykit laulavar.

Sota on syt-

Jotain or,rdon r.akavaa viivähti nyt pienen pojankin sieei siinä ollut aikaa jdadd asiaa empimään.

lussa, mutta

Juoksimme veljen kanssa Veikon ja Matin kotiin. Siellä
riedettiin myös asia. Matin äiti itki, hänen mieher-rsä oli
rintamalla. Hetkeäkään ei ollut l.rukattavissa. Aseistus oli
saatava mitä pikimmin kuntoon. Ja saatiin myös.10 Vc raskaista aseista oli jo valmiina, toista mokomaa valmistettiin. Ampumatarvikkeita emme ehtineet saada riittävästi,
koska ampumakuoppiakin oli vielä päivär-r mittaan syvennettävä. Joka tapauksessa olimme verrattain tyyq'väisiä,
kun ensimmäinen todellinen ihnahälyrys annettiin.
Lentoase oli Talvisodan ihmisille aluksi täysin outo juttu. Oltiin tietävinään, että tuolla taivaalla ne lentelevät ja
kantavat mukanaan jonkiniaisia kiviä, joita sitten pudottelevat isän, äidin ja siskojen päihin, joten meillä pojilla
ei ollut mitään hätää. Me saatoimme helposti kipaista kiven alta pois, jos se näytti päälle karkaavan.
Suojelusktrntalaiset olivat kaivaneet nryös omia ampr.rmahautojaan, joista käsin oli kiväärein tarkoitus tiputella
ne ryperykser, jotka uskalsivat tuila rauhaamme häiritsernään. Ainakin meidän poikien keskuudessa oli rajaton
luottamus aseellisiin suojeluskuntalaisiin. Olimme kovasti
petryneitä, kun heitä ei ilmesrynytkään ilmahäiyryksen
kesräessä, vaikka toisaalta oli siitä se etukin, että me valtasimme l.reidän kuoppansa. Siirsirnme ritsat ja kaaripyssyt
sekä ampumatarvikkeet niil-rin.
Sydän läpättäen, silmä tarkkana ja mahdotcomasti huohottaen odotimme ja toivoimme sunnanlintr.rjen saapurnista. Kaaripyssyt oli valmiiksi viritetty. Sarnoin ritsan
nal.rkapesässä oli parhain kivi valmiina singottavaksi päin
vihollisen pärstää.
Matkaselän hovin maastoa
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Ja koneet tr.rlivatkin. Niiden vouvotus ja valitus kuului
kauan aikaa ennenkuin ne nä§ivät. Hermoja se odottarninerl kysyi, mutta niitähän riitti. Kaaripyssyn piippu
pyyhki pitkin taivasta, mutta koneita ei vain löytynyt. Viimein kun huomasimme koneet, ne olivat jo rnelkein ohi.
Kaksi konetta ja mahdottoman korkealla. Katsoimme parhaaksi säästää "ammuksia" ja ainoaksi näkyväksi vastarinnaksi jäi neljän vihaisen pojan nyrkin heristely. Tälliristako tämä sota onkin? Pelkkää lasten leikkiä.
Vielä saman päivän iltana tuotiin ensimmäiset haavoittuneet venäläiset sotavangir. Heidät oli sijoirettu asemarakennukseen. Heitä lienee ollut neljä viisi. Yksi oli vaikeasti haavoittunut vatsaan ja toiselta oli jalka poikki. He
valittivat ja vapisivat. Varmasti pelostakin, mutta myös
§lmästä. Siinä oli sitten elävä vihollinen. Jotain mahdottomalta tuntuvaa. Tähän saakka vihollinen oli jotenkin

Kuolemantuomio
pannaan
täytäntöön

Kun viisitoista vuotta
täyttää saan...

epämääräinen olio. Nyt se oii tr.rossa edessä säälittävänå ja
ihmisenä. Niin hirvittävän raudanlujia
apua pyytävänä
- olimmekin, olen varma, että jokainen
sotajern-ruja kuin
meistä tuolla hetkellä tunsi syvää myötätuntoa vankeja
kohtaan. Jos olisimme kyenneet ja meiltä olisi apua pyydetry, niin sitä olisi epäilemättä annettu.
Todellisen tulikasreen Markaselän asema koki pirn sodan alettr.ra. Olin silloin Hakulisen Veikon kanssa aitajuoksua harjoittelemassa, sillä polulla, joka johti suoraxn
asemalta Valkeallelammille, ja jora pitkin ihmiset juoksivat metsään ilmahälytyksen tapahdurtua. Hälyrys annettiin sähkösireenillä. Se tiesi kiirettä. Veikko lähti kotoaan

ottamaan lisää vaatteita, ja minä oikaisin myös kotiin.
Matkalla näin äidin, siskon ja veljen juoksevan polkua
pitkin metsään. Oikaisin heidän ereensä. Ja samassa se infen.ro puhkesikin. Heittäydyirnme polun varressa olevan
pierren kuusen juurelle. Maa vapisi ja taivaar repeilivät.
Joka puolella tulipatsaita pelmahteli. Maata, kantoja ja kiviä satoi maahan. Aiti itki ja kehotti meitäkin rukoilemaan, että pääsisimme taivaaseen. Hän suojeli meitä käsillään ja vartalollaankin. Taisi siinä jotain jäykistyneen
rtrkouksen tapailua tulla meidänkin huuliltamme. Sitten
eteemme noin neljänkymmenen metrin päähän mäjähti.
Vaistomaisesti katsoin, mitä tässä oikein tapahtuikaan.
Näin valtaisan tulenlieskan. Mielessä kävi Hakulisen
Veikko. Tiesin sillä hetkellä, ettei Veikkoa enää olisi.
Illalla isä oli käynyt katsomassa kuolleita, joita kaikkiaan oli kuusi ja jotka menivär samassa täysosunassa. Här't
kertoi, että Hakulisen Veikkokin oli siellä kolmena kappaleena. Erehdyksensä hän l.rr.romasi liian rnyöhään. Sinä
iltana ei ruoka miristanut. Sota ei ollut enää lapsen leikkiä.
Se oli kammottavaa todellisuutta. Ritsojen ja kaaripyssyjen aika oli ohi. Tuon pommituksen aikana pelkäsin sitrenkin enemmän hirvittävää konekivääritulta. Kuvittelin
sitä kr,rin raekuuroksi. Muutaman sadan kuulan on pakko
minuunkin sattua. Kuolema ei tuntunut vain mahdolliseltn, vaan todennäköiseltä.
Mutta kaikkeen tottuu. Saimme kokea vielä monet, ankararnmatkin pommitukset, jolloin useat kymmenet koneet kylvivät kr.rolemaa. Aina peloai, mutta sellaista tuskaa ei tarvinnut enää tuntea kuin ensimmäisellä kerralla.
Hiljaisimpina aikoina kaaiipyssytkin vielä otettiin käyttiiin, mutta tarkoitus ei enää toki ollut tuhota niillä Sosialistista Neuvostotasavaltojen liittoa, vaan ne luontuivat

siihen käycön, mihin ne alunperin oli poikien

käsissä

carkoitettukin.

Oman paikkakunnan sankarivainajat me hautasimme

uudestaan ja nyt "siunattuun" maahan. Veisasimme "Sun
haltr.rtrs rakas isäni", ammuimrne suullamme "pum-punmia" ja "Vala" kajautettiin päälle.
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Erään miehen kuoiemantuomiokin oli pakko vielä julis-

oli sikälikin asiallista ja tarpeellista, että tämä
mies, sanokaamme häntä "toveri perturiki", joutui todellakin sodan loppuvaiheessa amrnutuksi.
Tämä "toveri" pyysi saada jätråd n-reille strtrren valkoisen kaapin. No sehän sallittiin. Hän sanoi, että kenties
joskus voisi olla meillä yötäkin. Siihenkin oli helppo suostaa. Se

tua. Auttamisen haiuahan oli riicävästi, ei vain meillä,
vaan koko Suomen kansan keskuudessa. Mitä rnies teki,
sitä ei tiedetry, eikä sitä udelttr. Här.ren 17-vuotias poikansa oli lastaamassa Matkaselän asernalla ja rneillä kortteeria. Jotain tuollaista luultiin isänkin pr.rr.rhaavan. Sitten
alkoi tulla tietoja, ertä rämä "toveri" toimikin matkasaarnaajana. Ei hän kuitenkaan saarnannut Jumalan sanaa,
vaan kylvi tappiomielialaa ja esitti vihollispropagandaa.

I l';;,;.t,,:1 1.,1 l. l\ilt

Sortrtvrtlatt rrsenrJn l)(nnrnlsuo j;rss;r hiin |alrsrrsi, etrii Punlrilntteiix ort io tul()ssrr l..rrin l.iiiviin 1ri[issii siclr.i j.r erti
karkki trrlretaan, iotk.I cir',it jo vihcl«rin vmnriirrii kiiäntäii

kelkkeens,r. Trimän kLrLrlin it.ckur Olin silloin iiirlin kanssa tLllossrt Ukkilrrsra koriin. H.in ci huon.t.rrrrrut nreir;i.
Kutr ttrlin kotiir-r. niin kutsLrin strt.roikerL.lcn kok<xrn.

Veikon kuoltrrrr siihen krrtrlLri cniiii r'.rin kolmc jiis«ntii.
Tosirr trrurriu siskor-ri ()lr r r||1.1 ()trJnr.L\i.I. rtrrrtrrr hiin ei
vr.rinur osrrllistue päiittisten rekoor-r.

'l'tromio
Irntiin riiyriinr«iiin hirtriimiillii. 5iskon nrrkke
sar csi intr ii si j.riskärsi jiinii. V.ri naja heirerriin siun.r.rm.lrromirirn mirill)ir.n. misrii sisko scn

li

ja

|eittcli |ctrin.

si.unr.rssir

Tvkkicn Inillrtrvir ktrntrr kiihtvi

rii.

jr

sir1.1.lrsi. hvssvtte-

nr-ltrrr illnrisrcn trLIrt«r scll kun teriisryi. N'{r>rtct hrtrhrrkttvrtr

ja virlrcan'it>innit «>livar kiirsineet hrr;rksirikon. Niiin talrirhtui n-reidiiu traP[rtrloirletrkitt trtrtailrttx.ssil. Ktlk:r lltrtrtl;risikarrn scn sertallisen kur';u.t, jorrke kcskellii rtre Trlvisrxlrrr-r ihrniset elirnnrc. Sanr-rr civiit trtvr>itri tunteirrl. Krt\':I
jiiii aina liian krrl[.crtksi. r'aillineiscksi.
Jotain jiiljittelcnriitiinrii kt>imnre silloinkin, 1i1111 71 konctta cliir-r-riii MrLtk:rscliirt trrivarrlle. Voitnrrtt()rit;ura ihnli-

1-ruitler-r oksicrt viilistii nvrkkc.liiiin.
Kt'rnnrenet, se.lar rtt rkit purkiver vitnnroissarttr pohietotrrlr
krtLtn lt.ristccss,r viivihae lrviikkriiijrii kohrrr.rn. Ja silmiir

sct kurottivirt vrtitt

Iiihtelcviit. siikeniiiviit sihniitl

Kun sotrr lt>ppt1i. oli lapsutrskin
lähestyi priir,ä piiiviil-

P«»nmtkor-reet su()riNtrri.lrl piehtarr>rvar innoissirirn,

-

l<>p1f

iqit. N{trtt;r

oli kvllii

vcrrrlttoman h r,r1r1i511 sisiiruaart ntr« >ri llc si ttcn evakkoPii ivien jiilkeen l.trhella eriiitii tottrtrksi.r oikcasta s«rclasta.
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ELETTIIN raskaita

Jatkosodar.r loppuaikoja resällä 19.i+.
"Ventti" oli rnuoJotrkk<;rlrne, Eriliinen Pataljoona 21 eli
dostettu keviiällä sarrana vuonna eri .joukko-usastoista

kootuista miehistii. Siinä oli kaikenikäisi1i "ukkoja", vanl-rempia jemrujrr, kuin rnyös aivirn nuoria. Itse olin saanut
siihen siirrorl punarnustarykmenristii", JR .i:stä, jotLr
r.r-ryiis mainittiin "var.rhaksi neloseksi". Haikein r.nielin
olin jiittänyr vanhat toverit, joider-r kanssa ntoner raskaat
"Kohr-ren Kannaksen
,ja kunr.riakkaat taistelut oli kävty
koLrkkaajiin

"

kuuluen.

Vihollisen rrlkaessa "höökiä Kannaksella kesäkuur.r 9.
päiviinä siirrettiin n.reicliit ti kn.r Shen.rerrskistä eteliirin Syvärin taakse, jossa han'alla miehiq'ksellä otimme vrrst.llln
h1'vin varustetut ker-rttiilir-rnoitetut asemilt. Sitten 20.6. alkoi vetäytynlirlerl kohti Suor.ne:r. Tästii, halki lrujar.r Aunukscn kannaksen tirplhtuneesta vaiherikkaasta matkxstr en tiillä kertaa kerro sen enempää, vaan sensijrran kerron eräiistä tirprrhtun.tirstrr I-reiniiktrussl jouclumurunme 2.
clivisioor.ralle rlistettunr Vuosrrln-relle. Täällä oli vrnjr sarnut n'önneq'ksi rnelkoisen sill.rnpään Ä1'räpään kirkon
kohclalta 1'li Vuoksen.
Sillanpäii oli äärirnn.räisin ponnisttrksin saatrr rajoiretuksi n. 7 knl Irituiseksi jr vain parir.r kilometrin syvyiseksi pp55ili5i. Oli l.riiiitetn'. ettii sillanpiiä ei eniiii lairjene,
rruttir Veniilriiset olivat tehneet roisenlrrisen piiätöksen.
Tristii piiätöste n vrstirkkaistrtrdes rrr johtuer.r sil I anpiiän sekii
sisiillä ertii r.rlkona priclettiir.r paikka;r jr>ukkojen sulrtustrrrnina. Tä1'q'1' sanoa, erreiviit Iiiiikintiimiehet sen f)aretn-

rnin kuin naapurin "sanitääritkään" rnitään

Parin natsani arxiosta olin saanut h1,vä11ä ttrurilla rlelleppoisar.r vakanssin joukkueen virrajol.rtajan nimellii.
Olin ollut vain kuin jonkunlainen joukkueenj«rhtajan "adjutantti", joskin jouduin hyvin paljon liikkLrrnaan joukkueen eri ryhmien luclr.ra. Ny't kuitenkin joukktreen johtaja, vänrikki Lonka oli antanut kaksi 4'hmää hoitooni

ko

t\,sin itseniiiseen

tehtäväär-r. Ryhmier.r

l.rai.r-

vastaan. Piiivisin oli suhteellisen rar-rhirllista, rnLrtta annirs
ollrr kun tuli hän.rärii, silloin alkoi riitistä rr.rolemmin puolin. Se se vruta kär'i hern-roille ja prrtruunain kulutus oli
tosiaan valtava.

Olin veriinvt kerjun rnainitur-r suokannaksen poikki
ruettuen itse keskipaikkeille Pertti Krrlirportiran kanssr.
Tiihiin 51'srnär-r poikaru-r olir-r rotttrnur erikoisesti luottan.raan. Hänellä oli konepistrxrli, kuren rrintrlltkin. joten
rulivoir.naa «rli keskellä aika reippraesri. Kelaporras oli
nLrorinta ikäluokkal, rrrr.rhalliner.r ja iloinen sekii tarkka ,ia
herrnoilernator-r.

Eriiiinä 1>iiivänä hän jäi I'ksin poterornme vieressä olcvan kiven taakse vllppaana kurkkinrarrn. kun liihclin ta-

salmella
PENTTI PUHKOLA
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johtajlt olivat

voittuneet, joten sain l,rittiiä tulla toirneen ponrkan klnssa rniren parhairen taisir.r. Eihäu meitii todellisuuclessa «rlIutkaan kuin runsas ryhrlrä, vaikka korneasti kannoimmekin puolijoLrkkueen nirneä. Tehtäväksernme tuli 1r.7. pi
riiii hallusslrnr-ne eräs kapea sLrokanniu, johon krrivoimrne
viihiin poreroira suojaksi jokai-iistä ;alkaviiki- ja krh-tultir

Uanld
Uuo-

Vihollisen vallattua heinäkuussa
1944 sillanpään Vuoksen pohjoispuolella kaivettiin asemien takamaastoon Vuosalmella kiireellisesti
uusia taisteluhautoja

kissanpäi-

viä viettäneet.

kavasernpaan sieilä olevan pikakiväärinrrne luokse, jora

kLriskasir-r Kalal.ortaarlle,

sotarnies Mäkelä apulaisensa kanssa hoiteli. (Mäkelä kaa-

toisen tiil'ttiiessä lipirsta ja toisen ilr'nprressil minkii kerkiiiä.
Mieleen välätrti, ettii eipä «rlisi pitänyt heittiiii varalippaita
pois Aunuksen halkijuoksun rikrrnrr, silli n1't ne olisivrrt
hyr,äiin tirrpeeseen.
Silloin riijälrti cr.rsirnrr-riiinen kiisi kranaatti toisellrr puo-

tui pari piiivriä rnyöhemmin sLrorilan pk:hon
krh:n an'rrnuksen tä),sosumasta,

osLlneesra
här'ren pääränsä entme l(i)'-

täneet rnistäär-r. Aptrlainen, sorulnies Piira, oli n. i rnerrir.r päässii srunalh tretkellä, hiineltä katkesi jalka, rr.rurta
mies jäi her.rkiin.)
Jtrttelir-r siis p«rikien kanssir kaikessa ratrhassa .il suunnittelit-trr-ne, miten taas eusi yönä heirlän "emmansa" laulaisi niin, että sen ruki tulisi r-nahclollisimr-r-ran tehokkatrsti käytetq'ii. Oli piiiviin rauhalliner.r aika, eikä yksikiiiin
latrkaus rikkonr.rr l-ril j aisurrtta. Si ir-rii srunass.r siipsähdirnn-re
ruj rrsti, sillä Kirlaporras an.r1'rui v intmatusti kor.repistoolilliran yli kiven ja viirtoili minulle osoirtaen ei-kenenkäiinrnaalle päin. Kiiskin Miikeliii iun]rLurlaan sivrrstatr-rlta .ja
riensin kor-rePist<xrlini krnss:r niinrien r-riin noPeasti ktrirr
piiäsin tuon i0 rnetrin mi.rtkrur hokien koko rr.jan "ntiriisicllii-on mitii-siellii-«»r/ Krrlrrporrrurn 1'roika oli kerran-

kin

srrnaron, arnpui vair.r lr hvirii sarjoja vli kiven .jrr viirtirsi r.t'tir-tra katsor-naan irse. Nosrir-r varovasti piiätiir-ri matalan, Iirakeirn kiven yli .jrr silkrin herkeksi iiihmetf in, sillii
livan lähelLi näin rnaassa rnakrrlrvru'r nrskqapukuisen miel.ren, ,jolla «rli venäliiir.ren kypärri piiiissä. Kvpiirii liikkui
i'ltis ja alm, sillii mies I'ritti katsoa eteen- ja ylöspäin nähcliikseer.r n.rei.liir. Siln'räni ruuliutu ivat purlaiseen tiihreen,
joka kypiiriin eruosrrrr.n nrlrlrrrrunir loisti epätoclellisen riiikeiinri ja uhkrr,u':rn näk«jisenii. Puistltus kiivi lävitseni,
tr.rrtsiu, ertii tuo tiihti uhkae henkeiini. Veclin piiiini alru je

,1t'
.vl ,

"t

lella kiveii.

t«risren laskujen rrukrrrrn

silli

1

ka1r1r,r-

hetkellii kuirr venjrrt olisivrrt
heittiir-reet viih ir-rtiiän vi isikvn-rnrentii. Onncksi tulen-tnrc
piti heiciiit ruatrrlirua, jir maassa rnarrteu «rli vaikea heittiiii
käsikrenrrettia pirkiille, joten kaikki .jiiiviit lyhr iksi. Tiistii
seikastir .johrui. ettii henkiriepumme siiilyi. Olisipa mciIlii.
kin olltrt jokuner.r käsikrar.raarti, olisimrne pysq'nccr heittän.riiiir.r kiven suojrrsra paljon piclernn.riille, n1'r r'.tin .urlt-tuirnme piipur kutrminir. Kur-r ei eniiii tullut kiisikrrrnairttejir, lakkrrsrr-r'rme mekin ttrhla:lnrastil patruun()ir.r.
Kurkistellessunme kiven ili ernrne eniiä niihnccr mrrii.irr
liikemii. Hilj.risuLrs vallitsi jälleen.
Kysvin nvt Pertiltii, nritii hän oli niihnyt nhtycssriiin
runpr.lrnilrur. Hiin n-rrrinitsi etLlm:l:rstoon vhtäkkiii ilmcstr'r)een I micstii aivar-r pvstvssii kiir.ellen. Niimii olir':rt
lnirastoutr.lnccr silmänräPii1'stii ennen ktrin hiin alkoi rurlnurlni.ln. Se ol i heidiin eliimiir-rsii silnriir.rräpiivs. Mierinrrne n'ririi kuntr-urrrr he olivlt tulleet linjastrulme hrrkcmaan j;r tulimme siihen tulokseen, ettii kaiPa he vrrin trreliaisurrtr.rrrn rurkivrrt, missii meidän tuliirser.nar.t-trre mirhroivrrt oikein olla. Tiett'sri oli ntahtkrllisr.rrrs, ettii he vrit-

riviir siel.rtrr jonktrn nreikriliiisen vangiksi. Ellei KalrPor-
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Niitii tuli

letta, itscstiini rur.ttui

ettii ru-npuisimme vuoron |eräiin.
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',t

ras olisi ollut r-riin valprparrna, \,.lxn torkkunut eclcllisen
yiin valvon.risestrr viisyneenii, olisi hiinestii tullut hell',;',o
sarrlis... Päiväsirikaan ei ollLrt menernistii rarkirstamrrirn heidiin jiilkiään .jir r.riin sovimr.ne, ettl illan tullen juuri hiirr-riiriin l:rngetessa, viihäii eunen )'ii:rrnn'rLlllniur .rlkrur-rista,
Pi stiil'cly 116la kltsolll irssa m i.Iitstori.

Niin sitten sopiviur hetken koittaessa hiivirnn-re kahtlen

sen keskellii. Vrrnki oli hrravoittuttttt kaularru, to.lenniikiiisesti Kalaportarur ensimmäisisrä lrrukarrksisra. Hiir.r
niil'tri kieltiinsii ja pLrhui jorakin veniijiiksi. Kun emmc
kuite nkarur yln rriirtiineet ve niij ii1i, arvel i tn me, ettii liä nel lii
on r.riilkii ja tarjosin'unc 'r,anikkaa". Virstauksena oli vain
l.riiiir.r puclistrrs. Nvt selvisi, ertä hiinellii on jano. Kentriipull«rssirni

oli kt'lmiiii "saikkaa" ja sepiis kelpasi, hän olisi

keskcn, konepistrxrlit arnpuntirverhniinir, sornlet Iiipaisirnell:r. crurrt:r.rst(x )r). Toiscr ricrvsri vrtrrnistivrrt etenenrisemnre aserrista krisin. Olimrne tuskin hiipineet ki'mrnenkunta merriii. ktrn .jiivkistyir.r pirikalleni. Eclessäni
1'rienessii s1'vänteessii rnak:rsi rnies selilliiiin kiiclct piiiin rlla
ja silrnät kiir-rni. Sarnalla hetkellii. kun hturrnasin hiinct,
vaistosi hiinkin rninur ja irvxsi silmänsi. Ni't olin tilrurteen
herra ja kuiskasin rtrki verh" ja 'vin«>f1<a p<.ris" r.ri\'ttiien

q'hjentänt'r sen kokonaan, ellen r>lisi pclastrrntrr rilkkrsrrr
itsellenikir.r. Ei ihme ollutkiran, ettii hänellii oli kor,.t jrtno,
sil[i olihrrn hiin joutrrnrrt mrrkairrnaan rruring«rssir rnonrir

cttii hiin heirriiisi tseensa pois. Hrin reki q,ötii

kiiskettt'ä ja kuiskaress;rr.ri icli-sLrclaa" ruli luokseni kiiclet
vlhäiillii antautuen vrulgiksi, j ;r pyrkien s1'leilcn.riiiin polvi-

surrrr .rrmei jrurr-t. N uorinrr nriehir-rii ihrnettelimn're hiir-ren
korkert.r ikiiiinsii siurtr.rlrllme selville. cttä hiir.r oli -i0-vuotias, siis nrelkein vhtii vrrnhr kuiu tne Karlirportaan kirtrssa

iuri.

vhteensii.

sar.urrllr,

Tiissii vaiheessa alkrii trrvrinrnukirir-rcn yiiamnrunt.r
meidiin oli

P1111161v11

j.L

kivemme taakse vanja ntLrklnirrnrne.

Sf i)ksy,irnme irluksi potero«rrlrn're kaikki koL-ne, r.uutta ahclastahan siellii kalrdcr-r rnichen poterossa tuli kolmelle.
Ei aumanut rnuu kuin rehdii niin. ertii roinen meistii oli ai-

nr ulkonir ja toir-rer-r

ix)ter()ssrr vrlngin kanssa. Vaihtelim-

me näir-t koko pitkiin

liin

.jrr tLrkikohtrunme sai totisesti
sir-rä y<inii kokerr nrvris suorlsru.lrlti.rrrstl,kin piiskrrLrsrir niir),
crrä aarnulla ei rnaisemaa tahtonut siunlksi tlrnteir. Prrut
katkeilivat sikin sokin ympärilliinrme, joten aamrrlla piiivän vrrljertuir hur».nrrsimme olevunr-ne toclelliser-r rnurrok-

tuntir ,a lisiiksi

Tierysri kvslimme hiinen r-rir-r'reiir-rsiikin, lnuttrr sen olen
unohtanut. jiiiikriön hiin rnonien rnuiclen tirpilrrn turltemirttornaksi soril.raksi . Å.rn-rulla liihetin-rn-re hiinet taakscpäin ja toivotr;n'rsti h;in f.iiiisi rrikoinaan takaisirt Tarnapoliir-r perheer-rsii luokse.

Eriis hyöry meillc tiistii t.rp.rhtur.u:.rsta oli, sillii sirimrne
seLr.rrlrlvrlni.r

yiinii

tl..

Hän aniautui...

I

,,$§*

-l
*§

+/

50

kiiyclesslirnme utrdesrlrrr-r etLunirrrstossil

korjattua ralteen uLrden veniiliiisen kevyen rynnäkkiikone1'ristoolin, joka oli htvin kiitcvii rrse kevel'tensä r'uoksi
nroiLn- j,r patrur.rtrainhaktrntrrrkoi ilrr.

heinäkuulla 1944

Tilanne Vuosalmen
sillanpäässä 15.7.44

olevastl hrl\'rsta oli vuotar-tut

Yi)n aikrrnrr srrirnrne selvillc, ettii här.r oli ko«risin t:teliiVeniijiiltii Ternopolistir, jonka saksrlaiset olivrt vallenneet sodiln rrlkrn'uosina. Niihin aikoihin hiinet ttli ktrt-

Vuosalmen taisteluasemien
tilapäisessä montussa

tå

krrLrlassa

verta.

UäitteUa !a purnaulsia
Helsingin

suurpommituksista
LUKIESSANI tiissii trranrurin eriistii virnhar

teii (t9)6),

j«rssa n-rajr-rri

rrikakaLrsleh-

Tauno Hrutuus kcrtoi.

valvontakornissioni kuulusteli häntii k«rhta s«rtlau p.i.irr)'n-risen jiilkeen ( 19-i-t) Helsir-rgin suurpor-r-rrnitr.rksistrr, tuli
ellekirjoitreneen nrieleen trlpitrs. jollr>rn minurrkin kuulusteltiir-r slrmrrstlr lrsirste. rnrrtre virllan toisenl.risrsslL okrstrhteissir jr hiuk.rr-r toisenlrrisirr rnenerelmirr. Jou.lr-rin ver-riiläisten kLrLrlusrelrrrvrksi s.unoisr.r ponrnr iruksistrr jo pal-

jon ennen

KALERVO OLLIKAINEN

kr.rir-rka

ir.rppu.r. T.im.i r.rp.rhriri iriiisessii n:urpurimr1r1ssil, ollessani sieiI.i sot.Lr'.rnkin.r...
Kttska arvoisilla lLrkijoill.rni ei ole til.risrrtrttrr tutustu:1
mejuri Hrrnnuksen r'. 19J6 L'Lr.icss.t KLrr'.rleh.lessii jtrls«rc1.rn

Kaartin kasarmrn seinä
pommituksen jäljiltä

n "Vrrlvou rrrkor-r.tis: ior r k LrtL lrrstel uisse
Helsingin suurpomrnitusten j«rhclosr.r'. 1.rin.i;rn iriinen
nrielenkiir-rtoisesta selostuksest:.lirn riihiin picnen k.r1.1rrrkaiseuaan ertikkelii

lcen,

j«-lka

sil'ulrr ornrur kokemustani s.ul;1srJ

.rsi.rsr.r:

"Sama cpiiilr s toistLri rrrkcnrrlrsvatrrioisrl keskr.rsteltaessa. Sen.ir-rin he

epiiiliviir ilmoittemaani

tLrlipalo-

jen luktrnriliiriiii. HeilIii tuntui olevrrn kertrr keikkialn sellrrinen k.isitr s. cttii koska kcrran 1'li (r00 konettr osrrllisrui m.rinitun vtin pt»lmituksiin. nirn
vauri«ri.1en tiir n isi oli.r |11j1;11 suulenllrrt.

r\'liksi Iou.iLrin kur.rlustelt,rveksi HelsinSin

po1l11111111p-

sisrrr, sen rrjattelin johtrLr';rn siirii. ettii var-rgiksi jourrunrser-ri vhreyclcssii olin krLLLlustelijoillcni P11|1s111n6 hiukrrr-r
''pelunoisia ', jort.r sii,isn isin eriirltri kiusallisilta sotilasasioita koskevilta kur.rlr.rsrelLriir,r. Olir-r nir-r-rittiiin kerronut
heille, ertii olin rr-Llitrr joukko-osestooni vrrstrr llrLlLrtilmrlrl
piiiviiii enr-ren var-rgiksi j,.,urirr-nisreni kotirintamalt;r Hel-

sir-rgistii, j«rssir olir-r olJur opiskeiul>mlll;r

viirl

jo

vLrorler-r

Jrr se jurru rner.ri heihrr.r r.ir.lesriil I-hkii minuss.r

lriii-

piili

jonkinlaisia niiy'trelijiinl.rhliij.r. kosk.r rr.tinu.r n.iclko piiu.t
tr.rnr-rtrtti

i

n

uskott;.r'r,an.

Olir-r ollut Helsir-rgissii jutrri heinriktLurr [.t.,nrnrrrukselr
eikanrr lornalirr, joren tiesin siit.i r hr.i j.L tt.rist.i. llLrrta vaikke en olisi ollut lomallekaen tiilliiin. oiisin sitrenkin «rllur
r htii sclvillii Helsingin tapahtrur.tiste. sillii s.rin.rnrchan rin-

r.inrillie rietoja osittain sekii srrnomrr.lehrien ertii raclion
viii itvkseilii

11;5i 11

sensuuri n lier'äsri hir.nr.ner.rriin'riinii. L i-

siiksi kotivrieltii
srriurme kirjeiclen viilin ksellii r ksirlis-

ri tupirhtu neest.r.
Ja r-riin lr-riur.ra sirten kr-rulusreltiir-r Helsingin pomrnituk-

kol-r tiri semir i aki r-r sel«rstuksi

sistr Moskovan tuolla pLrolenl

KLrr.rlusrelLini rrLPahtui
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Pommitus kohdannut
puutaloa

melko varhaisena vuorokauder.r aikana
siinä kelb kah- ajamelivat, että
den maissa aamuyöliä. Naapurit ehkä
olen kait silloin virkeimmilläni ja muistini samoin...
Olin tottur.rut jo näihin erikoisaikoihin ja -tapoihin, joten kuljin välinpitärnättömänä saattajani seurassa vankileirin erääseen q'hjään parakkiin. Siellä oli pari upseeria,
jotka osasivat suomea venäläisittäin murtaen. Minut roivoteftiin melko ystävällisesti terverulleeksi täl.rän pieneen
palaveriin.
Huone oli hyvin valaistu ja n-rinur.rn päin oli suunnattu
kiusallisen kirkas sähkölamppu. Halusivat kait nähdä aina
sieluni syvl,yksiin saakka...
Minulle tarjottiin alkajaisiksi tupakkaa ja annertiin vn'rrrärtää, että sain olla vapaasti kuin "kotonani '. Kiitin
kunniasta, mutta purnasin epätavallisen aikaiseksi rnuut-

Kun minr.rlle tiuskiristiin jrr vaaclirriin enemtnän tarkem-

pia tietoja, rriin sanoin, että putosihan niitä vihulaisen
koneita useita alas. Silioin eivät kuulustelevan kapteenin
"proput" enäii kestäneet, vaan hän löi nyrkillään kasvoihini ja karjaisi:
Olette röyhkeä valkobandiittil Pahernpi kuin täskis-

tit- tai natsitl Tulette pian korppien

ruuaksi!
Tärnä
- monet
u.hkailu ei n.rinua pal.remmin säikähdyttänyt, sillä

rneistä, jotka olimrne jouruneet sotavangeiksi, olimnre
muLlttuneet luonteiltamme n-riltei flegrnaattisen aPaartisiksi. Siksi en hiikeltynl't, vairn sanoir.t välinpitämärtömän
lq>sakasti:

Aliihän sinä kapteer-ri rtvt turhait hertnostr.rl Kvsele
- varrn. niin rninii vritiin r';rstrrillll
sinii
J.r kuulustelij;rt otti\'rt opili5l 1, krsvn.ri'ksiri rlkoi sataa.
Ensiksi kvslrtiin. minne ne helsinkiläiset. jorka olivat vielä hengissii. oli siirretn' kaupungistll No. enhän siihenkään osannur ri.sti.1r.l oikein heidän n-rielikeen, kun sa-

tuneen aarnul'rerärykseni takia. Henkisauhut vedern'äni
minua pyydettiin kertomaan Helsingin hehnikuun pornrnituksista. Kr,u-rlustelijar eivät aluksi tehneet mitään erikoisia kysymyksiä, vaan py-vsivät minua vain kertomaan
ylin-ralkaan, mitä Helsingissä suurina pommitusöinä ta-

Åsekuntoiset miehet

pahtui.

rir.rtamallel Täl.rän vastaukseeni sain kutrlla, että ellen p1's-

noin vain, errä minnepii treitä sieltri osartiin lähettää.

oli \'llä

lähetetty

jo

aikaisennrin

Aluksi luulin, että n)'t minua tenrattaisiin ja yritettäisiin ottaa selville, olinko puhunut lotta Helsingissä viet-

n' parempia rietoja heille antarnaarl, r.riin joudun piar-r
sinne, jonne lre minut jo aikaisemrnin oliv:rt lttvanneet

kertonr isq,y,l iär.ri.

toirnittaal H1,väl LLrpasin parantaa tapranil Sitten tiedusteltiin mil.rin kotinsa menettäneet oli rr-rajoiterru, johor.r ilmoitin, että olihan heillä jokaisella sLrkulaisia tti rttrravirr,
joiden luokse he ehkä sijoittaucuivat. Tärnäkään cieto ei
oikein rnieilyttäny'1 ftr.rr.,1r',ttelijoitani. Sainkin sitten heiItä
Iuettavakseni sikäläisen suomenkieliseu "Totutts" r.rirnisen
sirnornalehden, jonka sivuilta luin Helsingin pomrnituksista. Siinä ker;'ottiin pääkaupunkimnre olevan raunir>kasanal Tähän en osannlrt sanoa muuta kuin, että kylläpä

tän.rästäni "opiskeltrlornasta". Mutta pian huornasinkin,
että se ei ollutkaan heidän päätarkoitukseusa, vaan he halusivat I'ksinornaan vaiu tiecoja pommituksiensa ruioksista. Tärnän pikahavaintoni pemsteella muutinkin heri

Ensin ihmettelin kovasti kLrulustelijoilleni, että

rnicä

piti siitä kertoa, nrinusta kun siinä
ei ollut juuri rnitään erikoista kerrottavaksi. Olipa vain
kummaa minun oikein

muutama vanha puntalonröttelö palanut
52
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siinä kaikki!
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PETTIVÄT TOTSIAAN
Jarkosodan aikana SLromessa olevat sirksalaiset haiusivat

innokkaasti saada metsänriistaa, heillii ktrn ei lier.re itsellä
ollut oiketrtra mersästää, ja tuskin olisivat siihen pystl'neetkään.
Eräär'r kerrar.r he pyysivät suomalaisia sotilaita hankki-

rnaan itselleen jäniksen konjakkiptrlk)a vastaan. Kauppa
sovitriin ja niin pojat kävivät jänistä etsimäär.r. Kun sitä ei
kuitenkairn sillä kertaa löyryt, he am1'ruivat vanhan kollikissan. Se nyljettiin, häntärtrcto katkaistiin ja otus vietiin
tilaajalle. Sen sitten aseveljet ,iäniksenä keittivät ja söiväc
Suornalaiser saatuaan ja avattuaan konjakkipLrllon totesivat sen hyvin reiprpaasti veciellä lairnennetuksi.
"Niksmannir" taas kissan syöryään epäilivät itseään peteryn. Krrn "kauppalangot" tapasivat toisensa saksalaiset
sanoivat:

-

Miu maul johon
PLrl

taas suortalaiset vastasivat:

pul!

HUUTO HELPOTT!
Talvisodan aikana saapr-ri pienikokoiseksi tunnettu
eversti erääseen kornentokorsuun. Siellä oli sillä he*ellä
ainoastaan jättiläiskokoinen luutnantti, jonka huopasaappaat yltivät suunnilleen everstin rinnan korkeudelle siinä vasrakkain seistessä. Ties n.ristä s),ystä eversti oli tuohtunut, koska ryhryi pr.rhLur.raan isoilla kir;aimilla. Hetken
mekastusta kuunneltuaan luutnantti ruumi:
se helpottaa!
Herra eversti huutaa vain

-

-

on paksua propagandaal Tämän ;älkeen kuulin korvissani
vahvoja venäiäisiä kirosanoja sekä näin ktrulustelijoirreni
uhkaavan näköisinä kiertelevän ympärilläni.
Olin väsvn1't ja nälkäinen ,ia silmiäni kirveli voimakas
valo sekä kuulustelijoiden tlrpruttama tupakansavr.r.
Vielä tehtiin minuile kysymys:
Onko sitten varmasrr
totta, eträ Helsinki ei ole tuhoutsnssT
Tähän tien'sci
vastasin m1'öntävästi. Silloin kuulin kuulustelijan
sanovan
pilkallisesti hvmt'illen, että iähetetäänpä ur.rder pornmirtajat Helsinkiin ja katsotaan, miten silloin käyl Tähän purkaukseen r'.sr,rsin va.lrimartomasti:
Meneepä siinä r'r-ronta vuotra ja monta lenrokonerra,
kaLrnis piiiikaupunkirnme on maan gx5alln
ennenkuin
mikäli pommituksenne ovar yl.rrä tuloksettomia kuin teidän helmikuLrn pommirr.rksenne olivatl Silloin minua vietiin lujaa ovea kohti rakan'ruksiini sullnnanln porkun ansiosta! Mutta kaikesta huolirnltta tunsin saaneeni "työ-

vahva
vankka
vanha

voiton"!
Täydennykseksi on lopuki sirnortava, eträ Helsingin ilmatorjunta oli niin hlvin järjesteml' ja cehokkaasri roimiva, että se säästi kaupungin suuremmilta vaurioilta.
O ennen ateriaa aperitiivin

RADIOSSA
Korsussa kuunneltiin radiorr. Oli paraillaan menossa
klnrrrlalta vaikuttava miehen rääkvrninen, l'rotria lier-ree olIr.u. Innokirs l.rorin ystävä korpraarli Paukku l-in'i tavan tak,r,r huudahciukseen:
KLrLrlkaa, kuuikanl Se kerroo omasrrr elän.rdsrään.
-Tähän esikunravääpeli Kassu kiusaanruneena rokasi:

-

Or.rpahar.r miesparka

pitänyt huonoir elärlää.

vksi
v viini

monta
kä]rttötapaa

illorli

a
a
a
a

tavoin
ateriaviininä

erilaisten juustojen kera
iälkiruokien ia
hedelmien kanssa
vierasjuomana sellaisenaan tai juomasekoituksissa

Ollonumero

264,

ilitr{E i" riror,lia'äffi;;
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TOTTA.,HEIEKUTISSA,

KUl{

ilAIil TUTUKSI TUtTIIil

ILMARI PARKKINEN

AURINKO

paisraa pororteli viikkokaupalla pilvettömältä
taivaalta, kun me JR +9:n kolonnan rniel.ret kesäkuulla v.
1941 vedimme lonkkaa ja loikoilirnme sieilä jossakin 18.
divisioonar.r rintamalla Karjalan kar.rnaksella Torsanjärven
rannalla kr.rr.ur-ralla hietikolia. Me vair.r odottelirrlt e jrr
odottelimme soraroimien alkamista. Aika tahtoi käydä
pitkäksi, vaikka korttia pelattiin, uitiin ja käytiin kanttiinissa. Olihan meillä kyllä tehtävämmekin, sillä rne oiimrne rykmenttimn-re elinrarvikekolonnan joukkoa. Sehän
näet huoltaa tärkeää tel.rtävää niin rauhan kuin sodankin
aikana. Sanotaan, että armeija rnarssii ja taisteleekin vatsallaan ja kyllä se niin oli, että mLronaa tarvirtiin levossa-

kin

ollessa.

Me ajoimme mlronaa ,;a kaikkia armeijan rnuitakin tarvikkeita, mutta eihän kaikkien miesten aina tarvinnut olItr ajossa, jäihän toki vapaatakir.r. Siksi aika tr-rntui pitkältä, kun rne aina vain odorimme .ionkinlaista rarkaisua,

pLxtleen tai toiseen. Seppä Tavi ker-rgitteli hevosia ja olil.ran l.ränellä apureitakin, kun toiset hevoset olivat niin
;rahoja kengittää, ettei niitä yksinään saanur kenkään ollenkaan. Eräs tamma oli niin arka jaloistaan, ertä se oli
pantava paksuurl petäjään kaulastaan ja toisesta jalastaan
kiinni, er.rnen kuin se saatiin kenkään. Keittiömies Matikainen puuhasi ai.rkerana apulaistensa kanssa aamusta iltaan kenttäkeittiön ympärillä, jotta n-reillä toisilla olisi oliut vatsa täynnä, joskus parempaa, joskus huonompaa keitosta.

peltoon ja ite kä'r'ir.r

siil.rer.r

pientareelie pitkäkseen ,a nu-

kal-rdin siihen. Jonkurr likaar nukr.rttuani l-reräsin, mutte
l.revosta ei näkyr.rvt missiiän. Kyllä rninä koetin sitä etsiä,
mutta en löytänvt. jLr niin sitte ntinun piti ;ättää kärrit sii-

hen ja tulle jeik,risin pors.

Kyllä siinä

rr-riestä

tutkittiin ja kvseltiin

jos rnil.rin suun-

taan, rnutta mir-rkäs sille, se mitä oli tapahtunr-rt, oli tapahtunut, eikä sitä hevosta lör'q'ny't sitten jälkeenpäinkään, vaikka rniten olisi etsitry. Tämän jälkeen ei kolor.rnaa lairettu yhden ryhmänjohtajan opastuksella rnatkaan,
varan aina heitä oli kaksi, toinen edellä 1a toinen takana,
etrei räll:risia t,rpeuksia satrrrisi.
Viikot kuluivat ja vierivät, ja kohta meiclän poppoom-

tunsi toisensa, niin r.rlkonaisesti kuin
sisäisestikin. Kovat pokerinaamat ja heikomn-rat hermoili-

n-re jokainen mies

jat tiesivät kenen taskussa rahaa on ja minkä verran. Tilipäivänä oli rahaa jokaisella, mutta huornenna jo srattoi
joku kaivelltr ihan ryhjää rarhapussiaan, r-riin ettei kanttiiniita saanut korvikekuppia, jos ei kaveriita lainannut rahaa.

Juharlnuspyhät alkoivat lähesryä, taivas kävi pilviseksi
ja alkoi sataa. Muonaa olisi saatava tavallista enernrnän, ja
koska kuormapeitteet olivat riittämättömät, rnikäs nyt
neuvoksii Vääpeli soitti rykmenrin huoltrxrn ja py1'si autoja rnuonan l-rakuun. Sieltä luvattiinkin ar-rtot, rnutta
rniel.ret piti yärjestää rneiitä. Me iähdimmekin ser.rraavaua
aarnllna kol'r-rella kuorma-autolla divisioonan ETp:n va-

'i9 aliupseeria .ja rniestä, 19

rastolle, joka silloin sijrritsi Rtrtrrjärven kirkolla. Ållekirjoittanut rr-räärättiin porukau vanhimmiiksi.

peii Vesmannille oli annettu kaikki valta ja voin'ra tässä
porukassa, niin että jos kellä oli jotair.r erikoista arsiaa. oli
aina käännyttävä l.ränen puoleensa. Hän olikin oikein lup-

Vettä satoi kuin sruviStrr k;1f,ta€n saavuttuarrme
ETp:lle. Silloir.r eLrtoilijer pvvsir'ät, emä saisivatko he pis-

sakka mies, niin että hänen kanssaan kvllä tuli toin'reen.
Muita aliupseereita oli puoienkymmentä ja närr-rä lsr-rir'.rr
kolnannessa teltassa, jota kutsurtiin komenrorelraksi.
Eraåoå iltana odoteltiin erästä ajomiestä leirille sangen
myöhään, toiset 10 hevosta kun olivat kaikki palanneet
rrlronan hakun-ratkalta, mutta Koikkalaisen Jussi oli poissa, eikä ajomiesten vanhimpana ollut alikersantti osannut
selittää, mihin yksi ajomies l.revosineen oli hävinnyt. Oltiir-r sitten jo r-rukkrulaln menossa, kun tuo Koikkalair-rer-r
ryörni komenrotelrraan ja sanoi:

f

Porukkamme vahvuus oli

hevosta .ja a.joneuvoa, 1 kenrräkeirriö sekä

i

telttaa. Viiä-

Herra vääpeli, minulta karkas hevonen päivällä
mlronan
hakr,unatkalla, enkä rninä sitä iöytänyt, vaikka
ktrinka oisin etsinyt.
No per... sanoi vääpeli. Mikäs mies se sellxinen on,

-

joker laskee hevosensa

karkuun/

n.rinä kun ajelin viimeisenä ja kun minä l.ruon.rasin,- että siinä markan varressa oli oikein hyvä heinäpelto,

No

niin rninä riisuin lrevosen ja laskin sen syömäärr siil-ren
54

tiivwä prrin

kr

piiissri

I

prtaljoonan majoituspaiktrlla ta-

Ånnoin Iuvan, koska rner-risi jonkin
verrln eikl.r. ennen kuin olisimrne saaneet tr>imistosr.r pa.1.1nr,§si1

turrI

i.L.ir-r:

perit vnnJ rnur.rr rlkuva.lmistelut suoritettua lastattsta varten. ETp:n roimist<,r si.jairsi aivan nuirntien vieressä olevasstt lrtrnaisess.r mökissä.

Sorilaar Ferti Daavitsainen, Brr.uro Auvinen ja Erkki

Auvinen olivat jääneet istrunaan siiher-r maanrien viereen
hirren pääile. Liikenrre siinä maantiellä oli rika vilkas, autojakin vilisi edestakaisin rnir.rkä ennätti, n.mr. siitä sattui
ajarlaan ol.ri divisioonan komentaja, eversti Pajari. Hänen
autonsa nokassa oli pieni Suomen lippu, mutta nän-rä
rnaantien vierellä istlrvat sotilaat eivät sitä huomauneet jl
heiltä jäi tervehdy's tekemättä. Everstin auto kun oli ko.
vassa vaul'rdissa, se ajoi jonkir.r n.ratkaa ohi, murta sitten
seisal.rtui, ja sieltä lähti kornentaja acljutantteineen tuler-naan tien vieressä istuvien miesten luo, kovasti httutaen:
Mitäs miehiä täällii istuu, kun ette ten'ehdi esimies1[nns2
Samalla eversti hakkasi ratsupiiskallaan ken-

-

18. divisioonan joukkoja viihdetilaisuudessa Rautjärvellä kesäkuulla 1941

ffi

Kuormasto matkalla

$"
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känsä varteen, että läiske kuului. Miehet vain istutvat
paikallaan, ja nyt olivat korkeat herrat jo aivan tniescen
edessä.

Miel'ret
No nouskatr jo edes ylös, karjui eversti.
nor.sivat,
[ILltta ottivat vain nu>ravyyhdet käsivarrelleen,
kiväärit jäivät rnaahan. Eversti kiihryi aivan äärimmilleen
)a huusi:
Sitten sotilaar otrivat
Ott2lkaa aseet käteenne!
herrain edessä.
mutta seisoivat ilman asentoa
aseensa,
Sotarnies DaavitsaiMistä te olettei' kys1,i eversti.
- viirtasi kädellään .ja sanc,i:
nen
Trrolrahan rnyö ollaan Torsar-r järven rannirlta ryl«rer-rtin- kolonnasta.
Minkä helvetin r1,l<rnentinT §syi eversti.
)axvig- jatkoi:
sainen
JR 49:n kolonnasta.

- No,
vitsainen:

mitäs te olette tänne tulleeti'

-

§ogar1i65 p2n-

maan ääneen ja jatkoi keskr.tstelua:

Onko teillä lapsiai'

- On, 9 kappalerta.
- Kuinka vanha te olette?
- 45 vuorra.
- Me olemme yhtä vanhoja miehiä, mutta te ette osaa
käyttäyryä.
§611ni65 Daavitsainen:
Enhän- minä ou käynä koulujakkaa, kur-r rippikoul'rn
ja -sen lisäks oon suana huonon kot kasvatr.rksen.
Eversti sanoi adjutantilleen:
Ei me rangaista näitä miehiä, kun när.nä r.räin reilusti
Misrä te olette kotoisini
pul.ruvat.
ollaan ja saman kylän miehiä ollaan.
Sulokavalta

- No,
takkain?

ten'ehdittekö te ensi kerralla, kttn tullaau vas-

Sotamies:

- No totta helekutissa. kun kerran näin tutuks tultiin.
-Eversti Pajari nosti kätensä tervehdykseksi ja lähti ad-

No, kur.r Hintsan poika toi sen lapun ja sano, että
l.relevetin
ioutuin Tuonlahteen, nyt on liikekannailepano,
niin rnyö kun mäntiin sinne Tuonlal'rteen, niin ne anto
nämä rytkyt rneille ja rnarssittivet tänne.
Silloin purskal'rti eversti nauramaan, otti kahdella kä-

jutanttinsa seurassa aLltoorlsil. Sotamiehet, joita eversti
oli ptrhurellut, seisoivat nvt isennossa. Kohtaus, joka alussa tuntui muodostuvan kohtalokkaaksi. saikin onnellisen
käänteen ja melko varmasti rauhallisena Pysyneen ja hermonsa hyvin hallinneen soramies Daavitsaiser-r ansiosta.
ETp:n toimiston piha ja lähivmpäristö oli kihissyt sorilaita täynnä, mutta edellä mainitun kohtauksen alkaessa
kaikki olivat hävinneet, kuin tuhka tuuleen, navetan vinnille, pensaiden taakse ja kuka minnekin. Tärnän kirjoittaja seurasi tapausta maininrsta toimistosta avoimen ikkunan kautta. Kun toimiston vääpeli oli huomannut divisioonan komentajan lähtevän autostaan, hän oli luullut
komentajan tulevan toimistoon. Tämän vuoksi toimiston
miehet panivat nopeasti paikkoja kuntoon ,ia hosuivat
minkä kerkesivät. Kun minä katselin yhä ikkunasta ja sanoin, että nyt eversti nauraa, niin vääpeli kirosi ia sanoi
ettei hän naura. Minä sanoin, että tule ia katso, kyllä se
nyt nauraa. Vääpeli vastasi, ettei hän ole nähnyt sen mie-

dellään ratsupiiskasta

hen vielä koskaan nauravan.

Myö läl.rettiin l.rakemaan rykmenttiin muonoo.

- No, n.ristä te sitä haettei'
- Js65s[x11 myö otetaan varastosta, muma kun meijän
piälikkö
män tuolta toirnisrosta orramaan niitä lappu.ia,
kun ne eivät ilerlran anna.
Minkäs tähden re ette tervehtineeti

- Ei rnyö htomattu, selitti Daavitsainen.
- Ettekö te oie olledt sotaväessä7
- Oltiinl.rar.r n-ryö toissakevännä kolornatta viikkoo
Varkauvessa alokkaana, mutta ei ne herrat juomiseltaan
tahtoneet joutoo meitä kouluuttammaan.
No mitä varten te, roinen mies, sitten olette tänne

tulleet?
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kiinni ja oikein kumartui

naura-

Kun everstirl auto oli häipynyt näkripiiristii, elämä alkoi rarrs kulkerr entisiii lartrjaan. Oli kuin rajur.nyrsky olisi
aikansa riehur-rut ja taru ttrllr-rt tyver-r. Toirnist«rssl alkoivlt

rninä anna tuon het,osen tallata vlrpaitlni.
Mistii joukko-osastosta te oletre!'
- Se ot-t sotasalaisr.rus, herra eversri.

papglil kahista, n.ruonan.riiiiriiy,slappLr j a kirjoirerri i n, j l p i hamaallir rv«iskertnellccr s()rilrlxr aloitrivat rxas rlönsä.
Minii sain m1,ös lrrpptrrri, ja rne rul.esintnre tekernään
mu()nrlkr()nria. Pirlatrr.runme .ioukko-osrst(x)n kerroinune

ja ottakaa sen tunrolevyn
si cversti
siinä ohikulkijoille
- sirii pitiiii rarrgaistal
nunrero yliis, se <tn ri-ryl.rkeä nries,

ta1:,atrksen rnyös johtajallen.une,

-

Niin Åntti Hr-rlrtinen jouttri s1'yrctrl'jen penkille, ja jiii
o(lottrunairn tuomiotairr-r. Sotaoikcus ei ktritenkiurr kerir-r15't kiisirellii tiitii .juttLra ennen 1'leiscn hyiikkäyksen ulka-

r,iiiipeli Vesmannille.

Hiinkin oli hyvin Iruvirttrnur taprruksesra ja mielissäiin siitii, ettii se noir.r hyvin kiivi. Murtrr heri hiin krrrsui rnyiis

mista (11.7.) ja hyökkiiyksen uletrua oli tiirkcrirnpiiikin

nriehet puhutteluun ja selvitteli ohjesiiiindijii ja kiiski käyttiiytyrr.räiin jokr prrikassa ja .ioka tilarnteessa sotilaallisesti.
Tänlii tapahrui kesiillä l9.tl RaLrtjärven kirk<>lla 22.6.

Mutta
kolttaus.

tehtiiviä ktrin rcrvehtirnistii koskcvia rijtiiksiä, j.r rriirr jrrtusta ei kuulunut pitkiin aik«rihin mitiiiin. Kun sirtcn
syksyllä hyökkä1's oli pysähtvnvr ja lscn.rrisota vakirntunr.rr,
oli Prrjari muistanur tiirniinkir-r jtrtlrr-r ja pirnnLlt asirrrr r:rrrs
vireille. Ar.rttikin oli vielä hengissri ja sunrrssa portrkassrr
kLrin enr-rer-rkin ,iir salna hrrunrorinraju mukanaau.
Sotrrmies Hr.rhtinen oli tryiikkiil'ksen aikana, r.riir.rkuin
Talvisodassakin, ollut mics paikallrr:rn. Hiirrcn hcrnrons:r

srrr.n;rne iltanrr tap1l111,i kirkolla toincnkin välijossrr toisena osilPt-lolena ol i si iniikin cliv isioor-rrrn

k«rnrentaja. eversri Pa,rrri. Er-r ollLrt rätii ta1>arrsta itse näkemiissii, u'ruttir kuulin joka rl1'rrurksessa ihan ruoreeltaan.
Ser.r kLrlkrr oli seurarva: Rar.rrjärven kirkonkyliin liiheisyy-

oli majoitettu JR t9:n I l-rrralj«xrna, jossir Pllveli soÅntti Huhrinen. Hiin oli siviiliarvolraan saniln
riii'clessä merkitl'ksessii tLrkkijiitkä. Oli mf iis riikeir.r k«rvaItennoincn n-ries jri tuunerusri Trrlvisotlan piiivilrii. Hiin
kiiveli rnaantiellii paljliu lrriin ja pal.lain jakrir.r, alusvarrtekerta oli kainirlossaar-r rnxrkalla saunrriul. Vastaar-r tirli
tecn

riukrrssekarrn Pxi1i1651. Hrin oli heiItrtcllut
pikLrkiviiiiriri crikoiseen, omrrur o'r'liinsii .je siirä oli piiiillystö kur-rnioittiur.rt H ul)t istir. Hiincn korr-tplrrrni anpririll ikkiiniiär.r oli ollur criis helsinkiliiinen ru«rmari, ja tiirnri oli
ruvellnLlt Htrlrtisen :rsiamieheksi ja siriutur Htrlrtisen ruortti«rlle presiclentin arrn.rhLluksen. Niiin oli Huhtincn 1-e-

civiit pettiineet

rrunies

evcrsti Pirjxri ratsair-r. Huhriucn ei tervehcinl,t vustaen tullLrtta cverstiii ja niinpii sl,nrf i seurrravlnl:rincn keskr-rsrelr.r.
Eversti hrrusi r.rtsur-rsa scliistii:
Hci s()tiu11i(s. r'ltinl)c lDel)cttc./

-

-

I:istiurut nalrklrnslr srltaoikeuclessrr.
Sotrunies HLrhrinen oli t:in-riin kirjoirrejan kirsvukaveri,
ja riinriin vu«rksi kiivimlne iselnirs(xlan r.Likana roisrcmnte
Irronir joskus k>rnakrrrrlunrisia kcrtriilcmassa. Kerrankin
kur-r r.nenin hiirren popp«roseensa, oli siellli kovelr pokeril)elit kiiynnissii. Antri sanoi, ettii tir:rs on pojalla ralraa,
vaikkir eilen illellrr ci ollrrr kolikko:Lkarrn... minii lainasin
ja sattrri oler.naart rriin niin sikiiivii:i rahaii, errii pLrssi nreinasi hirljeta rahan paljoudesta... ri)nr|siiiini en itsc 1'rcssyr
scnjailkcen, .kun hvirkkiit'ssota loi.PLri, Pojilla minii sen .rinl p6561i11." Scllainen oli soramics Åntri Hrrhrincn.

S;ttttlalrtl.

Hei, iilkiiiip:is n.rcnkii.

esinr iestiinnc

sorrunies, ntiksi ette ten'ehtli

/

En huornannutl

-Eversti karautti rltsulll:ur

Huhtisen eteen, jolkrin Huh-

tinen lrvpl.riisi mrranrien vieressii olcvallc

hirsikasalle

.

Eversti hurrsi:

Hci, hci sotamies,

Q66n[n1 tuo nties kiir-rni, se sirattla olla vakoojrr, htru-

karkLrrrnk«r liihtlcttel,

- llnhiin n-rinii r-ryt n-ricsrii karkr.rur-r liilrc. murte
-

enhiirr

Auto el intarviketäydennyspai kan varastol la
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LEO WETTERSTRAND
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Muisteli Vät mennehiä
HERRATPAHAN korniasti ohi priiisteliviit. Ette

taicla
p1 I tiivä irutcpn, ajakoonlrir siinä kuir-rka sur.rria herroj,t t,thar.rsr, iiriihti polttrxrineen tiivclenr-rystii 1,1116s11 f1'sii1'tetl rr

-tieriiäkäiin, cttri niiillii kairoilla

on taprrnll otrarr k1'ytiii

SA-merkillii jrr kon-rer-rtolipulll viirustetun auton oikeirnl'ruoleisen sivr.r«x'en aukitern|irissut 11'hclikris reisstrrtties
ja q'önsi srurallr ovcn rakoon .jalkrrnsa ikiiiinkuin osoituksena siitii, etrii seliq'stii n-t«riseen nrenettcll'1'n riiss;i nvt
kaivataan.

Kyllä
on vinha perii, ja kyytiin otetiian- rnilloir-rfruheessanne
kin,
iurtossa vain tilrr myriten antaa, vmtirsi sä1'seiisti etLrpenkillii istuva siviilipuktrinetr mies, jolle puhuja
kirpeiirrruntuiser siurrrnsa kohdistaneen, sekii )atkoi:
Murreestanne päiittiien taiclrrtte ollar eteliip«rltjan- rur>tsal,risia jrr jos oikeir-r rlr\'rln. I-tiin slltrttte olla
miriur
vieläpii entisiii JR (rl:n n.riehiii.
M1'önreisten virsr;ruksien jrilkeen jatkui keskusteltr rtiiir-rii1'rti

n kesken sr.r ur-tn i I ieen serir.ril\' r1;1 n t.tp;1i11.
TLrlirreko olleeksi Slr ririiiii koko sen ,rjrn. jonkr n krnenttir.rne
siellä oliT

der-r kirl'rde

Kl,llii olin. Olin siellä pitkän aik,rir mnr.

Holmbergir.r
prtirl joonassa.

ttr.tjLtri

Muistrltteko vielli ehkii jonkin tukikohdan trinleu- jossir rulirte .rlleeksil
kin.
Viin.reksi «rlin ainakir.r "Orresser".
Olitteko koskaan "Kakossa"T

-Mies katsr>i jo pitkiiiin kyselijäii .ia vastasi

),ksikantaan:
Tuliharr sitii siiniikin olttra. Se vasta olikin oikea hel-

- esiklrtano.
verin

Ja Marrrinenko se oli teicliin viimeinen kt»nenrrrjrtnne-siellii Syviirilläi
Sehän se oli "var överste".

-

Sanokaapas vielii,

rniltii

ttrntr.rtr r-ry't, kr-rn noitir sotJ-

- r.räin jiilkeenpiiin rnuistelette/
vuosia
Sc turttutr siltii, että s«rtaan ei ainakarrn tiirnii poika
- enii;i koskairn.
liihcle
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Ettekri sittenkiiiin. vrrikkrr meicliir vielii kerran siihcn

1:,akotettlis iini'

jos rne scn rosiirsitrn etcen vielii kcrr.rn j,rLr- silloin kvllä liihclen ja tirl',lrelenkiu lo;.p1r1111
- J,,"r.riin
clurrme,
saakka. Viinie kerr:rlla sclvisinkin pelkillä Irrs;rresreiss.r
krivnr.reillii.

vielii yksi kysymy's enncnkr.rit.t erotalur. TLrlittek«r
- Jl mikii oli se arrneijakunta, johon tcidiinkin 11'krietiin.riiiin
menttir.rne Sl,viirillii kuului.
Mies niiytri n1't ttrijottrrvrrn kysyjiiii ihrtrr jo tt>siss.t.trr j.t
l'riirnmrtti sitter-r ktrin strun tiii'delrii:
Ethiin Sinii s-na r',rrttr liet'rekirt sert .rrltteij;iktttru,tt-t
komenta)rr,
niivriit r.riin sen kokoiselr.r Sc. oli Pieni lir kitrk-

kuinen mies.

rii

Vasrrrus oli n-rvirnreirren j.r n',ies j;rrkoi il-ran kuin iiskeisi nnosrust.r.rn lievitr.i,iksecn.
N(). ioh.rr-r nrir-r.i r.iss.i eh.lin miettirikin, ctt.i rttisr.i

Te- ne sillt,i>ci

,Lsi.rr

norn t.rrkoin tiecliitte.

irrij.rlleer-r jatktressa kert«rili ittrt(,rt .IstillI,ru.l.rii.r scrs()\.i mics rnnt. etrii hiin on riiiillLi rie- j.r vcsir'.r.lrion hon-tr'r-trss.r i.r orr meuossa tt<titt i knl piiiissii olevilrn torpF,r.rn. joss.t korrtisakki hiir-rtii o.lorr.i'1.

II.rrx.ln sircrr

Perille s,r,rltirtu.1 pwsi Inies pttheroveriit;lu vielii nlle-

oleville tseveljille, kukir ltänet ou täntte atrtollrt ttlolltrt. Tiitriin ei

r-nlirr-r sisiiiin torppi:iln vaktttttt,tttt,r,rn siell.i

pyyclettiir-ii kuiretrkarrn sLl()str-rlltrr. r'l.trt .iitreen srinellen
kir)oitti kiivntikorttiinsa terveiset pokkasakille. Ihr.reisesti
r.u.ro terveiset t1'ydyttiviir, koskapa t.nies korttia ptroleltir ja
toiselte kridessään kircsellessaan lausahti:
Tiin.rär.r korrin yli ne kaverit eiviit airtakaan veclii.

-Eclelläolevar.r

kirhclen aseveljer.r viilisen jtrtttrl.retken to-

distajaksi jouclLrir.r istuessani SA-101:n periillii Rovaniernen-Ranuau rnaar.rtiellii syyskesrillii l9-i9.
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NUOREIVIPANA kuin mikiiiin irseniiisvvtemme aikana
palvelukseen kutsuttu ikäluokka. krrtsutriin r'. 1926 s1,ntyneet ankarana sotavuonna 19++. Viihiren prlkittrrna tiirnii ikälLulkka lopullisesti kotiurertirn vLrosinrr l9 t6 ja
19.i7. Palvelukseen astuessaan oli sutrrrn osrr vi.lstil l--\'r-lotiaita, joillakin rippikor-rlu käy'miittii jir riänenmurr«rs kesken. Usear eiviit vielii sill«rin omistaneer partrkonerrr.
Kutsur.rnassa pitiijän'rme kaikki pojat kelpruir';rr. Ikiiluokkarnrne alkuosa määriirtiin astLunaan palvelukseen
eriiiinä kirpeiir.ri l.relmikuun pakkaspäivänä. Tr.rh;rnsissrr
kocleissa herärtiin sinii amruna aikaisin, koska rahclottiin
pitkimäii vhclessii«rkra. Hrrtrurmrnin kuin koskaan hvr'äste-

iivät silloin vrrnhentntat poikiaan, jokair-ren hyviistelv
saarroi oll,r viimeinen. Kvmrnenet junirt kautta Suomen
toivrrt rliehiä Riihinriielle Tykisrtikoulutuskeskus .l:een.
Siellä oli pirljon monenkir.javaistrr joukkoa. Useilla oli
i lLiiin isän tai is«rn veljen lruvusta "levitetq'ä" trri "pienen-

nettyä". Eräällii päiviiläispojallir olivat jopa lair.rasaappaar, jotka piti palaurrira isännälle rtrmeiian jalkineet
saatuaan. "Ukko kruunukrr;rn ei voinur meitä niin kotr-rc-

Nuorukaisten ensi aakkosia
"Karkeassa lajittelLrssa" n.räiirättiin minr-rt korpraalikou-

Iutrn, ker.rties hyviinä .jtroksijana kor.rh-rn viestilinjalle.
Ensirnn-riiisenä aamuna seisoirnrne kentällä r-relirivissä.
Eteernme astui ankarailmeinen, jiinrevä sotilas, kapteer-ri
Per.rtti Kaasirren, viestilinjan johtaja. Jo hänen tiukka oler-ntrksensa silnoi, että tähän päätt1'y ll1-rsur,rtetrue, tähän
loppuvat koulup«rikaktrjeenne, n)'t on siirryttiivii rniehuuteenl Ja hiir.r jatk«ri:
Alokkrat, Teillä on edessänne kova ja rirskas k<;r-tltr- rninun on nopeasti rehtlivii teisrii sotilaital
rus.
Sitter.r se alkoi, konrennon otti kirkassilmäinen pieni
r,änrikki Allan Ster.rberg. Mielestiimme oli k1'ky'jen ttrhlausta antaa hänelle vain jaos, hänen tarmollaan .ja äänellään olisi voirrut komentaa ainakin patceristoa.
Meidärr kouluttajillamrne ei ollut ler.npeys etualrrlIa, eikii
rneitä säälien käsitelq,. Tapahtuiko harjoitus jiroksen trri
n'hnriin puitteissa, oliko hrrjoitukser.r aiheena kiviiiiriotteet vaiko kiiänni)kser, aina kiersi rnurrteura mies .juosten

kenttiiä. Konrento "Mirahrn ' oli koulumaiillunrne kuir.r
rusein toisttrva siclesana. Veli Aaro laski kerran iv. suljetun

asti vaatettaa, sillä metakkimnre olivrt rrr.rsrut)eet rirLldinsavussa ensi kerran jo Tu-r-rpereella. Manttelimme ja
'
lniril-rinnor.rsukenkär-nme oli'r'rt englatrtilaisten Trrlvis<t.l,rn aikaista rnyiitätuntotar',rr,ur. Oli kel.iLra pLrkeLrtuil \'ihoIl isrrn.rei jan rsepukuihi r.r. Joku taisi ;,r.trnatakin. rnltrre
h.i net n'hn.räniohtaja Jäppinen r'.riensi h irrnLrisellrr iiiinel-

rr-re sähkörystä.
sesstr. Vannasti

n)rss.i -pukin'rissal

Iun

ijin:

Alokas, minii tirkiran. ettette tule peleletnaatr

kotrlr.rtuksen harjoitustunnilla 60 rnaahan heittiiyrymistä.
Osan piiivästä isrr.rimrne ol.rpitunneilla tai harjoittelim-

Ankara ryö palkitciin koulutttstarkastukkapteenirlme sai kiitokscr-r q'östään, koska sinä iltlr-ra kaikille vaprrina oleville oppilaille rnyönnerriin iltalorna.
Runsas liikunta rnrrlrtti siviilissä tunternamtne ruokirhasuorarstaan rr.rokahin-toksi. Sota-rjan elinrarvikepulan

TIMO RUSKO

Kappale karua nuoruutta
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aikana ei armeijalla ollut rnahdollisur.rtta täysin ryydyrtää
nälkäärnme. Onneksi oli joukossamrne paljon maanviljelijiiiden poikia, joille kenttäposri toi säännöllisesri paketteja. Tuntien kohtalonyhteyden l.re muistivat yleensä aina
heikompiosaisia veljiään. Joitakin "kömmähdyksiä" lLrkuun ottamatta meillä oli erinomainen yhteenkuuiuvuuden henki.
Joskus iltaisin haimme parempaa lauluäiir.rtä Karan
tienhaaran suunnasta, usein j1,nssäsimme, tai ryhmär-rjohtajamme..keksivät n.reiile "puhdeleikkejä". Mieleeni on
jänyt "Aänisenaallor", "Roskanhautaus", "Kello- ja Junaleikit", viimeksi mainitussa oppilas Heikki Ten'o lioiti hymyillen euemapäällikön tehtävät. Toralisaarrorirl'ejr
ja turnajaisia järjestimme niin usein, etten enää sodan jälkeen ole viiminyt käydä hevoskilpailuja katsomassa.
Ilmavaaran .iohdosta kaivoimme ny§iseen Oravarunäkeen sirpalepoterot. Helsingin pornmirr.rsten aikana jouduimrne viettämäänkin niissä öitämme. Helsingin ilna-

torjunta arnpui taivaalle mahtavan valoleikin, vaikka
Helsingissä olikin silloin leikki kaukana.
Maaliskuun kirkkaan aurir.rgon hyrnyillessä vannoirnme
s«rtilasvalan. Vala antoi meille joukon oikeuksia, mutta
vielä enemmän velvoituksia. Sen piti kestää aina, joutuisirr.rmepa sodassa kuinka koville tahansa: "Lipr.rsta, johon
ktrulun, en luovu, vaan aina olen käskettäessä ja niin k:ruan kuin minussa henkeä ja voinaa on, sitä vakavasri ja
miehekkäästi seuraan ja suojelen aina viirneiseen veripisa-

asri". Muista siis valasi Suomalainen!
Saimrne
valakorvikkeet, sotilassoittoa ja l.rernesoppaa.- Neljännes
raan

meistä sai ensirnmäisen iltalomansa.
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Kauan ernrne ehrineer n rtöjärnn're Riihimäellä saatella,
kr.rn kirjuriportairsta kuului huhu rintamalle lähdöstä.
Olimrne siirq'neer Ereläiselle kansakoululle, harjoinrkset
jatkuivat entisellä kovuudella. Vaistosimme jotain salaperäistä olevan rekeillä. mutta esimiehernme vaikenivat
t«ristaiseksi.

Sirten rävähri. Huhtikuun 24. paivdn vastaisena yönä
karjui päivlsräjä herätvksen jo kello 3. Vääpeli Lehtosen

johtarnlnl marssimme kasarmeille vaihtamaan uudet vanrsreer 1.r riihimäkeläisten vielä nukkuessa marssirnme
taas tak,risin koreina poikina uudet asepuvut 1,llärn-n-re.
Ur-rclet rautakorkosaappaat antoivat malttirvrru äänen kivikadulla .rskelisramn-re. Seurasi rokocuksiii. taisimr:re saada
rokorena viholliser.r h.rotejakin vastaan.
Päivällä kapreenir.nrne määräsi puhutrelussarn pruisturniskiellon, koska kuljetus rintamalle saattoi alkaa pian.
Hän kuvasi lyhyesti elämää siellä:
viheltää, niin naarna turpeeseen. Sora vaarii aina
- Jos kaikki teistä eivät voi palata.
veronsa,
Iltapäivällä seisoimme kaikki Kasarn.ri 1ti:n edessä neliössä ja koulutuskeskuksen komenraja, rnajuri Pasanen
suoritti katselnuksen. Kuluneen kahden kuukatrden aikana oli joukkomme muuttunut edukseen. Nyt seisoirnme
r-rirsissa sotilaspuvuissa, kivääriotteet ja liikkeet sujuivet
kuin yhden rniehen rekerninä.
Salaamissyistä ei meille oltu siirtoa ilmoitettu aikaisem-

n.rin. Vain harvat saivat yhteyden omaisiinsa ennen lähöä. Useilla jäi tuore tyttöystävä Jaavan nurkalle turhaan
odottamaan tykkimiestään. No, ikäluokkamme loppuosa
oli jo astunur tilallemrne koulutuskeskukseen.

Patteri
koulutettavana
S A'kn

a

:"{a

rt
Tykistöä marssilla
kovassa pakkasessa

Illan vaihtuessa pirneäksi vettä til.rkuvaksi yöksi, r.r-rarssirnme sivukatuja myöten Riihimäen asemalle. Ei ollut
soittokuntaa, ei saattajia, vain rnatkamuoniamme kuljetta-

vää. Tunttri vaikealtir ottira heiltä, riesimme kaiken olevan poissa heiclän omista annoksistaan. Junan lähtiessä
liikkeelle tuli n.ronelle naiselle kyynel silmänurkkaan.

vien hevosajoneuvoien kolina kuului perästämme. Kr.rormaus pimeällä ratapihalla "härkävaunuihin" suijui äänettömästi .ia täsmäliisesti. Täten, iLnan helinää, olivat

Miksi? Säälivätkii he n'reitä, vai rnuistivatko he silloin

ruhannet nuoret rniehet ennen meitä lähteneet Riihimäen
kasarmeilta taistelemaan kodin, uskonnon ia isänmaan
puolesta.
Emrne silloin rienneer, eträ olimme viimeiser
lähtijät. Vuorokauder.r vaihtuessa lähti pitkä jr-rnamme liikkeelle. Olimme vdsyneirä, mutta kovalla laverilla ei uni heci
rullut silmään. Tapahtuneesta ja tulevaisuuden arvailusta

riitti

keskustelua.
Kuule sie, virkkoi Yli-Tornion poika,

Joillakin asernilla Aunuksessa kerääntyi ,iunamme ympärille joukko heimosisariarnme lapsineen. He varmaan

pitivär enemmän suomalaisesra leivästä kuin

omastaan,

koska pyysivät
Antake liepuski, antake liepuski:
Ann<>imme "var.rikkarnrne"
heille niin tarkkaan, että loppun.ratkalla kärsinune itse nälkää. Se oli oikeaa heirnoveljeyttä.

Matkan kuluessa ja kuivien muonien loputtua laski hilpeys, ja epätietoisr.rrrs tulevasta jännimi. Sodan karusta to-

Matharen-

clellisuudesta mr.risrnrti Aänislinnassa junaarnme liitecty
it.vaunu. Siellä nostettiin vauuurrmrne myös patruunalaatikko, tietääkseni partisaanivaaran jol.rdosta.

Eikö nuo vielä parketilla svingiä ryt§'tä, r,astasi jo-

Junamme ajoi Käppäselän asernalle samanaikaisesti
Karhumäestä tulleen lomair-rnan kanssa. Junat seisoivat
l.retken rinnakkain. Katselin.rme jennuja ja he meitä. Lomalaiset kyselivät meidän ikäluokkaamme yn.r. Joku raumalainen halusi varmistrra seurakunnallisesta kastistamme kysymällä:
NuonruOnks' kaikk' poja jo rippkoulu käynni'
- hämmäsrytti heitä. Lomajunan ollessa-jo liikkeeltemme
lä kuului vielä vaununsillalta hur.rto: Nyt ei pojat hätää,
Suomen "salainen ase" tulee vitjaan!

gin- Nilssit ne Ruottin puolella lakhanoilla -vain nukhuu,
Jo vair.r...

- Niinpä niin, siellä mannaleivän maassa kulkevat
ku.
ikiiisemme kilttien tätien hoivissa miettien, rr-rinkä huvin
r.illekin illalle valitsisi. Meidän elämän.rn.re tiras on jokorriri. r':rihtoehto,ja ei ole.
Kauas vieraille maille, kaukorantoja päin. Matka

vaille, elon riemuja ini
riemuirrrr
aioitti rykkirnies
BraK:.1lenpoika" laulun n-rainiolla tenoriäänellään.
vuri-numeror.nrne trisi olla Korholan Työt, vai oliko
se
Ellin

omia kenttäharmaitaan.

Boksissa.

Junen pi'sähn'essä asemille saimme usein tuntea karjalaisten vsrär'ällisvvttä. He ojensivat vaunuihimme kotirintaman ren'ehdvksenä pullaa, savukkeita ja muuta [ry-

Tunsimme ettei täällä rintarnalla pingoteta. Pilasta
l.ruolimatra riesimme jermujen hywäksyvän meidät, ,ja tästä
mielemme keveni.
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Leppoisaa elämää
Karhumäen huvipuistossa

Koime vuorokautta kestäneen matkan .yälkeen junlmme
pysähryi Karhumäen asemalle. Viipyisirnme rää11ä ehkä
vuorokauden.

Harmaana ja valottomar-ra r-räytti Karhr-uläki väl-remmän myönteiseltä. Kuin toivotraen tervetuioa, syttyi taivaalla Pover-rtsan lal-rden suunnalla valorakerteja. Kaupunki oli hil.lainen, siellä oli öisin ulkonaliikkurniskielto.

Katupartiot hoitivat järjesryksen.
HTK 8:n l'renkiiökunta opasti n.reidän rnajapaikkoihin.
Jouduin Karhumäen kansakouh.rn erääseen luokkal.ruoneeseen. Suomalaisen mittapuun mukaan se oli oikearr-rrninkin kämppä. Sinne oli jo ennen meirä rnajoitrurrut
muutamia miel.riä, jotka olivat haavoittumisensa jälkeen
palaamassa rintamalle. He neuvoivat meirä alkurairn elän-räämme meille oudoissa oloissa:
eietään kr.rin olisirnme saman slruren perheen

-TååIlå
veljiä,
kertoivat l.re. Kuulimme heiltä rintamaelän-rän siirä
puolesta, mitä TK-kuvaajat eivat olleer valottaneer. He
olivat täällä kestäneet monet myrskyt ja pakkaser, miksemrne mekin kesräisi. Luteet kämpän laverilla tosin häi-

ritsivät untamme, mutta nukuimme levollisin mielin

tulemme kestärnään huomenna aikavan uuden jakson sorilasurallarnme.

62

Tie taivaalle
Eero Juurikkalan toimittama teos ilmailus-

ta harrastuksena ja ammattina on ilmestynyt Oy Tekniikan Maailman kustantamana.

Hinta 21 mk.
Kirjan ovat kirjoittaneet alan parhaat asiantuntijat. Kirjasta selviää, miten hankitaan.
yksityislentäjän lupakirja, mitä lentäminen
harrastuksena tulee maksamaan, miten valmistutaan liikenne- ja sotilaslentäjäksi, lennonjohtajaksi tai mekaanikoksi, mitkä ovat
vaatimukset ja millaiset ansiomahdollisuudet alalla ja mitä tarjoavat ilmailuun liittyvät muut ammatit.

SAUNAN
MUUTTO
PEKKA KARHU
OLLESSAMME Talvisodan aikana Märkiijärven rintan.ralla oli JR +0:n toisen pataljoor.ran parrio löyränyt polterrrn
SaL.nijiirver.r k1,län rannalta neljä saunaa
oikein sellaisia
suornalaisia sisäänliirnpiäviä ja nokisia.-Saunan rarve oli
kova ja saunojen lr)yröaikar.ra II/JR i0 satrui olernaln jonkir-rlaisessa levossa porrastettuna enrlin.jasta noin puolitoista kilon-retriä vasernmalle, josta se suoritti sivusrav;rrrnistusta partioirnalla ja asettarnalla kenrtä- ja aliLrpseerivartioitir.
Saunojen löydösr1i levisi tieto kaikkiin konrppirni«rihin-r-

me. Markaa niille tuli n.rajapaikasramme rlrnsrlasri neljä
kilorletriii, rnutta eiväthän sirunantarpeessir olevrrr llriehemme sellaisesta viilittiineet, vaan kornppar-ri«rirterr kesker.r sovittiin satrnepiiivistii. jr niin läksivLit ensirnmäiset
liimnr ittiijiir hiihtiimiiiin saunoille illan hiin'riirq,essii. Yrin
kr-rluessa yksi komppanitr sai kylpeii krikessa rauhlssa.

Seuralvana y'önii
saunassa

oli

qrilvetön kuutamo ja miesten «rllessa
k«tl'urtessa srLrniln rekosista il-

ja löy\'n hörriikiin

rnaan sattui Rovanienielrii rrri Kemijiin'eIrii p;r1111 .1 1'611riläinen lento-osasto ktrlkenririur iuuri srLluoien vli ja hLro-

masi saunojen l.rö1,ry'n arvaten tietenkin, rnitii oli rekeill:i.
Koneet käänryivär yn.rpiiri, koska heillii oli nrukanaan vie-

lii mu;rtruna pikktr pornrni sekii joitakin tä1,sinäisiä kkvriitä. Veniiläiset tipr.rttiv.rr l)ornnri nsir saunojen seuclulle
ja salnalla rikkasivirt kor.rekiväiireilliiiin irvoimessil maastossa olevi:r eläviii rn:raleja.

Kylpijrit heiräyq,ivät saunoissa pitkiilleen lattioille ja
odottivirt. Mr.rtta niin hyvä piti olla ttruri, etteiv:ir s;rrtLlneet seinierl liipi roiskahtelevat sirpaleet eivätkä koneki-

r';iiirien Itroclir kehenkiiiin. Miehen.rme siiilviviit t.issii ru1.rirkassa rtllrr.r-ru ittir.

Piclettiin prrrin vuorcktrclen trruko, jotta Venrijrin n-ries
rirul.roittuisi ja kirtsotriin sitten, että ponrrn irusrerkilliiiirl

olleet kor.reet olivirt pahnneet Mrirkäjrirvelle, jonka jiilkeen vasta uskallertiin uudellccn saLuriur lö1'\,yn. Tiistii
liihtien kaikki sujtrikin hyvin. Se patalj«xrna, joka oli vaselnman sivusran van-r-ristuksessa kiiytti vuorollaur rilxisuutta l.r1'viiksecn liin.rn.ritellen saunojr ja kyl;rien niiss.i.
Tulipa sirten aika, jolloin ll/JR +0 siirrettiin kokonaru.t
lepiiiirniiiin Salmijiirvcn poltcrun kylän liihimrasttxn. Ky'lMaasaunassa saatiin
tarpeellisen tuliset löylyt
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pernispaikka

piti

oli

r.ryt

verrattain lähellii, rnuma saunomisen
piti olla lopr-rssa

tapahtua vain puolilta öin ja kaiken

aalnLln sarastaessa.
Eräänä aamlrna menin rykrnentin kornentopaikalle. Hä-

märässäkin vaistosin saunojen rannassa iotakin tapahttr-

neen, niin ettei siellii krrikki ollut enrisellään, mutta erl
tähän menornatkallani kiinnittänyt erikoisernpaa huomiora. Takaisin tullessani totesin, että saunojen lähistöllä oli
ternrnelletty kurnmasti ja sen seutuvilla oli rnaasto nokisena. Lopr"rksi keksinkin, ettii saunoja oli vain kolne paikoilltrrn
yksi oli agtrarnattor-nasri poissrt. Ihrnerrelin.
- patal,joonirn urirjoitus;:aikalle, tapasin sakeasPiiästyäni
sa petrij ikössii konekiviiiirikon.tppanian piiällikön, viinrik-

ki Arperl. Kysyir.r hiir.reltä,

ffi

tietäisik<i hiin, rnirii ternrnelly's

ja mihin on saattanut hävitii yksi
i.jiirveliiisten lrolrtamarta jiiänyt sarrna. Arppe hymyili

sirLlnrrnrnnassa rnerkirsee
salrn

jl

sanoi:

Eliihän hätäilel Konekiväärir.r poiirt prrrkivat viime
- sirunar.r, .ja toiset riijiiyttiviit kuopan tr,rohon mäkirinyönii
teeseen tiheimpäiin petälikköön. Sitten he lapioiviit kLr«rpau saunrur rnuotoou ja kantoivat paikalle koko saunan
lattialankkuir.reen, hirsincen ja katrr>lautoineen sekä rakensivar rnaansisäisen sauniln. Nyt he irrvelevat voivirns:l
kylpeii niiin siirreryssii srrunassaAn rnyris ;riiiviillä.
Saunir

on nyr liimpiiimiissii ja rniehet ovat

p)')'täneer

n.reitii ottamaan er.rsimmiiiset löylyt mirjoittrsalueen keskellä olevassir saunassaan... Kaipa rulet mukairn patalioouaa
eciustantaan jir otat a.ljurar-rttisi mukiuru. Nrihdäänpii sit-

ten, mikii siitä on tullutr

Lupasin tullrr

liimrnitetriin

Kansikuva: Komentaja kiittää onnistuneelta matkaltaan palanneita partion
miehiä hyvin suoritetusta työstä

NUMERO

kyl;,y'1'r.r.

Tiitii sauntra sitren
1,ötii ja piiiviiii, ,1a yritii ja
piiiviiii siellii k1'lvettiir.r. Kylpi jät jLurksivat sar.tnastir prrl jas-

ilxrisina telttoil'rir-rsa punottavin pint-toin, livan kuin

rauhln aikoina k«rroisista saunoisra. Siellä he telttakln-riinain liin.rpirnässii ktrivailivat irser.rs'ri jr naumivar niiin sodassakin rillessatn viihiin koroisia runteira.
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KIRJOITUKSET

T. H. Llnkinen:
MANNERHEIM.LTNJA KESTI
TAIPALEELLA . .
.

Pekka Ylinen:

TOI-VAJÄRVEN TAISTELIIN
KOKEMUKSIA
Toivo Kurkinen:
KESKEYTYNYT PARTIORETKI

i6
l9

Kaarlo Eskola:

uÄIlÄysrÄ

SUORITTAMASSA

ll

.

Reino Htrusko:

ERÄS YÖ MUOI ÅANJÄRVELLÄ ..

t2

Aarne Teräväir.ren:

POIKIEN TALVISOTA

l-I

Pentti Puhkala:

\/ÅNKI \/UOSÅLN{ELLA .
K,rlen

r.,

r8

.

Ollik.rinen:

\,ÄITTEL\.Ä JA PURNÅUKSIÅ
HELSI\GIN SUL'RPONITTITUKSISTÅ . .. .
ILnari Prrrkkinen:
TOTTÅ HELEKL'TISSÅ.

.

)l

KL\ \.{I\
)t

TUTUKSI TULTIIN
Leo \Tertersrrancl:

MUISTILIVÅT MENNEHIÄ
Timo Rusko:
KAPPALE KARUA NUORUUTTÅ
.

Kun vääpeli Karhu komentaa, niin se kuu-

luu- yli koko harjoituskentän.

No, tuo nyt ei ole mitään kapteeniimme
verrattuna.
Kun hän komentaa "seis", niin silloin pysähtyvät kaikki kellotkin komppaniassa.
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Pekka Karhu:

SAUNAN MUUT'TO

Kirjoittojot vostoovot esittömistöön
mielipiteistä
Kösikirjoitukset poloutetoon vqin
postimoksun seurotesso

..
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