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Rajajoen maisemaa
Haapalan
pohjoispuolella

VÄUltBfffN valkeni sunnuntaiaamu Rajajoella TLrlok-
kaan vartiossa ti.10.1919 ja y'ön jatkunut amrnuskelu l.ril-
jer.ri ainakin hetkeksi. Melkein koko päivän vietin tähys-
tystornissa haarakaukopr.rtken ääressä. Rajan takana oli
nyt vilskettä. Mainilaan johtavalla tiellä marssi joukkoja
katkearnattomana virrana. Jalan marssivia kenttävarustei-
sia joukkoja seurasi kuormastomuodostehnia ja välillä
kulki hevos- tai moottoriveroista kenrtärykistöä. Niin-
ikään panssarelta oli rnatkalla kohti Suon.ren rajaa. Patal-
joonan ye-upseeri, kapteeni Tauno Marttinen käski n-ri-

nun pitää tarkkaa päiväkirjaa kaikesta näkemästäni ja ar-
vioida lukurnääräisesti Joutselkää kohti marssivat joukot.
Illan pimettyä oli tähysrys lopetettava, mutta kuulollavain-
not kertoivat raskaiden pyörä- ja telaketjualustaister.r
aseiden marssin jatkuvan. Ilrnoitin pataljoonan noin
12.000 miehen marssineen valoisana aikana ohi Tulok-
kaan. Tätä lukua kapteeni Marttinen piti liioiteltuna sil-
lä perusteella, että havaintopaikan kohdalta riitti maan-
tietä Suomen raialle vain 8 kilometriä, eikä sille matkalle

URHO HYVARINEN

97



ilmeisesti voinut mahtua sellaista lmäaråå joukko.la. Vasti-
neena arvelin omasta puolestani mahdollisuuden, eträ ve-
näläiset marssivat ympyrää samoien joukkojen tullessa
yl.rä uudestaan esille samassa paikassa.

Päivän ohjelma sisälsi muutakin mielenkiintoista näh-
tävää. Venäläiset sotilaat kyntivär hevosilla parinkymme-
nen metrin levyisen saran, mikä noudatti täsmälleen ra-
jan mutkia ja kulki vajaat satakunta metriä rajan tuolla
puolen niin pitkälti kuin tornista saattoi nähdä. Kun mie-
het kulkivat kynnöksen yli, he silittivät laudalla jalan jäl-
jet. Kynnöksen tehtävä oli siten luvamomien rajanylfträ-
jien paljastaminen. Keitä varten toimenpide oli tarpeen,
jäi arvoitukseksi, sillä meillä ainakaan ei ollut halua eikä
lupaa lähteä urheilemaan rajan taakse.

Ennen maatamenoa läksin vielä tarkastelemaan joen
vartta yläjuoksun suunnassa, koska päivällä olin nähn1,r
sinne päin kannettavan konekivääriä muistuttavaa laitet-
ta, rnutta en ollut havainnut kenenkään palaavan joen-
mnrkan pensaikosta. Kävellessäni tiheässä lel.rdossa rör-
mäsin poh,rlla vastakkain ihmishahmon kanssa, josta pi-
rneässäkin erotin taivasta vasten katsoessa hr.ropahattuun
verhotun pään. Yllärys oli varmaan molemminpuolinen ja
tartuinkin heci pistooliin, mLrrta siviilir-r karjalan murteel-
la lausumat nopeat jokapäiväisen elämän menoon liitry-
vät sanat rauhoinivat minr-rt siinä määrin, eftä pistin sa-

lavihkaa melkein häpeissäni pistoolin taskuun. Mies pu-
hutteli minua vänrikiksi ja kyseii kuulurnisia sekä toivot-
ti minut tervetulleeksi pistäyrymään joskus kylässä hä-
nenkin talossaan. Kun en tiennyt hänen taloaan Tulok-
kaan pienessä yhdyskunnassa, hän sangen yksiryiskohtai-
sesti selitti talonsa sijainnin. Sitten toivotimme hyvää yö-
tä toisillemme ja hävisin'rme paikaita vastakkaisiin sLrLrn-

tiin. Itsekseni ihrnettelin rajan asukkaiden raul.rallisuut-
ta, kr.rn tänäkään aikana mies ei osoitcanut ollenkaan l-rer-

mostuneisuuden oireita, eikä edes sanallakaan kosketellut
sen hetkistä vakavaa tilannerta. Äkkia rynq,nyt kriisi kun
koetteli rneidän sotilaspukuisten hermoja niin paljon, et-
temme rnuusta osanneet puhuakaan. Pysähdyin kuuntele-
maan venäläisten aiheuttamia ääniä saamatta heidän
pr-ruhistaan rnitäärl selvää. San.rassa kr.rului omalta puolelra
polun suunnasta askelten töminää. Piilouduin sivurnrnalle
odottelemaan tuiijoita, jotka rninulle helpotukseksi osoit-
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tautuivat kahdeksi rajasotamieheksi. Heti tervehditryän
rajapartio tiedusteli n-rinulta, olinko tavannut siviiliä.
Vaisto sanoi minulle, että olin tehnyt virheen. Kun myön-
sin kohdanneeni minulle ennestään tuncemarroman Tu-
lokkaan isännän, sain kuulla päästäneeni n-renemään hei-
dän takaa-ajamansa miehen. Partiomiehet kehoittivar mi-
nua tottumaan ajatukseen, että jokainen rajan läheisyy-
dessä kuljeksiva olento on iuvattomalla asialla niin kau-
an, kunnes on saanut näyteryksi toteen henkiiöllisyytensä
ja sirtenkin vielä esittänyt hyväksyttävän syvn liikkumisel-
leen. Koska en vieiä voinutkaan tuntea paikallisia asuk-
kaita, olisi rninr-rn ehdottomasti pitänyt tarkastaa, oliko
tuntemattomalla miehellä rajavyöhykkeellä vaadittava
oleskelulupa .ja sen puurtuessa pidäctää kulkija. Rajavarti-
jat oiivat saaneet Haapaiasra ilmoituksen käy,trä1'q,misen
puolesta e;räilyksiä herättävän tuntemattoman siviilimie-
hen liikkumisesta Tulokasta kohti ja olivat sen perLrsreel-
la lähceneet tavoittamaan kulkuria, jonka arvelivat olevan
vieraalla asialia. He sllorastaan nauroivar 1'ritettyäni usko-
tella miestä kvliiläiseksi ja sanoivat haluavansa nähdä ta-
lon, rnissä n.ries isännöisi. Se ei kylläkään sijainnut Suo-
men puolella. oli rajapartion käsit1,s asiasta. Tietysri mi-
nua l.rarmitti n'pervvteni. Olisilran minun pitänyt arvata
n-riehen pul'reripuliscakin jocakin. Minähän en ollut saanut
suunvuoroa, mutta roisaalra rällaisia selimäjiä ei Karjalassa
ollut ihan väl.rän, joten olin heihin tottunllt, enkä pitänyt
sitä n'rinään l.rerrnosrune isur.rden r.nerkkinä. Takaisin v arti-
oon kävellessäni vritin unohtaa koko jutun lohduttautu-
malla siliä, että rninähän itse ruiassa olin Tulokkaassa

Jääkäripataljoona 1:n taistehrerularrion iohtajana viholli-
sen r.r-ra[.rdollistr lrvökkär.srä odottamrrssa, enkä suinkaan
pääasialiisesti takaa-ajamassa viera;rn vallan salaisia,rsia-
rniehiä.

Sunnuntain ja maan,rnrain r'älinen yö sujui niin raul.ral-
lisesri, errä sain nukkua oman osuureni, samoin kuin ali-
kersanrtr or1'rirnsa. Päiv1'st1'ksen aikana saimme kyllä
kurrpikin trseita ilmoituksia venäläisten öisestä liikehti-
r.r.risesrä pirkin rajaa, mutta nyt jo ajattelimme sen kuulu-
van lsiaan. en-rmekä herättäneet toisiamme. Silti pienim-
märkin havainnot viestitettiin Terijoelle. Mutta maa-
nanrai toi jo uutta tullessaan. Keskipäivän aikoihin alkoi
eri suunnilta kuulua voimakasta lentokoneen ääncä. Tulin
pihalle orrarraan selkoa tilanteesta ja totesin useiden len-
rokoneider.r lähestyvän pohjoisesta Joutselästä päin. Sa-

rnalla kr.rului pitkiä konenrliaseen sarjoja, mutta oli vai-
keara pääteliä, ampuivatko koneet vai tulitettiir.rko niitä
nlaasta käsin. Koneet ohittivat Tulokkaan sen länsipuolel-
ta ja lensivät r.riin rr-ratalalla, että läl.reinen metsänreuna
esti näkemäsrä niitä. Haapalan vartiosta tiedusteltiin olin-
ko antannt tulenavauskomennon, koska sinne oli kuulu-
r-u.rt konekiväärin ääntI. Kun vastasirt vartioni aseistuk-
sen käsittävän pelkkiä pysty,korvia, naapurivartion ker-
santti oii ihrneissään, sillä hänen tekerr.riensä havaintojen
perusteella oli sy1'tä olettaa an'ulutlrn juuri Tulokkaan tie-
noilla.

Tapar.rkset alkoivat siviiliviranomaistenkin mielestä
saada jo liian ul.rkaavan leiman, koska sain ilmoitr.rkser.r ra-
jakylien asukkaiden poissiirtärlisestä. Tieto merkitsi rni-
nulle ornan osastor.ri huollon kiireellistä uudelleen järjes-

tärnistä. Rajavartiosotarnies Piltz'in roLrvan joutr-ressa läl.r-

temään evakkotaipaleeile jäimme iltnau ruoaniaittajaa.
Terijoeita ohjeita kysytq'äni sain käskyn vartio-osastotr
rutonarahan turvin h ankkia paikallishankintateitse muo-
naa ensi hätään ja vaLnistaa itse ruoka, tai selvitä ktrivarl
muonan ja teer-r turvin, kunnes huolto pataljoonan toimes-
ta saatirisiin jär;esteryksi. Miel'ristössäni oli kellornäkeläi-
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nen kauppiaanpoika, '1åäki'ri Sidorov, joka rarjoutui ha-
kemaan kotoaan kaikkea tarpeellista, ennen kuin kotivä-
ki ehti lähteä evakkoon. Suosruin heti ehdorukseen, sillä
olihan se melkein ainoa keino saada eräitä välttämätrö-
m\')'starvikkeita, kuten muun mlrassa rupakkaa.

Varmuudella en muista, lähtikö talon väki jo maanan-
taina, jolloin evakuointikäsky annettiin. Joka rapaukses-
sa vielä tiistainakin oli kylässä iiunisiä, kylläkin lähtö-
puuhissa. Kylä jakautui tavallaan kahteen toisisraan eril-
1ä olevaan osaan. Rajajoen rnuodostamassa lnutkassa si-
jaitsi Piltz'in talon lisäksi vain muutama ralo. Mutkan
muodostamaa nientä, joka kokonaan oli viljelysaukeata,
rajoitti selkäpuolella matala iepikko. Sen takana ruskin ki-
lon.retrin päässä vartiosta, oli edellistä suurempi kyläau-
keama useine taloineen. Tässä osassa kylää oli asukkaita
jäijellä pakkailemassa läl.rtökuorn.riaan poiiisin valvoessa
lähtökäskyn noudattarnista, kun viirne hetkessä sain pää-
hänpiston läl.rteä ostarnaan lisää voita, leipää ja kanan-
munia. Sanoin alikersantille tuievani pian takaisin ja
käskin hänen toin-ria sijaiser.rani poissaoloni ajan.

Matkalle kohrasin nrroren parin. jota yririn jrrrurraa.
T1'ttö vaihtoi jonkin sanan kanssani, mutra varsin pian
huomasin, eftä mies ei yrr-rn-rärtänyr suomea. Muisrin plri
päivää aikaisemmin sarruneen nolor-r rapauksen Rajajoen
varressa ja päätin nyt olla tarkempi, erren tulisi hariraan-
johdetuksi. Tiukatruani miel.ren henkiiöilisyyttä ilmeni,
että hän puhui vain englanria, mikä rninua sur-rresri häm-
mäsrymi. En kyennyt mitenkään järkevästi sovittarnaan
sitä kieltä Tulokkaan rajakylään lokakr.russa 1939. Venä-
jää en olisi pal.joakaan ihr.r.retellyt ja saksaakin olisin pirä-
nyt vieiä rnal.rdollisena. Ollessani viikkoa aikaisemmin
pioneeritöissä Tyrisevällä pistäydyin rauon aikana eräässä
valkeaksi raparussa maatalossa ja siellä oli ernäntä, joka
puhui pelkästään saksaa. Taloa piti Terijoen oloisse niin
ryypillinen Venäjän vallankumousra pakoon lähtenyt balt-
tilaisperhe. Huolimatra parikymmenvuorisesra Suomessa
oleskelusta emäntä ei ollLrt oppinut maan kieltä, koska
on-rien sanojensa mukaan ei ollur koroa liikkunr.rt mihin-
kään. Isännän oli olh.rt pakko perheen roimeentulon rur-
vaamiseksi opetella suomea, koska ilman sitä ei olisi löv-
q'nyt ryötäkään. Murra urnmikko er.rglanrilainen rähän
aikaan Kannaksella ja vielä nrarkr:sruskielroalueell;r oli
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epäilyksiä herättävä. Tyttö joutui selittärnään arvoicusta.
Hän kertoi olleensa kesällä Englannissa kieltä oppimassa
ja rakastuneensa siellä poikaan, joka siaen oli tullut hä-
nen mukanaan Suomeen. Pojan oleskelu rytön kotona oli
alkaneen maaihnansodan vuoksi pitkitrynyt, kun Englan-
tiin ei muka ollut mahdollista markusraa. Vaikka selitl's
tuntui tamnomaiselta, otin uskoakseni sen. En mvöskään
mvennut tarkistarnaan sitäkään, oliko ryrtö Tulokkaar.r
asukkaita vai ei. Eikä asia oikeastaan enää minua niin pal-
jon liikuttanut, koska kaikkien kyläläisten oli poisturreva
muutarnan minuutin sisään ja vielä lisäksi poliisin vaivon-
nassa. Seisoin erään talon pihalla hieromassa kauppoja
emäntäväen kanssa miesten naulatessa viimeistä porsas-
laatikkoa kiinni, kLrn "se" rapahtui.

Yhtäkkiä alkoi kiivas kiväärikaliiperisten aseiden tuli.
Äänesrä pääteilen oli useita konekiväärejä toirninnasa ja
lisäksi kuului kiväärin laukauksia yl.rrenä ryöppynä. En-
simmäinen reaktio oli täydellinen äilistyminen, murta si-
tä kesti tuskin kymrnentä sekuntia. Paikalta ei saattanut
nähdä Neuvostoliiton puolelle, koska eclessä oli mur.rta-
man sadan metrin levyinen lepikko. Sanoin siviileille:
'Nyt hävitkääl " Sitäkään kehoitusta ei välttdmättä olisi
tarvittu. Jäin pihalle yksin seisomaen, itse asiassa aika lail-
la neuvottomana. Tuli j atkui vähenq,n-rättö.n-rällä voirnalla
ja n-rinä olin joukkoja vailla oleva johtaja. Aänestä päätel-
len arvelin osastoni jo tavanneen kohtalonsa, enkä heti
saanut pääteryksi, oliko vielä pyrittävä vartioon, vaiko
lähdettävä päinvastaiseen suLrntaan. Niin, jälkimmäinen
vaihtoehto oiisi oilut pakenemista ilman, että olisin kyen-
r1't esimiehelleni selvittämään rnitäälr enernpää venäläis-
ten toirnista kuin omien miesten kohtalostakaan. Se ei
siis käynyt päinsä, ja niin lähdin kulkemaan vartiolle
päin.

Ensin.rrr.räisenä vastaani tuli lopen hengäsrynyt jääkäri
Sidorov, joka pvsätrq'i eteeni ja teki asennossa seisten il-
moiruksen.

- 
Se alkoi nyt, herra vänrikkil

- 
Mikä elkoi? trukkasir.r minä, koska vieläkin olin niin

häniiiär.rnlksissä, erren osannur sanoa mitään järkevämpäii.

- 
Sora tierenkin, herra värlrikki, ne tulivat yli nyr joka

pLrolelta, h.rr.rltavasti useimmat pojat jäivär sinne.

Mainilan kyläseutu
kuvattuna Suomen puolelta.
Taustalla venäläisten tähystystorni
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Samassa juoksi metsästä esiin alikersantti ja parikym-
mentä metriä hänen perässään eräs jääkdri. Alikersantti
ei ollut vähåäkåån hermostunut, toresi vain, että tehtävis-
sä ei ollut mitään muutakaan kuin pakeneminen päätä
pahkaa. Hän oli tulenavaushetkellä ollut sisällä talossa ja

rynnättyään ulos hän oli nähnyt ainakin komppanian ver-
ran venäläisiä hyökkäävän suoraan kohti. Saadakseen
miehec johtoonsa olisi hänen pitänyt juosta melkein sata
metriä vastaan venäläisiä, ennenkuin hän olisi päässyt rii-
heen, missä vapaana oleva miehistö lepäili, mutra sinne
hän ei olisi päässyt ennen venäläisiä ja tuskin ollenkaan
pysynyt hengissä, jos olisi sinne yrittänytkään. Ilmeisesti
tornissa olleet miehet olivat joko jääneet vangiksi tai kaa-
nrneet. Mahdollisesti he senrään olivat ehtineet hälyttää
pataljoonan.

Samassa arrununta lakkasi ja vallitsi räydellinen hiljai-
suus. Lähdimme ketjussa kulkemaan lepikon läpi kohti
vartiota ja metsässä kohtasimme vielä pari häkelrynyttä
jäåkåri:å, joista toiselta puuttui ase, vaikka silti kaasunaa-
mari roikkui olalla, ja toisella ei ollut täysiä pukimia yl-
lään. Se ei ollut ihmeellistä ensinkään, sillä molernmat
olivat heränneet sikeästä Lrnesta suoraan tapahtumien vyö-

ryyn, ettei ollut jäänyt aikaa ajatella muuta kuin itsensä
pelastamista. Ohjeiden mukaan meillä ei sirä paitsi ollut
lupaakaan avata tulta ennenkuin hyökkääjä oii tullut rajan

yli, ja kun majoitushuoneena kdytetry riihi oli vain 20
metrin etäisyydeilä raiasta, eivät pojat katsoneet voivansa
jäädä odottamaan hetked, jolloin hyökkäys olisi ravoitra-
nut Suomen puolen. Akkiä alikersantti huomasi hyök-
kdyksessä sellaisen piirteen, millä oli merkirystä tilannet-
ta arvioitaessa. Luodit eivät olleet viheltäneet, eikä niitä
ollut satanut mihinkään lähelle, vaikka hänkin oli jouru-
nut juoksemaan avointa peltoa satoja metrejä. Varmaan-
kin oli käytetry paukkuparruunoica.

Saavutettuamme metsikön reunan jäimme hetkeksi tä-
hystZimään vartion ympärisröä ja Neuvostoliiton puolta.
Suomen puolella ei ollut venäläisiä, mutra omia miehiä
näkyi selkä kyyryssä tulevan pellonojia myöten meiä koh-
ti. Lukua otettaessa ilmeni, että kaki miestä puurrrri, ei-
kä kukaan osannut sanoa heidän kohtalostaan mitään.
Korjasimme asumme kuntoon ja lähdimme avorivissä kul-
kien kohti niemen nenää. Siellä näkt'ikin rornin kohdalla
rajar.r rakana olevan komppanian verran venäläisiä, kaike-
ti tauolla, sillä joukosta lähti melkoinen tupakan savr.r jir
n-rieh iä kul jeskeli vapaasti Ra j a joen dy rädlla. Kurk isretru a-

ni riiheen näin kahden 1ääkärin makaavan lattilla. Lä-
hempi tarkastus osoitti heidän olevan sikeässä r.rnessa ja
miehet olivat ihan ymmällä saatuaan kuulla tapahtuneesta
välikohtauksesta. Kävelin aivan joen rannalle katselemaan
muutaman metrin päässä seisovia venäläisiä, joita tuntui
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kovrrsti naurrrtt;lvrut. Eikii ollut ihntckärin. Epiiilerniirrii ol i
ollr.rt ltarrskaa niihdii sr.romalaisren sorurien Pinkovan Päii
kolnautena jirlklrna kohti suojaavlir rnetsän reunira. Koe-
rrr-r rehvakkarrn näkiiisellii esiintvmisellii prlrlurrrrrr rnenc-
ten'11 rrr\'o\,:rlliur, r-nuttr sitten luultavasti menetin loptrn-
kin rrrvonrrnnon l'reicliin silmissiiiin, koska k<»nl-rrPtrheet
j.r n.rtrru v.tin lrsiiänn ir'ät.

Tiihi'stystomissa viimeksi olleet rr-rieher «rlivirr menetel-
leer kirjirirncllisesti annemujen mäiiriil,sten rnukirisesri.
Hrrviritrtrrrln venäläisten liihestvviin avojärjesryksen n-rLr-

k.risessa ryhmi§ ksessii he olivrrr ilnoitrrrneet |Lrhelirnitsc
prtrlljrxrnlran ja venäläisten a.vilttutl "rulen" 0livat n'riehet
ottrtneet Puhelimen ja l-rriarakaLrkopurkelt ktinalr-ronsrr irr
llske,-rtur-tcct enniirlsvauhriir tornisrrr alrrs sekä Iähter-reet
pinkonrarrn nrrrirlen perään. Kvrkin puhelimen uuclelleen
ja sekrstin titl)itukselt pltalj«>nrrrrn. Siellri oltiin sirii miel-
rii, ettii koskl rilrrr-rne rrlkoi mennii liian an,elurrrrvaksi. ei
ollLrt trrrkoituksenrnukaist:r piräii «rrnia eikii koko Tukrk-
kaan iiiirin-rntiiistii osair varrir4rlilililltrr. Srrir-r käskr n siir-
tiiii vartion niin paljon trurkscpiiin. crrii nrikii.in r.ri.rn
mahci>llisesti r litrrivii joukko ci r,«rinui |iiiisrii sclkiil-Lrr-rlcl,
le. Entren iltaa nrtrrrtin vrrrriolr enriscsrii Prrik.Lsrrr Puolelr
kilonretrirt piiiissii oleva:ln Ii6.11c6,'l r()rl\|.l.rn. rnik.i nvr
ILr«rnr-urllisesri oli eurioru. Kr tkirr PLrirclinren nriil:in r.ie-
ressii kLrlkcvrran kirkrrsjohrolinjarrn jrr koesoiron j.ilkeen

totesin taas olevani yhteydessä pataljoonaan.
N{iikki sijairsi Ttrlokkaan nicr.nekkeen liintisessä § r'ess.i

rinteen piiiillii. mikii victri ivrkiisti allls Rrjaiokccn. Varti-
«rr . uudessa sijainr-rissa oli hirittapturliirkin. Huon()srir rli-
l'rvsn'snrirl-rdol.lisr.ruclesrl j<lhruer-r oli irsererravir use:ultpi.l
r',rrtiopaikkoja ja niiin n.riehistiin roinen puoli oli ainir rlrrr-
ri<,rssir trri partiosslr. Krrhrlessa vaihd«rssl olon riiy rvi rrrrro-
closttra kovin raskaaksi, ktrn irikaisernpi .jatkrrva kolnri-
vitihttlirter-rkirt vartioPalvelus ja alitLriner-r hcrmojiinniq's
oliv.rt viislttiinect nrichiii.

Kohrir asernrrnvirihtilrn jiilkeen saapui korn1.1-irni.rst.r
Iuutnlntti Honkanen viinrikki Lingon seurassrl rirrkrrsra-
mir:ur vrlrtiorl. Luurnlnrri oli nvrkin reipPealla jrr hilpe-
rillii rnielellii.

- 
No niir.r, r'änrikki, cliinrii rrlkaa sarrdr n.riclenkiintoi-

sr.r piirteir:i, r'ai kLrinkrr/ LLrutnantri krtseli ntintra ilkiku-
risen niikiiiser.rii. K«rskrr itsekir.r olir.r 2.lJP l:n krrsr';rrri, en
voinLrt ollrr eri nrielrii j:r llrJvin piiiillikön nricli1.i1cg5c.csl
t.n.rli.L. nrikii vlrkuutti nrintrrr «rlevan'"'lrlnriin ortrrnrrrlrn
\',ISr;i.ur veikkrr rarsuviik iiln rs ioor)r1ll hviikkiil'kscn.

- 
ErinLrm.risr;r. r'rirtrikki. l)tur.rti.l cn r,oisi rrj:rrcllakrurn

JP I:n r'.inrikrstii. nrtrrrrr pitiikiiii ntielessii. errii vksikiiiin
lrut't,t-.trrueij,r.lrrrrren ei s,l.r k;r.rtli.l lrrorleistrrnne joen tuollc
puolelle Jos sieltii trrllrurn rli. ou reirliin r,iiistlrriivii rriin
Prrljon. crtii krrrttrineer jr.irir':it Stromeu Puolellc. Mrrrrss.r r;r-

Joutsel än
tienhaara
m u istomerkkeineen

l).luksessir olerre si vl.iiii
itsc. nrrk:i l'cicliir sillr>in
rikkir

sor'littt Ptlhkelrtrtiseett jrt an'atkrur

l)('ni. ()lcircko rrrrrniirrrirrr t. riirr-

- 
C)lcn vilrrllilsti. ltcrre lrrLrrnanttil

- 
Hr vii or-r. '[irisraiseksi «rlerte ortr-ren pt>ika. OIcttc rri-

Itoit sLiorulti;rirtcn u[)sccri, joklr olette ottrlltur os.r,t t«risert

nrairiLn.Lnsod;ru virrecuottoihin. Tcillii on ettrlviinti. Mi-
kiiiin mutr sr.urmrrlaincu osasto ei ole vetiivrt'nt'r i'li"'oin-rai-
sen vilrollisen patr-t«>srrrnrrrnrr jrr sitten vallannut ulcncttii-
rnrinsii rtluecn trtkrrisin. jltk«ri luutnantti'r,eirikka silnrii-
kulnrassl. En tietenkiiiin ollut kcrtonut vctiivt\nris(n '

su( )ri tustil.\':lstrr. j a ilrlrc iscsri trskorti i n kaiken txl):rl) tuuecl)
jolr.lcrrLrne, ilnr;rr.t prr«rn tLrurtrrksie. Minua kiitcttiin hc'r-

nrr>jen kr.irissLrl-itiirniscsrii, krtn etr ollut erclrrvtrt t tLrlitt.t'
nrir.rn veniiliirsr.r. Joka t;rpetrkscssrr t'mnriirsin r'.rsrutrni
entistii selvemnrin, kLrn H«rnkanen ja Linko Irvviisrcliviit
rri n uir poisliihtiessiiiin, ir roi\'ottivat 

.j 
lrtkur,rur ou nerr hrrr-r-

kalassa tchtiiviissiin i.
Itsekseni rf rikoin kauan. olisink() virrtiossil iraikalla ol-

lcena liihter-ri t jLroksenriran r.t-tui.'len r.nukirnr, vaik«r t>ttl-
r)r.rt osi.rstorl joht<roni ju rLrvcnrrrrt. rriin. rrrvennLrt rckc-
nriiiin mitä/ Mrrrssinrrt trrhtimarssia poispiiinr Kenrics
rtlisin sconrtut ilntiul;tillt tr.liel).Lvirusk()nlelu)()ll lii;rn aik:Li-
sin. Vrrikcrr s:rno.r. kun k.rikki jiii nrvelun \.rrrrr:rn. Jos oli-
sin erehti r.l t vrrlirsenrrriu-r jiilkirlrnäisen vaiht«relrrLru, oli-
sivrrt seurrrukset n.t uotlosttrncet h irv ittäviksi. Myiilrenrrn irr
sain tietiiii, ettii siuniura piiiviinii suomirlaiset neuvotteli.jar
r>livat vlittiineet rajrrn mxtkallairn Moskovr,rn. C)lisi ollut
aikruloincn ylliiq's hcillckin, .jos he perille tultuaan olisi-
vllt sirlneet kuulla, ettli ra jllll suornllaiset ovar tulitta-
neet Neuvostoliiton sotilrrita seurruksin ettii... jr-re.

Jriin erlelleenkin virrti<xrrr Tuklkklan aavekvliiiin. Ntur-
ren eliin-riir-ri virrrella sc oli ensinrrniiinen sotlan .ruti,rirtrr-
rna kvlii. Ensinrnriiinen iii rrtrclessa korteerissa nlr.lodor;-
rrri ri.rirhi.rttornaksi. VLroron ruukltan sain ntennii ntalte il-
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tayöksi, mutta pian sen jälkeen, kun olin heittäyryny,r tä1'-
sissä pukirnissa rnökin ainoaan vuoreeseen, jouduin "pu-
naisen armeijan" suurhyökkäyksen kohteeksi. Vaikka
olin kasvrnut mieheksi asti Helsingrn Töölössä rnykisty,in
nähclessäni szinkyni sisältämän lurikkarr.räärär.r. Valvoin
kahvia keitellen ja jLroder.r aarnupr.roleile yötä. Veriäläiser
olivat rirui.rallisia, joten siltä ptrolen ei ollirr mirään kiusaa.
Koimerl rr.raissa pirahti puhelin ja pataljoonan esikunnasta
tuli sanoma, rnissä rnintrn ktiskettiin heri luovurtaa pääl-
likkl,y's alikersantille ja lähteä ajtrrnaan Terijoelle. Mintrn
oli vielä samana airmuna lähdettävä Helsinkiin ja ihroit-
truduttava siellä sotilirspiirissä. Arvasin, eträ liikekannal-
lepano oli alkanur. Tiesin sellaisessa riianreessa jouruvani
trseiclen rnuiden sotakoktnr-rpanoon kuLllllmattomien u1--

seerien ja aliupseerien tavoin luovutettavaksi reservisrä
rrtrrodosrettev rran kerrttälrmei.)eln.

Paiskattuani kättä valveilla oleville läl.rdin rj.un.rar.r
pyörällä kohti Terijokea. Vaikka vielä oli pirne2irä, niin
tottuneen pp-rniehen ttrvoin painelin räyttä var.rhtia Kuok-
kalan suuntaau. Ennen varsinaiselle maanrielle siiapu-
mista jouduin kokemaan ikävän yiiätyksen. Trjnnäsir.r
kovassa vauhdissa rien poikki rakennerrur-ur murrokseen,
minkä tekemisestä n-reille ei olru iLnoitettu. Kun mrlrrok-
sen toine pää näkyi loppuvan haureusrntln air.rarn, halu-
sin kiertää esteen päinvastaiselta puolelra. Siellii sitä kui-
tenkin tuntui riittävän siksi pirkälti ertä lopuksi menin
vaivalloiesti murroksen 1'li. Uuden yllän'ksen varaltir jat-
koin varovaisemmir-r ajoa kunnes ravoirin Jourse-
län-Kuokkalan rnaantien. Ennen Ktrokkalaar kerkesir.r
kuitenkin taas törmärä rällä kerralla kivenlohkareisra reh-
cJyn panssariesreeseen.

Aamun jo valjetessa saavuin Terijoen kasarrnialueelle.
Kello oli tuskin viittä, murta silti kantahenkilökLrnta
näytti olevan toimissaan. Sain komentooni joukon
Helsingin sotilaspiirille luovurertavia alitrpseereita
ja niin iähdimme Terijoelta Helsinkiä kohden junalla
kovassa "vasravirrassa", sillä itaan matkalla olevia
sotilasjunia kohdattiin vähän joka asemaila. Näin pyö-
rivät l.rerrojen suunnittelemar myllyr oudosti minun
yksiryisen sotilaan näkökuhnasra katsottuna. Valmiiksi
etuiinjassa ollut rnies vedettiir.r peräti Helsinkiir.r asri. kun
taas helsinkiläisiä tuoriin kovalla kiireellä keskin's.ilLreel-
le. Mnuramirn päivän kultrttua palasin r.r-rinäkin rajllle
päin, mutta en enää koskaan tullut näkemään rsänmarr,r
sinne saakka, rnistä olin 11.10.19,i9 aamuy'öIlä läl'rtertlt.
Menettely'ilä oli silti vankat perusreiunsa, murra niisrä pu-
huminen ei sitten enää kuulukaan tärnän esiryksen ai-
heeseen.

Jäppilän raja-asema
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SUON{USSÅLNIE\ rristeluistrr on tiirnänkin lehden pals-
toilla ollut tarkkoja kr.rllnksia. Mr-rodostavirthan ne selke-
än rrrprrrhrum:is.1rj.1n. joka päätq'i suomalaisten täydelli-
seen voirroon. Åsiekirjat kertovat, kuinka Suomussalmen
joukkojen komentaja oli ylipäälliköltä saanut seivän käs-

kvn: \'ihollinen on tuhottaval Ei siis ollut k1'symys viivy-
n'ksestä r.ri plsär'rtämisestä, vaan kertakaikkisesta tuhol-
rnisesta vieläpä sillä vähäisellä voimalla, rnikä hänellä oli
kär'reträr'änään. Suuremmista apujoukoista ei ollut toivoa-
kaan. Jo viikkoja ennen sodan loppumista hän sai antaa
iLnoituksen: Käsky täytetq,! Kaikkialla Kainuussa oli ra-
javiiva suomalaisten hallussa. Suomalaiset olivert tuhon-
neet kaksi ventiläistä divisioonaa, monikertaisen ylivoi-
lTlan.

Olirr saapunut Suornussalmelle joulukuun ensimmäisert
päivän vastaisena yönä, joten sain seurata paikan päällä
alusm asti tilanteen kehitystä. Jo YH:n aikana olin ilnoit-
tautunut vapaaehtoisena rintan-rapalveh.tkseen, jos sota

s1'tryisi. Nyt olin saanut komennuksen ilnoitrautua Suo-

mussaimella 48. sotapoliisikon-rppeni;rr.r päällikölle, ni-
mismies Väisälle. Suurin osa osastomrne n-riehistä oli jo
paikalla, kun toverini Eljas Kvtömäen kanssa ilmoittau-
duimrne. Meidän joukkueemr.ne kokoontui Suomussal-
men poliisilaitokselle.

Joukkr.reen-rme oli aika kirjavaa: oli useita poliiseja, ve-
paaehtoisia nuorukaisia sekä jo iäkkäämpiä nostomiehiä.
Alussa rneiile selvitemiin, n.rirkä tule','at olemairn meidän
tehtäviän-rme. Päätöinä ol iv at s iv iil ir'äestön ev akuoirn inen
ja vartiotehtävät sekä taistelukenttien "siivoaminen' , so-

tasaaliin kokoaminen ym. Olimn're poikarnaisessa innos-
sarnrne odottaneet, että saisimme osallistua taisteluihin-
kin, eikä vain tällaisiin "takalinjan" tehtäviin. T'ulevai-
suns osoitti, että tämäkin odotus toteutui, sillä jouduim-
rre rnuurarnlrn kerran todelliseen taisteluun, etuiinjaan,
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Suomussalmen
kirkonl«ylästä
täytyi luopua
SAMULI MUILU

n.rrn. Haukiperän vasraiskuun, jossa tarvittiin jokaista
nr iesrä.

Jouluktrun alkLrpäivät kuluivat em. puuhissa. Evakuoin-
rrrrössii sari nähdä monenlaista, jopa sycläntä riipnl5srl.
n;ivreLriä. Monesri ralonväki sodan uhkaamalta alueelra
piri kert.rk.rikkiaan ajaa taipaleelle. Useat olivat jo olleet
er-akoss.r. r-r-rutta kun rnirään ei rapal-rtunur, olivrrt palan-
neet tak.risin. Näin oli tehnyt rnm. Kirkon§'lässä Suo-
mulan rrion r'äki. Kun menimme Åarne Niskasen kanssa
heille riemlln lährörnääräystä. oli talon isäntä, Antti Ki-
vijän'i ulkt-rna rneirä \/asrassa. I{än kieiräytyi jyrkästi läh-
temäsrä. Samassa ruli koln.re venäläistä hävittäjää ja avasi
tulen. Hädin ruskin ehdirnme suojautu:r lähellä olevaan
rnetsikktjön. Koneiden menryä oli isäntä vahnis läl.rre-
mään.

Vartiotehrävissä vlrsinkin yön aikana sai nähdä monen-
Iaista. Kaukaa Kiantajärven rakaa kuului vaimeatr ryk-

kien jyrninää, valoraketit halkoivat pakkasenkirp e:åä rai-
vasta, tulipalojen lieskat loimottivat korkealle. Korven
eläjien rnökit siellä paloivat, eivätpä olleet tarjoamassa
lämpöään kel.rnosti puetuille, paleleville vihollissotilaille-
kaan. LisäjoLrkkoja rneni monena yönä hiihtäen jylinää
kohti. Kuin aaveet ne äänettöminä lurnipuvuissaan hiihti-
vät jylinää kohti, vain sr.rkset sul:rahtelivat, sauvat narah-
telivat, tupakat hehkuivat, aseet kalahtelivat. Autot vei-
vät aseita, ammuksia, muonaa yrn. etulinjaan ja palasivat
mukanaan l-raavoirtuneita, sotavankeja, sotasaalista, onria
kaatuneita. 

- 
Viimeksimainitunlainen kuorma pani aina

rneidät vakaviin mietteisiin, ja siinä tiellä patikoidessam-
me kävimme vartiotoverin kanssa monta vakavaa kes-
kustelua sodan kanneudesta ja ihmisen katoavaisuudesta.

Tykkien jyly kuului päivä päivältä yhä lähempää. Kuu-
dennen päivän iltapuoleila alkoi erottua jo käsituliasei-
den vaimea par-rhu. Suomalaisilla ei ollut vielä ainoata-
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kaan rykkiä, joter.r vihollisella oli silläkin alalia räy,clelli-
nen yliote. Srromalainen rajapataljoona siellä l,ritri pidär-
tä kokonaista vihollisdivisioonaa kevl'et heitrinlet ris-
kaimpina aseinaan. Seuraava yö oli rauhaton ja seuraava-
na atununa suomalaisten oli vetäyd1,ttävä Sr.rornussalmen
taakse, Kirkon§län laitaan.

Joulukuun seitsemännen päivän aamuna sairnme rnää-
räyksen pakata tavaramme, lähtö voi tulla piankin. Aa-
mupäivällä saapui SuomussaLnelle osasto liikkuvasta so-

tapoliisista vänrikki Eino Kaipaisen johdolla, hänethän
parhaiten tunnemme valkokankaalta. Joukkueemrne alis-
tettiin hänen komentoonsa. Näin muodosrertu <>sasro sai
tehtäväkseen tuhota Suomussairnen kirkonkylän. Tuhoa-
minen oli suoritettava polttarlalla, tuhoamisl.retki olisi klo
19. Osastomrne jaettiin 2-.1 miehisiin ryhmiin, jokaiselle
nimertiin rakennukset, jotka sen oli ruhottava. Minä sain
tehtäväkseni kahden toverini kanssa syryttää kirkon lähel-
lä olevat rakennukset tuleen. Kysyimme, nritä kirkolle oli
tehtävä. Kirkon polrrajilla on näet aina ollut huono mai-
ne, mutta ennen kaikkea meillä oli niin suuri kunnioirtrs
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Jtnnaian huonetta kol.rtaan, että tuntni kauhealta, jos sekin
piti polrtaa. Helporuksesta huokaisirnrne, kun vasrarriin,
ertä sitä ei p6hs1x.

Kirkko sijaitsi n. kahden kilornetrir.r päässri kvlän kes-
kustasta. Kävirnrne iltapäivällä katson'lilssir. kuinka sai-
sirnme tehtävän nopeasti suorireruksi. Siellä oli mo enr.
Suornulan talo, sairaala yrn. rakennuksia. Mursimme ovet
auki, viiltelimme sängyistä pariar lruki. levittelimrne olkia
iattialle, revimme seinäpapereita iir ks:rsimme kaikenlais-
ta helposci syr6,vää kamaa seinän vierille. Lisäksi rneille
oli annettu paloöljypulloja n'ön helportamiseksi, ne jätim-
rne pöydälle. Siitä ne illalla lövtäisimme. Nän'rä valmis-
telut tel.rtyän-rme hiihrelimme kirkon ohi Kiantajärven
rantaan muuten virin maisemia katselemaan. Taistelun
melske kuului aivan selvästi jän'en takaa. Suomalaiset oli
ahdistertu jo aivan rantaan, osa oli jo kiireesti vetäy'rymäs-
sä iärven y,li. Ihmertelimme sitä, emä pitkä järven ranta
oli kokonaan ilrr-ran miehiq'stä. Vastarannalla oli viholli-
nen, eikii tässä ollut ainoatakaan miestä. Ei mikään estä-
nyt heitä tr.rlemasta tältä kohdalta järven I'li.
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MITE tabtetti

- 
Eipii olisi uskonut, ctrii pritiiii nrvetrr tult«rl.olrtajaksi,

trrrruraili Vriinii Oilinki, 1,ksi meisrii kolnesrir, 
- 

kaikker
ilrn.r ispoloiser.r pi tiiii retrclii.

- 
Krttnll:L:r tärlii orr, lnuttir s()tir ()r) sot:rir, ci tässii trrrr-

re-ilLrr rrtrtrr, rorjui Eino Tturiaincn hiipiviin irlakuloisrrrr-
.1g11. 

- 
LLrtrlettcko, errii vielii illirlla riiunc 1-riiiiscntnte rtr-

Ii1-.r1,,,., svnttclen-tiiiinl Eikiihiin naaPuri hrronr.L.r, crrii
t.isr.i p.iiiscc lli lirtrketrstirklian runl.rrr.r'rirrrrr. Trritrrisi ollrr
p.lr.rsr.L sr rr triiii hcri.

- 
Sitri rn.lnrc voi tchtlii ilnrrrn luIrrx, y1ili1r., cnrnre illrrl-

le enii.i r.innc Iliii5i5ikiiiin. - 
AjatLrs oli horrkrrrrclcr,rr,

mrrtlil nillrull()nt.l.Ill ()li rc|oitctrrr sitli, cttii r lrtii rriklrlr rtn
k.rikki si rr rur'.ir ,

I liilitclirnntt l.:r i.illc. Sicllii oli ilultcrrrr lLr1.,r Iili,'.1,1 ,r,,,-
11'l;tssiI krLLrl)()i\t.r \.i|.r.rsti. rnitii krrkin lt:rltrsi. 1.,:rirp:rt oJi-
r';rt tiit'nrtii t,r\.Lr.r.r. ,rvr-r .rtrki jrr ontistrrjrit liilrtcrrcct t,r,;rk-
k<x». Vit'lii l..rri l..iir.i,i .rrrc,rr k,rrrlr,risr.L siri ()sririr k,rikcrr-
lrli:iLil t:r\.il'.r:r. ntrri.ir I..Llrr.lir'.rt rrsi;rkk;rirrr. Nrr hr,itliin
,,li,rllrrr l.ilt,llrr.ir.i l:iirLr.rr. rrrirr kirrt.t.sri. trrrlir,ir qlrri-
Ilctt k:lul)l)ilviu-ilStoj:tirr) cvrrkLuri.l.t. KLrink;rIrr ni itii ol isi

ATSOPYRAN
Suomussalmen
kirkonkylän
seut u

tehokas ia turvallinen erikoislääke
reumaattisiin kipuihin.
20 ja 50 tabl.

ATSOPYR voide
nopeasti vaikuttava, lievittävä
ja hyvin imeytyvä voide reumatismin
paikallishoitoon.

6--Y,[[i*
L _ .LEIKATKAA IRT! _ J

voinut kuljetraakrrirn, kun ei riittiinl't kulletusviilrneitii.
V;rin arvokkaarnpi tavr.rra «rli ehditty vie.lii 1rois, kuter.r kel-
Iosepiir.r liikkccstii rrrvokonrr jrr kellot. Olen lukenut ku-
vatrksia vlstlrrvirnlaisista ti-L;rittrksista uruualta sotirt()irrirr-
Iueeltir. Niissä ker«rtiuur, kuinkrr srromalainen ()n :rinil
kunt-tioittanrrt toiscn omrisLrtrtte niin |aljon, cttci trillai-
sessrrkrrrrr-r tilrntcessr ()ttiur-lt irsclleen edes nirrlrr-r piitkiiri.
Licnccki) meidiin joukossrrrrrne sellrrisirr olltrt, cn ticclii.
Nlci tii niurcnr>murrn kcliotetti i n ottam rran. n-r itii t.rrv r rsinr -

nre. Ticsir-rrrnc ettii rrr.ltltilrllrn tunnir-r kultturr kaikki oli-
si ttrltkrrtra. kctii se rirvirrrr olisi sill,lin hvii.li'triinyt. En
onr;rll:r koh.l;rll:rni tuntcnr.lt lrienintrikiiiin tunu( )nviri\':1.1,

kun kiivclirr HLrtrgo Korhoscr-t tai olisiko ollrrt Jahvctti
Hrrot.rrtscrr sck,rttrr''rrrrk,ru[)l)rriul. Srrirrrr.rre «rttlra niin Pal-
jon krrirr Iriihtiicn srrirnmc rntrkrrnrrrt.tn-rc kLrlkcntarLn. Ltir'-
sin sicltii Irctt sopivrrt nr()not jt strkat. N,rkkasin crrriscr

l.;rlroin krrltrr-rcct nrrrkk,r.rr-t, jrr vc.lin urrrlcr jalkrrani. Srr-

nroin vrrilr.loin kLrlrrnccrr villrrl.rritrrni uurccn. Strlloin trrs-

kLrr tiitrccn tLrPaliI11" jrr ruirkcisir jrr krivclin trlos. C)lin
tcht.tt t ostokser)i . Kilrvitlrrkit. rrlusvrrrrtrcct. kiisincct. r'il-

;.%dd".
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lapaidat, kengät yms. loppuivat useimmista kaupoista.
Toivottavasti kauppiaat ovat näistäkin saaneet riittävän
korvauksen myöhemmin.

Lähdimme iltahämärissä, jo puoli kuuden aikana hiih-
telemään kirkon luokse. Hiihdimme siellä rantaan näh-
däksemme, onko vihollinen huomannut täältä kautta rei-
tin selväksi. Olihan se. Kaukaa jäältä kuului jo puheen
sorinaa ja rakyi valoja. He lähesryivät nähtävästi erittäin
varovasti, odocivat kai vastarintaa. Samassa huomasim-
me, että kylästä ensimmäiset lieskat alkoivat kohota tai-
vaalle. Enempää aprikoimatta kiiruhdimme mekin töi-
himme. Oli onni, että olimme päivällä niin huolella teh-
tävämme valmistelleet. Roiskautimme palciiljyä sytyk-
keisiin ja nakkasimme siihen palavan rulitikun. Hetkes-
sä lieskat löivät ulos rikotuista ikkunoista ja avoimista
ovisra. Lopuksi vielä syrytimme naverraladoissa heinät tu-
leen. Pidimme koko ajan vihollista silmällä, emeivät olisi
päässeet yllätämään. Kun tulet alkoivat voimistua, odo-
timme hetken sukset valmiina jaloissamme, ehtivätkö vi-
holliset sarnmuttarnaan tulia. Olisimme taryittaessa tnuu-
tamilla laukauksilla voineet muutzunan minuutin heidärl
tuloaan viivyttää, olihan meillä aseet, venäläiset sotasaalis-
kiväärit, Onneksemme tulijat vitkastelivat niin kauan, et-
rei tulipaloja enää olisi voitu sammuttaa. Lähdimme kii-
reesti liekehtivää kirkonkylää kohti. Erumaiset viholliset
olivat ehrineet jo rantaan ia huomannet meidät tulipalo-
jen valossa. He avasivat kiivaan rulen peräämme. On-
neksi matka oli pitkä, joten vahinkoja ei mllut, mutta il-
keän läheltä kuulat vingahtelivat, ensimmäinen kosketus
luotien lauluun 

-. 
Hiihdimme sananmukaisesti henkem-

me edestä. Pian ammunta lakkasi, ehkäpä vihollinen
yritti sammunaa tulipaloja siinä kuitenkaan onnistumatta,
sen saimme todeta pari kuukautta myöhemmin, kun kir-
konkylän takaisin valtaamisen jälkeen kävimme siellä.
Vain sairaalan beronista valettu kellari oli ehyt, sitä oli
käytetry majapaikkana. Haimme sieltä silloin sairaalan
sähkögeneraattorin, joka oli säilynyt melko ehyenä.

Saavuimme onnellisesti Kirkonkylään. Mitä näimme ia
koimme siellä? Se on vaikuttavin muisto koko 5-vuotisen
sotapalveh.rkseni ajalta. Kirkon luota k1,lälle tultaessa maa
kol.roaa melkoisesti, kirkonkylä on matalahkolla mäellä.
Kapea tie kulki kuin katu rakennusten välistä. Talot pa-
loivar sen kahta puolta sulattaen lumen, ioka pauhaavinii
puroina juoksi rinnettä alas. Aprikoimme jo, voiko tuosta
palavien talojen välistä enää mennä, mutra kun katsehm-
r.r're kiertotietä, ei sellaista lähellä ollut, ei ollut aikaa
kiertää. Sieppasimme sukset olalle !a juoksimme siinä soh-
jussa nuo muutamat kymmenen metriä niin nopeasti.
kuin pääsimme. Kuumuus oli kauhea, karvalakisra karvo-
ja kärvenryi, hiki valui kovasta hiihtämisestä ja kuumuu-
desta johtuen virtanaan, tukahduttava savu salpasi l-ren-

giryksen. Kaiken kukkuraksi avasi vihollinen kiivaan
kranaattirulen kylään aivanktrin raivostuneena siitä, että
ihanan lämpimät majapaikat nousivat savuna ilmaan. Kai-
ken tämän karmeuden taustamusiikiksi oli moni kym-
rnenpäinen isännättörnien koirien lauma virittänyt ka-
mirlan, pitkäveteisen ulvonnan, sellaisen, jollaiseksi olen
irina koiran ulvonnan kuvitellut silloin, kun se ennustaa
ktrolemaa.

Kirkonkylän puolustajat olivat juuri vetäytymässä Hau-
kiperää kotrti, jrr vihollinen oli heidän kintereillään.

Juoksirnme nopeasti paikkaan, jossa autojen oli puhe rnei-
tä odottaa. Niitä ei siellä enää ollutkaan, sillä kranaattiru-
len takia ne olivat siirq'neet jo lähelie Raatteen tienhar-
raa, lähes kilon.retrin päähin sovitusta paikirstir. Kaikki
rnuut osastolnnre rniehet olivat io ilutoissa, r-neitä vair-r oli-
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vat odottaneet. Tämän kuulimme oppaalta, joka oli sii-
hen meitä varten jätetry. Emme voineet hiihtää, sillä suk-
sien pohjat olivat vahvassa jäässä, olihan pakkasta yli 30
astetta. Jatkoimme hurjaa juoksuamme edelleen vafinaan
ennätysvauhtia. Autojen luo saavuttuamme Kaipainen
huokasi helpotuksesta, hän oli näet ollut io huolissaan
meidän viipymisemme takia. Autot, kaksi kuorma-autoa
lähtivät heti liikkeelle.

$,sähdyimme hetkeksi Haukiperän rannassa ja näim-
me, kuinka siinä miehet viimeistelivät poteroitaan. Aar-
ne Niskanen, suomussalmelainen opettaja, huomasi tu-
mn miehen, rajakersantti Härkösen nuoren pojan siinä
hiki otsalla hakkaamassa poteroa itselleen. Hän laskeutui
auton iavalta puhuttelemaan nuorukaista. Kuulimme,
kuinka hän sanoi: "Kaivan täs§ä hautaa itselleni." Ehkäpä
poika tarkoitti tämän leikkipuheeksi, mutta niin todella
kivikin. Muutamaa päivää myöhemmin hän saikin kuo-
lemavan osuman juuri siinä mootussa. Jatkoimme mat-
kaa vilusta hytisten rnuulaman kilometrin päässä olevan
Haaponiva-joen takana olevalle Mutkalan mäelle. Siihen
pysähdyimme ja pysrytimme teltan, johon sitten sulloutui
lähes l0 miestä.

Kyselin siinä telttaa pysrytettäessä, miksi §lä oli syry-
tetry jo klo 18. Vastaukseksi sain kuulla, enä puhelinkes-
kuksen hoitajat olivat saaneet määräyksen tuhota keskus
kto 18, keskus näet oli armeijan käytössä. He olivatkin
sen silloin syryrtäneet. Kaikki tuhoamisryhmät olivat kä-

sittäneet sen merkiksi ja tuikkasivat tulet. Kaikki ei
mennyt aivan suunnitelmien mukaan. Kercoivat Kaipai-
sen kiivaasti manailleen tätä sekaannusta. Todennäköi-
sesti oli onneksi, että näin kävi, sillä jos olisi vielä tunti
odoteru ei tehtävä olisi ehkä niin hyvin onnistunut. Aina-
kin meidän ryhmämme osalta se olisi jäänyt suorittamat-
ra.

Kun olin teltan ahtauteen saanut reppuni sovitetrua
paikkani merkiksi, menin ulos. Tuolta vähäiseltä mäeltä
oli esteetön näköala Kirkonkylän sutlntaan. Mitä siellä nä-

§,i? Koko tiheä ja laaja kirkonkylä oli yhtenä liekkime-
renä, lieskat loimottivat korkealle. Liekkien yläpuolella
taivas hehkui verenkarvaisena. Tr.rli mieleeni, ettei tärnä
ole ensimmäinen kerta kun Suomen rajaseudulla vainoval-
keat paloivat. Lukemattomat kerrat on idän vainolainen
Kainuutakin l.rävittänyt. Pitääkö aina, sttkr.rpolvesta toi-
seen olla tällaista, vai olisiko tärnä viin.reiner.r kertaT Ern-
mekö koskaan stra pysyvää rauhaa? Miksi tämä tr'öreliäs,
ratrhaa rakastava Kainuun kansa alitr.riseen jotttutt sodat-t

jalkoihinT Vähernmän he ovat pahaa tehneet ktrin monet
muut suomalaise!.

"Mitäpä poika rniettiii'" kuulin tutun äänen viereltäni
samalla kr-rn pikinen kinnas lasker.rtui olalieni. Ystävär'ri
Väinö Oilinki oli tullut viereeni. Oiin l.ränen kanssaan ko-
kenut rnielestäni I.ruikean jär'rr.rittävän seikkailtrn ja saa-

nrrr kalpean aavistuksen siitä, rr-ritä aseveljevs on. Havah-
duin n-rietteistäni. "Mietir.r vain sitä. emei tämä ole eu-
sirnmäinen kerta, jolloin Kairrr.rtrssa tällaisia maisernia
katsellaan, liekö vielä r'iimeinenkän. Eikö ole olemassa
rnirään keinoja, joilla nämä tuhorr'öt saataisiin loppu-
rnaan, onko kerrakaikki;un rnahdotonta, ettei kaksi kan-

sar koskaan voi eläri sovinnossirl' '

"Jos tästä soclastr kunnialla selvitään, niin kyllä kai ne

l.rerrat ainakin t'rirrär'ät keinof a löytää", ttrumaili Väinö ja

hän oli ener.nntän oikeassa kuin itsekään aavisri.



Nimipäivätappelu
"PP'tiellä"

KAARLO VALKONEN

l(ollaalla
SATAKUNTALAINEN Kenttäräyder.rr.rl,spataljoona
(KT-P) l2 oli saapur.rut joulukuun irlkupäivinä 1939 Loi-
rnolaan I2. divisitxrnan reserviksi. Paraljuna h:rjoirerriin
tuota pikaa eri tehtiiviin. Minä sain johtooni valiotriihtä-
jistä n.ruodosterun hiihto-osasron, jonka tehtäväksi tuli
Kollaan rintaman avoirnen sivusran vermiscarninen. Tä-
rnän varsinaisen "leipän'ömme" ol.rella joucluinrrne aina
sill«lin tällöin sissiroinrinraan sekä kaukotiedusreluur.r.

Vaikkakin päivittäiser hiihtornatkat olivar 30---60 ki-
lometrin pituisia, niir.r pitivät poikani täsrä touhusta.
Saimmehan hiihdellä taivisia saloja ja tehdä yllättämil-
lemme vihollisille aina silloin tällöin pientä "kupruurta".

Sisseistäni, kuten muut poikiani nirnirrivät, kehirryi oi-
keita ihr.nisn-remäsräjiä. Venäläisten partiot alkoivar olla
hah.rttua riistaa. Eivät pojar kirivanneet niinkään rnainerta
ja urotöitä kuir.r saalista. Ihminen on sellainen. Venäläis-
ten sissimuonapakkirtrkset sisälsiliir näet meikäläiselle
tervetullutta tavari.rl. T.rvallisesri n iihir-r kuului mur-lramil

.\Ä'*ut

vehnäkorppu, neljänneskilo r.r-reijerivoita sekä pari varnk-
kaa suklairlevyä. Mutta haluruirnpia olivat pussin polrial-
ta iö1't1'vät vodkapullot. Olin tosin ankarasti kieltänyt vä-
kijLromien käytön mietrilräni taistelur.r ja partiotoin.rinnan
irik:rna, eikä sitä rikottr.r, koska jokainen tiesi, rnikii siirä
seuraisi.

*
Kun venäläisren eteneminen p1'säytettiin irsenäisyys-

päivänä Kollaanjoelle, jarkoi vihollinen sisukkarrsti yri-
ryksiään rintaman avoimilla sivustoilla heikon k<>[.rclan

löytämiseksi. Tavoitteena näillä useinkin melkoisen kook-
kailla partio-osastoilla oli lähinnä Loimola, jossa oli divi-
sioonarnrne esikunra sekä tärkeimmär huoltoelimet. Suu-
rin "ponrkka" käsitti +00 rniestä, mLrrra vain tusinalr
verran n.riehiä tästä iskujoukosra pääsi illalla pirneän tur-
vin pr.rjahtamaan takaisin orniensa puolelle kenomaan
rctkensä epäonnisrumisesta. Vurikein vasrustaja, jonka
kirnss,r jou.luin kamppailenr;rrur, oli venäläineri kderti-

irq*1/
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partio, ionka vihollinen lähetri helmikuun 8. päivää vas-

ten yöll1i tuhoarnaan divisioonan esikr"rnraa. Sen kanssa
sair.r tel.rdä n'ötä koko päivän. mutta siitäph ei kukairn
pä2issytkään kertornaan omilleen miten retki oh onnrstu-
ntrt. Vihollisen hiihtopartioiden vahvuudet vaihtelivat
tavallisesti vahvistenrsta komppaniasta parin miehen par-
tisaaniporukkaan.

Vihollisen partiot olivat kar.rttaaltaan hyvin valmennet-
tuja valiojoukkoja. Jokainen yhteenotto niiden kanssa oli
ankaraa taistelua elämästä ja kuolen'rasta.

Olin jäileen, tammikuun 27. päivan hdmärryessä illaksi
palaamassa partioienkiltä, joka oli ulottunur vihollisen se-

lustaan Koivujärven eteläpr.rolelta. Kolmenkyr.r-rmenen
asteen pakkanen ja perlinkulmainen hiil.rto tuntui jäsenis-
sä.

duimme jälleen kokemaan. 
- 

Partiomme perään oli ve-
näläisten linjoilta läl.rtenyt erittriin vahva ja taistelukel-
poinen joukko. Emme oileet pel.rmeässä pakkaslturessa
h i il'rtäessär.r-u.ne m i ir.roi ttaneet latu j amne,,ioten venäläisten
oli mirkavir lt'kkiä vahnista latua.

Olin-rme juuri el.rtineet kävdä raloksi lämpin-rään kämp-
påar. ja lähertini. aina puul.rakas Kanervan Lauri oli se-

koitramassa miehen kourallisr,r "krrhvinb<jöniä" rör.np-

sään, kr.rn hälvn'svartionlies törmäsi hengästyneenä si-

sän ja iln.roitti, että r'anjojr on rulossr latuamme myöten.
Komensin kämpän vaimir,stil;r;rn j.r liihetin alikersar.rtti

§Tellingin parin mieher.r kanss,r ott,rmean selvää, mistä oi-
kein oli kysyrnys.

Vajaan tunnin kulurtua §Telling l.rl;rsi vksit.t takaisin ja
kertoi:

::i

- 
Siellii ou vanjra kuin apin.rrr. 

- 
E.leileen hän selos-

ti, että ainakin korr-rppar-rian t' rrhv ui tretr ver-riilii i rlen h i ih to-
osasto oli tulltrt lattrjamnte rntöteu Pp-rielle ia rnajoir-
trurut IJlismaisi in jol.rtavalle h rrr j ;rnteelle. Hän oli jättäny' t
molernrnat r-nukana olleet r-nieher l.trir';rrtioksi seltrerr-

maln vihollisen liikkeirri.
Tilanr-re tur-ttui r-nelkoisen vrrk.n';rlr.r rtiiir-r pier-rert Portl-

kan niikrivir-rkkelisrä kiltsotttlnl. Pilrruurloitakrrnr-r rlleillii
ei «lllut kuin hiitäisesti tr.rliltrut-rt rniestii kohti ia kiisikra-
naatteja riitti tuskir-r kahtrr r-ttieheen.

Soi ti n parel joottrru kttntettt.r j'rllc. k,rl.tccrl i Str Io Martt i-
selle sckrsraen til:rnteetr. Hiin keh«ritti rttilttra f.itiirt-riiiin vt-
niiliiisiä trrrkoin siLniillii. IlLrttr kiclsi viclii ryhtynriistii
hyiikkiiy'stoimiin. Hiir.r kerroi Loin'rolrtstit olevan ttrlossrt

tiilclenni'srii kokon:rinen jotrkkLre, j«rnkir vcreksett .tp111'1 ;i-

rurrrn srrisilr kLir rtiiiini heti, ktrn sc chtisi |:rtaljtxruatl rrltt-

ccllc.

A ikaisenunir-r ol ir-r-une joutuneet asum aan tilapä isma joi-
tuksessir etulinjan välitt<imään läheisyyteen pysryteq'ssri
kangasreltassa. Mutta kun kranaatinsirpaleet olivat teh-
neet siitä "lahnaverkon", niir-r antoi komentoporras
rneille luvan siirq,ä liniojen välistä keksimääni autioon
ttrkkikärnppään.

Vihollinen "haistoi" kuitenkin sen olenrassaokn ja lä-

l-retti päärr-rrne rrenoksi r.rseita tuhoarnispartioita. Pelas-

nrkseksernrne koitr.ri kartanpiirtäjän tekernä virhe. Tiirnii
oli n.rerkinnl,t "Pp-tien" varressx olevan kiirnpär-r paikalli-
seen karttaan 600 rr-retriii pohjoisemr-naksi kuin rnissä se

trxlellistruciessa oli. Ja nreicliin ei tarvinuut kuin pitiiä tä-

l.rl,stysvartio "v 
i rhep i steessii ", n i i n päiisin.rn.re ai na 1'llii rtii-

miiiin vihollisemrne kuin'krrvilta" ikiiiin.

*
Sodirssa ei ole kuirer-rkaan r-nikiiätr vilrrrtail. Scn jtttr-
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kuresi jännirtävää odotusta. 
- 

Pysyvärkö ver-riiläiset
prikoillaan vai lähtevätkö liikkeelle 

- 
ja n.rir.rne päini' 

-)[inua askarrutti kysyrnys, ehtiikö räydennys ajoissa peril-
ie j,r millaista ainesta se oni'

Tävdennl,stä odotellessani piipahdin katsornassa "vie-
nitamme". Venäläisiä näymi rodella olevan harjanteella
metsän täydeltä. Nuotio paloi nuorion vieressä, ja niitä oli
Il'mmenittäin.

*
Viirneinkin, noin puolen yön rnaissa saapuivar luvatut

apuvoimat. Mutta millaisra joukkoa ne olivatl 
- 

Koulu-
tr-rskeskuksista l.raalittr.rja b-miehiä, jotka rinramantakai-
sissa ilmapomrnituksissa oli pelotettu romahtamisen par-
taalle. Joukossa oli senrään jokunen sorasairaalasta pääs-

Hiihtopartio
etenemässä
SA-l.na

slr rinramarnieskin, johon saattoi luottaa. Ilahduin kui-
renkin, kun näin, että joukon vanhimpana oli tuttu rnies,
pomlrkkulainen kersantti Aarne Vanl.ratalo.

\rälirrön.rlsti n'hdvin järjesrämään käytettävissäni ole-
vaa joukkoa hr'ökkiivsryl.rmiq,kseen. Määräsin Vanhata-
lon johtamean rrrorniansa porukkaa. Hän kuitenkin pyy-
si kieltävn'ä kunnieste ja klsvi vaatimattomasti jorain
r1,hmänjohtajan rehtär'äii. Sellaisra ei hänelle oilut ja niin
"käskin" Vanhataion tärdennlsjoukkueen johtajaksi.
Kieläyryminen olisi vienlr miel'ren soraoikeureen. Mr'ö-
l.remmin ymmärsin Vanharalon r-asral'rakoisuuden. Hän
tunsi miehensä, mutta ntrrrä cn rullrcnr.lr nrrra r relä srllorn.

Tarkastin saapuneen joukon aseisruksen. Tulos ei ollut
mitenkään mieltä y'ienriivä. Joukko oli kehnosti varustet-
ru. Ryl.rmäaseet puutruivar ja henkilökohtaisena aseistuk-
sena olivat vanhat 3-linjan "vinrouhkat". Kaksi Berg-
man-konepistoolia sentään löytyi joukosta, mutta mo-

lemmar aseet olivar toirnintakelvottornia eivätkä niiden
kantajat olleet koskaan ennen rnoisia "l.rärveleitä" näh-
neetkään, joten r.re olivat vain koristeina. Ja mikä pahin-
ta, joukko oli silnin nähden peloissaar.r, sillä he tiesivät
oleviutsa n)'t piltriunaineisella Kollaalla,' rniesten syö1rllii
siyoilla ".

Sijoitin epävannat täydennl,smiehet hyökkäysrylrmär.ri
keskelle tavallaan reserviksi. Oikealle sivustalle sijoitin
luotertavan, rohkean varajohtajani Tauno Jääskeläisen ja
vasemmasta sivustasta vastasi jämerä \Telling kahdella

ryhmällä.
Annoin alajohtajilleni viirneiset ohjeet ja sitten läl.rdirn-

rne. 
- 

Kuu oli noussut taivaalle, ja kolmenky'mmenen
asteen pakkanen par.rkkui ptrissa. 

- 
Kuu loi harsomaisten

pilvier.r lomasta rnetsään aavemaisca valoa. Hiihdimme ää-

nettöminä avornuodosteln-rassa vihollisen nuotioleirin lä-
hitunttunaan saakka.

H1'ökkä1'svalmisteh.rjen aikana oli vuorokausi vaihtu-
nr-rt. N1't oli tarr-rmikuun 28 päivä, nimipäiväni Kaarlon
päivä. Olin kuirenkin varma, että tuokion kulr.rttua minul-
le tarjotraisiin kaikkea muura, murta ei nimipäiväkukkia.

Jatkoimme äänetöntä etenemisrärtune sauvat kainalossa
ja sormi liipaisirnella. Lähirnrnät nuotiot jo näkyivät sel-
västi. Sivr.rstat muodostivat puoliympyrän nuotioleirin
ympärille. Tarkoitukseni oli puristaa kuolettavaan renkaa-
seen koko vihollisleiri.

Kaikki näytti menevän suunnitelman mukaisesti.
Puunlawoissa suhiseva ruulenhenkikin aurroi meirä estäen
suksien suhinan kuulumasta venäläisten nuotioille.

Hiihdin tien suunnassa rdydennysjoukkueen kärjessä.
Äkkiä pysähdyin. Olin keksinyt noin parinkymmenen
merrin päästä edestäni hyvin naamioidun varmisrusnnori-
on. Venäläiset näköjään luottivat vd.kensä paljor.rteen ei-
vätkä olleet erikoisen valppaita. Eräs miehistä oli riisunur
huopikkaansa ja kuivatteli jalkarättejään nuotiolla. 

-Vilkaisin sivustoille, joilla suojastot olivat edenneet ohjei-
den mukaisesti, mutra täydennysmiesten rivistö hiippaili
vielä jossain takamaastossa metsän pimennossa. Mukanani
olivat vain kersanrti Vanhatalo ja kaksi ryhmänjohtajaa.

*
En voinut vaararrtaa yllärysmomenuia jådmållå odotte-

lemaan takana arastellen hiihteleviä täydennysmiehiä.
Viritin käsikranaatit ja paiskasin ne lähimpään pesäk-

keeseen karjaisren samalla hyökkäyskäskyn. Nyt pääsi
"Pp-riellä" irti todellinen tulihelvetti. Yöllinen metsä
muuttni raivoisaksi tappotantereeksi, missä käyriin virn-
mattua kamppailua tuliasein, pistimin ja jopa puukoin
mies miestä vastaan. Kuukin vetä)'t),i pilviverhon taa kuin
veren näkemistä kammoksuen.

Vaikka yllätimme venäläiset täydellisesti, niin silti he
taistelivat raivokkaasti. Leiri olikin järjestetry ylläkköjen
torjumista varten. Varmistusnuotiot oli kaivettu ympyrän
muotoon leirin 1'mpärille. Kukin potero oli reunustettr.r
lumivallilia, jossa oli asema konetuliaseelle. Kummallekin
sivustalle oli sijoitetru raskaat konekiväärit, jotka ampui-
vat varmistusalueen eteen. Varmistusympyrän sisällä oli-
vat 700:n venäiäisen asemat, jotka pysryivät ampumaan
reunimmaisten poreroiden yli. Edessäni oli erimäin tuli-
voimainen siiliasema, jolla oli huomattava mies- sekä tu-
li1'livoima puolellaan.

Heri ensimmäisten käsikranaacien räjähtäessä sammui-
vat kaikki nuorior. Vain konetuliaseiden yössä lepamavat
liekit valaisivat aavemaista metsää. Tuli oli todella raivoi-
saa. Yli 250 asetta ampui mitä kiivainta pikatulta kone-
kiväärien piiskatessa ketjuni sivustoja. Venäläisillä oli
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n.ryös kivri.ririkranrrirtteja sekä pienoiskranaarinheittimiä,
mrrtta r-riiclen tuli ;iii nretsiiisessii lnllrsrossrl enirnrnäkseer-r
vair-r rnoraa.liseksi.

Tappioi clen krrsr',ressrr uhkaavasr i krrnr mrrlllrkir-r siv ustal-
la kiiskin r.tticstc'n PLlrcuLlir srr.rvrrrtruniinsil .rselltiilt. Åi-
oin niier "nsiivtrriii tiivdennlsjoLrkkLreella kesktrsr.rln, jtr

tehdii r-räin kursr-ul;irrolnista vierlistrr krpLrn hiiikiiilen'rät-
riimällii rintrrrn.rhr iikkiir ksellii. N{urra resen, iii ei löyt1 n1'r-
kiiiin

Kersrrnrti \',rnhrrrrrkrn jl kaksi hiineu 11'huriinjohrajaan-
sa löt sir-r kvllii trrkamrrilst()st11 hankecn kaivturrrneirtrr,
mLrttr.r muur n'rieher olir'.rt kldonrleer. 

- 
Manasin sydärne-

ni pohjasra keikki riirdennvsmiehet vieliikin pahempaar.r
paikkirirn, kLrin rnissli urr olinrrne j.r kiiskin kersantin koo-
ra jor.rkkr.reer.rsa iikki;i.

Hetken ;rerästii s;rin iLnoirLrksen. errii vihollinen oli
kiertiinvt seliin taakse, olirnrne p.rh.rssrr nrorissrr. 

- Ja tosi-
:.rirn, tlkiunaasrostir kur-rlui vimrn;rrnr;r rLrlrtuste.

Panin .jiilleer.r Kanen,an asialle. Hiir.r viit-vi rakarnaas-
rossa ionkin aikaa irr kertoi tullessiriur kunmriir.

- 
SelLrstassanrrne oli r«rinen taistelur;lnner je srellä am-

rruttiin kuin Turkirt yxiassa. Siellä oli Itenki krrLrpalla.
Liikkuipa siellii kukrt tlrhi.rnsa .ja rnihin srrurrrrlilrt virin, niin
rrinr lmmuttiinl

Etenemisen aikana olivar tävder-rn1'smiehet järtäyn neet
viihitellen jälkeen. Ktrr.r raistehr sirten alk<li I'llärräen, niin
piiäosa v ih«rl liseu rulesta kohcl istui harj u r.r priiil lä hi ippaile-
viin rär'dennvsrniehiin. Pinteiissä ya peloissaan he ltrulivar
.1äisissä puissa viiliilireleviä Iuoteja aseirlen strrrliekeiksi ja
kLrvittelivat. ertii heitii rur-ur-rr.rttiin aivrur vicrestii. Ja niinpä
ne, jotkl eiviir f1in1111set päiitii plhk.re [)rrk(x)n Lointolaa
kol'rri. .u-r-rpLrrr'.rr nlr j()k.1istr. jonkrr vlin niikir'ät.

*
Til.rnne f.rirer-ri .r.urlr;r kohti. Vihollir-ren hur»nrsi pian.

ettii keskusrrrirn oli muoclosrunrrt t)'hjiö. Se koetri saada
toirueen vastahr'ökkävksen, murra onneksi sivLrstani p1's-
q'ir'ät pritiirniiän p.1i1i11. rnielivän vilrollisen rnatalana. Jir
niinpii se rnuurarlrln yriry,ksen liilkeen ry,y,tyikin laakatu-
len Iisäksi heittirr.rilläär.r rrhdistelemaan koneruliaseitani.

Vaikein tilanr.re oli kuitenkin vielä kokerna61i1. 
- 

pn6-

nnrnat viiheniviit rrhkarrvasti eikii tä1'clennyksestä ollur
tietoa. Nyt alkoi vihollinen pehrnerä rur.rtikausia kestä-
neen tulitukser.r iiilkecn niir.r paljon, ettii olisi voirrut vrir-
tää uutra rynnäkköä. Oikealta sekii vrrsernrnalta tulivat
kuitenkin iln-roitukset patnlunoiden l<>p;rumisesta. Olim-
rne j«r pariin otteeseen tasanneer plrrnlLlnrir sekä n'hjen-
täneet ornat ja viholliser-r kaatuneet, ja vielipii hrrin'oirtu-
neetkin patrLnuroistrl, rrutta tilirr)ne vrrin veikeurui joka
lar.rkar.rkselta.

Olin jo erlsir.nrnäisen §'nnäkön jälkeen liihertänyt lähe-
rin hirkenraan takalrorriristr ammusriirdennvstä. Mr.rtta si-
nii yiinä ei koko Kollrurn rint;un.rrrt.rs.rlt.r rLultur)ut lö)'t)'-
viir-r sellrrista "instiurssirr". 

.josrl olisi voirrrrr sir;rda epätoi-
voista kirn-rlrpailrra kiivviille hiihro-os.rstolle pirtruunrrtii\ -

dennystä. Karkki AT1l:6 11161l.,ir';rr oler,;rn'kuivillaan".
Olisi kuulernnra pitiinvr ril;rra tiir'.ler.rnvs edellisenä päivä-
nä! B1'rokratil ktrkki sodiln verikentälläkinl

Säänr.röstelin tulen r'äliin.rpään r.nahdolliseen. Ainoas-
tniln silloin, kun vihollinen r.rirri lähreä "tröökirnään", oli
Itrpa ampua. J;r rien'sri jokaisen laukar.rksen piri sattua
kol.rdalleer.r. Vihollinen oli l.ruomannur vaikean tilamme ja
kär' i rr-rot issarrn en ri srä .levorromamrl irlls i.

- 
Miräpäs reer. jos se nvr äkkiä n'öpsähtää porerois-

rerrn siln'rillernrne, ntierin irsekseni. Meitä oli jällellä pari-

Hermosauhut rytinän jälkeen.
Vasemmalla kertojamme,
kornetti Kaarlo Valkonen

yhdessä vänrikki Väinölän
kan ssa
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:€nkvmmentä miestä ja niillä oli keskimäärin 3-5 pat-
ruunaa mieheen. Kaikilla ei sitäkään. Venäläisiä oli kes-
kelämme 200 miestä. Useimmilla olivat automaartiaseer,
ja joukon tulikantana oli kaksi raskasta konekivääriä sekä
pienoisheittimet. Ampumararvikkeista heillä ei runrunur
olevan pulaa. Myöhernmin kuitenkin totesin, emeivät ve-
näläistenkään asiar olleet parhaalla mahdollisella kannal-
Ia. Heistä oli jo tähän mennessä kaatunut 38 miestä ja
toinen mokoma oli haavoitrunut. Osa patrr.runa-ahkioisra
oli jäänyt etumaisiin, jo vaienneisiin pesäkkeisiin, jorka
olivat meidän tulernme alla, niin erreivär venäläisetkään
päässeet niistä täydennystä hakemaan.

Keksin tällaisen "hyläryn" patruuna-ahkion eräästä vai-
enneesta pesäkkeestä. Annoin Ruskonmäelle, joka myös
poti pikakivääreineen patrur.rnain puLrrerra, rehtäväksi
mennä hakemaan ahkion meidän puolellemme. Poika läh-
tikin asialle ja herken kulurtua alkoi kuulua pahaa mete-
liä siltä suunnalta. Kun patruunannoutajaa ei kuitenkaan
kuulunut palaavaksi, lähdin omamaan asiasta selkoa.

Hdmärässä näin edessäni pk-miehen. Luulin rätä Rus-
konmäeksi ja tiedustelin tilannerta. Vastaukseksi sain
päin kasvojani ammutun pikakiväärisarjan. Ampuja oli
niin lähellä, että tunrui kuin aseen piipusta lepartava liek-
ki olisi kärvenränyr partaani. Luulin mieheni erehryneen
nrlijasta ja huutelin rauhoittaen Ruskonmäen nimeä. Tu-
loksena oli uusi ja entistä kiivaampi ruliryöppy. Onnek-
seni pk-ampuja oli rukenut aseensa kenträlapioon, joten
lumivalli ei antanut periksi, vaan suihku meni juuri ja

fuuri pääni yli.
Siinä maatessani avuttomana ja hankeen painautuneena

kuunnellessani murhanhimoisen konetuliaseen rätinää, al-
koi minusta runtua kuin viettäisin elämäni viimeisrä ni-
mipäivää ja jopa sen viimeisiä minuuttejakin.

Silloin kohosi pikakivääripesäkkeen takaa pysryyn mie-
hen hahmo kainalossaan kumman näköinen "härveli". Se

oli kaipaamani Ruskonmäki. Hän oli haavoitrunur kaksin-
taistelussa pikakivääripesäkkeen kanssa. Venäläisen am-
puma suihku oli osunut hänen aseeseensa pirstoen siirä
perän sekä hajoittanut tdhtäimet. Samainen suihku oli
haavoittanut myös uljasta pikakiväärirniestäni. Mies oli
kuitenkin huomannut tukalan tilanreeni ja nousi nyr
aseenromu kainalossa ylös poterostaan. Laukaisukoneisro
ja piipun sisäpuoli olivat säilyneet hänen aseessaan toi-
mintakuntoisina ja niinpä hän nyr seisten keskellä luoti-
nriskr.ra pippuroi edessä olevaa pcsäketrä viimeisillä pat-
ruunoillaan. 

- Ja se auttoi. Pesäke vaikeni ja rne saimme
kaipaamamme parruunaräydenny,ksen.

Samainen Ruskonmäki, hiljainen ja uskollinen pomark-
kulaispoika, teki jälleen miehen ryön. Verisenä ja run-
neltuna hän rikkiammutun aseensa romun kanssa ehätti
paikalle silloin, kun kaikki toivo jo näytti olevan mennyt-
tä. 

- 
Se oli parhain nimipäivälahjani, minkä koskaan

olen saanut.
Ruskonmäki palasi kuukautta myöhemmin.sotasairaa-

lasra rakaisin joukkooni. Olin silloinkin lähdössä hyök-
kä1'kseen. Annoin hänelle jälleen pikakiväärin ja sijoitin
pojan rohkeurta §'syvään paikkaan sivustaa varmista-
maan. Poika teki tällöinkin hyvää työtä pitäen rarkalla
ulellaan venäläiser matalana, kunnes vihollisen koneki-
vääri sai hänet tähtäimeensä ja jälleen oli Ruskonmäen
pikakivääri säpäleinä ja poika kuljetettiin sotasairaalaan.
Hän ei ehtinyr olemaan rintamalla kaikkiaan vuorokautta-
kaan, mutta haavoirrui kahdesri. Ennen kaikkea hän ehti
esimerkillään rrä1,rtämään kuinka suomalainen kansan-
mies tositilanteessa raistelee, oli sirten menossa vaikka
"nimipäivätappelu", kuten tässä tapauksessa.

Pomarkkulaiset täyden nysm iehet
Martti Tommila (oik.) ja
Frans Viitasalo pitivät muiden
sissien mukana pintansa
pahoissakin paikoissa
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MI](sI?
VEIKKO SAVOLAINEN

PAKKASVITI kitisee .jalasten allrr. Prrinavrra kuorn.r,rrr
kiskova hevouen hiiyn'ää. Maaliskuinen aurinko kilottaa
vlster-r silmiiini je lrohtavan hlngen kiniallLrs sokirisee nä-
iir.r.

Sevillä istLrva sorunies kohottautr.ru ja riiirnäsee ohjaspe-
rillä ajokkiaar.r. Reki nyrkähtää, joktr liisteillä makaava
voihkaisee. Jr.rhta ortaa rnullri:mrll-l väsi neen juoksuaske-
leer.r... ja taas käyrriijrlkatr, jalasten kirinää...

Veli, Eka, Asko ja eräs minulle ouro sorilas urakaavar
reen pohjalla. He ovat krrikki vaikeasti haavoitruneitrr:
Vanl-rapiharr Velillä on sirpale rrivoissa, Ekalta on rnennvr
toinen käsi 1a jalka, Askolta molemmar kädet ja roinen sil-
rr-rä, ttrolla tunrernarromallrr ovar jäljellä vain jalkojen tyn-
gär.

AjatLrkseni .juoksevat katkelmirra... torkalrtelen, raas 11a-

vahdurr... Santtu ainakin jäi ekror.r... Vierimaa/... Hän jrii
sinne lumeen... He ovat tajutt<»nia jokainen, niin c,n 1..r-
ras... Lakkaisi edes tlro poltto vatsani [.ohiassrr...

- 
Eilenkin menerimine tiillii riellä rlliden r.niehen jr he-

vosen. rlrutta nrinullrr on rrilLrr hr r'.i ruuri koko r.rh en.
vaikka...

- 
Mitä sar.roit?

Sotamies kääntäii fiiiirii;in j.r klrso1r r-ninr.r;r nvr[.e.rn.i.

- 
Sitä r'ain. errii s;lrrLru niirä menervksiä meidänkrn

PoPPoossa.

- 
Niin kai... r.riir.r tiervsri... Pääsidontapaikan miehiäkö

olet vai kenrräsairaalrrnT

- 
Peeäspeen. Nool.r, polle ala ravaral

Takananrme lyskää ,1a lojahtelee. Siellä raistellaan peri-
aatteista, paikasta auringossa, joka kanrair nimeä ViipLrri,
siellä taistellaan elän.rästä, satoien .ia tuhar.rsienkin nuorren
rniesten elän.rästii. Siellä pelätäiin, ollaan urhoollis i a, r,rv is-

taan, kärsitään ja kuollaar-r.

- 
§xxlnnxt Sieltä tullaan taas... Prruu, ser-rkir-r...

Viholliser.r hävittäjä surraa metsikön 1,llä, auringossrr.
Ernme näe sitä, kilo sokaisee, mLrtta lähellä se on. Åjorr-rie-
I'ren iln.re on valpas kuin setterillä... Surina häipt'y. v.rin
takanamrle puolen peninkuLnan päässä kär' jyly entistii
ralvolsarnPana.

- 
Ohi on. Vedä, pollel

Vieläköhän tukikol.rdan kor.r.rer.rtopaikka, polterun mö-
kin liuskakivikellari, or-r ehyri... Sirä luutnantti Hämäläi-
sen vai oliko härr Mäkeläi konrer-rropaikkaa sen isor.r kivi-
jiirkäleen alta ne eivät saa, rnövrikööt rr.riten h1'vänsä. Ei-
ler.rkin siihen jyn.räyttivät viisi räysosur.naa 6-ruumaisella
jir tuli vain valkea läiskä kiveen... Hyökkäävätköhän par-
haillaar.r, jyske siirq'y tännernrnä, käsiaseiden rärinä kiitr-
q)'?. . Jo tasaantlru taas... Kuinkahan kaverit jaksavatT

Kol.rotan ehjällä kädelläni peitettä.
Vanhapihan kasvot ovat pLlnerravar ja tuskaiset. Hän

valittaa heikosti, här.r or.r tajun ja hämärän rajoilla. Ekan
kasvoilla or.r vrljLr ja keLreä q'hlyys. T1'örrnän vlrrovilsri
käteni pojan poveen ja tr.rnnusrelen s1,c1är.rtä.

- 
Kuoliko sel' Kuski on arrunrttilainen. Hän or-r kr.rl-
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jettanut koko talver.r, vain haavoittuneita, kuolevia ia vai.
narra.

- 
En tiedä. Käteni on hiukan kohmeessa Koita sinäl

- 
Ei se siitä parane.

- 
Ei kai.

- 
Menee se nluonilta. Sotamies nousee seisomrran, k<l-

peloi reestä piiskan ja leritettv silnnahkir sr.rhahtelee kair-
rissa rniehen pään vl[i. 

- 
Tässä on yli kilorr.retrin trkeir-

rr-ra. Meidän olt r-nentävä leunossir vli. Jos saarnme aukeal.
la lriivittäjiii kim;,p1111111116, ties vaikka ottavat nirrinrme.

Piiskasyn'tys tehoarr. Juhta kavahtaa kömpel<iön latrk-
kaan, muuttaa raviksi, .ja kitinä jalasren alla mutrrrtru j;rr.
kuvaksi sihinäksi.

Puoli irukeaa menee hyvin, ei r.nusria iristeirä pilvettii-
rrällä raivaalla, ei surinira, ei pornmareiden kurneaa jvn'ri-
näii. v:rin rirrrarn.ru kiihkeäri runrmutr.rsta.

- 
Niitä on kirksi, näetkii, niirä tulee kaksi turltir met-

sän takaa!

Ja ne tulevat. Surrtrrvat 1'litsernrne... Eivät I-ruomaa rnei- i "
rä, vai eivätkö välitii?... Turha toive. Tuolla ne käänq'viit,
kalrtavat yrnpiiri ja palaiivat, lerkkivät vain, varurivtrt kuin
sr.,.let e,-r,',en Lin-,1r1r'.iu,,',n-re karkrrustl. \

- 
N)'t sy'öksyvät pliinl t I

- 
Aio kuin riivattul 

' 
li

Tatatattata... tirtlrtatatlrt... tatatatatatat...
Rvöppyävii, kieh trva I r.rnr ivana oh ittair rneidiit v i laukses-

sa molemrnir.t puolin... Tiiysin kierroksin hävirtäjät verä-
vät ylös... kaartirvrrt... laskevac tirirs nokkansa rneitä kohti.
Olernme avuttonrinir aukerrn. vllkoisen lakeudcn keskellii.

Tuijotar.r kuin n«rirlurrunrr piiin sliiksvviii hiir irriijiii...
Nyt välähteleel

Tltatatatat.. . ti.lti,1ti.lti,r t.. . tirt.]ti.rt. ..

Ajorniehen piiska viuhuu. noidurru ILrmi pöllrJJ. juirt.r

laukkaa raskaasti häntä suorrrnrr. Elukka on pelosrr piil,rs-
tunut, sen hrrrja plkokrruhu on piiskaa tehokkaarnpi
varrhdin lisääjä.

- 
Amrnu, amrnu, saatanal Ammu kohti, anrnru kohti,

että pääsen kiturnastal Laske kerralla läpi, äläkä ol'ri, un-
n1u, senkin saatanal

Asko on herännyt turtumuksestaan ja vääntäyry,y' kohol-
le ja karjuu hr.rr.iana suu arnrnollaan. Hänen valkoisiin si-
teisiin kiedotut kätensii heiluvat villisti, sokeaksi sidottu-
na hän ei ain«ralla sihnälläiin näe vihollislentäjiä, vain
kuulee ne. Näky on hurja ja mieletön.

Mersän suoiaava laita lähesn'r' nopeasti. Hiivittäiiit
kaartavat rnelko katrkana. Ehclimmekri suojaan? Kaksi
kertaa ampuivat ohi, kollratta kertaa ttrskin voi toivoa.

Metsä saavuterriin vihdoinkinl ... Ajomies ohjaa lrruk-
kaavan [revosen rturtaisin ottein suoraan ensimmäisesrii
mutkasta sLrurten puiden alle. Juhta pysähn'y. korskuu,
huohottaa...

- 
Ne palaavat n1'tl Olkaa liikkumatta!

- 
Voi, helvetti, rniten huonoja am;rujia! Asko pudor-

tautuu kiroillen reen poh.ialaudoille.
Ajon.riehen katseesta luen: "Tuolle kädettömälle, tois-

silnläiselle se oli vahinko, n-reille onni."

- 
Ne nrenivät, eiviit pirlaa enää. Loppu r.nrrtklstt ot.t-

kin mersäraivalra, l.rän sanoo .ja hoptrmaa hevosen liik-
keelle.

Paksun lumen vuoksi reki urrii kallistellen tielle. Asko
on synkästi taas vaiti, Vanhal'riha valittelee heikosti, Eka

.ja se tuntematon ovar kuin kuolleita.

Kellenävä talo, kar.rsakoulu. Sen pihalla on suuriir koi-
vufa. PSP. Pääsidontirpaikka. Juhta runtee tien, käänty'v
ohjaamatta pihaan ia pysäh4'r' puiden alle. Ajorniehen
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Kenttäsairaalassa leikkaus käynnissä

krsvoille leviiiii onriruinen hiirnnrenrl nyt ilme. Äkkia rajLr-

an: pitkii nrur-r-ris1'rino. Hevonen on tottul)ur pysäht1'-
n-riiiin serr vierelle. Mintra viirisvttää...

- 
HiLrkrur kolkko niikv vaii ljonties san«lo.

Vrin.rji;r «rn p11j11,,. Ser;r... r'likin. lJseirr-rntat ovat avo-
plin. Pino on nrelkein michen korkuinen. Tuiskulumi
on pL:h rr;rl i.r r',rlkeuJell.r.rn .rrmel i;r;rsri }reittiinvt h in' itrii-
rinr:D.ir n.irr: sr,F,..rr.:rscr i.iisr)ur. lL:LrttLr\.rt nrruniin-
os.rr. Pinon pilssj m.ik,r,r roi:r.r iiikk.iiinrfr r'.rin,ri.r. lriiiil.r-
ki krljun.r. nrrxkrin purisretru Iikainen r)\rKkl k(rrru r.ri-
vas.ta kuin kirouksena ja kvsrmvksenä: Miksii

Akkiä raivoisa viha svöksähtää aivoihini. 
- 

Aja, sen-
kin saatanal

Ajomies vilkaisee yllätq'neenä taakseen, älf iiii sitten ja
sivaltaa hevostau.r piiskalla. Kaarrantme päiiportaiclen
eteen.

Ovesta tulee lääkintärniehiä paareineen. Liikunt:rkvvvr-
rörnär roverini kannetaan kiireesti sisään.

- 
Entä sinäi'

- 
Pääsen irsekin, sanon.

h'sn'r'r konkkilarn.r:rn oikealla jalallani irr ()tt.un.r;tn va-

sernr-nalla kädelliini tukea porraskaiteestrr. N(urr;1 portaat
ovrrt niljakkaat ja horj:rhdar.r kaidetra vlsten. Ajorniehem-
rne rulee aPuul'r. Hän kierrää vankan krirensii krrinaloni
alle ja san<xr:

- 
Annahan, niin heivataar.r sinut sisälle.

Sisällä lrrokassa aurtajani vie nrinur tuolille, katoaa,
mutta palaa rnelkeir-r heti hör'n'iir'ä kahvin.ruki kädessään.

- Juo riirnä. Joudur kenries kauenkin odottarnaarn vuo-
roasi. Leikkaushuoneessa on vain keksi lääkiiriii ia vai-
keira rapar.rksia on monta.

Sotamiel.ren ääni <tr.r asiallinen. eikä hän näytä louk-
kaantuneen rrunasta kohtelustani. N[inua nolottlrl.

- 
Unohda se äskeiner.r. Tuolle pihella. tarkoitan. Kii-

tokset sinulle irvustasi:

- 
Miräs jouravia. Minr.rn on pian palattavr sinne Jiiäs-

Peellenne. Tervcl

- 
Niikerniin. k.rveril

Tuntejir rnr'öhemmin istun s:rnran Itrokkrrhtronen peräl-



.:.dl

Koulu sairaalana

lä. Mir-rtrr on uudel.leen rarkirsrettu ja siclotru. Sirpale ja-
lastar-ti on poissa ja päivällii vrrrsirrln sarunruri rsku on tun-
nunattornissa. Olen §'lliiinen ,ja voir.rrir.ri runttru h1'vältä.

Täy'sosrur-rrr puo.len päivrin rienoilIa on vain kirr,rkainer-r,
paha nruisro. Siinii «in rr.hr.niirnme EK/II/JR (r7 mennvr
n.relkein olemirrrr»r.riin. Yksi vainaja ja kolme vaikeesri
hrurv«rittLrnrrtrrr. Itseiir-ri en laske rnukrr.Lr-r, sillii r,.unntrrn i

ovat lieviir. Muisrrrn, nteitii oli kLrusi siinii srnrren rrrkrlr
huoncessir, jonne rnenirlrne hetkiseksi suojaan, kr.rn ker-
rankin ruli kevven n'hntiirt r-nieltille rrrokio vapartta. pliiis-
siini on joku aukko, kaipaar-r 1.htii ninteii, llurrir en utuis-
ta. Åivotiiriihclvs ', san«ti liiiikäri iisken.

Operrejan koroke pulperreineen or-r 1'lrii Paikallirar-r. Las-
rert Ptrlpsril r)n .pi111;1111 rtliselle seiliille. Hrryairtrgtaulr.rt
ri ippu'r'at vhii n,ru k-li ssrr.rn N{ikii ri i Ixi 53.'.., risrir ii trr luokrrn
etupään ja periin r.nrrk.revien rrri istLrvien iiiir-rettrjntien hrirr-
r«rittuneiden sorilri.ler.r r iilillii. 1oi.1en p.1rr;riser jrr lik.riser
kasvot ovar hrnn!1i.1r ja e.krtronr.rr.

Keski-ikäinen hoirrrjrrr;rr. lorr.r. koskerr.r.r kisivlrrrlni.

- 
Täällii toisessl huoneesl on krksi roverr.lnne. Toiner-r

§,syy reirli.
Lotan tukernana onnun viereiseen Ir.rokk;r.rr-r.
Var-rl-rapil-ran klsvot ovirt tuskien uLlrrruulr. pur-rrrkat .ja

levottomar. Hiir.ren tajunsa on vilm herkirräiir hereillä.
Nuori hoitajatar isruu hiiner.r prrarier.rsa vierellä kirjoirus-
lehtiö polvillaan. Velin ääni on katkonainer.r:

- 
Minulla on sisko... Oulussa... Kirj... kirjoittakaer...

että minä kuolen nvr... rninä... Oil.r... n.rinä... Miksi... mi-
nä...

An-nelias rajumorlruus vie Velir-r tuski.lra rurvaan.
Sisar or-r jo nähr-ryt rnontrr vtrosik\.mmenrä. Hiin on irnr-

rrattileinen, murra hiinen sydämensä ei ole vielä kover-
rLrnut. Hänen äärressäär-r on osanomoa ja siiiiliä. Hiinerl kii-
ienPtr1i5111[5ansl olassarni tiukkenee.

- 
T:irnii on hirveiitii teille. Veljenne ja vielä kaksi hr.-

r'ä.i toveri;rune. Tr.ro pikkuiner.r sotarnies ja hän, jok.r on
ieikkrLrsirtrorreess.r n.rrkoosiss.r.

- 
Ei iriin ole veljer.ri.

- 
Murra äskenhiin kuLrlin. ettii...

- 
Veli on erunimi.

- 
Ai niinkij. Nrrisen äänessii on hiven he1p61115111. 

-Mtristutatte kvllii roisianne, siksi erehcly,irr.

- 
Eihrin se rrLrurr rnirään.

- 
Anreeksi. en trrkoittanut sirii.

- 
Luulerreko. errii hän selviiiäi' Hiin ja tr.ro Miertinenl

Hoirajatrrr pridisrar päätäiin. Hiinen silnissäiin on sLr-

nrLlir. Sitten lriin kiirLrhrlr i.ois.
Veli Vlnhrrp-'ihrr. sit-tttu vttt>rosi 1;t-l tltllttt. Sinä ire'istat

sen, ei, sinii rretliir ser.r, siksi äsker.r kvsyir: "MiksiT ' ...Ja
tuoko on Ek;r. enrinen hvmvilevii ja leukava Eka? Ei, siinii
r.nlrkrra l..i.rreiil.r vain mur.rrln nuori s<ttilas, jolla on sirrnir
nimi, joli.r on h;rrrnl:.rt kasvot, kLu>ppaiser. kalpeanvil-rerrä-
viit. Ne klsvor kourlisevar minua si'vältä.

- 
Kuinka voit, r-rri;'rpulai Hoirajatar sanoi sinun «ilevan

riiiillii.

- 
Ee..n tieclä. Ekan vrlst2lus or-r hiljair-ren ja vaisrr jir v,ri-

r'oin kuultavissir. 
- 

En tunne ki1-rLrl, on r.air-r kvlmä.
Kr.rr-rle, r,oisitko hankkia rninulle j«rsrakin lisää peirreiräl

- 
Vrrrr.nirsri, lupallr.

VihjirLrs ohi rientiiviille loralle jrr tiirnä palaa pian huo,
van kem ja levittää sen Ekan ylle.

- 
Kiitos, san(x) Ekr hvvir.r hiljrrr.

- 
Hrrl rretko sttvrrkkeeu.'

- 
Vt-risiharr sirä r rirr.i.i.

S1'q'tän kaksi jr aseriln roisen Ekan kalpeitlen htrr-rlier.r

väliin. 
- 

Vedii siune nisl<lnappiisi päinl
Eka inree sru'ukettrr voilrirttomil'l vecloin, sirvLrke kll-

listuu toiseen suul-ieleen. Ekir vrittiiä kohorraa kiittäiin
tueksi, rnutt,r hiincrt voirnensa eiviit eniiri riitii. En ehcli
avuksi. kun s,rvuke jo luiskrrhtaa posken viereen paareille.
Ek;r <>rl l,r1.i1q.r. rläen je se k.skee Iniulttrn kipeästi.

- 
Isukki.

Koko trrlven on Eka kutsunut minua Isukiksi. Vaikka
olemrnekin koroisin kokonaan eri pLrolilta maata, Eka irä-
sn'ultrr, minä lännestä, olerrme hi'viä ystäviä. 

- 
Mitä,

Eka?

- 
Siirry lähemmä, että kuuler... Hyvä... Ekan kuiskut-

telu käy ponnistellen. 
- 

Isukki, riedän, erren selviä...

Jalkani... käteni... er.r välitä siitä enää... Minr-ra väsyträä...
haluan nukkua... nr-rkkua... Isukki... Ekan kasvoille leviää
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heikko hvmy', jossa niikvy hiven euristii ilkikurista poikla.

- 
Se r-rin-ri sopii sinulle hyvin, kur-r sinr.rlla or-r nr.ro urusrr.u

viikser ja olet nrinurr pal.jon vanher.nl':i... Sano Istrkki, mi-
ten poikier.r kävii,... Sirnrru, Asko, Eikkr, An,i, miten hei-
dän kiiviT Sanol

Mirrun on ponnistertavir kovasri kvetäkser-ri perränr.iiin
Ekan silmiit. Mrrttir Ekrr ei cniiii niie sitii. Hiir.ren riiinerr',i
hil jenee.

-._ Hiintärtiiri, rttiuuit ntrkutta,L...
Sitten Eka on kaurn vaiti. Hiinen silnriinsii ovet kiiuni
ja vain lriinen rintansa rtrskin rrljurril\';isril ltoususrr-r i.t l.1s-

kusta rie,-iiir.r, ettii heikko elämiinliekki vielii lep.rrr.'.r
tttossa h i rveästi silPourttneessir iru j.ulru Lrnr i i:..r.

MLrtta vielä kerran Ekrrn hailakansiniser siLliir .l\'.lLlrr.-
v:rt. Katse harhailee laipiossir. siirn'v plneelirr urrr;r .rl.rs

rninriuu ja jo sr,uner-rtuviir-r silmiin rulee irilkirhdus r.rnre-
tnisen hvnrvä. Hiin kLriskrur:

- 
Kiitesi on hivin Iiirurnin, Isukki... hvvir.r... li.in.rn'rin.

Isukki !

Ekan siln-rät painuvirt hitar-sti ulltpeen. Kaksi roveri;rni
on menossa vli rajan sLlrlreen tuntemilttomrriln, nlr.lttr olell
n.relkein iloinen. Tiediin, heidän ruskansrr ovrrt pirrn k«rko-
uaan ohi ja aavistirr.r, ntillrrinen rairkka eliir.nä olisi Ekalle
iLnan kiittä ja jarlkaa, .ya Veli, eliniiiksi liikuntaki'r,vttitn.rri-
nii vtroteeseen sidc»rrrrn.r.

- 
Här-r on tajr.rron, sanoo hiljair-ren urisen ääni vieres-

siini. Tutun hoitajlttarer-r siln-rät ovar surreilt. 
- 

Voi, kos-
ka tiirnii kurhea teurrrstus päätti'vi' Mrksi heidiin on kLurl-
tava, rniksi. rniksii

Kovirsti ponnistellcn nirinen hillirsee irsensä .iir sxn(x):

- 
TLrlkaa irr-rtan teiclät toiseen hur)neeseen takaisir-rl Saat-

te siellä nrokra ja kahvia.

Me, Iievästi hairvoirruneet olemme kerär'nneet vhreen.
Tosiasirr, ettii olen'rrne suhteellisen viihiiisin varnntoin sel-
vivtlneet virjaan peninkr,rlman päässä riehLn'rrsra helveris-
tä, selviää meille I'lliittiien. Ja vrstareakrio on merkilli-
nen: me käyr-r-rrne riehakkniksi. Ja vain rne irse tieclärnr-ne
sen olevan ltronn«rllisrir. Mitättörninkin kasku tai konrpir
saa jyrisevär-r naunrn useimmiltx ja erris rervejalkainen
korpraali tanssii ienkkaa rvhjän jakkaran kanssa. Toisessr
huoneessir ntonet toverirnrrre ovat ktrolleer rai kuolerlaisil-
laan, r-r1't rne nclpeasti muLlraarlrlre korkeammirksi sitii
seiniiri, jorlka turviir-r olelnrne Kuolemrrltl onnisrLrneet pr,r-
jahtamrran.

- 
Me emr.ne milläärl jaksa käsittää, ntiten te sotilerat

jaksarre ollir noin iloisia, kun hy'vin riedämrne, rnirä kaik-
kea kar.rheirta olette joutuneet kestärnääni
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Pääsidettä
laitetaan
sai raalassa

Tutun hoitajlttareni iiiir-ressä on ihntettehii. En rietlii,
mitii nliselle vastrisin. Noitrr iiiclillisiä silmiä on helppo

fetriiii.

- 
Ehkii se on virin helpotLrksen hvmt'ii, s?lnon \'.irovls-

ri.
Nrrinen ei viiitii virstrriur. r'rikka niien, että hän ei usko

sir.i.
Sitten hän sau(x) hilira:

- 
Te liihdette n)'t riissii ensinrm,iiscssii ktrljetuksessil

etlelleen. Ensin Rauhrrn siririralaan. sirten j Lrnrrllir liinteer-r.

- 
Er-rtii ktunp;rar-rini, Miettinen. Koir()rrcn jr Venhapi-

h.r a

Nrriscr-r siln-rät ovat myiitiittrntoise r. Hiin s.ln()(J \.rin 
-Tulka.rl

Ekur iloisille pojankasr,<-lille on levirrnvr lx'r'in jtrhl.rlli-
llen iln1e, jossir on hiven ;urkarr.rrrttrr. Hiinestii on tullr.rt ;ri-
kLrinen mies. Ilnre ei runnu sopivxn hiinelle ollenk.r.rn.

\/.urhapihan katrniit ja miehekkäät fllnrikirsvor o\'.rt t\ \'-
ner ja sileiit, kalpeiunntrrt vrin. Tuttmtlt kiltrrrrrr Irursui.r-
r'.rt r'.rlkoisen sicleturbaanir-r a.lta.

N.tincn s,tnoi vrt] ittrtvlsri:

- 
Miksi heiclän tävrli noir-r nu<lrina kuollll' H.in on

I-retken vrriri kuin rniettien sitä ja jatkaa n1116111111i111 
-Kolronen, kolmas vstiiviinne on yhii narkrxrsiss.r. H.irr sel-

vii q'y eltxrn, nuttir hänen elärnänsii tulee olem,r.irr vlike-
Lrrr ilnrrn kiisiii.

- 
Niin. MinLrlla or-r jotakir-r kurkLrss.rni. eni<.i osee

nlrruta sal]oa.

- 
I(61161-1 hänelle gerveisenne rni'i)hemn'rin.

Minun on srnottava tLrolle naiselle jor.ikrn. \'rrrn;isri
l-rän 1'n'rn-rärtää. - 

Ettehiin, etrehär-r vie n.iir.i x:iri;r tuonne
rulos lumeen. Tieclärr, ...tiecliin, etteiviir he ii:r-rne eniiii rni-
tiiiin. rnr.rtta... muttr.i...

- 
Heiclär molenl.nar evakuoid;r.ur r::,,ijskin rJnä 1.önii

e.lelleen. Nrrisen 1iäni on luja. 
- 

HeiJ.irrr;r ruoit;r pil.raltri.
Siitii ruli iisken rnäiirii1 s. Oletteko rrr nr.iiaen:

Sur.rri an-rbular-rssi irjoi pihrurn. Onn-.rn srihen jo tuolt tu-
rr.rksi rr.rlleen hoitajattrrren iltur.1ll. .in.1. H.ir-ren käderlpr-r-
ristuksensa on koruton jrr hr r in si Jf,r:'reilinen.

- 
Onnea matkallenne.

- 
Kiitos. Samoin reille. onr-re:.

Moott<.»ri hyrähti kär'nriir.r. År.rro huojur pihan halki.
Sen sir.risellä r.r.riralilla k;rverrrteti.rt r'.rlot l;iikkvivät hetken
pihrn nrurnis;rinossa 1,r riipprkoivujen hr.rr,rrteisissa irlaok-
sissa ja korkeissa ltunir';rlleissl.

Sirten pimennettv koulutlrlo, Peeäslree upposi vöhön.
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MAJLIRI NI:rrtti l-c-irt,,\§:t : '::-,(:lt.utt.r 'l'.tlviso.lrrlt .tik.ri-
ncn l)irtrllj(x)n.1ntnrc. I:: P - -. i-(r:(llintclrii:irt Le rrtiivii .

oli srrLnLrr tLrlik.r:tssn:.r r,r:-.rr-:r...rn.rlkLrpliivinii LiIlIrokiLll
pohjoisl.trolcil.r r rrr:.i....,.,:-. H::-:-,,,.,1i.irrcrt l'ltirilst()\trt k:i-
sin 1l;11i11 kil,rnrcrrin ;.,.,.... .; .,1i.gr.rn j.r vilrolliscrt hrrl-
Ittssa oler';ui Kirii.irr i::i :r.. ..,:' r ..-:.iLrst,r. \/rrillin;risct
vllnrstcct, liiircs .i ,1)tccrt ;'.:i...:t;:l Lr \ iitolliscn xscclli-
rtttt rlir',rirtr.t estir.it rrli\^\u:. :.:.:-:..:t :\(lt.

Prrrrrljrxrnen siirrvcss.i t.ir)iq^..i1 .,.ircrt Rirokojiin'crr
ln.urst()on. jr>ss;r sc otri flnt.rn.r.,\...:..-.:r I -TR .t/:lt.i. ko-
nrcl)t;rji.In;tiIn krr1.1. I-. Virt;tnrn. lr )i..:,.n . k, ,nt1.1..,111.,v1.

Kiitril;in . piiiillikkiinii [.;rrtit»r.rtk.riiu T.,--i',:n :]runutill
.'inrcrkilliscrr joLrkktrccnjohrrrjeni. r.irrr. \'i,:,r K.iik,rrr
I ..rrr Åhntor'.r.rrlrstll.' 

\'ir.,,iiiscllri oli etccnttilincttr tukikoltt.rir..i Ri.,,ioi.ir-
rr:-. r'r.l.ir'.Lrtrrell.r korkcellrr Jchrilrinntiiellii. t,,.r.,.c sritr-
r '.. .i.!r 1-r:rr i lr;Lllirscnlrrrur liilrinr.rirsto.L. \'lrtc, rr:r :.rtr:in
t'L.r:: ......:r. i,rkrr sijrritsi Ikilornctrin p,iiis:,i Kitil.irt krr,
k,,11... -, .-r:i !lets:iisrii kr Iitict.i nrtiirctr. I).rrri,,rl.lrk.ltr
t.rrk,,r: .:..:...,,1r r.inriin hrroltoticrt k.Ltk,riscrnrn.n. Ticn
.rrrc]ri:r: .r'...:r rt.ikosti r',trn-tisttrutr. kosk.r sr- .ri.rit.i r r
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....,,-r koottrr uSC.llr)nr.Irr rkSikiirr \ill\.r.r(l),
..., .\iitl:irj,ritr.rnt'trr rr,iiiriisi l).tt.tlirrrtt.ut
: ,: t(, '.l .rk'i. j.i .,,trt r.rlir.r ont;rst.r k,rnt1.
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Hippolanmäki. Oikealla
RuokojärvenkYlä

nriestclt kesktrn oii r'.rPartchroisirr tirrjollrr encrttttriirt kttin
rrrn itriirr. jou.lLLin nintciirniiiin nticlrcrti.

Mrrist,rn cliivristi Villron kanssrr kiit.lvrt kesktrsrcltrn sii-
tli k;Lnrr:Ltt.risiko riillrscllc I)rrrri()rttiltk,Ille ottrtit l-iiiilirinsii
rrLskas kvIiirii t.rlvilekin Iis:iksi vai l:ilrtisikii ilnrrLrr sir.i. Ir-
sc olin sitii micltii, crtri kr'piirii olisi vain Irrit:tksi, sillii
hiilrron-tnrc voisi rt.ttto.losrull rrlskrlitksi irL vrisr rt:ivriksi kr -

p;iriirriikin.
Nftrtre nrinii or,trr jokrr tirl)itLrkscssit kr t.iiriini. silloin

siiilrr einrrkin l.iiii. sanoi Vilho.
H i ilrdin nirrrl)urilol)k()n kor.trcrrt,rjrttt ILrlrcillc, sillii piLr-

tioni jt>Lrtrr isi lrilrtcnriiiin nr.rrkllltcn lriinert nt iesrcns.i .tsc-

nricn krrtrtt.r. Konrentitjatrrt oli cr.is SVK:n ttl)sccri. jokx
lr lrr c'sti sckrsti tilentet'rt ctttlir.tlrtss:r. Hiitte rt kotttcttt,,l'.,1-
krrllrr:rrt liitn i 1-,Lrrirurrti lisiiii Irriclrr.i. k.rikkirrln rteliscrt-
kvnrnrcr.rtii. Hci.liin jortkosr.t.trt 1..lrtiott kollttes tl|\cct .

criis r':inrikki krrlt.le rr pik,tkivii:irin lrrttiitt krtnssrL, ioitrrk irr

r.ListelLrliilrettejii rvknrenrirt |()rt.tirstil sckii l.ettss.rliltt,,r-
jrrntrrrrlrrnii. jortk.r :t:cistrtk:ert,r kir.i.irin lisriksi oli p1111-

rop1rll,,1 ,.
Krrn l).ll'ri()srlrttrtritt]n-i.irltrtte ,rli r':tltttts. scli ittt'litt sctl

I.iiiil.iirteirr'iirr Irtiehrllc j.r ^rloirttlttc sitii vtrorokrrLr,ltll I ii
rrc'isrll.i tLrrrrtill.r t()tcutt.t^t. \':rtrlr,rj.t l).lrri()l.rtLrj.r Iriiirtiit'rr

lrii.isinrnrc' onnc'lliscsti Ruokojiirvcstii Sr skr iitr jokcctt I ir-
r.r.r\.rn \.ilr.irst'n l.Lrr,,tt j.t t-i kcrrcrtkii.irt rrt.L.rrt lrrikki
.c kri liil.i r ilroll iscn rrlorttrttrt isc'rr r':trrtrist ttsl itt j.rrt.

I1()lunrnr.rt l.rr,,lii,,rrkkii.tr lriilrtir.ir trIi1'1'p-i11'., jolt.1,,ll.L

rLlrn.ln IiLI ij()rr()\\.r turrrtLl\tt lij.rr c,ltss.i. \'.ilrrikki Ktrikii,r
,rir r.Lsr'nrnr.rrr Iurtlijottkkrttttlr.L tltLtk.tlt:1. l\1ttLr,,:.r I.,ttti'
()st.inrnc strrr,L:i viilittiirliirti j,,trliktrt'rtrcrt vlilrs:.i liLrllt t-

t.r('r) nrlrk.lll.r.tr k.,ltt.r .iltki,rt,L.

lr,rllistrr r..: ':
l't'lrt.ir.i.. .

ll(ll lr.lfti,,. '

l()i\i\(.r itrr!'
1., rnrr rtt.:i., 1'

1,.rrti.L't.Ltli \ lr.l( |l i,, .,, :., irli,lrl..i.il1 'tk.i 1-.11 ip, tllrltcrtt.i
\.lli.r,r(l)l()i\t.l :r r..i.i \1,ii., ,ll , 

I r',i i,,....r,i .! i :,
\( l\ lirlj\( 1 :- r .rr rr.r }..1.. 1.1. .j,,trkliLrttrr jol rt.r j.rrr i

i..i.irtrviir r t'tri.i kr':kcrr.i.in .1r1,.1.1 riit.i. ktrk.r [.ii.i:i:r rrrrr-

k.r.rn. Niirrr l.trrkc':i .Ir|.r \"inr kk Yillro Ktr ik.rllt'. Kork.r
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H ippol an järven-Ruokojärven
rintama Laatokan

koill ispuolella Talvisodassa

Syskyänjoki

Etenerninen tapahtui hitaasti ja rnahdollisimman ääne-
ti; olihar.r kova pakkarler.r ja lurni narskui. Olirr.rme olleet
toista tunria rnarkalla, kun saavuirur-re alueelle, jossa kas-
voi til.reää havupuun raimisroa. Pysähdyimme ja kutsuin
rnolemmat upseerir puheilleni. Tarkastimme kartraa ja ro-
tesirnme olevarnnre tavoirteeksi asetetusta htroltotiestä
puolen kilomerrin päässä. Tänne saakka olirnme päässeer,
n-tr.rtta onnistuisiko rneille rnvöskin katkaista tie, rniinoir-
taa se ahkioissa olcvilla hv-miinoille je nrikäli rnahdollis-
ta saada ,jokLr vihollinen vangiksi. Markamnte jarkui.

Olimme arviolra irarin sadan metrin päässä huoltoties-
tä, kun edesrämme kal-rdelra suLrnnalra avartiin meirä
kohti y,llärräen konekiväärituli. Luodir napsrhrelivat tai-
mistossa yrr-rpärillänrrne, oksia ja neuiasia pu«rsi hangelle.
Tien varn.ristajat olivat sittenkin kuulleet rtrlomme. Murtl
partio oli siranr.rt tehrävär-r .ja se oli sr-roriterrava. Eihän
meilli vielä ollut nriräiin rieroa vil.rollisesra eikä liioin tier.r
varmistr.rksesta. Jatkoirnrne siis erenemistärnrne.

Tulitus lakkasi herkeksi, muma alkoi truclelleen ja nyt jo
aivan läheltä. Miesten oli virikear löytää suojaa rasaisessrr,
paksr.rltunisessa ntaasrossa. Vihollinen oli alenrlnut sum-
mittaisesti tapahrur-ruma arnnrunrallnsa ja nyr alkoivar
luoclit pvyhkiä myöskin pitkin lumen pintaa.

Silloin hiihti viinrikki Kuikan taistelulliherri lLrokseni ja
kertoi joukkueenjohrajansa kaatuneen. Mies oli hengäst1'-
r-r1't ja hän tuntui sotkeuruvan sanoissaan. Missä, miren,
tiedustelen.

Ttrossa ihan lähellä, rtron taimiston rerrnflssx, selitti lä-
hetti ja osr>irti sr-trntaa kädellään.

Tie«r jotrkkueenjohrajan kaaturnisesta vaikurti miehiin
ntirsentavasti 

f a lisäksi sattui eräirä lievernpiä l'raavoitrumi-
sia. Tunnustelijat olivat huornanneer erenernisen tällä
suunnalla mahdottomaksi ja vetäyryivät «rrna-aloimeisesri
takirisin muun joukon luo.

Viholliser.r tulitus 1'lq'i, rieroja srrapui uusista haavoirru-
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rnisista. Kutsuin toisen jäljellä olevan upseerin puheille-
ni jl rnur.rtarnien vanhernpien aiiupseerien kanssa neu-
vottelimrne tilanteesta. Koska vihollinen oli huomannur
liikehtirnisemme ja suuntarnme, oli se varmaan mvöskin
häh'rtäny't omat varmistuselimensä, minkä vuoksi annerlul
tehrrivän suorittaminen tänä yönä ei vallitseviin olostrhtei-
siin karsoen enää voinut suurernrnittir n-renetvksiträ olla
r.r.rahdollista. Totesirnme, että tien katkaiseminen ja sen
r.niinoittarninen oli rneille mahdotonta. Päätin.rrne verär'-
n'ä takaisin.

Mutta sitä enner-r oli Ktrikan rutunis s.ratava pelasretuk-
si. Ruunris oli kr.ritenkin paikassa, jonne r-ihollisen tr.rli
jatkr.rvasri paahtoi. Vapaael.rtoisia hakijoira ilmr:rntui. Åh-
kio n.rukanaan he hiihtivät joukkueer.rjohtirj,rns.r luokse .ia
hetken kr.rluttr.ra hlinet ttrotiin siinä takaisin. rr.roreille kuu-
senhavuilla.

SiLnäilin kaatunutta toveriani. HInen ors.lss;r;i.n oli am-
motterva aukko, ja päälaki oli ikäänkuin p:.inunur ko-
koon. Mieleeni rnnistuivat vainajan illalh irusumit sanat
"minä otan joka tapauksessa kvpäräni. siiloin säilvv aina-
kin pää". 

- 
Niin, kaatuneella oli kvplrl päiissään het-

kellä, jolloin kuolettava luoti hänet tlpr:i. mutta hän oli
todennäköisesti työntän1,t hiihtäessäin Llpäränsä takarai-
volle, rr.rikä rnuodostui hänelle kohteiokkl.rki.

Seisoirr-rme vakavina kaatuneen vn.rpirillä. Vilho, hänkö
oli meistä viidestä vär'rrikistä ensimmäinenr Miksi juuri
lräni Vilhohan oli lisäksi n'reistä rrno.r. joke oli naimisissa
ja jolh oli perhe, vaimo .jir kaksi lesrr. Nle muut olisin-rrne
joutaneet parernrnin. Ei olisi jiinrt huoliertavia, kuten hä-

neltii.
Käiir.rn,vimme paluun.ratkalle. mutta hiihdimme kaiken

varalta kokonairn uusia larujl. Ehkäpä r,'ihollinen oli jo eh-
tinyt järjestäii vanhojen latujen suunnassa väi,11'ryksen.

Meillä on varmistus edessä, sivuilh, r'ieläpä tirkirr.rakin.
Etenerninen kävi hitaasti je ahkiota vetä\'iä miehiä vaih-
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ilerriin Lrscin. Vrrsemnrrrltrr, Svskr,iir-rjoen suunnrltrr rrv:.rt-

riin nrcitii kohti kiviiiirituli ja takaa kuului vielii silkrin
riilliiin konckir iiiirin papattrs. Kaarroinrrre oikealle.

KLrur-r sirpl.r nousi prrkkrrstrrivairlle, iLna oli jii.itiivii.
Siravu ir.r-rnre i.ihc-mnr iiksi «rrn ia l in j«.tj rrnrn-re j rr pvsiihdf inr -

me. Kolnrinriehincn n lrrnii hiihri tic.lustelernirar-r k«rlr-

trur, josrrr vor:inrnrr- 1..i.isr:i r ilrollisen vrrrrr'r istr.rkscn liipi
ouriernme l.urrlellc'. S.ii.rinrrt kohr.r liivtli. sillii vihollincn
ei ollut tiinii riin.i j,iricsi.inr r rrrin tirrkk;r;r vrlrriointi,l .rse-

nricmme eteen kriin ..:cir .irx.,i'c:lnirt. Pien olimrnc jiil-
leen sr.rn-rirssir [r.rrklss.r. i()sr.: :-.,::i():]r.rrk.rllc iiilr.linrnrc.

Kiivilt lohk«lrl k()ntcl't:..;.,.-; :u.,::.::r1..\\.r ltt.Itk,Iltltlc
trrkrkscn. cpiior-tnisrunrisenrr,q. r r.., ..:.c:r .-rr r,rr.lirt lin jo-

jen sijainnit, hcidiin kttrtekir'.i.irisrl>.i .,:c::-,.:I i.:.,rtr.t.rt t.11.-

pionrr-nc. Hiin kiisitti rilrurreen i.r :t'.,,ii::r ::rlertcir.i.isri
piiritriiin. Tiinriiu j;ilkccn joukkonrn'tt ir.,r...-.:.t:..: :.: :::t.ir.r
pirlasivat om iin yksikkiiih insii.

Kun cnsinrnriiinen tilrristrus iLr-t,trrurilt. klrr( )lain Nr: ssrt
\/rllron koriin. Helusin srrr-tor.r siinii p.rlj1rn. ir.i...sr:-. ,,,:.:-.:-
tal Pcrhcttii, jokrr r-r1'r oli jiirinvr ltuoltrrj.t.u'ts.r r'.,rilc trf .:i-
trr olinkr> sirtcnkiiiin osilunr.lt esitriiii asirrnr ,rrkc..,.., :.,r.,.-
l.rl Olir':rrko kaartrr-tccn onrrriser vmtniirriincct .it.,r-.ri-.siti
oikcini'

Viikkoje kului .je kon-tpp111i111j trristcli Koirrnr,l.ur (tc-
lii|111;1.11', Pukitsrrnnriicllii. Silloin srlirt krriltuneett r.iin.iol-
rrr kirjecn, jost.r ltrin k<>hti.r Vilhon joLrkkLrecn Ini.hille .

Hc kur-rntclivut minuir vltkevinrt.
''Krrin riihtlen lent,r oli nuorcr-t isiirtnrrratrurn p.Ilrtr'.isti

nk.rst.rr'.rrt slrrrk;rrin cliimli. Villio on l1\'t tusklrttotn.rss.i
i.ink.LikkrsLrLr.lcs.;r. 

- 
Hiir-restii loisti rrine vrtkirt. Itttttrr :e

r'.rlti pr rkr t.rk.risin sinnc. nristii «rli tLrllrrtkin 
- 

iankrrikki-
seen kirkk.irrtcen. Onnellincn Klrikan lresii on hrLjot.utttt.

Jun-r.rl.r vksin rrcr.iri. nritii r'.rrtcn nrei.liin. Suonren krtnsrrtr,

riivrvl kLrlke.r lirrrri niiitii kiirsinrvksen teirii 
- 

'
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Mistä maitoa?

SOTILAITA oli tLrllut eräiiseer.r kyläär.r sotatoimialtreella.
KLrn oli rsetlrttr.r paikoilleen, r-riin joku klvcrcista kyseli,
että rnistähärr ru«rta ntiritorr saisi. Siihen nruuiln Srrvon-
rnaan poikrr tokaisi:

- 
Ka, lehnriistäl.rän sitä sLropl

Tutustuivat oikein kenraaliin

KENRÅÅLI Heinrichs oli pxl1ri111l,,tta trrrkastusrnatkalta
"Karasra" eli Karjalan arrneiian esiktrnnasta v. 19,i2, kun
tienposkessa viittoili kirksi vanhernpiur rintanrajermurr.
Kenraali kiiski kuljerrajrrnsa pvsiil,rtää autr>n. Tällöin toi-
nen jermuisra sirnoi:

- 
Herra kapteenil Saeskohiru rritenkäiin kyyvin Sa-

vonlinnaanT 
- Johon roinen säesri:

- 
Niin, herrrr eversril Mvös ollear.r niihkiiiis sinne kr-

malle rnenossa, eikä otr soartr kyvtiiil
Välittänrriträ jemtrjen puhurteluisra kenralli käski hei-

dän heittäii rep;)unsa siiilöön ja nousta irutoon. Perillii Sr-
vonlinnassa kuljertaja karsoi aiheelliseksi sirnoa miehille:

- 
KuLrlk.^s ni't miehet, kun te seurrrrrvan kerran p)'),-

dätte kvvtiä sellaiselta rnieheltä, jolla on .jellonil kar.rh-rs-

laatassa, on tätä puhuteltava kenraaliksil

- 
Voe tokkiisa, ihn.rettelir,ät rniehet. 

- 
Tän.räkii nvt

sitten olj il.rar.r ker.rtraalisrnies. Mistäs hy'ri tiijii, kun eiviir
ole elläissriii sellaesta ies nähneer, kuulleet voan pulrr.rtta-
van. Mtrtta hyvinhän h1,ö kentraalinkin kyyvissä sentiiln
päesir'ät ja ihan elävänii perillekin rLrltiir.r.

- En voi uida, herra

- Ei se tee mitään.
alikersantti, vatsani on kipeä.

Voitte uida selällänne!

i,th, ,
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Tulkitsematon
ihme
OLIMME Aleks Saurimon 7O-vr.rotisjuhlailtaa viettämässä
heinäkuussa v. 1968, kun siinä keskustelujen lomassa ruli-
vat mieliin sota-ajan erikoiset tapahtumat. Erään näistä
kirjoicin heti muistiin vakavasti mieleen painuneena tuol-
ra ajaka. Tärnän kertoi kaartilainen Marrri Koski, koroi-
sin Orimattilan piräjän Niinikosken kyläsrä, seuraavasti:

Palveiin Jatkosodan aikana JR 4:ssä kapteeni Katakser.r
pataljoonassa 7. komppaniassa kersantti Pyyhriän joukku-
eessa. Rintamakokernr-rksemme ulottr.ri Suurlahdesta al-
kaen Itä-Karjalan Maaselkään saakka, jossa asetuimn-re
venäläisten tekemiin puolustusasemiin ja kasaannuimrne
siellä parin rnetrin sy'vf iseen srrojauronttuuu.

Todettr.ran-rme taisteluhaudan molernmin puolin va-
paaksi vihollisista minä jäin l.rar.rdan pohjalle puhdisra-
maan hiekkaantLrnutta kor-repisrooliar.ri. Sotatilanne oli
nyt L.10.1942 siilä rir-rtarnalohkolla melko hiljaiste, voipn
sar-roa enteellisen hiljaista. Mutta tämän hiljaisuuden jäl-
keen kuulir-r kello 9-10 viilillä kuin yllän'ksenä kr,rne.r-
tinheittirnen kranrratin räjiihr.ir'.in lähelliirii h.rud;rn reu-
nalla. Siitä lähten1't sirpale lär'isti sälreni j;r jiii vilrritos-
sun varteen kiinni, r,aikka rärä en huomlnnut ennen
kuin haavani parannurrua ja sairaalasre pääslni .lälkeen.

Kranaatin räjäl-rdlksen .je sääreni läpi menneen kranaa-
tinsirun vaikutuksesra rnaailna hämärq'i yhtäkkiä sil-
rnieni edessä .ja rtron l.rämärän hetken välähdyksen aikana
näin perheeni ja krriken ihrneen lisäksi nuorimman Raine
poikani, jota er.r edes kuvassa ollut nähnyt, jinrri samanlai-
sena kuin rnt'ölremrnin luonnollisena lapsenani ensi ker-
taa kotona nähq'nä. Tämä lapsihan s1,r.rtyi rintamalla olo-
ni aikana. Poikani ihmeellisen näkemisen jälkeen viilit-
tömästi näköni kirkastr,ri, ja sen jälkeen olin hetken y,m-
rnällä.

Taisteluhaudan pohjalla selälläni loikoessa tunsin sääri-
haavastani vuotavan vereni leviävän pitkin selkääni har-
tioihin saakka, joka antoi kun.unallisen rahmean lämpöi-
sen tunteen kg[1s55x11i. 

-Tässä tunnustelir-r l'raavoitttrneeni aika vaikeasri, rnurrir
aloin siitä l-rr:olir-natta yrittää vertavlloravana raahata irseä-
ni sr.rojan-ronttuuu toisten kavereitten luokse. Sinne pys-
q,inkin kiusallisen .fa heikker-revän vointini rnukaan on'rin
voimin matelemaan.

Monttun-rajassa oleva liiäkintiimies koetti kaikin käytet-
tävissä olevin välinein ja keimrin ty'rehdyttää viirleistii-
kitt verenvrrotoar-ri. Hiin sit«ri hrrirvirt harsoilla ja kiirireil-
lii liimpiiisiksi.

Trisrelutilar-rteen kelritvtq,ii vaikeaksi ci ollut rlrrhdolli-
suutta siirtiiii mir.rtrr ainakiran viireer.r runriin JSp:lle .yrr

sieltii eclelleen ker-rttiisairaalrran tai sorasairlaliran. Ne viisi
tuntia olivat n-rinLrllc clrinriini vaikeintrr :rikaa.

Alkrrun en tuntcr)ut crikt>iscnr[.arr kiPrra, ja siksi yritin
r-rostrur oikc:rta kiitriini. Se viilriin nousikir-r, nttrrt.r futosi
voinr,rttrlr.rrrurrr t:rk.risin r icrcllcni. Sirrcrr r rirrn kiilinq,ri oi-
kerrlie kl ljclleni. Ei ollrrt r'«rinri;r siilrcnkiiiin. En enriii k1'-

ctrnl't ecles kiisiiini ristimiiiin rukoukscen
I-<4rrrlta hrurr.nrrsin r.erenhukkani niin srrrrreksi ja climis-
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töni lamaantuneeksi, errä :loin tunrea sodan jyrninän se-

assa elärnäni taipaleen lähener'f,n loppua. Mutta jossakin
ajatuslokeroissa hiipui r'älilll tiell pieni roivon kipinä, et-
tä näkisin elävänä pikku R.rine poikani sellaisena kuin
kummallinen näky ennakkoon oii hinet minulle hämärän-
l.retkenä näyttänyt. 

-Hartain toivoni oli, että eläisrn vielii edes sen aikaa, er-
tä voisin jättää yäähvr'äiser rllle yrr:riselle kärsimysten
rnaailn-ralle.

Tämän viiden tunnin kirrmistun"r'.rn odoruksen jälkeen
ja taistelutilar-rten jonkin verr.rn LirnennLrrrua minur jo-
tenkin vietiin sairiralaan. Olin silloin jo r.riir.r heikossa
kr,rnnossa, erren enää kaikin ajoin r.:lunnur. rnissä olin ja
minne minua vietiin. En rienrlr. miri i-roiror sain, ntutta
sairaalassa rrloir-r tr-rnterr. etten olllrrk.i.:n vieil .rivrrn kr.rol-
Iur.

Pirisn'in sen verrun. erri näir'r vuoteeni vierellä kävvän
s;rin:rn[.roir.rjir j.r liSkJrinkin. Joku s.:ir::nhoirajista latr-
sr.ri r-ninr.rile ensin-ii:-ifiset i,-rhc.-r'.lksen sln:1r eldmäni
sr r-rkkvviesri:

- 
Kllli }I:rrrr Koski vieli tiisrl sol.rtrr hengissä sel-

vi:iä. 
- 

He näkir'är nirneni sänkvvni kiinnirenstä lrrptrstr.
Kvkenin jo kuulemaan viereisestä vuoteesta jonkrr-r haa-

voittuneen tuskallista valitr.rsta, mutta se valitus vain
heikkeni, eikä kestänyt kauan, kun hänet siirrettiin nimi-
lappuineen elämänryönsä tehneenä vainajana kotiseudtur
rnultiin.

Ajattelir-r, milloin olisi oma vuoroni seuratr tuntema-
tonta tulevaisuutra kohti. Sitä ei vielä kuitenkaan silloin
minulle suotr,r.

Sain tietää sairaanhoitajalta, että oiivat antaneet kehoo-
ni lisää verta, ja rnuutenkin minua syötettiin hyvällä mtt-
alla vahvistuakseni, sikäli ktrin se niissii oloissa oli n.rah-

clollista. Yritin kerran jo istua vuoteeni reunirlia, mutta
en alkur,rnkaan .jaksanut, siliä päästär-ri l.ruirlasi j;r vljosir.r
sen tien vrroteeseeni takaisin.

Sota jatkui rir-rtarnilla. Racliossa iLnoitettiin voitoist,r jir

tappioista. Mieleeni tr-rlivat aina ensir-r vaikeir.nmin hair-

voittuneet asetoverini. Nliin viikot vrrin vieriviir eteen-
päin tosin pitkistl,neinä ja rnieltii m;rsentirvinir. Muttl
vähiteller.r aloin opetella kävelemiiiin r'.rikk;rkin heikkona
ja arasteller.r paranevira jalkaani.

Piristyin tiiten päivä piiiviiltii jr vihdoin rrlkoi toiveeni
toteutui.r piiästä katsomaau kritil.crhetriini j:r enner-r kaik-
kea vieli näkemiitiintri t-tu«rriltt.t R.rinc poikarrni.

Kirjoitin kirjeen kt>tiviiclle toip1i111i5l,,t.t',',llc piirisl'srrini
ja orlotukser-r jiilkeen l«rnrrt vilt.l,rin roteuttrikit-t. Pcrlrc otti
rnit-trtt irvosy'lin vllstllrln j.r r,rim,,rti r,)i srcctli cnsimntiiisc-
r-tii r-tuorintmrrn Rltinc lroik.rni 5.ur()cn:

- 
Krrtsr4rP:ts tiirii l.trlsk'.r.r R.rirtc I.r>ik,r,rsi. joka svnrt'i

sir-tun rintirrr-trrlLr olosi ttik,rn.r. -- K;rts()ilt Itcrkcn hiirt-rrr-riis-

tl neenii lr-trristrrcn ruennr ttii j.t s.uroin l.«rnnckkltusti:

- 
N(), nrr.lrrrl kerrilllh.rn nrinii riinr.in Pr>j1r-r niiin jtrLrri

srulrrrnlrriscrrrr niiki nii silnricni c.lcssii viiliir kscnii, kLrrt lrrrrt-

r'«ritrrin j,r n.iin s,rm,rll,r koko i.c1l1s31ri k.rikki jiit.n.1. 
-



,ilp* *& n

ryt " *@*
Maaselän ffi :

taisteluasemat F
miehitettyinä

SA-bud

t
t

I

F
Y-

*n* ': i*, j r

121



Kaikki härnrr-riistyneinä ihn'retrelivät kurnrnallista ennak-
konäki'äni pikku Raine pojasta. He ehkä ajatrelivat eltrk-
si rninua epär.ronnaaliksi. Niiin kertoi Martti Koski ih-
rneellisestä kokem uksestaan.

Verta vuotavan ja ttrhoa tehneen sodan raskaat lunnaat
ja rar-rl.ran reko läher.rivät. Sitter-r piar.r sotakin loppLl j ,jx .n-
karat rauhanjiilkeiset jälleenmkenr.rtrsq'iit alkoivat .lokai-
sen erttisen taistelijan elän.riin rauhallisella srirall;r. Triniii
nost:rtti n-rielrii monivuorisen soclirn rtrrrrurLrksen jälkeen.

Kovau ;a ankirrtrn cllirnänvaiheen kokenut Mlrrrti Kos-
kikir-r on kasvattrrnur lap5sn511 ariktrisiksi nrxrrinta Raine
ihr.r.rep«rikaar-rsa rni'iiten. Kaikki he r.rykl isin ovat .jo itsekin
perhecllisiii ja ahertavat Llirrena suktrp«rlvena ri'ötä riin-rän
n-raan hvviiksi lnuistaen varmaan, kuir-rka kalliilla Lrr-rnailla
itsenäisyyttä rili jotrduttu piriirnäiir.r. Martti Koski «rirnii
nvkvisirr rauhan työssii JJ-vuotiaana n-reijerikoneirlen
mentajana. Hän illnertelee vieläkin errnakkoniikr'ä nuo-
rimmrrstir Rair-re pojasraan, .jonka sorarilxnreen likane
hairvoittuneena väläykseltl sihnien eclessii sai niihtli.
Kuinka oli ollut rnahclollistr enteeilisenä nätrdä lrrpsi, jot.r
ei ollut ennen nähr.r1't. Tämä jää tulkitsemarra riinräu p.r-
rernrnir.r. NILrtta jotain ihr.neellistii täyti'v olla, .jota ihnri-
nen ei vcli tietiiii, niir.r mielellriiin ktrin hrrltraisikin rlorr.r.r
ruonprr<>leista m aai hlaa.

Maaselän kannaksella kuljetetaan syksyllä
1942 haavoittunutta purilailla ..r-.
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fl1\'ÖHÄISSYKSYN lyheneviä päiviä vuonna 19.19 olinr-
rne tuhansien rnuiclen Suornen miesten tavt>in viettäneet
kertaushrrrjoitustcn rnerkeissä. Kokoonturnispirikaksemlne
oii rnäärätty Kernin t1,öväentalo ja porukkarnme koostui
pääasiassa Kemin ja sen lähiyrnpäristön rniehistä. Joukos-
sa oli m1,iis sirnolaisia sekä länsirajirlta olevia rniehiä.

Työväentakr oli kyhnänpuoleinen kortteeripaikka ja
niinpä osa pomkastarnn-re rna.joitettiinkin n.ryöhernrnin
Apukonlulle, toisten joutuessa rnuihin yksikkijihin. Kuu-
luin edelliseen osastoon. Pitkäaikaiseksi ei oleskelurrune
siinäkään rnajapaikassa rullut, vaan l.reti sodan svrytr)'ä
sairnrne eräänä iltana rnääräyksen pakltrr vi.-rnrsteernnle.

Tosiaranhirn ei rneillä suuria pakkaarnisir ollutk;1i1n. Vxin
joillakin rniehistä oli kivääri ja reppu. Sr-roielr.rskuntaan
kuuluvilla oli lisäksi asepuku, rnuttir lopLrt oirr'.rtkin sivii-
livaatteissa, useat Pohjolan rniehisrä tr\'.lnornlisess.i srr-
kaptrserossa. Erddlld, rniehellä oli puserokin heikonlainen,
josta eversti §flillarno sai aiheen huor.n:mtt.r;r:-Siihenhän
tuuleel l'ähän rnies vastasi:

-Niin 
tuulee, mutta ei tutrle housLrihin.

No, olihirn tuo kokardi 1'l.rteniiinen iok.risell;r, kellä ha-

tussa tai lätsässä, jopa jollakin oikein koivistolaisessa".
Käsivarsinatrl.rassarnrne korneili nimi Säs ', joka oli kai
virallisestikin yksikkömnre nimi.

Odottelirr-une kr.rlfetr.rkseen mläriirn'jä iluroja ia siinä oli
rnonenlaista arvelua rnatklln mäiiriistä. Kelsinkäisessä oli
jo taistelru, joren anosrelur oiivar vlhvasti Sallaan päin.
L«lpulta luutnantti Jauhola toi määräy'ksen ja sarnlan rri-

kaan tulivat aurorkin. Kuijerlis suuntlutui Tornioon, jos-

ta lähdimme samana r'önii ampumatarvikejunan mukana
kohti pohjoista.

Laurilan llste)'sxsemalla j ouduin-rrlre odottel etnaan rnui -

ta funia. Siinä kävellessäni tapasin koulukaverini Paakko-
lanvaaran, joka toirni junarntne veturinkuljettajirna. Lau-
rilasta Iähdettäessä nousin vetr.rriin tähystärnään, koska
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si strunnilleen sarnoihin likoihin, kun veturi palasi takai-
sin ja toi paikalle tarvittirvat ratapöllit.

Klnnoirnrne pöllit sopiviin kol.rtiin rircirrn v.rrreen, fr
sitten rloitimrne rrrdalta purlonneiclen vatrnujen kaatirrni-
sen. Vaikka \raunlrn reunau alla oli rniestä niin paljon
kr.rin siihen sopi, ei sitii vain jaksertu nostazl kaarurnispis-
teeseen saakka. Piclettiin tupakkaltiruko ja kovirsti hierot-
tiin ä\'ny'st1'röirä, rnikä otetiran neuvoksi. Sopivasti tuji
silloin kuu avuksi jzr valaisi öisen tienoon rnelko kirkkaak-
si. Huornasin siinä lähellä vankan vinoaiclan ja siitä he-
räsi aate, ertä tuossirhan se kaivr.rttu keino ny.t onkin. Siitä
vain vahvirnpia aidaksia Iniehille kotrririrn, joilla 1'letti
eräärnpää t1'öntiimään katonrr jasra, kun toiset sarnalla
nostivat valulLll rennan alta.

Tehtiin trtrsi yritvs ja nyr rnenikin vaunu luiskarrn. niin
cttä öinen korpi raikui. Kohta seurasi sinne toinenkin
vaunu ja nvr jo plljon helpornmin, kun kerran oli kikka
opittu. Ratir oli tairs pr,rhtaana ja tärkeät kuljerukset pädsi-
vät jarkr.unaan. Jtrnrrilija rnirt.ui vielä vapazrn etäisr,y'den
vaunujen ja ra,-lrrn välillä. Saatuamrne sen zrsiaan kuulLr-
vaksi ;rääsirnrne iatkarnairn jo pahasti rnyiihäsrynvrtä
tnatkaarnrne.

Tapaus olisi tosin voinur päiitty,ä toisinkin, sillä toisessa
rikktxrntuneista vaunuistr oli lastina pr.ulaatikoita, fotka
sisältivät erittäin räjähdysherkkää Extrir D1'narnit'ia. Varu
nun lattiln läpi tunkeutunut pr.örii oli enää neljän sentti-
metrin päässii tiilhisesttr laatikosta.

Sy1,tä vaunujen akseleicien vauri<-riturniseen ernrne saa-

neet koskiran tietää. Viirtasihan se k1'llä vahvasti sabo-
taashiin, kun juuri molernmissa viottr.rneissa var.rnr,rissa

oli dynarniittia eivätkä ne rnielestäni olleet edes viikuor-
rniterrujakaan. Mutta tiinä sairttoi myöskin olla puhdas
siltturna, niinkLrin oli kohdallernrne tulleen vahingon pie-
ntruskin huornioon ottaen sen laajernrnat rnahc'lollisuudet.
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oli kirkas kuut;uno jr oietertrrn vihollisen pornrnareita ole-
van liikkeellii. Olimrne i,»s;in Koivun ja Tervolan väli-
rmilla, kun saruin vilk.ris,'n::n iun.rn takapäähän päin.
Se rnitä näin, ei olliir orkern .,,hJLiilist;r, sillä erään trvrrr,L-
vAunlrn alla roihui rr.rii. Iirn,rrtin .xi;rsta l.reti kLrl.jettaial-
le, joka asian toderrr.r.rrn vriprrnlträ plsävtti junan.

Kun riensinrne ort.lrnl.ln sl.rst.r selr'ää, näirnnre, että
klhclesta,unnrlrsvllnllsr.1 oi i k'.: n'r rn ;rsr.rk in katken nr.rt toi-
nen akeli, vaunut pii,lonneet kiskoiltr j,r laakerit olivat
tuiessa. Ne olivat vlikur.rmen:uneer j.r niissä oleva iiljy' pa-

Ioi ja oli jo ehtinlt srn'nili \'.r,r:r'.rn puuosiinkin nrlen.
Palo oii tosin verratrain heippt, sJl'ulruttl;r lurnella, eikii
rninkäänlaista paniikki;rk,r,rn s\ l:\'nvI. kun ei riedetry
kuonnien toclellisesta leradlrsr,r.

Ktrljetuksen johtrrjana roirni nuo:i rinrikki. jonka ni-
rnen olen jo unohtanut. Hän ei oil.:t .isr.rst:r oikein 'j1'väl-

lä", viran olr hrukan neuvoton. ()lin vihin perrlli ktrl;cttrs-
alar.r jutuista, joten ehdorin kuiier'.:ksen iohrlj;rlle, ettii
:rrnutukset ja räilihdysaineet kuorrn.rtr.lisiin särklneistä
virunuista junassa oleviin avovaunuihin sekä rikkoonru-
neet "härkävaunllt ' siirrettäisiin r.rJ.rn sivuun. Neuvo-
teltuarnrne kuliettajan ja junaili jan k.rnss.r .rsi.rstrr läl'retet-
tiin rnuutarnia rniehiä veturilla haker:rr.rn r.rrepöllejä lä-
hirrunältä virr:rstoimispaikalta. Pöllej.i rrn'irsinlme alus-
palkeiksi kohneen rinnakkaisjonoon kurnrnankin rirtaval-
lista alas q'iinnettävän vrrunun alle.

Ni.inpian kun sairnrne rniehet hereille. järjesn'irnme
tvh.jenrärnään rikkoutuneita vatrnuja. Ensin krnnertiin
Ia.rrikoita lähirnpiin vaunuil.rin, rnutta kun l;utia alkoi tul-
la liikrra viurnujen toisiin päihin, järjestemiin n'ij eri ta-
valle. Nlieher kornennettiin ketjur.rn je pienin.rrnät lairri-
kot heirertiin rniel.reltä rniehelle. Vain suurirmnat .joudut-
tiin kantamaarn. Oli kvhnä yö, rnutta pian siinä päästiin
lärnpirniksi, kun alkupään miehet pistivät oikein tulisella
vauhdrlla. Sillä tavoin sairnrnekin lastin siirron suoritetuk-

§,-{"*x i.i |,,{ * *-fuffi.,, +ri ** r1 
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MARTTI LOIKKANEN
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Suomalaiset vetäytymässä
Suojärven Suvilahdesta,

ioka oli jo palamassa
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KIRJÅSSÅAN "Kollaa kestää" Palolarnpi kerroo Talvi-
yrlesra erääsrä yksikösrä, jolla oli mukanaan marssilla
karjaa. Miten tuo karja oli mainitun yksikön vahvuuteen
rullut saa seliryksensä seuraavasta:

Kapteeni Nils Stolpen kevyt patteri, joka oli Suojärven
rannassa suorimanut ensimmäiset tuli-iskunsa, oli vetäyry'-
nyt Paperon pysäkin maasroon odortamaan r.rlrsia toimin-
taohjeita. Oli joulukuun 2. päivän ilta 1979. Patterilla
oli tavanmr.rkainen käskynjako. Sen pääry,tryä parteriup-
seeri, luutn. Erkki Tuormaa tiedusreli: "Olisiko vapaa-
ehtoisia lähtemään pienelle rekiretkellei, Tarkoituksena
olisi hakea entisen majoiruspaikkamme iähellä olevasta
ml,llystä SLrojärven Lietteen kyläsrä sinne vielä jääneer vil-
jasäkit pois." Löyryihän niirä vapaaehtoisia riittävå mdå-
rä, kuusi ajomiestä ja kuusi apurniesrä. Tämän kirjoirtaja
oli mukana apumiehenä. Parterir.rpseeri lähri ime ratsain

kolonnaa johtarnaan. Me apumiehet valmistaudr.rimrne
huolella matkaan. Puhdistimme kiväärit, varasimme tas-
kLrlarnppu ja ia runsaasti patruunoita. Arvelimrne, että
retkestä voisi tulla hyvinkin jännittävä.

Ajomiehet vaijastivat hevoset suurten kuormarekien
eteen ja me apumiehet sijoituimme yksi kuhunkin ja niin
alettiin illan hämärryessä ajella takaisin samaa tietä, iota
olimme aamulla tulleet Suojärveltä. Ajoimme alkunatkan
hyvää vauhtia, mutta puolimatkassa alkoi vastaamme tulla
hiihtävää jalkaväkeä ja hevoskolonnia, niir.r ettemme mil-
lään keinoin tahroneet päästä eteenpäin. Vastaantulevat

§selivät ihmeissään, että rnihin tuo porukka oikein py,r-
kiiT Kun sanoimme menevämme Suvilahteen, he sanoi-
vat: "Menkää vain, kvllä siellä saatte iärnpinrän vasraan-
oton.'' 

- 
Vasriramrne hiihteli myös parterirnrne prk.ry,h-

mä, joka oli järeq' viivytvstehtäviin. Ryhmänjohtaja
kertoi vihollisen tulirraneen heitä jalkaväen aseilla ja oli-
pa rykinlaukauksiakin tullut. Vastaantulleiden puheer
olivat omiaan lisäämään jännitq,nyttä rnielialaamme.

Viimein olimme ohirtaneet kolonnan ja saatoimme ajel-
la reippaammin. Me apumiel.ret valvoimme aisrirnet valp-
paina ja kiväärir valniina. Emme rienr.reet oliko ornia
joukko,la enää edessäpäin, )a rämä reki meidät varovaisik-
si. Hetken ajerruamme näimn-re metsässä nuoriottrlia ja
tiellä ajoner.rvoja. Ne olivat meidän edessäolevien taistelu-
partioittemme kuom-rastoja. Suvilal-rden strunnalla taivas
loirnotti punaisena. Siellä paloivat valtavat paperipuuvrr-
rastot, joira ol in-rme aikaisern min il-rrr-retel len katselleet.

Lähesryirnme Lietteen kylän tienhaaraa. Näimrne ecles-
täpäin liikettä. Ltu.niptrkuisia miehiä hääri siellä kovalla
touhr.rlla asetellen konekivääreitä zrserniin ja järjesräyq,en

Suolärven
tienhaarassa
talot tulessa

: r1/$ .: :

l1 +i ":. 
' :, ",:r':r .: *

'as§- 'j i :- i. & 
,

_ ,"-!- ---- tt tqiut, :

125



xrnpurnaketiuun. Siellä oli Suvihhclell-lis11ss11 rien ris-
te1'ksessä tähystäjiä sekä viivi.tl,sosasroa johrava rnirjuri,
jonka nin-reä en tullur tietärnään. Patteriupseerirnnre pyvsi
luptra päästä Lietteen rnyllylle, jonne oli markaa tienhar-
rasta vajaa kilornetri. Äluksi majuri kielsi jyrkiisri nreirii
menemästä, murta suosrui siihen lopuksi lupaarnitrta vils-
tata hengesrämme.

Patteriupseeri karautti raltsultsa laukkaan, ja me tnulrr
painr,rirnme peräsrä. Tie laski laaksoon. Siinä nousimn.re
reestä. Nyt me apumieher ereninrme avojonossa rnlllr lle
päin kiväärit ktrinalossa, ja hevoser seLrrasivar perässi
Tuntui otrdolta tällä kertaa kulkea tuota rurrua rierä. Jiirr-
nittyneer hermot ja aisrir saivat ikäänktrin puur j" f,.n,
satrt elärnään. Jclka tretki olirnrne vahniina vasrit.rn,iln
ttileen, jos nreitä rtrliretrrrisiin.

Vihollisesta ei näkynyr kr.rirenkaan merkkiäkäiir.r. S.r.r-

vuitnme myllylle, kiersimme rekennr.rkser jir kLrrkisrinrme
sisällekin. Nyt r.ropeasri roirneen. Toiser n'hrliviir k,.ror-
tnien tekoon, .la allekir)oirtirnur mukanlan rlikers.rnrri
Sinkkoner-r jotrtui vertioon rien vrrrreen. Serlass,r kuulLri
tiellä tulevar.r miehiii l.riIjair keskustellen. Kon'at tlrkkerr,r
kutrntelimrne, r:iitä kieltä siellä puhurtiin. Kohdalle piiäs-
q'ään roresirnnte l'nieltet slrornirlaisiksi. Py'sävrirnrne l-rei-
där .ja selitimrre rehtävärnme. Mieher kertoivat tulevanse
partiosta ja sanoir.at, eträ rärnän jälkeen, jos kr,ruiee liiker-
tä, ei tarvitse kysellä, vaan saa ampua heti. Partio hiihteli
omille linjoille ja me jäimrne rouhnarnaen tulisella vaul.r-
dilla. KLrusi tä1'ttä kuon.naa viljaa oli pian lasrarru, rnurta
silloin alkoi kuulua navetasra n.riilinää. Katsotaanpa, voi-
simmeko saacia my,tis lihar-rpuolta mukaamrne. Toresirn-
rrle, että rlavetassa oli neljä lel.rrnäii, sonni ia vasikka.
Äkkiä pääsrimme elukar irri, sidoir.r-rr.ne ne rekien perään
ja aloirnme ajaa kotiin päin. Mtrrra sonnipa tekikin tenän
eikä suostunut kulkemaan er-rsinkään ereenpäin, vaan l-reir-
täytyi tielle pitkäkseen. Mitä n1't teemmei' Ei ollur aikaa
jäädä sitä teurastamaan, eikä sitä raaskinut järtääkään. Sil-
krir-r joku sanoi: "Heitetään se knonnan päälle j.r kövre-
tään." Sarnassa sonni rnakasikin reessä riukkaan kiiy'rett1'-
nii. Kolonna lähti liikkeelle ja taivalsi niin r.ro;reasti kr-rin
lehrnät pYsri'ivrit sirä seuriramarrn.

Pian saavuirnlre olnan varmisrLrslinjar-nrne parernmalle
puolelle .ja n.ratka jatkLri kohti omaa l,ksikköä. Huokasirn-
r.r.re vihdoin helporuksesta. Vaara oli siliä kertaa ohi, ja
rneillä oli komear saalis tuoravaksi koti-Suomeen. Paperos-
sa saimme eläimille tallir.r. L1'psir.nrne lehrnät, joimrne
rnairoa kylliksemrne ja luulirnn're saavamrlre rrukkua yör'r.
Mr.rttii toisin kävi. Jo kah.len runnirl kulurrua parrerin oli
oltava marssival'niina. Enrä rr-ril-rin panelltme saaliirnn-rei'
Viljasäkit vietiir.r jonnekin I'ruoltoportaisiin, rnrrtta karja
.jiii rr-rarssirivistölnrne sekran. jossrr se seurasi meitä vhden
päivän. Sen jälkeen en nähn),r lehrniärnrne enää. Meillä oli
rruLltitrnlur kerrlrt ntrrukastrr lihasoppla, ja huhu tiesi ker-
toa, että mainittn sonni olisi joutur.rut jr-ruri rneidän yk-
sikkörnr-r-re ke ittol;ataan.
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YRJO KULHIA

LÅATOKAN rantaan ulotruva Kirilän-Koirinojrn sLrrrr-
rnotti sulkeutui 20.1.19-i0. Motin ja vihollisen r'äliin jäi-
r'ät KLrivaniemi, Putki-, Petä1ä-, Maksiman ja Vuor;rtsun
sa;rret. Vihollinen yrirri raivokkaasti avata rierä s.rrrrer-
ttrLrn divisioonaan. Siksi yllä rr-rainituissa saarissa, jorka
olivirt kirjainrellisesti "Kahden ttrlen 'rälissä", r'lrslrrn jrr

aiasimen välissä, taisteltiir.r jatkuvasti ja kiivaasri. Saarisro-
jen taisteluthan ovar 

- 
myös talvella 

- 
niin karkeria,

errä r-riissä kaatuu joko h1'ökkääjä tai p,uel115taja viimei-
seen mieheen. Koneruliaseer ja kranaatinheittirner teke-
r'är peräytyrnisen jäällä r.räer mahdotrornaksi.

Aarnunkoitreessa 1i.2. hr'ökkäsi Peräjäsaareen r00
rniestä käsittävä lenirrgradilainen rneriviien aliupseerikor.r-
Iu. Se oli tietenkir.r valioväkeä. oli lurnipuvur, sidel.rarsor
kasvoilla ja sukset, porkat ja aseer oli rnirrrlrrru vitivalkoi-
siksi. Joukko oli taisrehrnl.raluista ja hlvin harjoiretturr.
Hvökkäys tirpah tu i auringon ltousress.l .u.nt Ll stur Llss;l.

Ptroler.rpäivär.r rrikirar.r soitti Periijiisa,rrr.r puolusril\'an
korrppaniirn päällikkö, res.luurn. Kosrie j.r ilrn,;itri s.r.r-

ressa olevan hvvin paijon haavoirtuneira. joiden evakuoi-
n'iinen oli käynyt rr.rahdottornaksi, koske kirkk;r,rll.r tai-
\'lallii parveilevat kvmmenet l-rävittäjät olivat ruhonneet
kriker.r kul,jetuskaluston ja hevoset. Luutnantti Kosti.r pvv-

Vuoratsun vartiomaja
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PETAJASAAREN
KOMENDANTIN
KUTSUT
si apr.rar-ri, koska hlin riesi rninun rakennuttaneen kuonna-
autosta ambulanssiauton, .johon oli sijoitettu tilat 7 paari-
potilasta varten. Käytössäni oli toinenkin henkilöautosta
rakennettu arubulanssiar.rro, joka oli varustettu piikkiren-
kailla nopeara, jäållä liikkLrnrista varten.

Petäjäsaaren ptrolustajan kutsuun vastasin lähtevär'ri
henkilökohtaisesti [reri Laatokan lentävän aunbular.rssini
kanssa taistelupnikalle. Avoin.rella jäällä ajoirnrue suurirn-
mirlla mahdoliisella nopeudella. Hävittäjät hevairsiver
tietenkin rneidät ja alkoivat koukkia. Sar.iat he ampuiver
kuitenkin lvhyinä ttrlikärpäsparvina iruton eteen. Säkenöi-
vien valojt«>valuotien kiinrnahtelu r>li kuin kaunist,r ikr-
tulitusta. Kesker-r rnatkrn rlimähti lLrorisarje tuulillsisra
sisään ja vrrhingoitti xutonkuliettrjrrn oikc.rr.L kiirrii. Tuuli-
lirsin sirr.rt sir-rkoiiivat päir-r kasvojarnme. Tur-rsin silnt issiini
ankaraa kipr.ra, luomet sulker.rtr.rivat kor,rristuksen omlises-
ti. Silr-nien arvaar.r-riueu runrui mirhdorromalra. Pitkin pos-
kia juoksi liimrr-rin nesre. Lr.rulin siln-rien näön rnenneeu ja
kuvirtelin lämpin-riin nesreen vlroraviln puhjenneista sil-
rnisrä. Kovalla tahdonpor.rnistuksellir strin kuitenkin rao-
tettua kranrppimaisesti sr-rlkeutuneira sihnäluomiani sen
verran, ettii r,oir-r rocleta vielä näkeväni. Länrpirnär-r nes-
teen kasvoillrr hl'rritsin oleviru verta eikä silntliin sisältiiii.

Tän-rä liavainto aiheurri sanomatroman huojennuksen ja
viikeviin elämisen hahrr.r. ICiskir.r oikealla puolelllni istu-
vaa rniltnrusia heri avaiunaan illlton hytin oven. Hän
riuhteisi niin rrjLrsri, ertä oven kahva jäi hänelle kor.rraan.
Kornensirr hänrä rikkomran, vaikka §,yniirpäällä, ikku-
nan, jorr.r ovi voiraisiin llvara ulkopuolelta. Melkoisen
tunaroinnin jrilkeen se onnisruikin. Siiloin säntäsintme au-
tosta ulos jr piilcluduimme lähistölle puclnnneen -1-moot-
t<>risen lentokoneen hvlvn siiven alle. Kun hävittäjär oli-
vat poisruneer. p'riiiisirnnte ajamaan perille Vuoratsuun.

Siellii irnr-roinrn're Ilir;i\'oitruneille ensiavun ja r,rin 1.rr-
hirnr-nin h:rrn'oirttrneet r-ntrklnrrni Lnpilirhdelle. Liihr<i ta-
pahttri vasta taisrelr.rn tiir.rottua illan alkaessa triirnärtf ii.
Kiurl'rprxillln jälkeen jäiviir kaikki hyökkiirijät kyln.rennei-
nä ja jäännein silrin ruijorrlmaan rähtiii.

Kotiudutturrni menin lähirnpään JSp:n kolleegojen
Kaarlo Kososen ja An'o Holopaisen luo otirttarnlan sil-
rnistäni p'rois lrrsinsirpaleita. Virkaveljet joutuivat noukki-
rnaan viirneiser sirLrt siLnisräni kolme päivää nrviihem-
n'tin.

Viikorr kr.rlr.rrturi siirrettiin Petäjäsaerta Lrrhrxrllisesti
puolLlstiurut kt»rp1'rania lepoon. Ylen-rmriltä tal-r«rlra ttrl-
leesta kiiskvstä oli Lnpilahdelle jiirjestetty juhlat Petäjä-

Koirinojan seutu
saaristoineen

127



saaren "komendantin" ia l-ränen upseereittensa kunniak-
si. Minutkin oli kutsuttu paikalle. Siellä sain kuulla la-
sir.rsirpaleita tä1'nnä olleen piirstiini l.rerättäneen taistelr.r-
piiivänä melkoista hilpel,ttä.

Tapahtuman jälkeen sain jyrkän kiellor.r py'syä aLrroine-
ni poisssa avoimelta jäältä kirkkaalla säällä.

6.3. vihollinen moukaroi i60 q'killä ia yli sadiin porn-
mituskoneen sekä .10 hyökkä1'svatrnun voitnalll Petijii-
saaren mllodortorr-raksi. Koko puusto tuhoutui, kivetkin
nrenivät säpäleiksi. Saarta lruolustanr.rt kompplnia tuhou-
mi viirneiseen rnieheen. Tän.ränkir-r taistelun kestäessii
pyyclettiin Petäjäsaaresta apuani. Airroa mahclollisur,rteni
roimia oli 11'ht1'ä käyttiimään viholliselta vallattua hi'iik-
kä1,svar.rnua evakuoirniseen. Aivan \raaratonta ei sekiiiin
ollut.lLrkuisien kranaattien repimien av.rnrr.i,jen takia, joir,r
g;rnmikoneet inr-rokkaasti lisäsir,ät havaitessaan tirnkir-t
liikkuvan jäällii. Sain kuitenkin tehtiiviini stroriretuksi il.r-

rneellisen onneni rrnsi«rstlr.

Leningradin piiritys sisältäpäin nähtynä

K. J. Gummerus Oy:n kustantamana on äsken ilmes-
tynyt teos Saarrettu Leningrad, joka sisältää sodan
aikana kaupungin elintarvikehuollosta vastanneen D.
V. Pav I ov i n asiallisen kuvauksen ponnisteluista
tuon kaupungin pelastamiseksi.

Pavlov näki tilanteen kokonaisuutena, koko sen
vaarallisuuden. Hänen ei tarvitse dramatisoida va-
kuuttaakseen lukijansa. Hän voi tyynen asiallisesti
todeta, kuka oli sankari kuka syyllinen.

Sinisen Prikaatin muistelmat

3. Prikaatin eli "Sinisen Prikaatin" muistosäätiön
julkaisemana on ilmestynyt muistelmateos "Sininen
Prikaati 1941-1944", joka on omistettu prikaatin
kaatuneille aseveljille. Se haluaa muistaa yhtymässä
taistelukentillä vallinnutta toveruutta, yhteishenkeä
sekä uh rautuvaisuutta.

Teos jakaantuu kahteen osaan. Niistä I osa "Taiste-
lujen tie" kertoo prikaatin monivaiheisista sotatoi-
mista ja taisteluista Karjalan ja Maaselän kannaksil-
la sekä Sallan rintamalla. ll osa nimeltä "Elämää rin-
tamalla ja rintaman takana" sisältää suuren määrän
prikaatin yksityisten jäsenten mielenkiintoisia kerto-
muksia yksikköjen toiminnasta ja järjestelyistä sekä
vaihtelevista tapahtumista.

OIKAISU. Lehtemme n:ossa 2/69 siv. 37 oli jrilkaistuna kuva
majuri J. Leimusta, mutta valitettavasti oli sen tilalle loutunut
kuva toisesta ma.luri Jussi Leimusta.
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Kansikuva:
Kaukopartio lähciössä
Saukoskelta itäisiin
erämaihin

NUMERO 4:n KIRJOITUKSET

L-rho Hvviinnetr:
K\-LiIÄN SODAN PÄIVIÄ 2. OSA 91

S.unuli trIuiltr:
SUONTL SSÅLMEN KIRKONKYTÄSTÄ TÄ\'TYI
LUOPL'Å 102

Kalrlo Valkonen:
NIMIPÄIVÄTAPPEI-U''PP TIELLÄ
KOLLAALLA

Veikk«r Sevoleincn
N{IKSI/ 112

I'uttno Kilpinert.
KI.IN KOHTAI-o N,tÄÄRÄÄ. ...

Onni I). Rcpo:
Tlll-KIl'SllNIrIl'ON IHMtr .

LIrlro Å. Virta:
OtNt,N JUNARtKKo.

Martti I-oikkancn:

.J ÄNN rr-r'ÄvÄ lva xt.ot IIISRETK I

Yrlii KLrllr.ia:
PIil'ÅJASA ARIIN KONII:\D.\\l'l\ Kl il'SI rT
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Kirjoittojot vqstoqvot esittömistöön
mielipiteistö

Kösikirjoitukset poloutetqon voin
postimoksun seurotesso
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