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VEIKKO HINTIKKA

Sama kaiku oli askelten,
kun sotaveteraanit
marssivat vaikeu ksissa
olevien velj ien puolesta
RINTA rinnan me

sotaveteraaniveljet kokoonnutmme

aurinkoisena syyssunnuntaina Helsingin kauppatorille.
Kaikkiaan yli 18.000 sotaveteraania eri puolilta Suomea
etäisintä Lappia, Kainuuta ja svrjäisimpiä rajaseutLrja

-myöten

yhdeksäntoisra soraverer.r.inipiirin eclustajina
juhlaansa syyskuun '- . pni 1969
Vuosaaptri yhteiseen

siluku kannattaa merkitä muistiin, sillä kokoor.rrr.rmisessamme olin kuulevinani historian hengerrären havin,re.
Kolme vuosikymmentä on kulunut siitä syksl'stä, kr.rn
sodan pilvet jo alkoivat pimittää Sr.romenkin taivasra ja
edessä oli Talvisota, jonka veteraaneja meistä m\'ös suurin
osa oli. Noihin koimeen vuosikymmeneen iiimrt' taistelua
ia. ryörå, sodan hävirystä ja jälleenrakentamista. Vaikeiden
aikojen yksimielisyyttä, rakentavaa rauhanryötä, korkean
elintason mukana tulleita ristiriitoja ja poliictisia kiistoja.
Kolmessa vuosikymmenessä ovat miehet vanhentuneet
ja
viat nuortuneet. Sen saattoi todeta, kun kauppatoril-

la -marssirivistöihin järjestäyryessä tavattiin veljiä vuosikymmenien takaa. Elämä oli uurrellut kasvoihir.r vakojaan, hapset harvenneet ja harmaantuneet, eikä noussut
enää jalka yhtä reippaasti kr.rin silloin "siellä jossain".
Mutta rnuistojen kirkkautta käväisi kasvoilla kuin kasvoill;r, kun hymyhuulessa tervehtien paiskattiin kättä,
''muistatko, veli..." Ne mukavimmat muistot kun säilyvät
perhaiten mielessä.

Historiallinen oli sotaveteraanien kokoontumrnen sltnäkin mielessä, että niin paljon suomalaisia miehiä, suomen- ja ruotsinkielisiä, poliittisia tai yhteiskunnallisia

raia-aitoja tuntematta ja ajattelematta oli lähtenyt yhteiselle asialle. Sama kaiktr oli arskelten... Sen saattoi voimakkaasti tuntea jo kokoontumisvaiheessa, mukana olleita ja katuvierilläkin katsojia sykähdyttävän marssin aikana sekä ennen kaikkea Messuhallin juhlassa. Jota tosin
marssirivistöissä viimeisimpinä messukentälle saaPuneet
joutuivat seuraamaan Kansojenhallissa ja aurinkoisessa

kaiuttimien välityksellä.
Vaikuttavin kohokohta juhlassa oli se hetki, kun eräät
veteraaniveljet lähtivät viemään koruttomat kuusenhavuseppeleet Hietaniemen sankarihaudoille tervehdyksenä
niille veljiile, jotka poistuivat riveistä jo sodan ankarissa
säässä ulkosalla

vaiheissa. Mieleeni on jäär-ryt n-ryös, miten muuan vierellä-

ni istunut

kainuulainen veteraaniveli silmät kosteina

kuunteli nuorison edustajan sydämiin käyviä sanoje.

"Ellette te olisi taistelleet, ei meillä olisi irsenäisyyttä eikä
TLlo nlloren ylioppilasneitosen puheenvuovapautta..."
kertaa Helsir.rkiir.r saapuneelle tunro osoitti ensimmäistä
temattomaile kainuulaiselle veljelle, kuten meille muillekin, että valtaosa nuorisostamme on sittenkin

isänmaal-

lista ja terveesti ajattelevaa.

Vaikka jossain määrin onkin esiinty,nyt tahartomia

j,r
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Tässä jäyhien länsisuomalaisten, kovissa paikoissa
miehen mitan täyttäneitten satakuntalaisten rivistöä,
lähinnä kuvassa nakkilalaisia veteraaniveljiä.

tahallisia väärinkrisiq,ksiä sotaveteraanien syyskuisesra kokrxl-rturnisesta ja "rnielenosoitusmarssisrx", rietävär mukar-ra olleet sen ol.leen s;rontiriurir-r rnieler-riLnaisun virikeuksissa olevien rintamrrmiesten puolestrr. Sirmrlla kun
se oli sotaveterlanien .j«rukk<lvoimaa osoittrrva vakavtr vetoornus valtiovallalle sen velvollistnrksisrl .jl ntuisrutus
niistä lupauksista, joita soclan rrikana irnnerriin, oli se
r.nyös lupaus kansar.r.rrne 1'ksin-rielisl'yclestii.

Kaikkiin eri

pu«rltreisiin, yhteiskuntapiireihin, rrmmatteihin

ja

kieli-

sotirveterxrn ir trr nsiv rrr .j.r t>soittivat olevarnsa 1'hteisten sotrrkokernr-rsren vhclisriin-rinii veljiä keskenäär-r. Me mukanrr olleer. jotk.r slimme rLlon s()r.ivereririrnieu l,hteisl-rer-rger-r todet.r j.r,r-,,',i..,. r',rimme nir i,s .:s-

5'hrniir-r kuuluvlt

Sytyttävät marssisäve let kai ku ivat jo marssirivistöihi n
järjestäytym isen ai kana Kauppatoril la
Vi ipurin
Työväen Soittajien kaiuttamina
mm.- Jääkärimarssi
ja Sotilaspoika virittivät tunnelmaa.
Kuvassa
marssi rivistöiä Suomen marsal kan ratsastaj
apatsaan
kohdalla etenemässä kohden juhlapaikkaa.

koa, että poliitristen ristiriirojen repinrilrii r'.rikiirr.rr'.r
Suomen kansa voi sitrer-rkin riruhanr\'össäkin olle vksimielinen ja luja.

I

I

I I I I

lr I I It lt

I

I

ll I I I ll I I
I
I I I lt I
I
! t lt

lllr

I I I I I

I

llrl

I

322

I

"

.I1"'

'ia

&

ll,

I llt,

t(t

*i!:"#i.'*
.J-i',*-§'**:*,'-;
,

6t:;

r',

';; '' ;

*" .iw
,al\,&,t

t |li
's

ir

:+' i ttr:

_?fl

Metsäpirtin laajoja
kylävainioita

VEIKKO S. TOIKKANEN

on

sota lulma
I 9.19 r'.rll irsi K.rr j.rl.rn k;rnn.rksell.r eri rr.iin i iinnitryr'r1't ia suurren odotr.rsten tiivrr.imii iimlpiiri. K.rnn.rs
oli jor.rtr.rnut poliittiseen ja soril,rrrlliseen vir;rr.rvr'öl'rvkkee-

KESALLÅ

seerr

ja linnoitusq,öt olivat siellä

laajassrr

mitilssil kär'nlis-

Oli aivan kuin tulivuori olisi uhlnr.rut purkirutr.rir milloin tal'ransa.
Kesä 19i9 oli Karjalan Kannaksella poikkeuksellisen
sä.

ja kuiva. Atrtojen nostattarna pöly laskeutui vaaleana härrnänä tienvienrstan kasvustolle ja aurinko laski
oudon punaisena iltaisin horisontin taa. Mutta kar.rnistakin kesää seuraa syksy ja tilanne Kannaksella jännittf i
entisestään sitä mukaar kuin tilanne muualia Eur<xrpassa je
vlrsir-rkin Itiirnerenmaissa kehitty,i huolesttrttirvaan sulrntatn.
Kurl sitten Neuvostoliitto esitti 5. 10. Suomelle kursun
saapua neuvottelemaan maitten välisistä taloudellisista ja

p;rristr Korleen k1'lään saakka alistettiin pataljcnnirile.
Tässä kirjoituksessa rerjoitun kuvaamaan tapahtumia

tunneLnia Korleer-r ker-rttävartion miesten
Talvisotaa ecleltäneiltä viikoilta

jl

keskr-rr.rdessa

jir sodan ensirnrnäiseltä

päivältä.

lärr-rmir.r

poliittisista asioista, arvattiin rnitä

tLrol-ron kutsLrr.rn kät-

ke1'ryi. Seuraukset tunruivat rajalla

ser.rraavana päivä-

jo

nä. Silioin aserettiir.r liikekannalle suo jajoukr>t, iol-ron
ktrullrivat vakinainen väki, rajavartiosto ja rajaseuclur-r
suojeluskuntirlaiset .jir pertrstettiiu rajavartiostt-rn toimipaikkoihir-r kenttävartiot, joita vahvistettiir.r paikkakunnan strojeluskuntalaisilla. Kur-r sitten YH 11. 10. rrnnetulla käskyllä aloitettiir.r, siri Metsiipirttikir.r ornan rljansuo-

jelupataljoonansa,,jonka esikuntir sijoittui kirkonkl'län
k.ursakoululle. Paraljoonan komentarjarksi tuli rnajuri Reinri I n k i n e n . Kaikki rajalla olevat kenttävartiot Tap-

YH:n alkaessa krtkesi ,r.1r.",,r, elän.rän kuiku ja q'öt
maatiioilla jäivät nrristen, lasten ia vanhusteu huoleksi. Siviiliväestön oleskelu sotatoirnitrltreeksi kirtsottxvirlla irlLreellir tuotti monenlaisia hankaluuksia ja jo turvallistrussp,tkin pakottivirr sen evakr,roit'ttiin. Kannirksen väestö
sai jälleen ensimnräisenä kokea soclan kirot. Vrrin-rot, lapset ja vanhukset srivat lifiteä k«rhri tuntentatt<xnirl irsuillsijoja. Asekuntoiset rniehet jiiivrit muitten lnukrrna reser-

viin. Poissiirq'viir.r vliestönosirn karjan, vil)an jil mLrLu'r
omaisuuden poisktrljeruksen suoritti puolusttrsvoin-rat lähimmälle rautirtieasemalle.
Nyt oli kenttii virpir:r suojajoukko.ien toirnia. Alkoi ahpiti korja-

kera uurastus. Vuosikymrr.rer.rien liriminlyönnit
ta. Kuinka katrirn siihen olisi aikaaT

Pirneär-r aikana katselivat vartiomiehet huolestr.rueinrt

eteläiseile raivaalle, joka laajalta alalta hehktri Leningradin n-ril,joonier.r säl.rkölarnppujen valosta. Monien valon-

heittimien valokeilat halkoivat talvasta ristiin rlstiin
kuin jättiläismiekar.r sivallukset. Joskus ne kohtasivat toi-
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sensa samassa pisteessä hajaanruakseen jälleen hetken kulutrua etsimän uurra maalia. Taivaanrannalle syrryi suu-

ria, punahehkuisia täysikuura muisturravia

tulipalloja,

jotka hitaasti laskeuruivat alas ja sammuivat kipinöiden.

Ilmatorjunrarykkien valojr.rova-ammukset sinkoutuivat
taivaalle jättäen jälkeensä kirkkaan viirun. Niiaen lento

päätryi kirkkaaseen välähdykseen kranaatin räjähtäessä.
Tuon mahavan ja meissä masentavia ajatuksia herättävän
näytelmän raustamusiikkina kuului hiljainen laukausten
kumu kuin kaukaa lähesryvän ukkosen jylinä.
Rajalla yön pimeydessä valvovien varriomiesten korviin
kantaurui raian takaa raukoamarta erilaisren moortoriajoneuvojen

ja

voimakoneiden moottorien pauhu. Joskus

nuo äänet sopivan ilmavirrauksen mukana kuuluivar niin
voimakkaina, että vaniomies levortomana terästi näkönsä
ja kuulonsa ärimmilleen peläten panssarivaunun kohra
vyöryvän esiin rajan takaa.
Syytä huolestumiseen meillä olikin. Rajan toisella puolen oli jättiläiskansa loputtomine voimavaroineen ia apu-

lähteineen. Miljoona-armeija uudenaikaisine kalusroi-

neen, iolla oli lopurtomat reservit. Mitä meillä olisi siihen verrattavaal
Ei muuta kuin paha sisu ja "pysrykorva", joka alkoi- tunrua meistä enemmän kuin aseelta,
se oli ystävä, jota me usein mierteliäinä karselimme ja johon me luotimme.
Tuolla rajan takana karhr.r keräsi voimia nirisräkseen
hiiren. Kenttävartion mieher elivät todellakin hiljaa kuin
hiiret. Rajalinjalle ja sen välittömään läheislyteeÄ meno
oli ankarasti kiellemyä. Mihinkään rajan takaa tehryihin

puhutteluyriryksiin tai provosoiviin tekoihin ei saanut
vastata. Vierimme vapaat aikamme kenttävarrion pimennysverhojen takana. Pimeän aikana hiiviskelivät partiomme autioiden talojen pihoissa, missä villiinryneer kissat silmär kiiluen seurasivar koloistaan liikkeiiämme ja
syystuuli pyörirteli maahan varisseita lehriä paikasra toisecn. Talot laudoirettuine ovineen ja ikkunoineen tekivät
Metsäpirtin
rajapitälä
sotaioimialueena

,oo,

ånu,

alakuloisen ja luoraanryöntävän vaikuruksen. Helpotusta

tuntien parriomieher suuntasivar askeleensa ulos pihasta,
jonka vaiheilla heitä kiusasi runne näkymärömien olioiden läsnäolosta. Tuntui kuin laudoiterur ikkunat olisivat
ruijottaneet heitä vihaisesti ja epäluuloisesri.

Korleen kenttävarrio piti pysyvää parivartiora rajalla, jonne vartiolta oli matkaa pari kilometriä. Parivartion paikka sijaitsi lähellä sitä paikkaa, missä Viisjoki eroaa valtakunnan rajuta ja lähtee virraamaan kohden Taipaleen-

jokea. Rajan lähellä kulki piikkilanka-aira, jora yleensä
kutsuttiin "Kekkosen linjaksi" (se oli Urho Kekkose

n

sisäministerikautena

l9i7-39 valtion kustannuk-

sella rakennettu aita, jonka rarkoituksena

oli

estää eläin-

ten meno rajan yli.) Mirän muuta rajaan viirtaavaa ei
paikalla ollutkaan nähtävissä, sillä Viisjoki kätkeyryi pahasena purona pensasten varjoon. Vartiovuorot olivat
neljän runnin mirtaiset, ja vaihto rapahrui kenrtävartiosra
l«isin.

Myöhemmin kun Huuhriin ja sielä edelleen Raudun
kirkolle johtava maanrie miinoirerriin panssarimiinoilla,

tuli meille lisää vartioitavaa, sillä vahinkojen fa tapaturmien välttämiseksi panssarimiinoituksia varrioitiin yön
aikana kuuden tunnin vuoroin. Aamuisin miinoisra pois-

rettiin syry(imet ja kierrettiin paikoilleen jälleen illan

hämämyessä vartiomiehen saapuessa varrioimaan miina-

kenttää. Miinojen käsitrelyyn liitryi vaara, emä ne saactoivat räjähtää ja niiden käsitrelyssä noudarerriin mitd
suurinta varovaisuutta. Meidän vartiomme alueella ei rällaisia onnettomuuksia sartunut, murra naapurikenrtävartiossa (Sirkiänsaaressa) räjähti iltamyöhäisellä yksi panssarimiina silpoen kolme miestä tunremamomiksi. Kyseessä lienee ollut miinan sytyttimen rakenreellinen vika, sillä ps.miinojen reoreertinen iskunkestävyys oli 400 kg.
Ansamiinoja räjähteli kuuloetäisyydellä tuolloin tällöin
luu-ltavasti metsäneläinten laukomina. Kun räjähdykset
satruivar pääasiassa öisin, toivat ne rajalla olevien vartiomiesten elämään tietryä jännirysrä, sillä eihän koskaan
voitu sanoa, mikä tai kuka miinan oli räjäymänvt.
Vaikka vartiopalveluksesta tilanreen ia olosuhreer huomioon ottaen ei puutrunutkaan tietryä jännin'sr.i. muodostui se ajanoloon puuducavan yksitoikkoiseksi j.r raskaaksi. Kun vartiovuorot rajalla olivat neljän 1r miinakentillä kuuden tunnin mittaiset ja kun nukkuminen jäi
varsin vähäiseksi rajoittuen pääasiassa lr.hrrsrrn rorkkuihin vartiovuorojen välillä, oli tästä luonnoihsen.r seurauksena sekä henkinen emä ruumiillinen vislmls.
Moskovan neuvottelujen kulku piti rlLi i.rtkuvaa epävarmuutta rajarudun miesten keskuuJess.r. joiden osalta
pelissä olivat korkeat panokser, ja liheurti kovan henkisen
paineen joka yhdessä raskaan r'.rrriop.rJveluksen kanssa
synnytti jonkinlaisen sotaväs1'mvksen. mikä pääasiassa ilmeni itseensäsulkeutumisena ir iieränä ärryisyytenä.
Nurkumatta ja ihailtavalla alttiuJelii rejan miehet kuitenkin suorittivat tehtävänsä siitlkrn huolimatta, että heillä
ylimääräisenä rasituksena oli huoli omaisten ja kotien
kohtalosra. Tdtä seikkaa .rn'osrelrressa on kyllä orerrava
huomioon, että kyseessä oli tuielle valioaines, joka myöhemmissä sodan vaiheiss.r osoirri korkean moraalinsa ja
taistel utahtonsa.

Kentävartion miescen varrioidessa

ra)aa

ja suoritraessa

omia pieniä kenträvarustelutöirään pioneeriosastot

työs-

kentelivät kuumeisella kiireellä miinoirraen teitä, siltoja,
rumpuja ja rehden miinoitettuja murroksia.
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Här'in'ssuunnitelmiin kuului myös ennen vetäyrymistä
suorirertrr',r r.rlojen ja rakennusten polttaminen. Tata varren oli Korleen l«'lässä laadittu oma suunnitelma ja kohreet irettu miesren kesken. Ennakkovalmisteluihin ktrului heiposri srrn'vien aineiden kasaaminen sopiviin paik-

koihin rukennuksissa ja petroolin varaaminen syryttämisr.i r':rten.

K::n }loskovan neuvottelut katkesivat ruloksettomine

ja

kotiin 11.11. kolm.lnnen ja viimeisen kerran, laskeutui synkkä pilvi Kannrksen ylle. HiljaisLrudessa elätelry toive oli pettänyt.
Tulisiko sittenkin sota/ Vaitelirrina pohdimme asiaa
omassa mielessämme. Toisaalta tämä poliittisesti "kuollur" aika oli omiaan herättämään ()rastavaa toivetta, mutSuomen neuvotteluvaltuuskunta palasi

tr

nämä roiveet olivat vailla asiallista pohjaa .ia perusruivat tietojen puutteeseen naapurin aikeista ja toiveajatrelr.run.

Eräänä aurir.rkoisena päivänä marraskuun puolivälissä
saapui Metsäpirtin suunnalta mr.rsta henkilöauto ja pysäh-

n'i Korleen kenträvartion

kohdalle. Autosta astui

ul«rs

pataljoonan komentaja, majuri I nkinen .japastori E.
Vauramo. Herrat astuivat korkean kr-rr.rsiaidan keskellä olevasta pikkuportista vartion pihaan ja ecielleen sisälle. Pataljoonan komencaja käski kenrtävartion päälli-

kön, rajaylik. Jahnari Hämäläisen,

holta tapahtunut hyökkäämättömyyssopimuksen irtisanominen voitiin tulkita vain yhdellä tavalla. Lähesryvää ratkaisua enteili sekin, että kenttävarrioltamme siirrettiin
pois kaikki vähemmän tarpeellinen kalusto, varurstus ja
muonavarat. Se mitä meille jäi jäljelle, mahtui helposti
selkäreppuihimme. Viimeiset yömme nukuimme pelkdllä
puulattialla.

Marraskuun 29. päivän aamu koitti pilvisenä ja harmaana. Taivirs oli krutraaltaan niin paksun pilvikerroksen
peitossa, etrei aurinko hetkeksikään päässyt näkymään sen
takaa.

Iltapäivällä alkoi sataa lunta suurin raskain hiutalein ja
ilma osoirti lämpiämisen merkkejä. Mitä pitemmälle ilta

kului, sitä taajemmaksi lumisade ylq,i. Päivän

kuluessa

Neuvostoliitto sanoi irti diplorr-raattisuhteet Suomen kanssa.

Parivartion vaihtuessa rajallrr klo l0 olivar vartiomiehet
kuin lumiukkoja. Rajan takanir oli pahanenteisen hiljaista. Ei kutrlunut tutuksi tullutta moottorien pauhua. Le-

ningracl oli ollur pimennerrynä jo jonkin aikaa. Ilmeistä
oli, että molemrnin puolin rajaa seisriir.r kivääri jalalla ja

odotettiin pelin rrveustr.

Vallitsi suLrri hiljaisuus. Lr-unihiutaleer lrisker.rruivart äänettömästi ja pehrneästi jo ennestään lumen painosta ras-

järjesämään

kaasti taipuneille pLritten oksille. Vartiomiehiä rilotti

vapaana olevan miehistön puhutteluun. Otettutran vastaan

ikävä ja pitkä nelituntinen, johon kuitenkin sisälryisi melkoisesti jännirystä. Oli tulossa jotain, se cunne ikään kuin
riippui ilmassrr ja teki vartiomiehet tavallista valppaamrniksi.
Ei mitään erikoista, sanoi
Utrsi vaihto saapui klo 24.
yli. Hän oli jo menosvanhan vaihdon vanhernpi olkansa

ilmoituksen

ja

komennettuaan levon hän yäi herkeksi

mictteisiinsä ja akritti sitten:
Sotilaatl
reistä rierää sanomattakin, eträ
- Jokainen
me- seisomme nyt
historiallisella suomalaisella rnaaperällä
suorit[amassa tehtävää, joka on jäänyt meille perinnöksi
esi-isiltämme ja menneiltä sukupolviita,
tehtävää, jo- n.re pidämhon l.reidän uhrairksensa ja kaikki mur-r, rnitä

rne an'ossa .ja kunniassl, meitlät velvoittaa.

Tämän

maan puolesta on taisteltu lukemrttomiir kertoja ja lokai
nen askel riirä mairtrr on vaatinut menr-reilrii sukug;lvilta
verta ja uhrar,rksia. j.r se vaarii mr'ös mei.liit uhnLrksiin niiden hintaa laskemarre. Politrikkr ci kr,rtrltr meille. emmekä me toivo sotaa, mutra jos se vrsroin meiJän k;rikkien
toiveita sytryy, olen vr.rm.1. errä re rulerre osoittamaan. ettei polvi ole pojasta huononrunuri
Me emme toivo sotaa. mutrr sorihina meidän on
kuitenkin
varauduttava pahimp.un. Sarttaa olla, ertä ve-

s:.1.

Uudet miehet I'rittivät sopeutua olosr.rhteisiin,

mLrtta

Ministerit Tanner ja Paasikivi
palaavat viimeisen kerran Moskovasta
Helsinkiin 1 5.1 1'.1 939

näläiset hyökkäävät panssarivaunuilh jir ratsuväellä ja
menevät teistä ohi, mutta antakaa niitten mennä. Teidän
tehtävänär.rne on pidämää vihollisen jalkar'äkeä mahdollisimman kauan ja siten voirtaa aikaa, että pääpuolustusasemat ehditään miehittää...
Se oli korutonta kertomaa

ja lausurru ilman pienintäkään paatosta, mutta silloiseen mielentilaamme se vaikutti kuin salamanisku kirkkaalta taivaalta. Olimme selkä seinää vasten kahdessakin mielessä. Ennestään oli takanamme Suvanto ja Taipaleenjoki ja jos venäläiset

niin rakanamme saattaisi olla epälukuinen
märä vihollisia. Sodan kasvot alkoivat vähitellen hahmottua. Todellinen sota näytti olevan jotain vallan muuta
kuin .jännitävä sotaromaani. Mielialamme joka oli saanut
jo useita kolar.rksia oli jälleen saanut yhden, mutta katajaihyökkäsivät,

sen kansan pojat eivät tälläkään kertaa taittuneet, ne vain

taipuivat hetkeksi ja entistä kovempina me odotimme,
mitä tuleman pitää.
Marraskuun loppupuoli kului lisäänryvän jänniryksen
merkeissä. "Mainilan laukar.rkset" ja Neuvostoliiton ta325

havaitsivat pian, etteivät voineet tel.rdä muura kuin odottaa ja pitää itseään lämpimänä. Kello 2 maissa alkoi puissa

ollut lumi

sr.rlaa .1a

tippui maahan vesipisaroina ja hyh-

rnäkokkareina. Lumi puitten alla kovettui ja ennen pitkää oli käynnissä karkeamaton tippuvrrn veden ja märän
luren synnl'ttämä rapina ja mätkährely, joka teki kuulohavainnor täysin mahdortomiksi. Rajan rakana runrui
olevan edelieenkin hiljaista. Keskiyön runnir kultrivat piinaavan hitaasri.

-

Oli märkää ja vih-rrri.

Heräsin kenmävartion latrialla siihen, errä joku kutirti
saappaan kärjellä kylkiluitani. Heräämiseni oli hidasta,
sillä olin vasta nukahtanut. Vähitellen runkeutui silneaan
tajuntaani epätavallisen voimakas hälinä, .jossa erotin
naisten iä,nid, ja radiosta kuuluvan puheen. Ponnal.rclin ,jaloilleni ja vilkaisin kelloa. Se oli muutarnaa minuurtia
vaille yksi. Hälinän syy selvisi pian. Esikunnasra oli annettr.r hälytys. Venäläisten hyökkäystä odotettiin heri aamun val jetessa. Minulla olisi varriovuoro alikersantti

Martti Ahtiaisen kanssa rajalla kello neljäsrä kahdeksaan. Hengessäni kirosin huonoa ruuriani.
Kenttävartiollamme ruoanlaittajina toimineet kolme
lottaamme olivat lähdössä. Kyyneleer silmissä he keitrivät

meille viimeisen aamuteemme tosin keskellä
pakkasivat astiar, sillä

yörd,

ja

niitä ei enää tarvittaisi. Ulkona

odotti vrrljastettu hevonen, ioka veisi lotat pois välittömältä vaaravyöhykkeeltä. Heidän lähtönsä oli pahinta, mikä
meitä tähän saakka oli kohclanr.rut. Tähän asti olimme syöneet piil'dässä lautasiltir veitsen ia haarukan avulla, tästä
alkaen saisimme syödä kenctiiprkista. Muutos oli yhtä
jy'rkkä kuin äkillinenkin. Mrrrta tätä seikkaa me tuskin
tuona hetkenä ajattelimme. Lotat olivat olleet meille viimeinen sicle siviilielämään, kotiin ja perheisiin, mitkä
kaikki he määräryssä mielessä korvasivat ja olomme heidän kanssaan oli tuntunut varsin kotoisalta. Heidän merkirystään mielialan kohentajina ja h1'vinvointimme ylläpitäjinä ei voidr yliarvioida.
Nyt hesiis lähtisivät. Rouva Pe k k a n e n ehdotti ennen lopullista eroa, että veisaisimme virren. Hetki oli
herkkä eikä siitä puuttunut dramaattisuutta. En usko, että
virttä "Jumala onpi linnamme" on koskaan veisattr.r hartaammin ja enemmän toivoen kuin Korleen kenttävartioisa tuona ikimuistettavana yönä, marraskuun 30. päivänä kello 2 yöllä. Sitten saatoimrne heidät ulos ja peirtelimme heidät vällyihin. Vielä viimeiset terveiset ja onnentoivotukset. Sitten vanha rajamiesveteraani Antti
S a t a rn a tarttui päättäväisesti ohjaksiin, maiskautti
hur.rliaan ja hevonen katosi kr-rormineen pimeään yöhön.
Piikkilankaestettä
tehdään
Kannaksen
poh

jois-

raialla
Sirkiänsaa ressa
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t
Linnoitustöitä
Itä-Kannaksella

Metsäpirtin kirkko
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Tr-hjvvs. suuri n'hjvvs astui heidän tilalleen, mutta me
ehrineer sitä ajattelemaan.
Kello puoli nelyä iähdimme Ahtiaisen kanssa rajalle.
Sade oli lekannut, mutta taivas oli edelleen paksussa pilvessä. Oli pimeää ja kosteaa. Edellisen vaihdon paluujäljer olir-er rär'sin umpeutuneet, niin että meidän oli kah-

-emme pirkään

lertl'a puolisääreen upottavassa, pehmeässä lumessa.
Kuikiessani edellä ajattelin morenlaisia asioita. Lähinnä
oii mielessäni rajalla oyt oleva parivartio. Olihan olemassa
m:.hdollisuus, että vartio olisi tuhottu tai vangittu. Ajatus
oli omiaan lisäämään jännirystä sitä enemmän, mitä lähemmäki rajaa saavuimme.
Helpotuksemme oli suuri, kun tapasimme pojat räysin
kunnossa ja vieläpä iloisina siitä, että pääsisivät pois kylmästä ja märästä metsästä. Heidän ilonsa kyllä laimeni
huomattavasti, kun kerroimme heille viimeiset uutiser.
Olimme Ahtiaisen kanssa kahden kaukana rajalla, synkässä ja pimeässä metsässä. Ympärillämme kävi taukoamaton rapina ja tussahtelu. Pimeä yö taynna jännirystä.
Väreet liikkuivat pitkin märkää selkääni ylös ja alas. Kun
kuuloon ei ollut luottamista, oli näkökyky terästettävä äärimmilleen. Se oli näissä olosuhteissa ainoa tapa vältryä
rulemasta ylläteryksi. Siirryimme raja-aidan viereen ja
kuljimme siinä edestakaisin tuijottaen pimeyteen.
Minuutit kuluivat piinaavan hitaasti. Ainoat äänet kel-

lo kuuteen mennessä olivat kaksi heikosti kuuluvaa kalahdusta, jollainen synryy, kun esimerkiksi kiväärin perä
ja kenttälapion varsi koskettavat toisiaan.
Vilkaisin jälleen kelloa
6is5 kuinka monennen kerran. Se oli 6,15. Olin huomaavinani,
että taivas idäsvi
puitten lawojen yläpuolella oli aavistuksen verran vaalennut.
Kello 6,30 alkoi idästä päin kuulua etäistä moottorin
surinaa, joka muistutti panssariauton tai -vaunun ääntä.
Tein havainnosta ilmoituksen puhelimitse vartiolle. Saimme kehoituksen olla valppaina.
Kello 6,4). Taiva oli yhä vaalennut. Havainto toi jonkinlaista helpotusta ja heikko toivonkipinä sai stjaa ajatuksissa. Sain kuitenkin muuta ajatekavaa, sillä suunnasta mistä moottorin ääni on jatkuvasti kuulunut, kuului
nyt voimakas räjähdys, moottorin ääni lakkasi. Tein jälleen ilmoituksen vartiolle. Tuttu kehoitus:
Olkaa varuillanne!

-

Kello 6,)5 pimeys metsässä oli muuttunut sakeaksi hämäräksi. Jännirys laukesi silminnähden ja olo tuntui helpommalta. Samassa kiinnitryi huomioni siihen, että taivas rajan rakana vårjäyryi punertavaksi lepattavasta va1e562.
Raketteja, ajattelin hengessäni. Samassa leiskui
- taivas rykkien putkivaloista ja kranaatir vihelsieteläinen

vät ylitseni lähtölaukausten jylinän säestämänä, niiden
SA-Awa
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räjähdykset kuuluivat Metsäpirtin kirkonkylän ja Sirkiänsailren sullnnista. Hätäir-ren vilkaisu kelloon... rasan 7.00.
Kaksi kuukatrtta kestär.ryt epävarmuus ja odotus oli nyt
päätrynyt. Sota oli syrtynyr. Olin kuin olisin saanut nui-

janiskun päähäni. Konemaisesti kyckin puhelimen

ja

hälytin. Ra.lakorpraali Sinihar ju vasrasi puhelimeen:
Syttyn)'r on sota julma, sireerasin vanhan sotiuna.rs-

-

sir-r sanoja.

Siltä kuulostaa, vastasi Siniharju

- Tulemmeko pois, vai .jäämmekij ryynesti.
vielä tänner, tein
n.ruod«rllisen
kysymyksen, sillä pidin poislähröä selviönii.
Odotahan vähän, ja sitten:
TLrlkaa heri poisl
aikana ja puhelinta irroirtiressani
kuului rajan
takaa lähistöltii mLrtrtamirr hajanaisia kiväärinlaukauksi;r.
Niiden tarkoituksena lienee kai ollr-rr antaa meille liihrövauhtia.
Paluumme vartiolle oli pak«ra l'ryvässä järjesn'ksessri.
Koko ajar.r kuului Sirkiänsaaren suunnalta kiivastr jrlk;rväkiaseiden tulta ja kranaartien räjähdyksiä. Saapuessam-

-Puhelur.r

Rastas vastaamme. Hän
menossa suorittamaan omaa osaansa häviryswöstä ja
aloitti sen omasta kodistaan.

me kylään juoksi sotamies

oli

Kenttävarti«r oli jo syrytetry 1a paloi roihuten suurella
huminalla. Vartiopäällikkö, joka irse ornisri talon, seisoi
vartion pihalla tuijottaen silmää räpäyttärnättä ja ajatuksiinsa vaipr.rneena liekkeihin, joiden seasta kuului räjähtelevien patruunain pauketta. Hänen klsvonsa olivat
kuin sflnksin kirsvot, kivikovat ja ilmeerrörnät. Hän teki
tiliä r.ruoruutensa ja menneisyytensä onnellisistir päivistä
tietäen, ettei elärnä hänen osalraan enää koskaan rule jatkumaan ainakaan tiillä paikallrr. Edessä oli trn'aamaton
kohtalo. Oli vain tärnä päivä, tämä hetki. Seruairvir runri
tai päivä saattoi tuoda rnurrssaan kuoleman.
Venäläiset eivät pitäneet kiirettä saapurnisell2lan Korleen kylliän. Niinpä meille jäi aikaa polttaa kaikki \,1än
rakennukset. Räjäytimrne myös k1'län läpi virraavan Viis-

jcrn sillan. Palrrva kylä jäi taaksemnte, kun vetäydyimme
pohjoiseen Metsäpirtin kirkonkylän suuntaan.

ffi

Kylät alkoivat palaa raiaseudulla vihollisen hyökätessä ja viivytystaistelujen syttyessä 30.1 1.1939
Kansakoulun
rauniot

Metsäpirtissä

F

Saavuimme .iälkivarmistusosaston tehtäviä hoideileen

kirkonkylän eteläosaan Hatakanmäelle noin kello

20
raker.rnukset täällä samoin kuin kirkolle johr.rvrn n).r.rntien
kahtapuoien olivat palaneet. Kesktrsrrrss.I \u()rl5()setlr.lrl
talo, kansakoulu, ptrhelinkeskus ja monet nt!:Lrt r.:kenrtr.rkser oiivar savtravina tuhkakasoinr, joi,len xeskelll törröt-

maissa. Hävitys

oli täällä olh.rt perusteellir.ren. K-rikki

tivät musruneet savuPiiPut. Pappil,r Lrik,)r.iiiennuksineen
palanut, ainoastatrn renkitupa ,>li i.i.iev: piiarnatta,
mutta sen maantienPuoleiser-r päri.lr n xr\.rl:.ln juureen oli
osunut kraniratti, joka oli repinvr seinln rrkki. Kirkko seisoi 1'lväänä ja rauhallisena puisrons.: xtsxelll. Se oli ainoir

oli

palarnaton rakennus näköpiirissJ

Kansakoulun raLrnioiden k,rh:.:.il: pr sähdyrti meidät
tielle asetettu vartiomies j,r krcis: :reiri menemästä eteenpäin, koskn Rar.rdr.rn m;rrntien r reressi oleva puolusttrslaitokser.r kiviner.r verastorukenn.:s rä,ä\'tetään näillä minuuteilla, pioneerit olir'.rr rrti t'.:i:ri p;rnostlmnssa. Jäimme odottarnaan jl meilll oir .rrk,r: karsella mitä yrnpärillämme tapahtui.

Öinen tLrlipalo on lin;i k;rame.r näky ia se tehoaa kiihoitta-
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vasti meissä ihmisissä piileviin alhaisiin ominaisuuksiin.
Se mitä nyt ympärillämme tapahtui, oli enemmän kuin
pelkkä öinen tulipalo. Se oli kuin raskasta painaiaisunta ja
Sodan jukertominen siitä kuin mässäilyä sadismilla.

mala vietti orgioitaan raivoavien nrlipaloien -keskelläl
Lähistöllä paloi useita rakennuksia. Palavien ia vielä
pa.lamattomien rakennusten keskellä juoksi sotilaita tulen
valossa punaisina hehkuvin kasvoin. Ikkunalasit helähtivät rikki ja pian tunkeutui paksu savu ulos ikkunoista ,ia
avoimista ovista. Rakennukset paloivat humisten ja rdiskyen. Raivoisat liekit syöksyivät kiivaina pyörteinä taivaalle syösten kidastaan savua sankoin pilvin ja miljoo-

nittain kipinöitä. Taivaan peitti paksu, läpinäkymätön
savupilvi, joka hehkui synkän punaisena alhaalla raivoa-

vien liekkien valossa. Syrjemmällä paloi navettarakennus, jonka ympärillä näytti juoksentelevan vauhkoina
lehmä ja muutama sika ammuen ja vinkuen, yrittäen väen

väkisin tuppautua takaisin palavaan suoiaansa. Kuului
muutama kiväärin laukaus ja vauhko eläin tuupertui sohjoiselle lumelle.
Tulipalojen loimun taustalla välähteli eteläinen taivas
venäläisten patterien putkivaloista ja kranaatit vihelsivät
palavan kirkonkylän yli ia niiden räjähdykset kuuluivat
Ressoin niitryjen ja Vorken suunnalta. Ammunta on kuitenkin laimeaa ja haparoivaa luultavasti siitä syystä, ettei
selviä rintamalinjoja vielä ole syntynyt ja rykkituli on tarkoitettu häirintäuleksi selustaan. Jalkaväkitaistelun ää-

1l

net kantautuvat vaimeina Laatokan ja Saaroisten välimaastosta kaakosta.

Sotilaspiirin varasto hajoaa valtavalla ryskeellä ja rdiåhdysliekit syöksyvät ylös. Jäljelle jää sankka pölypilvi, joka hetkeksi peirtää koko sortuneen rakennuksen. Viisjoen sillan korvassa olevaa apteekkia evakuoidaan, itse silta on jo rajåytetty ;a ylikulku tapahtuu tilapäistä pukkisil-

taa pitkin. Taipaleen lossille johtavan maantien kahta

puolen, Viisjoen itdpuolella palaa tiheästi rakennetru talorynma. Kuumuus riellä on niin kova, että meidän on käsin suojeltava kasvojamme juostessamme palavien rakennusren ohi.
Palava kirkonkyld' jää vähitellen taaksemme ia me pysähdymme hetkeksi katsomaan taaksemme. Me olemme
aivan ryperryneitä, kaikki tuntuu uskomattomalta, eikä
ajatuksille löydy järjesrystä. Tajuamme vain, että iotain
peruuttamattoman kauheaa on tapahrunut tämän päivän
aikanu, jotain sellaista, mikä tulee säilymään mielessä läpi
elämän. Muutamassa tunnissa on kadonnut liekkeihin paljon sellaista, minkä rakentamiseen ia muotoutumiseen on

tarvittu vuosikymmeniä, paljon on peitrTnyt tuhkaan sellaista, mitä suurin toivein ja rakastavin käsin on vaalittu.

Jälleen ovat sotavankkurit vyöryneet Kannakselle iättäen
jälkeensä autioituneet kylät ja poltetut kodir, joiden asuk-

kaat ovat joutuneet pakenemaan sodan jaloista, kuten
niin monta kertaa ennenkin.
Suomalainen sotilas vannoo mielessään
valan raunioituneen kotinsa äärellä
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l(olmesti
Särkkävaaran
l«enttävartiossa
LOKAKUUN (r. päivän aamulla 1939 lähdettiin Lieksasta kuorma-auroilla kohri Pielisjärven ia valtakunnan rajaa. Ryhmämme lähri Lak-lavaaran tienhaarassa autoista

ja kahlasi lumisohjossa 16 km Särkkävaaran vartioon, jonne saavuttiir.r ilramyöhällä. Näin alkoi meillä erämaan
elämä jokapäiväisine rajantarkasruksineen.
Mitään erikoisempaa ei kuirenkaan pitkään arkaan vartioinnissa rapah111ns1, kunnes ra,janaapuri marraskuun
viimeiser.rä piiir'äni llimi rajan Kivivaaran kohdalta maantien suunnass;r. Silioin ryhmämme komennertiin Hatunkylän rinramelle. lokr oli muodosrunur toiselle puolelle
pitäjää vihollisen viiretn'ä rrrjan Inarin suLrnnalla. Täällä
toimitirhr-r-re p.rrriotehr.iviä. kr.rnnes 11'l-rmärnme tammikuun puoliviilissä komennerriin uuclelleen varrioon Särkkävaaraan. Täiilli vL:ororreli n'l-rn-riintme roisen kanssa

viikon

pelastumisen mahdollisuuksia. Lisäksi vieruskaverin Leo
J r.r n tu s e n pää jo rerkahri, ja vertapurskahti hangelle.
Säpsähdin, murra samassa hän nosti päårdån ja sanoi:
KuulesMikko, minuun sattui.
U tri a- in e n kaateli suksia seinustalta-samallaEino
ja pukkasi niitä parin jokaiselle sauvoineen.

Kuulostelriin ja havaitriin, että kesätien suunnalta ei

kerr.rll.r.rn.

Kun tultiir-r heintix-:,:n pi:,rlelle. olr

r;r.rs rneidär-r n'l-roli Il nties-

mämme vuoro Iähref, S.iriiir',.,rr.:.:n. ^\lerr.i

td., ry'hmänjohr;rjrn.i :,i<e:s:r::; .\nrerr-.r Turu ne n.
Helnrkuurt pirrl r.iikenr j*:l:'.i(r:)c:1., ., p:kk:sr: olr i'lr
30 astetta. Å;rmu.rskireiien ri :.:{ )l::1,-.:t ,,.,kee:t i ::'.isi:e:r
partio 1ähti orrtmJ..ln r-hrevrri P-.:::-.r'.:.,:r.in R.-'.:r:'":r
partion kanssa j;r roinen pertio Krlli,,.,iln'eiie. P:rrr,;: p.,.
lasivat mirään erikoisra huomaamlrr.r.
Sen ,jälkeen

nrvettiin

kaikessa rauhasso k;rhr.in juonriin.

Silloin tuli kur"rlovarrio pihalta ja sanoi kuulleens.i jor.rin
ripsettä aitojer.r ympärillä. Emme kuirenkaan tästä olleer
moksiskaan, koska oli luvassa muonapartion tr-rlo. Antero
kuitenkin sanoi, eträ pitääpä lähteä ottrimaan asiasta selvää. Tuskin härl ehti mennä ulos ovesra, kun häntä tavoi-

tettiin

amputr.

Heti rilkoi hLrlina, ikkunat rnenivät pirsraleiksi joka

Valtakunnan raja
Lieksan kohdalla

pr.rolelta. Peräseinällä olleisra mLrtasän1ryistäkin .lalat katkeilivat ja hellalla kahvipannut kalisivar kur.r vihollir-ren

paahtoi pikakiväärillä joka sr.rr.rnnalta. Sisässii «rli aikan.roinen sekarnelska aseitl ja amrnuksia käsiin tavoirellessa,
kuka kerkesi kenenkir-r aseen käreensä saamaan. Jokaisen
teki n.rieli päästä rnitä pikimrnin ulos ja ulos,
ihme kyllä, toinen toisensa prään rir-rra tiukasti maassa
kiinni
päästiinkin. Ulospäiis1,srä saimme kiimiiä isoa lumikinosta,
joka oli lunta lu<lclessa synryn)'r pitkin talvea rappusren
eteen. Ki iskisen Reinolla oli reppu uunin päällä ja
hän rnuisti viime tingassa rvröiltii tulleet kirjeet, joira lie
ollut k1'n.ur.renittäin. Ja eikris hän hypänn1't uunille, otti
repurr selkäiin ja iuoksi ulos.
UJkona maatessa luotisateessa rLrli rjarus, että nyt ei ole

MIKKO LUKKANEN
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Suomalaisia vartiom iehiä
rajalla Lieksan suunnalla
arnmLrta. Sinne 11,hmänjohrajrr meidät nyt ohiasi jr hLrr j.rsti sauvoen päiistiinkin siellä olevastir aukosta irlos. Leokin
kykeni verissä päin meitii serrraamailn, ja haava si,lorriin
heti metsän suojassa. Onrreksi se ei ollLrt kovin pah.r. r'.rik-

ka verta vuoti runsarsti.
Olimme onnistuneet pujahtamaar-r ainoasta aukosta. sillä talo «rli muuten kokonaan saarroksissa. Pidimme luvun
ja havaitsimme Reinon pllLlttuvan. Kun suuntasimme Ohtavaaraan, siellii saimme kur,rlla, että Reino oli pehstrrnur
laskettelemalla hirmuvauhtia saartorenkaan läpi. Hän oli
Ohtavaarasta apumiehiä saatuaan palannut Särkkär'aaraan
meitä auttamarn, mutta perille tultLrzr Särkkävaara roihusi
tulessa ja vanjat oliv,rr tiessään.
Ilo oli suuri yhteen yhytryämme. Vihollispartio oli ollut
satalukuinen ja se poltti myös Ohtavaaran ja Sikovaaran

talot. Parin viikon päästä tuli meille jälleen komennus
Särkkävaaraan, majoituspaikkana polttamaton riihi. Pelkäsimme kuitenkin mennä kuin tarjottimella oievaan riiheen ja saimme luvan majoirtua läheiseen Riionahoorr.
Pojat lämmittivät siellä saunan ja läksimme kylpernään.
Tuskin olimme päässeet riisuuntuneiksi, kun vartiomies

huusi'- Pois pojar äkkiä saunastal
peeveli yllätti saunan?
Kii- Joko
ja ulos. Mutta vartiomies--näytti
vaatteet päälle

taakse ja
Me säikähdimme:

tuli oven
reesti

Särkkävaaran suuntaan ja sanoi, että siellä on tulipalo. Ja
niin oli käynyt, että vihollinen oli tällä kertaa tullut toiselta taholta ja pannut kaikki Särkkävaaran ulkosuojat, kuten riihenkin, tuleen. Kalpaten olisi siis käynyt, jos sinne

olisimme maioittuneet. Näin hyvin päätryi kolmas komenntrkseni Särkkävaaraan.
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Suojärven Suvilahtea

AARNE AARTIO

POTERON
FOHJALTA

FOIMITruA

SA'hna

asennetta äkkiä muuttuneeseen

ilmapiiriin. Olihan jotairr

tällaista uumoiltu, mutta tieto iski kuitenkin ryrmäävänä.

Vähitellen virisi keskustelu ur.rdelleen, aprikoitiin ennättääkö korttien jako jo huomenna tähän kylään. Näissä
mietteissä menciin yöpuulle, mutta uni tuntui odotuttavan

KYLAKUORON harjoitus oli päättynyt. Matikkalan

itseäär.r. Vasta aamuyöllä

vanhan kansakoulun isossa luokassa väreili vielä äsken

lauletun "Rauhan rukouksen" häipyvät loppusoinnut.

kin. Viimeinen häipyvä ajatus tavoitti äsken lauletun laulun säettä "Varjele valtakuntamme, sodasta vsliss5gä

Kuoron iohtaia, seurakunnan kantrori joutui aina harjoitusmatkallaan viipymään .jor.rkun kuorolaisen kodissa,
koska vasta aamulla pääsi Käkisalmen-Imatran autolla
Kirvun kirkolle. Täliä kertaa oli sijoitusvuorossa Ahomäen talo, jonne talon pojan Tauno Kuisman seLlrassa
Lämmin tervetulotoivotus ja viekulku suuntautui.

Saunirn ikkunaan koputetaan. Löylyn l.reittoon valmistautunut käsi laskee kipon lauteelle. "Kuka sielläi Jos

- oli tulijoita odottamassa, kun he
raanvarainen pöytä
lokakuisesta
illasta sisälle valoisaan tupaan.
vääntäyryivät
Hetkistä myöhemmin ennätti kotiin myös talon nuorempi
poika, joka hengäsryneenä kertoi kylällä kuulleensa, että
Räisälässä jaemiin liikekannallepanokortteja. Tieto hiljensi pöydässä istujien vilkkaan keskr.rstelun, ilmeet vaka-

voituivat ja kukin tuntui sisimmässään etsivän uLrtta

voitti väsymvs kttoron iohtajan-

-"

löylyä haluat, käy sisälle vainl" Kehoitus kantautuu läpi
ikkunan ulkona seisovalle. "Täällä on lähetti, suo.ielus-

kunta l.rälyretään." Kylpijä kietaisee saunapyyhkeen vyötäisilleen ja menee ulos. Pr,rnainen kortti vaihtaa omistajaa, lähetti saa kuittiruksen. Mies palaa saunaansa, heittää
ämpärillisen vettä päälleen. Jokin ääni tr.rntuu sanovan:
"Kylve nyt kunnolla, voi kulr:a aikaa paljonkin, ennen333

kuin tärriin kiukaan

hohteessa hikeäsi vuodatatl

nu

" Ei

tun-

saunontinen ktrirenkairn enää rnaistuvan. Seistyiirin
hetker-r ulkona pin-reässä illirssa, tuulen kuivatellessa pintita. paiuttrt kylPijä xsttttto()r)sa, jossa vrirno pierren ri triren krnsslr oclottaa

-

"Mintrlta jää tänään

jr.rrnalanprrlvelus kesken, suojelus-

kunta on hiill,tetry klo I 1", ilmoitti kanttori kirkkoherralle saapr.ressaan Kirvr,rn kirkkoon. "Sinä tietl'sti mener,
kun on käsky kä1'nyt, nrrrttr kuka nrahtar soittaa illalla
Laila Paajasen häissä rnarssinT Ehkii et kuitenkaan jouclu
suora.rn liihtemään", puheli rovtrsti S i I v en no i ne n
ratrhall isesti.
Olettarnr.rs osoittautr.ri oikeaksi, hälyt1,s koski vlrrrstiivdennl'stii, j«rta voitiir.r kuitenkin suorittira vain vähäisessi

määrässii. Kanttori

veti vielä kerran "siviilit" ylleen

jrr

Laila saatettiir.r vihille Kuulan häämarssin tahdissa. Se oli
viin.reir.ren koskettrs vanhojen r.rrkujer-r ja YH:on lähreviin
soittajan välillä. Häätalossa ei karjalainenkaan vilkkaus

*

9./JR 34:n päällikkö, lääkäriluutnantti
Aku Vu o n te I a (ent. We I I i n g)

Suvilahden keskustaa palaneena

pysti,nyt pitrin.räär.r r.r.rielirlla korkeirlla, kuten olisi norn"raaliaikana tapalhtunut.

Yritettiin niihclii asiat rnahclolli-

"Lar.rlir nyt rnofsir.rsparille
simman valoisina, muttil
- sen, sitten «;n lähdettävä,
vielii laulu, minäkin kuuntelen
r.ryt tuli hevosille lkp-miiiiriivs", ktriskasi 'I'ar.rno I rn rn on e n kanttorin korvaan tullessaan ptrl-relirnesta. Imm«rr-ren oli hevos«rttoiar.rtakunnan johdossr. Hiiät lopptrivat
Seuvähän kesken, mr-rtta säilyviit silti aina mielessä.
raavan.r aunrrna tuli sitter-r lopullinen YH-rniiäräys.-

Ir-rkilär-r asema.

KokoontLunispaikalla IiikkLru miestä

sa-

doittain. Pärss inen seisoo oven sLrLlssil pitäen pihtipielistä kiinni ja huutira suoraa huutoa. Mies on 1'litsevuotavan triy,nnä viir.raa. "No, yksi tällainerlkin tarvitaan", virkkaa joku. Muut taitirvatkir.r ollr vesiselviä. TLrleepa siir-rii Piirssinenkin aikanaan mrrllivaunuun llstatuksi .ja siellä se hr.rrnala viihitellen häip1y. Hr.ruhanrnä334

keen saavuttaessa särkee vähän yhden ja toisen päätä, outo kyyti on rasittanut. Mtrrta Piirssisellä kipu on kirksin-

kslsninsn

-

Jääkäriluutnantti Aku V u o r.r t e I a, 9./JR .14:n piiiillikkö, isttru eräässii kasarmin huoneessa ja kiroilee. Vanlsteet uhkaavat loppua alktrr.rnsa. Jaossa on jatkuvasti

tingittrivä .ja suojehrskuntaan kuuluvilla ei ole toiveit;r
da kLrin korkeintaan pari jalkarättiä.

s;ra-

Tunnelma or.r kireä, raclio paul.raa Paasikiven
neuvotteluista Moskovlssa. rniehet kävelevät toimertonri-

na, luetreloita laaditaan. Kasarmin

suLlressa nrokalassa

kaikr.ru ruokaihln aikana sellairren peltilirutaster-r ja lusikoiclen sekii n.rukien sinfbnia, ettii nl,kl,rnusiikin säveltiijät olisivat kateudesta vihreinä, jos voisivat kuulla sen iiä-

nilevyltä.
Kirj uri on rorkarhtanLrt i I tlyiistri peti naapuri n v irlttrisiran
ku«rrsaukseen. Hänet heriittiiä piiivystrijrin hätiiir.ren äiini:
"Tule heti toimistoor.r, Vr.ronreh kutsuil" Kiskoen nappe.jaarn kiinni rientää kirjuri kohti Akun kämp;rää. Siellä
on vääpeli H

äm äl

on l'reti .jaettava.

I

siin

ä

in e n josaanutol.rjeet:

Tr.rntolevl,t

Kirjuri

uskirltaa esittää, eträ .lako .järettiiiaamr.run, miehet ntrkkuvat, rnitiipä heitä nyr riirniirr

takia herätetään. Vr.rontela toimii kuitenkin l,lhiiriltii saamääräyksen mukaan ja vääpeli lähtee kirjurin kanssa
tä1'ttämään tehtävää, joka ei ole varsin mielll,trävä. Melkoisen vlirikäs on se sanoien rLlnsarrs, joka puoliLrnessa

ciLrn

olevien miesten hLrulilta henru, lreidän tajutessaan heräryksen syyn. Toisiin tämä roimenpide koskee kovasti. He
valahtavat kalpeiksi, jonkun ilne on suorastaan kauhisttrnut. Mertjärven poika, ainainen koiranleuka kuictll asian lyhl,esti: "Nyt ei tämän pojan kuolo mene l.rukkaan,
kun on 'raatolevl,' kritrlirssa. MLrtta jos sattuu lev1, hukkumaan, niin läheträkää rtnrmis tuntemartomalle leskelle. "
Vr.rontela, riLrska, monet myrskvt kokenut soturi sanoo levvjer-r jrron piiiirltrvii: T.risi ollrr rlinoa sotamateriaali, .jok.r ei lo;.pLrnLrr i;ross.r keskeni Kokerdeje olisi n.ryöskin
viel.i . huor-t-t.rutr.r,r r'.i.ipeli.

*
YH-rilenne jetkuu Piits.loen rnaastossa Suojärven tien
Vetäytym inen Suvil ahdesta

Kollaalle. Oikealla
Suvilahden hautausmaa
S

A'lu

t
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varrella. Linnoituscöitä tehdään. Miehille jaetaan ensimtili. Tällöin ilmenee, että komppaniassa on

mäinen

mies, jonka nimeä ei esiinny missään luetrelossa. "Voi
perhana, olisinpa tuon tiennyt, aikoja sitten olisin painunut eukon ltrokse", päivittelee mies. "Siellä et olisi saarnut tuollaistakaan riliä omaan kouraasi, mikäli minä eukkosi tunnen ', puhelee naaptrrin mies.

Jääkäriluutnantit Toro ja Vr.rontela, komppanianpäälliköitä moiemmat, ovat majoirruneer samaan taloon.
Ruokailun aikana nämä jalot veikor sanelevat roisilleen
erinäisiä totuuksia, joita sivullinen ei aina leikiksi ymmärrä. "Mikä Sinun on, kun ei näyrä ruoka maistlrvan/ " utelee Toro eräänii päivänä Vuoncelalra, kun l.re isnrvat aamiaispöydässä. "Kun tuota Sir.run niuulrirsi tässä päivästä
toiseen katselee, kyllä siinä rr,urkrrhalu häviääl " lirtrkrisee
Vtrontela.

Jälleen lähdettiin liikekannalle ja painutaran kohri Suvilal.rtea. Periile asti ei vielii kuitenkirrru rnennä, rnrrjoirrrtaan tiheään n.retsikköör'r Maltinan kyliiän, joss.r viivytään pari kolme vuorokiurta.
Maisernat ovat lohduttomrn näköisiii, syksyisen ilnan
sanomaton ankeus lisää rähjäisten, harmairten xsrutlusren
alakuloisuuden rnelkein sietämisrajalle saakkir. Siln'rii tlvoittaa mulltrman vaivaisen peltotilkun, joka kert<xl sanatonta kielrii sen leivän kapeLrclestr, joka raaraialle suodaan. Kerksi vakavaa Karjalrrn poikaa sihnäilee näitä nä-

kymiä. "Kyllä olisi joutavair, jos tällrrisenkin

isänrnau.r

kuvan edessä pitäisi henkensä r-rhratrr", virkkoi toinen.
Vaitioio iln-raisee kaverin tLrnteer.
Pirkäksi venvi kuitenkin poikien naama, kun parin päir'än
pälstä sir,rvuteirn
Suvilal.rteen, Suojärven pitäjän suLrreen keskusreen. Keskelle korpea on aikojen kuluessl noussur yhdyskunrr, jossa osittaisen

evakuoinninkin jälkeen on vielä paljon sivii-

lejä, ja joka voisi olla vaikkapa kauppala. Eräänlainen va-

ruskuntakaupungin tuntu saavutetaankin rässä
niiden iltojen aikana, jotka saamme siellä viettää.

kylässä

On ilta. Sr.rvilahden yhteiskoulun juhlasaliin on kokoontuneena meikoinen joukko upseereitil, pääasiassa nrrorirr
miehiä. He ovat siellä vannoakseen upseerivalan. Everstiluutnantti V. Tei t ti ne r.r, "Sota-Ville" lempinirneltään, astr.ru rivistön eteen. Hän puhuu l1'l.ryesti tämän hetken vakavr.rudesta ja sodan rnahdollisuudesta. Lauletaan
"Vala". Tr.rnnelma on tiivis, ainutiaatuinen.
Valan kaava lausutaan ytimekkäästi, tinkimättä. Poistuessaan
pimeään yöhön upseerir tuntevat s;r.ineellsa viimeisen, hy-

vin tärkeän varustäydennl'ksen

-

Viikot vierivät, kirjuri pääsee lomamatkalle Länsi-Suomeen, synnyinseudulle, omaisen hautaukseen. Mainilan
laukaukset kajahtavat näinä päivinä, lähtö paluumatkalle
on entistä ankeampaa. Viipuri pimeänä, kadLrilla arnmottavat suojahaudat ovat niellä oudon vaeltajan, ,ioka joutur.r
odottamaan junan iähtöä. Puolen yön tuntumassa hyvin
l.reikosti kansoitettuna lähtee se puuskuttamaan kohti Suojärveä. Kirjuri torkkuu vaunussa, jossa on toinenkin matkustaja. Matkan joutuessa tulee lisää väkeä, he ovat paiaamassa kotiseudulle, muutamat aina Hyrsylään asti. Ollaan iloisia, kun päästään raras kotiin, eihän tunntr sotaa
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Suojärven asemalla on roinen iuja hätäisiä ihmisiä, se lähtee
na vastassa, täynnä itkeviä
Iänteen ja siihen joutuvat siirtymään äskeiset palaajatkin,
mikäli mahnrvat. Sota on alkanut täällä kello 7 aarmulla.
Nyt on kello 10.
"Parhaiksi culit", oli Vuontelan tervehdys kirjurille.
"Vedä lun.ripuku yllesi, tästä lähdetään pianl " Samassa tulee tieto:
Niel-ristön kylä menetetty.
Kirjuri pakkaa laatikkoaan,
kaverit neuvottelevat asuintalon
emännän kanssa siasta, joka olisi tapettava ja ltrovr-rtettava valtiolle. Pian on potsi vainaa, ja itkevä ernänrä saa lapun
kouraansa, jossa paperissa valtio Lrpaa korvata aikanaan
possun hinnan. Sr-rvilahdessa on kuhinaa, siviilit yrittävät
vielä evakuoida omaisuuttaan, mutta aika lopptLu kesken.
Kellosepän liike on jäänyt osittain evakuoirnatta, eräs reservimies huomaa tilaisuutensa tulleen ja k«xrtaa pelastaa kelloja vanhaan ämpäriin. Kaverit p11'tävät: "Kevennä kuormaasi, meillä on kellotasku oikein valtion puolesta." Vastaus on jyrkän kielteir.ren. "Pidä kellosi, emä pys1't ajassa", veistävät kaverit.
On yö. Kaipaan saha palaa. Kirjuri ajaa Suvilahden halki Vr.rontelan komenropaikalle. Taivas on veripunainen,
rnutta palon takia on valoisaa. Suvilahden keskustassa olevalia aukiolla on kokoontr.rneen;r arviolta parikymmentä
koiraa, kodittorr-ria, omaisistaan eksyneitä. Ne ovat kaikki
ojer-rtaneet kuononsa kohti punaista taivasta ja ulvovat
voimiensa takaa. Konsertti on hirvittävä, se on luomakunnan syytös rneitä ihmisiä kohtaan. Siinä ihmisen jalo ystulevankaan. Kunnes

suudestaan". Isänmaan syleily .iatkuu vielä moneen otteeseen, kunnes p:rtalj oonan komentopaikka löytyy.

Jälleen on kirjuri matkalla pataljoonaan. Seurassa ovat
muonittajir jt komppanian postinhoitaja, korpraali

Räi kkö r're n. On hämärää, miehet kulkevat metsäistä
polkua tä1'den hil,jaisuuden vallitessa. Jokunen lar.rkaus kajahtaa silloin tällöin linjoilta, muuten ei tietäisi sotaa olevartkaau. Yhtiikkiä kr.ruluu rnetsästä puheen pulinaa, joka
ei tunnu olevirn suomen kieltä. Miehet vetäyryvät polulta
syrjään. "Mistäs h-stä tänne «rn vanjoja siunaanrunuti"' ihmettelee Räikkönen. Ptrhe voimistr.ru 1'hä ja kaksi varjoa
lähenee. Ne alkavat 1'hä enernmän nä1,ttää suomalaisilta
sotilailta ja ehditq,ään puun takana seisovien kohdalle,
selviää puheen outolrs. Miehillä on kaasunaamarit päässä.
"Nopeasti uarrnarit päähän, n)'thän on kaasuhälyt1,s, vihollinen on arlrpunut kairsukranaatte.ia tuonrle suon syrjiiän", selirtävät naamarimiehet. Kirjuri ja postimies kiskovirt rrinr vyötäröllä keikkuvat suojuksensa esille, ja pian kuuluu heidän askeleissaan sama pr.rlina. Pataljoor.rassa
selviää, että häI1'tys oli väärä.
,<

Sotiunies Kuisma, pataljoonar-r lähetti, on saanut pienen
krnr;rn ki\'cliikseen kotonrran Kirvussir. Siellä Matikkalan
Åhomiiessä rin my'ös muutamia huoltomiehiä majoiretrunr. jork.r srrrvlr Kuisman närkästymään. Palattuaan jälIeen parlljtxrnaan hän haastelee seuraavasti: "Nää sotaur-

)>

Rykmentin komentaia, everstiluutnantti
Wilhelm T e i tt i n e n eli "Sota-Ville",
joka lohti viivytystaistelut Suvilahdesta
Kollaalle ja edelleen menestyksellisesti
mm. Kollaan rintaman keskustan puolustusta

tävä huutaa hlljätn'nä Luoj.rn ptroleen. Kirjuri yrirtä
huutaa koirille, mutta ne eivär kr.rr,rle mirään, ulvonta jarkuu, se kantautuu pois kiirehrir'är.r miehen perään vielä

hot kun kirjomiit kotiinsa, näkyivät laittaneen kortin alkuun et rintamalla". Mie kun tään huomasin, niin sanoin: Nvr onkin rainnu tull:r miul' aikamoinen erreys,
kun miun pit ttrlla kotilomal', rnr"rt' t1'ö väitättekir.r tärä
rintamaks. Sir' n.rie ehotin: Jos n1't vaihettais sil' viisii, et
teist'yks'lähteesinne P ie t i lä i se n pirtaljoonarrn, mie
taistelen rnrrLrtiiman rtiikon tääl' Matikkalan tukikohas.
Mut ei h1,ö suostuneet vaihtokatrppaan.

Loppiaisena 1940 kohtaa JR 34:n 9. komppaniaa raskas meneq's. Komppanian pällikkö, jääkäriluutnantti
Aku Vuontelir haavoittuu vaikeasti, menettäen toisen kä-

Kir.furi etsii pataljoonirn komenroprikkaa. Ollaan jo
Kollaalla. Kulku on vaikeata, nti..ri.1sro on vihollisen tykistötulen alaisena. Henkiriepu runruLr olevan l-riuskarvan
varirssa. Harvan rnetsikör.r peirriirniillä kukkulella näkyy
olevan pari pientä, hatarasti peiterrl'ä korsuer. Kirjuri

tensä. Samasta kranaatista haavoittuvat kuolettavasti rnoja Iilemmat Vuontelan taistelulähetit, Anttonen
v o n e n . AkLr on poissa pelistä, rohkea, mutta harkitseva ja aina miesten parasta tarkoittava upseeri. Hän ei ole
enää kirvulaiskomppanian päällikkönä. Monelle här.ren todellinen arvonsa taitaa selvitä vasta nyr. Komppaniassa
on suoritettu keräys, on ollut tarkoituksena rainrnikuun
7:nä Akr.ur nirnipäivänä ojentaa hänelle uusi taskLrkello,
Suojärver.r korpiin hukkuneen tilalle. Kello toimitetaan
myöhemmin sotasairaalaan Akulle, jolta saapuu kaunis
kiitoskirje komppanialle juuri ennen Ulisrnaisten taisteh.r-

ryönryy niisrä toiseen, jossa on plljon mietriä ennesrään.

,jen alkar.r.rista.

pirkälle

-

Väestönlisäys

ei tunnu oikein mielll rrär,än entisiä asuk-

kaitir. Rautaa tunruu olevan ilnassa lopurtomasti, ei ole
vielä oikein totuttu tähän rytinään. Jokaista rysähd1,stä säestää korsun miehistön suoritrama kirosanoien inventoir.rti. Kirjr,rri esittää toivomtrksen, että käyterräisiin väl.remmän voimallista kielrä. Kiroiiu vähenee herkeksi,
mutta jatkr.rrr pian entistä voin-rallisempana. Siinä ohella
huornautetiran vieraalle, että kolossa viipymir.ren ei ole pakollista. Kirjuri katsoo parhaaksi luopua "alivuokralai-

Ilmari (hnppa) Kettunen, rykmentin railakas ja
rohkea pastori, jonka kanssa kirjLrri oli jo YH:n aikana
järjestänyt Loir:-rolan kirkossa jurnalar.rpalveluksia, sairptrtr
kerran tirmmikuussa korsullemme.
"Kyllä taas nousi papin arvo monella ruplaila, kun veli
venäläinen lähetti ainakin i0 kranaattia tuonne suolle mi337
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Nä§mä Kollaan.toelta

nun henkeni menoksi, muttr rässä r'ain keikun. \'llkk.l
vähän jo ajattelin, että taitail rulla 'sankarikuolem.r" kenenkään siri näkemättä."
Lnppa kulkee jatkuvasti ettrlinjassa ja on aina mieluinen vieras, jakaen rohkeutta .jir uskoa tulevaisuuteen, joka
ei näyttänyt erikoisen lupaavalta.

rruhasisrr. \'i u h l , naapurin ystävällinen tervehdys rip;rhti jälleen r.roin kuusikymmentä metriä rannasta ja heti
perään toinen, enää vain kolmenkymmenen metrin päiihän. "Setrraavir on sitten, se joka selvittää tiistäkin sau-

Viikko;a .jatkunut saunattomuLrs alkoi käydä perin kitrsalliseksi siitä syystä, että kehossa tuntuva kutina oii käyn),t ns. ulkoisten teki.jöiden takia melkein sietärnättö-

"Lähe sie vääpeli nyt pirempri:rn sr.rojean. siust' jää niir.r
pahalaisen ruma ruumis, jos sattuis' niinkuin kohti kiivn'räär.r! " Pianhan siitii lähderriin kaikkikin, olihen sentään saatu soclan ensimrnäineu saunotus ja srunrrll.r viihennetry röyhkeitä "alivuokralaisia".

oli kutsumatta liitrynyt jorrkkue täitä. Metsähailituksen korpisaunassa oli osa miehistä käynyt kylpemässä, rut)den palatessaan sellaisen tieclon, että jotkut sar.rnojat olivat katsoneet aiheelliseksi
evakuoicla salrnan lauteet, joten koko toimitus täyryi suo-

rr-räksi. Ruokakuntaarnme

rittaa seisaallaan. Päätettiin kuitenkin yrittää näissäkin
puitteissa, rnr.rtta iltayöstä lämmityshommiin lähteneet
rniehet palasivat kiroillen: "N1,t oli tapahrunut koko kiukaan evakuointi. Missähän korsussa sekin löylynlähde
rnahtoi loppusodar.r toirniir/ "

Saunaan oli kuiter.rkir.r päästävä. Tiedustelijat lähtivät
Loimolaan päin, .järven rannalla olevia huviloita .ja niiden
saunoia tutkimaan. Pian löytyikin kaunis rantasiruna, joka
päätettiin seLrraaviurar yönä lämrnittää. Kaikki kävi hyvin
siihen asti, kunnes olimme lauteilla mitä suurimman nau-

tinnon vallassa, hien virratessa jo tukkiintuneina olleista
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nasta kir.rkaan ja vähän muutakin", leukaili Riiikkönen.
Kolmas rneni kuiter-rkin taas vähän katremmaksi, rnr.rtta ilkeältä tuntui istuir alastomana ja odottaa paketteja. Ikäänkuin vaatteet olisivirt ketään suojanneetl Jäähän ilmestyi
yhä useampiir avant«rja ja Rliikkönen jatkoi jutusteluaar.r:

Sota jatkuu. Jokainen päivä tuo nrllessern erilaisia tapahtumia, toisinaan järkyttäviä, toisin,ran taas sellaisia,
joissa huumorillakin on osansa. Ylliiolevrr poiminnot eivät liiry sankaritekojen uljaaseen sarjran. \e or';rt vain pienen pieniä ruudin hiukkasia, joidenka osLrutta yhteisen
taistelun päivinä ei voida suureksi en'ioida. Ehkä se kuitenkin on verrannollinen seurail\'eln Ioppujuttuun: Sotamies Tomminen istuu "orrella . Taivaalla jyrisee tavanmukainen vihollislaivue. lienee matkalla koti-Suomeen. Tomminen, suuri koiranleuka laukaisee piscoolilla,
kal. 6.3)., kohti laivuetta. Palatessaan korsuun ilmoittaa: "Soita pataljoonaan, et mie ammuin yhen viholliskoneen alas, mut' ilmoita kuitenkin et' tapaus on vähän
epävarmal

"

l
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VILJO MUIKKU
KUN Viipurin ammattik<»rlu 1.9.1939 akritti
tensa oiivat saman päivän aamuna

Hitlerin

lLrkLrkau-

jol-rtamat sak-

salaiset asevoimat vyöryneet Puoliran. Me 12-1 3-vuotiaat poianvesselir ernme vielä ymmärtäneer kuinka vakavaksi maailman tilanne oli muuttunr.rt. Meille oli tärke-

ämpää, että saimme aloittaa Suomen upeimmassar ammattikoulussa opiskelun monellekin .jatkuvan roimeen-

tulon

takaavassa ammarriopetuksessa. Olihan nyt alkava
kor.rlr.rtoiminra aivan toista kuin kuiva kansakoulu. Sai
par.rna oikein haalarit päälle ja tuntea olevansa jo melkein
aikamies.
Kaikki tunrui alussa sujuvan lryvin. Koulun erilaisr.us

käytänniin opetr.rksineer.r vei kaiken mielenkiinnon. Silri
ei jäänyr meiltäkään huomaamama jonkinlainen jännitryneisyys, mikä vanhempien ja opettajainkin ajatusmaarilmaa hallitsi.
Sokerin ja kahvin siiiinnöptely ei vielä koskenut meitä
kovinkaan vakavasri. Mutra sitten alkoivar nr.ro Moskovan
neuvottelut ja koLrlu meiclän yllätykseksemme sul.jetriin.

Silloin nrli jo meillekin mieleen aavisrus josrain vakavirmmasta. Siviiliväki alkoi siirryä maaseudulle ja ViipLrrille
niir.r orninainen vilkkaus ikäänkuin vaimeni.
Jos oli yllärys koulun loppuminen, niin vielä ihmeelli-

sernn-rältä tuntui, kun se raas aloirerriin pari viikkoa ennen soclan alkun. Eihän tilar.rne oleellisesti ollut lair.rkaan
muuttlrnLrt sitten lokakuur-r päivien. Kenen iclea tämä lie
ollut, me kuitenkin marssimme taas kor-rlr.rumme ja aloim-

me kieli keskellä suura viilata vasaranpäitä sileiksi valun

jäijiltii.

N{arreskuun 30. pvä oli rorstai. Se alkoi kr.rten muurkin
päiviir kiiytännön operuksella viilaverstaalla. Koulussa oli
tien sti mvijs mLrira oppilinjoia, kuren merallivalimo, ;rtru-

q,ö, rnaalari, suutari jne.
Noir.r kello ytrdeksän ;älkeen tuli ilmahälytys. Se ei tosin osastollemme kuulunut, kun koneet pitivät senverran
melua, mutta opettajair.r ilmeistä lr-rimme jotain epätavallista. Meidät koottiin yhteen ja samassa yhteyclessä ilrnoitettiin asiaintila, ja tarkoitus oli viedä meidät lähistöllä
olevien vanhojen linnoituspartereiclen suojakellareihin.
Nämä 1ti60-Lrvtrlla ties mitä varten rakennetr,rt vallit olivatkin r-r-reille monelle .jo ttrrtuja, tarjosivathan ne sokkeloineen oivar puitteet poikarnaisille leikeillemme.
Sinrrepäin sitten lähclettiinkin pari,lonossa kuin ainakir.r

kaikki pihalre poisruneet, kun vlitsemme j1'rräsi 9 viholliskoneen laivue
n. 3-400: n metrin korker-r.lella edeten kar"rpungin suuntaan

kor-rluretkelle. Emme olleet vielä

siivissä punaiser riihdet loistaen.
Olen 1älkeenpäin ihmetellyt, kun minkiiänlaista pelon
reaktiota ei joukossrrrnn're ihnennyt silloin eikä koko hälyr1'svaiheer.rkaan aikana. Kaikki oli kuin .jonkinlaista eloktrvar.r katseltra. Ympärillä kvllä tlpahtLri, rnutta oli kLrin
se ei lainkaan koskisi r.r.reirii. Suu auki vain töllötimn.re,
niin opettajat kuin oppilaarkin r.roita tuhon lintuja. Ihrne-

tellä täytyy myiis vihollislentäjien inhimillisyyttä, ktrn ne
eivät meitä rlrvenneet listirnään esirn. konekiväärein. Meitähän oli 5{00 kouh.rlaista yhdessä nipussa pienellä
rnikä loistava maalitaulu, semminkin kun m1,öalalla
- kerrottiin heidän hätyytelleen yksinäisiä kLrlkil.remmin
joitakin. Olipa nyt kuinka h1,vänsä, koneet menivät menojaan eikä iirnatoriLrntakaan niirä häirinnyt.
Jatkoirr-rn-re matkaa jar vilkas pr.rheensorina kerroi äsken

koetusta elämyksestä. Jopa niin äänekäs, että lr.rokanvalvo-

ja katsoi riheelliseksi

hurxr.rilrttiur, tosissarn vai ieikillään: "Olkaapa hiljaa tai ne kr.rulee ja rulee rakaisinl "
Eivät ne kr-ritenkaan tr.rlleet, ehkä monen rnielipahaksitt

!t

MARRASKUUN 30. PAIVA
VIIMEINEN KOULUPAIVA
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rkin, joten onnellisesti pääsimme vallien

suojaan.

Suojakellari johon tulimme oli tiiava muurattu holvi,
korkeimmalta kohdalta hyvinkin 10 metriä ja parikymmentä metriä leveä ja nelisenkymmentä pitkä. Maata oli
yllämme ainakin 15 metriä, joten se sen ajrn pommeille
oli, sanoisinko ihanteellisen varma. Ei mitään suojautumisharjoituksia, eikä edes oppitunneilla oltu vihjaistu
tällaisesta mahdollisuudesta. Hyvä tuuri ja ennen kaikkea
oma rauhallisuutemme estivät katastrofin syntymisen.
Odotusaikamme venyikin odotettua pitempään. Pojat
alkoivat tulla levottomiksi, kun ei ollut edes käymäldmahdollisuutta. Opettajat olivat ilmeisen epärietoisia, mitä
tehdä. Kuin pienenä pirisryksenä eräs opettaja riiputti
jonkun Iöytämää palopommin pyrstöä huudellen "terveisiä Moskovasta". Se ei kuitenkaan kauan tehonnut, ja
niinpä he laskivatkin meidät klo 14 maissa kotiimme,
vaikka, kuten myöhemmin ilmeni, hälyrys edelleen jatkui.

ltl

Viipurin ammattikoulu

Tultuamme taas päivänvaloon, kiinn'i huomio muuti.
miin savupatsaisiin eri puolill.r kaupunkia. Sot.r oii sris
tosiasia. Muuten ei katukuva poikennut t,l'riii>esrr. IhmL-

ja keltainen raitiovaunu lvrrjsr.
kuin ainakin totutulla vuorollaan.
set mennä touhusivat

Lentokoneet olivat myös häipyneet, ja niinpä muutaman kotona saadun voileivän jälkeen olimmekin valmiit
parin kaverin kanssa tutkimaan pommituksen tuhoja, sitä
kenenkään erikoisesti estämättä.
Suunnistimme Rosuvoin kaupunginosaan, jonne epämääräiset tietolähteernme tiesivät pommeja pudotetun.
Lähteet olivat oikeat ja löysimme talon, joka oli mennyt
kuin kahtia. Puutalon toinen pääty oli täysin ehjä, mutta
toinen hajalla. Asian tuntevat samanikäiset vekarat tiesivät kolmen ihmisen talossa kuolleen. Koska alkoi jo hämärraå lähdimme takaisin Kolikkoinmäelle jossa asuimme.

Tullessamme

Tiiliruukin apteekin kohdalle ulvahtivat

sireenit soimaan. Paikalle sattui eräs poliisi, joka rupesi
meitä häätämään läheisen talopahasen porttikäytävään
tullen sinne itsekin. Hän valisti meitä, "että kun sireeni
soi noin pitkään se tietää uutta hyökkäystä". Näin huo-

nosti oli siis poliisitkin informoitu tapausten varaka.
Koska meillä oli, kumma kyllä, toinen käsitys tilanteesta,
jätimme poliisin suojaansa ja hiippailimme kotinurkille,
hänen sitä mitenkään estämättä.

Viipurin pommitus vaati

sodan ensi päivänä 9 kuolon-

uhria. Aineelliset vahingot olivat vähäiset. Kuvaavaa ih-

misten sopeutumiskyvylle

oli, että

seuraavana päivänä

tapahtunut pommitus vaati vain kolme kuolemaa, vaikka
tuho oli aivan toista luokkaa, mutta silloin ei enää suu auki odotettukaan ulkosalla näitä limpun pudottajia, vaan
kaikki, edellämainittu poliisi varmaan mukaan luettuna,
tiesivät jo yhtä ja toista väestönsuo.jelusta. Kuinka lie armonvuonna 1969i
340

Kipinämikolta
häuisi kamiina
MEHÄN olemmekin jo ennestään tr.rttua ponrkkaa,

-tervehdimme

toisiamme kokoonnuttuamme Mikkelissä

syksyllä -,39. Tähän sanontaan meillä, jotka muodostimme
Esik. k/JR 37 :n olt täysi syy, sillä olimme tavanneet roisemme aikaisemmin syksyllä kertausharjoituksissa Utissa.
Loppusanoissaan noissa harjoitr.rksissa sanoi eversti I.
"Jos Suomi tarvitsee poikiaar.r, tulemme
Järvinen meille:
tässä samassa kokoonpanossa kokoontumaan ja Te mtxrdostatte minun alaisena esikuntakomppanirn. Niinhän

sitten kävikin, että pian kokoonnuimme Nfikkelin k.rupungintaloon saamaan harmaata yllemrr-re sikili kuin sitä
riitti. Ensiksi saimme ainoastaan kokardin jr n.rhkavy'ön,
mutta sekin oli omiaan todistamaan, ett,i nlr oiimme armeijan rernmissä.
Siirryn-risemme sinne jonnekin tap.rhrLri i::n.rlla ja olimme jo junassa, ennenkuin veturi siihen liitemiin. Eikä
vielä tiedetty lähdetäänkö Kouvolr.rn vriko Pieksämäeile
päin. Junan nytkähtd.essä liikkeelle totesimme vasta olevarnme Pieksämäelle päin menoss.r.
Junamme pysähryessä ruokailur.ruolle jossein metsämaimeni moni poika vetr.rrin vierelle römpsä kädessä
ja siitä lusikkahaarukalla sopp.r: popsien ki'syi veturinkr.rljetta,jalta: "Minnekäs Sir.rä Lrkko oikein ajeleti"' rnutta
vastaLls oli vähän sanovl: Asem,l'äli eteenpäinl "
Tr.ro rnatka oli rikas trp.rhtr.rmrsrr jokaiselle mr.rkanaolsemassa

leelle.

Talvisota oli rlkanut monine lilän'ksineen. Kun mekin
monien peräänr1'mis- ja hvökk.ivsr.riheitten jälkeen taas,
ties kuinka monennen kerren, olimme perustaneet teltta-

Lemetin maastoa ia
viholliselta vallattuja

II

II

II

panssareita

II

II

S V\STAK/AA
LUKEKAA TÄYSIN ILMAISEKSI VINCENT LOMBARDIN

''MITEN VOIN KAKSINKERTAISTAA
AUTON! SUORITUSKYVYN"
(Huom! Uusi, täydennetty laitos)

JR 37:n komentaja,
eve rsti

I

uutnantti

l.Järvinen

I

Ette tarvitse teknillisiä

ettekä erikoistyökaluja

tietoja

voidaksenne
soveltaa Lombardin niksejä. Jos osaatte vaihtaa palaneen sulakkeen kotonanne. osaatte itse säätää moottorinne siten, että se aina antaa huippu-

I
I
It

tehon. Tåssä erikoisessa kurssikir-

ei ole mikään kokoelma
pikku kikkoia, ioilla satunnaisasli

las3a, roka

voi saada aulosla irli vähän enemmän,
vaan yhlenåinen, selväpiineinen ia
Yarma opas,,onka aYulla saaYulatte
sekä maanliellä eltä kaupungissa yliyoimaisen, asiantunleyan aiotekniikan, selvitelään Teille mm. miten

voitte lisätä uudenkin autonne tehoa

- 25-30

0/o

vortte säästää huomattavasti poltto-

- ainetla. kaikilla autoilla

Mosses-

ta Cadillaciin

-

KUKA ON
VI NCENT LOMBARDI

voitte ajaa samalla moottorilla ilman korjauksia

-voitte
saada

yli

1

50 000 km

35 vuoden ajan General Motorsrn parhaita teknikkoja
Amerikan Autokorjaamojen -yhdistyksen entinen puheenjohtaja, mies,
ioka on itse paranlanut yli 50 000

mitättömillä kustannuksilla

vanhan moottorinne öljynku-

lutuksen loppumaan

ia

palauttaa

sen tehon uuden veroiseksi

-

voitte pitentää renkaittenne
20 000 km:llä

tai

toainelitrasta kilometrin
si enemmän, ilmantyökal

voitte huoletta kaksinkertaistaa ölpääsette kaikista käynnistysvaikeukpakkasella että lämpimällä

kak-

ja, moot-

u

toria katsomatta, vieläpä konepeltiä nostamalta.

Jynvaihtoväl it

- sista sekä

ARVO RIPATTI

auton suorituskykyä. Tässä kirjassa i,4r. Lombardi osoiltaa, kuinka
voitte saada JOKAISESTA polt-

ikää

-

voitte 15 minuutissa poistaa

Viikon tutustumisaika täysin maksutta
yhdyskunt.rn-rn-re Srskv j.irven t.r.rkse jonnekin Mitror-r kv-

jl

Lemerrn :r()Ilir \'.iiin :.t\I, r ,r'.. rurrriri rtrisli k.rip.i.i:- r,
_- -- - -_-vrrn jo r.tn.,x.::-.i.... .,,:: .... i -.1;r
\.-:ir,::Lg.rL..
Niin rr,riin'iisr.r i!rl::rcei-,. . i,-: :.i...r lie::.:.r Illi i:l :i,i.l
ettA tassil nl.ilStUSS.i fi-l,llOif ..!.:.:11 :r:emi-iin. :1 ni\ iillllle
tekemään ensimmiisrf, korsilrmme nt.rioirusr.imme vrrten. Se r',rlmistuikin melko rrope.rsri. mutl.1 lir'.iu tl,orers-

län

t;r, isken k.Ledetuistr puist.r.

Onnistuimme saamaan krrrniinankin, jolla aikomtrk-

sefirme

oli rnärkää korsua kuivattaa. Sovimrne

keskenärn-

me kipinämikkovLrorot 1,mpäri vuorokiruden

uudessrr

korsussamme ja län-lnitys aloitettiin, muttil airmulla sain
kamiinavarti<)miehelrä hieman alakuloisen ilmt>ituksen,
että hänen vartiovuorollaan oli korsusta kamiina "evaku-

oitu".
Eihän siinä mikä, ,1älkiä tutkimalla hirvaitsirnnre, ercl
kuuma kamiina oli kannettu korsusta ulos ja kr)1.i51s6sr.,
siitä hangelle palarnisjätteer. Kan.riinan jättämär sulat jäljet .ja muutama puclonnut hiili toclistivrt kamiinamrne
menosullnnan.

Vartiomiel.remme sotaväsymys ja niissä oloisse perin
rauhirllinen vxrtiopaikkx sekä teltan lärnpö olivat teinnut-

trneet toverinrme, kuten koko miehistrinkin,

sikeä1in

uneen, jota muut kamiinan tarvitsi.jat käyttivät hyväkseerr.
Korsnsta eikä sen enempää kamiinastrrkaan olisi meille tosin ollut iloa, sillä edessiimme oli siirryn-rinen utrsiin ase-

n'riin ja korsukarniinamme katoaminen jäi muirten

Lombardrn ne!vola on opetettu maarlman suurimpien oppilaitosten jamo-

nlen rad o- ia TV-yhtrorden lärlestämrllä taloudellisen autoilun kurs-

se a

O emme varmola

<assa:aa!eamm

srtä, etlä kun saatte käsiinne tämän kirjan jo-

a laidelr sen taulukon erilaisista vioista ja niiden oireista, niin et:a vortte alorssa havaita ja löytää sekä korlata viat, jotka myöhemm n aiheuttaisivat valtavia kuluja.

a

kars-

tan moottorista käsiänne likaamatta

oppaan häiriöiden löytämiseksi sytytys-

ja

polttoainejärjestelmästä,

jos auto uhkaa,äädä tielle kesken matkan, ia neuvot ioiden avulla sen saa ainakin väliaikaisesti liikkeelle,

. luettelon kausihuoltotoimenpiteistä,
. testit, jotka on tehtävä käytetlyä åutoa ostetlaessa,
a ohjeet auton kunnostamiseksi myyntiä varten
ette enää halua luopua siitä. Siksi annammekin Teille epäröimattä tilaisuuden tutkia tätä ainutlaatuista teosta viikon ajan kaikessa rauhassa ennenkuin päätätte, ostatteko vai ette

Teidän taryitsee vain lähetlää meille allaoleva kuponki, iolloin
Teille kirian viipymåtlä ia täy3in maksutla! Jollette viikon aikana tule vakuuttuneeksi kiI,an hyödyllisyydestä ja tarpeellisuudesta, Teidän on vain palautettava se, ettekå ole meille milään vellåhelämm.e

kaa. Päinvastaisessa tapauksessa kiria on Teidän vaatimattomasta 13 mk
voitte maksaa kirjan mukana seuraa-

75 p maksusta, ionka samassa aiassa

valla tilillepanokortilla. Käyllåkåå hyvåksenne täiä tilai3uulla, sillä
yaikka etle oslaisikaan tätä mainioia teosta, ehditl6 Yiiko33a oppia
uskomatloman palron uusia hyödyllisiä asioita!

Leikatkaa ja postittakaa heti!
UNIMAL, Postilokero 10557, Helsinki 10
Haluan ILMAISEKSI tutustua Vincent Lombardin kuuluisaan kurssiin. Jollen ole joka suhteessa tyytyväinen, palautan kirjan viikon kuluessa
sen vastaanottamisesta enkä ole Teille mitään velkaa. Päinvastaisessa
lapauksessa lähetän Teille samassa ajassa 13 mk 75 p.

sota-

mLristojen joukkoon.
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VÅIKKA olinkin ollut

pienessä, mutta melko kiperässä

kaksintaistelussa vihollisen lentokoneen kanssa nyt Talviso.'lan alr.tssa

Yli

Näljängär'r peltoaukeamalla

ja amPurlut

pysr),yn nosretun kärrinpyörär-r päiille köyteryllä "n-raximillani" rrzrtalalla minua kohti syöksyvää, tttlittirvaa herhiiäistä. niirr sota oli mirrulle rllrlrten vielä henkilökohtaisesti kokemat«rn eliimy's. Suomusserlmen tnaantasalle
poltettu kirkonkyläkin oli vrrllarttr takaisir.r melkein meiiii" tt ;n 6):n miesten tietämättä, ia se vähärr kaiveli
"Ennätetäänkö tässä enää lair.rkaar.r mttkaan", ttrumlsitttffre me puhtaan valkoisissa lttrnipttvtrissa ohi taistelr-rtar-r-

tereitten hiihtäessämrt-re ja katsellessamme tuhotr'rn veniiläiser.r

I (r

l.

clivisioonirr.r jälkeensä iättän-rää sotatavarira.

"Jäiköhän se ainoaksi strnkariteoksi ttro kaksinteisteltr
sen herhiliiisen kanssa", aiattelin n-rir.räkin. "Ei siinä ole
palion lrurraan.ristal " Tosin silloin, siir.rä kärrinpy(iräkone-

tiväiirini,vmpärillä hangessa olleita konekrväärisuihkuien 1älkiä katsellessani havaitsin, ettei se uiiu vararat«rt.t

h«;mma rtllutkaat.r jl että siinä olisi vallan hyvin saattauut
rner-rettää sen iriuoansakin, mtttta sitterlkir-r... Ei se vielä

mitään sotaa olltrtl Sellainen vein ;rier-ri irlktrvrrihe, jolle
riitti hyvin tut-tt-tttstLtkseksi ja ktrr-rnirrmerkiksi " se eversri342

luutnanrti Susi taipalee n tarioaml k'r:r-'..: \'atsavyöIlä varustettu ja hyviille tttoksirhtava sik..::. 'rx'r hät't
siinä pihamaalla oiensi sanoen:
"LLyvä, oikeir.r hyväl Si.rihkuthan p1'1'hk:r:: i ::ccu kylkiä itran. Vaan ei tttllut lotnaa. K<lue et i---- :.::"'
Er.r siis tryväksynyt tätä ttriikasteeksi Sc :--:--:-.' ----':- mitlr: .:--:'. :-"- .':-'imme

tättömältä tlpatrkselta varsinkin
täiillä todellisilla taisteltrtar-rtereill.r 1.. r-.i::-'ir-'r-.; ruumisröykkiöitä ja kun vastaanlme ttl()lii:-- 1;:':'::j sireissäään
olåvia, likaisie ja parroitttrneit.L .i*''.: --:.r-:---.= Kun sittet.t
kaikert lisiiksi sattrin työr-rq'mii:in .:.--- :.:.-' v''nhelt-t tttkkikän-rppiiiir-r, jossa

oli jonkinl,rin.

:-.

r--:lli.-il1r tltPalnen

i1

siellti eräs nuori, sievii jrr sirk.-',..-::---":l:':l ir)ttr1 t-ttitltttr ettsin pitkiär-r katseltuaan tLlLllll.::.. :::-,:--r'si'is se rämä sileii-

k,rsroinen ja pul-rtiran ILLrll::-." --:-- ;'rik;r tuleei"' r-riin
toivoin melkeir-r, että Iril:i ,,-rs. :-.::r'-: siir-rä niellyt ja tttusin, että mir-rtrlla ei ole f i.il::::"-<-.":l oiker'rttir vaatia itselleni tulikastee,-,,.,,,-r.",i .l()::rj' :.:rit-r' tlrolloir-r jo korkeirssa kurssissa olc\';1rI ril:!--r-, -\Irkiilisen kttumal teerä
lrörp.ittyirti p,rirtLrin rrtr:: --":.
' Ettii se keht,rsikin I1()iIl i\.t
'i llokornakin alnetsooui,
Tytönliikiiriil
pyhl

Mutta se oikeakin tulikaste tuli sitten arkanaan. Lieneekö ollut jonkun minua korkeamman tahto, että minun oli

ympäri Kotvalaan ja edelleen sinne vihollisen sivustaan,

saatava tulikasteeni rehellisessä kaksintaistelussa syystä,
että tarvitsin ehkä lisäannoksen korpisoturille välttämätöntä itseluottamLrsta ja omatoimisuutta, mene tiedä;
mutta niin vain kävi, että tämä oikeakin tulikaste oli rehellinen kaksintaistelu. Se oli kirjaimellisesti taistelu
mies miestä vastaan, jossa meillä molemmilla osapuolilia
oli vain kaksi mahdollisuutta: Jäädä hengittämään tuota
Kainuun korpien pihkantuoksuista ilmaa tai kangistua
sen hyytävälle hangelle. Mutta paitsi tätä itseluottamusta
ja itsensä voittamisen taitoa, antoi tämä sinänsä vähäpä-

taljoonaa jääkärikapteeni

missä Puraksen

vyt Osasto Volanen
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Lyhyen talvipäivän aurinko pilkisti horisontista. Lumi-

f"

kuin aaveet, sillä valkoiset lumipukumme sulautuivat
ryystin h-rmiseen metsään. Tuntui hyvin turvalliselta, niin
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Venäläisten

sotatarvikkeiden
rivistö on läätynyt
Raatteen tielle
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set ja huurteiset puut nuokkuivat raskaina. Erämaa oli ihmeen hiljainen. Taisteluiden adnråkäan ei kuulunut, sillä
luminen metsä vaimensi äänet. Etenimme tuolla erämaas-
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jouduttava.
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osa

johdolla sekä Keja res.vänrikki Larvon prrri-

lamme ei ollut mitään sen kummempaa varmistusta. Vedimme ahkiotamme ja saimme pitää itse huolen samalla
omasta turvallisuudestamme. Konekiväreitä tarvittiin
nyt siellä jossakin kaukana sivustalla ja meidän oli sinne

nulle myös kaksi korpisoturille tärkeää opetusta. Ensiksi:

b

Fiinkin

ot jo hääräsivät.
Meitä oli puolijoukkue, siis kaksi konekivääriä, kun
etenimme tuona tammikuisena aarrluna halki erämaitten.
Tällä meidän kymmenkunta miestä käsittävällä osastol-

töinen ja melko huomaamatta tapahtunut kahakka mi-

,?

§lätie yhryy päätiehen ja missä

Hiihtopartio etenemässä
joulukuun hämärässä "kolmen
linjan pyssyjen" roikkuessa
lumivaipan päällä
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älä koskaan jåa makaamaan asema"an siihen kohtaan, mrhin olet edennyt, siis maalitauluksi, ja toiseksi: mrLisr,r ,rina pitää aseesi puhtaana ja lukot sulana. Ne ovat kai itsestään selviä asioita, mutta ne saattavat tirisrelr.rn tr.roksinassa unohtua ja silloin voi oila kohtalona tuo viin.reksi
mainittu vaihtoehto. Minä rnuistin tämän opetuksen kvllä
tämän jälkeen aina.
Samaan aikaan, vuosien 1939-/+0 vaihteessa, kun vi-

hoi-[isen,i4. divisioonan komentaja, kenraali Vinogradoff
jakeli vieiä joukoilieen hyökkäyskäsk1,jä suomalaisten tuhoamiseksi yhteistoiminnassa 163. divisioonan kanssa ja
voitokkaat joukkomme kokosivat tuon viimeksi rnainitr.rn,
taistelunsa jo taistelleen divisioonan .iättärnää sotasaalista,
asetuimrne me .iääkärikapteeni Hy ppöl än johdolla
puolustukseen Kuomasjärven ja Kuivasjärven väliselle
kannakselle. Tämä oli oleva se linja, jonka yli ei tuo valiodivisioona saisi tr.rlla ja .Jonka itäpuolelle se oli tuhottava.
Näin oli kuulemma päättänyt Ukko S i il asv r-ro.
M n t t a vain muutaman päivän me saimme maata
niiissä pussinpohja-asemissa, sillä tuhoarlristaistelut alkoir'.rr t«rdenteolla ja meidän oli lähdettävä lämpimistä pahriteltoistarnrne kiertämään pohjoisestar Kuomasjärver-t

kuin kai yleensä suomalaisesta sotilaasta tuntuu silloin,
kun hän pääsee pienen ioukon rnukana, taikka vaikkapa
yksin metsän kätköihin ja hänellä on selässään luotettava
aseensa. Minulla sellaisena oli oma, tuttu, kotoa mukaani
ottama luotettava pysrykorvani, jolla olin jo ennättänyt
ampua monia palkintojakin kotiseudr.rn sk:n ammunnoissa. Mutta monet olivat myös ne teeret ia httutremetsot,
jotka siliä oli tietysti tipautettu. Oikeastaan tärnä oli kuin
oloa eräretkellä ja taisinpa siinä hiihtäessäni vilkuiila vaisromaisesti puiden latvoihin nähdäkseni jos mahdollisra
tuon metsämiestä sykähclyttävär.r näyn: Puun larvassa, höyhenet pörröllään nuokkuvan suuren metson. Tällaistako
tämä on. Ei lair.rkaar.r hr.rllr.rmpair. Sopivan jär.rnittäviiä vain.
Olin ihanan tietärnätrin toclellisesta sodasta, tiristeltrsta. J:r
niin olivat kai toverinikin. Elirr-rn.re tuossa nuorelle sotilaalle niin kullan arvoisessa tietämättömyyden ia itseluottamuksen tilassa, ionka ansiosta on maailman taPPotanterilla saavrrrerru llronta suttrta voittoa.
Hiiren hyppyäkään ei metsässä näkynyt. Hiljaisuus oli
lähes täydellinen. Ainoan ääuen, vaimean suksien suhinan
katkaisi vair.r silloin tällöir.r kLruluva nrkrhdutetnl Inanatrs,
kun suksi taikkir ahkion t'rokka meni ristrr-r alle. tai kun
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jarrumies tunaroi ja antoi ahkion liukua vetäjien kinruille.
"Sen tohelol " tuli tuolloin hyvin äkkiä, sekä sen pädlle
asiaan kuuluva ojennus katsoa eteensä, eikä hiihtää hölmön näköisenä akkaansa ajatellen siellä perässä. Tierysti
oli myös aivan luonnollista, että tämä jarrumiehen tehtävän helppous ärsytti ahkion vetåiåd. Tottahan toki!

Hiihtelin siinä edessä, enkä ollut sidottu ahkion kör'siin. Katselin vain sotamies Kautiaista, joka hiihtää hankasi edessäni tunnustelijana. Tåma hämäläismies, hiljeinen ja vakaa, kuului joukkomme vanhempiin miehiin.
niihin sotilaina ikämiehiin, jotka Porin Rykmentin alokkaitten ohella muodostivat rykmenttimme rungon. IUe
olimme jo oppineec hänet erottamaan ,foukosta, sillä pairsi
hänen rauhallisuutensa, pistivät hänessä silmään muurkin
ominaisuutensa. Hän ei koskaan purnannut ja oli aina val-

miehiä asemiin ja näytti sauvoillaan asemien suuntaa,
mutta tämä kouluruksen takia tuttu huuto kaikui nyt kuuroille korville ja tuskinpa sitä moni edes kuulikaan. Nämä miehet vaistosivat silmänräpäyksessä ainoan oikean
menettelyn tässä lähietäisyydeltä tapahtuneessa ylläkkötilanteessa. Sen sijaan, että he olisivat heittäytyneet maahan, toisin sanoen upottavaan hankeen ja juuttuneet täten h1'ödyttömään ja epämääräiseen tr-rlitukseen ja a.maneet aloitteen jäädä vihollisille, he avasivat seisoaltaan,
t.rikka korkeinra;rn polvelle painuen, tulen kohti vihollisr:. Ennätin nähd1. kuink.r p.rri lähintä vihollista kaatui
nel:. l[r'ös or:.i :.:eeni oli nopeasti käsillii, rn111111
5il- ecles
.r:n :'r'"irsrn. ertf, :e olr j i ii s s.i I Sen lr.rkor eivrit
:-(.i.lq(-.
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helvetin r-äki, minä manasin siinä kuulien viu-
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miina tunnustelijan vaaralliseen tehtävään.

Tällaisesse

tehtävässä hän kaatuikin myöhemmin Kuhmossr monren
nyt mukana olevien tovereitrensa kanssa.

Kautiaiselle, enempää kuin muillekaan rykmentrimme
reserviläisille, ei valtio, jota hän oli nyt puolustamess:. oilut pysrynyt antamaan sotilaan tunnuksiksi muuta kurn
nahkavyön virttyneen siviilipä:illystakin päälle ja kokerdin siviilikarvahatun reuhkaan. Mutta kiväärin hän oli

sentän saanut. Se, ensimmäisen maailmansodan aikainen
kolmen linjan pyssy, roikkui hänen kaulassaan, kun h,in
hiihteli edellämme harmaat silmät totisina tähyillen puiden lomaan. Hänen siviiliharunsa toinen korvus riippui
aina alhaalla, ja se veppasi somasti hänen hiihtorytminsä
mukaan. Katselin tuota kiväärini ampujan apulaista ja hänen karvahattunsa korvuksen veppasua, kun näin hänen
äkkiä nostavan kätensä, painautuvan kyykkyyn ja laukaisevan siinä silmänräpäyksessä kiväärinsä. Kerkesin rämän kaiken vain tajuta, kun aivan läheltä, vasemrnalta
puoleltamme näreiköstä rävähti. Kaarnan palaset kimpoilivat puiden kyljistä, ja oksia tippui niskaamme. Havaitsimme, että vihollisia on aivan vierellämme olevassa näreikössä. Heidän piippalakkinsa vilahtelivat sieilä. Emme joutaneet ajattelemaan, osuiko kehenkään, vaan jokainen tempaisi selästään henkilökohtaisen aseensa.
Osastoamme "vetänyt" alikersantti huusi vaistomaisesti
344

Suomalaisten
hyökkäys Raatteen
tiellä olevia
venäläisen
44. divisioonan
voimia vastaan

Naapuri oli lähtenyt sotaan
musiikki mukanaan, mutta pelivärkit
sortuivat Raatteen tielle

huessa korvissani. Hakkasin lukon t;rppi.: kohmeisilla
käsilläni, mucta turhaan. Tässä aseeni kenss: x;.mppailles-

sani pamahti takanani, aivan kon'ani r..-:e§"

l:ukar.rs.

Käänsin kiukkuisena pääni ja näin t;rkrn.:'ir erjjn konekiväärini miehen nauravan naamsn.
Mitä pirua sinä sillä tavalh r.itsx;i.' ktvahdin minä

-Korvani ovat ihan lukossa.
- Minua suututti erikoisesti ruo

h,inen naurunsa, sillä

aseeni takia jo melkoisessa frsvn'stilassa. Mutta siinä
uutta piippuun ryöntäessään l'rän sanoi:
Vai ovat lukossa. Lur,rlen. errä ne olisivat enemmän

olin

jos en olisi arnpunut Ketsol hän sitten jatkoi ja
lukossa,
näytti kädellään siinä aiv.rn iihellä makaavaa vihollisen
ruumista.
Se tähtäsi sinu.r juurii
lienee ku.lunur vain muutamia sekunTähän kaikkeen
teja, ja sitten näin poikien painuvan arnpuen ja huutaen

näreikkön vihollisra päin. Tätä vihollinen ei kestänyt,
vaan alkoi vetdyr)'ä sen kun hangessa taisi.
Mutta minä olin juutrunut siihen, Aseeni

oli auttamat-

tomasti jäässä. Kirosin q'hmyyttäni, taikka paremminkin

huolellisuuttani, sillä minulla oli suuri kiusaus pitää aseeni ohuessa rasvassa. Sehän oli tavallaan omani, sk:ssa
omilla varoiilani laitattama tarkkuusase, jolla oli vielä rämänkin "kapinan" jälkeen tarkoitus ampua alpakkalusikoita palkintokaappiin, mikäli henki säilyy sinne saakka.
Taistelun äänet etenivät. Siellä ne jo menivät ja minä
kyykin tässä järyneen aseeni kanssa. Mirähän ne pojatkin
nyt minusta ajattelevatl Mutta vihdoin sain hakattua lukon auki. Patruunapesästä kimposi parruuna hankeen ja
uusi kohosi sulkukappaieen eteen. No niin, aukenihan se!
Mutta sitten kun ryönsin uurra parruunaa pesään, ei lukko
mennytkään perille asti, vaan jai pari senrtiä auki. Patruunapesässä siis lunta tai jäårå. Se sana, mikä tässä tilanteessa kajahti tuolla Raatteen erämaassa, saa jäädä mainitsematta.
Se kun oli nykyproosaa! No, ei mahda mi-
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nulla ei ole enää kylmä, en ainakaan nrnne sitä. Aistin
vain sydämeni kiivaat lyönnit rintani alla olevaa kiväärin
perää vasten. Mutta kuin ohimennen huomaan, eträ en
tunne pelkoa, jännirystä vain. Se ei ole sellaista kuin pelko, joka lamauttaa. Tunnen ääretöntä toimintatarmoa. Se
ikään kuin kihelmöi minussa. Sen herättää tietoisuus, että
tässä on todella vaikea tilanne ja että kysymyksessä on
vain: hän tai minä. Hän on edullisemmassa asemassa, ,ja
hänellä on puoliautomaattiase. Mutta hyvä on minunkin
aseeni, ja jos saan silmänräpäykseksikään yyvälle, niin varmasti osuu. Mutta se ei nyt toimi
nyt, kun sitä ensi
- alla lumessa ja jddskerran todella tarvitsen. Se on rintani
sä ja lukotkin auki. Selässäni painaa raskas reppr.r. Se on
ainakin saatava pois. Kun sen saan pujoteltua pois selästäni, on oloni keveämpi. Voin nyt paremmin toimia ja tehdä jotakin ylläträen nopeasti. Jälleen pamahtaa ja lumi
päälläni pdllähtää. Sitten saan kiväärin käsiini. Sen lukko-

on täynnä lunta. Väännän lukkoa tapista, mutta se
ei paljon liiku. Käännyn syrjälleni ja jrilleen pamahtaa.
pesä

Yritän vaihtaa kierimällä paikkaa, mutta lumen takia se ei
onnistu alkuunkaan. Olen kerta kaikkiaan sidottu tähän
lumikuoppaan. Kuolemankuoppaniko? Ei
ei sentään
- osunut! Jälvielä niinl Sydämenihän lyö vielä. Vielä ei ole
leen lar.rkaus, toinen. Mitä se yhä paal'rtaai' Miksi se ei
heitä käsikranaattia taikka käveie tähän .ja ryönnä rauhallisesti pistintä selkääni? Silbin olisi kaikki lopussa. Vain
lyhyt pistävä kipu ja
Mitä se oikein aikooi' Ei, sitä minä en anna sen tehdäl
Irrotan patruunasäilirin pohjakannen ja sieltä putoaa

kolne patruunaa lumeen. Puhalteien .ia sorkir.r kohmeisiila
sormillani patrur.rnasäiliötä puhtaaksi. Nyt kai se on puhdas lun-resta/ Avaan patruunataskun kannen ,ja otan esille yhden "kamman" jir saan ktrin saankin sen paikoilleer.r
Ioviin ja peukalollani painaen muutamia sekunteja, jotka
tuntuvat kuitenkin pitkiltä. Mutta rneneekö nyt patruuna

piippuuni Työnnrin ltrkkokammesta. Tiedän, että tästä,
.juuri tästä. riippur-r kaikkii Tajuan jälleen-sarjan laukauksia. Jokin ilmaisee liikkeeni, siis sen, että vielä elän. Ne
tulevar hlvin llhelrri vlitseni. Siunattu, kirottu lumi! Hän
ei os.r,r rihdiri r.rrpeeksi alas, koska ei aavista, miten syr'111I h.:.ngess.r olen. Tvönnän patruunaa pesään, se me-

A

tään. Heirin eseen k.:.uir:.ni. 5en .:§k,t :oikk:i l\'onlr-na. Ei kei se nlr puro.l. srii.i kvlE i:i § \'l:mlsir;1R-\ n;rvi
pitää sen siinä.
Läksin hiihtämään poikien perään. Leukauksia kajehteli vielä. Ne tunruivat kuuluvan hlvin kaukaa, sillä lLrninen metsä vaimensi ääntä. Hiihdin mahdollisimman nopeasti. Siellä täällä makasi kaatunut vihollinen hangessa.
Onkohan noissa omia? ajattelin. En huomannut omia.
Kummallista tuuria! Siinäkin makaa aron poika seldllään.
On osunut päähänl Niin, sellaista on sotal Nostan sattumalta katseeni ja huurteisten silmäripsieni läpi näen samalla hetkellä miehen trrnman hahmon edessäni. Se on
aivan lähellä petä.,än vierellä. Samassa silmänrapäyksessä
kajahtaa laukaus, mutta minä olen jo menossa maahan,
hankeen, ja kuula viheltää hivenen ylitseni. Se oli täpärällä, ajartelen upotessani rämeenlaidan pehmeään lumeen.
Lunta on sillä kohtaa todella paljon ja vajoan siihen syvälle. Suksieni kannat ja toinen sauva jäävät näkyviin. Ne
liikkuvat ja näkyvät viholliselle. Häm ampuu peräkkäin
pari kolme laukausta ja kuulat pyyhkivät lumen pintaa
pitkin selkäni yli. Saan kenkäni irti mäystimistä ja ponnistelen itselleni jonkinlaista sopivaa asentoa, mutta kuta
enemmän ponnistelen, sitä syvemmälle vajoan. Mikähän
rämeikko tähänkin sattui? Kivääri on rintani alla, silmät,
korvat ja suukin on täynnä lunta. Tilanne on tukala. Mi-

Nyt se menee. Ei mene. Vielä
>entri. Tdsrä sentistäkö riippuu elämäni?' Yhdestä vaivaisesta sentistä. Lyön voimieni takaa kämmenelläni lukkonee sinne r';rin vaivoin,

tappia ja jokaisella lyönnillä ryönryy patruuna piippuun

millin, pari. Nyt lukkotappi tapaa jo loven kaartuvan
osan. Kun siihen menee, niin se saa vipuvoimra ja ryöntää

itse itseään eteen. Painan tappia, hakkaan sitä, sa painuu
alas, painuu ja vihdoin se on pohjassa. Lyön nyrkilläni
vielä siihen. Olen yltä pääitä hiessä ja lumi sulaa kasvoilla-

ni. $,yhin kasvoni

.ja silmäni

kuiviksi hihallani ja

alan

hakea asentoa vetäen oikean polveni koukkuun vatsan alle. Tunnustelen ponnisttrspohjaa altani. Siinä synryy jälleen liikettä ja ehkäpä ääntäkin.
Pam-pam-pam-parn-pam- Voi Piru, kuinka menevät -läheltäl Se ampui siis viisi kertaa. Vai oliko niitä viisii' Entä jos niitä olikin vain neljäi' Mutta jos niitä oli viisi, niin hänen täyryy nyt ladata uudelleen asettaan! Kyllä

niitä oli viisil Ponnistaudun äkkiä yiös ja näen suoraan
edessäni miehen kivääri kädessaar.r. Ta.juan, että hän onneksi seisoo, kun nopeasti tähdätty heittolaukaukseni pa-

mahtaa ja mies lyyhisryy hitaasti hangelle. Hän ei siihen
suistu. Ensin kirpoaa ase här.ren kädestään ja sitten hän

kuin empien alkaa vajota kokoon ja lyyhisryy

suulleen

aseensa Päälle.

Tunnen sanomatonta l-relpotusta. Seison siinä hetken

.ja
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kuulen hr.rutoja edestä suoaukeaman takaa:
Ruki-ver, idi-sudaa, sieltä kuulur.r. En voi olla nar-rrahtamatta
itsekseni. Ne ovat ainoar sanat, mitä pojat
taitavat venäjänkieltä ja niiden ääntäminenkin taitaa olla
vähän niin .ja näin, mutta millä mahtipontisuudella ne tu,,Rr.rkiveer _
levatkaan!
idisutaa _ p_Ie,,
Menen kaatuneen vastustajani luokse. Tartun hänen
manttelinsa kaulukseen ja käännän hänet selälleen. Huomaan, että hän elää vielä. Hänen silmässä ovat vielä elävän ihmisen silmät, eivätkä lasittuneet. Minr.rsta tuntuu,
eträ hän näkee ja tajuaa minut ja hänen silmissään on
hämmäsrynyt ilme. Jostakin syystä minun on siirrl'ttävä
hieman sivuun. "Miksi seisoit ja tulitit samalta paikaltasii"' kysyn itsekseni. "Se oli sinun kuolemasi! " Katselen
miestä. Hän or.r hyvin nuori, kasvoiltaan melkein poikanen. Silmät ovat tummat, lähes mustat ja älykkäär, vieläkin, vaikka niihin hiipiikin jo kr-rolema. Sitten hänen nrr.rmiinsa nytkähtää voimakkaasti, sliusta kuuluu heikko
korahdus ja veri pursuu huulier.r välistä ja siimien ihre
muuttuu äkkiä tuijottavaksi.
Hän on kuollutl
- ertä hän sen näkee, hiiAvaan varovasti kuin peläten,
nen manttelinsa. Sen taskusta näkyy lompakko. Otan sen

ja avaan ja käteeni osuu rahaa ja valokuva. Otan yhden setelin ja pistän sen taskuuni, minkä jälkeen jään karselemaan tuota valokuvaa. Siinä on nuori, tumma kaunot.rr.
Ei voi erehtyä, että se on hänen morsiamensa. Karselen sitä pitkään ja mieleer.ri tulee ajatus, että tuo kaatunur r',rstustafani näki ehkä nämä kasvot siimiensä edessä. Ehk,j
tuo hämmäsrynyt ilme hänen kasvoillaan johtui siirä. errl
nuo nlloren, kauniin rytön kasvot muuttuivatkin turrre-

mattoman, lumipukuisen sotilaan hikisiksi kasvoiksi

Kuka sen tietääi' Panen lompakon ja vaiokuvan takaisin
kaatuneen taskuun. En voi niitä ottaa.
Pojat tulevat pois. Heidän edellään paarustaa kuusi
seitsemän vankia, .ioista joku on haavoittunlrt. Menemme
ahkioille, missä toteamme, eträ kaikki ovat paikalla eikä
kenessäkään ole edes naarmuakaan. Ihmettelemme hyvää

"tuuriamme".
"Tämä oli onnistunut tulikaste , roteavat pojat. Omasta
puoiestani yhdyn tähän toteamukseen täysin, vaikka en
puhukaan vielä mitään tuosta kaksintaistelustani. Sitten
pujotteiemme vetoköydet olkapäillemme ja lähdemme taiva.ltamaan kohden määränpäätä. Vangir hidastavat kulkuamme, mlrtta tapaamme pian jonkinlaisen tientapaisen
ja muutaman kilometrin hiihdetryämme mvös polttamatta
jääneen mökin, jossa majailee jokin pieni osrrsto ja josse
on myös vankeja. Jätämme omat vankimme sinne, jakaen
heille ennen lähtöämme savukkeita ja leipää. Eräs vanki
huomaa leipdJaukussani paian juustoa ja hänen silmiinsä
tulee anova katse. Leikkaan sitä palan hänelle. ja hän
haukkaa siitä hivenen. Sitten hän asettaa juustopalan
kämmentensä vdliin niin, että vain pieni kaista jää näkyviin, minkä jälkeen hän antaa jokaisen vangin haukata
siitä pienen suupalan. Heillä on nälkä!
Vain pienen hetken levätryämme jatkoimme matkaa,
sillä meillä oli kiire. Haukilan yhä kirisryvän motin sivustalla tarvittiin kipeästi aseitamme, koska toisen vihollisdivisioonan iopullinen tuhoaminen oli alkanut todenteolla.

Suom ussalmen taistel

ijoita

Reumaattinen
II

SARKY

ja muut lihaskivut
lievenevät
nopeasti

ia

miellyttävästi

Heti kun särky alkaa, Iievittää
Algesal sellaisissa vaivoissa kuten
reumaattinen lihassärky ja niveljäyk§'ys
neuralgiat, nyrjähdykset ia- revdhdykset, noidannuoli
särk1' ankaran ruumiil-

lisen -ponnistelun iälkeen qön
aikana tai urheilussa
särky nopeiden sään vaihtelujen
yhteydessä.

Tämä kipu ja lievittävä salva on

niin

nopeasti läpitunkevaa, eträ

se vlikuttaa suorlan särkevän
kohtaan heti ihoon imeyJytqän
ja se on niin mietoa, niin hel-

-lävaraista ja iholle

ystävällistä,
pikkulastenkaan
ihoa esimerkiksi nyrjähdyksissä
ja revähdyksissä.
Algesal ei aiheuta kuumotusta
eikä polttoa ihossa.
Kipu iskee äkkiarvaamatta: älkä siksi Iykätkö Algesal t.utken
ostamista. Pitäkää Ålgcsrlir lnr
varalla kotiapteekissa. Reseptittä
kaikista apteekeista.

ettei se ärsytä
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Pommitus on yllättänyt iunan

ERKKI ALARIK KAHILA

KUIN

ElLlsPAIVANA
II

II

II

LUNTA oli ja pakkasta. Oli rnyös ilmahrilyryksiä toinen
toisensa perään
y<illäkin, päivlinkirkkaita kun ne olivat
kuutamossa. Ja sadoittirin
nuoriir vaprraehroisia, jorka "va-

kinaisten" jotrkossa trrmmikuurl puolivälissä -40 toruttelivat Kouvolan knsarmeihin. Pirri päivää sitä vair.r kesti,
ki.rn jo siirsivät Voikkaan kerr.rsakor.rltrlle, eikä täälläkään
enrrätetty vanhentua, siliä taas oli suunta 11q5i
i1i1p52- tottukoulu Kuusankoskerr liepeillä. Liikkuvuureen ruli
musta jo alussa ja lavereil.rin vuoreen.r, murta sitä ja paljoa muuta ei silloin huomatttr. N1,t se oli todellisuutra,
josta öitä oli vrrlvottr-r ja päivin ajateltu.
Jo pienestä oli selkeä maanpuolustusaate ilrnan korulauseita saanut juurtLrrr mieleen, josra kiirollisutrden koclilleni talletan 1'htenä rakkairnpana ilrvona sy,clärnessäni

Rautatietä myötäillen hiihteli sotilasjono uuden-uutukaisissa lumiptrvuissaan piiivärl viimeisinä valoisina tunteina. Kapeat repun kantohihnat puristivar sietämättörr-rästi, kirnnettirvaa kun oli tullut liiankin kanssa matkaan, kaiken nä1,ctäessä tarpeelliselta. Sitä se olikin, mtrtta kuka kestää kantamisen.
Iltapin-reällä enniitettiin Nurmin aseman tuntumaal).
Tuskin rneistä rnitiiän näkyi
aaveionosta, muttil a.seman
seudulla odottelevrrt sadat evakot
olivat varomattomampia. Tuo kostaLrtui kaamerrsti, kun vihollispomrnit iskel'tyivät noiclen poloister-r j«ltlkkoon, joisra moni rnenetti
henkensii ja kymmeniä harrvoittr.ri. Trrsklnhuuclot tummassr ),össä olivat järkyttiiviiii kutrltirvrra ja lohkaisi varmasti uselrn ohihiihtävän itseluottamuksesta aimo pala-

hautaan sirakka. Poikatl,ö ;a SK «rli anranr-lr oman osrrnsil,
joten oliko ihmettelemistä, jos minr.rssa oli korona 1lidiittelen.ristä. Pitkiiän eiviir neljiir.r veljenkään kelroittelrrt te-

h«nneet:
Et sira ;iiträä äitiä yksin,
- silxti sitten
kir-r olernistir,
poikasilla.
rnuistrrn. nriten

iiiti irkien jourrri

triiillii orr miehilläHiemirn

l-riiveter-r

iurrruniliur
periksi. Mutte

nLlonrus on sell.risr,r. Prrljon miriirtöntiimntiinkin llsii1n
vtroksi silloir-r Ieuk.r noLrsee.

Olimme sl,rneet koLrlLirr.rtrksi oikern soJ.rss.r olleir.r.
mutta hrravoirrumrsesr.r roii.i:ne i t.i .il i ::pseereir.r. I h.ri l imrne heitä jrr jo viitr.rirksesr.l olintme r'.ii:irJiss.i reht.ir',i.i
tiiyttän-räärr, r'ri i r.rkuin ehki nlkr isi n vri n l.rskLl'.ir jo j.i.ik:irikor.rlussir tel.rtänee7 Sen näki (r. korr.rpp.r11i.1r.r iiri. rii.ip.e-

li Stroknur.rttiki r.r, koskaprr anroi riimän kirjoirr;rjalle kotikiilntiluvan siviilivaatteiden viemiseksi
Iä
- p.lrhellii kur-r astrin. Ja rneille oli j«r alr.rssa slrnorrlr, errä

hart pääsevät ensin lähterniiiin, joten sitä yriterriin...

Eräs S-rykmentin osasto
lähdössä YH:een v. 1939

Ny, )rrna rnateli pitkir-r Pietlrin rrrtru
k111611 5is[
- nirnitettiir.r
silloin
kohti Viipuria, lrrsrinrr- Me, rr\,den- oli veniiliiisten iL'navoin-rien vil-rany,s rintlrnalle. Riltrl
jir
tuirnpia
koneiden lentell, pysähcl1,tti sill«rin riillöir-r
n.reidär.rkin junrrmme n.rersäviileille su«rjaan. Kaikki oli siis
r)yt io mahdollista.
Yht'iikkiii junan j;rrrur narskihrivxr
ilkeiisti ja huuto "nopeasti
ulos rnirasroon" enniitti vrrir-r

sen.

osaltrr toteutr.ra, kun p<»nmit .lo riijiihtelivrit jr.rnan vierellii,

ja ktritenkin r>lirnme vrstll menornatkalla 'sinne j«rnnekir-r". Muu-

ktritenkir-r vain siruilla sitä vahingoirrren. Pirrilrir utxrm-

kliselta kltkesi triival tosin tiihrin

toiselta rnelko prrhastikin, srlrr.tLlilan siiiiriluul-rtrr-r 7-ti - crn sirpaleer-r. Pier-rtä
hiimrninkiii lisäsi vielä se, että koneet palasivar rakaisin
trrlittamrrln kor.rekiviiiireillä. Ylrter.rii räiskeenä puhkoivat
Iuorisarjrrr vaunujen kar«r.ja jI ikkunoita, Iasir srirkyilivät,
jrr n1,t srirnrne me yltiiipiiisirnrniit vitrnrrihin jäiineer kyyristellii nikkeliryöpvssii vain onr)eemme luortaen. Sillii
er.iii se oli vielä mytiriiiner.r ja lopputirival olikin srrten veroist;r vetkuttelua, ktrnnes purkirtrsr-näiirä),s rinnettiilt.

N)'t koin sen, mitä kutsutrrirn ensi tturteeksi sotrrt()uryhil'yttii ja heikotustir. Oli poikettrrva pensirikkoon -lxrusupyykiltii viilttyäkseer.r. M«rni koki tuon lutoisarrlt:r rrrvrrl.rnrrrrtom i i n iikki tekoihinrnliannuttirvan
vrrst.r vitjrrssrr. jossil se rln vitirralkin johtavan tunnctil:rll
lisernpi. Minur se jiitti siellii viiherrrniiille, kiitos vrrrmarrlr
[s155i1

eclellä kerrotur.r, sillii kuk,r1,e ei pelkiiisil
Tämii oli roinen rnukrrnaolo toclellisuuclessa,

ta mlrinittavampu e.i sitter-r enää tirpilhrunutkiran. Tienhairriun rulriin aikenrren, viivyttiin tlloissa ja seurarvluir

ilrlna

kuorrnll-i.nrtor kuljerrivat meiclät t'ksikkt)ihirnrne.
jo l0 r,uottrr, kr-rr-r erään kuusikon srrojasse I-.
Årvi P. Po i j ii rv i otti mcidiitv:.lstrriur JR Il:ssii. Sitren
ei ole tulhrt niin liiheltii trrvrltuksi, mtrtta kylliikin 6.
komp;ranian Airtovir:.1 rrra ja kLrmppaneitx, ioihilr
näin tuli siir.rii tarnn.rikuun 2-i. piiiviin prrikkeilh YläsornTrurstrr onkin

meella liiteq'ksi.
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OLI vuosi 1939, ja elämä tädllä koti-Suomessa tuntur varsin epävakaiselta. Olin nuori ja kokematon, joten sotatoimet ja kaikki niihin liitryvät käsitteet olivat minulle aivan outoja. Olin liitrynyt lottiin vasta vähän ennen sodan

alkua ja arv^ta sa ttaa. ettei siinä vaiheessa minulla eikä
lottatovereillani ollut mahdollisuutta päästä suorittamaan
mitään erikoistehtäviä. Tierysti puuhistani ei edes kannattaisi kirjoittaa, sillä työmme linnoirusryömaan muonituksessa oli sodan puolesta aivan rauhallista, vaikka liitryikin yhtenä osatekijänä kaikkeen. Taistelua se oli omalla
tavallaan, siis pakkasta ja ryyrymärtömyyttä vastaan.
Sodan ensimmäinen päivä valkeni marraskuun 30:nä
1919 alorttaakseni täten alusta tapahtumien kertomisen.
Näkyvänä sodan merkkinä rxiimme rintaman takana suuria lentokoneiden laivueita, jotka järkyttävästi ja uhkaavasti pitivät yllä sodan tuntua. Saimme pieniä huoltotehtäviä, jotka eivär paljoa vieneet aikaa. Sitten jouluna läh-

dimme komennukselle Käyhkää nimiseen paikkaan
Imatran .ia Puumalan puoliväliin. Niin pakkasimme repur
ja olimme valmiina palvelukseen siellä linnoitusryömaalla.

Meistä nuorista lotista runtui aivan turhalta aloirtee

ny

t

linnoitusryöt kaukana varsinaiselta rintamalta ja siitä käytiinkin monta vilkasta keskustelua.
Saapuessamme kyseiseen muonituspaikkaan oli meidän
siellä ryhdyttävä esivalmisteluihin ennen miesten tulor.
Oli siivottava ja luetteloitava suurer astiamäärät, sil.lä ne
olivat Enso-Gutzeit Oy:n astioita, jotka oli aikanaan luovutetcava takaisin.

Sitten alkoi kiireinen aika, kun tuli miehiä satoje j.r
muonaa autolla. Ensimmäiseksi harmiksemme saimme
"pomminkestävää" leipää ja siinii oli p:ulmaa kerrakseen.
koska muonavahvuudessrmrne oli nrrös .rikr iäkk.iitii mie-

KERTTU MENNA

Huolto-

kokemuksia
linnoitustyömaalla
hiä, yoita ei tierenkään ilahduttanut tällainen ieipä. Keksimme siihen kuitenkin konstin ja paistoimme leivän uudestaan.

Niin

se sitten

oli

taas käyttökelpoista.

Näin alkoivat asiat jotenkin sujua. Meillä vaihteli ryössä 200--500 mieheen jaettuina omiin tehtäviinsä. Majoi-

tus oli kahdessa paikassa, Hauklapin kansakoululla ja
Käyhkäässä. Viimeksi mainitussa kylässä hoidettiin muonitus !a suurin osa miehistä oli sinne majoitetruna. Lin-

Vuori ,ja
oli vain yksi, nimeltään

noitusryörnaahan ktruiui kaksi mestaria,

Niinisalo.

Insinöörejä

r . Sotirpoliiseja oli rnyös pitämässä vartioimisesta hr.rolt.i r'ötii p;iir'ää. Heistli rr-ruistan Apa jalahR a r-r l.r rr I

den. r',.,r.r Essenin j.r Frgersrrömin.
Ki:n niit .:.1,-.,riettiin. p.rkk;rnen oli ankarr,

useilr

TOIMITUKSELLE
SAAPUNUTTA
KIRJALLISUUTTA
Oscar Fraley:
Tuntemattomat

(G

ummerus)

Eric Stanley Gardner:
Kadonnut pojanpoika
(Gummerus)

Willi Heinrich:
Kubanin sillanpää (Gummerus)
Thure Lario:
Tornion kaappaus 1944
(Gummerus)

Niilo Lauttamus:
Pol

iisimiehet (Gummerus)

Stelan Olivier:
Moskovan enkeli (Gummerus)

Linnoittajat
soppajonossa

kesällä 1939
Douglas Reeman:
Singaporen §kkivene
(Gummerus)

Heikki Savelainen:
SA-lnt (Gummerus)
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3U0". Koetimme aamupuolella kuljettaa ruoan ryömaalle, mutta tulimme huomaamaen. että se oli mahdotonta jäärymisen vuoksi. Sen jdJkeen veimme ryöpaikoille teetä, joka kesti paremmin kuumena tuon kahden kilometrin matkan sekä jakelun ej,rn.
Porukkamme oli aika kirj;rr',re. oli nuorta ja vanhaa, oli
ryyryväisiä, mutta enerrlmän oli n'r'q'mättömiä ia känryisiä. Ajan kuluessa alkoi miesten taholta kuulua purnauksia. Milloin ruoka oli huonoa, milloin kylmää ja milloin
sitä oli heidän mielestään liian vähän. Mieltä osoittaakseen he toisen oven kautta kävivät ioskus kaatamassa
keittonsa maahan. Näin se silloin tierysti loppui, sillä

mahtuuhan sitä maahan. Jos nämä miesparar olisivat tienneet, mitä edessäpäin vielä oli rulossa, niin varmasti olisivat meidänkin keittomme menneer liukkaasti alas. Lotta B r u u s , joka oli meidän silloinen tukemme ja pici
kaikesta huolta, oli joskus niin hermona, että irki. Työmiehet eivät varmasti uskoneet, etä reimme kaikkemme,
jotta ruoka olisi ollut hyvää. Lääkinrälorra M y n t t i-''
n e n oli aina puolellamme ja koetti rauhoittaa miehiä.
Mutta ymmärtää sen, ettei aina ollut mahdollista saada hyvää ruokaa. Esimerkiksi perunar kuljetettiin auton lavalla kovassa pakkasessa ja kun ne varastoitiin uloskin, niin
ei tämä varmaan makua paranranut. Useimmin nämä vali-

tukset tulivat juuri iltaruokailun aikana, joka oli majoituspaikassa ja meidän mielestämme aika hyvissä olosuhteissa. Oli tierysri hyvinkin ryyryväisiä miehiä, joira ajartelee myötdmielisyydellä, mutta useimmar näistä olivat
vanhempia ja paljon kokeneita eivätkä rurhasta nosraneer
melua.

Meitä lottia oli kymmenkunta. Kun vaihdoimme.foskus
ryövuoroja, pääsimme välillä kotiin esiliinan pesuun.
Olimme kaikki saman piirin lottia, joten ei ollut vuorottelussa kankeutta.

Meillä oli työmaajärjesryksen pitäjänä konstaapeli
Korho nen, .joka valvoi, ettei mitään häiriöitä sattuisi. Oli siellä myös konemestari Koisrinen,
joka
huolehti kaikista koneisra petromaxia myöten. Omaan
huoltooni kuuluivat varasron hoito ja teen annostelu, samoin voin paloittelu ja sokerin paketointi pieniin päiväannospaketteihin. Pidin myös kanrtiinista huolen ja jaoin miesten tupakat.
Näin kului aika samassa tahdissa kaikessa koko päivät.
Aamulla oli noustava aikaisin ylös, sillä puuro ja tee piti

olla valmiina kello 6, jolloin alkoi jakelu. Sen jälkeen tulivat autot, jotka veivät ryöläiset ryömaalle. Sinne veimme
teen ja voileivät kello 11 ryöläisille ja kun rulimme takaisin alkoi iltaruoan laitto. Samanlainen mylläys jatkui päivästä toiseen.

Vihdoin alkoivat mestarit yhtenä päivänä vihiailla, että
työmaa lopetetaan ja mitå oli tehry, sai jäddå kesken, sillä
Kannaksella olivar puolustuslinjamme murtuneet ja linnoitukset vaurioiruneet. Niin eräänä aamuna autot veivät miehet pois ;a me lotat taas ryhdyimme pakkaamaan
astioita.

Tämän jälkeen olimme yhden yön Kaukopään ensiapuasemalla, jossa näimme, miten ankaraa sora oli ollut.
Kiersimme siellä siteitä sen yön ja teimme mitä ymmärsimme. Ihmettelimme lääkärin ja sairaanhoitajien kestävyyttä, sillä potilaista ei ollur puurerra. Monta linja-auroa
saapui täynnä haavoittuneita, jotka rarvitsivat apua.
Jouduimme sitten Immolan rajavartiostoon kanmiinin
pitoon luutnantti Juurisen johdolla. Niinoli sorakin
vihdoin lopussa. Miehet alkoivat palailla takaisin koteihinsa. Ja eikös vain silmämme nähneet ihmeirä, kun entiset työmaamme mestarit, jotka olivat olleet Käyhkäässä,
tulivat meitä tervehtimään. Heillä oli paljon kerromisra
matkastaan, sillä menomatkalla Kannakselle oli Elisenvaaran asemalla ollut niin kova pommitus, ertä kaikki miehet eivät sieltä selvinneet jatkamaan marka;^. Monet heistä käviväc pyytämässä anteeksi meiltä käyttäyrymistään .la
sanoivat oppineensa pal;on tällä reissulla. Huomasin, että
tämä tehtiin vakavassa mielessä, sillä näin vanhan mesrarimmekin silmässä kyyneleen, kun hän kertoi, kuinka he

.ioutuivat kovaan pommitukseen. Varmasti jokaiseile jäi
mieleen tuo rauhallinen linnoirustöiden paikkamme.

kkulotat avustamassa
ruoanlaittoa

Pi
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Kauhajoen Koivumäenkylässä

eli vielä tuonnottain
yli 30-vuotias Topi-hevonen,

joka yhdessä isäntänsä
Eemil Koivumäen kanssa
osallistui Talvi- ja
Jatkosotaan, Kaksi kertaa
Topi pelasti isäntänsä hengen,
ja kerran koko patteriston
huoltokolonna säästyi
vihollispommitukselta Topi n
omapäisyyden ansiosta.

Heuonen näki Taluisodan ensimmäisen

lentokoneen putoamisen
ANTAISINPA Topin nyt itse kerroa kaiken

kokemansa

marraskuun viirneisen aarnupäivän tapahrumista 19.39,
jolloin Talvisota alkoi ja se sai nähdä sodan ensimmäisen
viholliskoneen putoamisen. Tären eläinkin sai nähdä paljon joutuessaan omalla kyvyllään kokemaan ja ravallaan
puolustamaan tätä isäirnme ffraara, murra kokemuksiensa
ja näkemyksier.rsä kertojaksi ei siitä ole. Kuvakir.r kertoo
vain itsestli.'in tästä molemrnissa sodissarnme olleesra ja
"vanhuksen" päiviä jo viettäneestä hevosesta, ei sen kokemuksista.

Näin itsekin tuon tapauksen ja rietääkseni olimrne Topin kanssa ainoat lähimpänä konetta olevar sen pudotessa ja pirstoutudssa mäntymetsään. Jospa koetan saada näkömuistiini tuon kuulaan aamupäivän herkiä ja kr.rvailla

tapahtuman kulkua.
Joukko-osastoni oli I/KTR 8 ja osallisruin taisteluihin
Talvis«lassa Kiviniemen puolustuslohkolla. Palvelin hevosrniehenä l.ruoltokolonnassa )a a.lokikseni Talvisodassa
sair.r Topin, joka oli oma hevoseni ja niin jouduinkin r.räkemään slmoja tapahttrmia sen kanssa.
Joukko-os,rstomrne ntrrjoituspaikkana oli Kiviniemen
pohjoispuolell;r olevr Prrnnusaari jLr sielrii osa l.ruolrokolonnaamme lälrti tuor-r.r so.];rn ensi lJ.mrinJ ravanmukliselle
muonanhakumatk.r.lleen. trIäririilkrn mukaan meirä lähri

EMIL KOIVUMAKI

muutamia rniehiä, rnm. sotamieher Ojaniemi, Peräkorpi
ja rninä, hakernaan heinäpaalikLrormia Sakkolan irsemalta.

Jo Pannusaaresta lähtiessämme kuulirnme kuin kaukaista rykinlaukausten kumua, ja meirä saatroi matkaan
kuin painajaisena aavistus siitä, että jotain olisi tul<-rssa.
Matkan varrella tykkien jyske Raudun ja Memäpirtin
suunnilta nostivat mieleeni lohduttoman tunteen mielikuvineen, jotka ikäänkuin piirryivät suuliekkier.r punervaksi maalaamaa taivaanrantaa vasten.
Saavuttuamme Sakkolan asemalle ryhdyimme kuormaan-raan kärryillemme paaleja, jotka olivat keskellä ratapihaa. Siinä hetken touhuttuamme alkoi kuulua hälyryssireenin ulvontaa, joka ei ainakaan saanut miestemme mieliä valoisammiksi. Mutta sittenkin ihminen pyrkii aina
löytämään pientä toivoa pahaa tapahtumaakin aavisraessaan. Ehkä ei se sittenkän olisi mikään merkki vaarasta,
voisihan se olla vaikka hälyryslaitteiden kokeihn ja varmistautumista niiden kunnosta. Tällaista liikkui a;aruksissamme vaihtaessamme mielipiteitämme. Aina jokainen hetki toi uusia ajatuksia, arvailuja ja olettamuksia
mieliimme ja jokainen uusi hetki rikkoi entisen a.iatukPaal

ikuormia matkalla Kiviniemen

puolustusloh kolle
SA-lzra
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sen ruoden taas uutta tilalle, alituista vaihrumista tilanteen mukaan.
Mutta r,il.rcloin kur.rlin lentokoneen ääntä. Rajaita päin
lähesq'i lentokone, joka lensi ylitsemme. Ehkä koneita oli
kolmekin, mutta se kone, joka ylitti ratapihan lensi aika
matalalla .ja hävisi tulosuuntansa vastakkaiseile suunnalle,
siis majoituspaikkaamme Pannusaareen päin. Ernme ol-

leet aivan varmoja siitä, oliko kyseinen kone viholliskone. koska emme voineet nähdä sen runnusmerkkiä. Omakin koneemme saarroi rarkkailla asemapihaa ja naamiointia ilmasta käsin. Tälle käsiryksellemme antoi tukea
sekin, ettei kone ampunut.
Kului sitten jonkin aikaa keskustellessamme siinä paalikasan vierellä mahdollisuuksista, että kone saatroi olla
viholliskonekin ja minkä vtroksi sireenikin soi. Vastauksen arvaih.rihimme saimme kuitenkin niin nopeasti, että
tuskin ehdimme firaastoutua.
Rajan suunnalta ilmestyi taas lentokone, iimeisesri s,rma, joka hetkistä aikaisemmin lensi ylitsernme ja jonka
rskon tehneen kierroksen enrisille jäljilleen. Nyt se lensi
alempana kuin ensi kerralla, ja ennenkuin se vielä ehti
as€mapihan ylle, sen nokka alkoi punoirtaa ja samassa alkoi asemapihalle sataa kovia rakeita.
Yritimme hakea suojaa paaleisra. Ajatteiin, ruleeko

dan ensi päivä olemaan viimeiseni,

ja kuinka

s<-r-

kä1'nee

muiden kolonnamme kavereiden. Mutra kone lensi pois.
Palaisiko se jälleen uudeileen, sitä emme tienneet. Kuulin
vain, että se äänestä päätellen lensi jonnekin Pannusararen
suunnalle.

Nousimme ylös, ja kaikeksi orrneksi oli henkemme ainakin vielä tällä kerr;ra siiäsn rrr t.
Hevoseni oli tuota rätiniiä j.r iirinrä peläsn'neenä joLrssur
kärryt perässään metsään. josra liihdin sitä r'älirtön.r.isri h.rkernaan. Näin hevoseni pien siellii j.r i.ihesnrn sirf. m.:r.
ta en pääss),t aivan hevosen ääreen, kun r.rkl;nr iixrr
kuuiua taas lentokoneen moortorin iyrinää. Ikäänkuin riitajuisesti vail.ran aavistaen maastoudr.rin heti lähelläni olevan männyn juurelle.
Pian kuului ampumista, joka sekaantui lähesryvän ko-

neen yhä voimakkaammin kaikuvaan jyrinään. Ålkoi
ktrultra myös kovaa hr.rminaa, jota seurasi rytinää ja nas-

ketta, ja männystä, jonka juurella makasin, putosi päälleni isokokoinen oksa. Ymmärsin heti, mitä tapahtui, sillä
sain nähdä ainutlaatuisen näyn. Ilmeisesri saman koneen,
.ionka ampumiselta haimme suo.iaa paalikasasta, sain nähdä n1't tuhoutlrneena. Se olikin siitä viimeisin tljuamani
havainto. Ltrulen, että keilo oli silloin n. 9..10.
Vasta sitten tajusin .iotain .jälleen, kun minua varovasti
koskerettiin ja näin kolme miestä lähelläni. Eräs heistä oli
upseeri, joka kysyi, oliko minuun sattunut. Vastasin hänellle, että oler.r ilrneisesti ollut tafuttomana, mutta näin
tuon lentokoneen putoavan. Hän kysi: "Kun näitte koneen putoavan, niin näittekö kenenkään poistuvan siitäi"' Vastasin, etten nähn1,t kenenkään sieltä poistuven.
Sitten lähtivät miehet kävelemään koneen luo, jonka
arvioin olevan noin 20-30 metrin päässä maastoutLrmispaikastani. Koneen rason kappaleita ja niiden katkomia
puiden oksia oli metsässä ympäriinsä. Hevoseni oli vähän

matkan päässä minusta. Uskon että olin oilut hevoseni
kanssa lähimpänä konetta sen pudotessa.

Kaikki tilauksia, osoilteenmuutoksia sekä

tahi

puutteellisuuksia
lehden jakelussa koskeva kirjeenvaihto pyydetään lähettämään osoitteella: Pl. 10 818, Helsinki 300.

epäsäännöllisyyksiä

352

sAkua

Kansikuva: Lapiojääkäreitä linnoitustyömaalle lähdössä kesällä 1939

NUMEBO 11:n KIRJOITUKSET
Veikko Hintikka:
SAMA KAIKU OLI ASKELTEN, KUN
SOTAVETERAANIT MARSSIVAT
VAIKEUKSISSA OLEVIEN VELJIEN

\2r

PL'OLESTÅ

Veikko S Toikk.rnen:

S\-TT\'\\'T O\

Ifikko

SOT.{ IL L}IÅ

\21

Lukkanen:

KOLIIESTI SÄRKKÄVAARAN

..

KENTTAVARTIOSSA

3.31

Aarne Aartio:

POTERON POHJALTA POIMITTUA

Viljo Muikku:
MARRASKUUN 30. PÄryÄ

KOULUPÄIVÄ

-

i33

VIIMEINEN

..

339

Arno Ripatri:

KIPINÄMIKOLTA HÄVISI KAMIINA

1+0

Unto Kumpylainen:

ENSIMMAINEN VIHOLLINEN . . . .

)42

.

Erkki Alarik Kahila:

KUIN EILISPÄNÄ

\47

Kerttu Menna:

HUOLTOKOKEMUKSIA L INNOITUS-

TYÖMAALLA

,..,348

Emil Koivumäki:

HEVONEN NÄKI TALVISODAN ENSIMMÄISEN
LENTOKONEEN

PUTOÅNIISEN . .. ..

Kirloittojot vqstoovot esittömistöön
mielipiteistö
Kösikirjoitukset poloutetoon voin
postimoksun seurotesso

3'1

